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مديربازاريابيذوبآهناصفهان :مدير بازاريابي ذوبآهن اصفهان معتقد است برای انسجام بیشتر شرکتهای
داخلی جهت حضور بیشتر در بازارهای بینالمللی و تقویت جایگاه این
شرکتها در بازارهای جهانی ،به تشکیل اتحادیه صادرات محصوالت فلزی
نیاز داریم.

محصوالتفلزینیازمندتشکیلاتحادیه
صادراتاست

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی:

مهمترینوظیفه
مجموعهدانشگاهی،
تولید عالِم ،تولید علم
و جهتدهی صحیح به
عالِم و علم است

حضرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم انقالب
اســامی ضمن شــنیدن دیدگاهها و نقطه نظرات
دانشــجویان درباره مســائل علمی و دانشگاهی و
همچنین موضوعات سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی
کشور در ســخنانی ،دانشجویان را در صفوف مقدم
مبارزه مستمر نظام اسالمی با نظام سلطه خواندند
و بــا تأیید نگاه نقادانه و مطالبهگرانه دانشــجویان
در مســائل مختلف« ،نگاه آرمانگرایانه و مأیوس
نشــدن از شکســتهای مقطعی» را مکمل این
دغدغهمندی دانستند و با تاکید بر لزوم واقعبینی و
ایفای نقش فعال تشکلهای دانشجویی انقالبی و
اهتمام جدی به تبیین و غلبه دادن گفتمان انقالب
اسالمی در دانشگاهها ،گفتند :رکن اساسی دانشگاه،
دانش است و مهمترین وظیفه مجموعه دانشگاهی،
تولید عالِم ،تولید علم و جهتدهی صحیح به عالِم
و علم اســت .حضرت آیتاهلل خامنهای در ابتدای
سخنانشان ،ســخنان دانشجویان در این نشست را
بسیار متین ،قوی ،سنجیده و در سطح باال توصیف
کردند و ضمــن توصیه مســئوالن وزارت علوم و
دانشگاه آزاد به بهرهمندی از این افکار متقن ،گفتند:
مجموع مطالبی که بیان شــد ،حاکی از رشد سطح
فکر مجموعههای دانشــجویی نسبت به سالهای
اول انقالب و حتی ســالهای گذشته است و این،
همان چیزی اســت که به آن احتیاج داریم .ایشان
مطالب خــود را با یک مقدمه در خصوص کلیدواژه
«نظام ســلطه» آغاز کردند و افزودند :نظام سلطه
به معنای یک نظام دوقطبی جهانی اســت که در
یکقطب آن« ،ســلطهگر» و در قطب دیگر« ،زیر
سلطه» قرار دارد .رهبر انقالب اسالمی به دوگانههای
شکلگرفته در ذیل نظام سلطه اشاره کردند و گفتند:
دوگانه «پیشرفت و توقف» ،دوگانه «ابتکار و تقلید»،
دوگانه «استقالل سیاســی و وابستگی» و دوگانه
«اعتمادبهنفس و انفعال» ،دوگانههایی هستند که در
دو یا سه قرن اخیر به وجود آمدند و کشورهای مسلط
با برنامهریزی علمی و دقیق تالش کردند تا ضمن
انتقال جهانبینی ،فرهنگ و عادات خود به کشورهای
زیر سلطه ،این حالت را ابدی و دائمی کنند .حضرت
آیتاهلل خامنهای با اشاره به اینکه فقط برخی کشورها
امکان رهایی جزئی از برخی زمینههای سلطه را پیدا
کردند ،افزودند :در چنین شرایطی ،انقالب اسالمی
در مقابل نظام سلطه سینه سپر کرد و توانست ایران
را از این منجالب بهطور کامل خارج کند .ایشــان
گفتند :ممکن است برخی بگویند که چگونه جمهوری
اسالمی بهطور کامل از نظام سلطه خارجشده است
درحالیکه هنوز برخی آثار فرهنگ غربی در جامعه
مشاهده میشود؟ رهبر انقالب اسالمی افزودند :در
پاسخ باید گفت خروج از تمام شئونات مربوط بهنظام
سلطه و اداره همه شئون فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
کشور برخالف مسیر جریان سلطه ،در نظام جمهوری
اسالمی قانون قطعی اســت که البته ممکن است
تخلفاتی هم از آن بشود ولی این موضوع با نبو ِد قانون
یا وجود قوانین مخالف ،متفاوت است .رهبر انقالب
اسالمی با نادرست خواندن برخی سخنان که با اشاره
به عملکرد بد یک وزارتخانه ،نظام اسالمی را ناکارآمد
میخوانند ،تأکید کردند :بزرگترین دلیل «کارآمدی
نظام» ،استمرار و بقای آن است و اگر نظام اسالمی
ناکارآمد بود ،تاکنون بلعیدهشده بود .حضرت آیتاهلل
خامنهای ،اعالم موضع صریح و قاطع نظام اسالمی
در مقابل قدرتها را حادثهای بســیار مهم دانستند
و تأکید کردند :همین موضوع یکی از نشــانههای
آشکار کارآمدی نظام است .ایشان با تأکید بر اینکه
جوانان مؤمن ،انقالبی و حزباللهی نباید پیشرفتها
و دستاوردهای بیشمار نظام اسالمی را از یاد ببرند،
افزودند :انقالب اسالمی با ایستادگی در مقابل نظام
سلطه ،توانست به ملت ایران ،هویت و آرمان بدهد.

اطالعيهفروشغلتك،
رينگ و روليك كار كرده
شركتسهاميذوبآهن
اصفهان در نظر دارد تعدادي
غلتك ،رينگ و روليك
کارکرده و مازاد بر نياز خود
را به فروش برساند .جهت
كسباطالعاتبيشتربه
تارنمايشركتبهنشاني
esfahansteel.com
مراجعهفرماييد.

تیمفوتسالکارگری
ذوبآهننایبقهرمان
مسابقاتجامرمضان
استاناصفهانشد
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مسابقاتفوتسالقهرمانیکارگران
استان اصفهان (جام رمضان) که از
تاریخ  96/3/6و با حضور  20تیم و
انجام  54بازی در ورزشگاه کارگران
آغازشده بود 15،تيرماه با انجام
بازی فینال بین تیمهای ذوبآهن و
هسا به پایان رسید .در دیدار نهایی
ذوبآهن با قبول ...
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باهدف ارتقای راندمان توليد فوالد صورت گرفت

راهاندازی مجدد
واحد آهن اسفنجی قائم

ویــــترین هفته

گروههایجهاديعامل
محرومیتزدایی،كسب
تجربه،تربيتنيروو
خودسازي جوانان است
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فرهنگی
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رویداد
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رویــداد
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فرهنــگی
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نظامپيشنهادهاگنجینهای
غني از اندیشهها و نظرات
جهت رسيدن به اهداف
سازماناست

حضورفعالذوبآهناصفهان
درنمایشگاههایساختمانی
تبریزومشهد
پوشش زنان ایران اسالمی
نمادی از اقتدار کشور و
تجلیبخشآرمانهاست

ذوبآهن اصفهان موفق به تمدید پروانههای
سطح سنجی رادیوگرافی صنعتی و XRFشد
بههمتتالشگرانآزمایشگاهرادیوایزوتوپمدیریتاتوماسیون
و ارتباطات ،شــرکت سهامی ذوبآهن اصفهان موفق به تمدید
پروانههای سطح سنجی رادیوگرافی صنعتی و XRFشد .مهندس
سیدحمیدراد،مدیرمهندسیاتوماسیونوارتباطاتشرکتبااعالم
اینخبرافزود:امروزهکاربردمنابعوتجهیزاتپرتوزادرفنآوریهای

نوین از جایگاه ویژهای در پزشکی ،صنعت ،کشاورزی و ...برخوردار
است که همگام با توسعه فنآوریها رو به گسترش است .وی ادامه
داد:درمراکزصنعتیفوالد،آلومینیوم،سیمان،حفاریومجتمعهای
پتروشیمیوهمچنینپرتونگاریهایصنعتیازاینکاربرداستفاده
میشود .وی خاطرنشان کرد :کارخانه ذوبآهن اصفهان نیز از این
قاعده مستثنا نبوده بهطوریکه در سطح سنجهای ثابت تعداد392
عدد چشمه رادیواکتیو از نوع سزیم و کبالت و در رادیوگرافی صنعتی
تعداد دو عدد دوربین پرتونگاری از نوع ایکس و ایریدیوم  192و دو
عدددستگاهآنالیزمواددرکارخانهذوبآهناصفهانموجوداست.وی

یادآور شد :کنترل سطح ذوب  30شاخه ریختگری در فوالدسازی
توسط این چشمههای سطح سنجی انجام میگیرد .مهندس راد
خاطرنشان کرد :کارکنان سختکوش آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ ،با
بهروز کردن و اجرایی کردن کلیه دستورالعملهای شرکت سهامی
ذوبآهن اصفهان و رعایت آخرین قوانین حفاظت در برابر اشعه
سازمان انرژی اتمی ایران در ارتباط
با سالم نگ هداشتن محیطزیست و
سالمتی کارکنان موفق به دریافت
پروانههای فوق شدند .وی تأکید
کــرد :این مــدت باالترین زمان
ممکنی است که قوانین سازمان
انــرژی اتمی ایــران اجــازه داده
پروانههای مذکور تمدیدشده و اين
امر افتخــاری برای کلیه کارکنان
شرکت است که با تطبیق آخرین
قوانین محیطزیســت روز دنیا در
نالمللی این مدارک را که دارای ارزش و اعتبار باالیی
ســطح بی 
است دریافت کردهاند .مهندس راد همچنین از تالشهای مهندس
فرقدانیسرپرستآزمایشگاههایاتوماسیونوارتباطات،رحمتاهلل
خاشعی سرپرست ،مجتبی مرادی شخص مسئول ،داریوش سهی
زادهمسئولفیزیکبهداشتسطحسنجی،محمدخاشعیمسئول
فیزیک بهداشت ،XRFفرهاد محمدی مسئول فیزیک بهداشت
رادیوگرافی،یعقوبمحمدی،سیدفریبرزمیراحسنی،احمدخاشعی،
احسانمردانی،سعیدضیاییواسماعیللکقدردانیکرد.
محسنسليميان،خبرنگارافتخاري

