والدت حضرت پیامبر اکرم(ص) و
والدت حضرت امام جعفر صادق(ع)
مبارک باد
شب شوق و شب وجد و شب
شور و شب پیدایش نور و
شب تکرار تجالی رسوالن
الهی رسد از ارض و سما
و ملک و حور و گواهی که
شب هجر سرآمد سحر آمد
حضرت محمد(ص) میآید...

03

مهندس صادقي در ديدار با مسئوالن بسيج شركت:

شنبه  11آذر  13 /1396ربیع االول  2 /1439دسامبر  /2017شماره 1110
شماره ارسـال پـیــامک300073194:
www.esfahansteel.com

تحقق اقتصاد مقاومتي در شركت با
روحيهبسيجيامکانپذیراست
آيين توديع و تجليل از خدمات  30ساله
مهندس عليرضا خزاعي مدير آزمايشگاه
مركزي ذوبآهن با حضور مهندس صادقي،
معاونان ،جمعي از مديران و همكاران وي،
شنبه چهارم آذرماه در سالن تشريفات
روابط عمومي برگزار شد .در اين آيين
مهندس صادقي ،مديرعامل شركت ...

سخن اول
رهبر معظم انقالب:

02

مسئل هفلسطین،مسئل هاول
دنیای اسالم است

مهندس صادقي با اشاره به كاهش چشمگير زيان در صورتهای مالي شركت:

روند مثبت شرايط مالي ذوبآهن اصفهان
چشمانداز خوبي را نويد میدهد

02

کارگاه توليد ريل در ذوب آهن اصفهان
چهارشنــــبه8آذرمــــاه1396

فرازهايــي از بيانــات مقام معظــم رهبري در
دیدار شــرکتکنندگان در اجالس محبان اهل بیت
علیهمالســام  :قریب  ۴۰ســال اســت از تشکیل
جمهوری اسالمی میگذرد و از روز اول ،آمریکا با ما
دشمنی کرده است؛ آنها خواستند ما را از بین ببرند
اما خداوند متعال مــا را تقویت کرد و ما در منتهای
قدرت ،حرفمــان را صریح میزنیــم؛ هرجا هم به
حضور ما احتیاج باشد ،کمک میکنیم و آن را صریح
میگوییم و از گفتنش ابایی نداریم .ما در مواجهه با
دنیای کفر مالحظ ه هیچکس را نمیکنیم .مســئله
فلسطین ،مسئل ه اول دنیای اسالم است .کسانی در
دنیای اســام برخالف نص صریح قرآن« ،اشــداء
بینهم و رحماء علی الکفار» هستند در کسوت مفتی
دین ،فتوا میدهند که مبارزه با صهیونیســت حرام
است و جایز نیست! این فاجعه است روزی فلسطین
به مردم فلســطین برمیگردد .آن روز ،روز جشن و
عید دنیای اســام و ضرب ه واقعی به پیکر ه استکبار
خواهد بود .وحدت امت اسالمی اوجب واجبات است
مانند وجود پیامبر(ص) ،محبت اهلبیت هم میتواند
عامل وحدت باشد.

سرمقاله
وحدت ،اساسیترین و
حیاتیتریننيازمسلمانان
عصر حاضر

درگفتگوباتالشگرانمديريتآگلومراسيونعنوانشد

تالش كاركنان اين بخش در جهت
اقتصاد مقاومتي و كاهش هزينه است
02

رویـــداد

مجوز IPDبیمارستان
بینالمللیشهیدمطهری
ذوبآهن صادر شد

در راستاي افزایش سیستم ایمنی صورت گرفت

تغییر طرح مدار فرمان پروژه انتقال
مواد انبار مواد خام آگلومراسیون

02

رویــداد

باهمكاريذوبآهناصفهان

برگزاري جشن بزرگ واليت حضرت
مهدي (عج) در زرين شهر

02

رویــداد

فرهــنگی

03

معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن اصفهان عنوان کرد

بیلتايران،قابلاعتماددرصنعتجهانیفوالد

احسان دشتیانه ،معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن اصفهان
در چهارمین کنفرانس بیلت و مواد اولیه منطقه منا (خاورمیانه
و شمال آفریقا) سخنرانی کرد .این کنفرانس در مسقط عمان
برگزار شد و عالوه بر دشتیانه ،جمعی از فعاالن صنعت فوالد
ایران نیز در آن ســخنرانی کردند .وی در متن سخنرانی خود
به صنعت فــوالد جهان و ایران پرداخــت و به فعالیتهای
شرکت ذوبآهن اصفهان نیز اشاره داشت .احسان دشتیانه در
ترسیم چشماندازی از صنعت فوالد جهان بر مبنای اطالعات
بهدســتآمده از انجمن جهانی فوالد گفت :در ســال ۲۰۱۵
میالدی ( ۱۳۹۴خورشــیدی) تولید فوالد جهــان 1620/40
میلیون تن و مصرف آن حدود  ۱۴۹۸میلیون تن بود .همچنین
در ســال  ۲۰۱۶میالدی ( ۱۳۹۵خورشیدی) جهان۱۶۲۹ /6
میلیون تن فوالد ،تولید و حدود  ۱۵۰۹میلیون تن مصرف کرد.
وی درباره تولید فوالد خام گفت :در ســال  ۲۰۱۵میالدی،
 ۲۹ /980میلیون تن فوالد در منطقه خاورمیانه تولید شد که
حدود  16/140میلیون تن از آن مربوط به ایران بود .در ســال
گذشته میالدی حجم فوالد تولیدی در خاورمیانه به ۲9 /480
میلیون تن رسید که نزدیک به  ۱۸میلیون تن از آن مربوط به
ایران بود .حجم فوالد خامی که در ســال  ۲۰۱۵میالدی در
خاورمیانه مصرف شد ،نزدیک به  ۶۰هزار تن بود که  ۱۶میلیون
و  ۱۴۶هزار تن از این حجم به ایران اختصاص داشت .مصرف
فوالد سخت خاورمیانه در سال گذشته میالدی به همان میزان
سال  ۲۰۱۵میالدی بود و سهم ایران با  ۲۰۰هزار تن افزایش
به  ۱۹میلیون و  ۱۰۰هزار تن رسید .معاون بازاریابی و فروش

