رحلت پیامبر اعظم(ص)
و شهادت امام حسن مجتبي(ع)
تسلیت باد
سالم بر تو اي فرستاده خوبيها ،اي
مهربانترین فرشته خاک .تو از ملکوت
آسمان به زمين فراخوانده شدي تا انسان را با
معناي واقعیاش آشنا کني .تو ،آفتاب روشن
حقيقت بودي در شام تيره زندگي .از مشرق
دلها برآمدي و اکنون ،آسمان تبدار
غروب جانگداز توست
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گردهماييخانواده
بزرگ ذوبآهن زير بيرق
حماسهكربال
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مراسم عزاداري اربعين
حسيني با حضور خانواده
بزرگ ذوبآهن اصفهان،
جمعي از معاونين و مشاورين
مديرعامل و مديران شركت،
جمعي از شهروندان،
حجتاالسالموالمسلمین...

سخن اول
بیانات رهبر انقالب درباره
پیادهروی اربعین در جلسه
درس خارج فقه

03

در همايش تقدير از واحدهای نمونه استان اصفهان با موضوع رعايت حقوق مصرفکننده

ذو ب آهن اصفهان ،براي دريافت تنديس ملي رعايت
حقوق مصرف کننده  ،برگزيده شد

02

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
در جلســه درس خارج فقه با اشــاره به حرکت عظیم و
شوقانگیز پیادهروی اربعین ،گفتند :خوشا بحال آن کسانی
که در حال پیادهرویاند و به زیارت اربعین خواهند رسید و
آن زیارت خوشمضمون روز اربعین را خطاب به حضرت
سیدالشهداءعلی هالسالمخواهندخواند.رهبرانقالباسالمی،
پیادهروی اربعین را از حوادث برجسته و نمادی بسیار زیبا
و پرشــکوه از حضور پیروان و عالقمنــدان به اهلبیت
علیه مالسالم خواندند و افزودند :ما از اینجا با شوق و حسرت
به گامهای میلیونها زائر نگاه میکنیم و باید خدای متعال
را به دلیل منتی که با خلق این حرکت عظیم بر ما نهاده
است،شاکرباشیم.

سرمقاله
اصالحالگويمصرف
ضرورتجامعهامروز(بخشدوم)

اقدامات مهم كارگاه پ.ژ.ت
مديريت مهندسي نورد در راستاي
بومیسازی
رویـــداد

02

استراتژيبیمارستان
شهید مطهری ،بهينه شدن و
خدماتبهتراست
رویـــداد

02

پاسخ به سواالت برخي همكاران
در خصوص پرداخت اقساط
معوقبانكها
رویـــداد

حضور شركت پويش معادن ذوبآهن اصفهان
در ایران کان مین 2017
شــركت پويش معادن ذوبآهن
اصفهان با برپايي غرفهای در نمایشگاه
بینالمللــی معدن ،صنایــع معدنی،
ماشینآالت ،تجهیزات و صنایع وابسته
(ایران کان مین  )2017حضوري فعال
داشــت .اين غرفه با اســتقبال خوب
بازدیدکنندگان مواجه شد و مديران و
مسئولين شرکتهای معدني و صنايع
مربوطه با حضور در غرفه ذوبآهن ،به
گفتگو و تبادلنظر با مسئولين شركت
پويش معادن پرداختند .در غرفه پويش
معادن ذوبآهــن اصفهان ،محصول
آرك تونلي ارائه شــد كــه موردتوجه
شــرکتهای معدني قــرار گرفت و
ســفارشهای قابلتوجهی براي اين
محصــول دريافت شــد .آرك تونلي
ســطح بااليي از ايمنــي را در معادن
ايجاد میکند و اهميت فوقالعادهای در
حفاظت از سالمت معدنكاران و حفظ
تجهيزات معدن دارد .شایانذکر است
براي اولين بار در کشــور متخصصین
و تالشگران ذوبآهن اصفهان موفق
به توليد پروفيل جديدي با عنوان آرك
معدن سايز  V21شدند كه در ساخت ( )Steel mine supportsجهت نگهداري و جلوگيري
از ريزش سقف تونلهای معدن استفاده میشود و پیشازاین از طريق واردات تامين میشد.
گفتني است دكتر شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت در آیین افتتاحیه نمایشگاه مذكور
با اشاره به برنامه ششم توسعه که در آن تولید  55میلیون تن فوالد برنامهریزیشده است،
تصریح کرد :باید بتوانیم  15میلیون تن از مجموع فوالد تولیدی کشور تا آن زمان را صادر

فراخوان شركت
در جشنواره عكس نگاه 96

عکسهای موبايلي من
همكاران محترم میتوانند عکسهایی با موضوع اقتصاد
مقاومتي در محيط كار و ذوبآهن از نگاه خود را با گوشي
همراه تهيه نموده و آنها را از طريق كانال تلگرام جشنواره
ارسال نمايند .قابلذکر است هر فرد میتواند پنج عكس
ارسال نمايد .به برگزيدگان جوايزي اهداء میشود.
آخرینمهلت ارسال آثار96/8/25 :
TM/negaah_96
آدرس ادمين كانال:

روابط عمومي شركت

کنیم ،زیرا بازار داخل کشــش استفاده
از مجموع ظرفیت فــوالد در آینده را
نخواهد داشت .وي افزود :بهکارگیری
مغزهای ارزشــمند جایــگاه باالتری
نسبت به ســرمایهگذاری تجهیزات و
ماشینآالت دارد .وی با بیان اینکه باید
تاکید بیشتری بر اکتشاف داشته باشیم،
خواســتار آن شد تا ســازمان توسعه
و نوســازی معــادن و صنایع معدنی
کشــور (ایمیدرو) در توسعه آموزش و
پژوهش فعالیت بیشتری داشته باشد.
وی به اســتان یزد اشاره کرد و گفت:
معدن ســنگ آهنی که در جنوب یزد
کشفشده اســت ،بیش از کل ذخایر
فعلی ســنگآهن ایران ذخیــره دارد.
دکترشــریعتمداری تاکید کــرد :باید
کاری کرد که صنعت ساختمان تحرک
بیشتری داشته باشــد و نقش وزارت
راه و شهرسازی دراینبین بسیار مهم
است .سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی
معدن ،صنایع معدنی ،ماشــینآالت،
تجهیزات و صنایع وابسته از سوی خانه
معدن ایران با حضور  146شــرکت و
واحد تولیدی داخلی و  139شرکت خارجی یا نمایندگیهای آنها در تهران از  ۱۳تا  ۱۶آبان
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی برپا شد .این نمایشگاه در فضایی به وسعت  16هزار
مترمربع با حضور  13کشــور خارجی شامل اسپانیا ،استرالیا ،اتریش ،ایتالیا ،آفریقای جنوبی،
آلمان ،تایوان ،ترکیه ،چین ،سنگاپور ،سوئیس ،جمهوری کره و لهستان برگزار شد که در آن
کشورهای آلمان ،ایتالیا و چین بهصورت گروهی و رسمی مشارکت داشتند.

در اين شماره میخوانید:

پنجمينشماره
الكترونيكيمجله
فوالد منتشر شد

بازار ريل ايران
ارزيابي وضعيت كك جهان در سال2016
گوگرد به محصوالت جانبي ذوبآهن اصفهان اضافه شد
مروري بر آزمونهای كيفي ريل
تكنولوژيجديدنوردبرايتوليدميلگردآجداربااستحكامباالجهتارسال
مقالهخودمیتوانیدازنشانيايميلزيراستفادهنماييد.
Folad@ esfahansteel. Com
ضمنًا به نويسندگان مقاالت حقالزحمه پرداخت خواهد شد.

توسطباشگاهفرهنگيورزشيذوبآهنصورتگرفت

ازآموزگارانمکتبذوبآهن
تقدیرشد

02

گوناگــون

04

صادقجاهدخطیبی،معاونبرنامهریزی
و توسعه شرکت ملی فوالد ایران شد

مدیرعامل شــرکت ملی فــوالد ایران طــی حکمی صادق
جاهدخطیبی را بهعنوان معاون جدید برنامهریزی و توســعه این
شرکت منصوب کرد .در مراسم تکریم و معارفه دو معاون سابق و
جدید شرکت ملی فوالد ایران ،مهندس یزدی زاده از زحمات دکتر
امیری معاون سابق قدردانی و تشکر کرد و حکم انتصاب مهندس
جاهدخطیبی را به وی اهدا کرد .بر اساس این گزارش ،مدیرعامل
شرکتملیفوالدایرانطیسخنانکوتاهیضمنتشکروقدردانیاز
زحمات امیری اظهار داشت :وي در مدت  18ماه که در شرکت ملی
فوالد ایران بود منشأ خدمات بیشماری شد و با تالشهای خود چند
طرح فوالدی ازجمله طرح میانه را به بهرهبرداری رساند .وی افزود:
خیلی دلمان میخواست که اميري در شرکت بماند اما ازآنجاکه به
وجود وي در معدن زرشــوران نیاز جدی بود از وجود اين همکار در
شركتمليفوالدمحرومشدیم .مهندسیزدیزادههمچنینافزود:
صادقجاهدخطیبیازافرادبسیارتوانمندومتخصصاستکهسابقه
طوالنی در شرکت ذوبآهن اصفهان داشته و آنجا نیز بسیار پرتالش
و مفید بود که با همکاری مدیرعامل ذوبآهن اصفهان توانستهایم
ایشان را دعوت به همکاری در این شرکت کنیم و برایش در سمت
جدیدآرزویموفقیتداریم.
** شرکت ملی فوالد ایران یک برند است
دکتر امیری نیز در سخنان کوتاهی ضمن تشکر از مدیرعامل
و پرســنل شرکت ملی فوالد ایران گفت :در طول  18ماهی که
اینجا بودم اتفاقات خیلی بزرگی در طرحهای فوالدی رخ داد که
برای کشور ماندگار شدند .وی خاطرنشان ساخت :برای من این

