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عضوهیئتمدیرهانجمنسازههایفوالدیدرگفتگویاختصاصیباهفتهنامهآتشکار:

در گفتگو با آيت ا ...رهبر مسئول دفتر هماهنگی تبليغات اسالمي ذوب آهن عنوان شد

تولیداتفوالدیذوبآهناصفهانباالترین
کیفیت را در کشور دارد

گرامیداشت یاد شهدا در برنامه های
دهه فجر در ذوب آهن اصفهان

اهمیت بهرهگیری از محصوالت
فوالدی کیفی در صنعت ساختمان
بر کسی پوشیده نیست که این امر
با توجه به زلزلهخیز بودن کشور
از حساسیت دوچندان برخوردار
است .خبرنگار هفتهنامه آتشکار در
گفتگویی اختصاصی با...

حضرت آيت ا ...رهبر دفتر هماهنگی
تبليغات اسالمي ذوب آهن در گفتگو با
خبرنگار هفتهنامه آتشكار و راديو صداي
ذوبآهن در روز چهارشنبه 11بهمنماه
سال جاري ضمن اشاره به دو مناسبت
مهم تاريخي ايام فاطميه و سالگرد
پيروزي انقالب اسالمي ...

03

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی:

02

درهشتمینکنفرانسملیسازهوفوالدمطرحشد

ذوب آهن تنها شرکتی است که توانایی تولید مقاطع سنگین در کشور را دارد
ذوب آهن اصفهان
در قاب تصاویر برفی

02

03

هدف آمریکا از انتقال
تروریستهای داعش به
افغانستان ،موجه کردن
ادامه حضور خود
در منطقه است
حضرت آیت ا ...خامنــهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در ابتدای جلسه درس خارج فقه با ابراز تأسف
عمیق از کشتار مردم بیگناه در حوادث تروریستی اخیر
افغانستان،گفتند:هدفآمریکاازانتقالتروریستهای
داعش به افغانستان ،موجه کردن ادامه حضور خود در
منطقه و ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی است.
حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره به امضای داعش
بر ترور صدها نفــر از مردم در حوادث ماههای اخیر
افغانســتان ،افزودند :همان دستهایی که با ایجاد
داعش ،آن را ابزاری برای ظلم و جنایت علیه مردم در
سوریه و عراق قرار داد ،امروز پس از شکست در آن
مناطق به دنبال انتقال داعش به افغانستان هستند و
کشتارهای اخیر درواقع آغاز همین نقشه است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :برای تروریستهای
موردحمایت آمریکا شیعه و سنی فرق نمیکند و مردم
غیرنظامی اعم از شیعه و سنی هدف آنها هستند.

سرمقاله

ذوب آهن با برتری
مقابلنمایندههند
آسیاییشد
گوناگون

پاسخ به سواالت
وابهاماتسهامداران
ذوب آهن اصفهان

همت تالشگران ذوب آهن
جهتبازگشاییمعابرهنگام
نزوالت آسمانی

04

رویــداد

02

رویــداد

كاهش آلودگی هوا
با همکاری همگان
امکان پذیر است

02

رویـــداد

مروري دوباره بر حوادث
دهه فجر و گرامیداشت 22
بهمن روز پیروزی انقالب
اسالمی ايران

02

گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته كاري  96/11/03لغايت 96/11/09

طی این هفته مـعـامالت سهـام شرکت با روند نزولی همـراه بود .هـر سهم شرکت در روز سهشنبه بـا افـت
نـامحسوس 5ریالی ( 0/59درصد) مواجه شد و به قیمت 842ریال کاهش یافت .در روز چهارشنبه باوجود مثبت
بودن شاخص فرابورس و شاخص کل روند معامالت سهام شرکت نزولی بود و هر سهم ذوب با  9ریال (1/07
درصد) کاهش به قیمت 833ریال رسید .روز شنبه نیز سومین روز منفی سهم رقم خورد و هر سهم ذوب با ثبت
قیمت 825ریال ،کاهش 8ریالی ( 0/96درصد) را تجربه کرد .در روز یکشنبه روند معامالت سهام ذوب صعودی
شد و هر سهم شرکت با رشد نامحسوس  2ریالی ( 0/24درصد) به محدوده  827ریال رسید .در روز دوشنبه نیز
هر سهم ذوب با افزایش 3ریالی ( 0/36درصدی) به قیمت 830ریال رسید و به کار خود طی این هفته پایان داد.
حجممعامالتسهامشرکتدرهفتهکاریموردگزارشتقریبًا 133میلیونسهمبودکهنسبتبههفتهکاری
گذشته کاهش 28درصدی در حجم معامالت سهام را نشان میدهد .در هفته جاری سهم خریداران حقیقی98
درصدوسهمخریدارانحقوقی 2درصدبودهاست 99.درصدازفروشهامتعلقبهحقیقی¬هاو 1درصدنیزمتعلق
به حقوقی¬ها بود .در این هفته شاخص کل بازار بورس  417واحد (معادل  0/4درصد) افزایش داشت .شاخص
فرابورس نیز با 2واحد (معادل 0/2درصد) افزایش روبرو شد .در این هفته در بازار بورس حدود 4/9میلیارد سهم به
ارزش 1266میلیارد تومان معامله شد که 39درصد کاهش ارزش معامالت نسبت به هفته کاری گذشته را نشان

میدهد.نسبتارزشمعامالتبهارزشبازار(گردشمعامالت)برایشرکتذوبآهندرهفتهجاری 0/40درصد
بوده است که نسبت به هفته گذشته 28درصد کاهش یافته است.
**روند کلی بازار
نماگر بورس تهران روز دوشنبه ( ،)96/11/09با ريزش  ۳۶۸واحدي در مرز سقوط از کانال  ۹۹هزار واحدي
متوقفشد.دراينميانباوجودتداوممحرکهایبنياديهمچونرشدنرخدالر،سطوحجذابکاالهادربازارهاي
جهاني و کاهش نرخ سود در بازارهاي مالي (سپردههای بانکي و اسناد خزانه اسالمي) اما شاهد بیتوجهی معامله
گران به اين محرکها هستيم .در اين شرايط نماگر بازار سهام يا با وضعيتي منفي مواجه میشود يا رشدهاي
محدودي را تجربه میکند که متأثر از برخي عدم قطعیتها در ميان سرمایهگذاران است .در خصوص اين عدم
اطمينانمیتوانبهفضايترديدازروندآتيقیمتهایجهانيودالرومهمترازآنهراسازبازگشتریسکهای
سياســي اشاره کرد.اين عدم قطعيت عالوه بر اينکه سبب تشديد فشار فروش ناشي از شناسايي سود در بازار
میشوند ،مانعي در برابر حرکت نقدينگي به سمت بورس است .بايد توجه داشت اين عوامل بنيادي هستند که
روند بلندمدت بازار سهام را تعيين میکنند .بنابراين در صورت تداوم محرکهای بنيادي و قطعيت در مورد رشد
سودآوري شرکتها میتوان انتظار داشت شرايط بازار سهام نيز بهبود پيدا کند .درست است که در اين ميان برخي

معاملهگرانبهشناساييسودمیپردازنداماپولهوشمندهموارهمقصدسرمایهگذاریخودرامییابد.بهاینترتیب
میتوان گفت بازار تنها در انتظار کسب اطمينان است و در صورت تداوم محرکهای بنيادي ،وضعيت کمرمق
فعليادامهنخواهدداشت.
در جدول ،مقایسه قیمت سهام ذوبآهن و چند شاخص مرتبط با آن را مالحظه میکنید.
1

شاخص کل

هفته منتهی به
 9بهمن 96

هفته منتهی به
 2بهمن 96

درصد
تغییر

99،046

98،629

0.4

2

شاخص فرابورس

1،086

3

شاخصصنعت

87،808

4

شاخص فلزات اساسی

59،439

5

قیمت سهام ذوبآهن

830

ردیف

نام شاخص

1،084
87،333
60،002
847

جهت
تغییر
↑

0.2
0.5
-0.9
-2

6

ارزش معامالت سهام ذوبآهن (میلیون ریال)

110،230

155،553

-29

7

ارزش بازار سهام ذوبآهن (میلیون ریال)

27،539،887

28،103،957

-2

8

نسبت گردش معامالت  -درصد

0،40

0،55

-28

↑
↑
↓
↓
↓
↓
↓

اطالعیهبیمهتکمیلدرمانکارکنان
** قابل توجه همکاران محترم شاغل:
 .1در خصوص کلینیک های دندانپزشکی به اطالع می رساند ،کلیه مراکز دندانپزشکی قبلی کماکان
در خصوص ارائه خدمات مربوطه اقدام می نمایند و همکاران محترم می توانند حسب روال گذشته از
خدمات مراکز قبلی استفاده نمایند.
 .2کلیه افرادی که نیازمند اســتفاده از خدمات ایمپلنت و ارتودنسی می باشند ،الزم است از تاریخ
 96/11/14جهت اخذ فرم مربوطه با در دســت داشتن معرفی نامه پزشک متخصص و عکس دندان

اطالعیه

ضمن عرض تبريك به مناســبت
شــروع نيمه دوم سال تحصيلي
 ،96-97به اطالع مي رســاند بر
اساس مقررات جاري شركت ،تداوم
پرداخت كمك هزينه عائله مندي و
اوالد ،صرفًا با ارائه گواهي اشتغال
به تحصيل براي فرزندان همكاراني
كه از لحاظ ســني ،فاقد شــرايط
الزم باشند ( فرزندان دختر و پسر
مشمولين تأمين اجتماعي باالي18
سال و فرزندان پسر باالي  20سال
صندوق فوالد) ،امكان پذير است .لذا
همكاران گرامی ،می بایست نسبت
به ارائــه گواهي مربوطه به رابطين
محترم صنعتي از تاريخ 96/11/14
حداكثر به مدت 15روز اقدام نمايند.

