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تولید محصوالت بتنی رنگی میکرو کامپوند دار ازسرباره
کنورتور توسط شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان

شــرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان موفق به تولید محصوالت بتنی رنگی میکرو کامپوند دار
ازسرباره کنورتور شد .مهندس علی رضا بختیاری مدیر عامل شرکت تارابگین در مصاحبه ای
با هفته نامه آتشکار ضمن اعالم این خبر افزود :امروزه در تمامی شرکت های تولیدی پسماندها
از یک سو به دلیل امکان استفاده مجدد به منظور حفظ بیشتر منابع و از سوی دیگر حفظ محیط
زیستوجلوگیریازآلودگی هایمنتشره،بسیارموردتوجهقرارگرفتهاست.
02

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدار
شرکتکنندگاندرمسابقاتبینالمللی
قرآن:

ایران با عمل به قرآن مقابل
آمریکا ایستاده و پیشرفت
کرده است

شرکت کنندگان در سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی
قرآنکریمبارهبرمعظمانقالباسالمیدیدارکردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این مراسم ،تنها راه پیشرفت و
سعادت امت اسالمی را عمل به قرآن دانستند و گفتند :عمل
به قرآن ،درواقع تمســک به حبلاهلل است و موجب میشود
مسلمانان در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی ،دچار سقوط
وانحرافوذلتنشوند.
ایشانباتأکیدبراینکهبیتوجهیوعملنکردنبهقرآنموجب
ضربهپذیری خواهد شد ،افزودند :متأسفانه امروز ،کشورهای
اســامی بهدلیل عمل نکردن به قرآن گرفتار ضربهی عقب
ماندگیوتسلطکفارشدهاند.
رهبرانقالباسالمیهمچنینگفتند:کشورهایاسالمیدراثر
تمسک نجستن به قرآن دچار «بیماری ذلت» شده اند و اینکه
رئیسجمهورآمریکاباکمالوقاحتمی گوید«اگرمانباشیم،
برخی کشورهای عربی یک هفته هم دوام نمی آورند» ،نتیجه
همینبیماریاست.
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مهندس افضلی معاون بهره برداری شرکت در برنامه رادیو صدای ذوب آهن مطرح کرد :

تامین آب با جدیت انجام می شود اما بحران
آب بسیار شدید است

رویداد

02

فرهنگی

شکسته شدن رکورد فروش
آهک پخته تولیدی
فرهنگی

افتتاح اولین مرکز مقاومت
بسیج استان اصفهان در
فوالدشهر

کارگر و حقوق او:

اطالعیه
ثبتناماستخر
همکارمحترمجهتثبتناماستخرهااز
تاریخ 97/2/18به سایت داخلی شرکت
(پرتال)مراجعهواقدامفرمائید.
مدیریــت برنامــه ریــزی و نظــارت بر
خدماترفاهیواجتماعی

02

درحمایت از کاالی ایرانی انجام شد

یادداشت

ادامهازشماره1129
کارگر از نظر قانون کار ،کسی اســت که به هر عنوان در مقابل
دریافت حق السعی (اعم از مزد ،حقوق ،سهم سود و سایر مزایا)
بهدرخواستکارفرماکارمی کند..
در معارف و احکام اسالمی ،حقوقی برای کارگران معین شده و
نسبتبهاجرایدقیقآن هاتأکیدبسیارشدهاست،تاجاییکه
امامسجاد(ع)دررسالهحقوقخودمی فرماید:
حق زیردستان بر تو آن است که بدانی ضعف آن ها و قدرت تو
(از نظر مالی ،بدنی و فکری) دلیل تسلط تو بر آنها شده است.
پس باید با آنها به عدالت رفتار کنی و مانند پدری مهربان برای
آنها باشی ،از نادانی وجهل و اشــتباه آنها درگذری و در عقوبت
آنان تعجیل نکنی و بر این کارفرمایی که خدا به تو داده اســت
سپاسگزارباشی.
و در سخنی دیگر ،از اذیت و آزار کردن نسبت به کارگران نهی
فرموده است و صریحا دستور مراعات حق آن ها را صادر کرده،
می فرماید:
حق کسی که کارهای (خانه ،مغازه ،کارگاه ،کارخانه) تو را انجام
می دهد ،آن است که بدانی او را خدا خلق کرده و در حقیقت از
پدر و مادر تو است (آدم و حوا) .تو مالک و خالق او نیستی و رزق او
نیزدردستتونیست.پسبهاونیکیکنوآزارشمده.بهعبارت
دیگر می توان گفت که در روایات اســامی ،حقوقی برای زیر
دستان ذکر شده است ،که مناسب است در این جا نمونه هایی
راتحتعنوانحقوقکارگردانیادآورشویم:
پیامبراکرم(ص)فرمود:
حقکارگربرکارفرماآناستکهلباسوغذایخوببهاوبدهد،
بیشازحدطاقت،اورابهکارواندارد.
حنان بن شــبیب گوید:چند نفر کارگر جهت کار در یکی از
باغ های امام صادق (ع) اجیر کرده بودیم که تا عصر کار کنند؛
چون کارشان به اتمام رســید ،حضرت به نماینده خود فرمود:
پیشازآنکهعرقشانبخشکدمزدشانرابپرداز.
به هر حال حقوق کارگر بر کارفرما به طور خالصه به این شرح
است:
.خوراکولباساورابهنحومطلوبتأمینکند
.بیشازاندازهطاقتازاوکارنکشد
.متکبرانهبااورفتارننماید
.ازخطاهاونافرمانی هایاودرگذرد
.دستمزدوحقوقاوراکام ً
البپردازد
کارفرماوحقوقاو:
کارفرماشخصیاستحقیقییاحقوقیکهکارگربهدرخواست
وبهحساباودرمقابلدریافتحقالسعیکارمی کند.
مدیران ؛ مسوؤالن و به طور عموم تمام کسانی که عهده دار اداره
کارگاه هستندنماینده کارفرما محســوب می شوند .کارفرما
مسئولکلیهتعهداتیاستکهنمایندگانمذکوردرقبالکارگر
بهعهدهمی گیرند.
نقل شده اســت که امام صادق (ع) خدمتکارش را برای انجام
کاری فرستاد .مدتی گذشت اما آن کارگر بازنگشت .حضرت
به سراغ او رفت و دید در گوشه ای خوابیده است ،باالی سرش
نشســت و او را باد می زد تا این که از خواب بیدار شد وقتی از
خواب برخاست امام بدون آن که عصبانی بشود فرمود:فالنی،
این درستنیستکه توهم شب ها استراحتکنیوهم روزها،
شب هاخوببخوابوکارهایروزانهراهمخوبانجامبده.
یعنی از ساعاتی که طبق قرارداد باید کار کنی کم مگذار و کام ً
ال
دراوقاتکاریبهانجاموظیفهاتمشغولباش.
در منطق اســام ،کارکردن عبادت است و اگر با انگیزه کسب
درآمدحالل به جهت اداره آبرومندانه زندگی همراه باشد اجر
و ثواب جهاد در راه خدا را در پی دارد و لذا نقل شــده است که
پیامبراسالم(ع)دستکارگررامی بوسید.

مدیریت ذوب آهن اصفهان،
حفظ کرامت انسانی کارکنان
و عدالت را در اولویت قرار
داده است

رویداد
در سال حمایت از کاالی ایرانی و برای اولین بار در ایران صورت گرفت:

اشتانگ ماشین تخلیه به دست تالشگران ذوب آهن اصفهان طراحی و ساخته شد

گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته کاری
 97/02/11لغایت 97/02/17
طی معامالت این هفته بازار سرمایه ،قیمت هر سهم ذوب با
روند صعودی همراه بود .در روز سه شنبه اولین روز کاری هفته
مورد گزارش قیمت هر سهم شرکت با 1.43درصد ( 10ریال)
افزایش به قیمت 707ریال رسید .روز چهارشنبه به مناسبت
والدت حضرت مهدی (عج) تعطیل رسمی بود و معامالت از
روز شنبه با افت نامحسوس سهام ذوب پیگیری شد .به این
صورت که قیمت هر سهم ذوب با افت  0.7درصدی ( 5ریال)
بهقیمت 702ریالکاهشیافت.درروزیکشنبهروندمعامالت
سهام شرکت صعودی شد و هر سهم ذوب با ثبت قیمت 708
ریال ،رشد  0.85درصدی ( 6ریالی) را رقم زد .در روز دوشنبه
نیز این روند صعودی ادامه دار بود و قیمت هر سهم شرکت با
افزایش 2.12درصدی ( 15ریال) به محدوده 723ریال رسید
وبهکارخودطیاینهفتهپایانداد.
حجم معامالت سهام شــرکت در هفته کاری مورد گزارش
تقریباً  88میلیون سهم بود که نسبت به هفته کاری گذشته
کاهش 47درصدیدرحجممعامالتسهامرانشانمی دهد.
در هفته جاری ســهم خریداران حقیقی  80درصد و سهم
خریداران حقوقی 20درصد بوده است 93.درصد از فروش ها
متعلق به حقیقی ها و  7درصد نیز متعلق به حقوقی ها بود.

رسیده اند که طی هفته های اخیر ،ریسک برجام را بیش از
اندازه در رفتــار معامالتی خود لحاظ کرده انــد .با این حال،
ارزش پایین معامالت نشــان می دهد که همچنان نگرانی
هایی درخصوص پایداری رشد قیمت سهام وجود دارد .شکل
گیری کف حمایتی در برخی سهام بنیادی باعث شده است
تا در کنار کاهش تعداد فروشندگان در این قیمت ها ،شاهد
افزایشتقاضاازسویخریدارانباشیم.دادوستدهایاینهفته
دراغلبصنایعبورستهراننیزنشاندهندهافزایشامیدواری
بهبهبودوضعیتسهاموتوقفروندنزولیقیمت هابود.اصالح
قیمت ها ،افزایش تقاضا در ســهام و برگشــت از کف های
قیمتی را سبب شده اســت .در این میان دو گروه متفاوت در
بازار مشاهده می شــود .در یک سو ،سهامهایی قرار دارند که
به لحاظ وضعیت بنیادی ،از جذابیت باالیی برخوردارند .این
جذابیت نیز سبب برگشت قیمت از کف (کف های بنیادی)
می شود .به عبارتی دیگر ،سهامداران قیمت سهام را براساس
وضعیتسودآوریشرکتموردسنجشقرارمی دهند.گروه
دیگر ،اما سهامهایی هستند که به کف های جدی تکنیکال
رسیده اند و تکنیکالیست ها و سهامداران با دید تکنیکال را
جذبخودمی کنند.

