تمديداعتبارگواهینامهسيستممديريت
محیطزیستذوبآهناصفهان

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن
و دستاندرکاران حج:

امنیت ،عزت ،رفاه و
آسایش حجاج باید
محفوظ بماند

حضــرت آیتاهلل خامنهای رهبــر معظم انقالب
اسالمی در دیدار مسئوالن و دستاندرکاران حج امسال،
حجرایکظرفیتبینظیرمعنویواجتماعیوبهترین
موقعیت برای ابراز عقیده و بیان موضع امت اسالمی
دانستند و با تأکید بر اینکه ما حوادث فاجعهبار حج ۹۴
را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد ،گفتند :مطالبه جدی و
همیشگیجمهوریاسالمی،حفظامنیتوعزتورفاه
و آسایش همه حجاج بهویژه حجاج ایرانی است و امنیت
حج نیز برعهده آن کشوری است که حرمین شریفین
در اختیار او قرار دارد .حضرت آیتاهلل خامنهای ،حج را
فریضهای بسیار مهم خواندند و با اشاره به ظرفیتهای
معنوی آن ،گفتند :در همه اجزاء این فریضه ،اعم از نماز،
طواف ،سعی ،وقوف و احرام ،ظرفیتهای عجیبی برای
ارتباط معنوی با خداوند متعال وجود دارد که باید قدر این
فرصت دانسته شود .رهبر انقالب اسالمی ،یکی دیگر
از ویژگیهای ممتاز فریضه حج را «ظرفیت بینظیر
اجتماعی» آن برشــمردند و تأکید کردند :حج مظهر
«عظمت ،وحدت و یکپارچگی و قدرت امت اسالمی»
است که با اَعمال و شرایط خاص ،هرسال بیوقفه ،در
یک نقطه معین ،انجام میشود .ایشان ،آشنایی حجاج
از ملیتهای مختلف با یکدیگر و نزدیکی دلها و دراز
شدن دست کمک و یاری را از جمله جنبههای درونی
و اجتماعی حج دانســتند و خاطرنشان کردند :حج با
تمام این ویژگیهای منحصربهفرد معنوی و اجتماعی،
بهترینزمانومکانبرایاعالممواضعامتاسالمیدر
خصوص مسائل مهم جهان اسالم است .رهبر انقالب
اسالمی ،موضوع «برائت از مشرکان» را که همواره مورد
تأکید امام بزرگوار(ره) بود ،فرصتی برای اعالم مواضع در
موضوعات موردقبول امت اسالمی خواندند و افزودند:
یکی از این موضوعات ،قضیه مسجداالقصی و قدس
است که این روزها به علت گستاخی و وقاحت و خباثت
رژیمغاصبوجعلیصهیونیستی،بیشترازقبلمطرحو
موردتوجهاستودلامتاسالمیبهیادمسجداالقصی
میتپد.حضرتآیتاهللخامنهایباتأکیدبراینکهمسئله
فلسطین نباید بههیچوجه مورد غفلت قرار گیرد ،آن را
محور عمده مسائل جهان اسالم دانستند و گفتند :چه
جایی بهتر از بیتاهلل الحرام و مکه و مدینه و عرفات و
مشعر و منا برای اظهار عقیده و بیان مواضع ملتهای
مسلمان در خصوص فلسطین و مسجداالقصی وجود
دارد .ایشــان ،دخالتها و حضور شرارتآمیز امریکا در
کشورهایاسالمیومنطقهوایجادگروههایتروریستی
تکفیری را یکی دیگر از موضوعات مهمی دانستند که
باید ملتهای مسلمان در حج ،در خصوص آن اعالم
موضعکنند.

فراخواندعوت
به همكاري

روابط عمومي ذوبآهن اصفهان در نظر
دارد از توانمندیهای گروههای فرهنگي،
هنري و اجتماعي جهــت اجرا در برنامه
و مراسمهای مختلف استفاده کند .لذا از
كاركناني كه در قالب گروههای فرهنگي،
هنــري و در زمينه هنرهاي نمايشــي،
موسيقي سنتي ،مولودی خواني و تواشيح
فعاليت مینمایند ،دعوت میگردد طرحها
و برنامههای هنري قابلاجرای خود را به
روابط عمومي شركت ارائه نمايند .جهت
كسب اطالعات بيشتر با آقايان عادل زاده
و مسلمي به شماره تلفنهای52642064
فرهنگسراي امام رضا(ع) و  4994روابط
عمومي شركت تماس حاصل نماييد.

روابطعموميشركت

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.

انتخابتیم
فوتبال ذوبآهن
اصفهانبهعنوان
بهترینتیماخالق

مميزيخارجيسيستممديريتمحیطزیست
مطابق با استاندارد  ISO 14001ذوبآهن اصفهان
توسط تيم مميزي موسسه  SGSطي روزهاي  8و
 9مردادماه انجام و تمديد اعتبار اين گواهينامه در
ذوبآهن ،تائید و اعالم شد.

شنبه  14مرداد  12 /1396ذی القعده  5 /1438آگوست  /2017شماره 1093
شماره ارسـال پـیــامک300073194:
www.esfahansteel.com

02

بهترینهایفصلقبل
فوتبالدربخشهایمختلف
مشخص شد که تیم فوتبال
ذوبآهنمجددبهعنوان
بهترینتیماخالقانتخاب
شد و در فوتبال بانوان نیز
استاناصفهاندونماینده
داشت.

04

ذوبآهن اصفهان تا پایان سال  ۱۰۰هزار تن
ریل به وزارت راه تحویل میدهد
02

برگزاري جشن ميالد امام هشتم(ع)
با حضور تيم فوتبال ذوبآهن و تالشگران كوره بلند

01

ویــــترین هفته

نوسازی تابلو برق نوار
نقاله , PLA -1
مسیرهایانبارموادخام
آگلومراسیون

رویــداد

02

برگزاری یادواره ی۹۴
شهیدشرکتزغالسنگ
البرزشرقی
گوناگون

04

رویــداد

02

ديدارمسئولينشركتبا
كاركنانبخشكورهبلند
تعامالتذوبآهن
وراهآهناستاناصفهان
افزایشمییابد
رویــداد
در هشتمين سالگرد تأسیس كوره بلند شماره  3در دهه كرامت

برگزاري جشن ميالد امام هشتم(ع) با حضور تيم فوتبال ذوبآهن
و تالشگران كوره بلند
درادامهبرنامههایمتنوعگراميداشتدههكرامتدرذوبآهن
اصفهان و در فاصله زماني والدت فرخنده حضرت معصومه(س)
و ميالد با سعادت و نوراني ثامناالئمه امام رضا(ع) مراسم جشن
باشكوهي در روز چهارشنبه  11مردادماه سال جاري در تاالر آهن
روابطعموميشركتبرگزارشد.دراينمراسمباشكوهكهباحضور
جمعي از مسئولين و كاركنان بخشهای مختلف شركت بهویژه
تالشگران كوره بلند ،اعضاي تيم فوتبال باشگاه فرهنگي ورزشي
ذوبآهن ،امير قلعهنویی سرمربي و ديگر همكاران و كادر باشگاه
مذكور همراه بود برنامههای متنوع فرهنگي و هنري به اجرا درآمد.
در اين مراسم باشكوه حجتاالسال موالمسلمین حاجآقا گرجي
مشــاور خانواده و استاد حوزه و دانشگاه طي سخناني با اشاره به
جايگاه شادي و تفريحات سالم در آيين مقدس اسالم يادآور شد :در
مناسبتهای مختلف و از جمله ايام والدت ائمه(ع) و بزرگان دين
بايد شادي کرده و خوشحالي خود را ابراز كنيم و به فرزندان خود و
نسلجوانكهتحتتبليغاتوفشارروانيوسيعدشمناناسالمقرار
دارند نشان دهيم كه اسالم با شادي مخالف نيست بلكه با ابتذال و

كارهايي كه اساسبنيان مقدسخانواده را متزلزلمیکند مخالف
است .وي با اشاره به تفريحات سالم و ورزش در جامعه همگان را
به ورزش و تحرك در زندگي دعوت کرد و از ورزشكاران حاضر در
مراسم خواست كه به لحاظ الگو بودن و در معرض ديد جوانان و
نوجوانانبودنهموارهمواظباعمالورفتارخودبودهوتوجهداشته
باشند كه دشمنان اسالم و انقالب و حتي كساني كه ارتباطي با
ورزش و فوتبال ندارند درصدد نفوذ در اخالق و رفتار ورزشكاران
ما و بدنام نمودن آنها هستند .وي با اشارهای به نامه حضرت امام
رضا(ع)دركتابعيوناخبارالرضا(ع)كهتوسطعبدالعظيمحسني
از بزرگان شيعه در ايران نوشتهشده است ،يادآور شد كه اين امام
عزيز در نامه به شيعيان سفارش کردهاند كه اوقات زندگي خود را
در هر روز به چهار كار اصلي اختصاص دهند :اول اينكه زماني را
براي عبادت و مناجات با خدا قرار دهند .دوم اينكه زماني را براي كار
و تالش براي معاش قرار دهند .سوم اينكه زماني را به معاشرت و
ارتباط با اقوام و دوستان اختصاص دهند و نهایتًا اینکه زماني را به
تفريحواستراحتاختصاصدهند.درادامهاينبرنامهاميرقلعهنویی

سرمربي تيم فوتبال ذوبآهن با ابراز خشنودي از حضور در باشگاه
فرهنگي ورزشي ذوبآهن و حضور در بين همكاران ذوبآهني،
به افتخارات اين مجتمع در عرصههای توليد آهن و همچنين
عناوين قهرماني باشگاه مربوطه و خصوصًا مقام و افتخارات اخير
اين باشگاه در عرصه اخالق اشاره کرد و موفقیتهای مختلف را
ناشي از رشادت و فداكاري شهدا ،جانبازان ،آزادگان ،ديگر ايثارگران
ذوبآهن و خانوادههایشان و تالش و زحمات كاركنان شركت
دانست و از نظرات و مساعدتهای مهندس صادقي مدیرعامل
ذوبآهندرعرصههایمختلفوخصوصًاورزشقهرمانيتشكر
کرد .وي در پايان ســخنان خود ابراز اميدواري کرد كه خودش و
تيم فوتبال با نهايت سعي و تالش ،سربازان خوبي براي ذوبآهن
باشند .شایانذکر است كه در اين مراسم باشکوه قرائت قرآن آغاز
مراسمبهصورتگروهيوبهصورتتواشيحبايكسبكابتكاري
اجرا شد .همچنين در این جشن باشکوه چند نماهنگ زيبا در مورد
والدت امام رضا(ع) و هشتمين سالروز افتتاح كوره بلند شماره 3
همراه با سرود ورزشي ،مداحي و مولودیخوانی ارائه شد.

