تالشوکوششکارکناننویدبخش
رشدوشکوفاییذوبآهن
اصفهاناست

سخن اول
رهبر معظم انقالب:

اتحاد و پرهیز از
تفرقه به نفع همهی
کشورهای اسالمی
است

حضرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم انقالب
اســامی «تفرقه و اختالف» را مهمترین مشکل و
جراحتی بزرگ بر پیکرهی دنیای اســام خواندند و
با اشاره به نقش دشمنان اسالم در برافروختن آتش
اختالفات ،افزودند :اتحــاد و پرهیز از تفرقه به نفع
همهی کشورهای اســامی است و باید با همدلی
حول مسئلهی فلسطین بهعنوان مسئلهی اول دنیای
اسالم ،از کمرنگ یا فراموششدن آن جلوگیری کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای به استفادهی دشمنان
از بهانههای قومی ،مذهبی و سرزمینی برای ایجاد
اختالف اشاره کردند و افزودند :حمایت یک سناتور
آمریکایی از جامعهی اهل سنت در مقابل جامعهی
شیعه ،درحالیکه آنها با اصل اسالم و کشورهای
اسالمی دشمن هستند ،چیزی جز توطئه و خباثت
نیست و این موضوع جای مراقبت و نگرانی شدید
دارد اما متأسفانه مســئوالن دولتهای اسالمی
از این دشــمنیها غفلــت میکنند.رهبر انقالب
اسالمی با اشــاره به وجود درگیریهای خونبار
در مناطق مختلف دنیای اســام همچون یمن،
سوریه ،عراق و شمال آفریقا ،تأکید کردند :تفرقه
و اختالف به ضرر اســام و امت اســامی است
و در مقابل ،نزدیک شــدن کشورهای اسالمی و
پرهیز از بهکاربردن نیروها علیه یکدیگر ،منطبق
بــر حکمت الهــی و به نفع همهی کشــورهای
اسالمی است.حضرت آیتاهلل خامنهای ،کمرنگ
کردن و به فراموشــی سپردن مسئلهی فلسطین
را خطــری بزرگ خواندند و خاطرنشــان کردند:
فلسطین ،مســئلهی اول دنیای اسالم است ولی
برخی کشورهای اسالمی بهگونهای عمل میکنند
که قضیهی فلسطین نادیده گرفته و به فراموشی
سپرده شود.
رهبر انقالب اســامی با اشاره به غصب کشور
اســامی فلسطین و بیرون راندن یک ملت از خانه
و سرزمین خود ،افزودند :بر اساس فقه اسالمی ،در
مقابل تسلط دشمن بر ســرزمین اسالمی ،همهی
مســلمانان موظف به مبارزه و جهاد به هر شــکل
ممکن هستند و به همین علت ،امروز مبارزه با رژیم
صهیونیستی بر همهی دنیای اسالم الزم و واجب
است.
ایشــان با انتقاد از سر باز زدن برخی کشورهای
اسالمی از این مبارزه ،ملت ایران را در انجاموظیفه،
هوشیار و بیدار دانستند و افزودند :دنیای اسالم به اتحاد
و ائتالف نیاز دارد و ملتهای مســلمان غالبًا نیز با
یکدیگر همدل هستند و این دولتها هستند که باید
به وظایف خود عمل کنند.

معرفيپروژههای
زیستمحیطی
انجامگرفتهتوسط
شركتذوبآهن
اصفهان

نشست تعاملي مديران حوزه معاونت منابع انساني و امور اجتماعي شركت
با حضور مهندس علمداري مشاور فرهنگي اجتماعي مديرعامل ،مهندس
اردشير افضلي معاون بهرهبرداری ،عليرضا اميري مدير روابط عمومي،
سرپرستان و مهندسان ارشد بخش كوره بلند و همچنین تنی چند از کارگران
این بخش در روزهای  19و  26تيرماه در سالن...
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يكيازمهمترينپروژههایزیستمحیطی
انجامگرفتهتوسطذوبآهناصفهان،
پروژهاصالحسيستمتصفيهغبارميكسر
ناحيه فوالدسازي است كه تأثیر بسياري
بر كنترل آالیندگیها دارد .ميزان خروجي
گرد و غبار سیستم بعد از اجرای پروژه
كمتر از 90میلیگرم بر نرمال مترمکعب
استدرحالیکهاستاندارد...
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در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ذوبآهن اصفهان عنوان شد:

روند صعودي سود محصوالت و بهبود
شرایط مالی ذوبآهن اصفهان
02

ویــــترین هفته

آغازبرنامههایبازدید
خانوادهها از ذوبآهن
اصفهان در سال 96

گوناگون

04

فرهنگی

03

گوناگون

04

رویـــداد
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اعزام كاروان 300نفري
راهياننورخانوادهبزرگ
ذوبآهناصفهانبهمناطق
عملياتيغربكشور

ذوبآهنباساختارسازمانی
حرفهایدرمسير
باشگاهداریمدرن

حضورفعالشرکتتارابگین
ذوب آهن اصفهان
درنمایشگاهصنعت
ساختمانمشهد
مهندس صادقي در جمع فرزندان شهدا ،جانبازان و ايثارگران شركت عنوان كرد:

با همه توان بايد براي كاهش هزینهها و ارتقاء بهرهوری
تالشکنیم

سومينشمارهنسخهالكترونيكي
مجلهفوالدمنتشرشد
دراينشمارهمیخوانید:
توليدمستقيمتكههايآهن
خام با ارزش افزوده باال
تحليلبازارجهانيفوالد
چالشهايتامينومصرفقراضهفوالدجهان
در سال 2016
ذوب اهن اصفهان توليد تير آهن تا سايز300
ميليمترراهدف گرفتهاست
فصلخوانش
اين نشريه بر روي سايت و پورتال شركت در
دسترسخوانندگان
نويسندگانجهتانتشارمقالهخودمیتوانند
آنرابهنشانيزيرايميلکنند.
Folad@esfahansteel.Com
ضمن ًا به نويسندگان مقاالت حقالزحمه
پرداخت خواهد شد.

نشســت تعاملي مهندس صادقي مدیرعامل شــركت با فرزندان
شــهدا ،جانبازان و ايثارگران بخش فوالدسازی با حضور معاونتهای
منابع انســاني و امور اجتماعي ،خريد ،مديران حوزه منابع انســاني،
مهندس جوادي مدير بخش فوالدسازي و تني چند از ديگر مسئولين
شــركت يكشنبه  25تيرماه در تاالر تشــريفات روابط عمومي برگزار
شد.
مهندس صادقي در ابتداي اين نشســت گفت :شــرايط ســخت
كنونــي ذوبآهن طي دورههای مختلف اين ایجادشــده اســت اما
میتوان شــركت را از اين شــرايط نجات داد .در اين خصوص ابتدا

كاركنان بايد در بخشهای مختلف شــرايط ســخت فعلي را بپذيرند
و بــراي گذر از آن همچون گذشــته تالش و كوشــش نمايند .وي
افزود :در دوران جنگ همه مردم با گذراندن ســختیها طي مراحل
مختلف دوشــادوش يكديگر در مقابل دشمن ايســتادگي و از كيان
كشــور دفاع نمودنــد .ذوب آهنیها نيز كه بارهــا روحيه جهادي و
غيرت خود را به همگان نشــان دادند با چنين روحیهای میتوانند بر
مشكالت فائق آيند.
مدیرعامل شــركت بــا تأکید بر مبحث كاهــش هزینهها و نقش
مؤثر آن در برونرفت از مشــكالت تصريح كرد :بــا همه توان بايد

بــراي كاهش هزینههــا و ارتقاء بهرهوری تالش کنیــم .دراینباره
اصالح ســاختار فني ،كاهش هزینهها ،ارتقاء توليد و همچنین كاهش
هزینههای غیرضروری در بخشهــای مختلف موردتوجه قرار دارد.
مهندس صادقي در بخشــي ديگر از ســخنان خود به اصالح ساختار
فــروش و قيمت نيز اشــاره نمود و بيان كــرد :در زمان ورود بنده ،
بازار آشفته بود و حاشــیه سود وجود نداشت .اين موضوع سبب شده
بود كه ســاير رقبا جــاي ذوبآهن را بگيرند .با تدابیر اتخاذ شــده ،
قیمــت تمام شــده کاهش یافت و با افزایش قیمت فروش  ،شــاهد
بهبود شــرایط هســتیم بطوریکه ذوب آهن دوبــاره جایگاه خود را

