در گفتگو با یکی از صاحبنظران صنعت ساختمان کشور عنوان شد

ایستگاههایآنالینپایشهوانشانمیدهد:

زلزلههای اخیر کشور که با فروریختن
ساختمانهای نوساز همراه بود ،بار
دیگراهمیتمقاطعساختمانیدر
پایداری،استحکاموامنیتساختمان
بهویژه در هنگام این بالی طبیعی
را نشان داد .در این باره با مهندس
کریمیانمدیرعاملمؤسسه...

ذوبآهن اصفهان بهعنوان اولين تولیدکننده
فوالد در كشور ،در راستاي مسئولیتهای
اجتماعي خود در حوزه محیطزیست
و همچنين در راستاي خطمشی
زیستمحیطی شركت با تعريف و انجام
برنامههای بهبود در اين حوزه در قالب
پروژههای بازسازي ،بهینهسازی و...

باالترین رضایتمندی در صنعت ساختمان
با محصوالت ذوبآهن اصفهان
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هوایذوبآهناصفهانومنطقهلنجاناز
کالنشهراصفهانپاکتراست

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران
نفر از مردم قم؛

02

اگر مسئوالن ضعفها را
برطرف کنند آمریکا هیچ
غلطی نمیتواند بکند

صادرات نخستین محموله میلگرد
ذوب آهن اصفهان به انگلستان

حضرت آیــت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اســامی در دیدار هزاران نفر از مردم قم با تجلیل
و تحسین حرکت عظیم ،پرشور ،بهموقع و منسجم
ملت در روزهای اخیر ،به تشــریح ابعاد و الیههای
مختلف توطئه دشمنان برای سوءاستفاده از مطالبات
بهحق مردم پرداختند و بابیان سخنان مهمی خطاب
به آمریکاییها ،مسئوالن کشور و مردم تأکید کردند:
ایستادگی و نبرد «ملت با ضد ملت»« ،ایران با ضد
ایران» و «اسالم با ضد اسالم» همچون چهل سال
گذشته ادامه خواهد داشت اما کینهورزی دشمن نباید
موجب شود مسئوالن از ضعفها و مشکالت مردم
و بهویژه طبقات ضعیف غافل شــوند.رهبر انقالب
اسالمی با گرامیداشت سالروز قیام نوزدهم دی سال
 ،۱۳۵۶مردم قم را شــجاع ،سرشار از انگیزه و امید
و در صراط مستقیم انقالب دانستند و گفتند :مردم
قم امسال همانند سالهای گذشته در راهپیمایی نهم
دی شــرکت کردند اما هنگامیکه قضایای اخیر به
وجود آمد ،چهار روز بعد یعنی در روز سیزدهم دی ،آن
حرکت عظیم را آفریدند.
حضرت آیت ا ...خامنهای با تأکید بر اینکه حرف
ملت ایران بهویژه جوانان در چهل ســال گذشــته،
«ایســتادگی در مقابل زورگویی و زیر بار قدرتها
نرفتن» بوده اســت ،افزودند :ملت ایران همچنان با
همان منطق ،اهداف واالی خود را دنبال میکند اما
باانگیزهتر و پرتجربهتر از گذشته شده است و جوانان
انقالبی کشور نیز پرتعدادتر از اول انقالباند.

رشد  145درصدی
ارزش صادرات
محصوالت
ذوب آهن اصفهان
میزان صادرات محصوالت ذوبآهن
اصفهان در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته ازلحاظ وزن  84درصد
و ازلحاظ ارزش مالی  145درصد
02
افزایشیافته است
مهندسعليقاسميمديرساختوتوليد:

بومیسازی و كسب دانش روز از
اهداف اين مديريت است
رویـــداد

02

قهرماني تيم تنيس روي ميز آقايان
ذوبآهن در مسابقات كشوري
ايميدرو
گوناگون

04

اطالعيهبرگزاري
مسابقاتفوتسالداخلي
(جام فجر انقالب)
گوناگون

04

به مناسبت 19دی ماه ،اولین سالگرد ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی

يادوخاطرهآيتا...هاشميرفسنجانيدرذوبآهناصفهان
تاابدماندگاراست
ارتحال آيت ا ...هاشمي رفسنجاني یار دیرین امام و رهبری
و مبارز نستوه انقالب اسالمي ،غم جانكاهي براي مردم انقالبي
ايران اســامي بود؛ اما فقدان ايشان براي صنعتگران كشور
بسي سنگینتر است .سردار سازندگي تا واپسين روزهاي عمر
بابرکت خويش ،دلنگران صنعت كشور بود و دریکی از آخرين
سخنرانیهای خود از حساسیتهایش در حوزه صنعت و بهویژه
صنعت استراتژيك فوالد سخن گفت .دولت آيت ا  ...هاشمي
رفسنجاني در سالهای پس از جنگ تحميلي در برنامههای
توسعه اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي ،به صنعت فوالد توجه
ويژه کرد كه آثار آن در ذوبآهن اصفهان نيز بهخوبی مشهود
است .سردار سازندگي سه بار بهعنوان رئیس مجلس شورای
اسالمی و رئیسجمهور ازجمله در سالهای  73و  75جهت
افتتاح طرح قائم و ديگر پروژههای توســعهای در ذوبآهن
اصفهان حضور يافت و این طرحها ،مادر صنعت فوالد كشور را
وارد مرحله نويني ساخت.
ســالی را بدون آیت ا ...هاشمی ســپری کردیم که راه،
نگاه و بینش ایشان بهعنوان ســازنده انقالبی و تالشگری
خستگیناپذیر موردتوجه و قدردانی جامعه قرارگرفته است .آیت
ا ...هاشمی درزمینه سیاست ،سیاستمداری بزرگ ،در جامعه
فقهی صاحبنظر و بهعنوان انسانی فرهنگ دوست همواره
در کنار مردم بود و به آزادی و شــادمانی آحاد این ســرزمین
میاندیشــید و جز ســازندگی ،اعتال و توسعه ایران اسالمی
هدفی نداشت.ایشان همیشه خود را در معرض رأی مستقیم
مردم قرار میداد و نمونهای همچون هاشمی سراغ نداریم که
در عقالنیت و اعتدال بیشترین حضور را در تاریخ جمهوری

نمایشگاهتوانمندیهای
کارکنان و دستاوردهای
مهندسی نورد
فرهنگی
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اطالعيه

به اطالع میرساند؛ در راستای افزایش دقت و سرعت در انجام امور و کاهش هزینهها ،این مدیریت با همکاری مدیریت محترم فناوری
اطالعات ،سامانه تأیید قراردادهای کاری پرسنل را بهصورت الکترونیکی راهاندازی کرده است لذا با عنایت به سیستمی بودن تمامی مراحل
انجام کار و عدم امکان اصالح قرارداد کاری در این سامانه ،مقتضی است آن دسته از پرسنل محترم که مراحل طب کار خود را کامل نکردهاند
تا آخرین روز کاری بهمنماه سال جاری نسبت به مراجعه به طب کار و تکمیل مراحل مربوطه اقدام نمایند ،بدیهی است در غیر این صورت،
عواقب ناشی از عدم انعقاد قرارداد ،بر عهده افراد خواهد بود.

مدیریت امور اداری و کارکنان

«آگهي فراخوان مزايده»

اسالمی ایران با دو دوره ریاست جمهوری ،سه دوره نمایندگی
و ریاست مجلس شورای اسالمی و پنج دوره نمایندگی مجلس
خبرگان رهبری به خود اختصاص داده باشد.
ضمن اینکه ایشان عضویت در شورای انقالب اسالمی،
جانشین امام بهعنوان فرمانده کل قوا ،فرماندهی مؤثر در دوران
دفاع مقدس و ســالهای متمادی ریاست مجمع تشخیص
مصلحت نظام را در کارنامه خود دارد.

سیاست تنشزدایی ،نفوذ کالم و درستی رفتار ایشان در
کسب اعتماد جامعه بینالملل مثالزدنی است و او ثابت کرد
که میتوان بااراده و ایمان دشواریها را پشت سر گذاشت.
ایشان با داشتن دقت ،ذهن محاسباتی و آیندهنگری ،در
سختترین و دشوارترین کارها حضور داشت و در یککالم
مرد توسعه و سازندگی ،مجاهده و مبارزه ،اندیشه و تفکر ،مدارا
و مردم مداری و سرلوحه صبر و صلح بود.