معرفي پروژههای زیستمحیطی انجامگرفته توسط شركت ذوبآهن اصفهان

پروژه انتقال پساب از تصفیهخانه زرینشهر به كارخانه ذوبآهن
در راستاي ارائه خدمات زیستمحیطی اجتماعي به جامعه
اطراف شــركت و رفع معضالت و مشكالت زیستمحیطی
شهرستانهای مجاور شرکت پروژه انتقال پساب تصفیهخانه
زرینشهر جهت استفاده در آبياري فضاي سبز غير مثمر شركت
تعريــف و اجرا گردید .با اجراي اين پروژه از تخليه ميزان 216
مترمکعببرساعتپسابتصفیهخانهزرینشهربهمحیطزیست
جلوگيري گرديد .طي اين پروژه پساب مذكور از طريق خطوط
انتقال به تأسيسات تصفیهخانه شركت ذوبآهن واردشده و پس
ازطيمراحلتصفيهتكميليجهتآبياريفضايسبزغيرمثمر
شركت مورداستفاده قرار میگیرد .عملیات اجرایی این پروژه در

ســال  93با صرف هزینهای بالغبر  75ميليارد ريال آغاز و در
شهريورماه 94به بهرهبرداری رسيد.
تاريخ شروع پيمان 93/02/17:تاريخ پايان پيمان94/06/22:
** احجام مربوط به ايستگاهها:
خاکبرداری  14023مترمکعب
بتن مگر  353مترمکعب
آرماتوربندي  352تن
قالببندی  7706مترمربع
بتنریزی  3080مترمکعب
اسكلت فلزي  177389کیلوگرم

تبريك

جناب آقاي دكتر ابوتراب فاضل
انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت قائممقام اقتصادي مدیرعامل محترم ذوبآهن اصفهان تبريك و تهنيت عرض نموده،
توفيق روزافزون حضرتعالي را از خداوند متعال خواهانيم.
جناب آقاي دكتر محمدعلی عباسي
انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت معاون محترم منابع انساني و امور اجتماعي شركت سهامي ذوبآهن اصفهان تبريك و
تهنيت عرض نموده ،توفيق روزافزون حضرتعالي را از خداوند متعال خواهانيم.
جناب آقاي دكتر علي رستمي
انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت مشاور عالی مالي و اقتصادی مديرعامل ذوبآهن اصفهان تبريك و تهنيت عرض نموده،
توفيق روزافزون حضرتعالي را از خداوند متعال خواهانيم.
مدیرعامل و هیئتمدیره شركت تعاوني مصرف كاركنان ذوبآهن اصفهان
مدیرعامل و هیئتمدیره موسسه خيريه والفجر کارکنان ذوبآهن اصفهان
مدیر عامل وهیئت مدیره شرکت ایثار گران حدید
مدیر عامل وهیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن
مدیرعامل وهیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شهدا وایثار گران

نصب اسكلت فلزي  177389کیلوگرم
آجرچینی  581مترمکعب
**احجام خطوط انتقال
حفاري  13028متر  /طول
ريگالژ  13028متر  /طول
پرسازي كف لولهها  1042مترمکعب
لولهگذاری  13028متر  /طول
تست خط  13028متر  /طول
پرسازي روي لوله  7689مترمکعب
پرسازي نهايي  12922مترمکعب
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در اعتباربخشی سال  95از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

بیمارستانشهیدمطهریبرترین
بیمارستان خصوصی درجه 1
استاناصفهان

بیمارستان شهید مطهری توانست در اعتباربخشی سال
 95رتبه نخست را از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی دریافت کند .در طرح اعتباربخشی که در سال 95
اجرا شد همه بیمارستانهای کشور اعم از بیمارستان دولتی،
خصوصی و خیریه بر اساس نحوه عملکرد و مطابقت با903
سنجه(شاخص)درزمینههایمختلفمانندمدیریت،ایمنی
بیمار،منابعانسانیوتجهیزاتموردارزیابیواعتباربخشیقرار
گرفتند .دکتر علیرضا آجدانی رئیس بیمارستان شهید در اين
خصوص گفت :در این طرح که 54بیمارستان در استان اصفهان موردبررسی قرار گرفتند بیمارستان شهید مطهری جزو 5بیمارستان
برترقرارگرفتوبهعنوانبرترینبیمارستانخصوصیاستاناصفهانشناختهشد.آجدانیضمنتبریکاینموفقیتارزشمندبهخانواده
بزرگذوبآهناصفهان،بیمارستانشهیدمطهریومردماستاناصفهانگفت:اینموفقیتمایهافتخاروسرافرازیاینمرکزوحاصل
تالشها و کوششهای شبانهروزی و بیوقفه کلیه پرسنل بیمارستان شهید مطهری و ایمان آنان به پیشرفت و سربلندی بیمارستان
است .وی افزود :در اعتباربخشی سال 95مهمترین هدف از اجرای طرح اعتباربخشی بر اساس اعالم نظر معاون وزارت بهداشت ،درمان
وآموزشپزشکی،ارتقایکیفیتوکمیتدربیمارستانها،کاهشقصورپزشکیوافزایشرضایتمندیبیمارانمدنظربودهاست.دراین
اعتباربخشی اولویت با ایمنی بیمار بوده است ،بهطوریکه از 903شاخص 110،شاخص مربوط به این موضوع موردبررسی قرار گرفت.
علیرضاآجدانیادامهداد:باتوجهبهاینکهایمنیبیمارهدفاصلیاعتباربخشیامسالبودهاست،سنجههایارزیابیبسیارسختترازسال
گذشتهدیدهشد.بیمارستانشهیدمطهریدارایتیمدرمانیوپزشکیتخصصیوفوقتخصصیتوانمندیاستکهدرآیندهنزدیکبه
بزرگترینقطباستاندرزمینهارتوپدیوچشمپزشکیتبدیلخواهدشد.ویبااشارهبهمبحثتوریسمسالمتگفت:امروزهترکیب
پزشکیوتوریسمدرحالتبدیلشدنبهنقطهعطفیدرصنعتگردشگریاستوبیمارستانشهیدمطهریبهدلیلموقعیتجغرافیای
مناسب و فضای درمانی تجهیز شده در کنار متل دارای قابلیت ارائه خدمات مناسب و جذب بیماران از سراسر استانهای ایران است.

جنابآقايمهندسسیدرضاساداتحسيني

انتصاب جنابعالي را بهعنوان مديركل راهآهن اصفهان تبريك عرض نموده ،توفيقات روزافزون شما بهویژه در سمت
جديد را از درگاه الهي خواستارم .همچنين از زحمات و تالش بیوقفه جناب آقاي مهندس حسن ماسوري مدیرکل پيشين
راهآهن استان اصفهان تشكر و قدرداني مینمایم.

اطالعيه فروش غلتك
رينگ و روليك کارکرده

شركت سهامي ذوبآهن اصفهان در نظر
داردتعداديغلتك،رينگوروليكکارکرده
و مازاد بر نياز خود را به فروش برساند .جهت
كسب اطالعات بيشتر به تارنماي شركت به
نشاني  esfahansteel.comمراجعه
فرماييد.

احمدصادقي/مديرعاملذوبآهناصفهان

اناهلل و اناالیه راجعون

جناب آقای دکتر مهدی کرباسیان
ریاست محترم هیئت عامل ایمیدرو
جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان
ریاست کل محترم گمرک ایران
درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض
نموده و از درگاه خداوند منان برای آن
فقید سعید علو درجات و برای شما و سایر
بازماندگانصبرخواهانم.
احمدصادقی
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ذوبآهن اصفهان  ۱۰۰هزار تن ریل به وزارت راه تا پایان سال
تحویلمیدهد

سواالت همکاران
و پاسخ مسئوالن

چندنفرازهمکاراندرتماسباشماره 104سالمآتشکارروابطعمومیسؤاالت
خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ مسئوالن شدهاند:
** .1ابرازگالیهازعدمپرداختهزینهعینکپرسنل؟
مدیریت اموال و بیمــه :پرداخت هزينه عينك به مبلــغ  2.000.000ريال
( 1.500.000ريال فرم و  500.000ريال شيشــه) با اعمال  20درصد فرانشيز
(تعويضفريمعينكهردوساليكباروشيشهعينكطبيهريكساليك
بار) صورت میگیرد .شایانذکر است اگر بيمار از دو عينك (ديد دور و نزديك)
و يا عينك با شيشه دو كانونه يا تدريجي استفاده كند معادل دو فريم و دو زوج
شيشهبرابرحداكثر 4.000.000ريالبااعمال 20درصدفرانشيزپرداختمیشود.
**  .2درخواست رسیدگی به سیستم روشنایی کارگاههای
آگلومراسیون؟
مدیریتآگلومراسیون:پیگیریالزمازطریقمسئولینمربوطهانجامشدهوالمپ
گازی موردنیاز تهیه و در حال نصب در کارگاهها و قسمتهای مختلف است.
** .3درخواستبررسیتاریخانقضایموادغذاییمورداستفاده
درپذیراییتوزیعیشیفتشب؟
مدیریتخدماتواموراجتماعی:کلیهموادموردنیازرستورانهاوقسمتپذیرایی
توسط دستگاه نظارت و کارشناسان مربوطه بررسی و پسازآن نسبت به خرید
اقدام میشود و پس از ورود به کارخانه نیز در انبارها با رعایت شرایط بهداشتی
مناسب نگهداری و در زمان موردنیاز توزیع و یا مصرف میشود.
**  .4علت قطع قرارداد کلینیک خانواده اصفهان با بیمه ایران
چیست؟
مدیریتبیمهواموال:سایتبیمهایرانبهصورتآنالینکلیهمراکزطرفقرارداد
بیمه ایران را جهت کلیه بیمهگذاران اطالعرسانی کرده است ،کلینیک خانواده
اصفهانجزوقراردادبیمهایراناست.
افکارسنجیروابطعمومی
یادداشتهفته

