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سوم خرداد
روز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس ()1361

مقاومتمردمخرمشهر،حماسه ایازیادنرفتنیاست؛چراکهمردماینشهردرحالیبهمبارزه
با دشــمن پرداختند که از پیش برای این تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتند .آنها با سالح عزم و
ایمان به مکتب و عشق و عالقه به میهن اسالمی شان ،با دست خالی چنان مقاومت کردند که در
تاریخ،بی نظیرماند..
03
رهبر انقالب اسالمی در دیدار شرکت کنندگان
در کنگره «نقش شیعه در پیدایش وگسترش
علوم اسالمی» :

مهمترین نیاز امروز دنیای اسالم،
وحدت و پیشرفت علمی است

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســامی در
دیدار شرکت کنندگان در کنگره بین المللی «نقش شیعه در
پیدایش و گسترش علوم اسالمی» ،مهمترین نیاز امروز دنیای
اســام را «وحدت و یکپارچگی» و همچنین «حرکت جدی
برای پیشرفت علمی در همه علوم» دانستند و تأکید کردند:
امروز «بیداری» در دنیای اســام بوجود آمده اســت و برغم
تالش غربیها برای انکار آن ،این بیداری زمینه ســاز گرایش
بیشتربهاسالمونویدبخشآیندهایبهتراست.
رهبر انقالب اســامی بــا قدردانــی از دســتاندرکاران و
پدیدآورندگان این همایش ،بویژه شــخص حضرت آیت اهلل
مکارم شیرازی ،گفتند :امروز هر حرکتی که موجب شناخت
بیشتر گروهها و فرقه های اسالمی از یکدیگر شود ،یک حسنه
است و این گردهمایی از مصادیق حرکت در جهت اتحاد امت
اسالمیاست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش دیرینه دشمنان
برای رو در رو قرار دادن مسلمانان ،افزودند :در چنین شرایطی،
هر عملی که موجب شناخت مسلمانان از نقاط قوت یکدیگر
و زمینهساز همافزایی آنها شود ،به وحدت و یکپارچگی امت
اسالمیکمکخواهدکرد.
ایشان به نقش شیعه در طول تاریخ برای اعتالی علوم اسالمی
و طبیعی اشاره و خاطرنشان کردند :این آثار و خدمات گرانبها
باید به امت اسالمی معرفی شــوند زیرا مایه افتخار و موجب
یکپارچگی خواهند بود .رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم
مراقبت جدی برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه و گالیه
میانف َِرقاسالمی،گفتند:یکیازمسائلبسیارمهموموردنیاز
کنونیدنیایاسالم،موضوعپیشرفتعلمیوحرکتجدیدر
اینزمینهاست.
حضرتآیتاهللخامنهای،علتاصلیتحتسلطهقرارگرفتن
دنیای اسالم را عقب ماندگی علمی دانستند و افزودند :دنیای
غرب بعد از قرنهای متمادی عقب ماندگی علمی ،توانســت
علمی دنیای اسالم ،ثروت و قدرت
با استفاده از پیشــرفتهای
ِ
علمی ،نظامی ،سیاســی و تبلیغاتی خود را افزایش دهد و در
نهایت با استعمار ،وضعیت کشورهای اســامی را به شرایط
کنونیبرساند.
ایشــان با اشــاره به زورگویی قدرتهای غربی به کشورهای
اسالمی و دنباله روی بسیاری از حکام این کشورها از زورگویان
بینالمللی ،تأکید کردند :این شــرایط باید بواسطه پیشرفت
علمیکشورهایاسالمیتغییرکندودنیایاسالممیتواندبار
دیگردرقلهتمدنبشریقرارگیرد.
رهبر انقالب ،حرکت در مســیر پیشــرفت علمی را وظیفه
حکومتهای اسالمی و نخبگان آن برشمردند و گفتند :نخبگان
دنیای اســام باید یک حرکت عظیم فکری و یک خواست
عمومی برای پیشرفت علمی و رســیدن به قله علم و دانش را
به وجود آورند .حضرت آیت اهلل خامنه ای از حرکت جمهوری
اسالمی ایران در مسیر پیشــرفت علمی به عنوان یک نمونه
موفق یاد کردند و افزودند :بر اســاس گزارشهای مراکز علمی
جهانی،شتابحرکتعلمیایراندرسالهایگذشته ۱۳،برابر
متوسطجهانیبودهاست.
ایشان خاطرنشان کردند :ما این مسیر را تا رسیدن به مرزهای
علم و دانــش ادامه خواهیــم داد و ایران بر خــاف غربیها،
آمادگی انتقال دستاوردها و پیشرفتهای علمی خود را به دیگر
کشورهایاسالمیدارد.
رهبر انقالب ،پیشــرفت در علوم اســامی و علوم طبیعی را
ضروری خواندند و افزودند :یکی از مواردی که اسالم می تواند
در مسائل مختلف بشــری «حرف نو» داشته باشد ،در زمینه
مسائل فقهی اســت که باید در این زمینه کار بیشتر و جدی
تری انجام شــود .حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه
بایددرزمینهفلسفهوعلومعقلی،سرعتحرکتعلمیافزایش
یابد ،گفتند :غربیها ،فلســفه خود را تا عرصه های مختلف
مسائل سیاسی و اجتماعی امتداد داده اند و ما نیز باید چنین
کاری را انجام دهیم زیرا فلسفه اسالمی ،قویتر ،ریشهدارتر و
مستحکمتر از فلسفه غربی است .ایشان با اشاره به گسترش
بیداری در دنیای اسالم و افزایش گرایش به اسالم در جهان،
خاطرنشان کردند :امروز جوانان در دنیا ،سؤالهای زیادی دارند
که می خواهند پاسخ آنها را در چارچوب اسالم بیابند ،بنابراین
باید حرکت علمی در دنیای اسالم شتاب بگیرد و امت اسالمی
بار دیگر به اوج اقتدار علمی و تمدنی خود برســد تا دشمنان
اســام و امریکاییها نتوانند به رؤســای کشورهای اسالمی
دستوربدهندو«بایدونباید»بگویند.
پیــش از سخنـــان رهبـــر انقـــاب اســامی،
حجتاالسالموالمسلمیناعرافیرئیسشورایسیاستگذاری
کنگره «نقش شــیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی»
گفت« :پاســخ به شــبهات»« ،تعمیق تفاهم میان مذاهب
اسالمی»«،بازشناسیسرمایههایفکریشیعهومسلمانان»و
«دستیابیبهنقاط قوتبرای تکمیلوارائهعلوماسالمی»جزو
اهدافاصلیکنگرهبودهاست.

تبریک

روز روابط عمومــی و ارتباطــات را به فعــاالن این
عرصه به ویژه تالشگران روابط عمومی ذوب آهن
تبریک عرض مــی کنــم  .در عصر کنونــی که عصر
ارتباطــات نــام دارد  ،این روابط عمومی اســت که
می تواند عنصر پویایی و نشــاط را کــه در ماهیت
خــود دارد در تک تــک کارکنــان متبلــور نموده و
روح تعالی و پیشرفت را در ســازمان جاری سازد.
در ســال جاری که به تدبیــر مقام معظــم رهبری،
ســال حمایــت از کاالی ایرانــی نــام دارد  ،انتظار
می رود که تالشگران روابط عمومی شرکت با بهره
گیری از جدیدترین تکنیــک های این دانش و هنر
ارزشــمند ،اشــتیاق و عالقه به تولید و نوآوری را
در تمام همکاران ارتقاء دهند  .همچنین این بخش
باید گوش شــنوای ســازمان برای دریافت تمامی
نظرات ،انتقادها و پیشــنهادهای کلیــه ذینفعان
باشــد و ارتباط و تعامل جامعه با این مجتمع عظیم
صنعتی را هر روز بیش از گذشته توسعه دهد .
احمد صادقی
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

www.esfahansteel.com

SMS:300073194

در جلسه تعاملی معاونین و مدیران حوزه های بهره برداری و منابع انسانی و امور اجتماعی تأکید شد:

امنیتشغلیوآرامشفکریکارکنان،همگراییو
اصالحساختارسازمانیراهگشایمسائلشرکتاست

02

رویداد
در نشست تعاملی ذوب آهن اصفهان با واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی استان عنوان شد:

پژوهش کاربردی سرمایه گذاری
بلند مدت محسوب می شود
02

رویداد

معاون پشتیبانی و ساخت شرکت در گفتگو با رادیو صدای ذوب آهن:

مهندس پروازی معاون حفاظت پرسنلی
حراست سازمان تأمین اجتماعی درذوب
آهن اصفهان:

خودکفایی ذوب آهن اصفهان در ساخت پروژه های توسعه

با آینده نگری ،مسئولیت پذیری
و امانت داری از حقوق ذینفعان
خود حفاظت کنیم

03

02

گوناگون
در آستانه ماه مبارک رمضان انجام شد

غبار روبی مساجد در شرکت
04

رویداد
نشست تعاملی مسئولین و
کارکنان معاونت خبر صدا
وسیمایاصفهان
و روابط عمومی ذوب آهن

گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته کاری
 97/02/22لغایت 97/02/26

طی معامالت صورت گرفته در هفته کاری فوق نه تنها سهم ذوب
بلکه کل بازار سرمایه با اقبال سهامداران روبرو شد به ترتیبی که
شــاخص کل بورس و فرابورس نیز با رشــد قابل توجهی همراه
بودند .در روز شنبه قیمت هر سهم شــرکت با رشد نامحسوس
 0.28درصدی ( 2ریال) به قیمت  716ریال رسید .روز یکشنبه
معامالت سهام شرکت با صف خرید همراه بود و پس از صف شدن
سهم طی چند مرحله و عرضه آن توسط سهامداران در نهایت با
 2میلیون صف خرید به کار خود پایــان داد .طی این روز قیمت
هر سهم ذوب با  4.47درصد ( 32ریال) رشد به قیمت  748ریال
رسید .روز دوشنبه نیز برای سهم ذوب صف خرید تشکیل شد و
در مواقعی حجم این صف به  15میلیون نیز رسید ولی در نهایت با
تشکیل  800هزار صف خرید و با رشد  4.28درصدی ( 32ریال)
به قیمت  780ریال افزایش یافت .در روز سه شنبه معامالت سهام
شرکت در همان قیمت  780ریال معامله شد و نسبت به روز قبل
بدون تغییر باقی ماند .در نهایت در روز چهارشــنبه آخرین روز
کاری هفته مورد گزارش قیمت هر سهم شرکت با افت  17ریالی
( 2.18درصد) به قیمت  763ریال کاهش یافت .حجم معامالت
سهام شــرکت در هفته کاری مورد گزارش تقریباً  233میلیون
سهم بود که نسبت به هفته کاری گذشته کاهش  163درصدی
در حجم معامالت سهام را نشــان می دهد .در هفته جاری سهم
خریــداران حقیقی  87درصد و ســهم خریــداران حقوقی 13
درصد بوده اســت 78 .درصد از فروش ها متعلق به حقیقی ها و
 22درصد نیز متعلق به حقوقی ها بود .در این هفته شاخص کل
بازار بورس  1،775واحد (معادل  1.9درصد) رشد داشت .شاخص