پروژههایزیستمحیطیانجامشدهدرذوبآهناصفهان

پروژهسهگانهزیستمحیطی بخشآگلومراسيون

تاريخ شروع :سال 87
تاريخ پايان :سال 90
مشخصات :تعــداد چهار سيســتم تصفيه غبار از
نوع فيلتر کیسهای ( )bag filterبا ظرفیتهای:
 27000مترمکعب در ســاعت براي مســير آگلومره
برگشتي
 36000مترمكعب براي ساختمان كوارتزيت
 50000مترمكعب در ساعت براي كاميون ريز
 141000مترمكعب بر ساعت براي ساختمان c8,9

پروژه  Hot Chargeسبب صرفهجویی
دربخشهایمختلفمیشود

با توجه به اهميت پــروژه  Hot Chargeدر كاهش قيمت
تمامشدهمحصوالتبامهندسمحمدقائدامينيسرپرستدفترفني
نوردگفتگوييانجامدادهایمكهدرادامهمیخوانید.مهندسقائداميني
گفت:فرايندانتقالمستقیمشمشداغریختهگری
شده از فوالدســازی به نورد  ،500در قالب پروژه
شارژ شــمش داغ ()HOT CHARGING
نامگذاری شده است .وي افزود :این پروژه با هدف
کاهش مصرف گاز کوره نورد  500و جلوگیری از
اتالف انرژی صرف شده جهت تولید شمش و در
راستای اهداف سازمان ملل برای کاهش مصارف
و حفظ منابع و مسائل زیستمحیطی حدودًا از اواسط سال  93در
دستورکارقرارگرفتهاست.سرپرستدفترفنينوردادامهداد:ازمزایای
این طرح میتوان به کاهش مصرف گاز و جلوگیری از اتالف انرژی
استفادهشــده در تولید شمش و حفظ منابع اشاره کرد .صرفهجویی
چشمگیر در مصرف گاز ،رساندن کار جرثقیلهای فوالدسازی و نورد
درناحیهمذکوربهحداقلممکنوجلوگیریازانبارششمشباتوجه

به محدودیتهای موجود نيز صرفه اقتصادي چشمگيري را به دنبال
خواهد داشت .وي بيان كرد :با توجه به اینکه شمش داغ مستقیم از
فوالدسازی به نورد  500منتقل میشود ،از انبارش شمش ،کار زیاد
جرثقیلهای نورد و فوالدســازی و توقفهای و
استهالکهای این جرثقیلها جلوگیری به عمل
خواهدآمدکهتسریعدرروندتولیدرابهدنبالخواهد
داشت .مهندس قائد اميني افزود :سفارش قطعات
اين پروژه انجامگرفته است و در مهندسی نت در
دست بررسی و برنامهریزی ساخت است .پیگیری
حمل قطعات و تجهیزاتی که بایســتی توسط
شرکت خارجی ( )INTECOتأمین گردد نیز در دست اقدام است.
سرپرست دفتر فني نورد با اشاره به اينكه عملیات فونداسیون ،ساخت
قطعات و نصب و بهرهبرداری از چالشهای موجود اين پروژه است از
همكاري مدیریتهای فوالدسازی ،نورد (دفتر فني و نورد ،)500نت
مکانیک ،نت ساختمان ،امور فنی بهرهبرداری ،تولید و توزیع برق و
انرژی تشكر و قدرداني کرد.

هزينه پروژه 17:ميليارد ريال
تناژ كل تجهيزات 230:تن
حجم خاکبرداری 1900:مترمكعب
حجم بتنریزی 1500:مترمكعب
اســتاندارد خروجي :كمتــر از  50میلیگرم بر
نرمال مترمکعب
اســتاندارد زیســتمحیطی مربوطه250 :
میلیگرم بر نرمال مترمکعب
بهمنظور كاهش و كنترل آالیندههای زیستمحیطی

ناشــي از فرآيندهاي بخش آگلومراســيون در نواحي
كاميــون ريز ،مســير آگلومره برگشــتي ،ســاختمان
كوارتزيت و ســاختمان  c8,9كه ايــن مناطق يا فاقد
سيســتم تصفيــه آالیندههای زیســتمحیطی بوده و
يا سیســتمهای موجود آنها به دليــل راندمان پايين از
اثربخشی مناسب در حذف آالیندههای زیستمحیطی
برخــوردار نبودند پروژه مذكور تعريف و اجرا شــد و در
ســال  1390با حضور رياست وقت ســازمان حفاظت
محیطزیست كشور به بهرهبرداری رسيد.

(( آگهي فراخوان ))

شركتسهاميذوبآهناصفهان
رديف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت
دريافتاسناد

مهلت
ارائهپيشنهاد

اجراي بخشي از فعالیتهای
مربوط به آزمايشگاه راديو
9600347 R1
96/5/11
96/4/28
ايزوتوپ  ،بهرهبرداری و
مناقصهعمومي
1
نگهداري دروازه ايمني
نقراضه
مربوط به آه
مناقصه) در سايت شركت به آدرس ذيل درج میشود.
برگزاري
ضمن ًا ليست استعالمهای مربوط به خريدهاي متوسط (بدون

ساير موارد :

 -1زمان دريافت اسناد  :از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان ساعت اداري مهلت دريافت اسناد (مندرج در جدول)

-2جهت دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس  www.esfahansteel.comمراجعه فرماييد.

روابط عمومی ذوب آهن

02

رويداد
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با هدف ارتقای راندمان توليد فوالد صورت گرفت

راهاندازی مجدد واحد آهن اسفنجی قائم
سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

چند نفر از همکاران در تماس با شماره « 104سالم آتشکار» روابط
عمومی ســؤاالت خود را به شرح زیر مطرح کرده و خواستار رسیدگی و
پاسخ مسئوالن شدهاند:
**  .1علت کاهش ســهمیه شیر قســمتهای مختلف
کارخانه؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :بر اســاس قرارداد منعقده جدید با
پیمانکار سقف قرارداد نسبت به سال گذشته کاهشیافته که به طبع بر
اساس اولویت بیماریزا بودن شغلهای همکاران ،سهمیه قسمتهای
مختلفکاهشیافتهاست.
** .2درخواســت لحاظ کردن اعتبار یارانهای ویالهای
چادگان از ابتدای سال .96
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :با توجه به نظر مســاعد مدیریت
عالی شرکت و بر اساس مصوبه مورخ  96/4/12کمیته فرهنگی ،مقرر
شد از تاریخ  96/5/1مبلغ یکمیلیون و پانصد هزار ریال اعتبار یارانهای
جهت استفاده کلیه کارکنان از ویالهای شرکت در مناطق سهگانه مجتمع
تفریحی چادگان اختصاص یابد .بنابراین همکارانی که قبل از این تاریخ
استفاده نمودهاند کل مبلغ بهصورت اقساطی با تخفیف مربوطه از حقوق
آنها کسر میشود.
** .3ابراز گالیه از عدم سمپاشــی قسمتهای مختلف
کارخانه با توجه به شروع گرما.
سرپرستی فضای سبز و امور پسماند :پس از پیگیریها و انعقاد قرارداد
با پیمانکار مربوطه ،عملیات سمپاشی از تاریخ  96/4/17شروع و تا پایان
 96/5/12عملیات سمپاشی کلیه قسمتها به اتمام میرسد.
افکارسنجیروابطعمومی

نظامپيشنهادها
گنجینهایغنياز
اندیشههاونظرات
جهت رسيدن به اهداف
سازماناست

کارگاه تولیــد آهــن اســفنجی قائم ،در
مديريت آگلومراسیون با تأمین گندله ،ششم
خردادماه مجدد راهاندازی شد .مهندس تورج
نوابي ،مدير بخش آگلومراسیون با اعالم این
خبر گفــت :در حال حاضر این واحد با تأمین
آهن اســفنجی کیفی به عنــوان جایگزین
مناســب بخشــی از قراضه موردنیــاز واحد
فوالدســازی در مدار تولید به شمار میرود و
قادر اســت آهن اسفنجی موردنیاز کارخانه را
از لحاظ کمــی و کیفی تأمین نموده و نقش
مؤثری در کاهش ضریــب HMR(Hot
 ) Metal Raitionو افزایــش راندمــان
تولید فوالد ایفا کند .وي افزود :در حال حاضر
تولید آهن اسفنجی در این واحد ساالنه حدود

