تجلیل وزارت ورزش از باشگاه
ذوبآهنبهعنوانباشگاهبرتر
ورزشی کشور

مهندسصادقی:
ریل ذوبآهن اصفهان آماده تحویل به
راهآهن جمهوری اسالمی است
مهندس صادقی مدیرعامل ذوبآهن
اصفهان در گفتگو با صداوسیمای استان
اصفهان از تولید ریل در ذوبآهن و
آمادگی این محصول برای تحویل به
راهآهن جمهوری اسالمی خبر داد و
گفت :مشکالت بسیاری درراه فروش
ریل به راهآهن وجود دارد...
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باشگاههای ذوبآهن اصفهان،
گسترش فوالد تبریز و المپیک
ایالم ،سه باشگاه برتر ورزشی از
سوی وزارت ورزش و جوانان کشور
معرفی شدند .نخستین مراسم
تجلیل از ٦٣باشگاه ورزشی برتر
کشور ،روز سهشنبه ...

02

سخن اول
در نامه اسماعیل هنیه رئیس دفتر
سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین
به رهبر معظم انقالب مطرح شد:

04

تقدیررئیسهیاتعاملایمیدروازذوبآهناصفهان
بهجهتکاهشمصرفآبوسودآوری

ملت فلسطین مواضع ثابت
و ارزشمند ایران در مسئله
قدس را میستاید

02

آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش
مقاومت اســامی فلســطین (حماس) در نامهای به
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
با اشاره به ابعاد توطئه بزرگ استکبار علیه قدس و ملت
فلسطینباهدفسرنگونیغزهبهعنوانقلعهمقاومتو
پایان دادن به مبارزه علیه رژیم اشغالگر و عادیسازی
روابط حکام وابسته منطقه با آن ،از حمایتهای ملت
ایران و هدایتهای رهبر انقالب اســامی از جنبش
مقاومــت قدردانی و تأکید کرد :ما با شــروع انتفاضه
خروشان مردمی در داخل کرانه باختری و قدس ،به اذن
خداوند توطئه طاغوت عصر (ترامپ) و حاکمان نفاق در
پایتختهای دور و نزدیک را در پایان دادن به مســئله
فلسطین ،خنثی خواهیم کرد .آقای هنیه در این نامه با
اهدای سالم فرماندهان و مجاهدان جنبش حماس و
همهمردمفلسطینبهرهبرانقالباسالمیوملتایران،
از ایرانیان بهعنوان مردمی اصیل که در کشوری باثبات،
مقاوم و استکبارستیز زندگی میکنند ،یادکرده و افزوده
است:تمامیمردمپایدارفلسطینمواضعثابتوارزشمند
جمهوریاسالمیدرمسئلهفلسطینوقدسوحمایت
ازمقاومتمردمیفلسطینباانواعکمکهارا،میستایند.

سرمقاله

کسببرترینبرندپزشکیاستان
طی دو سال مستمر حاصل
همدلی و همافزایی کارکنان است
رویــداد

اطالعیه جذب دانشجوی
دانشگاه علمي كاربردي شركت
ذوبآهناصفهان

02

فرهنگی

انجمنپیشگامان
ذوبآهن اصفهان
درآستانهشکلگیری

با برتري مقابل سپاهان و ديگر مدعيان ليگ برتر

ذوبآهنقهرمانبالمنازع
نیمفصل دوم

03

04

گوناگون

رویـــداد

گراميداشت دهه فجر سي
و نهمين سالگرد پيروزي
انقالب اسالمي و یادآوری
روزهای فراموش ناشدنی
02

گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته كاري  96/10/26لغايت 96/11/02

در روز سهشــنبه اولین روز کاری هفته مورد گزارش قیمت هر ســهم ذوب با کاهش  1.88درصدی
( 16ریال) به قیمت  837ریال رسید .روز چهارشنبه همزمان با ارائه صورتهای مالی  9ماهه شرکت روند
معامالت سهام شرکت صعودی شد و هر سهم ذوب با افزایش  1.19درصدی ( 10ریال) به محدوده 847
ریال رسید .روز شنبه بازهم روند معامالت سهام شرکت نزولی شد بهاینترتیب که هر سهم ذوب با ثبت
قیمت  831ریال ،کاهش  1.89درصدی ( 16ریال) را تجربه کرد .در روز یکشنبه نیز هر سهم شرکت با افت
نامحسوس  0.12درصدی ( 1ریال) به قیمت  830ریال رسید .روز دوشنبه هر سهم شرکت با رشد 2.05
درصدی ( 17ریال) به قیمت  847ریال رسید و به کار خود طی این هفته پایان داد.
حجم معامالت ســهام شــرکت در هفته کاری مورد گزارش تقریبًا  189میلیون سهم بود که
نسبت به هفته کاری گذشته کاهش  2درصدی در حجم معامالت سهام را نشان میدهد .در هفته
جاری ســهم خریداران حقیقی  94درصد و سهم خریداران حقوقی  6درصد بوده است 97 .درصد
از فروشها متعلق به حقیقیها و  3درصد نیز متعلق به حقوقیها بود .در این هفته شــاخص کل
بازار بورس  685واحد (معادل  0/7درصد) افزایش داشت .شاخص فرابورس با  4واحد (معادل 0/4
درصد) کاهش روبرو شــد .در این هفته در بازار بورس حدود  6/9میلیارد ســهم به ارزش 2076

میلیارد تومان معامله شــد که  69درصد افزایش ارزش معامالت نســبت به هفته کاری گذشته را
نشان میدهد.
نســبت ارزش معامالت به ارزش بازار (گردش معامالت) برای شرکت ذوبآهن در هفته جاری 0/55
درصد بوده است که نسبت به هفته گذشته  4درصد کاهشیافته است.
** روند کلی بازار
پس از دو روز نوســان هيجاني در بازارها ،روز دوشنبه ( 2بهمن  )96آرامش بيشتري را در بورس و ارز
شاهد بوديم؛طوری که شاخص سهام با رشد  ۴۰۷واحدي (معادل  ۰ /۴درصد) بخشي از افتهای ابتداي
هفته را جبران کرد .هرچند هنوز نشانههای احتياط مشهود بود ،اما فشار فروش بورس بازان کاهشیافته بود
و خريداران فعاليت بيشتري داشتند .نرخ دالر نيز رشد محدود  ۱۵توماني را زير سطح  ۴۷۰۰توماني تجربه
کرد .وضعيت اشباع خريد در بازار ارز و کاهش تقاضاي تکنيکالي موجب احتياط خريداران دالر شد .همزمان
برخالف روزهاي شنبه و يکشنبه عرضه بيشتري از سوي صرافیها صورت گرفت.
از نکات موردتوجه روزهاي اخير بازار ســهام ،ســردرگمي معامله گران بورس تهران به دليل افزايش
محسوس نرخ دالر بود .تالطم بازار ارز که از عوامل غيراقتصادي نشأت میگرفت ،نوعي نگراني در ميان

سهامداران ايجاد کرده بود .اين وضعيت اما طي معامالت روز دوشنبه ( 2بهمن  )96و در پي آرامش نسبي در
بازار ارز تا حدودي کاهش يافت .در اين ميان رفتار معامله گران نشان میدهد همچنان رويکرد محتاطانهای
در ميان سهامداران وجود دارد .حجم و ارزش کم معامالت این روز خود گواه اين موضوع است.
در جدول ،مقایسه قیمت سهام ذوبآهن و چند شاخص مرتبط با آن را مالحظه میکنید.
1

شاخص کل

هفته منتهی به
 2بهمن 96

هفته منتهی به
 25دی 96

درصد
تغییر

98،629

97،944

0.7

2

شاخص فرابورس

1،084

3

شاخصصنعت

87،333

4

شاخص فلزات اساسی

60،002

5

قیمت سهام ذوب آهن

847

نام شاخص

ردیف

1،088

-0.4

86،480
59،450
853

جهت
تغییر
↑

1
0.9
-0.7

6

ارزش معامالت سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

155،553

163،892

-5

7

ارزش بازار سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

28،103،957

28،303،041

-0.7

8

نسبت گردش معامالت  -درصد

98،629

0،58

-4

↓
↑
↑
↓
↓
↓
↓

فراخوان روایت نیم قرن حیات سبز ذوب آهن اصفهان
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 کرد .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
 10بهمنماه 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

اطالعيهفوتسال
داخلي شركت

مسابقات فوتسال داخلي كاركنان ذوبآهن
اصفهان گراميداشــت دهه فجــر از تاريخ
 96/11/8لغايت  96/11/18برگزار میگردد،
براي مشاهده جزئيات بيشتر به پرتال شركت
مراجعهفرماييد.

