برگزاریجشن16هزارنفریتجلیل
ازدانشپژوهانممتازخانوادهبزرگ
ذوبآهناصفهان
دومین مرحله جشن تجلیل از دانشپژوهان ممتاز خانواده
بزرگ ذوبآهن اصفهان در سال  96از  8تا  12اسفندماه
طی هفت برنامه در ورزشگاه بزرگ فوالدشهر ،برگزار شد.
مدعوین این جشنها  13هزار  860نفر و تعداد تجلیل
شدگان  4هزار و  273نفر بودند که برنامههای شاد و
مفرحی شامل تئاتر ،موسیقی ،تقلید صدا و برنامه خاله سحر
برای آنها اجرا شد.
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بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در
دیدار دستاندرکاران کنگره  ۱۴هزار
شهید جامعه کارگری کشور:

برایپنجمینسالپیاپیبهعنوانشرکتبرتردررعایتحقوقمصرفکنندگان

ذوبآهن اصفهان تندیس طالیی و لوح سپاس
رعایتحقوقمصرفکنندگانراکسبکرد

02

کارگران در حوادث
انقالب و دفاع مقدس
با بصیرت و غیرت
درصحنه بودند

حضرت آیت ا ...خامنهای در این دیدار ،بزرگداشت
شهدا در سراسر کشور را نشانه لطف و اراده الهی مبنی
بر مستدام ماندن سایه شهیدان بر سر ایران دانستند
و گفتند :تکریم شهدای برخی اقشار ازجمله شهدای
کارگری ارزش مضاعف دارد زیــرا در همه حوادث
دوران انقــاب ،مقابله با گروهکها و دفاع مقدس،
کارگران باغیرت و بصیرت درصحنه حاضر شدند.
ایشــان با اشــاره به ناکام ماندن ضدانقالب در
تحریک کارگران علیه جمهوری اســامی ،افزودند:
یکی از کارهای اساسی دشــمنان ،تحریک و وادار
کردن کارگران به ایجــاد رکود در کارخانهها بود اما
کارگران در این سالها همواره با بصیرت و همت و
تدین ایستادند و دست دشمن را رد کردند.

سرمقاله
سالروز والدت نورانی حضرت
فاطمه (س) و گرامیداشت
روزهای مادر و زن

فضای سبز ذوبآهن یك نماد ملی و
الگویی برای دیگر صنایع است
رویداد

02

تیمفوتسالكاركنانشركت
مقام سوم مسابقات ایمیدرو را
كسب كردند
04

گوناگون

مهندس اردشــیر افضلی معاون بهرهبرداری ذوبآهن اصفهان در
همایش سراســری مدیران خبرگزاری فارس که از  9تا  11اسفند در
اصفهان و به میزبانی ذوبآهن برگزار شد ،از افزایش تولید این شرکت
در  11ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
وی در تشریح این افزایش تولید گفت :تالشگران ذوبآهن اصفهان
موفق شدند از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به  11ماه نخست سال
گذشــته افزایش  25درصدی در تولید کک ،افزایش حدود  6درصد در
تولید بخش فوالدسازی و افزایش بیش از  11درصد را در تولید آگلومره
رقم بزنند.وی با اشاره به اینکه ذوبآهن اصفهان در آستانه پنجاهسالگی
قرار دارد ،گفت :این مجتمع عظیم صنعتی نقش مهمی در شکلگیری صنعت فوالد کشور ایفا کرد و امروز نیز در
ابعاد مختلف به بالندگی و توسعه خود ادامه میدهد.مهندس افضلی ضمن اشاره به تنوع تولیدات ذوبآهن گفت:
این شرکت بویژه در بخش نورد ،در کشور منحصربهفرد است و قادر به تولید محصوالتی همچون تیرآهن بالپهن،
ریل و مقاطع مختلف است که در کشور تنها تولیدکننده این محصوالت محسوب میشود.
معاون بهرهبرداری ذوبآهن به فعالیتهای زیستمحیطی این شرکت در راستای مسئولیتهای اجتماعی
نیز اشاره کرد و گفت :این شرکت از  15سال گذشته اقدامات گستردهای برای کاهش مصرف آب انجام داده که
حاصل آن صرفهجویی  50درصدی در این زمینه است .در ضمن این شرکت که از پساب زرینشهر برای تأمین
آب خود استفاده میکند ،اقدامات جدیدی برای استفاده از پساب شهرهای اطراف آغاز کرده که تأثیر چشمگیری
در کاهش مصرف آب خواهد داشــت.مهندس افضلی در همایش مدیران سراسری خبرگزاری فارس ،به نقش
مهم خبرنگاران در توسعه کشور اشاره کرد و گفت :اصحاب قلم و خبرنگاران نقش مهمی در توسعه سرمایههای
روانشناختی جامعه ایفا میکنند و با گزارش پیشرفتها و توسعههای صورت گرفته ،امید و انگیزه را در جامعه
تزریق میکنند.همایش سراسری مدیران خبرگزاری فارس از  9تا  11اسفند در اصفهان و به میزبانی ذوبآهن با
حضور مدیرعامل ،سردبیران و سرپرستان خبرگزاری فارس در استانهای مختلف کشور در شهر اصفهان برگزار
شد .شرکتکنندگان در این همایش ،از خط تولید و پروژههای توسعه این شرکت نیز بازدید به عمل آوردند.

رویــداد

معامالت این هفته سهام شــرکت پس از تعطیلی روز
سهشنبه مورخ  96/12/01از روز چهارشنبه پیگیری شد و در
این روز قیمت هر سهم شــرکت ذوبآهن با کاهش 1/88
درصدی ( 16ریال) مواجه و به قیمت  834ریال نزول یافت.
در روز شنبه روند معامالت ذوب مثبت شد و هر سهم شرکت
با ثبت قیمت  852ریال ،افزایش  2/16درصدی ( 18ریال) را
رقم زد و تنها روز مثبت سهم ،در این هفته رقم خورد .در روز
یکشنبه روند معامالت سهام شرکت نزولی شد و هر سهم
شرکت با افت نامحسوس 2ریالی ( 0/23درصد) به قیمت850
ریال کاهش یافت .روز دوشنبه نیز روند معامالت نزولی طی
شد ،بهاینترتیب که هر سهم ذوب با ثبت قیمت  843ریال،
افت  7ریالی ( 0/82درصد) را تجربه کرد و به کار خود در این
هفته پایان داد .حجم معامالت سهام شرکت در هفته کاری
مورد گزارش تقریبًا 116میلیون سهم بود که نسبت به هفته
کاری گذشته کاهش 74درصدی در حجم معامالت سهام را
نشانمیدهد.درهفتهجاریسهمخریدارانحقیقی 93درصد
و ســهم خریداران حقوقی  7درصد بوده است 97 .درصد از
فروشهامتعلقبهحقیقیهاو 3درصدنیزمتعلقبهحقوقیها
بود .در این هفته شاخص کل بازار بورس  51واحد (معادل0/1
درصد) کاهش داشت .شاخص فرابورس نیز با  4واحد (معادل
 0/4درصد) کاهش روبرو شد .در این هفته در بازار بورس حدود
 6/3میلیارد سهم به ارزش 1134میلیارد تومان معامله شد که
 35درصدافزایشارزشمعامالتنسبتبههفتهکاریگذشته
رانشانمیدهد.

اطالعیه

سامانه تلفنی  123آماده دریافت و رسیدگی بهتمامی رخدادهای امنیتی
در حوزه رایانه و اتوماسیون صنعتی است
مدیریت حراست شرکت

گوناگون

نسبت ارزش معامالت به ارزش بازار (گردش معامالت)
برای شرکت ذوبآهن در هفته جاری  0/35درصد بوده است
کهنسبتبههفتهگذشته 75درصدکاهشیافتهاست.
** روندکلیبازار
بازارسهامازهفتهگذشتهتاکنونبانوساناتمحدودیهمراه
شد .این روند کم نوســان درمجموع کاهش  0/25درصدی
شــاخص کل را از ابتدای هفته گذشته به دنبال داشته است.
همچنین در این مدت میانگین ارزش معامالت خرد روزانه در
محدوده کمتر از  ۱۴۰میلیارد تومان قرار داشته است .تمامی
این موارد نشان از حاکمیت شرایط کمرمقی بر بازار سهام دارد.
کارشناسان دالیلی ازجمله بســته کنترل التهاب ارزی با
پیشنهاد سود سپرده ۲۰درصدی را مهمترین عامل در ایجاد این
شرایط عنوان کردند که به خروج بخشی از نقدینگی از بورس به

بازار پول منجر شده است .این گروه معتقدند ظ دولت موفق شد
با این راهکار جریان نقدینگی به سمت سکه و دالر را کاهش
دهد و مجددًا جریان پول را به بازار بانکی هدایت کند ،اما این
تصمیمبهدیگربازارهاازجملهبازارسهامفشارواردکرد.بهاعتقاد
کارشناسانکاهشنرخدالرازسطوحفعلی،سودآوریبنگاههای
سهام را تحت تأثیر قرار میدهد .در این میان با توجه به اینکه
مهلت دوهفتهای بانک مرکزی در هفته آینده به اتمام میرسد،
ابهام درباره کاهش مجدد این نرخ به ۱۵درصد ،فضای احتیاطی
را در بازار ایجاد کرده است .این کارشناسان معتقدند ،نوسانات کم
دامنه شاخص در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و چنانچه
عاملبنیادیخاصینباشدتاپایانسالاینروندادامهمییابد.
**در جدول ،مقایسه قیمت سهام ذوبآهن و
چند شاخص مرتبط با آن را مالحظه میکنید.