فرابورس نیز با افزایش  28واحدی (معــادل  2.6درصد) مواجه
شد .در این هفته در بازار بورس حدود  7.5میلیارد سهم به ارزش
 1،667میلیارد تومان معامله شــد که  108درصد 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  0.70درصد بوده اســت که نسبت به
هفته گذشته  168درصد رشد یافته است.
روندکلیبازار
بازار ســهام در ادامه روند صعودی روزهای اخیر ،روز چهار شنبه
نیز با افزایش  34واحدی شاخص کل ،هشتمین روز متوالی مثبت
را سپری کرد .رشــد شــاخص کل این نماگر را تا آستانه ورود به
کانال  ۹۵هزار واحدی هدایت کرد که بررسی روند روزهای اخیر
بازار نشان از چرخش نقدینگی در میان گروه های مختلف دارد.
جذابیت در ســهامی که مدت اخیر را با ریزش شــدید قیمت و
رسیدن به کف های قیمتی طی کرده اند ،سبب شده تا این روزها
فعاالن بازار با ورود به این صنایع در کوتاه مدت ،به ســود نسبی
دست یابند و سپس با ایجاد فشار فروش به صنعت دیگر نقل مکان
کنند .اقبال از صنعت انبوه سازی به قند و شکر در روزهای گذشته
نمونه ای از این گونه چرخش ســریع نقدینگی است .این عوامل
سبب شد تا صعود بازار سهام برای هشتمین روز متوالی ادامه یابد.
پذیرش شرکت های جدید هدف اصلی فرابورس در
سال۹۷
مدیرعامل فرابــورس ایران با اشــاره به این موضــوع که برنامه
فرابورس در سال جاری حمایت و استقبال از عرضه های اولیه و

ورود شرکت های جدید است ،عنوان کرد :این امر منجر به ورود
نقدینگی به بازار سرمایه و تعمیق بورس خواهد شد و از مهم ترین
استراتژی هایی است که اشــتیاق فعاالن بورسی را برای سرمایه
گذاری افزایش می دهد و همچنین کمک می کند کشور به مدد
تأمین مالی بخش های متنوع تری از اقتصاد و صنایع در مســیر
توســعه قدم های بزرگ تری بردارد.امیر هامونی اضافه کرد :هر
سال شــرکت های زیادی از صنایع مختلف مانند پتروشیمی،
پاالیشــی ،خودرو و ســاخت قطعــات ،اطالعــات و ارتباطات،
محصوالت غذایی ،حمل و نقل و ارتباطات و ...درخواست پذیرش
خود را به فرابورس ارائه می دهنــد که پس از پذیرش و درج نماد
 ۴ماه فرصت دارند تا با ارائه مدارک و مســتندات الزم شــرایط
عرضه اولیه ســهام در بازارهای فرابورس را پیــدا کنند ،بنابراین
شرکت های زیادی از صنایع مختلف در صف عرضه اولیه فرابورس
قرار دارند که به محض آنکه شرایط برای عرضه عمومی آنها فراهم
شــود به تابلوی معامالت می آیند.هامونی ادامه داد :همچنین
با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ســرمایه با ورود شرکت
به بازار فرابورس از یکســو ارزش واقعی شرکت تعیین می شود و
از سوی دیگر قدرت نقدشوندگی سهام شرکت افزایش می یابد
و دارنده ســهم می تواند در هر زمان ممکن اقدام به فروش سهام
به قیمتی منصفانه کند .عالوه بر این سهامداران شرکت به ویژه
ســهامداران عمده می توانند با توثیق ســهام خود نزد بانک ها
به جای توثیق ملک و نظایر آن اقدام به اخذ تسهیالت بر مبنای
ارزش بازار سهام کنند و در اخذ تسهیالت نیز در مقایسه با سایر
شرکت های غیر بورسی در اولویت قرار گیرند.

اطالعیه
باعنایــت بــه تصمیمــات متخــذه درآســتانه مــاه
مبــارک رمضان،مــاه عبــادت و خودســازی وبــه
منظورایجادفرصت وزمینه مطلوب برای بهره مندی
هرچه بیشترکارکنان ازفضائل این ماه مبارک،توجه
همکارانمحترمرابهمواردذیلجلب می نماید:
 .1ســاعات کاردرماه مبارک رمضان ازروزپنجشنبه
()97/2/27بهشرحذیلخواهدبود:

طی معامالت
صورت گرفته در
هفته کاری فوق
نه تنها سهم ذوب
بلکه کل بازار
سرمایه با اقبال
سهامداران روبرو
شد به ترتیبی که
شاخص کل بورس
و فرابورس نیز با
رشد قابل توجهی
همراه بودند

درجدول،مقایسهقیمتسهامذوبآهنوچندشاخصمرتبطباآنرامالحظهمیکنید.
ردیف

نام شاخص

هفته منتهی به  22اردیبهشت 97

هفته منتهی به  17اردیبهشت 97

درصدتغییر

جهتتغییر

1

شاخص کل

94,940

93,165

1.9

↑

2

شاخص فرابورس

1,099

1,071

2.6

↑

3

شاخصصنعت

85,094

83,389

2

↑

4

شاخص فلزات اساسی

59,167

57,486

2.9

↑

5

قیمت سهام ذوب آهن

763

723

5.5

↑

6

ارزش معامالت سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

177,583

62,877

182

↑

7

ارزش بازار سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

25,316,788

23,989,564

5.5

↑

8

نسبت گردش معامالت  -درصد

0.70

0.26

168

↑

درخشش روابط عمومی ذوب آهن اصفهان درجشنواره روابط عمومی استان
مجموعهآثارروابطعمومیذوبآهناصفهاندربخش هایبرنامه
ریزی ،پژوهش و افکار سنجی ،انتشارات ،تبلیغات و مراسم ،روابط
عمومی الکترونیک و ارتباطات رسانه ای در سیزدهمین جشنواره
روابطعمومیهایاستاناصفهانحائزرتبه هایبرترشدوتندیس
وسهلوحبرتررابهخوداختصاصداد.
سیزدهمین جشنواره روابط عمومیهای استان اصفهان ،با حضور
مســئولین انجمن فرهنگی روابط عمومی ،اعضای شورای شهر،
مسئولین اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان ،مسئولین روابط عمومی
سازمان ها ،شرکت ها و صنایع مختلف اســتان ،چهارشنبه 26
اردیبهشت ماه در آستانه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در
سالنهمایش هایاتاقبازرگانیاصفهانبرگزارشد .علیرضاامیری
مدیر روابط عمومی ذوب آهن پس از دریافت تندیس و لوح های

مذکوربهخبرنگارماگفت:روابطعمومیذوبآهناصفهانباانجام
فعالیت های مختلف ارتباطی ،فرهنگی و ....در نیم قرن گذشــته
افتخارات بسیاری کسب نموده و قطعاً نام بزرگ این مجتمع عظیم
صنعتی فعالیت های بیشتری را در این حوزه می طلبد .وی افزود
 :روابط عمومی تالش می کند با کمترین هزینه و با تکیه بر توان و
هنر کارکنان شریف شرکت ،فعالیت های خود را پیش برد و با ارج
نهادن به خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان ،شرایط روحی و روانی
مناسب جهت افزایش بهره وری در شرکت را فراهم نماید .در این
بین توجه به بازنشستگان و پیشکسوتان ارزشمند شرکت و انجام
مراســم مختلف ویژه این عزیزان هرگز فراموش نشده است .مدیر
روابط عمومی ذوب آهن گفت  :در عرصه برون ســازمانی نیز ،این
مدیریت از دیرباز ارتباط بسیار خوبی با رسانه ها ،مراکز فرهنگی

و مسئولین مربوطه داشــته و همین امر به ما کمک نموده که در
بحران ها از حمایت های مختلف به ویژه حمایت معنوی این مراکز
برخوردارباشیم.

مدیریت راهبری
شرکتها ،امور مجامع
و سهام

نوع
شیفت

ساعت
ورود

ساعت
خروج

توضیحات

روزکار
دائم

7

14

ثبتخروج
ازساعت
13:45بهبعد

روزکار
شیفت

6:45

15:20

ثبت
ورودحداکثرتا
 6:45مجاز
میباشد.

عصرکار

15:15

22:50

ثبت
ورودحداکثرتا
15:15مجاز
میباشد.