مدیریت امور اداری

به بیمارستان شهید مطهری ،ساختمان اداری اتاق شماره  302سرکار خانم محمدی و یا سرکار خانم
شاهسونی مراجعه و اقدام نمایند.
 .3همکاران محترم که دارای برگه صعب العالج و یا رأی کمسیون پزشکی هستند و قب ً
ال هزینه خود
را از طریق مدیریت اموال و بیمه دریافت می نموده اند ،می توانند از تاریخ  96/11/16جهت دریافت هزینه
های خود با در دست داشتن مدارک مربوطه به این مرکز مراجعه نمایند.
 .4همکاران محترم جهت ارائه مدارک و اسناد هزینه ای خود می توانند کماکان به مراکز معرفی شده

(( آگهي فراخوان ))
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

قبلی در کارخانه مراجعه نمایند .در ضمن لیست مراکز خارج از شرکت جهت سهولت دسترسی همکاران
محترم در اطالعیه بعد به اطالع خواهد رسید.
 .5شماره تلفن های داخلی بیمارستان شهید مطهری جهت پاسخگویی پیرامون بیمه تکمیل درمان
یا دندانپزشکی آماده پاسخگویی با شماره های  410-432-437می باشد.
( 52624141شماره بیمارستان شهید مطهری)

بیمارستانشهیدمطهری

برگزاری نمایشگاه توانمندی های تالشگران ذوب آهن
اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر

رديف

نوع
فراخوان

شماره

موضوع

مهلت
دريافت
اسناد

1

مناقصه
عمومي

9600859 R1

تخليه از كشتي  ،حمل شهري از
اسكله تا دپو و دپوسازي 700.000
تن كك و زغالسنگ وارداتي در بندر
امامخميني

96/11/13

96/11/23

2

مناقصه
عمومي

9600809 R2

خريد مواد و ثبيت آب گروه دو
سيكل هاي گردشي كارخانه ذوب 96/11/21
آهن اصفهان

96/12/2

مهلت
ارائهپيشنهاد

ضمن ًا ليست استعالمهاي مربوط به خريدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه)
در سايت شركت به آدرس ذيل درج ميگردد.
ساير موارد :
 -1زمان دريافت اسناد  :از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان ساعت اداري مهلت دريافت اسناد
(مندرج در جدول)
-2جهت دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.com
مراجعه فرماييد.

نمایشگاه توانمندی های تالشگران و دستاوردهای ذوب آهن اصفهان و فروشگاه محصوالت فرهنگی به مناسبت
ایام ا ...دهه مبارک فجر پیروزی انقالب اسالمی برگزار می شود  .این نمایشگاه از از  20تا  23بهمن ماه ساعت  17تا 21
درمجموعه اداری ،آموزشی ذوب آهن اصفهان واقع در بلوار شفق پذیرای خانواده بزرگ ذوب آهن و عموم مردم است .

حضور تالشگران ذوب آهن در آیین گرامیداشت آغاز
دهه فجر در گلستان شهدا
آیین های ویژه گرامیداشــت دهه فجر انقالب
اسالمی و سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره ) به
میهن اسالمی ،پنج شنبه  12بهمن ماه با نواختن
زنگ انقالب در گلستان شهدای اصفهان اجرا شد.در
این آیین جمعی ازتالشــگران ذوب آهن اصفهان
حضور داشتند و ضمن گرامیداشت آغاز دهه مبارک
فجر پیروزی انقالب اسالمی با آرمان های شهدا
و امام شــهدا تجدید میثاق نمودند .در آیین مذکور
گلبانگ انقالب در نخستین روز از آغاز سی و نهمین سالگرد ایاما ...دهه مبارک فجر انقالب اسالمی و سالروز ورود حضرت امام
راحل (ره) در گلستان همیشه جاوید شهدای اصفهان طنینانداز شد .در این مراسم  ،نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
اصفهان ،استاندار ،برخی نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار ،شهردار و جمعی از مدیران کل دستگاه های اداری
و اجرایی استان و جمع کثیری ازمردم والیتمدار و همیشه در صحنه حضور داشتند.

انقالب اســامی ایران دارای مراحل مختلفی بوده
که آغاز آن مربوط به حوادث ســالهای  41تا زمان تبعید
امام خمینی (ره) به ترکیه اســت که با این تبعید بهظاهر
حرکتهای انقالبی مردمی خاموش گشت هرچند که در
این زمان نیز اقدامات انقالبی توسط نیروهای انقالب در
حال انجام بود و به همین دلیل دهها مبارز انقالبی در طول
این سالها در کشور دستگیر ،محاکمه و مجازات شدند و
لالمدتبهتبعیدافتادند
بسیاریازآنهادرکنارزندانهایطوی 
و برخی دیگر نیز در راه انقالب اسالمی به شهادت رسیدند.
لذا در طول سالهای بعد از تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه
تا سال  1356حرکت انقالبی عمدتًا در سطح انقالبیون و
بهاصطالحنخبگانجامعهمحدودشدهبود.تااینکهدرسال
 1356و به دنبال برخی تحوالت ازجمله شهادت حاجآقا
مصطفی خمینی و مجالس ختمــی که برای وی برگزار
شد باعث افتادن دوباره نام امام خمینی بر سر زبانها شد
و بهویژه پس از درج اعالمیه توهینآمیز روزنامه اطالعات
نسبت به امام خمینی با نام مستعار رشیدی مطلق ناگهان
آتش زیر خاکستر انقالب اسالمی مردم ایران شعلهور شد و
دوره جدیدی از انقالب اسالمی آغاز که درنهایت به پیروزی
انقالب اسالمی منجر شد .بیتردید در این دوره ،مهمترین
تحولی که درروند انقالب اسالمی ایران رخ داد تصمیم امام
خمینی (ره) برای ورود به ایران بود .آنهم درزمانی که در اثر
باال گرفتن انقالب شاه مجبور به فرار از کشور شده بود .لذا
ورود امام خمینی به ایران و قرار گرفتن وی در کنار مردم
و هدایت انقالب از درون کشور آخرین ضربهها را بهنظام
شاهنشاهیواردمیکرد.اینبودکهبختیارمذبوحانهتالش
میکرد تا با ممانعت از ورود امام خمینی (ره) به خاک ایران
مانعازتحققسرنگونینظامشاهنشاهیشودودراینراستا
تا چندین روز به بستن فرودگاهها اقدام کرد که سرانجام در
اثر فشار مردم و تحصن علما و روحانیت در دانشگاه تهران و
 ...مجبور به بازگشایی فرودگاهها شد .لذا 12بهمن بهعنوان
نخستین روز ورود تاریخی امام خمینی به میهن آغازی بر
پایان نظام 2500ساله شاهنشاهی به شمار میآمد .بهویژه
که امام خمینی (ره) در بهشتزهرا رسمًا ضمن غیر مشروع
وغیرقانونیدانستننظامشاهنشاهیاعالمکردکهبزودی
دولتتعیینخواهدکرد.
انتخاب دولت موقت نیز باعث سریع شدن روند سقوط
رژیم شده و پس از تحوالت فراوانی که در کتب تاریخیذکر
شده است و مقاومت خونینی که رژیم در برابر انقالبیون از
خودبهنمایشگذاشتوباعثشهادتدههاتنازانقالبیون
شد در روز  22بهمن مجبور به عقبنشینی شده و رسمًا
سقوط نظام شاهنشاهی در این روز اعالم شد .مهمترین
اقداماتی که در این روز نشانه پایان نظام شاهنشاهی بود
عبارت بودند از اعالم بیطرفی ارتش که تا ساعاتی قبل
با آخرین تجهیزات در برابر مردم ایستاده بود؛ سقوط کلیه
پادگانهاییکههمچنانمقاومتمیکردندوفرارفرماندهان
آنها؛ افتادن اسلحه به دست مردم در پی سقوط پادگانها؛
تســخیر رادیو و تلویزیون ملی توسط انقالبیون و پخش
اعالمیه سقوط نظام شاهنشاهی از رادیو و تلویزیون ملی
با صدای شــهید محالتی با عنوان صدای انقالب مردم
ایران؛ دستگیری سران ارتش و نیروهای وابسته به رژیم
شاهنشاهی توســط مردم و فرار بختیار بهعنوان آخرین
مهره رژیم سلطنتی که قرار بود ناجی تاجوتخت سلطنت
در غیاب محمدرضا پهلوی باشد .در روزهای بعد نیز شاهد
درگیریهاييباتجزیهطلبان؛منافقینویاسلطنتطلبانیکه
قصداجرایکودتاداشتندنيزبوديمکهالبتههمهاینتوطئهها
باعنایاتالهی،درایتبینظیررهبریانقالبوحضورمردم
ادامه در صفحه دوم
درصحنه ،ناکام ماند.
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سالم آتشکار
چند نفر از همکاران در تماس با شماره  104سالم آتشکار روابط عمومی
سؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و پاسخ مسئوالن به شرح زیر است:
**  -1درخواست تسریع در رفع مشکل آب آشامیدنی در
بعضی از قسمتهای فوالدسازی؟
مدیریت آبرســانی :در بعضی از مواقــع در کارگاه ریختهگری 8-7
فوالدســازی آب آشامیدنی به خاطر افت فشــار بویژه در موقع تعویض
شیفت بهطور موقت قطع و وصل میگردد که از طریق مدیریت مهندسی
آبرسانی تمهیداتی اتخاذشده و در آینده نزدیک این مشکل مرتفع میشود.
** -2درخواست تعویض خطوط فرسوده آب در بعضی از
قسمت ازجمله خط لوله شمال شرقی شرکت؟
مدیریت آبرسانی :در تداوم خشکسالی طي سالهاي گذشته و كاهش
نزوالت آسماني از برنامه مهم این مدیریت ارائه راهکارهایی برای کاهش
مصرف آب اســت و در خصوص تعویض لولههای فرسوده نیز با توجه به
شرایط نقدینگی شرکت در حال حاضر امکان تعویض نیست ولی بهمحض
وجود اشکال لولهها ترمیم میگردد
**  -3درخواست لحاظ نمودن اعتبار یارانهای از ویالهای
شرکت چادگان از ابتدای سال 97؟
مدیریت خدمات و امــور اجتماعی :با توجه به مصوبه مورخ 96/4/12
کمیته فرهنگی ،از تاریخ  96/5/1مبلغ یکمیلیون و پانصد هزار ریال اعتبار
یارانهای جهت استفاده کلیه کارکنان از ویالهای شرکت در مناطق سهگانه
مجتمع تفریحی چادگان اختصاصیافته بود؛ که در حال حاضر قابلاستفاده
است.
**  -4نحوه استفاده از خدمات ایمپلنت و ارتودنسی دندان
چگونه است؟
مدیریت بیمارستان شهید مطهری :کلیه افرادی که نیازمند استفاده از
خدمات ایمپلنت و ارتودونسی میباشند الزم است از تاریخ  96/11/14جهت
اخذ فرم مربوطه با در دست داشتن معرفینامه پزشک متخصص و عکس
دندان به بیمارستان شهید مطهری ساختمان اداری اتاق شماره  302خانم
محمدی مراجعه و اقدام کنند.
افکار سنجی روابط عمومی