امکان وجود داشت که از شرکت ملی فوالد ایران بهجاهای دیگر
منتقل شوم اما ازآنجاکه خودم را متعلق به این شرکت میدانم و
این شــرکت یک برند مهم در صنعت فوالد است حاضر نشدم
آن را ترک کنم .وی در خاتمه سخنان خود از همه همکارانش
قدردانی و تشکر کرد.
** تقویتجایگاهشرکتملیفوالدایران
بهگزارشخبرنگارما،پسازسخناندکترامیری،مهندسصادق
جاهدخطیبی طی سخنانی اظهار داشت :همیشه آرزوی من بوده که
روزی در شرکت ملی فوالد ایران مشغول بکار شوم و اکنون خداوند
این توفیق را به من عطا کرده و خوشحالم که امروز در جمع صمیمی
یزاده
پرسنل این شرکت هستم .وی ضمن تشکر از مهندس یزد 
مدیرعامل و امیری معاون سابق برنامهریزی و توسعه گفت :کارهای
خیلی بزرگی در شرکت صورت گرفته و بایستی در یک همکاری
مجدانه اهداف شرکت را بهپیش ببریم .وی افزود :باید تالش کنیم تا
جایگاه شرکت ملی فوالد ایران بهعنوان یک شرکت مادر تخصصی
علمی و دانشی در صنعت فوالد بیش از گذشته نهادینه شود تا همه
فعالین این صنعت پرچ مداری ما را بپذیرند .خطیبی اظهار داشت:
بایستی همه با هم طرح جامع فوالد ایران را بهپیش ببریم و در همین
راستانیزارتباطاتخودراباکشورهایدیگرتقویتکنیمودرسمینارها
وهمایشهایمهمشرکتداشتهباشیمتاجایگاهاینشرکترانیزبه
جهانيان نشان دهیم .در پایان این مراسم مهندس یزدی زاده با اهدای
لوحیادبودازدکترامیریقدردانیکردوحکمانتصابمهندسخطیبی
را به وی اهدا کرد.

خيرمقدم به زائران ذوب آهني كربال
بازگشت تالشــگران ذوب آهن اصفهان را از
زیارت کربالی معلــی و عتبات عالیات گرامی
می داریم .مقدمتان که منور به نور حضرت امام
علی (ع)  ،عطر حضرت امام حسین (ع)و صفای
حضرت عباس (ع) اســت ،گلباران و زيارت
شمامقبول درگاه حق تعالي باشد  .زیارت قبور
مطهر بهترین یاران خدا گوارای وجودتان .

روابط عمومي شركت

اصالح الگوی مصرف به معنــای برنامهریزی برای
استفاده بهینه از امکانات و منابع است .در آیات قرآن و روایات
هم بر این امر مهم تأکید شده است .استفاده از امکانات در
ح ّد متعادل بهترین روش مصرف اســت .اسالم در کنار
توصیهبهبهرهمندیازنعمتها،پیروانشراازمصرفگرایی
بازداشته است .از دیدگاه اسالم ،هم سخت گیری در استفاده
از نعمتهای حالل نارواست و هم زیادهروی و اسراف .زیرا
سختگیری در مصرف به محروم ماندن افراد از لذتهای
حالل منجر می شود و اسراف به هدردادن اموال و لرزان
ساختنپایههایاقتصادیفردوجامعهمیانجامد.ازدیدگاه
اسالم اصالح الگوی مصرف با میانهروی ممکن می شود
نه با افراط و تفریط .استفاده صحیح از نعمتهای خداوند از
بزرگترین دغدغههای پیشوایان دین بوده است .در سیره
اهــل بیت قناعت جایگاه ویژهای دارد و در قرآن كريم بر
آن تاكيد شــده است  .همچنان كه در آیه سوره  ۳۱سوره
اعراف آمده است  ،خداوند مســرفان را دوست ندارد  .در
حالي كه در مقایسه آمار مصرف ایران با کشورهایی مانند
فرانسه ،چین ،ژاپن و … به این نتیجه می رسیم که امروزه
در شمار پرمصرفترین مردمان به حساب می آیيم  .ایران
در مصرف انرژی و ســوخت و در میزان یارانه پرداختی به
بنزیننخستینکشوردرمیانکشورهایجهاناست.میزان
مصرف سوخت در ایران درهر ده سال  ۲برابر میشود ،در
حالی که در جهان به طور متوسط هر ۵۰سال یکبار میزان
مصرف سوخت دوبرابر میشــود .مصرف ساالنه انرژی
ایران بیش از  ۵برابر مصرف سرانه کشوری مانند اندونزی
با۲۲۵میلیوننفر ۲،برابرچینبایکمیلیاردوسیصدمیلیون
نفر و  ۴برابر کشور هند با یک میلیارد و  ۱۲۲میلیون نفر
جمعیت است .در مصرف برق هم ایران نوزدهمین کشور
پرمصرف جهان است .و یارانه پرداختی دولت در این بخش
بیش از ۴هزار میلیارد تومان است .متوسط مصرف انرژی در
بخش ساختمان و مسکن هم به ازای هر مترمربع ۲/۶برابر
متوسط مصرف در کشورهای صنعتی است که در بعضی از
شهرهای کشورمان این رقم به حدود  ۴برابر هم میرسد.
در بخش ارزاق و کاال هم وضع به همین صورت اســت.
سرانه مصرف نان  ،آب آشامیدنی  ،شکر  ،روغن و میوه
در ایران چند برابر استاندارد جهانی است .در بخش صنعت
 ،مصرف بهينه و مديريت آن از اهميت ويژه اي برخوردار
اســت  .در ايران استفاده از انرژي در بخش هاي مختلف
اقتصاد از جمله صنعت بسيار چشم گير است ،لذااستفاده از
تکنولوژي هايي كه شــدت مصرف انرژي را كاهش داده
و منجر به صرفه جويي در مصرف انرژي مي شوند حايز
اهميت است .خوشبختانه در ذوب آهن اصفهان  ،مديريت
مصرف انرژي به خوبي صورت گرفته و مصرف آب نيز در
 15سال گذشته 50درصد كاهش يافته است  .اما مديريت
مصرفدراينمجتمععظيمصنعتيتنهانبايدبهمحدودبه
موارد مذكور باشد  .بلكه در جاي جاي اين شركت با 15هزار
پرسنل مي توان با مديريت مصرف به نتايج بسيار خوبي
دســت يافت  .اگر ما كاركنان اين شركت مهم ،مديريت
مصرف را از فعاليت هاي روزمره خود آغاز كنيم  ،اين امر
به فرايندهاي شركت نيز تسري خواهد يافت  .مصرف برق
ساختمان،انرژي هاي گرمايشي  ،تلفن  ،اقالم مصرفي و
 ...عالوه بر صرفه جويي در هزينه هاي جاري شركت  ،در
رفتــار كاري ما هم اثرگذار خواهد بود  .اگر صرفه جويي و
مديريت مصرف در استفاده از قطعات و تجهيزات و ساير
فرايندهاي مهم شركت جاري گردد  ،بركات آن متوجه تك
تكتالشگرانشركتميشود.درذيل پیامدهایمصرف
بهینهعنوانميگردد:مصرفبهینهیعنیهرچیزرادرست
و بهجا انجام دادن و این استفاده بهینه است که ما را به نتایج
مطلوبیخواهدرساندازجمله:
.1انسان را به اطاعت از خدا وا میدارد .مصرف درست و بهجا
به معنای اطاعت از امر الهی و امتثال فرمان خداوند است .در
این زمینه آیات و روایات زیادی وجود دارد.
.2باعث افزایش دانش مردم میشــود و به یک مدیریت
صحیحخواهدانجامید.
.3باعثکاهشهزینههایخانوادهمیشود.
ثدارهای نسل آینده هستیم نه میراثخوار ،باید
.4ما میرا 
شرایطی را فراهم کنیم که این منابع خدادادی به نسل آینده
هممنتقلشود.
.5اصالحالگویمصرفبهکاهشآلودگیزیستمحیطی
کمک مي کند .
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سالم آتشکار
تعدادی از همکاران در تماس با شــماره  104سالم آتشکار روابط عمومی
ســواالت خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ مسئوالن
شدهاند.
**-1در پاســخ به ســواالت برخي همكاران در خصوص
پرداخت اقساط معوق بانكها موضوع از طريق معاونت مالي
و اقتصادي پيگيري و توضيحات ايشــان به منظور آگاهي
همكاران به شرح ذير اعالم مي گردد .
معاونت مالي و اقتصادي شركت ضمن تشكر از شكيبايي پرسنل شركت
بابت تاخير در بازپرداخت اقســاط تسهيالت بانكي همكاران كه به دنبال
مشكالت نقدينگي شــركت پيش آمده موارد زير جهت اطالع همكاران
محترم به آگاهي مي رسد .
 -1به علت مشــكالت نقدينگي و محدوديت در دريافت منابع مالي
 ،تامين مواد اوليه  ،پرداخت حقوق پرســنل شركت  ،شركت هاي تابعه و
پيمانكاران از سوي كميته نقدينگي در اولويت قرار گرفته است و عليرغم
تالش مسئولين متاسفانه پرداخت اقساط كسر شده تسهيالت پرسنل در
موعد مقرر ميسر نگرديد .
 -2با پيگيري حوزه مالي مشكل پيش آمده در هيئت مديره شركت
مطرح و مجوز الزم به منظور جبران جرايم تاخير اقســاط پرداخت نشده
پرسنل توسط شركت اخذ گرديد .
 -3پيرو مصوبه اخذ شــده از هيات مديره محترم شركت  ،درخواست
جهت اعالم ميزان جرايم متعلقه به پرسنل كه بابت تاخير در پرداخت اقساط
از جانب شــركت ايجاد گرديده بود به بانك ها ارائه گرديد لكن به علت
مغايرت در گزارشات ارسالي بانكها و تعدد پرسنل وام گيرنده امكان پرداخت
گروهي جرايم معوق بانكي پرسنل وجود ندارد .
 -4در شرايط فعلي تنها راهكار موجود  ،پرداخت جرايم در زمان تسويه
تسهيالت مي باشد .
لذا پرسنل وام گيرنده بايستي در زمان تسويه تسهيالت به بانكها مراجعه
و پس از اخذ تاييديه ميزان جرايم متعلقه را ارئه آن به مديريت حسابداري
عمومي شركت اقدام و متعاقبا شركت پس از بررسي مدارك مربوطه نسبت
به پرداخت آن در اولين فيش حقوقي پرسنل اقدام خواهد نمود .
همانگونه كه همكاران استحضار دارند مديريت روابط عمومي از طريق
شــبكه هاي رسانه اي از جمله هفته نامه آتشكار و  ...سواالت ،ابهامات و
درخواست هاي همكاران را جمع آوري و پس از پاسخگويي مسئولين حوزه
مالي به اطالع پرسنل شركت مي رساند  .لذا شايسته است همكاران هرگونه
درخواست در خصوص وظايف حوزه مالي را از اين طريق دنبال نمايند و از
پيگيري آن از ساير روش هاي متفرقه اجتناب نمايند .
**  .2نحوه انتقال سوابق خدمت از یک صندوق بازنشستگی
به صندوق دیگر چگونه است؟
مدیریت امور اداری :انتقال ســوابق خدمت از یک صندوق به صندوق
دیگر بر اساس نقلوانتقال سوابق مصوب سال  65مجلس شورای اسالمی و
مصوباتوآئیننامههایهیئتوزیرانانجاممیپذیرد.
**  .3شــرایط پرداخت کمکهزینه ازدواج برای مشمولین
تامیناجتماعی.
مدیریت امور اداری :برای مشمولین تامین اجتماعی که برای اولین بار
ازدواج میکنند با رعایت شــرایط؛ کمکهزینه معادل یک ماه متوسط مزد
پرداختمیشود.
**  .4شرایط برقراری حق اوالد به چه نحوه است؟
مدیریت امور اداری :برای بیمهشده تامین اجتماعی در صورت داشتن
شرایطی ازجمله الف :بیمهشده تامین اجتماعی باید حداقل سابقه حق بیمه
 720روزکار را داشته باشد؛ ب :سن فرزندان مشمولین تامین اجتماعی از 18
سال کمتر و سن فرزندان مشمولین صندوق بازنشستگی فوالد از بیست سال
کمتر باشــد؛ ج :ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان در صورت عبور از
سقف سنی تعیینشده باشد حق اوالد پرداخت میشود .ضمنًا فرزندان دختر
مشمولین تامین اجتماعی تا زمان ازدواج حائز شرایط برای استفاده از امکانات
رفاهیهستند.
**  .5ساعت کاری کارگزاری اقماری بیمه تامین اجتماعی در
شرکت به چه صورت است و چه خدماتی در آن ارائه میشود؟
کارگزاری اقماری بیمه تامین اجتماعی :کارگزاری اقماری تامین
اجتماعی واقع در ساختمان اداری  8-7از ساعت  7.30صبح الی  15بعدازظهر
بهصورت تماموقت آماده ارائه خدمات ازجمله تعویض ،چاپ و صدور دفاتر
درمانی ،تامین اعتبار دفاتر درمانی ،نامنویسی افراد تبعی بیمهشده ،صدور برگ
پرداخت حق بیمه اختیاری ،مشاغل آزاد ،رانندگان و غیره ،صدور سوابق بیمه
و ...اســت .در ضمن شماره تماس  7301نیز آماده پاسخگویی به سواالت
احتمالیاست.
** .6درخواسترسیدگیبهسیستمگرمایشیرستورانهای
رسالت و متالوژی؟
مدیریت انرژی و بهینهسازی سوخت :هماهنگی الزم از طریق مدیریت امور
فنی بهرهبرداری بهعملآمده و نقطه نظرات ارائهشده در حال پیادهسازی است
که در آینده نزدیک این مشکالت مرتفع خواهند شد.
افکارسنجیروابطعمومی