شبکار

22:45

6:50

بدون
تغییروطبق
روالجاری

 .2مدیریت اجــرای امورخدماتــی ومدیریت برنامه
ریزی ونظارت برخدمــات رفاهــی واجتماعی،مطابق
سنوات گذشته درخصوص ایاب وذهاب ونیزتامین
افطــاری وســحری پرســنل نوبتکار،برنامــه ریــزی
واقدامخواهندنمود.
 .3درایــام مــاه مبــارک همــکاران محتــرم
می توانندازســاعت 13جهــت اســتماع ســخنرانی
مذهبی واقامه نمازجماعت درمساجدونمازخانه های
شرکتحضوریابند.
 .4باتوجه به اینکه سرویسهای ایاب وذهاب شیفت
صرفاًجهــت کارکنــان نوبتکارتخصیــص یافته،بــه
منظوراجتناب ازبروزمشــکالت احتمالی درامرایاب
وذهــاب آنان،انجــام اضافــه کاری بعدازســاعت
13:45جهتکارکنانجنرالشیفتمجازنمیباشد.
 .5اجــرای مواردمنــدرج درایــن اطالعیــه ازتاریخ
97/2/27میباشد.
درپایان با امید بــه پذیرش عبــادات ونیایش های
بی ریاوخالصانه همــکاران ازجانب پروردگارمتعال،
ازعزیزانی که به هرعلت درایام مــاه مبارک رمضان
روزه دارنمــی باشندتقاضاداردشــئونات ایــن مــاه
مبارکرارعایتفرمایند.
معاونتمنابعانسانیواموراجتماعی

قابلتوجهعمومهمکاران
اعالمجلوگیریازهدررفتآب
همکاران محتــرم ذوب آهنی همگام با نهایت دقت
و اســتفاده بهینه در مصرف آب مشاهدات خود در
مورد هدر رفــت آب در محل کار خود را به شــماره
تلفــن  4363شــرکت اعــام فرمایید تــا اقدامات
اصالحیوتعمیراتیالزمصورتگیرد.
روابطعمومیذوبآهناصفهان
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300073194
درجلسهتعاملیمعاونینومدیرانحوزههایبهرهبرداریومنابعانسانیواموراجتماعیتأکیدشد:

سالم آتشکار

امنیت شغلی و آرامش فکری کارکنان،

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 توزیع آب معدنی در رستوران ها وسطح شرکت طی
هقته جاری چیست؟
مدیریت برنامه ریزی ونظارت برخدمات رفاهی واجتماعی  :از طریق حوزه خرید
پیگیری الزم انجام ومقرر گردید در کوتاه ترین زمان ممکن این مشکل مرتفع
گردد .در ضمن با توجه به اعالم مدیریت آبرســانی ومدیریت ایمنی وبهداشت
ومحیط زیست مشکلی در سالمت آب آشامیدنی در حال حاضر نمی باشد.
علت عدم اطالع رســانی در خصوص آزاد سازی سهام ترجیحی
چیست؟
مدیریت راهبری شرکت ها؛امورمجامع وســهام  :مبلغ کل بدهی بابت سهام
ترجیحی همکاران طی ده سال ازپرفراژ حقوقی کسر می گرددوبا توجه به اینکه
تاکنون چهل درصد سهام آزاد شده است برگ سهام برای درخواست کنندگان
صادر و ارسال گردیده است.
نحوه دریافت کارت استخرهابه چه صورتمی باشد ؟
مدیریت برنامه ریزی ونظارت برخدمــات رفاهی واجتماعی :با توجه به تمدید
مهلت ثبت نام تا تاریخ  97 /2/28؛ توزیع کارتهای صادره پس از اتمام از طریق
رابطین صنعتی مدیریتهای مربوطه در خرداد ماه انجام خواهد شد.ضمنا تاریخ
شروع بکاراستخرها از 97/4/1می باشــدودر صورت نیاز به راهنمایی بیشتر
همکاران می توانند با شماره های  2511-4336-2633-8840؛ امور ورزش
همگانیشرکتتماس حاصلنمایند.
**تعدادی از همکاران طی تماس خواســتار رسیدگی به علت عدم پرداخت
معوقات اقساط بانک صادرات توسط شرکت شده اند.
**تعدادی از همکاران راهبری وپشــتیبانی ماشین آالت خواستار تأمین آب
آشامیدنی کافی محل کار خود شده اند.

96
بر اساس گزارشات
در سال 96
شاخص های
ایمنیمناسبی
داشته ایم و در
سال جدید نیز این
وضعیت باید بهتر
شود و مدیریت
 HSEو طب صنعتی
باید عالوه بر توجه
به سالمت جسمی
کارکنان به مسائل
روانی کارکنان
نیز توجه کنند تا
شرایط تنش زا و
حادثه آفرین از
بین برود

اولینجلسهتعاملیحوزه هایمنابعانسانیواموراجتماعیوبهرهبرداریشرکتباحضورمهندس
بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ،مهندس افضلی معاون بهره برداری و کلیه مدیران این
دوحوزهونمایندگان پشتیبان ازدیگرقسمت هادر روزشنبه 22اردیبهشتماهجاریدرسالنجلسات
معاونت بهره برداری شرکت تشکیل شد .در این جلســه تعاملی مسائل مشترک در این دو حوزه مورد
بررسیوگفتگوقرارگرفت.
در ابتدای این جلســه مهندس افضلی ضمن خوش
آمدگویی به معاون و مدیران حوزه منابع انســانی

افکارسنجی روابط عمومی

همایش

و همچنین مدیران حوزه خود و ســایر حاضران به
طرح کلی مســائل مرتبط با مشکالت و موضوعات

حوزه بهره برداری پرداخت و یادآور شد تصمیمات
و برنامه های اجرایی مختلف در سطح شرکت باید
بر محور تولیــد و توجه به کمیــت و افزایش تولید
برنامه ریزی شــده و قبل از هر چیزنظرات مشورتی
این حوزه گرفته شــود .وی در ادامه بر رعایت نکات
ایمنــی در کارگاه ها توســط تمامــی کارکنان و
پیگیری های جدی مدیران در ایــن زمینه تأکید
کرد.
در این جلســه تعاملــی مهندس بهرامــی معاون
منابع انســانی و امور اجتماعی شــرکت نیز ضمن
ابراز خشــنودی از حضــور خــود و همکارانش در
جمع مدیران حوزه بهــره برداری گفــت  :از آنجا
که بیشترین نیروی انســانی در حوزه بهره برداری
مشــغول به کاربوده و مدیریت این حوزه بیشترین
ارتباط و تعامــل را با کارکنان دارد ؛ اولین جلســه
مشــترک نیروی انســانی با این حوزه برگزار شده
وبه همین دلیل در این جلسه بر تعامل و همگرایی
این دو حوزه تأکید می شود .وی سپس با اشاره به
ساختار ســازمانی ذوب آهن افزودســاختار جدید
ســازمانی شــرکت در حال اجرایی شــدن است و
در این ساختار ســعی گردیده ضمن چابک سازی
ســازمان دغدغــه ای درخصوص امنیت شــغلی
کارکنــان ایجاد نشــود .وی با اشــاره به مســائل
ایمنی در شــرکت گفت بر اســاس گزارشــات در

سال  96شاخص های ایمنی مناســبی داشته ایم
و در ســال جدید نیز این وضعیت باید بهتر شود و
مدیریت  HSEو طب صنعتی باید عالوه بر توجه به
سالمت جسمی کارکنان به مسائل روانی کارکنان
نیز توجه کنند تا شــرایط تنــش زا و حادثه آفرین
از بین بــرود .در این جهت مدیــران از هر گونه کم
توجهی و رودربایستی نیز باید پرهیز کنند و ایمنی
و دقت عمل درکارگاه ها را سرلوحه تمام امور قرار
دهند .وی با اشاره به مســائل فعلی نیروی انسانی
شرکت گفت در حال حاضر با عدم توازن در نیروی
انسانی متخصص درشــرکت مواجه هستیم.یعنی
در بخش هایی کمبود نیــروی عملیاتی ودر برخی
دیگر با مازاد نیرو مواجه ایم و یکی ازاهداف اصالح
ســاختار؛تعادل وتوازن بین نیروی انسانی موجود
ومشــاغل ســازمان اســت که بتوانیم به سرعت
درجهت تحقق اهداف ســازمان وافزایش بهره وری
حرکت نماییم.
وی در ادامه بر توانمند سازی کارکنان باروش های
علمی وارتقای سطح مهارت آنها ؛ دقت درانتصابات
؛ در نظر گرفتــن شــرایط احرازوهماهنگی های
بیشتر توسط مدیران دو حوزه منابع انسانی و بهره
برداری تأکید نمود .در این جلسه مدیران حاضر نیز
در مورد مسائل مربوط به مدیریت های خود نظرات
و پیشنهاداتی ارائه نمودند.

درنشستتعاملیذوبآهناصفهانباواحدهایدانشگاهآزاداسالمیاستانعنوانشد:

مهندسپروازیمعاونحفاظتپرسنلیحراست
سازمانتأمیناجتماعیدرذوبآهناصفهان:

پژوهشکاربردیسرمایهگذاریبلندمدتمحسوبمی شود

با آینده نگری ،مسئولیت پذیری و
امانت داری از حقوق ذینفعان خود
حفاظتکنیم

همایش کارکنان مدیریت حراســت ذوب آهن اصفهان با حضور مهندس
پروازی معاون حفاظت پرسنلی حراست سازمان تأمین اجتماعی ،مهندس
چگینی مشاور مدیر عامل و مدیر حراســت شرکت سرمایه گذاری تأمین
اجتماعی (شستا) و مدیران حراست واحدهای شستا در اصفهان ،مهندس
پورذاکری مشــاور مدیرعامل و مدیر حراست شرکت سرمایه گذاری صدر
تأمین؛مهندس صادقی مدیر عامل وغالمعلی قادری مشــاور مدیرعامل
ومدیر حراســت ذوب آهن و کارکنان حراست شرکت در روز سه شنبه 18
اردیبهشت ماه جاری در تاالر آهن روابط عمومی شرکت برگزار گردید.
در این همایش مهندس پروازی معاون حفاظت پرسنلی حراست سازمان
تأمین اجتماعی در سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی توفیق و
بهره مندی هر چه بیشتر همکاران از فیوضات ماه های شعبان و ماه مبارک
رمضان با اشاره به کالم گوهر بار حضرت امام علی(ع) برترین درجه ایمان
مومن را امانت داری او معرفی نمود و یادآور شد :مدیران و کارکنان حراست
در واحدهای مختلف حافظان ســرمایه های مادی و معنوی نظام مقدس
جمهوری اســامی و تمامی مردم بوده و با برنامه ریزی دقیق ،آینده نگری
و مســئولیت پذیری از این امانت بزرگ حفاظت می کنند .وی افزود  :در
سازمان تأمین اجتماعی منافع تمامی کارکنان و منافع چهل میلیون نفر
بیمه شدگان باید به بهترین نحو مورد پاسداری قرار گیرد و با هر نوع فساد
اداری و سوء مدیریت در این سازمان برخورد شود و همواره اعتماد مردم به
این سازمان باید حفظ شــود .وی در ادامه به وظیفه همکاران حراست در
زمینه های فضای سایبری و مجازی اشاره کرد و یادآور شد ما باید از کلیه
اسنادخصوصااسنادالکترونیکیدرشرکت هایتابعهحفاظتکنیم..
علی رغم چالش ها ی مختلف و کم آبی شرایط ذوب آهن رو به بهبود است
در ادامه برنامه مهندس صادقی مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان نیز ضمن
خوشامدگویی به میهمانان و تمامی حاضران و کارکنان حراست شرکت طی
سخنانی با اشاره به شرایط عمومی شرکت یادآور شد  :علیرغم چالش های
موجود و در ر اس آنها کم آبی با برنامه ریزی های انجام شــده شرایط ذوب
آهن رو به بهبود است و افتخارات گذشــته این شرکت دوباره احیاء خواهد
شد.
وی افزود :کرامت انسانی محور برنامه های نیروی انسانی ذوب آهن بوده و
با فعالیت های تمام مدیریت ها از جمله معاونت نیروی انسانی و حراست
رضایت عمومی کارکنان افزایش می یابد .مهندس صادقی به نقش انگیزه
نیروی انسانی در تولید اشــاره کرد و افزود انگیزه کار در کشور ما و کارخانه
ما نیز همانند کشورهای صنعتی دنیا باید بیشتر شده و ما قدردان زحمات
کارکنانخودباشیم.
نظارت جدی حراست ذوب آهن براجرایی شدن خرید کاالی ایرانی
در این همایش غال معلی قادری مشــاور عالی مدیر عامل و مدیر حراست
ذوب آهن نیز طی سخنانی ضمن یادآوری مناسبت های مذهبی و تاریخی
روز و گرامیداشــت یاد شــهیدان عملیات الی بیت المقدس که به آزادی
خرمشهر انجامید با اشاره به شــرح وظایف مدیریت حراست در ذوب آهن
اصفهان و ارتباط این وظایف با نام گذاری ســال جاری به نام سال حمایت
از کاالی ایرانی توسط مقام معظم رهبری یادآور شد :ذوب آهن اصفهان با
حجم بسیار باالی گردش مالی و میزان باالی خرید نیازمندی های مختلف
خود درزمینه های مواداولیه؛قطعات یدکی؛ابزار آالت؛مواد بهداشتی وانواع
مواد مصرفی نیاز به دقت و کنترل زیادی داشته و مدیریت حراست به عنوان
چشم و گوش سازمان در زمینه خرید وتهیه اقالم مذکور دقت کرده تا این
موارد با کیفیت الزم واز تولید کننده ایرانی تهیه و خریداری شــده و مورد
استفادهقراگیرد.
وی از همکاران حراســتی خود درخواســت نمود که با وحدت ؛ همدلی،
صمیمیت و یک صدایی ضمن انجــام وظایف خود در زمینه های مختلف
و ارائه گزارشــات دقیق و کنترل های الزم به بهره وری بیشتر در کارخانه
کمک کرده و با جلوگیری از تهدیدهای موجود و متصور همانند کم آبی و
تحریکات دشمن در فضای مجازی کارآمدی نظام اسالمی را بیش از پیش
تثبیتکردهوبه همگاننشاندهند.

همگرایی و اصالح ساختار سازمانی راهگشای مسائل شرکت است

ذوب آهن اصفهان
به عنوان قطب
تولید فوالد در
کشور و صادر
کنندهمحصوالت
فوالدی مطابق
با آخرین
استانداردها،
همواره پژوهش
و به کارگیری
روش های به روز
را در بخش های
مختلف مورد
توجه قرار داده
و تعامالت بسیار
خوبی با مراکز
علمی و تحقیقاتی
داشته است

نشســت تعاملی در خصــوص همکاری آموزشــی
پژوهشــی ذوب آهن اصفهان با واحدهای دانشــگاه
آزاد اسالمی استان شنبه  22اردیبهشت ماه به همت
مدیریت های روابط عمومی،آموزش و توسعه منابع
انسانی و حسابداری صنعتی در تاالر دانش مدیریت
آموزش و توسعه منابع انسانی برگزار شد.
در نشســت مذکور که مهندس بهرامی معاون منابع
انســانی و امور اجتماعی شــرکت ،دکتر احمد آذین
رئیس دانشگاه آزاد اســامی استان اصفهان و رئیس
دانشــگاه آزاد واحد خوراســگان ،حجت االســام و
المســلمین حیدری مســئول نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشــگاه آزاد اســامی اصفهان،
مهندس نصر معاون برنامه ریزی و توســعه،مهندس
جالل آقا بابا مدیر پژو هش ،فناوری و بومی ســازی،
مهندس شفیعی مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی
وگروهی متشــکل از اعضای هیات علمی،ریاست و
معاونین واحدهای دانشگاه آزاد استان و همچنین تنی
چند از کارشناســان مدیریت های آموزش و توسعه
منابع انسانی و پژوهش،فناوری و بومی سازی حضور
داشــتند در خصوص نقش و جایــگاه پژوهش های
کاربردی در ذوب آهن اصفهــان گفتگو و تبادل نظر
شد.
پژوهش کاربردی سرمایه گذاری بلند مدت
محسوبمی شود
مهندس بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی
شــرکت در این نشســت گفت  :ذوب آهن اصفهان
به عنوان قطب تولید فوالد در کشــور و صادر کننده
محصوالت فــوالدی مطابق با آخرین اســتانداردها،
همواره پژوهش و به کارگیری روش های به روز را در
بخش های مختلف مورد توجه قــرار داده و تعامالت
بسیار خوبی با مراکز علمی و تحقیقاتی داشته است
زیرا پژوهش کاربردی را ســرمایه گذاری بلند مدت
محسوبمی نماید.
وی از بحران آب و مباحث زیســت محیطی به عنوان
دو مقوله بســیار مهم در ذوب آهن اصفهان یاد کرد و
افزود  :در کنار این دو مبحث طرح ها و پژوهش های
کاربردی در زمینه مباحث ســازمانی ،بهره وری و...
مورد توجه ویژه قرار دارد .دانشــگاه ها و مراکز علمی
با دور اندیشی و استفاده از دانش به روز در این زمینه
نقش بســیار تعیین کننده ای دارند زیرا با آســیب
شناسی و تمرکز بر چالش ها می توانند قبل رسیدن
به شرایط ســخت در این زمینه راهکارهای کاربردی
ارائهنمایند.
معاون منابع انســانی و امور اجتماعی شرکت با اشاره
به اینکه ذوب آهن اصفهــان آماده پذیرش طرح ها و
ایده های کاربردی دانشــگاهیان است تصریح کرد :

مباحث تئوریک ارزشمند است اما مطالعات عمیق و
کاربردی راهکارهای اثربخشی را برای گذر از مشکالت
ارائــه می نماید که در ســازمان ها و صنایع مختلف
مورد توجه است .در این راستا ذوب آهن با در اختیار
قراردادن امکانات و ایجاد شرایط مطلوب آمادگی خود
را برای همکاری پژوهشی و آموزشی اعالم می نماید.
مهنــدس بهرامی گفــت  :تشــکیل کارگروه های
تخصصی و مشــخص نمودن اولویت های پژوهشی
بر اســاس نیاز شرکت بســیار مهم اســت با حضور
نمایندگانی از بخش های مختلف کارخانه تا حصول
نتیجهپیگیریمی شود.
آیت ا ...رهبر مسئول دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی
شرکت نیز ضمن اســتقبال از حضور قشر فرهیخته
دانشگاهی در بستر صنعت و تأکید بر مراودات بیشتر
بین ایــن دو بخش گفت  :تعامــل اثربخش صنعت و
دانشگاه تاثیرات بسیار خوبی برای طرفین دارد و سبب
می شود اندیشه های نظری دانشگاه در بستر صنعت
عملیاتی شود که این مهم در نهایت توسعه کشور را در
ابعاد مختلف رقم می زند.
ذوب آهن اصفهان عرصه توانمندی و نماد
اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران است
دکتر احمد آذین رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان
اصفهان و رئیس دانشــگاه آزاد واحد خوراسگان نیز
گفت  :ذوب آهن اصفهان عرصه توانمندی و به عنوان
نماد اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران مطرح است.
امروز بازدید از خط تولید کارخانه به همراه نشســت
تعاملی در این قطب صنعتی برگزار شد.
وی افــزود  :در بازدید امروز نظاره گــر قابلیت های
چشمگیر و سخت کوشی کارگران این صنعت عظیم
بودیم که احساس غرور و خوشــحالی را به همکاران
هدیه داد.
تلفیق علم دانشگاه و بستر عملیاتی صنعت
عاملموفقیت
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان تصریح
کرد  :رهبر معظــم انقالب همواره در کالم شــان به
جهاد علمی ،نهضت نرم افزاری و مباحث دانش بنیان
تأکید دارند ،تعامل صنعت و دانشگاه نیز در این راستا
قرار می گیرد .مباحث نظری و تئوریک دانشــگاه با
عملیاتی شدن در بستر صنعت موفقیت های بسیار
زیادی را برای طرفین رقم می زند.
دکترآذین در خصــوص شناســایی نیازهای حوزه
صنعت در بخش های مختلف،تشکیل کارگروههای
تخصصی با تمرکــز بر موضوعات کاربــردی و انعقاد
قراردادهای عملیاتی نیز توضیحاتی را ارائه نمود.
تولید علم و ترویــج آن همواره مورد توجه
رهبر معظم انقالب قرار دارد

