معاون مالی و اقتصادی ذوبآهن اصفهان خبر داد معاون مالی و اقتصادی ذوبآهن اصفهان از کاهش هزینههای تولید این شرکت در
سال  95نسبت به سال  94خبر داد که این مهم باوجود افزایش قیمت مواد اولیه
بهویژه زغالسنگ ،افزایشهای سنواتی هزینههای دستمزد و افزایش هزینههای
سربار ازجمله قیمت منابع انرژی حاصلشده است.

کاهشهزینههایتولیدذوبآهن
اصفهان در سال 95نسبت به سال94

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
نخستوزیرعراق:

بهآمریکاییهااعتماد

نکنید؛منتظرفرصتبرای
ضربه زدن هستند

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در دیدار آقای حیدر العبادی نخستوزیر
عراق و هیئت همراه با تجلیل از وحدت و انسجام
همه جریانهای سیاسی و مذهبی عراق در مبارزه
با داعش« ،نیروهای مردمی» را پدیدهای مهم و
مبارک و عامل اقتدار در عراق خواندند و با تأکید
بر لزوم حفظ یکپارچگی ســرزمین عراق ،گفتند:
باید در مقابل امریکاییها هوشیار بود و بههیچوجه
به آنها اعتماد نکرد زیرا امریکا و اذناب او ،مخالف
«استقالل ،هویت و وحدت عراق» هستند .ایشان
با اشاره به حضور نیروهای داعش تا نزدیکی بغداد
در یک مقطع از زمان ،خاطرنشــان کردند :اکنون
داعش در حال فرار و خروج از عراق اســت و این
موفقیت تحسینبرانگیز ،نتیجه وحدت و انسجام
درونی در عراق و همچنین سیاست درست دولت
عراق در اعتماد به نیروهای جوان و مؤمن عراق
و حضور آنها در وســط میدان است .رهبر انقالب
اســامی به مخالفت امریکا و اذناب او با «حشد
شعبی» یا همان نیروهای مردمی ،اشاره کردند و
افزودند :مخالفت آمریکاییها با نیروهای مردمی
بهاینعلت است که آنها میخواهند عراق ،عامل
مهم اقتدار خود را از دست بدهد .حضرت آیتاهلل
خامنهای تأکید کردند :بههیچوجه به آمریکاییها
اعتماد نکنید زیرا آنها منتظر فرصت هســتند تا
ضربه خود را وارد کنند .ایشــان ،بروز اختالف و
دودســتگی در عراق را فرصــت موردنظر امریکا
بــرای ضربــه زدن خواندند و گفتنــد :نباید این
فرصت به آنها داده شــود ضمن آنکه باید از ورود
نیروهای آمریکایی به عــراق به بهانه آموزش و
مسائل دیگر جلوگیری کرد .رهبر انقالب اسالمی
با تأکید بر اینکــه مخالفت آمریکاییها با داعش
واقعی نیست ،خاطرنشــان کردند :آمریکاییها و
برخی کشــورهای تابــع آن در منطقه ،به دنبال
نابودی و ریشهکنی داعش نیستند زیرا داعش با
حمایت و پول آنها به وجود آمده اســت و تمایل
دارند یک داعشــی که در مشــت آنها باشد ،در
عراق باقــی بماند .حضرت آیــتاهلل خامنهای
ضمن تقدیر از رســیدن نیروهای عراقی به مرز
سوریه ،آن را حرکتی راهبردی و بزرگ خواندند
و بر لزوم حفظ آن ،تأکید کردند .ایشــان بر لزوم
حفظ یکپارچگی ســرزمین عراق اشــاره کردند
و گفتنــد :جمهوری اســامی ایــران بهعنوان
همســایه ،با برخی زمزمهها مبنــی بر برگزاری
همهپرســی برای جدایی یک بخــش از عراق
مخالف اســت و دامن زنندگان به این موضوع را
مخالفان اســتقالل و هویت عراق میداند .رهبر
انقالب اسالمی با اشاره به «غنای مادی ،انسانی
و تاریخی عراق» تأکیــد کردند :عراق با چنین
ریشه و تمدن تاریخی و فرهنگی و انسانی ،باید
یکپارچه بماند و حق چنین کشوری ،ایستادن بر
روی پای خود و مقابله قدرتمندانه باکسانی است
کــه به دنبال برخورد با عراق هســتند .حضرت
آیــتاهلل خامنهای با ابراز امیــدواری برای فائق
آمدن دولت عراق بر مشکالت و آرزوی فردایی
بهتر برای ملــت عراق ،افزودنــد :دولت عراق
بایــد از همه جهت تقویت شــود و وظیفه همه
جریانهای سیاسی و مذهبی در عراق حمایت از
دولت مستقر است .ایشــان درباره روابط دوجانبه
ایران و عراق نیز با تأکید بر لزوم گسترش هرچه
بیشتر روابط در زمینههای مختلف گفتند :باید از
برخی مشــکالت اداری موجود در راه گســترش
روابــط عبور کرد و ســطح همکاریها را تا آنجا
که ممکن اســت ارتقاء داد .در این دیدار که آقای
جهانگیری معــاون اول رئیسجمهور نیز حضور
داشــت ،آقای حیدر العبادی نخســتوزیر عراق
ضمن قدردانی از حمایتهای جمهوری اسالمی
ایران در مبارزه با داعــش ،هدف از دیدار خود را
گفتگو برای گسترش هرچه بیشتر روابط دو کشور
در عرصههای مختلف بیــان کرد و گفت :امروز
عراق در مقابله با داعش منسجم و متحد است و
همه جریانهای سیاسی و مذهبی بر لزوم استمرار
مبــارزه با داعــش تا ریشــهکنی آن متفقالقول
هستند .وی نابودی داعش را امکانپذیر خواند و
با تأکید بر لزوم استمرار حمایتهای ایران ،افزود:
ما به کمک و مســاعدتهای جمهوری اسالمی
ایران در مرحله مبارزه بــا داعش و همچنین در
مرحله پس از داعش کــه مرحله ثبات و آرامش
و سازندگی اســت ،نیازمندیم .نخستوزیر عراق
به ریشههای تاریخی فرهنگی و اجتماعی روابط
دو ملــت ایران و عراق اشــاره و تأکید کردند :ما
به دنبال گسترش روابط با ایران در همه زمینهها
ازجمله افزایش خدماترســانی برای سفر زائران
ایرانی به عتبات عالیات هستیم و خدمت به زوار
ایرانی را افتخار خود میدانیم.

عیدسعيدفطرو
جشنطاعتبر
رهیافتگانضیافت
الهیمبارکباد
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عطر دلانگیز ایمان در دلها به مشام
میرسد .گلبوتههای صبر و مبارزه با نفس
در جانها شکفته میشود .روز عید فطر
همهچیز رنگ و بوی خدایی دارد .هر چه
اعمالنیک،تقواوپرهیزکاریانسانبیشتر
باشد ،در روز عید به خدا نزدیکتر و عطر و
بوی عید برای او دلپذیرتر است .عید فطر
زمان شکفتن گلهای ایمان ...
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مهندسصادقي:

ذوبآهنباروشهاینوینومکانیزاسیون
ایمنی در کار را ارتقاء داده است

ویــــترین هفته

02

برگزاريآيينمعارفه
امیر قلعه نوعی سرمربی
جدیدتیمفوتبال
ذوبآهناصفهان

گوناگون

04

انجمنجهانیفوالد:
رشد تولید ایران بیش از
میانگینجهانیاست
رویداد
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اصالح طرح نوار نقاله
برگشتیآگلومرهدربخش
آگلومراسیون
رویداد
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رویداد
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جلوه زیبای رمضان با کمک
به ایتام و نیازمندان
معاون مالی و اقتصادی ذوبآهن اصفهان خبر داد

کاهشهزینههایتولیدذوبآهناصفهان
در سال  95نسبت به سال 94
معاون مالــی و اقتصادی ذوبآهــن اصفهان از
کاهش هزینههای تولید این شــرکت در ســال 95
نسبت به سال  94خبر داد که این مهم باوجود افزایش
قیمت مواد اولیه خصوصًا زغالســنگ ،افزایشهای
سنواتی هزینههای دستمزد و افزایش هزینههای سربار
ازجمله قیمت منابع انرژی حاصلشــده است .سعید
امید قائمی افزود :بر مبنای اطالعات استخراجشــده
از بهای تمامشــده محصوالت ذوبآهن ،هزینههای
مواد مصرفي حــدود یک درصد كاهش داشــته كه
اين امر عمدتًا ناشي از كاهش كك مصرفي در كوره
بلندها و همچنین تغییــر در ترکیب مواد اولیه بخش
آگلومراسیون و کاهش مصرف کنسانتره است .ضمن
اینکه باوجود افزایش  14درصدی حقوق و دســتمزد
پرسنل بر اساس مصوبه شوراي عالي كار در سال ،95
كل هزینههای دســتمزد توليد شرکت در سال مذکور
حدود چهار درصد افزايش داشته است ،كه اين كاهش
هزینهها عمدتًا ناشی از بازنشستگي تعدادي از پرسنل
و همچنين ســایر اقدامات صورت گرفته در این حوزه

است .معاون مالی و اقتصادی ذوبآهن اصفهان میزان
کاهش هزینههای ســربار را حدود  38درصد عنوان
کرد و اظهار داشــت :اين امر عمدتًا ناشــي از كاهش
هزینههای تعميــرات و نگهداري و همچنين مصارف
انباري و افزايش پروژههای سرمایهای است كه توسط
ذوبآهن انجامشده است .وی تصریح کرد :با عنایت
به کاهشهای صورت گرفته در هزینههای یادشــده،
هزینههای تولید آگلومره حدود  13درصد و هزینه تولید
فوالد مذاب بیش از چهــار درصد و همچنین هزینه
تولید شــمش و محصوالت اصلي نوردي حدود ســه
درصد کاهش داشته است.
**محاسبه بهای تمام شده
شــایانذکر اســت محاســبه بهای تمامشــده
محصوالت یک واحد تولیدی بهوسیله تکنیکهایی
صــورت میگیرد کــه اصطالحًا حســابداری بهای
تمامشــده نام دارد .باوجوداینکه نتیجــه نهایی کار
حســابداران در این زمینه ،محاســبه بهای تمامشده
محصوالت یا خدمات یک موسســه اســت ،ولی در

جریان انجام این کار ،اطالعات بســیار ارزندهای در
ارتباط با نوع هزینهها ،محل وقوع آنها و دلیل افزایش
و یا کاهش بهای تمامشــده محصــوالت یا خدمات
بــه مدیریت ارائه میگردد که بــرای انجام مدیریت
هزینهها و درآمدها کمک شایانی مینماید .در شرکت
ســهامی ذوبآهن اصفهان نیز این مهم توسط اداره
بهای تمامشده و با استفاده از امكانات سیستم ERP
صورت میپذیرد ،كه بخش اعظم اطالعات مقداري
موردنیاز توسط همكاران گرامي در مديريت مهندسي
صنايع و ساير مدیریتهای شركت فراهم میشود و
اطالعات ريالي موردنیاز نيز از دفاتر قانوني شــركت
اســتخراج میگردد ،كه ماحصل اين اقدامات منجر
به تهيه ماتريس هزینهها ،شــامل بيش از  210مركز
هزينه و قیمتگذاری بيش از  60نوع محصول نهايي
و حدود  200محصول مياني ،خدماتي و منابع نيرويي
گرديده اســت .كليه اين اطالعات به همراه ضرايب
و فرمولهای محاســباتي در دفاتر شــركت ثبت و
قابلردیابی در سنوات آتي است.