 .1دستگاه مزايده گزار  :شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
.2شماره مزايده 96.06:
 .3موضوع  :فروش انواع عايق مازاد موجود در انبار 16
 .4نوع فراخوان  :مزايده عمومي
.5مبلغ برآورد  2.921.177.000 :ريال
 .6ميزان تضمين شــركت در مزايده  :مبلغ ضمانت نامه جهت شركت در مزايده  %5مبلغ
پايه مي باشد
.7نوع تضمين شــركت در مزايده  :ضمانت نامه معتبر بانكي يا واريز وجه به حســاب سيباي
 105317170000بانك ملي ذوب آهن اصفهان و يا به شــماره حساب 0102263027003
سپهر بانك صادرات ذوب آهن و ارائه اوراق مشاركت بي نام و مطالبات تاييد شده مزايده گران
.8مهلت دريافت اسناد  :روز پنجشنبه 96/10/28
.9مهلت ارائه پيشنهاد  :روز دوشنبه مورخ 96/11/09
 .10تاريخ بازگشائي پاكات (مزايده ) :روز سه شنبه مورخ  96/11/10ساعت  11صبح
.14مديريت برگزار كننده مزايده  :مديريت بازاريابي و فروش داخلي
.15تلفن تماس  36240031 :داخلي 264
 .16محل تحويل پاكات  :شركت سهامي ذوب آهن اصفهان – دبيرخانه محرمانه واقع در درب
اصلي جنب بانك ملي
.11نحوه دريافت اسناد  :از طريق سايت اينترنتي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
به نشاني www.esfahansteel.ir :

فراخوان روایت نیم قرن حیات سبز ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان  ،نیم قرن است که همچون درختی تناور و پربار در صنعت کشور حضوری سبز و موثر دارد و در سایه سار خود  ،نهال هایی را رشد و نمو
داده که حاصل آن در صنایع مختلف امروز کشور به خوبی نمایان است  .این  5دهه تالش و همت و بالندگی که با عشق و ایثار تالشگران ذوب آهنی همراه بوده
است  ،گنجینه ای است که تنها با روایت صحیح  ،دقیق و هنرمندانه می توان آن را همچون متاعی گرانبها به نسل های بعد منتقل نمود  .از عموم هموطنان و به
ویژه همکاران ذوب آهنی دعوت می کنیم در این روایت تاریخی و ماندگار  ،روابط عمومی شرکت را یاری نمایند و آثار خود یا اعضاء خانواده را در قالب های
مختلف هنری از جمله شعر  ،خاطره  ،نقاشی  ،عکس  ،فیلم  ،یادداشت  ،مقاله و  ..حد اکثر تا تاریخ  7بهمن ماه به این مدیریت ارسال نمایند  .توصیه می شود در
این آثار موضوعاتی همچون نقش ذوب آهن اصفهان در صنعتی شدن کشور  ،آموزش نیروهای متخصص  ،دفاع مقدس  ،انقالب اسالمی ،اشتغال زایی و کارآفرینی
 ،اقتصاد مقاومتی  ،محیط زیست و توسعه منطقه و کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد  .به آثار برتر جوایزی اهداء می گردد  .برای کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن های  03152574978و 03152574936تماس حاصل نمایید .
آدرس ایمیل جهت دریافت آثار  Atashkarweekly@esfahansteel.com :و folad@esfahansteel.com

سرمقاله
برنامههای دولت و
پاسخگویی به نیازها و
خواستههایمردم
دکتر علی ربیعــی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مورخه  12دیماه  96در یادواره  ۴۳شــهید ســرافراز
روستای «ازباران» فریدونکنار در استان مازندران گفت:
دشمنانی که در وقایع اخیر ذوقزده شدهاند باید بدانند که
اینهایی که اعتراض دارند ،بچههای خود ما هستند و
همینها به آنان اجازه شیطنت و تحقق توطئههایشان
را نخواهند داد .وی با تأکید بر اینکه «ما به خواستههای
منطقیمردماحتراممیگذاریم»افزود:دولتومسئوالن
کشور به خواســتههای مردم گوش میدهند و تمام
تالششان را به کار خواهند گرفت تا آنها را محقق کنند.
دكترربیعیوضعیتاقتصادیکشورراباوجودفشارهای
وارده در ســالهای گذشته و تحریمهای دشمنان در
شرایط کنونی خوب توصیف کرد و گفت :شاخصهای
اقتصادی در یک منحنی خوب در حال حرکت است و
بهطورطبیعیهرتحولاقتصادیدوتاسهسالزماننیاز
دارد تا آثارش برای همگان مشخص شود.
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی دلیل ذوقزدگی
دشمناندرپیناآرامیهایاخیرراشکستآناندرجاهای
دیگردانستواظهارداشت:شکستاینکشورهاازجمله
آمریکا در سیاستهای منطقهای و موضوع برجام که
حتی اروپا هم حاضر به همراهی با آن کشور نشد سبب
شد تا آنان در تالش برای سوءاستفاده از قضایای اخیر
ذوقزدهشوند.
وی همچنین امنیت و انسجام اجتماعی موجود در
ایران را مایه حسادت دشمنان دانست و افزود:
بههمیندلیلنیزآناندرقضایایاخیرتمامتالششان
رابهکارگرفتهاندتاانسجاماجتماعیجامعهماراکهیکی
ازارکانمهمامنیتکشوراستبهچالشبکشند.
دكترربیعیانسجاماجتماعیموجوددرایرانراناشی
از دمکراسی و صندوقهای رأی دانست و گفت :امروز
کشورهای کوچکی که در تمام دوران تاریخشان حتی
یک صندوق رأی به خود ندیدهاند ،به دستوپا افتادهاند تا
انسجام داخلی ما را که راه بیبدیل رشد و توسعه کشور
استبهخطربیندازند.
وی به تجارب مختلفی که جمهوری اسالمی ایران
در حدود چهار دهه گذشته پشت سر گذاشت ،اشاره کرد
و با تأکید بر اینکه آمریکا و دیگر دشمنان ایران و ایرانی
رابهدرستینشناختهاند،خطاببهرئیسجمهوریآمریکا
افزود :نصیحت من به رئیسجمهور کاسبکار آمریکا
این اســت که برای شناخت ایران و ایرانی با بوش پدر
و پسر ،با کارتر و با مشاوران ریگان روسای جمهوری
سابقمشورتکند.
وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیباتأکیدبراینکهمردم
ایران شهادت را بهمثابه یک تفکر و روش زیست دنبال
میکنند،اظهارداشت:بهطورقطعدرقضایایاخیرهمهما
مسئولیموکوتاهیکردیموبذرناامیدیپاشیدیمودرست
عمل نکردیم.وی راه برونرفت از خطرات و تهدیدات را
حفظ روحیه شهادتطلبی و بازآفرینی و احیای منش
و روش شهیدان دانست و افزود :ما بهعنوان مسئوالن
جامعه از این موضوع غافل شدیم و اسطورههای خود
راتکرارنکردیم.
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صادرات نخستین محموله میلگرد ذوبآهن اصفهان به انگلستان

رشد  145درصدی ارزش صادرات محصوالت ذوبآهن اصفهان

سالم آتشکار

مهندس صادقی مدیرعامل ذوبآهن اصفهان از رشــد
 145درصدی ارزش صادرات محصوالت این شرکت در 9
ماه سال  96نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
وی با اشاره به صادرات حدود  810هزار تن از محصوالت
این شرکت در  9ماه نخست سال جاری تصریح کرد :میزان
صادرات محصوالت ذوبآهن اصفهان در مقایســه با مدت

مشــابه سال گذشته ازلحاظ وزن  84درصد و ازلحاظ ارزش
مالی  145درصد افزایشیافته اســت.مهدی ســرلک مدیر
بازاریابی ذوبآهن اصفهان نیز از صادرات نخستین محموله
میلگرد تولیدی این شرکت به انگلستان خبر داد و گفت :این
محموله شامل  5هزار تُن میلگرد به ارزش هر تن  505دالر
است که از طریق بندرعباس به مقصد لندن بارگیری شد.

در گفتگو با یکی از صاحبنظران صنعت ساختمان کشور عنوان شد

ایستگاههایآنالینپایشهوانشانمیدهد:

تعدادی از همکاران در تماس با شــماره
 104سالم آتشــکار روابط عمومی سؤاالت
خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی
و پاسخ مسئوالن شدهاند
**  -1زمان تحویل واحدهای پروژه
مسکونی نگارســتان چه موقع
است؟
هیئتمدیــره تعاونــی مســکن :پروژه
نگارســتان در حال تکمیل عملیات اجرایی
است و واگذاری واحدها نیز به اعضاء تا پایان
فروردینماه  97انجام میشود و در حال حاضر
نیز دو پروژه دیگر در دســت بررسی و اعالم
نظر کارشناسی است که اطالعرسانی آن از
طریق پورتال انجام میشود
** -2آیا امکان انعقــاد قرارداد
بدنسازی برای استفاده کارکنان و
خانوادههای آنها هست؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :اعتبارات
انعقاد قرارداد بدنسازی از سال  91تاکنون از
ردیف بودجهای ورزش همگانی حذفشده
است و در حال حاضر تنها بودجه برای استفاده
کارکنان و خانواده آنها از استخرها است ولی
در صورت تمایل باشگاههای بدنسازی با ارائه
تخفیف به کارکنان ،اطالعرســانی صورت
میپذیرد
**  -3چه دورههای آموزشــی
برگزارشده در شرکت دارای کارکرد
است؟
مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی:
بر اساس دستورالعملهای اجرایی آموزشی
مصوب شرکت دورههای آموزشی باالی 5
ســاعت دارای کارکرد وزیر  5ساعت بدون
کارکرد است که میبایست کارکنان به محل
کار خود مراجعه کنند.
** -4آیا امکان استفاده از مبلغ
تخصیصی ( 150هزار تومان) بابت
اســتفاده از ویالهای چادگان در
سال آینده است؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :مبلغی
که بابت استفاده کارکنان از ویالهای چادگان
لحاظ شده تنها تا پایان سال قابلاستفاده است
و برای سال آینده نیز در دست بررسی است
که اطالعرســانی الزم پیرامون آن صورت
میپذیرد.
**  -5آیا امکان استفاده از باشگاه
فجر و قدس برای کارکنان و خانواده
آنها وجود دارد؟
مدیریت شرکت مهندسی و پویش ساخت
ذوبآهن :در راســتای ارائه خدمات مطلوب
به خانواده بزرگ ذوبآهن این شــرکت در
باشگاه فجر و قدس با ارائه تخفیف حدود 32
درصد برای هر پرس غذا و همچنین حذف
ارزشافزوده شرایط را برای استفاده کارکنان
در طول ایام هفته ظهرها مهیا کرده است.
افکار سنجی روابط عمومی