تبریک
جناب آقای مهندس شاهرخ شهنازی
انتخاب شایسته شمارا بهعنوان دبیر کل کمیته ملی المپیک
تبریک عرض نموده ،امید است همچون گذشته ،حضور سبز
و مدبرانه شما ،موجبات سرفرازی و موفقیت ورزش کشور را
در عرصههای جهانی فراهم آورد.
احمد صادقی /مدیرعامل ذوبآهن اصفهان

تبریک
جناب آقاي مهندس سيروس موتمن
انتصاب شایسته جنابعالی ،بهعنوان مدیرعامل مجتمع
صنايع قائم الرضا را به شما تبریک و تهنيت عرض نموده،
موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری مستمر شما را از
درگاه ایزد منان مسئلت مینمایم.
احمد صادقی /مدیرعامل ذوبآهن اصفهان

انتخابمجددمهندسشاهرخشهنازی
بهعنواندبیرکلکمیتهملیالمپیک

مهندس شاهرخ شهنازی عضو هیئتمدیره باشگاه
ذوبآهن اصفهان در مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته
ملی المپیک با کسب  38رأی از مجموع  58رأی مأخوذه
بار دیگر برای مدت چهار سال بهعنوان دبیر کل این کمیته
انتخاب شــد .در این پست چهار نامزد با یکدیگر رقابت
کردند.
چهل و پنجمین مجمع عمومی و یازدهمین مجمع
انتخاباتی با حضور «مسعود ســلطانی فر» وزیر ورزش
و جوانــان ،در آکادمی ملی المپیک برگزار شــد .عضو
هیئتمدیره باشگاه ذوبآهن اصفهان که عنوان برترین
باشگاه کشور را کسب نموده است به خبرنگار ما گفت:
اینجانب که ســالهای متمادی افتخار خدمتگزاری در
مجموعه ذوبآهن را داشتهام ،ذوبآهن را یک دانشگاه
تولید همراه با معنویت و اخالص میدانم و پیروزیهای
مقطعی و ظاهری را اصل تلقی نمیکنم .پیشینه ما در ذوبآهن نشان میدهد که ارتقاء ارزشهای انسانی در خدمت توسعه
زندگی مادی موجب افتخار است و اگر تولید ثروت در این مجموعه صنعتی با عدالت و توجه به اخالق اجتماعی صورت نپذیرد
پایدار نمیماند .باید به نحوی حرکت کنیم که با افزایش تولید و ارتقا سطح معاش همکاران ،در ورزش همگانی و قهرمانی
ایجاد نشاط و شادمانی و افتخار کنیم و این امر را پرداختن به مسئولیتهای اجتماعی خود تلقی کنیم .وی افزود :همه هدف
گذاری ها باید حول محور اخالق اسالمی باشد و دستورات خاندان عصمت (س) را چراغ راهمان قرار دهیم.

روزهــاي  12تا  22بهمن روزهایــی ماندگار و
فراموش ناشدنی در تاریخ ملت بزرگ ماست ،روزهای
پیروزی انقالب اسالمی است؛ انقالبی که رساترین
فریــاد تاریخ ،یعنی امام امت ،آن را رهبری کرد و به
فرجام رســاند و برای حفظ آن ،با تمام وجود تالش
کرد .انقالبی که مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و
الهام گرفته از انقالب ســرخ عاشورای حسینی بود
که در آن عدهای مصمم با اعتقادی وســیع و راسخ،
نیروهای کفر و باطل را شکسته؛ چشم قدرتمندان
را خیره ساختند؛ و در دایره معنویت و ایثار و شهادت
بود که فرزانگان خاک ،از این سرزمین پاک ،بهسوی
افالک ،پر گشودند و تا نهایت تاریخ جاودانه شدند.
یاد تمامی شــهیدان انقالب اســامی و مقاومت
اسالمي همیشهسبز باد .دهه فجر ،فرصت بازنگری
در ارزشها و آرمانهاست؛ و اینکه چه بودیم و چه
میکردیم و چه میخواستیم و اکنون کجاییم و چه
میکنیم .کمترین ثمره این انقالب ،گشودن فصلی نو
در تاریخ معاصر است و این کمچیزی نیست .وقتیکه
امام آمد ،ســتم رفت ،شاه رفت و پلیدی و تباهی و
سیاهی رخت بربست .وقتیکه امام آمد ،اللهها سر
از خاک برآوردند و فرشــی برای گامهای پرصالبت
او شــدند .وقتیکه امام آمد ،باغچهها گل داد ،دلها
شادمان شــد و امت جشن برپا کردند .وقتیکه امام
آمد ،عشق و ایمان را به ما هدیه کرد و ایثار را به ما
آموخت .وقتیکه امام آمد ،آزادی به خانهها برگشت،
ما استقالل خویش را بازیافتیم و جمهوری اسالمی با
دست مبارک او بنیاد نهاده شد...
پس مبادا راه امام(ره) را گم كنيم .همهمان بدانیم
که اگر امروز ،فجری داریم ،از فروغ آن خورشید فجر
آفرین اســت.پیروزی انقالب اسالمی ایران ،بدون
شک معجزهای الهی بود که به دست معجزهگر مردی
از سالله پاک رسول خدا صلیاهلل علیه و آله ،به انجام
رسید و چشم امید مظلومان و مستضعفان جهان را
به خود خیره ســاخت .تأثیر سریع انقالب اسالمی
در منطقه و برآشــفتن شعله خشم مردم مسلمان و
غیرمســلمان در بسیاری از کشورهای تحت سلطه
استعمار ،گواه روشنی بر این مدعاست؛ زیرا در کمتر
مقطعی از تاریخ ،شاهد پیروزی و تأثیرگذاری قاطع
جنبشی تمام مردمی بودهایم...
اکنونکه در مقطع خاصی از تاریخ تحوالت جهان
و همچنین ،در موقعیت حساس و سرنوشت سازی از
دورانانقالباسالمیقرارگرفتهایم،مسئولیتماایجاب
میکند تا واقعیتها ،ریشهها و آثار گوناگون انقالب را در
ابعاد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بشناسیم تا بتوانیم با
برنامهریزیحسابشدهارکانانقالبراتثبیتکنیم...
استمرار هر جنبشی به زنده نگهداشتن انگیزههای
اصلی آن جنبش وابســته است .انگیزه اصلی مردم
مســلمان ایران در رویارویی با رژیم طاغوت عبارت
بود از :تالش برای ایجاد استقالل فرهنگی ،آزادی
سیاسی و جمهوری اســامی .با تحلیل دقیق این
انگیزهها در مرحله نظر و سپس برنامهریزی عملی
برای اجرای آنها در ســطح اجتماع ،میتوانیم دوام
انقالبمان را تأمین کنیم...
راز انحراف هر نهضتی ،در انحراف از آرمانها و
ریشههای استوار آن نهضت نهفته است.
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سالم آتشکار
تعدادي از همكاران در تماس با شماره تلفن ( 104سالم آتشكار روابط
عمومی) ســؤاالت خود را به شرح زير مطرح و خواستار رسيدگي و پاسخ
مسئوالن شده اند:
** -1چرا بيمه ايران از قبول فاكتورهاي دندانپزشــکی
كاركنان خودداري میکند؟
مدیریت بیمارستان شهید مطهری :از تاریخ  96/10/17دندانپزشکی از
تعرفههای بیمه ایران حذفشده و پیگیری امور بیمه دندانپزشکی کارکنان
به بیمارستان شهید مطهری واگذارشده است .در این راستا همکارانی که به
مراکز طرف قرارداد مراجعه میکنند مانند قبل برای ایشان اعمال میشود
و درصورتیکه وجه دندانپزشــکی پرداخت شــود؛ فاکتور مربوطه باید به
بیمارستان شهید مطهری جهت پرداخت در حقوق ارائه میگردد .همچنین
برای سهولت تحویل تعدادی از مراکز برای دریافت فاکتورها در اطالعیه
آتی اعالم خواهد شد.
**-2باوجود آلودگي هوا و لزوم حفظ ،توسعه و نگهداري از
فضاي سبز كارخانه ،دليل قطع تعدادي از درختان چنار (كنار
بوفه آموزش) چيست؟
اداره حفظ و نگهداري فضاي ســبز :با عنايت به درخواست جمعي از
پرسنل و مكاتبه مديريت ايمني ،بهداشت و محیطزیست مبني بر احتمال
سقوط اين درختان خشك و پوسيده كه اکثرًا در اثر وزش باد كج شده بودند
و میتوانست باعث آسیبرسانی جاني و مالي به پرسنل و ابنيه گردد ،نسبت
به قطع اين درختان اقدام شد.
**-3پيگيري امور بيمه تكميــل درمان كاركنان با كدام
قسمت است؟
مدیریت امور اداری :از تاریخ  96/10/17كليه امور بيمه تكميل درمان
به امور اداري شركت محول شده است ،كاركنان میتوانند براي پيگيري
امور بيمه تكميل درمان خود ،به آقاي زماني مراجعه يا با شماره تلفن 4716
تماسبگيرند.
افکار سنجی روابط عمومي

راهاندازی و رفع نواقص تلفرهای
پروژه توسعه انبار مواد خام
آگلومراسیون

در پروژه توسعه انبار مواد خام بخش آگلومراسیون  17دستگاه تلفر برقی
مطابق طرح توسعه در مسیرهای بارگیری و تخلیه جدید نصب گردیده بود
که بیش از نیمی از این تلفرها فاقد کابل تغذیه و فرمان و ریموت کنترل بود
مهندس مفیدی با اعالم این مطلب گفت :پرسنل خدوم برق کارگاه انبار
مواد خام پس از برنامهریزی و تأمین متریال الزم از داخل کارخانه ،در مدت
دو ماه نواقص این مکانیسمها را برطرف و اقدام به راهاندازی آنها کردند.

تقدیر رئیس هیات عامل ایمیدرو از ذوب آهن اصفهان
به جهت کاهش مصرف آب و سودآوری
دکتر مهدی کرباســیان معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجــارت و رئیس هیئت عامــل ایمیدرو ،دکتر محمود
اســامیان ،رئیس انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران و
جمعی از مسئوالن کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و
اتاق بازرگانی اصفهان به همراه فعاالن بخش خصوصی با
حضور در ذوبآهن اصفهان ضمن بازدید از خط تولید در
نشستی با مهندس صادقی مدیرعامل و دیگر مسئوالن
شرکت دیدار و گفتگو کردند.
دکتر کرباسیان با اشــاره به اینکه در دولت دوازدهم
برای دومین بار در ذوبآهن اصفهان حضور یافته گفت :بر
اساس گزارش عملکرد  9ماه نخست سال جاری ذوبآهن،
بهبود شرایط محسوس است و به جهت این اقدامات باید
از مدیران و کارکنان این شرکت تشکر و قدردانی کرد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :مشکالت
ذوبآهن بهطور کامل حلنشده است و لذا همچنان باید
از این شــرکت که در حال گذار به شرایط مطلوب است،
حمایت کرد.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو از جانب وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و مسئولین این وزارتخانه ،قول همکاری کامل
با ذوبآهن را داد و افزود :دکتر شریعتمداری که نخستین
سفر کاری خود را به ذوبآهن اصفهان انجام داد ،هر هفته
پیگیر شرایط این شرکت است.
دکتر کرباسیان ،ازهمپاشیدگی زنجیره فوالد درگذشته
را یکی از معضالت این صنعت دانست که تا حدود بسیاری
رفع شده است و افزود :ذوبآهن اصفهان از این زنجیره جدا
مانده و باید این مشکل حل شود تا در تأمین مواد اولیه این
شرکت گشایش صورت گیرد.
وی از ذوبآهن اصفهان و همچنین فوالدمبارکه به
جهت کاهش مصرف آب قدردانی نمود و افزود :کشــور