هفتهمنتهیبه
 7اسفند 96

هفتهمنتهیبه
 30بهمن 96

درصد
تغییر

1

شاخص کل

98،098

98،149

-0.1

↓

2

شاخصفرابورس

1،094

1،098

-0.4

↓

3

شاخصصنعت

87،183

87،289

-0.1

↓

4

شاخص فلزات اساسی

59،215

59،611

-0.7

↓

5

قیمت سهام ذوب آهن

843

850

-0.8

↓

6

ارزش معامالت سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

97،902

395،845

-75

↓

7

ارزش بازار سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

27،971،235

28،203،228

-0.8

↓

8

نسبت گردش معامالت  -درصد

0.35

1.40

-75

↓

ردیف

نام شاخص

جهت
تغییر

اطالعیه

ضمن تبریک پیشاپیش حلول سال نو ،به اطالع كلیه همكاران ارجمند میرساند :عالقهمندان به استفاده از اماکن اقامتی و تفریحی انزلی و چادگان در زمان تعطیالت پایان سال و نوروز 97
میتوانند از تاریخ  96/12/14با مراجعه به سامانه رزرو اماكن اقامتی و تفریحی شركت که از طریق پرتال داخلی شرکت ،لینک رفاه و خدمات و وبسایت اصلی شرکت به آدرس
(،)www.esfahansteel.comلینك رزرو اماكن اقامتی و تفریحی قابلدسترسی است ،نسبت به انتخاب ویالی مدنظر خود از نظر مکان ،نوع و ظرفیت ،بر اساس هزینههای
درجشــده جهت هر ویال اقدام کنند .افرادی كه تاکنون از اعتبار یارانهای تخصیصی خود ( 1/500/000ریال) اســتفاده نکردهاند ،در این ایام ،امكان اســتفاده دارند .بدیهی اســت
مدیریت خدمات و امور اجتماعی
هزینههای مازاد بر اعتبار یارانهای در چهار قسط از حقوق استفادهکنندگان کسر میشود.

(( آگهی فراخوان ))
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

اطالعيه

به اطالع همكاران گرامی میرساند ،مدیریت راهبری شرکتها امور مجامع و سهام ،به محل ساختمان توحید ،طبقه ششم
انتقالیافته است .همچنین بازنشستگان محترم شركت نیز میتوانند در روزهای زوج (شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه) جهت انجام امور
مربوط به سهام ذوبآهن اصفهان به مجموعه اداری  -آموزشی ذوبآهن واقع در بلوار شفق مراجعه نمایند .تلفنهای مدیریت
عبارتاند از  031-52573538و شماره تلـفن اصفهان  031-37816807است.
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گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته كاری
 96/12/02لغایت 96/12/07

معاون بهرهبرداری ذوبآهن اصفهان در همایش سراسری مدیران خبرگزاری فارس:

افزایش تولید ذوبآهن اصفهان
در  11ماه نخست سال جاری

اعزام کاروان راهیان نور از کارخانه
ذوبآهن اصفهان

قهرمانيكارگرانباالیچهلسالذوبآهنو
نایبقهرمانیكارگرانزيرچهلسالذوبآهن
درمسابقاتدويصحرانورديکارگراناستان

رديف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت
دریافتاسناد

مهلت
ارائهپيشنهاد

1

مناقصهعمومي

9602091 R1

خريد  90هزار تن سنگ دولوميیت
با دانه بنديی 0-3

96/12/23

96/12/23

ضمنًا ليست استعالمهاي مربوط به خريدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه) در سايت شركت به آدرس ذيل درج ميگردد.

سایر موارد :

 -1زمان دريافت اسناد  :از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداريی مهلت دریافت اسناد (مندرج در جدول)
-2جهت

دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.com

مراجعه فرمايید.

بیســتم جمادیالثانــی هرســال قمری(18
اسفندماه سال جاری) بهعنوان سالروز تولد نورانی
دخت گرامی پیامبر عظیمالشــأن اســام(ص)
حضرت زهرا(س) روز زن و روز مادر نامیده شده و
این موضوع بهانهای برای یادآوری؛ احترام نهادن
به شخصیت و تقدیر بیشتر از مادران و همسران
اســت .در اینجا ســالروز والدت فرخنده حضرت
فاطمه(س) و روز مادر وزن را به عموم همكاران
بویژه بانــوان گرامی و خانوادههایشــان تبریك
عرض كرده؛ در ادامه اشــارهای به مقام مادر وزن
میکنیم .شکی نیســت که مادر ازهرجهت مقام
ارجمند و واالیی در میان همه جوامع و همه ادیان
داشته و دارد و همگان با دید احترام به او مینگرند
و به عظمت و بزرگی از وی یاد میکنند .هر دین
و آیینی که در طول تاریخ آمده به این مسئله توجه
کرده و مردم را به خدمت به مادر فراخوانده است.
همانگونه که دین نسبت به سایر پدیدههای عالم
اظهارنظر میکند ،جهان را آنگونه که هست به
ما مینمایاند و در امور معنوی ارزشها را معرفی و
در مورد آنها ارزشگذاری و داوری میکند؛ درباره
مــادر و مقام و جایگاه او نیز ســاکت نبوده ،بلکه
عنوان مادری را جایگاه بس واال و ارزشمند دانسته
و مقــام وی را گرامی مــیدارد .ادیان علیرغم
بعضی اختالفاتی که دارند در این زمینه اتفاقنظر
داشته و همه بادید احترام به مادر مینگرند و مقام
او را ارج مینهند .تاکنــون بیش از صدها کتاب
مستقل درباره حضرت فاطمه زهرا(س) نوشتهشده
و به زبانهای مختلف زنده دنیا به چاپ رســیده
است .واقع امر این اســت که فاطمه(س) ،قرآن
ناطق است و بانوی قرآن؛ و با قلم و جوششهای
فکری ،آنهم اندیشه بشر معمولی و با سالح قلم
افراد بشــری حتی دارای صالحیت ،نمیتوان به
جاللت فاطمه(س) ،دسترسی پیدا کرد .اگر فاطمه
زهرا «لیلة القدر بزرگ» اســت و اگر فاطمه زهرا
«مادر معجزهها» اســت و اگر از وی «شکوفهی
عصمت»« ،کوثر ربانی»« ،کوثر والیت»« ،مادر
امت»« ،فرشــته زمینی»« ،خورشید عالمتاب»،
«ماه هفتآسمان» و ...نام میبریم چگونه میتوان
به کنه شــخصیت او واقف گشت؟ اگر بگوییم او
«مرکز پرگار عشق» است که ما او را دختر نبوت و
همسر والیت و مادر امامت میدانیم؛ حق مطلب
بهتر ادا میگردد چه بگوییم به قول مرحوم دكتر
شــریعتی فاطمه؛ فاطمه اســت .از نگاه وحیانی
اســام ،همچنان که فرزندان بر والدین حقوقی
دارند ،پدر و مادر نیز حقوقی بر گردن فرزندانشان
دارند .در محیــط خانه و اجتماع برجســتهترین
نقش مادر نقش تربیتی اســت .اهمیت این نقش
ازآنجا روشــن میشود که کودک نخستین بار در
آغوش مادر قرار میگیرد و آدابورسوم اجتماعی
را از او میآموزد .کودک از دامن مادر یاد میگیرد
کــه چگونه با دیگــران رفتار نمایــد و چگونه با
آنان برخورد داشته باشــد .چگونگی رفتار مادر با
کودک در شکلدهی ساختار شخصیتی او تأثیری
چشمگیر دارد .ازاینرو ،کارشناسان مسائل تربیتی
بر نقش مادر در تربیت فرزند همواره تأکید داشته
و دارند .و بدون شك مادران شایسته نتیجه تربیت
درست دخترانی اســت كه به دست مادران خود
صورت گرفته و دختران شایســته امروز نیز زنان؛
همسران و مادران شایسته فردا رابه همراه دارند...
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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:
** -1آیا امکان استفاده کارکنان از رایانه چادگان و انزلی
برای ایام نوروز وجود دارد؟
مدیریت برنامهریزی و نظارت بر خدمات رفاهی و اجتماعی :عالقهمندان
به اســتفاده از اماکن اقامتی و تفریحی انزلي و چادگان در زمان تعطیالت
پایان سال و نوروز  97میتوانند از تاریخ  96/12/14با مراجعه به سامانه رزرو
اماكن اقامتي و تفريحي شركت که از طریق پرتال داخلی شرکت ،لینک رفاه
و خدمات و وبسایت اصلی شرکت به آدرس(،)www.esfahansteel.com
لينك رزرو اماكن اقامتي و تفريحي قابلدسترسی است ،نسبت به انتخاب
ویالی مدنظر خود ازنظر مکان ،نوع و ظرفیت ،بر اساس هزینههای درجشده
جهت هر ویال اقدام کنند.
الزم به ذکر اســت افرادي كه تاکنــون از اعتبار یارانهای تخصيصي
خود ( 1500000ريال) استفاده نکردهاند ،در اين ايام ،امكان استفاده دارند.
بدیهی اســت هزینههای مازاد بر اعتبار یارانهای در چهار قسط از حقوق
استفادهکنندگانکسرمیشود.
**  -2علت عدم نصب سطل زباله در اطراف رستوران 8-7
و ساختمان فوالدسازی چیست؟
سرپرست بهسازی :مقرر شد بازدیدی توسط مسئوالن مربوطه انجام و
در صورت نیاز برای حفظ محیطزیست نسبت به نصب سطل اقدام شود.
**  -3ابراز گالیه تعدادی از رانندگان خودروهای ســبک
درباره نحوه انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی
شرکت مهندسی پویش ساخت :با توجه به پیگیریهای انجامشده و
مذاکرات با شرکتهای بیمهگذار مختلف بررسیهای الزم انجام و مقرر شد
پس از قطعی شدن و انتخاب شرکت بیمهگذار نسبت به انعقاد قرارداد بیمه
تکمیل درمان برای رانندگان خودروهای سبک اقدام شود.
** -4علت عدم رسیدگی به مشکالت پرسنل فضای سبز
سروستانچیست؟
سرپرستی فضای سبز :با توجه به اینکه کارکنان فضای سبز سروستان
تحت پوشش شرکت مهندسی پویش ساخت است ،کلیه ضوابط و مقررات
تابع قرارداد منعقد شده است و بر اساس نوع و مفاد قرارداد اقدام میشود.
افکار سنجی روابط عمومی