 180-200هزار تن با توجه به شرایط موجود
است .مدير بخش آگلومراسيون درباره فناوری
تولید آهن اســفنجی در ذوبآهن اصفهان
تصريــح كرد :فنــاوری جدیدي بر اســاس
شکســت گاز طبیعی به روش اکسیداسیون
جزئی بــا نام طــرح قائم  2در ايــن زمينه
مورد اســتفاده قرار میگیرد که در اداره ثبت
اختراعات نیز به ثبت رســیده اما تکنولوژی
تولید آهن اسفنجی در فوالد مبارکه بر اساس
شکست گاز طبیعی به روش کاتالیستی با نام
طرح میدرکس است .مهندس نوابي مزاياي
اســتفاده از آهن اسفنجی به جای قراضه در
کنورتور فوالدسازی را چنين برشمرد :تحقق
آنالیز شیمیایی استاندارد محصوالت فوالدی
در صورت اســتفاده از آهن اسفنجی به دلیل
هموژن بودن و ترکیب یکنواخت آن ،گوگرد
و فسفر کمتر در آهن اسفنجی نسبت به آهن
قراضه ،عملیات تصفیه مذاب کمتر شــده و
در نتیجــه عملیات متالوژیکی در داخل کوره
آسانتر انجامشده و بهرهوری باالتر میرود،
با جایگزینی آهن اســفنجی به جای قراضه
میزان مس ،کروم ،تنگســتن ،سرب ،قلع و
روی و ســایر عناصر مزاحم و مضر در چدن
و فوالد مذاب کاهشیافته و کیفیت و خواص
مکانیکی محصوالت ریختهگری و فوالدی
افزایــش مییابد ،به دلیل انــدازه هماهنگ

 DRIبه بهرهوری افزودهشــده و همچنین
آهن موجود بهصورت اکسید در آهن اسفنجی
با حمــام کربن واکنــش داده که منتهی به
جوشــش مذاب شــده و موجب انتقال بهتر
گرما و شتاب واکنش ســرباره  /فلز در طی
فوالدسازی میشود .به همین دلیل همگونی
حمــام بهبودیافته و منتهی بــه هیدروژن و
نیتروژن کمتری در فوالد میشــود و کیفیت

برگزاري همايش ارتقای سالمت رواني محيط كار
در ذوبآهن اصفهان
همايش ارتقای ســامت روانــي در محيط كار ،چهارشــنبه 14
تیرماه با حضور جمعي از كاركنان به همت مديريت آموزش و توســعه
منابع انســاني در تاالر آهن شركت برگزار شد .در ابتداي اين همايش
مهندس حسيني ،مدير آموزش و توسعه منابع انساني طي گزارشي اهم
فعالیتهای فرهنگي و آموزشي شركت در سال  95را برشمرد .وي به
اهميت آموزشهای مرتبط با پيشگيري از آسیبهای اجتماعي از جمله
اعتياد به مواد مخدر در بين همكاران و خانوادههای آنها اشــاره كرد و
گفت :مهمترین سرمايه هر سازمان ،نيروي انساني آن است و مهمترین
تحول در هر ســازمان نيز تحول نيروي انساني است .مدير آموزش و
توسعه منابع انساني شركت تصريح كرد :در سال  95پانزده هزار ساعت
نفر آموزش براي  2هزار نفر از كاركنان ذوبآهن ارائهشــده است .در
ادامه همايش سخنران مدعو ،دكتر علیاکبر ابراهيمي كارشناس مسئول
امور اعتياد اداره كل سازمان بهزيستي استان اصفهان در مورد آشنايي
با روشهای سالمســازی در محيط كار ،تأثیــر اعتياد در محيط كار و
خســارتهای ناشي از اعتياد در محيط كار به ايراد سخنراني پرداخت.
وي اعتياد را يك مشكل اجتماعي با علل اجتماعي معرفي کرد و درمان
آن را نيز منوط به همكاري افراد معتاد ،تالش جامعه و نهادهاي مرتبط
معرفي نمود .كارشناس مسئول امور اعتياد اداره كل سازمان بهزيستي
استان ،اعتياد را هرگونه وابستگي شديد است كه تداومیافته و خارج از
كنترل اســت و نهايتًا داراي عوارض منفي است .از اين جهت اعتياد
شــامل مواد مخدر ،الكل و حتي اعتياد به حضور در فضاي مجازي و...

را شامل میشود .دكتر ابراهيمي بيشترين اعتياد در جامعه فعلي ايران را
اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي معرفي و خاطرنشان كرد :عامل
اصلي نزاعهای اجتماعي و تصادفهای رانندگي نيز در همين دو مورد
خالصهشده است .وي اعتياد را عامل انهدام خانوادهها و خسارت بزرگ
اقتصادي براي جامعه دانست و رفع آن و بازپروري معتادان و همچنين
بازگشــت آنها به خانواده و جامعه را امري الزم و حياتي برشمرد .وي
افزود :اعتياد قابلپیشگیری و درمان است ولي بهترين راه عدم ابتال به
آن اســت چراکه افراد معتاد با اينكه درمان میشوند ولي شفا نمییابند
و از نظر ذهني تا آخر عمر معتاد هستند .وي ضمن ارائه آمار مبتاليان
به مواد مخدر در جهان و ايران و تشــريح انواع مواد مخدر به گسترش
اعتياد در جامعه ايران و خصوصًا در بين زنان و نوجوانان و حتي دانش
آموزان پرداخت و گفت :بدترين نوع اعتياد ،اعتياد به مصرف شيشه است.
وي در ادامه به چگونگي نظارت خانوادهها بر رفتار فرزندان خود اشاره
كرد و داليل گرايش فرزندان به اعتياد را نداشــتن معنا براي زندگي،
ضعف ايمان ديني ،در دســترس بودن مواد مخدر ،نداشتن تفريحات
سالم ،بيكاري و كاهش صبر و تحمل فرزندان در برابر مشكالت دانست
و گفت :در حال حاضر ســازمانها با تنبيه و تشویقها و بخشنامههای
الزم مسئله اعتياد در بين كاركنان را كنترل میکنند .در جامعه نيز براي
رهايي از اعتياد هیچگاه دير نشــده اســت .هر زمان براي جلوگيري از
اعتياد و درمان آن بايد اقدام کرد .شایانذکر است در پايان اين همايش
دو كليپ آموزشي مرتبط با مسائل اعتياد نيز براي حاضران پخش شد.

درهمایشحجابوعفافعنوانشد

پوشش زنان ایران اسالمی نمادی از اقتدار کشور و
تجلیبخشآرمانهاست

در نظام پيشنهادها كليه افراد سازمان درباره روشهای حل مسائل و
ارتقای بهرهوری فعاالنه انديشــه كرده و حاصل آن را در قالب طرحها و
پيشنهادها به سازمان ارائه میکنند و بدين طريق ،يك نظام همفكري و
هماندیشی براي رسيدن به اهداف سازمان به وجود میآید و باعث پيشرفت
و بهرهوری سازمان خواهد شد .به همين بهانه در اين شماره گفتگويي داريم
با يكي از پیشنهاددهندگان برتر مديريت فوالدسازي ،جواد فخاري تكنسين
ماشــینکاری شاغل در تراشکاری دانیلی ( 7و  )8كه شرح گفتگو در پي
میآید .فخاري گفت :نظام پيشنهادها ،نظام همكاري فكري و عملي كليه
كاركنان يك سازمان با سطح مختلف مديريتي آن سازمان است و در اين
نظام كليه افراد سازمان درباره روشهای حل مسائل و مشكالت و ارتقاي
بهرهوری ســازمان فعاالنه انديشيده و حاصل تفكر ،تأمل و تعمق فردي
و تبادلنظرهای گروهي را در قالب طرحها و پيشــنهادها به سازمان ارائه
میکنند .وي افزود :طراحی و ساخت یک عدد صفحه تقسیم مدرج دستی
( ،)rotory tableساخت یک عدد مکانیزم واشربر ویکتوری ،طراحی و
ساخت یک عدد فیکسچر جهت ماشینکاری ریلبند ( )LFفوالدسازی،
ساخت یک عدد مورس جهت بســتن گردبر الماسه برای بزرگ کردن
سوراخ آجر استکانی نسوز ایستگاه  5و طراحی و ساخت یک عدد ابزار (بور)
سوراخ تراش جهت ماشینکاری جای کنس بلبرینگ (گیریبکس گیریس
پمپ ایستگاه  )6از مهمترین عناوين پيشنهادات اينجانب است .فخاري
نظام پيشنهادها را گنجینهای غني از اندیشهها ،نظرات و راهحلهای مختلف
در جهت نيل به اهداف سازمان دانست و گفت :گیربکس گیریس پمپ
ایستگاه ریختهگری به دلیل کارکرد زیاد قسمت کنس بلبرینگ آن دچار
شکستگی شد که باعث شد غیرقابل استفاده شود ولی با ساخت یک عدد
قلم سوراخ تراش بهوسیله ماشین فرز قسمت شکسته شده ماشینکاری شد
و یک عدد بوش داخل آن زده شد که دوباره قابلاستفاده بود و گیربکس
دوباره به مدار بازگشت.

