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در آیین تقدير از كارگران نمونه استان صورت گرفت همزمان با اعیاد شعبانیه و هفته بزرگداشت كار و كارگر ،آیین تجلیل و تقدير از كارگران و
گروه كارهاي نمونه جشنواره امتنان شامل برترینهای مسابقات قرآن کارگران ،گروههای کار
نمونه ،واحدهای نمونه و خانه بهداشتهای نمونه استان با حضور دكتر زرگرپور استاندار ،دكتر
جمالي نژاد شهردار ،مهندس فوالدگر و دكتر تاجالدین نمايندگان اصفهان در مجلس شوراي
اسالمي ،محسن نيرومند مديركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و ...
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تجلیل از هشت كارگر نمونه
ذوبآهناصفهان

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
هزاران نفر از کارگران:

نامزدهاعهدببندند
اولویت آنها حمایت از قشر
ضعیفباشد
حضرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در آســتانه روز کارگر در دیدار هزاران نفر از
کارگران و کارآفرینان ،کارگری را مایه افتخار خواندند
معیشت» جامعه
و با تأکید بر تأمین «امنیت شغلی و
ِ
کارگری افزودند :حضور کارگران و همه قشرهای ملت
در صحنه همواره سایه جنگ و تعرض دشمنان را از
ســر ملت ایران کم کرده و در انتخابات پیش رو نیز
هرکس« ،کشــور ،نظام و امنیت» را دوست دارد در
شر
انتخابات شرکت کند زیرا این حضور تعیین کنندهّ ،
دشــمن را از سر کشور کم خواهد کرد .رهبر انقالب
اسالمی با تبریک سالروز والدت با سعادت حضرت
اباعبداهلل الحسین (ع) ،محبت و معرفت و اظهار ارادت
به آن حضرت را مایه افتخار ملت دانســتند .حضرت
آیتاهلل خامنهای ،کارگر را «ســتون فقرات اقتصاد و
تولید»خواندندوافزودند:برایداشتناقتصاد«پیشرفته
و مستقل» و رونق اقتصادی باید به قشر کارگر اهمیت
فراوان داد و اگر بخواهیم جامعه کارگری از امتیازات
و حقوق شایســته برخوردار باشد ،باید بر روی «تولید
ملی» تکیه و تأکید کنیم .رهبر انقالب اسالمی ،دلگرم
شدن کارگران در جامعه را موجب سامانیافتن وضع
اقتصادی دانستند و گفتند :مشکل اقتصاد کشور بدون
راهحل نیست و گرهای نیست که بازنشدنی باشد و یکی
از الزامات مهم در این گرهگشایی ،مالحظه و رعایت
حقوق کارگران است .ایشان خاطرنشان کردند :جامعه
کارگری باید احساس تکریم و احترام و سربلندی کند
و قدر کار او دانسته شود و در این صورت ،خستگی و
بیحوصلگی و بیاعتنایی به کار وجود نخواهد داشت.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر «ترویج فرهنگ
کار و اهمیت کار» افزودند :نفس عالقه و اشتیاق به
کار باید در جامعه ترویج پیدا کند و کار چنان ارزشمند
شناخته شود که کارگر با افتخار بگوید کارگر هستم و
در گفتن این موضوع ،احساس حقارت نکند .ایشان،
«تأمین امنیت شغلی» و «تأمین معیشت کارگران»
را دو وظیفه مهم مســئوالن خواندند و گفتند :دولت،
کارفرما ،کارگر و کارآفرین هر یک به ســهم خود در
سامان یافتن مشکالت جامعه کارگری در این زمینه
مســئول هســتند و باید وظایف خود را دنبال کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،هدف از بیان این مطالب
و تأکید بر اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سالها را ایجاد
یکگفتمانوخواستعمومیخواندندوافزودند:تبدیل
شدن یک موضوع به خواست عمومی ،موجب تحقق
آن میشود و مسئوالن نیز در آن جهت حرکت خواهند
کرد .ایشان با اشاره به نقشآفرینی سیاسی و اجتماعی
کارگران در کشــورهای مختلف و تالش دشمنان
بــرای رو در رو قرار دادن جامعه کارگری با جمهوری
اسالمی از همان روزهای اول انقالب ،گفتند :با وجود
این تالشها ،کارگران همیشه جانب نظام را گرفتند
و از آن حمایت کردند و در واقع جامعه متدین و فعال
کارگری در طول این سالها به دشمنان کشور سیلی
زده است .حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :جمهوری
اسالمی و همه دستاندرکاران باید سپاسگزار و قدردان
جامعه کارگری باشند زیرا جامعه کارگری همواره در
کنار و همراه نظام بوده و پس از این نیز به فضل الهی
همینگونه خواهد بود .رهبر انقالب اسالمی با تأکید
فراوان بر مســئله اشتغال ،این مسئله را در درجه اول
اهمیت خواندند و افزودند :اگر مسئله اشتغال به شکل
مناسبی حل شود ،آسیبهای اجتماعی از جمله مواد
مخدر ،مشکالت جوانان و آفتهای ناشی از بیکاری و
بیکارگی هم کاهش محسوس خواهد یافت .حضرت
آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :هر کس مسئول اجرایی
کشور شود و همهکسانی که در دولت آینده مسئولیت
بخشهای اقتصادی را بر عهده میگیرند ،باید از همان
روز اول ،همت و تالش خود را به حل مشکل اشتغال
معطوف کنند ،چرا که در این موضوع مهم ،حتی یک
روز تأخیر جایز نیست .ایشان ،توجه به تولید ملی در
همــهی ابعاد صنعتی ،کشــاورزی ،خدمات و دیگر
عرصهها را الزمه حل مشــکل اشتغال برشمردند
دولت بعدی باید در
و خاطرنشان کردند :مسئوالن ِ
اولین فرصت با برنامهریزی به این موضوع بپردازند.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشان با ابراز خرسندی
از اینکه فضای انتخاباتی در کشــور در حال گرم
شدن اســت ،افزودند :ملت عزیز بدانند حضور در
انتخابات در موضوع امنیت ملی تعیین کننده است
و اگر مردم پای صندوقهای رأی بیایند ،کشور در
امنیت باقی خواهد ماند .ایشان با استناد به اطالعات
موثق افزودند :ترس از حضور ملت در صحنه ،علت
اصلی خودداری دشمنان پررو ،وقیح و گردنکلفت
از هر عمل و اقدام سخت در مقابل ایران است چرا
که دشــمنان از حضور مردم در صحنه ،به معنای
واقعی کلمه میترســند .حضرت آیتاهلل خامنهای
افزودند :اگر میان ملت و نظام فاصله بیفتد و مردم
به صحنه نیایند ،دشمنان هر کاری بخواهند انجام
میدهنــد چرا که این کارها بــرای آنها خیلی هم
سخت نیست همانطور که در جاهای دیگر دنیا این
کارها را کردهاند.

میالد
با سعادت آقا
امام زمان (عج) بر
همگانمبارک

روزگاری شده که دلها مملو از تردید و قلبها
سراسر بیاعتمادی است .بیا که از هجرت چون
اسپندی بر آتشم .یوسف فاطمه! کی طنین
دلنواز انا بقیها ...تو از کعبه مقصود جانها را معطر
میکند .کی کعبه به خود میبالد و زمین بر قامت
دلربایت طواف عشق میگذارد و جان در سعی
و صفای نگاه تو محرم میشود و مناسک حج و
قربان را بهجای میآورد؟
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مدیرعامل ذوبآهن اصفهان در آیین تجلیل از  200کارگر نمونه خبر داد

اشتغالزایی و امنيت شغلي تکتک كاركنان
استراتژي راهبردي ذوبآهن اصفهان

معاون بازاريابي و فروش ذوبآهن:

صادرات فوالد ایران به اروپا نشانه توان نیروهای بومی است

معاون بازاريابي و فروش ذوبآهن اصفهان اعالم کرد :نخستین محموله صادراتی این واحد تولیدی به مقصد اروپا بارگیری
شده و راهیابی به بازارهای اروپایی نشانه توانمندی و تخصص نیروهای بومی است .دكتر احسان دشتیانه در همایش بازاریابی
مدرن ،فروش و صادرات محصــوالت فوالدی و مواد اولیه که
از سوی اســتیل پرایس ( )Steel Priceدر هتل پارسیان کوثر
تهران برپا شــد ،افزود :بهترین راه حمایت از تولید ملی ،تشویق
صادرات اســت .وي با اشــاره به اینکه ذوبآهن اصفهان تنها
تولیدکننده ريل و تيرآهن بال پهن است گفت :توليدي میتواند
مناسب باشد كه در سطح بینالمللی حضورداشته باشد و لذا توجه
به صادرات و حضور در بازارهاي بینالمللی موجب تقويت توليد
ملي از طريق افزايش بهــرهوری و تالش براي كاهش قيمت
تمامشده میشود .وی با اشاره به اينكه حضور مداوم در بازارهاي
صادراتي يكي از اولویتهای اصلي ذوبآهن اصفهان است ،اظهار
داشت :اين شركت دو دهه قبل موفق به صادرات یکمیلیون تن
از محصوالت خود به كشــور چين شد و اين امر نشانگر توانايي
فوالدسازان ايراني در صادرات است .دكتر دشتيانه گفت :ايران در
سال  2000میالدی ( 1379خورشیدی) ظرفیت فوالد خود را به
پنج میلیون و  800هزار تن رســاند و در سال  2015با جهش 9
میلیون و  200هزار تنی به رقم  15میلیون تن رسید اما چین از
 131میلیون تن تولید با رشد  700درصد در این دوره به  800میلیون تن رسید .معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن گفت :امروز
در جهان  80درصد تولید فوالد بهوسیله زغالسنگ صورت میگیرد اما در ايران به دلیل منابع گازی ارزان رویکرد متفاوتی وجود

ماهنامه فوالد
به صورت
الكترونيكي
منتشر میشود
در راستاي سياست صرفهجویی در هزینههای
چاپ و انتشار ماهنامه فوالد ،اين نشريه بهصورت
الكترونيكي از طریق سايت و پورتال منتشر خواهد
شد .لذا از عموم نويسندگان ،محققان ،پژوهشگران
كه خواســتار عرضه مقاله خود در سايت و پرتال
شركت هستند درخواست میشود مقاله خود را با
ذكر شماره تماس بهصورت فايل  wordجهت
اين نشريه ايميل نمايند:
Folad@esfahansteel.com
شــاخصه اصلي در گزينش مقاالت ،ساختار
علمي ،اجتماعي ،اقتصادي مقاالت با محوريت
موضوع صنعت فوالد است .ضمنًا به نويسندگان
مقاالت حقالزحمه پرداخت خواهد شد.
روابط عمومي شركت

اطالعيه

دارد .وی یادآوری کرد :بر اساس افق  1404دستیابی به ظرفیت  55میلیون تنی فوالد پیشبینیشده است و در صورت تحقق آن
سرانه مصرف فوالد به  380کیلوگرم میرسد .در این برنامه باید  20میلیون تن صادرات صورت گیرد .دكتر دشتیانه افزود :اکنون
میزان صادرات فوالد (بر پایه آمار ســال  )1395به  6میلیون تن
رسیده است و چنانچه بخواهیم صادرات برابر سند چشمانداز رشد
کند ،ارتقای چهار برابری نسبت به میزان کنونی ضرورت دارد .وي
گفت :مجوز دولت در سال  1393برای آزادسازی صادرات فوالد،
سیاست درستي بود زیرا تنها راه نجات و پيشرفت صنعت فوالد
ايران ،صادرات اســت .معاون فروش و بازاريابي ذوبآهن گفت:
تحقق برنامه صادراتی در چارچوب سند چشمانداز به برنامهریزی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیاز دارد .ضمن اينكه ايجاد يك
كنسرسيوم صادراتي براي جلوگيري از رقابت منفي در قیمتهای
صادراتي ضروري به نظر میرسد .شایانذکر است در اين سمينار،
پنل بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی فوالد با حضور احسان
دشتیانه معاون بازاريابي و فروش ذوبآهن اصفهان ،بهمن تجلی
زاده معاون فروش شــرکت فوالد خوزستان ،قدیر قیافه رئیس
انجمن سنگآهن ایران و رســول خلیفه سلطانی دبیر انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار شــد .همچنين در اين سمينار
سه تن از برجستهترین اساتید بازاریابی بینالمللی از شرکتهای
استمکور و ام سون متالز و دکتر جعفری طهرانی رئیس امور بینالملل انجمن سنگآهن در خصوص روشهای روز بازاریابی و
صادرات فوالد در دنیا سخنراني كردند.

از عموم همكاراني كه در زمينه روابط عمومي الكترونيك (وبسایت ،شبکههای اجتماعي و )...و
توليد محتواي چندرسانهای داراي تخصص و تجربه هستند درخواست میشود نمونه كار و رزومه
خود را تا تاریخ  1396/2/30به آدرس  atashkarweekly@esfahansteel.comارسال نمايند.

روابط عمومي شركت

اناهلل و اناالیه الراجعون

خبرتاسف انگیز انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر همه مردم شریف کشور به ویژه جامعه
معدنی ایران را در بهت و غمی بزرگ فرو برد.
ضایعه حزن آور و سنگین از دست دادن معدنچیان شریفی که در جریان این حادثه به دیدار
معبودشــان شتافتند را به خانواده های معزز ایشان و جامعه معدنی کشور تسلیت و تعزیت
عرض نموده و از درگاه ایزد متعال رحمت واســعه برای ارواح درگذشتگان و شکیبایی برای
بازماندگانمحترمشانمسئلتداریم.

مدیریت و کارکنان ذوب آهن اصفهان

02

ویــــترین هفته

مدیرکیفیتشرکتعنوانکرد

ذوبآهناصفهانفرایند
تولید فوالد از خط تولید تا
تحویل به مشتری را
رصد میکند
صنعت

06

در مراسم تجليل از جانبازان شركت
عنوان شد

تالشگران ذوبآهن
اصفهان،رزمندگاناقتصاد
مقاومتيهستند

رویــداد

03

سرپرستدفترصنايعمعدنيوزارتصنعت،
معدنوتجارت:

ذوبآهنباتوليدمحصوالت
متنوع میتواند گام مهمي در
توسعهصنعتفوالدبردارد
رویــداد

03

درآيينتقديرومعرفيبرترینهایسازمان
بسيجكارگريسال 95صورتگرفت

حوزهمقاومتبسيجشهيد
تندگويان،حوزهبرتربسيج
كارگرياستانشد
رویــداد

03

به مناسبت روز كار و كارگر

كارگران در خط مقدم
اقتصادمقاومتي
گــزارش
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رويداد
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مدیرعامل ذوبآهن اصفهان در آیین تجلیل از  200کارگر نمونه خبر داد

اشتغالزایی و امنيت شغلي تکتک كاركنان ،استراتژی راهبردي
ذوبآهناصفهان

به مناسبتروز جهاني كار و كارگر ،هفته بسیج کارگری
و اعیاد شعبانیه آیین گرامیداشت این ایام و تجلیل تعداد 200
کارگر نمونه ذوبآهن اصفهان ،سهشنبه  12اردیبهشتماه با
حضور مهندس صادقی مدیرعامل شرکت ،معاونین ،مشاورین،
سایر مسئولین و جمعی از کارگران و تالشگران بخشهای
مختلف با حضور در مزار پاک شهدای گمنام کارخانه و ادای
احترام به ایــن عزیزان ،در تاالر آهن برگزار شــد .مهندس
صادقی ،مدیرعامل ذوبآهن اصفهــان در این آیین ضمن
تبریک روز کارگر و اعیاد شعبانیه حضور کلیه کارگران کشور
و کارگران سختکوش ذوبآهن اصفهان گفت :روز کارگر با
تولد بزرگترین جانباز عالم مصادف شده است و این افتخار
بسيار بزرگي است .جانباز مسیر خود را در این دنیا انتخاب کرد
که در این دنیا نباشد ،حال زنده بماند یا شهید شود ،شهید است.
شهیدان زنده هستند و نزد خداوند متعال روزی میخورند .این
دنیا ابزار و محلی برای زندگی است ،از این فرصتی که در دنیا
به ما دادهشده است باید برای خدمت به خلق به نحو مطلوب
بهرهبگیریم.
** کارگر به جامعه عزت و شــرف میبخشد و
انسانیت را معنا میکند
وي خدمت به مردم را عامل آرامش و كمال انسان معرفي
كرد و افزود :كارگر از احترام ویژهای برخوردار است و به جامعه،
عزت و شرف میبخشد تا جايي كه انسانيت را معنا میکند.
رزقی که کارگر از فعالیت در محیط سخت کسب نموده و از
طریق آن خانوادهاش را اداره میکند بسیار بابرکت و دلنشین
است .مهندس صادقي در ادامه تصریح کرد :باهمت جهادگونه
همه کارکنان سختکوش ،این کارخانه همچنان سرپاست و
بدون توقف به فعالیت خود ادامه میدهد و حقوق کارکنان نیز
بدون تأخیر پرداخت میشود .این امر حاصل همت و غیرت
کارگران اســت که با تالش خــود موجب بقای این مجتمع
عظیم صنعتی شدهاند .مديرعامل ذوبآهن اصفهان يادآور شد:
با برنامهریزیهای صورت گرفته قيمت تمامشده محصوالت
در اين شــركت کاهشیافته و همچنان در اولويت قرار دارد.