جلسهتحليلنتايجنظرسنجي
هفتهنامه آتشكار و پروژههای
بهبود آن برگزار شد

در همايش تقدير از واحدهای نمونه استان اصفهان با موضوع رعايت حقوق مصرفکننده

ذو ب آهن اصفهان ،براي دريافت تنديس ملي رعايت
حقوق مصرف کننده  ،برگزيده شد
در همايش تقدير از واحدهای نمونه و برگزيده رعايت
حقوق مصرفکننده در ســطح استاني و ملي ،ذوبآهن
اصفهان با پشتوانه نیمقرن تجربه و تالش بهعنوان شركت
برگزيده جهت دريافت تنديس ملي سال  95موردتقدیر
ويژه قرار گرفت و دكتر احسان دشتيانه معاون بازاریابی و
فروش این شــركت ،لوح تقدير را دريافت کرد .در حاشيه
اين آيين كه با حضور دكتر نوابي معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و رئيس ســازمان حمايت از مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان کشور یکشنبه  14آبان ماه در محل سالن
همایشهای اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد،دكتر احسان
دشــتيانه معاون بازاريابي و فروش شركت با بيان اینکه
ذوبآهن اصفهان سال گذشته موفق به كسب تنديس
نقرهای حمايت از حقوق مصرفکننده شد و امسال كانديد
دريافت تنديس طاليي مربوطه اســت ،گفت :از سازمان
حمايت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان كه به واحدهاي
تولیدی و کیفی همچون ذوبآهن اصفهان توجه ويژه دارد
قدرداني میکنم .وي افزود :ذوبآهن اصفهان از سال 92
تا سال  95براي چهار سال پياپي شركت برتر در رعايت
حقوق مصرفکننده شناختهشده بود و امسال براي پنجمين
سال اين موفقيت را كسب كرد .معاون بازاريابي و فروش
ذوبآهن اصفهان عوامل اين موفقيت را بدين شرح بيان
كرد :داشتن نام تجاري (برند) ،كيفيت محصوالت ،رعايت
مسائل زیستمحیطی و بهداشتي ،توليد بر مبناي حداقل
 50درصد ظرفيت اســمي ،نحوه فــروش ،تندیسها و
گواهینامههای دريافتي ،رعايت قيمت فروش ،آمار فروش،

ظرفيت واقعي توليد ،ميزان صادرات ،تحقيق و پژوهش،
رضايتمندي مشــتريان ،نحوه اطالعرسانی به مشتريان
و خدمــات قبل ،حين و پس از فروش .دکتر دشــتيانه با
اشــاره به اينكه ذوبآهن هیچگاه كيفيت را فداي منافع
اقتصادي نكرده اســت ،افزود :ذوبآهن اصفهان از بدو
تأســیس به دنبال ايجاد اطمينان در مصرفکننده بوده و

استراتژيبیمارستانشهیدمطهری،بهينه
شدن و خدمات بهتر است
بیمارستان شهید مطهری بهعنوان یکی از بازوهای
توانمند ذوبآهن اصفهان همواره در عرصه خدمترسانی
به پرسنل ،بازنشستگان و خانواده آنها نقش بسیار مؤثر و
پررنگی دارد .با توجه به تغییر نگرش مدیرعامل شرکت
مبنی بر نحوه فرآیندهای بیمارســتان شهيد مطهري،
استراتژی و برنامهها بر اساس الگوی جدید به سمت بهینه
شدن و ارتقای خدمات برنامهریزیشده است .در اين راستا
با دكتر آجداني رئیس بيمارستان شهيد مطهري گفتگویی
انجام دادهایم که در ادامه میخوانید .دكتر آجدانی با اشاره
به اين موضوع كه در طول يك
سال مديريت ايشان بیمارستان
بر پایــه درآمدهای خــود اداره
میشده است ،گفت :مواردی مانند
حملونقل ،آب ،برق و قســمت
اعظم تغذیه و مواد غذایی توسط
بیمارستان تامین اعتبار میشود.
وي یادآور شد :این در حالی است
که بر اساس یکروند دیگر و با
انجام تهاتر مطالبات بیمارستان
از بیمه با دیون شــرکت ،حقوق
پزشکان و پرسنل تامین اعتبار
میشود .رئیس بيمارستان شهيد
مطهري تصریح کرد :در طی ســال گذشته با اقدامات
بهعملآمده آمار مراجعین به کلیه واحدهای بیمارستانی
علیرغم مشکالت اقتصادی بســیار افزایشیافته است.
بهطــور مثال آمار مراجعین در ماه گذشــته (مهرماه) به
درمانگاه تخصصی بیش از  195هزار نفر بوده که نسبت
به مدت مشابه افزایش بسیاری داشته است .وي تجهيز
بيمارســتان شــهيد مطهري به لوازم روز دنيا را يكي از
اولویتهای مديريتي برشمرد و خاطرنشان کرد :در زمينه
تجهیز کردن بیمارستان در دو فاز ساختمانی و تجهيزات
پزشكي گامهای مهمي برداشتهایم كه در بُعد عمرانی به
علت عمر باالی ساختمان همیشه باید اين مسئله رعايت
شود؛ نظير واحدهای آزمايشگاه ،جراحی و اتاق عمل كه
در بازســازي بهعملآمده اين واحدها بسيار زیبا و بهروز
شده است .وي افزود :در زمينه استفاده از تجهيزات مدرن
پزشكي نیز تمامی امکانات بهروزرسانی شده و از بهترین
تجهيزات و دســتگاهها در آزمایشگاه و سونوگرافی اين
مركز درماني استفاده میکنیم .دكتر آجداني گفت :جهت
ارائه خدمات بهتر به مراجعين ،پزشكان فوق تخصص و
متخصص در مرکز حضور دارند .دکتر شکرچی زاده ،دکتر