ذوبآهناصفهانوتکریمبازنشستگانگرانقدر
بازنشســتگان ذوبآهن اصفهان ،تالشگران باهمتی هستند که در سختترین شرایط در
شکلگیری و تکامل این مجتمع عظیم صنعتی نقش اصلی را ایفا نمودند .این پوالدمردان با
ازخودگذشتگی موجبات شکلگیری صنعتی را فراهم نمودند که فرهنگ صنعتی شدن را در
جامعه نهادینه نمود .ذوبآهن اصفهان تالش دارد در حد توان با ارائه خدمات مختلف این قشر
تالشگر و ارزشمند را تکریم نماید .آنچه در پی میآید بخشی از این خدمات است که هرچند
کمتر از شأن و جایگاه رفیع بازنشستگان گرانقدر مادر صنعت فوالد کشور است ،اما نشانگر توجه
این مجتمع عظیم صنعتی به پیشکسوتان معزز صنعت فوالد است:
**بیمه:
جهت بهبود شرایط بیمه بازنشستگان ،از ابتدای اردیبهشتماه سال جاری بیمه عمر و حوادث
جهت  30هزار بازنشسته ذوبآهن اصفهان برقرار شد.
بیمه تکمیل درمان از ابتدای دیماه سال  95از طریق انعقاد قرارداد با بیمه ایران ،جهت 70
هزار بازنشسته و خانواده گرامی آنها اختصاص یافت .این بیمه تکمیلی مربوط به بازنشستگانی
است که از بیمه پایه سالمت برخوردار هستند.
از ابتدای اردیبهشتماه سال جاری جهت  10هزار بازنشسته گرامی که از بیمه فوالد برخوردار
هستند از طریق قرارداد با شرکت شصتبد ،بیمه تکمیلی برقرار شد.

همچنین جهت بازنشســتگان محترمی که برای انجام امور درمانی به شــهر تهران سفر
میکنند ،امکان اسکان فراهم میگردد.
** درمان:
خدمات به بازنشستگان در بيمارستان شهيد مطهري در دودسته خدمات سرپایی و خدمات
بستری ارائه میشود :خدمات سرپایی شامل خدمات کلینیک و کلیه خدمات دندانپزشکی که تعداد
مراجعین این خدمات در سال  95بیش از  23000نفر و در سه ماه اول سال جاری حدود 6000
بوده است .همچنین خدمات پاراکلینیک ،حدود  460000مورد در سال  95وحدود  112هزار مورد
در سهماهه اول سال جاري است .در بخش اورژانس در سال  95بیش از  71000عنوان مراجعه
و حدود  3000عنوان مراجعه در سهماهه اول سال جاري است.
خدمات بستری شامل کلیه اعمال جراحی قابل انجام در بیمارستان شهید مطهری است بیش
از  13000بســتری و بیش از  7000عمل جراحی در سال  95و حدود  3000بستری و 2000
عمل جراحی در سه ماه اول سال  96انجامشده است .حدود  70درصد تمامی آمار ذکرشده مربوط
به ارائه خدمات به بازنشستگان است .در مورد اعمال سرپایی در اورژانس تزریقات و وصل سرم
 20درصد از هزینه این اعمال سهم بیمار است که به بازنشستگان تخفیف دادهشده است .در
مورد خدمات بستری مواردی که خارج از تعهد بیمه تکمیلی بوده و بایستی توسط بیمار پرداخت

میشده ،این مبالغ نیز به بازنشستگان تخفیف دادهشده است .در مورد بعضی از داروها که تحت
پوشش بیمه تکمیلی نبودهاند بهصورت موردی به تعدادی از بازنشستگان گرامی تخفیفهای
قابلتوجهی دادهشده است.
**خدمات رفاهی:
بازنشستگان محترم از ویالهای انزلی و چادگان با تخفیفهای ویژهای که به شاغلین نیز
اختصاصیافته ،بهرهمند شوند .در سال  95حدود  1300شب ویال و در سهماهه اول سال  96نیز
 685شب ویال در اختیار بازنشستگان محترم قرار گرفت .همچنین بازنشستگان میتوانند از طریق
وبسایت ذوبآهن و یوزرنیم و پسورد خود بدون مراجعه حضوری اقدام به رزرو ویال نمایند.
** خدمات ورزشی:
در سال جاری همچون سالهای گذشته امکانات ورزشی و کالسهای آموزشی در اختیار
بازنشستگان محترم قرار گرفت .در ابتدای امسال جهت  10هزار بازنشسته و خانواده محترم آنها
کارت استفاده از استخر صادر گردید .ضمن اینکه سالن بدنسازی باشگاه شفق بهصورت رایگان
در اختیار بازنشستگان عزیز قرار دارد.
کالسهای آموزشی در رشتههای مختلف ورزشی جهت فرزندان  7تا  14سال بازنشستگان
محترم با تخفیفهای ویژهای که به شاغلین نیز اختصاص مییابد ،در نظر گرفتهشده است.

در بازار یافته اســت .مدیرعامل شــركت گفت :در ســال جاري كه
مشــكالت شركت بهبودیافته اســت بايد از فضاي ایجادشده حداكثر
بهرهبــرداری را بنماييم و براي فعاليت مهمي كه در ســال گذشــته
نتوانستيم برنامهریزی كنيم ،وارد عمل شويم.
در ادامه غالمعلي قادري معاون منابع انســاني و امور اجتماعي و
موسي ســليماني سرپرست امور شــهدا ،جانبازان و ايثارگران نيز در
خصوص رســيدگي به مسائل فرزندان شــهدا ،جانبازان و ايثارگران
توضيحاتي را ارائه نمودند.جلســه پرسش و پاسخ نيز در پايان نشست
بهمنظور رســيدگي بيشتر به درخواستهای حاضرين برگزار شد.

گزارش توليد سهماهه
كارگاه توليد پخت آهك
آگلومراسيون
توليد كارگاه پخت آهك آگلومراســيون در ســهماهه اول ســال  1396به
ميــزان  105297تن بوده اســت .مهندس طهموري سرپرســت اين كارگاه با
اعــام خبر گفت :از ايــن مقدار توليد  50406تــن آن جهت فروش خارج از
كارخانــه و مقدار  37756تن از آن به بخش فوالدســازی و مقدار  17135تن
ازآنجهت مصرف بخش آگلومراســيون ارســال گرديد.ايشان در ادامه افزود:
ميزان  3040تن پودر ســيكلون حاصل از فرايند غبارگيري بهعنوان محصول
فرعــي كارگاه توليد پخت آهك جهت فروش ارســال شد.سرپرســت كارگاه
پخت آهك در پايان از همت و تالش پرســنل كارگاه آهك و مديريت فروش
تشكر و قدرداني نمود.
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در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ذوبآهن اصفهان عنوان شد:

روند صعودي سود محصوالت و بهبود شرایط مالی ذوبآهن اصفهان
سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

چند نفر از همکاران در تماس با شــماره  104سالم آتشکار روابط
عمومی سؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ
مسئوالنشدهاند:
**  -1درخواست رسیدگی بیشــتر به نظافت رستوران
توحید؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :نظافت رســتوران توحید روزانه با
نظارت کامل در حال انجام است ولی با توجه به شروع فصل گرما و وجود
حشرات؛ عملیات سمپاشی و همچنین راهاندازی دستگاه پرده هوا برای
تهویه و جلوگیری از ورود حشرات به داخل رستوران انجام گردیده است.
**  -2درخواســت انجام کالسهای اوقات فراغت برای
فرزندان ساکنین بخش باغبهادران و مبارکه؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :برنامهریزی الزم جهت کالسهای
اوقات فراغت فرزندان همکاران در سال جاری انجامشده است ازجمله
تشکیل کالسهای فوتبال در شهرک واحد برای خانوادههای شهرستان
لنجان؛ و در شهرهای فوالدشهر؛ خمینیشهر و نجفآباد و اصفهان که با
نظارت مستقیم ورزش همگانی در حال انجام است و همچنین آموزش
شنا نیز در بیشتر استخرهای طرف قرارداد برای فرزندان فراهم گردیده
است که میتوانند استفاده کنند.
**  -3ابراز گالیه از وجود حیوانات مزاحم (سگ) در بعضی
از قسمتهای کارخانه؟
سرپرستی فضای سبز و امور پسماند :درباره حیوانات مزاحم (سگ)
موجود در سطح کارخانه؛ بحث معدوم کردن در دستور کار نیست وصرفا
بهصورت زنده گیری در حال انجام است.
**  -4علت عدم اجرای مصوبه شــورای اسالمی درباره
احراز مشاغل سخت و زیانآور برای پرسنل آتشنشانی
شرکتچیست؟
مدیریت امور اداری :اعالم نظر در خصوص مشاغل سخت و زیانآور
بر عهده اداره تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی است که در مورد مشاغل سخت
و زیانآور کلیه شرکتها ازجمله ذوبآهن اصفهان اعالم نظر میکند
وجهت هریک از مشاغل که توسط اداره مذکور بهعنوان شغل سخت و
زیانآور تعیین و ابالغ شود؛ اقدامات الزم انجام خواهد شد.
**  -5شــرایط احراز بازنشستگی مشــمولین تأمین
اجتماعی برای پرسنلی که دارای  30سال سابقه کار وسن
زیر  50سالاند چیست؟
مدیریــت امور اداری :برای مشــمولین قانون تأمین اجتماعی وفق
ضوابط ماده  76قانون مذبور در صورت احراز شرایط بازنشستگی توسط
آن سازمان (ازنظر سابقه و سن)؛ قابل اقدام است.
افکار سنجی روابط عمومی