ما هماینک با مشکل آب مواجه است که این مشکل در
اصفهان هم وجود دارد اما بههیچوجه صنعت در این زمینه
مقصر نیست چون مصرف بسیار کمی دارد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت یکی از مشکالت
کنونی رشــد صنعت بهویژه صنعت فوالد کشور را عدم
توسعه حملونقل ریلی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد
که با ریل ذوبآهن ،این امر محقق شود.
دکتر کرباسیان بهرهگیری از مدیریت بخش خصوصی
و مدیران باتجربه را بســیار مهم دانست و گفت :یکی از
راهکارهای اصلی پیشرفت صنعت فوالد توجه به بخش
مسکن و افزایش رونق در این بخش است.
دکتــر محمــود اســامیان ،رئیــس انجمــن

انجمنپیشگامانذوبآهناصفهاندرآستانهشکلگیری

دومین نشست پیشکسوتان ذوبآهن اصفهان که از پنج دهه قبل در این شرکت پایهگذار صنعت فوالد کشور
شدند ،یکشنبه اول بهمنماه در سالن جلسات ساختمان فروش شرکت برگزار شد .در این جلسه کلیات شکلگیری
انجمن پیشگامان ذوبآهن اصفهان موردبحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت مؤسس و هیئتمدیره انتخاب
شدند که پس از ثبت رســمی ،قابل اطالعرسانی خواهد بود .ازجمله اهداف شکلگیری این انجمن میتوان به
هماندیشی در خصوص مشکالت ،راهکارها و شرایط توسعه صنعت فوالد کشور بهویژه ذوبآهن اصفهان ،کمک به
حل مشکالت بازنشستگان صنعت فوالد ،افزایش تعامل پیشکسوتان این صنعت و  ...اشاره کرد.

در آیین جشن روز پرستار بیمارستان شهید مطهری ذوبآهن اصفهان عنوان شد:

کسب برترین برند پزشکی استان طی دو سال مستمر حاصل
همدلی و همافزایی کارکنان است

آیین جشنی به مناســبت میالد حضرت زینب (س) و روز
پرســتار به همت روابط عمومی بیمارستان شهید مطهری و با
همکاری روابط عمومی شرکت ،سهشنبه سوم بهمنماه با حضور
دکتر آجدانی رئیس بیمارستان شهید مطهری ،غالمعلی قادری
مدیر حراست ذوبآهن ،دکتر قدیری معاون بیمارستان شهید
مطهری ،علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوبآهن ،موسی
سلیمانی مشــاور مدیرعامل در امور ایثارگران و سرپرست امور
شهدا ،جانبازان و ایثارگران شرکت ،تنی چند از دیگر مسئولین
و جمعی از پرســتاران و پزشکان این مرکز در سالن اجتماعات
بیمارستان شهید مطهری برگزار شد.
در این آیین جشــن دکتر آجدانی رئیس بیمارســتان در
سخنانی ضمن تبریک میالد حضرت زینب (س) و روز پرستار
خدمت حضار گفت :بحمــداهلل با همدلی ،همافزایی ،خدمت
صادقانه و دلسوزانه کادر بیمارستان و بهویژه پرستاران گرامی
که علیرغم ســختیها و مشکالت شــغل خویش از هیچ
تالشی در راستای خدمت به خلق دریغ نمیورزند ،بیمارستان
شــهید مطهری بهعنوان یک برند مطرح در عرصه سالمت
نهتنها در استان بلکه در کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است
و طی دو سال مستمر بهعنوان برترین بیمارستان خصوصی
در سطح استان اصفهان برگزیدهشده است .همینجا شایسته
میدانم این موفقیتهای بزرگ را خدمت همه تالشــگران
تبریک عرض نمایم.
وی با اشاره به اینکه ان شاءاله .باهمت و تالش بیشازپیش
کلیه کادر بیمارستان ،این مرکز پزشکی قله موفقیت بیشتری را
فتح کند ،افزود :پرســتاری شغلی است که پاداش و اجر واقعی
آن نزد خداوند متعال محفوظ است .افراد در این شغل مقدس با
اشکها و لبخندهای رضایت از بهبودی بسیاری مواجه میشوند
که هر یک خاطرهانگیز است.
در ادامه علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوبآهن اصفهان
نیز ضمن تبریک روز پرســتار و ابالغ پیام تبریک مدیرعامل
شرکت تصریح کرد :پرستاری حرفه مقدسی است که علیرغم
سختیهای فراوان از اجر بسیاری نزد پروردگار متعال برخوردار
است.
مدیر روابط عمومی ذوبآهن اصفهان بیان کرد :در آستانه
پنجاهمین سالگرد تأســیس کارخانه ذوبآهن اصفهان ،این

تولیدکنندگان فوالد ایــران از فعالیتهای مدیران و
کارکنان ذوبآهن اصفهان که منجر به بهبود شرایط
این شرکت شده اســت قدردانی کرد و گفت :بخش
عمدهای از مشــکالتی که ذوبآهــن اصفهان را به
چالش کشــید ،ناشــی از تصمیماتی است که به این
شــرکت تحمیل شد .جدا کردن فوالد سبا ،راهاندازی
کوره شــماره  3بدون پشتوانه مواد اولیه بهویژه کک،
تغییــر پی در پی مدیران و مواردی ازایندســت هم
توازن خط تولید این شرکت را مختل کرد و هم منجر
به شرایط نامطلوب مالی شد.
وی که در رزومه کاری خــود تجربه مدیرعاملی
فوالدمبارکــه و ذوبآهن اصفهــان را دارد گفت :تا

مهندس صادقی مدیرعامل ذوبآهن اصفهان در گفتگو با
صداوسیمای استان اصفهان از تولید ریل در ذوبآهن و آمادگی
این محصول برای تحویل به راهآهن جمهوری اسالمی خبر داد
و گفت :مشکالت بسیاری در راه فروش ریل به راهآهن وجود
دارد که مربوط به مسائل فنی نیست و مشکالت مالی و کمبود
نقدینگیراشاملمیشود.
وی با اشــاره بهقرارداد بین راهآهن جمهوری اسالمی و
ذوبآهن اصفهان جهت خرید  40هزار تن ریل  U33گفت:
اگرچه این قــرارداد برای ذوبآهن اصفهــان در حال حاضر
اقتصادی نیست ،اما بهتدریج در حال تولید آن هستیم .درواقع
قیمت ریل که تولید آن سخت است و گران تمام میشود ،در
اینقراردادبسیارپاییناست.مدیرعاملذوبآهناصفهانتعیین
این قیمت را بر اساس تبدیل ارز مبادلهای به ریال باقیمت دو
سال پیش دانست و گفت :قیمت ریل به ازای هر کیلو در قرارداد
مذکور  2400تومان اســت و از قیمت تمامشده این محصول
کمتر است درحالیکه دیگر محصوالت ذوبآهن بیش از2400
تومانقیمتدارد.مهندسصادقیبابیاناینمطلبکه 40هزار
تن ریل بهمرور در ذوب اصفهان تولیدشده و به راهآهن تحویل

سالهای متمادی ،صنعت فوالد کشور را با ذوبآهن
میشــناختند و پیشــرفت دوباره این شرکت موجب
امیدواری این صنعت است.
دکتر بهرام شــکوری رئیس کمیســیون معادن
اتــاق بازرگانی ایران نیز طی ســخنانی در خصوص
صادرات ســنگآهن باوجود نیاز فوالدسازان داخلی
گفت :تبدیل سنگآهن به فوالد از صادرات خام آن،
ارزشافزوده بیشــتری دارد كــه تأمین نیاز داخل در
اولویت است و مازاد آن صادر میشود.
وی یکی دیگر از دالیل صادرات ســنگآهن را
عدم توازن در زنجیره تأمین فوالد دانســت و افزود:
مشــکل ذوبآهن اصفهان در تأمین مــواد اولیه را

مهندسصادقی:
ریل ذوبآهن
اصفهانآماده
تحویل به راهآهن
جمهوریاسالمی
است

میشود ،گفت :در اندیشه صادرات این محصول هم هستیم و
بازار آن وجود دارد هرچند با مشکالتی در حملونقل ریلهای
 36متری مواجه هستیم .درمجموع صادرات آن به کشورهای
همسایه امکانپذیر است و البته این کشورها مانند افغانستان و
عراق فع ً
ال اقدام جدی برای توسعه ریلی انجام ندادهاند.
مدیرعاملذوبآهناصفهانافزود:برایحلمشکلفروش
ریل به راهآهن جمهوری اسالمی ،سال گذشته از مجلس تقاضا
کردیم و امســال نیز تقاضا میکنیم که بودجه ارزی در اختیار
راهآهن قرار گیرد تا از طریق صندوق توسعه ملی بتواند خرید
تدار از ذوبآهن اصفهان داشته باشد.
مد 
وی به تفاهم ســهجانبه ذوبآهن ،راهآهن و یک شرکت
خارجی نیز اشاره کرد و گفت :بر این اساس تولید ریل توسط
ذوبآهن و یک شــرکت خارجی بهصورت مشــترک انجام
میشود تا راهآهن جمهوری اسالمی امکان خرید آن را داشته
باشد.مهندسشیرینپرورمدیرکیفیتذوبآهناصفهاننیزاز
موفقیت ریل این شرکت در آزمونهای مختلف خبر داد و گفت:
نتایج این آزمونها نشاندهنده انطباق شرایط ریل این شرکت با
استاندارد است .وی با اشاره به انجام دو مرحله آزمونهای کیفی

