بومیسازی سیستم مولتی پمپ
در تصفیهخانه آب آشامیدنی كارخانه در
راستای كاهش مصرف آب

سعیدآذری:

شنبه  30دی  2 /1396جمادی االول  20 /1439ژانویه  /2018شماره 1117
شماره ارسـال پـیــامک300073194:
www.esfahansteel.com

باکارجهادیچمنورزشگاهفوالدشهربه
بازیهایآسیاییرسید
سعید آذری مدیرعامل باشگاه فرهنگی
ورزشی ذوبآهن اصفهان که خود بهطور
تماموقت بر عملیات نصب و آمادهسازی
چمن جدید ورزشگاه فوالدشهر نظارت
میکند ،در گفتگویی با خبرنگار سایت
رسمی باشگاه ذوبآهن ضمن اعالم این
مسئله که آمادهسازی چمن ...

به همت تالشگران برق مهندسی
آبرسانی پروژه MULTI PUMP
در پمپ خانه آب آشامیدنی
تصفیهخانهفیزیكیدرشرکت
سهامیذوبآهناصفهان
طراحی ،اجرا و با موفقیت
راهاندازی شد.
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سخن اول
فرازهایی از بیانات رهبر
معظم انقالب اسالمی در
دیدار با شرکتکنندگان
در سیزدهمین
اجالس بینالمجالس
کشورهای اسالمی

04

معاون مالی و اقتصادی ذوبآهن اصفهان:

سودآوری ذوب آهن اصفهان در  9ماه سال جاری

02

به مناسبت روز ملی هوای پاک

نگاهیبهفعالیتهایزیستمحیطیذوبآهناصفهان

03

اتحاد اسالمی مسئله مهمی است .آماده هستیم
حتی با کسانی که در دنیای اسالم صریح با ما دشمنی
کردند هم برادرانه برخورد کنیم .دنیای اسالم با این
جمعیت زیاد و این امکانات فراوان بالشک میتواند با
اتحادش ،یک قدرت بزرگی در دنیا ایجاد کند .دشمنان
اسالم آرزویشان این است که در داخل دنیای اسالم
اختالفات ،جنگ و خونریزی وجود داشته باشد برای
اینکه حاشی ه امنی برای صهیونیستها درست بشود.
صهیونیســتها یک روز شــعار از نیل تا فرات
میدادند ،امروز دور خودشان دیوار میکشند که بتوانند
خود را در ســرزمین غصبی حفظ کنند .فلسطین از
نهر تا بحر و قدس هم بالشــک پایتخت آن است.
دولتهایی که به آمریکا و صهیونیســتها کمک
میکنند دارند خیانت میکنند ،مثل کار سعودیها .این
کار قطعًا خیانت به امت اسالمی و دنیای اسالم است.
مسئله یمن و بحرین باید حل شود .باید در مسائل
اساسی دنیای اسالم صریح باشیم تا بتوانیم جریان
سازی کنیم .نگذارید با توطئه سکوت ،مسائل اصلی
دنیا اســام توسط امپراتوری خطرناک و سهمگین
تبلیغات غرب که دست صهیونیستهاست نادیده
گرفته شود .فلسطین یک مسئله مهم دنیای اسالم
است که بهطورکلی نادیده گرفته میشود.

سرمقاله

ثبت رکورد بارگیری مواد اولیه
از معدن بافق
به ذوبآهن اصفهان
رویـــداد

02

بهرهوری کامل از محصوالت
اصلی و جانبی کارگاه پخت آهک
آگلومراسیون
رویـــداد

02

باالترین ارائه پیشنهاد در سال96
مربوط به مدیریت تولیدات کک و
موادشیمیاییاست
رویـــداد

02

حضوركارشناسانمحیطزیست
ذوبآهن در جمع دانش آموزان
شهرستانلنجان

گراميداشتميالدفرخنده
حضرت زینب (س) و اهمیت
شغلپرستاري

02

رویـــداد

گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته كاری  96/10/19لغایت 96/10/25

طی معامالت سهام شرکت در هفته مورد گزارش قیمت سهام ذوب در بازه  840ریال تا  897ریال معامله
شد .در روز سهشنبه نخستین روز کاری هفته فوق ،قیمت هر سهم شرکت با افت  3/28درصدی ( 29ریال)
به محدوده  856ریال کاهش یافت .روز چهارشنبه روند معامالت صعودی شد و هر سهم شرکت با ثبت
قیمت  870ریال ،رشد  14ریالی ( 1/64درصد) را رقم زد .روز شنبه نیز روند معامالت مثبت بود به صورتی که
هر سهم ذوب با  0/46درصد ( 4ریال) افزایش به قیمت  874ریال رسید .در روز یکشنبه روند معامالت سهام
شرکت نزولی شد و قیمت هر سهم شرکت با کاهش  1/72درصدی ( 15ریال) به محدوده  859ریال رسید.
روز دوشنبه نیز روند نزولی سهم ادامهدار بود و قیمت هر سهم ذوب با افت  6ریالی ( 0/7درصد) به  853ریال
رسید و به کار خود در این هفته پایان داد .حجم معامالت سهام شرکت در هفته کاری مورد گزارش تقریبا
 190میلیون سهم بود که نسبت به هفته کاری گذشته کاهش  52درصدی در حجم معامالت سهام را نشان
میدهد .در هفته جاری سهم خریداران حقیقی  86درصد و سهم خریداران حقوقی  14درصد بوده است96 .
درصد از فروشها متعلق به حقیقی ها و  4درصد نیز متعلق به حقوقی ها بود .در این هفته شاخص کل بازار
بورس  1612واحد (معادل  1/7درصد) افزایش داشت .شاخص فرابورس نیز با  13واحد (معادل  1/2درصد)
افزایش روبرو شد .در این هفته در بازار بورس حدود  5/1میلیارد سهم به ارزش  1225میلیارد تومان معامله

شد که  8درصد کاهش ارزش معامالت نسبت به هفته کاری گذشته را نشان میدهد.
نســبت ارزش معامالت به ارزش بازار (گردش معامالت) برای شرکت ذوبآهن در هفته جاری 0/58
درصد بوده است که نسبت به هفته گذشته  50درصد کاهشیافته است.
**روند کلی بازار
بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن دو هفته نسبتا رکودی بار دیگر بوی رونق به خود گرفته است .ارزش
معامالت بار دیگر تا سطح قابلتوجهی رشد کرده و شاخص نیز در آستانه ورود به کانال  ۹۸هزار واحد قرار دارد.
شاخص کل فرابورس ایران روز دوشنبه  96/10/25با رشد  ۱ /۶واحد (معادل  ۰ /۱۴درصد) همراه شد و در سطح
هزار و ۸۸واحدی قرار گرفت .نماگر فرابورس در ابتدای معامالت این روز تا نزدیکی مرز ۱۱۰۰واحد هم صعود کرد،
اما در ادامه تحت تاثیر فشار عرضهها ،از شتاب رشد قیمتها کاسته شد و قیمت پایانی نمادها در سطوح پایینتری
قرارگرفت.بهاینترتیب،شاخصدرساعاتپایانیباعقبنشینیبهسطحهزارو ۸۸واحدبازگشت.نکتهقابلتوجه
در معامالت دیروز ،افزایش تحرک سهامداران و درنتیجه رشد حجم و ارزش معامالت سهام در بازار اول و دوم
بود .همانگونه که اشاره شد معامالت رو دوشنبه 96/10/25فرابورس با رشد اندک شاخص کل به پایان رسید.
اما بررسی نوسان قیمتها در بازار اول و دوم نشان میدهد که اغلب نمادها با افت قیمت مواجه شدهاند.

مصیبت وارده را خدمت شما صمیمانه تسلیت عرض کرده و از درگاه
خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی
و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم .خداوند قرین
رحمتشفرماید.

احمد صادقی ،مدیرعامل ذوبآهن اصفهان

«آگهي فراخوان مزايده»

1

شاخص کل

هفته منتهی به
 18دی 96

هفته منتهی به
 11آذر 96

درصد
تغییر

97،944

96،332

1.7

2

شاخص فرابورس

1،088

3

شاخصصنعت

86،480

4

شاخص فلزات اساسی

59،450

5

قیمت سهام ذوب آهن

853

ردیف

نام شاخص

1،075
84،920
57،680
885

1.2
1.8
3.1
-3.6

6

ارزش معامالت سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

163،892

342،379

-52

7

ارزش بازار سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

28،303،041

29،364،820

-3.6

8

نسبت گردش معامالت  -درصد

0،58

1،17

-50

جهت
تغییر
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑

فراخوان روایت نیم قرن حیات سبز ذوب آهن اصفهان

تسلیت

جناب آقای دكتر علیاصغر پورمند
مدیرعامل محترم شركت میدكو

به عبارت دقیقتر ،روز گذشته قیمت سهم حدود  ۶۰درصد از نمادهای قابل معامله ( ۵۱نماد) در این دو بازار
کاهش قیمت را تجربه کردند و تنها  ۳۴درصد از نمادها ( ۳۰نماد) با افزایش قیمت مواجه شدند.
** در جدول ،مقایسه قیمت ســهام ذوبآهن و چند شاخص مرتبط با آن را مالحظه
میکنید.