شــرکت فوالد اصفهان در ادامه ،وضعیت تولید محصوالت
نیمهتمام را در ایران تشــریح کرد و دراینبــاره گفت :بنا بر
اطالعات انجمن جهانی فوالد و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی تهران ،در سال  ۲۰۱۵میالدی ایران نزدیک به ۸
میلیون تن و در سال گذشته میالدی ۸ ،میلیون و  ۷۲۰هزار تن
بیلت تولید کرد .همچنین حجم تولید اسلب ایران در سال۲۰۱۵
میالدی نزدیک به  ۷میلیون و  ۶۰۰هزار تن و در سال ۲۰۱۶
میالدی  ۸میلیــون و  ۱۱۱هزار تن بود .وي در ادامه ،مروری
بر بازارهای صادراتی ایران در ســال گذشته میالدی داشت و
دراینباره بر اساس دادههای «متالاکسپرت» اظهار کرد :از ۲۱
مارس  ۲( ۲۰۱۶فروردین  )۱۳۹۵تا  ۱۹فوریه ( ۲۰۱۷اول اسفند
 )۱۳۹۵ایران نزدیک به  ۹/۱میلیون تن بیلت و بلوم صادر کرد
که حدود  ۷۰درصد از بیلت تولیدی به کشورهای منطقه منا
صادر شد و ایران جایگاه خود را در کشورهای شورای همکاری
خلیجفارس ،بهویژه امارات متحده عربی و عمان ارتقا داد .تایلند،
اندونزی و مالزی نیز دیگر مقاصد صادراتی بیلتهای ایرانی
بودند .دشتیانه ادامه داد :پیشازاین ،صنعت فوالد از مشکالتی
چون افت قیمت ،ضعف تقاضا ،افزایش نرخ مواد اولیه ،افزایش
دیگر هزینههای تولید و مازاد عرضه بهویژه از سوی چین در
رنج بود اما از فصل نخســت امسال میالدی ،نرخ فوالد رو به
رشــد رفت که دلیل این افزایش نرخ را میتوان به این شرح
فهرست کرد :از بین رفتن مازاد عرضه از سوی چین ،روند رو
به رشد نرخ مواد خام فوالدسازی ،سیاستهای زیستمحیطی
اجراشده در چین و درنهایت افزایش تمرکز چین بر بازار داخلی

سازمان انتقال خون استان اصفهان در پاسخ به
درخواست مديريت روابط عمومي ذوبآهن اصفهان
مبني بر اعزام اكيپ ســيار ،اعالم کرد كه به دليل
به حدنصاب رسيدن ذخيره خون ،اعزام اين اكيپ
امکانپذیر نیســت و عزيزاني كه مايل به اهدای
خون جهت بيماران و نيازمندان هستند ،میتوانند در
روزهاي آينده از ساعت  17و  30دقيقه الي  18به
مركز انتقال خون واقع در ميدان خواجو مراجعه کنند.
در ضمن شماره تلفن  32124888روابط عمومي
سازمان مذكور آماده پاســخگويي و هماهنگي
خواهد بود.

روابط عمومي شركت

به دلیل رشد نسبی تقاضا و قیمتها .وی در ادامه ،بیلت ایران را
بهعنوان یک نشان تجاری قابلاعتماد در صنعت جهانی فوالد
معرفی کرد و گفت :بیلت ایران چهار شاخصه کیفیت ،قیمت،
تحویل بهموقع محصول و اسناد را در خود دارد .این کارشناس
سپس به ارائه توضیحاتی درباره صادرات بیلت ایران پرداخت و
دراینباره گفت :کشورمان در سال  ۲۰۱۵میالدی ۵۴۹ ،هزار
تن ،در ســال  ۲۰۱۶میالدی  ۱هزار و  ۷۸۰تن و در هفت ماه
ابتدای امسال میالدی  ۲هزار و  ۴۴۰تن بیلت صادر کرده است.
او همچنین بر اساس اطالعات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران گفت :شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان در

تسلیت
جناب آقاي مهندس سيفالهي
معاون محترم اسبق عمرانی استانداری اصفهان
خبر درگذشــت مادر گرامیتان موجب تأسف و تأثر اينجانب شد؛ اين ضايعه را به
جنابعالي و خانواده محترمتان صميمانه تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای آن
مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر خواهان و خواستارم.

احمد صادقي مدیرعامل ذوبآهن اصفهان

سال  ۲۰۱۴میالدی  ۳۸هزار تن ،در  ۲۰۱۵میالدی  ۲۶۲هزار
تن ،در  ۲۰۱۶میالدی  ۴۰۴هزار تن و هفت ماه ابتدای ۲۰۱۷
میالدی  ۵۶۰هزار تن بیلت صادر کرده است .احسان دشتیانه
در متن ســخنرانی خود در چهارمین کنفرانس بیلت و مواد
خام فوالدساز منطقه منا درباره افق  ۱۴۰۴خورشیدی (۲۰۲۵
میالدی) افزود :در این سال ایران برنامه تولید  ۵۵میلیون تن
فوالد ،مصرف داخلی  ۳۵میلیون تن (برابر با  ۶۴درصد تولید
داخلــی) و صادرات  ۲۰میلیون تن دارد کــه برابر  ۳۶درصد
تولید داخلی است .او ارزش سهم بخش خصوصی را در زمینه
طرحهای توسعه صنعت فوالد کشور  ۳۳۴میلیون و  ۱۹۰هزار