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان شرکت
عنوان کرد:

اعزام کاروان راهیان نور
از کارخانه ذوبآهن اصفهان

ذوبآهــن اصفهان بهعنــوان خط مقدم جبهه صنعت هرســال با
برنامهریزی و اتخاذ تدابیر الزم درحرکتی بینظیر و بهیادماندنی نسبت به
اعزام کارکنان شرکت در قالب کاروان راهیان نور بهمنظور بازدید از مناطق
عملیاتی و آشنایی با رشادتها و جانفشانی شهدای عزیز در این باره اقدامات
شاخصی را انجام داده اســت .امسال نیز در این راستا بسیج ذوبآهن در
جلسات و برنامههای مدون تعداد  550نفر از کارکنان و خانوادههای آنها را
که تاکنون در این اردوی زیارتی شرکت نداشتند ،با  12دستگاه اتوبوس در
قالب دو کاروان به این مناطق سراسر حماسه و خاطرهانگیز اعزام میکند.
بدین منظور برای اطالعرسانی این فعالیتها گفتگویی با سرهنگ پرویز
امیدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان شرکت انجام دادهایم
که در ادامه میخوانید:
سرهنگ امیدی ضمن اشاره به کالم رهبر معظم انقالب اسالمی که
فرمودند راهیان نور یک حرکت با برکت است و فضیلت زنده نگهداشتن
یاد و خاطره شــهدا کمتر از شهادت نیست ،گفت :کارکنان ذوبآهن اعم
از کارگر ،مدیر و  ...هر یک در هر بخشــی با تالش و کوشش علیرغم
تحریمها به سهم خویش در راستای ارتقاء بهرهوری شرکت تالش میکنند.
درگذشته نیز تعدادی از کارگران همین کارخانه ازجمله سردار شهید حاج
بیژن طاهری ،ســردار شــهید محمدکاظم زاده و  ...از همین کارخانه در
جبهههای حق علیه باطل بهواقع درخشیدند و به درجه فرماندهی رسیدند.
ذوبآهن با تقدیم  286شهید به انقالب و همچنین پشتیبانی از جبهه نقش
بیبدیلی در پیروزی انقالب اسالمی ایفا نموده است.
وی افزود :بســیجیان ذوبآهن با ســاخت دو باب منزل مسکونی در
شهرستان لنجان ،کمک شاخص به زلزلهزدگان کرمانشاه و  ...افتخار دارند
درزمینه محرومیتزدایی یا و یاور هموطنان عزیز خود باشند.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ضمن اشاره به اینکه در
راستای تجدید بیعت با آرمانهای شهدا همهساله این اردو برگزار میشود،
تصریح کرد :امســال دو کاروان از کارخانه ذوبآهن به مناطق عملیاتی
اعزام میشوند :گروه اول  12اسفندماه ویژه مدیران سختکوش شرکت
است که ســاعت  7:30صبح پس از زیارت مزار مطهر شهدای گمنام از
کارخانه حرکت مینماید که برخی از برنامههای آن عبارتاند از :برگزاری
مجموعه بازدیدهایی از ســد و نیروگاه کارون سه ،یادمان عملیات والفجر
هشت ،مناطق عملیاتی کربالی  ،4پاالیشگاه آبادان ،موزه جنگ خرمشهر
و  ...گروه دوم شــامل کارکنان شرکت و خانوادههای آنهاست که روز 15
اسفندماه ســاعت  7:30صبح پس از زیارت مزار مطهر شهدای گمنام از
کارخانهحرکتمیکنند.
سرهنگ امیدی خاطرنشان کرد :بازدید از مناطق عملیاتی والفجر ،8
کربالی  4و  ،5فتح المبین ،هویزه ،طالییه ،برگزاری جشــن به مناسبت
میالد حضرت فاطمه(س) و روز زن ویژه بانوان و  ...ازجمله برنامههای این
اردو محسوب میشوند.
وی گفت :افرادی که در این اردوهای معرفتی شرکت میکنند پس از
بازگشت هر یک بهعنوان یک سفیر ،روایت کننده مشاهدات خود هستند
که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود .به این منظور با دعوت از برخی
از فرمانده عملیاتهای دفاع مقدس این عزیزان توضیحات الزم را برای
شرکتکنندگانارائهمیدهند.
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برای پنچمین سال پیاپی بهعنوان شرکت برتر در رعایت حقوق مصرفکنندگان

ذوبآهن اصفهان تندیس طالیی
و لوح سپاس رعایت حقوق
مصرفکنندگان را کسب نمود

ذوبآهن اصفهان برای پنجمین سال پیاپی بهعنوان شرکت برتر در
رعایت حقوق مصرفکنندگان شناخته شد و برای نخستین بار تندیس
طالیی و لوح سپاس مربوطه را در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از
حقوق مصرفکنندگان کسب کرد.
در این آیین توسط دکتر شریعمتداری
وزیر صنعت معــدن و تجارت تندیس
طالیی و لوح سپاس حمایت از حقوق
مصرفکنندگان بــه مهندس صادقی
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان اهدا شد.
آیین گرامیداشــت روز ملی حمایت
از حقــوق مصرفکننــدگان با حضور
دکتر شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ،دکتر پزشــکیان نایبرئیس
مجلس شــورای اســامی و جمعی
از مسئولین شــرکتها و صنایع تولیدی در محل سالن همایشهای
بینالمللی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
ذوبآهن اصفهان امسال برای پنجمین سال پياپي شركت برتر در
رعايت حقوق مصرفکننده شناخته شد و درحالیکه در سالهای گذشته
موفق به کسب تندیس نقرهای شده بود ،امسال برای نخستین بار تندیس
طالیی رعایت حقوق مصرفکننده را از آن خود کرد.
این مجتمع عظیم صنعتی بهعنوان یک بنــگاه بزرگ اقتصادی

و تولیــدی و خط اول جبهه صنعت در طــی نیمقرن تالش و همت
جهت تولید محصوالت فوالدی باکیفیت برتر با رعایت استانداردهای
موردنظر تاکنون توانسته اســت در عرصههای مختلف موفقیتهای
بزرگی را کسب کند .در بررسیهای دقیق و کارشناسی سازمان حمایت
از مصرفکنندگان در طی سال گذشته
و بر اساس معیارهایی همچون رضایت
مشــتریان ،وجود رویکردهای نظاممند
جهت بررسی شــکایات مشتریان ،دارا
بودن اســتانداردهای کیفیت ،شفافیت
در قیمتگذاری محصوالت ،دارا بودن
استانداردهای ایزو  ۲۰۰۰و ایزو ،۴۰۰۰
کســب تندیسهــا و گواهینامههای
بینالمللی و همچنین افزایش صادرات
محصوالت نســبت به دورههای قبل،
طراحی و توســعه محصــوالت جدید ،افزایش بهــرهوری و کاهش
هزینههای تولید ،ارتقای کمی و کیفی کاالها و خدمات پس از فروش،
خدمات مدرن و جلوگیری از واردات ،داشــتن واحد تحقیق و توسعه و
نوآوری و  ...این شرکت برای نخستین بار مفتخر به کسب لوح تقدیر و
تندیس طالیی شد.
در حقیقت کسب این موفقیت بزرگ و ارزشمند نتیجه همت تالش و
سختکوشی فوالد مردان ذوبآهن اصفهان محسوب میشود.

برگزاری جشن 16هزارنفری تجلیل از دانشپژوهان
ممتاز خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان

دومین مرحله جشــن تجلیل از دانشپژوهان ممتاز خانواده بزرگ
ذوبآهن اصفهان در سال  96از  8تا  12اسفندماه طی هفت برنامه در
ورزشگاه بزرگ فوالدشهر ،برگزار شد.
مدعوین این جشنها  13هزار  860نفر و تعداد تجلیل شدگان  4هزار
و  273نفر بودند که برنامههای شاد و مفرحی شامل تئاتر ،موسیقی ،تقلید
صدا و برنامه خاله سحر برای آنها اجرا شد.
کل شــرکتکنندگان در آیین جشن تجلیل از دانشپژوهان ممتاز
بیش از  16هزار نفر و تعداد تجلیل شدگان  4هزار و  960نفر است که در
دور نخست این جشنها در مجموعه شفق و دور دوم در ورزشگاه بزرگ
فوالدشهر از ایشان تجلیل شد.
در حاشیه این جشن با تعدادی از شرکتکنندگان گفتگویی داشتیم
که در ادامه میخوانید :خیراله علیخانی شاغل در مدیریت آزمایشگاه
مرکزی گفت :اینگونه جشــنها باعث افزایش روحیه و بیشتر شدن
میل به درس خواندن در فرزندان میشود .از دستاندرکاران این برنامه
قدردانی میکنیم که علیرغم مشــکالت شرکت این برنامه را برای
خانوادهها ترتیب دادند تا کارکنان بتوانند در کنار هم از این برنامههای
شاد و مفرح لذت ببرند.
علی بختیاری فرد شاغل در مدیریت اموال و انبار با مثبت ارزیابی
کردن این جشنها برای خانوادهها و فرزندان گفت :فرزند بنده از امسال
خودش را برای سال آینده آماده میکند تا بتواند دوباره در این جشنها
شرکت کند.
محمدعلی توکلی شــاغل در مدیریت فوالدسازی گفت :این