در این هفته شاخص کل بازار بورس  422واحد (معادل 0.5
درصد) کاهش داشــت .اما شــاخص فرابورس با افزایش 18
واحدی (معادل  1.7درصد) مواجه شد .در این هفته در بازار
بورس حدود  3.3میلیارد سهم به ارزش  803میلیارد تومان
معامله شــد که  34درصد افزایش ارزش معامالت نسبت به
هفته کاری گذشته را نشان می دهد .نسبت ارزش معامالت
به ارزش بازار (گردش معامالت) برای شــرکت ذوب آهن در
هفته جاری 0.26درصد بوده است که نسبت به هفته گذشته
 49درصدکاهشیافتهاست.
روندکلیبازار
بورس تهران معامالت خود را با باز پس گیری کانال  ۹۳هزار
واحدی به پایان رساند .به نظر می رسد ریزش مداوم شاخص
سهام و رسیدن این نماگر به سطوح حمایتی ۹۲هزار واحدی،
تا حدودی راه را برای صعود بازار هموار کرده است .در عین حال
برخیاخبارداخلینیزدرروندمعامالتسهامبی تاثیرنبودند.
در این میان می توان به افزایش قیمت طال ،رکوردشــکنی
بهای نفت در بازارهای جهانی و طرح دو فوریتی کمیسیون
اقتصادی مجلس درخصوص ساماندهی بازار ارز اشاره کرد.
در عین حال به نظر می رســد فعاالن بازار سهام به این درک

درجدول،مقایسهقیمتسهامذوبآهنوچندشاخصمرتبطباآنرامالحظهمیکنید.
ردیف

نامشاخص

هفتهمنتهیبه3اردیبهشت97

هفتهمنتهیبه 27فروردین97

درصدتغییر

جهتتغییر

1

شاخصکل

93,165

93,587

-0.5

↓

2

شاخصفرابورس

1,071

1,053

1.7

↑

3

شاخصصنعت

83,389

83,736

-0.4

↓

4

شاخصفلزاتاساسی

57,486

56,843

1.1

↑

5

قیمتسهامذوبآهن

723

697

3.7

↑

6

ارزشمعامالتسهامذوبآهن(میلیونریال)

62,877

119,634

-47

↓

7

ارزشبازارسهامذوبآهن(میلیونریال)

23,989,564

23,126,869

3.7

↑

8

نسبتگردشمعامالت-درصد

0.26

93,587

-0.5

↓

مهندس مهدی بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت شد
طیحکمیازسویمهندساحمدصادقیمدیرعاملشرکت،
مهندس مهدی بهرامی به عنوان معاون منابع انسانی و امور
اجتماعیذوبآهناصفهانمنصوبگردید.
مهندس بهرامی پیش از این ســمت هایــی همچون عضو
کمیسیونمعامالتشرکت،مشاوراجراییمنابعانسانیوامور
اجتماعی ،مشاور و مدیر دفتر مدیر عامل ،کارشناس امور فنی
بهره برداری ،عضو هیات مدیره شرکت معادن منگنز ایران و
کارشناس روابط کار و مددکاری اجتماعی شرکت ملی نفت
ایرانراتجربهنمودهاست.

وی دارای مــدرک دکتــرای مدیریت فنــاوری اطالعات،
کارشناســی ارشــد مدیریت صنعتی (مدیریــت تولید)،
کارشناســی مدیریت دولتی و مهندســی فناوری اطالعات
می باشد.
مراسم معارفه مهندس بهرامی سه شنبه 18اردیبهشت ماه با
حضورمدیرعاملوجمعیازدیگرمسئولینشرکتبرگزارشد.
در این مراســم همچنین مهندس حمید حسینی به عنوان
مدیر سازماندهی و روشها و مهندس آرش شفیعی به عنوان
مدیرآموزشوتوسعهمنابعانسانیمعارفهشدند.

طی معامالت
این هفته بازار
سرمایه ،قیمت هر
سهم ذوب با روند
صعودی همراه بود.
در روز سه شنبه
اولین روز کاری
هفته مورد گزارش
قیمت هر سهم
شرکت با 1.43
درصد ( 10ریال)
افزایش به قیمت
 707ریال رسید

مدیریت راهبری
شرکتها ،امور مجامع
و سهام

بررسی شیوه های ارتقاء
کمی و کیفی تولید معادن
زغال سنگ طبس با حضور
مسئولین ذوب آهن
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نشریهداخلی
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سالم آتشکار

300073194
در سال حمایت از کاالی ایرانی و برای اولین بار
در ایران صورت گرفت :

چند نفــر از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را به شرح زیر مطرح وپاسخ
مسئوالن به شرح زیر می باشد:
درخواست هاوپاسخمسئولین:
علت عدم پرداخت کمــک هزینه تحقیقات پایــان نامههای
کارشناسیارشدودکتریکارکنانشرکت چیست؟
مدیریت پژوهش؛فناوری وبومی ســازی  :تاکنون حمایت مالی به میزان 880
میلیون ریال از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری طی  10سال گذشته
مرتبط با نیازهای شرکت ذوب آهن اصفهان صورت پذیرفته است.
درسالهای 95و 96به دلیل عدم تأمین منابع مالی الزم امکان اخذ مجوز جهت
ادامه این حمایتها فراهم نگردید که در این زمینه اخذ مجوز جهت ســال 97از
هیئت مدیره محترم در حال پیگیری اســت .درضمن انجام حمایتهای فنی
و آزمایشگاهی از پایان نامه ها کماکان در حال اجراست و همکاران عالقه مند
می توانندبامدیریتپژوهشارتباطبرقرارنمایند.
علت عدم اطالع رسانی پیشــرفت پروژه های مطرح شده در
جشنوارهعلمیپژوهشی(یادوارهشهیدتهرانیمقدم)چیست؟
مدیریت پژوهش؛ فناوری وبومی ســازی :با توجه به نوپابودن این جشــنواره،
عملی شدن پیشنهاد های دارای ظرفیت اجرا ،با محدودیتهایی مواجه بوده
که نیازمند هماهنگی ویژه و تأمین اعتبار الزم میباشــد .از طرفی همکاران
پیشــنهاددهنده غالبا با محدودیت دقت جهت پیگیری بخــش اجرا مواجه
میباشند  :همچنین پیشنهاد برگزیده«حذف پساب تصفیه خانه شیمیایی و
تبدیل آن به محصوالت نمک خالص و آب» که توسط آقای امید ترک لرکی ارائه
گردیده مراحل طراحی را طی کرده و در حال ورود به فاز تأمین و اجرا می باشد
و پیشنهادهای «بهبود عملکرد ســیکل حرارتی نیروگاه بخار  110مگاوات با
اســتفاده از آنالیز انرژی و اکسرژی» و «مدل ســازی و بهینه سازی مصرف در
ساختمان هدایت فنی به عنوان ساختمان سبز و الگو برای ساختمانهای دیگر
شرکت» در حال پیگیری مراحل اجرایی است.
**تعدادی از همکاران طی تماس خواستار رسیدگی به علت عدم سواروپیاده
نمودن مسافرین در محله ب 8فوالدشهر در شیفت شده اند.
**تعدادی از همکاران فوالدسازی خواســتار تأمین آب آشامیدنی کافی در
محل کار خود شده اند.
افکارسنجی روابط عمومی

atashkar weekly@esfahansteel.com

این قطعه با طول
 27متر و تناژ
حدود  33تن به
صورت کامل و با
اتکاء به دانش و
توان و امکانات
موجود در کارخانه
طراحی و ساخته
شده و نصب آن هم
با کمترین مشکل
و در کوتاهترین
زمان ممکن انجام
گرفت

اشتانگ ماشین تخلیه به دست
تالشگران ذوب آهن اصفهان
طراحی و ساخته شد
در راســتای بومی ســازی و اســتفاده و حمایت از
کاالی ایرانی و کاهش هزینه و با عنایت به گذشــت
 5ســال از زمان بهره برداری واحــد دو کک و نیاز
به تعویض قطعات مســتهلک شــده ماشــین های
تخلیه کک ،اشــتانگ ماشین تخلیه شــرقی برای
اولین بــار در کارخانه و کشــور ،طراحی و ســاخته
شد.
طراحی و ســاخت این قطعه توســط کارشناســان
دفتــر فنــی تولیــدات کک و مــواد شــیمیایی و
مهندســی نت انجام گرفتــه و نصب آن بــدون نیاز
به مشــاور خارجــی و پیمانــکار و بــا همت تالش
پرســنل ســخت کوش مکانیک بخش و مهندسی
نــت در طول چهار شــیفت کاری انجــام گرفت که