بهمناسبتهفتهعفافوحجاب،همایشیتحتاینعنوانباحضورمدیران،
مسئولین و مشاوران مدیرعامل شرکت و همچنین بانوان شاغل در ذوبآهن
اصفهانوتنیچندازاعضایکانونخیرینفرهنگی
بانوانباسخنرانیویژهدکتراما نالهیاستاددانشگاه
و مشاور خانواده سهشنبه بیستم تیرماه به همت
مديريتروابطعموميومدییریتآموزشوتوسعه
منابع انسانی و بر اساس تصميم كميته فرهنگي
شركت در تاالر آهن برگزار شد.
** پوشــش زنان ایران اســامی
نمادی از اقتدار کشور و تجلیبخش
آرمانهاست
در ابتداي اين همايــش مهندس علمداری،
مشاورفرهنگياجتماعيمديرعاملشركتضمن
خوشآمد گویی به حضار با اشاره به اینکه پوشش
زنانایراناسالمینمادوپرچمیازاقتدارکشوروتجلیبخشحفظآرمانهاست،
گفت:بانوانشاغلدربخشهایمختلفذوبآهناصفهانضمنرعایتموازین
و دستورات اسالمی در جبهههای صنعت ،درمان و فرهنگ در حال خدمت به
جامعه ،خانــواده ،میهــن و آرمانهای
انقالب اسالمی هستند .وی با ذکر مثالی
متناســب با محیط صنعتی ،در بخشی
دیگر از سخنان خود چنین عنوان کرد :در
ذوبآهن اصفهان مانند سایر صنایع برای
هرقطعهوتجهیزیکدستورالعملایمنی،
تعمیرات و نگهداری بهمنظور جلوگیری
از بروز حوادث در نظر گرفتهشــده است
تا کارکنان در کنار استفاده از این دستگاه
بتوانند عالوه بر تأمین رزق حالل و ایفای
نقش در راستای ارتقای بهرهوری شرکت ،سالمتی خود را نیز موردتوجه قرار دهند
تارسالتشرکتنیزبهنحومطلوبمحققشود.
** قرآنکریم،هدیهخداوندبهانسانهاست
مشاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت تصریح کرد :خداوند متعال نیز
زمانیکهانسانراآفریدبرایحفظگوهردرونیاو،دستورالعملزندگیسعادتمندانه
و بازگشت موفقیتآمیز از دنیا به سرای آخرت را به وی ابالغ کرد .قرآن کریم،

هدیه خداوند به انسانهاست که مجموعه کاملی از کلیه دستورات در این کتاب
ارزشمند قرار دادهشده است و برای بهرهبرداری و درک عمیق دستورات آن نیاز
است بصیرت و آگاهی کامل داشته باشیم تا نتیجه
مطلوب حاصل شــود .در ادامه دکتر امان الهی استاد
دانشــگاه و مشاور خانواده گفت :در خصوص رعایت
عفاف و حجاب و همچنین ســایر دستورات الهی،
هر یک از انسانها نیاز است ابتدا خودشان به معنای
و تأثیرات شگرف این مضامین واقف باشند تا بتوانند
بدون اجبار روند مناسب را در پیش بگیرند .وی افزود:
آموزش عفاف و حجاب نیاز است از دوران کودکی و
بدوناجباروهمچنینبراساساصولعلمیموردتوجه
والدینقرارگیرد.
* * خوشبختیداشتندوستداشتنیها
نیست بلکه خوشبختی دوست داشتن،
داشتههااست
ایناستاددانشگاهبااشارهبهاینکهآرزویخوشبختیونشاطهموارهموردتوجه
همه انسانها است اظهار کرد :در شرایط فعلی انسانها هر چه به دنبال کسب
این دو آرزوی بزرگ هستند متأسفانه از
آنها فاصله میگیرند .در حال حاضر واژه
خســتگی به عنوان یک مشکل بزرگ
زندگیهمهانسانهاراتحتتأثیرقرارداده
تداشتنیها
است.خوشبختیداشتندوس 
نیست بلکه خوشبختی دوست داشتن،
داشتههااست.
* بايد باتجربــه دوران
*
گذشته و نشاط زمان حال براي
آيندهبرنامهریزیکرد
دكترامانالهيخاطرنشانكرد:اگرانساناضطرابفرداوغمديروزرافراموش
كند روز خوبي را ســپري میکند .انسانها مشكالت گذشته و ترس از زندگي
آينده را همواره با خود دارند و لذا نمیتوانند در زمان حال شادماني كسب نمايند.
درصورتیکه بايد با تجربه دوران گذشته و نشاط زمان حال براي آينده برنامهریزی
کنیم .شایانذکر است اين همايش با برنامه شاد فرهنگي و هنري و همچنین
اجراي گروه پير اميد همراه بود كه موردتوجه حضار قرار گرفت.

فوالد افزایش مییابد و شــمشهای باکیفیت
بهمراتب بهتر جهت تولید انواع محصوالت دیگر
تولید میشود؛ انبار سازی ،انتقال ،شارژ و عملیات
تولیدذوبدرصورتاستفادهازآهناسفنجیبهتر
اســت و بهبود مصارف ،میزان خطرات و میزان
آلودگیهای ایجادشــده در مقایسه با قراضه نیز
از دیگر مزایای تولید این نوع آهن دانست .مدير
بخش آگلومراسيون بيان كرد :طرح قائم 2در حال

حاضر بهصورت مداوم فعال است ولی اهم دلیل
توقف این واحد سه دليل اساسی دارد :عدم تأمین
گندلهبهعنوانمادهاولیه،عدمتأمینگازطبیعیبه
ویژهدرفصلسرماواستهالککمپرسورپروسس
طی  20ســال بهرهبرداری به عنوان اصلیترین
تجهیز این واحد و عدم تعمیر یا جایگزین کردن
آن طی سالهای گذشته .مهندس نوابي گفت :در
رابطه با تعمیر و نگهداری این واحد گراف منظم

ماهیانه و سالیانه وجود دارد .شایانذکر است پروژه
به ظرفیت رسانی این طرح نیز در حال اجرا است.
وي گفت :در زمان توقف این کارگاه بخش زیادی
ازعملیاتاجراییپروژهبهظرفیترسانینیزانجام
شد و کلیه معارضات جهت بهرهبرداری همزمان
با اجرای پروژه به ظرفیت رسانی برطرف گردیده
و شرایط کارگاه برای بهرهبرداری و تکمیل پروژه
بهطورهمزمانمهیاوآمادهشدهاست.

مديربازاريابيذوبآهناصفهان:

محصوالتفلزینیازمندتشکیلاتحادیهصادراتاست

مدير بازاريابي ذوبآهن اصفهان معتقد اســت برای انسجام بیشتر
شرکتهای داخلی جهت حضور بیشتر در بازارهای بینالمللی و تقویت
جایگاه این شــرکتها در بازارهای جهانی ،به تشکیل اتحادیه صادرات
محصوالت فلزی نیاز داریم .مهدی ســرلک گفت :تشــکیل اتحادیه
صادرات محصوالت فلزی از افت قیمت محصوالت فلزی کشورمان از
جمله آهن و فوالد در بازارهای بینالمللی بهویژه در کشورهای همسایه
جلوگیری میکند .وی افزود :متأسفانه بسیاری از تجار ،به این دلیل که
شرایط مناسبتری در بازارهای کشورهای همسایه داشته باشند دست
به اقدامهایی میزنند که موجب افت بهای محصوالت فلزی در بازارهای
کشورهای همسایه میشود .این کارشناس صادرات محصوالت فوالدی
تاکید کرد :برای تقویت جایگاه شرکتهای داخلی در بازارهای بینالمللی
نیازمندتشکیلاتحادیهصادراتمحصوالتفلزیهستیمتاازتصمیمهای
جزیرهای برای صادرات محصوالت فلزی جلوگیری کنیم .مدير بازاريابي
شركت بيان كرد :متأسفانه ارزشگذاری برای فروش محصوالت فلزی
کشــورمان در بازارهای بینالمللی بهویژه کشــورهای همسایه متولی
ندارد و نبود این متولی موجب شــده تا محصوالت ایرانی در مقایسه با
محصوالت مشابه خارجی باکیفیت یکسان در بازار کشورهای همسایه
با قیمت پایینتری به فروش برســد .ســرلک تاکید کرد :محصوالت

فوالدی شــرکتهای داخلی از جمله ذوبآهن اصفهان توان رقابت با
مشابه خارجی در بازارهای جهانی را دارد و باید برای تقویت جایگاه این
محصوالت در بازارهای بینالمللی بهصورت جدی برنامهریزی کرد .وی
اظهار کرد :کیفیت محصول میلگرد تولیدی شرکت ذوبآهن اصفهان از
میلگرد تولیدشده توسط شرکتهای اوکراینی و ترکیهای کمتر نیست اما
همین محصوالت به دلیل نبود اتحادیه صادرات محصوالت فلزی و نبود
متولی خاص ،در بازارهای کشورهای همسایه با قیمت کمتری نسبت به
محصوالت شرکتهای کشورهای یاد شده به فروش میرسد .خاطرنشان
میشود« ،مهندس احمد صادقی» مدیرعامل شرکت ذوبآهن اصفهان
درباره برنامههای صادراتی این شرکت اوایل اردیبهشت امسال به ایرنا گفته
بود :امسال برنامه صادرات این واحد صنعتی دستیابی به صدور یکمیلیون
تن محصوالت است که نسبت به عملکرد پارسال که  700هزار تن بود،
رشــد بیش از  40درصدی خواهد داشت .وی افزایش صادرات و تالش
برای دستیابی به بازارهای جدید صادراتی را از جمله سیاستهای این واحد
صنعتی بیان کرد که دستاورد آن در سال  1395رشد  100درصدی میزان
صادرات محصوالت نسبت به سال قبل از آن بود که به رقم حدود 700
هزار تن رسید و پس از سالها ،صادرات تیرآهن به کشورهای اروپایی از
سر گرفته شد.