ذوبآهن اصفهان ،نیمقرن است که همچون درختی تناور و پربار در صنعت کشور حضوری سبز و مؤثر دارد و در سایهسار خود ،نهالهایی را رشد و نمو داده که حاصل آن در صنایع
مختلف امروز کشور بهخوبی نمایان است .این پنج دهه تالش و همت و بالندگی که با عشق و ایثار تالشگران ذوب آهنی همراه بوده است  ،گنجینهای است که تنها با روایت صحیح ،دقیق و
هنرمندانه میتوان آن را همچون متاعی گرانبها به نسلهای بعد منتقل نمود .از عموم هموطنان و بهویژه همکاران ذوب آهنی دعوت میکنیم در این روایت تاریخی و ماندگار ،روابط عمومی
شرکت را یاری کنند و آثار خود یا اعضاء خانواده را در قالبهای مختلف هنری ازجمله شعر ،خاطره ،نقاشی ،عکس ،فیلم ،یادداشت ،مقاله و..حداکثر تا تاریخ  7بهمنماه به این مدیریت
ارسال کنند .توصیه میشود در این آثار موضوعاتی همچون نقش ذوبآهن اصفهان در صنعتی شدن کشور ،آموزش نیروهای متخصص ،دفاع مقدس ،انقالب اسالمی ،اشتغال زایی و کارآفرینی،
اقتصاد مقاومتی ،محیطزیست و توسعه منطقه و کشور موردتوجه ویژه قرار گیرد .به آثار برتر جوایزی اهداء میشود .برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  03152574978و
 03152574936تماس حاصل نمایید.
آدرس ایمیل جهت دریافت آثار Atashkarweekly@esfahansteel.com :و folad@esfahansteel.com

 .1دستگاه مزايده گزار  :شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
.2شماره مزايده 96.07:
 .3موضوع  :فروش 10تن براده مس و  15تن براده برنز
 .4نوع فراخوان :مزايده عمومي
.5مبلغ برآورد  4.345.000.000 :ريال
 .6ميزان تضمين شركت در مزايده  :مبلغ ضمانت نامه جهت شركت در مزايده  %5پايه مزايده
مي باشد
.7نوع تضمين شــركت در مزايده  :ضمانت نامه معتبر بانكي يا واريز وجه به حســاب ســيباي
 105317170000بانك ملي ذوب آهن اصفهان و يا به شماره حساب  0102263027003سپهر
بانك صادرات ذوب آهن و ارائه اوراق مشاركت بي نام و مطالبات تاييد شده مزايده گران
.8مهلت دريافت اسناد  :روزچهارشنبه 96/11/12
.9مهلت ارائه پيشنهاد  :روز دوشنبه مورخ 96/11/23
 .10تاريخ بازگشائي پاكات (مزايده ) :روز سه شنبه مورخ  96/11/24ساعت 11صبح
.11مديريت برگزار كننده مزايده  :مديريت بازاريابي و فروش داخلي
.12تلفن تماس  36240031 :داخلي 264
 .13محل تحويل پاكات  :شــركت سهامي ذوب آهن اصفهان – دبيرخانه محرمانه واقع در درب
اصلي جنب بانك ملي
.14نحوه دريافت اسناد  :از طريق سايت اينترنتي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان به نشاني :
 www.esfahansteel.irويامراجعه به سرپرستي مزايده و فروش محصوالت فرعي شركت واقع
در اصفهان – بلوار سعدي– مقابل پل مارنان -پالك  ،178اسناد مزايده را دريافت نمايند ( .اسناد به
صورت فایل PDFمي باشد) .

سوم بهمنماه  96مطابق با پنجم جمادیاالولی
روز والدت باسعادت بانوی قهرمان کربال ،پرچمدار
نهضت پس از شــهادت امام حسین علیهالسالم،
حضرت زینب کبری سالماهلل علیها است .این روز
را روز پرســتار مینامند و علت این نامگذاری آن
است که حضرت زینب(س) پرستاری امام زمانش
حضرت زینالعابدین علیهالســام و دیگر بیماران
و مصیبتزدگان اهلبیت (ع) را بر عهده داشــت.
ایشان ضمن اینکه رسالت مهم نگهداری و تبلیغ
از نهضت حسینی را بهخوبی انجام داد ،از پرستاری
بیمــار کربال نیــز باتحمل آنهمه ســختیها و
نامالیمات ،آنی فروگذار نبود و تا آخرین رمق ،دین
خود را به مکتب و رهبرش ادا کرد .البته پرستاری از
بیمار یکی از کوچکترین مسئولیتهای زینب(س)
بود و هرچند پرستاری وظیفه سنگین و ارزشمندی
است و پرســتار متعهد باید با صبر و حوصله ،هر
نوع نامالیمات برای انجام خدمتش را تحمل کند
و چنیــن کاری از عهده هر کــس برنمیآید ولی
بااینحال مقام زینب (س) ،آنقدر واال و عظیم است
که او را پرستار نهضت و انقالب حسینی باید بنامیم،
زیرا این پرستاری بهمراتب مهمتر و سرنوشتسازتر
از پرستاری بیمار بود .زینب(س) نقش نگهداری از
قیام خونبار حسینی را بر عهده داشت که قطعًا اگر
او این بار را بر دوش نمیگرفت ،خون حســین(ع)
پایمال میشــد و بســیار دشــوار بود که نهضت
ابیعبداهلل علیهالســام به مردم اعــام و ابالغ
شود و شاید بدون اسارت خاندان رسولاهلل(ص) و
پیش تازی زینب کبری(س) در رسوا کردن هیئت
حاکم و تبلیغ او از انگیزه قیام برادرش ،یزیدیان به
هدف پلید خود نائل میآمدند و نام رسولاهلل(ص)
را نهتنها از منارههای مســاجد بلکه از تاریخ ،پاک
و محو میکردند و این بود نیت شــوم آنان .زینب
(س) با مجاهدت و قیام شجاعانه خویش در برابر
زورگویــان و همچنین فریبخــوردگان زمانش،
آنچنــان از قیام امام حســین (ع) دفاع کرد که تا
قیام رستاخیز ،همانند او نه در مردان و نه در زنان،
وجود ندارد و این نام جاودان و مقدس برای همیشه
باعظمت باید برده شــود .زینــب(س) در پس آن
مصیبت بزرگی که آنچنان بار سنگین پرچم والیت
را بر دوش گرفت و تا امــروز و فردا و فرداها ،آثار
این حرکت عظیم زینبی ،هویدا اســت و به برکت
زینب(س) و قیام مبارکــش ،همچنان بیرقهای
خونین عاشــورا به نشانه روز انتقام مظلوم از ظالم،
در سراســر جهان افراشته میشود زیرا زینب (س)
بود که پیام خونین حسین (ع) را به تمام نسلها و
عصرها رساند (.ماهنامه پاسدار اسالم ،شماره ،212
استاد ســید محمدجواد مهری) علت نامگذاری روز
میالد باسعادت حضرت زینب سالماهلل علیها بهروز
پرستار به خاطر دو وجه است :نخست تجلیل از مقام
شامخ و شخصیت واالی حضرت زینب(س) است
که با گراميداشت اين مناسبت یادی از این بزرگ بانو
میشــود و باعث الگوسازی در جامعه میشود .دوم
تقویت روحیه زینب گونه در میان پرستاران و تقدیر
و تشکر از زحمات و نقش پرارزش پرستار در جامعه.
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معاون مالي و اقتصادي ذوبآهن اصفهان:

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.
** .1فضای سبز داخل فنس و خارج فنس چه میزان است؟
مسئوالن فضای سبز :کل فضای سبز ایجادشده از سالهای گذشته
تاکنون در شــرکت بیش از  16هزار و  500هکتار است  .عمده تأمین آب
برای آبیاری فضای ســبز کارخانه از پساب کارخانه و همچنین مقداری از
پساب زرینشهر است که با توجه به کمبود منابع آبی شرایط برای توسعه
فضای سبز در حال حاضر امکانپذیر نیست و تنها حفظ شرایط موجود در
اولویت قرار دارد.
** .2درخواست رسیدگی به مشکالت تأسیساتی و تعویض
شیرآالت فرسوده قسمتهای مختلف کارخانه.
مدیریت نت و راه ساختمان :بخشهایی که با چنین مشکالتی مواجه
هستند ،میتوانند از طریق ایجاد درخواست کار در  ERPاقدام کرده و این
مدیریت بر اساس اولویتبندی و متریال موجود اقدام میکند.
** .3شرایط تحویل گلهای آپارتمانی به قسمتها چیست؟
مســئولین فضای سبز :دستورالعمل نحوه توزیع گلهای آپارتمانی در
حال تهیه و تنظیم است و در حال حاضر هرگونه تحویل و تحول تنها با
درخواست کتبی مدیریت مربوطه انجام میشود.
**  .4برای روزهایــی که تعــدادی از کارکنان مجبور به
اضافهکاری در تعطیالت هســتند چه تدابیری اتخاذشده
است؟
سرپرست حملونقل :کارکنان روزکار میبایست در صورت ضرورت
کاری و اخــذ مجوزهــای الزم از خودرو شــخصی یــا خودروهای در
اختیاری قسمت جهت انجام اضافهکاری در تعطیالت استفاده کنند ولی
چنانچه نیاز به خودرو باشد حداکثر  48ساعت قبل از روز تعطیل مراتب
بهصورت کتبی به دستگاه نظارت اطالع تا جهت ایاب و ذهاب همکاران
برنامهریزی شود.
**  .5زمان بازدید دورهای ایاب و ذهاب داخلی چه موقع است؟
سرپرست حملونقل :طبق دستورالعمل اجرایی ،بازدید ناوگان حملونقل
عمومی شــرکت در دو بازه زمانی شش ماه نخست و شش ماه دوم که در
آبان ماه هرسال با همکاری مدیریت ارشد ایمنی بهداشت و محیطزیست و
مدیریت حراست انجام میپذیرد.
** .6حداقل و حداکثر عیدی مشموالن قانون کار چه مبلغی
است؟
حسابداری عمومی :میزان پرداخت عیدی وابسته به میزان پایه حقوق
تعیین و پرداخت میشود که دو برابر حقوق به شرطی که از سه برابر حداقل
حقوق تجاوز نکند .برای کارکنان شرکت بین  2میلیون و  600هزار تومان تا
 2میلیون و  700هزار تومان است که از این مبلغ تا سقف  2میلیون تومان
معاف از مالیات و مازاد آن  10درصد مالیات کسر میشود.
افکار سنجی روابط عمومی