جشنها باعث افزایش روحیه در فرزندان میشود ولی فضای که برای
این برنامه اختصاص دادند مناسب نیست .نوردهی و صدای بلندگوها
بسیار بد بود .وی افزود :با انجام برنامههای فرهنگی و مذهبی میتوان
این برنامهها را غنیتر و محتوای بیشتری به آن بخشید.
احمدرضا قربانی شاغل در مدیریت آگلومراسیون برگزاری این
جشنها را در روحیه دادن به فرزندان بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت:
میدانیم که خداوند متعال در قرآن کریم بر اهمیت علم و دانشاندوزی
بسیار تأکید کرده و تعلیم و تربیت فرزندان بسیار مهم بوده و خانوادهها با
تعلیم و تربیت هرچه بهتر فرزندان خود در ساختن آینده کشور عزیزمان
نقش مؤثری را به عهده خواهند داشت .وی افزود :بعد از دو سال برخی
جوایز و کتابها تکراری اســت و بهتر است تالش فرزندان را به نحو
مطلوبتری پاسخ دهند.
مهدی سورانی شاغل در مدیریت فوالدسازی با ابراز خشنودی
از آیینهای ویژه تجلیل از دانشآموزان و دانشــجویان ،خواستار تداوم
اینگونه برنامهها از ســوی شــرکت ذوبآهن اصفهان شد و گفت:
برگزاری اینگونه مراسم برای روحیه همه خانواده مؤثر است و ازنقطهنظر
اینکه این برنامه میتوانند مشوق بسیار خوبی برای بچهها باشد و این
احساس را به آنها بدهد که عاملی برای شاد بودن خانوادهها شدند خیلی
مؤثر اســت .وی افزود :خوشحالی خانوادهها و بودن در کنار آنها در این
مراسم سالیانه انگیزهای است برای تالش مضاعف درزمینه تحصیلی .او
همچنین از مسئوالن خواست که به دانشجویان بیشتر توجه شود و با
برگزاری کالسهای آموزشی مثل زبان انگلیسی از آنها حمایت کنند.

مهندس صادقي در سمپوزیوم فوالد:96

ميزان توليد و رشد فوالد ،شاخص پيشرفت
كشورهااست

مهندس احمد صادقي مدیرعامل ذوبآهن اصفهان در سمپوزیوم
فوالد  96كه در روزهاي  8و  9اســفندماه جاري توسط انجمن آهن و
فوالد ايران در محل همایشهای بینالمللی جزيره كيش برگزارشده بود
به طرح نظرات و تجربیات خودپرداخت.
مهندس احمد صادقي سهشنبه  8اسفندماه در پانل تخصصي اين
ســمپوزيوم با عنوان موانع موجود بر سر راه رقابتپذیری محصوالت
فوالدي و راهکارهای برونرفت از آن در سخناني گفت :مشكل اصلي
صنعت در ایران اين است كه ما صنعت را بهعنوان يك موجود زنده و
در حال حركت نديده بلكه آن را بهصورت يك تصوير راكد و ثابت نگاه
میکنیم .ما صنعت و فناوری را خريده و به کشــور وارد میکنیم ولي
ديگر كاري به رشد و تغییر آن نداشته و بعد از چند دهه كه چشم بازکرده
و پیگیر میشــویم میبینیم كه دنيا تغيير كرده و آن صنعت و فناوری
متحول شده و جايگزين شده ولي ما هنوز درگذشته درجا میزنیم.
وی ضمن مقايسه وضعيت صنعت فوالد در ايران و کشور كره گفت:

ذوبآهن اصفهان و شرکت پوسكو در زمان و شرایط مشابهي شروع به
کارکردند ولي د ر حال حاضر آنها كوره بلند شماره  3را برای ما ساخته و
ما تنها مصرفکننده تجهيزات آنها شدهایم.
مدیرعامل ذوبآهن افزود :كشورهاي پيشرفته توليد و مصرف مواد
اوليه خود را متوازن نگهداشته وسعي میکنند در قراردادهاي خود فناوری
و روند رشــد آن را باهم خريداري كرده و خود را صاحب پیشرفتهای
بعدي همان صنعت و فناوری كنند درحالیکه ما فقط فناوری را خريده
و کاری بــه تغيير و تحول بعدي آن نداريم و حتی به فكر اســتفاده از
تجربيات و دانش آنها هم نيســتيم و این نوع نگرش و عملکرد است
كه مارا همچنان عقب نگهداشته است .مهندس احمد صادقي در ادامه
تصریح کرد :در حال حاضر در جهان ميزان توليد و رشد فوالد شاخص
پيشرفت كشورها است و ما بايد به فكر رفع مشكالت اين صنعت باشيم
و از مزیتهای رقابتي و منابع موجود كشور از قبیل انرژي ارزان ،نيروي
انساني موجود ،سنگآهن و دیگر امكانات بهخوبی بهرهبرداری كنيم.

دكترالهيجانزادهمديربرجستهمحيطزيستكشوردرمصاحبههفتهنامهآتشكار:

فضاي سبز ذوب آهن يك نماد ملي والگويي
براي ديگر صنايع است

دكتر احمد رضا الهيجان زاده مدير كل حفاظت محيط زيســت
اســتان خوزستان و مدير كل اســبق حفاظت محيط زيست استان
اصفهان هنگام بازديد از غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه بین
المللی محیط زیست در مصاحبه با خبرنگار هفته نامه آتشكار ضمن
اشــاره به ســابقه  50سال
فعاليت توليدي اين شــركت
يادآور شد  :ذوب آهن اصفهان
به عنوان قديمي ترين صنايع
ايــران با توجه بــه قدمت و
برخورداري از تكنولوژي هاي
موجــود در زمان ســاخت به
مرور خود را با تكنولوژي هاي
جديد و هماهنگي با استاندارد
هاي فعلي منطبق كرده و با
توجه به اطالعات من از اين
شــركت و زمــان فعاليت در
اســتان اصفهان بايد بگويم كه ذوب آهن در ســال هاي گذشته و
خصوصا  15ســال اخير با يك برنامه ريزي دقيق و ارائه طرح هاي
مختلف زيست محيطي در حين كاهش آالينده ها به سمت اجرايي
نمودن استانداردهاي جديد حرکت نموده است .
وی افزود  :امروز كه به غرفه ذوب آهن آمدم متوجه شدم كه
طرح ها و پروژه هاي زيســت محيطي ذوب آهن بعضًا تكميل و
به نتيجه رســيده و بقيه نيز در حال اجرا مي
باشــد و اقدامات خوبي هم در مورد مديريت
پســاب و پســماند صورت گرفته است .دكتر
الهیجان زاده در ادامه اين مصاحبه با اشــاره
به توفيق ذوب آهن در ايجاد بزرگترين جنگل
مصنوعي و دست كاشــت كشور در محدوده
كارخانــه گفت  :فضاي ســبز ذوب آهن يك
نماد ملي اســت واز يك صنعت بزرگ و مادر
نيز چنين انتظاري مي رود  .از ديگر صنايع و
شركت ها نيز مي خواهيم كه از اين كار ذوب
آهن الگوبرداري كنند .
دكتر الهیجان زاده با اشــاره به جشــن 50
سالگي ذوب آهن در اسفندماه سال جاري افزود:
ذوب آهن اصفهان با توجه به ســوابق توليدي
خود قابليت هاي بيشــتري براي كسب برتري در زمينه هاي حفظ
محيط زيست ،انجام مسئوليت هاي اجتماعي و  ...دارد و با اقتداري
كه به خرج مي دهد چنين توفيقاتي را به زودي كسب خواهد كرد .
** مهندس هرمز محمودي راد پيشكسوت و فعال محيط
زيست كشور درمصاحبه با هفته نامه آتشكار:

اشتغال زايي واقدامات زيست محيطي ذوب آهن از جايگاه بااليي
برخوردار است
مهندس هرمز محمودي راد پيشكســوت و فعال محيط زيست
كشــور در بازديد از غرفه ذوب آهن در مصاحبه با خبرنگار آتشكار
گفت  :من  41ســال و ســه
مــاه در امور محيط زيســت
فعاليت كرده و طي  30سال
خدمت رسمي در اين حوزه ،
در  8اســتان كشور مدير كل
حفاظت محيط زيســت بوده
ام و هم اكنــون نيز در يك
ســازمان غير دولتــي به نام
صنــدوق هاي ملــي محيط
زيست خدمت مي كنم .
مهندس محمودي راد با
اشاره به آشــنايي قبلي خود
با ذوب آهن گفت  :این شــرکت يك بنــگاه قديمي اقتصادي و
توليدي ايران اســت كه نقش بسزايي در اشتغال زايي مستقيم و
غير مســتقيم دارد و در حال حاضر نيز جايگاه وااليي در اقتصاد
مقاومتي دارد .
وي گفت  :اين شركت عالوه بر توليد  ،معضالت زيست محيطي
را نيــز برطرف كرده و با ايجاد بيش از  16هزار هكتار فضاي ســبز
نقــش مهمي در پااليش هــواي منطقه و زيبا
سازي آن دارد  .اين كار ذوب آهن نشانه تعهد و
تعلق خاطر آن به اصل  50قانون اساسي كشور
و انجام وظيفه ملي و مسئوليت هاي اجتماعي
خود است .
مهندس محمودي راد همچنين با اشاره به
معضل كمبود بارندگي و محدوديت منابع آبي
كشــور گفت  :باز چرخانــي منابع آب در ذوب
آهن و صرفه جويي هاي انجام شــده در خط
توليد اين شــركت كمك شاياني به منابع آبي
منطقه و استان در شرايط بحراني موجود نموده
است .شایان ذکر است در حاشیه این نمایشگاه
دکتر رحمان دانیالی مدیر کل سازمان حفاظت
از محیط زیست اســتان اصفهان نیز از غرفه
ذوب آهن اصفهان بازید کرد و کارشناسان مربوطه توضیحاتی در
خصوص پروژه های زیســت محیطی شرکت ارائه کردند  .ضمن
اینکه  57نفر از نوآموزان مهد کودک گلســتان علی اصغر منطقه
دو تهران نیز شور و هیجان خاصی به غرفه ذوب آهن اصفهان در
این نمایشگاه بخشیده بودند .
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بحران آب در کمین صنعت فوالد ایران
مدیر مؤسســه استیل پرایس تشــریح کرد :برخورداری از منابع
عظیم گاز و در اختیار داشتن ذخایر سنگآهن ایران را به تولیدکننده
برتر فوالد در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است ،اما بیشک بحران
آب را میتوان یکی از جدیترین مشــکالت پیش روی این صنعت
برای رســیدن به تولید  ۵۵میلیون تن فوالد در ســال  ۲۰۲۵یعنی
حدود  ۹سال دیگر دانست.
برخورداری از منابع عظیم گاز و در اختیار داشتن ذخایر سنگآهن
ایران را به تولیدکننــده برتر فوالد در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده
است ،اما بیشک بحران آب را میتوان یکی از جدیترین مشکالت
پیش روی این صنعت برای رسیدن به تولید  55میلیون تن فوالد در
سال  2025یعنی حدود  9سال دیگر دانست .بر اساس آمار سازمان
فائو ،مصرف ســاالنه آب در ایران تقریبًا  93میلیارد مترمکعب است
کــه  92درصد آن یعنی حدود  86میلیــارد مترمکعب آن در بخش
کشاورزی و  6/6درصد آن یعنی حدود  6میلیارد مترمکعب در بخش
خانگی و شــهری و  1/2درصد یعنی حدود  1میلیارد مترمکعب در
بخش صنعت مصرف میشــود .این در حالی اســت که تنها دوازده
درصد از مساحت ایران زیر کشت میرود و سهم کشاورزی در تولید
ناخالص داخلی کشور  15درصد و سهم اشتغالزایی این صنعت 15
تا  18درصد برآورد شده است .تحلیلهای اخیر رسانه خاورمیانهای
«المونیتور» نشان میدهد  32استان ایران در گروهی جای گرفتهاند
که کمبود آب را تجربه خواهند کرد و  13اســتان از این  32استان
در حال حاضر هم با بحران آب مواجه هستند .المونیتور خاطرنشان
کرده استانهایی که در حاشیه دریای خزر قرارگرفتهاند ،شامل این