در همایش بزرگداشت روز جهانی ایمنی و
بهداشت حرفه ای صورت گرفت

همایشبزرگداشتروزجهانیایمنیوبهداشتحرفه ایبههمتمرکزبهداشت
استان اصفهان در سالن نگین نقش جهان سپاهان شهر با حضور مسئولین اداره
کار ،معاونت بهداشتی استان ،مسئولین استانداری و مسئولین ایمنی و بهداشت
حرفه ای شهرستان ها و سازمان های استان ،دوشنبه  17اردیبهشت ماه برگزار
شد .در این همایش از کارشناسان برتر در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای استان
تجلیل به عمل آمد که سعید براتی و فواد امیر کاوئی از کارشناسان مدیریتHSE
ذوبآهناصفهانازجملهایننفراتبرتربودند.
خبرنگار ما با این نفرات برتر بخش مهندسی بهداشت حرفه ای شرکت گفتگو
نمود که در پی می آید  :فواد امیرکاوئی متولد سال  1359در نجف آباد است.
وی پس از اتمام دوره کارشناسی در دانشکده حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و
با سابقه 4ساله خدمت در صنایع فوالد و فرآوری سنگ طبیعی ،در سال 1390با
آزمون ورودی به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای به استخدام شرکت سهامی
ذوب آهن در آمد و به عنوان کارشــناس بخش کوره بلند ،اتوماسیون و مدیریت
خدماتدرحالانجاموظیفهمی باشد.ویدرپاسخبهاینسئوالکهعاملانتخاب
شما به عنوان نفر برتر بهداشت حرفه ای در امسال چه بوده است ،گفت  :کلیه افراد
شاغل در هر صنعت یا مجموعه ای نسبت به آن دینی دارند که باید آن را ادا کنند
که البته این دین در رده های باالتر به کشور و اجتماع می باشد .در راستای اهداف
تعیین شده در حیطه ایمنی و بهداشت و سالمت کارکنان ،انجام امور محوله در
اسرع وقت و به بهترین نحو مطلوب ســرلوحه کار من قرار دارد .برای مثال تهیه
گزارشات فنی در زمینه عوامل زیان آور محیط کار ،بازرسی های دوره ای و ارائه
راهکارهای رفع موارد ،بررسی شکایات کارکنان و رسیدگی جهت رفع مشکالت،
نظارتبرنحوهانجاماصولایمنیوبهداشتازسویپیمانکاران،انجامامورمربوط
به سختی کار پرسنل و ...ازجمله وظایف محوله در چند سال اخیر بوده که سعی
در انجام آن به بهترین نحو را داشته ام .عالوه بر موارد روزمره و انتظارات سیستم،
همیشه سعی در بهینه سازی فعالیت ها با استفاده از مهارتهای فردی و خالقیت
و بدون حاشیه خود داشته ام که از آن جمله می توانم به تهیه بانک عدم انطباق
در بخش بهداشت ،تهیه دستورالعمل های مربوط به تجهیزات که اغلب نیاز به
ترجمه از زبان انگلیسی را داشته اند و موارد مشابه اشاره نمایم .وی ضمن تبریک
روزجهانیبهداشتبهکلیههمکارانخودگفت:توجهبهموضوعوشعاربیانشده
توسط سازمان جهانی کار که سالمت عمومی اجتماع را مد نظر قرار داده است،
بایدسرلوحهکلیهصاحبانصنایعقرارگیردتاضامنآینده ایبانیرویکارسالمو
توانمند برای جامعه بوده و تسریع پیشرفت میهن اسالمی مان را در عرصه صنعت
و خودکفایی در بر داشته باشد .همچنین خواهشمندم مانند همیشه مدیران و
سرپرستان در شرکت ذوب آهن اهمیت دوچندان به موارد بهداشت محیط کار
داده و در راستای نیل به ایده آل های این مبحث نهایت همکاری را با کارشناسان
این حوزه داشته باشند .سعید براتی به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای در
مدیریت HSEمشغول است و فارغ التحصیل رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد .وی تجربه کار در صنایعی از قبیل فوالد
ســبا ،فوالد مبارکه و ذوب آهن را دارد .براتی فعالیت خود را در ذوب آهن از سال
 1390در سمت کارشناس بهداشت صنعتی آغاز نمود و در حال حاضر به عنوان
کارشناس بهداشــت حرفه ای در بخش های کک ســازی و تولید و توزیع برق
درحال فعالیت است .وی در پاسخ به این سئوال که عامل انتخاب شما به عنوان
نفر برتر بهداشت حرفه ای در امسال چه بوده است ،گفت  :تمامی همکاران بنده
دربخشمهندسیبهداشتحرفه ایازسختکوشیوتوانفنیباالییبرخوردار
هستند .اینجانب به عنوان فردی که پدر و پدر بزرگ بنده نیز در این کارخانه بزرگ
مشغول به کار بودند و به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند همیشه به حضورم در
کارخانه ذوب آهن افتخار کرده و به خود می بالم .میزان تعهد و وجدان کاری هر
فردارتباطمستقیمباموفقیتشغلیداردوبندهنیزتمامتالشخودراجهتحفظ
این مهم می نمایم .پیگیری امور محوله و سخت کوشی همراه با تعهد و وجدان
کاری از اهداف اصلی اینجانب در محیط کار بوده و همیشه سعی می کنم از این
ارزش ها دور نمانم .وی افزود :بخش ایمنی و بهداشت به تنهایی در ارتقا بهداشت
کاری پرسنل موفقیتی نخواهد داشت و حمایت و همکاری همه مدیران و سایر
پرسنل شرکت در امر بهداشت کارگاهها بسیار تاثیرگذار و مهم است به طوری که
نظراتسازندهوپیگیریوهمراهیآناندربخش هایذیربطهموارهراهگشاست.
در نهایت از مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست و همه مسئولین و همکاران
خود که در راستای صیانت از سالمت پرسنل تالش صادقانه دارند کمال تشکر و
قدردانیرادارموتوفیقروزافزونبرایایشانآرزومندم.

هیاتیمتشکلازسعیدامیدقائمیمعاونمالیواقتصادی،
مهندس ایرج رخصتی معاون خرید و مدیران خرید و
مالی ذوب آهن اصفهان به همراه مهندس کریتی مدیر
عامل شرکت زغالسنگ پروده طبس ومدیران مالی وبهره
برداری این شرکت به منظور بررسی دقیق تر امکانات و
قابلیت هایذوبآهناصفهانومعادنزغالسنگکشور
ودرجهتتعاملهرچهبیشترفیمابینازمجموعهمعادن

زغالسنگمنطقهطبسبازدیدنمودند.
اینهیاتدرجلساتفشرده ایراهکار هایعملیرسیدن
بهاهدافتعریفشدهدرجهتافزایشتولیدوارتقاءسطح
کیفیتزغالسنگتولیدیمعادنطبسرابررسیکردند.
اینبازدیددرراستایاجرایدستوراتمقاماتعالیوزارت
کار ،رفاه وتامین اجتماعی و وزارت صنعت،معدن وتجارت
ومسئولینشرکتشستاصورتگرفت.

تولیدمحصوالتبتنیرنگیمیکروکامپونددارازسربارهکنورتورتوسطشرکتتارابگینذوبآهناصفهان

همایش

تجلیل از کارشناسان برتر ذوب آهن
در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای

رکوردی تازه محســوب می شــود و به بهره برداری
رسید.
الزم بــه ذکر اســت این قطعــه با طــول  27متر و
تنــاژ حــدود  33تن بــه صــورت کامل و بــا اتکاء
به دانــش و تــوان و امکانــات موجــود در کارخانه
طراحی و ســاخته شــده و نصب آن هم با کمترین
مشــکل و در کوتاهتریــن زمــان ممکــن انجــام
گرفت.
در این گــزارش از معاونت پشــتیبانی و ســاخت،
مدیریت مهندســی نت ،مدیریت راهبری و پرسنل
ســخت کوش بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی
تقدیر و تشکر شده است.
منصور مدحی ـ تولیدات کک و مواد شیمیایی

بررسی شیوه های ارتقاء کمی و
کیفی تولید معادن زغال سنگ
طبس با حضور مسئولین ذوب آهن

امروزه در تمامی
شرکت های
تولیدیپسماندها
از یک سو به دلیل
امکان استفاده
مجدد به منظور
حفظبیشتر
منابع و از سوی
دیگر حفظ محیط
زیست و جلوگیری
از آلودگی های
منتشره،بسیار
مورد توجه قرار
گرفته است

شــرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان موفــق به تولید
محصوالت بتنی رنگی میکــرو کامپوند دار ازســرباره
کنورتور شــد .مهندس علیرضا بختیــاری مدیر عامل
شــرکت تارابگین در مصاحبه ای با هفته نامه آتشکار
ضمن اعالم این خبر افزود :امروزه در تمامی شرکت های
تولیدی پســماندها از یک ســو به دلیل امکان استفاده
مجدد به منظور حفظ بیشتر منابع و از سوی دیگر حفظ
محیطزیستوجلوگیریازآلودگی هایمنتشره،بسیار
مورد توجه قرار گرفته اســت.ذوب آهن اصفهان نیز به
دلیل وسعت زیاد،تنوع و تعدد واحدهای تولیدی دارای
انواع مختلفی از پسماندها شــامل انواع لجن صنعتی،
ســرباره کوره ها وکنورتور ،غبارها،نرمه مواد ،پساب ها،
ضایعات نسوز و .....می باشد و به طور عمده هر دو دسته
پســماندهای صنعتی و غیر صنعتی را شامل می شود.
وی گفت  :در دسته پسماندهای صنعتی -فلزی ،تفکیک
انواع فلزات با ارزش و با صرفه اقتصادی از پسماندهای پنج
بخش تولیدی و بازگشت مجدد به چرخه تولید یا فروش
و صادرات آن قابل برنامه ریزی و اجراســت .در پایان این

فرآیند ،امکان استفاده از ضایعات به جامانده در تهیه انواع
مصالحساختمانیوراهسازیاعمازسیمانوبتن،آسفالت
مقاوم به سایش و ...نیز اثبات شده است .سرانجام تمامی
مساحت اشغال شده توســط این نوع از پسماندها ،آزاد
سازیشدهومحیطزیستمنطقهبهبودخواهدیافت.
مهندس بختیاری اظهار داشت  :در همین راستا شرکت
تارابگین به عنوان یکی از شــرکتهای پیشرو در زمینه
ایجاد راهکارهای مناسب جهت استفاده مجدد و بهینه از
پسماندهای صنعتی ذوب آهن اصفهان پس از راه اندازی
خط استحصال قراضه از سرباره کنورتور توانست بخش
اعظم و حتی نزدیک به صد درصد ضایعات قراضه موجود
در ســرباره را جداســازی و با قیمتی مناسب به چرخه
تولید ذوب آهن اصفهان برگرداند .الزم به ذکر است این
شرکتهمچنینپسازانجامتحقیقاتوانجامآزمایشات
و پیگیری هــای متعدد متخصصان خود بر روی شــن
باقیمانده از خط استحصال خود با همکاری آزمایشگاه
آزمونهفوالدکهیکیازمراکزمورداستناددرزمینهساخت
و تأیید بتن و سیمان در کشور می باشد توانست به راهکار
و طرح اختالط مناسب این شن در خصوص ساخت بتن
مستحکمواستاندارددرکشوردستیابد.
مدیر عامل شــرکت تارابگین اظهار داشــت  :در ادامه
این کار شن و ماســه دانه بندی شــده پس ازمعرفی به
ســازمانهای مربوطه در فرایند تحقیقاتی مشــترک با
شرکت های سیمانی به عنوان ماده اولیه و پایه ای تولید
سیمان شناسایی ومورد استفاده قرار گرفت که بخشی از
تولیدات این محصوالت در حال حاضر جذب این صنعت
می گردد .وی گفت  :همزمان با راه اندازی سایت تولید
محصوالت بتنی در شــرکت تارابگین،استفاده بخشی
دیگرازشنوماسهدرساختبلوک هایسیمانیومصالح