بهرهوری کامل از محصوالت
اصلی و جانبی کارگاه پخت آهک
آگلومراسیون
در راستای تالش در جهت
تولید اقتصادی و کاهش بهای
تمامشــده عالوه بــر تحویل
مــازاد مصرف آهــک پخته با
همکاری قسمت فروش تمامی
پودرهای حاصل از تصفیه غبار
مربوط بــه الکتروفیلتر و بگ
فیلترهای ایــن کارگاه تحویل
مشــتریان شــد که با استقبال
آنان نیز مواجه شــد .مهندس شــیخ بهایی سرپرست کارگاه پخت
آهک آگلومراســیون با اعالم این مطلب گفــت :بیش از هزار تن
از پودرهــای حاصل از فرآیند تصفیه غبار که قب ً
ال به هواشناســی
انتقــال مییافت با این اقدام در اختیار مشــتریان قرار میگیرد که
این مهم عالوه بر جلوگیری از آلودگی زیستمحیطی ،باعث ایجاد
درآمدزایی برای شرکت نیز شده است .در این راستای مدیریتهای
فروش ،امور فنی و برنامهریزی تولید ،آزمایشگاه مرکزی و حراست
همکاری بســیار خوبی داشــتهاند که بهاینوســیله از آنها تشکر و
قدردانی میشود.
جواد فدوی ،خبرنگار افتخاری

باالترینارائهپیشنهاد
در سال  96مربوط به مدیریت
تولیدات کک و مواد شیمیایی است
در جوامع امروز مشاركت تنها نيروي حیاتبخش و عامل پويايي و
طراوت و بهرهوری در سازمانهای ذینفع است كه با ايجاد ارتباطات
شــبکهای در سازمان و با استفاده از فكر جمعي ،میتوان سازمان را از
وضع موجود به سمتوســوی وضع مطلوب خود سوق داد و همچنين
مشاركت افراد در ارائه نظريه و پردازش و بهکارگیری آنها توسط مافوق
ســازماني موجب كيفي شدن فعاليت سازماني شده و عامل مهمي در
جهت رقابت با ســازمانهای همتراز خود خواهد شــد .در اين راستا
مدیریت تولیدات کک و مواد شــیمیایی تمام تــوان خود را در جهت
مشــارکت پرسنل به کار گرفته و طی سال  96طبق گزارش مدیریت
مهندســی صنایع در سهماهه دوم و ســوم با ارائه بیشترین پیشنهاد
به هدف ســاليانه خود دسترســی پیداکرده و از تعداد  3447پیشنهاد
کل شــرکت با تعداد  1229پیشنهاد در ســطح کارخانه رتبه نخست
را دارد و تعداد  1239پیشــنهاد را نیز بررســی کرده است .همچنین
تعداد چهار کایزن تأیید شــده در سال  96به مبلغ ارزشافزوده معادل
 9983393820ریال را به دست آورده و چهار کایزن دیگر نيز در مرحله
تأیید نهایی اســت .مدیر بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی در سال
اقتصاد مقاومتی از کلیه پرسنل که با شرکت در نظام پیشنهادها و بهبود
مستمر شرکت میکنند و تالش مضاعفی در این راستا انجام میدهند
تشکر و قدردانی کرد.
منصور مدحی /دبیر نظام پیشنهادها و بهبود مستمر
تولیدات کک و مواد شیمیایی

سودآوری ذوب آهن اصفهان در  9ماه سال جاری

خبرنگار هفتهنامه آتشکار با سعید امید قائمی ،معاون مالي
و اقتصادي ذوبآهن اصفهان درباره عملکرد مالی این شرکت
در 9ماه نخست سال جاری گفتگویی انجام داده که مهمترین
گفتههای وی در ادامه میآید.
 ذوبآهن اصفهان در 9ماه سال
 1396بهدنبالبهبودشرايطبازارمقاطع
فوالدي و مديريت هزینههای شركت
وهمچنينمديريتنقدينگيتوانست
از مشكالت حاد مالي و اقتصادي عبور
كند.
 در اين  9مــاه با نيل به درآمد
عملياتي 28هزار ميليارد ريال و با رشد
 17درصد نسبت به مدت مشابه سال
قبل توانست سود ناخالص خود را به
 4853ميليارد ريال ارتقاء دهد اين در
حالي اســت كه رقم در مدت مشابه
سال قبل  577ميليارد ريال زيان بود.
بهعبارتدیگر سود ناخالص شركت حدود  940درصد رشد
داشتهاست.
 اين تغيير چشــمگير نيز در ســود عملياتي شركت
قابلمشاهدهاست،بهگونهایكهزيانعملياتيشركتدر 9ماه
سال 1395كه به مبلغ 2237ميليارد ريال میرسید جاي خود
را با 2916ميليارد ريال سود عوض كرد.
 خوشبختانه اين شركت پس از  2/5سال تحمل زيان
خالص توانست به سود خالص دست يابد .روند بهبود عملكرد

شــركت گوياي آن است كه از یکسو سياستهاي كالن
شــركت در تمركز بر صادرات (رشد  84درصدي در مقدار و
 145درصدي در ارزش ريالي) و مديريت هزینهها كه ه مراستا
باسیاستهایاقتصادمقاومتيكهابالغيمقاممعظمرهبري
است اثر خود را نشان داده و از سوي
ديگر شرايط ركودي و سقوط بهاي
فروش محصوالت اين شركت در
كشور به نقطه عطف خود رسيده و
بازگشتبهقیمتهایقبلازركودرا
شاهدخواهيمبود.
 نمــودار مقابل تغيير جهت
وضعيت حاشــيه سود شــركت را
بهروشنینشانمیدهد.
 البته همچنان شــركت با
محدودیتهاینقدينگيمواجهاست
و جريان ورود نقد ناشي از عمليات
به شركت در مقايسه با مدت مشابه
سالقبلرشدمحدودينشانمیدهد.ضمنتشكرازشركاي
تجاري خود به خاطر شــكيبايي و همراهي آنان با شركت
سهاميذوبآهندرعبورازتنگنايماليونقدينگياميدواريم
با بهبود اين روند ه مراستا با بهبود درآمدهای عملياتي امكان
بازپرداختتدريجيبدهيآنانراداشتهباشيم.
 البته در  9ماه  96با تالش مديريت عالي شــركت و
مساعدت ستاد تسهيل ،شركت توانست بخش قابلتوجهی
از تسهيالت کوتاهمدت خود را به تسهيالت بلندمدت تبديل

ثبت رکورد بارگیری مواد اولیه از معدن
بافق به ذوبآهن اصفهان

مهندس رخصتی ،معاون خرید شــرکت از ثبت
رکورد بارگیری ســنگآهن دانهبندی در شــركت
سنگآهن مركزي ايران (بافق) خبر داد .وی گفت:
تالشــگران ذوبآهــن
اصفهــان در حوزه خرید
موفــق به ثبــت رکورد
بارگیــری مــواد آهندار
بــه ميــزان  148واگن
از معــدن بافــق برای
ذوبآهن اصفهان در روز
 23دیماه ســال جاری
شدند كه باالترين ركورد
بارگيــري در دو ســال
گذشــته بوده است .الزم
به ذكر است با عنايت به
روند رو به رشد بارگيري
مــواد آهــندار از اواخــر آذرماه تاكنــون دريافت
مواد اوليه آهندار (شامل ســنگآهن درشتدانه،
ســنگآهن ريزدانه ،كنســانتره و نرمــه گندله) با
رشد مناســبي همراه بوده و در تاريخ  96/10/25با
دريافت بیش از  16هزار و  100تن مواد آهندار به

باالترين ميزان در سال  96رسیدهایم كه اين مهم
با مديريت منطقي بر منابع نقدينگي با لطف خداوند
متعال و رهنمونهای مديريت عامل محترم شركت
و مساعدت معاونتهای
محترم فــروش ،مالي و
بهرهبرداری محقق شد؛
و ايــن موضــوع باعث
روشتر شــدن افقهای
پيــش رو در برنامهریزی
توليــد در ماههای آینده
خواهد بــود .وی ضمن
قدردانی از تالشــگران
حوزه معاونــت خرید که
با پیگیری شــبانهروزی
وبی وقفــه و با همکاری
تالشــگران معاونتهای
بهرهبــرداری ،مالي و فروش ايــن حرکت ویژه را
رقــم زدند ،گفت :این موفقیت که بار دیگر همدلی
و همــکاری را در ذوبآهن اصفهــان به نمایش
گذاشت ،نشــان از روزهای خوب برای این مجتمع
عظیم صنعتی دارد.

کند و امكان تسويه بخش بزرگي از بدهیهای تجاري خود را
فراهمنمايد.درايندورهبيشاز 14درصدازبدهیهایتجاري
وغیرتجاریشركتكاهشپیداکردهوتسويهشدهاست.
 در همين دوره شركت موفق شده با همكاري سازمان
تأمین اجتماعيووزارت اقتصادوداراييتوانست بيش از 4هزار
ميليارد ريال از بدهي خود به دولت را تهاتر کند و زمينه تهاتر
بیشتر تا 7هزار و 600ميليارد ريال را فراهم آورد.
 ادامه اين روند عالوه بر كاهش هزینههای مالي از بابت
كاهش ميانگين نرخ سود تسهيالت مالي دريافتي (بيش از
 681ميليارد ريال صرفهجویی) ،بهبود ساختار ترازنامه شركت
را به همراه خواهد داشت .تصوير اين موضوع در افزايش حقوق

صاحبان سهام و كاهش زيان انباشته شركت قابلمشاهده
است.
 البته مقدمات افزايش سرمايه شركت نيز براي خروج از
ماده 141قانون تجارت در سال جاري آمادهشده و اميدواريم در
سال 1397با تحقق آن از شمول اين ماده خارج شويم.
یدانــم از تالش ،همياري و
 در اينجــا بر خود الزم م 
نداری همكاران خودم در شركت سهامي ذوبآهن
خویشت 
كه با كوشش بيشتر و جبران خدمات و امکانات رفاهی ،سهم
عمدهایدراينموفقيتداشتهاندسپاسگزاريکنم.
در روزهــاي اخير افزايش نرخ زغالســنگ به ميزان
 13درصد از ســوي معادن زغالسنگ كشور مطرحشده و

در جلسهای با حضور وزير محترم صنعت ،معدن و تجارت
نيز مورد تأکید قرارگرفته است .دراینباره الزم به ذكر است
ازآنجاییکه اين ميزان رشــد قيمت در بودجه شــركت و
همچنين در صورتهای مالي اعالمشده در سال جاري به
سهامداران محترم شركت ،ديده نشده و سهامداران بر اين
مبنا اقدام به تصمیمگیری کردهاند ،امكان اعمال در ســال
جاري بعيد به نظر میرسد .بااینوجود درصورتیکه در سهماه
پاياني سال اين افزايش قيمت از سوي مراجع قانوني شركت
تصويب و ابالغ شود و در صورت تغيير با اهميت روي سود
هر سهم شركت ،بالفاصله از طريق سامانه كدال به اطالع
سهامدارانمحترمشركتخواهدرسيد.