دالر عنوان کرد و ظرفیت تولید شرکتهای فوالدسازی عضو
طرحهای هشتگانه ایمیدرو را بهطور ساالنه به این شرح توضیح
داد :چادرملو (ساالنه  ۱میلیون تن) ،واحدهای فوالدساز نیریز،
میانه ،شادگان ،ســبزوار ،بافت ،سفیددشت و قائنات هر یک
ساالنه  0/8میلیون تن و شرکت فوالدساز سرمد ابرکوه ساالنه
 0/6میلیون تن فوالد تولید میکنند .دشتیانه درنهایت اظهار
کرد :بر اساس طرحهای آینده توسعهای و پروژههای گرینفیلد،
تولید ســاالنه  ۳۵میلیون تن فوالد تا ســال  ۲۰۲۰میالدی
( ۱۳۹۹خورشیدی) در ایران موردنظر خواهد بود؛ وظایف دولت
در دستیابی به این هدف توسعه زیرساختها و ارتقای بخش
حملونقل است و وظیفه شرکتها تربیت تیمهای بازاریابی
مهارتدیده ،حفظ کیفیت و برند ،تولید بر مبنای استانداردهای
جهانی ،توسعه بازار و نرخ رقابتی است تا ایران به هدف نهایی
خود که توســعه صادرات است ،دست یابد .معاون بازاریابی و
فروش شــرکت ذوبآهن اصفهان در بخشی از سخنان خود
نیز به شرکت ذوبآهن اصفهان پرداخت و از تجربه  ۵۰ساله
این شرکت در صنعت فوالد ایران گفت .او شرکت ذوبآهن
اصفهان را یکی از تولیدکنندگان پیشرو در عرصه تولید فوالد
طویل منطقه منا معرفی کرد .دشتیانه ظرفیت کنونی تولید این
شــرکت را  3/6میلیون تن در سال عنوان کرد و ذوبآهن را
تنها فوالدساز ایران معرفی کرد که در فرآیند تولید از کوره بلند
استفاده میکند و سالها صادرکننده نمونه کشور بوده است .وی
همچنین گفت :ذوبآهن اصفهان ،تنها تولیدکننده ریل خط
آهن و تیرآهن اچ در ایران است.

اطالعیه

بدین وسیله به استحضار کلیه همکاران عزیز می رساند مؤسسه
خیریه والفجر با هدف تشویق و ترغیب جوانان عزیز که با تأسی به
سنت پیامبر عظیم الشأن اسالم (ص)تصمیم به ازدواج دارند ولی برای
برگزاری جشن عقد و عروسی و ...با مشکل مکانی و اقتصادی مواجه
اند اقدام به ساخت تاالر عقیق در فوالدشهر کرده و همکاران عزیز و

استفاده از تلفن همراه در
محیطهایصنعتييك
تخلف ايمني محسوب شده
و مسئوليت عواقب ناشي از
آن به عهده فرد است.
مديريت ايمني ،بهداشت و محیطزیست

بستگان درجه یک آنها می توانند از تخفیف ویژه و پرداخت هزینه ها به
صورت تقسیط و از امکانات آن استفاده کنند.
شماره های تماس 09131340161 - 52639490 – 91

مؤسسه خيريه والفجر کارکنان ذو ب آهن اصفهان

 15آذرماه جاري برابر با ۱۷ربیعاالول سالروز دو رویداد
بزرگ و نویدبخش تاریخ درخشان اسالم و تشیع يعنی
والدت نورانــی آخرین پیامآور وحی و پيامبر دين مبين
اســام حضرت محمد بن عبداهلل صلی ّ
الل علیه و آله
در سال  ۵۳قبل از هجرت و والدت باسعادت ششمین
اختر تابناک آســمان امامت و والیت و مؤسس مذهب
جعفری حضرت امام جعفر صادق علیهالسالم در سال۸۳
هجری قمری است .مناسبت بزرگ سیاسی ،اجتماعی و
تاريخي دیگر نيز كه در جمهوري اسالمي ايران منشأ آن
به والدت پیامبر عظیم الشان اسالم(ص) مربوط میشود
هفته وحدت اســت .هفتهای که بعد از پیروزی انقالب
اســامی در ایران مطرحشده و فاصله زمانی  ۱۲تا ۱۷
ربیعاالولهر سال که بهترتیبتوسط اهلتسننوتشیع
بهعنوانروزوالدتپیامبربزرگاسالمتعيينواعالمشده
را دربرمیگيرد .هفته فوق که طی سالهای گذشته در
ایران،دیگرکشورهایاسالمیوجوامعمسلمان،باشکوه
خاصیهمراهبودهفرصتمناسبیبرایمسلمانانجهان
است که با بررسی زمینههای اتحاد و تفاهم ،اختالفات و
دشمنان مشترک را نیز شناسایی نموده و آماده مبارزه و
مقابله با آنها گردند .بدون شک مهمترین عامل وحدت
و یکپارچگی در میان مســلمانان ،بعــد از قرآن کریم
اتحاد حول تعالیم و رهبری پیامبر عظیم الشان اسالم
است که خود بزرگترین پیامآور وحدت در جهان بوده
است .از آنجائی که بسیاری از اختالفات پیشآمده بین
مسلمانانبهحوادثبعدازرحلتپیامبراسالم(ص)مربوط
میشود در دوران معاصر نیز اتحاد حول تعالیم الهی پیامبر
اسالم(ص) بزرگترین تکیهگاه و عامل عزت و سربلندی
مسلمانان خواهد بود .اصو ً
ال فطرت الهی بشر بر گرایش
به توحید و وحدت اســتوار بوده و اساس دین اسالم نیز
توحید و وحدت اجتماعی اهل توحید بوده و اختالفاتی
که در عصر حاضر میان مسلمانان وجود دارد به خاطر
دور شدن از اصل یگانگی حقتعالی و توحید است .چراکه
ما مسلمانان هرچه وحدانيت خدا را بیشتر درک کنیم ،بر
تعاليم پيامبر او و تبعيت از آن نيز توافق بيشتري خواهيم
داشت .چرا امروزه مفاهیمی مانند امت مسلمان و جامعه
جهانی مسلمین کمتر مفهوم مییابد و قومیت و نژاد و
زبان در بین ملل مسلمان و حتی بین مردمان کشورهای
اسالمی عامل مرزبندی و اختالف و مناقشه است؟ چرا
استکبارجهانیوصهیونیسمبینالمللدرطيساليانزياد
بر جامعه مسلمان مسلط بوده و هرروز با ايجاد اختالف و
ایجاد گروههای افراطي و تکفیری همانند وهابيت و گروه
دگم و خونریز داعش مســلمانان عراق؛ سوريه؛ يمن؛
فلسطین ،افغانستان ،بوسنی ،کشورهای آسیای میانه،
کشورهای آفریقائی و خاورمیانه و دیگر نقاط جهان را
تحت اشغال؛ آزار و اذیت؛ قتل و نسلکشی و غارت قرار
داده و تالش مصلحان و متفکران مسلمان براي زدودن
اين زشتیها و فجایع خانمانسوز را با مشكل مواجه كرده
و صدای خونخواهي مسلمانان در بعضي از نقاط جهان
کمتر به نتیجه میرسد  ...بدون شک مسائل فوق دلیلی
جز ناآگاهي مسلمانان و تفرقه و پراکندگی آنان نداشته و
تا اتحاد و همدلی آنان به منصه ظهور نرسد ،آسایش و
امنیت و هویت آنها در معرض خطر قرار خواهد داشت.
البته جای امیدواری است که با روشنگریهای ایجادشده
توسط انقالب اسالمي ايران و دلسوزان امت در میان ملل
مسلماندردهههایاخیر،سطحشعورسیاسیواجتماعی
مسلمانان در حال افزايش بوده و مسلمانان در بسياري
از جبههها در برابر افراطیگری؛ استکبار و استعمار حالت
تهاجمیبهخودگرفتهاند.
ادامه در صفحه دوم
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سالم آتشکار
تعدادیازهمکاراندرتماسباشماره 104سالمآتشکارروابطعمومیسؤاالت
خود را به شرح زیر مطرح کردند و خواستار رسیدگی و پاسخ مسئوالن شدند.
**  .1چرا باوجود دستگاه وب کیوسک درنورد 650باید از برگه
برایمرخصیاستفادهشود؟
مدیریت نورد :کلیه امور مربوط به مرخصی پرسنل (ساعتی و روزانه) توسط
سیستمهای وب کیوسک مستقر در تابل قابل انجام است و نیازی به ثبت در
برگههای مرخصی نیست؛ بهجز مواردی ویژه که نیاز به برگه وجود دارد.
** .2ابرازگالیهتعدادیازهمکارانازعدمپرداختهزینههای
کمکدرمانطرفقراردادبیمهایران.
مدیریت اموال و انبار :بر اساس مفاد قرارداد و شرایط نقدینگی موجود در شرکت،
پرداخت با مشکالتی مواجه شده که در حال مرتفع شدن است.
**  .3چرا دســتگاه خودپرداز بانک رفاه واقع در مدیریت
تولیداتککوموادشیمیاییبیشتراوقاتخراباست؟
مدیریت بانک رفاه کارگران مستقر در شرکت :به دلیل فرسودگی کابل دیتا ،بعد
مسافتوعدمامکانتعمیراتبهخاطرفرسودگیکابلهادربیشترمواقعبااشکال
و قطعی مواجه است که بانک رفاه در نظر دارد این دستگاه را حذف و یا به مکان
مناسبتریانتقالدهد.
** .4چرابانکصادراتبهپرسنلذوبآهنفقطبهشرطمعدل
حساب و موجودی وام خرید کاال میدهد؟
مدیریتبانکصادرات:درراستایهمکاریباکارکنانذوبآهننسبتبهاخذمجوز
سهمیه  650نفره برای اعطای وام خرید کاال در سال جاری از طریق سرپرستی
بانکصادراتاستاناقدامشدکهتاپایانماهگذشتهبهدرخواستکنندگانپرداخت
شد و در حال حاضر با توجه به اتمام سهمیه وعدم موافقت برای سهمیه جدید؛
پرداختوامتنهابراساسمیانگینحساباشخاصاست.
افکارسنجیروابطعمومی