برگزاري مراسم عزاداری
سالروزشهادتحضرت
امام جعفر صادق (ع)

مجمع عمومي عادي ســاليانه صاحبان
سهام ذوبآهن اصفهان با حضور هیئتمدیره
و مديران اين شــركت ،سهامداران ،نماينده
ســازمان بورس و اوراق بهــادار و نماینده
سازمان حسابرسی سهشنبه  27تيرماه سال
جاری در سالن کوثر مجموعه شهدای ارتش
برگزار شد.
هیئترئیســه این مجمع را بهروز خالق
به نمایندگــی از صدرتامین بهعنوان رئیس
مجمع ،سعید عبودی به نمایندگی از تأمین
اجتماعی و شــکرا ...فائز بــه نمایندگی از
صباتامیــن هر دو بهعنــوان ناظر مجمع و
احمد صادقی مدیرعامل ذوبآهن اصفهان
بهعنوان دبیر مجمع شکل دادند.
ابوتراب فاضل عضو هیئتمدیره شرکت
در حاشیه این مجمع درباره وضعیت عملیاتی
شــرکت به خبرنگار ما گفت :سهم شرکت
از بازار مقاطع فوالدی شــامل  65درصد از
بازار تیرآهن و  8درصد از بازار میلگرد است.
همچنین شرکت موفق گردیده است که 36
درصد از محصوالت خود را در ســال  95به
ارزش  225میلیون دالر به خارج از مرزهای
کشور صادر نموده و توانست از محل فروش
داخلی  17هزار میلیارد ریال درآمد کســب
کند.
به گفته وی ،یکی از چالشهای شرکت
باالبودن قیمت تمامشــده شمش تولیدی
است که طی یک ســال گذشته به کمک
اجرای یک سلسله از طرحهای بهینهسازی
در خط تولید شرکت به این مهم دستیافته
است به گفته وی ،با توجه به قیمت تمامشده
باالی شمش تولیدی و جهت اصالح بهای
تمامشــده محصوالت کارخانه نســبت به
کاهش مصرف چــدن مــذاب کنورتورها

برنامهریزیشده است که در این راستا یکی
از مهمترین طرحهای اجــرای در کنورتور
صورت گرفته اســت ،که طــی آن ضریب
 HMRدر بخش فوالدسازی از  89درصد
در ابتدای سال  94به  80درصد کاهشیافته
اســت که اینیکی از راههای برونرفت از
مشکل باالبود قیمت تمامشده است.
فاضل یکــی دیگر از اســتراتژیهای
شــرکت را کاهش مصــرف کک در کوره
بلند دانســت و گفت :بدین منظور تدابیری
ازجمله توقف کوره بلند شــماره  ،1کنترل
کیفیت کک خریداری ،استفاده از کک ریزه
در شارژ کوره بلند ،تغییر سرند کک و بهبود
روش انباشت و ارسال کک منجر به کاهش
 48کیلوگرم بــر تن مصرف کک و کاهش
هزینههای تولید به میزان  856میلیارد ریال
در سال میگردد.
به گفته وی ،امضای قرارداد پروژه تزریق
پــودر زغــال  PCIبه کــوره بلندها جهت
کاهش  150کیلوگــرم بر تن مصرف کک
نیز از دیگر طرحهای مرتبط با کاهش بهای
تمامشده است که پیشرفت این طرح تاکنون
 30درصد بوده و بر پایه برنامه از اواخر سال
 96راهاندازی میشــود .به گفته وی ،اجرای
این طــرح منجر به ایجــاد ارزشافزوده به
میزان  2240میلیارد ریال در سال میشود.
عضو هیئتمدیره ذوبآهــن ادامه داد:
اجــرای خط اکســیژن بهصــورت تزریق
مســتقیم به کوره بلندها برای اولین بار در
دنیا که منجر به کاهش مصرف گاز طبیعی
تا حد  120مترمکعب میگردد نیز در دستور
کار جهت بهینهسازی هزینه تولید در شرکت
است.
به گفته وی ،شرکت پس از قطعی کردن

تهاتر پیش رو به میزان  760میلیارد تومان از
این محل به دنبال افزایش سرمایه از محل
مطالبات و آورده نقدی است تا با اجرای این
افزایش سرمایه از شمولیت ماده  141قانون
تجارت خارج گشته و ساختار سرمایه شرکت
جهت دریافت تســهیالت مالی به شــکل
مناسبی ترمیم شود.
این مقام مســئول در ذوبآهن اصفهان
در مــورد اقدامات انجامشــده برای کاهش
هزینههای مالی گفت :بروز رســانی 2200
میلیارد ریال تســهیالت در بانک صادرات و
 2176میلیارد ریال بانک رفاه و کاهش نرخ
تســهیالت از  24به  18درصد و استمهال
بدهی نزد بانک اقتصاد نوین به مبلغ 3387
میلیــارد ریال و مبلغ  30میلیون یوآن چین،
تجدید تســهیالت  780میلیــارد ریالی نزد
بانک پاســارگاد ،استفاده از تسهیالت سلف
موازی به مبلــغ  2500میلیارد ریال طی دو
مرحله از عملیات کاهش بدهی بوده است.
فاضل افزود :نظر به این که هیئتمدیره
فعلی شرکت ذوبآهن و مدیرعامل محترم
این شرکت با ترکیبی از تجربه و دانش فنی
و مالی و اقتصادی خود و با اشــراف کامل
به کلیه چالشهای ریزودرشــت شرکت و
رصد هرروزه کلیه اتفاقات شــرکت اقدام به
ایجاد کمیتههای مختلف راهبردی با استفاده
از کارشناســان مجرب نموده و با بهرهوری
حداکثــری نیروی متخصص خود و طراحی
نقشــه راه مــدون در حال بهبود شــرایط
شرکت اســت نکته مهم در این راستا عزم
مدیریت عامل شرکت برای برطرف نمودن
مشــکالت وهمت اعضــای هیئتمدیره و
تکتک کارکنان شــرکت اســت و انتظار
میرود شرکت با توجه به چشمانداز صعودی

در نشست تعاملی مدیران حوزه منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت در بخش کوره بلند عنوان شد:

تالش و کوشش کارکنان نویدبخش رشد و شکوفایی
ذوبآهن اصفهان است

بازار مقاطع فوالدی و رشــد بســیار باالی
محصوالت خود از یکســو و حمایتهای
بیدریغ سهامدار عمده یعنی سازمان تأمین
اجتماعی و شــرکت صدر تأمیــن و وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از ســوی دیگر
بهزودی از زیان خارجشــده و تا پایان سال
مالی جاری شرایط بســیار بهتری را ازنظر
صورتهای مالی تجربه کند.
وی افزود :با توجــه به جریان معامالت
اخیر سهم ،بازار ســرمایه به سهام شرکت
ذوبآهن بهعنوان مادر صنایع کشــور روی
خوشنشان داده و روند قیمتی سهم در مسیر
حرکت به سمت ارزش ذاتی خود است.
او همچنیــن افزود :علیرغــم افزایش
قیمت نهادههای تولید ازجمله زغالســنگ
خارجی و زغالســنگ داخلــی از  3600به
 4500ریــال در هــر کیلوگرم کــه تبعات
اقتصادی آن بر هزینههای شــرکت 1304
میلیارد ریال است ،زیان کارخانه از 12900
میلیارد ریال در ســال  94به  7300میلیارد
ریال در سال  95کاهشیافته است؛ که اگر
این حوادث اتفاق نمیافتاد زیان کارخانه به
 5560میلیارد ریال کاهش مییافت.
در ابتدای مجمع گــزارش هیئتمدیره
توســط ســعید امید قائمی معــاون مالی و
اقتصادی ذوبآهن اصفهان ارائه شد.
معاون مالي و اقتصادي ذوبآهن اصفهان
اظهار داشت :حاشيه سود محصوالت اصلي
شركت بعدازآنکه طي سالهای  92تا  94با
سقوط بسيار زياد مواجه شد ،در سال  95روند
صعودي گرفت و ايــن امر در حالي حاصل
شد كه هزینههای پرسنلي ،تأمین مواد اوليه،
تورم و  ...افزايش يافت .اين صعود نشــانگر
بهبود شــرايط مالي ذوبآهن و نویدبخش