بومیسازیسيستممولتيپمپدرتصفیهخانهآب
آشاميدني كارخانه در راستاي كاهش مصرف آب

به همت تالشــگران برق مهندسي آبرسانی پروژه
 MULTI PUMPدر پمــپ خانــه آب آشــاميدني
تصفیهخانه فيزيكي در شرکت سهامي ذوبآهن اصفهان
طراحي ،اجرا و با موفقيت راهاندازی شد .مهندس مهرداد
اسماعيلي ،مدير مهندسي آبرســانی با اعالم اين خبر
افزود :هدف كلي طرح بهبود مصرف آب آشــاميدني با
توجه به بحران كاهش شــديد منابع آب و صرفهجویی
آب و انرژي الكتريكي است .ويژگي سيستم تنظيم قدرت
پمپاژ الكتروپمپها با توجه به فشار موردنیاز ،تثبيت فشار
خطوط و كنترل فشــار آب آشــاميدني كارخانه از حالت
دستي به اتوماتيك است .وی با اشاره به اینکه ،اين طرح
در آذرماه  96به بهرهبرداری كامل رســيد ،از زحمات تيم
مهندسي پروژه مهندس رضا عرب و جعفر اسدي ،رسول
باقري ،عباس كيان پــور ،ميالد نوراني ،غالمعلي وراني
و احسان هاشــمي كه در پيشرفت پروژه نقش داشتهاند
قدردانــي كرد .در ادامه مهندس عرب ،سرپرســت برق
آبرســانی و سرپرست اجراي طرح در ارتباط با سيستم
توضيحاتی را به شرح ذیل بیان کرد :سيستم مولتي پمپ
سيســتمي است كه در آن با استفاده از يك درايو كنترل

دور بــا قابليت ویژه مولتي پمپ میتوان يك گروه پمپ
را بهگونــهای تنظيم كرد كه دبي موردنیاز مصرفکننده
تأمین شــود .وی ادامه داد :درايــو قابليت دريافت مقدار
فلوويا فشــار سيال را از حســگر مربوطه دارد و آن را با
مقــدار موردنیاز مقايســه میکند و بــا تنظیمات PID
 CONTROLLERدستور افزایش سرعت يك پمپ
و يــا ورود كامل پمپ ديگر را بــه چرخه پمپاژ میدهد
در اين سيســتم كنترل يكي از پمپها مستقيم از درايو
و ديگر پمپها با فرمــان درایو راهاندازی و به مجموعه
اضافه میشــود اجراي اين طرح و كنترل ديناميك كل
سيستم مولتي پمپ موجب افزايش راندمان ،طول عمر
پمپها و همچنين صرفهجویی انرژي میشود .مهندس
عرب در ارتباط با مراحل اجراي اين پروژه اضافه کرد :در
پمپ خانه آب آشــاميدني طرح سيستم كنترل و راهانداز
الکتروموتورها با استفاده از پنج مجموعه تابلو شامل يك
دســتگاه درايو  KW-FDU 90و چهار دســتگاه تابلو
راهانداز به روش  FIX MASTERاجرا گرديده اســت
كه با اســتفاده از  FEEDBACKفشــار خط خروجي،
سيستم كنترل  FDUتوانايي كنترل بقيه الكترو پمپها

را بدون نياز به  PLCخارجــي دارد و در زماني كه يك
پمپ بهتنهایی نتواند مقدار فشــار موردنیاز را تأمين کند
پمپهای ديگر توسط فرمان  FDUوارد مدار میشوند
و درزمان افزايش فشــار خط از مدار خارج میشوند .وی
گفت :تصمیمگیری در مورد راهاندازی پمپها بر اساس
ساعت كاركرد بر عهده سيستم  FDUاست .از مزاياي
اين سيستم عالوه بر تثبيت فشار خروجي آب آشامیدنی
كارخانه به صرفهجویی توان الكتريكي و همچنین كاهش
مصرف آب و تعداد شكستگي خطوط آب آشاميدني ناشي
از تنشهای فشــاري اشاره کرد .مهندس عرب تصریح
کــرد :با انجام اقدامات اصالحي روي سيســتم ضريب
اطمينان پمپ خانه آب آشاميدني نيز افزایشیافته است.
از ديگر مزاياي سيســتم وجود حفاظتهای SHAFT
 POWER MONITORجهت حفاظت مكانيكي
تجهيزات دوار شــامل حفاظت كاويتاســيون و كنترل
واكنش ضربه ناگهاني ســياالت (ضربه قوچ) در هنگام
راهاندازی و توقف و  SPIN STARTجهت جلوگيري از
دور معكوس الكتروپمپها اشاره کرد.
مجتبی کارگری ،خبرنگار افتخاری

به مناسبت  29دیماه روز هواي پاك

حضور كارشناسان محیطزیست ذوبآهن در جمع دانش آموزان شهرستان لنجان

در ســالهای اخير به دنبال گســترش شهرنشینی و
آلودگیهای ناشــي از آن و بهمنظــور جلبتوجه مردم به
موضوعات مرتبط با حفظ محیطزیست و تأمین زندگي سالم
در راســتاي نيل به اهداف توسعه پايدار در جهان و در ايران
روزهاي نمادين خاصي تعيين و نامگذاری شده است .ازجمله
اين روزها روز جهاني محیطزیست ،روز زمين پاك ،روز بدون

خودرو ،روز بدون دود و روز هواي پاك است .به همين مناسبت
در چنين روزهايي اقدامات خاصي جهت آگاهي مردم و روشن
کردنافكارعموميصورتمیگیرد.دركشورمانيزازسال74
به دنبال افزايش بحران آلودگي هوا در تهران روز  29دیماه
بهعنوان روز ملي هواي پاك اعالم شد و همهساله به مناسبت
اين روز اقدامات مختلفي صورت گرفته و عملكرد مسئولين

مربوطه به اطالع مردم میرسد .شركت سهامي ذوبآهن
اصفهانبهعنواننخستینمجتمعفوالديكشورنيزهمهساله
برنامههایمختلفيرابهمنظورنكوداشتاينروزبرنامهریزی
و اجرا میکند .امســال نيز عالوه بــر اقدامات انجامگرفته
در ســالهای قبل در يك حركت ابتكاري ،كارشناســان
محیطزیستمديريتايمني،بهداشتومحیطزیستشركت

در آستانه روز هواي پاك با حضور در هشت دبیرستان دخترانه
و پسرانه برخی از شهرهای شهرستان لنجان به شرح اقدامات
زیستمحیطی ذوبآهن پرداختند و با بيان اهميت روز 29
دي روز ملي هواي پاك و چگونگي جلوگيري از آلودگیهای
زیستمحیطی،نقشاقشارمختلفجامعهازجملهصنعتگران،
مسئوالن و خانوادهها در حفظ محیطزیست را برشمردند .در

پايان بهمنظور رفع ابهامات به سؤاالت متعدد دبيران و دانش
آموزانمراكزآموزشيمذكورپاسخدادهشد.شایانذکراستدر
حاشيه اين جلسات سؤاالتی در مورد اقدامات زیستمحیطی
ذوبآهندرقالبمسابقهپيامكيمطرحشدكهبهجوابهای
رسيده از طرف دانش آموزان برحسب قرعه جوايزي تعلق
خواهدگرفت.
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به مناسبت روز ملی هوای پاک

نگاهی به فعالیت های زیست محیطی ذوب آهن اصفهان
شركت ذوب آهن اصفهان به عنوان اولين توليد كننده فوالد در ايران در راستاي
خط مشي زيست محيطي خود و تعهد مديريت عالي شركت  ،با صرف هزينه هاي
بسيار هنگفت اقدام به تعريف و اجراي پروژه هاي زيست محيطي در قالب طرح
هاي بازسازي ،بهسازي و نوسازي در بخش هاي هوا ،آب  ،پساب و پسماند نموده
است كه اين خود مؤيد اعتقاد راسخ مسئولين و كاركنان اين مجتمع عظيم صنعتي و
گام هاي عملي اين شركت در مقوله حفظ و صيانت از محيط زيست مي باشد .اهم
پروژه هاي زيست محيطي اين شركت به شرح ذيل مي باشد.
-1پروژهبازسازيوبهسازيسيستمتصفیهغباركنورتورهايناحيهفوالدسازي
 -2پروژه 5گانه زيست محيطي آگلومراسيون
اجراي پروژه انتقال مواد از انبار شمالي به واگن ته ريز
بازیافت محصوالت میانی موجود در سایت تنگه جوزدان
پروژه نوسازی باطری های کک سازی
پروژه توليد ريل ملي
پروژه آبزدایی از لجن کنورتورهای ناحیه فوالدسازی
دریافت پساب تصفیه خانه فاضالب شهرستان زرین شهر
پروژه تصفيه و جداسازي آب از سرباره كوره بلند
پروژه سه گانه زيست محيطي بخش آگلومراسيون
-11پروژه آسپيراسيون كوره يك
 -12احداث مشعل سوزاننده گازهاي اضافي كوره بلند 3
 -13اصالح مكنده غبار كارگاه ميكسر فوالدسازي با اضافه نمودن یك عدد
بگفيلتربهمولتيسيكلونموجود
 -14پروژه بازسازي و بهسازي الكتروفيلترهاي شماره  2و  1پلي زيوس ناحيه
آهك
 -15نصب بگ فيلترهاي مسير آهك ناحيه فوالدسازي
 -16نصب بگ فيلترهاي مربوط به مســير مواد رساني واقع در  42متري
كنورتورها
 -17نصب بگ فيلتر مكنده غبار  E40ناحيه فروآلياژ فوالدسازي
 -18نصب بگ فيلتر مكنده غبار E41ناحيه فروآلياژ فوالدسازي
-19نصب و راه اندازي  ESP2بخش آگلومراسيون
-20افزایش مصرف گازهای فرآیندی ناشــی از فرآیندهای مربوط به بخش
تولیدات کک ومواد شیمیایی و کوره بلند در تولید کک
-21نوسازی برج های خاموش کننده کک با طراحی جدید جهت جلوگیری از
انتشار ذرات جامد همراه بخارات تولیدی
-22تعویض مشعل های آگلوماشین های شماره  1،2،3به نوع شعله پرده ای
در جهت کاهش مصرف سوخت به میزان  %75و همچنین کاهش مصرف آب به
میزانh300/m3
 -23طراحی و احداث مشعل سوزاندن گازهای اضافی باطری  3ککسازی در
راستای جلوگیری از آلودگی هوا