نقش و جایگاه خبرنگاران در
توسعهوپيشرفتكشور

درموردتاريخچهروزخبرنگارآمدهاستكهدرتداومتحوالتوجنگهایداخلي
افغانستان و در روز  17مردادماه سال  1377با هجوم گروهك تندرو طالبان به شهر
مزار شريف افغانستان اين شهر به اشغال اين گروهك تروريستي درآمد و درحالیکه
محمود صارمي خبرنگار خبرگزاری جمهوري اسالمي در حال مخابره و ارائه همين
خبر به رسانه متبوع خود بود ،كنسولگري ايران محل استقرار وي نيز به محاصره و
اشغال طالبان درآمد و سرانجام او و هشت نفر از كاركنان ايراني شاغل در كنسولگري
به شهادت رسيدند .ازاینرو با تصويب شوراي فرهنگ عمومي كشور براي احترام به
شهيد رسانه و خبر ،محمود صارمي و دیگر شهداي خبرنگار در تقويم رسمي كشور
هرسال روز  17مرداد به نام روز خبرنگار ناميده شده .با اين سرآغاز همهساله در اين
روز با يادآوري نام و یاد شهداي عرصه خبر و رسانه در طول انقالب اسالمي ،دوران
دفاعمقدسوسالهايدفاعوپايداريجبههمقاومتاسالميدرمراسموبرنامههای
مختلف از خبرنگاران كشور بهنوعی تقدير و تجلیل به عمل میآید .در این راستا با
عرضتبريك 17مردادروزخبرنگاربهتمامینقشآفرینانزحمتکشوبيتوقعاين
عرصه پرفرازونشیب و همكاران روابط عمومي و گراميداشت روز خبرنگار در ادامه به
يادآوري و مرور ادبيات مبحث مهم خبر و نقش خبر و خبرنگار در جهت اطالعرسانی
و آگاهي بخشي اقشار مختلف اجتماعي در جهت توسعه پايدار و پیشرفت اقتصادي
اجتماعي كشور اشارهای گذرا شده است .در حرفه خبرنگارى خبرنگار به کسى گفته
میشود که با اتکا به عالقه ،ذوق و استعداد شخصي ،تحصيالت مربوطه و پس از
گذرانيدن دورههای آموزش تخصصى و همچنين با توجه به مسئوليت اجتماعى که
اين حرفه بر عهده او مىگذارد ،وظيفه تهيه ،دريافت و جمعآوری و تنظيم «اخبار» و
انتقالآنهاازطريقوسايلارتباطجمعینظيرمطبوعات،راديو،تلويزيون،خبرگزاریها
و سایر رسانههای مكتوب و الکترونیکی و شبکههای اجتماعي و فضای مجازي به
مخاطبــان را بر عهده دارد .خبر در تعريف حرفه روزنامهنگاری انعكاس رويدادها و
حوادث بهصورت واقعي بدون هرگونه دخل و تصرف و حب و بغض خبرنگار بوده و
به عبارتي خبر گزارش عيني از واقعيات است كه دربردارنده يك یا چند ارزش خبري
است .در این جا خبرنگار بدون در نظر گرفتن خواستهها و منافع افراد به تهيه خبر
پرداخته وجه بسا كار او با تقابل ،مخالفت و مزاحمت افراد و مراكزي هم مواجه شده
و برایش زیانهایی هم به همراه داشته باشد .جامع و کامل بودن ،صحت و درستی،
مطابق با واقع بودن ،رسا بودن و قابلفهم بودن خبر براي همگان از اركان خبر است.
بيان هر خبر و نقلقولی بدون دقت در اعتبار و صحت و درســتی آن درصورتیکه
با غرضورزی ،دروغ و یا نقصي هم همراه باشد نيز موجب بیاعتباری منبع خبر و
خبرنگار مربوطه شــده و در صورت تكرار اين رويه وعدم اصالح و عذرخواهی آنها
بهمرور مخاطبين از آن منبع خبري رویگردان شده و به ديگر رسانهها روي میآورند.
بنابراينهمانندبسياريازاموردرعرصهخبررسانینيزضمنرعايتصحتودرستی
اخبار و گزارشات الزم است نوعي مهندسي خبر صورت گيرد و به عبارتي خبر بايد
نظاممند،اثربخشوکارآمدشود.درمهندسيخبرجامعنگری،پرباري،نوآوري،كيفيت،
سرعتوبهرهوریمطرحاست.اطالعرسانیدقيقوکاملازرويدادهايمختلفاعم
ازسياسي،نظامي،اقتصادي،فرهنگيواجتماعیهمراهباتحلیلهایدقيقعلميو
بيطرفانهموجبپذيرشخبروتحلیلمربوطهوجلباحساسمسئولیتومشارکت
اجتماعي مخاطبين میشود .ازاینجهت نقش مثبت و مؤثر خبرنگاران و رسانهها در
جهت افزايش همدلي و همبستگی اجتماعي ،جلوگيري از شایعات ،هدايت افكار
عموميوجلبمشاركتوحضورجامعهدرحوادثیمانندحوادثطبيعي،فعالیتهای
عا مالمنفعه،جنگها،بحرانهایاقتصادياجتماعي،انتخاباتوغیرهبهعنوانالزامات
توسعه و پیشرفتهای اقتصادي ،اجتماعي بر همگان آشكار است .در زمينه ارتباط و
همکاریمتقابلروابطعمومیهابارسانههایارتباطيوخبرنگاراننيزبايداضافهكنيم
كه خبرنگاران رابط بين سازمانها و مسئوالن آنها و مردم و به عبارتي چشم و گوش
مردمومسئوالنودستگاههاهستندبهطوریکهنيازها،نظراتوخواستههایمردمو
مخاطبین را شناسايي و به گوش دستگاهها و مسئوالن رسانده و از طرف ديگر اخبار و
گزارشكارسازمانهاومسئوالنآنهارابهمردموافكارعموميمنتقلمیکنند.روابط
عموميهابرايتحقق اهدافخود نيازمند ايجادوبرقراري ارتباطعلمي ،تخصصي و
منطقیبارسانههایجمعيهستندكهالزمهآنآشناييباروشهاینوينوفنهای
رسانهای است .نزديكي و ماهیت مشترك كار رسانه و روابط عمومي در حدي است
كه در يكي از تعاريف قديمي ،روابط عمومي را هنر كاربرد خردمندانه از رسانهها براي
تأثیرگذاری در افکار عمومي تعريف کردهاند و ازاینجهت در روابط عمومیها موضوع
تعاملبارسانههاازاهميتوجایگاهخاصيبرخورداراست.
عليسليماني

معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن اصفهان از تحویل
 ۱۰۰هزار تن ریل ملی به وزارت راه و شهرسازی تا پایان
امسال خبر داد .احسان دشتیانه دلیل تأخیر در تحویل ریل
ملی به راهآهن را مشکالت ضمانتنامهها عنوان کرد و
اظهار داشت :قرارداد ذوبآهن با شرکت راهآهن بهصورت
ارزی بود که آن را به ریالی تبدیل کردهایم ،همچنین در
ضمانتنامهها هم مشکالتی به وجود آمد که برای حل
آن احتیاج به زمان داشــتیم .وی با اشاره به اینکه در ماه
جاری بازرسان راهآهن به ذوبآهن آمده و روند تولید ریل
ملی آغاز خواهد شد ،افزود :البته پیشازاین نیز ذوبآهن
بهصورت آزمایشی  3هزار تن ریل برای مصارف داخلی
خود تولید کــرده بود .معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن
اصفهان با تأکید بر اینکه تا پایان سال جاری  40هزار تن
ریل موردنیاز راهآهن را تحویل خواهیم داد ،تصریح کرد:
قرار اســت  40هزار تن ریل نیز برای شرکت ساخت و
توسعه زیربنایی تولید کنیم .درمجموع باید گفت ذوبآهن
تا پایان امسال  100هزار تن ریل تولید و در اختیار وزارت
راه قرار خواهد داد .دشتیانه تصریح کرد:از دولت درخواست
میکنیم در قراردادهای بعدی بودجه نقدی را برای وزارت
راه در نظر بگیــرد تا خرید ریلها بهصورت نقدی انجام
شــود .در حال حاضر ما برای گشایش فاینانس داخلی با
مشکالت متعددی روبهرو هستیم که در این رابطه نیز باید
اقدامات الزم انجام شــود .وی افزود :ذوبآهن اصفهان
سرمایهگذاری سنگيني براي پروژه توليد ريل انجام داده
و راهآهن جمهوری اسالمی ایران و ساير مصرفکنندگان
ريل در كشــور هم از خطوط نورد ريل و آزمایشگاههای

مدرن متصل به آنکه همگي بر اساس استانداردهای روز
دنيا و فناوری آلمان است بازدید نمودهاند و میتوانند اين
موارد را تائید كنند .دشتیانه اظهار داشت :يكي از عمدهترین
داليــل نام معتبــر ذوبآهن اصفهــان كيفيت باالي
محصوالت اين شركت با قدمت ٥٠ساله است و همين
نگاه ســختگیرانه كيفي و توجه ويژه به مسئولیتهای
اجتماعي ،ورود محصوالت این شرکت به بازار باکیفیتی

كمتر از عالي را امکانپذیر نمیداند .بهطورقطع اگر مشابه
آنچه دماي نزديك به  ٥٧درجهای خوزستان بر سر برخي
ریلهای وارداتي آورد و مشکالتی برای حملونقل ریلی
ایجاد نمود ،براي محصوالت ذوبآهن رقم بخورد براي
اين شركت قابلقبول نيست لذا ذوبآهن اصفهان توليد
باالتر از ســطح استاندارد را ســرلوحه كار خود قرار داده
اســت .وی گفت :در حال حاضر ،خوشبختانه تولید ریل

تمديداعتبارگواهینامهسيستممديريتمحیطزیست
ذوبآهن اصفهان

مميزي خارجي سيســتم مديريت محیطزیست مطابق با استاندارد
 ISO 14001ذوبآهن اصفهان توســط تيم مميزي موسسه  SGSطي
روزهاي  8و  9مردادماه انجام و تمديد اعتبار اين گواهينامه در ذوبآهن ،تائید
و اعالم شد .در جلسات افتتاحيه و اختتامیه اين مميزي كه با حضور مدیرعامل
شركت ،معاونين و مديران قسمتهاي تحت پوشش برگزار شد ،مهندس
صادقيضمنتأکیدبراهميتحفظمحیطزیستگفت:محیطزیستامانتي
نزد ما است كه بايد به آيندگان تحويل دهيم لذا اين مقوله مهم همواره بايد
موردتوجهقرارگيرد.ويتصريحكرد:ذوبآهنباصرفهزینههایزياداقدامات
بسيارخوبيدرزمينهمحیطزیستوکاهشآالیندگیهادربخشهایمختلف
مانند كوره بلند ،فوالدســازی و ...انجام داده و براي تكميل ساير برنامههای
زیستمحیطینيزاقداماتمناسبيدردستانجاماست.مهندسشهسواري،
سرپرست تضمين كيفيت شركت نيز در اين خصوص یادآور شد :اين مميزي

چهارميندورمميزيمراقبتيازسهسالهپنجمگواهينامه ISO14001بودهكه
توسط تيم سه نفره سر مميزان SGSدر 16مديريت شركت با موفقيت انجام
شد .همچنين در جلسه اختتاميه ،سر مميز موسسه SGSبا تمجيد از عملكرد
ذوبآهن در كاهش آالیندگیها و مصارف انرژي و با توجه به اينكه
عدم انطباق عمدهای در زمان مميزي مشــاهده نشد ،تمديد اعتبار
گواهينامــه  ISO 14001ذوبآهن را اعالم کرد و خواســتار ادامه
اين برنامهها بهصورت اثربخش در آينده شد .مهندس شهسواري در
پايان اظهار داشــت :در مميزي دور بعد كه تا قبل از پايان سال جاري
انجام خواهد شد ،ويرايش سال  2015استاندارد  ISO 14001مورد مميزي
قرار خواهد گرفت كه در جهت ارتقای اين استاندارد به ويرايش جديد الزم است
كليهمدیریتهایتحتپوششهمکاریهایالزمرابامديريتكيفيتداشته
ومستنداتموردنیازراتهيهوتدوينکردهواقداماتاجراييالزمرابهعملآورند.