هوای ذوبآهن اصفهان و منطقه لنجان از
کالنشهراصفهانپاکتراست

حســین هادی مدير ايمني بهداشــت و محیطزیست
ذوبآهن اصفهان در آستانه  29دیماه روز ملی هواي پاك
در مصاحبه با خبرنگار ما ،ضمن گرامي داشــت این روز ،در
تشريح اقدامات زیســتمحیطی مادر صنعت فوالد کشور
گفت :ذوبآهن اصفهان بهعنوان نخستین تولیدکننده فوالد
در كشور ،در راستاي مسئولیتهای اجتماعي خود در حوزه
محیطزیستوهمچنيندرراستايخطمشیزیستمحیطی
شــركت با تعريف و انجام برنامههای بهبــود در اين حوزه
در قالب پروژههای بازســازي ،بهینهســازی و نوسازي در
بخشهای هوا ،آب و پساب و پسماند اقدامات بسيار مؤثر و
کارآمدی در حوزه حفاظت از
محیطزیستبرداشتهاست.
وي با اشــاره بــه اهم
اقدامات زیســتمحیطی
انجامگرفته در بخشهای
كنورتورهــاي ناحيــه
فوالدســازي ،كــوره بلند
وككسازي ،درباره اقدامات
جديد اين شــركت گفت:
نصب و راهاندازی سيســتم
تصفيه غبــار ناحيه برش
خرســك ،تعريف اقدامات
اصالحــي تكميلي بر روي
سیســتمهای تصفيه غبار
آگلوماشــين هاي بخش
آگلومراسيون و طرحهای در
دست اقدام در زمینه بازيافت محصوالت مياني کک سازی
ازجمله جدیدترین فعالیتهای زیســتمحیطی ذوبآهن
اصفهان است.
مدير ايمني بهداشت و محیطزیست ذوبآهن اصفهان
در ادامه گفت :با توجه به موقعيت استقرار شركت ذوبآهن
اصفهان (فاصله حدود  km40تا شهر اصفهان) ،فاكتورهاي
هواشناسي (سرعت و جهت وزش بادهاي غالب) ،ميزان و
نرخ انتشار آالیندهها و همچنين با توجه به كليه عوامل مؤثر
در نحوه پراكنش آالیندهها ،عوامل آالينده احتمالي توليدي
توســط فرآيندهاي اين شركت نمیتواند بر كيفيت هواي
کالنشهر اصفهان مؤثر باشد.
هادی تصریــح کرد :مطالعات انجامگرفته درباره ميزان
انتشــار و نحوه پراكنش عوامل آالينده ازجمله مدلسازي
نحوه پراكنش آالیندهها نشان میدهد که فرایند تولید این
شــرکت نمیتواند شــهر اصفهان را تحت تأثير قرار دهد.
همچنين بر اساس سوابق گذشــته نتايج حاصل از پايش
ها و اندازهگیریهای كيفيت هواي محيطي توسط ايستگاه
پايشگر آنالين كيفيت هوا مســتقر در اين شركت و ساير
ایستگاههای مستقر در شهرستانهای مجاور ،حاكي از آن
است كه شاخص كيفيت هوا  AQIدر مناطق اطراف شركت

و همچنین شهرستانهای مجاور از شاخص كيفيت هواي
شهر اصفهان در وضعيت مناسبتر و سالمتری قرار دارد .اين
در حالي است كه اگر اين ادعا صحت داشت كه فعالیتهای
اين شــركت میتواند شهر اصفهان را تحت تأثير قرار دهد
میبایست مناطق و شهرهاي مجاور شركت در مقايسه با
شهر اصفهان بيشتر تحت تأثير قرار گيرند و شاخص كيفيت
هوا در اين مناطق در وضعيت ناســالمتری نسبت به شهر
اصفهان باشند درصورتیکه وضع به اين صورت نیست كه
این خود گواه بر عدم تأثير پذيري هواي شــهر اصفهان از
فعالیتهای اين شركت است .وي عمده مشكل آلودگي هوا
در کالنشــهرهای كشور
و ازجمله شــهر اصفهان را
سیســتمهای حملونقل با
ســهمی حدود  70درصد
دانست.
وي در ادامــه بابیــان
خدمات زیســتمحیطی
ارائهشــده توســط شركت
ذوبآهــن اصفهــان بــه
جامعه اطراف در جهت رفع
معضالت زیســتمحیطی
شــهرهاي مجاور ازجمله
پــروژه انتقــال پســاب
تصفیهخانــه شهرســتان
زرینشــهر جهت آبياري
فضاي ســبز غيــر مثمر
شركت ،افزود :ازآنجاییکه شهرستان لنجان بهعنوان يكي
از قطبهای بزرگ صنعتي ،خدماتي و كشــاورزي استان
و حتي كشــور با انــواع کارخانهها ،صنايع ،شــهرکهای
صنعتي ،مراكز خدماتي و كشــاورزي مختلف مطرح است
لذا وجود آلودگیهای احتمالي در سطح شهرستان حاصل
برآيند فعالیتهای منابع فــوق بوده و اختصاص آلودگیها
به يك صنعــت خاص دور از واقعيت اســت .همچنين با
عنايت به خاصيت همافزایی (سينرژيستي) عوامل آالينده
زیســتمحیطی ،وجود آلودگیهای احتمالي در شهرستان
میتواند ناشــي از خاصيت تشديد شوندگي عوامل آالينده
منتشره از منابع مختلف آالينده باشد.
وي در پايــان جايــگاه ذوبآهن اصفهــان را ازنظر
شاخصهای زیستمحیطی روبه رشد و ارتقاء تفسير نمود
و بيان داشت ،حركت بهسوی تعالي زیستمحیطی حركتي
تدريجي و مستمر و نتيجه برآيند فعالیتهای زیستمحیطی
انجامگرفته توســط تکتک آحاد جامعه است .حفاظت از
محیطزیست تنها وظيفه يك سازمان ،ارگان و واحد خاص
نيست بلكه همگان در برابر آن مســئولاند .ايشان اظهار
اميدواري نمودند با به ثمر نشستن پروژههای زیستمحیطی
باقیمانده شركت بزودی شاهد ذوب آهني پاك باشيم.

جلسههماهنگيپيشگيريوكنترل
اضافه وزن و چاقي در لنجان برگزارشد
جلسه هماهنگي پيشگيري و كنترل اضافه وزن و چاقي با تغذيه سالم با حضور
نمايندگان روابط عمومي هاي تعدادي از ادارات و نهادهاي شهرستان لنجان و از
جمله ذوب آهن اصفهان در روز دوشنبه  18دي ماه جاري در سالن جلسات شبكه

وی افزود :پیشفروش این قرارداد دو ماه قبل به شرکت
ذوبآهن اصفهان پرداخت شــد و قرارداد دیگری نیز با این
شــرکت انگلیسی منعقدشده اســت.مدیر بازاریابی شرکت
ذوبآهــن اصفهان اضافه کرد :بر اســاس قرارداد جدید تا
چند ماه آینده دومین محموله میلگرد ذوبآهن اصفهان به
وزن  10هزار تُن به انگلستان صادر خواهد شد.سرلک بابیان

اینکه شرکت ذوبآهن اصفهان در حال مذاکره با خریداران
انگلیسی برای قراردادهای بیشتر است ،گفت :اولین بار است
که میلگرد تولیدی شــرکت ذوبآهن اصفهان به بازارهای
یک کشــور معتبر اروپایی راه مییابد و این حاصل تالش
یک ســال اخیــر صنعتگران ذوبآهن اصفهان اســت که
توانستند زمینه ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی را افزایش

و اســتانداردهای موردنظر کشــورهای اروپایی را به دست
آورند.سرلک از چین ،تایلند ،برمه ،اندونزی ،ویتنام ،پاکستان،
افغانستان ،عراق ،ترکمنستان ،اردن ،مصر ،انگلستان ،بلژیک،
هلند ،قطر ،عمان و امارات عربی متحده بهعنوان کشورهایی
نــام برد که در  9ماه گذشــته محصوالت فوالدی و فرعی
شرکت ذوبآهن اصفهان به آنها صادرشده است.