 -24راه اندازي پروژه زيســت محيطي شارژ لجن قسمت انرژي و بيوشيمي
در باتري 3
 -25انجام عمليات حفاظت شيميايي بخش هاي سولفات آمونيوم و بازيابي
اسيد سولفوريك به منظور پيشگيري از آلودگي خاك محوطه كارگاه هاي مذكور
 -26انجام تعميرات اساسي سرد كننده هاي نهايي واحد هاي بازيابي1و 2و
پيشگيريازانتشارگازهايآاليندهمحيط
 -27احيا و انجام تعميرات بر روي سيستم هاي تصفيه غبار بخش هاي ذغال
و دانه بندي باتري هاي شماره1و3
 -28نصب و راه اندازي ايستگاه سنجش كيفيت هوا (ايستگاه مونيتورينگ
آنالين آالينده هاي محيطي )
-29نصب سيستم هاي پايشگر آنالين آالينده ها در  16نقطه با  52آنااليزر
 -30نصب و راه اندازي سيستم تصفيه غبار كارگاه برش خرسك با استفاده از
توانمندينيروهايمتخصصداخلشركت
-31ایجاد و نگهداری بالغ بر  15000هکتار فضای سبز
**برخي از اقدامات انجام گرفته در زمينه مديريت مصارف
آب:
-1اصالح مسير فاضالب هاي كارخانه با هدف كاهش حجم پساب و كنترل
فرآيندآن
 -2احداث خط جديد فاضالب اماكن جهت افزايش ظرفيت انتقال پســاب
بهداشتي
-3اصالح شيب خطوط فاضالب اماكن بطول 4كيلومتر
-4استفاده از درين سيكلهاي گردشي تميز براي تغذيه سيكل هاي كثيف
 -5اســتفاده از درين ســيكلهاي كثيف براي خنك كردن ســرباره كوره
بلند(پمپخانه)8وسربارهكنورتور(آبزدايي).
-6استفاده از روش آبياري قطره اي در بخشي از فضاي سبز و در نتيجه كاهش
مصرف آب
-7باز سازي برجهاي خنك كننده به طور مستمر
-8تصفيهوفيلتراسيونآبسيكلكثيفنوردهاواستفادهازآنبرايسيكلتميز
 -9اتصال خط درناژ نيروگاه مركزي به مخزن آب گرم پمپخانه 1و درناژ نیروگاه
هاربینبهبرجهایخنککنندهنیروگاههاربینبهمنظوركاهشمصرفآبپمپخانه
شماره 1و نیروگاه هاربین
 -10استفاده از ماده شیمیائی منعقد کننده پلی الکترولیت آنیونی برای کاهش
مواد معلق آب سیکل های گردشی
-11مدیریت مصرف آب و کاهش فشار آب هنگامی که مصرف آب کم می
باشد و یا در خطوطی که نیاز به فشار باال نمی باشد
 -12نصب مولتی پمپ با درایو کنتــرل دور روی پمپ های پمپ خانه آب
صنعتی برای کاهش مصرف آب و مصرف برق
 -13با تشكيل كميته آب و انجام شيوه هاي مديريت پساب از جمله بازچرخاني،

بي خطرسازي ،مخلوط سازي و رقيق سازي و  ....از حجم پساب هاي توليدي
شركت به مقدار قابل توجهي كاسته شده است.
مجموع اقدامات انجام گرفته طي 15سال گذشته باعث كاهش 50
درصددربرداشتآبخامازرودخانهزايندهرود عليرغمتوسعههاي
انجامگرفتهدربخشهايمختلفشركت،شدهاست.
**برخي از اقدامات انجام گرفته و در دست اقدام در حوزه
مديريت انرژي:
-1افزايش ميزان اســتفاده از گازهاي حاصل از فرآيند توليد معادل  %54كل
گازهايمصرفيشركت
-2تعویض مشعل های آگلوماشین های شماره  1،2،3به نوع شعله پرده ای
در جهت کاهش مصرف سوخت به میزان  %75و همچنین کاهش مصرف آب
به میزان h300/m3
 -3پروژه باز سازي بويلر هاي1و 2نيروگاه با كاهش مصرف گاز به ميزان% 32
 -4پروژه باز ســازي بويلر هاي 3و  4نيروگاه مركزي :با اجرايي شــدن اين
پروژه به ميزان  1600متر مكعب بر ساعت در مصرف گاز طبيعي صرفه جوئي
خواهد شد مضاف بر اينكه ظرفيت توليد بخار از  75تن به  90تن افزايش يافته
و همچنين باعث افزايش مصرف گازهاي فرآيندي توليدي و كاهش مصرف گاز
طبيعيخواهدشد.
 -5باز ســازي ديگ هاي اوتيلزاتور فوالدســازي  :در اين پروژه طي فرآيند
هاي بازيافت انرژي حرارتي حاصل از فرآيندهاي كنورتورهاي فوالدسازي بخار
 46اتمسفر توليد و در بخش هاي مختلف شركت از جمله نيروگاه ها جهت توليد
برق استفاده خواهد شد كه ساالنه باعث صرفه جوئي معادل 140ميليون متر مكعب
گاز طبيعي خواهد شد.
 -6تزريق پودر ذغال به كوره بلندها :طي اين پروژه ضايعات حاصل از فرآيند آماده
ســازي ذغال جهت باطري هاي كك سازي( زير سرندي هاي بخش ذغال واحد
ككسازي)بهعنوانجايگزينبخشيازككمصرفيدركورهبلنداستفادهخواهدشد.
 -7پروژه  :Hot chargingدر حال حاضر شمش های فوالد پس از خروج
از ماشین ریخته گری بر روی بستر سرد کننده قرار گرفته و تا دمای محیط خنک می
شوند و سپس به کوره های پیش گرم نورد جهت عملیات نورد کاری شارژ می گردند.
با اجرایی شدن پروژه  Hot chargingشمش های فوالد بالفاصله پس از
خروج از ماشین ریخته گری وارد کوره نگهدارنده شده وسپس وارد مرحله نوردکاری
شــده و به محصول نهایی تبدیل می گردند .طی این پروژه با حذف مرحله سرد
نمودن شمش ها و سپس گرم نمودن آنها طی یک فرآیند پیوسته ریخته گری و
نورد کاری مقادیر قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویی( معادل 30میلیون متر
مکعب گاز طبیعی در سال) خواهد شد.
توافق نامه طرح مذکور بین شــرکت ذوب آهن و سازمان  unidoانجام
گرفته اســت فاز طراحي مهندســي نيز به پايان رســيده و در مرحله ساخت
تجهيزات قرار دارد .

به مناسبت والدت حضرت زینب(س) و روز پرستار

پرستاری ،نقاشی لبخند بر بوم درد است

دفتر تحریریه هفتهنامه آتشــکار روز پرستار را حضور کلیه
پرستاران پرتالش بیمارستان شهید مطهری ،اورژانس کارخانه و
جامعه پرستاری کشور تبریک میگوید و به این مناسبت گفتگو با
تنی چند از پرستاران بیمارستان شهید مطهری را منعکس کرده
است که در ادامه تقدیم حضورتان میشود.
** عشــق و عالقه به حرفه پرستاری انرژی
مضاعف برای خدمترسانی ایجاد میکند
مهری میرصفایی ،پرستار درمانگاه قلب ،با 13
سال سابقه کار
وی با اشاره به زمانی که بیماران با رضایت محیط بیمارستان
را ترک میکنند بهترین خاطره برای هر پرستاری رقم میخورد،
گفت :همیشه به بیماران و همراه آنها اطمینان کامل میدهم هر
کاری بتوانم با خلوص نیت و افتخار برای مراجعان انجام میدهم.
میرصفایی ادامه داد :شــغل پرستاری که با عشق و عالقه توأم
میشود خستگی و سایر مشکالت ب هواقع فراموش میشود و
میتوان با انرژی مضاعف برای خدمترسانی به همنوعان تالش
کرد .وی پرســتاری را همدردی با مردم تعریف کرد و ادامه داد:
بحمدا ...شرایط پرستاران نسبت به گذشته ارتقاءیافته ،اما در قبال
خدماتیکهاینقشربهصورتشبانهروزیارائهمیدهندهمچنان
امکان بهبود وجود دارد.
** لبخند رضایت و دعای خیر بهترین هدیه
بیماران به پرستاران است
محمد عالی ،پرستار بیهوشی ،با  10سال سابقه
کار
ویگفت:پرستاریحرفهمقدسیاستکهبهصورتمستقیم
با زندگی مردم در ارتباط است .عالی افزود :لبخند رضایت و دعای
خیر بهترین هدیهای اســت که بیماران به هنگام بازگشت از
بیمارستان ابراز میکنند و ارزشی وصفناشدنی دارد .وی در ادامه
یکی از خاطرات شغلی خود را چنین عنوان کرد :روزی یک خانم