كاهش آلودگی هوا با همکاری
همگان امکانپذیر است

عضوهیئتمدیرهانجمنسازههایفوالدیدرگفتگوباهفتهنامهآتشکار:

تولیدات فوالدی ذوب آهن اصفهان باالترین کیفیت را در کشور دارد
ســمیه ایزدی| اهمیت بهرهگیــری از محصوالت
فوالدی کیفی در صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست
که این امر با توجه به زلزلهخیز بودن کشور از حساسیت
دوچندان برخوردار اســت .خبرنگار هفتهنامه آتشکار در
گفتگویی اختصاصی با دکتر نادر فنایی که دکترای زلزله
با درجه عالی از دانشگاه صنعتی شریف در سال  1387دارد
و مؤلف بیش از  10جلد کتاب در حیطه مهندسی عمران
است ،به تحلیل و کنکاش این موضوع پرداخته که مشروح
آن را در ادامه میخوانید:
دکترفناییگفت:پسازمطالعهتعدادی
از گزارشهای زلزله کرمانشاه و خرابیهای
آنهادریافتمبیشترمشکالتساختمانهای
بتنی مربوط به آرماتوربندی نامناسب و عدم
اجرای وال پستها بوده است .مطلع هستم
در بسیاری از شهرهای ایران از میلگردهای
بیکیفیت چینی به دلیل ارزان بودن آن،
استفاده میشود .بهعنوانمثال در شهر کرج
چند سال پیش آرماتوری استفاده میشد که
در تستهای کشش خیلی خوب جواب
میداد ولی هنگام خم کــردن ،بهراحتی
میشکســت .با وقوع یک زلزله بزرگ،
ساختمانهایبتنیکهازاینمیلگردهایبیکیفیتاستفاده
کردهاند،محکومبهویرانیهستند.
** اهمیت کنتــرل کیفیت فــوالد و نحوه
استفاده از آن
وی در خصوص کنترل کیفیت ســازههای فوالدي
افزود :بهشــرط تهیه فوالد از کارخانههای معتبر ،فوالد
مصالح مناسب و شکلپذیری است که کنترل کیفیت آن
کارخانهای و بسیار عالی است .همه مشکالت سازههای
فوالدی که میتواند در زلزله به خرابی آنها منجر شــود،
مربوط به اتصاالت آنها اســت .بخشــی از کنترل کیفی
سازههای فوالدی به ساخت اسکلت برمیگردد که عم ً
ال
در پروژههــای بزرگ ،کارفرما معمو ً
ال یک ناظر مقیم در

محل کارخانه اسکلت فلزی دارد که بر کلیه مراحل ساخت
اعم از تسمه سازی ،مونتاژکاری ،جوشکاری و رنگآمیزی
نظارت دارد .مرحله بعد ،حمل و نصب اســکلت است که
مراقبتهای خاص خود را میطلبد.
**مزایای ســازههای فوالدي در مقایسه با
ساختمانهایبتني
دکتر فنایی مزایای ســازههای فوالدي در مقایسه با
ســاختمانهای بتني را چنین برشمرد :فوالد ذاتًا مصالح
بســیار بهتری نسبت به بتن است و مشکالت بتن مانند
افت و خزش را ندارد .فوالد برخالف بتن،
دارای خواص یکنواخت و شکلپذیر است
و کنترل کیفیت آن نســبت به بتن که
کارگاهی است ،کارخانهای است ،فوالد
نسبت مقاومت به وزن بسیار باالتری از
بتن دارد که به کوچکتر شدن ابعاد سازه
فوالدی منجر شده و نهایتًا سازه سبکتر
هم میشود .ســبکتر شدن ساختمان،
یک مزیت بزرگ برای ساختمان اسکلت
فوالدی در مواجهه با زلزله اســت ،چون
نیروی زلزله متناسب با وزن سازه است،
یکی از مهمترین عواملی که موجب نجات
ساختمان در زلزله میشود ،شکلپذیری سازه و مصالح آن
است و فوالد شکلپذیری را در حد بسیار مطلوبی داراست،
این در حالی است که بتن غیرمسلح فاقد شکلپذیری است
و رفتار کششی آنهم بسیار ضعیف و نامطلوب است و حتی
باوجود استفاده از آرماتور در سازههای بتنی مسلح ،بازهم
شکلپذیری ساختمانهای بتنی از ساختمانهای اسکلت
فوالدی با همان سیستم باربر جانبی ،کمتر خواهد بود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین
طوســی ادامه داد :فضای اشغالشده توسط ستونهای
ســاختمان اســکلت فوالدی بهمراتب کمتر از فضای
اشغالشده توسط ستونهای ساختمان اسکلت بتنی است
و بنابراین یکی از مزایای ساختمانهای اسکلت فوالدی،

پاسخ به سؤاالت و ابهامات سهامداران
ذوبآهناصفهان

منشأ آلودگي هواي کالنشهر اصفهان كجاست؟ عنوان ميزگردي بود
كه سهشــنبه دهم بهمنماه به ميزباني خبرگزاري ايمنا در محل مجتمع
مطبوعاتي اصفهان با حضور جمعي از مسئولين و خبرنگاران اصفهان برگزار
شــد .در اين ميزگرد مطبوعاتي مهندس مجتبي بيجندي مدیرکل اداره
هواشناسي استان اصفهان گفت :پارامترهاي جوي از عوامل تأثیرگذار و مهم
در افزايش و كاهش آلودگي هوا است كه اندازهگیری ،تحليل و پیشبینی
آن به عهده اين اداره اســت .وي از مسئوالن؛ دانشگاهيان و عموم مردم
درخواست کرد كه در زمينه هواشناسي و كاربرد صحيح از اطالعات ارائهشده
آن تحقيق ،همكاري و فرهنگسازی نمايند.
دکتر سید رحمان دانيالي مدیرکل محیطزیست استان اصفهان نيز با
اشــاره به اقدامات انجامشده در سالهاي گذشته در سطح استان تصریح
کرد :استفاده از گاز بهجای مازوت در نيروگاه اصفهان اقدام مهمي بوده كه
انجامشده است .وي خاطرنشان کرد :صنایع میگویند كه  70درصد آلودگي
مربوط به حركت خودروها است و مسئوالن حملونقل استان نيز ديگران را
مقصر میدانند ولي بايد بگويم كه همه ما مقصريم.
مهندس نور ا ...ميرفخاري مدير گروه محیطزیست دانشگاه منابع طبيعي
دانشگاه صنعتي اصفهان نيز در سخناني بیان کرد :آلودگیهای محیطزیست
در نیمقرن اخير به دليل صنعتي شــدن شهرها بوده و در مقابل اقدامات
كاملي انجامنشده و الزم است كه با بهکارگیری امكانات علمي پيشرفته در
اين زمينه اقدام شود.
دكتر كمال حيدري معاون بهداشــتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
نیز در اين میزگرد در پاســخ به سؤاالت خبرنگاران گفت :در مقابل تعداد
خودروهايي كه روزانه در كشــور شمارهگذاری میشود بايد پارکینگهای
عمومي الزم نيز ايجاد شود.
در اين ميزگرد مهندس بابك صادقيان رئيس اداره امور آزمایشگاههای
اداره كل حفاظت محیطزیست استان نيز بارگذاري جمعيتي و صنعتي فراتر
از ظرفيت را تهدیدکننده حفاظت محیطزیست منطقه اصفهان برشمرد و
از نمايندگان مجلس و مســئولين دولتي براي رفع اين مشكل درخواست
كمك نمود .وي از اقدامات مناســب در سالهاي اخير در جهت كاهش
آالیندهها در سطح استان سخن گفت و افزود :تا رسيدن به شرايط ایده آل
فاصله زيادي داريم.

مروري دوباره بر حوادث
دهه فجر و گرامیداشت  22بهمن
روز پیروزی انقالب اسالمی ايران
ادامه از صفحه اول
لذا این ده روز دوره اوج انقالب اسالمی ایران و روز  22بهمن نیز روز پیروزی
انقالب اسالمی ایران ناميده شده است .در انقالب اسالمی نامیدن این ده روز به دهه
فجر نيز استفاده از عناوین مقدس برای نشان دادن ماهیت دینی انقالب اسالمی
بوده و از ده روز فجر بهعنوان روزهای مهم و سرنوشتساز و فجر آفرین یاد میشود.
فرارسیدندههمبارکفجروسالروزپیروزیبزرگانقالباسالمیرابهملتشریف
ایران و عموم همكاران تبریک عرض میکنیم و امیدواریم گرامی داشت پیروزی
انقالب انگیزهای دوباره براي توجه به آرمانهای انقالب؛ استقالل؛ آزادي؛ جمهوري
اسالمي؛اتحادوهمدلی؛عدالت؛توسعهاقتصادي؛توليدوخودکفاییباالگوپذيرياز
اقتصادمقاومتيوهمچنینخودسازيوانقالبدرونیماباشدتاانقالباسالميرابه
اهداف متعالي آن نزدیکتر نموده و از هر توطئه و گزندی ایمن کنیم.