وحدت ،اساسیترین و
حیاتیتریننيازمسلمانان
عصر حاضر

ادامه از صفحه اول :پدیدهای که با شکلگیری جبهه مقاومت اسالمی در
سرزمینهای عراق؛ سوريه؛ لبنان؛ يمن؛ فلسطين و دیگر كشورهاي اسالمي
به نتيجه رسيده و در جديدترين موفقیتهای حاصله كمر گروه تكفيري داعش
شكسته و با نابودي و اخراج آنها از عراق و سوریه شر آنها ازسر مسلمانان كوتاه
شده و این روند روزبهروز قوت میگیرد .بنابراين براي عبور از بحرانهای موجود
و حركت بهسوی پيشرفت و تعالی و سربلندی در جهان؛ وحدت مسلمين در
كشــورهاي مختلف با همديگر و اتحاد با مسلمانان ديگر كشورها و ازجمله
وحدت دروني مردم كشورمان اعم از شيعه و سنی و کنار گذاشتن اختالفنظرها؛
جناحبندیهای بیاساس و کجاندیشیها و انحصارگریهای نومیدکننده حول
محور تعاليم نوراني و وحدتبخش پيامبر اعظم(ص) و بهرهگیری از امامت و
واليــت بیشازپیش ضروري و حیاتی بــوده و همگان براي تحقق آن بايد
بكوشيم .در پایان ضمن عرض تبریک به مناسبت دو میالد بزرگ حضرت
محمدصلیاهلل علیهو آلهوحضرت امامجعفرصادق علیهالسالموهفته مبارک
وحدت ،از درگاه الهی وحدت و یکپارچگی و همدلی هر چه بیشتر مسلمانان
علی سليمانی
جهان را مسئلت میکنیم.

در راستاي افزایش سیستم ایمنی صورت گرفت

تغییر طرح مدار فرمان پروژه
انتقال مواد انبار مواد خام
آگلومراسیون
تغییر طرح مدار فرمان پروژه انتقال
مواد انبار مواد خام آگلومراسیون به همت
كاركنان اين بخش بــا موفقيت انجام
شد .مهندس مفیدی مسئول تجهیزات
الکتریکیانبارموادخامبخشآگلومراسیون
با اعالم این خبر گفت :در پروژه انتقال مواد
خام (انبار شمالی) بخش آگلومراسیون،
مطابق با طرح اولیه مدار فرمان تجهیزات
برق پروژه  220ولت  ACاجرا گردیده بود
پس از بهرهبرداری مشــاهده شد با توجه به شرایط خاص پروژه مثل طوالنی
بودن مســیر عبور کابلها و ...برق القایی ،کارکرد رلهها را دچار اشکال کرده و
باعث میشود که سیستم ایمنی نوار نقالهها بهدرستی عمل نکنند .این تالشگر
ذوبآهنی در ادامه گفت :لذا بر آن شدیم که مدار فرمان را مجدد طراحی کنیم.
روشهای متعددی موردبررســی قرار گرفت و درنهایت کارشناسان برق این
قسمت موفق شــدند با همکاری شرکت پیشگامان فن اندیش و کارشناسان
مدیریتهای امور فنی بهرهبرداری و برنامهریزی توليد طرحی را ارائه کنند که
اشکاالت القای ولتاژ در سیستم برطرف شده و سیستم ایمنی بهدرستی عمل کند.
شایانذکر است این مهم در مدت  20روز کاری با همکاری و تالش پرسنل برق
انبار مواد خام به همراه اصالح تمامی نقشهها انجام شد.