فرهاد مازوچیان ،دکتر محمدرضا برزگر و دکتر مویدفر از
فوق تخصصان ارتوپدی ،دکتر آرمان فر جراح عمومی،
دکتر رسول هاشمی فوق تخصص سنگ کلیه و مجاری،
دکتر رحمانی جراح مغز و اعصاب فوق تخصص ستون
فقرات و دکتر محمدی فوق تخصص جراحی گوش و
حلقوبینیبهمنظورارائهخدماتبهتربااینمرکزهمكاري
میکنند .وي اظهار کرد :احداث و فعال شدن واحد مراقبت
از زخم مانند زخمهای دیابتی ،بستر و زخمهای عفونی نیز
از يكي از اقدامات مهم و مؤثر در خدمترسانی به بیماران
خصوصًاكاركنانذوبآهناصفهان
است که با سوختگی بیشتر سروکار
دارند .وي با اشــاره به اين موضوع
كه واحد آموزش بيمارستان شهيد
مطهري ،مقوله آموزش را بهصورت
مداوم براي كاركنــان و طی چند
مرحله پيگيري و اجرا میکند ،گفت:
در قسمت آموزش تخصصی ضمن
خدمت ،سرانه آموزش ششماهه
اول سال جاری جهت پزشکان 50
ساعت ،پرستار ،ماما ،کمک بهیار
و تکنسینها  6/4ســاعت ،واحد
خدمات  17/3ســاعت ،رادیولوژی
 27/5ساعت ،بخش مددکاری  60/4ساعت و تجهیزات
پزشکی  63ساعت است .جمع کل آموزش بیمارستان 28
هزار و  988ســاعت بوده و میانگین آن حدود  50ساعت
اســت كه اين رقم بسیار خوب و قابلقبول است .وي با
اشاره به اين موضوع كه استمرار براي آموزش در اين مركز
يكي از اولویتها به شــمار میرود ،افزود :آموزش ضمن
خدمت شــامل آموزش مداوم با امتیاز بازآموزی با تائید
دانشگاهعلومپزشکیاصفهاندرپنجدورهباسرفصلهای
احیای قلب پیشــرفته بزرگساالن ،احیای قلب نوزادان و
اطفال ،مهارتهای ارتباطی ،تداخل و تشبیهات دارویی
و قوانین و مشــکالت پزشکی برای كاركنان اين مركز
برگزارشده است .دكتر آجداني ضمن قدرداني از مدیرعامل،
معاونين شركت و تمامي كاركنان اين مركز درماني گفت:
جدیت و پشتکار تمامی همکاران باعث شد که بیمارستان
شهید مطهری در آخرین امتیازبندی بهعنوان رتبه اول و
برترین بیمارستان استان معرفی شود که این باعث افتخار
خانواده بزرگ ذوبآهن است .وي افزود :بعد از کسب مقام
اول اعتباربخشــی موفق به دریافت ایزو  2001و 2009
شدیم كه بسیار حائز اهميت است.

اين امر در شــعار با اطمينان بسازيد متبلور است .كيفيت
همــواره اولويت اول ذوبآهن اســت و اين امر باالترين
حمايت از مصرفکننده اســت كه مورد تاكيد مديرعامل
و تمامي كاركنان اين شــركت است .در آيين مذكور كه
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و مسئولين
صنعتي استان حضور داشتند ،دكتر نوابي رئيس سازمان

حمايت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت :بر اساس
ارزیابیهــای صورت گرفته از  23واحد صنعتي 14 ،واحد
لوح تقدير حمايت از مصرفکنندگان را دريافت کردند و
شــش شركت ديگر نيز بهعنوان شــرکتهای برگزيده
دريافت تنديس ملي سال  95معرفي شدند .وي توجه به
حقالنــاس و رعايت حقوق مصرفکننده در همه ابعاد را

مهم و وظيفه اخالقي و شــرعي توليدكنندگان دانست و
گفت :اســتان اصفهان با توجه به توانمندیهایی كه در
اين زمينه دارد بايد در اين حوزه مشاركت بيشتري داشته
باشد .وي با اشاره به شعار غلط «جنس فروختهشده پس
گرفته نمیشــود» تصريح کرد :هماکنون شعار «جنس
فروختهشده پس گرفته میشود» در حال نهادينه شدن
در جامعه اســت .وي گفت :بنگاههای صنعتي بايد در
جهت افزایش سطح اعتماد مصرفکنندگان تالش نموده
و همه ســازمانها در اين زمينه همجهت شوند .دكتر
نوابي تبليغات كاذب بعضي از شرکتها را مغاير با منافع
جامعه و مصرفکنندگان دانست و گفت :سازمان حمايت
از مصرفکنندگان بــا اینگونه تبليغات برخورد خواهد
كــرد .وي كميت ،كيفيت و خدمات ،قبل ،حين و بعد از
فروش و همچنين پرداخت خســارات اعتماد ،را ازجمله
نكات مهم براي رعايت حقوق مصرفکننده ذكر نمود
و خواستار تشكيل شرکتهای تخصصي صادرات برای
حضور جدي و مؤثر در عرصه رقابتهای جهاني شد .در
همايش مذكور مهندس احمديه رئيس سازمان صنعت،
معدن و تجارت ،سهلآبادی رئيس خانه صنعت ،معدن
و تجــارت ايران ،جليلي رئیس انجمن حمايت از حقوق
مصرفکنندگان و بركتين رئیس خانه صنعت ،معدن و
تجارت استان اصفهان در خصوص حقوق تولیدکننده و
مصرفکننده و حذف واسطهها و ...سخنراني کردند .در
پایان این همایش از واحدهای نمونه اســتان و برگزیده
کشوری تقدیر به عمل آمد.

اقدامات مهم كارگاه پ.ژ.ت مديريت مهندسي نورد
در راستاي بوميسازي

كارگاه پ.ژ.ت يكي از بخشهایی است كه در پشتيباني از توليد محصول نهايي نوردها
نقش مستقيم دارد .تالشگران اين بخش با بومیسازی برخي تجهيزات و قطعات توانستهاند
موفقیتهای بسياري كسب كنند .در اين شماره گفتگويي با كريم عاليپور ،سرپرست كارگاه
پ.ژ.ت مديريت مهندسي نورد انجام دادهایم كه در ادامه میخوانید .عاليپور گفت :اين كارگاه
شامل دو بخش مونتاژ و سرويس است .در بخش مونتاژ ،كار دمونتاژ و مونتاژ غلتکهای
ارسالي و دريافتي از سه نورد ( 300و  350و  )650صورت میگیرد كه طبق سفارش ،مونتاژ
قفسههای نورد مطابق توليد صورت گرفته و در آن نوردي كه غلتکها سفارش داده میشود،
نســبت به دمونتاژ و مونتاژ آن از روي یاتاقانها اقدام میشود .وي افزود :غلتکهایی كه
همراه با ياتاقان از نورد ارســال میشود پس از دمونتاژ و بررسي غلتك و در صورت اتمام
كاليبر و كاركرد ،جهت تراش به كارگاه تراش غلتك ارسال میشود و یاتاقانها نيز مطابق با
گراف سرويس به كارگاه سرويس پ.ژ.ت ارسال میشود .عاليپور گفت :انواع روليكهاي
سفارشــي نورد  650نيز در كارگاه پ.ژ.ت دمونتاژ ،مونتاژ و سرويس شده و به نورد ارسال
میشود .روليكها شامل قفسههای انيورسال ،ريورسيبل و ريل است .وي افزود :در بخش
سرويس ،كليه ياتاقانهاي چهار نورد ( 300و  350و  650و  )500مطابق گراف مشخصه
به اين بخش ارسال میشود و دمونتاژ و سرويس و اندازهگیری یاتاقانها صورت میگیرد
و در صورت نداشــتن هرگونه عيب و ايراد جهت دمونتاژ آماده میشود و هنگام مونتاژ نيز
نسبت به تعويض قطعات معيوب اقدام میشود .مسئول كارگاه پ.ژ.ت گفت :یاتاقانها شامل

یاتاقانهای روغني (اصطكاك مايع) و یاتاقانهای رولبرينگي و مصرفي در غلتکهای مياني
نورد  350و غلتکهای ريورسيبل و انيورسال و طرح ريل  650است .وي برخي فعالیتهای
صورت گرفته در اين كارگاه در راســتاي بومیسازی و مديريت مصرف را بدين شرح بيان
کرد :ساماندهي و چيدمان كليه قطعات مصرفي در یاتاقانها و مشخص کردن تعداد هرکدام
از قطعات و جلوگيري از سفارشات و ساخت بیمورد قطعات ،نصب و راهاندازی دستگاه واتر
جهت كاهش مصرف نفت و ســرويس بهتر و اصولیتر یاتاقانها و ساير قطعات مربوطه
بهطوریکه مصرف دو هزار ليتر نفت از  25روز به  50روز رســيد ،طراحي و ســاخت انواع
قطعات باضخامتهای کممصرف ياتاقانها درصورتيكه در سنوات قبل اين تجهيزات از
طريق سفارشات تهيه میشد ،بازسازي و اصالح یاتاقانهای ريور سيبل و اينورسال نورد
 650با همكاري اين نورد از سال  91به بعد بهطوريكه مصرف بربرينگ خاص اين تجهیز
که مبلغ بااليي داشــت از  20مورد در سال به يك الي دو مورد رسيد .وي ضمن تشكر از
كاركنان اين بخش گفت :بازسازي و تعمير یاتاقانهای نورد ( 300یاتاقانهای  )220كه در
توليد پروفیلهای سبك با توجه بهسرعت باالي خط توليد باعث جلوگيري از جام شدن اين
یاتاقانها شد ،بازسازي و اصالح انواع رینگهای تكس توليتي موجود در كارگاه و استفاده
از آنها در ياتاقانهاي نورد  300 ،250و  350و جلوگيري از خريد آنها و افزايش دقت كنترل
و بازرسي در انواع بوشها بابيتي و ساير قطعات مصرفي در یاتاقانها و جلوگيري از تحويل
قطعات معيوب به كارگاه از اهم كارهاي صورت گرفته در كارگاه پ.ژ.ت است.