چشماندازی مناسب براي اين شركت است.
وي گفت :در ســال گذشته بيش از 42
هزار ميليارد ريال كنترل و مديريت هزينه در
شرکت سهامی ذوبآهن صورت گرفته و با
مدیریت هزینهها و همکاری تمام بخشهای
شــرکت ،كاهش هزينهها به ميزان بيش از
 6000ميليارد ريال رسیده است.
امید قائمی با اشــاره به عملکرد معاونت
مالی و اقتصادی این شرکت در سال گذشته
افــزود :در بخش مدیریت منابع نقدی بیش
از  30هزار میلیارد ریــال توزیع و مدیریت
نقدینگی صــورت گرفته و در بخش تأمین
منابــع مالی بالغبر  12هــزار و  376میلیارد
ریال تسهیالت از طریق بانکهای مختلف
تجدید و بهروزرسانی شد ه است.
معاون مالی و اقتصادی شرکت سهامی
ذوبآهن گفت :در بخش تأمین منابع مالی
نیز با تالش کارشناســان این حوزه بیش از
هزار و  290میلیارد ریال تســهیالت مالی،
بخشودگی جرایم و کاهش نرخ هزینه تأمین
مالی را شاهد هســتیم .از دیگر دستاوردها
نیز میتوان بــه تالش برای اجرایی نمودن
مصوبات ستاد تســهیل و تهاتر بدهیهای
شرکت با بدهیهای دولت و سازمان تأمین
اجتماعی اشــاره کرد که نتایج این تالشها
بهصورت اصالح ســاختار ترازنامه و کاهش
فشــار دولت برای وصول مطالبات در سال
 1396به ثمر خواهد رسید.
وی یادآور شــد :در بخش خدمات مالی،
از طريق بخشــودگی جرایــم مالیاتی ،اخذ
معافیتهای مالیاتــی و تدوین الیحههای
دفاعی 2 ،هــزار و  382میلیارد ریال منافع
برای شرکت ذوبآهن حاصلشده است.
وی عنوان داشت :از دیگر دستاوردهای

معاونت مالــی و اقتصادی ذوبآهن وصول
مطالبات شرکت به میزان هزار و  800میلیارد
ریال بوده اســت که این رقم در شــرایطی
که شــرکت با محدودیت شــدید نقدینگی
روبروســت ،از حساســیت باالیی برخوردار
است؛ مبلغ زیادی از این مطالبات مربوط به
مطالبات راکد موجود در حســابها بوده که
با تالش کارشناسان این بخش شناسایی و
نسبت به وصول آن اقدام شده است.
امید قائمی بیان داشــت :طی سه ماهه
ذوب
نخست ســال  96شــرکت ســهامی 
درفــروش میلگــرد و تیرآهــن درآمدهای
مطلوبی داشــته و قیمت سهام ذوبآهن با
اقداماتی که درباره بازارگردانی سهام شرکت
شروعشده است ،روند صعودی داشته است.
معاون مالی و اقتصادی شرکت در پايان
با اشــاره به اينكه زيان سهام ذوبآهن در
سال گذشــته كمتر از زيان پیشبینیشده
بود،عنوان داشــت :یکی دیگــر از اقدامات
انجامشــده در ســال  95تشــکیل مجمع
فوقالعاده بهمنظور افزایش سرمایه و بهبود
ســاختار ترازنامه شــرکت بود .همچنین در
ســال گذشــته تأخیر در ارائه اطالعات به
سیســتم کدال بهشــدت کاهشیافته و در
بســیاری از موارد بدون تأخیــر اطالعات
تحویل شده است.امید قائمی گفت :از دیگر
اقدامــات صورت گرفتــه تهیه صورتهای
مالی تلفیقی برای اولین بار در شرکت است
که موردپذیرش حسابرس و بازرس قانونی
شرکت قرارگرفته است.در پايان ،صورتهای
مالي شركت ذوبآهن اصفهان ،صورت سود
و زيان و صورت جريان وجوه نقد براي سال
مالي منتهي به  30اســفند  1395با اكثريت
آراء مورد تصويب مجمع قرار گرفت.

معرفيپروژههایزیستمحیطیانجامگرفتهتوسط
شركتذوبآهناصفهان

مراسم عزاداری سالروز شهادت احیاگر مکتب تشیع و بنیانگذار مذهب
جعفری حضرت امام جعفر صادق علیهالسالم همراه با قرائت قرآن و زیارت
عاشورا ،چهارشــنبه  28تيرماه ،به همت روابط عمومی ،دفتر هماهنگي
تبلیغات اسالمي شركت ،پایگاه شهید آیت ا ...سعیدی و به میزبانی کارکنان
مدیریت خرید تجهیزات در مسجدالزهرا (س) برگزار شد.

حضورفعالشرکتتارابگین
ذوبآهناصفهاندرنمایشگاه
صنعتساختمانمشهد

شــرکت تارابگین با ارائه محصوالت متنوع خود در نمایشگاه صنعت
ساختمان مشهد که از  ۱۹تا  ۲۳تیرماه در محل نمایشگاههای بینالمللی
برگزار شــد حضور پیدا کرد .این شرکت با ارائه پانل تولیدی پشم معدنی
با ویژگی عدم جذب رطوبت جایــگاه ویژهای بین مصرفکنندگان پیدا
کرد و مورد اســتقبال متخصصان ،ســازندگان صنعت ساختمان و سایر
بازدیدکنندگان مواجه شــد .از علل این اقبال عمومی میتوان به تنوع و
کیفیت باالی محصوالت و تخصص ویژه کارشناسان و مهندسین فروش
شرکت تارابگین اشاره کرد .در حین برگزاری نمایشگاه جلسات متعددی با
مصرفکنندگان و شرکتهای مرتبط با این فعالیت نیز برگزار شد.

نشســت تعاملي مديران حــوزه معاونت منابع انســاني و امور
اجتماعي شــركت با حضــور مهندس علمداري مشــاور فرهنگي
اجتماعي مديرعامل ،مهندس اردشــير افضلي معاون بهرهبرداری،
عليرضا اميري مدير روابط عمومي ،سرپرســتان و مهندسان ارشد
بخش كوره بلنــد و همچنین تنی چند از کارگــران این بخش در
روزهای  19و  26تيرماه در ســالن جلســات ساختمان اداري کوره
بلند برگزار شد.
مهندس علمداری در این نشست گفت :رکود و تحریمها ،اقتصاد
کشــور را با چالشهای فراوانی در بخشهای مختلف مواجه کرده
اســت .صنعت فوالد نیز بهعنوان یکــی از بخشهایی که بهطور
مســتقیم از اقتصاد تأثیر گرفته و بر آن نیــز تأثیر میگذارد در این
شــرایط با محدودیتهای متعددی مواجه شــده اســت .ذوبآهن
اصفهان نیز بهعنوان یک صنعت ریشــهدار از این قاعده مســتثنا
نیست.
وی افزود :انتخاب مســتمر شعار سال توسط مقام معظم رهبری
با تکیهبر مفاهیم اقتصادی ،بیانگر مشکالت این حوزه کلیدی است.
مشــاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شــرکت تصریح کرد :در
ســالهای گذشته مشکالت مالی کارخانه در بخشهای مختلف از
طریق اخذ وام از بانکها برطرف میشــد .دربــاره بازپرداخت این
وامها که با بهرههای ســنگین همراه بود ،محدودیتهای فراوانی
وجود داشته است و این موضوع سبب شده بهرههای بانکی تجمیع
شــود و مشکالت امروزی ایجاد گردد .البته شرایط اقتصادی جهان

و بهتبع کشــور نیز ازجملــه دیگر عوامل تأثیرگــذار در ایجاد این
مشکالت ذوبآهن به شمار میرود.
مهندس علمداری ادامه داد :در دوران گذشــته حضور مهندس
صادقی در ذوبآهن اصفهان نیز مشــکالت فراوانی در این شرکت
وجود داشــت اما کارکنان دوشادوش یکدیگر برای رفع آنها تالش
نمودند و از سود حاصله از دسترنج خود نیز بهرهمند شدند .پرداخت
پاداش به کارکنان شرکت نیز در دوران مدیریت ایشان در ذوبآهن
اصفهان پایهگذاری و اجرايي شــد .در شــرایط فعلی نیز تالش و
کوشــش کارکنان همچون گذشــته نویدبخش رشــد و شکوفایی
ذوبآهن اصفهان است .با برونرفت از مشکالت نیز توجه بیشتری
به مســائل رفاهی و انگیزشی میشــود ،البته این مباحث در حال
حاضر علیرغم محدودیتها موردتوجه قرار دارد.
وی اضافه کرد :با تدابیر مدیرعامل شرکت و همکاری کارکنان
در بخشهای مختلف بحمــدا ...صرفهجویی در خرید ،برنامهریزی
برای فروش ،تغییر در نحوه مصرف مواد اولیه و مسائلی ازایندست
در کارخانه عملیاتی شــده اســت و این اقدامات سبب شده بیالن
شرکت مثبت شود که این مهم نویدبخش چشماندازی مثبت برای
شرکت محسوب میشود.
شایانذکر اســت مدیران حوزه منابع انسانی نیز در این نشست
هر یک پاســخگوی سؤاالت مطرحشده از ســوی حاضرین بودند.
سؤاالت که نیاز به بررسی داشــت مقرر گردید پس از طی مراحل
الزم از طریق بخش کوره بلند به افراد اطالعرسانی شود.