تعامالت ذوبآهن و راهآهن استان اصفهان
افزایشمییابد

دکتر دشــتیانه معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن
اصفهان با مهندس سید رضا سادات حسینی مدیرکل
راهآهن استان سهشــنبه  10مردادماه ،دیدار و گفتگو
کردند .دکتر دشــتیانه در این دیدار ،انتصاب مهندس
حســینی به ســمت جدید را تبریک گفــت و افزود:
ذوبآهن اصفهان عزم جدی برای استفاده حداکثری
از خدمات راهآهن جمهوری اســامی جهت ارســال
محمولههای داخلی و صــادرات دارد و در این زمینه
برنامهریزیهای الزم صورت گرفته اســت .مدیرکل
راهآهن استان ضمن ابراز آمادگی راهآهن جمهوری اسالمی برای همکاری و ارائه خدمات به مادرصنعت فوالد کشور ،خواستار افزایش تعامالت طرفین
در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت راهآهن با قیمتهای رقابتی در کوتاهترین زمان ممکن شد که این پیشنهاد با موافقت دکتر دشتیانه همراه بود.

،
نوسازی تابلو برق نوار نقاله
مسیرهای انبار مواد خام آگلومراسیون
،
تابلو برق مسیرهای
انبارموادخام
آگلومراسیون نوسازی شد .مهندس مفیدی مسئول برق
این کارگاه با اعالم این خبر گفت :با توجه به فرسودگی
و اشــکاالت زیاد تابلوهای برق این مسیرها ،کارکنان
برق انبار مواد خام آگلومراســیون تصمیم به ساخت
تابلوی جدید با تجهیزات بهروز گرفتند که پس از یک
ماه طراحی و ساخت و نصب تجهیزات داخل آن انجام
شد و در یک توقف  24ساعته مسیر تخلیه شماره دو
این تابلو جدید جایگزین تابلوی قدیمی شد .شایانذکر
است پس از بهرهبرداری از این تابلو توقفات برقی خط تولید در مسیر تخلیه مواد خام بسیار کاهشیافته است.
جواد فدوي ـخبرنگار افتخاري

 46E2يا اصطالحًا  U33بهطور كامل عملياتي و آماده
توليد انبوه اســت و درصورتیکــه مصرفکننده بتواند
تأمین مالي را مهيا نمايد هیچگونه مشــكلي برای تولید
این محصول وجود ندارد .شــایانذکر است اولین قرارداد
فروش ریل ملی ( 27مهرمــاه  )95با حضور مدیرعامل
راهآهن جمهوری اســامی ایران و مدیرعامل ذوبآهن
اصفهان جهت تحویل  40هزار تن ریل  u33امضا شد.

درباره ريل  60E1و  54E1يا همان  UIC60و UIC54
توليد آزمايشــي با موفقيت كامل انجام و ملزومات توليد
انبوه در دســت اقدام است اما مطمئنًا تا تحويل  ٤٠هزار
تن ريل قرارداد نخست انجام نشود مراحل بعد عملياتي
نخواهد شد .معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن اصفهان
درباره این شایعه که تولید تیرآهن بالپهن جذابیت بیشتری
نســبت به ریل برای ذوبآهن اصفهان دارد ،گفت :نورد
 ٦٥٠ذوبآهن از توانايى توليد  ٤٠٠هزار تن ریل و انواع
تیرآهنهای بالپهن و بال نيم پهن در سايزهاي مختلف
برخوردار است .همچنين مصارف مربوط به تیرآهنهای
سنگين هم محدود و اص ً
ال امكان توليد صرف اين كاال در
نورد  ٦٥٠به دلیل محدوديت بازار وجود ندارد درنتیجه اين
تحليل كه به دلیل جذابيت توليد تيرآهن ،ذوبآهن اقدام به
توليد ريل نمیکند ،اطالعاتی نادرست براي توجيه واردات
است .دشتیانه افزود :درواقع مشكل اصلي شركت توسعه
زیرساخت و راهآهن جمهوري اسالمی براي خريد ريل از
ذوبآهن مسئله امكان واردات با فاينانس و عدم توانايى
در پرداخت نقدي به ذوبآهن است و اعالم میکنند كه
دولت براي اجراي پروژههای ريلي بهجای بودجه نقدي
اوراق در اختيار قرار میدهد .درحالیکه امكان توليد ريل
با اوراق وجود نــدارد .وی در پایان گفت :هرچند تالش
ذوبآهن اصفهان بر تأمین نياز داخلي اســت و بهویژه
تأمین نياز شرکتهای دولتي كه بر توسعه زیرساختهای
ملي تمركز نمودهاند اما بااینوجود و بهطورقطع در صورت
عدم توافق ،برنامهریزی براي اجابت درخواستهای متفرقه
داخلي و درخواستهای صادراتي عملياتي خواهد شد.

نقشآفرینیدرراهاندازیكورهبلندشماره 3يكياز
بهترينفعالیتهایدورانزندگي
درشمارهگذشتههفتهنامهآتشكاربهمناسبتهشتمينسالگردتأسیس
كوره بلند شماره  3ذوبآهن اصفهان گفتگو با جمعي از تالشگران اين
بخش تقديم حضورتان شــد.در اين شــماره نيز مصاحبهای با يكي از
پيشكسوتان كوره بلند شماره  3انجام دادهایم كه در ادامه میخوانید.
مهندسهمايونصميمي،مهندسارشدتکنولوژكوره3كهفار غالتحصیل
دانشگاه صنعتي اصفهان است ،فعاليت خود را از سال 69در ذوبآهن اصفهان
آغاز کرد ،اسفندماه  71وارد بخش كوره بلند شد و در
سال92باسمتمهندسارشدتكنولوژكورهبلندشماره
 3بهافتخاربازنشستگينائلآمد.ويافزود:دورانبسيار
خوبي را در ذوبآهن اصفهان سپري کردم .از اينكه
در راهاندازی كوره بلند شماره  3که اولين كوره بدون
زنگ در ایران است ،سهم كوچكي داشتم،احساس
غرور و افتخار میکنم .بهجرئت میتوانم بگويم اين
اقدام از ديدگاه بنده یکی از بهترين فعالیتهای دوران
زندگیامدرپروژهکورهبلندشماره 3محسوبمیشود.
اين پيشكسوت كوره بلند شماره  3ذوبآهن تصريح
كرد:ذوبآهناصفهانعلیرغمدورانسختيكهطي
کرده و مشكالتي كه هماکنون با آنها مواجه است از
سرمايه انساني متخصصي برخوردار است كه پشتوانه
اصلي اين برند صنعتي محسوب میشوند .از اين لحاظ اگر به دوران گذشته
بازگرديمبندهباافتخاراعالممیکنم،ذوبآهناصفهانرابرايفعاليتانتخاب
میکردم.
** با بررسي فعالیتهای روزانه و با نگاه به آينده براي زمان
حال برنامهریزی کنیم

مهندس ارشد تكنولوژ كوره بلند شماره  3خاطرنشان كرد :ذوبآهن
اصفهان بهعنوان اولين مجموعه عظيم صنعتي كشــور نشان داده كه
در دوران ســخت و نبود امكانات توانسته از روزهاي سخت عبور کند؛
هماکنون نيز اين شركت از چنين قابليت و پتانسيلي برخوردار است و
میتواند با بهرهگیری از طرحهای جديد و روشهای توليد به روزهاي
اوج خود بازگردد؛ لذا نياز است فعالیتهای كاري روزانه را بررسي کرده
و با نگاه به آينده بــراي زمان حال برنامهریزی
کنیم .وي اضافه كرد :مسئولين شركت از طريق
رســانههای مختلف ،حضور در نمایشگاهها و...
نياز اســت قابلیتهای ذوبآهن اصفهان را كه
علیرغم ســختیهای فراوان همچنان بهعنوان
يك صنعــت ريشــهدار مطرح اســت را براي
طیفهای مختلف اطالعرســانی کنند .مهندس
صميمي گفت :همچنان با كارشناســان بخش
كوره بلند شماره  3در تماس هستم و اعتقاددارم
آنها بســیار توانا هســتند و هرکدام در خارج از
شــركت میتوانند يك مجموعه صنعتي را اداره
کنند .از مهندس صمیمی درخواست کردیم اولين
کلمهای كه در پاســخ به عناوين زير به ذهنش
میرسد را عنوان کند .او چنین پاسخ داد:
ذوبآهن اصفهان :عظمت و توانایی صنعتی
كوره بلند :کار سخت اما شیرین
آتشكار:سختکوشترینکارگران
كوره بلند شماره  :3افتخار ذوبآهن

بهمنظور بررسي مشكالت و سختي كار کاركنان صورت گرفت

ديدارمسئولينشركتباكاركنانبخشكورهبلند
بهمنظوربررسيمشكالتوسختيكارپرسنل
بخش كوره بلند ،دكتر عباسي معاون منابع انساني
و امور اجتماعي شركت ،مهندس علمداري مشاور
فرهنگي اجتماعي مديرعامل ،مهندس مختاري
مدير ارشد  ،HSEمحسن بهمن مدير خدمات و
امور اجتماعي ،مهندس شفيعي مدير سازماندهی و
روشها ،مهندس حسيني مدير آموزش و توسعه
منابع انســاني ،علي حســيني مدير امور اداري،
مهندس قاسمي پور قائممقام بخش كوره بلند،
عليرضا اميري مدير روابط عمومي و تني چند از
مسئولين و كارشناسان بخش مذكور نهم مردادماه
از كوره بلند شماره  ،3قسمت تأسیسات بونكرها،
محوطه ریختهگری و كارگاه سرباره كوره بلند 3
بازديد کردند .در اين بازديد كه جهت پاسداشت منابع انساني بهعنوان مهمترین سرمايه شركت صورت گرفت ،مسئولين ذوبآهن با حضور در قسمتهای
مختلف كوره بلند از نزديك و در محل كار با توضيحات كاركنان اين بخش در جريان مسائل و مشكالت اين تالشگران قرار گرفتند .شایانذکر است
اين بازديد در ادامه جلسات در بخش كوره بلند كه در روزهای  19و  26تيرماه در سالن جلسات ساختمان اداري کوره بلند برگزارشده بود ،انجام گرفت.