مدرنيزاسيونسيستماتوماسيونديگبخارشماره3
نيروگاهمرکزی

مدير مهندسی اتوماســيون و ارتباطات از مدرنیزاسیون
سيستم اتوماسيون ديگ بخار شماره 3نيروگاه مرکزی خبر داد.
مهندس سید حمید راد افزود :همزمان با پروژه بازسازي ديگ
بخار شماره  3نيروگاه مركزي و افزايش ظرفيت توليد بخار آن
از  75تن بر ساعت به  90تن بر ساعت ،مدرنيزاسيون سيستم
اتوماسيون آن نيز انجام گرفت .وی تصریح کرد :در قسمت
اتوماسيون اين پروژه ،تهيه تمام نقشههای اجرايي ،استخراج
مشــخصات فنی تجهيزات ،نظارت و پيگيری مداوم تأمین
و نصب اين تجهيزات ،نظارت و بازرســی و تست تابلوهای
 ،DCSنوشتن برنامههای نرم افزاری کنترل و مانيتورينگ
و شرکت در تست و راهاندازی ديگ بخار توسط کارشناسان
اتوماسيون انجام شد که صرفهجویی قابلتوجهی در هزینهها
در پی داشــته است .مهندس ابراهیم رحيمی ،مهندس ارشد
اتوماسيون انرژی و ســياالت نيز در اين خصوص گفت :در
اين پروژه از ( DCSهــای)  T2550مارک Eurotherm
با نرمافزار  Lintoolsجهت سيستم کنترل استفادهشده که
حدود  400ســيگنال آنالوگ و ديجيتال ورودی و خروجی را
پردازش میکند .نرمافــزار  HMIآن نيز Citect ver7.4

است که برنامه نوشتهشده برای اين پروژه دارای  1300تگ
است .وی خاطرنشان کرد :با توجه به حساسيت ويژه نيروگاه
مرکزی و بخصوص بويلرهای آن تالش شده ضريب اطمينان
سيســتم اتوماسيون تا حد امکان افزايش داده شود .مهندس
رحیمی ايجاد  Redundancyدر سطوح پردازندهها ،شبکه،
 ،HMIمنابع تغذيه UPS ،و ترانســميترهای پارامترهای
حفاظتی،توزيعمناسبسيگنالترانسميترپارامترهایحفاظتی
بر روی کارتهای  DCSو تنظيمات نرمافزاری مناســب،
ايزوالسيون مناسب سیگنالهای آنالوگ و ديجيتال ورودی
و خروجی ،بهینهسازی چيدمان تابلوها در اتاق فرمان و سايت،
افزايش امنيت ارسال اطالعات پارامترهای حفاظتی در شبکه
و ايجاد صفحه  Diagnosticسيستم  DCSرا ازجمله این
موارد برشمرد .وی با قدردانی از همکارانی كه در اجرای اين
پروژه ســهيم بودهاند یادآور شد :درمجموع با اجرای سيستم
اتوماسيون جديد عالوه بر اندازهگیری پارامترهاي مختلف با
دقت باال ،امكانات متعدد نرمافزاری جهت بهرهبرداری بهتر از
ديگ بخار به وجود آمده است.
محسن سليميان ـخبرنگار افتخاري

دومين شماره
نسخهالكترونيكي
مجله فوالد
منتشرشد

در اين شماره میخوانید:
تحليل بازار جهاني فوالد
محیطهای مخاطرهآمیز و ايمني ذاتي
مشخصات و کاربردهای پوششهای
سراميكينيتريد
ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور
تركيه در سال 2016
گفتگو با معاون بازاريابي و فروش
شركت سهامي ذوبآهن اصفهان
عالقهمندان جهت مطالعه اين شماره
میتوانند به سايت و پورتال شركت
مراجعه کنند.
نويسندگان جهت انتشار مقاله خود
میتوانند آن را به نشاني زير ايميل
کنند.
Folad@esfahansteel.Com
ضمن ًابهنويسندگانمقاالتحقالزحمه
پرداخت خواهد شد.

جنابآقاي
دكترمحموداسالميان

مصیبت وارده را به شــما و خانواده
محترمتان صميمانه تســلیت عرض
مینماییــم و از خداوند متعال برای
آن مرحــوم طلب مغفــرت و برای
بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.
مديريت و كاركنان
ذوبآهن اصفهان
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مهندسصادقي:

سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

چند نفر از همکاران در تماس با شماره « 104سالم آتشکار» روابط
عمومی سؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ
مسئوالنشدهاند:
**  .1زمان بازدید دورهای ایاب و ذهاب داخلی چه موقع
است؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :طبق دستورالعمل اجرایی ،بازدید
از ناوگان حملونقل عمومی شــرکت در دو بازه زمانی ششماهه اول
و شــشماهه دوم هرسال با همکاری مدیریت ارشد ایمنی ،بهداشت و
محیطزیست و مدیریت حراست انجام میپذیرد .شایانذکر است بازدید 6
ماهه اول سال جاری ،در خردادماه انجام شد.
** .2درخواست تعدادی از همکاران جهت پوشش بیمه
تکمیل درمان برای پدران و مادران تحت تکفل کارکنان؟
مدیریت بیمه و اموال :بر اساس ضوابط و مقررات چنانچه پدر و مادر
پرسنل تحت تکفل قانونی پرسنل بوده پس از تأیید مدیریت امور اداری
نسبت به تحت پوشش قرار دادن ایشان اقدام میشود.
** .3درخواست فعال کردن سامانه رتبه و امتیاز وامهای
مسکن ضروری و پسانداز در پورتال شرکت؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی شرکت :از طریق کارشناسان مربوطه
در دست بررسی بوده و نتیجه متعاقبًا اطالعرسانی میگردد.
**  .4علت دریافت پول ویزیت توسط تعدادی از پزشکان
طرف قرارداد بیمه ایران؟
مدیریت بیمه و اموال :مســئولین مربوطه ابراز کردند کلیه پزشکان
طرف قرارداد بیمه ایران بر اساس تعرفههای ابالغی وزارت بهداشت مجاز
به دریافت پول بابت ویزیت نیستند و همکاران در صورت مشاهده چنین
مواردی نسبت به اخذ فاکتور از پزشک و تکمیل فرم شکایت از طریق
مدیریت اموال و بیمه اقدام نمايند.
** .5ابراز گالیه از نامنظمی سرویس بهارستان.
مدیریت خدمات و امــور اجتماعی :پیگیری الزم در این خصوص
توســط ناظرین انجام گرفت و خودرو قبلی به مسیر بازگشته و مشکل
برطرف شده است.
افکارسنجیروابطعمومی

جلوه زیبای رمضان با کمک
به ایتام و نیازمندان

برای ماه مبارک رمضان ،آثار و برکات بیشماری در سطح فردی و اجتماعی
ذکرشده است .همه مسلمانان جهان ،سعی میکنند در این ماه عزیز در کنار
روزهداری ،دعا ،استغفار و سایر اعمال واردشده ،کمک به ایتام و نیازمندان را نیز
در دستور کار خود قرار دهند .این عمل نیکوکارانه در قرآن کریم و احادیث مورد
تأکید فراوان قرارگرفته است .در این راستا حضرت علی (ع) بزرگترین یاور و
مددکار یتیمان ،الگویی واقعی برای تمام مسلمانان جهان محسوب میشوند.
پیامبر اکرم (ص) در حدیثی میفرمایند« :بهدرستی که برای خداوند ،بندگانی
اســت که آنها را برای برآوردن حوائج مردم برگزید و مردم برای رفع حوائج
خویــش ،به آنها پناه میبرند .این بندگان فریادرس ،از عذاب خداوند در امان
خواهند بود» .خداوند متعال ،میتواند همه را بینیاز خلق کند ،مشیت الهی است
که زندگی انسان با فرازوفرود و سختی و آسودگی همراه باشد تا با مشاهده و
لمس آن شاکر خداوند باشد و از روحیه عبادی واالتری برخوردار شود .کانون
خیرین فرهنگی بانوان ذوبآهن از بدو تأسیس ،فعالیتهای خیرخواهانه را از
طریق آموزش رایگان رشتههای متنوع و یا با دریافت هزینه اندک به نفع کمک
به نیازمندان ،کمک به زندانیان نسوان و همچنین توانمندسازی آنها ،بازدید از
آسایشگاه سالمندان ،کمک و دلجویی از اعضای آن ،کمک در راستای آزادسازی
زندانیان جرائم غیرعمد و اقداماتی از این قبیل را بهصورت مســتمر در رأس
فعالیتهای خود قرار داده است .در این راستا اعضای این کانون از محل نذورات
خویش و همچنین برگزاری دورههای آموزشی ،به نیت 14معصوم ،چهارده سبد
غذایی را تهیه نمودند و تني چند از اعضا به نمايندگي از سايرين ،سهشنبه سیام
خردادماهمصادفبابیستوپنجمماهمبارکرمضان،طیاخذاستعالمومعرفي
از سوي موسسه خيريه والفجر شرکت بین ایتام و خانوادههای نیازمند توزیع
کردند .یکی از اعضای پرتالش کانون خیرین فرهنگی بانوان شرکت گفت :در
کنار برند مشهور ذوبآهن در عرصه جهانی ،فعالیت فرهنگی این شرکت نیز در
دوره جدید پررنگتر از گذشته شده است .وی افزود :اعضای کانون مذکور در
نشستیتصمیمگرفتند 14سبدغذاییشاملیککیسهبرنج 10کیلوگرمیو...
را تهیه نموده و به نیازمندان اهدا نمایند .این عضو پرتالش کانون که هنگام ارائه
سبد غذایی با خانوادههای نیازمند صحبت کرده است گفت :این چهارده خانواده
ذوبآهنی متأسفانه به علت فوت نانآور خانواده ،عیالوار بودن ،بیماری فرزندان،
طالق و آسیبهایی ازایندست با مشکالت فراوانی مواجه هستند .وی ادامه
داد :کارکنان ذوبآهن همواره در سختترین شرایط یار و یاور یکدیگر بودند .از
این طریق نیز مانند گذشته میتوانند با اختصاص بخشی از حقوق خود و یا از
طریق هماهنگی با موسسه خیریه والفجر به نحو شایسته به افراد نیازمند کمک
کنند .شایانذکر است این سبدهای غذایی در شهرهای فوالدشهر ،زرینشهر،
چمگردان ،فالورجان و شهر اصفهان توزیع شد.