استانها نخواهند بود ،زیرا منابع وســیع آب را در اختیاردارند .همه
اینها در حالی اســت که بهرهبرداری ایران از آبهای ســطحی 97
درصد است درحالیکه نرم جهانی آن  40درصد است و واضح است
که این مورد به مدیریت نادرست آب در کشور برمیگردد.
آبهای ســطحی در کشــور ما در حال پایــان یافتن و آبهای
زیرزمینی نیز در حال پایین رفتن است ،آبهای زیرزمینی معمو ً
ال به
نام منابع تجدید پذیر شــناخته میشوند ،یعنی فرض بر این است که

خانهشاپوری-شيراز

کوچه باغ سفر | هنر ایرانی و معماری فرنگی دستبهدست هم داده
و بنایی منحصربهفرد و باشکوه را در دل شهر و شعر و ادب پارسی ایجاد
کرده اند که نمونهاش را بهسختی میتوان یافت .این بنا که متعلق به یکی
از تاجران به نام شیراز عبدالصاحب شاپوری بوده است اکنون مکانی برای
پذیرایی از میهمانان و مســافران شیرازی در قالب رستوران و کافیشاپ
است .خانه شاپوری عمارتی دوطبقه در باغی به وسعت  4635متر است
که ساخت آن پنج سال از سال  1310تا  15به طول انجامیده است .وجود
 14ستون به قرینه در کنار یکدیگر با تزییناتی منحصربهفرد در یک بالکن
بزرگ سرتاسری از شاخصههایی است که این خانه را از نمونههایش در
شــیراز متفاوت ساخته است .در حال حاضر در گوشه و کنار این باغ زیبا

خدمات ،مراسم و رویدادهای زیادی ارائه میشود که از میان آنها میتوان
سفر به دوران قاجار و عکاســی در باغ و عمارتی باشکوه را تجربه کرد.
همچنین برگزاری جشنوارههای سینمایی ،گالری آثار هنری هنرمندان
سراسر جهان و برگزاری مراسم تشریفاتی این حوزه اقداماتی است که گه
گاه در باغ شاهد آن خواهید بود.
آدرس :شیراز ،خیابان کریمخان زند ،خیابان انوری ،تقاطع اهلی ،باغ و
عمارت شاپوری
مديريت خدمات و امور اجتماعي
خدمات اقامتي و تفريحي
داريوش بهادري

عملكرد آموزشي 5بخش توليدي حوزه بهرهبرداری
در سال 1396منتهي به اسفند

مديريت آموزش و توسعه منابع انساني قصد دارد عملكرد آموزشي سال  1396هر حوزه را به تفكيك مدیریتهای آن حوزه با توجه به تعداد نفرات اعالم
کند .لذا سرانه آموزش پنج بخش توليدي حوزه بهرهبرداری در سال  1396منتهي به اسفند طبق نمودار زير است .سرانه آموزش ،متوسط ساعت آموزش
به ازاي هر نفر است كه هدف تعریفشده در سال جاري  32ساعت به ازاي هر نفر بوده است.

تيم آگلومراسيون در دسته یک و تيم مهندسي نت مکانیک در
دستهدومقهرمانمسابقاتواليبالداخليپرسنلشدند

در یک سطح باقی میماند .یک کارشــناس خارجی فوالد در رابطه
با معضل کمآبی برای صنایع فوالد ایــران عقیده دارد :کارخانههای
فوالد و همه صنایع زیرمجموعه فوالدی در ایران باید با بهروز کردن
فناوریهای مورداستفاده ،مصرف آب را کاهش دهند و راهکار دیگر
برای آنها بازیافت کامل آبهای شــهری است .انتقال آب از مناطق
جنوب و شــمال به مناطق مرکزی هم به دلیل نیاز به ساخت صدها
واحد نمکزدایی ،صدها کیلومتر لولهگذاری و واحدهای تأمین فشــار

معمو ً
ال پرهزینه است .متال اکسپرت در سال گذشته طی یک گزارش
به مشــکل کمبود آب در ایران و اثرات آن بر صنعت فوالد کشورمان
پرداخته است ،البته تمرکز بیشتر این گزارش بر مناطق مرکزی ایران
بهویژه اصفهان و دو کارخانه بزرگ ذوبآهن و فوالدمبارکه است که
در ادامــه بخشهایی از آن را میخوانیــم .ایران چندین پروژه بزرگ
آبشــیرینکنی در دست دارد و حتی برنامه فروش آب به کشورهای
همســایه را نیز دنبال میکند .این پروژهها تنها برای مناطقی مناسب
اســت که نزدیک به دریا هستند که شــامل دو منطقه خلیجفارس و
دریای خزر اســت ،زیرا انتقال آب از ایــن دو منطقه به دیگر مناطق
ایران هزینههای بسیار باالئی خواهد داشت .بهعالوه مناطق مرکزی
این کشور ،بهویژه اصفهان ،با مشکل جدی تأمین آب روبرو هستند که
متعاقبًا بر کار فوالدسازان این استان تأثیر دارد .البته این دو فوالدساز
بــزرگ تنها  6/5درصد از آب اصفهــان را مصرف میکنند؛ بنابراین
مشکل کمبود آب را باید در مرکز ایران جستجو کرد این در حالی است
که با توجه به توسعه سریع صنعت فوالد در این کشور بهخصوص در
مناطق مرکزی ،توسعه کارخانهها محدود میشود .اگر به دو کارخانه
بزرگ اصفهان برگردیم متوجه میشویم که آنها این موضوع را جدی
گرفتهاند و طرحهایی برای تصفیه آبدارند ،اما بههرحال تجمع توسعه
فوالد در مرکز ایران ممکن است به مشکل کمبود آب در این مناطق
دامن بزند .شاید این موضوع یکی از دالیلی است که باعث شده توسعه
صنعت فوالد و صنایع وابسته به آن در ایران بر توسعه در جنوب کشور
متمرکز شود و بنابراین سواحل خلیجفارس و دریای عمان در آیندهای
نزدیک به قطب فوالد ایران تبدیل خواهد شد.

اشارهای به زندگينامه و خصوصیات اخالقي
شهيدحمزهنعمتيچرمهيني
شهيد حمزه نعمتي چرمهيني پس از  35سال كه از شهادتشگذشت در
تفحصهاشناساییشدهوبهزادگاهخودبرگشت.حجتاالسالموالمسلمین
عباسعلي نعمتي از همكاران ذوبآهنی
شاغل در مديريت آموزش و توسعه منابع
انساني و پسرعموی اين شهيد گرانقدر
در گفتگو با هفتهنامه آتشــكار در مورد
زندگي و خصوصیات اخالقي او گفت:
شهيد حمزه نعمتي چرمهيني متولد سال
1339؛ دانشــجوي مهندسي دانشگاه
صنعتي اصفهان و از دانشجويان مبارز
و انقالبی زمان شاه بود كه در سالهای
قبل از انقالب و بویژه ســالهای  56و
 57فعالیتهای ديني؛ سياسي و مبارزاتي
شاياني داشــت .وي بهمحض پيروزي
انقالب اســامي و شروع درگیریهای
ضدانقالب براي مقابله با دشمن به كردستان رفت .او در سال  1359نيز
جزو بنیانگذاران سپاه پاسداران شهرستان لنجان و از نخستین اعضاي آن
بود .شــهيد حمزه نعمتي چرمهيني سپس به جبهههای جنگ تحميلي
شتافته و پس از حضور در چند عمليات و دو بار مجروحيت و كسب افتخار
جانبازي سرانجام در سن  23سالگي و در سال  1361در عمليات رمضان

به شهادت رسيده و از مفقودان جاويداالثر بود.
حجتاالسال موالمسلمینعباسعلينعمتيازنظم؛دقتعمل؛خلوصنيت؛
واليتمداري؛ درسخوان بودن؛ برگزاري
کالسهای قرآن؛ توجه به نماز شب و نماز
اول وقت؛ تواضع و دیگر ویژگیهای بارز
اين شهيد سخن گفته و یادآور شد؛ شهيد
حمزه نعمتي در زمان شــهادت متأهل و
دارای يــك فرزند دختر بود كه هماکنون
فرزند وي پزشــك شده و همسر وي نيز
معلم است .سرانجام بعد از  35سال بدن
پاك او تفحص و به زادگاهش منتقلشده
و همراه با یک شهيد گمنام؛ در ایام شهادت
دخت گرامي پيامبر اسالم(ص) حضرت
فاطمه(س) در جمع كاركنان ذوبآهن و
سپس در جمع همشهريان خود تشييع و
سپسدرگلستانشهداياصفهانبهخاكسپردهشد.روابطعموميذوبآهن
اصفهان شهادت اين فرزند برومند اسالم و انقالب را به خانواده محترم و سایر
بازماندگان بویژه همسر وفادار و صبور؛ يگانه فرزندش و همچنین همكارمان
حجتاالسال موالمسلمینعباسعلينعمتيوامتشهیدپرورتبريكوتسلیت
میگوییم .يادش گرامي و راهش پر رهرو باد.