معاونت امور اقتصادی و مالی ذوبآهن اصفهان با توجه به ســؤاالت و ابهامات
مطرحشده توسط سهامداران ،توضیحاتی ارائه نموده است که به شرح ذیل است
** توضيح به ابهام سهامداران محترم در خصوص تناژ و ارزش برخي
از ارقام درجشده جداول توليد و فروش صورتهای مالي  9ماهه و 6
ماهه 96
 -1با توجه به تنوع باالي محصوالت فرعي شركت اعم از محصوالت شيميايي
(تولوئن ،گسيلن ،بنزن ،قطران ،سولفات آمونيوم و )...ضايعات توليد (كك ريز دانه ،آهك
ريز دانه وآهك ميكرونيزه و )...محصوالت فرعي (شمش چدن ،سرباره ،فوالد مذاب
و )...و ارزش كم آن در مقايسه با محصوالت اصلي شركت و عدم امكان جمعآوری
مقادير توليد آن بهصورت ماهانه از درج تناژ توليد آن در گزارشهای ماهانه اجتناب
میگردد؛ اما در خالصه گزارش صورتهای مالي  6ماهه  96عدد توليد آن برخالف
رويه قبل به ميزان تناژ فروش آن درج گرديده است كه مورد استقبال كارشناسان مالي
قرار نگرفت .لذا در خالصه گزارش صورتهای مالي  9ماهه  1396مقدار توليد اين
گروه از محصوالت صفر نبوده بلكه مقدار توليد آن در سامانه كدال درج نگرديده است.
الزم به توضيح اســت مقدار و ارزش ريالي محصوالت فرعي شركت در گزارش
فعاليت ماهانه و خالصه گزارش صورتهای مالي فصلي شركت جهت اطالع عموم
سهامداران در سامانه كدال درج میگردد.
-2با مقايسه خالصه گزارش صورتهای مالي  6ماهه  96با گزارش فعاليت ماهانه
منتهي به شهریورماه  1396كه در سامانه كدال درج گرديده است مشاهده میگردد
كه سرجمع مقادير و ريال فروش در  2گزارش يكسان است ولي در خالصه گزارش
صورتهای مالي  6ماهه  96بخشــي از مقدار و ريال شمش كااليي به گروه ساير
(نبشي ،چهارگوش )...منتقل شده است.به بيان روشنتر اگر سهامدار محترم به گزارش
فعاليت ماهانه منتهي به شهريور  96و فعاليت ماهانه منتهي به آذرماه  1396كه در
سامانه كدال درج گرديده است توجه مینمود ابهام ايشان در خصوص مقدار و ارزش
ريالي گروه ساير محصوالت شركت برطرف میگردید.
** پاسخ به ابهام سهامداران ذوبآهن در خصوص نوسانات سود هر
سهم شركت طي سال  1396با پیشبینی آن
در اسفندماه سال  1395اولين پیشبینی حسابرسي شده شركت بر مبناي شرايط
اقتصادي كشور ،بازار مسكن و بازار فوالد مقاطع ساختماني تهيه و بازیان هر سهم 35
ريال در سامانه كدال اعالم گرديد.
خوشبختانه در نيمه دوم سال جاري آثار رونق در بازار فوالد كشور مشاهده گرديد و
سير صعودي قیمتها نمايان شد .به دنبال تغيير شرايط و تأثیر بسزاي اين تغييرات در
سود و زيان شركت در مهرماه سال جاري تعديل سود و زيان شركت در كنار فروش
اموال مازاد و دارائیهای غير مولد تهيه و پیشبینی سود هر سهم  5ريالي به اطالع
عموم سهامداران شركت رسيد.
خوشبختانه پیشبینیها به وقوع پيوست و تأثیر مثبت آن در عملكرد 9ماهه شركت
با  2ريال سود هر سهم خود رانشان داد .البته بدون احتساب سود فروش دارائیهای غير
مولد شركت (كه در سهماهه پاياني سال تحقق آن پیشبینی گرديده بود).
الزم به ذكر اســت كه اين رونــد براي كل بازار فوالد محقق شــده كه فوالد
مباركه ،فوالد خوزســتان و ساير شرکتهای فوالدي تعديالت چشمگیری در سود
پیشبینیشــده خود در اين سال اعالم نمودند .ازجمله شركت فوالد مباركه با 116
درصد رشد در سود هر سهم نسبت به اولين پیشبینی.
به نظر میرسد برخي از كارشناسان فعال در بورس به دليل عدم توجه به تغيير شرايط
بازار فوالد و توضيحات تكميلي شركت در مهرماه سال  1396و خصوصًا زمان فروش
دارائیهای غير مولد اقدام به تحليل عملكرد اين شركت نمودهاند كه با انحراف اساسي
روبرو است.
جاي شــگفتي است كه باوجود نوسانهای شــديد در پیشبینی عملكرد ساير
شرکتهای فوالدي كه با توضيحات كامل در حد ذوبآهن نبوده اين شبهات مطرح
نشده است.
درنهایت با توجه به مطالب فوقالذکر از سهامداران محترم شركت و خريداران آتي
سهام شركت خواهشمند است تحلیلها و پیشبینیهاي خود را بر اساس اطالعات
رسمي شركت (كه از طريق سامانه كدال و پورتال شركت به اطالع عموم سهامداران
میرسد) قرار دهند و از تصمیمگیری برمبناي تحلیلهای غير كارشناسي در فضاي
مجازياجتنابنمايند.

فضای مرده کمتر آنهاست ،در مقایسه با ساختمانهای
اســکلت بتنی ،سرعت اجرای ســاختمانهای اسکلت
فوالدی بسیار بیشتر اســت .درصورتیکه ساختمان نیاز
به مقاومسازی داشته باشــد ،ساختمان اسکلت فوالدی
در مقایسه با ســاختمان اسکلت بتنی به علت خاصیت
جوشپذیری فوالد ،هم بهمراتب آسانتر و هم بهمراتب
ارزانتر ،مقاومسازی میشود و نهایتًا چنانچه به هر دلیلی،
نیاز به تخریب ساختمان باشد ،ساختمان اسکلت فوالدی
هــم هزینه تخریب کمتــری دارد و هم به علت قابلیت
بازیافت مقاطع فوالدی ،ارزش اسقاط بسیار باالتری دارد.
**مزاياي تيرآهن بالپهن نسبت به تيرورق
دبیــر کمیته آموزش دوره چهارم انجمن ســازههای
فوالدی ایران در پاسخ به این پرسش که مزاياي تيرآهن
بالپهن نسبت به تيرورق چيست چنین گفت :از مزایای
تیرآهن بالپهن نسبت به تیرورق ،میتوان به کاهش زمان

آمادهسازی ،کاهش هزینههای ساخت ،کاهش ضایعات
و پرت مصالح اشــاره کرد .کیفیت نامطمئن جوشهای
غیر کارخانهای در ســاخت تیرورقها نیز از عواملی است
که افراد را به استفاده از تیرآهنهای باکیفیت کارخانهای
ترغیبمیکند.
** باالترین کیفیت تولیدات فوالدی در کشور،
متعلق به ذوبآهن اصفهان است
وی بیان کرد :با توجه به اینکه اینجانب سالهاست
در دانشگاه ،دروس طراحی ســازههای فوالدی  1و  2و
همچنیــن درس طراحی لرزهای ســازههای فوالدی را
تدریس میکنم ،کموبیش با فوالد و صنعت تولید آن آشنا
هستم .بنده اطالع دارم که ذوبآهن اصفهان ،نخستین و
بزرگترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی در ایران
اســت .انواع میلگرد ،انواع نبشی و ناودانی و پروفیلهای
 IPEو  IPBوحتی پروفیلهای بالپهن سبک و متوسط

( HEAو  )HEBدر سبد محصوالت ذوبآهن اصفهان
است .باالترین کیفیت تولیدات فوالدی در کشور ،متعلق به
ذوبآهن اصفهان است.
** اهمیت مطلع بودن خریدار ساختمان
وی افزود :اگــر بخواهیم از دیــد خریدار به صنعت
ســاختمان نگاه کنیم ،میبینیــم گرانترین چیزی که
ممکن است یک نفر پس از سالها بتواند با مشقت بخرد،
ساختمان است .درحالیکه هیچ اطالعاتی در مورد کیفیت
مصالح ،نوع و شــماره پروفیلها و آرماتورها و نقشههای
ســازهای ...ندارد ،درحالیکه این حق او است که در ازای
پول کالنی که میپردازد ،از کیفیت و نوع مصالح و جزئیات
دقیق اسکلت سازهاش مطلع باشد .سالها پیش بحث لزوم
داشــتن شناسنامه فنی ساختمان برای همه ساختمانها
مطرح شد که متأسفانه پس از مدتی به فراموشی و بایگانی
سپرده شد و این حق مسلم خریداران ساختمان تضییع شد.

در هشتمین کنفرانس ملی سازه و فوالد مطرح شد

ذوب آهن تنها شرکتی است که توانایی تولید مقاطع سنگین در کشور را دارد

هشتمین کنفرانس ملی سازه و فوالد با حضور دکتر سید رسول
میرقادریرئیسانجمنسازههایفوالدیایران،سیدحمیدکالنتری
معاونوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی،دکترمجیدفراهانیرئیسکمیته
بودجه و نظارت شــورای اسالمی شهر تهران ،دکتر دشتیانه معاون
بازاریابی و فروش ذوبآهن اصفهان و تعدادی از مدیران شرکتها و
تولیدکنندگان سازههای فوالدی در هتل المپیک  10و  11بهمنماه
باهدفمطالعاتخاصدرسازههایفوالدیوطرحرفتارلرزهایبرگزار
شد.درحاشیهاینکنفرانسنمایشگاهجانبینیزبرگزارشدکهذوبآهن
اصفهان آخرین دستاوردهای شرکت را در حوزه محصوالت و مقاطع
فوالدیدرمعرضدیدبازدیدکنندگانقرارداد.
سید حمید کالنتری معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن
بازدید از غرفه شرکت در گفتگو با آتشکار گفت :ذوبآهن اصفهان
بهعنوان نخستین تولیدکننده فوالد با نیمقرن تجربه باید بتواند در
بازسازی و بروز رسانی صنعت فوالد پیشگام و صاحب فناوری باشد
چراکه همیشــه صنعت فوالد با ذوبآهن اصفهان در ایران شناخته
میشود.ویضمنتبریکنیمقرنتجربهوفعالیتشرکتخاطرنشان
ساخت:مدیریتعالیشرکتتوانستهباتدابیرمناسبهزینههایجاری
را کاهش دهد و این چرخه میتواند با تولید محصوالت جدید کاملتر
شود.
معاونوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیبهپیشبینیبازارهایجهانی
و داخلی اشاره کرد و گفت :تنوع محصوالت و استفاده از مشاوران و
متخصصانبهمنظورکاهشقیمتتمامشدهازراهکارهایشرکتهای
بزرگ برای بقا و حضور حداکثری در تولید است که ذوبآهن اصفهان