حجت االســام و المســلمین حیدری مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی
اصفهان نیز گفت  :ذوب آهن اصفهان خط اول جبهه
صنعت است و در عرصه های مختلف موفقیت های
بسیار خوبی داشته است .امروز بازدید بسیار خوبی از
بخش های مختلف خط تولید انجام گرفت و از نزدیک
با دســتاوردهای این مجتمع عظیم صنعتی آشــنا
شدیم.
وی افــزود  :تولید علــم و ترویــج آن در زمینه های
مختلف همواره مورد توجه رهبــر معظم انقالب قرار
دارد لذا در این زمینه هم افزایی دانشگاه و صنعت در
بستر کاربردی توفیقات بسیاری را برای طرفین ایجاد
می نماید.
همگرایی صنعت و دانشگاه دورنمای بهتر با
قابلیتاطمینانباالراترسیممی نماید
مهندس نصر معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت در
ادامه این نشست گفت  :همگرایی صنعت و دانشگاه
سبب می شود از فرصت های موجود به نحو مطلوب
اســتفاده نموده و همچنین برای آینده نیز با آسیب
شناسی چالش ها ،دورنمای بهتر با قابلیت اطمینان
باال را ترسیم کنیم.
وی افزود  :ذوب آهن اصفهان با ســابقه ترین شرکت
تولید کننده فوالد و تنها کارخانه ای است که تولید آن
بر اساس روش کوره بلند انجام می شود و فضای بسیار
مناســبی برای انجام طرح های پژوهشی محسوب
می شود.
همکاری موفــق ذوب آهــن اصفهان با
دانشگاه آزاد اسالمی
مهندس شفیعی مدیرآموزش و توسعه منابع انسانی
شــرکت نیز گفت  :ذوب آهن اصفهــان تجربه های

آموزشی و پژوهشی بسیار خوبی با واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی داشــته اســت که ثمره حضور میدانی
اساتید دانشگاه در بســتر صنعت و پیگیری مستمر
آنها تا حصول نتیجه طرح های پژوهشــی می باشد.
نشست امروز نیز آغازی برای استمرار این فعالیت ها
به شمار می رود.
دستاورد اندیشه هــای دانشگاه در محیط
صنعتبهثمرمی نشیند
حجت االسالم و المسلمین نعمتی کارشناس مدیریت
آموزش و توسعه منابع انسانی نیز در این نشست گفت:
ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور
در کنار تولیــد محصوالت کیفی مطابــق با آخرین
استانداردها در زمینه های آموزشی ،علمی ،فرهنگی،
ورزشــی ،اجتماعی و ...نیز فعالیت بسیار خوبی انجام
داده اســت .وی افــزود  :ذوب آهن در گذشــته نیز
تعامالت بسیار خوبی با دانشــگاهها و مراکز علمی و
تحقیقاتی داشته است که همچنان نیز این ارتباطات
مورد توجه ویژه مدیرعامل شرکت قرار دارد .تأسیس
مرکز آموزش فنی توحید همزمان با تأسیس کارخانه
و همچنین دانشــگاه جامع علمی کاربردی در بستر
صنعت مبین این موضوع است.
حجت االسالم و المســلمین نعمتی تصریح کرد  :با
توجه به رشد فناوری و توسعه در ابعاد مختلف تعامل
صنعت و دانشگاه نقش بسیار تعیین کننده ای دارد و
نیاز است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد  :مقام معظم رهبری سال جدید
را تحت عنوان حمایــت از کاالی ایرانی نام نامگذاری
نمود .این عنوان نمادی از تعامل صنعت و دانشــگاه
است زیرا دستاورد اندیشــه های دانشگاه در محیط
صنعتبهثمرمی نشیند.

نشستتعاملیمسئولینوکارکنانمعاونتخبرصداوسیمایاصفهانوروابطعمومیذوبآهن
سید طباطبایی

ذوب آهن به
عنوان صنعت
مادر می باشد که
وجود آن برای
مردم استان و
کشور یک افتخار
محسوب
می شود

مســئولین و کارکنان معاونت خبر صدا و ســیمای
اصفهان باحضور در ذوب آهن ،در نشســتی تعاملی با
مسئولین روابط عمومی این شــرکت دیدار و گفتگو
نمودند .ســید محســن طباطبایی معاون خبر صدا
وسیمای مرکز اصفهان در این نشســت از ذوب آهن
به عنوان صنعت مادر یاد کرد که وجود آن برای مردم
استان و کشــور یک افتخار محســوب می شود .وی
افزود :در سال جاری که ســال حمایت از کاالی ایرانی
است ،رسانه ملی در جهت حمایت از صنایع و پوشش
دستاوردهای اقتصادی و صنعتی گام های جدیدی را
مد نظر دارد و قطعاً در قبال ذوب آهن اصفهان که نقش
مهمی در اشتغال زایی دارد ،رسالت خود می د انیم که

دستاوردهای این شرکت را منعکس سازیم .طباطبایی
با اشــاره به بحران آب ،گفت  :در این شــرایط اهمیت

صنعت بیش از گذشــته حس می شود که توانسته با
مصرفبسیارکمآب،اشتغالوتولیدراحفظکند.

علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
نیزازتعاملوهمکاریرسانهملیبااینشرکتقدردانی
نمود و گفت :صنعت کشور با ذوب آهن اصفهان شکل
گرفته و از همان ابتدا ،مسئولین این شرکت ،آموزش
نیروهای متخصص برای کل صنعت کشور را رسالت
خود می دانســتند و انصافاً در این زمینه بسیار موفق
عملکردند.
وی افــزود  :در زمان پیروزی انقــاب ،ظرفیت تولید
فوالد کشور حدود  500هزار تن بود اما هم اکنون به 30
میلیون تن ر سیده است که ذوب آهن و تالشگران این
صنعت در شکل گیری این ظرفیت تولید نقش مهمی
ایفانمودند.

atashkar weekly@esfahansteel.com

www.esfahansteel.com
 29اردیبهشت ماه1397
 3رمضان 1439
 19مه 2018
شماره1132

300073194
معاون پشتیبانی و ساخت شرکت در گفتگو با رادیو صدای ذوب آهن:

فرهنگی

نشریهداخلی

Cultural

3

آسمانی

خودکفایی ذوب آهن اصفهان در ساخت پروژه های توسعه

نکاتی پندآمیز از ائمه معصومین
نکته 1
از اعمال آسمانی که می تواند سرمایه تو را افزایش دهد دوری نکن.
امام صادق (ع)
هرگاه خدا به بنده ای مالی داد و آن بنده حقی را که خدا واجب فرموده از
آن مال ندهد ،می میرد و آن را برای دیگران می گذارد.
کتاب وسائل الشیعه
نکته 1
حسود در این دنیا حرص می خورد و در آن دنیا حسرت.
پیامبر اکرم (ص)
حسد ایمان را می خورد ،چنانچه هیزم آتش را نیست می کند.
عده الداعی

تقویم

مهندس حسن ضیاء معاون پشتیبانی و ساخت شرکت از جمله مدیرانی است که میل به تولید و کار در فضای کارگاهی در او موج می زند .کمتر او را می توان در دفتر کارش یافت و شاید اگر اقتضائات مسئولیت او
حضوردرجلساتمتعددراایجابنمیکرد،هموارهدرکارگاهبهسرمی برد.ناممهندسضیاءچهدرذوبآهندرسالهایپیشوچهدرفوالدخراسانباتولیدعجینشدهاستوامروزهرچندمستقیم ًادرخطتولید
حضورندارداماهدایتپروژه هایمهمرادردستگرفتهتاتسهیلگرتولیدباشد.ویهمچنینتجربهخودرادراختیارجوانانذوبآهنگذاشتهتااعتمادبهنفسوبهرهگیریازدانشبومیدرآنهاتقویتشود.مهندس
ضیاءباشوقازپیشرفتپروژه هابهدستذوبآهنی هاسخنمی گویدومعتقداستکهاینتالشگرانآماده اندتابدونگلهوشکایتهرکاربزرگیراهمچونگذشتهانجامدهندوفقطراهبریمناسبمی تواند،شکوه
ذوبآهنرادوبارهبازگرداند.معاونپشتیبانیوساختشرکتهرچندبهانجامپروژه هایمختلفباتوانداخلیافتخارمی کنداماهموارهتأکیدداردکهرسالتاصلیمادرذوبآهنتولیداستواگرامروزتوانبسیاری
صرف انجام پروژه های توسعه و غیره می کنیم به این دلیل است که نیروی انسانی و تجهیزات الزم را داریم و باید بهره وری را در این شرایط افزایش دهیم و با انجام این فعالیت ها ،راه را برای تولید هموار سازیم .اگر زمانی
میزانتولیدباتعدادکارکانتناسبپیداکرد،می توانپروژه هارابهدیگرمتخصصینکشورسپردوتوانذوبآهنی هارامعطوفبهتولیدنمود.
ویسهشنبه 25اردیبهشتماهباحضوردراستودیورادیوذوبآهنپاسخگویسؤاالتمجریبرنامهوکارکنانشرکتبود.همچنینخبرنگارماگفتگویاختصاصینیزبااینمقاممسئولشرکتانجامدادکهتلفیقاین
دوگفتگورادرادامهمی خوانید:
مهندس ضیا گفت  :معاونت پشتیبانی و ساخت طی
حدود دو سالی که تشکیل شــده است پروژه های
توســعه مربوط به خط تولید و امور اجرایی مربوط
به آنها را به عهــده گرفته اســت.امور مربوط به نت
مکانیک ،نت راه و ســاختمان،کارگاههای ساخت
واجرایی نسوز ،فضای ســبز و تعمییرات و بازسازی
به این مدیریت سپرده شده است.
وی افــزود  :ذوب آهــن اصفهان کارخانــه بزرگی
اســت که در زمینه های مختلف با کارگران خالق
و توانمنــد خویش به خودکفایی رســیده اســت.
شــرکت پویش ســاخت با بهره گیری از توان این
افراد پروژه های مختلف را در ســطح شرکت انجام
می دهد.
معاون پشــتیبانی و ساخت شــرکت ادامه داد  :در
زمینه اجرای پروژه ها اگر نیاز شد طرحی به خارج
از شرکت واگذار شود با توجه به بحث رقابت ،شرکت
پویش ساخت در این زمینه وارد می شود.
معاون پشــتیبانی و ساخت شــرکت خاطر نشان
کرد :بهــره گیری از توان و دانــش کارکنان همواره
در این معاونت مــورد توجه قرار دارد و با تقســیم
کار و توجه بــه اصل شایســته ســاالری بحمدا...
تاکنــون پروژه هــای بســیار خوبی ماننــد هات
شارژ،آبرسانی،بســتر نــورد PCI ،و ....توســط این
معاونت و با همکاری سایر بخش های شرکت انجام
شده است.
وی افزود  :در حال حاضر کلیه پروژه ها و نوسازی ها
در شرکت انجام می شود و این موضوع افتخار بزرگ
و برگ برنده ای در شــرایط فعلی بــرای ذوب آهن
اصفهان محسوب می شود.
معاون پشــتیبانی وساخت شــرکت ،پروژه  PCIرا
یکــی از مهمترین پروژه های در دســت اقدام ذکر
کرد و گفــت  :فعالیت های بســیاری در این پروژه