مجوز IPD
بیمارستانبینالمللی
شهیدمطهری
ذوبآهن صادر شد
بااقداماتبهعملآمدهتوسطرئیسبیمارستانشهیدمطهریوبههمت
پرسنل این مجموعه پزشكي بعد از کسب رتبه برتر در جمع بیمارستانهای
استان اصفهان و دریافت ایزو  2001و  ،2009مجوز  IPDبیمارستان توسط
دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت صادر گردید .از طريق
این مجوز بیمارستان شهید مطهری ذوبآهن از این پس میتواند بهصورت
بینالمللی از بیماران خارجی پذیرایی نماید .بحث توریست درمانی و جذب
بیماران خارجی در بیمارستان شهید مطهری با پيگيري دكتر آجداني رئیس
بیمارستان انجام گرفت كه با این مجوز مذكور از دیگر کشورها میتوان
پذيرش بيماران را انجام داد.

مهندس صادقي با اشاره به كاهش چشمگير زيان در صورتهاي مالي شركت:

روند مثبت شرايط مالي ذوبآهن اصفهان
چشمانداز خوبي را نويد میدهد
بازنشستگي در ذوبآهن دوران بازدهي و انتقال تجربه است

آيين توديع و تجليل از خدمات 30ساله مهندس عليرضا
خزاعي مدير آزمايشگاه مركزي ذوبآهن با حضور مهندس
صادقي ،معاونان ،جمعي از مديران و همكاران وي ،شنبه
چهارم آذرماه در سالن تشريفات روابط عمومي برگزار شد .در
اين آيين مهندس صادقي ،مديرعامل شركت ضمن تقدير
و تشكر از خدمات مهندس عليرضا خزاعي مدير آزمايشگاه
مركزي ،وي را يكي از مديران موفق كارخانه معرفي کرد
و گفت :از دوران قبلي حضور خود در ذوبآهن با ايشــان
آشنا هســتم ،وي يك نعمت براي كارخانه بود .مهندس
صادقي با اشاره به دوران بازنشستگي مديران و همكاران
ذوبآهني افزود :بازنشستگي در ذوبآهن دوران بازدهي و
انتقال تجربه به ديگر همكاران است و بايد به هر نحو ممكن
از اين اســتعدادها بهرهبرداری شود .وي با ابراز اميدواري از
اينكه از تجربيات مهندس خزاعي اســتفاده شود و ارتباط
ايشان با شركت همچنان ادامه داشته باشد از مديران روابط

عمومي و آموزش و توسعه منابع انساني شركت خواست با
تشكيل جلسات آموزشي و برنامههای فرهنگي و هنري،
همكاران در شرف بازنشستگي را آموزش داده و با روحيات
و شرايط مناسب به دوران بازنشستگي هدايت نمايند تا آنها
در دوران جديــد نيز در امور خانواده و انتقال تجربيات خود
موفق باشند .مهندس صادقي همچنين پيشنهاد کرد كه با
توجه به مهارت و دانش تخصصي بازنشستگان ذوبآهن
اصفهان،اينپيشكسوتاندرتشكليعلميوتجربي،همانند
كانون فارغالتحصیالن دانشگاهها در جهت ارتقای سطح
علمي ،فني و تجربي كاركنان ذوبآهن فعاليت کنند .وي
تشكيل شركت تكادو در دوران قبلي تصدي مديرعاملي
خود در ذوبآهن را باانگیزه استفاده از توان علمي و تجربي
بازنشســتگان معرفي و تأکید كرد :در دوران فعلي مديران
كارخانه و ازجمله كميته راهبري شركت بايد بیشازپیش به
اين موضوع فكر كرده و از تجربيات مديران و انديشمندان

مهندس صادقي در ديدار با مسئوالن بسيج شركت:

تحقق اقتصاد مقاومتي در شركتبا
روحيهبسيجيامکانپذیراست
همزمان با هفته بزرگداشت و سالگرد تشكيل بسيج،
فرماندهان پایگاهها و شوراي فرماندهي حوزه مقاومت
بسيج شــهيد تندگويان ذوبآهن روز يكشنبه  5آذرماه
سال جاري و روز بسيج در سالن جلسات حوزه مديرعامل
حضور يافته و با مهندس صادقي مدیرعامل شركت ديدار
و گفتگو کردند .در ايــن ديدار مهندس صادقي ضمن
گراميداشتهفتهبسيجويادآوريحماسههایآنهادردفاع
مقدس ،سازندگي و ریشهکنی داعش و عرض تبريك

اين مناسبتها به حاضران به اهميت بسيج و نقش آن در
پیروزیهای بهدستآمده در سالهای اخير و بویژه دوران
دفاع مقدس پرداخت و يادآور شد كه ما مردم ايران براي
پيروزي اين انقالب هزینههای زيادي داده و خونهای
زيادي نثار کردهایم .بســيجياني كه به جبههها رفتند و
بسياريازآنانشهيدوياجانبازشدندازبهترينفرزنداناين
مملكت و از مومن ترين و والیتیترین افراد كشور بودند و
رفتن آنها ب هراحتی جبران نمیشود .وي افزود :بسياري از
مشكالت فعلي كشور نيز ناشي از فقدان همين عزيزان و
حضور کمرنگ ديگر بسيجيان بوده و الزم است برادران
و خواهران بســيجي در اين دوران نيز همانند بسيجيان
دوران دفــاع مقدس براي نجات كشــور در حوزههای
گوناگون و ازجمله صنعت كشور و ذوبآهن فعاليت كنند.
مهندس صادقي ادامه داد حضرت امام خميني(ره) با درك
ضرورتهای روز انقالب و بهمنظور حفظ نظام در 5آذرماه
 58دستور تشكيل بسيج  20ميليوني را صادر کردند و ما
امروز بايد معني واقعي بســيج و نقش آن را درك کنیم.
مهندس صادقي افزود :بسيجيان بايد انگيزه و عالقه به
شــركت و توليد را در ميان كاركنان ايجاد و افزايش داده
و با ارائه گزارشهای صحيح و اطالعرسانی دقيق جلوي
شايعات ،حیفومیلها و از بين رفتن سرمایهها و اموال