يكي از مهمترين پروژههای زیســتمحیطی انجامگرفته توســط
ذوبآهن اصفهان ،پروژه اصالح سيســتم تصفيه غبار ميكســر ناحيه
فوالدسازي است كه تأثیر بســياري بر كنترل آالیندگیها دارد .ميزان
خروجي گرد و غبار سیســتم بعد از اجرای پروژه كمتر از  90میلیگرم بر
نرمال مترمکعب است درحالیکه استاندارد زیستمحیطی مربوطه 250
میلیگرم بر نرمال مترمکعب است.
** پروژه اصالح سيســتم تصفيه غبار ميكســر ناحيه
فوالدسازي
تاريخ بهرهبرداری90/2/15 :
هزينه كل پروژه :بیش از  13ميليارد ريال
تناژ كل تجهيزات و اسكلت فلزي :بیش از  165تن
ميزان خاکبرداری :حدود  1100مترمکعب
ميزان بتنریزی :حدود  550مترمکعب
دبي گاز ورودي به سيستم 320:هزار مترمکعب بر ساعت

ميزان خروجي گرد و غبارسيســتم بعد از اجــرای پروژه :كمتر از 90
میلیگرم بر نرمال مترمکعب
استاندارد زیستمحیطی مربوطه 250:میلیگرم بر نرمال مترمکعب
ميكسر واحد نگهداري چدن مذاب در بخش فوالدسازی است که
جهت جلوگیری از انتشار گردوغبار هنگام شارژ و تخليه چدن از آن ،در
طرح اوليه ،سیستم جمعآوری و تصفیه گردوغبار توسط مولتي سيكلون
در نظر گرفتهشــده بود .خروجي این سيســتم به دليل راندمان پايين،
باالتــر از حد مجاز بود که با تعریف پروژه و طراحي ،ســاخت و نصب
سیستم بگ فيلتر در ادامه مسيرحركت سيال در مولتي سيكلون (به طور
سری باآن) نسبت به کاهش آالیندهها اقدام شد .دراینارتباط همچنین
با افزايش ظرفيت مکنده به  320هــزار مترمکعب ،افزايش مكش و
سپس تصفيه گردوغبار باراندمان باال در بگ فیلتر انجام میگردد که از
زمان بهرهبرداری تاکنون خروجی آن در حد پایین و تأمینکننده الزامات
قانونی زیستمحیطی است.
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بازدید از نمایشگاه دائمی پیشگیری از
آسیبهای اجتماعي قرارگاه شهدای
صنایع دفاع منطقه اصفهان
به همت مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی و
فرماندهی پایگاه بسیج احمدی روشن ،مستقر در مدیریت
آموزش بهمنظور ارتقاء سطح دانش و فرهنگ کارکنان،
تعداد  30نفر از پرســنل ذوبآهن اصفهان  21تيرماه
از نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد قرارگاه شهدای
صنایع دفاع منطقه اصفهان بازدید به عمل آوردند.
حجتاالسالموالمسلمین نعمتی فرماندهی پایگاه
بسيج احمدی روشــن در گفتگو با خبرنگار ما ضمن
مثبت ارزیابی نمــودن اینگونه فعالیتها عنوان نمود:
یکی از رسالتهای سازمان ،آگاهسازی مخاطبین در ابعاد
مختلف آسیبهای اجتماعی است که این امر در کاهش
مخاطرات محیطی نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی ضمن تشــکر از مدیر آموزش و توسعه منابع
انسانی به سبب پیگیریهای مستمر جهت انجام این
بازدید ،خواســتار ادامه این فعالیتها برای سایر پرسنل
نیز شد.
شــايان ذكر اســت در طی برگزاری این بازدید
سرگرد صادقی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی

شهرستان لنجان نيز به ارائه توضیحاتی در خصوص
غرفههــا پرداخــت و با ارائه مســتندات و آمارهای
مربوطه ،لزوم توجه خانوادهها به پیشگیری از اعتیاد و

کنترل فرزندان در فضای مجازی و تأثیرات مخرب
شــبکههای تلویزیونی ماهوارهای بر زندگی افراد را
یادآور شد.

کانون خیرین فرهنگی آقایان ذوبآهن اصفهان برگزار میکند
آموزش مداحی برای نوجوانان
زمان برگزاری :یکشنبهها ساعت  18:30الی 19:30
عالقهمندان جهت ثبتنام تا پایان تیرماه  96به مجموعه آموزشی شفق مراجعه فرمایند.

اعزام كاروان  300نفري راهيان نور خانواده بزرگ ذوبآهن
اصفهان به مناطق عملياتي غرب كشور
كاروان راهيــان نور متشــكل از  300نفــر از همــكاران ذوب آهني به همراه
خانوادههایشان  25تيرماه به جبههها و مناطق عملياتي غرب كشور اعزام شدند.
در مراسم اعزام اين كاروان كه در مسجد الزهرا(س) ذوبآهن با حضور مهندس
مير حسيني معاون خريد شركت ،ســرهنگ قرباني فرمانده بسيج كارگري استان
اصفهــان و خانوادههای اعزامي برگزار شــد ،عليرضا اميــري مدير روابط عمومي
شركت ضمن خیرمقدم به حاضرين و آرزوي موفقيت و سفري خوش و پربار براي
خانوادههای اعزامي به شرح مختصري از شرايط فعلي كارخانه پرداخت.
وي گفت :مدیریت عالی شرکت به منظور تکریم کارکنان کارخانه برای پرداخت
به موقع حقوق در تامین مواد اولیه دچار مشــکل شــد ولي با توافق انجامگرفته با
كارگروه ملي تسهيل در تیرماه امسال و تهاتر با سازمانهای مرتبط مشكالت بانكي
انشااهلل حلشده و پرداخت بدهیها و تأمین منابع مالي با تسهيالت بيشتري همراه
شده است.
اميري با اشاره به فداکاریهای رزمندگان اسالم در طول هشت سال دفاع مقدس
خاطرنشان كرد :براي اصفهانیها باعث افتخار است كه اولين لشكرهاي مردمي سپاه
در دفاع مقدس مربوط به لشكر امام حسين(ع) و لشكر نجف اشرف است كه هر دو
از نيروهاي رزمنده اصفهان تشکیلشدهاند.
در ادامه اين مراســم سرهنگ پرويز اميدي فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد

تندگويــان ذوبآهن بهعنوان متصدي برگزاري اردوي راهيان دور در اين مرحله و
دورههای قبلي نيز ضمن شرح برنامههای كاروان اعزامي گفت :اين كاروان طي چهار
روز به مناطق عملياتي غرب كشــور در استان كردستان رفته و يادمان شهدا ،محل
فداكاري و شهادت رزمندگان اسالم در شهرهاي سنندج ،سقز ،بانه؛ سردشت و  ...را
بازديد و زيارت خواهند كرد.
وي ضمن تشكر از مهندس صادقي مدیرعامل شركت به لحاظ موافقت و تأمین
امكانات اين سفر براي خانوادههای ذوبآهن به شرح فداكاري رزمندگان اسالم در
دوران دفاع مقدس و خصوصًا سالهای بحراني  59تا  62در منطقه كردستان و غرب
كشور پرداخت و تصريح كرد :حوادثي شبيه حوادث عراق و سوريه و جنايات داعش
با وضعي بدتر از آن طي سالهای مذكور در غرب كشور وجود داشت ولي رزمندگان
اســام به دفع تجاوزهای دشــمن پرداخت و در طول دفاع مقدس  25هزار نفر در
اين منطقه به شهادت رسيدند كه  5هزار نفر از آنها اهل استان اصفهان بودند .وي
با اشــاره به سخنان مقام معظم رهبري حضرت آيت ا ...خامنهای در مورد ضرورت
حضور در جبهه مقاومت اسالمي براي جلوگيري از نفوذ آنها به داخل كشور و بيان
ایثارگریهای مدافعان حرم در سوريه و عراق در مقابل جنايات داعش يادآور شد كه
حضور رزمندگان اسالم در سوريه و عراق شر دشمن را قطع كرده و ايران اسالمي را
به يكي از امنترین كشورهاي دنيا تبديل كرده است.