حضور فعال ذوبآهن اصفهان
در نمایشگاههای ساختمانی تبریز و مشهد

چهاردهمین نمایشــگاه بینالمللی صنایع فــوالد ،معادن ،فلزی،
ریختهگری ،متالوژی و تجهیزات وابسته با حضور  ۱۷۰شرکت داخلی
و  ۳۰شــرکت خارجی در شهر تبریز آغاز شد .ذوبآهن اصفهان نیز
به عنــوان اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فوالد ســاختمانی
کشور با برپایی غرفه در این نمایشگاه حاضرشده است .این نمایشگاه
به مدت چهــار روز از  ۲۰لغایت  ۲۳تیرمــاه  ۱۳۹۶در محل دائمی
نمایشــگاههای بینالمللی تبریز دایر اســت .همچنین تیم مدیریت
بازاریابی ذوبآهن اصفهان طبق برنامهریزی انجامشــده در حاشیه
نمایشــگاه با هدف تعامل و اطالعرسانی ویژگیهای کیفی و شرایط
فروش محصوالت ذوبآهن نســبت به برگزاری جلسات مشترک با
نظاممهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ،انجمن انبوهسازان
آذربایجان شرقی و اتحادیه آهنفروشان تبریز اقدام کردند .همچنین
ذوبآهن در بیســتمین نمایشگاه بینالمللی ســاختمان (معماری و

عمران) و صنایع سرمایشی و گرمایشی در مشهد مقدس نیز حضوری
فعال دارد .این نمایشــگاه از  ۱۹تیرماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا
 ۲۳تیرماه میزبان بازدیدکنندگان است.
در این نمایشگاه بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی که در
زمینه صنعت ســاختمان فعالیت می کنند حضور دارند.مدیر بازاریابی
و کارشناســان فروش ذوب آهن اصفهان نیز در نمایشــگاه مذکور
ضمن ارائــه توضیحات الزم در خصوص محصوالت جدید از قبیل
تیر آهن  Hمذاکراتی نیز با فروشــندگان آهن آالت انجام دادند .در
حاشــیه این نمایشــگاه تیم نمایندگان بازاریابی و فروش ذوب آهن
اصفهان جلساتی با پیمانکاران بزرگ پروژه های عمرانی و ساختمانی
از جمله قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا و شرکت های ساختمانی آستان
قدس رضوی برگزار و در زمینه راههای افزایش مصرف محصوالت
ساختمانی استاندارد و با کیفیت ذوب آهن اصفهان مذاکره کردند.
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آیتا ...رهبر:

تجديد میثاق گروه جهادي ذوبآهن اصفهان با شهداي گمنام

گروههای جهادي عامل محرومیتزدایی،
كسب تجربه ،تربيت نيرو و خودسازي
جوانان است

تشکیل پایگاه بسیج در حراست ،يك ابتكار خوب بود

اعضاي گروه جهادي ذوبآهن اصفهان متشكل از
حدود  40نفر از برادران و خواهران حوزه مقاومت بسيج
شهيد تندگويان ذوبآهن و دانشگاه پيام نور زرینشهر در
روز سهشنبه  20تيرماه سال جاري قبل از اعزام به منطقه
چنار رود شهرستان چادگان با حضور در يادمان شهداي
گمنام شركت با دو شهيد واالمقام ،در اين مكان زيارت و
عهد و پيمان بستند .خبرنگار هفتهنامه آتشكار در حاشيه
حضور گروه جهادي بر سر قبور شهداي گمنام با دو تن
از مسئولين اين گروه به گفتگو پرداخت.
حســن صالحي شــاغل در بخش آگلومراسيون و
عضو بسيج ذوبآهن كه مسئوليت اين گروه جهادي
را بر عهده دارد هدف از تشكيل گروه جهادي را عمل
به دستورات الهي و خدمت به نيازمندان مناطق روستايي
و پرورش نيروهاي خدماتي و جهادي در راستاي تحقق
فرمايشات مقام معظم رهبري حضرت آيتا ...خامنهای
مبني بر اجراي اقتصاد مقاومتي و محرومیتزدایی در
روســتاها و مناطق محروم معرفي كرده و يادآور شد:
گروه جهــادي ذوبآهن اصفهان از ســالها قبل به

فعاليت مشغول بوده است .اما با برنامهریزیهای جديد
و منسجم از سال  95با حضور بسيجيان و دانشجويان
پيام نور زرینشهر به فعاليت پرداخته و در منطقه لنجان و
در سطح استان مشغول خدمت به روستایيان است .وي
گروه جهادي را شامل  44نفر آقا و خانم معرفي کرد كه
با حضور در مناطق محروم ،به ارائه خدمات فرهنگي،
عمراني ،آموزشي ،ديني و بهداشتي میپردازند .وي افزود:
اين گروه در هر بار اعزام  10الي  15روز در مناطق مستقر
و به ارائه خدمات متنوع خود میپردازد.
مريــم زارعي دانشــجوي دانشــگاه پيــام نور
زرینشهر و مســئول خواهران گروه جهادي نيز در
گفتگو با خبرنگار ما ضمن تشريح فعالیتهای گروه
جهادي یادآور شد :این گروه طی سالهای گذشته در
شهرستان لنجان و مناطق باغبادران به خدمترسانی
مشــغول بوده و در ســال قبــل نيز بــا حضور در
مناطق چادگان و در بين ســاكنين و عشاير منطقه
خدمترسانی کرده و درهرحال حاضر نيز برای ارائه
خدمات عازم منطقه چنار رود در شهرستان چادگان

امام رضا(ع) فرمودند :به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته
باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.
(بحاراالنوار)
حضرت زهرا(س) فرمودند :کســی کــه عبادتهای خالصانه خود را
بهسوی خدا فرســتد ،پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو
خواهدفرستاد.
(بحاراالنوار)

شهادت امام جعفر صادق(ع)
را به عموم شیعیان جهان تسلیت
عرضمینماییم
در تاریخ  96/4/20شــورای فرماندهی و اعضای
فعال پایگاه بســیج شــهدای مدافع حــرم مدیریت
حراست دیداری با حضرت آیتاهلل رهبر مسئول دفتر
نمایندگی سازمان تبلیغات اسالمی ذوبآهن داشته و از
رهنمودهای آن عالم عالیقدر بهرهمند شدند .مسئول
دفتر نمایندگی ســازمان تبلیغات اســامی ذوبآهن
در این دیدار اظهار داشــت :این ابتکار تشکیل بسیج

هستيم .وي تشــكيل گروه جهادي و اعزام آنها به
مناطق محروم را تبلور خودجوش و تلفيق كار و عمل
و تخصص با همديگر معرفي كرده و يادآور شد :براي
انجام خدمات خود از کمکهای بيمارســتان شهيد
مطهري و کمکهای مادي و معنوي اقشار مردم نيز
برخوردار بوده و اين کمکها را به مناطق روستايي
منتقــل میکنیم .وي افزود :گــروه اعزامي خدمات
پزشــكي ،هنري ،مشاورهای ،ورزشــي ،خانوادگي و
غيره را به مناطق محروم ارائه میدهند .وي استقبال
مردم مناطق محروم از خدمات گروه جهادي را فراتر
از تصور و انتظار معرفي كرد و از همكاران ذوبآهني
و دانشــجويان براي حضور در ايــن گروه جهادي
دعــوت به عمل آورد .این جهادگر بســیجی گفت:
عالقهمندان و جوانان با حضور در گروههای جهادي
ضمن چشيدن طعم خدمترســانی به محرومان با
دوري از محيط خانواده و كار و تحصيل و حضور در
ميان مردم ضمن ديدن الطاف الهي به كسب تجربه
و تكميل شخصيت و خودسازي نيز موفق میشوند.

نكات پندآموز ائمه معصومين

در حراســت کام ً
ال بهجا بوده ،اسم زیبایی برای پایگاه
انتخابشــده و همه شــما مدافع حریم اهلبیت(ع)
هستید .بدانید که همه شــما در حال عبادت هستید.
شما در بســیج و در حراست که وظیفه حفظ امنیت را
دارد ،برای رضای خدا كار كنيد چون ســایر ارگانها از
شــما الگو میگیرند .هدف همه ما مشترک است و در
راستای انجام کارهای فرهنگی است.

چراغآبادی
ذوبآهن اصفهان بهعنوان اولين واحد فوالدسازي كشور نقش ارزشمند
و مؤثری در پيروزي انقالب اســامي داشــته و با شروع جنگ تحميلي
ذوبآهن اصفهان بهعنوان يك واحد پشــتيباني ،مهندسي و رزمي نقش
قابلتحسین در دفاع مقدس داشته و تعداد  13456نفر از كاركنان ذوبآهن
بهعنــوان رزمنده و ايثارگر در جبهههای حق عليه باطل حضور داشــتند.
ذوبآهــن در اين راه با تقديم  283شــهيد و  1450جانباز و  86نفر آزاده
پيشتاز در جهاد هشتساله بوده است .در عصر بيداري اسالمي پيام ،ياد و
خاطره شهداء چراغ راهمان گشته و با تأسی از بيانات گهربار مقام عظماي
واليت حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) كه فرمودهاند «زنده نگهداشتن
ياد و خاطره شهداء كمتر از شهادت نيست» ذوبآهن اصفهان افتخار دارد
همگام با فعالیتهای اقتصادي و توليدي در خدمترسانی به ايثارگران و
اجــرای قوانین مصوب ایثارگران و حمایت عملی از اين عزیزان در نشــر
يادبودها و خاطرات آنان سعي و اهتمام داشته باشد .كتاب چراغ آبادي در همين راستا به زيور طبع آراستهشده است.
آنچه در اين كتاب خواهید خواند ،شــمهای از زندگینامه شــهید عوضعلی محمدی سیاهبومی از كاركنان ذوبآهن
اصفهان اســت که توسط فريدون محمدي ســياه بومي به رشته تحرير درآمده و به همت روابط عمومي ذوبآهن
اصفهان منتشرشده است.