جلسه تحليل نتايج نظرسنجي مديريت ITشركت و پروژههای بهبود آن برگزار شد
جلســه تحليل نتايج نظرسنجی هفتهنامه آتشكار با حضور مسئولين
روابط عمومي برگزار شد .در اين جلسه مقرر شد بر اساس نظرات همكاران
گرامي ،مطالب مربوط به مسائل رفاهي كاركنان ،مطالب تخصصي صنعت
فوالد،بورس و مطالب ورزشي بيشتر از گذشته موردتوجه قرار گيرد .همچنين
تمهيداتي جهت توزيع هوشمندانهتر اين هفتهنامه انديشيده شود .شایانذکر
است بر اساس نظرسنجی صورت گرفته ،ميزان رضايت كاركنان شركت
نسبت به هفتهنامه آتشكار ،در مقايسه با  6ماه قبل از آن 2،درصد رشد داشته
است .اميد اســت با انجام اقدامات بهبود بر اساس اين نظرسنجي ،شاهد
افزايشرضايتمنديهمكارانباشيم.

جلسهتحليلنتايجنظرسنجیمرتبطباخدماتمديريتفنآوریاطالعات
و سیستمهای شركت در سال  96و ارزيابي پروژههای بهبود مربوطه با حضور
مهندسفرهادصادقيپورمدير،ITعليرضااميريمديرروابطعمومي،سرپرست
افكار سنجي روابط عمومي و سرپرستان مديريت  ITدر روز سهشنبه  16آبان
ماه سال جاري در دفتر مدير  ITبرگزار شد .در ابتداي اين جلسه عليرضا اميري،
مدير روابط عمومي با اشاره به اهداف فرايند نظرسنجي در سطح شركت يادآور
شد كه اين نظرسنجیها براي شناسايي نقاط قوت و ضعف عملكرد بخشهای
مختلف شركت از ديدگاه همكاران بوده و بعد از جمعآوری و دستهبندی نظرات و
تحلیلهای الزم ،ارائه خدمات ،آسانتر و رضايت كاركنان به نحو بهتري حاصل
می شــود .در ادامه مهندس فرهاد صادقي پور ضمن تشكر از مديريت روابط
عمومي به دليل پيگيري روند نظرسنجي از عملكرد مديريت مربوطه يادآور شد:

طبق نتايج حاصله ميزان رضايت از شاخصهای برداشتي اين مديريت تا حدي
رضایتبخش بوده و اين مديريت سعي دارد ميزان رضايت را بهمراتب باالتر ببرد.
ويبااشارهبهانواعخدماتارائهشدهتوسطاينمديريتافزود:دريكسالگذشته
به دليل بعضي مشكالت مالي و تامين نشدن قطعات موردنیاز و محول شدن
فعالیتهایشرکتهایپيمانكاربهكارشناسانذوبآهن،پاسخدهیالزمبهتمام
خواستههای همكاران مقدور نبوده و انتظار است كه تأمين نيروهاي كارشناسي
براياينمديريتازطريقموافقتباانتقالهمكارانتوانمندصورتگيرد.درادامه
سرپرستانمديريتفنآوریاطالعاتضمنبررسينتايجنظرسنجيانجامشده،بر
اهميتفنآوریاطالعات،فرهنگسازیالزمدربينهمكارانجهتحذفكاغذ
و اســتفاده بهينه از شبكه اطالعرسانی داخلی شرکت و استفاده شبکه ای از
تجهیزات تاكيد کردند.
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گردهمايي خانواده بزرگ ذوبآهن زير بيرق حماسه كربال

نكاتي پندآمیز از
ائمه معصومين

** نکته 1
هیچ کاری نکن که سعادت ابدیت به خطر بیفتد .رسول اکرم(ص)
هر بدعتگذاری گمراه است و هر گمراهی در آتش است .وسائل الشیعه
** نکته 2
واگذار نکردن کارها به افراد الیق موجب شکست است .امام صادق(ع)
کسی که مردم را به خود بخواند و حالآنکه در بین ایشان از او داناتری
است پس او بدعت گذارنده و گمراهکننده است .سفینه البحار

رحلت پیامبر اعظم(ص)
تسلیت باد
ســام بر تو اي فرستاده خوبيها ،اي مهربانترین فرشته خاک .تو از
ملکوت آسمان به زمين فراخوانده شدي تا انسان را با معناي واقعیاش آشنا
کني .تو ،آفتاب روشن حقيقت بودي در شام تيره زندگي .از مشرق دلها
برآمدي و اکنون ،آسمان تبدار غروب جانگداز توست .در اوایل سال 11
ق ،بیماری و رحلت پیامبر(ص) پیش آمد .چون بیماری پیامبر(ص) سخت
شد ،به منبر رفت و مسلمانان را به مهربانی با یکدیگر سفارش فرمود و گفت
اگر کســی را حقی بر گردن من است بستاند ،یا حالل کند و اگر کسی را
آزردهام اینک برای تالفی آمادهام .وفات پیامبر(ص) در  28صفر سال 11
ق ،یا به روایتی در  12ربیعاالول همان سال در  63سالگی روی داد .در آن
وقت از فرزندان او جز حضرت فاطمه(س) کسی زنده نبود .دیگر فرزندانش،
ازجمله ابراهیم که یکی دو سال پیش از وفات پیامبر(ص) به دنیا آمد ،همگی
درگذشته بودند .پیکر مطهر پیامبر(ص) را حضرت علی(ع) به یاری چند تن
دیگر از خاندان او غسل داد و کفن کرد و در خانهاش که اینک در مسجد
مدینه است به خاک سپردند.
منبع:تبيان

شهادت امام حسن مجتبي(ع)
دومين گل بوستان امامت و
والیت ،تسلیت باد
مراســم عزاداري اربعين حســيني با حضور خانواده بزرگ ذوبآهن
اصفهان ،جمعي از معاونين و مشاورين مديرعامل و مديران شركت ،جمعي
از شــهروندان ،حجتاالسالموالمسلمین دکتر اماناللهی ،اعضای ستاد
بازسازی عتبات عالیات استان ،و با مداحی حاج میثم جهدی و قرائت زيارت
اربعين توسط سيد مجتبي حسینی و اجراي تواشيح توسط گروه بشارت
در سالن نبرد ورزشگاه بزرگ فوالدشهر سهشنبه  16آبان ماه برگزار شد.
حجتاالسالموالمسلمیندكتراماناللهیبهعنوانسخنرانويژهاينمراسم
طي سخناني به واقعه عاشــورا پرداخت و گفت :عظمت حماسه عاشورا
آنچنان وسعت دارد كه امروز نيز پس از ساليان بسيار ،بزرگترین اجتماع
انساني را در اربعين رقم میزند و اين بزرگترین پيروزي براي جبهه حق و
حقيقت است .وي با اشاره به روايات افزود :هر جا ذكر و ياد امام حسين(ع)
باشــد و پرچم عاشورا به اهتزاز درآيد ،آنجا قطعهای از بهشت است .امان
الهي گفت :برپايي مراسم و محافل عزاداري براي امام حسين(ع) نهتنها
مانع مصائب و مشكالت است ،بلكه روحيه معنوي افراد را مضاعف نموده
و در واقع ذكر مصيبت عاشورا،نوعي غذاي ذهن و روح براي آدمي است.
مهندس علمداری ،مشــاور فرهنگي اجتماعي مديرعامل نيز در اين
مراســم گفت :امروز اربعین یعنی همراه انقالب اسالمی بودن و دفاع از
آرمانها و ارزشهای آنکه بعد از گذشــت  1400ســال همچنان مانند
روز اول نویدبخش پویایی و پیشــرفت زنان و مردان ایرانزمین است که
دوشــادوش یکدیگر برای گذر از جنگ اقتصادی کنونی است تالش و
همتی وصفناپذیر دارند .اما این انتهای راه نیست هر یک از ما نیاز است
به ســهم خویش برای زمینهسازی ظهور حضرت امام زمان(عج) تالش
نماییم و از بستری که در این خصوص برای خدمترسانی به خلقا ...مهیا
است به بهترین نحو ممکن اســتفاده کنیم .وي افزود :در آستانه اربعین
حسینی و دومین سالگرد تأسیس کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوبآهن
اصفهان قرار داریم ،اطالع رسانی در این راستا از طریق فراخوانی ساده ویژه
بانوان این خانواده بزرگ صورت گرفت .بانوانی توانمند که بدون هیچگونه
چشمداشت مالی آموزش توانمندیهای خویش را در رشتههای متنوع با
تالش و همت شبانهروزی همسران خویش در جبهه صنعت پیوند دادند
و در راســتای رشد و اعتالی خانواده ذوبآهن و عموم شهروندان از هیچ
تالشــی فروگذار نکردند .وی در ادامه به ارائه گزارش فعالیتهای کانون
خیرین فرهنگی طی  9ماهه ســال جاری پرداخت و افزود :باعث افتخار