توانسته در این امر موفقیتهایی به دست آورد .وی به رتبه چهاردهم
ایراندرتولیدفوالداشارهکردوافزود:استفادهازشرکتهایسرمایهگذار
عالقهمند به طرحهای توسعهای فوالدی میتواند جایگزین مناسبی
برای بانکها باشند تا طرحهای توسعهای ذوبآهن هرچه سریعتر به
بهرهوریبرسد.
دکتر سید رســول میر قادری رئیس انجمن سازههای فوالدی
ایران نیز با حضور در غرفه شــرکت هدف از این کنفرانس را ارتباط
بینتولیدکنندگانفوالدوتولیدکنندگانسازههایفوالدیمعرفیکرد
و گفت :ذوبآهن اصفهان با درک نیازهای کشور و بلندمرتبهسازی
ساختمانهابایدسمتوسویتولیدمحصوالتخودراتغییردهدتابتواند
جوابگوینیازداخلباشد.
ویافزود:اینمجتمععظیمصنعتیتنهاشرکتیاستکهتوانایی
تولیدمقاطعسنگیننظیرتیرآهنهایبالپهنباسایزباالرادارد.ویبه
کیفیتبسیارباالیتیرآهنهایبالپهناشارهکردوخاطرنشانساخت:
در حال حاضر نیاز کشور در خصوص تیرآهنهای بالپهن از طریق
تیرورق تأمین میشود که با توجه به کیفیت جوشکاری این تیرورقها
میتواند بسیار خطرآفرین باشد .در این راستا ذوبآهن با تولید مقاطع
سنگین فوالدی میتواند گام مهمی در جهت بهبود صنعت ساختمان
کشور بردارد و نیاز کشور را برطرف و بازارهای جدیدی برای خود پیدا
کند.
رئیس انجمن سازههای فوالدی ایران با اشاره به اینکه پروژههای
تحقیقاتی جزء جدانشدنی از صنایع فوالدی بزرگ است که باعث رشد
وکسبفناوریمیشود،گفت:ذوبآهناصفهانباگسترشارتباطات

خود با مراکز دانشبنیان و تحقیقاتی میتواند به دوران شکوفایی خود
بازگردد و موجب تحول در این قطب صنعتی شود.
دکتر احسان دشــتیانه معاون بازاریابی و فروش شرکت ضمن
سخنرانیدرپانلویژهدرخصوصراهکارهایکاهشهزینههایتولید
و توسعه بازار سازههای فوالدی گفت :دلیل تأخیر در تولید تیرآهنهای
بالپهن تولید ریل ملی است که باعث شد تولید این مقطع فوالدی به
تأخیر بی افتد؛ اما با توجه به تولید بیم بالنک در ماه گذشته ،ذوبآهن
اصفهان توانایی تولید تیرآهنهای بالپهن با سایز بزرگتر را خواهد
داشت و این نوید را به تولیدکنندگان سازههای فوالدی خواهیم داد که
بزودی با تولید این محصول گام مهمی در جهت بهرهوری و تأمین
نیازهایداخلیشرکتبرداریم.
نالمللی کرز اشــاره کــرد و یادآور
وی به کســب گواهینامه بی 
شد :استاندارد در کشــور برای فوالدسازان بسیار سختگیرانه است
درصورتیکهایندستورالعملاجراییبرایتولیدکنندگانمقاطعفوالدی
و مصرفکنندگان اجرا نمیشود و شاهد این ماجرا زلزله کرمانشاه و
خسارتهایبسیارزیادآناست.
معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن اصفهان با اشاره به این موضوع
که حدود  10الی  15درصد تیرآهن بالپهن استفادهشده در سازههای
فوالدی نورد شــده اســت گفت :اگر ضمانت اجرایی برای مصرف
محصوالتباکیفیتاجراگردد،شاهدتلفاتدرزلزلههاخواهیمبود.
شــایان ذکر است ذوب آهن اصفهان به عنوان حامی فوالدی
هشتمین کنفرانس ملی سازه و فوالد برگزیده شد و تندیس و لوح
ویژه دریافت نمود.

همتتالشگرانذوبآهنجهتبازگشاییمعابرهنگامنزوالتآسمانی
بــا توجه به بــارش نزوالت آســمانی و لغزندگــی معابر،
با همــکاری مدیریت راهبری و پشــتیبانی ماشــینآالت و
خودروهای سنگین و سرپرســت فضای سبز و امور پسماند و
همچنین با نظارت و فرماندهی مدیریت حراســت بازگشایی
معابر جهت تســهیل در عبور و مرور ترانسپورت و انتقال مواد
اولیه به کارخانه ،یکشنبه هشتم بهمنماه انجام گرفت.
بدین منظور پروژه نمکپاشی معابر شامل محورهای درب
اصلی تا گردنه شــهید خاکی و بالعکس ،میدان فوالد تا میدان
پل هوایی (کمربندی کارخانه) و درب اتوبان تا ترمینال آزادگان
و همچنین مســیر خروجی کارخانه از گردنه گاو پیســه تا پل
غیر همسطح شهر فوالدشهر و بالعکس با همکاری اداره راه و
ترابری شهرستان لنجان انجام گرفت.
دراین عملیات دو ســتگاه گریدر ،دو دســتگاه لودر جهت
برف روبی و دو دســتگاه کامیون جهت حمل و پاشش سرباره
از مدیریت راهبری و پشــتیابنی ماشــینآالت و خودروهای

ســنگین و  15نفر و چهار دستگاه نیســان و یک دستگاه بنز
خاور جهت نمکپاشــی و یک دستگاه تراکتور جهت بارگیری

نمک از قسمت فضای سبز و امور پسماند با مدیریت حراست
همکاری داشتند.
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سميناراصولتغذيهصحيحدرذوبآهناصفهانبرگزارشد
سمينار تخصصي اصول تغذيه چهارشنبه ،چهارم بهمنماه در تاالر آهن
ذوبآهن اصفهان برگزار شد .در اين سمينار آموزشي كه به همت مديريت
آموزش و توســعه منابع انساني ،مجتمع بهداشتي و درماني شهيد مطهري
ذوبآهن و همكاري شبكه بهداشت و درمان لنجان برگزار شد ضمن مرور
اقداماتبهداشتي،درمانيوفعالیتهایتخصصيبخشطبصنعتيذوبآهن
و تشريح فعالیتهای شبكه بهداشت و درمان لنجان موضوع اصول تغذيه
صحيح و چگونگي مقابله با چاقي ،اضافهوزن و كبد چرب مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت .در اين سمينار علمي که جمعي از همكاران بخشهای مختلف
ذوبآهن حضور داشتند ،دكتر عليرضا آجداني رئیس مجتمع درماني شهيد
مطهري ضمن ارائه خالصهای از اقدامات بيمارستان شهيد مطهري و قسمت
طب كار در زمينه بهداشت و درمان و انجام تستهای ساليانه براي كاركنان
شركت گفت :نيروي انساني باالترين سرمايه هر شركت است و براي آموزش
و استفاده از خدمات وی جهت توليد ،میلیونها تومان هزينه شده و بنابراين
سالمت او به دليل كرامت انساني در درجه اول ودوم به دليل سرمايه بودن او بايد
حفظشودوازاینجهتبخشيازسختگیریهایطبصنعتيشركتطبيعي
بوده و مديران و كاركنان نبايد ناراحت شوند.وی افزود :همكاران را به ورزش،
تحركبيشتر،رعايتاصولتغذيهصحيحوسبكزندگيسالمدعوتمیکنیم.
**هدف ما افزايش سطح سواد سالمت تمام اقشار جامعه
است
در ادامه دكتر علي وحدتي رياست شبكه بهداشت و درمان شهرستان
لنجان ضمن تقدير از متصدیان بهداشــت و درمان ذوبآهن در اجراي

اقدامات متنوع بهداشــتي درماني و ازجمله برگزاري ســمينار مذكور به
تشريح نقش بهداشــت و درمان و سالمتي افراد در جهت كارايي بيشتر
و بهرهوری اقتصادي پرداخته و اقدامات اين شبكه در زمينه جلوگيري و
درمان بیماریهای غير واگیردار و ازجمله چاقي و اضافهوزن را مطرح کرد.
وي افزود :هدف ما افزايش سطح سواد سالمت افراد ،تشكيل پرونده
الكترونيك و ارائه كارت ســامت براي تمامي اقشــار جامعه است .اگر

در گفتگو با آيت ا ...رهبر مسئول دفتر هماهنگی تبليغات اسالمي ذوب آهن عنوان شد

گرامیداشت یاد شهدا در برنامه های دهه
فجر در ذوب آهن اصفهان

حضرت آيت ا ...رهبر مسئول دفتر هماهنگی تبليغات اسالمي
ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشكار و راديو صداي
ذوب آهن در روز چهارشنبه  11بهمن ماه سال جاري ضمن اشاره
به دو مناسبت مهم تاريخي ايام فاطميه و
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي همگان
را به شناخت عظيم اين دو واقعه بزرگ و
ابراز تعهد و وفاداري هر چه بيشتر نسبت به
آنها فرا خواند  .وي گفت طبق تقويم هاي
موجود  13جمــادي االول و  20جمادي
الثاني به عنوان ايام شهادت دخت گرامي
پيامبر اســام (ص) حضرت فاطمه (س)
معرفي شده و به لحاط تاكيد علماي شيعه
روز  20جمادي الثاني داراي اعتبار بيشتري
بوده و از اين جهت اين روز تعطيل رسمي
اعالم شده است  .وي افزود طبق نقل قول
حضرت محمد (ص) اگر حضرت علي (ع)
نبود از فرزندان حضرت آدم(ع) تا روز قيامت كسي هم شان حضرت
فاطمه (س) نبود  .وي دهه فجر انقالب اسالمي را نيز دهه انفجار
نور بعد از قرن ها حكومت ستم شاهي در ايران معرفي كرد و با اشاره
به آغاز انقالب اسالمي ايران از سال 1342به رهبري حضرت امام
خميني (ره) يادآور شد كه پيروزي انقالب اسالمي ايران به واسطه
پيروي مردم ايران از اســام  ،پيروي از رهبري امام خميني (ره)
و اتحاد و همبســتگي حاصل شده است و بعد از پيروزي انقالب
اسالمي براي حفظ اين نهضت بزرگ و پاسداري از دستاوردهاي
آن همين عوامل بايد مدنظر باشد و تأكيد بر همين سه عامل تا
كنون انقالب اسالمي را حفظ كرده و در آينده نيز نگه خواهد داشت
.وي به عنوان مسئول ستاد برگزاري دهه فجر انقالب اسالمي در