بتنی نظیر ســنگ فرش و ...با عث شد شرکت تارابگین
ضمن معرفی خود بــه عنوان یکــی از تولید کنندگان
محصوالت با کیفیت ساختمانی،تولیدات این بخش را به
ارزشافزودهبیشترسوقدهد.
مهندس بختیاری اظهار داشــت  :اخیرا این شــرکت
دریک فرایند تحقیقاتی مشــترک با نخبــگان حوزه
نانو ،ضمن انجام آزمون ها و تالشــهای مکررموفق شد
زنجیره تولیــدات خود را تکمیل نماید بــه گونه ای که
ضمن دستیابی به فرموالسیون و ترکیب مناسب میکرو
کامپوند،شنوماسهسرباره ایوپیگمنت هایرنگی،انواع
محصوالتمیکروکامپوندداررنگیساختمانیمانند:کف
فرش،موزاییکدورزمینیباغوباغچه،حصارهایمحوطه
سازی،بلوک،جداولبتنیو....راتولیدنماید.
مهندس نصیــری مدیر پروژه محصــوالت بتنی رنگی
شــرکت تارابگین نیز در خصوص این پــروژه گفت  :با
توجه به وجود درصدی از آهن در شن و ماسه سرباره ای
و سازگاری آن با میکرو کامپوند و رزین مخصوص ،تولید
محصوالت سنگ مصنوعی پیشــرفته با فرمول ودرصد
اختالط منطقی همراه با تنوع حــدود 300محصول با
طرح های مختلف باعث خودکفایی ذوب آهن اصفهان
در تولید این محصــوالت و جلوگیــری از هزینه خرید
این محصوالت خواهد شــد وخدمت بزرگی به صنعت
ساختمانکشورومنطقهخواهدنمود.
وی افزود :این امر به جهت عدم تخریب محیط زیست از
بابت استحصال شن و ماسه،عالوه بر جلوگیری از انباشته
شدن این پسماند ها در محیط زیست ،مانع تبدیل شدن
آنها به ریزگرد های منطقه ای می شــود .لذا می توان
شن ماسه سبز را برآن نام گذاری کرد و در واقع عالوه بر
اشتغال زایی ،خدمت بزرگی به ایران اسالمی عزیزمان

محسوبمی شود.
مهندس نصیری تصریح کرد  :هــدف گذاری بعدی این
مجموعه این است که با توجه به تست های انجام شده،
شن وماسه ســرباره ای به عنوان پایه زیرسازی آسفالت
استفاده شود .گواه این کار تســت نمونه های شاهد در
خطوط پرترافیک جاده ای از جمله کمربندی شهرسده
لنجان اســت که انتظار مــی رود پس از کســب نتایج
عملی مورد انتظار در دوران تست به عنوان یکی دیگراز
کاربرد هایارزشافزایمحصولمدنظرقرارگیرد.
وی اظهار داشــت  :مجموعه تارابگین امیدوار است با
تعامل ایجاد شده با شهرداری ها و سایر خریداران این
محصوالت در منطقه بتواند خدمات و امکانات مورد نیاز
این بخش را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود
و صرفه و صالح این بخش در اختیــار کلیه خریداران
محترم قرارداده و ســهم هرچند کوچکــی در تحقق
اهداف بزرگ ســازمانی شــرکت ذوب آهن اصفهان
و حفظ محیط زیســت منطقه داشــته و گام مهمی
دراشتغالزاییمنطقهلنجانبردارد.
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منابع انسانی

مدیریت ذوب آهن اصفهان ،حفظ کرامت انسانی کارکنان و عدالت را در اولویت قرار داده است

یکی از مهمترین
مشکالت
این شرکت،
بدهی های
سنگین است اما
ذوب آهن اثبات
کرد که می تواند
این بدهی ها را
پرداخت کند
هرچند زمان بر
باشد

مهندس صادقی مدیرعامل ذوب آهن در مراسم معارفه
مهندس مهدی بهرامی به عنوان معاون منابع انسانی
و امور اجتماعی شــرکت ،منابع انســانی را مهمترین
سرمایه سازمان دانســت و گفت  :کارکنان با آرامش و
نشــاط می توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند
و لذا وظیفه مدیریت اســت که این آرامش و نشاط را
افزایش دهد.
مدیرعامل شرکت ،انســجام مدیریتی را عامل مهمی
در جهت دست یابی به اهداف سازمان دانست و گفت
 :موفقیت های اخیر شــرکت و عبور از بحران به دلیل
همین انسجام مدیریتی در ذوب آهن و همدلی کارکنان
حاصل شــد .مهندس صادقی افزود  :بســیاری تصور
می کردند ذوب آهن با توجه به مشکالت عدیده ای که
داشت  ،نمی تواند از آن بحران به سالمت عبور کند اما
امروز شاهد آن هستیم که این کشتی از گل بیرون آمده
و حرکت خود را آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه در ســال  96بخشــی از بدهی های
شرکت پرداخت شد ،افزود  :یکی از مهمترین مشکالت
این شرکت ،بدهی های سنگین اســت اما ذوب آهن
اثبات کرد که می تواند ایــن بدهی ها را پرداخت کند
هرچند زمان بر باشد.
مدیرعامل شرکت شــرایط ذوب آهن در سال جاری را
بسیار بهتر از سال گذشته ارزیابی نمود و گفت  :انسجام

مدیریت و کارکنان روز به روز در حال افزایش است و در
این فضا کسانی که بدخواه این شرکت هستند قادر به
سم پاشی و ایجاد یاس نخواهند بود.
مهندس صادقــی بر رعایت عدالت در شــرکت تأکید
نمود و گفت  :مدیران باید تمام تــاش خود را بکنند
که بی عدالتی در شــرکت نباشــد .به عنوان مثال در
انتصاب ها ،ارتقاء ها و سایر موارد ،توانمندی ،کارآمدی
و تخصص افراد مالک باشد ،نه اینکه عده ای تصور کنند
با فشار سیاسی یا سایر اهرم ها می توانند امتیاز بگیرند.
وی ،هدف اصلی اصالح ساختار سازمانی در شرکت را
افزایش بهره ور ی دانست و گفت  :این اصالح ساختار
هرگز به معنای کاهش نیروی انســانی نیست و امنیت

شــغلی تک تک کارکنان مدنظر است که این امر بارها
مورد تأکید قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت افزود  :در شــرایط کنونی که ثبات،
انسجام و یکدلی حاکم شده است می توانیم با سرعت
بیشتری شــرایط ذوب آهن را بهبود بدهیم و این امر با
همکاری تمام تالشگران سختکوش این مجتمع عظیم
صنعتی محقــق می گردد .مهندس مهــدی بهرامی
معاون منابع انســانی و امور اجتماعی شرکت نیز طی
ســخنانی ،تالش برای حفظ کرامت انسانی کارکنان
را در اولویت دانســت و گفــت  :برنامه هــا و اقدامات
مختلفی در راســتای حفظ کرامت انســانی و افزایش
انگیزه کارکنان مدنظر است که قطعاً منجر به افزایش

مهندس افضلی معاون بهره برداری شرکت در برنامه رادیو صدای ذوب آهن مطرح کرد :

مهندسافضلی

ذوب آهن شرایط
خوبی پیدا کرده
اما هنوز برای
بهبود امور،
کارهای بسیاری
باید انجام شود
که همت همگان
را می طلبد

تامین آب با جدیت انجام می شود اما بحران آب بسیار شدید است
مهندس افضلی معاون بهره برداری شرکت با حضور در
اســتودیو ی رادیو صدای ذوب آهن در مدیریت روابط
عمومی ،پاسخگوی ســؤاالت مجری برنامه و همکارانی
بود که ســؤاالت خود را به صورت پیام صوتی یا پیامک
ارائه نمودند .مهندس افضلی از تالشگران ذوب آهن که
با همت خود ،شــرایط کارخانه را بهبود دادند قدردانی
نمود و گفت  :ذوب آهن شرایط خوبی پیدا کرده اما هنوز
برایبهبودامور،کارهایبسیاریبایدانجامشودکههمت
همگان را می طلبد .وی در خصوص شــرایط تولید در
سال جاری گفت  :میانگین تولید بخش های کوره بلند
و فوالدسازی نشــان می دهد که امسال می توانیم به 2

میلیونو 600هزارتنتولیدبرسیم.تولیدکورهبلندامروز
 8100تن بود که رقم بســیار خوبی محسوب می شود.
تولید فوالدسازی بین  7100تا  7200تن بود که از امروز
به  7700تا  7800تن می رســیم .مهندس افضلی در
پاسخ به سؤالی در خصوص طوالنی شدن پروژه توسعه
نورد 650و تولید ریل گفت  :این پروژه به خوبی انجام شد
و محصوالت متنوعی در این کارگاه تولید می شود .ریل
تنها یک محصول این کارگاه اســت که شرایط تولید آن
بسیار متفاوت است و رسیدن به کیفیت مورد نظر زمان بر
می باشد.خوشبختانههماکنونریلذوبآهنتوسطراه
آهنتأییدشدهوبهزودیاولینمحمولهارسالمی گردد.

معاونبهرهبرداریدرپاسخبهسؤالیدرخصوصضرورت
راه اندازی کوره شــماره یک ،گفت  :این کوره برای تولید
چدن راه اندازی می شــود .هم اکنون چدن بازار خوبی
دارد و از قیمت مناسبی برخوردار است .مهندس افضلی
تصریح کرد  :ذوب آهن اقدامات گســترده ای در زمینه
کاهش مصرف آب و همچنین تأمیــن آب انجام داده و
بسیاریاقداماتنیزدرحالانجاماستامابایددقتکنیم
که بحران آب به حدی جدی و شــدید است که عبارت
«آب نیســت» را به وضوح مشــاهده می کنیم .در این
شــرایط تمام کارکنان در محل کار و حتی در منزل باید
درصرفهجوییاینمادهحیاتینهایتهمترابهکاربرند.