ذوبآهن اصفهان است که فعالیتهای کانون مذکور در چهار نقطه شامل
فرهنگسرای ذوبآهن اصفهان واقع در فوالدشهر با  3535نفر آموزش،
مجموعه اداری شفق در اصفهان با  1360نفر آموزش ،کانون شهید قجه
ای زرینشهر با  795نفر آموزش و در بخش کانون خیرین فرهنگی آقایان
نیز با  673نفر آموزش توانستند عالوه بر خدمترسانی به خانواده شرکت
در راستای مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه نیز عملکرد ماندگاری به ثبت
برسانند .این مهم صدقه جاریه و باقی الصالحاتی برای نسلهای آتی نیز به
شمار میرود .مشاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت در ادامه به علل
شکلگیری کانون خیرین و این جهاد فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد :حضور
در مراسم و محافل عزاداری امام حسین(ع) از اجر فراوانی برخوردار است .با
مرور واقعه عاشورا که قیام حق علیه باطل بود ،درمییابیم امروز نیز بهنوعی
دیگر این جنگ ادامه دارد و لذا تنها نظارهگر بودن پیامدهای آن و تأسف
خوردن گشایشــی را ایجاد نمیکند .اربعینی شدن به معنای تالش برای
زمینهســازی ظهور حضرت مهدی(عج) است ،مسیری که راه جاودانگی
است .وی خاطرنشان کرد :سال گذشته تعدادی از پوالدمردان ذوبآهن
اصفهان با  15دستگاه اتوبوس به سرزمین کربال اعزام شدند امسال این آمار
به  30دستگاه افزایشیافته و همکاران به همراه خانواده خویش هماکنون
در آن ســرزمین نورانی حضور دارند .قطعًا این آمار در سال آینده افزایش
مییابد که خیروبرکت را برای این شرکت مادر صنعتی در پی دارد .مشاور
فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت در پایان از کلیه بخشهای شرکت
که برای توسعه و شکوفایی فعالیتهای کانون همواره تالش و کوشش
مینمایند ازجمله روابط عمومی ،معاونتهای مختلف شرکت ،مدیریت
خدمات و امور اجتماعی ،حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان و ...تشکر
و قدردانی کرد.
اما این مراسم یک مهمان ویژه داشت که با عطر خویش جلوهای
خاصی به برنامه بخشــیده بود و آن پرچــم قرمزرنگ ضریح مقدس
امام حســین(ع) بود که به رسم مهماننوازی خویش ،دست خود را بر
سر همه مهمانان کشید .شــایانذکر است این مراسم به همت روابط
عمومی ،کانون خیرین فرهنگی ،موسسه خیریه والفجر ،حوزه مقاومت
بسيج شهيد تندگويان ،معاونتهای پشتیبانی و ساخت ،منابع انساني و
امور اجتماعي ،بهرهبرداری،مدیریت حراست و باشگاه فرهنگی ورزشی
ذوبآهن برگزار شد.

 24آبان ما ه روز بزرگداشت آيتا ...عالمه سيد
محمدحسینطباطبايي

 24آبان ،ســالروز درگذشــت فرزانــهای فرهیخته
و عارفی کامل اســت که عمر  79ســاله خود را ،برای
شکوفایی معارف دینی و گسترش آن در جامعه انسانی
هدیــه نموده و با گذر از دانه و دام دنیایی ،ســبکبال
با توشــهای گرانسنگ چون تفســیر المیزان ،بهسوی
یار پرکشــید .بزرگداشــت عالمه ســید محمدحسین
طباطبایــی ،ارج نهادن بهتمامی عالمان و دانشــمندان
دینی است که با سختکوشیهای خود ،دانش ،معنویت
و روحانیت را به انســانها تقدیم میدارند .روح پاکش
مهمان سفره رحمت الهی باد.

** والدت
روزهای مــاه ذیحجه  1321ق یکی پــس از دیگری
میگذشــت و دلهای شــیفتگان بیتا ...در هوای حرم با
صفای الهی لبیک عشق سر میداد .یاد عرفات و نام مشعر،
الهامبخش مناجات با پروردگار و راز و نیاز با خالق هستی بود.
طفلی دیده به جهان گشود که نور سیادت بر سیمای بلورینش
آیندهای روشن را خبر میداد .نام او را «محمدحسین» نهادند.
خاندان محمدحسین ،خانوادهای اصیل بوده که همواره پرچم
هدایت و رهبری انسانها را در دست داشته و شهر تبریز از نام
آنان لبریز بوده است.

در ســال  1372خورشــیدی  24آبان بهعنوان روز کتاب و
کتابخوانی تعیین شد .این روز ،یکی از روزهای هفته کتاب نیز
هست .نخستین هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران در روزهای
چهارم تا دهم دیماه ســال  1372بــا پیام رهبر فرزانه انقالب
اسالمی برگزار شد .در هفته کتاب ،در مدارس ،مساجد ،دانشگاهها،
و استانهای کشور نمایشگاهها و جشنهای کتاب و سخنرانی
در موضوع چاپ و نشــ ِر کتاب برگزار میشود .کتاب ،محصول
تجربههای بشری و خالقیتهای ذهنی و آموختههای درازمدت
انسان است .سهم کتاب در انتقال دانشها گاهی بهمراتب بیشتر

و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است .کتاب وسیلهای است که دانش
بشری به مدد آن از تباه شدن مصون میماند و به آیندگان منتقل
میشود .پدید آوردن آثار علمی و فرهنگ مکتوب از توصیههای
مهم اولیای دین اســت و به گسترش دانش کمک میکند و
بهعنوانیکمیراثفرهنگیبراینسلهایآیندهماندگارمیشود.
بیگمان ،هیچ ذخیره و میراثی ســودمندتر و با ارزشتر از کتاب
نیست؛چراکهکتاب،مایهآرامشروحیانساناست.کتابهمدمی
است که اندوه را میزداید و مطالعه کننده را از تنهایی درمیآورد و به
اوحکمتهایجانپرورمیآموزد.

 24آبان روز كتاب و کتابخوانی

امام حسن مجتبی(ع) در شب نیمه رمضان سال سوم هجری در مدینه
چشم به جهان گشود و حدود هفت سال از دوران زندگی پیامبر اکرم(ص)
را درک کرد و پسازآن حضرت حدود ســی سال با پدر بزرگوارشان علی
بن ابیطالب(ع) مالزمت داشت .بعد از شهادت امیرالمؤمنین(ع) به مدت 10
سال عهدهدار مقام امامت بودند و در  28صفر سال  50هجری در سن 47
بن
ســالگی به دستور معاویه بن ابی سفیان و به دست جعده دختر اَ ْش َع ِث ِ
قِیس مسموم شد و بر اثر همان زهر به شهادت رسید .رسول اکرم (ص)
به مناسبتهای مختلف در توصیف امام حسن مجتبی(ع) سخن گفتهاند؛
ازجمله فرمودند« :اگر قرار بود عقل بهصورت یک انسان تجسم پیدا کند
بهصورت امام حســن علیهالسالم ظاهر میشد» .روزی رسول خدا (ص)
خطاب به امام حسن مجتبی(ع) فرمودند :تو به لحاظ صورت و سیرت به
من میمانی.
منبع :پايگاه اطالعرسانی حوزه

کارکنانذوبآهنازمعنویتاربعینسخنمیگویند
در حاشيه اين مراســم با تني چند از حضار ،گفتگو کردیم كه در
ادامه میآید:
 محسن امينيان شاغل در مديريت آگلومراسيون

اربعین حسینی یکی از مهمترین مناسبتهای مذهبی شیعیان است
امام حسين(ع) با شهادتش درس بزرگ مردانگي را به ما انسانها داد.
عشق به امام حسين(ع) میتواند سعادت بشري را براي ما تضمين کند.
برنامه امروز برنامه خوبي بود اميدوارم كه هرسال اینگونه برنامههای
مذهبي ادامه داشته باشد.
 عبدالرضا كوچكزاده شــاغل در مديريــت خدمات و امور
اجتماعي

گرامي نگهداشتن اربعين ساالر شهيدان امام حسين(ع) در ميان ما
شيعيان از اهميت ویژهای برخوردار است .مراسم اربعين امسال در شركت
همانند سال گذشته خوب بود ولي در سال گذشته مراسم تعزیهخوانی
اجرا شد كه به نظرم اگر امسال هم اجرا میشد بهتر بود.
 سعيد سعيدي ،كارگاه نوسازي و تراشكاري

مراسم عزاداري اربعين امام حسين(ع) سرمايه بزرگي براي ما شيعيان
است .ما به داشتن چنین سرمایهای افتخار میکنیم و هميشه با رفتارمان
و كردارمان بايد راه امام حســين(ع) را ادامه دهيم .برنامه امشب بسيار
خوب بود و اميدوارم در سالهای آينده تداوم داشته باشد.
 ابراهيم براتي شاغل در مديريت خدمات و امور اجتماعي

ما با زنده نگهداشتن ياد امام حسين(ع) و اربعين میتوانیم مظلوميت
سيدالشهدا(ع) را به جهانيان نشان دهيم .امسال نيز مراسم اربعين در
ذوبآهن همانند سال گذشته از شكوه ویژهای برخوردار بود .اميدوارم كه
همه ما ادامهدهنده راه امام حسين(ع) باشيم.
 مهدي منصوري شاغل در مديريت توليد و توزيع برق

اربعين سيدالشهدا(ع) سند حقانيت و مظلوميت امام حسين(ع) است،
امشب مراســم عزاداري اربعين سيدالشهدا(ع) در سالن نبرد به خوبی
و با برنامهریزی خاصي انجام گرفت .از دســتاندرکاران اين برنامهها
كه زحمات زيادي را متحمل میشــوند تشكر نموده ،اميد كه همه ما
ادامهدهنده راه امام حسين(ع) باشيم تا در دنيا و آخرت سعادتمند شويم.