مشــکل خود میدانیم و برای حل آن هرگونه اقدام
و همکاری الزم را انجام میدهیم.
دکتر خوروش رئیس اتاق بازرگانی اصفهان طی
ســخنانی ،هدف از برگزاری این نشست را رسیدگی
به مشــکالت ذوبآهن در تأمین مواد اولیه و بیان
مســتقیم و از نزدیک این مشــکالت به مسئولین
ذکر کرد و گفت :ذوبآهن اصفهان در مسیر بهبود
شرایط قرارگرفته است و امیدوارم با اخذ تصمیمات
مناســب جهت حل مشــکل تأمین مواد اولیه این
شــرکت ،پیشــرفت و تحول ذوبآهن اصفهان را
تسریع کنیم.
وی بابیــان اینکه بخش خصوصی مرتبــط با اتاق
بازرگانی اصفهان حاضر به مشارکت در حل این مشکل
هستند افزود :تشکیل ستاد زنجیره فوالد یک اقدام بسیار
مثبت و ارزنده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت است
و با یک عزم جدی در این ستاد میتوان مشکل ذوبآهن
در تأمین مواد اولیه را حل کرد.
مهندس صادقی مدیرعامل ذوبآهن اصفهان نیز در
ابتدای این نشست گزارشی از عملکرد  9ماهه ذوبآهن
اصفهان ارائه داد و گفت :این مجتمع عظیم صنعتی موفق
شــد در این مدت به سود دست یابد که تا پایان سال این
ســودآوری افزایش نیز مییابد .این امر از طریق مدیریت
هزینهها ،توجه به صــادرات ،تعامل با بانکها در جهت
کاهش بهره وامهای بانکی ،تقسیط آن و  ...صورت گرفته
است.
وی به برنامههای ذوبآهــن اصفهان برای افزایش
تولید و افزایش چشمگیر سودآوری در سال آینده اشاره کرد
و گفت :این امر درگرو انجام حمایتهای الزم اســت که
مهمترین آن تأمین سنگآهن است.

بر روی ریل ذوبآهن ،تصریح کرد :در ایام پایانی سال گذشته،
آزمونهای مذکور انجام شد که نتایج کام ً
ال منطبق بر استاندارد
بود .مجددًا با نظارت شــرکت بازرسی (شخص ثالث مدنظر
راهآهنجمهوریاسالمی)جهتآزمونهایکیفینمونهبرداری
صورت گرفت و به شــرکت آزمونه فوالد ارسال گردید .این
آزمونهانشاندادریلذوبآهناصفهانکیفیتبیشترینسبت
به ریلهای خارجی دارد و در برخی شاخصها از استانداردهای
اروپایی نیز فراتر است .مدیر کیفیت ذوبآهن اصفهان از تولید
بیش از  500تن ریل  U33در این شــرکت خبر داد و گفت:
این ریل که آماده تحویل به راهآهن جمهوری اسالمی است،
آزمونهای  ،UTادی کارنت ،راستایی و تخت بودن را گذرانده
است و درواقع این محصول که مطابق با آخرین فناوریهای
روزدنیاتولیدشده،کام ً
المنطبقبراستاندارداروپاییEN13674
است.ذوبآهناصفهاندرپنجاهمینسالتأسیسخودقادربه
تولید ساالنه 400هزار تن ریل باکیفیت و قابلاستفاده در راهآهن
و مترو است .این مجتمع عظیم صنعتی با سرمایهگذاری 2هزار
میلیاردریالی،بزرگترینکارگاهتولیدریلخاورمیانهرابنانهادهاست
تا ایران از واردات ریل بینیاز شود.

برگزاريسمينارضرورتهایفنيواقتصادي
تدويننقشهراهونگهداريوتعميراتدر
ذوبآهن

شناسنامه صنعت فوالد کشور قرار داریم که رویداد بسیار مهم
و تأثیرگذاری در صنعت فوالد کشور به شمار میرود هر یک از
اعضای خانواده بزرگ ذوبآهن میتوانند خاطرات خود از فعالیت
در بخشهای مختلف شرکت ،تصاویر قدیمی از کارخانه و  ...را
با روابط عمومی شرکت مطرح کنند.
در حاشــیه این آیین دکتر قدیری معاون بیمارستان شهید
مطهری در گفتگو با خبرنگار هفتهنامه آتشکار ضمن تبریک
والدت حضرت زینب (س) و روز پرســتار حضور پرســتاران
بیمارستان شهید مطهری و جامعه پرستاری کشور گفت :انتخاب
شغل پرستاری علیرغم همه نامالیمات و سختیها ،اجر اخروی
بسیاری را برای این پرسنل پرتالش در پی دارد.
وی افزود :یک پرستار نمونه ،خدمات پزشکی را همانگونه
که باکیفیت عالی برای خانواده خود انجام میدهد برای تکتک
بیماران الزم است انجام دهد ،درک شرایط سخت بیماران ،پاسخ
به دغدغههای آنها و صبوری و همچنین اجرا دقیق دستورات
پزشک ازجمله مهمترین ویژگیهای یک پرستار نمونه است که

همکاران در بیمارستان شهید مطهری بحمداهلل از این ویژگیها
برخوردارهستند.
معاون بیمارستان شهید مطهری تصریح کرد :پرستاران این
مرکز همچون گذشته در راستای خدمت به همنوعان با تالش
و کوشش نقشآفرین باشند .همانطور که در جلسات مطرح
شد این قشر سختکوش دغدغهای بابت امنیت شغلی خویش
نداشته باشند زیرا کلیه کادر بیمارستان در کنار یکدیگر فعالیت
دارند و مشکلی در این باره وجود نخواهد داشت.
در این آیین جشــن تعدادی از پرستاران نمونه شرکت به
نمایندگی از سایرین مورد تجلیل قرار گرفتند .همچنین نفرات
برتر نظام پیشنهادهای بیمارستان و مسابقه شب یلدا نیز هدایای
خود را دریافت کردند.
شایانذکر است این آیین جشن با برنامههای شاد همراه
بود که توسط گروه هنری روابط عمومی شرکت و همچنین
کارکنان بیمارستان به نمایش درآمد که مورد استقبال حاضران
قرار گرفت.

سمينار آموزشــي ضرورتهای فني و
اقتصاديتدويننقشهراهنگهداريوتعميرات
درروزيكشنبهاولبهمنماهسالجاريدرتاالر
تشريفات روابط عمومي ذوبآهن اصفهان
برگزار شــد .اين سمينار آموزشي به همت
مديريتآموزشوتوسعهمنابعانسانيشركت
برگزار و با حضور مهندس صادقي مدیرعامل
شــركت و چند تن از معاونيــن وي؛ كليه
مديرانحوزهبهرهبرداریومعاونينتجهيزات
مكانيكي و برق مدیریتها و سرپرســتان
کارگاههای فني نت مكانيك همراه بود .در
ابتداي اين سمينار آموزشي مهندس حسيني
مدير آموزش و توسعه منابع انساني ضمن
بيان اهميت موضوع نگهداري و تعميرات در
ذوبآهن به تشریح اهداف برگزاري سمینار
فوق پرداخت و در ادامه سخنران مدعو سمينار
مهندسهوشنگرستمياندرزمینههایكلي
تاريخچه سیستمهای نگهداري و تعميرات
در جهان و ايران ،آشــنايي با دانش نوين و
تجارتشرکتهایپيشرودرفرايندنگهداري
و تعميرات ،ضرورت نگرش علمي مديران به
مقوله نگهداري و تعميرات متناسب با دانش

روز دنيا و تبيين جايگاه نيروي انساني ماهر در
فرايند نگهداري و تعميرات به طرح نظرات و
تجربيات خودپرداخت .مهندس رستميان با
 47سال سابقه كار اجرايي و مديريتي و دبير
اولين جايزه ملي تعالي نگهداري ،ارزياب ارشد
جايزه ملي تعالي سازماني و نويسنده دو كتاب
در زمينه نت در ابتداي ســخنان خود در اين
سمينار يادآور شد كه سازمانهای پيشرو و
متعالی در زمينه مديريت و نگهداري داراییها
( )AMMرهبراني دارند كه آينده نگهداري
داراییهای سازمان (نقشه مسير راه) را شكل
داده و دستيابي به آن را تسهيل میکنند .در
دهههای اخير نيز فنون و فنآوریهای نوين
بیشماری آمدند كه هر يك روش خاصي
را براي بهبود قابليت نگهداري و تعميرات در
بردارند لذا تدوين استراتژي براي ساختاربندي
چنينمحيطپیچیدهایموردنیازاست.
مهندسرستميانافزود:نقشهراهمديريت
نگهداري و تعميرات عبــارت از هنر و علم
برنامهریزی،اجرا،اندازهگیریاثربخشي،ارزيابي
و بازنگري برنامههای نگهداري و تعميرات
است كه سازمان را قادر میسازند به اهداف

بلندمدتمديريتبرداراییهایفيزيكيخود
دستيابد.لذادرمراكزصنعتيوتوليديجهت
صيانت از سرمایهها ،افزايش كيفيت توليد،
افزايش بهرهوری و افزايش قابليت دسترسي
و اثربخشــي تجهيزات به تدوين نقشه راه
مديرت نگهداري داراییها نياز اســت كه با
تدوين و اجراي آن ضايعات كاهش مییابد،
تجهيزات با اثربخشــی باالتر كار میکند و
توليد كارآمدتر میشود .براي تدوين نقشه راه
مديريت نگهداري داراییها نيز به مشاركت
نيروي انساني بهعنوان باالترين سرمايه هر
شركت نياز است و بايد بهگونهای در نیروهای
کار انگیزه و عالقه ايجاد نمود كه آنها غير از
ساعات كاري در ساعات خروج از شرکتها و
در خانههای خود نيز به فكر شركت و سازمان
خود بوده و براي تعالي آن چارهاندیشی كنند
چراکه اعتماد و احســاس تعلق به سازمان
باالتريننيرويمحركهكاركناناست.
مهندس رستميان در ادامه اهرمهای