همچنين اقدامات بسيار خوبي در جهت كاهش هزینههای زائد
صورت گرفته اســت .تغيير در فناوری و استفاده از تجهيزات
مدرنتر نيز آغازشده و همچنان انجام میشود تا خللي در توليد
محصوالت صادراتی ايجاد نشود .وي با اشاره به اينكه عرضه
محصوالت فوالدي در كشور بيشــتر از تقاضا است ،گفت:
هماکنون تمركــز ذوبآهن اصفهان بر صادرات محصوالت
است و از اين طريق هزینههای شركت تأمین میشود چراکه
فروش در بازار داخلي کاهشیافته اســت .مهندس صادقي
تکیهبر توان داخلي براي انجام پروژههای شــركت را يكي از
دســتاوردهاي اخير ذوبآهن دانست و گفت :برخي پروژهها
مانند طرح اصالح سيستم غبارگير كنورتورها و کارگاه تولید
مفتول كه مقرر بود توســط شرکتهای خارجي انجام شود،
به دست توانمند كاركنان ذوبآهن با موفقيت انجام شد .اين
امرجهت اطاعت از دســتور مقام معظم رهبري و در راستاي
اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است و همچنان در پروژههای
بعدي تداوم دارد.
** صادرات محصوالت ذوبآهن به اروپا ثمره و
دستاورد غیرت و توان کارگران است
مديرعامل شركت،كيفيت محصوالت ذوبآهن را بسيار
مطلوب ذكر كرد و افزود :محصوالتی مانند تيرآهن بالپهن به
اروپا صادر میشود و پس از سالها صادرات ذوبآهن اصفهان
به اروپا از ســر گرفته شد كه دستاورد بسيار مهمي است .اين
افتخار ،ثمره و دســتاورد غيرت و تــوان كارگران ذوبآهن
اصفهان اســت .وي صادرات ريل را ازجمله برنامههای آتي
ذوبآهن اعالم کرد و گفت :از ديگر برنامههای شركت،انجام
پروژههایی است كه منجر به درآمدزايي و سودآوري بيشتر براي
ذوبآهن میشود و اين امر در راستاي اجرايي کردن منويات
مقام معظم رهبري و اشتغالزایی صورت میگیرد .يكي از اين
پروژهها مربوط به خانهسازی در فوالدشهر است كه بهزودی
آغاز میشود.
**تأکید بر امنيت شــغلي تکتک كاركنان و
اشتغالزایی

مهنــدس صادقي با تأکید بر اهميت معيشــت كارگران
و افزايــش امكانات رفاهي آنها گفــت :كارگران كه ازجمله
شریفترین قشــر جامعه هستند نبايد زندگي سختي داشته
باشند چراکه در جهت پيشرفت كشور ،از هیچگونه تالشي دريغ
نمیکننــد .در ذوبآهن اصفهان نيز با اتحاد با يكديگر و در
كنار كارگران تالش میکنیم تا شرايط اقتصادي شركت بهبود
يابد .مديرعامل ذوبآهن تصريح كرد :كارگران سرمايه اصلي
شركت هستند و توليد شركت حاصل تالش و همت آنهاست
و لذا امنيت شــغلي و آرامش اين عزيزان همواره موردتوجه و
در اولويت است .در اين راستا حفظ تکتک اين سرمایههای
انساني و ثبات اشتغال در شركت اهميت بسياري دارد و تأکید
میکنم كه نهتنها هيچ كاهش نيرويي در برنامه نيست بلكه با
توجه به اينكه امسال توسط مقام معظم رهبري بهعنوان سال
اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال نامگذاری شده است ،با بهبود
شرايط شركت ،در جهت اشتغالزایی نيز اقدام میشود.
**ذوبآهن اصفهان سمبل عزت و افتخار صنعت
كشور است
وي افزود :ذوبآهن اصفهان سمبل عزت و افتخار صنعت
كشور است و ايران با ذوبآهن اصفهان صنعتي شد .مدیران
این شرکت مادر صنعتی در اقصی نقاط ایران اسالمی هر یک
منشأ خیروبرکت هستند .لذا بايد همچون دوران دفاع مقدس ،با
مجاهدت و ايثارگري جهت حفظ اين صنعت مهم تالش كنيم
و براي پيشــرفت آن از هيچ كوششي دريغ نورزيم .در ابتدای
این آیین سرهنگ امیدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید
تندگویان شرکت نیز ضمن تبریک روز کارگر و اعیاد شعبانیه
به فعالیتهای صورت گرفته در بسیج کارخانه پرداخت و گفت:
افتخار میکنیم ذوبآهن اصفهان نماد صنعت و تولید کشور
است .وی با اشاره به نقش برجسته بسیجیان در عرصههای
مختلف بهویژه در عرصه تولید گفت :بســیج بهعنوان بازوی
تولید در سطح کارخانه حضور فعال دارد .فرمانده حوزه مقاومت
بسیج شهید تندگویان شرکت تصریح کرد :در این شرایط جنگ
اقتصادی ،بســیجیان شرکت در کنار سایر همکاران با اتحاد،

جهت ارتقاء بهرهوری و برونرفت از شــرایط سخت کنونی
تالش میکنند .شایانذکر است در پايان اين آيين تعداد 200
نفر از كارگران نمونه ذوبآهن اصفهان مورد تجليل قرار گرفتند
كه تعداد  10نفر از اين عزيزان به نمايندگي از كارگران نمونه،
لوح تقدير و هداياي خود را از دست مديرعامل و ديگر مسئولين
حاضر دريافت کردند.
** اسامي كارگران نمونه شركت
ابراهيم غالمي كرچگاني (حــوزه معاونت بهرهبرداری)،
رسول افشاري ،منصور پيمان صفت ،نبيا ...گرجي چهل خانه،
مصطفي نصيري ديزيچه (مديريت اتوماسيون و ارتباطات)،
حسين صادقي ،ايمان عبدالرحيم زاده ريزي ،مسعود محمدي
زرد خشــوئي (مديريت انرژي و بهینهسازی سوخت) ،عباس
علیآبادی سوراني ،مهدي كريمي پور ،محمد مرادي (مديريت
آبرساني) ،محمدجواد انجمني ،مهدي آقائي سده ،ابراهيم تركي
هرچگاني ،رسول رئيســي محمدصادق شكراني فروشاني،
حسين قاسمي بيســتگاني (مديريت آگلومراسيون) ،عباس
حفيظي درچه ،مهدي هاشميان آدرياني (مديريت آموزش و
توسعه منابع انساني) ،حياتقلي احساني ،مجتبي امين زاده سده،
عليرضا رحيمي ،عبدالرسول مجيري فروشاني ،محمدحسن
موذني( ،مديريت برنامهریزی و نظارت بر نگهداری و تعميرات)
فاطمه مشعشــع (مديريت پژوهش ،فناوري و بومیسازی)،
عليرضا اســماعيلي ،غالمرضا جاللي ورنامخواستي ،محمد
خورند ،ايمان زماني سده ،سيد محمدحسین طباطبائي ،حسين
كاظمي زرد خشــوئي ،مجتبي محمدي ،علي محمدي قلعه
سفيدي (مديريت توليدات كك و مواد شيميايي) سيد مهدي
احمدي ،مصطفي حبيب الهي ،صادق سعيدي دهكي ،مهدي
گرجي ،سيد روح ا ...موسوي قلعه قاسمي ،غالمرضا هوا زاده
(مديريتتوليدوتوزيع برق) ،شكرا ...الونديسده ،محمدحيدري
چمگرداني ،هادي خسروي ،مهرداد ربيعي ورنوسفادراني ،مجيد
وحيد دستجردي (مديريت راهآهن و ترابري) مجيد اسماعيلي،
علیاصغر بينا ،رضا رحيمي ،علي رمضانــي ،امين ا ...رهنما
چاكل محله ،محمد سلمان ملکآبادی ،صادق علي صادقيان

خشوئي ،مهدي عاشوري ،محمدرضا قادري چوبيني ،عباس
مهدي خشوئي ،مجتبي وكيلي (مديريت فوالدسازي) مجيد
باقري ،اصغر جاللي ورنامخواستي ،محمد سليميان ريزي ،رضا
صالح نيا ،مهرداد عظيمي دستگردي ،بهزاد قاسمي بيستگاني،
عبدالرسول قوامي دهكردي ،محمدحسن مرآتي ،فريد نصوحي
(مديريتكورهبلند)حافظمحمديخشوئي(،مديريتنگهداري
و تعميرات راه و ساختمان) حميدرضا دهقاني ،مجيد قمي کاه
ریزی (مديريت نگهداري و تعمیرات نسوز) شهرام براتي سده،
ابراهيم تنهائي سده ،رحمان حسيني جوجيلي ،عبدا ...رحيمي،
عليرضا طغياني ،علیاصغر طغياني ريزي ،محمد غالمي سده،
حميدرضا كرمي قلعه تكي ،محسن كريمي ،محمود مختاري،
حكمت معظم ،سيد مصطفي هاشمي ،محسن يزداني گارماسه
(مديريت نورد) ،وحید کیانی
** اسامي كارگران بسيجي نمونه شركت
ابوالقاسم اسمعيلي كركوندي ،محمد جعفري هرستاني،
ســيدمحمدعمران حســين نژاد ،مجيد حيدري چمگرداني،
حميدرضا ســبكتكين ريزي ،ابراهيم شــعاري چمگرداني،
محمدرضاشمسي،ابراهيمطالبي،مهردادطالبيورنوسفادراني،
عليرضا عباســي ،كيوان عباسي كله مســلماني ،حميدرضا
فراســتي ،محمد قالني (مديريت نورد) ،خــداداد محمودپور
(مديريت مهندســي صنايع) ،مهدي حسنپور فراموشجاني،
ســعيد رضائي ،قدمعلي ســالمي ،مهدي عابديني (مديريت
كوره بلند) ،محمدجواد ابراهيمي دره بيدي ،حســين احمدي
زماني ،اصغر عباسي قلعه قاسمي ،پرويز قوي پنجه ،كرمعلي
كاظمي نورالديــن وند ،رضا كرمي ،علي محمدي( ،مديريت
فوالدسازي) غالم حيدر جهاني( ،حوزه خرید) ،مجيد مراديان،
داريوش شهرياري (مديريت روابط عمومي) رحمان هیهاوند،
جمشيد بهارلوئي ،ذبيح اله بهمني ،مهدي رمضاني چمگرداني،
نبــي ا ...ســليمي وردنجاني ،رحمــت ا ...غالمي( ،مديريت
راهبري وپشتيباني ماشين آالت وخودروهاي سنگين) عباس
زاهدي ،مهــراب كريمي ثالث ،عباســعلي محمدي ريزي،
حسن مظاهري ،محمود سليمي بني (مديريت خدمات) مجيد

حموداهوازي ،ســعيد همتيان (مديريت حسابداري عمومي)،
ابراهيم رضايي ،علي طاهري ريزي ،حسين كاظمي (مديريت
حراست) عباس احمدي ،حسين پارسا ،روح اله جاللي خوزاني،
اكبر رستمي بلميري ،حميدرضا سالمتي فرد ،محمدرضا شريف
زاده ،محمدرضا مدرس (مديريــت توليدوتوزيع برق) مجيد
مهديه نجف آبادي ،عباس ناصحي نجــف آبادي ،جواد نور
محمدي كوهانستاني (مديريت توليدات كك ومواد شيميايي)
حميد ابراهيمي ،روح ا ...رهنما ،حسين محمدي نجف آبادي
(مديريت پشتيباني فروش وخدمات مشتريان) حسين جعفري
ريزي (مديريت پژوهش ،فناوري و بومي سازي) امير بديهي،
محمد براتي احمدآبادي ،مجيد جباري سعيد داودي ،جمالوئي،
مهرداد راستا ،جواد رئيسي ،عماد زماني ،شهرام كريمي ،علي
اصغر ملك محمدي فرا دنبه (مديريت برنامه ريزي و نظارت
بر نگهداري و تعميرات) مهدي نيك نهاد مديريت بازرســي،
سيد حميد حسيني ،حبيب ا ...اميني ،سعيد عمراني (مديريت
آموزش وتوسعه منابع انساني) ،تيمور اسدي ،مجتبي رجب زاده
تيراني ،يوسف سلحشور دوركي ،محمد كرباسيان (مديريت
آگلومراسيون) سيد قربانعلي عظيمي ،مجتبي كارگري ،ابراهيم
كرمي چمگرداني (مديريت آبرساني) عبدا ...نقدي پور (مديريت
انرژي وبهينه سازي سوخت) ،چنگيز عشوري مديريت امور
اداري ،مســعود ضيائي چمگرداني (مديريت امــوال و انبار)،
غالمرضا عابدي ريزي (مديريت ارشدايمني ،بهداشت ومحيط
زيســت) ،ابراهيم اكبري (مديريت ارشد مهندسي كارخانه)،
عليرضا قاسمي علويجه ،عباس مطهري (مديريت اتوماسيون
و ارتباطات) ،مهدی فربود (کنترل و پایش تولید) ،جمشيد غيور
(حوزه معاونت پشتيباني وساخت) ،جالل ابوترابي نجف آبادي
(حوزه معاونت بهرهبرداری) ،حميد رضا طغياني ريزي (حوزه
مديريت عامل) ،محمدرضا رسولي جزي ،زهره گلچين ،الهه
شيرعلياناصفهاني،مجتبيقدمي،نيرهاستكي،مليحهرضائي،
زهرا محمدزماني ،محمدتقي لشــكري ،خديجه اسماعيلي،
قاسمعلي بختيار( ،بيمارستان شهيد مطهري) مسیب رستمی،
حسینعلی سلیمی ،روح ا ...محمودیان ،مسلم منتظری
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در مراسم تجليل از جانبازان شركت عنوان شد

تالشگرانذوبآهناصفهانرزمندگاناقتصادمقاومتیهستند
به مناسبت سالروز ميالد باسعادت حضرت ابا عبدا...
الحسين(ع) ،حضرت ابوالفضل العباس(ع) و امام سجاد(ع)
و گراميداشــت مقام جانباز مراسم جشني در سالن كوثر
ورزشــگاه  22بهمن شــهداي ارتش اصفهان با حضور
جمعی از جانبازان ذوبآهن به همراه خانواده گرامیشان
برگزار شــد .در اين آيين كه با حضور غالمعلی قادری،
سرپرســت معاونت منابع انساني و امور اجتماعي و مدیر
حراست ،مهندس افضلی معاون بهرهبرداری ،سرهنگ
پرویز امیدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان
و تني چند از دیگر مســئولین شركت و همچنين امیر
سرتیپ خلبان باقری فرمانده پایگاه چهارم رزمی هوانیروز
اصفهان برگزار شد ،برنامههای متنوع فرهنگی ،هنري به
اجرا درآمد .سرپرست معاونت منابع انساني و امور اجتماعي
طی سخنانی در این آیین ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و
روز جهانی کار و کارگر ،سالم و تبریک مهندس صادقی
مدیرعامل شــرکت را نیز به جانبازان گرانقدر شرکت و
خانواده محترمشــان ابالغ کرد .وی در ادامه ضمن بیان
جایگاه واال و پرفضیلت مقام جانباز ،گفت :اگر مجاهدت،
ایثارگری و ازخودگذشتگی جانبازان نبود ،ایران اسالمی از
اقتدار امروز برخوردار نمیشد .قادری با اشاره به توطئههای
دشمنان نظام اسالمی ایران از زمان شکلگیری انقالب
و دفاع مقدس و شکست این توطئهها با حماسهآفرینی
مردم ،گفت :ناکامی دشمنان ایران در عرصههای نظامی

باعث شــد که آنها امنیت مردم را نشانه روند اما به یاری
خدا و با رشادت مردم انقالبی ما ،هماکنون ایران یکی از
امنترین کشورهای دنیاست .وی افزود :امروز طرح اصلی
دشــمن ،جنگ اقتصادی علیه این نظام مقدس است و
لذا نقش ذوبآهن اصفهان بهعنوان مادر صنعت فوالد
ایران در این عرصه بسیار مهم است و باید تالش کنیم تا
این مجتمع عظیم صنعتی دوباره به جایگاه اصلی خود در

صدر صنایع کشور بازگردد .سرپرست معاونت منابع انساني
و امور اجتماعي شــرکت به حضور پررنگ ذوبآهن در
عرصههای اقتصادی و اجتماعی کشــور ازجمله انقالب
اســامی ،دفاع مقدس ،اقتصاد مقاومتی و ...اشاره کرد و
گفت :این شرکت بیش از  12هزار شهید ،جانباز ،آزاده و
ایثارگــر دارد و هماکنون بالغ بر دو هزار نفر از این جامعه
ایثارگر در ذوبآهن مشغول به کار هستند .این آمار در بین

سرپرست دفتر صنايع معدني وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

ذوبآهن با توليد محصوالت متنوع میتواند
گام مهمي در توسعه صنعت فوالد بردارد

مهنــدس ميكائيل عظيمي سرپرســت دفتر صنايــع معدني و
علیاصغــر حاجي حيدري رئيس گروه فوالد وزارت صنعت ،معدن و
تجــارت ضمن بازديد از خط توليد ريل و ديگر بخشهای خط توليد
با مهندس احمد صادقي مدیرعامل شــركت ديدار و گفتگو کردند.
مهندس عظيمي ضمن تقدير از ذوبآهن اصفهان جهت دســتاورد
بزرگي همچون توليد ريل و خودكفايي كشور در تأمین اين محصول،
گفت :در سالي كه به تدبير مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي ،توليد
و اشتغال نامگذاری شده است ،توليد ريل ملي اهميتي بيش از گذشته
دارد و بايد با اســتفاده از توان داخلي ريل موردنیاز كشور تأمین شود.
سرپرســت دفتر صنايع معدني وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت:
ذوبآهن اصفهان در سالهای اخير تحوالت اساسي بسياري داشته و
اين تغييرات مثبت در جهت بهرهوری بيشتر و پيشرفت است تا آنجا

جشن اعیاد
شعبانیه و هفته
بسیج کارگری در
بيمارستانشهيد
مطهري
به مناســبت اعیاد شــعبانیه و هفته بسیج کارگری به
همت مدیریت بیمارســتان و پایــگاه حضرت زینب(س)
و پایگاه شــهید مطهری بیمارستان آیین جشنی یکشنبه
 11اردیبهشــتماه برگــزار شــد .در آیین مذکــور که با
مولودیخوانی همراه بود به یکی از کارکنان بیمارســتان
که همسر جانباز ،آزاده و خواهر شهید بود هدیهای از طرف
پایگاه مقاومت بســیج حضرت زینب(س) بیمارستان اهدا
شد .شایانذکر اســت صبح این روز نیز با تشکیل پایگاه
صلواتی در درمانگاه از بیماران نیز پذیرایی شد.

كه در شرايط ركود بازار با توجه به تواناییهای شركت و تدابير مديريت
اقدام به صادرات محصوالت مختلف کرده است .وي افزود :ذوبآهن
بــاروی آوردن به تنوع توليد ،برخــي محصوالت مانند تیرآهنهای
بالپهن و ريل را توليد کرده و توانسته گام اساسي و مهمي در جهت
توســعه صنعت فوالد در كشور بردارد .سرپرست دفتر صنايع معدني
وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :تبليغات و شناســاندن كيفيت
محصوالت براي مصرفکنندگان میتواند جذابيت بيشــتري براي
مصرف توليدات باکیفیت باشــد تا جايي كه با ايجاد برخي مزیتها
براي مصرفکنندگان میتواند بازارهاي بيشتري براي اين محصوالت
در نظر گرفت .وي افزود :با توجه به كيفيت محصوالت ذوبآهن و
تنوع توليدات اين شركت ،كشورهاي منطقه میتوانند فرصتي مناسب
براي بازارهاي ذوبآهن اصفهان باشند.