بهمناسبتاربعينحسيني

مراسم قرائت زيارت اربعين و زيارت عاشورا در بخشهای
مختلفشركتبرگزارشد

در ادامه برنامههای مذهبي و عزاداري ماههاي محرم و صفر و همزمان با اربعين
جانگداز شــهادت حضرت اباعبدا...الحسين(ع) ،مراسم قرائت زيارت اربعين ،زيارت
عاشــورا و سوگواري براي شهداي كربال در روز چهارشنبه  17آبان ماه سال جاري
مصادف با  19صفر با حضور باشــكوه همكاران ذوبآهني در مســجد الزهرا(س)
شــركت ،نمازخانه مديريت توليدات كك و مواد شيميايي و ساختمان هدايت فني
برگزار شد .در مراسم مسجد الزهرا(س) كه با همكاري روابط عمومي ،دفتر هماهنگي
تبليغات اسالمي و پايگاه مقاومت بسيج آيت ا ...سعيدي برگزار شد و باني خير آن نيز
همكاران حوزه مالي و اقتصادي شركت بودند قرائت زيارت عاشورا و زيارت اربعين
و نوحهســرایی براي شهداي كربال صورت گرفت و مراسم با سینهزنی و دعا براي
پيروزي اسالم و مسلمين و رفع گرفتاریهای آنان و رونق بيشتر اقتصادي ذوبآهن
به پايان رسيد.
** مراسم قرائت زيارت عاشورا در كك سازي
همچنين به مناســبت اربعین حسینی مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا در
نمازخانه مديريت تولیدات کک و مواد شیمیایی به همت کارگاههای زغال واحد

یک و دو و پایگاه مقاومت بسیج شهید برونسی برگزار شد .در این مراسم پرشکوه
اســتقبال کمنظیری از هر دو واحدهای یک و دو و معاونتها و همچنین برادران
حوزه بسیج شهید تندگویان به عمل آمد و با قرائت زیارت عاشورا با نوای گرم مداح
اهلبیت حاج ســید جواد موسویان حاضران به فیض رسیدند .شایانذکر است به
مناسبت اربعین حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) تعدادی از بسیجیان پایگاه مقاومت
شهید برونسی در كنار ديگر همكاران ذوبآهني به خیل عاشقان حسینی پیوستند
و در پیادهروی عظیم اربعین حسینی شرکت نمودند .این بسیجیان اذعان داشتند
نائب الزیاره حضرت امام خميني(ره) ،مقام معظم رهبري ،شهیدان هشت سال دفاع
مقدس ،شهدای مدافع حرم و کلیه پرسنل هستند( .منصور مدحي ـ خبرنگار
افتخاري)
**مراسم قرائت زيارت اربعين در ساختمان هدايت فني
مراسم پرفيض زيارت اربعين در مسجد شهيد هاشمي نژاد در ساختمان هدايت
فني نيز به همت جمعي از محبان امام حسين(ع) و پايگاه مقاومت بسيج اباذر برگزار
شد كه با استقبال خوب همکاران همراه بود.

شعر ُم َو َّشح از شاعر ذوبآهني
ِصرع را بهصورت عمودی به هم
این شعر ُم َو َّشح را اگر حروف اول هر م َ
وصل کنیم ،جمله «یاد شهید محسن حججی بخیر» به دست میآید که
به روح پاک این شهید گرانقدر و همه شهدای مدافع حرم و تمام شهدای
هشت سال دفاع مقدس و شهیدان راه حق و حقیقت تقدیم میشود.
یکی از رهروان راه ایثار
شهیدی سر جدا و باشهامت
ارادتمند دربار حسینی(ع)
ره خونبار او راه شهادت
دل دریاییاش را دوست دارم
همیشه در قدمهایش بصیرت
شجاعت در وجود او نمایان
چو کوهی استوار و باصالبت
هراسان چشم دشمن از نگاهش
نگاه او پر از ایمان و غیرت
یقین دارم چو ارباب غریبش
نصیبش گشته او جام شهادت
دلش لبریز بود از عشق و ایثار
دل او منبع عشق و ارادت
مرام او دل از عالم ربوده
خدا داده به او گنج سعادت
حقیقت را جال داده به خونش
که بوده رهر ِو حق و حقیقت
سر نورانیاش یادآور عشق
عشاق حسینی (ع) با رشادت
چو ّ
نگاه او نگاهی جاودانه
دو چشمانش پر از مهر و نجابت
حرم را پاسبانی کرده با جان
چه خوش کرده برای دل وصیت
جوان بود و مطیع رهبر خویش
مداوم بوده در خط والیت
جمالش پر ِزعطر نور ایمان
وطن را پر نمود از معنویت
حبش
یگانه خالق یکتا ُم َّ
که در باغ جنان کرده اقامت
برای او سروده شعر نابی
(شجاعی) عاشق این استقامت
خیابان شد ِزتمثالش ُمزّین
فر و ع ّزت
را
او
داده
خدایش
ّ
یقین دارم شهیدان روز عقبا
ِزیاران میکنند آنجا شفاعت
ره آنان همیشه پرتوافشان
شهیدانی چو بابایی و ه ّمت
شعر :سید مجتبی شجاعی؛ کارشناس مدیریت صنعتی در پرداخت نورد
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سالروز عروج ملكوتي شهداي
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از آموزگاران مکتب ذوبآهن تجلیل شد
علي اكبر هاشمي

احمدفتحي

عين خوش

جاده ابادان اهواز

1361/08/18

1365/08/26

نحوه نشستن روي صندلي خود
را مهندسي كنيد

امورشهداجانبازان و ایثارگران شرکت

صعود به قله توچال

تعدادی از بسیجیان پایگاه مقاومت شهید برونسی به یاد شهدای مدافع حرم و
ارتقای انگیزه و قدرت دفاعی بسیجیان به قله توچال به ارتفاع  3990متری صعود
کردند و ضمن قرائت زیارت عاشورا یاد شهدای عزیز مدافع حرم را گرامی داشتند.
شایانذکر است برای عضویت در گروه کوهنوردی پایگاه با شماره تلفن  160آقای
محمدرضا افضل زاده هماهنگی الزم را به عملآورید.
منصور مدحی ـ خبرنگار افتخاری

بازدید از خانواده شهدا ،جانبازان و
ایثارگرانشرکت

بهمنظور پاسداشت رشادتهای يادگاران هشت سال دفاع مقدس ،گروه بازديد
امور شــهدا ،جانبازان و ايثارگران از خانواده شــهيدان واالمقام علیاکبر حاتمي،
محمدصادقی ،محمود وفايي و جانبازان معــزز مرحوم حيدرعلي محمدمومني،
غالمحسين تاجي زادگان ،ولياله مؤمن زاده ،منوچهر فروغي و منوچهر كريمي
بازديد کرد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ خبرنگار افتخاری

بزرگداشت ياد و خاطره شهيد
سيفا...آقاطهراني

مراسم بزرگداشــت ياد و خاطره شهید سیفا ...آقاطهرانی پدر همكار گرامي
محمدرضا آقاطهراني كه در بخش كوره بلند فعاليت میکند در مسجد اين بخش
با حضور خانواده گرامي آن شــهيد و مسئوالن شركت برگزار شد .اين شهید تازه
تفحص شده ،از شــهداي گرانقدر دفاع مقدس است كه بعد از  35سال به خاك
وطن بازگشت.

مربی ذوبآهن ،برگزیده کانون مربیان
فوتبال ایران
بهمن ثابت راسخ ،سرمربی تیم
فوتبال نوجوانان ذوبآهن بهعنوان
مربی برگزیده استان اصفهان از سوی
کانون مربیان فوتبال ایران برگزیده
شد .کانون مربیان فوتبال ایران طی
مراسمی به مناسبت روز جهانی مربی،
از مربیان برتر فوتبال ایران تقدیر و
تجلیل کرد که در این میان «بهمن
ثابت راسخ» که فصل گذشته با تیم
نوجوانان ذوبآهن عنوان قهرمانی
لیگ برتر نوجوانان کشور را کسب
کرده بود بهعنــوان چهره برگزیده
مربیان استان اصفهان معرفی شد.

یاد و خاطره مرحوم
«اصغر امجدزاده»
گرامی باد
نهم آبان ماه خورشــیدی ،سالگرد
درگذشت مرحوم «اصغر امجدزاده» از
پیشکسوتان و مربیان اسبق رشته فوتبال
باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوبآهن
اصفهان بــود .خانواده بــزرگ ورزش
ذوبآهن ،یاد و خاطــره مرحوم اصغر
امجدزاده را گرامی میدارد.

باشــگاه ذوبآهن اصفهان در مراسمی به مناسبت
روز جهانــی مربی از مربیان آقا و بانوی این باشــگاه در
رشــتههای مختلف تجلیل کرد .مراسم تقدیر از مربیان
باشگاه ذوبآهن که به نام «آموزگاران مکتب ذوبآهن»
نامگذاری شــده بود با حضور  ۱۲۰مربی این باشگاه در
تاالر اجتماعات باشــگاه ذوبآهن برگزار شــد .در این
مراسم باشگاه ذوبآهن ضمن تقدیر از مربیان هدایایی به

رسم یادبود به آنها اهدا کرد .همچنین باشگاه ذوبآهن
بهصورت ویژه از خانواده مرحوم محمدعلی عســکری و
مرحوم امجدزاده تجلیل و یاد و خاطره آنها را گرامی داشت.
ضمن اینکه با اعالم روابط عمومی باشگاه ذوبآهن مقرر
شــد زمین چمن طبیعی شماره  ۲ورزشگاه فوالدشهر به
نام مرحوم محمدعلی عســکری نامگذاری شود .در این
مراسم ،احمد جمشیدی و اصغر برشان دو نفر از اعضای

جدید هیئتمدیره باشگاه ذوبآهن ،امین کریمیان مشاور
مدیرعامل و احمد فقیهی معاون ورزشی باشگاه ذوبآهن
نیز حضور داشتند .ســعید آذری مدیرعامل باشگاه نیز از
بهمن ثابت راسخ مربی منتخب کانون مربیان ایران و مربی
باشگاه ذوبآهن ،اکبر دادفرنیا سرپرست اسبق تیم فوتبال
ذوبآهن و آیلین ملکیان از پیشکسوتان بسکتبال بانوان
اصفهان و باشگاه ذوبآهن تجلیل کرد.