ذوبآهن با روشهای نوین و مکانیزاسیون
ایمنی در کار را ارتقاء داده است

ایمنی در کار موضوعی است که باید در
بخش معــدن و صنایع معدنی به آن توجه
شــود زیرا در صورت نداشــتن محیط امن
ضمــن به خطر افتادن ســامت نیروهای
انســانی ،میزان بهــرهوری نیــز کاهش
خواهد یافت .در ایــن میان صنایع معدنی
همچون فوالدســازی از شرایط ویژهکاری
برخوردار است .استفاده از تجهیزات کارآمد
و بهکارگیــری روشهای نوین برای تولید
میتواند میزان خطرات احتمالی در هنگام
کار را کاهش دهد .در این راستا ذوبآهن
اصفهان با بهرهگیری از روشهای نوین و
مکانیزه کردن کارها ایمنی در کار را ارتقاء
داده اســت .مدیرعامل ذوبآهن اصفهان
درباره اقدامات این شــرکت برای افزایش
ایمنــی در کار اظهار کــرد :صنعت فوالد
خطرهای بسیاری دارد زیرا با ذوب ،فوالد

مذاب ،پاتیل مذاب ،حرارت و ...روبهروست
اما اعتقــاد دینی ما بر این اســت که باید
ایمنی را به حدی برسانیم که امکان رخداد
حادثه صفر شــود .مهندس احمد صادقی
بابیــان اینکه پذیرش بروز حادثه برای این
مجموعه غیرممکن است در ادامه گفت :از
اداره کار اصفهان درخواســت همکاری و
کمک کردیم .آنها نیز ما را برای ایمنسازی
مجموعه یاری کردند .بهاینترتیب پس از
بازدید از مجموعه ،تمام نقاطی که احتمال
خطر در آن وجود داشت را شناسایی کردند
و درصــدد رفع آن برآمدیــم .بااینحال ما
بازهم قانع نشــدیم و دوباره از کارشناسان
این اداره دعوت کردیم تا شناســایی نقاط
ناامن را با دقت بیشــتری انجــام دهند و
مــا با رفع آن از بروز مشــکل در مجموعه
ذوبآهــن جلوگیــری کنیــم .وی درباره

اینکه آیــا برای روزآمد کــردن تجهیزات
این کارخانه و اســتفاده از دانش فنی نوین
با شــرکتهای خارجی وارد مذاکره شدند
اظهــار کــرد :در این زمینه با بســیاری از
کشــورها وارد مذاکره شــدیم که میتوان
به ژاپن اشاره کرد .درحالحاضر با شرکت
نیپون اســتیل و شرکتهایی از کشورهای
اتریش ،هند ،روسیه و چین  -که هرکدام از
آنها در بروز کردن صنعت فوالد در تمامی
زمینهها ازجمله کاهش خطرهای انســانی
تخصــص دارند  -وارد همکاری شــدهایم
تــا بتوانیــم فعالیت کارخانــه را اقتصادی
کنیم .وی ادامه داد :انجام مدلســازی در
کارخانهها و جایگزین کردن دســتگاههای
مکانیــزه برای کارها بهجای انجام عملیات
به شکل دستی که از سوی نیروی انسانی
اجرا میشود ،از اقداماتی است که میتواند

مهندس نادر هادي زاده در گفتگو با هفتهنامه آتشكار:

بهرهگیری از روشهای مکانیزه در معدن
كاهش هزینههای تمامشده را در پي دارد
مهندس نادر هادي زاده ،مديرعامل شركت پويش معادن در گفتگو با
خبرنگار هفتهنامه آتشكار درباره عمليات حفاري و پيشروي در معدن طبس،
نحوه استخراج و ساير مباحث مرتبط با اين معدن توضيحاتي ارائه کرده که
در ادامه میخوانید .مهندس هادي زاده گفت :منطقه معدنی پروده طبس،
یکی از مناطق مهم زغالی ایران در بخش زغالسنگ کک شو است که
توسطمرزهایطبیعیوزمینشناختیبهقسمتهایمختلفتقسیمبندی
شده است .وي افزود :ذوبآهن اصفهان
و شرکت پویش معادن در راستای تولید
مایحتاجزغالسنگکارخانهککسازیو
کورهبلند،فعالیتدراینزمینهراآغازكرده
و اقدام به تجهیز و راهاندازی معدن در فاز
 ،3منطقه پروده یک نمود .محدوده تحت
اختیاراینشرکتحدود 2/5کیلومترمربع
وسعتداشتهومشتملبرسهزونمعدنی
 7،4و،8درمجموعباذخیرهزمینشناسی
 8میلیون تن و طبق طرح دارای ذخیره
اســتخراجی  6میلیون تن است .پس از
به پایان رسیدن مقدمات قانونی و تجهیز
سایت معدنی و انجام طراحیهای الزم،
عملیــات معــدن کاری از  3الیه C1
باضخامت  2متر B2 ،و  B1باضخامت
متوسط 1مترآغازشد.مديرعاملشركت
پويــش معادن در خصــوص عملیات
پیشروی و حفاری در اين معدن تصريح كرد :زون  4معدن ،شامل  2کارگاه
شرقی و غربی در الیه  C1است که در سالهای گذشته ،آمادهسازی آن به
پایانرسیدهوهماکنونبهصورتپیمانکاریدرحالاستخراجاست.درمجموع
بدار و دویل صورت گرفته
در این زون 1310،متر پیشروی به شکل تونل شی 
و تاکنون ،حدود 48250تن زغالسنگ استخراجشده است و استخراج از دو
کارگاه مذکور کماکان ادامه دارد .کل ذخیره استخراجی زون  4در حدود187
بدار بازگشاییشده و
هزار تن است .وي ادامه داد :زون  7توسط  2تونل شی 
در اعماق به افقهای مختلف تقسیم میشود .از ابتدای سال 1394تاكنون،
بدار سنگی و زغالی ،تونل دنباله الیه
 2700متر پیشروی به شکل تونل شی 
و دویل صورت گرفته است .استخراج از کارگاه راهاندازی شده در این زون ،از
اسفند 1395آغازشده و تاکنون به میزان 2700تن زغالسنگ استخراجشده
است .کل ذخیره استخراجی آمادهسازی شده در این زون در حدود  155هزار
تن است .مهندس هادي زاده با اشاره به اينكه توان بالقوه استخراج معدن
در حال حاضر در حدود  20-25هزار تن در ماه است در خصوص عملیات
اجرایی در زون 8نیز اضافه كرد :اين عمليات شبیه به زون 7است .در این زون
تاکنون 3800،متر پیشروی انجامشده و از کارگاه غربی این زون مقدار5500
تنزغالسنگاستخراجشدهاست.پیشرویهایکارگاهشرقیاینزوننیزبه
پايان رسیده و در صورت تجهیز ،آماده استخراج است .کل ذخیره آمادهسازی
شده در این زون نیز ،در حدود  174تن است .اين مقام مسئول در پاسخ به
اين سؤال كه استخراج مکانیزه و سنتی در معدن چگونه است گفت :استفاده
از روشهای مکانیزه ،چه در پیشروی و چه در استخراج ،مسلمًا باعث افزایش