بهره وری و بهبود شرایط شرکت می شود .در مجموع
ارتقاء رفاه کارکنان نیز با بهبود شرایط شرکت حاصل
می گردد.
وی افزود  :حوزه منابع انسانی شرکت در قبال سالمت
روح و جســم کارکنان مسئول اســت و باید به منابع
انسانی همچون امانت نگاه کنیم .منابع انسانی سرمایه
هایی هستند که خانواده ها به امانت نزد ما گذاشته اند
و باید سالمت آنها حفظ شود.
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت به توسعه
آموزش در ابعاد مختلف و برای تمام سطوح از مدیران
تا رده های مختلف سازمان تأکید نمود و افزود  :اصالح
ساختار سازمانی با هدف چابک سازی سازمان با جدیت
دنبال می شود و تأکید می کنم که کاهش نیرو به هیچ
عنوانمطرحنیست.
مهندس بهرامی برنامه ریزی برای ارتقاء سطح خدمات
رســانی به کارکنان با اصالح و بازنگری آیین نامه ها و
مقررات متناســب با شــرایط جدید شــرکت ،انجام
فعالیت های فرهنگی ،ورزشی و رفاهی ضمن رعایت
صرفه جویی با هدف افزایش ســطح رضایت مندی و
اثر بخشــی به صورت عادالنه را از اهم برنامه های این
حوزه دانست و عنوان نمود که توجه ویژه به ایثارگران
گرانقدر شــرکت و خدمت بی منت و اجرای قوانین و
مقررات مربوطه سرلوحه فعالیت ها قرار خواهد گرفت.
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افتتاح اولین مرکز مقاومت بسیج استان اصفهان در فوالدشهر
همزمــان با ســال روز آغــاز عمليات آزادســازي
خرمشــهر (عمليات بيــت المقدس ) و شــهادت
سردار رشيد اسالم شــهيد قجه اي  ،مركز مقاومت
بسيج شــهر فوالدشــهر افتتاح و آغاز به كار نمود.
در آیین افتتاح این مرکز که جمعی از مســئولین
نظامی ،سیاسی استان و منطقه و همچنین جمعی
از معاونین و مدیــران ذوب آهــن اصفهان حضور
داشتند ،سردار فدا جانشین ســپاه صاحب الزمان
(عج) اســتان اصفهان در ســخنانی ضمن گرامی
داشت یاد و خاطره رشــادت های رزمندگان اسالم
در دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم به ویژه
نقش مهم ســرداران و رزمندگان شــهید اصفهان
از جمله شــهیدان خرازی ،کاظمــی و قجه ای در
آزادسازی خرمشــهر گفت :این پیروزی ها نتیجه
باور داشتن جوانان ،ایمان و توکل به خدا و رهبری
حضرت امام خمینی (ره) بود که دشمنان انقالب و
نظام اسالمی را مأیوس نمود.
وی بــا تأکید بر ضــرورت حضــور در عرصه های
مختلــف و توجه بــه تــوان داخلــی و توانمندی
نیروهای متخصص تصریح کرد  :با روحیه بسیجی
و بهــره گیــری از شــجره طیبه بســیج می توان
از همــه ظرفیت هــای موجــود بــرای اهــداف
انقالب اسالمی و رشــد و توسعه کشــور استفاده
نمود.
ســرهنگ صفرپور فرمانده ســپاه ناحیــه لنجان
نیزگفــت :در جهان امــروز نظام های سیاســی
بین المللی به سمت تفکر اســامی و توحیدی در

همزمانباسالروزآغازعملیاتآزادسازیخرمشهر(عملیاتبیتالمقدس)وشهادتسرداررشید
اسالمشهیدقجه ای،مرکزمقاومتبسیجشهرفوالدشهرافتتاحوآغازبهکارنمود.
حرکتند و هر روز شــاهد موفقیت های بزرگی در
این زمینه هستیم.
وی افزود  :با مدد تفکر بســیجی و دفاع مقدس ،هم
اکنون نظام اســامی در اوج اقتدار است و دشمن با
توطئه های مختلف ســعی می کند که امنیت این

حجتاالسالمصغیرا:

یک فرد معتقد به انتظار ،خلق نیک را سرلوحه
زندگی قرار می دهد

به مناسبت والدت خجسته قطب عالم امکان حضرت مهدی موعود (عج) همچون سنوات گذشته جشن بزرگ
نیمه شعبان با شکوه هرچه تمام تر و به همت پایگاه بســیج اباذر و شهدای ذوب آهن با همکاری روابط عمومی
شرکت در محل کارگاه بزرگ الکتریکی برگزار شد.
در این مراســم که مدیران و کارکنان بخش هــای مختلف کارخانه و فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید
تندگویان حضور داشــتند ،حجت االسالم صغیرا کارشــناس خانواده با تبریک میالد با ســعادت منجی عالم
بشریت ،به موضوع خانواده مهدوی پرداخت و گفت  :یکی از علت هایی که ســبب شده ما از ظهور آن حضرت
محروم شویم بحث تعامالت اجتماعی اســت که اگر ما در خانواده و اجتماع بتوانیم این تعامل را برقرار کنیم و
محیط خانواده را محل آرامش ،انس ،صفا و صداقت بسازیم بخشی از این مسیر را پیموده ایم.
وی ادامه داد  :یک فرد معتقد به انتظار در هرجایی که هست به وعده ا ی که می دهد عمل می کند ،خلق نیک
را سرلوحه زندگی قرار می دهد و همواره در محیط کار و خانه محبت وصمیمیت دارد و بین آبرو و دین ،دین را
در اولویت قرار می دهد.
چنین کسی در تنگناهای زندگی لطف خداوند به کمک او می آید .ادامه برنامه همراه بود با مدیحه سرایی حاج
مهدی سروری مداح آستان قدس رضوی و مهمان ویژه مراسم که مورد استقبال همگان قرار گرفت ،همچنین
موسیقی سنتی و مسابقه از دیگر بخش های جالب این جشن کم نظیر بود.

نظام مقدس را به چالش بکشد.
فرمانده ســپاه ناحیه لنجان تأکید نمود  :با تحقق
اقتصاد مقاومتــی و حمایــت از کاالی ایرانی باید
دشــمنان را مأیوس نماییم .وی استحاله انقالب و
مأیوس نمودن مردم را از اهداف مهم دشــمن ذکر

شکسته شدن رکورد فروش آهک پخته تولیدی

در ادامه موفقیت هــای کارگاه پخت آهک مدیریت
آگلومراســیون ،با تالش کارکنان این واحد تولیدی
کارخانه رکورد جدیدی در ارســال آهــک پخته به

مدیریت فروش حاصل گردید .مهندس شــیخ بهایی
سرپرســت کارگاه پخت آهک آگلومراسیون با اعالم
این خبر گفت  :عالوه بر تأمین نیاز آهک پخته خطوط
تولید بخش های فوالدسازی و آگلومراسیون ،موفق
به تولید  230هزار و  226تن آهک پخته جهت فروش
شرکت در سال  96شدیم که نسبت به رکورد قبلی که
 190هزار و  857تن در سال  95بوده است شاهد رشد
باالتری می باشیم .ایشان در خاتمه از مدیریت های
امورفنی بهره برداری و آزمایشگاه مرکزی و حراست
و فروش داخلی که همکاری صمیمانه ایی داشــتند
تشکر نمود .شایان ذکراســت مجتمع فوالدمبارکه
و فوالدنطنــز و کارخانجات مس کرمــان از مصرف
کنندگان آهک پخته تولیدی این کارگاه می باشند.
امیداست با تأمین قطعات و رفع موانع تولید این رکورد
در سال حمایت از کاالی ایرانی افزایش یابد.
جوادفدویخبرنگارافتخاری

قدردانی از
کارگران نمونه شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن
کارگران از شــریفترین طبقات اجتماع هستند ،زیرا
چرخش دست و بازوی آنها باعث به حرکت درآمدن
چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات
در مجاری هستی است.
به مناسبت روز جهانی کارگر ،از کارگران نمونه شرکت
مهندســی پویش ســاخت ذوب آهن که متعلق به
شرکت سهامی ذوب آهن می باشد قدردانی گردید.
اسامی این کارگران نمونه بدین شرح است  :علی اصغر

نمود و گفت  :امروز همه ما وظیفه داریم در راستای
اســتقرار امنیت ،حفظ نظام و پاســداری از خون
شهدا تالش کنیم.
سرهنگ صفرپور در پایان ،ظرفیت شهر فوالدشهر
را برای فعالیت مرکز مقاومت بسیج مناسب دانست
و گفت  :هــم اکنون 20پایگاه بــرادران  20 ،پایگاه
خواهــران و  67پایگاه دانش آموزی در این شــهر
فعال هستند.
همچنین حجت االسالم والمســلمین سرافراز امام
جمعه فوالد شــهر در آیین مذکور طی ســخنانی
نقش بســیجیان در دفاع مقدس و سازندگی کشور
و حضور در عرصه های مختلــف را یادآوری کرد و
گفت  :امروز با توجه به حساسیت و وضعیت جهانی،
باید در عرصه جهاد اکبر تــاش و مجاهدت نمود.
وی افزود  :این شــهر با حضور اقوام مختلف در واقع
یک ایران کوچک اســت و همه با محبت و احترام
متقابل در کنار یکدیگر زندگــی می کنند ،وی در
پایان اظهار امیدواری نمود که شــهر فوالدشهر در
زمینه هــای مختلف به نقطه مطلوب دســت پیدا
کند.
در پایان آیین مذکور ســاختمان مرکــز مقاومت
بســیج فوالدشــهر به عنوان اولین مرکز مقاومت
بسیج در سطح استان اصفهان با حضور سردار فدا و
دیگر مسئولین حاضر رسماً افتتاح و سرهنگ پرویز
امیدی فرمانده حــوزه مقاومت بســیج ذوب آهن
اصفهان با حفظ سمت ،به عنوان فرمانده این مرکز
معرفی گردید.