تمام بنگاههای صنعتی و اقتصادی کشور بینظیر است و
نشاندهنده سرمایه انسانی و اجتماعی ناب ذوبآهن به
عنوان کانون ارزشمند ایثارگری ،مجاهدت و تالش است.
قادری با اشــاره به مشکالت اقتصادی کنونی ذوبآهن
گفت :این مشــکالت باروحیه ایثارگــری کارکنان این
شرکت قابلحل اســت .این کارکنان روزگاری بهعنوان
ایثارگر در جبهه حضور مییافتند و امروز در عرصه تولید

و اشتغال ،ازخودگذشتگی میکنند چراکه تولید و صادرات
محصوالت مختلف ،مهمترین سالح ما در مقابل دشمن
اســت .وی ابراز امیدواری کــرد که با اتحاد و وفاقی که
در بین تالشگران ذوبآهن وجود دارد ،شاهد شکوفایی
روزافزون این مجتمع عظیم صنعتی باشیم .امیر سرتیپ
خلبان باقری نيز طي سخناني ضمن تبريك روز جانباز،
گفت :استقالل ايران مرهون جانفشاني و ازخودگذشتگی
بزرگمردانی اســت كه در دفاع مقدس حماسهآفرینی
كردند.وي افزود :ايران اسالمي در منطقه خاورميانه كه
درگير جنگهای مختلف اســت ،با رشادت و ايثارگري
جوانان انقالبي خود ،يكي از امنترین كشــورهاي حال
حاضر جهان است درحالیکه كشورهايي مانند انگليس و
فرانسه در قاره اروپا از چنين امنيتي برخوردار نيستند .فرمانده
پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان،ذوبآهن اصفهان را
كانون ايثارگري و مجاهدت در عرصههای مختلف ازجمله
پيروزي انقالب اسالمي و دفاع مقدس دانست و گفت:
هماکنون نيز كه دشمن در عرصه اقتصادي ،عليه نظام ما
تهاجم میکند ،تالشگران ذوبآهن ،در نقش رزمندگان
اقتصاد مقاومتي نقش بسيار مهمي در حفظ استقالل و
عزت كشور دارند .وي اظهار داشت :توليدات کارخانههای
بزرگ همچون ذوبآهن اصفهان باعث تقويت رزمندگان
كشور ميشود و اميدوارم شاهد سرفرازي و بالندگي هرچه
بيشتر اين مجتمع عظيم صنعتي باشيم.

بازسازی و ارتقاء سیستم  DCSپست 230
کیلوولت و رفع معایب رلههای حفاظتی

با توکل به خداوند متعال و باهمت کارشناسان مدیریت مهندسی تولید
و توزیع برق و همکاری مدیریت خرید تجهیزات ،سیســتم  DCSپست
 230کیلوولت بازسازی و ارتقاء داده شد و معایب پیشآمده بر روی رلههای
حفاظتینیزرفعشد.مهندسمحسنمحبی،کارشناسپست230
کیلوولتبااعالماینخبرگفت:سیستم DCSمتشکلازمجموعه
تجهیزاتخاصاستکهازطریقبهکارگیریبرنامههاینرمافزاری
پیشرفته،عالوهبرقابلیتمانیتورینگتجهیزاتپست،امکانارسال
فرمانهای الزم را مهیا کــرده و کلی وقایع و تغییرات را ثبت و
آرشیو مینماید .همچنین در صورت بروز خطا و عملکرد حفاظت
و قطع برق ،امکان تجزیهوتحلیل علت وقوع حادثه را میسر کرده و
دسترسیبهسیستمکنترلرادرسطوحمختلفازراهدورامکانپذیر
میسازد.ویافزود:اینسیستمبنابهساختارنرمافزاریپیشرفتهخود
مستلزم پشتیبانی فنی است تا توان رفع معایب و باگهای به وجود
آمده که همواره سالمت سیستم را به مخاطره میاندازد و موجب
ازکارافتادنوغیرفعالشدنآنمیشودراداشتهباشد.بهدلیلاینکهاینسیستم
برایاولینباردرسطحکارخانهبهکارگیریشدهوهیچشرکتیجهتپشتیبانی
فنی در این زمینه با کارخانه تحت قرارداد نبود ،کمترین اطالعات و تخصص
جهت رفع معایب آن ،در دسترس بود لذا با چند شرکت متخصص برای رفع
معایب موجود مذاکره شد که هزینه باالیی را نیاز داشت .کارشناس پست230
کیلوولت مدیریت تولید و توزیع برق تصریح کرد :در این راستا با استعانت از
خداوندمتعالوباتکیهبرنیروهایجوانومتخصصداخلیوپشتیبانیمدیریت
درنظرگرفتنشرایطکارخانهوسرلوحهقراردادناصولاولیهاقتصادمقاومتی

و تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری بر مشکالت فائق آمده و توانستیم
ضمنبرطرفکردناشکاالتموجودنرمافزاری،سیستممذکوررادرکارخانه
باشکلگیرییکتیمفعالومتخصص،بومیسازیکنیم.مهندسمحبیدر

پایان از زحمات کارشناسان و همکاران عزیز فرزاد رضوی و سید محمدرضا
مدرسودیگرهمکارانیکهدراینزمینهفعالیتداشتندتشکروقدردانیکرد.
همچنین از مدیر مهندسی تولید و توزیع برق و معاونین و سرپرستانی که با
اعتماد و مساعدتهای خود ما را یاری کردند ،قدردانی کرده و نیز از همکاری
و همراهی مدیریتهای امور فنی بهرهبرداری و خريد تجهيزات و قطعات که
بستر مناسبی برای انجام این فعالیت فراهم کرد سپاسگزاری میکنم .امید
است ما را در برنامههای آتی یاری کنند تا موجب سربلندی و افتخار کارخانه و
پویاییصنعتفوالدکشورباشیم .محمدعلیمسعودی/رابطخبری

در آيين تقدير و معرفي برترینهای سازمان بسيج كارگري سال  95صورت گرفت

حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان
حوزه برتر بسيج كارگري استان شد

سالم
آتشکار

سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

چند نفر از همکاران در تماس با شــماره  104سالم آتشکار روابط
عمومی سؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ
مسئوالنشدهاند:
**  .1آیا در ســال جاری تورهای چــادگان و انزلی اجرا
میشود؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :مسئولین مربوطه ابراز کردند تمامی
سهمیههای چادگان در سال گذشته به اتمام رسیده و صرفًا تورهای انزلی
برای همکارانی که اســتفاده نکردهاند بر اساس اولویت پس از اتمام ماه
مبارک رمضان انجام میشود.
** .2آیا اعمال جراحی بهمنظور زیبایی جزو تعهدات بیمه
تکمیل درمان ایران است؟
مدیریت بیمه و اموال :اعمال جراحي بهمنظور زيبایي به عهده بیمهگر
نیست مگر هزينه جراحي ترميمي ناشي از سوختگي و حوادث ناشي از
كار و يا از بين بردن اسكار بعد از اعمال جراحي بهوسیله ليزر كه به عهده
بیمهگراست.
** .3آیا هزینههای واکسیناســیون ،تــرک اعتیاد و
آزمایشهای دورهای جزو تعهدات بیمه ایران قرار میگیرد؟
مدیریت بیمه و اموال :پرداخت هزينه واكسيناسيون و هزینههای
ناشي از حوادث عمدي ،رژیمدرمانی و حج و زيارت ،هزينه ترك اعتياد،
هزینههای چكآپ و آزمایشهــای دورهای و گواهينامه رانندگي جزء
تعهدات بیمه ایران نیست.
تقدیر و تشکر تعدادی همکاران از راننده وظیفهشناس آقای عباس
احمدی (مسیر جوزدان) به خاطر نظم ،وقتشناسی و اخالق نیکو.
به اطالع همکاران محترم میرســاند ضمن اســتقبال از پیامها
و خواســتههای شما درخواســت داریم که همراه با طرح مشکالت و
درخواستهای خود ،نظرات و پیشنهادهای خود در مورد شرایط موجود
شرکت ،عبور از مشکالت و تنگناها و بهرهبرداری هرچه بیشتر و بهتر از
امکانات و قابلیتهای موجود در جهت ارتقا و سرافرازی مجموعه عظیم
ذوبآهن را بیان فرموده تا در همین ستون به اطالع عموم رسانده شود.
در ضمن کانالهای ارتباطی کارکنان با سالم آتشکار ،تلفن گویای 2222
و تلفن ثابت  104و سامانه پیامک  300073197است.
افکارسنجیروابطعمومی

حضور مسئول تربیتبدنی سپاه
صاحبالزمان(عج) استان در
ذوبآهن

مسئول تربیتبدنی سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان با حضور
در ذوبآهن با فرمانده بســيج و مدير تربیتبدنی حوزه مقاومت بســيج
شهيد تندگويان ديدار کرد .در اين ديدار سرهنگ پيمان صفت از برگزاري
مسابقات ورزشي بســيج ذوبآهن كه در سطح شهرستان و استان اجرا
میشود تقدير و تشکر کرد و گفت :ورزش و فرهنگ دو مقوله در كنار هم
و مكمل یکدیگر هستند .فعالیتهای ورزشي در مجموعه بزرگ صنعتي
همچون ذوبآهن در روحيه كار و تالش كاركنان اثرگذار است .وی افزود:
مطلع هستم بســيج ذوبآهن در تالش است جهت فعالیتهای ورزش
پهلواني قدم بردارد كه اين نيز قابلتقدیر اســت .در ادامه اين ديدار برادر
حجتا ...كرمي ،مدير تربیتبدنی بسيج ذوبآهن گزارشي از فعالیتهای
ورزشي صورت گرفته و در حال اجرا در ذوبآهن ارائه کرد.
خليل شكراني ـ خبرنگار افتخاري

حضور يگان نمونه كارگري بسيج
ذوبآهن اصفهان در گلستان
شهدايزرینشهر

همزمان با هفته بزرگداشــت مقام كاروکارگر و گرامیداشت یاد و
خاطره شهید شاخص سال کشور (شهید علیرضاییان) و همچنین در
راستاي تالش مستمر در اجراي مأموریتها و بسط و گسترش بسيج
دهها ميليوني بهویژه برنامههای سال  ،95حوزه مقاومت بسيج شهيد
تندگويان بهعنوان حوزه برتر ســازمان بسيج كارگري استان در سال
 95معرفي و موردتقدیر ويژه قــرار گرفت .آيين تقدير از برترینهای
سازمان بسيج كارگري استان اصفهان در محل سالن اجتماعات سپاه
صاحبالزمان(عج) برگزار شــد .در اين آيين كــه با حضور جمعي از
فرماندهان ارشد سپاه ،فرماندهان و بسيجيان ردههای مختلف بسيج
اســتان و ذوبآهن اصفهان و با ســخنراني و برنامههای فرهنگي و
بصيرتي همراه بود ،سردار سليماني فرمانده سپاه صاحبالزمان(عج) طي
سخناني ضمن بيان ابعاد ارزشمند و اثربخش مكتب جمهوري اسالمي
در بخشهای سياسي نظامي ،علمي و ...مباحث اقتصادي و ضرورت
توجه به رفع مشكالت اقتصادي را از برنامههای اصلي نظام و مديريت
كشور دانست و گفت :غرب و استكبار در ابعاد فرهنگي ،سياسي و علمي

نتوانسته است در مقابل نفوذ و صدور انقالب اسالمي بايستد و هماکنون
با همه توان درصدد اســت كه ما نتوانيم در اقتصاد موفق شويم .وي
گفت :تنها راه موفقيت در اين عرصه ،اطاعت و توجه به مديريت الهي
والیتفقیه و تحقق فرمايشــات ايشان در خصوص توليد و حمايت از
توليد داخل و استفاده از همه ظرفیتها براي عبور از تنگناهاي اقتصادي
است .وي گفت :اگر ما در عرصه اقتصادي هم موفق و الگو باشيم زمينه
كامل تمدن اسالمي فراهم میشود .سردار سليماني در پايان تنها راه
پيروزي در همه عرصهها را ادامه راه شــهيدان و اطاعت و رهروي از
والیتفقیه دانست .در پايان اين آيين كه بانام شهيد شاخص كارگري
سال كشور (شهيد علی رضائيان – شهيد اصفهاني) مزين شده بود ،از
برترینهای سازمان بسيج كارگري در سال  95تجليل و تقدير شد و با
اهداء لوح سپاس ويژه از طرف سپاه صاحبالزمان (عج) و سازمان بسيج
كارگري به سرهنگ اميدي فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان
ذوبآهن اصفهان ،اين حوزه بهعنوان حوزه برتر بسيج كارگري استان
معرفي و موردتقدیر قرار گرفت.

به مناسبت آغاز هفته كار و كارگر ،آیین غبارروبی از مزار شهدای شهر
زرینشهر با حضور مسئولين شهرستان و جامعه كارگري برگزار شد .در اين
آیین که يگان نمونه كارگري بسيج ذوبآهن نیز حضور داشت مهندس
سجاد فرماندار شهرستان لنجان گفت :ادای احترام به مقام شامخ شهدا و
همچنین سرکشی از خانوادههای شهدای کارگر نباید تنها در هفته کار و
کارگر انجام شود بلکه این مهم باید در طول سال در دستور کار مسئوالن
اجرایی شهرستان باشد .وي در ادامه افزود :حمایت از تولیدکنندگان داخلی،
زمینهساز تحقق اقتصاد مقاومتی ،رونق تولید و افزایش اشتغال است .در
پايان این آیین شرکتکنندگان با شهدا ،امام شهيدان و مقام معظم رهبري
تجديد ميثاق کردند.
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به مناسبت روز كار و كارگر

كارگران در خط مقدم اقتصاد مقاومتي

كارگر ،شالوده و يكي از مهمترين اركان توليد است و در دین مبین
اسالمنیزبراحترامبهاينقشرزحمتکشبسيارتأکیدشدهاست.به
مناسبت هفته كارگر ،با تعدادي از کارگران سختکوش ذوبآهن
اصفهان كه باهمت خود در اين شركت ،اقتصاد مقاومتي را متبلور
ساختهاند،گفتگوییانجامدادهایمکهدرادامهمیخوانید.
** قاسم بهارلويی ،شــاغل در واحد ( 2باتري )3
توليداتككوموادشيميايي
بهارلویی ضمن اشاره به آسیبهای موجود در اين بخش گفت:
پرسنل شاغل در باتري  3بيش از قسمتهای ديگر در معرض
آلودگي صوتي و آالیندههای محيطي قرار دارند .اين موارد يكي از
سختیهای اين بخش محسوب میشود لذا توجه ويژه به پرسنل
اینقسمتومشقاتكاريآنهاارتقایروحيهوانگيزهكاريبيشتر
را در پی دارد.
** عليرضاابراهيمي،مكانيكپختآگلوماشين4
ابراهیمی گفت :روحيه پرسنل نقش بسزايي در توليد دارد .تأمین
نيازهــاي مالي و اقتصادي و همچنين اقدامات رفاهي كارگران
میتواند بستر مناسبي براي فعاليت فرد ایجاد کند زيرا کارکنان با
فراغ خاطر بیشتر به فعاليت میپردازند .وي تصریح کرد :مشاركت
دراهدافوآيندهسازماننيزمیتوانديكيازراهكارهايمفيدبراي
توليد بيشتر باشد اين امر كاهش هزینهها را در پی دارد.
** محمدعلي زارع ،مكانيك ارشد هيدروليك در
مديريتراهآهنوترابري
زارع گفت :كار و تالش جانمایه اساســي كارگر است .كارگران
در ذوبآهن همواره شــرايط سختکاری را تجربه میکنند تا
بتوانند روزي حالل را براي خانواده مهيا کنند .وي ضمن اشاره
به اینکه پرسنل مكانيك بايد از تخصص و مهارت كافي برخوردار

باشند خاطرنشان کرد :يكي از سختترین بخشهای شركت،
بخش مكانيك مديريت راهآهن و ترابري است که پرسنل آن با
سختکوشیدرراستایتحققاهدافشرکتتالشمیکنند.
** عليرضاطالبي،ماشينيستودرببازكنواحد2
(باطري)3توليداتككوموادشيميايي
طالبی گفت :يكي از عوامل انگيزشــي ،برقراري عدالت در بين
پرسنل است .اين بخش با دشواریهای زيادي همراه است .اگر
با عدالت حقوحقوق پرسنل اين بخش برقرار شود روحيه كاري
افزايش خواهد يافت .وي افزود :وام مســكن ،پاداشها و برخي
اقدامات رفاهي ازجمله عواملي است كه میتوان با برقراري مجدد
آن دوباره اميد را در بين پرسنل ايجاد كرد.
** ميثم سرلك ،برقكار واحد( 2باتري )3توليدات
ككوموادشيميايي
سرلکگفت:باتري 3يكيازسختترینبخشهایبهرهبرداری
است؛ درصورتیکه پرسنل با تالش و كوشش فراوان سعي دارند
توليد را افزايش دهند ولي پاداش توليد در سال گذشته به پرسنل
پرداختنشده است .وي افزود :كارگران اين بخش به دليل تماس
مستقيم با انواع آلودگیها بعد از چند سال كار با بیماریهای متعدد
روبرو میشوند كه اين مهم ايثارگري پرسنل اين بخش در جبهه
توليدرابهتصویرمیکشد.
** مجيدكرار،مكانيكبخشآگلوماشين4مديريت
آگلومراسيون
کرار گفت :کارگران نقش اصلي توليد را در هر سازمانی عهدهدار
هستند.پرسنلداناوباتجربهدرپيشبرداهدافسازماننقشاساسي
را ايفاء میکند .وي افزود :كارگران با تجهيزات در تماس هستند؛
پس با ايجاد روحيه و انگيزش كاري در این گروه میتوان توليد و

بهرهوری را افزايش داد.
** عليرضاكاظمي،اپراتورلنتسردکنآگلوماشين
4
وی گفت :اهميت به كارگر و همچنين كرامت انســاني باعث
میشود تا پرسنل اهميت كار خود را بيشتر درك کنند .روز كارگر
نمادي است كه بايد به اين قشر كه بدون هيچگونه چش مداشتي
یدارند ،توجه کرد و خواستههای
در جهت منافع سازمان قدم برم 
آنها را برآورده کرد.
** محمدمحمدي،انرژتيكتأسیساتآگلوماشين
2
گفت :كارگران با مســئولیتپذیری و انجام امور محوله به نحو
احسن بايد بهترين عملكرد را داشته باشند .وي افزود :در شرايط
فعليشركتپرسنلبایدسعيکننددلسوزانهتركاركنندوذوبآهن
اصفهانبهجایگاهخوبخودبازگردد.
** محمدبليوند،انرژتيكتأسیساتآگلوماشين2
وی بها دادن به كارگران را فرصتي براي پيشــرفت دانست
و گفت :پرسنل به دلیل اینکه مستقيمًا با تجهيزات در حال
كار هستند بسياري از مشكالت را میتوانند حل کنند .وي
افزود :با عدم توجه به شــايعات ،كم كردن توقع و پشتكار
در شرايط فعلي میتوان به مديريت عالي شركت درگذر از
بحران كمك شاياني کرد.
** رمضان سهرابي ،تعميركار تجهيزات مديريت
راهآهن و ترابري
وی گفت :هرروزی كه پرســنل در اين بخش مشغول به كار و
فعاليت روزمره هستند روز كارگر است زيرا آنها با فعاليت و سعي و
تالش توانستند بسیاری از تجهيزات را دوباره نوسازي و بازسازي