الزم براي تدوين نقشه راه نت و خطمشی
و اســتراتژیهای الزم بهعنوان پیشنیاز
بهبود مستمر عملكرد مطلوب در مديريت
نت را برشمرد و به ارائه آمارهايي از نتيجه
بهکارگیری نقشه راه و نگهداري و نت در
كشورهاي توسعهیافته اروپا ،آمريكا و ژاپن
پرداخت.
بهعنوانمثال در ژاپن 4تا 6درصد سرمايه
ثابت صرف هزینههای نگهداري و تعميرات
میشود .همچنين 6تا 12درصد هزینه توليد
صرف هزینههای نت میشــود .مهندس
هوشنگرستمياندرپايانسخنانخودتأکید
كرد:مسئولیتپذیری،پاسخگويي،همكاري
و تصمیمگیری بهموقع مديران در حوزه نت،
اطالعرسانی بهموقع به مديران در امر آمادگي
تجهيزاتجهتمديريتاستراتژيكنگهداري
وتعميراتبهمنظورافزايشآمادگيدرعمليات
واكنش ســريع يك ضرورت اجتنابناپذیر
است.
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مهندس جوادي مدير فوالدسازي :

وظیفه شناسی وتالش بايد از ویژگی های اخالقي فرزندان شاهد و جانباز باشد
جلسه تجليل از فرزندان شهيد و جانباز مديريت فوالدسازي شركت با حضور
مهندس خسرو جوادي مدير فوالدسازي ،موسي سليماني مشاور مدیرعامل در
امور ايثارگران و سرپرست امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران و تعدادي از سرپرستان
قسمتهای مختلف فوالدسازي از سيزده فرزند شهيد و جانبازان شاغل در اين
مديريت با اهدای لوح و جوايزي در تاريخ  26دیماه در ســالن جلســات اين
مديريت تجليل شد.
موسي سليماني با اشــاره به اين موضوع كه فرزندان شاهد و جانبازان از
جايگاه ویژهای در شركت برخوردارند ،گفت :اين عزيزان باهمت و تالش خود
بايد همچون پدران خود در جبهه صنعت ايثار کنند و الگوي مناسبي براي ديگر
تالشگران شركت باشند .وي با اشاره به اين موضوع كه همه فرزندان شهدا و
جانبازان بهواسطه سختیهای كه داشتهاند شايسته تقدير هستند ،افزود :فرزندان

** نکته 1
از صحنههای زندگی فرار کردن نشانه ضعف است ،پس قوی باشیم.
امام علی(ع):
فرار کننده از میدان جهاد بداند خدای خود را به خشــم آورده و خود را
هالک کرده است .كتاب وسایل الشیعه
** نکته 2
زمانی که میتوانی به خوشبختی دیگران کمک کنی دریغ نکن .امام
صادق (ع):
هیچ مؤمنی نیست که کمک به مؤمن را ترک کند درحالیکه میتواند،
مگر آنکه خدا او را ذلیل میفرماید .كتاب بحاراالنوار

شهدا و جانبازان در سختترین قسمتها و بخشهای كارخانه مشغول بكار
هستند تا با پشتكار و علم خود چرخ صنعت را به گردش درآوردند.
مهندس جوادي مدير فوالدسازي ضمن تشكر از همت باالي فرزندان شهدا
و جانبازان در امر توليد گفت :اين عزيزان با تالش و كوشش خود همواره بايد
الگوي براي ديگر كاركنان باشند و سعي کنند از هرگونه حاشيه پرهيز دارند .وي
فرزندان شاهد و جانباز را گنجینههای انقالب دانست و افزود :وظیفهشناسی و
تالش بايد از ویژگی های اخالقي اين فرزندان باشد.
در مديريت فوالدســازي از عبدالحســین مهديان ،اميد رحيمي ،مهدي
تسليمي ،فرشاد حاج رحيمي ،جواد مزروعي ،سعيد جعفري ،ابوذر رحيمي ،عليرضا
قرباني ،يحيي رستمي ،حسين عسگري ،حبيب اسحاقيان ،علي رضائي و مهدي
مسلم زاده تجليل شد.

شهادتحضرتفاطمهزهرا(س)
بنا به روايتي سال 11هجري قمري

اطالعیهدانشگاهعلميكاربرديشركتذوبآهناصفهان

اطالعیهورزشی
بدینوسیلهبهاطالعهمکارانارجمندمیرساندبراساسپیشنهادودرخواستارائهگردیدهتوسطمدیرانتعدادیازمراکز
ورزشی در سطح استان و بررسیهای بهعملآمده توسط ورزش همگاني شركت مبنی بر ارائه تخفیفهای ویژه به پرسنل
ذوبآهنوخانوادهایشانبراساسجدولپیوستعالقهمندانمیتوانندبادردستداشتنکارتشناساییمراجعهوازخدمات
آنبهرهمندشوند.

ردیف

1

2

ناممجموعه
ورزشی

مبلغ

باشگاه
پينتبال
شهر

 200/000ريال كه براي پرسنل
ذوب آهن با50درصد تخفيف
مبلغ 100/000ريال مي باشد.

 8الي 12

 96/11/17الي 96/12/22

باشگاه
بدنسازي
ستارگان
نجفآباد

 600/000ريال با 50درصد
تخفيفبرايپرسنلمحترم
مبلغ 300/000ريال مي باشد.

آدرس و تلفن تماس
خميني شهر  -بلوار دانشجو -
پينتبالشهر
09130151313
نجفآباد-خيابانامامغربي
نرسيدهبهچهارراهرياضي-پالك -271طبقه دوم باشگاه
بدنسازيستارگان
09130366991

مديریت خدمات و امور اجتماعي

درياچهولشت
دریاچه ولشــت دریاچهای اســت در جنوب غرب
شهر چالوس و در شمال شرق کالردشت ،این دریاچه
کوهستانی در  ۲۵کیلومتری جاده چالوس در نزدیکی
شهر مرزنآباد واقع شده است .دریاچه ولشت یکی از 10
دریاچه آب شیرین کشور محسوب میشود که در این
منطقه واقعشده و محیطزیست مناسبی را برای پرندگان
و آبزیان فراهم آورده است .گونههای گیاهی و جانوری

کالردشت نیز از دیگر ویژگیهای آن هستند .دریاچه
ولشت ازجمله دریاچههایی است که در نزدیکی منطقه
کوهستانی تخت سلیمان علمکوه قرار دارد و به دلیل قرار
گرفتن در یک گودال بزرگ محاط به تپههای کم ارتفاع
کلمه ،از دید پنهان است.
آب دریاچه تنها با نزول باران و جوشیدن چشمههای
زیرزمینی دریاچه که در وســط آن میجوشند و باال
میآیند تأمین میشود .هوا مرطوب ولی خنک است.
درياچه ولشت با چشــماندازی زيبا و دلنشين ،مكان
مناسبی جهت گردشگری موقت یکروزه است .ديدار

از اين محل بدان جهت موقت نامگرفته است كه در
حال حاضر هيچگونه ســرپناهی برای مسافران در
حولوحوش آن در نظر گرفته نشده است .ولی از سال
 1384که این منطقه ،از طرف دولت منطقه توریستی
اعالم شد ساختوســاز امکانات حول دریاچه ولشت
آغازشده است .در کنارههای درياچه فقط چند درخت
وجود دارد كه آنهم برای بيتوته كردن چند مسافري
بيش نيست ،بنابراين بقيه مسافران
با نشســتن روی اندك فضای كنار
درياچه ،چه در مقابل آفتاب سوزان
و چه زير باران رعدآســا به تماشای
زيبايی حیرتانگیز درياچه پرداخته و
از آن لذت میبرند.
به دليل آب زالل و شيرين درياچه
و دارا بودن عمق بيش از  40متر و به
علت تشابه نسبیاش با استخر بزرگ،
موجب تحريك شناگران گشته و اين
تحريكات گاهی موجب وسوسه شنای غير شناگران نيز
میشود كه بسيار خطرآفرین است.
مسیر دسترسی به دریاچه ولشت:
از شهر چالوس و از طریق کندوان و محور ارتباطی
چالوس به تهران آغاز و پس از طی بیستوسه کیلومتر
و بعد از پل کجور و گذر از سرباالییها و پیچهای جنگل
تا کنار دریاچه ادامه مییابد.
مديريت خدمات و امور اجتماعي-خدمات
اقامتي و تفريحي
داريوش بهادري

دانشگاه علمی کاربردی ذوبآهن اصفهان از سال  1364بهمنظور تعامل با جامعه
و ارائه خدمات دانشــگاهی اقدام به جذب دانشــجو کرده است و با توجه بهقرار
داشتن این مجموعه دانشــگاهی در جوار صنعت عظیم ذوبآهن ،پس از اقدام
بــه اخذ مجوز مرکز آموزش علمی کاربردی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
بــه فعالیت خــود ادامه و در حال حاضر نیز در مقاطع کاردانی و کارشناســي در
رشتههای زير جذب دانشجو میکند لذا از عالقهمندان به ادامه تحصیل دریکی
از مهمترین و مجهزترین دانشگاههای علمی کاربردی ازلحاظ امکانات کارگاهی،
آزمایشــگاهی و کالسی دعوت میشــود با توجه به جذب دانشجو بدون آزمون
برای ثبتنام در بهمنماه سال جاری از طریق مراجعه به سایت سازمان سنجش
به آدرس زیر اقدام کنند.