عيادت
كميته عيادت شركت در
ادامه ديدار با تالشگران
مصدوم و بيمار ،با حضور
در منزل محمد عرب
نجفآبادی از تالشگران
حوزهمعاونتپشتيباني
و ساخت ،با ايشان ديدار
کردند و در جريان وضعيت
درمان وي قرار گرفتند.
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بازديد خانوادهها از ذوبآهن اصفهان يك خاطره ماندگار است

نكات پندآموز ائمه معصومين
** نکته 1
توجیه اشتباهات از بزرگترین موانع خوشبختی است .پیامبر اکرم(ص):
چهار چیز در گناه بدتر از خود گناه است :کوچک شمردن گناه ،افتخار
کردن به آن ،خوشحالی از آن و اصرار کردن به آن .مستدرک الوسائل
** نکته 2
خوشبختی همه وابسته به رفع موانع فرهیختگان است .امام علی(ع):
لغزش عالم مانند شکستن کشتی اســت که غرق میشود و با خود
دیگران را نیز غرق میسازد .غررالحکم

روز خبرنگار بر همه خبرنگاران،
روزنامهنگارانونویسندگان
گرامی باد

سومين برنامه بازديد خانوادهها از ذوبآهن اصفهان بهمنظور آشنایی
بيشتر با اين مجتمع عظيم صنعتي و محيط كار ،دستاوردها و پیشرفتهای
شركت ،ارائه تصويري مناسب از تالش كاركنان و انبساط خاطر خانواده
بزرگ ذوبآهن اصفهان ،با حضور بيش از  400نفر از پرسنل و خانوادههای
آنها چهارشنبه ،چهارم مردادماه با ارائه برنامههایی از قبيل بازديد از خط
توليد و ساير قسمتهای كارخانه ،عكس يادگاري و اجراي برنامههای شاد
و متنوع فرهنگي و هنري برگزار شد .در حاشيه اين بازديد با تني چند از
اين عزيزان گفتگويي انجام داديم كه در ادامه میخوانید.
**فاطمه قاسمي،از بازنشستگان شــاغل در مديريت
آموزش
وي كه در سال  71بهافتخار بازنشستگي نائل شده است گفت :احساس
غرور و خوشحالي میکنم كه در اين مجتمع عظيم صنعتي حضور داشتم.
همواره قدردان زحمات مسئولين كارخانه بهویژه مهندس صادقي هستم

كه به معيشت بازنشســتگان توجه ويژه داشتند .انشاءا ...همه كاركنان
بتوانند در كمال صحت و سالمت موفق و مؤید باشند.
** عليرضا نخعي ،شاغل در مديريت توليد و توزيع برق با
 20سال سابقه كار
وي گفت :از اينكه امروز با خانواده براي بازديد به ذوبآهن اصفهان
آمدم بسيار خوشحال هستم و از همه دستاندرکاران اين برنامه بابت اين
فرصتي كه فراهم کردند تشــكر میکنم .نخعي افزود :پيشنهاد میکنم
برنامه بازديد در روزهاي تعطيل انجام شود تا كاركنان بتوانند بدون دغدغه،
از برنامهها بهرهمند شوند.
** داود رهايي ،شاغل در مهندسي نت مكانيك با  21سال
سابقه كار
وي گفت :اولين مرتبه است كه خانواده من براي بازديد از كارخانه در اين
مجتمع بزرگ حضور مییابند .احساس خيلي خوبي دارم و دوست دارم كه

حضورکارکنانذوبآهن
درسرزمينمجاهدتهایخاموش
در ادامــه برنامه بازید هرســاله از مناطق عملیاتی دفاع مقدس،
 300نفــر از کارکنان ذوبآهن اصفهان در قالب کاروان راهیان نور
با حضور در مناطق عملیاتی غرب کشور با آرمانهای شهدای دفاع

مقدس تجدیــد میثاق کردند .كاروان راهيان نور بســيج ذوبآهن
اصفهان بيست و پنجم تيرماه به استعداد  300نفر بهصورت خانوادگي
(سرپرست ،همسر ،فرزند) با تعداد  7دستگاه اتوبوس و همراهي دو
دســتگاه (سواري وانت) و يك دستگاه آمبوالنس به مدت چهار روز
عازم مناطق عملياتي غرب كشــور شدند .در طول اين سفر معنوي
كاركنان همراه با خانوادهشان با استقرار در پادگان رسول ا(...ص) شهر
سنندج و بازدید از یادمانهای ديدگاه ،تپههای ا ...اكبر و گلزار شهدا
شهر سنندج ،از روايت گري پیشمرگان كرد مسلمان بهرهمند شدند.
در شب دوم نیز با استقرار در اردوگاه شهيد طياري شهر سقز از يادمان
شهداي غريب در منطقه سيرانبند نقطه صفر مرزي دیدن کردند .در

حاشــیه این سفر معنوی و فرهنگی ،سرهنگ اميدي فرمانده بسيج
ذوبآهن اصفهان در محل يادمان شهداي غريب منطقه سيرانبند در
جمع خانوادهها ضمن قدردانی از حضور پرشور كاركنان در اين سفر
معنوي ،شهدای کردستان را بهعنوان نمونه
بارزی از وحدت شیعه و سنی نام برد و بیان
داشت :جبهه کردستان و حماسههای آن در
حقیقت نماد وحدت امت اسالمی در کردستان
است و خون شهدای شیعه و سنی مذهبی در
این خطه خون رگ برای دفاع از دین اسالم
و آیین رسولا ...جلوههای بینظیری است که
هیچگاه نباید به فراموشــی سپرده شود .وي
در ادامه افزود :به فرموده مقام معظم رهبري
كردستان ســرزمين مجاهدتهای خاموش
است كه نشــان از رشادتهای بینامونشان
شــهدا در این سرزمین اســت .وی اقتدار و
عظمت امــروز ایران اســامی را از برکات
شــجره طیبه بسيج دانست و گفت :بسیاری از ملتهای آزادیخواه
جهان نیز از این مولد الهی معمار کبیر انقالب اســام الگوبرداری
کرده و در این مسیر قدم برداشتهاند .وی در پایان ضمن قدردانی از
همه دستاندرکاران برگزاری كاروان راهيان نور بهویژه حمايت خاص
مدیرعامل شركت یادآور شد :وظيفه ما در خط اول جبهه اقتصاد در
ذوبآهن اين است با تمام توان در رشد و شكوفايي و رفع مشكالت
این شرکت قدم برداريم و اميدوارم با برگزاری این اردوها هم بتوانيم
روحيــه كاري كاركنان را افزايش دهيم و هم گوشــهای کوچک از
ایثار و ازخودگذشــتگی شهدا بهویژه شهدای مظلوم کردستان را به
تصویر بکشیم.

مصاحبهبازائرانسرزميننور
** عليرضا شفيعي ،شاغل در مديريت انرژي
سفر بســيار خوبي بود .بنده اولين سفرم به كردستان بود و در
اين سفر معنوي به شجاعت و مظلوميت رزمندگان در كردستان
پي بردم و اين امنيت و آرامش را مديون رشــادتهای شــهدا و
رزمندگان میدانم .براي من و خانوادهام خيلي جالب بود كه هرکجا
میرفتیم راويان بومي (پیشمرگهای كرد مسلمان) منطقه از نقش
رزمندگان و سرداران استان اصفهان نام میبردند و ما به آن افتخار
میکردیم.
** احمد اسماعيلي ،شاغل در بيمارستان
خداوند بزرگ را شاكر هستم اين توفيق را نصيب من و خانوادهام
کرد .در اين سفر بار ديگر با شهدا و امام شهدا و مقام معظم رهبري
عهد و پيمان دوباره بستيم كه با عملكرد خوب و شايسته در محل
كار ادامهدهنده راه آنان باشــيم و از كساني كه مقدمات سفر ما را
فراهم کردند تشكر میکنم.
**محسن فرهنگ ،شاغل در مديريت آبرساني
سفر بســيار خوبي در كنار خانواده بود .در دوران دفاع مقدس
توفيق حضور در جبهه كردستان را داشتم و در اين در سفر خاطرات
آن روزهاي فراموشنشــدنی برايم تداعي شد و اميدوارم شرمنده
شهدا نشويم و ادامهدهنده خوبي در راه آنان باشيم .از همهکسانی
كه در اعزام كاروان زحمت كشيدند تشكر میکنم .اینگونه برنامهها
بهصورت خانوادگي در روحيه كاري ما بسيار تأثیرگذار است.
** رحمتا ...ضيائي ،شاغل در مديرت ككسازي

در اين ســفر واقعًا متوجه شدم كه شهدا چه نقش مهمی در
امنيت و آرامش ما داشتند و در حقیقت شهداي كردستان مرداني
بزرگي بودند که مظلومانه جنگيدند و به شهادت رسيدند .ما بايد با
فرهنگسازي صحيح در عرصه كار و تالش ،ادامهدهنده راه آنان
باشيم و بتوانيم به جامعه خدمت كنيم.
**فرانك ناصرنيا ،شــاغل در مديريت آزمايشگاه
مركزي
همراه با دخترم در اين سفر بودم .برادرم در دوران دفاع مقدس
در منطقه چزابه به شــهادت رسيد .قبل از اين سفر ذهنيت من از
دفاع مقدس فقط منطقه جنوب بود ولي در اين سفر با وقايع جنگ
در كردستان آشنا شدم اين ســفر برايم بسيار ارزشمند بود .مردم
كردستان مردمان مهربان و مهماننواز هستند .راويان پیشمرگ
كرد مسلمان خوب وقايع كردستان را روايتگري کردند.
**سعيد عابدي ،شاغل در مديريت كوره بلند
بازدید از منطق عملیاتی غرب بسیار عالي و آموزنده بود .پدرم در
دوران دفاع مقدس در كردستان در شهر سقز حضور داشت هميشه
برايم ازاینجا تعريف میکرد .در اين ســفر مظلوميت شهدا بسيار
بارز بود .به نظر من همه بايد وصیتنامههای شهدا را مطالعه و به
خواستههای آنان كه حفظ ارزشهای اسالمي است عمل كنيم .به
همكاران نیز توصيه میکنم در کاروانهای راهيان نور شركت و از
بركات آن استفاده كنند.
خليل شكراني ـ خبرنگار افتخاري

مسئولين در كنار اینگونه بازديدها به مسائل رفاهي پرسنل بيشتر توجه کنند
تا پرسنل بدون دغدغه فكري به كار و فعاليت بپردازند .خانم حاج عليخاني
همسر وي نيز تصريح كرد :احساس غرور و خوشحالي میکنم كه همسرم
دراينمجموعهصنعتيبزرگكارمیکندوهميشهقدردانزحماتاوهستم.
** محمدرضا صفري ،شاغل در مديريت آبرساني با  18سال
سابقه كار
صفري ضمن تشكر از برگزارکنندگان اين برنامه بازديد گفت :فرصتي
دست داد تا با خانوادهام به بازديد از كارخانه بيايم و از اين بابت بسيار خرسندم.
چنين برنامههایی نقش بسزايي در روحيه افراد و همچنين خانواده آنها دارد.
خانم شرافت پور همسر وي نيز خاطرنشان كرد :آرزو داشتم از نزديك بهاتفاق
فرزندم از محل كار همسرم بازديد نمايم كه به لطف پروردگار و مسئولين
شركت اين امر محقق شد از اين بابت بسيار خوشحالم.
**مســعود سلحشور ،شــاغل در مديريت فوالدسازي

(ریختهگری) با  24سال سابقه كار
وي گفت :بازديد بســيار خوبي بود ،اميدوارم اینگونه بازدیدها تداوم
داشته باشد زيرا مانند يك خاطره ماندگار باقي میماند.
** احمد عرب ،با  12سال سابقه كار از مديريت مالي و توازن
وي گفت :افتخار میکنم كه عضو خانواده بزرگ ذوبآهن هستم .كار
كردن در شرايط سخت درواقع نوعي ازخودگذشتگی محسوب میشود و
ارزش وااليي دارد.
**قاسم اسماعيلي ،از مديريت آگلومراسيون با  12سال
سابقه كار
اسماعيلي گفت :احساس خوبي دارم كه امروز با خانوادهام از نزديك
محل كار را بازديد میکنیم .اینگونه بازدیدها در روحيه پرسنل و خانواده
نقش بســزايي دارد .خانم اســماعيلي نيز كار در ذوبآهن را سخت و
طاقتفرسا میداند و از اين بابت قدردان زحمات همسرش است.