ذوب آهن اصفهان به برنامه هاي متنوع اين ايام در سطح شركت
اشــاره كرد و از عموم همكاران جهت حضور در اين برنامه ها و
خصوصا حضور در راهپيمايــي روز  22بهمن دعوت بعمل آورد.
وي تاكيد نمود كه با حضور در اين برنامه
ها ياد شهداي انقالب اسالمي را زنده كرده
و احســاس وفاداري خود به تداوم انقالب
اسالميوپيرويازرهنمودهايمقاممعظم
رهبري حضرت آيت ا ...خامنه اي را اعالم
و ابرازخواهيمنمود.مسئولدفترهماهنگی
تبليغات اسالمي ذوب آهن اهم برنامه هاي
گراميداشت دهه فجر را كه با هماهنگي
ستاد مربوطه متشكل ازنهادها ومديريت
هايمختلفكارخانهبرنامهريزيواجرامي
شود بدین شرح بیان نمود :
-1آذين بندي كارخانه با پرچم رنگي ،
بنر؛تزينمساجد
-2برگزاريمسابقاتورزشي
-3ملبس شدن نيروهاي حراست به همايل پرچم جمهوري
اسالمي در طول دهه فجر
-4برگزاري جشــن ويژه دهه فجر در تاريخ  96/11/18راس
ساعت 10صبح در تاالرآهن با برنامه هاي متنوع
-5بازديد و عيادت از خانواده هاي معزز شــهدا  ،ايثارگران و
همچنينخانوادههايشهدايمدافعحرم
-6حضور شكوهمند كاركنان در راهپيمايي روز  22بهمن در
زرينشهرواصفهان
-7برپايي ايستگاه هاي صلواتي به همت پايگاه هاي بسيج
كارخانه در طول ايام دهه فجر

اقدامات الزم در زمينه جلوگيري از بیماریهای قلبي ،عروقي ،ديابت ،چاقي
و سرطانها و استرس انجام شود ما از هزینههای كالن جراحیهای قلب
باز ،دياليز و غيره دور خواهيم شد.
**تغذیه صحيح تنوع ،تعادل و تناســب در استفاده از
خوراکیها است
در ادامه و در بخش اصلي سمينار دكتر پروانه صانعي ،متخصص تغذيه

و رژیمدرمانــی به طرح نظرات و تجربيات خود در زمينه تغذيه صحيح و
چگونگي جلوگيري از اضافهوزن ،چاقي ،ديابت و كبد چرب پرداخت.
وي در ابتداي سخنان خود عوامل مؤثر در چاقي و اضافهوزن افراد را در
موارد كلي زیر دستهبندی كرد :سبك زندگي بهعنوان نخستین و مهمترین
عامل اختياري در سالمتي ،وراثت و ژنتيك ،عوامل محيطي ،رژيم و عادات
غذايي ،علل روحي و رواني ،مشكالت خانوادگي ،تغذيه دوران شيرخوارگي
و ميزان خواب افراد.
این متخصص تغذیه بر اســتفاده از ســبزیها و میوهجات تازه ،نان
سبوسدار ،لبنيات ،غالت سبوسدار ،آبمیوه طبيعي ،استفاده از پروتئینها
و ازجمله گوشت ماهي تأکید کرد و گفت :نیاز است از مصرف قند و شكر،
نمك و روغن جامد دوری نماییم .استفاده از داروهاي طبیعی مانند چاي
ســبز ،زيره ،ليمو ،قهوه سبز ،دارچين ،زنجبيل و فلفل را براي بدن بسيار
مفيد و الزم است.
سخنران اين ســمينار افزود :كبد چرب در افراد چاق بيشتر وجود
دارد و در ايران به ميزان بيشــتري در بين زنان و افراد میانسال ديده
میشود .غذاهاي آماده و ســرخکردنیها ،رژیمهای غذايي سخت و
كاهش وزن در مدتزمان كــم و به ميزان زياد ازجمله عوامل ایجاد
کبد چرب به شمار میروند.
همكاران میتوانند براي استفاده از جزئيات بيشتر اين سمينار آموزشي به
پرتال شركت قسمت مديريت آموزش و توسعه منابع انساني مراجعه كرده
و از متن پاورپوينت ارائهشده در همايش استفاده نمايند.

اطالعیهدانشگاهعلميكاربرديشركتذوبآهناصفهان
دانشــگاه علمی کاربــردی ذوبآهن
اصفهان از ســال  1364بهمنظور تعامل با
جامعه و ارائه خدمات دانشــگاهی اقدام به
جذب دانشجو نموده است و با توجه بهقرار
داشتن این مجموعه دانشــگاهی در جوار
صنعت عظیم ذوبآهن ،پــس از اقدام به
گرفتن مجوز مرکز آموزش علمی کاربردی
از وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری ،به
فعالیت خود ادامــه و در حال حاضر نیز در
مقاطع کاردانی و کارشناســي در رشتههای
زيــر جذب دانشــجو مینماید لــذا از عالقمندان به ادامه تحصیــل در یکی از
مهمترین و مجهزترین دانشگاههای علمی کاربردی ازلحاظ امکانات کارگاهی،

آزمایشــگاهی و کالسی دعوت میگردد با
توجه به جذب دانشــجو بدون آزمون برای
ثبتنام در بهمنماه ســال جاری از طریق
مراجعه به سایت سازمان سنجش به آدرس
زیر اقدام نمایندwww. Sanjesh.org .
رشــتهها در مقطع كاردانــي :حرفهای
حســابداري ،حســابداري صنعتي ،ايمني
کار و حفاظت فني ،حرفــهای تربیتبدنی،
مربیگری پایه فوتبال ،حرفهای تربیتبدنی،
مربیگری پایه بسکتبال ،حرفهای تربیتبدنی،
مربیگری پایه هندبال ،حرفهای تربیتبدنی ،مربیگری پایه والیبال .رشتهها در مقطع
كارشناسي :حرفهای ايمني ،سالمت و محیطزیست در صنايع ()HSE

نكاتي پندآميز از ائمه معصومين
** نکته 1
دروغ ،موفقیتها را به شکست تبدیل میکند .امام حسن عسکری (ع):
تمام بدیها در حجرهای است دربسته و کلید گشودن آن دروغ است.
مستدرکالوسائل
** نکته 2
از موانع خوشبختی مهار نکردن زبان است .حضرت عیسی (ع):
کســی که دروغش زیاد شود حسن و جمال و وقارش نزد خدا و خلق
از بین میرود .کافی

حكايت
روزی از روزها هارونالرشید از بهلول دیوانه پرسید:
ای بهلول بگو ببینم نزد تو «دوستترین مردم» چه کسی است؟
بهلول پاسخ داد :همان کسی که شکم مرا سیر کند دوستترین مردم
نزد من است!
هارونالرشید گفت :اگر من شکم تو را سیر کنم مرا دوست داری؟
بهلول با خنده پاسخ داد :دوستی به نسیه و اماواگر نمیشود.

آواي سالمت با تغذيه سالم
 -1مصرف نمک در روز نباید بیش از یک قاشق چایخوری باشد.
 -2از گذاشتن نمکپاش در سفره خودداری کنید.
 -3حداقل  5وعده میوه و سبزی در روز مصرف کنید.
 -4بهجای روغن جامد از روغن مایع استفاده کنید.
 -5برای پیشگیری از پوکی استخوان ،حداقل یک یا دو لیوان شیر در
روز مصرف کنید.
 -6روزانه حداقل  6تا  8لیوان آب بنوشید.
 -7حتیاالمکان از گوشت سفید بهجای گوشت قرمز استفاده کنید.
 -8از تمامی گروههای غذایی مانند نان و غالت ،گوشــت و حبوبات،
میوه و سبزیها و شیر و لبنیات استفاده کنید.
 -9مصرف دو بار در هفته ماهی را فراموش نکنید.
 -10از میوهها بهعنوان میان وعده استفاده کنید.

گرفتن مجوز پذیرش بیماران
خارجی در بیمارستان شهید مطهری
ذوبآهن اصفهان

همایش خیرین فرهنگی بانوان شهر درچه برگزار شد
به مناسبت شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) ،به
همتشورایشهردرچهسهشنبه 10بهمنماههمایش
خیرینفرهنگیدرمحلفرهنگسرایشهرداریدرچه
با همکاری روابط عمومی و کانون خیرین فرهنگی
ذوبآهن اصفهان با حضور مهندس علمداری مدیر
کانونخیرین،دکترابراهیمیروانشناسواستاددانشگاه،
تنی چند از اعضای شورای شهر درچه و جمعی از بانوان
این شهر برگزار شــد.در این همایش دکتر ابراهیمی
به اهمیت نقش زنــان در جامعه و همچنین راههای
توانمندسازیبانواناشارهنمودوگفت:یکیازمهمترین
راهکارهای غلبه بر مشکالت جامعه مشارکت مردم در امور اجتماعی است .در ادامه مهندس
علمداری شهادت حضرت زهرا (س) را تسلیت گفت و افزود :حضرت زهرا (س) در عمر کوتاه
درخشید و جاودانه شد .آن حضرت در آن زمان فدک که یکی از منابع مهم اقتصادی دنیای
اســام بود را بهخوبی مدیریت کرد ایشان در خانه و تربیت فرزندان و همسر داری الگویی

ذوبآهن اصفهان در قاب تصویر برفی

برای همگان به شمار میرود.وی گفت :ما در تالشیم
تا بستری فراهم نماییم محصوالت و صنایعدستی
تولیدشدهاینکانوندربازارهایداخلیوخارجیعرضه
شود و انشاا ...این برنامه در آینده تحقق خواهد یافت.
مهندس علمداری در ادامه گفت :در ابتدا کانون خیرین
فرهنگیبهمناسبتاربعینحسینیدرفرهنگسرایامام
رضا (ع) فوالدشهر و مجموعه اداری شفق ذوبآهن در
اصفهان و سپس به مناسبت والدت جواداالئمه (ع) در
زرینشهرشکلگرفتوهماکنونبهمناسبتشهادت
حضرت زهرا (س) در این شهر تشکیل گردید.وی از
بانوانشرکتکنندهدراینهمایشدرخواستکردچنانچهدرزمینههایمختلفعلمیوهنری
تخصص دارند با پیوستن به کانون و آموزش به دیگران زکات علم خود را بدهند و در ارتقای
سطح فرهنگ و اقتصاد شهر خود با آموزش مشاغل خانگی گام بردارند .وی خاطرنشان کرد:
این کانون به نام کانون خیرین فرهنگی نور امام رضا (ع) زنده رود نامگذاری گردیده است.

با اقدامات بهعملآمده توســط ریاســت بیمارستان شهید مطهری و
کارکنان این بیمارستان بعد از کسب رتبه برتر در جمع بیمارستانهای استان
اصفهان و دریافت ایزو  2001و  2009مجوز  IPDبیمارستان توسط دفتر
نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت صادر شد .با صدور این
مجوز بیمارستان شهید مطهری ازاینپس میتواند بهصورت بینالمللی از
بیماران خارجی پذیرایی و درمان کند .در پی کســب این امتیاز به دستور
ریاست بیمارستان دکتر علیرضا آجدانی کالسهای آموزشی زبان انگلیسی
در بین گروه  IPDحدود سه ساعت در هفته توسط مدرس زبان آذر شیبانی
در محل بیمارستان برگزار میشود.