کنند تا چرخ توليد را با خودکفایی به گردش درآورند.
** عليرضاخليلي،مكانيك ارشدمديريت راهآهن
وترابري
وی ضمن تبريك روز كارگر بهتمامی كارگران به ویژه پرسنل
ســختکوش ذوبآهن گفت :در دين اسالم نيز در مورد كارگر
صحبتهای زيادي شــده و از بيكاري دوري شده و اين همان
اهميت كارگر و تالش اوســت .وي افزود :تالش كارگران چرخ
توليدصنعتذوبآهنراميگرداندازمسئولينخواستاريمكهتوجه
اساسيبهاينقشرزحمتكشکنند.
** عليكياني،مكانيكتجهيزاتمديريتراهآهن
وترابري
ویگفت:وظيفهكارگر،كاروتالشصادقانهدرجهتخودكفاييو
بومیسازیقطعاتاستتاجاييكهنيازبهبيرونازشركتنداشته
باشيم .پرسنل اين بخش با جانودل به اين مهم اعتقاددارند كه با
تالش و تدبير میتوان بر مشكالت فائق آمد و توليد و بهرهوری
را افزايش داد.
** احمد باقري ،تعميركار ارشد مكانيك مديريت
راهآهن و ترابري
ویگفت:كارگراناينبخشفراترازانتظارظاهرشدندوتوانستند
در بومیسازی و صرفهجویی در مديريت راهآهن و ترابري نقش
اساسي ايفاء کنند .مدير اين بخش در اين امر سهم بسزايي داشته،
زيرا با حمایتهای بیدریغ ايشان کاهش هزینهها در اين بخش
محقق شد .وي افزود :اميد است مسئولين نيز در جهت ارتقای
انگيزهكاريپرسنلتوجهاساسيداشتهباشند.
** ميثمنادري،تعميركارمكانيكمديريتراهآهن
وترابري
وی ضمن تبريك روز كارگر گفــت :در احاديث و روايات از كار
كردن بهعنوان عملي دنيوي و اخروي یادشــده كه داراي اجر و
ثواب بسياري است بهطوریکه كار كردن را همانند جهاد در راه
یداند.
خدام 
** سيامكجباري،آتشكارارشدكوره3
جباری كار را جوهر زندگي دانست و گفت :انسان با اعمال خويش

سرنوشت خود را رقم میزند و کسانی كه به اين مهم اعتقاددارند
بسيار جدي كار میکنند .وي افزود :كاري كه بافکر و تأمل باشد
میتواندباعثشكوفاييانسانوصنعتباشد.
** اميرسليماني،آتشكاركورهبلند
وی روز كارگر را بهتمامی كارگران و تالشگران تبريك گفت و
افزود :اين كار است كه ارزش انسان را مشخص میکند و همواره
بايد توجه داشت كه كار ما تا چه میران در پيشبرد اهداف سازمان
مفيد و مؤثر است .افزايش بهرهوری ناشي از وجود عشق و عالقه
به كار است.
** داريوش جعفري ،جوشكار و برشكار تجهيزات
مكانيكيمديريتكورهبلند
وی گفت :از ویژگیهای كارگر اخالق خوب ،انجام امور محوله به
نحواحسن،انضباطكاريوبهكاربستنتجربياتدرجهتپيشبرد
اهداف و رسيدن به توليد مناسب است.
** مهديكريمي،آتشكاركورهبلندشماره2
وی گفت :حرارت و دماي باال ،نور شديد ،گازهاي مضر ،فعاليت
بدني باال و اســترس از ویژگیهای پرســنل آتشكار است ولي
كارگرانوزحمتكشاناينبخشهميشهدرجهتافزايشتوليد
با باالترين روحيه در محل كار حاضر هستند كه مبادا كوچكترين
وقفهای در روند توليد حاصل شود .بهتر است مديران اين روحيه و
انگيزهراباپاداشهایبهموقعجبرانکنند.
** حبيبا...داودي،آتشكاركورهبلندشماره2
وی گفت :كارگر واژه مقدسي است كه نمیتوان ارزش كار
آن را بهســادگی جبران کرد و عرق كارگري كه براي رزق
خانواده تالش میکنند همانند خون شهدا است .وي افزود:
محل كار نيز جبهه توليد اســت و نبايد هرگز كارگران اين
جبهه را خالي کنند.
** علييزدانيان،نوردكارنورد 350ازمديريتنورد
یزدانیانگفت:كارگربودنيكافتخاراستوبهخودمیبالمكهدر
صنعتي همچون ذوبآهن مشغول به كار هستم كه نقش مهمي
در صنعت كشور دارد .وي افزود :نبايد كارگران را دستکم گرفت
زيرا همين كارگران بودند كه در انقالب و دفاع مقدس نقش بسيار

مهميدرپيشبردنظامجمهورياسالميداشتند.
** سعيد اسماعيلي ،ارشــد نوردکار نورد 350
مديريتنورد
اسماعیلی گفت :انگيزش و روحيه يكي از عوامل مهم در كار و
توليداستدرصورتیکهفردباروحیهدرمحلكارخودحاضرشودو
آمادگيكارراداشتهباشدمیتواندازپستماميمشكالتدرمحل
كاربرآيدوبرايهرمشكليتصميميعاقالنهبگيرد.
** جواد اسماعيلي ،عالمتگذار و متصدي شمش
مديريتفوالدسازي
وی كارگران را سنگ بناي صنعت دانست و گفت :اركان توليد در
هر سازماني كارگران هستند و با ارج نهادن به تالش آنان است كه
میتوانازتوليدخوبيبهرهبرد.
**مرتضي سبكتكين ،برشكار و آتشكار مديريت
فوالدسازي
ویگفت:كارگرانذوبآهنهموارهاززحمتکشترینافرادهستند
زيرا از سختیهای زيادي را تحمل میکنند و به حمایت بیشتر
مسئوليننیازدارند.
** ابراهيم توكلي ،ریختهگر ايستگاه  6مديريت
فوالدسازي
وی گفت :ارزش كار كارگر باالست .همانطور پيامبر اكرم(ص)
فرمودند :حقوحقوق كارگر را بايد قبل از خشك شدن عرقش
پرداخت و اين همان نشانه احترام به كارگران است.
** داود بيگــي ،ریختهگر ايســتگاه  6مديريت
فوالدسازي
بیگی گفت :كارگران همواره قشر زحمتكش هستند و بهسختی
كارمیکنند.اميداستمديريتعاليشركتباکارگرفتنتمهيدات
ويژهبهحمايتبیشترازاينقشربپردازد.
**عليرضا اميــدي ،مكانيك تجهيزات واحد 2
(باتري  )3توليدات كك و مواد شيميايي
امیدیگفت:باسعيوتالشمیتوانشرايطبهتريبرايشركت
رقم زد و اين وظيفه پرسنل است كه به نحو احسن وظايف كاري
خود را انجام دهند.
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در آیین تقدير از كارگران نمونه
استان صورت گرفت

تجلیلازهشت
كارگرنمونه
ذوبآهناصفهان
همزمان با اعیاد شعبانیه و هفته بزرگداشت كار و كارگر،
آیین تجلیل و تقدير از كارگران و گروه كارهاي نمونه جشنواره
امتنان شامل برترینهای مسابقات قرآن کارگران ،گروههای
کار نمونه ،واحدهای نمونه و خانه بهداشتهای نمونه استان با
حضور دكتر زرگرپور استاندار ،دكتر جمالي نژاد شهردار ،مهندس
فوالدگر و دكتر تاجالدین نمايندگان اصفهان در مجلس شوراي
اسالمي ،محسن نيرومند مدیرکل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
و جمعي ديگر از مديران و مسئولين ،كارفرمايان و نمايندگان
نهادها و تشکلهای كارگري استان اصفهان در روز يكشنبه
دهم اردیبهشتماه سال جاري در محل اتاق بازرگاني برگزار
شد .در اين آیین که با سخنرانی استاندار و دیگر مسئولین همراه
بود و جمعی از کارکنان سختکوش ذوبآهن اصفهان با لباس
مقدس کار و تولید حضور داشتند ،هشت نفر از تالشگران این

شرکت در بخشهای کارگر نمونه ،گروه کار نمونه و مسابقات
قرآن کارگری معرفي و مورد تجلیل قرار گرفتند و لوح سپاس
و تندیس ویژه به آنها اعطا شد .اسامی نفرات برگزیده عبارتاند
از:
عليرضا عباسي (کارگر نمونه)
محسن فريور يگانه (نفر برتر مسابقات قرآنی کارگران)
محمدرضا اسماعيلي ،امير دهقاني ،بهنام عشوري ،حسن
رضايي ،حسين دهقاني ،علیمحمد پير نجم الدين (گروه كار
نمونهکارگری)
گفتنی است که بررســی و انتخاب نفرات برتر جشنواره
امتنان بر اســاس فراخوان و ثبتنام در سایت مربوطه توسط
اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان صورت گرفته است.
** مهمترين برنامه كاري استان در سال جاري

معاونت منابع انســانی و امور اجتماعی در راستاي منويات مقام معظم
رهبري در سال  1395با سرلوحه قرار دادن شعار «اقتصاد مقاومتي ،اقدام
و عمل» موجبات ســاماندهي ،كاهش هزینههــا و افزايش بهرهوری و
صرفهجویی قابلمالحظه را فراهم کرده است .غالمعلی قادری سرپرست
حوزه معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت در گفتگو با خبرنگار ما
گزارش فعالیتهای انجامشده در سال  95و چشمانداز سال  96اين معاونت
را به اين شرح بيان کرد:
**عملكرد سال  95مديريت ارشــد ايمني ،بهداشت و
محیطزیست
 اجراي برنامه  90درصد جامع بهبود ايمني شــركت بخشهای 1
و 2و3
 نظارت و بازرسي از تعميرات اساسي و جاري و پروژهها و نوسازیها
 تشكيل سپاه ايمني و برگزاري دورههای آموزشي مرتبط با آن
 تشكيل كميته تأييد صالحيت مشاغل ايمني و انتخاب افراد واجد
شرايط
 اجراي فرآيند اخذ  HSE Planاز شرکتها و تأييد آن پس از رفع
نواقص
 پايش و اندازهگیری و ارزيابي انطباق عوامل آالينده زیستمحیطی در
حوزه آب ،پساب ،هوا و خاك و پسماند
 انجام بازرسیهای زیستمحیطی از بخشهای مختلف شركت و
پيمانكاران و شركت در جلسات زیستمحیطی
 مشــاركت فعال در تعريف ،تدوين ،راهبري و تعيين اثربخشــی
پروژههای زیستمحیطی شركت شامل:
 .1بازسازي و نوسازي سيستم تصفيه غبار كنورتورها
 .2اجراي برنامه پنجگانه زیستمحیطی آگلومراسيون
 .3اصالح و استفاده مجدد از پسابهای صنعتي شركت
 .4مطالعه و بررسي استفاده مجدد از پسابهای ويژه شركت
 افزايش در صد انطباق خروجي زیســتمحیطی در بخش گازهاي
آاليندهبااستانداردهايزیستمحیطی
** برنامههای سال  1396مديريت ارشد ايمني ،بهداشت و
محیطزیست
 .1تداوم اجراي برنامه جامع بهبود ايمني (بخشهای  4و  5و )6
 .2پيگيري بازســازي و تعويض سيســتم اعالم حريق اتاق فرمان
آتشنشانی و راهاندازی سیســتمهای اطفایحريق نصبشده در سطح
شركت
 .3انجام پیگیریهای الزم جهت تكميل اجراي الزامات تكليفي سازمان
حفاظت محیطزیست در حوزههای پروژههای زیستمحیطی
 .4تكميل شناسايي و ارزيابي مجدد كليه جنبهها و آثار زیستمحیطی
ناشي از فعالیتها ،محصوالت و خدمات شركت
 .5پيگيري جهت استقرار سيستم مديريت زیستمحیطی14001 ISO
مطابق با ويرايش سال 2015
 .6تالش در جهت كاهش حوادث ناشي از كار در مجموعه ذوبآهن با
برنامهریزیهای مدون و اجراي آنها
**عملكرد سال  1395مديريت امور اداري
 .1تهیه گانت چارت و پیگیری فعالیتهای تشکیل کمیته انضباط کار در
شرکت و ایجاد هماهنگی با مبادی ذیربط
 .2طراحی و بهکارگیری نرمافزار کنترل حقوق و مزایا
 .3طرح بهبود ساماندهی اضافهکاری پرسنل با هماهنگی بیشتر بین پرسنل و
سرپرستانبرایانجامبهینهاضافهکاری
 .4حذف کاغذ از فرآیند مرخصیهای روزانه و ســاعتی و ارسال از طریق
سامانه حضوروغیاب و نصب تعدادی وب كيوسك در حوزه بهرهبرداری (پروژه
)paperless
 .5حذف کاغذ از فرآیند درخواست پروندههای پرسنلی ،دریافت و استعالم
مدارک تحصیلی ،فرآیند معذوریتهای پزشکی پرسنل ،فرآیند درخواست
صدور مأموریت پرسنل و انجام از طریق اتوماسیون اداری( .پروژه)paperless
 .6حذف گواهی اشتغال برای بانکهای داخل شرکت (پروژه )paperless
 .7حذف چاپ احکام افزایش سالیانه ،ارتقای گروه و سمت ،مدرک تحصیلی
از طریق ایجاد احکام در پورتال شرکت
 .8تغییر دفترچه بیمه بازنشستگان و عائله آنان از فوالد به بیمه سالمت
 .9همکاری با مدیریت مالی جهت تهاتر سرانه حق بیمه بازنشستگان
 .10پیگیری اجراي برنامه مشاغل سخت و زیانآور
 .11بررسی 4792پرونده پزشکی ارجاع شده به کمیسیون پزشکی شرکت
 .12تکمیل سیستم درخواست مرخصی  paperlessدر کلیه قسمتهای
کارخانه
 .13تهیه مدل سنجش اثربخشی جذب نیرو

مقوله توليد و اشتغال و مقوله تأمین آب است
دكتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان در اين مراسم ضمن
عرض تبريك به مناســبت ايام مبارك شعبانيه و هفته كار و
كارگر از دســتاندرکاران جشنواره امتنان و انتخاب كارگران و
گروه كارهاي نمونه در استان قدردانی کرد و با اشاره به اقدامات
اساسي انجامشده در سطح استان در سالهای اخير يادآور شد:
گرچهاستاناصفهانبهعنوانيكاستانتوريستيوگردشگري
بهحساب میآید ولي به لحاظ اختصاص 15درصد توليد ناخالص
صنعت كشور ،اختصاص  10درصد صنايع استراتژيك ازجمله
صنعت هستهای ،صنايع فوالد و صنعت ساختمان به خود يك
استان اقتصادي بهحساب میآید .وي گفت 60 :درصد جمعيت
استان تحت پوشش تأمین اجتماعي هستند .دكتر زرگرپور به
موضوع توريســم در اصفهان اشــاره كرد و گفت :در سال 95

بيشترين آمار گردشگري در استان را داشته و در  40سال اخير
در اين زمينه ركورد داشتهایم .در یکماهه اول سال  96نيز 85
هزارتوريسمخارجيازاصفهانبازديدکردند.ويگفتمهمترين
برنامه كاري اســتان در سال جاري نيز مقوله توليد و اشتغال و
مقوله تأمین آب بوده و در سال  95نیز که  34هزار فرصت شغلي
در حال از دست رفتن بود حفظشده و  32هزار فرصت شغلي نيز
ایجادشده است .همچنين هزار و  700واحد توليدي به بانکها
معرفي و تسهيالت دريافت کردهاند.
** مسئوالن اســتان براي رفع معضل بيكاري و
ايجاد اشتغال بسيج شدهاند
همچنیندرآيينبزرگداشتهفتهكاروكارگرمحسننيرومند،
مديركلتعاونكارورفاهاجتماعياستاناصفهاننيزضمنتبريك
مناسبتهاي اعياد شعبانيه و روز جهاني كار و كارگر هفته كارگر را

بهترينفرصتبرايتبييننقشارزشمندكارگراندرافزايشتوليد
مليواقتصادكشورومعرفيتوانمنديهايآناندانستوگفت:با
توجهبهنامگذاریسالجاريبهعنوانسال«اقتصادمقاومتي؛توليد
و اشتغال» توسط مقام معظم رهبري مسئولين استان براي رفع
معضل بيكاري و ايجاد اشتغال بسيج شدهاند .وي با اشاره به نحوه
انتخاب كارگران و گروه كارهاي نمونه مالكها و شاخصهای
انتخاب آنها را خالقيت ،نوآوري ،افزايش بهرهوری و توليد و رعايت
نظم و ايمني در محيط كار دانست .وي افزود :در سال  96شهيد
شاخص كارگر كشور از استان اصفهان انتخاب شد و اين شهيد
واالمقامعليرضائياناستكهدرطولسالوبرنامههایمختلف
معرفي خواهد شد .در ادامه آيين تجليل و تقدير از كارگران و گروه
كارهاي نمونه جشنواره امتنان دكتر ناهيد تا جالدین نماينده مردم
اصفهان در مجلس شوراي اسالمي از توجه و نگاه سرمایهای به

گزارش عملکرد حوزه معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت
 .14طراحی و پیادهسازی 26عدد فرم الکترونیکی در اتوماسیون اداری باهدف
حذف کاغذ در فرآیندهای مدیریت امور اداری که بهبود عملکرد کارکنان و
افزایش رضایت پرسنل را به همراه داشته است.
 .15رفع نیاز جمعآوری اطالعات بازنشسته محترم و عائله آنها با استفاده از
طراحیاولیهوپیگیریجهتپیادهسازیصفحهویژهبازنشستگانوهمکاری
در رفع مشکالت و جمعآوری اطالعات آنان
اهداف:

اجرای مصوبات برنامه ششم توسعه و قوانین مرتبط و بودجه  1396پیرامون
مواردمرتبطبااموربازنشستگی
** اجراي عملياتي مشاغل سخت و زیانآور
تكميل و راهاندازی پروژه اســتفاده از پروندههای الكترونيكي پرســنلي
بهصورتكامل
پيگيري الكترونيكي نمودن انجام مكاتبات با خارج از سازمان
بررسی و تعیین 200شاخص کیفیت زندگی کاری جهت پیادهسازی مدل
QWL
ارائه مدل بهرهوری منابع انســانی از طریق فرآیندهای ادارات با استفاده
از AHP
عضویت در کمیته شناسایی فرصتهای بهبود و کاهش
هزینهها بر اساس مدل COPQ
بازنگری شاخصهای کلیدی اهداف استراتژیک مدیریت
منابع انسانی و تهیه BSCجدید.
بازنگری فرآیندهای مدیریت امور اداری بهمنظور کاهش
هزینه و زمان.
بررسی ،امکانســنجی و پیادهسازی ارزیابی  360درجه
برای کل شرکت
ارائه مدل مدیریت هزینه برای منابع انسانی
** خالصه عملکرد مدیریــت خدمات و امور
اجتماعی در سال95
** سرپرستیاقامتیوتفریحی
اعزام پرسنل شاغل ،بازنشسته و غیر ذوبآهنی بهصورت
آزاد به باشگاه فرهنگی تفریحی چادگان به تعداد 10،903
شب ویال
اعزام پرســنل شــاغل در قالب تور به باشگاه فرهنگی
تفریحی انزلی به تعداد  5،652شب ویال
اعزام پرسنل شاغل و بازنشسته و غیر ذوبآهنی بهصورت
آزاد به باشگاه فرهنگی تفریحی انزلی به تعداد  2،327شب
ویال
اسکان میهمان در متل فوالدشهر به تعداد  12،072نفر شب
راهاندازی سیســتم رزرواسیون تحت وب ویالهای باشگاههای انزلی و
چادگان
** سرپرستیرستورانهاوپذیرایی
تهیه ،طبخ و توزیع  3,654,717پرس غذا در سطح رستورانهای شرکت
برنامهریزی و كنترل خريد و توزيع شير موردنیاز شاغلین مشاغل سخت به
تعداد 2,612,782پاکت
برنامهریزی و كنترل توزیع یخ موردنیاز کارخانه در فصل بهار و تابستان
به تعداد  43,831قالب
برنامهریزی و كنترل توزیع تغذیه موردنیاز کارکنان شیفت شب به تعداد
 227,611پرس
برنامهریزی در خصوص خريد مواد اوليه تهيه نان و طبخ و توزيع به تعداد
 2,804,160قرص
** سرپرستیحملونقلکارکنان
ایاب و ذهاب کارکنان (حملونقل زمینی) در قالب منطقه (الف وب) به
تعداد 12,460,031صندلی سرویس
برنامهریزی و اجرای فعالیتهای فوقبرنامه در دو منطقه (الف و ب)
ارائه خدمات حملونقل سبک شامل خودروهای در اختیاری ،بدون راننده،
مأموریتی
** سرپرستیورزشهمگانی
ثبتنام در استخرهاي استيجاري و كوثر فوالدشهر شاغل و بازنشسته و
خانواده ایشان به تعداد  28،000نفر
برگزاری کالسهای آموزشــي شنا ،والیبال و بسکتبال جهت فرزندان
شاغلين به تعداد 1300نفر
برگزاری کوه گشت خانوادگي و همايش پیادهروی جهت پرسنل و خانواده
ایشان در قالب  4برنامه
کســب مقام قهرمانی آقای احســان بیاتی در مســابقات وزنهبرداری
پیشکسوتانجهانیآلمان