چگونگینگهداریوپرورشگیاهانآپارتمانی

ازآنجاکه انســان شــیفته طبیعت اســت و این دلبستگی ریشه
در فطرت وی دارد ،تماشــای زیباییهای طبیعــت همواره برای او
آرامشبخــش و لذت آفرین بوده و مالل خاطر و خســتگی تن را از
وی میزداید .اگرچه محدودیتهای ناشــی از دگرگونیهای زندگی
اجتماعی انســان را از طبیعت و مظاهر زیبای آن محروم میســازد،
معهذا همواره کوشــیده است تا نمادی از طبیعت را در پیرامون خود
ایجــاد کند .بدین منظور با ایجــاد باغچههایی پر از گل و درخت در
حیاط خانه و محوطههای اطــراف کارگاهها و یا با بازآفرینی پارهای
از مظاهــر طبیعت بهصورت پرورش گلهــا و گیاهان ،زینتبخش
فضاهای کوچک آپارتمان و یا دفاتر کار گشته است .در حقیقت انسان
با این کار گرایش دیرپای خود را به طبیعت نشــان داد و پژوهش در
زمینه یافتن گونههای زیبا و شــیوه پرورش آنها در فضاهای کوچک
و بــا محدودیتهای نور ،رطوبت ،آب و مــواد غذایی را دنبال کرد.
دستاوردهای این پژوهش سبب شــد گیاهان بومی مناطق مختلف
در گلدانهــا جا باز کند و زینتبخــش اماکن مختلف گردد .این امر
مرهــون تالش افرادی بود که راه را برای نگهداری ،پرورش و ازدیاد
گیاهان هموار ساخت.
انگیزه تدوین این دست نوشتارها که در شمارههای بعدی آتشکار در
زمینه چگونگی نگهداری و پرورش گیاهان آپارتمانی به چاپ خواهد رسید
ارائه تجربیات ،روشها و پیشنهادهایی درراه اشاعه این هنر ظریف و زیبا
است تا عالقهمندان و دوستداران طبیعت بتوانند پاسخی علمی و کاربردی
برای پرسشهای گوناگون خود پیدا کنند.

هوموسیســتئین یک اســیدآمینه کوچک حاوی ســولفور است
که از اســیدآمینه متیونین سنتز میشــود که برای متابولیزه شدن به
ویتامینهای خاصی مانند  B12و  B6و  B9نيازمند است.
افزايش سطح سرمي اين اســیدآمینه ممكن است بهعنوان يك
عامل خطر مســتقل براي بيماران اســكيمي قلــب و بیماریهای
مغزي ،عروقي عمل كند و با توليد براكســيد و سوپراكسيد هيدروژن
به الیههای داخلي شــریانها ،آســيب میزند و فرم فعال آن به نام
تيوالكتات هموســيتين در تجمع پالكتي نقش دارد .هموسيتئين با
تغيير ميزان فاكتورهاي انعقادي تشــكيل لخته را آسان میسازد و با
جلوگيري از گشادشدن شریانهای كوچك باعث مستعد شدن بيشتر
آنها به انسداد میشود.
متداولترین علت افزايش هوموسیستئین ژنتيكي است ولي كمبود
ناشي از مواد غذايي و ویتامینهای  B12و  B6و  ،B9شایعترین علت
غير ژنتيكي افزايش هوموسیستئین است بهعالوه اينكه سن و مصرف
داروهايي جهت درمان كلســترول باال مانند كلوفيبرات و متفورمين
جهت درمان ديابت ،داروهاي ضد تشنج و صرع ،لوودوپا جهت كنترل
پاركينسون و متوتروكسات جهت درمان سرطان ،آرتريت و لوبوس ،از
مهمترين عوامل غير ژنتيكي افزايش هموسيستئين است.
از مهمترين اثرات شــايع افزايش هوموسیستئین در بدن میتوان
به سكته مغذي ،بیماریهای قلبي ،بیماریهای كبدي ،بیماریهای
كليوي ،بیماریهای تيروئيدي ،آلزايمر و افسردگي نيز اشاره كرد.
با توجه به اينكه ســطح طبيعي هوموسیســتئین در بدن زنان به
ميزان ( 10-5)m.mol/litبه در مردان ( 12-5)m.mol/litاســت
لذا توصيه میشــود در صورت گزارش هوموسیســتئین باالي ،10
درمان هرچه سریعتر شروع شود.

والدت حضرت فاطمه زهرا (س)
روز زن و تولد حضرت
امام خميني (ره) گرامي باد

بیســتم جمادیالثانی هرسال ،روزی پر از خاطره و معنویت است؛
خاطراتی شیرین از مادران مهربان ،فرزندان بامحبت و همسران باوفا؛
این روز به یمن زادروز بانوی نمونه اسالم ،فاطمه زهرا(س) ،روز مادر
نامگرفته است؛ بانویی كه گل سرســبد تمام بانوان عالم است؛ تنها
زنی كه پدرش معصوم ،شــوهرش معصوم و خودش نیز معصوم بوده
و پیامبر گرامی اســام (ص) به او لقب «اُم ابیها» داده اســت ،یعنی
زنــی كه برای پدرش همچون مادر بود.این روز بزرگ را که همزمان
اســت با سالروز والدت حضرت امام خمینی(ره) را گرامی میداریم و
این دو میالد فرخنده را به همه خوانندگان عزیز بویژه بانوان مسلمان
که افتخار ره پویــی آن بزرگوار را دارند ،تبریک و تهنیت میگوییم.
از خدای ســبحان میطلبیم ما را در پیروی از بزرگ بانوی جهانیان
حضــرت فاطمه زهرا(س) و ادامه راه حضرت امام خمینی(ره) توفیق
عنایت فرماید.

 14اسفند
روز احسان و نیکوکاری

 15اسفند روز درختکاری

اطالعیه

وبسایت آموزشtrain.esfahansteel.com :

www.escoportal.com

مســابقات واليبال داخلي شركت در سال  1396بهعنوان جام فجر
و يادواره شادروان محمد صالح خدادادي در قالب مسابقات دسته یک
و دسته  2برگزار شــد كه پس از انجام  68ديدار نتايج زير كسب شد.
در دســته یک تیمهای آگلومراسيون ،كك سازي و مهندسي نورد به
ترتيب تیم های نخست تا ســوم شدند در دسته  2تیمهای مهندسي
نــت مکانیک ،روابط عمومي و توليــد توزيع برق به ترتيب مقام های

پزشكي
هوموسیستئین |Homocysteine

دلها به هم نزديک میشوند و شکوفههای مهرباني در قلبها جوانه
میزند .امروز لبها براي لبخند پر از بهانهاند و بازار محبت گرم است .شايد
بتوان با سرمايه احســان و نیکوکاري ،در اين روز ،دلي به دست آورد و با
دوســتي و مهرورزي ،بوستان وجود را زينت داد و نهال عشق و خوبي را
بار ديگر آبياري کرد .از ســال  1369هرسال در اسفندماه و در آستانه عید
نوروز و بهار طبیعت ،مردم مهربان و نیکوکار کشــور ما همزمان با هفته
احسان و نیکوکاری در  14اسفند در همایشی عظیم که تبلور نوعدوستی،
نیکوکاری و مهرورزی آنان است دستهای پرمحبت و عاطفه خویش را بر
سر خانوادههای نیازمند و کودکانشان میکشند.

مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی در راستای تأمین مدرس دورههای ضمن خدمت کارکنان از
عالقهمندان دعوت به همکاری میکند .متقاضیان واجد شرایط (تنها مدارک کارشناسی و باالتر) میتوانند
نسبت به ثبتنام در بانک مدرسان داخلی از طریق روشهای زیر اقدام کنند:

نخست تا سوم را به دست آوردند .در پايان مسابقات به تیمهای نخست
تا ســوم كاپ قهرماني و لوح يادبود به همراه جوايز نقدي اهدا شــد.
سرپرست فني مسابقات به عهده آقاي كيوان عابدزاده و آقاي مجتبي
رنجبر سرپرست برگزاري مسابقات و آقايان كورش مرادي ،محمدجواد
شيخي در برگزاري مسابقات همكاري کردند.
سرپرست ورزش همگاني

** نکته 1
خوشبختی همه وابسته به رفع موانع فرهیختگان است .امام علی (ع):
لغزش عالم مانند شکستن کشتی است که غرق میشود و با خود دیگران را
نیز غرق میسازد .کتاب غررالحکم
** نکته 2
آبروی دیگران را به خطر نینداز تا آیندهات به خطر نیفتد .رسول خدا (ص):
گناه غیبت از زنا بدتر است زیرا زنا کننده اگر توبه کند خداوند او را میآمرزد
ولی غیبت کننده را نمیآمرزد تا رضایت کسی را که غیبت او را کرده ،کسب
کند .کتاب مکاسب محرمه

سایت پورتال ذوبآهن:
آموزش و توسعه منابع انسانی
ثبتنام مدرسان داخلی
ثبتنام کاربر جدید
تلفن تماس با امور مدرسان03152573842 :

آموزش

مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی

در ایران ،روزهای  15تا  22اســفندماه بهعنوان «هفته منابع طبیعی»
نامگذاری شــده است که نخســتین روز این هفته یعنی  15اسفند «روز
درختکاری» اســت .درختکاری در ایران دارای پشتوانهای از عالیق ملی
و سنت تاریخی است ،تاریخ نشان میدهد که ایرانیان باستان ،جشنهای
خاصی داشتند و در این جشنها به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت
احتراممیگذاشتند.
در کشور ما روز درختکاری در  15اسفند هرسال برگزار میشود و مردم
با حضور در پارکها ،جنگلها و اقصی نقاط شهر اقدام به کاشت نهالهای
جوان میکنند .ایرانیها هرسال با کاشت درخت به استقبال سال نو رفته و
درواقع با این کار نمادین در آستانه بهار زندگی را به زمین بازمیگردانند .در
این روز در مقابل بیشتر پارکها و فضاهای سبز و دیگر نقاط شهر نهالهایی
بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرید.