باالترینرضایتمندیدرصنعتساختمانبامحصوالت
ذوبآهناصفهان
زلزلههای اخیر کشــور که با فروریختن ســاختمانهای
نوســاز همراه بود ،بار دیگر اهمیت مقاطع ســاختمانی در
پایداری ،استحکام و امنیت ســاختمان بویژه در هنگام این
بالی طبیعی را نشــان داد .در این باره با مهندس کریمیان
مدیرعامل مؤسســه تحقیقات و توسعه سازههای قاب فلزی
ســبک ( )LSSIو عضو ارشــد کمیت ه تدوین آییننامه
طراحی و اجرای سازههای فوالدی سرد نورد (معاونت
برنامهریــزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری-
ســازمان نظام فنی و اجرایی کشور) گفتگو داشتیم که
مشروح آن را در ادامه میخوانید:
مهندس کریمیان که مشــاور ویژ ه صنعتیســازی
مدیریت عملکرد و بازرســی وزارت راه و شهرســازی
اســت در خصوص زلزله اخير كرمانشــاه و فروريختن
ساختمانهای نوســاز که برخي علت آن را استفاده از
ميلگردهــاي چيني عنوان نمودنــد ،گفت :فروریختن
ســاختمانهای نوســاز دالیــل متعددی داشــت .در
بررسیهایی که ما طی بازدید از برخی مناطق بویژه در
سر پل ذهاب و قصر شیرین انجام دادیم ساختمانهایی
بود که در یکزمان ساختهشده بودند اما تعدادی ازنظر
سازهای دچار مشکالت اساســی شده و فروریختند یا
دچار خسارتهای سنگین شده بودند ولی تعداد دیگری
ازنظر سازهای دچار مشــکلی نشدند و بیشتر خسارات
آنهــا در فروریختــن دیوارها بود که ناشــی از عدم رعایت
آییننامه استاندارد  2800در دیوارها است.
**حضور گســترده میلگردهای چینی در بازار
ایران
وی افزود :برخی ســاختمانها دارای اشکاالت اجرایی
بودند ،بعضی ناشــی از عدم رعایت آییننامهها و مقررات
ملــی و برخــی به علت اســتفاده از مصالــح نامرغوب و
غیراســتاندارد .تفاوت کیفیت ســازهای این ســاختمانها
بهطور واضح و مشــخص قابلتشــخیص بود؛ اما استفاده
از میلگردهای چینی که از ســالهای  91تا امروز حضور
بســیار گســتردهتری در بازار ایران پیداکرده و در صنعت
ســاختمان بهکاررفتهاند یکی از دالیل اصلی مشــکالت
ســازهای بسیاری اســت که گریبان گیر ساختار مهندسی
و مردم شده است.
کارشــناس امور مسکن و ساختمان سازمان بازرسی کل
کشــور ادامه داد :میلگردهای چینی بــه دلیل مقدار باالی
چدن ،دارای خاصیت ترد شــدگی و شکنندگی بیشتر بوده و
مقاومت کششی کمتری دارند .البته بر اساس شواهد امر در
بازار گردانی میلگرد چینی و فقدان نظارت بر اســتاندارد این
میلگردها و سهولت حضور آنان در بازار و فقدان تعرفههای
گمرکی مناسب جهت ممانعت از آسیب زدن به تولید داخل،
نشان میدهد مافیای واردکننده میلگرد چینی با هدفمندی
خاصــی در حال دور زدن بازار داخلی هســتند و خیانتی که

بهداشت و درمان شهرستان لنجان برگزار گرديد .
در اين جلســه كه به پيشنهاد مديريت شــبكه بهداشت و درمان لنجان و با
هماهنگي روابط عمومي فرمانداري اين شهرستان وبه مناسبت هفته ملي تغذيه
وسالمتي برگزار شد مسايل مختلف مرتبط با طرح تحول سالمت دولت جمهوري
اسالمي ايران و طرح پيشگيري و كنترل اضافه وزن و چاقي با تغذيه سالم مورد
بررســي قرار گرفته و طرح ها و پيشنهادهاي مديريت شبكه بهداشت و درمان
لنجان براي عموم مردم شهرســتان و اجراي آن از طريق ادارات  ،سازمان ها و

از این لحاظ به منافع ملی کشــور و جان و مال مردم ایران
میکنند قابلاغماض و اعتذار نیست.
وی اضافه کرد :ما ساالنه بیش از  4میلیون تن صادرات
محصوالت فوالدی داریم کــه حاصل کیفیت محصوالت
ایرانی است .نکته مستور در این واقعه این است که مشتریان

محصوالت فوالدی در مارکتینگ جهانی ،حاضر به خرید از
ایران باقیمت باالتر هســتند ولی حاضر به خرید از چین به
قیمت پایینتر نشدهاند .مارکتینگ چین بر مبنای استراتژی
دامپینگ اســتوار اســت و دامپینگ یعنی دقیقًا همینکه با
کاهــش کیفیت ،قیمت را کاهش داد .حال مدیران ما همین
محصوالتــی را که در بازارهای جهانــی موردپذیرش واقع
نشدهاند ،در ســبد تقاضای مهمترین صنایع خودمان بویژه
صنعت ساختمان قرار دادهاند.
عضو ارشــد کمیته تدوین آییننامــه طراحی و اجرای
سازههای فوالدی سردنورد تصریح کرد :برای کشور ما که با
خطر زلزله مواجه اســت ،الزام به استفاده از مصالح استاندارد
مهمترین اصل اساسی در تأمین مصالح است و بویژه حضور
محصوالت بیکیفیــت چینی در تأمیــن مهمترین عنصر
مصالح ســاختمانی یعنی فوالد ،موضوعی بحرانی و جدی
به شــمار میرود .متأســفانه به علت فقدان دو عامل اصلی
کنترل و فیلترینگ استاندارد در واردات و عرضه محصوالت
به بازار و همچنین نظارت و بازرسی دقیق در مرحله عملیات
ســاختمانی ،هر نوع محصول بیکیفیت و غیراســتانداردی
ازجمله محصوالت چینی وارد سیکل تأمین مصالح در بازار
ایران میشــوند و جان و مال مردم را در معرض خطر قرار
میدهند.
**اســتفاده از تیر ورق بهجای مقاطع فوالدی
کام ً
ال غیرمنطقی و بهدوراز تفکر مهندسی است

نهادهاي مختلف موجود در سطح شهرستان لنجان تشريح و مورد تاكيد قرا گرفت .
دكتر اسديان معاون بهداشتي شبكه بهداشت و درمان لنجان در اين جلسه به
تشــريح اقدامات وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي پرداخته و يادآور شد :
مطالعات مختلف و نتايج موجود نشان مي دهد كه روند بيماري هاي غيرواگيردار
مانند چاقي  ،فشار خون ،ديابت ،انواع سرطان ،افسردگي وغيره رو به گسترش است
و بدون شك از جمله عوامل تاثيرگزار در اين امر را مي توان عدم تغذيه صحيح ،كم
تحركي و عدم فعاليت بدني مناسب ذكر كرد .

مشاور ویژه صنعتیســازی مدیریت عملکرد و بازرسی
وزارت راه و شهرســازی گفت :تیرآهنهــای بالپهن به
علت اینکه تحت نورد گرم شــکل و فرم دهی میشوند،
دارای عملکــرد و کرنشهای مقطعــی حقیقی بوده و در
محاسبات سازه پاســخدهی حقیقی دارند؛ اما مقاطعی که
با اســتفاده از تیرورق ساخته میشــوند ،در عملکرد
حقیقی ،پاســخدهی واقعی نداشته و محاسبات آنها
بهنوعی مجازی تلقی میشوند .در مقاطع ساختهشده
از ورق ،محاســبات بر روی مقطع انجام میشوند اما
در حقیقت این مقطع ساختهشــده نیست که عملکرد
نشــان میدهد بلکه ورقهای به هم جوش دادهشده
هستند که نقش مقطع را ایفا میکنند .به همین علت
در کرنشهای ســازهای بهطور واضح شاهد ناتوانی
مقطع در تأمین االستیســیته کافی و ناتوانی از تغییر
شــکلهای پالســتیکو پارگی طولی در مسیر جوش
و جاری شــدن و خارج شــدن مقطع از شکل تحت
محاسباتی و پیچشهای گاه شدید بویژه درلنگرهای
برشــی و مفاصل پالســتیک درلنگرهای خمشــی
هســتیم که بر اساس شواهد و تجربیات بهدستآمده
از نمونههای آزمایشگاهی و نمونههای میدانی در اثر
زلزلهها نمیتوان منکر این نوع رفتارهای ســازهای
منفــی و خطرآفرین شــد؛ بنابراین در شــرایطی که
بتوان از مقاطع تیرآهنهای  Hیا بالپهن استفاده کرد ،به
کار بردن مقاطع تیرورق عملی کام ً
ال غیرمنطقی و بهدوراز
تفکر مهندسی است.
**برند نیمقرن محصــوالت ذوبآهن اصفهان
امنیت خاطری برای مجریان صنعت ساختمان
این عضــو شــورای سیاســتگذاری انجمــن علمی
ســاختمانهای پایدار ایران گفت :بــدون اغماض و غلوی
شــاید بتوان گفت معتبرترین محصوالتی که از دهه  40و
بویژه در طول تمام دهههــای اخیر حضور فوالد در صنعت
ســاختمان مورداســتفاده قرار میگیــرد و اطمینان خاطر
مهندسان و مجریان را فراهم آورده برند ذوبآهن بوده است
که با محصوالتی مانند تیرآهنهای معمولي  I- beamو در
سالهای اخیر هم با یک گام درخشان در تولید تیرآهنهای
بالپهن  H-beamکه یک نیاز مبرم و اساســی در صنعت
ســاختمان به شمار میرفت توانســته است تقریبًا باالترین
رضایتمندی را در صنعت ســاختمان ایجــاد کند .عالوه بر
تســتهایی که در کنترل نظارت انجام میشوند و تاکنون
خللی در محصوالت ســازهای ذوبآهن مشاهده نشدهاند،
گواهــی  CEصادرات به اروپا نیز اطمینان بخشــی افزونی
بر محصــوالت ذوبآهن ایجاد میکند کــه موجب اعتماد
به محاسبات ســازهای و اطمینان خاطر از امنیت سازههای
ساختهشده را موجب میشوند.
سمیه ایزدی