کسب مقام قهرمانی ايميدرو كشور توسط تيمهای تنيس روي ميز بانوان،
تیم تنیس روی میز آقایان و فوتسال كارگري
کسب مقام قهرمانی لیگ آسیا ویژن استان اصفهان توسط تیمهای فوتبال
نونهاالن ،نوجوانان و جوانان آیندهسازان و قهرمانی سوپر لیگ جوانان استان
 قهرمانی تیم بدمینتون کارگری استان و عناوین قهرمانی دیگر
** سرپرستی وام و مسکن
پرداخت وام ضروری به تعداد  3،104نفر
پرداخت پسانداز (سهم الف و ب) به تعداد  750نفر
پرداخت وام زیارتی به تعداد  60نفر
پرداخت وام ازدواج به تعداد  496نفر
برنامهریزی و معرفی جهت پرداخت وامهای بانکی (بانک صادرات) به
تعداد 139فقره
** گزارش عملكرد مديريت ســازماندهی و روشها سال
1395
مهندسي مجدد ساختارهاي سازماني شــركت در قالب پروژه «بازطراحي
ساختارهاي سازماني» و تدوين كتابچه اصول و مباني بازطراحي ساختارهاي

سازماني شركت بر اساس مدل فرايندي  APQCو تهيه تاپ چارت كالن
شركت
مهندســي مجدد روشهای انجام كار و اصالح دستورالعملهای اجرايي
مربوطه.
** اهداف سال 1396
 ارتقاي بهرهوری منابع انساني:
تكميل بازنگري كلي و مهندسي مجدد كليه ساختارهاي سازماني شركت بر
اساسفرايندهايتأییدشده
تدوين و يا بازنگري كليه شــرح پستهای سازماني بر اساس ساختارهاي
بازبینیشدهوفرايندهايتأییدشده
 بهبود برنامهریزی و نگهداشت منابع انساني:
تدوين روش و نقشــه راه جامع منابع انســاني حاصل از مهندسي مجدد
ساختارهايسازماني
پیادهسازی ساختار سازماني مصوب مبتني بر فرايندهاي APQCمهندسي
مجددشده
** اهم اقدامات انجامشده در مديريت آموزش و توسعه منابع
انساني در سال 1395
.1اجراي آموزشها باهدف ارتقای سطح آگاهیهای ايمني ازجمله:
اجراي آموزش تخصصي ويژه كارشناسان ايمني ،بازرسين و مسئولين ايمني
بخشهاباهماهنگيبازرسيادارهكاربهمنظوراخذگواهينامهصالحيتبراي
كل نفرات مرتبط به تعداد  60نفر و به ميزان  56ساعت براي هر نفر كه براي
اولين بار در سال  1395اجرا شد.
اجراي  38دوره آموزشي سپاه ايمني براي نفرات مربوطه به تعداد  1051نفر و
 8255نفرساعت پس از صدور احكام براي نفرات مربوطه در سال 95
.2ارزيابــي صالحیت حرفهای کارکنان موردنیاز مشــاغل خط توليد پس
از برگزاري آموزشهای فشــرده تخصصي جهت مشاغل حساس و اخذ
گواهينامه الكترونيكي صالحيت حرفهای از طرف سازمان آموزش فني و
حرفهای استان اصفهان براي 320نفر

.3برنامهریــزی و اعزام بیش از  268نفر از كارشناســان بهمنظور بازديد و
الگوبرداريازفرايندهايمشابهوهمچنينشركتدرنمایشگاههایتخصصي
مرتبط و دورههای خاص در مقايسه با سال  94كه  240نفر اعزامشده بودند.
.4اجرایدورههاوسمينارهايفرهنگیاجتماعیبهتعداد 21دورهباموضوعات
مهارتهای زندگي و فرزندپروري ،قرآن و معارف ،فضاي مجازي و پيشگيري
از اعتياد و پشتيباني از آموزشهای برگزارشده توسط كانون خيرين
.5آموزش عالي (علمي كاربردي)
پذيرش دانشجو در مقطع كارداني (كاردان فني ابزار دقیق ،كاردان فني جوش،
كاردان فني مكانيك ـ ماشینابزار) به تعداد  146نفر و در مقطع كارشناسي
مهندسي فناوري بازرسي جوش ،مهندســي فناوري كنترل ـ ابزار دقيق،
مهندسي فناوري مكانيك ـ ماشینابزار ،كارشناسي حرفهای ايمني ،سالمت
و محیطزیست صنايع ( )HSEبه تعداد  103نفر در سال تحصيلي 94-95
كه در مقايسه با سال  93-94صرفًا در مقطع كارشناسي ارشد تعداد  40نفر
دانشجومشغولبهتحصيلبودهاند.
برخي اقدامات كه با صرفهجویی همراه بوده است:
.1ساخت برخي از قطعات موردنياز بخشهای مختلف كارخانه با استفاده
از پتانســيل موجود در کارگاههای مديريت آموزش ازجمله
ســاخت حدود  60قطعه هادي ريل كه در سال  94بهطور
خاصساختقطعهنداشتهایم.
.2پذيرش تعداد  1300كارآموز شــاغل و غیر شــاغل از
دانشــگاهها و مراكز آموزشي سراسر كشور در سال  95كه
اين تعداد در سال  1600 ،94نفر بوده است و جهت كاهش
هزینهها و باال بردن كيفيت فرايند كارآموزي ،تعداد پذيرش
کاهشیافتهاست.
* اهم برنامههــای مديريت آموزش و
*
توسعه منابع انساني در سال1396
.1توسعه فضاهاي آموزشي و دانشگاهي ،جذب دانشجو و
تعريف کد رشتههای جديد مطابق با نيازهاي مهارتي جامعه
.2تعيين تكليف پروژههای مرتبط با توسعه منابع انساني كه
بهنوعی مديريت آموزش در آنها دخيل است ازجمله مديريت
دانش ،کانونهای ارزيابي و...
.3تدوين نيازهاي آموزشي مشاغل ایجادشده در ساختار جديد
.4استفاده از ظرفیتهای خالي کارگاهها و پتانسيل موجود در
مديريت آموزش و كاهش هزینههای ساخت قطعات كه در
خارج از شركت ساخته میشود از طريق توليد در کارگاههای
مديريت آموزش و همچنين ارائه خدمات آزمايشگاهي
 .5ارائه خدمات آموزشي و فني مهندسي به ساير شرکتها
 .6برنامهریزی و اجراي برنامههای فرهنگي و اجتماعي
** عملكردبيمارستانشهيدمطهري
در راستاي اهداف بلندمدت و كالن بازسازي فضاهاي بيمارستاني و درماني
جراحي مردان و زنان در طبقه  5و 6
ارتقای كيفيت خدمات با تأکید رعايت الزامات اعتبار سنجي و استانداردهاي
مراقبتبيمارباهدفافزايشسقفرضايتمنديبهشرحزيرانجامگرفتهاست.
ارتقای رشد 164درصد عملكرد واحدهاي مختلف بيمارستان
افزايش تخت بيمارستان از  1/36به  2/6به ازای هر نفر
افزايــش  4تخت در بخشهای جراحي مــردان و زنان و افزايش  17اتاق
 2تخته
با تعميرات و بازسازي حدود  3000متر در بخشهای مختلف ،ضمن ايجاد
فضاهاي درماني به زيباسازي و حفظ محيط آرامبخش نيز توجه شده است.
اجراي پروژه نياز به بخشهای جراحي در كمتر از  23روز
ساخت درمانگاه شماره( 3شامل کلینیک زنان ،جراحی اعصاب و قلب)
ساختدندانپزشکیبا8یونیتعمومیو2یونیتتخصصیویونیتاضافیاطفال
افزایش اتاق و تخت بیمارستانی در بخشهای جراحی داخلی
تغییر سیستم رادیوگرافی به حالت  Paxجهت استفاده پزشکان متخصص
درمانگاه
راهاندازی سیستم  Paxبرای مشاهده  CTدر بخشهای بستری
**عملکرد سرپرستي امور شهدا  ،جانبازان و ايثارگران در
سال 95
تعداد بازدیدهای انجامشده از خانواده بزرگ ايثارگر در سال  807 95مورد
خانواده شهید ،والدین شهید ،ايثارگر ،جانباز و آزاده
برگزاری همایشها و مراسمها ،تجلیل از همسران شاهد شرکت
برگزاری مراســم گرامیداشت روز جانباز ،سالروز تولد حضرت ابوالفضل
العباس (ع) و هفته جانباز با دعوت از خانواده کلیه جانبازان شاغل و بازنشسته
و تجلیل از آنان
برگزاری گرامیداشــت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی ،با

كارگران و تأمین امنيت شغلي آنان مطالبی را مطرح و درباره اقدام
های مجلس در جهت تأمین خواستههای كارگران سخن گفت.
رضاچيني،نایبرئیسكانونكارفرماياناستاننيزدراينبرنامهبه
اقدامات كانون مذكور در جهت كارآفريني و حل مشكالت رفاهي
كارگراناشارهكردوازبانکهاخواستارارائهتسهيالتباسودكمتر
به واحدهای توليدي شد .در ادامه اين مراسم بيانيه تشکلهای
كارگرياستانوخواستههایاصليآناندرزمینههامختلفازجمله
افزايش حقوق و مزايا ،اهميت دادن به توليد داخل و جلوگيري از
واردات بیرویه كاالهاي خارجي به كشور ،اصالح قانون اليحه
كار ،صيانت از بنگاههای اقتصادي و كاهش نرخ سود بانكي براي
توليد و اشتغال قرائت شد و در پايان تنديس و لوح تقدير نفرات و
گروههایكارنمونهدربخشهایمختلفتوسطمقاماتدرمراسم
بهآنانتقديمشد.

دعوت از آزادگان عزیز به همراه خانواده در تاالر آهن
برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور فرزندان معزز
شهید و جانباز شاغل
برگزاری کنگره شهدای کارمند استان اصفهان با مشارکت بنیاد شهید و
امور ایثارگران استان اصفهان در سالن كوثر
برگزاري مراسم در دهه فجر جهت ايثارگران شاغل
** برگزاریتورهایزیارتیسیاحتی:
• اعزام خانوادههای ایثارگر و شاهد شرکت به تورهای سیاحتی (چادگان ،انزلی)
• اعزام همسران شهيد و جانبازان به تور زيارتي مشهد مقدس
** فعالیتهایورزشی
تشکیل تیمهای ورزشی جهت فرزندان شهید ،جانباز در رشتههای فوتسال،
وزنهبرداری ،تنیس روی میز
فعالیتهایمشاوره
برگزاری کالسهای آموزشی و مشاوره برای فرزندان شهيد و جانباز به همراه
همسرانشان در خصوص خانواده و مهارتهای زندگی در مرکز آموزش شفق
** فعالیتهایفرهنگیورفاهي
• برگزاري مسابقههای فرهنگي براي خانوادههای شهدا در تور چادگان
• تشییع پیکر شهدای گمنام در شرکت
• بازسازي و نصب تابلو عکس شهدای شرکت در مسیر تردد پرسنل
• برگزاري جلسات تعاملي با مديران و سرپرستان قسمتها جهت تسريع در
برطرفکردنمشكالتجامعهايثارگر
** عملکرد سرپرستی ارزيابي و بهبود فرايندها
برنامهریزی و تجهيز كارگاه خياطي از محل منابع موجود مستعمل كارخانه
و افتتاح كارگاه خدماتي
اقتصاد مقاومتي (يك) كارگاه خياطي در شهریورماه و شروع به كار كارگاه
موصوف
تأیید فرمهای درخواستي پيمانكاران بهمنظور صدور كارد تردد به تعداد
 3708نفر در قالب  56شركت
عيادت از بيماران و حادثه ديدگان كارخانه و بعضي از بازنشســتگان با
اعضاي كميته عيادت به تعداد 48بازديد
تجهيز و راهاندازی دفتر تهران براي ســهولت درمان بازنشستگان فوالد
تهران و حومه
دريافت بيش از 3هزار اسناد و مدارك و نسخههای درماني بازنشستگان
تهران و حومه و انجام بررسي و پرداختهای مربوطه
صدور و تعويض و تحويل بيش از  700جلد دفترچههای خدمات درماني
بازنشستگان ذوب در تهران و حومه
دريافت تعداد  67درخواست اعزام به خارج از كشور در قالب  218نفر گروه
و اعزام  100نفر  708روزبه خارج از كشور
گزارش عملكرد روابط صنعتي حوزه ستاد (حوزه مديرعامل ،مالي و اقتصادي
و منابع انساني) در سال 95
 .1معرفي پرسنل محترم حوزهها به تفكيك مدیریتها جهت انجام دورهای
طب كار به طب صنعتي طبق گراف ساليانه
 .2تهيه و ارســال اسامي پرسنل حوزه جهت كمبود آموزشي طبق تقويم
آموزشي
 .3ارسال ليست بيمه تكميلي به مديريت بيمه و اموال (حذف يا اضافه)
 .4ارســال فرم ارزشيابي به مدیریتهای حوزه جهت تمديد قرارداد پرسنل
قرارداد مستقيم و بعد از دريافت فرم ،ارسال به مديريت حراست
 .5بعد از سيســتمي شــدن فرمهای مرخصي تحصيلي ايثارگران،
اســتعالم مــدارك تحصيلي ،انــواع مرخصي ،گواهي اســتراحت
پزشــكي ،تغيير تابل يا شــيفت ،گواهي اشــتغال به كار ،پرداخت
کمکهزینهها و ...از اول ســال جاري تاكنــون حدود  1772عدد
عمليات سيستمي انجامشده است.
 .6انجــام عمليــات  MOVORDERو  work vecuestبــراي
مدیریتهایحوزه
 .7انجام عمليات تغييرات پست سازماني پرسنل بعد از درخواست مديريتها و
پيگيري نسبت به صدور حكم
.8پيگيريمشكالتاحكامپرسنلحوزههایمديرعامل،ماليومنابعانساني
اعم از (سختي كار ،ارتقاء گروه) و مباحث حقوقي پرسنل
** اهداف روابط صنعتي ستاد در سال 1396
 .1الكترونيكي و سيستمي کردن فرمهای ارزشيابي و قرارداد پرسنل كار معين
 .2سيستمي نمودن فرمهای بيمه تكميلي جهت (صدور مجدد يا ابطال و
جلوگيري از تردد خودروها به ساختمان بيمه و اموال در ساختمان رسالت)
 .3كليه اطالعرسانی به پرسنل از طريق پيامك و حذف دعوتنامه
 .4الكترونيكي کردن دستورالعملها و ذخيره در سيستم جهت حذف فيزيكي
دستورالعمل
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جهش صادرات فوالد ايران
با نزديك شدن فروش تختال
به شمش
فوالدســازان ايراني سال گذشــته خورشــيدي را با رشد قابلتوجه
محمولههای صادراتي به پايان رساندند كه بيشتر اين افزايش حجم صادرات
مربوط به تختال اســت اما هنوز بيلت و بلوم بيشترين سهم در صادرات
فوالد ايران را دارند .بر اســاس گزارش انجمن توليدكنندگان فوالد ايران
اين كشــور در ســال  95بيش از  5و نيم ميليون تن صادرات داشته كه
در مقايســه با سال  94بيش از  40درصد افزايش يافته است .اين افزايش
صادرات نتيجه رشــد مداوم توليد در ايران و عدم اســتفاده كامل در بازار
داخل است بنابراين توليدكنندگان بر بازارهاي صادراتي متمركز شدهاند .توليد
محصوالت نیمهتمام فوالدي در اين مدت دو برابر شده و به  3ميليون و
 741هزار تن رســيده و همين موضوع عمدهترین علت افزايش صادرات
محصوالت فوالدي ايران است .صادرات تختال یکمیلیون و  578هزار تن
بوده در حالی که سال قبل از آن اين ميزان  88هزار تن بوده است .بيلت و
بلوم هم همچنان اصلیترین محصوالت صادراتي ايران بودهاند و با افزايش
 26درصدي به  2ميليون و  163هزار تن رسیدهاند .در همين مدت صادرات
محصوالت فوالدي ايران با كاهــش  16درصدي به یکمیلیون و 794
هزار تن رسيد .كمترين صادرات مربوط به ورق گرم با حجم یکمیلیون
و  69هزار تن بود زيرا فوالد مباركه بيشــترين حجم توليدش را روانه بازار
داخلي کرده است.
منبع :متال اكسپرت