عضوهیئتمدیرهباشگاهذوبآهن:

قهرمانپروری ما در هر رشتهای باید با ورزش همگانی آغاز شود
نایبرئیس کمیســیون حملونقل ،محیطزیست
و فناوری اطالعات شورای اســامی شهر اصفهان
گفــت :قهرمانپروری مــا در هر رشــتهای باید با
ورزش همگانــی آغاز شــود و قهرمانپــروری باید
از پایــه و جریان ورزش همگانی باشــد و همچنین
بایــد ورزش قهرمانی را تقویــت کنیم .طی روزهای
گذشته جلســه هیئتمدیره باشگاه فرهنگی ،ورزشی
ذوبآهن اصفهان در محل ستاد باشگاه تشکیل شد
و در این جلســه اصغر برشان ،نایبرئیس کمیسیون
حملونقل ،محیطزیست و فناوری اطالعات شورای
اســامی شــهر اصفهان بهعنوان یکــی از اعضای
هیئتمدیره این باشــگاه انتخاب شد .وي در گفتگو

بــا خبرنگار ما گفت :با این هدف که به ســهم خود
بهعنوان خادم شــهر بتوانم تأثیرگذاری بیشــتری را

در امر ورزش داشته باشــم و بنا به خواسته مدیریت
ذوبآهن به عضویت هیئتمدیره باشــگاه فرهنگی،
ورزشی ذوبآهن درآمدم و این مهم را افتخاری برای
خود میدانم .برشــان با اشاره به اینکه توسعه ورزش
همگانی و پایهیکی از اهداف بنده در این زمینه است،
تأکید کرد :قهرمانپروری ما در هر رشــتهای باید با
ورزش همگانی آغاز شود و قهرمانپروری باید از پایه
و جریان ورزش همگانی باشد و همچنین باید ورزش
قهرمانی را تقویت کنیم و این مهم میسر نخواهد شد،
جز درصورتیکه صنایع بزرگی که توانمندی دارند در
قالب رسالت فرهنگی و ورزشی خود بودجههایی را به
این امر اختصاص بدهند.

بازدید امامجمعه فوالدشهر از بیمارستان شهید مطهری
حجتاالسال موالمسلمین حاج مسعود سرفراز،
امامجمعه فوالدشهر و هیئت همراه ضمن عیادت از
بیمارانبستریدربیمارستانشهیدمطهریفوالدشهر
و اهدای شاخههای گل به این بیماران ،از بخشهای
مختلفبیمارستانبازدیدکردند.امامجمعهفوالدشهردر
حاشيهاينبازديدبهخبرنگارماگفت:بیمارستانشهید
مطهری با داشتن امکانات بسیار مناسب و مخصوصًا
کادر مجرب از پزشک و پرستاران متخصص و متعهد
و همچنین امکانات درمانی و اتاقهای کامل به همراه
فضای بسیار زیبا و سبز است .این مجموعه پزشکی
فرصت مناسبی برای خدمت به اقشار مختلف مردم منطقه بهویژه اهالی فوالدشهر است .وی با
حضوردربخشهایدندانپزشکی،آزمایشگاهودرمانگاههایمختلفبیمارستاناینمرکزرایکیاز
بهترینومجهزترینبیمارستانهایاستانعنوانکردوکسبرتبهاولدربینبیمارستانهایاستان
و را به دکتر آجدانی ریاست بیمارستان و دیگر همکاران ایشان تبریک گفت .امامجمعه فوالدشهر

تکمیلپروژههایاینبیمارستانازجملهتوریستدرمانی
و ورزشدرمانی و ســاخت بخش  icuرا از اولویتهای
مســئوالن اعالم کرد و همکاری دیگر ارگانها را در
این رابطه ضروری دانست.در ادامه دکتر آجدانی ،رئیس
بیمارستان شهید مطهری نیز از حمایتهای امامجمعه
فوالدشهروهیئتهمراهتقدیرکردوگفت:حضورایشان
در بیمارستان و عیادت از بیماران به مسئوالن و بیماران
روحیهمضاعفداد.ویگفت:امیداستباتکمیلپروژهها
وحمایتمدیرانومسئولینکارخانهذوبآهنکهتاامروز
به نحو احسن از ما حمایت کردهاند ،در راه خدمت به مردم
محروم منطقه و دیگر مناطق میهن اسالمی بتوانیم موفق عمل کنیم .دکتر آجدانی تصریح کرد :با
داشتنپزشکانمجربوهمکارانصمیمیدرآیندههمچناندرراهپیشرفتوسالمتجامعهگامبر
خواهیمداشت.درایندیداردکترقدیری،معاونبیمارستاننیزازخدماتبیمارستانبهپرسنلکارخانه
وبهویژهبازنشستگانگزارشیبهاطالعامامجمعهوهیئتهمراهرساند.

آبشارولیال
کوچهباغسفر آبشار ولیال در استان مازندران و در
نزدیکی روستایی به همین نام قرارگرفته است .اين روستا
در منطقه زیرآب از توابع سوادکوه واقعشده است .محل
قرارگیری روستا در میان تپههای کم شیب و با ارتفاع کم،
ایــن امکان را فراهم میکند که افراد عالقهمند به یک
پیادهروی سبک در میان جنگل انجیلی ،از زیباییهای
این آبشار لذت ببرند .پیادهروی از روستای ولیال در امتداد
یک رودخانه پس از طی مسیری در حدود  1/5کیلومتر
شما را بر فراز آبشار میرساند .ارتفاع آبشار در حدود 25
متر است .عالوه بر این آبشار ،جنگلهای این منطقه که
از آن با عنوان جنگلهای انجیلی یاد میشود ،در فصول
بهار ،تابســتان و حتي پاییز از جذابیت زیادی برخوردار
اســت .انجیلی یا آسوندار (انجیلو یا انجیلی یا انجول یا
تویی یا تفی یا زوند) درختی اســت که در جنگلهای
شــمالی ایران میروید .این درخت دارای چوب سختی

است و ریشه و برگهای آن مصرف دارویی دارد .درخت
انجیلی تقریبًا در سرتاسر جنگلهای هیرکانی ایران در
نوار جنوبی دریای خزر گسترده شده است .برگهای این
درخت در پاییز گاه به پنج رنگ ســبز ،صورتی ،قرمز،
نارنجی ،قهوهای جلوه میکند .انجیلی درختی است زیبا
با قامتی بلند كه تا  ۲۵متر قد میکشد .برگهای انجیلی
بیشترین توجه را به خود جلب میکند .برگهای جوان
بنفش مایل به قرمز هستند؛ بعدازآن در تابستان به رنگ
سبز تیره و درخشان تبدیل میشوند و سرانجام در پاییز
برگهای درخشــان به رنگهای مختلف زرد پررنگ،
نارنجی سوخته و پررنگ و قرمز روشن آشکار میشود و
این تنوع رنگ مناظر زیبایی را ایجاد میکند .از این حیث
این درخت برای ایجاد فضای ســبز و همچنین جذب
توریست در جنگلهای ما مناسب است .چوب انجیلی
بسیار سخت است و از این حیث در زبانهای خارجی به

شايد صندلي و نحوه نشستن روي آن در ظاهر چندان هم مهم نباشد اما بهتر است بدانيد
برخي از بیماریها و مشكالت مربوط به كمر و ستون فقرات به دليل بد نشستن روي صندلي
ايجاد میشود .يك صندلي خوب بايد بهاندازه كافي بلند باشد و تقریبًا پنج سانتيمتر باالتر از
استخوان كتف قرار بگيرد .افرادي كه به اقتضاي شغل خود مجبورند زياد بنشينند بايد بهطور
منظم هر 45دقيقه یکبار از پشت ميز بلند شده و راه بروند.
** عادتهای كاري نادرست و عوارض ناشي از وضعیتهای كاري نادرست
يكي از وضعیتهای كاري نادرست بدنشستن افراد روي صندلي و بدون حمايت پشتي
توسطپشتيصندلياستكهطبقتحقیقاتانجامشدهاينوضعيتدردرازمدتسببكشش
بافتهاینرماطرافگردنكمروپشتمیشودوبهمرورباعثضعفشديدعضالتمیشود.
از ديگر وضعیتهای نادرستکاری اين است كه فرد در حالت ايستاده براي مدتزمان طوالني
بهصورتخميدهقرارمیگیردكهاينوضعيتدرطوالنیمدتسببفشارزيادبربافتهاینرم
اطراف گردن و پشت كمر میشود.
سرپرستی ورزش همگانی (خانم شاهمرادی)

پيشكسوتذوبآهنافتخارآفريد
علي حيــدري از بازنشســتگان گرانقدر
ذوبآهن اصفهان و از پيشكسوتان پرافتخار
ورزش كشور موفق شد  17مهرماه در مسابقات
آسيايي پاورلیفتینگ در استانبول تركيه در وزن
 67و نيم كيلوگرم با مهار وزنه  275كيلوگرم
به مقام قهرماني دست يابد .علی حیدری كه
 46مدال طالی جهانی ،آسیایی و كشوري را
در كارنامه ورزشي خود دارد ،متولد سال 1323
است و از  17سالگی ورزش را با رشته بوکس
آغاز کرد .وي سپس در رشته وزنهبرداری نیز
فعاليت كرد و موفق به کسب عنوان قهرمانی
در هر دو رشــته شــد .حيدري در سال  48به
اســتخدام ذوبآهن درآمد و در قسمت هدایت فنی (تعمیرات تلویزیون و دوربینهای
مداربسته) مشغول به کار شد و در سال  1370بازنشسته 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:
نامونامخانوادگيشاغل

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

مهردادميراحمدي

1396/07/17

آگلومراسيون

كيانا

نصرالهموسوي

1396/07/26

راهبري

حلما

مرتضيحسيني

1396/08/04

نورد

عسل

حسينتوكلي

1396/05/06

نورد

فاطمه

اموال و انبار

حلما

عليپريشاني

1396/08/03

انرژي

نازنين زهرا

رضابراتي

1396/08/03

آگلومراسيون

الناز

محمدجعفرحاجيبابائي

1396/06/14

آگلومراسيون

مبينا

مهدينوري

1396/08/07

راه آهن

فرحان

مژگاندانشفروز

1396/06/23

بيمارستان

صبا

محسنطاهري

1396/08/04

اموال و انبار

محمدحسين

روحالهكمالي

1396/08/04

آگلومراسيون

حسنا

مجيدرحيمي

1396/08/06

نورد

آالء

سيدمهديميرلوحي

1396/08/06

خدمات

سيد علي

سيدمصطفيمحمدينيا 1396/08/02

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.
چوب آهن معروف است.
داريوش بهادري ـ مديريت خدمات و امور
اجتماعي ،خدمات اقامتي و تفریحی

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

علي اصغر عطائي

1396/06/10

نورد