اطالعیه

اسامی کلینک های دانپزشکی معتمد جهت
تایید نسخ اعالم گردید  ،برای مشاهده لیست
مذکور به پرتال شرکت یا کانال تلگرام سرای
ذوب مراجعه نمایید .
آدرس کانال esco_family :

سالروز عروج ملكوتي شهداي گرانقدر
ذوبآهن اصفهان گرامي باد

قربانعلي  كرميچمگرداني

احمدبديعيخوزاني

/1362/12/17مجنون

 /1365/12/14فاو

اكبرقديريبارجاني

علياكبرحاتمي
/1366/12/18فلكه  احمداباد

صفرقاسميانچرمهيني

عبدالحسين  رحمت  

/1381/12/12جانباز-منزل

/1362/12/16جزيره  مجنون

/1362/12/17عمليات  خيبر

نادعليكاظمي

/1366/12/18جزيره  مجنون

رضاچمپي

/1360/12/17چزابه

حجت اله  موسوي

/1359/12/12سوسنگرد

خانواده موفق ذوب آهن اصفهان
ستایش کمالی فرزند اصغر شاغل در مدیریت کیفیت

مقام اول مسابقات دفاع شخصی خواهران
شهرستان خمینی شهر رده سنی نونهاالن

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

شنبه 12اسفند 14 /1396جمادی الثانی  3/1439مارس /2018شماره1123

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 :

آثار هنرمند خوشذوق ذوب آهنی در نمایشگاه توانمندیها
دانیال تیغدار شاغل در مدیریت مهندسی نورد (کارگاه
میانی) ازجمله تالشــگران ذوب آهنی است که در سال
 1388در کارخانه استخدام شد .این تالشگر ذوب
آهنی فعالیت در جبهه صنعت را به عرصه هنر پیوند
داد .وی تحصیالت خود را رشته مهندسی صنایع
به پایان رســانید و رشته موسیقی را از سال  78و
کار بــا چوب را از  88آغاز کرد .به بهانه حضور این
هنرمند خوشذوق ،ذوب آهنی در سومین نمایشگاه
توانمندیهای خانواده ذوبآهن و ارائه دستاوردهای
هنری خویش گفتگویی بــا وی انجام دادهایم که
در ادامه میخوانید :دانیال تیغدار که مربی رشــته
موسیقی در آموزشــگاههای آزاد است ،گفت :در
کنار موســیقی ،طراحی را نیز در دانشکده پردیس
اصفهان بهعنوان هنرجوی آزاد زیر نظر استاد پور
وقار آموزش دیدم .به دلیل عالقه فراوان به کار با چوب و
ایدههای بسیاری که در این زمینه داشتم ،در سال  92کار با
هسته هلو و شلیل را با لوازمی مانند ارهمویی ،گیره فیکس
چر ،چسب چوب ضد آب و درنهایت سیلر وکیلر و در صورت
سفارش بهصورت نانو آغاز نمودم که به این هنر نازککاری
گفتهمیشود.
وی افزود :در سال  1395هنر نازککاری را در سازمان
هنرهای دستی اصفهان ثبت و پروانه فعالیت را اخذ کردم.
در ادامه کارگاهی را در شهر فوالدشهر راهاندازی کردم و با

تعداد  14نفر از عالقهمندان این رشته هنری را بهصورت
منســجم آغاز کردیم .برخی از تولیدات این کارگاه شامل:

ظروف تزیینی و کاربردی و در صنعت ساختمان دیوار پوش،
لوستر و کفپوش میشــوند که آماده عرضه به بازارهای
داخلی و خارجی است .این هنر جدید از قابلیت اشتغالزایی
بسیار خوبی برخوردار است و ان شاءا ...با حمایت مسئوالن
بزودی این هنر را در فروشگاههای صنایعدستی مشاهده
کنیم.
تیغدار تصریح کرد :سادهترین کار با هسته شلیل از ابتدا
تا انتها تقریبًا پنج ساعت زمان نیاز دارد .با این دستاوردهای
هنری در چندین نمایشگاه شرکت کردم که با استقبال خوب

دیدار با جانبازان ورزشکار شرکت

مهدی مالبیک فرزند حجت شاغل در مدیریت
مهندسی آبرسانی

بازدیدکنندگان همراه شــد .هدیه بنده در تمام مهمانیها
همین هنر ظریف و جدید اســت که خوشحالی میزبان را
به همراه دارد .مشــوقان من در این مسیر ،خانواده
و ازجمله همسرم بودهاند .همچنین یکی از دوستان
خوبم که شایســته است از ایشــان یاد کنم آقای
حسین صادقی است .ایشان نیز از خانواده جانبازان
هســتند و در این راه بنده را بسیار یاری رساندند.
نخستین کاری که انجام دادم آبنمایی بوده است که
آن را در خانه به یادگار خواهم نگه داشــت و برایم
بسیار باارزش است.
این تالشــگر ذوب آهنی که از فرزندان جانباز
شرکت نیز اســت یکی از خاطرات خود را چنین
عنوان کرد :نخستین سؤال همیشگی مردم از بنده
این است که دوســت دارند بدانند اینهمه هسته
شلیل و هلو را چگونه تهیه میکنم .این هستهها از کمپوت
سازیها خریداری میشوند و بهداشتی هستند.
وی با اشــاره به اینکه همهچیز ازجمله هنر ،ریشه در
وجود خداوند مهربان دارد و همه در برابر او یکسان هستیم
خاطرنشان کرد :به عالقهمندان توصیه میکنم برای بقای
این هنر نو معایب و محاســن تولیدات ارائهشده را بررسی
کرده و در راستای بهبود ،پیشــنهادهای خود را از طریق
Email:handicraft.woodart@Gmail.com
به اطالع بنده برسانند.

دیدار سرهنگ امیدی با مهندس صادقی
مدیرعامل شرکت در روز مهندس

تيم فوتسال كاركنان شركت مقام سوم
مسابقات ايميدرو را كسب كردند

دهمين دوره مسابقات فوتسال ايميدرو و شرکتهای تابعه به ميزباني منطقه ويژه اقتصادي
بندرعباس برگزار شــد .در اين دوره از مسابقات  19تيم از شرکتهای تابعه ايميدرو حضور
داشتند كه تيم ذوبآهن اصفهان بااقتدار از گروه خود صعود کرد و در مرحله حذفي با حذف تيم
گل گهر به مرحله چهار تيم برتر صعود کرد و در بازي ما قبل از فينال با تیم فوالد هرمزگان
روبرو شد كه در شرايط مساوي و با اشتباهات داوري و رأي كميته اجرايي از صعود به فينال
بازماند .در بازي ردهبندی با نتيجه  4بر  2تيم مس سرچشمه را شكست داد و به مقام سومي
اين دوره از مســابقات دست پيدا كرد .تیمهای فوالدمبارکه و فوالد هرمزگان به مقام های
نخست و دوم دست یافتند.
اسامي بازيكنان تيم فوتســال كاركنان ذوبآهن :علیاصغر فريفته ،امير دوزنده ،بهنام
اصالني ،اميد تركي ،امين احمدي ،ابراهيم ســبكتكين ،علي رجبي ،محسن رجايي ،سعيد
سليميان ،اميد حيدري ،افشين شاهمرادي ،حسين طادي
اسامي كادر فني :كالنتر طيران سرپرست ،احمد باغبانباشي سرمربي ،مجيد حمود اهوازي
مربي ،مظاهر هاشمي پزشكيار ،ابراهيم براتي تداركات

قهرمانی امیدهای ذوبآهن
یک هفته پیش از پایان مسابقات

مقام سوم دونفره آزاد و سوم تیمی مسابقات
قهرمانی بدمینتون آموزشگاه های ناحیه 3
اصفهان دوره ابتدایی
محدثه جاللی ورنامخواستی فرزند محمد شاغل در
مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی

موفقیت در آزمون ارتقا درجه کمربند تکواندو

حسین کاظمی شاغل در مدیریت حراست

مقام اول مسابقات پاور لیفتینگ بدون لوازم
قهرمانی کشور دسته  +140کیلوگرم

محمد رضا اسفندیاری فرزند محمدرضا شاغل در
مدیریت راهبری و پشتیبانی ماشین آالت و خودروهای
سنگین

مقام اول مسابقات قهرمانی کشتی آزاد شهرستان
فالورجان رده سنی خردساالن
آرمان محمدی فرزند رامین شاغل در مدیریت
تولیدات کک و مواد شیمیایی

مقام دوم مسابقات قهرمانی والیبال آموزشگاه
های ناحیه  3اصفهان دوره ابتدایی
مهدی ابراهیمی فرزند رسول شاغل در مدیریت
آزمایشگاه مرکزی

مقام سوم مسابقات قهرمانی شنا شهرستان مبارکه

بهمناسبتهفتهسالمتمردانایرانیکهازتاریخاولاسفندماهشروعشدبامحوریتمدیریت
ایمنی ،بهداشت و محیطزیست و با همکاری مدیریت روابط عمومی و سرپرستی امور شهدا،
جانبازان و ایثارگران از ورزشکاران جانباز شرکت در زمینههای بدنسازی و ورزش زورخانه در محل
شهرک واحد شرکت بازدید صورت گرفت و از زحمات و ایثارگریهای ایشان تقدیر شد .حسین
هادیمدیرایمنی،بهداشتومحیطزیستضمنتشکرازاقداماتجانبازاندردورانهشتسال
دفاع مقدس ،حضور این قشر در رشتههای ورزشی و انجام فعالیتهای اقتصادی را نشانه ایمان
و عزم راسخ ایشان دانست و آرزوی توفیق روزافزون نمود .موسی سلیمانی سرپرست امور شهدا،
جانبازانوایثارگراننیزبااشارهبهحضورواقداماتوایثارگریهایهشتسالدفاعمقدستوسط
جانبازان محترم ،حضور فعال در رشتههای ورزشی بهصورت حرفهای و همکاری مستمر ایشان
درفعالیتهایاقتصادیوصحنههایسیاسیرانشانهروحیهباالیشهادتوایثارگریدانستند
و از ایشان قدردانی کردند.