برنامه ایران برای تولید  ۵۰میلیون تن فوالد

سرمایهگذاری 5/5میلیارد
دالری خارجی در پسابرجام
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه سال گذشته  ۱۸میلیون تن
فوالد در کشــور تولید شد گفت :برنامه ما این است که در کمتر از هشت
سال تولید فوالد کشور به  ۵۰میلیون تن در سال برسد .محمدرضا نعمتزاده
در شهرک صنعتی اشتهارد گفت :از اینکه زحمات شرکت دنیلی بعد از ۱۸
ماه به ثمر نشسته و شاهد افتتاح یک کارخانه طراحی و تولید ماشینآالت
صنعتی مربوط به فوالد هستیم خوشحالیم .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل
از ایسنا ،نعمتزاده افزود :این کارخانه عالوه بر ماشینآالت فوالد توانایی
ساخت تجهیزات سایر صنایع ســنگین را نیز داراست .وی با بیان اینکه
دولت تدبیر و امید در فضای اعتدال و تعامل جهانی با تعقل و تدبیر عمل
کرد ،گفت :خدا را شاکریم که همانطور که رئیسجمهور فرمودند هم چرخ
سانتریفیوژ میچرخد و هم چرخهای صنعت و اقتصاد به گردش میآید.
نعمتزاده ادامه داد :امیدواریم که این همکاری مقدمهای برای همکاریهای
بسیار گستردهتر با دوستان اروپایی و باالخص دوستان ایتالیایی شود .وزیر
صنعت ،معدن و تجارت به قابلیتهای متخصصین ایرانی اشاره کرد و گفت:
خوشحالیم که این واقعیت را دریافتهاید و میتوانید به متخصصان ایرانی
برای ساخت و صدور کاال اعتماد کنید .این مسئول با بیان اینکه ما بیش از
 ۳۵سال است که تجهیزات صنعت فوالد را وارد میکنیم گفت :قابلیتهای
ایران بهگونهای است که میتواند هم نیاز خود را تامین کند و هم به مسیر
ارتباطی برای صدور این محصوالت تبدیل شــود .نعمت زاده به وضعیت
ایران در زمینه فوالد اشاره و تصریح کرد :برنامه ما این است که در کمتر از
هشت سال تولید فوالد کشور را به بیش از  ۵۰میلیون تن در سال برسانیم.
وی با اشاره به ظرفیت تولید  ۳۱تا  ۳۲میلیون تنی کشور خاطرنشان کرد:
سال گذشته  ۱۸میلیون تن فوالد در کشور تولید شد امیدواریم امسال این
میزان به  ۲۰میلیون تن برسد .نعمت زاده به راهاندازی چند واحد جدید تولید
فوالد اشاره کرد و افزود :برای افرایش تولید الزم است تجهیزات را نوسازی
و مدرن کنیم .وزیر صنعت ،معدن و تجارت در پایان به ظرفیتهای خوب
اســتان البرز اشــاره و اعالم کرد :پس از برجام بیش از  ۵۰۰میلیون دالر
سرمایهگذاری خارجی در البرز آغاز شده است .این میزان در کل کشور به
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مدیر کیفیت شرکت عنوان کرد

ذوبآهن اصفهان فرایند تولید فوالد از خط تولید تا تحویل
به مشتری را رصد میکند
کیفیت محصــول و خدمت همواره جزو الینفک هر
فرایندی به شــمار میرود .این شاخص کلیدی در زمینه
تولید محصوالت فوالدی از جایگاه حساستری برخوردار
اســت چرا که استفاده از این محصوالت در صنایع دیگر
به نحوی با جان افراد ارتباط مستقیم دارد .ساختمانهایی
که با مقاطع فوالدی وارداتی و بیکیفیت و تنها به دلیل
قیمتپایینبنامیشوندباکوچکترینآسیبیفرومیریزندو
حوادث جبرانناپذیری را علیرغم بار مالی رقم میزنند .در
نتیجه به جرئت میتوان گفت کیفیت جانمایه محصوالت
فوالدی است .با توجه به اهمیت این موضوع با مهندس
عباس عباس زاده مدیر کیفیت شرکت گفتگویی انجام
گرفت که در ادامه میخوانید .مهندس عباس زاده با اشاره به
موضوع کمفروشی و کاهش وزن در محصوالت فوالدی
به ویژه تیرآهن گفت :خریداران محصوالت فوالدی اکثرًا
تجار و بنگاههای اقتصادی هستند و به خرید محصول با
وزن کمتر شاخه تمايل دارند چرا که کارخانههای تولیدی
محصوالت خود را به صورت وزنی ارائه میکنند .در حالی
که تجار به مصرفکننده محصول را به صورت شاخهای
تحویل میدهند و لذا سود تجار با خرید محصوالت با وزن
پایین ،بیشــتر خواهد بود .از این رو در شرایط رکود فعلی
بعضی کارخانههای اقدام به کاهش دادن وزن در شــاخه
محصوالت مینمایند تا از دیدگاه خریداران مورد توجه قرار
گیرند و فروش کارخانههای خود را افزایش دهند.
**معضل بزرگ در روابط تولیدکنندگان ،تجار
وتوزیعکنندگان
وی افزود :کاهش دادن وزن محصول پایینتر از حد
استاندارد سبب میشود برای انجام آن تولیدکننده اقدام به
کاهش ضخامتها و ابعاد محصول نماید که این موضوع
مقاومتهای اينرسی محصول را تحتالشعاع قرار میدهد
و محصول نهایی در شرایط ضعف مقاومتهای مکانیکی
قرار گیرد که ســبب پایین آمدن سطح ایمنی سازههای
فوالدی خواهد شــد .این معضل بسیار بزرگی است که
متأسفانه در روابط تولیدکنندگان ،تجار و توزیعکنندگان
بــه وجود آمده اســت .مدیر کیفیت شــرکت ادامه داد:
اخیرًا مؤسســات نظارت بر اســتانداردهای بینالمللی و
کشــورهای تدوینکننده اســتانداردها اقدام به بازنگری
استانداردهای معتبر بینالمللی کردهاند .برای جلوگیری از
این سوءاستفادهها و همچنین جلوگیری از تولید و مصرف
این نوع محصــوالت مقادیر تلورانسهای منفی در ابعاد
محصوالت را محدود کردهاند .با این وضعیت تولیدکنندگان
مجاز به تولید محصول با تلورانس ابعاد کمتر از مقدار تعیین
شــده در استاندارد نیستند .لذا محدودیت در کاهش وزن
بیشتر از حد استاندارد از این طریق اعمال میشود.
** ذوبآهن اصفهان هیچگاه از استانداردهای
ملی تخطی نکرده است
این مقام مسئول گفت :خوشبختانه کارخانه ذوبآهن
اصفهان با توجه به تعهدات اخالقی و انسانی که نسبت به
مصرف کنندگان دارد ،هیچگاه در تولید و توزیع محصوالت
از استانداردهای ملی مربوط به محصوالت فوالدی تخطی
نکرده و خود را متعهد به رعایت استاندارد مینماید .بدین
ترتیب محصوالت خــود را از لحاظ کیفیت و ایمنی در
مصرف تضمین مینماید .تاکنــون ذوبآهن در جهت
کاهش وزن محصوالت خارج از محدوده استانداردهای

ملی اقدام نکرده اســت .مدیر کیفیت شرکت بیان کرد:
محصوالت ذوبآهن اصفهان در مقاطع ساختمانی همه
دارای پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد از ســازمان ملی
استاندارد کشور است .ذوبآهن عالوه بر تعهدات اخالقی
و انسانی در تولید و تحویل محصول با کیفیت و تحویل
به مصرفکننده ،به صورت مداوم از طرف ســازمان ملی
استاندارد ایران مورد ارزیابی کیفی قرار میگیرد.
** ذوبآهن اصفهــان فرایند تولید فوالد از
خط تولید تا تحویل به مشتری را رصد میکند
وی تصریح کرد :در ذوبآهن اصفهان عالوه بر استفاده
از تجهیزات به روز در خط تولید و تعهد تکنولوژی تولید
محصول با کیفیت ،بازرسی کنترل کیفیت در تمام مراحل
تولید فوالد ،تولید محصول نهایی و تحویل به مشــتری
حضور داشــته و فرآیندهای مربوطــه را تحت کنترل و
پایش قرار داده و فقط محصوالتی به مشــتریان تحویل
داده میشــود که از لحاظ کیفیت ،انطباقهای الزم را با
استانداردهای ملی و یا استانداردهای مربوط به درخواست
خريداران (در صادرات) را دارا بوده و از نظر بازرسی کنترل
کیفیت مورد تأیید قرار گرفته باشد.
** در صورت نیاز فرآیند ذوب مجدد با جدیت
و حساسیت باال انجام میگیرد
مهندس عبــاس زاده اضافــه کرد :بدیــن ترتیب
محصوالت ذوبآهن اصفهان از لحاظ کیفی کام ً
ال تحت
کنترل بوده و محصول در آزمایشگاههای مجهز شرکت
از لحاظ کیفی مطابق اســتانداردهای تعریفشده مورد
آزمونهای کیفی قرار میگیرد و در صورت هرگونه عدم
تطابق محصول از فرآیند تحویل به مشتریان خارج شده و
سیکل ذوب مجدد را طی میکند (که البته از خصوصیات
ویژه ذوبآهن در این رابطه اســت) .تصمیمگیریها در
رابطه با کیفیــت محصوالت و رعایت اســتانداردها در

ذوبآهن با کارخانههایی که فاقد فرآیند ذوب مجدد هستند
متفاوت است و در ذوبآهن با جدیت و حساسیت باالیی با
مقوله کیفیت برخورد میشود.
** واردات بیرویه و بدون کنترل ،تولید کشور
را متزلزل میسازد
مدیر کیفیت شرکت در پاسخ به این سوال که واردات
بیرویه محصوالت چینی چه تاثیری در کاهش کیفیت
محصوالت داخلی دارد چنین گفــت :واردات بیرویه و
بدون کنترل ،تولید کشــور را متزلزل میســازد .واردات
محصوالت فوالدی در صورتی که تولید داخل کشور کافی
نباشد امری الزم است ولی همان طور که مطلع هستید
بعضی از مناطق کشور در گسلهای زلزله قرار گرفتهاند
که بایستی هنگام احداث سازهها مورد توجه قرار گیرند.
استانداردهای ملی ایران در رابطه با محصوالت فوالدی
با توجه به شرایط اقلیمی کشور تدوینشدهاند و لذا بایستی
تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان محصوالت فوالدی
به این موضوع دقت کننــد .وی افزود :ورود محصوالت
با کیفیــت و مطابق با الزامات اســتانداردهای ملی و به
مقدار نیاز مصرف در کشــور مشکلی ندارد ولی متأسفانه
واردات بیرویــه از لحاظ کمی و مهمتر از آن پایین بودن
کیفیت به خصوص از کشور چین نه تنها باعث رکود در
تولید داخلی کشــور شده ،از لحاظ فنی نیز کاربرد آنها در
ساختمانها خطرات جبرانناپذیری را تحمیل مینماید.
متأسفانه در کشور ما بیشتر مصرف کنندگان محصوالت
فوالدی فقط به پایین بودن قیمت محصول توجه دارند
غافل از اینکه محصوالت بیکیفیت در شــروع عملیات
اجرایی بناها بهظاهر مشکلی ایجاد نمینمایند ولی مقاومت
سازههای ایجاد شده در مقابل نیروهای وارده از جمله زلزله
بهشدت کاهش مییابد .مهندس عباس زاده خاطرنشان
کرد :محصوالت وارده به کشــور بر اساس سیاستهای

اقتصادی کشورهای تولیدکننده از قیمت پایینتر نسبت
بــه تولید داخلی برخوردار بوده و با اهدای جوايز صادراتی
از طرف دولتها در بــازار به تولیدکنندگان محصوالت
بیکیفیــت خود را به بازار ایران روانه نمودهاند .با توجه به
ورود بیرویه محصوالت فوالدی بیکیفیت به کشــور و
عدم وجود ارادهای برای جلوگیری از ورود آنها ،و متأسفانه
مصرف آنها در سازههای در حال احداث در کشور و عدم
جلوگیری از مصرف آنها توسط نهادهای مرتبط باعث شده
تا تعهد تولیدکنندگان داخلی هم به تولید محصول با کیفیت
تحتالشعاع اين موضوع قرار گيرد.
**تولیدات بیکیفیــت وارداتی در کمین
ساختمانها
وی گفت :رعايت استاندارد برای هر کارخانه تولیدی
هزینــه دارد به خصــوص در واحدهای تولیدی کوچک
قیمت تمامشده را افزایش میدهد از این رو برای رقابت
با محصوالت ارزان و بیکیفیت وارداتی این تولیدکنندگان
هم نسبت به اجرای استانداردهای مربوطه تعلل نموده تا از
این طریق بتوانند قیمت تمامشده خود را کاهش داده و در
بازار رقابتی حضور داشته باشند .این همان خطری است
که هماکنون صنعت ساختمان در کشور را تهدید میکند.
مهندس عباس زاده در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح
کرد :خوشبختانه به نسبت باال بودن کیفیت محصوالت
تولیدی ذوبآهن ،تمایل مصــرف کنندگان خارجی به
خرید محصوالت ذوبآهن همچنان باال است .با توجه به
شرایط فعلی ،ذوبآهن اصفهان میزان باالی یکمیلیون
تن صادرات از تولیدات خود را هدف گرفته که انشــاء ا...
در این زمینه نیز موفق خواهد بود .ارسال محصوالت به
کشورهای حاشیه خلیجفارس و اروپا از لحاظ استانداردهای
مورد درخواســت آنها چه شاخصههایی دارد نیز از جمله
سواالت بود که مدیر کیفیت شرکت در پاسخ چنین گفت:

پیشبینی رشد  ۱۰درصدی
فوالد در سال آینده
رسولخلیفهسلطانیبابیاناینکهسنجشخروجیفوالدسازاندیگرارقام
تولید نیست ،اظهار کرد :بنا بر وضعیتی که در تولید و جذب بازار صورت گرفته
است ،عملکرد فوالد نشان میدهد که از هدفگذاری ۵.۸میلیون تنی صادرات
فوالد در سال گذشته ۵.۵میلیون تن صادرات قطعی صورت گرفته و این رقم از
اهمیتباالییبرخورداراست،چراکهوضعیتخروجیفوالدرابراساسصادرات
محاسبه میکنیم ،نه تولید .وی در ادامه با اشاره به رشدی که در حوزه صادرات
به وجود آمده است ،گفت :رقمی که در سال گذشته به آن رسیدیم نشان میدهد
رشد قابلتوجهی در صادرات فوالد صورت گرفته و میتوان گفت حدود ۲۷
درصدرشدصادراتفوالدنسبتبهسال ۱۳۹۴اتفاقافتادکهپیشبینیمیکنیم
اینرشدباشتاببیشتریادامهداشتهباشد.دبیرانجمنتولیدکنندگانفوالدایران
درحالیکهاوضاعفوالدراامیدوارکنندهتوصیفکرد،اظهارکردکهدردولتقبل
دچاررکوددرحوزهفوالدبودیمورشداقتصادیمنفیبودامامیبینیمکهباوجود
خالص واردات  ۱۱میلیون تن فوالد در سال  ،۱۳۸۶صنعت فوالد موفق شد به
 ۲.۵میلیون تن خالص صادرات فوالد در زمان بعد از بحران و این رکود دامنگیر
برسد که به عبارتی بیش از  ۱۳میلیون تن رشد و ارتقا در این صنعت محقق
شده است .خلیفه سلطانی در ادامه با اشاره به رقم رشد فوالد در سالهای گذشته
گفت :با نگاهی به تاریخچه عملکرد فوالد میتوان دید که در سالهای گذشته
رشد مناسبی در این صنعت صورت گرفته و در سالهای قبل به طور میانگین
نیز رشد صنعت فوالد حدود ۵.۷درصد بود که پیشبینی میشود با توجه به روند
امیدوارکنندهایکهدرپیشاست،درسالپیشرواینرشدمیتواندبه ۱۰درصد
هم افزایش یابد.ویهمچنین با اشاره به برنامهتولید ۵۵میلیونتن فوالد که به
عنوان یک هدفگذاری کالن از سوی دولت و متصدی معادن و صنایع معدنی
یعنی وزیر صنعت ،معدن و تجارت مطرح شده بود ،فضای این رقم را بیشتر یک
هدفگذاریعنوانکردتاموضوعیکهبهصورتکاملدستیافتنیباشد.دبیر
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت :در زمینه تولید  ۵۵میلیون تن فوالد،
فضایی وجود دارد که باید آن را به عنوان یک هدف باالدستی در نظر گرفت که
ما هم در این مسیر حرکت میکنیم که البته وابسته به طرحهای فوالدی است
که هماکنون در دست ساخت بوده و قرار است طی سالهای آینده وارد چرخه
تولیداینمحصولشود.

افزایش ظرفیت نوار نقالههای CV5,CV6کارگاه پخت آهک آگلومراسیون
تغییــر طرح تعویــض شاســی و گیربکس و
موتور نوار نقالههــای  CV6,CV5کارگاه پخت
آهک آگلومراسیون با موفقیت اجرا شد .مهندس
علینقی بیگی مســئول تجهیــزات مکانیکی این
کارگاه با اعــام این خبر گفت :نــوار نقالههای
 Cv6,Cv5وظیفه انتقال آهک پخته تولید شده
از کورههای عمودی شرکت صفا فوالد به سمت
ســیلوهای ذخیره آهک و سپس ارسال به کارگاه
کنورتور بخش فوالدســازی و قســمتی از آن برای فروش خارجی کارخانه را بر عهده
دارد لــذا از مهمتریــن نوار نقالههای این کارگاه به شــمار میآیند .وی افزود :به علت

ظرفیت پایین الکتروگیربکس های آن و بروز اشــکاالت متعدد ،شاهد توقفات زیاد خط
تولیــد در این نــوار نقالهها بودیم به همین دلیل پس از بررســیهای الزم با همکاری
دفتر فنی بخش و اســتفاده از امکانات داخلی و موجــودی انبار کارخانه تیپ گیربکس
و موتور برق متناســب با ظرفیت مــورد نیاز تهیه و طراحی شاســی و تغییر کوپلینگ
خروجی به نوع مناســب و انجام تغییرات الزم مطابق طراحی جدید توسط کارگاههای
بخش آگلومراســیون با موفقیت انجام و نصب و راهاندازی شد .این تالشگر ذوبآهنی
در خاتمــه گفت :هماکنون تجهیــزات بهبودیافته بدون کوچکترین اشــکالی در حال
بهرهبرداری هســتند لذا از همکاری مدیریت امور فنی بهرهبرداری و سایر قسمتهای
مرتبط و نیز کلیه کارکنان و مســئولین ذیربط بخش آگلومراســیون که در این اقدام
جواد فدوی /رابط خبری
نقش داشتند قدردانی میشود.