بازگشت امام خميني(ره)
به میهن و آغاز دهه فجر

www. Sanjesh.org
** رشتهها در مقطع كارداني:
 -1حرفهای حسابداري – حسابداري صنعتي
 -2ايمني کار و حفاظت فني
 -3حرفهای تربیتبدنی –مربیگری پایه فوتبال.
 -4حرفهای تربیتبدنی –مربیگری پایه بسکتبال
 -5حرفهای تربیتبدنی –مربیگری پایه هندبال
 -6حرفهای تربیتبدنی –مربیگری پایه والیبال
** رشتهها در مقطع كارشناسي
-1حرفهای ايمني ،سالمت و محیطزیست در صنايع ()HSE

دهه فجر انقالب اســامی بهروزهای  ۱۲تــا  ۲۲بهمن  ۱۳۵۷گفته
میشود که در آن امام خمینی(ره) بعد از تبعید پانزدهساله در دوازدهم بهمن
سال  ۱۳۵۷به ایران وارد و درنهایت با اعالم بیطرفی ارتش شاهنشاهی،
سلطنت پهلوی در بیست و دوم بهمنماه منقرض شد و انقالب اسالمی
ایران به پیروزی رسید.روز  12بهمن  ،1357پرشکوهترین استقبال تاريخي
رقم خورد و هواپيماي ايرفرانس در حوالي ساعت  9صبح در فرودگاه مهرآباد
نشست و حضرت امام(ره) ،با قلبي آرام و مطمئن پس از  15سال هجرت ،پا
به خاک ميهن اسالمي گذاشتند.صدها خبرنگار و عکاس و فيلمبردار به ثبت
اين رويداد تاريخي پرداختند .جمعيت استقبالکننده در طول  33کيلومتر از
فرودگاه تا بهشتزهرا که مقصد بعدي امام(ره) بود ،حضور داشتند .بين 4
تا  8ميليون نفر تخمين زده ميشد .امام از فرودگاه مستقیم به بهشتزهرا
رفت و ضمن اداي احترام به شهداي انقالب اسالمي ،سخنراني تاريخي
خود را در آنجا ايراد کرد.حضرت امام خميني (ره) در این سخنرانی که یکی
از پرجمعیتترین اجتماعات تاریخ بود ،غیرقانونی بودن رژیم سلطنت پهلوی
را با استدالل مطرح کرد و مصیبتهایی که مستقیم ناشی از رژیم طاغوتی
است برشمرد و خطوط آینده انقالب را ترسیم کرد.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

اطالعیهصندوق
سرمایهگذاری
مشترک
ذوبآهن اصفهان
با توجه به پیگیریهای زیاد مدیریت راهبری شرکتها و امور مجامع در جهت مشارکت
کلیه پرسنل شرکت در خرید واحدهای صندوق سرمایهگذاری مشترک ذوبآهن اصفهان ،به
اینوسیله از کلیه پرسنل محترم شرکت که متقاضی خرید سهام صندوق سرمایهگذاری فوق
هستند تقاضا میشود یک نسخه از فرم خرید واحدهای صندوق مذکور را از طریق مراجعه به
مسئول روابط صنعتی قسمت و یا پرتال شرکت و هفتهنامه آتشکار تهیه و نسبت به تکمیل
و ارائه آن به مسئوالن روابط صنعتیهای مربوطه ،نهایت تا تاریخ  1396/11/30اقدام کنند.
معاونت.............................مدیریت...........................................................
نــام و نــام خانوادگــی ...............................نام پــدر...................
شــماره شناســنامه .....................تاریــخ تولد.................شــماره
پرســنلی ...................تعداد یونیــت (واحد) درخواســتی.............
بدینوسیله رضایت خود را جهت خرید یونیت صندوق سرمایهگذاری
مشــترک ذوبآهن و کســر مبلغ آن از حقوق و مزایا اعالم میدارم.
تاریخ...........................
امضاءواثرانگشت................................
یونیت صندوق  :واحد سرمایهگذاری یا یونیت کوچکترین جزء سرمایهگذاری در
یک صندوق سرمایهگذاری اســت که قابلیت صدور ،ابطال یا خریدوفروش را دارد .واحد
سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری مشابه سهم در شرکتهای سرمایهگذاری است
با این تفاوت که ارزش اسمی ثابتی ندارد.

حضرت فاطمه زهرا(س) دختر رسول گرامي اسالم(ص) و همسر امیر
مؤمنان علي بن ابيطالب(ع) يكي از بانوان قدسي عالم بشريت و تاج زنان
عالم است .پيامبر خدا (ص) درباره وي فرمود :فاطمه ،حوري (بهشتي) است
كه بهصورت انسان آفریدهشده است .من هرگاه مشتاق بهشت ميشوم
به نزد فاطمه(س) ميروم و بوي بهشت برين را از وي استشمام ميكنم.
حضرت فاطمه(س) آخرين فرزند رســول خدا(ص) از همسرش حضرت
خديجه كبري(س) است كه در سال پنجم بعثت پيامبر(ص) در مكه معظمه
ديده به جهان گشود .در ايام هجرت پيامبر (ص) اين بانوي شريف نيز به
مدينه هجرت كرد و پس از مدتي با پســرعمويش علي بن ابيطالب(ع)
ازدواج کرد .ثمره ازدواج مبارك آنان دو پسر و دو دختر به نامهاي امام حسن
مجتبي(ع) ،امام حسين(ع) ،حضرت زينب كبری(س) و امكلثوم(س) است.
حضرت فاطمه(س) پس از يك دوره بيماري روزبهروز حالش بدتر شد
تا اینکه در جمادیاالول سال يازدهم قمري ديده از جهان فروبست و روح
ملكوتياش به روح پاك و قدسي پدرش پيوست.

آخریــن قیمت هر یونیت صندوق ســرمایهگذاری مشــترک ذوبآهن تا تاریخ
 1،455،817 1396/10/26ریال است.
اطــاع از قیمت روز ،قیمت صدور ،ابطال و کلیه اطالعات بهروز صندوق از طریق
سایت  www.fipiran.comامکانپذیر است.
** روند قیمت هر واحد صندوق از ابتدا تاکنون
خالصه اطالعات صندوق
تاریخ ثبت 1393/05/01 :شماره ثبت 11268 :نوع صندوق :سرمایهگذاری در سهام
مدیر :شرکت سبدگردان نو ویرا متولی :مشاور سرمایهگذاری نیکی گستر
حسابرس :موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
** ترکیب دارایی های صندوق
وجه نقد و شبه نقد  - %14.07پرتفوی سهم  - %80.41سایر %5.52
شرکت سبد گردان نو ویرا از تاریخ  96/08/17بهعنوان مدیر صندوق شروع به فعالیت
نموده و به موارد بیانشده دسترسی یافته است.
افزایش داراییهای صندوق از  25/000میلیون ریال به  67/000میلیون ریال
کسب بازده  14/7درصدی صندوق در مقابل بازدهی  10/11درصدی شاخص کل
بورس
ارتقای رتبه صندوق به مرتبه  5در بین صندوقهای سرمایهگذاری در سهام فعال در
بازار سرمایه طبق گزارش سایت www.fipiran.com
اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری
از  50/000واحد به  200/000واحد
مدیریت راهبری شرکتها و امور مجامع

ضربالمثل ايراني از این ستون به آن
ستون فرج است
به کسی که گرفتاری بزرگی برایش پیش بیاید و ناامید شود؛میگویند :از این
ستون به آن ستون فرج است؛ یعنی توکاری انجام بده هرچند به نظر بیسود باشد
ولی شاید همان کار ،مای ه رهایی و پیروزی تو شود .مردی گناهکار در آستان ه اعدام
شدن بود .او به فرماندار شهر گفت :واپسین خواسته مرا برآورده کنید .به من مهلت
دهید بروم از مادرم که در شهر دوردستی است خداحافظی کنم .من قول میدهم
بازگردم.فرماندارومردمانباشگفتیوریشخندبهاونگریستند.بااینحالفرماندار
رو به مردمان پرسید :چه کسی ضمانت این مرد را میکند؟ کسی را یارای ضمانت
یدانیدكهمندراینشهر
نبود.مردگناهکارباخواریوزاریگفت:ایمردمشمام 
بیگانهام و آشنایی ندارم .یک نفر برای خشنودی خدای ضامن شود تا من بروم با
مادرم بدرود گویم و بازگردم.ناگه کسی از میان مردمان گفت :من ضامن میشوم.
اگرنیامدبهجایاومرابكشید.فرماندارشهردرمیانناباوریهمگانپذیرفت.ضامن
را زندانی كردند و مرد محكوم از چنگال مرگ گریخت .روز موعود رسید و محكوم
نیامد .ضامن را به ستون بستند تا دارش زنند ،مرد ضامن درخواست كرد :مرا از این
ستون ببرید و به آن ستون ببندید .گفتند :چرا؟ گفت :از این ستون به آن ستون
فرج است .پذیرفتند و او را بردند به ستون دیگر بستند که در این میان مرد محکوم
فریاد زنان بازگشت .محكوم از راه رسید ،ضامن را رهایی داد و ریسمان مرگ را به
گردنخودانداخت.فرمانداربادیدناینوفایبهپیمان،مردگنهکارمحکومبهاعدام
را هم بخشید و ضامن نیز با از این ستون به آن ستون رفتن از مرگ رهایی یافت.