در بازديد دانشجويان عراقي از ذوبآهن اصفهان عنوان شد

دانشجویان عراقي از تجربيات و پیشرفتهای علمي و
فني ايران بهرهبرداری میکنند

جمعي از دانشجويان عراقي دانشگاههای بغداد شامل دانشگاههای بابل،
النهرين و صنعتي بغداد ،هفتم مردادماه از ذوبآهن اصفهان بازديد کردند.
اين گروه بازدیدکننده كه متشــكل از  36نفر دانشجوي دوره كارشناسي
رشتههای معدن ،متالورژي ،مكانيك ،عمران و برق بودند بعد از حضور در
تاالر تشريفات روابط عمومي شركت و مشاهده فيلم خط توليد ذوبآهن
به زبان عربي از قســمتهای اصلي خط توليد و ازجمله كوره بلند شماره
 ،3كك سازي ،بخش فوالدســازي و اتاق فرمان كنورتورها و نورد 650
از نزديك بازديد كرده و با روند توليد در اين مجتمع صنعتي آشــنا شدند.
دكتر محمد المعموري استاد رشته متالورژي و معاون دانشگاه بابل هدف از
حضور در ايران و بازديد از ذوبآهن اصفهان را تعامل علمي و پژوهشي بين
دانشگاههای عراق و ايران اعالم کرد و گفت :اساتيد دانشگاههای عراق از
پیشرفتهایعلمي،فنيوآموزشيايراناستقبالنمودهوخواهانهمكاري

و انجام پژوهشهای مشترك هستند .در اين راستا هماکنون نيز امكان ادامه
تحصيل دانشجويان عراقي در سطح كارشناسي ارشد در دانشگاههای ايران
و به ویژه دانشگاه صنعتي اميركبير فراهمشده است .دكتر المعموري افزود:
اساتيد دانشگاههای عراق و ازجمله دانشگاه بابل بغداد سعي دارند با حضور
دانشجويان خود در ايران آنها را با صنعت ،فناوری موجود و پیشرفتهای
شگفتانگیز اين كشور آشــنا كنند .اين استاد دانشگاه بابل تصريح كرد:
پیشرفتهای فني ايران و حركت آنها به سمت استقالل و خودكفايي علمي
و صنعتي موجب ناراحتي دشمنان شده است و ازاینجهت براي رويارويي با
جمهوري اسالمي ايران پیشرفتهای هستهای و موشكي را بهانه قرار داده
و همواره مزاحمت و محدوديت ايجاد میکنند .دانشجويان ما نيز با حضور
در ايران ضمن آشنايي با پیشرفتهای علمي و فني رو به گسترش با علل
خصومت دشمنان اسالم با ايران آشنا میشوند.

حرکتدرراهحضرتمعصومه(س)
پیام روز دختر است

به مناســبت میالد حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) و در ایام
دهه کرامت ،آیین جشــنی دوشنبه نهم مردادماه با حضور مهندس علمداری
مشاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شــرکت ،حاجآقا نعمتی فرمانده پایگاه
بسیج شهید احمدی روشــن ،حاجآقا صالحی از اساتید قرآن ،علیرضا امیری
مدیر روابط عمومی و جمعی دیگر از مســئولین شرکت و همچنین خواهران
شاغل در ذوبآهن اصفهان به همراه تني چند از اعضاي حلقههای صالحين
بــه همت بخش دارالقرآن خواهران کارخانه ،مدیریت روابط عمومی و پایگاه
بسیج حضرت فاطمه زهرا(س) در سالن تشریفات روابط عمومی شرکت برگزار
شد .در ابتدای این آیین حاجآقا صالحی در سخنانی به بیان فضایل و زندگی
حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) پرداخت .در ادامه مهندس علمداری ضمن
تبریک ایام دهه کرامت گفت :در طول تاریخ بانوان بسیاری متولد شدند ،زندگی
کردند و از دنیا رفتند اما تنها نام چند نفر از آنها در طول تاریخ ماندگار شــده
اســت .وی افزود :حضرت معصومه(س) ازدواج نکردند و در سنین جوانی به
دلیل مصائب بسیاری که بر ایشان وارد شد ،شهید محسوب میشوند .مشاور
فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت تصریح کرد :اكنون بايد با تفكري ژرف به
اين موضوع توجه كنيم كه چگونه یک خانم به درجات و شرایطی میرسد که از

ائمه اطهار(ع) القاب نیکو دریافت میکند؛ حتی قبل از اینکه حضرت معصومه(س)
به دنیا بیایند ذکر خیرشان و مژده تولد با يمن و برکتشان از چند نسل قبل نويد
دادهشده است .مهندس علمداری خاطرنشان کرد :دین اسالم برای بانوان جایگاه
ویژهای قائل اســت .وجود باعظمت حضرت معصومه(س) حرم و بارگاه ایشان
همچنان موردتوجه جهانیان قرار دارد و برای گشایش در امور خود به این مکان
مقدس رجوع کرده و از محضر ایشان کسب فیض و معرفت میکنند .وی اضافه
کرد :حضرت معصومــه(س) به دلیل عصمت ،اطاعت از فرامین الهی و تبلیغ
در مســیر والیت ،در این جایگاه رفیع قرار گرفتند .ایشان شیوهای که حضرت
فاطمه(س) برای تبلیغ دین اسالم در پیش گرفتند ،ادامه دادند و مانند آن بزرگوار
در تاریخ بهعنوان بانوی نمونه ،ماندگار شدند .مهندس علمداری گفت :در کنار
حضور در محافلی که به یاد ایشان برگزار میشود باید همه ما قدم در مسیری که
آن بزرگوار طی نمودند ،بگذاریم تا بتوانیم با سرافرازی و سربلندی نامی نیک از
خودمان باقی بگذاریم و این پیام روز دختر است .شایانذکر است این آیین جشن
با مدیحهسرایی برادر محمدرضا شمش مربي سر حلقه مداحان شهيد تورجي زاده
و برگزاری مسابقه همراه بود .همچنین از بین دخترانی که در سالن حضور داشتند
بهقیدقرعه به تعدادی از آنها هدایایی بهرسم یادبود تقدیم شد.

حرفه ارجمند خبرنگاری در پرتو شجاعت طبع و قوت روحیه خبرنگاران،
شغلی شــریف و خوشنام در عصر ارتباطات اســت .نگارندگان جسور و
خستگیناپذی ِر خبر ،همچون پروانهای بیپروا خود را بر آتش شمع حوادث
زمانه میزنند و این آزادگی و بلندی همت ،رمز محبوبیت این فن شریف
است .سالم و درود خدا بر تمامی وقایعنگارانی که حرمت قلم و آگاهی را
پاس میدارند و خامه خویش را جز در مسیر حق و عدالت به کار نمیگیرند.
ســام و درود خدا بر تمامی خوننگاران شهید که قلم را سالح خویش و
رسانه را سنگر دفاع از استقالل و آزادی و مقابله با زرمندان و زورمندان بریده
از انسانیت و قدرتهای سلطهگر جهانی قراردادند و در این راه پرافتخار به
لقاء محبوب رســیدند .خبرنگار باید بداند و میداند که آنکس که آگاهتر
است ،مسئولتر است .مسئول در قبال ملت و کشور ،مسئول در قبال باورها
و اعتقادات مردم ،مسئول در قبال منافع ملی ،مسئول در قبال تجاوز فکری
و اندیشــهای بیگان ه به مرزهای فرهنگی ،مسئول در قبال اخالق جامعه،
مســئول در قبال کژاندیشی و کژ رفتاریهای ادارهکنندگان کشور و این
مسؤولیت و مسؤولیتها نهتنها محدودیت نمیآفریند ،بلکه راه رسیدن به
کمال را در این حرفه مقدس برای او هموار و هموارتر میسازد و خبرنگار به
جایگاهی میرسد که جز رضایت حضرت دوست نمیبیند.
داستان كوتاه

فنجانقهوه
ما بــه اين انديشــه خوکردهایم كــه زندگي تمرين پشــتصحنه
اســت .پشــتصحنهای وجود ندارد همه زندگي همين است گروهي از
فارغالتحصیالن پس از گذشــت چند سال و تشكيل زندگي و رسيدن به
موقعیتهای خوب كاري و اجتماعي طبق قرار قبلي به ديدن يكي از اساتيد
مجرب دانشگاه خود رفتند .بحث جمعي آنها خيلي زود به گله و شكايت از
تنشهای ناشي از كار و زندگي كشيده شد .استاد براي پذيرايي از ميهمانان
به آشــپزخانه رفت و با يك قوري قهوه و تعــدادي از قهوهخوریهای
سراميكي ،پالستيكي و كريستال كه برخي ساده و برخي گرانقیمت بودند
بازگشت .سيني را روي ميز گذاشت و از ميهمانان خواست تا از خود پذيرايي
كنند پسازآنکه همه براي خود قهوه ريختند ،استاد گفت :اگر دقت كرده
باشيد حتمًا متوجه شدهاید كه همهتان قهوهخوریهای گرانقیمت و زيبا
را برداشتهاید و آنها كه ساده و ارزانقیمت هستند در سيني باقیماندهاند.
البته اين امر براي شما طبيعي و بديهي است سرچشمه همه مشكالت و
استرسهای شما همين است .شما فقط بهترینها را براي خود میخواهید.
قصد اصلي همه شما نوشيدن قهوه بود ،اما آگاهانه قهوهخوریهای بهتر
را انتخاب كرديد و البته به آنچه ديگران برمیداشــتند نيز توجه داشتيد.
بهاینترتیب اگر زندگي قهوه باشــد ،شغل ،پول ،موقعیتهای اجتماعي
و ...همان قهوهخوریهای متعدد هســتند .آنها فقط ابزاري براي حفظ و
نگهداري زندگیاند؛ اما كيفيت زندگي در آنها فرق نخواهد داشت .گاهي
آنقدر حواس ما متوجه قهوهخوریهاست كه اص ً
ال طمع و مزه قهوه موجود
در آن را احساس نمیکنیم .پس دوستان من ،فنجانها حواستان را پرت
نكند ...بجاي آن از نوشيدن قهوه خود لذت ببريد.