محصوالت ذوبآهن اصفهان در مقاطع تولیدی و شمش
خوشبختانه با استانداردهای بینالمللی مطابقتداردو از نظر
خریداران خارجی مورد تأیید بوده و مشکلی ندارد .علیرغم
این باال بودن کیفیت در جهت مراودات بینالمللی اخیرًا
اقدامهایی در جهت سهولت در صادرات محصول نهایی
بهعملآمده است .تمدید گواهینامه  CEدر دو سال قبل به
انجام رسیده و محصوالت صادراتی طبق گواهینامه CE
در کشورهای حاشیه خلیجفارس توزیع میگردد .همچنین
اقدام به اخذ گواهینامه  caresکردهایم که خوشبختانه
مراحــل ارزیابی ،ممیزی و انجــام آزمونهای مربوط در
یک کشــور اروپایی به اتمام رسیده و بهزودی گواهینامه
مربوطه به ذوبآهن اهداء خواهد شد .این گواهینامه برای
محصوالت میلگرد آجدار که مطابق با استاندارد Bs4449
توليد میشوند و قابلتوزیع در سطح کشورهای اروپایی
و آســیایی اســت .اخذ این گواهینامه صادرات محصول
میلگرد کارخانه به کشورهای خارجي را توسعه میبخشد.
محصــوالت تولید ذوبآهن در شــرایط فعلی عالوه بر
انطباق با اســتانداردهای ملی ایران بر اساس درخواست
مشتریان خارجی مطابق استانداردهای ASTM، EN،
 ISOو  BSتولید میشــود .مهندس عباس زاده اظهار
کرد :خوشبختانه با احداث خط ریل ،تجهیز نورد سنگین
ذوبآهن و بروز رســانی تکنولوژی در این کارگاه شاهد
تولیــد ریل راهآهن ،مترو و تیرآهن بال پهن در نمرههای
باالی  20هستیم .با راهاندازی این خط عالوه بر تولید ریل،
این کارگاه توانایی تولید تیرآهنهای بال پهن در اندازههای
مختلف در حد نمره  30و باالتر را دارا است.
** ریل و تیرآهن بال پهن از طریق شمشهای
با کیفیت باال تولید میشوند
وی اضافه کرد :تجهیزات نصب شده در خط تولید از
فناوری روز برخوردار بوده و محصول تولیدی آن (ریل و
تیرآهن) از لحاظ مشخصات هندسی از ثبات ابعادی باال
و به دلیل مصرف شــمشهای با کیفیــت باال ،از لحاظ
مقاومتهای مکانیکی و کیفیت ذاتی در سطح بسيار خوب
و قابل قبولی قرار گرفته است .در خط تولید ریل ،استفاده از
سیستمهای اولتراسونیک و ادی کارنت محصول از لحاظ
عیوب داخلی مورد آزمونهای حین تولید قرار میگیرد و
در صورت وجود هرگونه عیب در ریل تولیدی محصول
معیوب از رده تحویل به مشتریان کنار گذاشته میشود.
با اســتفاده از تجهیزات کنترل ابعاد ،مشخصات هندسی
پروفیــل تولیدی در هر لحظه کنتــرل و در صورت نیاز
نسبت به اصالح ابعادی از طریق اعالم لحظه به لحظه
به خط تولید اقدام میشود .مهندس عباس زاده تصریح
کرد :با توجه به نصب قفسههای جدید در خط ،محصوالت
تولیدی به خصوص تیرآهن بال پهن از ثبات ابعادی بسیار
باالیی برخوردار است .لذا استفاده از تکنولوژی باال در خط
تولید ریل و تیرآهن کیفیت محصول تولیدشده مطابق با
اســتانداردهای مربوطه ( 1-EN13674استاندارد ریل) و
( 14484اســتاندارد تیرآهن بال پهن) تضمینشده است.
آزمونهای انجام شده بر روی ریلهای تولید شده کارخانه
همگی حاکی از کیفیت باالی ریل تولید شده است و این
نتايج موجب اطمینان خاطر مســئولین ذوبآهن جهت
عرضه محصول حســاس و استراتژیکی مانند ریل شده
است.
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احاديثي از ائمه معصومين(ع)

میالد آقا امام زمان(عج) بر همگان مبارک

روزگاری شده که دلها مملو از تردید و قلبها سراسر بیاعتمادی
است .بیا که از هجرت چون اسپندی بر آتشم .یوسف فاطمه! کی طنین
دلنواز انا بقیها ...تو از کعبه مقصود جانها را معطر مینماید .کی کعبه
به خود میبالد و زمین بر قامت دلربایت طواف عشق میگذارد و جان
در ســعی و صفای نگاه تو محرم میشــود و مناسک حج و قربان را
به جای میآورد .برای آمدنت تمام دلهای عشــاق دنیا را به ضریح
چشمهای قشــنگ و عباس گونهات گرهزدهایم و در مراسم اعتکاف
شبهای فراغ برای گرفتن حاجتمان دست به دعا برداشتهایم .آقا جان
برای آن لحظه که سبزپوش با پرچم یالثارات الحسین در انتهای افق
غباری به پا میشود وتو با ذوالفقار حیدر و سوار بر اسب سفید قصهها

میآیی لحظهها را به دست باد میسپارم .مهدي جان بگذار صادقانه
بگویم که کهنسال ترین آرزوی دلم آرزوی وصال توست.
والدت حضرت مهدی صاحبالزمان(عج) در شــب جمعه ،نيمه
شــعبان سال  255يا  256هجری بوده اســت .پس از اينکه دو قرن
و اندی از هجرت پيامبر(ص) گذشــت ،و امامت به امام دهم حضرت
هادی(ع) و امام يازدهم حضرت عســکری(ع) رسيد ،کمکم در بين
فرمانروايان و دستگاه حکومت جبار ،نگرانیهایی پديد آمد .علت آن
اخبار و احاديثی بود که در آنها نقل شده بود :از امام حسن عسکری(ع)
فرزندی تولد خواهد يافت که تخت و کاخ جباران و ستمگران را واژگون
خواهد کرد و عدل و داد را جانشين ظلم و ستم ستمگران خواهد کرد.

آخرین امام شیعیان در پانزدهم ماه شعبان 255ق ،علیرغم مراقبتهای
ویژه مأموران حکومت عباســی ،در خانه امام عســکری علیهالسالم
چشم به جهان گشودند .تولد مخفیانه آن حضرت بیشباهت به تولد
حضرت موسی علیهالسالم و حضرت ابراهیم خلیل علیهالسالم نیست.
همانگونه که این دو پیامبر بزرگ الهی تحت شدیدترین تدابیر امنیتی
فرعونیان و نمرودیان به اراده خداوند و به سالمت در کنار کاخ فرعون
و نمرود متولّد شدند ،حضرت مهدی(عج) نیز در حالی که جاسوسان
و مأموران خلیفه عباســی تمام وقایع خانه امام یازدهم علیهالسالم را
زیر نظر داشتند ،در کمال امنیت و بدون آنکه دشمنان بویی ببرند ،در
سحرگاه روز جمعه نیمه شعبان قدم به جهان هستی گذاشتند.
هر کس در ماه شعبان هفتاد بار از خداوند طلب مغفرت نماید ،خداوند
گناهانش را اگرچه به عدد ستارگان باشد میآمرزد .امام رضا(ع)
هر کس سه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد بهشت بر او واجب میگردد
و روز قیامت رسول خدا(ص) او را شفاعت میفرماید .امام صادق(ع)
فرد دو رو اگرچه آغاز کارش خوب ،اما فرجامی بد در انتظار اوســت.
امام باقر(ع)
چه بندهای است که دارای دو زبان است .در حضور برادرش او را تمجید
و پشت سرش او را بدگویی میکند.

در آستانه فرارسيدن ماه مبارك رمضان

دوره آموزشي و كارگاه بازآموزي مربيان
قرآن ذوبآهن اصفهان برگزار شد
همزمان با ســالروز والدت با ســعادت حضرت امام
سجاد(ع) ،سالروز شهادت استاد مرتضي مطهري و روز معلم
كارگاه آموزشي مربيان قرآن ذوبآهن با حضور و تدريس
پيشكسوت قرآني استان اصفهان استاد سيد ناصر رضوي
در ذوبآهن اصفهان برگزار شد .در اين كارگاه آموزشي كه
طي  10ساعت و در روزهاي  12و  13اردیبهشتماه سال
جاري در مديريت آموزش و توســعه منابع انساني شركت
برگزار شد 60 ،نفر از مربيان قرآني ذوبآهن حضور داشته
و زير نظر استاد سيد ناصر رضوي اطالعات و آموزشهای
قرآني خود را بــه روز و تكميل کردند .در ابتداي برگزاري

ايندورهآموزشيحجتاالسالموالمسلمینعباسعلينعمتي
كارشناس معارف اسالمي و فرمانده پايگاه شهيد احمدي
روشن ذوبآهن ضمن تبريك اعياد شعبانيه و هفته كارگر
طي سخناني به اهميت قرآن و آموزشهای قرآني در زندگي
فردي و اجتماعي انسان اشاره كرد و سعادت و خوشبختي
واقعيمسلمانانرادريادگيريوتبعيتازتعاليمنورانياسالم
و خصوصًا معارف وسيع قرآن كريم معرفي كرد .وي هدف
از برگزاري دوره بازآموزي قرآني مذکور که توسط مديريت
آموزش و توسعه منابع انساني ،دارالقرآن و پايگاه مقاومت
شهيد احمدي روشن شركت انجام گرفته است را بازآموزي،

تكميل و بهروزرســاني آگاهیها و کسب آمادگي هر چه
بيشتر مربيان قرآني شركت براي اداره کالسهای قرآني
ماه مبارك رمضان معرفي كرد و افزود كه همانند سالهای
گذشته در سال جاري نيز در طول ايام ماه مبارك رمضان در
60مركز از ساعت هفت تا هشت صبح کالسهای قرآني
باحضورهمكارانعالقمندتشكيلمیشود.حجتاالسالم
والمسلمین نعمتيهمچنينبهتشويقومساعدتمهندس
صادقي و مشــاور فرهنگي اجتماعي وي در تشكيل دوره
كارگاه آموزشي مذكور و برگزاري کالسهای قرآني در ماه
مبارك رمضان امسال اشاره كرد و از آنان قدرداني کرد.

شاديسرايتمیکند
بهمناسبتنكوداشتهفتهسالمت

سالمتی بزرگترین نعمتی است که در اختیار بشر قرار دارد .سالمت انسان همانند سایر نعمات
الهي با تالش و کوشش در اختیار شخص قرار میگیرد .کسی که بخواهد جسمی سالم و روحی
شاداب داشته باشد باید با برنامهریزی مشخص ،پیروی از قواعد بهداشتي و سالمت و پیگیریهای
همهجانبه به این هدف خود نائل شود .انسان موجودی است پیچیده و عوامل زیادی بر روح و
جسم وی تأثیر میگذارند .از آنجايي كه اضطراب و استرس زیربنای بسیاری از مشکالت جسمی
و روحی ما است شعار روز جهاني بهداشت در سال  2017توسط سازمان بهداشت جهاني «بیا
در مورد افسردگی حرف بزنیم» (Let’s
 )talk depressionو در ایران ،هفته
بهداشت و ســامت «زندگی سالم با
نشاط و امید» نامگذاری شده است.
شادي عالي مستدام! در جستجوي
شادي از دست رفته
شــادی از درون ما میجوشد یا از
محیط بیرون به درون ما راه پیدا میکند؟
شما چقدر بر احساس شادی خود کنترل
دارید؟ روانشناسان ،معتقدند  50درصد
از شادیهای ما تحت تاثیر ژنهای ما
بروز میکنند؛  10درصدش تحت تاثیر
محیط است و  40درصدش هم در اختیار
خودمان .با این حساب ،قطعًا چیزهایی
وجود دارند کــه بتوانند کمکمان کنند
شادتر شویم.
 8راهكار پيشنهادي براي افزايش
شادي و نشاط
 .1نعمتها و داشتههایتان را مرور کنید :برای انجام این کار میتوانید یک دفترچه یادداشت
قدردانی برای خودتان درست کنید و سه تا پنج نعمت بزرگی را که بابت آنها از خداوند سپاسگزارید،
یادداشت کنید؛ مث ً
ال خانواده خوب ،دوستان صمیمی ،سالمت جسمانی و...
 .2مهربانی را تمرین کنید :یک راه آســان برای شاد زیستن ،مهربان بودن است .مهربانی
شما با دیگران ،هم بر دیگران تاثیر مثبت میگذارد ،هم بر خودتان .به این ترتیب ،شما احساس
سخاوت و صمیمیت را تجربه خواهید کرد و به شکلی متقابل ،از دیگران نیز انرژی مثبت و لبخند
و مهربانی دریافت خواهید کرد.
 .3لذت زندگی را بچشــید :زمانی را برای توجه و تمرکز بر تجربیات و خاطرات شــاد و
شگفتانگیززندگیتاناختصاصدهید.
 .4از مشاور یا همراهتان قدردانی کنید :قدردانی از اشخاصی که به هر دلیلی به آنها مدیون

هستید ،احساس شادی را در شما تقویت میکند.
 .5بخشش را تمرین کنيد :رها شدن از لهیب خشم و کینه ،حس رهایی دلچسبی به دنبال
دارد؛ در حالی که نبخشیدن ،کینهتوزی و انتقامجویی به دنبال دارد .تمرین بخشش به شما کمک
میکند راحتتر پیشرفت کنید و حس شادی درونی را تجربه کنید.
 .6رابطههای سالمتان را ترمیم و تقویت کنيد :وقت و انرژی بیشتری به خانواده و دوستان
اختصاص دهید .یکی از عوامل موثر بر شــادی ،میزان مطلوبیت روابط فردی اســت .رابطه
خوب با خانواده و دوســتان بيشــتر از
آثار رضایتبخش عوامل دیگری مانند
میزان درآمد ،عنوان شغلی ،محل زندگی
و حتی سطح سالمتي به شما در شاد
بودن كمك میکند.
 .7ســامتیتان را جدی بگیرید:
مراقبسالمتتانباشید.مراقبتمطلوب
از بدن ،عالوه بر ســامت جسمانی،
میتواند سالمت روانی و عاطفی را نیز
به دنبال داشته باشد .خواب و استراحت
کافی ،ورزش و فعالیت ،خنده و تفریح،
همه و همه ،میتوانند حال شما را بهتر
و شادیتان را بیشتر کنند.
 .8مدیریت استرس را فرا بگیرید:
راهی بــرای رهایی از اســترسهای
روزمرهتان پیدا کنید .زندگی همیشه با
دشواریهای زیادی همراه بوده و خواهد
بود .برخورداری از ایمان و اعتقاد مذهبی ،یکی از راهکارهایی است که به افراد مومن و معتقد
کمک میکند سختیهای زندگی را گذرا ببینند و راحتتر آنها را تحمل و مدیریت کنند.
آرامش عالی مستدام! آرامش را با آسایش اشتباه نگیرید!اين ميل و اشتياق را احتما ً
ال همه ما
داشتهایم و داريم كه ای کاش مث ً
ال در جاي ديگري به دنيا آمده بوديم ،زندگي مرفهتری داشتيم،
معروفتر از اين بوديم ،ثروتمندتر از اين بوديم ،خانه بهتری داشتيم ،موفقتر از این بوديم و ...اما
حقيقت اين است كه آسایش با آرامش فرق دارد و آنچه آدم را به آرامش و خوشبختی میرساند،
آسایش نیست؛ وگرنه هیچ آدم دارا و موفقی در طول تاریخ دست به خودکشی نمیزد .واقعیت
این است که ما فقط خودمان را با خودمان اینور و آن ور میبریم .اگر همه شرايط بیرونیمان هم
به دلخواه ما تغيير كند ،باز هم تا وقتي كه درون ما پر از عادتهای مخرب ذهني باشد ،اوضاعمان
همين است كه هست.زندگي يعني ديدن داشتهها نه ديدن نداشته ها.
مديريت ارشد ايمني ،بهداشت و محيط زيست /مهندسي بهداشت

در وادي ادب

 20راز رضایت از زندگی

**-1زندگی خیلی وقت است شروع
شده است
در زندگی چیزی به نام مرحله آزمایشــی
وجود ندارد .تصمیمهای شــما سرنوشتساز
هســتند و راهی برای برگشت و تصحیح آنها
وجود ندارد.
**-2دوستان آنالین شما دوستان
واقعینیستند
بسیاری از این دوستان اص ً
ال اهمیتی برای
مشکالت شما قائل نیستند و وقتی به کمک آنها
نیاز دارید ،در دسترس شما نخواهند بود
**-3هر عشــقی به ســرانجام
نمیرسد
آماده باشید که دلتان بشکند و غصه بخورید.
سخت است اما واقعیت دارد.
**-4تحصیالت با گرفتن دیپلم به
پایاننمیرسد
در دنیای امروز دانش حرف اول را میزند.
اگر میخواهید عقب نیفتید ،باید به تحصیالتتان
ادامه بدهید.
** -5اعضای خانــواده مهمترین
آدمهای زندگی شما هستند
آنها تنها افرادی هستند که به شما اهمیت
میدهند .رفتار خوبی با آنها داشــته باشــید و
قدردانحمایتهایشانباشید.
**  -6نقاط ضعف شما اهمیت ندارند
نقاط ضعف خود را بپذیرید ولی نگران آنها
نباشید .تنها نقاط قوت شما هستند که اهمیت
دارند .روی آنها تمرکز کنید و آنها را پرورش دهید.
**  -7هر کار باارزشی زمانبر است
انتظار نداشته باشید که خیلی زود به اهداف
خود دست پیدا کنید
** -8تمام فرصتهای پیشــرفت
خارج از محدوده آسایش قرار دارند
باید با این واقعیت کنار بیایید و آماده باشید
که محدوده آسایش خود را ترک کنید تا بتوانید
موفقیت را تجربه کنید
** -9روابط متزلزل ارزش حفظ و
نگهداریندارند
وقت خود را روی چیزهایی که نمیتوانید
تغییری در آنها ایجاد کنید ،تلف نکنید .از کنار
آنها عبور کنید و به مسیر خود ادامه دهید.
**  -10دنیا پر از بیعدالتی است
در زندگی خود بارهــا و بارها با بیعدالتی
روبرو خواهید شد .آمادگی الزم را داشته باشید.
** -11شــانس ســراغ افــراد
سختکوش میرود
پشتکار و سختکوشی تنها پیششرطهای

خوششانسیهستند.
** -12زمان خاصی برای یک آغاز
بینظیر وجود ندارد
اگر قصد دارید کاری را آغاز کنید ،شــروع
کنید .منتظر زمان بهتر نباشید .آن زمان هرگز
نخواهدرسید.
** -13شــما نمیتوانید همه جا
حضور داشته باشید و نمیتوانید همه
چیز داشته باشید
یاد بگیرید که تصمیمهای درست بگیرید و
به آنچه برای شما اهمیت دارد ،متعهد بمانید و
آن را دنبال کنید.
**  -14باید از تمــام افرادی که در
زندگی شما هستند ،قدردانی کنید
** -15تجربه و احساسات بهترین
سرمایهگذاریهایشماهستند
معیارهای سنتی موفقیت مانند خانه بزرگ
و اتومبیل لوکس دیگر معنا و مفهومی ندارند.
احساســات ،خاطرات ،تجربه و دانش اهمیت
دارند و معیار اصلی موفقیت هستند.
** -16بعدا ً معموالً به معنای هرگز
است
هیچ کاری را به بعد موکول نکنید .در لحظه
زندگیکنید.
** -17موفقیت مترادف پشــتکار
است
هرگز مایوس نشــوید .آرزوهایتان را دنبال
کنید .به دست آوردن آنها قطعًا دشوار است ولی
ارزش سعی و تالش را دارد.
** -18انجام مرتــب تمرینهای
ورزشی ضرورت دارد
مراقب سالمتی خود باشید و به طور مرتب
ورزش کنید و به حفظ تناسب اندام خود اهمیت
بدهید.
** -19شکست هیچ اهمیتی ندارد
فقط پیروزی اهمیت دارد .بنابراین هرگز از
شکستنهراسید.
**  -20هیچکس به اندازه خودتان به
شما کمک نخواهد کرد
فقط خودتان باید به خودتان کمک کنید.
پس اتکا و اعتماد بــه نفس را در خود تقویت
کنید.
منابع اســتفاده شده :بســتههای آموزشي
زندگی سالم با نشــاط و امید ،وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي ،معاونت بهداشت ،دفتر
آموزش و ارتقاء سالمت
مديريت ارشد ايمني ،بهداشت و
محيط زيست /مهندسي بهداشت