تاریخچه روز ملي فناوری فضایی
پس از پرتاب غرورآفرین «امید» ،نخستین ماهواره ایرانی ،به مدار در
تاریخ  14بهمن  ،87این روز خجســته بهعنوان «روز بزرگداشت فناوری
فضایی» در تاریخ کشور ثبت گردید و بهپاس قدردانی از زحمات اندیشمندان
و فعاالن عرصه فضایی کشور و بهمنظور رونمایی از دستاوردهای ارزشمند
این حوزه ،هرساله مراسمی با عنوان بزرگداشت روز فناوری فضایی با حضور
مقامات عالی کشور ،متخصصان ،مدیران و کارشناسان حوزه فضایی کشور
با تولی گری سازمان فضایی ایران برگزار میشود.

 19بهمن روز نیروی هوایی

یکی از گامهای بلندی که در جریان انقالب موجب ریشهکن ساختن
حکومت پهلوی شد ،حرکت متهورانهی نظامیان نیروی هوایی در  19بهمن
 1357بود .یک هفته از ورود امام (ره) به ایران گذشــته بود و هنوز رژیم
شاهنشاهی پابرجا و بختیار مدعی مقاومت در مقابل انقالب بود ،ملت در
انتظار وعده امام بود که در بهشتزهرا فرمودند :من توی دهن این دولت
میزنم ...شــایعه کودتای ارتش ،روزبهروز فراگیرتر میشد و همه نگران
اوضاعواحوال بودند .اگرچه اعتصابات پراکنده در برخی از واحدهای ارتش
گسترش و موضوع به روزنامهها نیز کشیده شده بود ،اما هنوز مردم ،ارتش
را در مقابل خود میدیدند و نگران آیندهای مبهم و در هراس از روزی که
درگیری نهایی ارتش و مردم بخواهد سرنوشت نهایی انقالب را رقم بزند،
بوده و عدهای هم آماده نبرد مسلحانه برای حصول پیروزی نهایی میشدند.
در این شــرایط نظامیان فداکار و متعهد نیروی هوایی به این نتیجه
رسیدند که باید دستبهکار بزرگی زده و وظیفه ملی و مذهبی خود را انجام
دهند .لذا با یک حرکت متهورانه به سیل خروشان ملت پیوستند و با حضور
در اقامتگاه رهبر بزرگ انقالب اسالمی در مدرسه علوی سندی از افتخار،
حماسه ،رشــادت و ایمان را در برگهای زرین تاریخ انقالب اسالمی به
ثبت رسانیدند .این روز بزرگ ،نقطه عطفی در تاریخ انقالب و ارتش است،
روزی که حماسه حضور قاطعانه ارتش در صحنه انقالب به وقوع پیوست و
طلیعه خجسته پیوند ارتش با ملت مسلمان و انقالبی بهوضوح آشکار گشت.
منبع :تبيان

سالروز عروج ملكوتي
شهداي گرانقدر ذوبآهن اصفهان
گرامي باد
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ذوبآهن با برتری مقابل نماینده هند آسیایی شد
شكرالهكيانيهرچگاني
 / 1361/11/18جنوب

علي يدالهپورهريكند

 /1360/11/16دزفول

جمعآوریضایعات

پايگاه مقاومت بســيج المهدي (عج) مســتقر در مديريت راهبري و
ماشینآالت در طرح جهادي اقدام به جمعآوری ضايعات فلزي شركت
کرده و موفق به جمعآوری  15هزار و  400كيلو ضايعات فلزي شــدند.
مهندس ســليمي فرمانده پايگاه المهدي با حضور در كنار بســيجيان
پايگاه در اين طرح مشــاركت کرد .همچنین پايگاه مقاومت بسيج بالل
مســتقر در مديريت نورد طي ســه مرحله موفق به جمعآوری بيش از
 11هزار كيلو ضايعات فلزي اطراف کارگاهها شــدند .مهندس كرم زاده
فرمانده پايگاه بســيج بالل كه خود نيز در طرح در كنار بســيجيان اين
پايگاه حضور داشــت گفت :وظيفه همه کارکنان ذوبآهن است كه در
جهت رشد و شــكوفايي ذوبآهن قدم بردارند و امروز يكي از بهترين
روزها در طول خدمت بنده بوده اســت و اين حركت كه خوشبختانه در
حال فراگير شدن در كارخانه است يك حركت جهادي است.

دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن ایــران و آیزاول هند
در چارچوب مرحله پلیآف مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
سهشنبه گذشته در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان آغاز شد که
در پایان این دیدار تیم ذوبآهن موفق شد با نتیجه سه بر
یک از سد میهمان خود بگذرد.
در این دیدار ابتدا مهدی رجبزاده در دقیقه سه از روی
نقطه پنالتی دروازه حریف را باز کــرد ،اما در ادامه آندری
لونسکو در دقیقه  21کار را بهتساوی کشاند .در دقایق پایانی
این بازی مرتضی تبریزی در دقیقه  82گل دوم ذوبیها را
به ثمر رساند و در دقیقه  92نیز گل دوم خود و سوم تیمش
را وارد دروازه میزبان کرد .بهاینترتیب نماینده کشورمان به
مرحله گروهی این مسابقات راه یافت.
شــاگردان قلعهنویی با برتری در این دیدار به مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آســیا راه یافتند و در گروه  Bاین
مسابقات با تیمهای الدحیل قطر ،لوکوموتیو ازبکستان و
الوحده امارات همگروه شدند.
بهاینترتیب تیم ذوبآهن اصفهان بهعنوان چهارمین
نماینده کشورمان پس از تیمهای پرسپولیس ،استقالل و
تراکتورسازی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا حضور
خواهد داشت.
** قلعهنویی :باید نگرش و نوع بازی خود را
تغییردهیم
به گزارش سایت باشگاه ،امیر قلعهنویی پس از پیروزی
ســه بر یک تیمش مقابل آیزاول هند و صعود به مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا ،در مورد پیروزی در این مسابقه
در جمع خبرنگاران گفت :ابتدا از ســعید آذری و کارگران
زحمتکشی که زمین چمن فوالدشــهر را آماده این بازی
کردند تشــکر میکنم .بازیکنان ذوبآهن چون این بازی
حذفی بود و به دلیل شکست در جام حذفی کمی استرس
داشتند ،اما خوشبختانه سهمیه ایران را حفظ کردند.
وی با اشــاره به سیستم تدافعی بازی حریف ادامه داد:
بازی سختی داشتیم و فکر میکنم آیزاول با سیستم ۰-۱۰
بازی میکرد .موقعیتهای ما تبدیل به گل نمیشــد ،اما

درنهایت موفق شدیم آیزاول را شکست دهیم.
ســرمربی تیم ذوبآهن در مورد سرمای شدید هوا در
فوالدشهر و تأثیر آن بر عملکرد بازیکنان خاطرنشان کرد:
امروز واقعًا هم به دلیل سرمای هوا و هم به دلیل گل نشدن
موقعیتهای تیم اذیت شــدم .از هواداران ذوبآهن که در
این شرایط به ورزشگاه آمدند تشکر میکنم و حضورشان
بهاندازه  ۱۰۰هزار نفر ارزش داشت.
قلعهنویی در پایان با انتقاد از نگرش شاگردانش اینگونه
صحبتهایش را خاتمــه داد :این دیدار یکی از بازیهای
سخت ما بود .از بازیکنان گالیه دارم چون نباید حریف را
دستکم میگرفتند .جام حذفی تجربه بدی برای ما بود و
در بازی امروز هم توپهایمان تبدیل به گل نمیشد .باید
نگرش و نوع بازی خود را تغییر دهیم و بزرگتر از این فکر
کنیم .اگر در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به همین شیوه
بازی کنیم ،به مشکل برمیخوریم.
** تبریک عضو شورای اسالمی شهر اصفهان
به آسیایی شدن ذوبآهن
علیرضا نصر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با
حضور در رختکن تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در ورزشگاه

مسابقهکتابخوانی
پیامکی ()4

در گفتگو با هادي معتمدي پيشكسوت ورزش باستاني ذوبآهن

روزها همینطور میگذشــت و یاد قرضوقولهها ،گاهی همه فکرم را به
خودش مشغول میکرد بعضی از قرضها مال خود شهید برونسی بود که بنیاد
شهید عهدهدار آنها نشد .هرچه سعی به قناعت داشتم و جلو خرجها را میگرفتم
بازهم نشد .یک روز انگار ناچاری و درماندگی مراکشاند بهشت امام رضا (ع) .رفتم
سر 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 سر خاک عبدالحسین گریه کردم .دفعه بعد توی ایام عید با بچهها
نشسته بودم خانه ،زنگ زدند .دستپاچه گفتم :دوروبر خونه را جمع کنین حتمًا
مهمونه.حسن رفت در را باز کند وقتی برگشت حال و هوایش از این روبه آن رو
شده بود معلوم بود حسابی دستوپایش را گم کرده است با من و من گفت :آقا.
باورم نمیشد که  ..........از در حیاط تشریف آوردهاند تو .خیلی گرم و مهربان
ســام کردند .بدون اطالع قبلی و بدون هیچ تشریفاتی آمدند .برای همه ما
غیرمنتظرهبود.غیرمنتظرهوباورنکردنی.
-1رهبرانقالب  -2مقام معظم رهبری  -3حضرت آقا  -4شهید برونسی
عدد گزینه صحیح را با توجه به متن کتاب به شماره  300073193پیامک
کنید .کانون خیرین فرهنگی ذوبآهن بهقیدقرعه به پاسخدهندگان صحیح
جوایزی تقدیم خواهد کرد.
منبع :کتاب خاکهای نرم کوشک انتشارات :ملک اعظم

هادي معتمدي فرزند عباســعلي
متولد  1330ســاكن ســده لنجان از
شاغلين اوليه ذوبآهن و بازنشسته سال
 1370اســت .وي در محل خدمت در
ذوبآهن بهعنوان جوشكار و سرپرست
قسمت جوشكاري فعاليت كرده است.
اين ورزشكار قديمي تمرينات ورزشي
خود را از  15ســالگي شــروع كرده و
طي نیمقرن فعاليت ورزشي در مراكز
مختلف و در گروههای مختلف بهعنوان
ورزشكار؛ قهرمان و يك معلم و مربي
ورزش خدمات شاياني کرده و عناوين
مختلف ورزشــي و قهرماني را به خود
اختصاص داده است.
ازجمله فعالیتهای مستمر ايشان
فعاليت ورزشي و به ویژه در رشته باستاني در مراكز مختلف و ازجمله ذوبآهن اصفهان و
بسيج منطقه لنجان بوده است كه از سال  62تاکنون همچنان ادامه دارد.
هادي معتمدي در گفتگو با هفتهنامه آتشــكار گفت :به مدت  15سال مربي كشتي
پهلواني ذوبآهن بوده و مدت 43سال بهعنوان شغل مربي باستاني در مراكز مختلف فعاليت
داشته است و همچنين در طول سال  88بهعنوان مربي تيم باستاني ذوبآهن اصفهان به
خدمت مشغول بوده است.
هادي معتمدي هماکنون در قســمت ورزش همگاني شــهرك واحد در رشته
باستاني مشغول مربیگری بوده و  43نفر تحت نظر وي در حال ورزش و كسب
تجربه هستند.
اين پيشكســوت ورزش در مورد اهميت ورزش در زندگي میگوید كه انسان را از
بیکاری؛ افســردگي و انواع مرض روحي و جســمي و به ویژه اعتياد دور میکند و به
انسان شادابي و تحرك میدهد كه در كار و زندگي خود هر چه بيشتر موفق باشد .وي
به همكاران ذوبآهني و به ویژه جوانترها سفارش میکند كه هیچگاه ورزش را از هر
نوعش فراموش نكنند.