سرعتکارودرنتیجه،كاهشهزینههایتمامشدهبهازایواحدتولیدمیشود.
این در حالی است که قب ً
ال هزینه سرمایهگذاری باال در روشهای مکانیزه را
در محاسبات اقتصادی لحاظ کرده و توجیه اقتصادی فعالیت به این روش
بررسی شود .عالوه بر مسائل اقتصادی و مالی ،جهت استفاده از روشهای
مکانیزه ،کانسار موردنظر میبایست دارای شرایطی باشد که به توجیه خرید
ماشــینآالت و استفاده از آنها کمک میکنند و در ضمن ،طراحی معدن
نیز ،باید حتمًا بر اساس تمام این موارد
انجام گیرد .وي افزود :در اين معدن ،پس
از بررســیهای فراوان و اخذ مشاوره از
متخصصین داخلی و خارجی و با توجه
به عدم وجود یکنواختی الزم درشیب و
امتداد الیهها و عوارض زمینشناختی،
مانند گسلهای فراوان ،به این نتیجه
رسيديم که امکان استخراج مکانیزه در
این معدن وجود نخواهد داشت .باید در
نظر داشــت که وسعت ماده معدنی و
الیهها و ذخیره آنها نیز ،کمتر از حدی
است که خرید و استفاده از ماشینآالت
الزم را اقتصادی نماید .بااینوجود ،سعی
بر این است که با استفاده از روشهای
مکانیزه و پیوســته در دیگر بخشها
مانندپیشرویوسیستمهاینگهداری،
بر ســرعت کار افزوده شود .مهندس
هادي زاده خاطرنشان كرد :در این راستا ،سال گذشته یک دستگاه جامبولودر
باقابلیتهایباالدرچالزنیوبارگیریخریداریشدهودربخشپیشرویدر
زون 7به کار گرفتهشده است .همچنین ،در زون 7و ،8دو دستگاه نوار نقاله،
جمعًا به طول 600متر نصبشده و در حال کار است .کارخانه زغال شویی و
مزایایآننيزازجملهديگرسؤاالتبودكهمهندسهاديزادهدرپاسخچنين
گفت:زغالاستخراجیازمعادندارایمقداریخاکستروناخالصیاستکهدر
هنگاماستخراجزغالسنگبههمراهزغالسنگاستخراجمیشودونيازاست
جداسازیشود.برخیازاینناخالصیهارابهصورتفیزیکی(سرند)جداسازی
میشوند و برخی دیگر نیازمند روشهای پیچیدهتری همچون فلوتاسیون
است .وي اظهار كرد :در این روش زغالسنگ به اصالح شستشو دادهشده و
ناخالصی موجود در آن کاهش مییابد تا محصول موردنظر ویژگیهای الزم
برای استفاده در کوره بلند را داشته باشد (حداکثر خاکستر 10.5درصد) .بهطور
متوسط از هر تن زغالسنگ با خاکستر متعادل ( 30تا  40درصد) در حدود
 400تا 500کیلوگرمکنستانترهزغالاستحصالمیشود.ازدیگرپارامترهای
مهمتعیینکنندهمیزانکیفیتزغالمیتوانبهمیزانگوگردوپالستومتری
اشاره کرد .مهندس هادي زاده گفت :اصوال در کنار هر معدن زغالسنگ نیاز
بهیککارخانهزغالشوییاستتابهجایفروشزغالسنگخامباشستشو
و افزایش کیفیت زغالسنگ موجود ،ارزشافزوده ایجاد شود .از شرکتهای
مهم سازنده زغال شویی در دنیا میتوان به شرکت مینرال فناوری استرالیا،
اکومین ایتالیا و  ...اشاره کرد .با توجه به وجود معادن زغال سنگ فراوان در
استرالیاشرکتهایاسترالیاییدارایتجربهخوبیدراینزمینههستند.

ضمن افزایش بهرهوری واحدهای فوالدی
از بروز خطر در هنــگام کار نیز جلوگیری
کند .مهنــدس صادقی مثالی در این زمینه
مطرح کرد و گفت :بهطــور نمونه ،اکنون
در ذوبآهن اصفهان یک کارگر به شــکل
دســتی از پاتیل ،مواد مذاب نمونه را برای
آزمایشــگاه میبرد .این در حالی است که
در سال  ۷۲یک ربات به کارخانه ذوبآهن
آورده و نصب کردیم که با اســتفاده از آن
نمونهبرداری از پاتیل مذاب انجام میشــد
اما با تغییر در مدیریت دوباره این ربات کنار
گذاشته شــد و کارگران به شکل دستی و
سنتی نمونهبرداری از پاتیل مذاب را انجام
میدهند .ازاینرو دوباره در برنامههای خود
اســتفاده از ربات و تجهیزات روز را برای
ذوبآهن اصفهــان در نظــر گرفتهایم تا
میزان خطرات ناشی از کار کاهش یابد.

اصالح طرح نوار نقاله برگشتی آگلومره در
بخشآگلومراسیون
نوار نقالههــای  CB -1و  CB -2ازجمله مســیرهای مهم
مشترک در آگلومراسیون بوده که توقف هرکدام از آنها باعث توقف
ماشینهای پخت آگلومره میشود .مهندس حسینی مهندس ارشد
برق آگلومراســیون با این توضیح در ادامــه گفت :با توجه به برنامه
مدرنیزاسیون در بخش آگلومراسیون این مکانیزم ها نیز افزایش توان
داده شد تا نیاز بخش برطرف گردد اما با توجه به عدم طراحی مناسب

شاهد توقفهای بیشازحد در خط تولید بودیم .با توجه به هزینههای
باالی تأمین متریال ،پس از بررسیهای فنی و دریافت تأییدیه فنی
الزم ،با توجه به موجودی کارخانه طرح حذف هیدروکوپل و استفاده از
سافت استارتر جهت بهرهبرداری در این مکانیزم ها اجرا شد که باعث
کاهش آسیبهای تجهیزاتی شده است.
جواد فدوي ـ خبرنگار افتخاري

انجمن جهانی فوالد :رشد تولید ایران بیش از
میانگینجهانیاست

انجمــن جهانی فوالد در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد ،تولید
فــوالد خام ایران در ماه مه  2017نســبت به ماه قبل از آن (آوریل)
 8.8درصد داشــته که از میانگین رشد پنج درصدی تولید دنیا ،پیشی
گرفته است.
براساس آمار انجمن جهانی فوالد درباره عملکرد کشورهای جهان
در دوره پنج ماهه  2017در زمینه تولید فوالد خام  ،میزان تولید شمش
فوالد خام ایران در ماه مه یک میلیون و  620هزار تن بوده است.
برپایه این بررســی ،عملکرد تولید فوالد خام ایران نسبت به رشد
تولید تجمعی  2017که رشد  13درصدی است ،اندکی کاهش نشان
می دهد ،اما رشد تولید فوالد خام ایران یکی از سریع ترین ها در سطح
دنیا ارزیابی می شود.
ایران در افق  1404دستیابی به ظرفیت  55میلیون تن فوالد خام
را در برنامه دارد که در پایان سال گذشته ظرفیت این بخش به بیش
از  27میلیون تن رســید و انتظار می رود با برنامه ریزی الزم در دوره
 1396 - 1404به این مهم برسد .
برابر آمار انجمن جهانی فوالد ،رشد تولید در ماه مه  2درصد بود،
درعین حال رشد میانگین تولید جهانی در دوره پنج ماهه  2017بالغ بر
پنج درصد ثبت شده است.
همچنین رشد تولید چین به عنوان بزرگترین فوالد ساز جهان 2
درصد در ماه مه نسبت به ماه قبل ( آوریل ) بوده و در عین حال میزان
رشد تولید پنج ماهه این کشور در مقایسه با پنج ماهه نخست 2016
به میزان  4.4درصد گزارش شد.
واقعیت اینکه چین با تولید  808میلیون و  400هزار تن در ســال
 2016رتبه نخســت را در بین  67کشور مورد بررسی و تولید کننده
عمده فوالد ،به خود اختصاص داد.

ایران در ســال گذشــته (  ) 1395با تولید نزدیک به 18میلیون و
 500هزار تن شــمش فوالد خام خود را به عنوان چهاردهمین فوالد
ساز جهان معرفی کرد .
براســاس آمارهای انجمن جهانی فوالد ،ترکیه رقیب منطقه ای
ایران نیز در ماه گذشــته میالدی ( می ) رشد تولید  9درصدی داشت
و پیش بینی شــده ،تداوم این رشد منجر به تقویت قیمت قراضه در
بازارهای جهانی خواهد شد.
میزان تولید فوالد خام در سال  1391پیش از شروع به کار دولت
یازدهم رقم  14میلیون و  361هزار تن بود و در ســال  1392به 15
میلیون و  627هزار تن رسید و برای سال  1395بالغ بر  18میلیون و
 466هزار تن اعالم شد .
پارسال میزان صادرات فوالد خام ایران بیش از  5.5میلیون تن شد
و در مجموع ارزش صادرات معدن وصنایع معدنی به  6میلیارد و 500
میلیون دالر رســید که از نظر وزن و ارزش به ترتیب  30و حدود 14
درصد رشد داشته است.
میزان صادرات زنجیره فوالد و محصوالت پایین دســتی در سال
گذشــته  6میلیون و  697هزار و  197تن اعالم شــد که به ارزش 2
میلیارد و  699میلیون تن بود.
همچنین در مدت  2ماهه  96میزان تولید کنســانتره سنگ آهن
شــرکت های بزرگ معدنی نسبت به دوره مشــابه پارسال رشد 43
درصدی را نشان داد.
تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشــور در ماه های فروردین و
اردیبهشت امسال در مجموع  6میلیون و  53هزار و  900تن کنسانتره
ســنگ آهن تولید کردند ،درحالی که این رقم در مدت مشــابه سال
گذشته ،چهار میلیون و  225هزار و  579تن بود.

ایجاد شرایط برای بهرهبرداری
از نوار KC 5 - 1a

اطالعيه

به اطالع همكاران گرامي مي رساند كه طبق سنوات هر سال،
نماز عيد سعيد فطر ساعت  7صبح روز عيد در مسجد غدير
برگزار مي شود .
حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان

ایجاد شرایط بهرهبرداری از مسیر  KC 5 - 1aفراهم شد .مهندس
حسینی مسئول تجهیزات مکانیکی انبار مواد خام بخش آگلومراسیون
با اعالم این خبر گفت :این مسیر به علت مشکالتی هم چون بکسواد
کردن نوار به خاطر نبود فضای مناســب بــرای اضافه کرد وزنههای
کششی ،مشکل در منوریل ها و کابل چینهای ( )cable chainآن و
مشکل درحرکت تلشکی شماره 2به خاطر کم بودن لبه چرخها و استفاده
از شمش بهجای ریل در طراحی آن ،امکان بهرهبرداری از این نوار فراهم
نبود .لذا پس از بررسیهای مختلف جهت رفع بکسواد کردن لنت ابتدا
قرار براین بود که شاسی با فضای مناسب جهت وزنههای کششی تهیه
و نصب شود که با توجه به هزینه زیاد و نوع چیدمان قرقرههای مرکب