دكتر اســديان در ادامه ســخنان خود يادآور شد كه درحال حاضر وبر اساس
طرح بهداشتي درحال انجام تمام افراد  30تا  70سال به مراكز بهداشت و درمان
مراجعه و با انجام تست هاي مربوط به خون و مدفوع خود و همچنين انجام تست
هاي مربوط به كولونوسكوپي براي همه وسرطان سينه و پاپ اسمير براي زنان از
بيماري هاي قلبي و عروقي  ،ديابت و انواع سرطان موجود در بدن خود آگاه شده و
در اين صورت با معالجه سريع و ارزان از بيماري هاي مهلك نجات مي يابند  .وي
افزود اين امكانات از طريق درخواست ادارات براي كاركنان نيز عرضه مي شود .

مهندس علي قاسمي مدير ساخت و توليد:

بومیسازی و كسب دانش روز از اهداف اين مديريت است
مهندسينتمكانيكیکیازمدیریتهایزیرمجموعهمعاونتپشتیبانی
وساختاستكهساختقطعاتوتجهیزاتمکانیکیوتعميراتقسمتهای
مختلف شــركت طبق گرافهای معين
يــا اضطراری را بر عهــده دارد .به همين
مناســبت در اين شماره گفتگويي داريم با
مهندس علي قاسمي مدير ساخت و توليد
كه در ادامه میخوانید :علی قاسمی با اشاره
به اين موضوع كه فارغالتحصیل مهندسی
مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان است
گفت :در سال  1372و بهعنوان کارشناس
فلزات و ابــزار در مدیریت سفارشــات و
کنترل موجودی استخدام و سرپرست گروه
مکانیک ،سرپرست گروه ساخت ،معاون و
مدیر مجموعه فوق ازجمله عناوين شغلي
وي اســت .وي یادآور شــد :از سال  96و
با توجه به تصمیم مدیریت عالي کارخانه
در رابطه با تفکیک مجموعه ســاخت و
تعمیرات بهعنوان مدیر ســاخت و تولید (در حال ایجاد چارت سازمانی) در
حالانجاموظیفهام.
مهندس قاسمي گفت :مجموعه ساخت شامل کارگاههای 48،47،46
و  51ساخت و همچنین واحدهای پشتیبانی شامل برنامهریزی و ،طراحی،

کنترل کیفی ،ترمیست ،تجزیهوتحلیلهای فنی و اقتصادی و  ،ITانبارها
وسفارشات ونظارت برساخت خارج از کارخانه میشود که از ابتدای راهاندازی
کارخانه در دهه  50فعالشده و وظیفه تولید
قطعات یدکی و تجهیزات موردنیاز کارخانه را
بر عهدهدارند.
وي به تشــريح فعالیتهــای کارگاه
ریختهگــری و مدلســازی ( )46پرداخت و
افــزود :مجموعه کارگاههای فوق شــامل
دو کارگاه جداگانه مدلسازی و ریختهگری
اســت در کارگاه مدلسازی امکانات ساخت
انواع مدلهای موردنیاز جهت تولید قطعات
ریختهگری وجود داشته و در این زمینه فعال
است.
وي بــا اشــاره بــه اين موضــوع كه
بومیسازی و كسب دانش روز از اهداف اين
مديريت است ،گفت :کارگاه ریختهگری با
دارا بودن قسمتهای آمادهسازی ماسه ،فرم
گیری و آمادهســازی قالب ،آمادهسازی ذوب و ریختهگری و تمیزکاری و
کورههای عملیات حرارتی (جهت قطعات حجیم) ،در زمینه تولید انواع قطعات
چدنی و فلزات رنگین و فوالدی با آلیاژ و وزنهای متفاوت فعال است.
مدیر ســاخت و تولید درباره کارگاه اســکلت فلــزی و آهنگری ()47

خاطرنشان ساخت :اين مجموعه شامل دو کارگاه آهنگری و اسکلت فلزی
اســت .کارگاه آهنگری با دارا بودن دســتگاه فورج قالب باز  3تن و پتک
پنوماتیکی در زمینه تولید نیمه ساختههای آهنگری که بیشتر جهت تغذیه
کارگاههای ماشینکاری به کار میرود فعال است .کارگاه اسکلت فلزی نیز با
دارا بودن دو سالن و تجهیزات مختلف خم و برش و جوشکاری و همچنین
قسمت مونتاژ وظیفه تولید قطعات و تجهیزات اسکلت فلزی را بر عهده دارد.
مهندس قاســمي گفت :کارگاه مکانیکــی و عملیات حرارتی ()48
شــامل دو کارگاه عملیات حرارتی و ماشینکاری است ،کارگاه عملیات
حرارتی با دارا بودن کورههــای عملیات حرارتی مختلف وظیفه انجام
انواع عملیات حرارتی قطعات تولیدی کارگاه مکانیکی و سایر کارگاهها
را بــر عهده دارد و کارگاه مکانیکی نیز با دارا بودن انواع ماشــینهای
ابزار در ابعاد و مشخصات مختلف وظیفه ماشینکاری نیمه ساختههای
تولیدشــده در کارگاههــای  46و  47و همچنین متریال های دریافتی
از انبار را بر عهده دارد .وي افزود :کارگاه  51ســاخت جهت تعمیرات
تجهیزات سنگین و خاص کارخانه شامل دریچههای هوای کوره بلندها
و کالســکههای سرباره بر و اقالم مشــابه طراحی و ایجادشده که در
کنار آن تجهیزات موردنیاز شامل انواع ماشینهای ابزار و دستگاههای
لولهخمکن و  ...نیز جهت این کارگاه در نظر گرفتهشده است.
وي به مجموعه پشتيباني اشاره كرد و گفت :برنامهریزی و تکنولوژی،
وظیفه برنامهریزی تولید کارگاه و همچنین مشخص کردن مسیرهای تولید
قطعــات در کارگاهها و روشهــای تولید و کنترل و ثبت تولید را بر عهده

دارد ،واحد طراحی وظیفه مهندســی معکوس و تهیه نقشه و مدارک فنی
از قطعات و تجهیزات فاقد نقشه ،طراحی و محاسبات مربوط به قطعات و
تجهیزاتی که برای نخستین بار تولید میشوند و همچنین تهیه نقشههای
ساخت از نقشههای مونتاژی را بر عهده دارد و واحد کنترل کیفی نیز وظیفه
کنترل مرحلهای و نهایی کلیه قطعات و تجهیزات ساختهشده در کارگاههای
ساخت و همچنین شرکتهای سازنده خارج از کارخانه را بر عهده دارد كه
اين واحدها ازجمله قسمتهای پشتيباني مديريت ساخت و توليد محسوب
میشوند.
وي خاطرنشان ساخت :تجزیهوتحلیلهای فنی و اقتصادی و  ITوظیفه
تجزیهوتحلیل آماری و اقتصادی تولید را بر عهده دارد .ضمن اینکه پشتیبانی

و بهرهبرداری از شــبکه کامپیوتر مجموعه ،و راهبری کلیه استانداردهای
مدیریتی و تهیه گزارشهای مدیریت به عهده این واحد است.
قسمت انبارها وسفارشات نیز وظیفه درخواست و دریافت مواد و متریال و
قطعات و ابزارآالت از انبارهای ذوبآهن و نگهداری و تحویل آن به کارگاهها
و همچنین دریافت و نگهداری برخی از قطعات نیمه ساخته تولیدی را بر
عهده دارد و درنهایت واحد ترمیست وظیفه تعیین یا معادلسازی متریال
نقشهها ،مشاوره به مجموعه ساخت و همچنین بخشهای مختلف کارخانه
در زمینه مباحث انتخاب مواد و روشهای بازسازی و افزایش عمر قطعات،
کنترل متریال ،روشهای عملیات حرارتی و ...نقشــهها قبل از ارسال به
کارگاههای ساخت یا خارج از کارخانه و هنگام ساخت را بر عهده دارد.
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گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته كاري  96/09/28لغايت 96/10/04

گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته كاري  96/10/12لغايت 96/10/18
طی هفته مورد گزارش روند معامالت سهام شرکت با  4روز مثبت و  1روز منفی عملکرد قابل
قبولی را از خود بهجای گذاشت .در روز سهشنبه اولین روز کاری هفته فوق قیمت هر سهم ذوب با
افزایش  3/93درصدی ( 31ریال) به محدوده  840ریال رسید .در روز چهارشنبه تنها روز منفی سهم
شــکل گرفت به صورتی که هر سهم شرکت با ثبت قیمت  829ریال ،کاهش  2/13درصدی (18
ریال) را تجربه کرد .روز شنبه همزمان با رشد  8واحدی شاخص فرابورس قیمت سهام ذوب نیز با
صعود نامحسوس  0/6درصدی ( 5ریال) همراه بود و قیمت هر سهم شرکت به  834ریال افزایش
یافت .روز یکشنبه هر سهم شرکت با رشد  4/68درصدی ( 39ریال) به قیمت  873ریال رسید و با
تشکیل صف خرید  26میلیونی به کار خود پایان داد .درنهایت در روز دوشنبه آخرین روز هفته مورد
گزارش قیمت هر سهم ذوب با رشد  1/37درصدی ( 12ریال) به محدوده  885ریال رسید و به کار
خود در این هفته پایان داد .حجم معامالت ســهام شرکت در هفته کاری مورد گزارش تقریبا 398
میلیون ســهم بود که نسبت به هفته کاری گذشته افزایش  9درصدی در حجم معامالت سهام را
نشان میدهد .در هفته جاری سهم خریداران حقیقی  80درصد و سهم خریداران حقوقی  20درصد
بوده است 81 .درصد از فروشها متعلق به حقیقی ها و  19درصد نیز متعلق به حقوقی ها بود .در
این هفته شاخص کل بازار بورس  124واحد (معادل  0/1درصد) افزایش داشت .شاخص فرابورس
نیز با  17واحد (معادل  1/6درصد) افزایش روبرو شد .در این هفته در بازار بورس حدود  5/6میلیارد

سهم به ارزش  1335میلیارد تومان معامله شد که  4درصد 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  1/17درصد بوده است که نسبت به هفته گذشته  5درصد افزایشیافته است.
** روند کلی بازار
از آغاز اين هفته قيمت سهام در بازار اول و دوم فرابورس روند صعودي گرفت و شاخص کل بازار در
سه روز گذشته حدود  ۱ /۸درصد افزايش يافت؛ اما به نظر میرسد اين روند در مقايسه با اصالح سنگين
قیمتها در هفته گذشته ،نيروي کافي براي رشد بيشتر ندارد .درواقع ،معامالت کمرمق روزهاي اخير
نشان میدهد بازار بهرغم پشتوانههای بنيادي در فضايي احتياطي به کار خود ادامه میدهد .فضايي که
زير سايه سنگين ریسکهای سيستماتيک است .بهبیاندیگر ،بازار اکنون در برزخ نيروهاي غيراقتصادي
است و سهامداران بهطور طبيعي در نبود چشمانداز مشخص ميل به معامله ندارند .اما روي ديگر اين
روزهاي بازار ،انتشار قریبالوقوع گزارشهای  ۹ماهه است .گزارشهایی که میتواند سوخت جديدي
براي رونق معامالت و رشد بيشتر قیمتها فراهم کند .در شرايط کنوني انتظارات مثبت نسبت به عملکرد
مطلوب شرکتها از دو جا آب میخورد :يکي سطح مطلوب قيمت کاالها در بازار جهاني و ديگري نرخ
داخلي دالر .بنابراين انتظار میرود سودآوري شرکتها در گزارشهای  ۹ماهه تحت تأثیر اين دو عامل
افزايش نشان دهد .ازاینرو اطالعات عملکرد شرکتهای کااليي بازار از اهميتي خاصي برخوردار است و
میتواند یکبار دیگر تقاضاي سهام را تقويت کند و سهام کااليي بازار را در کانون جوالن نقدينگي قرار

نكاتي پندآميز از ائمه معصومين

دهد .در روز دوشنبه  96/10/18در مجموع  ۴۶۶ميليون برگه بهادار به ارزش  ۲۱۷ميليارد تومان ميان
فعاالن فرابورس دستبهدست شد .از اين ميزان حدود  ۲۳ميليارد تومان سهم در بازار اول و دوم معامله
شد .حاصل اين دادوستدها رشد ۷واحدي شاخص کل بود .در اين ميان ،بيشترين تأثیر مثبت بر شاخص
بهواسطه معامله در نمادهاي زيرمجموعه گروه فلزي يعني نماد هلدينگ صنايع معدني خاورميانه ،فوالد
هرمزگان و سهامي ذوبآهن اصفهان صورت گرفت.
**در جدول ،مقایسه قیمت سهام ذوبآهن و چند شاخص مرتبط با آن را مالحظه
میکنید.
1

شاخص کل

هفته منتهی به
 18دی 96

هفته منتهی به
 11آذر 96

درصد
تغییر

96،332

96،208

0.1

2

شاخص فرابورس

1،075

3

شاخصصنعت

84،920

4

شاخص فلزات اساسی

87،680

5

قیمت سهام ذوب آهن

885

نام شاخص

ردیف

1،058
84،874
58،009
815

1.6
0.1
-0.6
8.6

6

ارزش معامالت سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

342،379

299،104

14

7

ارزش بازار سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

29،364،820

27،042،178

8.6

8

نسبت گردش معامالت  -درصد

1،17

1.11

5

جهت
تغییر
↑
↑
↑
↓
↑
↑

** نکته 1
آزار و اذیت پدر و مادر عامل فقر و گرفتاری در آخرت است .پیامبر اکرم(ص):
کسی که پدر و مادر را آزار رساند ،ثروت و صحتش به فقر و مرض مبدل گشته و
تداده و آتش برایش آمادهشده است .كتاب سفینه البحار
بهشت را ازدس 
** نکته 2
کسی که از بزرگان سرپیچی کند هیچگاه خوشبخت نخواهد شد .رسول
خدا(ص) :یا علی! من و تو دو پدر این امتیم؛ هر کس ما را ترک کند و بیازارد
و از اطاعت ما خارج شود لعنت خدا بر او باد .كتاب بحاراالنوار

نمایشگاهتوانمندیهای
کارکنان و دستاوردهای
مهندسی نورد

↑
↑

كلكخیالانگیز
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

نمایشگاه توانمندیهای کارکنان و دســتاوردهای مهندسی نورد در
طبقه زیرین رســتوران این بخش در تاریخ  17دیماه آغاز به کارکرد .در
این نمایشگاه که تا  27دیماه  96ادامه دارد عالوه بر فروش محصوالت
فرهنگی با تخفیف ویژه کارکنان ،برنامههای متنوعی همچون نمایش طنز،
تهیه عکس یادگاری از پرسنل شرکتکننده ،موسیقی زنده و ...اجرا میشود.
در حاشيه اين نمايشگاه با تعدادي از بازدیدکنندگان گفتگويي داشتيم كه
در ادامه میخوانید .اسماعيل قرباني ،شــاغل در رستوران نورد :300
نمايشــگاه خوب و بهروز بود ولي ازنظر قيمت تفاوت چنداني با بيرون از
شركت نداشت .اميد است كه برگزاري نمايشگاه با وسعت باالتر و با ارائه
محصوالت بيشتري همراه باشد .من ليست کتابهایی را كه احتياج داشتم
را نتوانستم در اين نمايشگاه تهيه کنم.
حميدرضا حقيقي ،نورد  :300نمايشگاه از سطح خوبي برخوردار بود
ولي ساعت بازديد از نمايشگاه مناسب نبود.
محمد دوستي ،شاغل در مديريت توليد و توزيع برق :کتابهایی كه
مدنظرم بود در اين نمايشگاه موجود نبود و مشكل ديگر ،مربوط به اياب و
ذهاب پرسنل از ساير قسمتهای كارخانه به نمايشگاه است.
سعيد كياني ،شاغل در مديريت نورد  :500نمايشگاه خوب بود ولي
تنوع چنداني ازنظر ارائه محصوالت فرهنگي و كتاب نداشت.
در پايان طاهري ،مسئول غرفه نمايشگاه از استقبال كم بازدیدکنندگان
در نمايشگاه گلهمند بود و گفت :درحالیکه محصوالتمان با تخفيف ويژه و
ارزان ارائه میشود ولي متأسفانه تعداد بازدیدکنندگان بسيار كم است .روابط
عمومی شرکت از عموم همکاران دعوت میکند در این نمایشگاهها که در
بخشهای دیگر نیز تداوم خواهد داشت ،حضور به هم رسانند.