بغض غریبی گلوی عالم را میفشــارد و سنگینی داغی جانسوز بر
ِ
پی مرد
قلب زمین زخم میزند .مالئک ،کوچهپسکوچههای مدینه را در ِ
بینظیری میگردند که محض ِر مبارکش ،منبع فیض آسمانی بود؛ اما چه
زهرآگین کینه منصور،قلب سپیدش را هزار پاره
سود که اینک خوشههای
ِ
کرده است .امشب کوچههای مدینه داغدارند و بقیع ،چشمانتظار آخرین
مسافر خویش است .بقیع ،بقعهای خاموش و تاریک؛ بقیع ،آشنایی غریب؛
بقیع ،مزار بی چراغ و فانوسی که مظهر مظلومیت هزار و اندی ساله است.
در بقیع ،روضه الزم نیست ،خودش مرثیه مجسم است...
شهادت امام صادق (ع) در  25شوال سال  148هجری قمری ،در 65
سالگی ،به دستور منصور دوانیقی ،خلیفه ستمگر عباسی ،بهوسیله سمی که
به آن بزرگوار خوراندند ،در شهر مدینه اتفاق افتاد .محل دفن امام صادق(ع)
قبرستان بقیع است.
منبع:تبيان

حکایت
هیچچیز باارزشتر از امروز نیست

مشکل اصلی تغذیهای ایرانیها را بشناسید

ماایرانیهامثلهمهملتهاذائقهخاصیداریم
و تنوع غذاییمان هم خوب است .البته ما زیاد اهل
غذاهای ســفت هستیم و با غذاهای آبکی میانه
چندانی نداریم .ژاپنیها به طور متوسط روزانه سی
نوع غذا میخورند که از تنوع باالیی برخوردار است.
اما منظور از تنوع در برنامه غذایی چیســت و چرا
اینقدراهمیتدارد؟
** غذایایرانی
ما عــادت کردهایم که به غذا اهمیت چندانی
ندهیم و شاید فقط نگران آهن و قند و چربی غذا
هســتیم .یکی از عوارض این عادت ،خوب و بد
کردنغذاهاستمث ً
الماستخوباستوشکالت
بد ولی این خوب یا بد قطعیت ندارد .ارزش واقعی
هر غذا به محتوای آن اســت .یکی از مشکالت
خوب و بد کردن غذاها این است که باعث میشود
خیلیازغذاهارانخوریم.یعنیک ً
الهمهبدهاراکنار
بگذاریم.بعضیازافراددرنخوردنغذاهایبدبسیار
وسواسیعملمیکنند.اینوسواسسببمیشود

چرا بعضی آدمها به طرز عجیبی سالم هستند؟
وعدههای غذاییشان به سه وعده صبحانه ،ناهار و
شام محدود شود .البته تنها دلیل عدم تنوع غذایی
ایننیست.گاهیبیپولیدلیلبسیارمهمیاست.
** به دنبــال افزایش کیفیت مواد
خوراکیباشید
مــا باید غذا و محتویاتش را بشناســیم و
بفهمیم .مواد مغذی در غذا از هم جدا نیستند و
جدا هم خورده نمیشوند .پرتقال فقط ویتامین
 Cنیست بلکه این میوه پروتئین هم دارد .غذا
چیزی بیش از جمع محتویاتش اســت چون
مواد شــیمیایی داخل آن با هم و با سایر مواد
خوراکیای که هم زمان مصرف میشــوند،
واکنشهایی دارنــد .در بعضی کتابها آمده
برخی از غذاهــا را باید بهتنهایی مصرف کرد
اما واقعیت این اســت که گاهی کیفیت غذا با
ترکیب برخی از خوراکیها افزایش پیدا میکند.
مث ً
ال آهن موجود در غالت در حضور ویتامین
 Cبهتر جذب میشود .بنابراین اضافه کردن

آب پرتقال به صبحانهای که عمدتًا از غالت
تشکیل شده کاری هوشمندانه است.
غذای متنوع انعطافپذیری ،لذت طلبی و
ماجراجویی را بیشتر ارضاء میکند .بهتر است
غذا خوشمزه باشــد و با جمعی که دوستشان
داریم ،خورده شود و حتیاالمکان خودمان هم
در تهیه غذا مشارکت داشته باشیم .متأسفانه

نســل امروز کشــورمان کمتر با خانواده غذا
میخورند ،آشــپزی بلد نیستند و قدر فرهنگ
غذاییمان را نمیدانند
پس واجب است که شــیمی و فیزیک غذا
را بشناسیم .غذایی که می خوریم ناشناختههای
شناختهشده و نشــده زیادی دارد .بعضی از آدمها
به طرز عجیبی سالم هستند و بهندرت به سرطان،

دیابت،فشارخونوسکتهقلبیدچارمیشوند.علت
معمو ً
ال تغذیه اینهاست که بیشتر سبزی و میوه و
روغن زیتون میخورند .شاید فکر کنید که در این
غذاها یک ماده خاص وجود دارد پس میشــود
قرصش را ساخت و مصرف کرد و راحت شد .ولی
اینتفکرغلطاستچونتأثیرغذاهاصرفًابهخاطر
یک ماده خاص درون آنها نیست.
** مشــکل اصلی تغذیهای کشور
پرخوریاست
در حــال حاضر بازار آنتیاکســیدان و داروی
گیاهیوگیاهخواریخیلیداغاستوهیچروزنامه
و مجلهای هم از بیان این مطلب مصون نماندهاند.
واقعیت این اســت که بعضی دستورات غذایی و
مکملها مفید هستند اما هیچکدام به پای «مادر
طبیعت» نمیرســند .ما هنوز طبیعت را درست
نمیشناسیمشایددرآیندهبهتربشناسیم.
از سوی دیگر باید دانست که تنوع در برنامه
غذایی مصرف را متعادل هم میکند .در طبیعت

و خوراکیها مواد مضر هم هست (مث ً
ال سمی به
نام«سوالنین»درجوانههایسبزسیبزمینیوجود
دارد) که البته در غذاهای صنعتی (مثل اسیدهای
چرب با ترانس باال) بیشــتر است .امروز مشکل
اصلی تغذیهای کشــور ما پرخوری است و تنوع
غذایی مضرات پرخوری را کمتر میکند .و یکی
از مشــکالت آموزشهای تغذیه امروز این است
که همه چسبیدهاند به یک هرم مواد غذایی که
در این هرم مفیدترینها با نامطلوبترینها یکی
هستند ،یعنی هر چه که هرم مواد غذایی میگوید
خوب اســت ،خوشمزه نیست.دیگر اینکه غذای
متنوع انعطافپذیری ،لذت طلبی و ماجراجویی
را بیشــتر ارضاء میکند .بهتر است غذا خوشمزه
باشد و با جمعی که دوستشان داریم ،خورده شود
و حتیاالمکان خودمان هم در تهیه غذا مشارکت
داشته باشیم .متأسفانه نسل امروز کشورمان کمتر
با خانواده غذا میخورند ،آشپزی بلد نیستند و قدر
یدانند.
فرهنگغذاییمانرانم 

عدهای دوست در یک مهمانی شام گرد هم جمع شده بودند .هر یک از
آنها خاطراتی از گذشته تعریف میکرد .یک نفر پرسید :بهترین روز عمرتان
کدام روز بوده است؟ زنوشوهری گفتند :بهترین روز عمر ما روزی بوده که
با هم آشنا شدیم .زنی گفت :بهترین روز زندگیام روزی بود که نخستین
فرزندم به دنیا آمد .مردی گفت :روزی که از کارم اخراج شــدم بهترین و
بدترین روز عمرم بوده؛ آن روز باعث شد که روی پای خودم بایستم و راه
تازهای را شروع کنم و از آن روز به بعد از هر قسمت زندگیام راضی هستم.
این گفتگو ادامه داشت تا اینکه نوبت به زنی رسید که تا آن هنگام ساکت
بود .از او پرســیدند :بهترین روز عمر تو چه روزی بوده اســت؟ زن گفت:
بهترین روز زندگی من امروز است؛ زیرا امروز روزی است که بیش از همه
روزها برایم ارزشمند است .من نمیتوانم دیروز را به دست بیاورم و آینده هم
مال من نیست؛ اما امروز مال من است تا آن را هر طوری که میخواهم
بگذرانم و ازآنجاییکه امروز تازه اســت و من هم زنده هستم پس امروز
بهترین روز من است و خدا را برای این شکر میکنم.

سعید آذری مدیر برتر باشگاهی ورزش
کشور شد
ســازمان قهرمانــان ملــی ورزش
ایران اســامی مدیران برتر در  22حوزه
مدیریتی را منتشر کرد که نام سعید آذری
مدیرعامل باشــگاه ذوبآهن دراینبین
بهعنوان مدیر برتر سال  95حوزه مدیریت
باشگاهی دیده میشود .ششمین همایش
ملی تجلیل از مدیران برتر سال ورزش
کشور یادواره شهید حسن طهرانی مقدم
قرار است در دهه سوم تیرماه برگزار شود.

برگزاري كالس آموزش حقوق كاربردي
همکارانی که مایل هستند اطالعات حقوقی خود را افزایش دهند جهت ثبتنام
در کالس آموزش حقوق کاربردی تا پایان تیرماه  96به مجموعه آموزشی شفق،
واحد کانون خیرین فرهنگی آقایان ذوبآهن اصفهان مراجعه کنند.
زمان برگزاری :سهشنبهها ساعت  18در مجموعه آموزشی
شفق

تیم فوتسال کارگری ذوب آهن
نایبقهرمان مسابقات جام رمضان
استان اصفهان شد
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مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :علی سلیمانی
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ملكوتي
شهداي گرانقدر
ذوبآهن اصفهان
گرامي باد

امورشهدا
جانبازان و
ایثارگرانشرکت

امراله تقيان ديناني

 /1361/04/26شلمچه

غالمعلي مهرابي فرداني
 /1361/04/24شلمچه

محمدبراتياحمدابادي

 / 1360/04/30مريوان

مهدي عابدي جزيني

ولي اله داوري دولت آباد

/1361/04/31شلمچه

 /1361/04/24شلمچه

دعوت  7بازیکن ذوبآهن به مرحله دوم اردوی تیم ملی بانوان
سرمربی تیم ملی والیبال بانوان  24بازیکن را به دومین
مرحلــه اردوی آمادگی این تیم برای حضور در رقابتهای
قهرمانی آسیا دعوت کرد که نام هفت بازیکن ذوبآهنی
دراینبین دیده میشود .تیم ملی والیبال بانوان ایران ،خود
را برای حضور در نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی
زنان آســیا که  18تا  26مردادماه ســال جاری به میزبانی
شهر «مانیل» کشور فیلیپین برگزار میشود ،آماده میکند.