کارشناسان آلمانی  AFCچهارشنبه در اصفهان

 Aدر این هفته از چهارباشــگاه لیــگ برتری ایران
دو کارشــناس آلمانی FC
بازدید خواهند کرد.باشــگاههای ذوبآهن اصفهان ،اســتقالل تهران ،پرسپولیس
تهران ،گســترش فوالد تبریز چهار باشگاه ایرانی هستند که مورد بازدید و ممیزی
این کارشناسان قرار خواهند گرفت.کلیه الزامات ،مستندات و مدارک مرتبط با مجوز
حرفهای (پرسنلی ،مالی ،زیرساخت ،حقوقی،ورزشی) برای فصلهای 1395-1396،

کلیه اماکن اعالمشده جهت آکادمی ،تمرین بزرگساالن و ورزشگاه اصلی ،اساسنامه،
صورتهای مالی و کلیه اسناد مالی مرتبط با صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی
به 31خرداد ،مواردی اســت که مورد بازدید این کارشناسان قرار میگیرد .بر اساس
برنامه زمانبندی این کارشناسان  28تیرماه به اصفهان سفر خواهند کرد و با مدیران
باشگاه ذوبآهن جلساتی را در این زمینه برگزار خواهند کرد.

والدتحضرتمعصومهسالماهللعلیها
و روز دختر
حضرت فاطمه معصومه(ع) در اولین روز ماه ذیالقعده
سال  173هـ ق 25 ،سال بعد از تولد حضرت امام رضا(ع)
در شهر مدینه من ّوره چشم به جهان گشود.
از میان فرزنــدان بزرگوار حضرت امام موســى بن
جعفر(ع) ،دو فرزند ایشــان یعنى حضــرت امام على بن
موســیالرضا(ع) و حضرت فاطمه کبــری(ع) ملقّب به
معصومــه ،از ویژگیهای خــاص برخــوردار بودهاند تا
ادامهدهنده ّ
خط امامت بعد از پدر باشند.
آن حضرت به همراه امام رضا(ع) هر دو در دامان پاک
یک مادر بزرگوار به نام حضرت نجمه خاتون(س) که از
مهاجران مغرب بود ،رشد و پرورشیافتهاند .این در حالى
اســت که پدر بزرگوارشان پیوسته در زندان هارونالرشید
به سر میبردند و ســرانجام در همان زندان ،هنگامیکه
حضرت معصومه (س) در سن دهسالگی بود ،به شهادت
رسیدند و از آن زمان به بعد حضرت معصومه(س) تحت
مراقبت برادرش امام رضا(ع) قرار گرفت.
**اطالق «معصومه» بر فاطمه دختر موسی بن
جعفر(ع)
نام حضرت معصومه ،فاطمه است .در کتابهای روایی
و تاریخی نیز ،از آن حضرت با عنوان فاطمه بنت موسى بن
جعفر(ع) یادشده است ،ا ّما صدها سال است که آن حضرت
با این لقب مشهور هستند و این لقب نزد ایرانیان تبدیل به
اسم برای ایشان شده است.
حضرت معصومه(س) ،معصوم به معنایی که در مورد
پیامبران و امامان به کار میرود نبوده ،ا ّما ایشــان دارای
طهارت روح و کماالت معنوی باالیی بودند ،بهگونهای که
به زائرانش وعده بهشت دادهشده است.
شایانذکر است که عصمت امر نسبی است .با توجه

به روایاتی که در شأن و منزلت حضرت معصومه واردشده
است ،میتوان مرتبهای از عصمت – نه در حد ائمه -برای
ایشان قائل شد .این مسئله در حق چنین بانویی بعید به
نظر نمیرسد؛ چراکه این حد از عصمت به معنای دوری از
گناه در زندگی عالمان بزرگ نیز فراوان مشاهده میشود.
**ورود حضرت معصومه (س) به قم
حضرت معصومه یک سال بعد از هجرت تبعید گونه
حضرت امام رضا(ع) به مرو ،در سال  201هجری قمری،
به شــوق دیدار برادر و ادای رسالت زینبی و پیام والیت،
به همراه عدهای از برادران و برادرزادگان بهطرف خراسان
حرکت کرد و در هر شهر و محلى مورد استقبال مردم واقع
میشد .در شــهر ساوه عدهای از مخالفان اهلبیت که از
پشتیبانى مأموران حکومت برخوردار بودند ،سر راه کاروان
آنــان را گرفته و با همراهان حضرت وارد جنگ شــدند،
درنتیجه تقریبًا همه مردان کاروان به شهادت رسیدند ،حتى
بنابر نقلى حضرت(س) معصومه را نیز مسموم کردند.
بههرحال ،یا براثر اندوه و غم زیاد از این ماتم و یا براثر
مسمومیت از زهر جفا ،حضرت فاطمه معصومه(س) بیمار
شدند و چون دیگر امکان ادامه راه بهطرف خراسان نبود،
قصد شهر قم را نمود .حدودًا در روز  23ربیعاالول سال 2
ظ  1هجرى قمرى حضرت وارد شهر مقدس قم شدند؛ و
در محلى که امروز «میدان میر» نامیده میشود در منزل
«موسى بن خزرج» فرود آمدند و افتخار میزبانى حضرت
نصیب او شد.
آن بزرگوار به مدت  17روز در این شــهر زندگى کرد.
محل زندگی و عبادت آن حضرت در مدرسه ستیه به نام
«بیت النور» بود که هماکنون محل زیارت ارادتمندان آن
حضرت است .منبع :تبيان

برگزاري ویژهبرنامه حجاب و عفاف در بيمارستان
شهيدمطهري

بــه مناســبت هفتــه حجــاب و عفاف،
ویژهبرنامهای به همت مديريت بيمارستان شهيد
مطهري ،پایگاههای مقاومت بســيج حضرت
زينب(س) ،شــهيد مطهري و روابط عمومي در
بيمارستان شهيد مطهري برگزار شد .شایانذکر
اســت در اين برنامه كه دكتر زادهوش و خانم
عطريان حضور داشــتند برنامههای فرهنگي و
هنري نيز اجرا شد.

** نکته یک
چیزی که مال تو نیست را به صاحبش بده تا راههای خوشبختی برایت
کوتاه شود.
امام صادق (ع) :رد کردن یکدرهم به صاحبش نزد خداوند با هفتاد حج
مقبول شده برابر است .گناهان کبیره
** نکته دو
مراقب باشــید محبت ورزیدن صحیح را از دستور زندگی خود خارج
نکنید.
امام صادق(ع) :به خدا اگر سنگی ما را دوست بدارد خداوند آن را با ما
محشور خواهد فرمود .بحاراالنوار

در وادي ادب
ای همهجا از تو بود گفتگو
کی و کجا با تو شوم روبرو
نیست نگاری بهجز او هیچ هیچ
وعده نده بیخود و بر خود مپیچ
جز تو نباشد قمری در فلک
صورت زیبای تو همچون ملک
مست توام مست توام زان سبوی
من که خمار توام ای خوبروی
نرگس چشم تو زمن برده خواب
«ای مدنی برقع و مکی نقاب»
امشب اگر ماه تو پیدا شود
چشم جهان غرق تماشا شود
دوش شدم دست به دامن تورا
وعده دیدار دهی کی مرا؟
بین همه دلبر ما را ببین
واسطه فیض به روی زمین
یک نظر ار چهره ی او دیده ام
غنچه ز باغ گل او چیدهام
کیست بهغیراز تو مرا ای سراج
تا که کند درد دلم را عالج
چند نشینم به رهت االمان
منتظرم مهدی (عج) صاحب زمان
وای از آن لحظه که بینم تورا
ای همهجا از تو سخن مرحبا
شاعر :بهنام عطایی از كاركنان مدیریت تولید و توزیع برق
حروف اول مصرعهای اول از باال به پایین و حروف آخر مصرعهای اول
و دوم از پایین به باال «انجمن ادبی کچو»
حکایت

برگزاری سمینار «زبان بدن» ()body language
به زبان انگلیسی در ذوبآهن اصفهان

به همت مدیریت آموزش و توســعه منابع انسانی
و در راســتای حفظ و نگهداشت دانش زبان انگلیسی،
ســمینارهایی به زبان انگلیسی با موضوعات مختلف
توســط مترجمین زبان انگلیســی داخل شــرکت و
عالقهمنــدان به ایــن زبان در تــاالر مدیریت دانش
مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی برگزار میشود.
در این راستا سمینار «زبان بدن» ()body language

نكات پندآموز ائمه معصومين

توســط عرفان عبدی پور با حضــور مهندس خطیبی
مشــاور و مدیر حوزه مدیرعامل ،دکتر عباسی مشاور
عالی مدیرعامل و جمعی از سرپرســتان و کارشناسان
عالقهمند به زبان انگلیســی برگزار شد و به اهمیت و
نقش زبان بدن در برقراری ارتباطات اشــاره گردید و
مدعوین نیز با مطرح نمودن نظرات و سؤاالت خود در
این مباحث شرکت کردند.