شعر انتظار فرج
دلم شکسته و جانم هنوز چشم به راهت
شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت
در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست
اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت
ز گرد راه برون آ که پیر دست به دیوار
به اشک و آه یتیمان دویده بر سر راهت
در انتظار تو میمیرم و در این دم آخر
دلم خوش است که در خواب دیدم به خوابگاه گاهت
کنون که میدمد از مغرب آفتاب نیابت
چه کوههای سالطین که میشود پر کاهت
تویی که پشت و پناه جهادیان خدایی
سر جهاد تویی و خداست پشت و پناهت
استادمحمدحسینشهريار

ميالد سرو بوستان ايستادگي،
زيباترين گل ،جوان رعنا و رشيد
امام حسين(ع) و روز جوان،
مبارک باد

زمان در تب و تاب اســت .زمین در انتظار هدیهای آســمانی است.
ملکوتیان در تدارک شور و شعف و شادمانی هستند .لحظاتی پر از احساس
و شــادی رقم میخورد و اندک اندک لحظه موعود فرامیرسد .یازدهم
شعبان سال  33هجری قمری از راه میآید .خانه امام حسین(ع) غرق نور
و شادی میشود و لبخند مهر و شوق بر لبان لیال نقش میبندد؛ چرا که
فرزندی زیبا شبیه پیامبر خانه آنها را روشن ساخته است .مادر بزرگوار وی
لیال دختر ابیمره است .لیال برای امام حسین(ع) پسری آورد ،رشید ،دلیر،
زیبا ،شبیهترین کس به رسول خدا ،رویش روی رسول ،گفتگویش گفتگوی
رســول خدا ،هر کسی که آرزوی دیدار رسول خدا را داشت بر چهره پسر
لیال مینگریست ،تا آنجا که پدر بزرگوارش میفرماید« :هرگاه مشتاق دیدار
پیامبرمیشدیمبهچهرهاومینگریستیم».حضرتعلیاکبر(ع)اولینشهید
عاشورا از بنیهاشم بود .شجاعت و دالوری حضرت علیاکبر و رزمآوری و
بصیرت دینی و سیاسی او ،در سفر کربال به ویژه در روز عاشورا تجلی کرد.
سخنان و فداکاریهای وی نیز به خوبی مؤید این مطلب است.
شمهای از فضايل و مناقب حضرت علیاکبر(ع)
تربیت شایسته امام حسین(ع) سبب شد که علیاکبر به بهترین صفات
کمال آراسته شــود .عواملی همچون اصالت خانوادگی ،تربیت و وراثت،
کسب علم و فضایل که از عناصر تشکیل دهنده شخصیت هر کس است،
در وجــود و زندگی او فراهم بود .خلق و خوی او و رفتار و حرکات و ادب
و متانتش در حد اعالی برجستگی و درخشندگی بود .آنگونه که گفته و
نوشتهاند ،رفتارش یادآور حرکات و رفتار پیامبر خدا(ص) بود و همین سبب
میگشت تا در چهره او شخصیت پیامبر را مشاهده کنند و با دیدن او یاد
حضرت رسول(ص) را در ذهنها زنده کنند .علیاکبر ،نسخهای برابر با اصل
نسبت به رسول خدا و شاخهای از آن شجره طیبه و ریشه پاک بود و وارث
همه خوبیهای خاندان عصمت و طهارت به شمار میرفت.
منبع :پايگاه اطالعرسانی حوزه

نشستصمیمانه
دو قطب فوتبال اصفهان

شماره ارسـال پـیــامکw w w . e s f a h a n s t e e l . c o m 300073194:
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آتشکار :نشریه داخلی /صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :علی سلیمانی
خبر و گزارش :حسین ابراهیمی عرب عکس :علی اکبر طغرایی تایپ :احمد بیات توزیع :آرمان پخش
نشانی اینترنتی www.esfahansteel.com :پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
تولید و اجرا :رسانه اصفهان امروز چاپ و لیتوگرافی :رسانه برتر شمارگان 7000 :نسخه
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تلفن 03152574978-4945-4936 :پیام گیر0315257104 :

سالروز عروج ملكوتي شهداي

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت

گرانقدر ذوبآهن اصفهان گرامي باد
امورشهدا،جانبازان و ایثارگران شرکت

نشست صمیمانه شهردار اصفهان با دو قطب اصفهانی فوتبال ایران به مناسبت
هفته نکوداشت اصفهان برگزار شد .در این نشست مسئوالن ،کادر فنی و بازیکنان
 ۲تیم ذوبآهن و ســپاهان حضور داشــتند .در این مراسم ابتدا صحبتهایی در
مورد موفقیتها و تاریخچه دو باشــگاه اصفهان شد و سپس شهردار اصفهان در
سخنانی خواستار همدلی بیشتر بین دو باشگاه اصفهانی شد و ذوبآهن و سپاهان
را قطبهای قدرتمند فوتبال ایران خواند و برای این دو باشــگاه آرزوی موفقیت
کرد .در ادامه سعید آذری و محسن طاهری مدیرعامالن دو باشگاه اصفهانی نیز
خواستار حمایت بیشتر شهرداری اصفهان از سپاهان و ذوبآهن در شرایط سخت
اقتصادی فعلی شدند .در پایان این مراسم ،یادبود دو باشگاه به شهردار اصفهان اهدا
شد و جمالینژاد نیز کتاب نفیس «اصفهان شهر فیروزهای» را به همراه هدایایی به
بازیکنان ،کادر فنی و مسئوالن دو باشگاه اهدا کرد.

تفاهمنامه وام بیمارستان شهید مطهری با بانک رفاه

اطالعیه وام  2میلیون تومانی
کارمزد  4درصد برای بیماران
بیمارستانشهیدمطهری

همزمان با امضای تفاهمنامه بیمارستان شهید مطهری و قرضالحسنه بانک
رفاه ،شرایط پرداخت وام به بیماران بیمارستان شهید مطهری اعالم شد .بیمارستان
شهید مطهری برای انجام کلیه عملهای جراحی ،جراحی پالستیک و زیبایی،
زایمان طبیعی و کلیه جراحیهایی که تحت پوشش بیمه تکمیلی نمیباشند ،وام
 20میلیون ریالی با کارمزد 4درصد اعطا میکند .جهت کسب اطالعات بیشتر این
طرح با بیمارستان شهید مطهری داخلی  109تماس حاصل فرمایید.
تلفنهای تماس بیمارستان شهید مطهری52624141-7:

صعود گروه كوهنوردي حوزه بسيج
شهيد تندگويان ذوبآهن اصفهان به
قله پير  80فريدونشهر

حسین ملک محمدی
/1361/02/19خرمشهر

خدادادسلیمانی
/1361/02/18خرمشهر

رضا ادیمی
/1363/02/22جزيره مجنون

نوروز علی غالمی
 /1361/02/23خرمشهر

اسدا ...جوادیان
/1361/02/19جنوب خرمشهر

سیف ا ...خدا بنده
/1361/02/20خرمشهر

عبد الحسین باشی
 /1361/02/16خرمشهر

حسینکیانی
/1361/02/20خرمشهر

عبد العلی باقری
 /1361/02/20خرمشهر

 9جام قهرمانی از آن تیمهای فوتبال آکادمی
فرزندان پرسنل و آیندهسازان شد

اطالعیه ورزشی آکادمی فوتبال
فرزندانپرسنل
به اطالع کلیه همکاران ارجمند میرساند
سرپرست امور ورزشــی شرکت در نظر دارد از بین فرزندان ذکور کارکنان که دارای
شرایط سنی  7تا  13سال (متولدین  1384تا  )1389هستند جهت تشکیل تیمهای آکادمی
فوتبال ثبتنام به عمل آورد .عالقمندان میتواننــد در تاریخهای  96/2/21و 96/2/28
(پنجشنبه) از ساعت  8لغایت  12جهت ثبتنام و تمرین در زمین چمن واحد با البسه کامل
ورزشی حضور به هم رسانند.
سرپرست امور ورزشی شرکت

اطالعيه
درمراسمجشنباشکوهیکهبهمناسبتتجلیلوتقدیرازقهرمانانتیمهایبرترفوتبالدرسال
 95و باحضور مهندس سید علی آقازاده معاونوزیرورزشوجوانان ،سلطانحسینی مدیرکلورزش
و جوانان استان ،غالمعلی قادری معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت ،هراتیان رئیس هیئت
فوتبال استان ،محسن بهمن مدیر خدمات و امور اجتماعی ،عابدی سرپرست امور ورزشی و تنی چند
از پیشکسوتان و مسئولین ورزش استان و خانوادههای بازیکنان روز جمعه 96/2/8در سالن پیروزی
اصفهانبرگزارشد.تیمهایقهرمانونفراتبرترجامقهرمانیواحکامخودرادریافتکردندکهسهم
ورزش همگانی ذوبآهن 9جام قهرمانی به ترتیب ذیل بود.
سرپرستامورورزشی

تیمهای فوتبال آکادمی
فرزندان شاغل

رده سنی  10سال مقام سوم
رده سنی  11سال مقام اول

تیمهای فوتبال آیندهسازان
رده سنی نونهاالن مقام اول آسیاویژن استان اصفهان
رده سنی نوجوانان مقام اول آسیاویژن استان
اصفهان

رده سنی  12سال مقام دوم

رده سنی جوانان مقام اول آسیاویژن استان اصفهان

رده سنی  13سال مقام دوم

رده سنی جوانان مقام اول سوپر لیگ استان اصفهان

مقام سوم تیم فوتسال کارگری شرکت در مسابقات لیگ برتر استان

به اطالع میرساند درمانگاه شــبانهروزی جی اصفهان دورههای دیابت ،چاقی،
فشــارخون ،چربی خون ،کبد چرب و ...برگزار میکند و شرکت در دورههای مذکور
بدون هزینه و رایگان اســت .متقاضیان میبایستی یک هفته قبل از برگزاری دوره
جهت ثبتنام با شــمارههای تلفنهــای  03135211531و  03135211532واحد
آموزش درمانگاه تماس گیرند .براي مشاهده تقويم آموزشي مربوطه به پرتال شركت
مراجعه کنید.
مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک
در روزهاي گذشته ،نورسيدهایي به خانواده بزرگ ذوبآهن پیوستهاند كه
حضور سبزشان را به خانوادههای آنها تبريك گفته و براي اين عزيزان،
آرزوي ســامتي و موفقيت در تمام مراحل زندگي داريم .اســامي اين
ني ني كوچولوها و پدر گرامیشان به شرح ذيل است:

گروه كوهنوردي حوزه بســيج شهيد تندگويان در تاريخ  96/2/5به قله  80به
ارتفاع  3950متر از سطح دريا واقع در فریدونشهر صعود کردند مربي برنامه آقاي
غالمحسن ريحانيان و سرپرست سعيد همتيان بودند.

دوره آموزش ورزش ووشو براي بانوان
شركت بهزودی برگزار میشود
با توجه به اينكه در نظر اســت دوره
آموزش ورزشي ووشــو سبك تاي چي
چوان جهت بانوان برگزار شود ،با سوسن
مهاجرين همســر حســن علیخانی از
بازنشستگان خدوم ذوبآهن اصفهان كه
در اين رشته فعاليت مینماید و بهزودی
مربیگری دوره مذكور را به عهده خواهد
گرفت ،گفتگــو کردیم كه در پي میآید.
مهاجرین ســوابقی نظیــر دارنده كارت
مربيگري درجه یک در رشــته ورزشي
ووشو ســبك تاي چي چوان از فدراسيون كشوري ووشو ،دارنده  17سال سابقه
مربيگري در رشته تاي چي چوان ،عضو كميته فني و انضباطي فدراسيون ووشو،
تنها دارنده مربيگري پيشرفته زير نظر مربي بینالمللی لهستاني در اصفهان را در
کارنامه کاری خود دارد .وی در گفتگو با خبرنگار ما گفت :تای چی ،هنر هماهنگي
ذهن و بدن اســت .به طور کلی میتوان گفت تقویت کننده ذهن ،بدن و تنفس
است .وی در خصوص تاريخچه رشــته تاي چي افزود :اين رشته قدمت 4000
ساله دارد و از كشور چين آغازشده و روزانه هزاران نفر از مردم اين كشور در اماكن
عمومي از جمله پارکها به صورت همگاني به انجام اين ورزش مفرح میپردازند.
مهاجرين افزود :علت انتخاب اين رشته توسط اينجانب ،تاثيرات شگرف سالمت
بخشــي و زيبايي حركات آن و عالقهمندی و كمك به بسط تاي چي بهصورت
تخصصي از تهران به اصفهان است .وي در مورد تاثيرات رشته تاي چي بر ذهن
و بدن اظهار داشت :تاثيرات اين رشته ابعاد زيادي دارد كه فقط روي عضالت بدن
كار نمیکند بلكه كليه اعضاي دروني و بيروني تحت تاثير قرار میگیرند و از اثرات
دروني و معنوي بااليي برخوردار است كه به خودشناسي و خداشناسي میپردازد.
اين حركات مجموعهای از حركات آرام ،موزون و به هم پيوسته به شکل فرم اجرا
میشود .تمرينات تنفسي و تعادلي كه در بطن اين حركات است ،داراي تمركز و
مراقبه باال هستند كه از ايجاد تشنج و استرس جلوگيري میکند .اين حركات به
دنبال هم به تقويت حافظه كمك و از افسردگي جلوگيري میکند.

تشكر 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 قدرداني نموده ،اميد
است در شادیهایتان جبران کنیم.
غالمرضا راهي  ،كاظم خبازيان
 محمدرضا لطيفي و اصغر عقيلي

مسابقاتوالیبالداخلی
شرکت وارد مرحله یک
شانزدهم نهایی شد
مســابقات والیبال داخلی کارکنان شــرکت که از تاریخ
 96/1/27با حضور  36تیم و به مناســبت گرامیداشت سوم
خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر (از ساعت  10صبح لغایت
 13در ســالن آموزشگاه توحید)شروع شــده بود با انجام 52
بازی در مرحله مقدماتی به کار خود پایان داد،این رقابتها در
روزهای شنبه و یکشنبه  16و  96/2/17بین  16تیم و با انجام
 8بازی به صورت تک حذفی انجام و تیمهای برتر در دو گروه
چهار تیمی بــه صورت دورهای به رقابت خواهند پرداخت که
تیمهای اول و دوم هر گروه از این مرحله به مرحله  1/4پایانی
صعود خواهند کرد.

ردیف
1
2
3
4

جدول

* *افقی
 -1نویســنده انگلیســی کتاب روح تنهایی -واحدپول کشور موریتانی
 -2کشورمن و تو  -شماخودمانی -3بیخ درخت  -4ازکتابهای ژان ژاک
روسو نویسنده فرانسوی  -سحرگاه روشنی  -5تلخ -ازاعدادزوج  -وقت
وهنگام البته با حرف اضافی  -6رییس شــهربانی یا حاکم نظامی دردوره
قاجاریه  -سازشاکی  -7پایتخت ایتالیا  -ازسازهای ملی ایران  -8خاطر
 -9قوت الیموت  -بازرس باتکرار حرف آخر -بردمعروف -10نام آهنگساز
اثر توراندخت  -11زیرانداز  -زود نیست  -از ماه های سرد سال  -12ترش
و شیرین  -ازغذاها  -13ازآثارسینمایی استن لی نویسنده سده بیستم -14
بلیغ  -بانگ نهیب  -15از مکاتب ادبی و فلسفی
** عمودي
 -1یکی از دورههای زمین شناسی ازنظر طول مدت زمان  -پسوند شباهت
 -2نامی برای خانمها  -باالی انگلیسی  -تکرار حرفی است در فارسی -3نان
خودمانی  -از گلها -4حرف انتخاب  -گویشی در کشورمان  -بسیار تاکیدشده
کهدرپارکهادرآنواردنشوید -سومینحرفازحروفالفبایانگلیسی-5برای
سالمندانوکودکانبسیارمفیداست-راهکوتاهوارونه-آرزو-بنیان-6ازطوایف
ایران  -روز نیست  -ازمراحل خاکسپاری  -دریای عرب -7بله آلمانی  -نیم
صدای ساعت  -روزخارجی وارونه  -آزاد -8آخرین سوره قرآن  -مفقود  -قرض
و وام -9قلب دوم  -شهرستانی در استان لرستان -10از ادات پرسش  -اشاره
به دور  -نصف مترادف گیاه-11
نویسنده انگلیسی کتاب انسان
خودش را می ســازد  -از اسامی
پسرانه  -12هیاهو وارونه  -امر
به یافتن می کند -13با جنجال
همراه اســت  -زیاده روی در آن
منجر به دعوا می شود -14هنوز
بیگانه  -از ضمایــر جمع -15
رهاورد زلزله  -اشاره  -اسب چاپار

شنبه 96/2/16
فوالدسازی –تولید توزیع برق
نت مکانیک -ماشینآالت راهبردی
حراست –کوره بلند
آگلومراسیون-کک سازی

یکشنبه 96/2/17
آتشنشانی – آبرسانی
بسیج تندگویان – پشتیبانی فروش
راهآهن –اتوماسیون
نورد – نت ساختمان

نام و نام خانوادگي
شاغل

تاريختولد

محل كار

نام فرزند

حسينمحمدي

96/1/14

توليد و توزيع برق

فاطمه

مهدي مال
حسيني

96/1/27

فوالدسازي

ساجده

حميدرضارعيت
پيشه

96/1/28

فوالدسازي

حامد

ميثمجمشيديان

96/1/16

فوالدسازي

آرمان

محمدرضارنجبر

96/1/30

فوالدسازي

محدثه

حميدپيرسا

96/1/28

اتوماسيون

ملورين

اسماعيلغالمي

95/12/25

نورد

پرهام

عليمدهوش

95/12/8

نورد

رايان

جواداعتماد

96/1/12

نورد

سيدمحمد

احسانپورمند

96/1/28

نورد

سپنتا

رضاهاشمي

96/1/16

نورد

محمدصدرا

ميالدخيرمند

95/12/1

آگلومراسيون

ليانا

محمودشير
محمدي

96/2/2

آگلومراسيون

زهرا

عليمشعشع

96/1/25

آگلومراسيون

كيارش

ناهيدمرتضائي
پور

96/1/16

خدمات

حسين

مهديجعفري

96/1/26

كك سازي

محمدطاها

روح اله احمدي

96/1/25

كك سازي

فاطمه

عليرضاعباس
زاده

95/9/6

كك سازي

محمدطاها

مجيد دري

96/2/2

كورهبلند

كيان

پیوند مهرورزان

ازدواج و تشكيل خانواده ،فصلي نو و سبز در زندگي انسان
است .اين پيوند نيكو را به همكاران گرانقدر ذوبآهني كه
اخيرًا ازدواج کردهاند و اسامي آنها در پي ميآيد ،تبريك گفته،
براي اين عزيزان آرزوي زندگي سعادتمند ،فرزندان نيكو و
سالمتي در سايه اهلبیت(ع) و آقا امام زمان(عج) آرزومنديم.

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

هادي فخاري

96/1/24

فناورياطالعات

محمدرضاقشالقي

96/1/31

فوالد سازي