منادریس محمودی ،نــدا چمالنیان ،فرزانه زارعی ،فاطمه
ایدلخانی ،فرزانه مرادیان ،هاله متقیان و فرانک بابلیان هفت
بازیکن ذوبآهنی دعوتشده به این اردو هستند .چهارده تیم
در این رقابتها شرکت دارند و تیم ملی والیبال بانوان ایران
در گروه چهارم با تیمهای تایلند ،چین تایپه و مالدیو همگروه
است .اکرم قهرمانی سرمربی تیم ملی والیبال بانوان از بین
 31بازیکن مرحله نخست اردوی آمادهسازی  24بازیکن را

برای اردوی مرحلــه دوم دعوت کرد که بازیکنان از امروز
تمرینات خود را آغــاز میکنند .زینب گیوه .مائده برهانی.
شبنمعلیخانی،مهدیهخواجهکالیی.مهتابرحمانی.مهسا
صابری .نگار کیانی .شکوفه صفری .سودابه باقر پور .الهام
فالح.سارااخالقی،تهمینهدرگزنی.فاطمهامینی.میناروستا.
فاطمه حسنی .ریحانه داور پناه و فاطمه احمدی دیگر بازیکن
دعوتشده به مرحله دوم اردوی آمادهسازی هستند.

اطالعيه
مسابقات فوتسال قهرمانی کارگران استان اصفهان (جام رمضان) که از تاریخ
 96/3/6و با حضور  20تیم و انجام  54بازی در ورزشــگاه کارگران آغازشده بود،
 15تيرماه با انجام بازی فینال بین تیمهای ذوبآهن و هســا به پایان رســید .در
دیدار نهایی ذوبآهن با توجه به دوکارته بودن دروازهبان و مصدوم بودن دروازهبان
ذخیره خود بازی را بدون دروازهبان آغاز کرد و یکی از بازیکنان خود را درون دروازه
جایداده بود و این مشکل کار را برای ذوبیها سخت کرد که در پایان دونیمه تالش
و بازی سخت ،نتیجه  3بر  3به دست آمد و سرنوشت تیم قهرمان به ضربات پنالتی
کشــیده شد .در پایان ضربات پنالتی (بازهم نبود دروازهبان تیم ذوبآهن) اين تيم
نایبقهرمان اين دوره از مسابقات شد .تیم پیشکسوتان ذوبآهن نیز کاپ اخالق این
دوره از بازیها را آن خود کرد .اسامی کادر فنی و بازیکنان تیم ذوبآهن عبارتاند
از :مهدی ایمانی پور (سرپرســت) ،مهدی بیاتی (سرمربی) ،محمد بیگی (مربی)،
ابراهیم صالحی (مربی) ،مهرداد خورشیدیان (تدارکات) ،بازیکنان :افشین شاهمرادی،
میالد دشتستانی ،محسن مؤمنی ،حسین طادی ،علی رجبی ،حمید نقدی ،ابراهیم
سبکتکین ،احمد کشولی ،مجید حاجیزاده ،محمدرضا شیرانی و مهدی ادیبی.

بازديد از خانواده شهدا،جانبازان و
ايثارگرانشركت

گروه بازديد امور شهدا و جانبازان ،از خانوادههای شهداي واالمقام محمد براتي،
محمد رحيمي ،جعفر خزايي ،رجبعلي رحيمي و جانبازان معزز پنجعلي نظري ،اصغر
رفيعي و محمد جوادي بازديد کرد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران

پیروزی پر گل ذوبآهن برابر امیدها
تیــم فوتبال ذوبآهن در دیداری تدارکاتی با نتیجه  7بر یک تیم امیدهای این
باشــگاه را شکست داد .شاگردان امیر قلعهنویی در نخستین دیدار تدارکاتی خود در
ورزشگاه فوالدشهر ،با نتیجه  7بر یک به پیروزی رسیدند .مرتضی تبریزی و سید
محمدرضا حسینی در این دیدار هر یک دو بار موفق به گلزنی شدند .دیگر گلهای
این تیم را قاسم حدادی فر ،ربیع عطایا و احسان پهلوان به ثمر رساند و تکگل امیدها
را حسین سنگگیر تکگل امیدهای ذوبآهن را به ثمر رساند.

انواع كيف وپوشاك مردانه

 6قسط بدون پيش پرداخت
با كارت تعاوني ذوب آهن
فوالدشهر  -بازار ولي عصر-طبقه همكف پالك
28-29
پوشاك سپاهان  -احمدي

تلفن  | 03152632653همراه 09381607751
تسليت
همكارانگراميخانماكرمشريفي
عباس رضامند و حجت اهلل نادری
مصيبت وارده را خدمت شما 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

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

مهديخيراتي

ذوب آهن
ح
م
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ی
حافظ طز ت

با توجه به نظر مساعد مدیریت عالی شرکت و بر
اساس مصوبه مورخ  96/4/12کمیته فرهنگی ،مقرر
شــد از تاریخ  96/5/1مبلغ یکمیلیون و پانصد هزار
ریال اعتبار یارانهای جهت اســتفاده کلیه کارکنان از
ویالهای شرکت در مناطق سهگانه مجتمع تفریحی
چــادگان اختصاص یابد .نحوه اســتفاده بدینصورت

است که کارکنان از طریق سامانه رزرواسیون ویالها
اقدام بــه رزرو ویال مینمایند .چنانچــه هزینه رزرو
بیــش از یارانه اختصاصی باشــد ،صرفًا جهت اولین
نوبت اســتفاده در سال مازاد هزینه طی چهار قسط از
حقوق افراد کســر میگردد و جهت نوبتهای بعدی،
در صورت وجــود ظرفیت با احتســاب تخفیفهای

اعمالشده نســبت به پرداخت هزینه صرفًا بهصورت
نقدی (پرداخت آنالین در ســامانه رزرواسیون ویالها
از طریق سایت شــرکت به نشانی اینترنتی www.
 esfahansteel.comو کلیه کارتهای عضو شبکه
شتاب) میسر خواهد شد.
مدیریت خدمات و امور اجتماعی

بسيج ذوبآهن اصفهان ميزبان فرزندان پسر كاركنان شرکت
به همت بسيج ذوبآهن اصفهان در
راستاي مأموریتها و برنامههای فرهنگي
و آموزشي ،اردوی یکروزه فرزندان پسر
كاركنان شــرکت در مجموعه تفريحي
قايقراني فجر برگزار شد .در آیین افتتاح
اين اردوي فرهنگی و آموزشي که تعداد
 106نفر از فرزندان پسر كاركنان شرکت
(در گروه سني  12الي  )16حضور داشتند،
سرهنگ اميدي فرمانده بسيج ذوبآهن
خطاب به آنان گفت :شــما ذخاير آينده
ايران اسالمي و برای کشور سرنوشتساز
خواهيد بود و ممکن است تعدادي از شما
در صنعت و ذوبآهن بــه ايفاي نقش

بپردازیــد و بنابراین باید به ارتقاي درجه
و علمي و تحصيلي خــود بيفزاييد .وي
گفت :بسيج ذوبآهن اصفهان در رويكرد
سال  96خود ،آموزش ويژه خانوادههای
محتــرم كاركنان را در دســتور كار قرار

داده و در برنامــه بعدي هم اردوی ویژه
براي همســران و دختران كاركنان اجرا
خواهد شــد .همچنین در طی برگزاری
اين اردو ،حجتاالسالموالمسلمین صغيرا
ســخنرانی کرد .تشكيل حلقه صالحين

و آمــوزش نظامي و شــناخت ســاح
كالشــينكف و باز و بست آن و مسابقه
تيراندازي با تفنگ بادي و پرتاب دارت از
برنامههای دیگر اردوی فرهنگی بود .در
پايان نیز ،فرزندان كاركنان با حضور در
تاالر تشريفات روابط عمومی با تاريخچه
تشكيل ذوبآهن آشنا و در ادامه از خط
توليد بازدید کردند .شایانذکر است برنامه
مذکور به ميزباني پايگاه مقاومت بسيج
مقداد مستقر مهندسي نت مكانيك اجرا
شد.
خليلشكراني
خبرنگار افتخاري

تصورات نادرست ورزشی تغذیه ای
بسیاری از افراد تصور میکنند تغذیه آنها سالم است و
با فعالیت ورزشی آنها هماهنگی دارد .با این حال تغذیه
ناسالم این افراد باعث می شــود که اثرات مثبت ورزش
کردنشان از بین برود.متأســفانه در بین اکثر افراد جامعه
باورهای غلط تغذیه ای وجــود دارد که گاهی این باورها
به سال های خیلی دور برمی گردد و گاهی هم به تازگی
در بین مردم باب شده است ،اینکه دلیل و زمان رواج این
باورهای غذایی غلط به کی برمی گردد مهم نیست ،بلکه
مهم این است که این باورهای غذایی اشتباه بدون هیچ
اســاس علمی ترویج پیدا کرده باعث می شوند که فرد از
تغذیه صحیح و سالم دور شود.
** تصورات غلطی که درباره تغذیه وجود دارد
عبارتند از:
 1ـ باید از مصرف کربوهیدرات خودداری کنید تا
وزن کم کنید

درست است که خوردن کربوهیدرات ،پروتئین و چربی
هر سه باعث افزایش وزن میشود با این حال باید به اندازه
کافی کربوهیدرات مصرف کنید تا سوخت بدن شما تأمین
شود .یکی از محققان در این باره میگوید :کبد و عضالت،
کربوهیدرات را به شــکل گلیکوژن را ذخیره میکنند تا

سوخت به صورت سریع تأمین شود این کار باعث میشود
که بدن به صورت بهینهتری ســوخت مصرف کند.اگر
کربوهیدرات بدن تأمین نشود تأثیر ورزش کاهش مییابد
به جای اینکه برای کاهش وزن کام ً
ال کربوهیدرات را کنار
بگذارید به صورت هوشمند کربوهیدرات مصرف کنید.