نقش هر نغمه که زد راه بهجایی دارد
عالم از ناله عشاق مبادا خالی
که خوشآهنگ و فرحبخش هوایی دارد
پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور
خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد
محترم دار دلم کاین مگس قندپرست
تا هواخواه تو شد فر همایی دارد
از عدالت نبود دور گرش پرسد حال
پادشاهی که به همسایه گدایی دارد
اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند
درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد
ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق
هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد
نغز گفت آن بت ترسا بچه باده پرست
شادی روی کسی خور که صفایی دارد
خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند
و از زبان تو تمنای دعایی دارد
حافظ شیرازی

نقشی از تجربه در گذر زمان
( آذر ماه )1396

مهدياسفرجاني
حوزه معاونت مالي واقتصادي

غالمرضاكاظميجروكاني
اتوماسيون وارتباطات

بهرام دري سده
امورشهدا،جانبازانوايثارگران

رضاشاهپوري
فوالدسازي

يدالههادلوند
خريد خدمات

رجبعليمحمديجوزداني
پشتيباني فروش وخدمات

محسننبيان
كيفيت

غالمحسينمسلميخوزاني
فوالدسازي

محمدنصر
نورد

سيدمحمدهاشميريزي
امورشهدا،جانبازانوايثارگران

يحييطالبي
اتوماسيون وارتباطات

مهدي مسلمي زاده
نگهداري وتعميرات نسوز

سيدغفارحسينيسياهبومي
اتوماسيون وارتباطات

ناصررحيميباباشيخعلي
امورشهدا،جانبازانوايثارگران

صفراسفندياريغريبوند
امورپيمانهاوپشتيبانيساخت

خدابخش صفري
آگلومراسيون

احمدعليمحمديپالرتي
نگهداري وتعميرات نسوز

ستارسلحشوريدشتمال
توليدات كك وموادشيميايي

رسول مكرمي سه پله
امورشهدا،جانبازانوايثارگران

شيرزادمحمودي
آگلومراسيون

سالروز عروج ملكوتي
شهدايگرانقدر
ذوبآهن اصفهان
گرامي باد
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حسينعليپورمحمدي
1357/10/29
يزدانشهر

در مراسم تجليل از فرزندان شهدا و جانبازان در مهندسي نورد عنوان شد

آرامش؛ امنيت و توليد در كشور ما مرهون ايثار شهدا،
جانبازان و خانوادههای آنها است
احمدرضاميكائيلياناخور

علي زارعي چمگرداني

حسنرضائيان

شوش

شلمچه

جاده اهواز

1359/10/23

1365/10/23

1365/10/23

محمدعليكدخدازاده

عبدالعلياماميموسيابادي

صفرعليمختاريكرچگاني

شلمچه

شلمچه

شلمچه

1365/10/23

1365/10/23

1365/10/24

رجبعليابراهيميديزيچه

يداله كريمياننوكابا

علي نادري نوكابادي

شلمچه

شلمچه

شلمچه

1365/10/25

1365/10/25

1365/10/25

محمدعليميرزاده

عبدالحسينبراتياحمدابادي

احمدخبازشيرازي

شلمچه

شلمچه

شلمچه

1365/10/26

1365/10/28

1365/10/29

امورشهداجانبازان و ایثارگران شرکت

صعود کوهنوردان ذوبآهن به قله
 3870متري كركس

تشكروسپاس
بدینوسیله از کلیه همکاران بویژه مدیریت و کارکنان شركت که در
مصيبت وارده به اینجانب ضمن ابراز همدردي ،موجب تسلي خاطر
بازماندگان را فراهم کردند ،صميمانه قدرداني کرده و از خداوند منان
برای کلیه عزیزان آرزوی سالمتی و سعادت دارم.

در جلسهای كه با حضور مدير مهندسي
نورد ،سرپرســت امور شــهدا،ایثارگران
وجانبازان و جمعي از سرپرستان و تعدادي
از همكاران شــاغل در مهندســي نورد
برگزار شــد از  14نفر از فرزندان شــاغل
شــهدا و جانبازان در اين مديريت تقدير و
تجليل به عمل آمد .مهندس حســينعلي
يزدان مهر ،مدير مهندســي نورد در اين
جلسه ضمن خوشآمدگويي به حاضران
به شرح ایثارگریهای شهدا و جانبازان و
ديگر ايثارگران و خانوادههای گرامي آنها
در دوران دفــاع مقــدس و طول انقالب
اســامي پرداخته و يادآور شد كه امنيت،
آرامش ،اســتقالل ،توليد و پیشرفتهای
حاضر در كشــور ما و در تمام محیطهای
توليدي مانند ذوبآهن مرهــون ايثار و
تالش شهدا ،جانبازان و رزمندگان اسالم و

خانوادههای صبور آنها در سالهای گذشته
اســت و حضور تعدادي از اين عزيزان در
كارخانــه ذوبآهن موجــب افتخار اين
شركت است .وي گفت فرزندان ايثارگران
در اين مجتمع با دقت و دلسوزي مشغول
به كار هستند و وظيفه ما مديران است كه
به آنها توجه كنيم و قدردان آنها باشيم و
اگرچه تمام آنها نمونه هستند ولي در اينجا
بهمنظور قدرداني از آنها تعدادي بهعنوان
نمونه انتخاب شــدند و بــه نمايندگي از
تمامي عزيزان شــاغل ایثارگر موردتقدیر
قرار میگیرند .وي در ادامه از خلوص نيت
اين عزيزان سخن گفت و افزود كه من با
وجود چندين سال همكاري با اين عزيزان
هنوز خيلي از فرزندان شهدا رانمي شناسم
و آنها نيز خودشان را معرفي نکردهاند .وي
دليل انتخاب افراد مذكور را انضباط كاري،

مسابقات فوتبال دستي قهرماني كارگران
اســتان در تاريــخ  96/10/13در ســراي
ورزشكاران اصفهان برگزار شد و تيم كاركنان
شركت به مقام ســومي اين دوره از مسابقات
دست يافتند.
اعضاي تيم:

تسليت
همكارانگراميجنابآقايانعبدالرسولوغالمحسینمسلمی
محمدحقاني،مسعوداسماعيلي،محمدربيعي

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

محســن کرباســچی از پرسنل
شــرکت ســهامی ذوبآهن ،مدیر
ورزش قهرمانی باشــگاه ذوبآهن
و ناظر بینالمللی هندبال ،بهعنوان
عضوکمیتهپیشکسوتانکنفدراسیون
هندبال آسیا انتخاب شد.

بازديد از خانوادههای شهدا ،جانبازان و
ايثارگران

بهمنظور پاسداشــت رشادتهاي يادگاران هشت سال دفاع مقدس گروه بازديد امور
شــهدا ،جانبازان و ايثارگران از خانواده شهيدان واالمقام حسينعلي پور رحیمی ،نصراله
مستأجران و علي اكليلي و جانبازان معزز رضا اصغرزاده ،فرهاد شامحمدي ،ميثم برزاني،
مرحوم گل قاسم هادي ومرحوم ناصر شفیعی بازديد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ خبرنگار افتخاري

آينده ذوبآهن با تالش امروز ما

 .1مهرداد خورشيديان( ،مديريت خدمات) مربي
و بازيكن
 .2حسن جمالي( ،مديريت كك سازي) بازيكن
 .3عليرضــا جانقربــان( ،مديريــت ايمني و
بهداشت)بازيكن
 .4احمد خداپرست( ،مديريت خدمات) بازيكن

هفتمين دوره مسابقات تنيس روي ميز ايميدرو آقايان در استان خوزستان به ميزباني
فوالد خوزستان در شهر اهواز برگزار شد .در اين دوره از مسابقات  16تيم از شركتهاي
مختلف تحت تابعه ايميدرو شركت کرده بودند كه تيم ذوبآهن در بازيهاي گروهي با
شكست تيمهاي مس سرچشمه ،تهيه مواد معدني ايران ،فوالد خراسان ،در فينال مقابل
تيم فوالد مباركه قرار گرفت و اين تيم را با نتيجه ســه بر یک شكست داد و بهعنوان
قهرماني دستیافت و در بخش تيمي آقاي محمود شمس با شكست حريفان به فينال
اين مسابقات راه يافت و در فينال به دليل آسیبدیدگی بدون برگزاري مسابقه با حريف
خوزستاني به نایبقهرمانی بخش انفرادي دستیافت.
** اسامي نفرات:
 .1محسن آسياباني ،سرپرست
 .2محمود شمس ،مربي و بازيكن
 .3ميثم اصالني ،بازيكن
 .4مسعود جم نشان ،بازيكن
 .5محمد حجتي ،بازيكن
 .6سعيد شيرازي ،بازيكن

تيم بدمينتون ذوبآهن اصفهان
نایبقهرمان استان شد

اردويفرهنگيتفريحيبسيجيان
حوزهمقاومتبسيجشهيدتندگويان
ذوبآهن

مسابقات بدمينتون كاركنان دولت از سال 1372بهصورت استاني برگزار ميشود كه تيم
بدمينتون ذوبآهن اصفهان با حمايت مسئولين ورزش همگاني در اكثر سالها در ردههای
نخست تا سوم جاي گرفته است .مسابقات اين دوره در دو روز بهصورت متمركز توسط هیئت
بدمينتون استان اصفهان در سالن ايثار شركت ملي گاز در تاريخهاي 96/10/14و96/10/15
با حضور شــش تيم برگزار شد كه در آن تيم ذوبآهن به مقام نایبقهرمانی دستیافت.
اعضاي تيم ذوبآهن در اين مسابقات عبارتاند از آقايان بهنام كاويان ،اسماعيل سعيدي،
جاللصادقي،مسعودمعصومزادهومحمدمهدیمحقق.همچنينآقاياكبرشكيبابهعنوان
سرپرست تيم را همراهي کرده است .شایانذکر است در بخش غيرتيمي آقاي كاويان در
مســابقات دونفره آزاد موفق به دريافت مدال طال شد .در اين مسابقات تیمهای آموزش
پرورش به مقام نخست و تيم شركت ملي گاز به مقام سوم نائل شدند.