لوازم خانگی
بـهــرامی

اقساط بدون پیشپرداخت
ويژه کارکنان و كارمندان محترم
ذوبآهناصفهان

تلفن  - 09397107004تلفن  -33516680تلفن 33516800
آدرس « سپاهان شهر ابتداي بلوار غدير مجتمع تجاري مهتاب
واحد  40فروشگاه بهرامي

تسليت
همکاران گرامی جناب آقايان اسداهلل غفاري و مهدی نادری
مصيبتواردهراخدمتشماوخانوادهمحترمتانصميمانهتسليتعرضنموده ،ازخداوند
متعال براي آن مرحومان 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 اینجانب
ضمن ابراز همدردي ،موجبات تســلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه
قدرداني نموده،اميد است در شادیهایتان جبران نمايم.

احمدرضاشمس

هیچگاه از ورزش و فعاليت دور نشويد

فوالدشــهر و پس از برد سه بر یک ذوبآهن در برابرتیم
آیزاول هندوســتان در مرحله پلیآف رقابتهای آسیایی،
تبریک شــورای شهر را به مدیریت ،بازیکنان و کادر فنی
ذوبآهن ابالغ کرد و همچنین ضمن اعالم حمایت شورای
شــهر از تیم ذوبآهن ،به مردم اصفهــان و هواداران این
باشگاه ،پیروزیهای متوالی تیم فوتبال ذوبآهن را تبریک
گفت.
** دیدار مهم ذوبآهن اصفهان با اســتقالل
تهران
ذوبآهن اصفهان که با برتری مقابل نماینده هند به
لیگ قهرمانان آسیا رسید ،یکشنبه  15بهمن ساعت 15
در مصافی بسیار مهم در مقابل استقالل تهران در ورزشگاه
فوالدشــهر به میدان میرود .ذوبآهن با پیروزی در این
دیدار ،حضور خود در بین باالنشینان جدول را تثبیت کرده
و یکی از اصلیترین مدعیان کسب سهمیه فصل بعد لیگ
قهرمانان آســیا خواهد بود .تالشگران ذوبآهن اصفهان
با کارت پرســنلی و خانواده معزز شهدا و جانبازان با کارت
خود میتوانند بهصورت رایگان ،برای تماشای این بازی در
ورزشگاه بزرگ فوالدشهر حاضر شوند.

شهيدذوبآهني،شهيدشاخصكارگري
شهرستانفالورجانشد
در آستانه برگزاری کنگره ملی سرداران و  1300شهید شهرستان فالورجان اولین یادواره
شهدای کارگر شهرستان فالورجان به همت بسیج کارگری شهرستان و کارخانههای مربوطه
برگزار شد و شهيد محمد کاظ مزاده كه از كاركنان ذوبآهن بود بهعنوان شهيد شاخص كارگري
شهرستان فالورجان معرفي گردید .در این یادواره که مسئولین استانی و شهرستانی و مدیران و
کارگران شرکتها و فرمانده بسيج ذوبآهن حضور داشتند ،سرهنگ فتحیان فرماندهی سپاه
شهرستان فالورجان بر لزوم توجه به کارگر و قشر کارگر و زنده نگ هداشتن یاد و خاطره شهیدان
کارگر تأکید کرد و گفت :وصیتنامه اين شهيد بزرگوار را میخوانیم انگار با درك شرايط امروز
نوشته است و به اهميت به توليد توجه خاصي داشته است .اين مهندس شهيد با حضور خود در
مناطق عملياتي غرب سبب خیروبرکت براي روستاهای محروم شد که هنوز آثار آن در منطقه
مشهود است .در ادامه مراسم با روایتگری راویان دفاع مقدس و خاطره گویی از مجاهدتهای
کارگران شهید ادامه يافت و در ادامه وصیتنامه سردار شهيد کاظ مزاده توسط فرزند شهيد قرائت
گرديد كه حال و هوای خاصي به مراسم افزود و در انتهای مراسم بنا بر تأکید مقام معظم رهبری
کهخانوادههایشهداچشموچراغاینملتهستندازتعدادیازخانوادههایمعظمشهدایکارگر
خبرنگار افتخاري ،خليل شكراني
تجلیل به عمل آمد.
خانواده موفق ذوب آهن اصفهان

مهدي اسماعيلي اشكهران فرزند جابر شاغل در
مديريت اتوماسيون و ارتباطات
كسب رتبه برتر علمي در سال تحصيلي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد نجف آباد

بهفر دري شاغل در مديريت راهبري و پشتيباني
ماشين آالت و خودروهاي سنگين

مقام دوم مسابقات پرس سينه قهرماني استان اصفهان
رده سني پيشكسوتان وزن  82/5كيلوگرم

اميد ابراهيمي شاغل در مهندسي نت مكانيك

مقام سوم مشترك در مسابقات كشتي آزاد كارگران
استان اصفهان وزن  74كيلو گرم

آرش قنبري فرزند مسعود شاغل در مديريت
مهندسي نورد

مقام دوم مسابقات قهرماني واترپلوي استان اصفهان رده
سني  11تا  12سال

اصغر بختياري فرزند فرهاد شاغل در مديريت
توليدات كك و مواد شيميايي

مقام اول مسابقات قهرماني شطرنج شهرستان نجف آباد

اصغريزدانينجفآباديشاغلدرمديريتراهبري
وپشتيبانيماشينآالتوخودروهايسنگين

مقام اول مسابقات قهرماني پرس سينه شهرستان نجف
آباد وزن  90كيلوگرم
روابط عمومي

سيد ماهان نايب آقايي فرزند
سيد حسين شاغل در مديريت
حسابداري عمومي

مقام اول آزمون ارزشیابی توصیفی
مقطع ششم

شركت با تبريك
به اين عزيزان
و خانواده هاي
محترمشان،
براي اين فرزندان
خانواده بزرگ ذوب
آهنموفقيتبيشتر
را آرزو مند است

کوچهباغسفر
آبشار دره عشق ،اردل

آبشــار دره عشق در نزدیکی روستای دره عشق اردل در استان چهارمحال و بختیاری
واقع است .دره عشق یکی از زیباترین درههای استان چهارمحال و بختیاری است که در
جنوب غربی استان و در بخش ناغان واقع گردیده است .این آبشار در دل جنگلهای منطقه
ی حفاظت شده ی هلن و در منطقه مشایخ قرار داشته و منظرهای زیبا و دیدنی را برای
عالقهمندان به طبیعت رقمزده است .این آبشار با سرعت زیاد از دل كوه بیرون میجهد و
بیش از یکصد متر ارتفاع دارد .در كنار این آبشار رود كارون بهآرامی جاری است و در تركیب
با انارستانها و شالیزارهای روستاهای دره عشق و دورك شاهپوری ،فضای شگفتانگیزی را
به وجود آورده است.دره عشق منطبق بر گسل اصلی زاگرس است .کوههای سبز کوه و لجی
بهصورت دیوارهای سترگ در بخش شمال شرقی دره و کوه بزمنی ،کرمان و کرکنجی نیز
بهصورت دامنههای تند به همراه صخرهها و پرتگاههای فراوان در جنوب غرب جلوه گری
میکنند .ارتفاع کم کنارههای رودخانه و تغییر بسیار زیاد بلندی در فاصله خیلی کم سبب تنوع
میکرو کلیماهای (آبوهوای ریز یا خرد) گوناگون شده و به همین خاطر از آبوهوای گرم
تا آبوهوای سرد را در فاصله حدود دو تا سه هزار متری میتوان دید .این تنوع و گوناگونی
را در جنس سنگها ،شیب دامنهها ،شکل دامنهها (پرتگاهها ،دیوارهها ،صخرهها ،درههای
کوچک و )...پوشش گیاهی و غیره میتوان دید .در حقیقت ترکیب شکلها و تنوع آنها چشم
اندازهای بسیار شگفتانگیز و رؤیایی را به وجود آورده بهویژه در آغاز فصل بهار که انسان را
به وجد میآورد و عاشق اینهمه زیبایی میکند و نام دره عشق» چه بسیار مناسب به آن
میآید .در اكثر فصول سال و بويژه در فصل بهار ،بازديد از اين آبشار ،مناسب و دلنشین است.
مديريت خدمات و امور اجتماعي
خدمات اقامتي و تفريحي ،داريوش بهادري

اطالعيه قرآني
مدیریت آموزش و توســعه 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 ()F423050
اقدامنمايند.
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
مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی

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

مجتبيدهقان

1396/10/20

فوالدسازي

مهزيار

سعيدكريمي

1396/10/19

كوره بلند

آرتان

ابوالفضلفالحيان

1396/10/18

نورد

ياسمن

عليرضامعتمدي

1396/10/21

اتوماسيون

نازنين
زهرا

عبدالمجيدكاظمي

1396/10/30

راهبري

رادمان

رمضانعليفخاري

1396/10/20

آگلومراسيون

محمد
طاها

سيد جاسم موسوي

1396/10/24

آگلومراسيون

سيد
سبحان

ابوالفضلصفري

1396/10/27

فوالدسازي

سجاد

محمدسوراني

1396/11/06

انرژي

راحيل

عليرضارادمنش

1396/11/04

روابط عمومي

كيهان

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

مصطفيجمشيديان

نورد

1396/10/27