تصمیم بر این شد تا قرقرههای مرکب به روش خاص و بهصورت بالینی
به نوع ســاده تبدیل شــود که با این کار مشکل بکسواد حل شد و از
هزینههای بتونریزی مجدد و نصب اسکلت فلزی جدید نیز جلوگیری
به عمل آمد .این تالشگر ذوبآهنی در ادامه بیان داشت :با ایجاد لبه برای
چرخهایتلشکیبااستفادهازتیغه،مشکلحرکتتریپرشماره 2برطرف
شد و مشکل منوریل های کابلها و کابل چینها که به خاطر عدم مونتاژ
صحیح به وجود آمده بود با سنگزنی و تنظیم مجدد آنها حل شد .وی
در خاتمه توجه به خودباوری را رمز حل مشکالت برشمرده و از همکاری
تمامی بخشها و قسمتهای مرتبط تشکر کرد.
جواد فدوي ـ خبرنگار افتخاري
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یک خرید امن آنالین چگونه است
همــه ما گاهی برای خریدهای شــخصی از خرید اینترنتی یا خرید
آنالین استفاده میکنیم و حین خرید با صفحاتی تحت عنوان ارزانترین،
قیمتهای اســتثنایی ،تخفیف باورنکردنی ،نصف قیمــت و ...مواجهه
میشویم حال برای خرید مطمئن از این سایتها از چه روشهایی استفاده
کنیم.
 توصیههــا و هشــدارهای ســایبری :فروشــگاههای معتبرمشــخصات واقعی را بهطور دقیق در وبسایت خود درج میکنند،
از ســایتهایی خرید نمایید که حتمًا نماد اعتمــاد الکترونیکی را
داشته باشند .این نماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر
میشــود .در حال حاضر سایتهای دارای نماد را میتوان از طریق
سایت  Enamad.irمشاهده کرد .اغلب سایتهای کالهبرداری با
عناوینی نظیر خرید شارژهای ارزانقیمت ،خرید انواع تلفن همراه،
خرید لوازم بهداشــتی و ...در فعالیت هستند پس با کلیک بر روی
نماد اعتماد از اعتبار آن مطمئن شوید ،فروشگاههای معتبر معمو ً
ال
نحوه دریافت و پرداخت وجه مختلفی دارند مانند پرداخت آنالین ،از
طریق پست و ...که باید به شکل مطمئن از آنها خریداری شود ،در
پرداختهای آنالین از طریق درگاههای بانکی به دستورالعملهای
امنیتی آن توجه شــود؛ یکی از موارد موجود در اینگونه ســایتها
وجود صفحات جعلی فیشینگ اســت .پس مراقب این سایتهای

جعلی باشــید و به آدرس سایت در هنگام خریدهای اینترنتی دقت
کنید.
 -شناسایی صفحات فیشینگ :توجه به آدرس سایت مدنظر (درگاه

فاجعه هفتتیر و شهادت آيتا ...بهشتي و
ياران با وفايش و روز قوه قضائيه
در ساعت  7و  21دقیقه هفتتیر سال  ،1360بیش از  72تن از شخصیتهای برجسته
کشــور ،ازجمله نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت در انفجار دفتر حزب جمهوری
اسالمی به شهادت رسیدند .از دیدگاه امام خمینی(ره) ،مظلوم زیستن شهید بهشتی ،بیش
از شهادت ایشان متأثرکننده بود .این مظلومیت به سبب تهمتهای ناروایی بود که دشمنان
به او میزدند .امام بر این عقیده بودند که دشــمنان شهید بهشــتی در تالش بودند او را
انسانی ستمکار و دیکتاتورمآب معرفی کنند؛ درحالیکه چنین نبود .ایشان درجایی فرموده
اســت« :شهید بهشتی مظلوم زیســت و مظلوم مرد و خار در چشم دشمنان اسالم بود».
ســيد محمدحسين بهشتي در دوم آبان ماه ســال  ۱۳۰۷در محله لنبان اصفهان در يك
خانواده روحاني و در خان ه ســادهاي كه به نور آيات منور و با عطر احاديث معطر بود ،چشم
به جهان گشود .پدرش از روحانيون اصفهان و امام جماعت مسجد لنبان بود
و به كارهاي مذهبي مردم ،ميپرداخت .ايشــان تحصيالت خود را در
مکتبخانهای آغاز كرد و بهســرعت خواندن و نوشتن و روخواني
قرآن را فراگرفت تا اينكه بعدها به دبستان دولتي رفت .شهيد
بهشــتي ،در امتحان پايه ششم ابتدايي شهر اصفهان نفر
دوم شد و براي ادامه تحصیل به دبستان سعدی رفت.
شهید بهشــتی در سن  18ســالگی برای تکمیل
تحصيالت عاليه و به دست آوردن دانستنيهاي
تازه به شهر قم عزيمت كرد و در مدرسه حجتيه
اقامت نمود تا در جوار پربرکت حضرت فاطمه
معصومه(س) و در محضر اســتادان گرانقدر
کسب فیض کند .در آن زمان ،شهيد بهشتي
كه همــواره معتقد به نظم و برنامهریزی و
تشــکیالت بود ،با صالحدید امام خمینی(ره)
در فروردین ســال  58حزب جمهوری اسالمی
را بــا همفکری و همکاری مقام معظم رهبری
تشکیل داد و تا هنگام شهادت بهعنوان دبیر
کل حزب جمهوری اســامی انجاموظیفه
کــرد .دکتر بهشــتی و  72تــن از یاران
باوفایش در هفتم تیرماه ســال 1360
پروازی ســرخ را تجربــه کردند و در
بهشــتزهرا(س) آرام گرفتند .آري،
او اسطورهاي ماندگار و خار چشم
دشمنان انقالب اسالمي بود كه
اندیشههایش پس از شهادتش
بر افق دید انسانها تابید.
منبع:تبيان

به همت كارگروه قرآن و عترت كانون خيرين فرهنگي بانوان شركت

ویژهبرنامه ضيافت معنوي برگزار شد
در ايــام ماه مبارك رمضــان ویژهبرنامه ضيافت معنوي به همت
کارگــروه قرآن و عتــرت کانون خیرین فرهنگی بانوان شــركت در
مجموعه فرهنگی شــفق اصفهان برگزار شد .مريم غازي از اعضاي
كارگروه قرآن و عترت كانون خيرين فرهنگي بانوان شركت با اعالم
اين خبر ،محورهاي ویژهبرنامه ضيافت معنوي را بدين شرح عنوان كرد:

جزءخوانی ،سخنرانی مذهبی با محوریت سبک زندگی دینی و مشاوره
مذهبی و جلسات پرسش و پاسخ دینی و کارگاه قرآن و خالقیت ویژه
کودکان .وي ادامه داد :ارائه سخنرانی مذهبی با موضوعات روز نظیر
تأثیــر بازیهای رایانهای و فضای مجازی بر باور و اعتقادات خانواده،
چگونگی بهینهسازی اوقات فراغت ،اقتصاد مقاومتی و نقش زنان ،با
اســتفاده از قرآن و عترت اهلبیت نيز ازجمله ساير برنامهها بود كه و
مورد استقبال مخاطبان واقع شد.
اين عضو كارگروه قرآن و عترت ضمن اشــاره به اينكه این طرح
در هشت جلسه سهساعته برگزار شد ،درباره همكاري كارگروه هنرهاي
تجسمي در اين راستا نيز خاطرنشان كرد :برگزاری کارگاه ویژه کودکان

با همکاری کارگروه هنرهای تجسمی کانون خیرین فرهنگی بانوان
انجام گرفت .مريم غازي گفت :احوال قیامت با احوال روز عید فطر از
جهات گوناگون مطابقت دارد .این موضوع را حضرت علی(ع) بهطور
کامل ترســیم کرده و میفرمایند :روز عید ،روزی است که نیکوکاران
پاداش میگیرند ،ولی گناهکاران زیان میکنند .این روز شباهت فراوانی
به قیامــت دارد ،پس هنگامیکه برای برپایی
نماز عید از منزل خارج میشوید ،بیرون رفتن
شما از قبر بهســوی خداوند را یادآورید .وقتی
در جایــگاه نماز ایســتادید ،آن روزی را به یاد
بیاورید که در محضر خداوند برای حسابرسی
میایستید ،به یادآورید بازگشتتان را به سرمنزلی
که در پیش رو دارید ،آیا به بهشت میروید یا به
جهنم؛ ای بندگان خدا .بدانید که خداوند برای
مردان و زنان روزهدار موهبتی قرار داده است و
در آخرین روز ماه رمضان فرشتهای از جانب او
ندا سر میدهد :بندگان خدا! بشارتتان دهم به
اینکه پروردگار گناهان گذشته شمارا آمرزید ،به
فکر آینده و زندگی جدید خودتان باشید که چگونه میخواهید زندگی
نوین را آغاز کنید .هنگامیکه هالل ماه شوال نمایان شود ،فرشته بانگ
میزند :مؤمنان بیایید پاداشتان را دریافت کنید.
وي گفت :کارگروه قرآن و عترت در نظر دارد جهت بهینهســازی
اوقات فراغــت بانوان و دختران در تعطیالت تابســتان طرحی بانام
طرح ترنم اجرا کند که جزئیات آن بهزودی از طریق ســایت بانوان به
آدرس  http://banovan.esfahansteel.comو هفتهنامه آتشكار
اطالعرسانی میشود .همچنين با اســتمداد از خداوند متعال ،سلسله
مباحث سبک زندگی در قالب سخنرانیهای مذهبی در آینده نزدیک
نيز در فرهنگسرای امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

پرداخت) جهت انجام تراکنشهای مالی آنالین

نمونــهای از آدرسهای جعلــی www.bannk.com :و www.