این حال اینکه حتمــً بعد از ورزش این مواد غذایی را
دریافت کنید ضروری نیست .پروتئین را میتوانید کمی
با فاصله نیز مصرف کنید .سعی کنید وعده غذایی خود
را نزدیک ورزش قرار دهید تا بیشــتر از آنچه که باید
غذا نخورید.

اینکه بر روی یک مکمل نوشــته شده باشد پروتئین
نشــان دهنده خوب بودن آن نیست بسیاری از مکملها
کمتر از پنج گرم پروتئین دارند و میزان زیادی شکر دارد .اگر
ورزش شما هوازی باشد پروتئین کمتری احتیاج دارید اما
اگر میخواهید عضالت بدن را پرورش دهید باید پروتئین
بیشتریمصرفکنید.

اگر در حالت ناشتا ورزش کنید بیشتر از چربیهای بدن
استفاده میشــود اما این بدان معنی نیست که با ورزش
در حالت ناشــتا بیشتر کالری میسوزانید .زمانی که ناشتا
هستید توانایی بدن کمتر اســت بنابراین با شدت کمتر
میتوانید فعالیت کنید.بهترین کار برای ورزش در ساعات
صبح این است که یک وعده غذاهای کوچک که حاوی
کربوهیدرات است مصرف کنید .این کار باعث میشود که
انرژی بیشتری برای ورزش کردن داشته باشید.

 2ـ هر نوع پروتئین مناسب است

 3ـ باید بالفاصله بعد از باشگاه غذا خورد

درست اســت که ورزشــکاران به پروتئین بیشتری
نیازمندند ولی بازهم گروه غذایی اصلی بایســتی از گروه
کروبوهیــدرات ها باشــد که بهترین منبع ســوخت در
ورزشکاران است و همچنین می تواند باعث صرفه جویی
در مصرف پروتئین ها هم شود
باید ترکیبی از پروتئین و کربوهیدرات بعد از ورزش
مصــرف کنید تا بهترین اثــر ورزش را تجربه کنید .با

 4ـ ورزش در حالت ناشتا چربی بیشتری میسوزاند

 -5مصرف مایعات در طول ورزش مضر است

همچنین بسیاری معتقدند که مصرف مایعات در طول
ورزش مضر بوده که این باور غلطی است زیرا افراد در حین
فعالیت به علت دفع آب بدن بایســتی با مصرف آب این
کمبود را جبران کنند .چرا که افت حتی  2درصد آب بدن
میتواند به مقدار زیادی عملکرد ورزشی را کاهش دهد.

ولسياني :بسيار خوشحالم در اصفهان و ذوبآهن هستم
مدافع جديد و گرجستاني تيم فوتبال ذوبآهن گفت:
بسيار خوشــحال و هیجانزده هستم كه به ليگ ايران و
تيم ذوبآهن پيوستم .جورجي ولسياني در گفتگو با سايت
باشگاه ذوبآهن اظهار کرد :هفته پيش به اصفهان آمدم و
تمرينات ذوبآهن را از نزديك ديدم .همان روز با سرمربي
تيم ذوبآهن هم صحبت كردم و متوجه اين نكته شدم كه
فضاي مناسبي براي حضورم در ايران و ذوبآهن فراهم
است .البته قب ً
ال گويا سرمربي تيم براي تماشاي بازي من
به گرجستان سفرکرده بودند كه اين نكته ارزشمندي است.
سپس به گرجستان برگشتم و از امروز در اصفهان هستم
تا تمريناتم را با ذوبآهن شــروع كنم .ولسياني ادامه داد:
هفته پيش با مديرعامل باشگاه نيز صحبت كردم .ايشان
به من گفت ما كادر فني بسيار خوب و بازيكنان ارزشمندي
داريم و خوشــحال میشــویم با حضور تو بهعنوان يك

فوتباليست خوب و حرفهای شانسمان را براي قرار گرفتن
در بين مدعيان قهرماني دنبال كنيم .وي همچنين اظهار
کرد :اكنون بسيار خوشحال هستم كه در اصفهان هستم.
اصفهان را شــهر زيبا و خوبي ديدم .من در بهترين تيم
گرجستان بازي میکردم و در اين تيم موفق شدم جامهای
زيادي را به دســت بياورم .اكنون نيز تصورم از حضور در
ايران ،بازي دریکی از بهترين تیمهای ايران و تالش براي
موفقیتهای بزرگ اســت .من تا حدودي فوتبال ايران را
میشناختم .تيم ايران جزء اولين تیمهایی است كه به جام
جهاني صعود كرده است و از بين فوتبالیستهای ايراني
نيز ســردار آزمون را میشناسم .ولسياني در پايان خطاب
به هواداران ذوبآهن و مردم اصفهان گفت :من و ســاير
همبازيانم در ذوبآهن اينجا هستيم براي بيشترين تالش
و اميدوارم بتوانيم بهترینها را به شما هديه دهيم.

آغاز برنامه های بازدید خانواده ها از
ذوب آهن اصفهان در سال 96
اولین برنامه بازدید خانواده ها از ذوب آهن اصفهان در سال 96جهت آشنایی بیشتر آنها با
اینمجتمععظیمصنعتیوپیشرفتهایآنوایجاددلگرمیونشاطدربینپرسنلوخانواده
هایشان به همت مدیریت روابط عمومی شرکت 21تیرماه برگزار شد  .این برنامه که با حضور
بیش از 300نفر از پرسنل و خانواده محترمشان برگزار شد  ،با اجرای برنامه های شاد از جمله
موسیقی  ،سایه بازی و دیگر برنامه های متنوع فرهنگی و بازدید از خط تولید همراه بود .

اطالعیه ورزشی

آموزش تیراندازی با کمان
ویژه تمام ردههای سنی (خانمها و آقایان)
جهت ثبتنام و کســب اطالعات بیشــتر با تلفن  03152623055سالن حجاب
ذوبآهن در فوالدشهر تماس حاصل فرمایید.
سرپرست امور ورزشی شرکت

اطالعیه

برنامه هفتگي اســتخر كوثر فوالدشهر از سوی سرپرستی ورزش همگانی شرکت
اعالم شد .برای مشاهده جدول مربوطه به پرتال شرکت مراجعه نمایید .شایانذکر است
برنامه مذکور از  10تیرماه آغازشده است.

استقبال باشگاه ذوبآهن از قهرمانان
تیم ملی والیبال نشسته

بازیکنان اصفهانی تیم ملی والیبال نشسته که عنوان سومی مسابقات آسیا و اقیانوسیه را
از آن خودکرده بودند ،با استقبال مدیران باشگاه ذوبآهن و اعضای هیئت جانبازان و معلولین
استان اصفهان ،وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شدند .مژگان سعیدی بازیکن تیم والیبال
نشستهذوبآهنوزینبملکیبازیکناسبقذوبآهنوبازیکنفعلیتیمفوالدمبارکهسپاهان
مورد استقبال قرار گرفتند .نسرین فرهادی ،طیبه جعفری و زهرا دانای طوسی دیگر بازیکنان
ملیپوش ذوبآهن بودند که به همراه تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران جواز حضور در
رقابتهایجهانیوالیبالنشستهرابهدستآوردند.

ذوبآهن و رایتل در آستانه
یک تفاهم بزرگ

باشــگاه ذوبآهن و اپراتور بزرگ رایتل با تالش همهجانبه مدیران شرکت سهامی
ذوبآهن و باشگاه برای فصل هفدهم لیگ برتر به تفاهم همکاری رسیدهاند و بهزودی
مدیرانعاملایندومجموعهقراردادهمکاریفیمابینرابهامضاخواهندرساند.تیمفوتبال
ذوبآهن ،فصل هفدهم را با پیراهنهای منقوش به لوگو رایتل آغاز خواهد کرد.

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

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

امامقليكرمي

1396/03/23

آگلومراسيون

ترنم

محمدتقي
ايماني

1396/04/04

نورد

نازنين زهرا

افشينحيدري

1396/03/29

نورد

حسين

مهدي هدايت

1396/03/25

نورد

ماهان

رضاسبحاني

1396/04/10

خدمات

طاها

جواد حسين زاده

1396/03/30

راه آهن

عسل

حسينمومني

1396/04/11

راه آهن

آوا

حميد رضا
جالليان

1396/03/24

فروش

هومان

مجيدكياني

1396/03/25

فوالد سازي

آرمان

خانوادگيشاغل

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

اسماعيلقاسمي

1396/03/04

كك سازي

فيروزعاشوري

1396/04/05

كورهبلند

جاللشهرياري

1396/04/07

نت