شرایطاستخدام
انسان زائیده شرایط نیست بلکه
خالق آن است
شرکتی بزرگ قصد استخدام یک نفر را داشت .بدین منظور آزمونی
برگزار کرد که فقط یک پرسش داشت .پرسش این بود :شما دریک شب
طوفانی در حال رانندگی هستید .از جلوی یک ایستگاه اتوبوس میگذرید.
سه نفر داخل ایستگاه منتظر اتوبوس هستند ،یک پیرزن که در حال مرگ
است ،یک پزشک که قب ً
ال جان شمارا نجات داده و یک خانم و یا آقا که
دررویاهایتان خیال ازدواج با او رادارید .شما میتوانید تنها یکی از این سه نفر
را سوار کنید .کدام را انتخاب خواهید کرد؟ دلیل خود را شرح دهید.
قاعدتًا این آزمون نمیتواند نوعی آزمون شخصیت باشد زیرا هر پاسخی
دلیل خودش را دارد :پیرزن در حال مرگ اســت شما باید ابتدا او را نجات
دهید هرچند خیلی پیر است و بههرحال خواهد مرد ...شما باید پزشک را
ســوار کنید ،زیرا قب ً
ال جان شمارا نجات داده است و این فرصتی است که
میتوانید جبران کنید؛ اما شاید هم بتوانید بعدًا جبران کنید .شما باید شخص
موردعالقهتان را سوار کنید؛ زیرا اگر این فرصت را از دست بدهید ممکن
است هرگز قادر نباشید مانند او را پیدا کنید.
از دویستنفری که در این آزمون شرکت کردند ،شخصی که استخدام
شد ،دلیلی برای پاســخ خود ارائه نداد .او نوشته بود :سوئیچ ماشین را به
پزشک میدهم تا پیرزن را به بیمارستان برساند و خودم به همراه همسر
رؤیاهایممنتظراتوبوسمیمانیم.

صعود گروه  2کوهنوردی ذوبآهن به
قلل اطراف قله کرکس
روستایمزدهیکیازروستاهایباستانیپیرامونکوهستانکرکساستکهپیشینه
یدانند .به قولی نام روستاهای اوره و مزده در دامنه کرکس
آن را همانند روستای ابیانه م 
از ریشه اهورا و مزدا گرفتهشده است که نشان از قدمت تاریخی این نام دارد.هنگامیکه
از اصفهان و با استفاده از جاده قدیمی نطنز راهی این شهر میشویم ،پس از پشت سر
گذاشــتن روستای طرقرود به دوراهی مزده میرسیم که جادهای آسفالته به طول 5
کیلومترمارابهروستاکهزیارتگاهیبهنامامامزادهچهاربزرگواردرآنجاهستمیرساند،
کراه خاکی 6کیلومتری میتوان به ابتدای دره مزده رسید که
از اما مزاده با استفاده از ی 
مزرعهای سرســبز نشان آن است ،در ابتدای دره چشمه آبی گوارا با درختان گردویی
کهنسال وجود دارد.گروه 2کوهنوردان ذوبآهن اصفهان در یک برنامه یک و نیم روزه
در روز پنجشنبه 15تیرماه 96به روستای مزده رفته ،شب را در کنار زیارتگاه فوق سپری
کردند ،بامداد روز آدینه آنها پس از رفتن به مزرعه ابتدای دره ،کوهنوردی خویش را ابتدا
در دره و سپس بر روی یال سمت چپ بهسوی یکی از قلل کوهستان کرکس که در
برخی نقشهها نام قله زراندر را بر آن نهادهاند پی گرفتند و پس از صعود ،بازگشت از روی
یال فرعی دیگری انجام گرفت که سرانجام باز به همان چشمه ابتدای دره میرسید.
رمضانعليفرهادي،خبرنگارافتخاري
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آغاز برنامههای بازدید خانوادههای کارکنان از ذوبآهن
اصفهان در سال 96

عيادت

كميته عيادت به همراه همكاران از بهرام عباســی شاغل در فوالدسازی که
در هنگام جوشکاری از ناحیه چشمچپ دچار مشکل شده بود و شهین دریکوند،
مددکار سابق بیمارستان که به علت بیماری  MSازکارافتاده شده است ،عيادت
نموده و در جريان وضعيت سالمت و درمان اين همكاران قرار گرفتند.

صعود به قله هفتتنان

بهپاس داشــت ياد و خاطره شهداي گرانقدر حرم و شهداي مجلس شوراي
اسالمي تعدادي از كوهنوردان تيم كوهنوردي ذوبآهن طي يك برنامه دو روزه
در تاریخ  22و  23تيرماه جاري ،به قله فني و زيباي هفتتنان از قلل زردكوه ،به
ارتفاع  4108متر ،به سرپرستي آقاي حسن قاسمي با موفقيت صعود کردند .افراد
شرکتکننده در اين برنامه عبارتاند از :آقايان علي بيگي ،عالي پور ،جهاني ،حبيبي،
محمود قاسمي ،چترائي ،حسن قاسمي ،جمال پور و خاكي.

ذوبآهن با ساختار سازمانی حرفهای
در مسير باشگاهداری مدرن
در پی نشست اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCدرباره الگوهای مالی پایدار
در فوتبال باشگاهی و همچنین نامه رسمی این کنفدراسیون به فدراسیونهای
متبوع خود مبنی بر محرومیت باشگاههای بدهکار این فدراسیونها از شرکت در
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در فصل  ،2018ذکرنکته هایی دراینباره قابلتوجه
است.
«باشــگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن اصفهان ازجمله معدود باشگاههای
فعال در ایران و حتی در قاره پهناور آسیا محسوب میشود که با شفافسازی
قراردادهــا و بودجهبندی اصولــی و حرفهای و درموعدهــای مقرر و البته
بر اســاس قراردادهای رســمی که در بخش حقوقی باشگاه تهیه و تنظیم
میشوند ،کلیه بدهیهای خود را پرداختنموده و تسویهحسابهای مالی در
زمان تعیینشده ،انجام میپذیرند تا جایی که از میان چهار تیم باالی جدول
لیگ برتر فوتبال ایران در فصل شــانزدهم ،تنها باشگاه ذوبآهن است که
هیچگونه بدهی ندارد.
این باشگاه که از ساختار سازمانی حرفهای برخوردار است ،با پیشبینی شرایط
حرفهای شدن در باشــگاهداری مدرن و در مسیر روبهجلوی فوتبال قاره بزرگ،
چشماندازی را به ترسیم کشیده است که موارد متعدد حرفهای سازی باشگاههای
فوتبال و ازجمله مهمترین آنها ،مسائل مالی ،اقتصادی مرتبط با آن را موشکافانه
دنبال نماید و از سه سال گذشته تاکنون ،با توجه ویژه به الزامات کنفدراسیون فوتبال
آسیا و بسترسازی مناسب این مسئله در خطمشی و شاخصهای مالی باشگاه،
همواره خود را موظف و مکلف به اصول پایدار مالی و قراردادی دانسته است.

تسليت
همكارانگراميجنابآقايان
حجتا...نادري،ابوالقاسمتوكلي
مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه
تسليت عرض کرده و از خداوند متعال براي آن مرحومين 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 اينجانبان ضمن ابراز همدردي ،موجب تسلي خاطر
بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه قدرداني نموده ،اميد
است در شادیهایتان جبران نمايم.

عباسرضامند،حسينرضامند
حجت ا ...نادري ،اكرم شريفي

اولیــن برنامــه بازدیــد خانوادهها از
ذوبآهــن اصفهان در ســال  96جهت
آشنایی بیشــتر آنها با این مجتمع عظیم
صنعتی و پیشرفتهای آن و ایجاد دلگرمی
و نشــاط در بین پرسنل و خانوادههایشان
به همت مدیریت روابط عمومی شرکت
 21تیرماه برگزار شــد .ایــن برنامه که با
حضور بیش از  300نفر از پرسنل و خانواده
محترمشان برگزار شد ،با اجرای برنامههای
شــاد ازجمله موسیقی ،سایه بازی و دیگر
برنامههای متنوع فرهنگی و بازدید از خط
تولید همراه بود.
در حاشــيه اين بازديد بــا تني چند از
خانوادههای ذوب آهني گفتگو کردیم كه
در ادامه میخوانید:
** محمد علیزاده شــاغل در
مدیریتحراست
وي گفــت :برنامه بازدیــد خانواده از
محل كار ابتكار بســيار خوبي است كه از
سوي ذوبآهن اصفهان برنامهریزیشده
است زيرا اعضاي خانواده محيط كار را از
نزديك مشاهده كرده و با سختیهای آن