.baanck.com

نكاتپندآمیزائمهمعصومين
آدرس اصلی سایت باید از پروتکلهای امنیتی استفاده نماید؛ مانند:
https://www.bank.com
به تغییرات نامحسوس در صفحاتی که مراجعه میکنید دقت کنید
یعنی شخص فیشر ممکن است سایتی شبیه به سایت اصلی طراحی و در
اختیار کاربر قرار دهد .این سایتهای فیشینگ ممکن است با عناوین شارژ
ارزانقیمت ،تخفیفهای باورنکردنی و ...در دسترس عموم قرار گیرند.
حال باید چه کنیم؟ خرید اینترنتی نکنیم؟ طبیعتًا اینگونه نیست پس
باید به این نکات دقت کنیم؛ دقت به آدرس صفحه پرداخت و وارد کردن
ســایت موردنظر بهصورت دستي توجه کنید .آدرس درگاه موردنظر باید
حاوی پروتکل  HTTPSباشــد و درصورتیکه تنها از  HTTPاستفاده
میکرد به آن مشکوک شوید .از کیبورد مجازی خود سایت یا رایانه برای
درج اعداد شامل (شــماره کارت ،رمز اینترنتی ،رمز دوم کارت یا ،cvv2
تاریخ انقضاء) استفاده نمایید ،دقت کنید کد امنیتیای که قرار است وارد
کنید عکس نباشد که برای درک این موضوع کلید رفرش را یکمرتبه
فشــار دهید تا تغییرات حروف برای شما مشهود شود که اگر تغییر نکرد
ســایت موردنظر جعلی است .از ســایت  Enamad.irاعتبار فروشگاه
اینترنتی را استعالم بگیرید و حتیالمقدور فروشگاه اینترنتی دارای نماد
اعتماد الکترونیکی را برای خرید انتخاب کنید.
منبع :پایگاه اطالعرسانی پلیس فتا

به همت كانون خيرين فرهنگي آقايان شركت برگزار شد

کالس آموزشي گلهای آپارتمانی ویژه خانواده
بزرگ ذوبآهن اصفهان
کانون خیرین فرهنگی آقایــان ذوبآهن اصفهان در ترم بهار اقدام به
برگزاری کالس آموزش پرورش و نگهداری ازگلهای آپارتمانی بهصورت
رایگان در فرهنگسرای امام رضا(ع) فوالدشهر کرد .ناصر طاهری مربی خیر
فرهنگی این کالس و از شاغلین ذوبآهن با اعالم این خبر
گفت :کالس پرورش و نگهداری گلها و گیاهان آپارتمانی هر
هفتهدوشنبهدرفرهنگسرایامامرضا(ع)فوالدشهر،ويژهخانواده
بزرگ ذوبآهن اصفهان برگزار شد .وي افزود :هدف از برگزاری
اين كالس آشــنايي با دنیای گیاهان و نگهداری و پرورش
صحیح انواع گلها در منازل با کمترین امکانات و به بهترین
شکل ممکن است .در این کالس به نحوه پرورش و نگهداری
کاکتــوس در منزل و نحوه صحیح قلمه زدن و هرس کردن
انواع گیاهان آپارتمانی و نحوه حمام کردن گلهای مختلف و
نیزروشهایصحیحآبدادنانواعگلهاوگیاهانبهفراگیران
آموزش داده شــد .در ادامه با تني چند از فراگيران اين كالس
گفتگوييانجامدادهایمكهازنظرتانمیگذرد.علیرضاسبکتکین،
شاغلدرمعاونتمالیشرکتوازفراگیراناینکالسگفت:دردنیایخشن
وماشینیامروزرویآوردنوتوجهوهمنشینیباطبیعتوهمصداشدنباآن
بسیارمیتوانددرسالمتجسموروحانساننقشآفرینباشد.اینهمنواشدن
گاهباسفربهدامانطبیعتوگاهباآوردنطبیعتوزیباییهایآنمانندگلها
وگیاهانبهداخلخانهیامحلکارمیسراست.بهویژهبرایشاغلینخدمتگزار
کارخانه که ساعات زیادی را در محل کار و یا کارگاهها سپری میکنند این امر
تأثیرشگفتیدارد.اینجانببهنمایندگیازهمکارانوخانوادههایشرکتکننده
در این کارگاه آموزشی مراتب قدرداني و تشکر خود را از مربی محترم و کلیه
یدارم.سبزمرادبهرامیبازنشستهسال91
دستاندرکارانبرگزارکنندهآنابرازم 
کارگاه اکسیژن نیز بیان داشت :بنده مدتی است که در کالسهای پرورش

گلهایخانگیشرکتمیکنم.اینکالسضمناینکهباعثیادگیریبسیار
خوبنحوهپرورشونگهداریانواعگلهااست،میتواندباعثافزایشنشاط
و پرورش روح و روان ما نیز گردد و این نشاط خود تولید انرژی مثبت کرده

و اثر روانی خوبی برای ما داشته باشد که در محیط خانواده و زندگی کارایی
ما را افزایش میدهد .جا دارد از اساتید محترم کانون خیرین فرهنگی آقایان
ذوبآهناصفهانکهباهمهمشکالتومشغلههایزیادکاریبهجایرفتن
به منزل و استراحت و رسیدگی به امورات خود بدون چشمداشتی مستقیمًا
به کالسهای تدریس خود میآیند و این خدمت بزرگ را به خانوادههای
ذوبآهنانجاممیدهندتشکرنمایم.مرادیخانیآبادیازفرزندانهمکارمان
درنورد 650نیزگفت:برگزاریاینچنینکالسهاییعالوهبرنحوهپرورش
و نگهداری گلها گیاهان در خانه باعث ایجاد انس و دوستی ما با دنیای
زیبای گیاهان که بخشــی از موجودات زنده در این کره خاکی هستند
نهایت تشکر را دارم.جواد فدوی خبرنگار افتخاری

اطاعیه استعداد یابی بازیکنان فوتبال در رده
مختلفسنی
با ســتحضار عالقمندان به شرکت در تســت های تیم های پایه
باشگاه ذوب آهن می رساند باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان
در جهت جذب بازیکنان و همچنین استعدادهای ویژه ورزش فوتبال در
رده های ســنی  14سال –  15سال – نونهاالن – نوجوانان – جوانان
و امید اقدام به برگزاری جلسات تست نموده است که مدارک مورد نیاز
،شرایط سنی هر رده  ،تاریخ جلسات تست و شرایط تست گیری به شرح
ذیل اعالم می گردد.
** شرایط سنی:
رده  14سال  83/10/11 ( :الی )82/10/11
رده نوجوانان  82/10/11 ( :الی ) 80/10/11
رده  15سال  82/10/11 ( :الی )81/10/10

فرهنگی 03

رده جوانان  80/10/11 ( :الی )77/10/11
رده امید  77/10/11 ( :الی )75/10/11
مــدارک و وســایل الزامــی مــورد نیــاز جهــت تســت گیری :
محل تست گیری  :مجموعه شفق چمن مصنوعی استاد عاطف
کارت بیمه ورزشی
البسه کامل ورزشی

فیش واریزی به مبلغ 500/000ریال به شماره حساب0109776442007
بانک ملی به نام باشگاه ذوب آهن اصفهان
مکان ثبت نام  :مجموعه شفق  -ساختمان باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب
آهن اصفهان دفتر سازمان فوتبال تیم های پایه
** تاریخ های برگزاری تست ها:

روز

تاریخ

ساعت

رده سنی

روز

تاریخ

ساعت

رده سنی

دوشنبه

96/3/29

17 -18:30

امید

پنجشنبه

96/4/8

17 -18:30

 15سال

18:30 -20

نونهاالن

18:30 -20

نونهاالن

سه شنبه

96/3/30

15 -16:30

 15سال

15 -16:30

نونهاالن

16:30 -18

امید

16:30 -18

 15سال

چهارشنبه

96/3/31

17 -18:30

امید

17 -18:30

نوجوانان

18:30 -20

نونهاالن

18:30 -20

جوانان

پنجشنبه

96/4/1

17 -18:30

 15سال

17 -18:30

جوانان

18:30 -20

امید

18:30 -20

نوجوانان

جمعه

96/4/2

15 -16:30

امید

17 -18:30

نوجوانان

16:30 -18

نونهاالن

18:30 -20

جوانان

شنبه

96/4/3

17 -18:30

امید

15 -16:30

جوانان

18:30 -20

 15سال

16:30 -18

نوجوانان

یکشنبه

96/4/4

17 -18:30

نونهاالن

17 -18:30

نوجوانان

18:30 -20

امید

18:30 -20

جوانان

چهارشنبه

96/4/7

17 -18:30

نونهاالن

17 -18:30

جوانان

18:30 -20

 15سال

18:30 -20

نوجوانان

جمعه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

96/4/9
96/4/10
96/4/11
96/4/12
96/4/13
96/4/14
96/4/15

نکته 1
از صحنههای زندگی فرار کردن ،نشانه ضعف است پس قوی باشیم.
امام علی(ع)
فرار کننده از میدان جهاد بداند خدای خود را به خشــم آورده و خود را
هالک کرده است .وسایل الشیعه
نکته 2
زمانی که میتوانی به خوشبختی دیگران کمک کنی دریغ نکن .امام
صادق(ع)

حضور با شكوه كاركنان ذوب آهن
اصفهان در مراسم روز قدس

پوالد مردان ذوب آهن اصفهان همچون سنوات گذشته از جبهه صنعت و
اقتصاد به خيل مردم انقالبي روزه دار و هميشه در صحنه اصفهان در مصالي
اصفهان پيوستند و در مراسم بزرگداشت روز جهاني قدس همگام و هم صدا
با ساير مسلمانان جهان شركت كردند  .آنها در لبيك به نداي ولي امر مسلمين
حضرت آيت ا ...العظمي خامنه اي مدظله العالي بار ديگر حمايت خود را از قدس
شريف و مردم مظلوم فلسطين با نداي مرگ بر اسرائيل به جهانيان نشان دادند
و سپس در مراسم با شكوه نماز جمعه شركت كردند .