شركترابگيرند.ويافزود:دامنهعملكردبسيجبهچندكار
مشخصخالصهنميشودوهمهزمینههارادربرمیگیرد
و از همه مهمتر پيگيري اقتصاد مقاومتي اســت چراکه
اقتصاد مقاومتي يك شعار نبوده بلكه يك حقيقت و يك
ضرورت حياتي است كه همه كاركنان و بویژه بسيجيان
بايدبرايتحققآنبيشترازاینهابكوشند.مهندسصادقي
با اشاره به شرايط عمومي كارخانه در سالهای  90به بعد
يادآور شد كه به تازگی و در ششماه نخست سال جاري
موفقيتهابيشترشدهوزيانكارخانه
به رقم قابلتوجهی کاهشیافته و با
همت همكاران در ســال  97شاهد
موفقيت بيشــتر و حركت شركت
به شــرايط رونق قبلي و دوران اوج
شركتخواهيمبود.مهندسصادقي
در پايان سخنان خود ضمن قدرداني
از زحمات بســيج در سالهای اخير
يادآور شــد كه بسيج تنها براي خدا
و رضايت او تالش میکند و غير از
خدا از كس ديگري واهمه نداشته و
شخص ايشان نيز همانند بسيجيان
براي نجــات كارخانه بیشازپیش
تالش كرده و همواره خود را نيازمند و
آماده پذيرش نظرات و دلسوزیهای
همكارانوبسيجيانمیداند.
در ابتداي اين مالقات سرهنگ
پرويزاميدي،فرماندهحوزهمقاومتبسيجشهيدتندگويان
ذوبآهن و سه نفر از فرماندهان پايگاهها و مسئوالن اين
حوزه با تشكر از رهنمودهاي مديرعامل شركت و قدرداني
از تالش وي در جهت خــروج ذوبآهن از بحرانهای
سالهای قبل ضمن ارائه گزارشي از عملكرد یکساله
بسيجذوبآهندرزمینههایمختلف،آمادگيخودرابراي
كمك به مديريت عالي كارخانه در جهت توسعه و افزايش
رونق و توليد شركت اعالم كرده و درخواستهای خود را
در جهت تحقق اهداف و برنامههای بسيج به مدیرعامل
شركتاعالمکردند.
در پايان اين جلســه ،پنج نفر از مسئوالن ذوبآهن
به شرح زير توسط حوزه مقاومت بسيج شهید تندگويان
موردتقدیرقرارگرفتهولوحهایتقديربهآناناعطاشد:
-1مهندساحمدصادقيمدیرعامل
-2مهندس علمداري مشــاور فرهنگي و اجتماعي
مدیرعامل
-3مهندسسيداردشیرافضلیمعاونبهرهبرداری
-4مهندس موسي سليماني سرپرست بنياد شهيد و
امورايثارگران
-5حسينهاديمديرايمني؛بهداشتومحیطزیست
()HSE

ذوبآهن بهرهبرداری کنند .مهندس صادقي ضمن اشاره به
شرايط فعلي كارخانه خاطرنشان كرد :در ششماهه نخست
سال جاري علیرغم سود عملياتي ،به دليل هزینههای مالي،
با زيان  117ميليارد توماني مواجه شديم كه البته كاهش
بسيار چشمگيري نسبت به سال های 95و  94داشت.
اين كاهش زيان بسيار امیدوارکننده است و با ادامه
روند كنوني توليد و با توجه به تثبيت قیمتها ،تا پايان
سال بهاحتمال بسيار زياد شاهد جبران اين زيان خواهيم
بــود .مديرعامل ذوبآهن ،يكي از برنامههای مهم اين
شركت را راهاندازی مجدد كوره شماره يك اعالم كرد و
افزود :با حفظ روند كنوني توليد كه افزايش هم خواهد
يافت و با راهاندازی مجدد كوره شــماره يك ،شــرايط
ذوبآهن اصفهان در ســال  97بســيار مطلوب خواهد
بود .وي گفت :با همت تالشــگران اين مجتمع عظيم
صنعتي كه در شرايط سخت همواره سربلند بودهاند و با

مجموعه اقدامات صورت گرفته ،ذوبآهن مجدد به اوج
خود خواهد رسيد.
در اين آيين مهندس میر مسعود ميرحسيني ،قائممقام
مديرعامل و سرپرست معاونت برنامهریزی و توسعه شركت
در ســخناني با تجليل از خدمات مهندس خزاعي و ابراز
اميدواري نسبت به استفاده از تجربيات وي در فعالیتهای
شركت گفت :طرحهای قبلي و جديد شركت براي رونق
كارخانه با استفاده از همت و تالش همكاران و استفاده از
سرمایهگذاران خارج از شركت اجرا خواهد شد .مهندس تورج
نوابينژاد ،مدير بخش آگلومراسيون نيز در اين مراسم با اشاره
به خدمات مهندس خزاعي اظهار كرد :مديران بسيار زيادي
فعاليت خود را از آگلومراسيون شروع كردند كه ازجمله يكي از
اين عزيزان مهندس خزاعي بوده است .وي با اشاره به دوران
بازنشستگي و شرايط روحي و جسمي افراد براي گذراندن
اين دوره پيشنهاد نمود كه مدیریتهای مربوطه در شركت با

ارائه برنامههای الزم شرايط مناسب را براي همكاران در حال
بازنشستهشركتفراهمکنند.
در اين مراسم مهندس گودرزي به نمايندگي از همكاران
مديريت آزمايشــگاه مركزي در سخناني ضمن تقدير از
خدمات مهندس خزاعي در طــول تصدي اين مديريت
صداقت ،امانــتداری ،توجه به آمــوزش و هنر نگارش
گزارشات دقيق و فني را ازجمله ویژگیهای ايشان برشمرد.
در اين مراسم مهندس عليرضا خزاعي در سخنان كوتاهي از
حاضران تقدير و تشكر کرد و از همكاران خود در آزمايشگاه
مركزي و همكاران و مديران ديگر قسمتها در سالهای
فعاليت خود حالليت طلبيد .وي گفت :در سالهای فعاليت
در آگلومراسيون ،حوزه بهرهبرداری و برنامهریزی و توسعه،
ســاخت و راهاندازی طرح و پــروژه قائم و در نهايت مدير
آزمايشگاه مركزي فعاليت کرده و اين سالها بهترين ايام
عمر و بهترين خاطرهها را براي او به همراه داشته است.