میانسال با مشکل تنفسی شدید به بیمارستان مراجعه کرد که
تعداد بسیار زیادی همراه داشت ،همراهان بهنوبت از بیمار عیادت
میکردند و پس از پایان دوره درمان همه ابراز تشکر نمودند و با
ایشان به منزل بازگشتند .این خاطره در ذهن بنده ماندگار شده
است و اینکه توانستم در بهبودی ایشان به همراه سایر همکاران
نقشآفرینباشم،بسیارخوشحالشدم.
**باوجود همه سختیها ،عاشق شغلم هستم
ندا رئیسی ،پرستار بخش اورژانس ،با  13سال
سابقهکار
وی پرســتاری را نهایت ایثار تعریف کرد و گفت :علیرغم
همه سختیها ،عاشق شغلم هستم .رئیسی افزود :با خوشحالی و
ناراحتی بیماران همراه بودم .با بهبودی آنها اشک شوق ریختم و
متأسفانه گاهی با فوت برخی ،ناراحتی عمق وجودم را فرامیگیرد.
یک بیمار جوان داشتم که عالئم حیاتی او مرتب تغییر میکرد و
همراهی هم نداشت ،بهاتفاق سایر همکاران برای زنده ماندن وی
تالش کردیم که او متأسفانه فوت شد ،لحظه غیرقابلتوصیفی
بود .وی بیان کرد :تعامل دوسویه بیشتر ،مسئوالن بیمارستان با
پرستاران و بررسی مشکالت و دیدگاههای طرفها تأثیر بسزایی
در فعالیتها دارد.
** عالقه مهمترین عامل موفقیت در شــغل
پرستاری است
شهربانو خیراتی ،پرستار بخش جراحی زنان ،با
 28سال سابقه کار
وی پرستاری را خدمت به مردم تعریف کرد و گفت :عالقه
مهمترین عامل موفقیت در شغل پرستاری است ،این شاخص
اساسی سبب میشود علیرغم همه مشکالت بتوانیم در شغل
خویشعملکردموفقیداشتهباشیم.خیراتیاظهارکرد:پرستاری
حرفهای است که ساعت خاصی را شامل نمیشود ،به این معنا که
در ایام مختلف سال مانند تعطیالت ،اعیاد و ...همواره نیاز است در

محل کار حضورداشته باشیم و برای خدمت به همنوعان تالش
کنیم و البته افتخار بزرگی محسوب میشود .وی در پاسخ به این
سؤال که یک پرستار نمونه چه ویژگیهایی دارد چنین گفت :از
دیدگاه من خوشاخالقی ،صبر و همدردی با بیماران تا زمانی
که از بیمارستان مرخص میشود از ویژگیهای مهم یک پرستار
نمونه به شمار میرود.
**تشویق خانواده انگیزه مضاعف برای فعالیت
مریم قاسمی ،پرستار بخش شیمیدرمانی ،با
 11سال سابقه کار
وی گفت :خانواده من همواره مشوقم بودند و این موضوع
سبب شده است باانگیزه بیشتری به فعالیت ادامه دهم .قاسمی
ضمن آرزوی موفقیت برای همه همکاران خاطرنشان کرد :اگر
فردی قصد دارد این شغل مقدس را انتخاب کند نیاز است ب هواقع
عالقه قلبی داشته باشد تا بتواند با سختیها کنار بیاید و موفق
شود.
**پاداش اخروی ،حقوق اصلی شغل پرستاری
است
احســان یزدی ،کارشناس پرستاری و مسئول
اورژانس کارخانه با شش سال سابقه کار
وی ضمن تبریک روز پرستار به کلیه پرستاران بیمارستان
شهید مطهری ،اورژانس کارخانه و جامعه پرستاری کشور گفت:
روز تولد حضرت زینب(س) بهعنوان روز پرستار نامگذاری شده
اســت .ایشان بهترین الگو برای پرســتاران به شمار میروند.
وی ضمن اشــاره به اینکه سیستم پرستاری بیمارستان شهید
مطهری همواره پذیرای مراجعان ذوبآهنی و غیر ذوبآهنی
است ،افزود :صبوری ،دلسوزی و نهایت تالش برای بهبود بیمار
ازجمله ویژگیهای یک پرستار نمونه محسوب میشوند .یزدی
خاطرنشان کرد :پرستاران جدای از شفیت های کاری و دوری
از خانواده با مخاطراتی نظیر آسیبهای فیزیکی ،تماس مداوم با

مواد شیمیایی ،عوامل عفونی و ...مواجه هستند .برای این شغل
ب هواقع نمیتوان حقوقی به لحاظ دنیوی قائل بود ،بخش بسیاری
از آن را باید اخروی حساب کرد .وی ضمن تشکر از مسئوالن
بیمارستان شهید مطهری و ذوبآهن اصفهان خاطرنشان کرد:
قانونی تحت عنوان ارتقای بهرهوری سال 1390مصوب مجلس
بود که بر اساس سختی شغل پرستاران ،مزایایی اضافه به آنها
تعلق میگرفت که تا سال  1393انجامنشده بود .این موضوع با
پیگیریهای مسئوالن شرکت اجرا شد و برخی از حقوحقوقی
که به لحاظ قانونی به پرستاران تعلق میگرفت ،پرداخت شد اما
هنوز برای تکمیل نیاز به کار کارشناسی دارد.
** صبوری ،همدلی و تخصص ،عوامل موفقیت
در حرفه پرستاری هستند
صبا ولی زاده ،کارشناس پرستاری ،با  12سال
سابقهکار
وی گفت :بخش زیادی از مراجعان به بیمارســتان شهید
مطهری از خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان هســتند و باعث
افتخار برای مجموعه بیمارســتان است که به این تالشگران
یدارند،
و خانوادههای محترم آنها که در راســتای تولید گام برم 
یزادهافزود:ازدورانکودکیعالقهبسیار
خدمترسانیمیکند.ول 
زیادی به شــغل پرستاری داشتم و بحمدا ...موفق شدم در این
زمینه مشغول به کار شوم و از این بابت بسیار خوشحال هستم
و خانواده نیز همکاری خوبی با بنده دارند که شایســته است از
یزاده تصریح کرد :در کنار صبوری
آنها تشکر و قدردانی کنم .ول 
و همدلی که از ویژگیهای اساســی شغل پرستاری محسوب
میشود ،بروز بودن اطالعات در این زمینه با توجه به اینکه علم
پزشکیروزبهروزدرحالپیشرفتدرموفقیتافرادبسیارتأثیرگذار
است.
**پرستاری ،نقاشی لبخند بر بوم درد است
نیره استکی ،کارشناس پرستاری و سوپروایزر

بالینی روز بیمارستان با 20سابقه کار
وی گفت :پرستاری شغل مقدسی است زیرا بهطور مستقیم
با جان افراد ارتباط دارد .پرستاران با کمک به همنوعان از اجری
واال نزد پروردگار برخوردار میشوند .در کنار این موضوع مهم،
دانش این شغل در زندگی روزمره نیز کاربرد بسیار زیادی دارد.
استکی افزود :اگر به گذشته بازگردم علیرغم همه سختیهای
شغل پرســتاری ،مجدد این شغل را انتخاب میکنم .در یک
جمله میتوانم بگویم پرستاری ،نقاشی لبخند بر بوم درد است.
وی گوش دادن به صحبتهای بیمار ،احترام و درک متقابل و
در نهایت رضایت بیمار از تالشهای صورت گرفته را ازجمله
مهمترین ویژگیهای یک پرستار برشمرد و خاطرنشان کرد:
علت آفرینش انســان ،رســیدن به کمال است و پرستاران با
تالش شبانهروزی خود این رسالت مهم را رقم میزنند.
** پرســتاری یک حرفه آکادمیک است که
تلفیق آن با هنر مردمداری ســبب موفقیت
میشود
شهناز اقبالی ،کارشناس پرستاری و سرپرست
پرستاری با  20سال سابقه کار
وی گفت :پرستاری یک حرفه آکادمیک است که تلفیق
آن با هنر مردمداری ،موفقیت فرد را در این حرفه رقم میزند
و بهنوعی یک شوق نیز محسوب میشود که با رضایت بیمار
تکمیل میشود .اقبالی افزود :در حیطه شغلی خویش فعالیت
در بخشهای مختلف را تجربه کردم و از بابت اینکه توانستم
به سهیم خویش در کمک به بیماران نقشآفرین باشم ،بسیار
خوشحالم .وی خاطرنشان کرد :لحاظ کردن استانداردهای
مختلف در بیمارستان بسیار مهم است و بحمدا ...بیمارستان
شهید مطهری در این زمینه موفقیتهای بسیاری را کسب
کرده است و زیرساختهای مناســبی نیز ایجاد کرده و در
دست اجرا دارد.

برگزاريسمينارآموزشي
مهارتهایزندگيبراي
فرزندان شاغل شهدا و جانبازان

چهارمين سمينار آموزشي مهارتهای زندگي ویژه فرزندان شاغل متأهل
شهدا و جانبازان ذوبآهن اصفهان به همت امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران و
با همكاري مديريت آموزش و توسعه منابع انساني شرکت دوشنبه  25دیماه
با حضور دکتر شــادی دادبین استاد دانشگاه آزاد اسالمي نجفآباد و مشاور
خانواده و جوانان مركز مشــاوره پارسيان اصفهان در مجموعه شفق برگزار
شد .در سمینار مذکور که حدود  100نفر از همكاران به همراه همسران خود
در آن حضور داشــتند دكتر شادي دادبين درباره مهارتهای زندگي به ایراد
سخنرانی پرداخت .وی گفت :تمام اقشار جامعه و همینطور كاركنان ذوبآهن
و خانوادههای آنها تحت تأثیر شــرايط عمومي جامعه و تحت استرسها و
اضطرابهای مختلف قرارگرفته و هدف از برگزاري اين ســمينار آشنايي با
مشكالت و خطرات تهدیدکننده زندگي خانوادگي است و مباحثدور از سبك
دانشگاهي و بيشتر بهصورت دوستانه مطرح میشود که اميد است كه حاضران
با بهکارگیری آن ،زندگي سالم و شادتري داشته باشند .دکتر دادبین در ادامه
افزود :مردان هنگام ناراحتي و عصبانيت احتياج به تنها بودن دارند و همسران
در اين شرايط بايد با شوهرانشان حرف نزنند و آنها را تنها بگذارند .از طرفي در
شرايط ناراحتي و درهمریختگی اعصاب زنان بايد مردان به صحبتهای آنها
گوش دهند تا از عصبانيت خارج شوند .این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :در
بين مردم ،در سطح جامعه و محل كار نيز افراد بايد به همديگر احترام بگذارند
و آگاه باشند كه بیاحترامی به ديگران بیاحترامی به همراه میآورد و در موارد
شديدتر موجب خشم افراد میشود .در هنگام خشم نيز افراد بايد خشم خود را
كنترل نمايند و از خودزني و ديگر زني پرهيز نمايند .وي بیان کرد :انسان اگر
با خودش مهربان و آرام باشد با ديگران نيز میتواند آرام و مهربان باشد .صبر،
كليد حل مشكالت و رهايي از اضطرابها است و افراد هنگام عصبانيت نبايد
تصميم بگيرند و اعالم نظر كنند بلكه بايد حداقل يك روز صبر کنند .افراد
زودرنج عزتنفس الزم را ندارند و در زندگي شكست میخورند .دکتر دادبین
کمالگرایی منفي را يكي از آفات زندگي موفق دانســت و گفت :افرادي كه
بدون در نظر گرفتن امكانات و توان خود به دنبال گرانترین خانه ،لوکسترین
ماشين ،سفر و ...هستند با گرانتر شدن اين خواستهها و کمآوردنهای خود
شكستمیخورند.بنابراينهرفردیبايدميزانكمالطلبيمتناسبباشرايط
خود را داشته باشد .مهندس موسي سليماني سرپرست امور شهدا ،جانبازان و
ايثارگران و مشاور مدیرعامل در امور ايثارگران شركت نيز در حاشيه اين سمينار
آموزشي گفت :امور شهدا و امور ايثارگران شركت به لحاظ احترام به ايثارگران
و فرزندان شاغل و متأهل شركت و خانوادههای آنها و بویژه تقدير از همسران
آنها طي برنامه منظمي هر هفته روزهاي دوشنبه بهنوبت یک گروه از خانوادهها
را براي حضور در همايش مهارتهای زندگي دعوت میکند انشاءا ...حاضران
با حضور در اين برنامه و استفاده از مباحث مطرحشده و بهکارگیری آن ،زندگی
موفقی داشته باشند .وي در پایان از تمامي قسمتهایی که در اجراي اين برنامه
مشارکت داشتند تشکر و قدردانی کرد.