با همت ذوب آهنی ها انجام شــده و خوشــبختانه
همه از جمله جوانان شــرکت دســت به دست هم
دادند و حتی مشکالت را نادیده می گیرند تا کارها
انجام شــود و پروژه پیش برود .با این شرایط خیلی
امیدوارم که ظرف  4ماه به پایان کار برسیم.
وی افزود  :پیشــرفت پروژه  PCIعلــی رغم برخی
مشــکالت مالی ،خوب بوده و حتی چینی ها وقتی
میزان پیشــرفت کار را دیدند تعجب کردند که در
زمان کوتاهی کارگاه اصلی مونتاژ شد.
مهندس ضیاء از ساخت یک برج خنک کننده با توان
داخلی برای بخش کک ســازی خبر داد که در حال
اتمام است و پروژه تغلیظ ســنگ آهن که به اتمام
رســیده و در حال بهره برداری می باشد .همچنین
چندین پروژه برای تأمین آب شــرکت انجام شده
و در حال انجام اســت .به گفته این مقام مســئول
شرکت ،برای حفظ  2هزار هکتار از فضای سبز ذوب
آهن که به آبیاری نیاز دارد ،طرح جایگزین ســازی
درختان فعلی با درختانی که به آب نیاز کمی داردند
آغاز شده است تا در صورت شدت بحران ،این فضای
سبز که برای محیط زیســت منطقه بسیار حیاتی
است ،حفظ گردد.
معاون پشتیبانی و ساخت شرکت از ساخت بستری
در نورد  650جهت تولید  H300نیــز خبر داد که
با ســرعت در حال انجام اســت و همچنین ساخت
قطعات سنگین که در گذشــته نیز در این شرکت
تجربه شــده ،دوباره در حال انجام می باشد که در
این زمینه ،قطعاتی همچون پاتیل های ســرباره و
غلتک های نورد را می توان ذکر کــرد .وی در این
خصوص افــزود  :همکاران بســیار به ســاخت این
قطعات عالقمند هســتند چون قیمت باالیی دارد و
همه مشتاقیم که به سرعت این کار صورت گیرد.
فعالیــت در زمینه بهینه ســازی مصــرف انرژی از

جمله هات شارژ از دیگر پروژه های مهمی است که
مهندس ضیاء به آن اشاره نمود .بر اساس این پروژه،
شمش های تولیدی از ایستگاه  5به صورت اتومات
به نورد  500و از ایستگاه  7و  8به نورد  300منتقل
می شــود .وی در این خصوص گفــت  :امیدوارم تا
دو ماه آینــده مونتاژ قطعات این پروژه انجام شــود
که حاصل آن رساندن شــمش با  700درجه گرما
به نورد اســت تا  50درصد انرژی مصرفی کوره نورد
کاهش یابد .این امر کار جرثقیل های کارگاه شمش
فوالدسازی را آسان تر می کند و کیفیت شمش به
حدی می رسد که به کنترل کمتری احتیاج دارد.
معاون پشتیبانی و ساخت شــرکت گفت  :از دیگر
پروژه هایی که در بهره برداری در حال انجام است،
تعمیرات کوره شــماره یک می باشــد که اهمیت
بسیاری دارد و امیدوارم تا مرداد ماه به اتمام برسد.
این کوره مدرن می شــود و اکثــر تجهیزات آن در
داخل ذوب آهن ساخته شده است و با این تجربه در
زمینه ساخت کوره ،توانمند شدیم.
وی افزود :ســاخت درب های باتری که  40عدد آن
در ذوب آهن ریخته گری شده نیز پروژه مهی است.
درب های قبلی می شکســتند اما این درب های
جدید مقاومت بیشتری دارد .ضمن اینکه به دنبال
تغییر مدل هستیم تا اص ً
ال شکستنی در کار نباشد.
مهندس ضیــاء به تالش های صــورت گرفته برای
اتمام پروژه های ناتمام مانند پــروژه گوگردزدایی
نیز اشاره نمود و گفت  :یکی از استندهای این پروژه
با توان داخلی راه اندازی شــده است و در حال بهره
برداری می باشد که موجب افزایش کیفیت شمش
می شود.
معاون پشــتیبانی و ساخت شــرکت از چند پروژه
دیگر همچون ساخت ماشین های  CNCبرای تولید
ریل ،ساخت رمپی در کک ســازی ،پروژه ای برای

بهبود آب شرکت و چند طرح کوچک و بزرگ دیگر
نیز نام برد که به اتمام رسیده اند.
رفاه حال مردم منطقه و تالشــگران ذوب آهن نیز
مدنظر معاونت پشتیبانی و ساخت بوده و چند پروژه
در این رابطه مد نظر قرارگرفته است .مهندس ضیاء
در این خصوص گفت :باشگاه فجر قایقرانی نوسازی
شده و به زودی جهت فعالیت های مختلف از جمله
برنامه های آموزشــی ،همایش و ...می تواند مورد
اســتفاده قرار گیرد .در باشــگاه چادگان ،ساخت
ویالهای جدید آغاز شده اســت و و اسکلت و سقف
دو عدد ویال نصب شــده و تجهیزات  4عدد ویال نیز
در حال حمل به چادگان می باشــد .خانه سازی در
 B9فوالدشــهر جهت کارکنان که تفاهم های الزم
حاصل شده اســت ،ســاخت رختکن برای باشگاه
فرهنگی ورزشــی ذوب آهن ،ســالن والیبال برای
خانم ها در مجموعه شــفق ،دیوار کشــی شهرک
واحد برای حفاظت بیشتر و چند پروژه ریز و درشت
دیگر نیز به اتمام رسیده یا در حال انجام است.
وی در پاســخ بــه ســؤالی در خصــوص کارکنان
فضای سبز شــرکت گفت  :این کارکنان در گذشته
به صورت شــرکتی فعالیت داشــتند اما با حضور
مهندس صادقی به عنوان مدیرعامل شــرکت ،این
افراد در راســتای توجــه به کرامت انســانی تحت
پوشــش شــرکت پویش ســاخت قرار گرفتند که
متعلق به ذوب آهن است.
وی در پاســخ به این ســؤال کــه چرا افــراد کمتر
می توانند با ماشین شــخصی وارد محیط شرکت
شــوند بیان کرد :ذوب آهن هزینه بســیار باالیی را
برای ســرویس ایــاب و ذهاب پرســنل اختصاص
داده اســت و کارکنان نیز به منظور کاهش حوادث،
آلودگی هوا و ...بهتر اســت از وســایل حمل و نقل
عمومی استفاده نمایند.
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امیدوارم تا دو
ماه آینده مونتاژ
قطعات این پروژه
انجام شود که
حاصل آن رساندن
شمش با  700درجه
گرما به نورد است
تا  50درصد انرژی
مصرفی کوره نورد
کاهش یابد

انتقال اعضای یک فــرد به فرد دیگر
برای نجات زندگی یا بهبود کیفیت
زندگی وی را اهدای عضو می گویند.
 31اردیبهشت ماه به عنوان «روز ملی
اهدای عضو» در تقویم رسمی کشور
ثبت و نامگذاری شــده است .انتقال
اعضای یک فرد به فــرد دیگر برای
نجات زندگی یا بهبود کیفیت زندگی
وی را اهدای عضو می گویند .اهدای
عضو می تواند از افراد زنده (در مورد کلیه و یا اهدای قســمتی از کبد یا ریه
بزرگساالن به فرزندانشان) یا از افراد دچار مرگ مغزی و یا از افراد مرگ قلبی
در شرایط خاص و با تجهیزات و تمهیدات ویژه انجام شود.
بخشسالمتتبیان

سوم خرداد روز فتح خرمشهر
در عملیات بیت المقدس ()1361
مقاومــت مــردم خرمشــهر،
حماســه ای از یاد نرفتنی اســت؛
چرا کــه مردم این شــهر در حالی
به مبارزه با دشــمن پرداختند که
از پیش برای ایــن تهاجم و تجاوز
آمادگی نداشتند .آنها با سالح عزم
و ایمان به مکتب و عشــق و عالقه
به میهن اســامی شــان ،با دست
خالی چنان مقاومت کردند که در
تاریخ ،بی نظیر ماند .روز سوم خرداد ماه ،سالگرد حماسه آزادی و فتح
خرمشهر پس از بیش از یک سال و نیم اشغال آن به دست بعثیان است.
فتح خرمشهر ،موجب برانگیختگی احساسات و عواطف پاک ملت ایران
شد و هم دلی و وحدت را میان اقشار ملت پدید آورد.
مقاومت  43روزه مردم خرمشــهر ،فصل مهمی در هشــت سال دفاع
مقدس است؛ زیرا بسیاری از کارشناسان نظامی معتقدند اگر خرمشهر
مقاومت نمی کرد و متجاوزان به آســانی آن جا را اشــتغال می کردند،
شاید سرنوشت جنگ این گونه رقم نمی خورد.