برگزاریسمینارتغذیهسالم
بهزبانانگلیسیدرمدیریت
آموزشوتوسعهمنابعانسانی

به همت مدیریت آموزش و توســعه منابع انســانی و در راستای
حفظ و نگهداشت دانش زبان انگلیسی پرسنل ،سمینار تغذیه سالم به
زبان انگلیســی در تاالر دانش این مدیریت برگزار شد .در این سمینار
که با استقبال جمعی از همکاران عالقهمند به زبان انگلیسی و گروه
مترجمین زبان برگزار شــد ،خانم جالل پور ارائهدهنده این سمینار در
گفتگو با خبرنگار ما گفت :زحمت جمعآوری و تدوین مطالب باخانم
قهرمان بود و من نیز با یاری خدا توانستم مطالب زیبای ایشان را ارائه
دهم .وی ضمن قدردانی از زحمات مدیریت آموزش و توســعه منابع
انسانی در برپایی اینگونه سمینارها خواستار استمرار هرچه بیشتر آنها
شد .شایانذکر است در این سمینار اطالعاتی درباره رژیمهای غذایی
سالم ،ارزش غذایی گروههای غذایی و مقایسه آنها با یکدیگر و تأثیر
رنگها در رژیم غذایی سالم ارائه شد .در پایان شرکتکنندگان در این
سمینار به بحث و تبادلنظر در مورد رژیم غذایی معمول خود و نقش
آن در سالمتی خویش پرداختند.

شماره ارسـال پـیــامکw w w . e s f a h a n s t e e l . c o m 300073194:

سالروز عروج
ملكوتي
شهداي گرانقدر
ذوبآهن اصفهان
گرامي باد

امورشهدا
جانبازان و
ایثارگرانشرکت

ابوالقاسمشاديانيان

آتشکار :نشریه داخلی /صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :علی سلیمانی
خبر و گزارش :حسین ابراهیمی عرب عکس :علی اکبر طغرایی تایپ :احمد بیات توزیع :آرمان پخش
نشانی اینترنتی www.esfahansteel.com :پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
تولید و اجرا :رسانه اصفهان امروز چاپ و لیتوگرافی :رسانه برتر شمارگان 7000 :نسخه
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محمود معين ريزي

 /1365/05/19ذوب اهن  /1360/05/18دارخويين

صعود به دومين قله ايران
معروف به آلپ
امين طغياني از همــكاران ذوبآهني و
عضو حلقه صالحين شهيد قجهاي از پايگاه
مقداد كه در كارگاه  51مديريت نت مكانيك
فعاليت دارد به دومين قله ايران معروف به آلپ
ايران (علمکوه) صعود كرد .شایانذکر است
اين صعود از ســختترین و فنیترین مسير
(مسير شــمالي گرده آلمانیها) انجام گرفته
است .همچنين وي مدت  10سال است كه
در سطح حرفهای فعاليت دارد.
خليل شكراني ـخبرنگار افتخاري

اطالعيه ورزشي
کوه گشت و طبیعتگردی یکروزه
ويژه فرزندان پرسنل

به اطالع همكاران ارجمند میرساند مديريت خدمات و امور اجتماعي (سرپرستي
امور ورزشي) در نظر دارد نسبت به ثبتنام فرزندان تحت تكفل پرسنل متولدين
سال  1378لغايت سال  1383با شرايط ذيل اقدام کند .لذا كليه همكاران متقاضي
میتوانند جهت ثبتنام حداكثر تا تاريخ  96/5/18به سرپرســتان روابط صنعتي
مراجعه نمايند .مكان برگزاري:

شنبه  14مرداد  12 /1396ذی القعده  5 /1438آگوست  /2017شماره 1093

انتخاب تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان بهعنوان
بهترین تیم اخالق

بهترینهایفصلقبلفوتبالدربخشهایمختلفمشخصشدکهتیم
فوتبالذوبآهنمجددبهعنوانبهترینتیماخالقانتخابشدودرفوتبالبانوان
نیز استان اصفهان دو نماینده داشت .در مراسم برترینهای لیگ برتر شانزدهم
کهبهصورتساالنهبرگزارمیشوددرسایربخشهانیزبهترینهاانتخابشدند.
همانند سال گذشته کاپ اخالق و نشان با اخالقترین تیم به ذوبآهن اصفهان
اهداشد؛تیمیکهدرفصلگذشتهبهجزرفتارحرفهای،کمترینمیزانکارتزرد
و قرمز را نیز تجربه کرده بود و با داشتن کاپیتانهای با اخالقی همچون مهدی
بزادهوقاسمحدادیفریکیازتیمهایبااخالقلیگبرترمحسوبمیشود.
رج 
محمد رشید مظاهری دروازهبان ملیپوش تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان نیز در
ن دروازهبانها نامزد بود و بین سه دروازهبان برتر لیگ قرار گرفت اما
بخش بهتری 
درانتهاجایزهاینبخشبهعلیرضابیرانونددروازهبانپرسپولیسرسید.

اطالعيه

در گفتگو با سرمربي تيم فوتبال ذوبآهن عنوان شد

تيم فوتبال ذوبآهن اصفهان میتواند از
برترینهای ليگ حاضر باشد

الف) منطقه كوه صفه

ب) آبشار شاه لوالك و چشمه شاه خراسان
**توضيحات:
 .1تكميل فرم ثبتنام توسط ولي فرزندان الزامي است
 .2اجراي برنامهها منوط به رسيدن تعداد متقاضيان به حدنصاب الزم است
 .3با توجه به اينكه برنامه فوق مستلزم پیادهروی است كليه شرکتکنندگان
بايســتي مجهز به لباس ورزشي آستیندار و كفش ورزشي و کولهپشتی ،كاله و
عينك آفتابي و وسايل شخصي موردنیاز باشند.
**همكاران محترم براي دريافت و تكميل فرم ثبتنام به پرتال
شركت مراجعه کنند.
مديريت خدمات و امور اجتماعي

اطالعیه

امير قلعهنویی ســرمربي تيم فوتبال
بزرگســاالن ذوبآهن ،چهارشــنبه 11
مردادماه به همراه بازيكنان تيم و اعضاي
كادر فني ضمن حضور در مراسم جشن
ميالد امام رضا(ع) از خط توليد ذوبآهن
بازديد كردند .وي در حاشــيه اين بازديد
به خبرنــگار ما گفت :ذوبآهن اصفهان

مايه افتخار كشور و صنعت فوالد است
و اين شركت با قدمت باالي خود ،سنگ
بنــاي صنعت ايــران را پایهگذاری کرد
و با توجــه به كيفيت محصوالت و برند
معتبر ،میتواند هرچه سریعتر به جايگاه
واقعي خود در صنعت فوالد ايران و جهان
بازگردد .وي ضمن تبريك دهه كرامت

افــزود :در بازديد از ذوبآهن میتوان به
شرايط سخت و طاقتفرسای كار در اين
مجتمع عظيم و تالشي كه پوالدمردان
اين مجموعه جهت به حركت درآوردن
چرخ صنعت انجام میدهند پي برد و ما
نيز بايد همين تالش را در زمين فوتبال
پياده كنيم تا بتوانيم تيم ذوبآهن را در

صدر جدول مشــاهده كنيم .قلعهنویی
سرمربي تيم فوتبال ذوبآهن با اشاره به
اين موضوع كه اين تيم توانســته عنوان
تيم اخالق و مديريت برتر ليگ گذشته را
كسب کند ،گفت :ذوبآهن اصفهان اين
پتانسيل را دارد كه با پوشاندن عيوب خود
از برترینهای ليگ حاضر باشد.

برگزاری یادواره ی ۹۴شهید شرکت زغالسنگ البرز شرقی

بهمناسبتسالروزپیوندآسمانیحضرتعلی(ع)وحضرتزهرا(س)طبقسنواتگذشته
جشن ازدواج مزدوجین شرکت که تاریخ عقد آن ها از تاریخ 95/06/01لغایت 96/4/30می
باشد یرگزار خواهد شد لذا همکارانی که در تاریخ فوق مزدوج شده اند وتاکنون مدارک خود را
به امور اداری ارائه نداده اند ،با مراجعه به مدیریت روابط عمومی ( آقای توبه یانی به شماره تلفن
 )4942و ارائه سند ازدواج و شناسنامه زوجین نسبت به ثبت نام اقدام نمایند
روابط عمومی شرکت
کوچه باغ سفر

روستاي كندوان

صخرههای کلهقندی و غارهای دستکن توسط انسان که به عنوان خانههای مسکونی
مورد استفاده قرار میگیرد ،یکی از شگفتانگیزترین روستاهای صخرهای جهان را پدید آورده
اســت .روستای کندوان از توابع دهستان سهند ،در  62کیلومتری جنوب غربی تبریز و 18
کیلومتری جنوب اسکو در دامنه سرسبز سلطان داغی قرارگرفته است .معماري صخرهای،
حاكي از صحنههای مبارزه و جدال انسان با طبيعت و در خدمت گرفتن صخرههای طبيعی
است.درمعماريمعمولي،بهوسیلهمصالحساختمانيگچ،آهكوخشت،هيئتاصليبنارابه
وجود میآورند ،درصورتیکه در معماري صخرهاي فضاي موردنظر در درون توده سنگ هويدا
میگردد و سنگ ،مانند كالبدي ،قشري مستحكم در اطراف اين فضا ايجاد میکند .در تاریخ
اینمنطقه،نقلشدهاستکهنخستینکسانیکهبهکندوانپاگذاشتند،ساکنانروستاییبه
نام حیلهور در دو کیلومتری غرب کندوان بودهاند که در قرن هفتم هجری قمری برای در
امان ماندن از حمله مغولها به دشتی در مقابل کندوان فعلی مهاجرت کردند و بهتدریج درون
کرانها راحفاری کرده و پناهگاهی امن برای خود ساختند اما برخی بر این عقیدهاند که قدمت
این روستا به دورههای قبل از اسالم مربوط میشود .در دل این تپههای بلند که ارتفاع بعضی
از آنها به 40متر میرسد ،صدها آغل ،انبار و اتاقک حفر شده که بسیار دیدنی است ولی آنچه
بهکندوانهویتباستانیدادهوجود 117خانوارومنزل مسکونیدردرونتودههای مخروطی
وهرمیشکلصخرهایاست.کندوانمنطقهایییالقیاستکهدررشتهکوههایسهندقرار
دارد.اینمنطقهبسیارخوشآبوهوابودهوبهدلیلوجودمراتعسرسبزعشایربسیاریبهآنجا
مهاجرتمیکنند.ازجملهآثارمشابهروستایکندواندرسایرنقاطجهانمیتوانبهدرهگورمه
در ترکیه اشاره کرد که وسعت آن در حدود ۱۵تا ۲۰برابر روستای کندوان است .بهطورکلی ،در
سطحجهانفقطسهروستایصخرهایتاکنونشناساییشدهاندکهشاملروستایکاپادوکیه
در ترکیه ،داکوتا در آمریکا و کندوان در ایران است که در میان این روستاها ،در حال حاضر
فقط در روستای کندوان ایران زندگی جریان دارد و دو روستای مشابه خالی از سکنه هستند.
مديريت خدمات و امور اجتماعي ـ خدمات اقامتي و تفريحي
داريوش بهادري