آشنا میشوند .فاطمه جعفری همسر وي
نيز ضمن تشــكر از كليه دستاندرکاران
اين بازديد افزود :چنين برنامههایی سبب
میشود با ســختیهای محيط كار آشنا
شويم و براي ايجاد آرامش بيشتر در محيط
خانواده تالش کنیم.
** میالد باقری شاغل در کک
سازی
وي گفــت :از اينكه در اين مجموعه
صنعتي فعاليت دارم احساس غرور میکنم.
باقري افزود :از مدیریت بخش رضایت
کامل دارم و آینده خوبي را براي ذوبآهن
اصفهان متصور هستم .امیدوارم مهندس
صادقــی ،با همــكاري همــه كاركنان،
ذوبآهن اصفهــان را بهروزهای اوج خود
برگرداند .فعاليت در ذوبآهن اصفهان با
همکاران عزيز ،سراسر خاطره است.
** مصطفی صبوری با  ۸سال
سابقه کار در حوزه خريد
وي ضمن تشكر از كليه دستاندرکاران
اين بازديد گفــت :از فعاليت در ذوبآهن
بسیار راضی هستم .يكي از آرزوهای من

اطالعيهقرآني
مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی در نظر دارد با عنايت به لزوم اشاعه فرهنگ آموزش و
آشنايي با مفاهيم قرآني در سطح شركت طرح نهضت قرآن آموزي ««ویژه برادران»» را در سطح
يك (مقدماتي) به ميزان  20ســاعت و سطح سه به ميزان  30ساعت مطابق جدول زير در مکان
مدیریت آموزش برگزار نماید .از عالقمندان دعوت مي گردد ضمن مراجعه به روابط صنعتي مربوطه
از طريق تكميل و ارسال فرم درخواست آموزش داخل شركت ( )F423050حداكثر تا یک هفته قبل
از برگزاری دوره اقدام نمايند .شایان ذکر است افرادی می توانند در سطح سه شرکت نمایند که سطح
یک و دو نهضت قرآن آموزی را گذرانده باشند .همچنین مربیان قرآنی نیز می توانند جهت شرکت
در این سطح ثبت نام نمایند.
تاريخ هاي برگزاري

ساعت

نوع دوره

 96/5/15الي 96/6/5

 8الي 12

سطح يك ( 20ساعت)
یکشنبهها

 96/5/10الي 96/6/14

 8الي 12

سطح سه ( 30ساعت)
سهشنبهها

مدیريت آموزش و توسعه منابع انسانی شركت

اطالعیه ورزشی فوتبال کارگری
شروع تمرینات و تست گیری از بازیکنان مستعد جهت تشکیل تیم فوتبال کارگری
شرکت
زمان :روزهای زوج از ســاعت  16لغایــت  18از تاریخ  ،96/5/7مکان :زمین چمن
باند هلی کوپتر

بازديد از خانواده شهدا ،جانبازان و
ايثاگرانشركت

بهمنظور پاسداشت مقام شامخ شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس گروه بازديد
امور شهدای شركت از خانوادههای شهداي واالمقام مرادعلي جمالي ،اله مرادكاوياني،
شهريارسليماني ،اسماعيل بهرامي و جانبازان گرانقدر ابوالقاسم شهريار ،فريدون خاكي و
ابراهيم كبيري و مرحوم خسرو رمازي بازديد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي ،رابط خبري امور شهدا و جانبازان و ایثارگران

بود که خانوادهام را برای بازدید به ذوبآهن
بیاورم و از نزدیک با محل کارم آشنا شوند.
صبوري افــزود :حســن فعاليت در
ذوبآهن اصفهان اين اســت كه در جمع
دوستانه همکاران بیشترين لحظات عمر
خود را سپري مینماییم.وي تصريح كرد:
كاهــش هزینهها ،تنوع توليد و همچنين
فعاليت دلسوزانه بهعنوان فاكتورهاي مهم
در موفقيت آينده شركت بسيار موثر هستند.
** مهدی حسین زاده
وي گفت :برنامه بازدید خوب بود ولی
اگر راهنما برای توضیحات بیشتر در مسیر

بازدید حضور داشــت خانواده ها بیشتر با
محیط کار و سختی کار همسرانشان آشنا
میشدند.
** احمدرضا براتی با  ۱۵ســال
سابقه کار
وی از تنوع برنامه ها ابراز رضایت نمود
و گفــت  :زمان اجرای برنامه ها کم بود و
به صورت فشرده اجرا شــد  .وی افزود :
خیلی دوست داشتم خانواده را برای بازدید
به ذوب آهن بیاورم وخوشحالم که این امر
محقق شد و خانواده ام با شرایط سخت کار
در این صنعت مهم آشنا شدند .

برگزاری اردوی فرهنگی ،آموزشی پایگاه بسیج شهید احمدی روشن
به همت پایگاه بســیج شهید احمدی روشن
مدیریت آموزش و توســعه منابع انسانی و حوزه
مقاومت بسیج شــهید تندگویان ،اعضای پایگاه
مذکور در یک اردوی دوروزه فرهنگی ،آموزشــی
شرکتنمودند.
اعضــای این پایگاه در قالب یک تیم  45نفره
به شهر سمیرم اعزام و از مناطق دیدنی این شهر
بازدید نمودند .همچنین در طول مسیر از دیدنیهای
امامزادهسیدابراهیمسمیرم،منطقهکوهستانیبیبیسیدانوزیباییهایمنطقهسیسخت

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت

دیدن كردند.حجتاالسالموالمســلمین حاجآقا
نعمتی فرمانده پایگاه بسیج شهید احمدی روشن
ضمن قدردانــی از حمایتهای بیدریغ مدیریت
آموزش و توسعه منابع انسانی و حوزه مقاومت بسیج
شهید تند گویان در گفتگو با خبرنگار ما گفت :این
اردو باهدف ایجاد همدلی بیشتر بین اعضای پایگاه
برگزار شــد و در طی این اردو ،کالسهای متنوع
آموزشی ،فرهنگی به همراه مولودیخوانی ،خواندن
دعا ،مسابقات فرهنگی ،ورزشی و اهدا جوایز نیز برگزار شد.

انتخاب مدیر سازمان تیمهای پایه باشگاه
ذوبآهن ،بهعنوان مربی دروازهبانان تیم
ملی هندبال کشور
«شهداد مرتجی» هندبالیست سابق و مدیر فعلی سازمان تیمهای پایه باشگاه فرهنگی
ورزشی ذوبآهن اصفهان ،از سوی فدراســیون هندبال کشور بهعنوان مربی دروازهبانی
تیم ملی هندبال ایران انتخاب گردید .این گزارش حاکی اســت؛ همچنین وی از ســوی
محمدرضا رجبی دبیر فدراسیون هندبال کشور ،جهت حضور در اردوی تدارکاتی تیم ملی
هندبال بزرگســاالن به این اردو فراخوانده شد .تیم ملی هندبال ایران خود را برای حضور
در تورنمنت ســئول کاپ آماده میکند .این اردو از  22تیرماه آغاز میشود و تا  30تیرماه
ادامه خواهد یافت.

دبير هيئت كوهنوردي
باشگاه فرهنگي ورزشي
مقاومت بسيج استان
اصفهان منصوب شد
طي حكمي از ســوي مدیرعامل باشــگاه
فرهنگي ورزشي مقاومت استان اصفهان ،سعيد
همتيان بهعنوان دبير هيئت كوهنوردي باشگاه
فرهنگي ورزشي مقاومت بسيج استان اصفهان
منصوب شد.

تبریک مدیرعامل سازمان ورزش
شهرداری اصفهان به سعید آذری و
باشگاه ذوبآهن

علی قاسمی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان در پیامهای جداگانهای
انتخاب «ســعید آذری» مدیرعامل باشگاه ذوبآهن را بهعنوان مدیر برتر باشگاههای
ورزشی کشور و انتخاب تیم فوتبال این باشگاه را بهعنوان بااخالقترین تیم لیگ شانزدهم
فوتبال ایران تبریک گفت.چندی پیش از سوی سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران ،سعید
آذری بهعنوان مدیر برتر حوزه باشگاهی ورزش کشور در سال  95معرفی شد.

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

محل كار

نام فرزند

مجيديزداني

1396/04/11

توليد و توزيع
برق

امير مهدي

محسناماني

1396/03/27

توليد و توزيع
برق

ديانا

مهديبهارلوئي

1396/03/31

نورد

يسنا

مصطفيحيدري

1396/04/13

نورد

شهزاد

محمدربيعي

1396/03/28

توليد و توزيع
برق

حلما

محمد داوري

1396/04/16

فوالدسازي

حلما

محسنملك
محمدي

1396/04/14

كك سازي

مهراد

پيام آذين

1396/04/10

فوالدسازي

سهند

سيد قوام عطائي

1396/04/01

فوالدسازي

سيد
ميكائيل

مهدي تركي

1396/04/08

نورد

آراد

قاسمعليكاظمي

1396/03/24

كك سازي

مرضيه

سلمانجعفري
پور

1396/04/11

كك سازي

علي

جواد دادخواه

1396/02/22

كك سازي

امير رضا

سعيدنجاري

1396/03/20

حراست

عارفه

خانوادگيشاغل

تاريخ تولد

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

محمداميديان

1396/04/07

حراست