پايگاهمقاومتبسيجاباذرمستقردرساختماناداريهدايتفنيدرراستاياقتصادمقاومتي
در قالب طرح جمعآوری ضايعات موفق به جمعآوری 4هزار و 220كيلو ضايعات شدند.

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:

تالمقدس در روز
جمعي از بسيجيان متشكل از پايگاه شهید احمدی روشن و گردان بی 
پنجشنبه مورخ 96/10/07عازم شهر ورزنه اصفهان شدند كه طي آن بازديد از مسجد تاريخي
پرسيان ،مسجد جامع تاريخي ورزنه و قلعه تاريخي گورتان كه هر كدام داراي قدمت تاريخي
قابلتوجهی هستند انجام شد و حضار با تاريخچه مختصري از هركدام از آنها آشنا شدند و پس
از اقامه نماز جماعت ظهر به امامت حجتاالسال موالمسلمین نعمتي در مسجد قلعه گورتان
به منطقه كويري ورزنه عزيمت کرده و ضمن برگزاري دورههای آموزشي مهدويت ،بصيرتي
و سياسي و صرف ناهار به كويرپيمايي دستهجمعی پرداختند .ضمنًا در شبهنگام يك دوره
ستارهشناسیتوسطكارشناسمركزنجوماصفهانبااستفادهازدستگاهتلسكوپصورتگرفت
و با برگشت به محل سكونت اردوي یکروزه شهر ورزنه به پايان رسيد.
خبرنگار افتخاري ـ عباس حفيظي

اطالعيهبرگزاريمسابقاتفوتسال
داخلي «جام فجر انقالب»

تشكروسپاس

سهراب اديبي ،صالح خدادادي ،شهرام موسوي

توانمنــدي ،مســئولیتپذیری و حصول
رضايت مدير و سرپرستان خطوط نورد و
کارگاههادانست.
مهندس موســي ســليماني ،مشاور
مديرعامل در امور ايثارگران و سرپرست امور
شهدا ،جانبازان و ايثارگران شركت نيز در اين
جلسهضمنتشكرازمديريتمهندسينورد
در انتخاب و معرفي تعــدادي از همكاران
ايثارگر شــاغل در اين مديريت و تشكيل
جلســه تجليل از آنها يادآور شد كه تمامي
فرزندان شهدا و جانبازان شاغل در كارخانه
نمونه و قابل احترام هستند ولي ما بهطور
نمونه در هر مديريت چند نفر را انتخاب و
مورد تجليل قرار میدهیم تا از اين طريق
از اين عزيزان تقدير كرده باشيم و بهنوعی
موجب يادآوري نقش فرزنــدان ايثارگر و
تشويق آنها شده باشيم .وي افزود هماینک

بســياري از فرزندان ايثارگر در سمتها و
مسئولیتهای خطيري مشغول به خدمت
هستند و در سالهای آينده و بازنشستگي
همــكاران قديمي و با توجــه به لياقت و
شایستگیهایخودمسئولیتهایبيشتري
را بر عهده خواهند گرفــت .در پايان اين
مراسم  14نفر از فرزندان ايثارگر شاغل به
شرح زير معرفي و لوحهای تقدير و هداياي
خود را دريافت کردند.
فرزندان شهيد :ابوالفضل جزيني،
نعمت اله غالمي ،عبداله عليجاني ،علي
آقامحمــدي ،مهدي ســليميان ،مجيد
مختاري ،حســين توكلي ،احمد موحدي،
مهديذوالفقاري
فرزندان جانباز :علي عســگري،
مسعود ميرزاخاني ،كامران مالمير ،احمدرضا
ابراهيمي،اميددهقانپور

تيم فوتبال دستي كاركنان شركت مقام سومي استان را
كسب كرد

حبيبا ...رهبر

بدینوسیلهازكليههمكارانودوستانگرامي كهدرمصيبتواردهبه
اينجانبانضمنابرازهمدردي،موجبتسليخاطربازماندگانرافراهم
نمودند،صميمانهقدردانينموده،اميداستدرشادیهایتانجبرانکنیم.

 .1افشين اميدي (مديريت نت راه و ساختمان) ش.ك 407542
 .2حسين احمدي فشاركي (آگلومراسيون) ش .ك 1743147
 .3ندا محمدي سفارشات (خريد) ش .ك 444004
در ضمن گزينه  1پاسخ صحيح مسابقه پيامكي شماره  3بوده است.

محسنکرباسچیعضوکمیتهپیشکسوتان
کنفدراسیونهندبالآسیاشد

قهرماني تيم تنيس روي ميز آقايان
ذوبآهن در مسابقات كشوري ايميدرو

در ادامــه برنامههــاي ورزش همگاني گروه يك كوهنوردي و اســكي
ذوبآهــن  13دیمــاه در پايان روز كاري با تجهيــزات كامل كوهنوردي
زمســتانه و آمادگي الزم بهصورت شبانه از روستاي كشه به سمت كركس
حركت کردند و ساعت  23/30به جانپناه رسيدند و صبح روز دوم موفق به
فتح قله  3870كركس شدند .قلههای کوهستان کرکس در غرب شهرستان
نطنز واقعشــده و به علت ارتفاع زیادی که دارند منبع اصلی چشــمههای
متعددی اســت که در دامنههای این کوهستان جریان دارند .اين برنامه به
سرپرســتي حميد افقري و مربيگري كيومرث حقیقتجو و با همراهي 18
نفر از اعضا انجام شد.
سرپرست امور ورزشي شركت

اساميبرندگانمسابقهکتابخوانی
شماره 3

بدینوســیله به اطالع همكاران ارجمند میرساند مديريت خدمات و امور اجتماعي
(سرپرست امور ورزشي) با همكاري بسيج كارخانه در نظر دارد نسبت به برگزاري مسابقات
فوتسال داخلي شركت در سال  96اقدام کند .لذا از كليه مدیریتهای داخلي شركت كه
آمادگي حضور در مســابقات را دارند دعوت میشود روز دوشنبه مورخ  96/10/25رأس
ساعت  10صبح در محل آموزشگاه فني توحيد حضور به هم رسانند .عدم شركت در جلسه
رأس ساعت مقرر بهمنزله انصراف از مسابقات خواهد بود.
مديريت خدمات و امور اجتماعي

اطالعیه
برگزاريمسابقهنقاشيباموضوع
(نقش من در هواي پاك)

مديريت  HSEبا همكاري مديريت روابط عمومي به مناسبت نکوداشت  29دیماه
روز ملي هواي پاك برگزار ميكند .برگزاري مسابقه نقاشي با موضوع (نقش من در هواي
پاك) ويژه پرسنل و خانواده بزرگ ذوبآهن در كليه مقاطع سني عالقهمندان ميتوانند آثار
خود را حداكثر تا تاريخ  96/11/15به سرپرستي واحد محیطزیست مديريت  HSEشركت
ارسال کنند .به  10نفر از برگزيدگان توسط مديريت روابط عمومي جوايزي اهدا خواهد شد.

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريختولد

محلكار

نامفرزند

عليمحمديان

1396/10/08

كوره بلند

مهسا

امين سواد كوهي

1396/10/10

فوالدسازي

آمي
تيس

مصطفيكريمي

1396/09/29

راهبري

ستيا

محمدشهرياري

1396/10/03

كوره بلند

كيارش

مرتضيكرمي

1396/10/05

فروش

محمد
دانا

سعيد نوروزي

1396/10/08

حسابداري
صنعتي

آدرينا

فردين اسدي

1396/10/09

حسابداري
عمومي

آوينا

محسنجاللي

1396/10/05

نسوز

متين

سعيدرضائيان

1396/09/27

كك سازي

آروين

رسولحسيني

1396/10/06

كوره بلند

محمد
امين

حميد رضا اديبي

1396/10/11

فوالدسازي

امير علي

غالمرضاصالحي

1396/10/05

كوره بلند

ترنم

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

محمد رضا باطني

1396/08/19

مهندسي
پشتيباني