امروز با توجه
به حساسیت و
وضعیتجهانی،
باید در عرصه
جهاد اکبر تالش و
مجاهدت نمود

برنامه های قرآنی ماه مبارک رمضان در ذوب آهن
اصفهان تشریح شد

حجت االســام والمسلمین عباسعلی نعمتی مســئول دارالقرآن
الکریمذوبآهندرگفتگوباخبرنگارهفتهنامهآتشکارضمنتبریک
مناسبت های ماه مبارک شعبان و آرزوی توفیقات معنوی همکاران
در روزهای پایانی این ماه و با اســتقبال از ماه مبــارک رمضان و ماه
ضیافت الهی به تشــریح جایگاه قرآن کریم و تعالیم نورانی وحی در
زندگی انسانها و مسلمانان پرداخت و یادآور شد  :ماه مبارک رمضان
بهار قرآن اســت و چه خوب است که تمامی مســلمانان در این ماه
مبارک همراه با ادای فریضه نمــاز وتوجه به نمازهای جماعت ،روزه
داری ،استفاده معنوی وقدردانی از این ماه عبادت و خداپرستی بیش
از پیش با قرآن و تعالیم نورانی این کتاب الهی آشنا شده وبا تمسک
جستنبهآنذهنوروحخودراازالطافبلندآنسیرابنمایند.
ویدرادامهبهتشریحبرنامه هایقرآنیدارالقرآنالکریمدرماهمبارکرمضانپرداختوبهمواردزیراشارهکرد:
 -1کالس مربیان قرآنی شرکت 18و 19اردیبهشت در مدیریت آموزش از طرف دارلقرآن کریم ذوب آهن برای 56مربی
برگزارشدکهاستادگوهریفردبهعنوانمدرسایندورهحضورداشتند.
 -2کالس های قرآنی همراه با آموزش روخوانی ،روانخوانی و آموزش نکات تجویدی و بیان مفاهیم و تفسیر در 56مرکز
در کل شرکت همانند سنوات قبل در طی ماه مبارک رمضان همه روزه از ساعت  7/15الی  8صبح توسط مربیان قرآنی
ذوب آهن و با حضور همکاران برگزار می گردد .کالس های فوق غیر از داخل کارخانه در بیمارستان شهید مطهری برای
برادرانوخواهرانبهصورتجدا،درساختمانفروشاصفهانومجموعهشفقنیزبرگزارمی گردد.
 -3همایش عظیم قرآنی در نیمه ماه مبارک رمضان و همزمان با والدت فرخنده حضرت امام حسن مجتبی (ع) با حضور
افرادتمامجلساتقرآنیدرروز 9خردادماهسالجاریتوسطدارالقرآنالکریمدرمسجدالزهرا(س)برگزارمی گردد.
 -4همایش گردهمایی قرآن پژوهان شرکت توســط دارالقرآن الکریم وحوزه بسیج شهید تند گویان در روز22خرداد
باحضورافرادتمامجلساتقرآنیوبسیجیانپایگاههادرمسجدالغدیربرگزارمی گردد.
-5مسابقاتقرآنیدربخش هایمختلفکارخانهدررشته هایحفظ،روخوانی،روانخوانیمفاهیموتفسیربعدازپایان
ماهمبارکرمضانودرمحلمدیریتآموزشوتوسعهمنابعانسانیبرگزاروبهنفراتبرترجوایزیاهداءخواهدگردید.
 -6حجت االسالم والمسلمین نعمتی در پایان این مصاحبه از مساعدت های مهندس صادقی مدیر عامل شرکت در
جهت توجه به گسترش فرهنگ قرآنی و از معاونین و مدیران کارخانه مخصوصا مدیران روابط عمومی ،آموزش وتوسعه
منابع انســانی ،امور اداری ،خدمات وامور اجتماعی و دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی و کلیه مربیان قرآنی و همکاران
شرکت کننده در کالس ها تشکر و قدردانی نموده و برای همگان از درگاه احدیت توفیق حضور در این برنامه ها و طلب
اجروپاداشبسیارنمود.

مســعودی ،مهدی شــجاعی ،حمید یزدانی ،عزیزا...
فتحی ،امیر یزدخواســتی ،غالمرضا لــک ،خدیجه
احمدی ،الهام جالل پور ،محمد اســماعیل حسینی،
علی عباسی ،سمیه اســماعیلی ،زهرا کرمی ،کاظم
تنها معافی ،علی سندیانی ،اسماعیل صدیقی ،حسین
طالبی ،بهنام مردانی ،مجید قاســمی ،محمد کرمی،
سید احســان اله شهشهانی ،حســین موذنی ،یداله
کیانی،علیعبدالهی

Cultural

ماه مبارک
رمضان بهار قرآن
است و چه خوب
است که تمامی
مسلمانان در این
ماه مبارک همراه
با ادای فریضه نماز
وتوجه به نمازهای
جماعت ،روزه
داری ،استفاده
معنوی از این ماه
ببرند

اکوسیستم

 .3جذب گازهای آالینده(فیلتراسیون شیمیایی).
 .4افزایش رطوبت و ایجاد تعادل دما و تلطیف هوا در
اثر تبخیر و تعرق آب(تأثیر بر میکروکلیما منطقه).
 .5تولید اکســیژن و مصرف دی اکسید کربن هوا در
اثر عمل فتوسنتز(ترسیب کربن).
 .6کاســتن از شــدت تابش نور و کاهش آثار مخرب
اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز خورشید.
 .7ایجاد اکوسیســتم جدید که در ایجاد و توســعه
تنوع سایر گونه های گیاهی و جانوری منطقه نقش
بسزایی داشته است.
با توجه به شــرایط فعلی ،کاهش نزوالت آســمانی،
افزایش متوسط دمای ســالیانه و بحران شدید منابع
آبی در اختیار ،استفاده از روش های نوین آبیاری به
منظور کاهش تلفات آب و بهره وری مناسب از منابع
آب و خاک و همچنین کاشــت گونه های مقاوم تر
و مدیریــت به روز ،بیــش از پیش ضــروری به نظر
می رسد.
اداره حفظ و نگهداری فضای سبز

پیامبر اکرم (ص) نکاتی بسیار مهم و قابل توجه در زمینه آداب و اعمال ماه
مبارک رمضان ذکر فرمودهاند که توجه و تفکر و عمل به آنها موجب کسب
فضائل معنوی انسان و سعادت وی در دو جهان است.
 -10خلق و خوی نیک داشتن
 -11رعایت حال ضعیفان
 -12برخورد شایسته با بزرگترها
(پدر و مادر)...
 -13صلــه رحم (سرکشــی به
خویشان)...
 -14آسان گرفتن به زیردستان
-15نیکیبهیتیمان
 -16افطار دادن به روزه داران
 -17بدی نکردن به دیگران
 -18صدقه دادن

 -1یادآوری آخرت
 -2توبــه و طلب بخشــش برای
گناهان
 -3استغفار از گناهان
 -4دعا و نیایش
 -5سجده در مقابل خداوند
 -6نگهداری چشم و زبان و گوش
از گناه
-7خواندننمازهایمستحبی
 -8تالوت قرآن
 -9صلوات فرســتادن بر پیامبر
(ص) و خاندان او
«ســپاس خدایی را که ماه خود؛ ماه رمضــان؛ ماه روزه و ماه اســام و ماه
پاکیزگی و ماه آزمایــش و تصفیه و ماه قیام به وظائــف را ،یکی از راههای
احسان قرار داد».

ماه خدا ،ماه رمضان

حفظ محیط زیست ،حفظ زندگی

خارج از منافع سرشــار و نتایج بی شمار کشت و کار
که از عهد کهن بر انســان مکشوف بوده است ،امروزه
ایجاد فضای ســبز و کاشــت درخت عالوه بر منافع
پیشین ،گره گشای معضالت پیش رو نیز شده است.
از جمله مشکالتی که امروزه بشــر به سبب زندگی
متمرکز شهری و صنعتی شــدن با آن مواجه و ملزم
به رفع موانع و محدودیتهای آن می باشد ،تغییرات
اقلیمی و آلودگی محیط زیست است و بدین منظور
به توسعه فضای سبز ســازگار با شرایط موجود روی
آورده است.
به طور کلی هدف از ایجاد فضای ســبز فراهم کردن
محیطی مطلوب تر برای زیســتن و اشــتغال افراد
می باشد و به طرق زیر در طراوت منطقه و باالبردن
بازده کاری افراد و بهبود روحیه و شــادابی عمومی
محیط مؤثر است:
 .1حفظ و حراست از مؤلفه های زیست محیطی.
 .2جلوگیری از اثر ســوء وزش بادهــای نامطلوب و
جذب گرد و غبار هوا(فیلتراسیون فیزیکی هوا).
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آداب ماه مبارک رمضان ماه
مهمانی خدا

NEWS

درحمایت از کاالی ایرانی انجام شد

فرهنگی
آسمانی

درگفتگوباحجتاالسالموالمسلمیننعمتیمسئولدارالقرآنالکریم:

خبر

نشریهداخلی

ایجاداکوسیستم
جدید که در
ایجاد و توسعه
تنوع سایر
گونه هایگیاهی
و جانوری منطقه
نقش بسزایی
داشته است

پروردگارا :بر پیغمبر و آل گرامش درود بفرســت ،و ما را به شناسائی فضل
انبیاء و بزرگ داشتن حرمت آن و خودداری از آنچه در آن منع کرده ای ،آشنا
ساز -و در روزه داشتن آن بوســیله نگه داشتن اعضاء از گناهان و بکار بردن
آنها به آنچه ترا خشنود سازد ،یاری فرما ،تا با گوش های خود سخن باطلی
نشنویم ،و با دیدگان خود بناظر خالف ننگریم ،و دستهایمان را به حرامی
نگشــاییم؛ و در جاده های حرام قدم نگذاریم؛ و حرام نخوریم و زبان های
خود را جز به آنچه فرموده ای نگشائیم؛ و جز در کاری که به ثواب تو نزدیک
سازد زحمت نکشیم و جز آنچه از کیفر تو نگاه دارد فرا نگیریم.
پروردگار :ما را در همه ماهها و روزها تا زمانی که زندهایم این چنین قرار ده و
از بندگان درستکار خود گردان( .امام سجاد علیه السالم)
بخش اخالق و عرفان اسالمی تبیان