چهارم خردادماه ،روز مقاومت
دزفول

کوچه باغ سفر

کوهریگ-مهریز

کوهریگمهریز

کوه ریگ مهریز به دلیل خاصیتهایی که از نور خورشید به دســت میآورد ،به مکان گردشگری درمانی برای
مسافران تبدیل شده است .تفرجگاه کوه ریگ ،تنها تپه شنی طبیعی استان یزد است.
کوه ریگ تلی از ماسه های تمیز و بدون خاک است که به صورت تپه بسیار بزرگی در نزدیکی یکی از کوه های
شهر مهریز قرار گرفته و به منطقه ای دیدنی برای تفرجگاه بسیاری از مردم تبدیل شده است.
در تعطیالت عید نوروز ،این منطقه هر ساله میزبان جمعیت بســیار زیادی از گردشگران کشور است به طوری
که سال گذشته میزبان نزدیک به  ۵۰هزار نفر از میهمانان و مسافران نوروزی بود.
ریگ های این کوه به دلیل تابش مستقیم نور خورشید ،داغ می شــوند و به دلیل ریگی بودن تپه ،کوهنوردان
را اغلب تا نیمی از پا در ریگ های داغ فرو می برد،به همین دلیل بســیاری از مــردم معتقدند ،داغی ریگ ها
می تواند دردهای عضالنی پا و کمر را از بین ببرد که همین امر سبب شده ساالنه تعداد زیادی از گردشگران از
این منطقه به عنوان یک منطقه گردشگری درمانی استفاده کنند.
کوه ریگ در طول سالیان طوالنی و در چند صد ســال پیش بر اثر وزش باد و جمع شدن توده های عظیمی از
شن کنار یک کوه به وجود آمده و اکنون به یک منطقه تفریحی و ورزشی برای جوانان و خانواده ها تبدیل شده
است.
مدیریت خدمات و امور اجتماعی-خدمات اقامتی و تفریحی
داریوش بهادری

روز اهدای عضو ،اهدای زندگی

کوه ریگ
مهریز به دلیل
خاصیتهاییکه
از نور خورشید به
دست میآورد ،به
مکان گردشگری
درمانی برای
مسافرانتبدیل
شده است

چهــارم خردادمــاه ،روز مقاومت
دزفول نامگذاری شده است.
علت این نامگــذاری مقاومت مردم
این شــهر در برابر موشــک باران
رژیم بعثــی عــراق در طول جنگ
ایران و عراق بوده اســت .این شهر
در دوران جنگ بارها مورد هجوم و
موشکباران رژیم عراق بود تا آنجا
که آن را با نام شــهر موشکها یاد
کردهاند.
همچنین در آغاز جنگ ایران و عراق دزفول بیش از  ۲۰۰بار موشکباران
و  ۲۰هزار بار گلولهباران شد.
مردم دزفول با وجود موشــکباران شــدید همچنان مقاومت میکردند
و نماز جمعه دزفول هر هفته با حضور مردم و رزمندگان اقامه میشــد.
شهرستان دزفول در دوران جنگ هفت هزار شهید ،زخمی و مفقوداالثر
داشت که از این تعداد ،دو هزار و  ۶۰۰نفر به شهادت رسیدند.

ماه مبارک رمضان،
ماه عبودیت و بندگی
اولین ویژگی و امتیــاز ماه مبارک
رمضان ،نزول قــرآن کریم بر قلب
نازنیــن پیامبــر خــدا(ص) برای
نجات و هدایت انسان ها در این ماه
پربرکت اســت .دومین ویژگی که
باعث فضیلت مــاه مبارک رمضان
شده اســت ،قرارگرفتن شب قدر
و تعیین سرنوشــت ،در ماه رمضان
است .ســومین ویژگی ماه مبارک
رمضان ،نزول مالئکه و روح درشب قدر و ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن ،وقوع شــب قدر ،نزول مالئکه و روح ،تقدیر سرنوشــت و...
هرکدام مائده های آســمانی و غذاهای معنوی اســت و سبب شده ماه
مبارک رمضان ،به عنوان ماه ضیافت و میهمانی الهی ،نامگذاری شود.

سرگرمی

ثبت نام کالس آموزش طراحی
وب سایت

گوناگون
Various
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در آستانه ماه مبارک رمضان انجام شد

بر بال لک لک ها

غبار روبی مساجد در شرکت

کانون خیرین فرهنگی آقایان ذوب آهن اصفهان در تــرم بهار 97برای اولین
دوره آمــوزش طراحی وب ســایت ثبت نــام بعمل مــی آورد .عالقمندان با
دردست داشتن یک نســخه کپی کارت شناســایی ذوب آهن و کارت ملی به
فرهنگ سرای امام رضا (ع ) فوالدشهرمراجعه نموده و یا مشخصات خود را به
شماره  09133352013ارسال نمایند.

صعود به قله تفتان

غبارروبی و عطرافشــانی مساجد کشــور قبل از ماه
مبارک رمضــان و در دهــه آخر ماه شــعبان برگزار

می شــود و شــرکت ذوب آهن اصفهان با دارا بودن
 6مســجد و  20نماز خانه به عنوان یکی از بزرگترین

واحدهای برگزار کننده نمازجماعت در کشور شناخته
شده است .در همین راســتا واحد امور مساجد دفتر
هماهنگیتبلیغاتاسالمیذوبآهناصفهانهمچون
ســال های گذشــته قبل از آغاز ماه مبارک رمضان
اقداماتی را برای غبار روبی و تجهیز مساجد انجام داده
کهبهشرحذیلمی باشد:
 1ـ برنامه ریزی جهت شستشوی فرش ها و موکت ها
و همچنین شستشو و غبار روبی دیوار و کف مساجد و
نمازخانه هابامشارکتمدیریتبهسازیکارخانه
 2ـ تهیه و تجهیز لــوازم و اقالم مورد نیاز مســاجد و
نمازخانهها
3ـ توزیع  2000جلد کتاب اعمال ماه مبارک رمضان
درمساجدونمازخانه ها
 4ـ برگــزاری نماز جماعت و جلســات ســخنرانی و
تفســیر قرآن در ایام مبارک ماه رمضان در مساجد و
نمازخانه ها

درگفتگوبامربیقرآنیعنوانشد

قرآن کریم نور کامل است

دریک برنامه سه روزه ابوذر ابراهیمی از پرســنل تولید وتوزیع برق و از شاگرادن
مرحوم استاد قادر عظیمی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه برای زنده نگهداشتن
یاد این استاد موفق به صعود به قله تفتان دومین کوه آتشفانی نیمه فعال ایران به
ارتفاه 4050متر واقع سیتان وبلوجستان شدند.

قهرمانی تیم بسیج ذوب آهن در مسابقات
قهرمانیکشورپاورلیفتینگ

قرآن کریم کالم خداوند با بندگان خود اســت .یکی از
بهترین ،آرامش بخش ترین مونس هــا برای هر فرد
خواهد بود زیرا قرآن هدایتگر و راهنماست .امسال نیز
همانند هر سال به جهت برپایی کالس های آموزش
و قرائت قــرآن کریم با یکی از مربیان قرآنی شــرکت
گفتگویی داشــتیم که در ادامه می خوانید :علیرضا
رام شــاغل در مدیریت روابط عمومی،دارای مدرک
کارشناســی زبان و ادبیات عرب و 16سال سابقه کار
دارد .از همان ابتدای حضوردر شرکت ،فعالیت قرآنی
خود را آغاز نموده است .وی گفت  :قرآن نور کامل است
و باعث روشنگری و جدایی حق از باطل می شود و برای
کسانی که آن را در زندگی خود جاری کنند سعادت و
معنویتدرپیشدارد.

وی قــرآن را رابط خالــق و مخلوق دانســت و خاطر
نشان ســاخت  :زندگی بدون قرآن هیچ است وآیه به
آیه قرآن مشکل گشاســت همانطور که مقام معظم
رهبری تأکید زیادی بر روی انس با قرآن دارند وایشان
سفارش کرده اند در قدم اول الفاظ قرآن را یاد بگیریم
ودر گامهای بعدی به تکرار،خواندن و حفظ آیات توجه
داشته باشیم وخانواده ها با اجرای برنامه های مذهبی
مثل شبی با قرآن و گفتمان های دینی فرزندان خود را
باقرآنآشناوبهاینامرتشویقنمایند.
وی همچنین گفت :برپایی کالس های آموزشــی و
قرائت قرآن کریم در کنار سختی کار در جبهه صنعت
می تواند به تالشگران شرکت آرامش روحی عطا کرده
و ادامه راه را بر آنان آسان گرداند « .ان مع العسر یسری»

ایشــان از توجه ویژه مدیریت عالی شــرکت و دیگر
مسئولیندربرگزاریاینآیینمعنویتشکرنمودند.

عوامل مهم در رشد و پرورش گیاهان آپارتمانی

تیم بسج ذوب آهن درمسابقات کشوری لیفت و پرس سینه قدرتی در بخش لیفت
دسته تیمی رده سنی بزرگساالن در شهر تهران حضور یافت و موفق به کسب مقام
اول گردید.

تقدیرازجانبازانمدالآور

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شــهید تندگویان ذوب آهن به همراه مدیر تربیت
بدنی بسیج ذوب آهن با حضور در باشگاه بدنسازی شــهرک واحد از جمعی از
جانبازان سرافراز که دارای مقام ومدال قهرمانی بودند قدردانی و تجلیل نمودند.

عواملی که اهمیــت زیادی در حفظ ،رشــد و طراوت
گیاهاندارندعبارتنداز:
نور ،درجه حرارت ،آب ،رطوبت هوا ،خاک و کود که ذی ً
ال
بهاختصارتوضیحدادهمی شوند.
 .1نور :به طور کلی اشــعه مستقیم خورشید برای اکثر
گیاهان آپارتمانی مضر است .همه گیاهان آپارتمانی به
یک اندازه به نور احتیاج ندارند و از این نظر می توان آنها
رابهسهدستهتقسیمکرد:
الف-گیاهانیکهبهنورزیادمحتاجندماننداکثرگیاهان
گوشتیوکاکتوسها.
ب -گیاهانی که به نور متوسط (نور روشن پخش شده)
محتاجندمانندگندمی(سجافی)وقاشقی(پپرومیا).
ج -گیاهانی که به نور کم نیاز دارند و به گیاهان ســایه
دوستموسومهستندمانندعشقهوبرگعبایی.
 .2درجه حرارت :تمام گیاهان بین دوحد معین درجه
حرارتی که به نام ماکزیمم و مینیمم نامیده می شود
قادر به ادامه زندگی می باشند .این دو حد برای گیاهان
مختلف تغییر می کنــد .گیاهان آپارتمانــی را از نظر

فراخوان
انجمنشعر
روابط عمومی شرکت در نظر دارد در ماه مبارک رمضان ،با راه اندازی انجمن شعر
وادبیات شرکت ،اقدام به برگزاری شب شعر نماید .از عموم فرهیختگان دعوت
می شودجهتعضویتدرانجمن وحضوردربرنامه هاباشمارهتلفن( 2922آقای
عسگری ) تماس حاصل نمایند و یا نام و نام خانوادگی و شماره کارمندی خود را به
شماره09132895364پیامکنمایند.