سالروز عروج ملكوتي
شهداي گرانقدر ذوبآهن اصفهان
گرامي باد
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ديدار با يادگار دفاع مقدس

اعضاي حلقه صالحين شهيد تورجي زاده متشكل از مداحان ذوبآهن ،از حاج
مسيب كريمي جانبازان سرافراز و یادگار دفاع مقدس عيادت کردند .حاج مسيب
که از كودكي مداحي را در كنار پدر آموخت و در زمينه شعر سرايي آئيني نیز سابقه
دیرینهای دارد ،در سال  1354در قسمت طراحي و شهرسازی ذوبآهن مشغول كار
شد .وی با آغاز جنگ تحميلي رهسپار جبهههای حق عليه باطل شد و در عمليات
آزادسازی خرمشهر از هر دو پا دچار مجروحيت شد كه منجر به قطع پاي راست وی
شد .در پايان این برنامه عیادت برادر محمدرضا شمس مربي اين حلقه گزارشي از
فعاليت صورت گرفته مداحان ذوبآهن ارائه کرد .حاج مسيب نیز از فعاليت و حضور
اعضای حلقه صالحين تشكر کرد.
خبرنگارافتخاري،خليلشكراني

برگزاريمسابقهنقاشي
با موضوع (نقش من در هواي پاك)
مديريت HSEبا همكاري مديريت روابط عمومي به مناسبت نكوداشت29
دیماه 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 میتوانند آثار خود
را حداكثر تا تاريخ  96/11/15به سرپرستي واحد محیطزیست مديريت HSE
شركت ارسال کنند.
به  10نفر از برگزيدگان توسط مديريت روابط عمومي جوايزي اهدا
خواهد شد.

اطالعیه

پل ارتباطی کارکنان ذوبآهن
و بیمارستان شهید مطهری

جهت ارتقای کیفیت خدمات مورد تأیید و تسریع در امور خدمتگزاری
بیمارستان شــهید مطهری در امر نوبتدهی ،کلیه پرسنل محترم
ذوبآهن میتوانند عالوه بر شمارههای داخلی  106و  107با شماره
 108نیز تماس برقرار کنند.

تشكروسپاس

به اینوسیله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت
وارده به اينجانبان ضمن ابراز همدردي ،موجب تسلي خاطر
بازماندگان را فراهم کردند ،صميمانه قدرداني کرده ،اميدواریم در
شادیهایتانجبرانکنيم.
عبدالرسول و غالمحسين مسلمي ،محمد حقاني ،مسعود
اسماعيلي و محمد ربيعي

تسليت

با کار جهادی ،چمن ورزشگاه فوالدشهر
به بازیهای آسیایی رسید
سعید آذری ،مدیرعامل باشگاه فرهنگی
ورزشی ذوبآهن اصفهان که خود بهطور
تماموقت بر عملیات نصب و آمادهســازی
چمن جدید ورزشــگاه فوالدشهر نظارت
میکند ،در گفتگویی با خبرنگار ســایت
رســمی باشــگاه ذوبآهن ضمن اعالم
این مسئله که آمادهسازی چمن ورزشگاه
فوالدشــهر با یک کار جهــادی به انجام
رسیده اســت ،اظهار کرد :در ابتدا جا دارد
که حادثه اســفناک نفتکش ســانچی و
جــان باختن تعــدادی از هموطنان عزیز
و زحمتکشــمان را به حضور خانوادههای
گرامی این عزیزان و همه مردم شــریف
ایران تســلیت عرض کنــم .وی در ادامه
افزود :پــروژه فوالدشــهر بهعنوان یک
پروژه ســنگین عمرانی در حیطه ورزش،
با تالش بیوقفــه و توانمندی همکارانم
در باشــگاه و حمایتهــای دلگرمکننده
مهندس احمد صادقی مدیرعامل محترم
شــرکت ،هیئتمدیره کارخانه و باشگاه،
شــهرداریهای فوالدشــهر ،زرینشهر،
چمگردان ،زایندهرود و سایر شهرداریهای
تابعه و مدیریت ورزشــگاه فوالدشهر در
حال به انجام رســیدن و اتمام اســت و

خوشبختانه با همت همه عزیزان ازجمله
معاونت فنی ورزشی ،معاونت مالی اداری،
مدیریــت مجموعههای ورزشــی ،روابط
عمومی باشگاه ،مدیریت ورزش قهرمانی
و همچنین حمایت بیدریغ رســانهها در
پوشــش این عملیات بزرگ ،موفق شدیم
کاری عمرانــی چندین ماهه را با بهترین
کیفیت اســتاندارد و در مدتزمان بســیار
کوتاهی به انجام برســانیم و پروژهای که
در تاریخ هشــتم آذرماه جاری آغازشــده
بود تا اول بهمنماه جهت شروع تمرینات

تیم فوتبال ذوبآهن و برای مســابقه با
تیم آیزاول هندوســتان در مرحله پلیآف
رقابتهای لیگ قهرمانان باشــگاههای
آســیا ،با کیفیتی بسیار خوب تحویل داده
میشــود .مدیرعامل باشگاه ذوبآهن در
ادامه گفت :همانطور که در ســال 1388
موفق شــدیم در یک بازه زمانی  45روزه
قسمت  vvipورزشگاه فوالدشهر را آماده
کنیم ،این بــار هم با یــک کار جهادی
شبانهروزی و تالش همه مجموعه ،زمین
ورزشگاه فوالدشهر را با زیرسازی کامل و با

آرامگاه َح َیقوق نبی یکی از بناهای دیدنی
شهرستان تویسرکان و یکی از قدیمیترین
آثار تاریخی ایران است که در خیابان چهارباغ
شهید اشــرفی اصفهانی در انتهای خیابان
حیقوق نبی قرار دارد .این آرامگاه مربوط به
دوره سلجوقیان است و از فاصله دور مانند
یک برج مدور با ســقفی مخروطی شکل
به نظر میرســد .این آرامــگاه دارای بدنه
هشتضلعی است و هشــت ترکه آجری
در آن ساختهشده که ستونهای اصلی بنا
را تشکیل میدهد و درنتیجه بنا بهصورت
سطوح هشتگانه به نظر میرسد .حیقوق
نبی از پیامبران دوازدهگانه بنیاسرائیل و از
نسل حضرت موسی(ع) است که در حدود
سال  700قبل از میالد (معاصر با دانیال نبی
و الیاس نبی(ع)) زندگی میکرده و نگهبان
معبد بزرگ یهودیان در اورشلیم بوده است.
ایشان دارای شأن و مقام مذهبی ویژهای نزد
پیروان دین یهود است و برای مسلمانان نیز
بسیار قابلاحترام به شمار میرود .نام وی در
کتاب تورات عهد عتیق ذکرشده؛ همچنین
در شــرح دعای اُم داوود ،امام صادق(ع) از
ایشان نام بردهاند و در مناظره معروف دربار
مأمون عباســی ،هنگام بحث با دانشمند

یهودی (جاثلیق) ،امام رضا(ع) از حیقوق نبی
نام میبرند .درباره آرامگاه ایشان روایتهای
مختلفی وجــود دارد .بر اســاس یکی از
روایتها در حدود سال  590قبل از میالد،
بختالنصر ،پادشاه کلده به اورشلیم حمله
کرد و گروهی از یهودیان را به قتل رســاند
و نزدیک به  20هزار نفر از آنان را اســیر و
به شهر بابل ،پایتخت کلده که نزدیک بغداد
فعلی قرار داشت انتقال داد .حیقوق نبی نیز
در میان اســرا بود و مدت طوالنی در زندان
به ســر برد .در ســال  548قبل از میالد،

کورش هخامنشــی بزرگ پادشاه ایران به
کلده حمله کرد و در جنگی لشکریان کلده
را شکســت داد و بابل را تصرف کرد و در
فرمانی دســتور آزادی کلیه اسرا و زندانیان
یهود را صادر کرد .پس از آزادی از بند اسارت
بابلیان ،حیقوق پیامبر به ایران مهاجرت کرد
و در شهر تویسرکان یا رودآور ساکن شد و
پس از رحلــت نیز در همین مکان مدفون
شد .روی دیوارهای خارجی بنا با طاقنماها
و کاشیکاریهای متعدد تزیین شده که در
عین سادگی و زیبایی دارای برخی خطوط و

دیدار مدیر روابط عمومی ذوبآهن اصفهان
با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان اصفهان

تسليت

تسليت

حادثه تلخ غرق شدن نفتکش سانچی به همراه 32تالشگر
ایرانــی را حضور خانواده این عزیزان ،هموطنان گرامی و
همکاران ذوبآهنی تسلیت عرض میکنیم.
روابط عمومی ذوبآهن اصفهان

بازدید از خانوادههای شهدا ،جانبازان و
ایثارگرانشرکت

بهمنظور پاسداشــت رشادتهای يادگاران هشت سال دفاع مقدس گروه بازديد امور
شهدا ،جانبازان و ايثارگران از خانواده شهيدان واالمقام ماشاءا ...قاسمپور ،مرتضي دياني،
مصطفي كبيري و جانبازان معزز مرحوم بهرام صادقي ،عباسعلي شمس ،اكبر شمس و
اسدا ...طاهري بازديد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي ،رابط خبري امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران

دفتر کانون هواداران باشگاه ذوبآهن
بازگشایی می شود

آرامگاه حيقوق نبي ،تويسركان

مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه تسليت
عرض میکنیم و از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت کرده و
برای شما و خانواده محترمتان صبر جمیل مسئلت داریم.
روابط عمومي شركت

مصيبت وارده را خدمت شما و خانوادههای محترمتان صميمانه تسليت
عرض کرده و از خداوند متعال براي آن مرحومان علو درجات و براي
بازماندگان سالمتي و طول عمر خواستاريم.
روابط عمومي شركت

 .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.