آتشكار

كانال رسمي
ذوب آهن اصفهان

در شبكه اجتماعي تلگرام
اخبار و گزارش رويدادهاي
ذوب آهن اصفهان را سريع
و دقيق دريافت كنيد .

https://telegram.me/esfahan_steel_company

جمع آوری اطالعات دانش آموزان
ممتاز سال تحصيلي 95-96

به نام خداوند لوح و قلم حقيقت نگار وجود و عدم
بهاطالعكليههمكارانعزيزميرساندباعنايتخاصمدیرعاملمحترمشركتبهدانش،اهميتتشويق
دانش آموزان ممتاز و ايجاد رقابت سالم بين فرزندان شاغليني كه در سال تحصيلي 95-96موفقيت هاي
تحصيلي به دست آورده اند  ،روابط عمومي شركت در نظر دارد طي ثبت نام به اهداء جوايز و تشويق اين گروه
ازعزيزانبپردازد.
واجدينشرايطميتوانندبامراجعهبهمسئولينروابطصنعتيقسمتخودوتكميلفرمثبتنامدانشآموزان
ممتازنسبتبهثبتنامفرزنداندانشآموزممتازخوداقدامومداركموردنيازرابهروابطصنعتيقسمتخود
تحويلنمايند.
مهلتاخذمدارکازروزشنبه96/05/14لغايتروزسهشنبه96/05/31

بازديد از خانواده شهدا ،جانبازان و
ايثارگرانشركت

بهمنظور پاسداشت مقام شامخ شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس گروه
بازديد امور شهداي شركت از خانوادههای شهداي واالمقام منصور شرافت ،نصراله
سبك خيز ،نعمت اله نادري و جانبازان گرانقدر حميدرضا مالبيك ،ابوالقاسم قنبري
و منوچهر عطايي بازديد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا جانبازان و ايثارگران

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت

همزمان با دهه کرامت  ،بیســت و پنجمین یادواره  ۹۴شهید
شرکتمعادنالبرزشرقیباحضورخانوادهشهدا،ایثارگرانوکارکنان
شرکتومسئوالنشهرستانشاهرودبرگزارشد.مدیرعاملشرکت
معادن البرز شرقی در آیین برگزاری این یادواره با اشاره به رشادت ها
و دالور مردی های شــهدای واال مقام این شرکت در  ۸سال دفاع
مقدسعنوانکرد:امروزافتخارمیکنیمکهاینشرکتهمسهمی
در ارزش های انقالب و باورهای دینی مردمان این سرزمین داشته
است .منصور شریف اظهار داشت:پیشرفت هایی که امروزه در همه
عرصه ها در کشورمان بوجود آمده است در سایه خون شهدا بوده و ما
باید قدردان خون شهدا باشیم  .وی همچنین بیان کرد  :شرکت البرز
شرقی که در شهرستان شاهرود به ذوب آهن شهرت دارد در دوران
دفاع مقدس  ۹۴شهید و  ۴۰۰جانباز تقدیم انقالب کرده است که
سهم قابل توجهی از شهدا و جانبازان ذوب آهن را به خود اختصاص
دادهاستوتعدادقابلتوجهیازشاغلینوبازنشستگانشرکتعضوجامعهایثارگریشهرستان
هستند.شریف ضمن اشاره به شرایط معدن البرز شرقی و با تاکید بر اینکه ذوب آهن اصفهان

نگاه ویژه به این شرکت داشته و در مقابل انتظارات به جا نیز دارد ،
خواستار حمایت ویژه از طرف مسئوالن شهرستان شاهرود شد .امام
جمعه شهر دامغان نیز در این مراسم یاد و خاطره شهدای ۸سال دفاع
مقدسراگرامیداشتودههکرامتراتبریکگفت.حجتاالسالم
و المسلمین امینی به نقش شهدا در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت
 :امروزه نقش اساسی همه آحاد جامعه تالش برای به ثمر رساندن
اقتصاد مقاومتی است چرا که تنها راه برای برون رفت از مشکالت
فعلی است .وی ادامه داد  :امروزه طبقه روشنفکر عربستان از اقتدار ،
عزت،شجاعت ایران وصبردربرابرتحریمها زیادصحبت میکنند
ومیدانندهمگیبهبرکتخونشهداومنزلتخانوادهشهدااستمرار
داشتهاست.امامجمعهدامغاندرپایانعنوانکرد:یکشرکتمعدنی
با شرایط سخت کار که در دل خود تعداد زیادی شهید  ،جانباز و ایثار
گر دارد  ،دارای یک پیوست فرهنگی است و این پیوست باید در بین
دیگر کارکنان نیز نسل به نسل تداوم داشته باشد .در این مراسم که با حضور بیش از ۳۰۰۰نفر
برگزار شد با اجرای مداحی و برنامه های جانبی یاد و خاطره شهدای واال مقام گرامی داشته شد .

اطالعيهمسابقاتتنيسرويميز
بدینوسیله به اطالع همكاران ارجمند میرساند مديريت خدمات و امور اجتماعي (سرپرست
امور ورزشي) در نظر دارد به مناسبت دهه كرامت نسبت به برگزاري مسابقات تنيس روي ميز
داخلي شركت در سال  96در تاریخهای  16و  17مردادماه اقدام نمايد.
** شرايط برگزاري و شركت در مسابقات:
قرعهکشیواعالمآمادگيتیمهادرروزچهارشنبه 96/5/11ساعت 10صبحدرسالنآموزش
مديريتآموزشوتوسعهمنابعانسانيانجاممیگیرد(عدمحضوربهمنزلهانصرافمیباشد).
مسابقات در دو رده تيمي و انفرادي برگزار میشود.
ارائه آلبوم ورزشي (عكس ،كارت بيمه ورزشي و كپي كارت پرسنلي) جهت صدور ID
كارت
ارائه معرفینامه كتبي با تأييد مدير مربوطه يا سرپرست روابط صنعتي

هر تيم شامل چهار بازيكن و يك نفر مربي سرپرست (جمعًا پنج نفر) است.
تیمهای شــرکتکننده میتوانند از چهار بازيكن خود يك نفر بازنشسته ذوبآهن يا
شــرکتهای اقماري كه ســابقه  4ماه در ذوبآهن داشته و در حال حاضر مشغول به كار
میباشداستفادهنمايند.
به تیمهای اول تا سوم كاپ قهرماني ،مدال حكم و متعاقبًا جوايز نقدي اهداء خواهد شد
(نفرات اول تا سوم انفرادي مدال حكم و جوايز نقدي)
موارد پیشبینینشده در زمان قرعهکشی اعالم خواهد شد.
تلفن تماس ( 0913-113-2368آقاي جعفر ســليماني) آماده پاسخگويي به سواالت
همكارانارجمنداست.
مديريت خدمات و امور اجتماعي

** شرايطثبتنام
كليه دروس خيلي خوب
 -1مقطع ابتدايي
معدل 19بهباال
-2مقطعمتوسطهاول(هفتم،هشتمونهم)
-3مقطعمتوسطهدوم(دهم،يازدهمودوازدهم) معدل 18/5بهباال
-4دانشآموزانیکهمعدلکلآنهادرمقطعمتوسطهاولدرسالجارینسبتبهسالگذشته 5نمرهافزایش
داشتهباشند.
-5دانش آموزانی که معدل کل آنها در مقطع متوسطه دوم در سال جاری نسبت به سال گذشته 3
نمره افزایش داشته باشند.
از دانش آموزان ممتاز كه در سال تحصيلي 95-96در المپيادها و مسابقات علمي ،فرهنگي و هنري در
سطحكشوريو جهانيموفقبهكسبرتبهاولتاسومشدهاندباارائهمداركمعتبرثبتنامبعملخواهدآمد.
از دانش آموزان استثنائي ( معلول يا كم توان ذهني ) با كسر( 5پنج) نمره در شرط معدل ثبت نام بعمل
مي آيد .
از طالب حوزه علميه در صورت كسب شرط معدل كل ثبت نام مي گردد .
** مداركموردنيازجهتثبتنام:
 -1اصل كارنامه حاوي ريز نمرات بدون خط خوردگي يا خدشه و با تائيد و مهر آموزشگاه مربوطه ضمن درج
معدل كل با عدد و حروف.
-2روگرفتكارنامهحاويريزنمراتبدونخطخوردگيوخدشه(.توسطروابطصنعتيروگرفتكارنامهبرابر
اصل گردد و مهر وامضاء شده و اصل كارنامه به شخص عودت داده شود ).
-3تكميلفرممخصوصثبتنامدانشآموزانممتازباخطخواناوباتائيدومهر روابطعموميياكارگزيني
قسمتوامضاءوليدانشآموزممتاز.
** مالحظات:
مهلتثبتنامبههيچوجهتمديدنخواهدشد( .ازروزشنبه96/05/14لغايتروزسهشنبه)96/05/31
دانش آموزان مشمول شرایط بند 4و 5باال  ،الزم است اصل کارنامه دوسال پیاپی را ارائه نمایند .
جمعآوريمداركتنهاازطريقروابطصنعتيقسمتهاانجامخواهدپذيرفت.بنابراينازمراجعهمستقيم
بهروابطعموميخودداريفرمائيد.
ازدريافتمداركناقصيادارايخطخوردگيوخدشهوفاقدمهروامضاءروابطصنعتيقسمتياآموزشگاه
مربوطهيافاقدامضاءوليدانشآموزممتاز،خودداريخواهدشد.
** قابلتوجهسرپرستانروابطصنعتی:
سرپرستانروابطصنعتيبادریافتبرنامهثبتنامیازمدیریتروابطعمومیپسازکنترلمدارکاطالعات
رادربرنامهثبتوفایلخروجیاکسلتولیدشدهتوسطبرنامهرابهاینمدیریتتحویلنمایند.
اصل كارنامه پس از رويت توسط روابط صنعتي قسمت ها و كپي برابر اصل نمودن به ثبت نام كنندگان
عودت داده شود.
ازمديرانوسرپرستانمحترمتقاضاميشودمفاداطالعيهرابهاطالععمومهمكارانمحترمبرسانند.
ازخداوندسبحانبرايكليههمكارانوخانوادهبزرگذوبآهنتوفيقروزافزونوارتقاءسطحعلميوكسب
موفقيتهايدرخشاندرعرصهدانشوفنونآرزومينماییم.

بر بال لك لك ها

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

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

مهديمطهر

1396/04/20

كوره بلند

زهرا

شهريار فيض اللهي

1396/04/15

حراست

حامد

سيروس كرمي

1396/04/23

حراست

كوروش

محمودحيدري

1396/04/22

راهبري

كيان

حسنمحمدي

1396/04/21

خريد

ليانا

جالل طليعه كلگو

1396/04/23

توليد و توزيع
برق

آيلين

محسنتاجداري

1396/04/26

توليد و توزيع
برق

ماتيار

سعيداميني

1396/04/30

نورد

آروين

كامراننصيري

1396/04/27

نورد

باران

عبد الرسول
مهديان

1396/04/28

خدمات

نگينزينب

حسينحسيني

1396/04/26

نورد

آريا

شاغل