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

محمدهاشمی

1397/01/22

بیمارستان

پرهام

مصطفیصالحی

1397/01/22

ایمنیبهداشت

مهنیا

محمدرضاکاظمی

1397/02/07

بیمارستان

سامیار

صادق نجفی

1397/02/03

آگلومراسیون

آوا

وحید عابدی

1397/02/01

تولید و توزیع
برق

مهراد

مهدی رضائی

1397 /02/06

فوالدسازی

سارا

محمدرضا صفی خانی

1397/01/25

کک سازی

ستایش

محسنیادگاریان

1397/02/06

فوالدسازی

نرگس

علیجمشیدوند

1397/02/08

آگلومراسیون

رایان

احمدحسینی

1397/02/12

آگلومراسیون

بارانا

حسن احمدی

1397/01/20

نورد

ایلیا

ابراهیمنعمتی

1397/02/01

نت

دانیال

کمال صادقی

1397/01/05

نت

بهار

حمید غالم زاده

1397/02/08

امور حقوقی

محمدامین

محمدکریمیان

1397/02/08

کک سازی

سپهر

مجید هادی

1397/02/17

فوالدسازی

مهرسا

ابراهیمحبیبی

1397/02/04

راه آهن

انیسا

مهدی اسدی راد

1397/02/04

راه آهن

سامیار

ایمانشفیعی

1397/01/23

راه آهن

ویهان

مسیبیزدانی

1397/02/15

آگلومراسیون

بهار

عبدالرسولابراهیمیان

1397/02/09

نورد

محمدامین

پیوند مهرورزان

ازدواج و تشکیل خانواده ،فصلی نو و سبز در زندگی انسان است.
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیرا ً
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید ،تبریک گفته ،برای
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند ،فرزندان نیکو و سالمتی
در سایه اهل بیت(ع) و آقا ا مام زمان(عج) آرزومندیم.
نام و نام خانوادگی شاغل

تاریخ ازدواج

محل کار

رامینکرامتیان

1396/12/13

اتوماسیون

امیدجمعیان

1397/01/25

کک سازی

میالدعمید

1397/01/31

نورد

سیدمیثممصطفوی

1397/02/12

آگلومراسیون

صعود قله کرکس به مناسبت چهلمین روز درگذشت زنده یاد قادر عظیمی

اولیناردویفرهنگیواجتماعی پایگاه
مقاومتبسیجالمهدی(ع)برایخانوادهها

پایگاه مقاومت بســیج المهدی (عج) مســتقر در مدیریت راهبری و پشتیبانی
ماشین آالت و خودروهای سنگین اولین اردوی را در سال  97بصورت خانوادگی
اجرا نمود.رحمت ا ..غالمی مسئول برگزاری این اردو که از مربیان موفق صالحین
بسیج ذوب آهن می باشد در خصوص این اردو گفت :رویکرد این پایگاه در اجرای
برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سال  97خانواده محور می باشد که در این اردو
تشکیل حلقه صالحین بصورت خانوادگی بود.وی در ادامه گفت :شرکت کنندگان
در این اردو در شــهر مقدس قم به زیارت حرم حضــرت فاطمه معصومه (س) و
زیارتمسجدجمکرانمشرفشدند.
خلیلشکرانیـخبرنگارافتخاری

احتیاجاتحرارتیمی توانبهسهدستهتقسیمکرد:
الف -گیاهانی که به هوای خنک نیاز دارند(روز15-18
درجه سانتیگراد و شب تا 7درجه سانتیگراد) مانند کاج
مطبقوموچسب.
ب -گیاهانــی که به هــوای مالیم و معتــدل احتیاج
دارند(روز 18-21درجه ســانتیگراد و شــب 10-13
درجهسانتیگراد)مانندگندمیومارچوبه.
ج -گیاهانی که به هوای گرم احتیاج دارند(روز21-24
درجه سانتیگراد و شب 15-18درجه سانتیگراد) مانند
دیفنباخیا،گلکاغذیوکاکتوسها.
 .3آب :احتیاجات آبی گیاهان مختلف متفاوت اســت
و میزان آب مورد نیاز هر گیاه بستگی به نوع گیاه ،سن
گیاه،میزانرشدگیاهودرجهحرارتمحیط،شدتنورو
رطوبتنسبیهوادارد.
کمبود آب باعث پژمردگی گیاه و زرد شــدن برگها و
ریزش آن می شــود و برعکس آب زیاد باعث خفگی
ریشــه و پوســیدگی آن می گــردد .بنابرایــن الزم
اســت در دفعات آبیاری ،میزان آبیــاری ،کیفیت آب

آبیاری و نمکهــای محلول در آب دقــت الزم مبذول
گردد.
گیاهان آپارتمانی را از نظر احتیاجات آبی به سه دسته
زیرمی توانتقسیمکرد:
الف -گیاهانی که به آب زیاد احتیاج دارند و بنابراین باید
خاک گلدان آنها همیشه مرطوب باشد و هیچگاه نباید
خاکآنهاخشکشودمانندنخلمردابومارانتا.
ب -گیاهانــی که بــه آب کمتری نیاز دارنــد و خاک
گلدان آنها باید نسبتاً مرطوب باشد و فقط خاک گلدان
می تواند برای مدت کوتاهی خشک بماند مانند پتوس
وشفلرا.
ج -گیاهانی که نسبت به خشکی مقاوم هستند و به آب
کمی احتیاج دارند و آبیاری فقط باید پس از خشــک
شــدن کامل خاک صورت گیرد و اگر آبیاری مدتی به
تعویق افتد به گیاه صدمه نمی زند مانند سانسویریا و
کاکتوسها.
ادامه دارد...
ادارهحفظونگهداریفضایسبز

تولدت مبارک

چهــل روز از پــرواز غمبــار و بی بازگشــت مربی
کوهنوردی ذوب آهن زنده یاد قادر عظیمی گذشت.
کوهنــوردان ذوب آهنــی در فصــول مختلف و از
جبهه های گوناگــون بارها و بارهــا در همراهی و با
راهنمایی های او به قله کرکس دست یافتند.
این بار امــا در روز آدینــه  21اردیبهشــت  97به
مناسبت چهلمین روز فقدان جبران ناپذیر او20 ،تن
از همنوردان گروه  2کوهنوردی ذوب آهن از جبهه
جنوبی و از مســیر روستای کشــه راهی قله 3895

متری کرکس شــدند .آنها بر فراز این قله ســربلند
بارها و بارها نام قادر را فریاد کردند و ســپس به یاد
او و دیگرکوهنوردان از دست رفته ذوب آهنی سرود
کوهنورد و سپس ســرود ای ایران در فضای بیکران
کوهستان طنین انداز گشت و ســپس برای شادی
روح آن مرحوم دعا نمودند.
		
نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد
تا نگویند که از یاد فراموشان اند
الزم به ذکر اســت که این صعود ،مشابه صعودهای
زمستانه بود به دلیل اینکه برنامه با بارشهای پراکنده
باران شروع شد و باتوجه به اینکه شب قبل بارش برف
و باران در منطقه بوده قسمتی از مسیر را کوهنوردان
در شــرایط خاص از روی یخ و بــرف به حرکت خود
ادامه دادند.
ضمناً در همین روز کوهنوردان بسیج ذوب آهن به
سرپرســتی آقای همتیان نیز به قله کرکس صعود
کرده و همراه با همنوردان گــروه 2در کنار پناهگاه
کرکس به یاد زنده یاد قادر عظیمی عکس به یادگار
گرفتند.
عالوه بر گروه بســیج ذوب آهن ،گروههای دیگری

((اطالعیه بازگشایی سالن ورزشی بدنسازی سراج شفق ویژه بانوان ))
به اطــاع همــکاران محترم میرســاند ســالن بدنســازی ســراج واقع در
ساختمان آموزشی اداری شفق اصفهان در سال  1397از ابتدای خردادماه
بازگشــایی می گردد .لذا خانواده های همکاران می توانند همانند روال
سال قبل به شرح جدول زیر اقدام نمایند.

نیز ازجمله گروه آرش اصفهان ،گــروه کوهنوردی
کرمانشــاه و گروه کوهنوردی آمل جهت صعود در
منطقه حضور داشتند.
گفتنی اســت کــه در همیــن روز دوره بازآموزی
مربیان درجه 2یخ و برف کشــور ازطرف فدراسیون
کوهنوردی و صعودهای ورزشی در منطقه حسندر
تهران به مناســبت گرامیداشت قادرعظیمی برگزار
گردید .یادش گرامی باد.
فرهادی ـ خبرنگار افتخاری

صعودکوهنوردان ذوب آهن به ارتفاعات کوه های شهرکرد
در ادامــه برنامه های هــای ورزش همگانــی گــروه یک کوهنوردی و اســکی
ذوب آهن بــا همراهی  31نفر از اعضاء بیســت ویکم اردیبهشــت بــا تجهیزات
کامــل کوهنوردی موفق شــدند بــه ارتفاعات کوه های شــهرکرد ومشــرف به
ســامان صعود نمایند ودر انتهــای برنامه از چشــمه پیر غالم بازیــد نمودنداین
برنامه به سرپرســتی حمید افقری و مربی گــری کیومرث حقیقت جــو انجام
گردید.
سرپرست امور ورزشی شرکت

اطالعیه

ردیف

رشته

ساعت

روز

1

ایروبیک و بدنسازی

8-9/30

شنبه،دوشنبه،
چهارشنبه

2

پیالتس

10-11/30

شنبه،دوشنبه،
چهارشنبه

داشتن کارت بیمه ورزشی مربوطه به سال  1397الزامی می باشد.
خانم اسماعیلی جهت ثبت نام در روزهای ذکر شده در سالن حضور دارند.
مدیر یت برنامه ریزی و نظارت برخدمات رفاهی و اجتماعی

تشکر و سپاس
بدينوسيله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به
اينجانبان ضمن ابراز همدردي  ،موجب تسلي خاطر بازماندگان را فراهم
نمودند ،صميمانه قدردانينموده ،اميداستدر شاديهايتانجبراننماييم .
عبدالرضا احمدي  ،محمد ابراهيمي

تسلیت

همكارگراميجنابآقايحميدعليخاني

مصيبت وارده را خدمت شــما و خانواده محترم صميمانه تسليت عرض
نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان
سالمتي و طول عمر خواستاريم.
روابط عمومی شرکت