هم اندیشی

جلسه تعاملی شرکت ذوب آهن
اصفهان با برخی
از سهامدارن حقیقی و حقوقی

به منظور هم اندیشی ،تبادل نظر و شفاف سازی برخی از ابهامات سهامداران در
خصوصروندقیمتسهامذوبآهنوبررسیبرنامه هایآتیدرجهتحمایتاز
سهام،یکجلسهتعاملیدرتاریخ 1397/02/16باحضورنمایندگانیازهلدینگ
صدر تأمین ،قائم و مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت  ،مدیر راهبری
شرکتها ـ مجامع و امور سهام و برخی از سهامداران حقوقی و حقیقی مدعو و در
محل ساختمان اداری ذوب آهن اصفهان در تهران برگزار و نتایج آن بدین شرح
اعالممی گردد:
در این جلسه ابتدا قائم مقام مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به توضیح در خصوص
وضعیت کنونی شرکت ،طرح ها و اقداماتی که شرکت در جهت مدیریت بحران
آب ،بدهی ها و تولیدات شرکت که موضوع سؤال برخی از حاضران در جلسه بود
پرداخت .در ادامه جلســه ،مدیر راهبری شرکتها ـ مجامع و امور سهام شرکت
به ارائه گزارشی در خصوص نحوه معامالت سهام برخی از سهامداران حقیقی و
حقوقی شرکت که تأثیر مخرب برروند قیمت سهام ذوب آهن اصفهان داشته،
پرداختهوحاضراندرجلسهرابهتعاملوهمراهیبیشتردرراستایبهبودقیمت
سهامشرکتدعوتنمود.
الزم به ذکر است تا قبل از این جلسه ،دو شرکت صدر تأمین و پویش بازرگان از
حامیان سهام شرکت محسوب می شــدند که با رایزنی های صورت پذیرفته
در این جلسه ،شرکت سبد گردان نوویرا نیز به این دو شرکت ملحق گردید .در
ادامه نمایندگان هلدینگ صدر تأمین اظهار داشــتند که این هلدینگ وظیفه
سیاستگزاری کلی و راهبردی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان را عهدار بوده و
حمایت از سهام شرکت نیز در جهت حفظ حقوق صاحبان سهام جزء اولویتهای
این هلدینگ می باشد .سپس نماینده هلدینگ صدر تأمین به پاسخ گویی در
موردبرخیازابهاماتسهامدارانپرداختهکهبهاختصاربهآنهااشارهمی شود:
 )1در خصوص توضیح روند سود دهی شرکت اذعان داشتند عالوه بر سود دهی
ذوب آهن اصفهان در سال  ،1396برای سال  1397نیز سود قابل قبولی پیش
بینیشدهاست.
 )2مطابق تحلیل های صــورت گرفته در نماد ذوب ،کاهش قیمت ســهام تا
محدوده کنونی از قبل پیش بینی شده بود و روند افزایشی قیمت از این محدوده
آغازمی گردد.
 )3افزایش ســرمایه ذوب آهن اصفهان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیها در
دستورکارشرکتبودهودرحالانجاممی باشد.
)4درراستایهماهنگیوتعاملبیشتربینسهامداران،رایزنیهاییبرایخرید
سهامبرخیازسهامداراندرصدیشرکتصورتگرفتهاستکهباانجاماینمهم
شاهدنظمبیشتریدرعرضه هایسهامازطرفحقوقی هاینمادذوبخواهیم
بود.
در پایان ،مشاور مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت در خصوص ادامه اینگونه
جلساتوباسهامدارنوجلسهآتی،تأکیدنمود.
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برگزاری مسابقات تنیس روی میز
انفرادی آقایان

ورزشکاری از خانواده ذوب آهن ،امید آینده وزنه بردرای ایران

برگزاری مسابقات دارت در شرکت
و بیمارستان شهید مطهری

بیمارستانشهیدمطهریفوالدشهر
-1اکرم سلیمیان /مقام اول
-2فاطمه قیصری /مقام دوم
-3مهری میرصفایی /مقام سوم

بانوانشاغلدرشرکت
-1زینب نصرت پور /مقام اول
-2زهره معتمدی  /مقام دوم
-3مرجان بهرامی /مقام سوم
سرپرستیورزشهمگانی

ذوبآهن  -1استقالل صفر
شاگردان امیر قلعهنویی موفق شدند بعد از آنکه جدال نایب قهرمانی در لیگ برتر را از
استقالل تهران بُردند ،در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا آبی
پوشان را با پنالتی لحظات پایانی که روزبه چشمی مرتکب آن شد و جورجی ولسیانی
آن را تبدیل به گل کرد ،شکست دهند و امیدوار به حضور در جمع هشت تیم نهایی
این رقابتها شوند .استقالل و شفر که در هفته بیست و دوم لیگ برتر در اصفهان
برابر ذوبآهن شکست خورده بودند ولی تا پایان فصل و همچنین رقابتهای آسیایی
شکستی نداشتند ،امروز مجددا ًدر فوالدشهر با یک گل مقابل ذوبیها و این بار در دیدار
آسیاییمغلوبشدندتاروندشکستناپذیریآبیپوشانطی 15مسابقهپایانپیداکند.

تشکر و سپاس
بدینوسیله از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به اینجانب
ضمن ابراز همدردی ،موجب تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند،
صمیمانهقدردانینموده،امیداستدرشادیهایتانجبراننمایم.
مجیدمرادیان

تسلیت

همکاران گرامی جناب آقایان عبدالرضا احمــدی ،محمد ابراهیمی

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض
نموده و از خداوند متعال بــرای آن مرحومین علو درجات و برای بازماندگان
سالمتی و طول عمر خواستاریم.
روابط عمومی شرکت

باشگاه بدنسازی تارادیس

باشگاهبدنسازیتارادیسمخصوصبانوان
ساعتکار٨:٣٠الی٢١:٣٠
مجهز به بهترین دستگاه های روز دنیا با مساحت ٨٠٠متر دارای
حماموتهویهعالی
آمادهارائهخدماتدررشته هایمختلف(کاربادستگاه،ایروبیک
کودکانوبزرگسال،پیالتس،تیآریکسو)...میباشد.
آدرس:بلوارشفقکوچهشماره٤
تلفن٠٣١٣٧٨٨٦٧٢٤-٠٣١٣٧٨٨٦٧٢٣:
مدیریت٠٩١٢٠٢٩١٦٢٩:

www.esfahansteel.com

گفتگو با رسول معتمدی جوان ورزشکار خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان

اولین دوره مسابقات انفرادی تنیس روی میز آقایان در سال  1397بمناسبت هفته
کارگر و اعیاد شعبانیه در تاریخ  97/2/9در ســالن نظارت کارخانه برگزار گردید.
مسابقات با حضور  28نفر از عالقمندان تنیس روی میز در  8گروه برگزار گردید و
پس از پایان رقابتهای کروهی  16نفر به دور بعد صعود کردند و در یک جدول تک
حذفی به رقابت پرداختند و در پایان نتایج زیر کسب گردید.
مقام اول  :میثم اصالنی از مدیریت کک سازی
مقام دوم  :سعید شیرازی از مدیریت حسابداری
مقام سوم  :مسعود جم نشان از مدیریت کوره بلند
مقام چهارم  :محمد حجتی از مدیریت تولید و توزیع برق
به نفرات برتر از طرف امور ورزشی کارخانه جوایز ویژه اهداء گردید		.
سرپرستیامورورزشی
			

به مناسبت گرامیداشت روز کارگر سرپرســتی ورزش همگانی شرکت نسبت به
برگزاری مسابقه دارت به صورت جداگانه بین بانوان شاغل در شرکت وبیمارستان
شهید مطهری فوالدشهر اقدام ولیست مقامهای اول تا سوم به شرح زیر می باشد:

نشانی اینترنتیwww.esfahansteel.com:
پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
چاپ و طراحی :رسانه برتر
شمارگان 7000 :نسخه
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
تلفن03152574978 - 4945 - 4936 :
پیام گیر03152571040 :

رسول معتمدی ســده فرزند همکارمان محمد علی
معتمدی شــاغل در مهندســی نورد  650با 25سال
سابقهفعالیتاست.
رسول معتمدی قهرمان رشته وزنه برداری که به همراه
پدر و مادر خود به دفتر هفته نامه آتشکار آمده بود در
گفتگو با خبرنگار ما از ســوابق کاری و ورزشــی خود
سخنگفت.

وی که  19ســال دارد ،از ســال  1391وارد رشــته
وزنه برداری شده و طی  6ســال گذشته با تمرینات و
تالش های خود موفقیت های زیادی را به دست آورده
است و از امیدهای آینده رشــته مدال آور وزنه برداری
محسوب می شود.رســول معتمدی غیر از پیگیری
ورزش در ســال قبل نیر به عنوان دانشــجوی رشته
حسابداری دانشــگاه پیام نور باغبهادران به تحصیل

پرداختهاست.
این جوان ورزشکار در حال حاضر در وزن  94کیلوگرم
در حرکت یک ضرب  161کیلوگــرم و در حرکت دو
ضرب 204کیلوگرموزنهمی زند.
رسول معتمدی با برشمردن شــرایط بدنی الزم برای
رشــته وزنه برداری و بیان زحمات و هزینه های باال
در این رشته از حمایت های بی دریغ پدر و مادر خود
سخن گفت و همانند هر ورزشکار رشته های قهرمانی
می خواهد صاحب مدال طالی المپیک شــود و برای
کشورشافتخاربیافریند.
وی دارای دو مقــام نایب قهرمانی ایــران ویک مقام
قهرمانی لیگ برتر با ذوب آهــن اصفهان و بیمه رازی
و نایب قهرمان مسابقات جوانان آسیا در ازبکستان در
سال  2018است که در این مسابقه مدال نقره را کسب
نموده است.رســول معتمدی در مورد مشــوق های
خود می گوید :مشوق اصلی من پدرم بود که با دیدن
المپیک  2012لندن و دیــدن عالقه من به ورزش مرا
حمایت کرد تا به رشته وزنه برداری بروم .وی در مورد
عوامل موفقیت خود می گوید  :تالش و کوشش جدی
ومداوم عامل رسیدن به هر موفقیتی است و من از این
قاعده مســتثنی نبوده ام.تالش و کوشــش در رشته
وزنه برداری یکی از عوامل موفقیت است چون ورزشی
قدرتی و استقامتی اســت و برای همین نیاز به تالش
فراوان دارد .رسول معتمدی در مورد برنامه های آینده
خود افزود :برنامه من حضور در مسابقات جوانان جهان
است که حدود دو ماه دیگر در تاشکند ازبکستان برگزار
می گردد و بعد از آن قصد دارم در تیم ملی بزرگساالن
وزنه بزنم و عضو کاروان ایران در المپیک های آتی باشم.
وی در مورد مربیان خود می گوید :من از همه تشــکر
می کنم که کمکم کردند تا به اینجا برســم .از مربی
خوبم ایرج معینی که ایشان نیز از کارکنان ذوب آهن
هستند و همچنین از رشید شریفی اهل سده مربی تیم
ملی ایران و حمید رشیدی سرمربی تیم ملی و از پدر و
مادر خودم نهایت تشکر را دارم و در پایان از مسئولین
مربوطهمی خواهمکهبیشترحمایتوتشویقکنند.