درگفتگوباتالشگرانمديريتآگلومراسيونعنوانشد

تالش كاركنان اين بخش در جهت اقتصاد مقاومتي و
كاهشهزينهاست

در مديريت آگلومراسيون مواد اوليه جهت
اســتفاده در کورههای بلند و ماشــینهای
پخت و فوالدســازي و آهکپزی ذخيره و
ارسال میشــود و انبار مواد خام مواد اوليه را
از طريق كاميــون و واگن دريافت و پس از
تخليهوهمگنسازیبهقسمتهایمختلف
ارسال میشــود .در كارگاه آمادهسازي مواد
اوليه ،مواد جهت توليــد آگلومره از انبار مواد
خام دريافت و پس از توزين و ارســال پخت
در مخلوطکنهای اوليه رطوبت اضافهشده و
سپس در بونكرهاي طبقه هفتم ذخيره و از
طريق چهار آگلوماشين پخت شده و تبديل
به آگلومره میشــود و سپس خرده و سرند
شده و با سايزهاي  10-25میلیمتر به كوره
بلند ارسال میشود و زير سايز 10میلیمتر به
كارگاه آمادهسازی در سيكل توليد برميگردد.
با تعدادي از تالشگران اين بخش گفتگويي
انجام داديم كه در پي میآید.
امير بهرامي كركوندي نمونهبردار
آزمايشگاه فيزيكي گفت :نمونهبرداری از مواد
اوليه و مواد پخت شده توسط ماشين پخت
از عمده فعالیتهای نمونهبردار اســت كه
بهصورت دستي انجام میشــود .وي افزود:
نمونهبرداری از متريال هاي ارسالي معادن به
كارخانه توسط واگنها بهصورت اتوماتيك و
نيمه اتوماتيك انجام میگیرد كه كار بسيار
ســخت و داراي آلودگي زياد است .بهرامي
گفت :پس از نمونهبرداری مواد خام و ارسال
آنهابهآزمايشگاهتوسطنمونهبردارانمربوطه،
دانهبندی متوســط ســرندهاي ویژه انجام
میگیرد در اين بخش خرد كردن توســط
دستگاه فكي و پودر كردن توسط ديسكي
اســت كه پسازآن نمونه مربوط تهيه و با
دستگاهپنوماتيكبهآزمايشگاهمركزيپست
میشد .وي يادآور شد :بهتر است با بازنگري
سختي كار و دور از مركز بودن شغل كاركنان
توجهبيشتريمیشود.

ابراهيم عابديني متصدي حمل مواد
خام گفت :مواد اوليه توسط واگنهای حمل
مواد از طريق راهآهن به بخش واگن برگردان
آورده شده و از اين قسمت به انبار وارد میشود
وسپستوسطمسيرهايتخليهودستگاهكپه
كنرويسكوهايانبارموادجهتبارگيريبه
بخشهای ديگر آماده میشود .وي با اشاره
به اينكه بعد از تحويل شيفت و كنترل كليه
سیستمهاوتجهيزاتازنظرسالمت،نظافت
و تماس با اتاق فرمــان جهت گزارش كار
به اپراتور اتاق فرمان اجازه استارت مكانيزم
داده خواهد ،يادآور شد :كنترل و نگهداري و
نظافتتجهيزاتمانندواگنبرگردان،سكوها
و مســيرهاي بارگيري بر عهده متصدي
حمل مواد است .عابديني به پروژه سرند مواد
تدانه سنگآهن اشــاره كرد و گفت:
درش 
ساختسرنديبامكانيزمومسيرجديدباعث
شددرانتقالموادکامیونهاهيچنقشينداشته
باشند درحالیکه قب ً
ال کامیونیها بايد مواد
تدانه را از روي سكوها بارگيري و به
درشــ 
سرند انتقال داده و پسازآن دوباره روي سكو
جهتبارگيريبهكورهبلندمنتقلمیکردندو
با انجام اين پروژه بارگيري توسط نوار نقاله و
پس از سرند شدن دوباره توسط نوار نقاله به
كورهبلندمنتقلمیشودكهسببصرفهجویی

هنگفتي براي شركت شد .وي بهسختی كار
و گروه شــغلي پايين تالشگران اين بخش
اشــاره كرد و افزود :باوجود داشتن گردوغبار
زياد در كارگاه انبار مواد خام هیچگونه اتاق و يا
كانكسيبرايكاركنانوجودندارد.
احمدرضاسلگي،متصديحملمواد
انبارخاممديريتآگلومراسيونگفت:بادريافت
اطالعات شيفت قبل و رعايت كليه اصولي
ايمني وارد اتاق فرمان شده و دستور روتين را
از مسئول گرفته و وارد مسير میشویم .وي
با اشاره بر اين موضوع كه در ابتداي كار خود
كليد تجهيزات مكانيكي ،برقي ،اتوماسيون
و آتشنشــانی را بررسي میکنیم افزود :در
صورت بروز اشــكال در تجهيزات به اپراتور
شيفت اطالع داده خواهد شد تا جهت رفع
عيب اقدام الزم صورت گيرد .سلگي گفت:
از ابتداي اســتارت نوارهاي نقاله ،بارگيري
كنترل وجــود دارد تا پايان ارســال مواد و
درصورتیکه ضايعاتي روي لنت موجود باشد
خطمتوقفشدهوضايعاتجمعآوریمیشود.
ويبهپروژهانتقالموادازانبارشماليبهسمت
واگن برگردان و سكوهاي انبار مواد خام اشاره
كرد و گفت :در سنوات قبل براي انتقال مواد از
انبارشماليبهسكوهايانبارموادخاممديريت
آگلومراسيون چندين شــركت ،مواد اوليه را