عید سعيد فطر و جشن طاعت بر
رهیافتگان ضیافت الهی مبارک باد

عطر دلانگیز ایمان در دلها به مشام میرسد .گلبوتههای صبر و مبارزه
با نفس در جانها شکفته میشود .روز عید فطر همهچیز رنگ و بوی خدایی
دارد .هر چه اعمال نیک ،تقوا و پرهیزکاری انسان بیشتر باشد ،در روز عید به خدا
نزدیکتر و عطر و بوی عید برای او دلپذیرتر است .عید فطر زمان شکفتن
گلهای ایمان در دلوجان انســان است .تحفه خداوند به مؤمنانی است که
با سالح روزه به غبارروبی خانه دل پرداختهاند .آنان که پلیدی را از جان خود
بیرون راندهاند و بهجای آن اخالص و ایمان را جایگزین کردهاند .آری عید سعید
فطر روز تولد دوباره انسان است .عید فطر روز اول ماه شوال است .این روز از
مهمترین اعیاد مسلمانان است و در اکثر کشورهای اسالمی ،تعطیل رسمی
استومسلماناننمازعیدبرگزارمیکنند.شبعیدفطر،شبنزولرحمتالهی
است .شبی است که گناهان انسان آمرزیده میشود .در روایات آمده است که
فضیلت این شب از شب قدر کمتر نیست .شب عید فطر ،شبی است که خداوند
عطایا و پاداشهای خود را به مؤمنان روزهدار میدهد .غسل کردن ،زیارت امام
حسین(ع) ،خواندن دعاها و بهجا آوردن نمازهای مستحب ازجمله اعمال این
شب عزیز است .منبع :تبيان

دهم تير روز صنعت و معدن

روز صنعت را به كلیه صنعتگران ،مهندسان صنعتی و كارگران زحمتكش و
غیرتمندصنایعكشورتبریكمیگوییم.رسیدنبهاتحادواتفاقنظرواتخاذشیوههای
هماهنگ شده برای توسعه صنعتی اولین و مهمترین گام همكاری هر دو بخش
دولتی و غیردولتی است .این پدیده مثبت و كارساز بر پایه همكاری و وحدت رویه
ملی ،میتواند جهش كمی و كیفی فعالیتهای تولیدی صنعتی كشور را به ارمغان
بیاورد .طی سالهای اخیر ،كشور ما در جهت مقررات زدایی و آزادسازی تجارت،
گامهایاساسیارزندهایبرداشتهوبهموفقیتهایقابلتحسینیدستیافتهاست.
بهاینترتیب ،طرح ساماندهی اقتصادی دولت شکلگرفته و استحكام میپذیرد.
اصالحاتیكهدرزمینهتعدیلنرخهایمالیاتیوتجمععوارضودریافتیهایدولت
از صنایع به عمل میآید ،یك فعالیت بنیادی است كه میتواند بر سرعت و میزان
آن تا آن حد كه برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت
مثبت اقتصادی و كارآفرینی شوق برانگیز باشد ،بیفزاید .همچنین ،تصویب نهایی
قانونجدیدجلبوحمایتازسرمایهگذاریهایخارجییكگاماساسیدرغلبهبر
یكی از مهمترین موانع سرمایهگذاری در كشور محسوب میشود .طبیعی است كه
رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایههای داخلی و خارجی میتواند در افزایش
سرمایهگذاریكلنقشسازندهداشتهباشد.

در وادي ادب
عید فطر

كنون كه رفت ماه خدا ،آمد عيد صيام
به آن خم ابروى میکنم قعود و قيام
سالم من كه رساند به آن ماه درود
درود من كه رساند به اين ماه سالم
خوش آنکه برآيد به يك كرشمه دو كار
ثواب روزه و عيد عنايت و اكرام
بگويمتمرجالبحرينيلتقیان()1
که را خبر آید ز لذت شرب مدام
چنان برسيدند بهم لؤلؤ و المرجان()2
که عطر بهشت برين آيدم به مشام
دوباره بیقرار میشوم چراکه دلم
به افتتاح و ابوحمزه میگرفت آرام
ببخش تو بار گناهان من به الطافت
که عمر من همه بود خسرو زيان و مالم
دعا کنم بهحق علی ساقی کوثر
که بريزد خدا شراب کوثرم در جام
به رفتنش به حسرت و اندوه میکنم نگاه
نويد وصل دوباره بود مرا حسن ختام
 .1آيه  19الرحمن
 .2آيه  22الرحمن
شعر از بهنام عطایی شاغل در مدیریت تولید و توزیع برق

تسليت
خانواده محترم حاج گل قاسم هادی

درگذشــت مرحوم حاج گل قاســم هادی  ،آزاده و جانباز گرانقدر دفاع
مقدس که از همکاران پرافتخار بازنشسته ذوب آهن اصفهان و از فعاالن
فرهنگی این شــرکت بود را خدمت شما تسلیت عرض نموده  ،از درگاه
الهی برای آن مرحوم غفران و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم .

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

مراسم تكريم و معارفه فرمانده پايگاه
شهيدسليميان
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شنبه  3تــیر  29 /1396رمضان  24 /1438ژوئن  /2017شماره 1087

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
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سالروز عروج ملكوتي
شهداي گرانقدر
ذوبآهن اصفهان
گرامي باد

در آييني با حضور معاونت  HSEو كاركنان آتشنشــانی و فرمانده و شوراي
فرماندهي بسيج ذوبآهن ،مهندس مهدي سعيد رضايي بهعنوان فرمانده جديد
پايگاه شــهيد سليميان معرفي و از برادر محمدرضا عباسي كه به مدت يك دهه
مسئولیت فرماندهي اين پايگاه را بر عهده داشتند تجليل شد.
خليل شكراني ـ خبرنگار افتخاري

امورشهدا
جانبازان و ایثارگران شرکت

 7مقام قهرماني در مسابقات کشتی
فرنگی استان اصفهان به دست آمد
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برگزاري آيين معارفه امیر قلعهنویی بهعنوان سرمربی جدید
تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان

مسابقات کشتی فرنگی انتخابی نونهاالن استان اصفهان با شرکت  133نفر
کشتیگیر و با حضور  15تیم از  11شهرستان 21 ،و  22اردیبهشت در شهرستان
برخوار برگزار شــد .تیم فرزندان كاركنان حوزه مقاومت بســيج شهید تند گویان
ذوبآهن در اين مســابقات حائز رتبه شــدند كه اســامي آنها بدين شرح است:
محمود حيدرلو مقام سوم ،محمدمهدی ابوطالبی مقام سوم ،مهدی حقیقی مقام
دوم ،محمدرضا سبکتکین مقام سوم ،محمدحسین عباس زاده مقام اول ،مرتضي
سبكتكين مقام سوم و بهزاد حسن سده مقام سوم.
خليل شكراني ـخبرنگار افتخاري

آيينمعارفهامیرقلعهنوییسرمربیجدید
تیم فوتبال ذوبآهــن اصفهان با حضور
مهندس صادقی مدیرعامل شرکت سهامی
ذوبآهن ،جمعی از مدیران و معاونین این
کارخانه ،مدیران اســتانی ازجمله ســردار
قاسمی رئیس ســازمان ورزش شهرداری
اصفهان و جهانشــاهی دبیر هیئت فوتبال
استان،مهندسشهنازیرئیسهیئتمدیره،
سعید آذری مدیرعامل و احمدرضا فقیهی
معاونت فنی ورزشــی باشــگاه ذوبآهن
اصفهان در سالن شکیل خانه وزنهبرداری
اصفهان برگزار شد .در این مراسم که تعدادی
از بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ذوبآهن
اصفهان نیز حضورداشــته و همچنین با حضور اصحاب رســانه و قلم ،ورزشی نویسان،
خبرنگاران و عکاسان برگزار شد ،در ابتدا سعید آذری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی
ذوبآهن اصفهان ضمن خیرمقدم به امیر قلعهنویی و همراهان ایشان و کلیه حاضران در
این مراسم معارفه ،پیرامون شرایط فصل گذشته تیم فوتبال ذوبآهن و برنامههای فصل
جدید این تیم صحبت کرد و آینده پیش رو را بســیار روشن و مثبت دانست .سعید آذری
همچنین از مهندس صادقی مدیرعامل کارخانه ذوبآهن و اعضای هیئتمدیره باشگاه
که همواره پشتیبان و حامی ورزش ذوبآهن بوده و هستند و از تالش بیوقفه کارگران
شرکت سهامی ذوبآهن تقدیر و تشکر کرد .در ادامه نیز مهندس شاهرخ شهنازی دبیر کل
کمیته ملی المپیک کشور و رئیس هیئتمدیره باشگاه ذوبآهن در ارتباط با روند انتخاب
امیر قلعهنویی به سرمربیگری تیم فوتبال ذوبآهن صحبت کرد و در قسمتی از گفتههای
خود ضمن ابراز این مسئله که باشگاه ذوبآهن یکی از پرافتخارترین باشگاههای تاریخ
ورزش ایران از گذشته تاکنون بوده و در ورزشهای متعددی و در طی سالها بدنه تیمهای
ملی را تأمین کرده اســت ،از زحمات سعید آذری بهعنوان مدیرعامل باشگاه و همچنین
پرسنل باتجربه و حرفهای باشگاه ذوبآهن به نیکی یادکرد .وی در ادامه از حضور بسیار
مثمرثمر مهندس صادقی مدیرعامل شرکت سهامی ذوبآهن در رشد و اعتالی ورزش
ذوبآهن به نیکی یادکرد .پس از صحبتهای مهندس شهنازی ،مهندس احمد صادقی
مدیرعامل شرکت سهامی ذوبآهن به پشت تریبون رفت و با ذکر یا علی ،گفتههای خود
را آغاز کرد .مهندس صادقی با اشــاره به مظلوم واقعشدن همیشگی ورزش ذوبآهن در

قاسم حدادی فر در ذوبآهن
ماندگار شد

در محل ســتاد باشگاه فرهنگی
ورزشــی ذوبآهن اصفهان ،قاســم
حدادی فر هافبک خالق و چپ پای
تیم فوتبــال ذوبآهن با قــراردادی
یکســاله ،بار دیگر به تیم و باشگاه
همیشگیخودپیوست.

عیادت سعید آذری مدیرعامل باشگاه
ذوبآهن و مدیران این باشگاه
از رسول کربکندی پیشکسوت
فوتبال ذوبآهن
ســعید آذری مدیرعامل
باشــگاه فرهنگی ورزشی
ذوبآهــن اصفهــان به
همراه مدیران این باشگاه
به منزل رسول کربکندی
پیشکســوت فوتبــال
ذوبآهن رفتــه و از وی
عیادت کردند .شایان ذکر است ،رسول کربکندی پای راست خود را عمل جراحی
کرده است.