صعود کوهنوردان ذوبآهن به ارتفاعات
پرديسجم

روابط عمومي شركت با تبريك به اين عزيزان و خانواده هاي
محترمشان  ،براي اين فرزندان خانواده بزرگ ذوب آهن موفقيت
بيشتر را آرزو مند است

قهرمانیتیمفوتبالپیشکسوتان
ذوبآهنباشکستسپاهان

مسابقه دوي صحرانوردي كارگران اســتان در دو ردهباالی چهل سال به مسافت 4
كيلومتر و زير چهل سال به مسافت  6كيلومتر در تاريخ  96/11/29در جاده سالمت پارك
ناژوان برگزار شد و تيم كارگران ذوبآهن در ردهباالی چهل سال به مقام قهرماني نائل آمد
در رده زير چهل سال نیز تیم ذوبآهن به مقام نایبقهرمانی رسید .در ردهباالی چهل سال
منصور دهقاني به مقام قهرماني انفرادي دستیافت .شرکتکنندگان در اين مسابقه منصور
دهقاني ،سعيد همتيان ،سيد عباس مرتضوي ،محمود قاسمي و محمد بهراميان در ردهباالی
چهل سال و محمد حمامي ،اميرعلي محمدي ،صفرعلي ابن علي ،سجاد نقدي و علي كياني
در رده زير چهل سال بودند سرپرستي تيم به عهده كورش مرادي بود.

برگزاريهمايشپیادهرویبهمناسبت
هفته ملي سالمت مردان با شعار
((ورزش كليد طاليي سالمت مردان))

بهمنظور پاسداشت رشــادتهای يادگاران هشت ســال دفاع مقدس گروه
بازديد امور شهدا ،جانبازان و ایثارگران از خانواده شهيدان واالمقام ابراهيم لكهايي،
محمدعلي تقيان ،محمدحسين موحديان و جانبازان معزز مرحوم حسن صادقيان،
محمدكاظم ابراري ،اکبر میرزایی ،محبعلي مودت و حســین شاهپوري بازديد و
تجليل به عمل آورد
رحيميخبرنگارافتخاری

روابط عمومي شركت

تيم کوهنوردی بسيج ذوبآهن به مربيگري آقاي ريحانيان و سرپرستي سعيد همتيان به
قله  4050متري تفتان واقع در استان سيستان و بلوچستان صعود کردند.

در مسابقات دوي صحرانوردي
کارگراناستان

در ادامه برنامههای ورزش همگاني گروه يك كوهنوردي و اسكي ذوبآهن با همراهي37
نفرازاعضايكماسفندماهباتجهيزاتكاملكوهنورديموفقشدندبهقلهپرديسجمصعودكنند.
این کوه در حومه شهرستان جم از توابع استان بوشهر قرار دارد و پوشش گیاهی منطقه نوعی
خار بیابانی گرمسیری منحصربهفرد است که ویژگی های دارویی فراوان و عسل خاص دارد،
اين منطقه خرمای ویژهای نیز تولید میکند که به نام خرمای خصه معروف است .اين برنامه به
سرپرستيحميدافقريومربیگریكيومرثحقیقتجوانجامشد.
سرپرست امور ورزشي شركت

مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض نموده
و از خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان ســامتي و طول
عمرخواستاريم.

صعودبهقلهتفتان

قهرماني كارگران باالی چهل سال ذوبآهن و نایبقهرمانی كارگران
زير چهل سال ذوبآهن

بازدید از خانواده شهدا
جانبازان و ایثارگران

تسلیت
همكارگراميجنابآقايحسینابراهیمی

سرهنگ امیدی فرمانده بسيج حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در ديدار مدیرعامل
ذوبآهن روز مهندس را به وي و همه مهندســين صنعت عظيم ذوبآهن تبريك گفت
در اين ديدار ســرهنگ اميدي گفت همه ما در كنار هم مهندس و كارگر براي سربلندی
ذوبآهــن اصفهان قدم برمیداریم در ادامه مهندس صادقي مدیرعامل ذوبآهن ضمن
تشكر از حضور فرمانده بسيج از فعالیتهای فرهنگي و اقتصاد مقاومتي تشكر کرد.

تیم فوتبال پیشکســوتان باشگاه فرهنگی ورزشــی ذوبآهن اصفهان موفق شد با
پیروزی دربرابر تیم فوتبال پیشکسوتان سپاهان ،ضمن کسب مقام قهرمانی مسابقات لیگ
پیشکسوتان استان اصفهان ،به رقابتهای فوتبال پیشکسوتان کشوری صعود کند.
در مســابقه پایانی این دوره از رقابتها که در ورزشگاه تختی اصفهان برگزار شد ،تیم
فوتبال پیشکسوتان ذوبآهن با سرمربیگری دکتردادفرنیا و سرپرستی رسول بیزری موفق
شد در ضربات پنالتی تیم فوتبال پیشکسوتان سپاهان را شکست داده و به مقام قهرمانی
این دوره از مسابقات دست یابد.

به اطالع همكاران محترم میرساند مديريت خدمات و امور اجتماعي (سرپرستي ورزش
همگاني) با همكاري مديريت ايمني بهداشت و محیطزیست در نظر دارد همايش پیادهروی
به مناسبت هفته ملي سالمت مردان را در تاريخ  96/12/14برگزار نمايد .لذا از كليه همكاران
دعوت میشود در اين همايش شركت کند.
مكان شروع :همايش مقابل ساختمان واليت
مسير همايش :از مقابل ساختمان واليت به سمت درب اتوبان و برگشت
زمان :ساعت  7/30صبح دوشنبه مورخه 96/12/14
ضمنًا ،به تعداد  10نفر از شرکتکنندگان بهقیدقرعه جوايزي اهداء میشود.
مدير یت خدمات و امور اجتماعي

تیم فوتبال امیدهای ذوبآهن با پیروزی یک بر صفر در برابر تیم فوتبال امیدهای مس
رفسنجان موفق شد یک هفته قبل از پایان این رقابتها ،به مقام قهرمانی لیگ برتر فوتبال
امیدهای کشور دست یابد.
تیم فوتبال امید ذوبآهن با ســرمربیگری حسن حاج رســولیها از بازیکنان و مربیان
پیشکســوت فوتبال ذوبآهن و اصفهان که سابقه دســتیاری رسول کربکندی و منصور
ابراهیمزاده را در لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران در کارنامه خود دارد و سالها در تیمهای
مختلف پایه باشگاه ذوبآهن کارکرده است ،در طول این دوره از مسابقات ،رقابت تنگاتنگ و
نزدیکی مابین دو تیم فوتبال امید ذوبآهن و فوالد خوزستان در جریان بود که با باخت امروز
تیم فوتبال امید فوالد و پیروزی تیم فوتبال امید ذوبآهن ،این تیم موفق شد در فاصله یک
هفته به پایان این رقابتها ،به مقام قهرمانی کشور دست یابد.
گل پیروزی تیم فوتبال امید ذوبآهن را ،پویا اسدی در دقیقه  8مسابقه به ثمر رساند و
امیدهای ذوبآهن درحالیکه از دقیقه  55با اخراج حسین سنگرگیر  10نفره شده بودند ،در برابر
تیم فوتبال امید مس رفسنجان که علی علیزاده مهاجم اسبق و اوت انداز تیمهای پرسپولیس
و استقالل تهران را بهعنوان سرمربی روی نیمکت خود داشت ،به یک برد شیرین و قهرمانی
مسابقاتدستیافتند.
سرپرستی تیم فوتبال امید ذوبآهن را محمدرضا شمسیپور بر عهده داشت و دستیاران
حسن حاج رسولیها در این تیم بر عهده کمال حسینی و اردالن سرتیپی از بازیکنان سابق
فوتبال بود .همچنین عباس قاسمی از گلرهای سابق و پیشکسوت تیم فوتبال ذوبآهن نیز،
بهعنوان مربی دروازهبانان در تیم فوتبال امید ذوبآهن فعالیت میکرد.

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

محمدرشيدي

1396/11/23

فوالد سازي

آرين

داوود باغي

1396/11/10

فوالد سازي

علي

عبدالهشيخي

1396/11/17

نورد

بهار

مهديعابديني

1396/11/17

نورد

علي

عبدالرضا وكيلي راد

1396/11/18

كك سازي

پرهام

مجتبي شاه نظري

1396/11/17

فروش

مرصاد

احمدخاشعي

1396/11/24

آبرساني

محمدپارسا

مجيدسليميان

1396/11/29

نورد

رايان

تشكروسپاس
بدينوسيله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به اينجانبان ضمن ابراز
همدردي ،موجب تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه قدرداني کرده ،اميد
استدرشادیهایتانجبرانکنیم.

رمضانعليوعليرضااحمدي-منوچهرمعتمدي