انقالب ما انفجار نور بود (امام خمینی(ره))
تربیتبدنی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر برگزار می کند ،عالقهمندان جهت حضور در برنامههای زیر با شماره
همراه مدیر تربیتبدنی پایگاههای بسیج تماس حاصل کنند.
مکان

شماره همراه
مسئول برگزاری

مسئول برگزاری

پایگاهبرگزارکننده

ساعت مسابقه

تاریخ مسابقه

نام مسابقه

مهندسی نت

9132354589

کریمی

مقداد

 10صبح

96/11/8

تیراندازی با تفنگ بادی

فوالدسازی

9133342328

عابدینی

الغدیر

 9صبح

96/11/9

تنیس روی میز
( انفرادی)

کک سازی

9131007279

فتحیان

شهید برونسی

 9صبح

96/11/10

مسابقاتطنابکشی

شهید تندگویان

9130606224

بویری

شهید تندگویان

 10صبح

96/11/11

مسابقات
قوی ترین مردان

مسجد الغدیر

9133029142

همتیان

شهید تندگویان

 7:30صبحصبح

96/11/12

پیاده روی صحرانوردی

آتش نشانی

9130606224

بویری

شهیدسلیمیان

 10صبح

96/11/14

مسابقات پرس سینه

شهید تندگویان

9133354801

صالحی

شهید تندگویان

 10صبح

96/11/15

مسابقات مچ اندازی

تاالر آهن

9132362837

کرمی

شهید تندگویان

 9صبح

96/11/18

افتتاحیه باشگاه کشتی

حضور کلیه همکاران در این مسابقات بالمانع است.
تربیتبدنی حوزه بسیج شهید تندگویان

سالروز عروج
ملكوتي
شهدايگرانقدر
ذوبآهن اصفهان
گرامي باد

حسن شادكام

1361/11/12

منطقه جنوب وال

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

شنبه 07بهمن 9 /1396جمادی االول  27/1439ژانویه /2018شماره1118

آتشکار :نشریه داخلی /صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :علی سلیمانی
خبر و گزارش :حسین ابراهیمی عرب عکس :علی اکبر طغرایی تایپ :احمد بیات توزیع :آرمان پخش
نشانی اینترنتی www.esfahansteel.com :پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
شمارگان 7000 :نسخه
			
تولید و اجرا :رسانه اصفهان امروز
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تلفن 03152574978-4945-4936 :پیام گیر0315257104 :
محمدعلي سبيلينجفابادي
1359/11/12
دارخويين

عبدالهشبانكارهنژاد

احمدرضا سليميانريزي

شلمجه

شلمچه

1365/11/07

1365/11/09

روز هواي پاك گرامي باد

گروه يك كوهنوردي ذوبآهن  29دیماه به مناسبت روز هواي پاك به منطقه
سامان جهت حمايت از محیطزیست و هواي پاك حضور پيدا كردند و به پاکسازی
محیطزیست حاشيه ساحلي رودخانه زایندهرود پرداختند.

مسابقه کتابخوانی پیامکی ()4
منبع :کتاب خاکهای نرم کوشک
انتشارات :ملک اعظم

روزها همینطور میگذشــت و یاد قرضوقولهها ،گاهی همه فکرم را به
خودش مشــغول میکرد بعضی از قرضها مال خود شهید برونسی بود که
بنیاد شهید عهدهدار آنها نشد .هرچه سعی به قناعت داشتم و جلوی خرجها را
میگرفتم بازهم نشد .یک روز انگار ناچاری و درماندگی مرا کشاند به بهشت
امام رضا (ع) .رفتم ســر خاک شهید برونسی .نشستم همینجور به درد و دل
کردن گفتم :شما رفتی و منو با این بچهها و با کوهی از مشکالت تنها گذاشتی.
باهاش زیاد حرف زدم .آن روز کلی ســر خاک عبدالحسین گریه کردم .هفته
بعد توی ایام عید با بچهها نشسته بودم خانه ،زنگ زدند .دستپاچه گفتم :دوروبر
خونه را جمع کنین حتما مهمونه.حسن رفت در را باز کند وقتی برگشت حال و
هوایش از این روبه آن رو شده بود معلوم بود حسابی دستوپایش را گمکرده
است با من و من گفت :آقا.باورم نمیشد که  ....از در حیاط تشریف آوردهاند تو.
خیلی گرم و مهربان سالم کردند .بدون اطالع قبلی و بدون هیچ تشریفاتی
آمدند .برای همه ما غیرمنتظره بود .غیرمنتظره و باورنکردنی.
 -1رهبر انقالب  -2مقام معظم رهبری  -3حضرت آقا  -4شهید برونسی
عدد گزینه صحیح را با توجه به متن کتاب به شماره  300073193پیامک
نمایید .کانون خیرین فرهنگی ذوبآهن بهقیدقرعه به پاسخدهندگان صحیح
جوایزی تقدیم خواهد کرد.

قهرمانی زیر پانزده سال ذوبآهن
در استان

تیم فوتبال زیر  15ســال ذوبآهن موفق شد به مقام قهرمانی لیگ آسیا
ویژن استان اصفهان دست یابد .این تیم عالوه بر قهرمانی ،موفق شد با  71گل
زده بهعنوان بهترین خط حمله و با  5گل خورده بهعنوان بهترین خط دفاع در
این دوره از رقابتها دست یابد .همچنین تیم زیر  15سال ذوبآهن تنها تیمی
بود که بدون باخت و با بیشترین تعداد کلین شیت این مسابقات را با اقتدار کامل
به پایان رسانید .شایانذکر است؛ امیر جمالی سرمربیگری این تیم را بر عهده
دارد و سرپرست آن مجتبی حسینی است.

تسليت
همکارگرامیجنابآقاياحمدرضاشمس
مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض نموده و از خداوند
متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان سالمتي و طول عمر خواستاريم.

روابط عمومي شركت
تشكروسپاس
بدینوسیله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به اينجانبان ضمن ابراز
همدردي ،موجب تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه قدرداني نموده ،اميد است
در شادیهایتان جبران نماييم.

اسفنديارجعفري،مسعودآقابابايي
جنابآقايدكترناصربزرگمهر
مشاورمحترموزيرومدیرمسئولمحترمروزنامهگسترشسمت
مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض مینماییم و از
خداوند متعال برای ایشــان طلب مغفرت کرده و برای شما و خانواده محترمتان صبر جمیل
مسئلتمینماییم.

روابط عمومي شركت

سركارخانممعصومهقاسماسد
سرپرستمحترمروزنامهعصررسانه
مصيبت وارده را خدمت شما صميمانه تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای
آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت
مینماییم .خداوند قرین رحمتش فرماید.

روابط عمومي شركت

تجلیل وزارت ورزش از باشگاه ذوبآهن بهعنوان باشگاه
برتر ورزشی کشور
باشگاههای ذوبآهن اصفهان ،گسترش فوالد تبریز و
المپیک ایالم ،سه باشگاه برتر ورزشی از سوی وزارت ورزش
و جوانان کشور معرفی شدند.
نخستین مراسم تجلیل از ٦٣باشگاه ورزشی برتر کشور،
روز سهشنبه در مرکز همایشهای مجموعه ورزشی انقالب
با حضور «مسعود سلطانی فر» وزیر ورزش و جوانان برگزار
شــد.در این مراسم «امیررضا خادم» معاون حقوقی و امور
مجلس و استانها« ،ژاله فرامرزیان» معاون توسعه منابع
و پشــتیبانی و «عبدالحمیدی احمدی» معاون فرهنگی
آموزشــی و پژوهــش وزارت ورزش و جوانان نیز حضور
داشتند.
**تجلیل مهندس صادقی از مدیریت باشگاه
ذوبآهن اصفهان
مهندس صادقی مدیرعامل ذوبآهن اصفهان موفقیت
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن در کسب عنوان برترین
باشگاه کشور را نشان از تداوم و توسعه جایگاه این باشگاه
در خدمت به ورزش ملی کشور دانست و گفت :این باشگاه
در نیمقرن گذشته هم پای مجتمع عظیم صنعتی ذوبآهن
شکل گرفت و هیچگاه به رشته فوتبال محدود نبود.
وی با اشاره به خدمات این باشگاه در رشتههای والیبال،
بسکتبال ،هندبال ،وزنهبرداری و  ...تصریح کرد :عملکرد
باشگاه ذوبآهن بر ورزش کشور و رشد رشتههای مختلف
ورزشــی ،پرورش قهرمانان ملی ،جهانی و افتخارآفرینان
المپیک تأثیر به سزایی داشته است.
مهندس صادقی ضمــن تمجید از مدیریت کنونی
باشــگاه ذوبآهن اصفهان ،ابراز امیــدواری کرد که
علیرغم مشــکالت اقتصادی تیــم فوتبال ذوبآهن
بتواند با این مدیریت خوب همچنان که در لیگ کشور
درخشش خود را آغاز نموده است ،در مسابقات آسیایی
نیز افتخارآفرینی کند.

خالد شفیعی مدافع فوتبال ایران با عقد
قراردادی به تیم فوتبال ذوبآهن پیوست

این بازیکن با فسخ قرارداد خود با باشگاه اف سی سئول کره جنوبی به اصفهان آمد و
قراردادش را با سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوبآهن به مدت نیمفصل امضاء کرد.خالد
شفیعی سابقه حضور در تیمهای اف سی سئول کره جنوبی ،تراکتورسازی تبریز ،گسترش
فوالد ،نفت تهران و فجر سپاسی شیراز را در کارنامه خود دارد.

بازدید از خانوادههای شهدا ،جانبازان و
ایثارگرانشرکت

** موفقیتهای باشگاه متعلق به تالشگران
ذوبآهن است
سعید آذری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن
در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تبریک این موفقیت به خانواده
بزرگ ذوبآهن و مــردم اصفهان ،تمام موفقیتهای این
باشگاه را متعلق به کارگران و تالشگران ذوبآهن اصفهان
دانســت و از حمایتهای بیدریغ مدیرعامل ،هیئتمدیره
مدیران و کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی و هیئتمدیره
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن قدردانی نمود.وی نقش
کارکنان ،کادر فنی ،قهرمانان و هواداران باشــگاه فرهنگی
ورزشی ذوبآهن در این موفقیت را بسیار چشمگیر دانست
و گفت :این باشگاه در اکثر رشتههای ورزشی که بهعنوان
نماینده اصفهان حضور دارد ،از جایگاه مطرحی در ســطح
کشور برخوردار است و در توسعه برند مجتمع عظیم صنعتی
ذوبآهن نقش ایفا میکند.سعید آذری به اقدامات باشگاه
ذوبآهن در راســتای گسترش ورزش همگانی و امکانات