شریفات و بوحمدان ذوبآهنی شدند

عرصه کشوری و ملی ،به این مسئله اشاره
کرد که باشگاه ذوبآهن از ابتدای تأسیس
خود برای ورزش کشــور خدمات شــایان
توجهی را انجام داده است؛ ازجمله تأسیس
مدارس پایه در رشتههای والیبال ،بسکتبال و
فوتبال که ملی پوشان بسیاری را به تیمهای
ملی تحویل داده اســت مهندس صادقی
خطاب به امیر قلعهنویی ضمن ابراز عالقه
و خوشحالی از پیوستن ایشان به تیم فوتبال
باشــگاه ذوبآهن گفت :بــرای مجموعه
ذوبآهــن ،اخالقمداری و توجه به اصول
مکتب حضرت علی(ع) بسیار حائز اهمیت
و کلیدی اســت و در درجه اول از شما که
یک مربی نمونه اخالق مدار و پایبند به اصول اسالمی و ایرانی هستید تقاضا داریم که به
رشد این مبانی اسالمی و انسانی در ذوبآهن کمک نمایید ،اما درعینحال قهرمانی هم
از شما میخواهیم و باهمت و تالش مدیرعامل باشگاه و اعضای هیئتمدیره و پشتیبانی
مجموعه ذوبآهن از شما ،امیدواریم به این مهم نیز دستیابیم و با توجه به برخی مشکالت
مالی موجود ،از هرگونه کمکی به باشگاه دریغ نخواهیم کرد و هرگز پشت باشگاه را خالی
نخواهیم گذاشت .در بخش انتهایی مراسم معارفه امیر قلعهنویی سرمربی جدید تیم فوتبال
باشگاه ذوبآهن که به همت و تالش و برنامهریزی مدیریت و پرسنل روابط عمومی باشگاه
ذوبآهن به بهترین شکل برگزار شد ،امیر قلعهنویی در صحبت کوتاهی ضمن تقدیر از کل
مجموعه اعالم نمود که برای اثرگذاری آمده و خطاب به بازیکنان که در تاالر مراسم حضور
داشتند اظهار کرد که بایستی ریاضت بکشند تا موفق شوند بهافتخار دست یابند و سخت کار
کردن را اولین اصلکاری خود در فصل جدید دانست .وی همچنین ضمن ابراز این مسئله
که انضباط و مسائل اخالقی در نزد وی حائز اهمیتی دوچندان است ،گفت :من از باخت
بدم میآید و باید بهسختی تالش کنیم تا به آنچه الیق و شایسته باشگاه ذوبآهن است
دستیابیم .در پایان این مراسم ،شال نمادین و پیراهن تیم فوتبال باشگاه ذوبآهن توسط
مهندس صادقی ،مهندس شهنازی و سعید آذری به امیر قلعهنویی اهداء شد و با توجه به
زمان کمی که تا شروع اولین تمرین تیم فوتبال ذوبآهن در چمن مجموعه ورزشی ملت
باشگاه ذوبآهن باقیمانده بود ،اصحاب رسانههای مکتوب و غیر مکتوب و بخشهای
مختلف خبری صداوسیما مصاحبههایی را با وی انجام دادند.

برگزاری همایش خانوادگی ضیافت
همزمان با ماه مبــارک رمضان و والدت با
ســعادت کریم اهلبیت امام حسن مجتبی(ع)
محفل ضیافت افطار خانوادگی چون سالهای
گذشــته به همت پایگاه بســیج اباذر و شهید
دستغیب در جوار شهدای گمنام کوه صفه اصفهان
و با حضور خانواده کارکنان و بسیجیان ذوبآهن
برگزار شــد .در این مراســم پس از اقامه نماز
جماعت و برنامه افطار ،حجتاالسالموالمسلمین
دکتر لقمانی کارشــناس خانواده در مورد سبک
زندگی دینی و هنر خوب زیستن به ایراد سخناني
پرداخت و گفت :یکی از مسائلی که ما در طول
زندگی با آن ســروکار داریم هنر خوب زیستن است؛ بعضیها میگویند زندگی مانند
بستنی اســت پیش از آنکه آب شــود باید از آن لذت ببریم و الزمهاش این است که
کاری کنیم خوب باشــیم نه اینکه خوش باشیم همیشه خوش بودن جواب نمیدهد

اسماعیل شریفات با عقد قراردادی یکساله به ذوبآهن پیوست .مهاجم تیم
فوالد خوزستان با امضای قرارداد خود به تیم فوتبال ذوبآهن ملحق شد .همچنین
حمید بوحمدان بازیکن فصل گذشته نفت تهران ،با امضای قراردادی یکساله ،در
لیگ هفدهم با لباس ذوبآهن بازی خواهد کرد.

اطالعيه ورزشي
سرپرستی امور ورزش همگانی شرکت ثبتنام از فرزندان عزیز پرسنل شرکت
در قالب مدارس آموزشی تخصصی در اوقات فراغت تابستان ،رشتههای ورزشی
فوتبال ،والیبال ،بسکتبال ،شنا و همچنین اردوهای دانشآموزی یکروزه در قالب
طبیعتگردی وکوهگشت را بهزودی آغاز خواهد کرد.

تسليت

زندگی جوامع غربی اینگونه اســت که فقط به
دنبال خوش بودن هستند و هنگامیکه از همه
خوشیها و لذتها استفاده کردند و به حد اشباع
رســیدند اینجاســت که حس پوچي کرده و به
سمت پوچی و خودکشی میروند .دکتر لقمانی
افزود :برای اینکه بهشتی شویم باید هنر خوب
زیستن را پیدا کنیم و برای رسیدن به این مهارت
بکوشیم دانش و آگاهی خود را نسبت به معرفت
زندگی باال ببریم و در واقع اشتباهات گذشته را
جبران کنیم و بدانیم اگر امروز جلوی اشتباهات
خود را نگرفتیم فردا جلو اشتباهات ما را میگیرند
و در این جهت باید از تجربیات دیگران هم اســتفاده کنیم .گفتنی است در این مراسم
برادر احمد حسینی به مدیحهسرایی پرداخت همچنین اجرای موسیقی سنتی و مسابقه
خانوادگی از دیگر برنامههای اين اردوی ضیافتي بود.

بازديد از خانواده شهدا و جانبازان شركت

همكار گرامي جناب آقاي یوسف قاسمی
مصيبت وارده را خدمت شــما و خانواده محترمتان
صميمانه تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي
آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان سالمتي و
طول عمر خواستاريم.
روابط عمومي شركت

گروه بازديد امور شهدا و جانبازان بهمنظور ارج نهادن به مقام شامخ
شهدا و جانبازان گرانقدر دفاع مقدس از خانوادههای شهيدان ماشاءا...
فريدوني ،حسين لك ،حسن براتي ،مهدي عليجاني ،عبدالحسين براتي
و جانبازان قربانعلي رمضاني ،گلمراد عرفاني و بختیار سلحشوری تجليل
به عمل آورد.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا جانبازان و ايثارگران

برگزاري مسابقات پرس سينه به میزبانی
پایگاهشهیدسلیمیان
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بازديد ويژه مسئولين از خانواده شهدا و
جانبازانشركت

در ايام ماه ضيافت الهي و بهمنظور پاسداشت مقام شامخ شهدا و جانبازان شركت،
موسي سليماني مشاور مديرعامل و سرپرست امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران شركت
به همراه مهدي تاكي از كارشناســان بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان لنجان از
خانوادههای معزز شهيدان منصور عباسي ،رمضان محمدي ،محمد سياح ايران و جانباز
گرانقدر عليداد بابايي بازديد کرده و ضمن تجليل از ايشان از نزديك در جريان مشكالت
و خواستههای آنان قرار گرفتند.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا جانبازان و ايثارگران

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:
نام و نام خانوادگي
شاغل

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

احمد مهري

1396/03/15

نت

آيلين

1396/02/16

اموال و انبار

حسام

حسيناسفندياري

1396/03/02

اموال و انبار

هلما

محسنساكي

1396/02/08

نورد

ونوس

رضا نامداري

1396/03/14

نورد

ماهان

اسماعيلانصاري

1396/03/08

نت

پوريا

محمد حسين مهرابي

1396/02/08

نورد

فاطمه زهرا

جواد قائدي

1396/03/15

نورد

پرستو

سيدمصطفي
موسوي

محمد والي پور

1396/03/10

نورد

آرش

داود كهن

1396/03/16

آبرساني

آوش

حسينقاسمي

1396/03/21

اتوماسيون

صبا

رسولسنماريان

1396/03/07

آگلومراسيون

ثنا

عليرضاتوكلي

1396/03/08

آگلومراسيون

احمد شيخ االسالمي

1396/03/10

راه آهن

امير عباس

جابر رجائي

1396/03/08

توليد و توزيع برق

عرفان

محمدسليميان

1396/02/04

مهندسيصنايع

ترانه

مهدي اسالمي

1396/03/17

كك سازي

ترنم

داود نصر الهي

1396/03/11

فوالد سازي

نازيال

مهديممتاز

1396/03/22

فوالد سازي

پرهام

اصغر براتي

1396/03/07

فروش

مهسا

محمد

حسين

پیوند مهرورزان

مسابقات پرس سینه به میزبانی پایگاه شهید سلیمیان (آتشنشانی) در دو رده سنی زیر  40و باالی  40سال برگزار شد .نتايج اين مسابقات به شرح ذيل است:
نفرات سوم

به مناسبت ماه مبارك رمضان انجام شد

**نتایج نهایی مسابقات باالی  40سال

وزن
59
66
74
83
93
105
120
120+

نفرات اول
محمدرضا خوروش
قاسم نظری
ناصر حق نظر ،مهدی شیرزاد
بهفر دری
سهراب بهرامی
سروش سلیمانی
محمدحسین اسماعیلزاده
حسین کاظمی

نفرات دوم
مسعود محمدی
رجبعلی فتحی
هادی نعمتاهلل
جواد محسنی
اسماعیل مرادی
-

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

مجيدشكوري

1396/03/11

كك سازي

محمد طاهري فر

1396/03/07

نورد

محمد حسين ايزدي

1396/02/08

نورد

احمدعباسي

1396/03/03

آبرساني

مجيدوحيددستجردي

1396/02/28

راه آهن

غالمحسينمختاري

1396/03/21

خدمات