کوچهباغسفر

جناب آقاي محمدرضا سعدي
مدیرمسئولمحترمروزنامهجهانصنعت

همكاران گرامي جناب آقايان اسفنديار جعفري،
مسعودآقابابايي

استانداردهای بینالمللی به انجام رساندیم،
عالوه براین که یک زمین جدید نیز به نام
مرحوم محمدعلی عسگری در کنار زمین
فوالدشهر ساخته شد که نقش بسزایی در
کاهش هزینههای باشگاه جهت پوشش
جلســات تمرینی تیمهای پایه ایفا خواهد
کرد .سعید آذری در این گفتگو ضمن تشکر
از باشگاه سپاهان و بویژه پرسنل ورزشگاه
نقشجهان که در این مدت سرویس الزم
را جهــت برگزاری دیدارهــای لیگ برتر
بــه تیم فوتبال باشــگاه ذوبآهن در این
ورزشــگاه ارائه کردند ،از روحیه همدلی و
ایثاری که بهویژه در میان پرسنل باشگاه
موجود اســت و باوجود همه مشکالت در
این کار بزرگ و استثنایی همراهی کردند،
به نیکی یادکرد .در پایان این گفتگو ،سعید
آذری از هواداران واقعی باشگاه ذوبآهن
که در هر شرایطی پشتیبان و حامی باشگاه
بوده و هیچگاه باشــگاه را تنها نگذاشتهاند
تشــکر کرد و همچنین روحیه جوانمردانه
کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال باشگاه را
که با مشــکالت مالی موجود ،خم به ابرو
نیــاورده و با تالش و غیرتــی مثالزدنی
بهترین کیفیت فنی را ارائه میدهند ،ستود.

اساميبرندگانمسابقهکتابخوانی
شماره 3

مدیــر روابط عمومی شــرکت ذوبآهن اصفهان با
حجتاالسالموالمســلمین انصاری مدیرکل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان دیدار و گفتگو کرد.
حجتاالسالموالمســلمین محمدعلی انصاری در این
دیدار با بیان اینکه روابط عمومی در هر ســازمانی عامل
مهم ارتباط مؤثر ،نزدیک و ســازنده مدیریت سازمان با
دیگر بخشها ،اعم از بخشهای درونی و بیرونی است،
گفت :در این راستا روابط عمومی شرکت سهامی ذوبآهن
اصفهان بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تولیدی استان و
کشور بسیار فعال و توانمند عمل کرده است .وی در ادامه
با تقدیر از فعالیتهای شرکت ذوبآهن اصفهان بر لزوم
تعامل و همکاری در بخش فرهنگی با این مجموعه تأکید

کرد .علیرضا امیری ،مدیر روابط عمومی شرکت ذوبآهن
اصفهان نیز در این دیدار گفت :ذوبآهن اصفهان بهعنوان
مادر صنعت فوالد کشور موجب نهادینه شدن فرهنگ
صنعتی در جامعه شده و از این طریق زیرساختهای الزم
برای توسعه اقتصادی کشــور را فراهم نموده است .وی
افزود :ذوبآهن اصفهان با آگاهی از تأثیر چشمگیر رسانهها
در اطالعیابی مردم از دستاوردهای صنعتی و اقتصادی،
همواره ارتباط بسیار خوبی با رسانههای مختلف داشته و
دراینارتباط ،حس اعتماد دوجانبه جاری است .خاطرنشان
میشــود ،دیدار مدیر روابط عمومی ذوبآهن اصفهان
با مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان ٢٥
دیماه در دفتر مدیرکل انجام شد.

نقوشجالباست.درقسمتانتهاییپیشانی
بناچندینکنگرهآجریبرجستهمثلثشکل
جلبتوجه میکند .سقف مقبره از داخل در
ارتفاع  7متری به شکل سقف گنبدی و با
انحنا و تحدب کم ساختهشده است .ارتفاع
این بنا از سطح زمین  12متر است .آرامگاه
حیقوق نبی در مقابل عوامل نامساعد طبیعی
بیش از  900سال مقاومت کرده و همچنان
ســالم و پابرجا باقیمانده اســت .حضرت
حیقوق(ع) را با نام «حبقوق» (به معنی در
آغوش گرفته شده) نیز مینامند و در زبان
عبری با نام «حبکوک» نیز شناخته میشود.
علت نامگذاری ایشان به این نام چنین بوده
است که وی در زمان کودکی از دنیا میرود و
الیاس نبی(ع) او را در آغوش خود گرفته دعا
میکنند و از خدای متعال میخواهند که آن
حضرت را دوباره زنده کند .در جریان حفاری
غیرمجازی که در ســال  1372خورشیدی
صورت گرفت ،پیکر مطهر حیقوق نبی سالم
رؤیت شد .هماکنون تندیس ایشان از سنگ
مرمر و تصاویری از وی در مجموعه موزه
واتیکان در کشور ایتالیا موجود است.

مديريتخدماتواموراجتماعي،خدمات
اقامتيوتفريحي،داريوشبهادري

در وادی ادب
این شعر تقدیم به همه دریانوردان فداکار سراسر کشور بویژه
عزیزانی که در حادثه کشتی نفتکش در اثر برخورد با کشتی
دیگر ،در دل دریا و با دلی دریایی ،جان به جانآفرین تســلیم
کردند.
روحشان شاد و یادشان گرامی
گم شد میان آتش ،پـروانه سان پَرت کو
وج آسمانها ،پـروا ِز آخـرت کـو
در اُ ِ
عطر تنت چو گلها ،پیچیده در گلستان
در بین آبوآتش ،وان آتشین پرت کو
رفتی حماسهای را ،بر گوش جان رساندی
با جان رقم زدی لیک ،آن نور انورت کو
نشان عالم
ازجانگذشتگی را ،دادی ِ
مکتوب اگر نمودی ،گمگشته دفترت کو
پروانه َوش تو بودی ،در شعلههای آتش
هپرت کو
هنگـام جانفشانی ،بر گـوی َش َ
رفـــتیغـــمفـــراقــت،آتـشزدهبهقلـبم
چشمانمضـطـرتکو
شرمندهامندیـدم،
ِ
لـوحتــاریخ
نامتهمیشـــهجاویـدمانَدبه ِ
بر باد داده عشقت ،ای جانفشان سرت کو
نازم بـه غـیـرت تــو ،زیرا حمـاسه سـازی
پرکردهای ِز غیـرت ،زان باده ساغرت کو
چشمـانبیقراری،مـاندهبـــهدربیـایی
با سوز سینه گویـم ،غمدیده مــادرت کو
شمــع وجودتـان شد ،یکباره آب لیکـن
دربینشعلههاسوخت،جاماندهپــیــکــرتکو
میـان آتـش ،ای مـرغ پرشکسته
ماندی ِ
ســـوزانده آتـش عـــشق ،یـاران دیگرت کو
حساس
عشق است کار عاشق ،در لحظههای ّ
ای در میان دریا ،فرزند و همسرت کو
اکنونکهپرکشیدیگویــدچنین«شجاعی»
میبوسمعــاشـقـانه،برگویپیکرتکو
شعر از؛ سید مجتبی شجاعی،
فرزندشهیدشجاعی،کارشناسمدیرتصنعتی
از قسمت کک سازی

جلسه هیئت مؤسس کانون هواداران باشگاه ذوبآهن با حضور سعید آذری مدیرعامل
باشــگاه ذوبآهن برگزار شد و بر اساس تصمیمات صورت گرفته ،دفتر کانون هواداران
باشگاه بزودی بازگشایی میشود .در این جلسه که اعضای هیئت مؤسس ،معاونت فنی،
مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل ،مدیریت امور حقوقی باشــگاه و سرپرست تیم
فوتبال ذوبآهن نیز حضور داشتند ،حاضران بر انجام تمهیدات الزم جهت حضور پرقدرت
و حمایــت مجموعه هواداران از تیم فوتبال ذوبآهــن جهت حضور در رقابتها لیگ
قهرمانان آسیا تأکید کردند.

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

مجيد اسدي

1396/10/06

راه آهن

فاطيما

حميدرضابهداروند

1396/10/10

اتوماسيون

باران

فريد خروشي

1396/10/13

خريد

عليرضااديبي

1396/10/15

آگلومراسيون

احسان باقري

1396/10/11

فوالدسازي

آرام

محمدطالبي

1396/10/10

راه آهن

ثمين

جواد توكلي

1396/10/14

مصطفيباقري

آرمين

بازار يابي و
فروش

ياسمين
زهرا

مهدي

1396/09/28

اموال و انبار

حسين

نعمت اله كبك كوهساري 1396/09/25

بيمارستان

ماهان

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

محمدناطقي

1396/10/15

كك سازي