با برتري مقابل سپاهان و ديگر مدعيان ليگ برتر

ذوبآهنقهرمانبالمنازعنیمفصلدوم
امیر قلعهنویی در حالی پنج برد متوالی را در دور برگشت کسب کرده که با جذب
بازیکنان موردنظرش به ترکیب ایده آل خود رســیده است.بعد از نمایش نهچندان
مطلوب امیر قلعهنویی و ذوبآهن در نیمفصل اول و کســب نتایج سینوســی وار
توسط این تیم ،قلعه نوعی موفق شده تیمش را به ریل موفقیت بازگرداند .ذوبیها
با تســاوی بدون گل برابر ســیاهجامگان و پنج برد متوالی مقابل گسترش فوالد،
پیکان ،ســپاهان  ،صنعت نفت و استقالل خوزســتان موفق به کسب  16امتیاز از
شــش بازی اخیر خود شدهاند و به نظر میرسد امیر قلعهنویی و شاگردانش از فشار
روحی روانی ناشی از هفتههای بد خود در اواسط نیمفصل اول فاصله گرفتهاند و با
ادامه روند فعلی میتوانند به حضور در جمع مدعیان کســب سهمیه امیدوار باشند.
اوجگیــری بهموقع تیم قلعهنویی باعث شــده تا ذوبیها خــود را در جمع مدعیان
کسب ســهمیه لیگ قهرمانان آســیا ببینند و ذوبآهن حاال این شانس را دارد تا
با ادامه این روند طی هفتههای آینده خود را به رتبههای باالی جدول برســاند تا
با خیالی آسوده ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند .وقتی ترکیب ذوبآهن
را در پنج دیدار اخیر خود که با برد پشــت سر گذاشــتهاند بررسی میکنیم متوجه
خواهیم شــد که قلعهنویی بــه ترکیب ایده آل خود رســیده و مردان اصلیاش را
شناخته است .پرافتخارترین مربی فوتبال ایران در این بازیها از محمد نژادمهدی،
وحید محمدزاده و محمد ســتاری بهطور ثابت در خط دفاعیاش اســتفاده کرده و
تحت هیچ شــرایطی دست به تغییر آنها نزده است .به نظر میرسید با اضافه شدن
میالد فخرالدینی به این تیم شــاهد بازی او در پست دفاع راست باشیم؛ اما ترجیح
قلعهنویی بر این بوده که از این بازیکن ســرعتی یک خط جلوتر استفاده کرده و از
خصوصیات تهاجمیاش استفاده کند .تدبیری که بهخوبی جواب داده و این بازیکن
با  2گل و  2پاس گل عملکرد فوقالعادهای داشته است.
اما در خط میانی جورجی ولسیانی ،محمدرضا حسینی و حمید بوحمدان با حضور
 100درصدی در این  4دیدار ،مهرههای اصلی تیم فوتبال ذوبآهن در میانه میدان
بهحساب میآیند .بختیار رحمانی و اکبر ایمانی نیز که خرید مهم ذوبیها در فصل
نقل و انتقاالت بودند.
هافبکهای موردعالقه ذوبآهن که بهواســطه داشتن ویژگیهایی همچون
حرکات پا به توپ ،قدرت شوتزنی و از همه مهمتر داشتن روحیه تهاجمی در قالب
پلی میکر به کار گرفته میشوند .این دو در محدوده میانی زمین آزادی عمل زیادی
دارند و قلعهنویی روی قدرت تصمیمگیری و هوش تاکتیکیشــان حساب ویژهای
بازکرده است.اما در خط حمله ،مرتضی تبریزی و استنلی کیروش زوج موردعالقه
قلعهنویی هســتند که با پافشاری سرمربی ذوبیها در بهکارگیری این دو به نتیجه
دلخواه رســیده است .با اوجگیری دوباره تبریزی که با به ثمر رساندن  4گل و یک
پاس گل عملکرد ایده آلی داشته و حاال مرد اول ذوبیها بهحساب میآید ،میتوان
خط حمله تیم فوتبال ذوبآهــن را موفقترین خط تهاجمی تیمهای لیگ برتری
در نیمفصل دوم دانست.از طرفی قاســم حدادیفر ،مهدی رجبزاده و محمدرضا
عباسی نیز ســه تعویض ثابت ذوبآهن در این بازیها بودهاند که استراتژی حفظ
کمربند میانی تیم و تقویــت نیروی تهاجمی تیم را دنبال میکنند .بهاینترتیب به
نظر میرســد قلعهنویی با این ســاختار محکم و قابلاعتماد ،یکسوم باقیمانده از
لیگ هفدهم را بتواند خیلی بهتر از نیمفصل نخســت طی کرده و امیدوار به کسب
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا باشد.

ورزشــی نیز اشــاره کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم
حمایتهایمدیریتعالیذوبآهناصفهان،اینموفقیتها
تداوم یابد.مدیرعامل باشــگاه ذوبآهن ،بازی پلیآف تیم
فوتبال این باشگاه در مقابل نماینده کشور هند برای راهیابی
به مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا را بسیار مهم توصیف
نمود و از هواداران باشگاه و تالشگران ذوبآهن درخواست
نمود که در ورزشگاه فوالدشهر حضور پرشوری داشته باشند
تا این تیم در رقابت مذکور سربلند باشد.سعید آذری گفت:
آمادهسازی چمن ورزشگاه بزرگ فوالدشهر در دو ماه برای
میزبانی بازیهای آســیایی یک کار جهادی بود که برای
مسئولینفدراسیونفوتبالکشورباورکردنینبوداماباموفقیت
انجام شد که در بازی مقابل نماینده هند با حضور مسئولین
کارخانه ذوبآهن افتتاح میشود.گفتنی است؛ عبدالحمید
جمالیبهنمایندگیازسعیدآذریمدیرعاملباشگاهفرهنگی
ورزشی ذوبآهن اصفهان ،تندیس باشگاه برتر کشور را از
دستان وزیر ورزش و جوانان دریافت کرد.

بازديد از پرستاران اورژانس كارخانه

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

مهدي نوروزي

1396/10/19

سيد محمد رضا موسويان

به مناسبت ميالد باسعادت حضرت زينب (س) و روز پرستار حجتاالسالموالمسلمین
حاجآقا افكندي مسئول عقيدتي سياسي گروه پدافند هوايي شهيد نصر اصفهان و سروان
تقي زاده فرمانده يگان پدافند هوايي ذوبآهن به همراه تني چند از اعضاي شوراي بسيج
ذوبآهن با حضور در اورژانس ذوبآهن از مقام پرستاران با اهدا شاخه گل تجليل نمودند.
خبرنگارافتخاريخليلشكراني

تثبیتصدرنشینیتیمفوتبالامید
ذوبآهن در رقابتهای کشوری

در حال حاضر تیم فوتبال امید باشگاه ذوبآهن با  35امتیاز در صدر جدول رقابتهای
لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور قرار دارد.

بازدید از خط تولید ذوبآهن توسط
پایگاه مقاومت بسیج خواهران حضرت
فاطمه الزهرا (س)

نامفرزند

محلكار

پشتيبانيو

ياسين

ساخت

آوين

 1396/10/13توليد و توزيع برق

سادات

عليرضاتوسلي

1396/10/09

نت

ريحانه

مجتبيشفيعي

1396/10/17

فوالدسازي

مهدي

مهدي عباس زاده

1396/10/10

كك سازي

آروين

جواد صالحي

1396/10/09

كك سازي

آسمان

محسنابراهيميكيا

1396/08/23

نورد

آرشين

فرهاد امير يوسفي

1396/10/14

نورد

محمد رضا ملت

1396/10/05

كيفيت

سيد عليرضا موسوي

1396/09/27

نت

فريدونحمامي

1396/10/04

نت

مهدي صفاري

1396/10/24

سيد احمد مرتضوي

1396/07/13

نورد

ابراهيم روح االمين

1396/10/01

نورد

جاسمشيخي

1396/10/25

نورد

مرتضيمومني

1396/10/11

نورد

مهدي هاشم زاده

1396/10/21

نورد

باران

ولي اله رضائي

1396/10/13

حراست

امير علي

محمد
فردين
آترينا
سيد امير
علي
طاها

آزمايشگاه

آيلين

مركزي

مهراوه
سادات
محمد
امين
محمد
هادي
علي
اصغر

پیوند مهرورزان

اطالعيه قرآني
مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی در نظر دارد با عنايت به لزوم اشاعه فرهنگ آموزش
و آشنايي با مفاهيم قرآني در سطح شركت طرح نهضت قرآن آموزي ویژه برادران را در سطح
دو به ميزان  30ساعت و سطح سه به ميزان  30ساعت مطابق جدول زير در مکان مدیریت
آموزش برگزار نماید .از عالقهمندان دعوت میگردد ضمن مراجعه به روابط صنعتي مربوطه از
طريق تكميل و ارسال فرم درخواست آموزش داخل شركت ( )F423050اقدام نمايند.
تاريخ هاي برگزاري
ساعت /
نوع دوره /
 8الي  96/11/15 12الي 96/12/27
سطح دو (یکشنبه ها)
 96/11/17الي 96/12/22
سطح سه (سه شنبه ها)  8الي 12

بهمنظور پاسداشت رشادتهای يادگاران  8سال دفاع مقدس گروه بازديد امور شهدا،
جانبازان و ایثارگران از خانواده شهيدان واالمقام غالمعلي براتيه ،عباسعلي ابراهيميان ،سيد
نصراله موسوي و جانبازان معزز رضا امینی ،علي پناه نجفي ،مجید فیروزی ،فريدون كرمي
و عبداله خاشعي بازديد و تجليل به عمل آورد
رحيمي خبرنگار افتخاري

نظر به اهمیت آشنایی بانوان شاغل در شرکت با خط تولید ،پایگاه مقاومت بسیج خواهران
حضرت فاطمه الزهرا (س) برنامه بازدیدی روز شنبه  30دیماه  96با همکاری روابط عمومی
برگزار کرد .در این بازدید کارشناس روابط عمومی فرایند تولید را بهطور کامل شرح داد و سپس
بازدید از کوره بلند شماره ،3واحد یک کک سازی ،اتاق فرمان کنورتور فوالدسازی و همچنین
بازدید از خط تولید ریل واقع درنورد  650انجام گرفت .همکاران شرکتکننده ،از این بازدید
رضایت کامل داشته و ابراز داشتند که بعد از سالها کار در ذوبآهن تاکنون از نزدیک خط تولید
را مشاهده نکرده بودند و این برنامه باعث شد با این محیط آشنا شده و همچنین دشواری کار
همکاران سختکوش واحدهای تولید را از نزدیک مشاهده و برای سالمتی آنان دعا کردند.

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

سيد مجيد پاك روان

1396/10/08

نورد