بر بال لک لک ها

تولدت مبارک

در روزهای گذشته ،نورسیده هایی به خانواده بزرگ
ذوب آهن پیوســته اند که حضور سبزشــان را به
خانواده های آنها تبریک گفتــه و برای این عزیزان،
آرزوی سالمتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی
داریم .اسامی این نی نی کوچولوها و پدر گرامی
شانبهشرحذیلاست:

نام و نام خانوادگی شاغل

تاریخ تولد

محل کار

نام فرزند

اکبریعقوبی

1397/01/19

نت

لیا

جواد حیدری

1397/01/29

آگلومراسیون

مهرسا

مجیدسلیمانی

1396/12/16

نت

محمد سروش

محمودمویدی

1397/02/06

اتوماسیون

مرسانا

امیر حسین مجیری

1397/01/26

نسوز

عاطفه

فرزندان موفق

روابط عمومی شــرکت با تبریک به ایــن عزیزان و
خانواده های محترمشان ،برای این فرزندان خانواده
بزرگ ذوب آهن موفقیت بیشتر را آرزو مند است.
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خبر

ثبت نــام کالس آموزش
خوشنویسیوخطاطی

ثبت نام پنجمیــن دوره
کالسآموزشعکاسی

ثبت نــام کالس آموزش
آواز اصیل ایرانی

کانون خیرین فرهنگی آقایــان ذوب آهن اصفهان در
ترم بهار 97برای کالس آموزش خوشنویســی ثبت
نام بعمل می آورد .عالقمندان با دردست داشتن یک
نسخه کپی کارت شناسایی ذوب آهن و کارت ملی به
فرهنگ سرای امام رضا (ع ) فوالدشهرمراجعه نموده
و یا مشخصات خود را به شــماره 09132344026
ارسالنمایند.

کانون خیرین فرهنگی آقایــان ذوب آهن اصفهان در
ترم بهار 97برای پنجمین دوره آموزش عکاسی ثبت
نام بعمل می آورد .عالقمندان با دردست داشتن یک
نسخه کپی کارت شناسایی ذوب آهن و کارت ملی به
فرهنگ سرای امام رضا (ع ) فوالدشهرمراجعه نموده
و یا مشخصات خود را به شــماره 09364361310
ارسالنمایند.

کانون خیرین فرهنگی آقایــان ذوب آهن اصفهان
در ترم بهــار 97برای دومیــن دوره آمــوزش آواز
اصیل ایرانی ثبت نام بعمل مــی آورد .عالقمندان با
دردســت داشتن یک نســخه کپی کارت شناسایی
ذوب آهن و کارت ملی به فرهنگ ســرای امام رضا
(ع) فوالدشهرمراجعه نموده و یا مشخصات خود را به
شماره  09132057763ارسال نمایند.

غزلتوکلی
فرزندحمیدرضا
شاغلدرمدیریتآگلومراسیون
مقاماولمسابقاتشنا
رشته 50مترکرال سینه شهر
بهارستان

زهرا جانی قربان
درسا پیر مرادیان
فرزندغالمرضا
فرزندمحمدرضا
شاغل در مدیریت خرید تجهیزات و شاغل در مدیریت مهندسی نورد
رتبه عالی در دوره بین المللی
قرار دادهای توسعه
مقامسوممشترکمسابقاتکاراته کودکان الکترونیکe- kids
قهرمانیاستاناصفهانردهسنی
نونهاالنرشتهکاتاانفرادی

قلعهنویی:

مظاهری ما را نجات داد

امیر قلعه نویی ســر مربی ذوب آهن پــس از پیروزی
این تیم مقابل استقالل گفت  :واقعاً از رشید مظاهری
تشــکر میکنم که تیم ما را در نیمه اول نجات داد و با
عکسالعملهــای خوبش باعث شــد تــا ذوبآهن
گل نخورد .اگر اســتقالل به گل میرســید مطمئناً
کار ما در بازی برگشت سخت میشــد .اما نیمه دوم
شــرایط متفاوت بود و تیم ما خوب بازی کرد .به نظرم
شاخصههای هر دو تیم دروازهبانان بودند که عملکرد
خوبی داشتند .رشید مظاهری بازی را برای ما برگرداند
وماتوانستیمدردقایقپایانیپیروزشویم.
ما دو هدف داشتیم هدف اول این است که گلی دریافت
نکنیم و هدف دوم برای ما کســب  ۳امتیاز بود .خدا را
شکر توانستیم به اهدافمان برسیم این ۳امتیاز مبارک
هواداران ذوبآهن که در این بازی خیلی خوب حمایت
کردند .همیشــه ذوبآهن در بازیهای گذشته تنها
بوده و شــاید  ۵۰۰هوادار به ورزشگاه میآمد اما امروز
حمایت کردند و خوشــحالم که توانستیم به پیروزی
برسیم.
ما همه بازیها را با انگیزه وارد زمین میشویم و همیشه

به بازیکنانم میگویم باید آماده همه چیز باشیم .اگر هم
آماری مثبت میشود به لطف خدا و اهل بیت است .هر
روزی که به زمین تمرین میروم و یا بازی داریم با تمام
قوا برای برد به میدان میرویم .شاید این بازی مقداری
به خاطر حضور من حساس و احساسی بود .ولی ما باید
بهروزهایآیندهفکرکنیم.
من از خیلی از بازیکنانم ناراحت هستم که اص ً
ال در حد و
اندازه خودشان نبودند و در نیمه اول باید  ۵یا  ۶تعویض

میکردیم .خدا را شاکرم که  ۳امتیاز را گرفتیم و فکر
میکنیم تعویضهای استقالل به نفع ذوبآهن شد .آن
جابهجاییها که برای اضافه کردن آوراژ قدی استقالل
صورت گرفت به نفع ما شد و به ما کمک کرد.
قاســم حدادیفر بازیکن بزرگی اســت و یک بازیکن
وزنی محسوب میشود .ولی ما خیلی از بازیها را بدون
حدادیفر را هم بردهایم .زمانی که حدادیفر به زمین
آمد در ابتدا روند خوبی نداشتیم اما از دقیقه  ۳۰به بعد
او با شــوتی که زد بازی را به جریان انداخت و رحمتی
واکنش خیلی خوبی داشت .یکی دو بازیکن ما خیلی بد
کار کردند ولی من اسمی از آنها نمیبرم چون یک ۹۰
دقیقه دیگر هم داریم .یکی دو بازیکن که قرار بود عصای
ما باشند نزدیک بود بالی جان ما شوند اما قبول دارم که
اگر حدادیفر در روز ایدهآلش باشد تیم ما هم روانتر
بازی میکند .داوری در بیشتر صحنهها نزدیک بود و
پنالتی هم که پنالتی بود .معموالً داوران ژاپنی و کرهای
داوران بزرگی هستند و اسیر جو نمیشوند .در بیشتر
صحنهها نزدیک بود .اگر کسی بخواهد معترض باشد به
داوراینماهستیمکهبایدمعترضباشیم.

محمدرضاقریشی
فرزند سید شمس الدین شاغل
در مدیریت حراست
مقام سوم مسابقات آزاد هان
مادانگشهرستانلنجانرشته
موم دولیو هوریوچاگی رده سنی
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کیمیاسلمانی
معینکریمی
فرزندرسول
فرزندشهرام
شاغل در مدیریت مهندسی نت راه شاغلدرمدیریتخریدتجهیزات
وقطعات
وساختمان
وی به عنوان رئیس شورای دانش
مقام دوم در سی و پنجمین دوره
آموزان دختر اداره آموزش و پرورش
مسابقاتفرهنگیوهنریرشته
ناحیه دو و عضو علی البدل مجلس
سرودگروهی
دانش آموزی استان انتخاب گردیده
است

بازدید

بازدید از خانواده شهدا ،جانبازان و
ایثارگران شرکت

به منظورپاسداشت رشادتهای یادگاران8سال دفاع مقدس گروه بازدیدامورشهدا،
جانبــازان وایثارگران ازخانــواده شــهیدان واالمقام غالمعلی توکلی،شــکراله
کیانی،محمدحیــدری وســیف اله خدابنــده وجانبــازان معززمرحــوم علی
عســگرجعفری،محمدزکی خازنی،کرامت اله عســگری وامیرحسین حسینی
بازدیدوتجلیل بعمل آورد
یوسف رحیمی خبرنگار افتخاری

تقدیر از مدیر تربیت بدنی بسیج
ذوب آهن
طی مراســمی با اهدای لوح تقدیر از طرف سردار ســلیمانی فرمانده سپاه صاحب
الزمان(عج) اســتان اصفهان و ســرهنگ پیمان صفت مدیرعامل باشگاه ورزشی
مقاومت اصفهان ازفعالیت های ورزشــی بســیج ذوب آهن در ســال 96و برادر
حجت ا ..کرمی تقدیر بعمل آمد.
خلیلشکرانیخبرنگارافتخاری