توسط کامیونها وارد ســكوهاي انبار مواد
خام میکردند كه با تمهيداتي كه توسط اين
مديريت و پرسنل تالشگر اين بخش انجام
شد پروژه انتقال مواد از انبار شمالي به واگن
برگردانتوسطنوارنقالهانجامشد.ويخواستار
بازنگري سختي كار و گروه شغلي متصدي
حمل مواد شد و گفت :تردد كمتر کامیونها
از انبار شمالي به انبار مواد خام ،آلودگي كمتر
توسط کامیونها ،سرعتباالی انتقال مواد
و تناژ دقیقتر مواد با توجه به وجود ترازو در
مسيرهاازمزیتهایاينپروژهاست.
رجبعلي ضيايي چمگرداني ،اپراتور
خردکن كك و آهك كارگاه آمادهســازی
گفت :بهرهبرداری خردکنهای كك و آهك
ونظارتبردستگاههایتحتكنترل،گرفتن
دانههای استاندارد و مناسب كك از خردکنها
جهت مصرف در خط توليد ،نظارت مستمر
بر دســتگاههای در حــال كارگاه و گزارش
مشكالت آنها به مافوق سازماني از وظايف
اپراتور خردکن اســت .وي افزود :كنترل و
نظارت بر سيستم روغنکاری و گريس كاري
خردکنها آهك و كك و راهاندازی و كنترل
خردکنهايآهكجهتتوليدآهكمصرفي
خط توليد آگلومره از ديگر وظايف پرسنل اين
بخش است .وي به اقدامات مهم اين بخش
در راستاي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و گفت
كه با توجه به کمحجم بودن قطر لولههای
مكشي غبار در كارگاه خردکنهای آهك،
محوطهاينكارگاههميشهپرازگردوغباربوده
و مشكالت زيادي براي كاركنان به همراه
داشت كه با پيشنهاد افزايش قطر لولههای
مكشي و اجراي آن مشكالت گردوغبار اين
كارگاه رفع شود .وي رسيدگي مسئوالن به
وضعيت معيشتي كاركنان را خواستار شد و
یادآور شــد :تخصيص پاداش و پرداخت وام
مسكن به پرسنل قرارداد كار معين بهتر است
زودتراجراييشود.
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نكات پندآميز از ائمه معصومين

با همكاري ذوبآهن اصفهان

برگزاري جشن بزرگ واليت حضرت مهدي (عج)
در زرين شهر

** نکته 1
مواظب باش! آبروی دیگران را نبر تا دنیا و آخرتت به خطر نیفتد .امام
صادق(ع)
کسی که آبروی مؤمنی را بریزد خداوند او را از یارینمودن خود خارج و
واگذار به شیطان میکند.
اصول کافی
** نکته 2
اعتقادهایتان را بررسی کنید چراکه آنها تأثیر زیادی در سعادتتان دارند.
پیامبراکرم(ص):
بر خودتان ظلم نکنید و بعد از من به کفر برنگردید .وسایل الشیعه
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به مناسبت سالروز آغاز امامت و واليت حضرت مهدي
(عج) جشــن بــزرگ واليت با حضور حجت االســام و
المسليمن باقريان امام جمعه زرين شهر  ،مهندس علمداري
مشاورفرهنگياجتماعيمديرعاملشركت،سرهنگصفرپور
فرمانده سپاه لنجان  ،احمد احمديان عضو شوراي اسالمي
زرين شهر  ،حجت االسالم و المسلمين صائبي رئيس اداره
تبليغات اسالمي شهرستان لنجان  ،دكتر محمد صادق كفيل
مسئول مركز تخصصي مهدويت استان قم  ،عليرضا اميري
مدير روابط عمومي شــركت و تني چند از ديگر مسئولين ،
به همت و همكاري كانون خيرين فرهنگي بانوان و روابط
عمومي شركت ،دفتر امام جمعه زرين شهر ،ناحيه مقاومت
بسيجشهرستانلنجان،شهرداريزرينشهر،سازمانتبليغات
اسالمي شهرستان لنجان و موسسه خيريه جواد االئمه (ع)
دوشنبه ششم آذرماه در مجموعه مصلي وليعصر زرين شهر
برگزارشد.دراينآيينحجتاالسال موالمسلمینباقريانضمن
خیرمقدمبهحاضرينوتبريكآغازواليتحضرتمهدي(عج)
گفت:درطولسالبهمناسبتهایعزاومصيبتمیپردازیمو
جا دارد ايام شادي و مناسبتهای شادي را نيز كه در دين اسالم
وجود دارد را زنده و احياء كنيم كه اين امر نياز به فرهنگسازی
دارد تا فرزندان ما بدانند دين مبين اســام دين حزن و اندوه
نيست .امامجمعه زرینشهر به جذب افراد هنرمند و توانمند
براي برپايي اینگونه جشنها و مراسم اشاره كرد و گفت :با
نگاه ويژه به هنر و فرهنگ و ترويج آن در بين قشــر جوان

ايمنيبرق
(قسمتاول)
**مقدمه
با اختــراع برق ،تحولي عظيم در زندگي بشــري به
وجود آمد .ســهولت توليد و انتقال با نداشتن آاليندههاي
محیطزیست و غيره ،انرژيهاي پاكي را در اختيار انسان
قــرار داد .امروزه كاربرد بــرق در زندگي روزمره به حدي
معمول شــده كه زندگي بــدون آن امکانپذیر نبوده و
قابلتصور نیست .با توجه به اهميت انرژي برق و گستره
وســيع كاربردهاي آن ،كليه افراد جامعه با اين نوع انرژي
بهنوعی در تماس هستند .به همين علت پرداختن به اصول
ايمنــي در ارتباط با برق اهميت بيشــتري مييابد و اين
همزمانی نمود بيشتري پيدا میکند كه بدانيم ازنظر حوادث
شغلي ،شدت حوادث مرتبط باانرژی الكتريكي در باالترين
سطوح قرار دارند.
**برقگرفتگی يا شوك الكتريكي
ازجمله خطرات تهدیدکننده انســان در محيطهاي
مختلف كار و زندگي كه منجر به حوادث ناگوار ميگردد
خطر برقگرفتگی اســت .شوك الكتريكي زماني اتفاق
میافتد كه قســمتي از بدن انســان بخشــي از مدار
الكتريكي را تشكيل دهند و برق از آن عبور نمايد .حال
اگــر اين جريان كمي افزایشیافته و زمان هم طوالني

میتوان اين نسل را ايمن کرد و با مخاطرات فضاي مجازي
به مقابله برخاست .وي به چگونه شادي كردن در شادیهای
اهلبیت اشاره كرد و گفت :از ديگر مناسبتهایی كه میتوان
در اين روز به آن اشاره كرد هفته بسيج و پيروزي بسيجيان بر
داعشاستكهبحمدا...محققشد.حجتاالسال موالمسلمین
باقريان با اشاره به اينكه اين برنامه به همت و همكاري كانون
خيرين فرهنگي بانوان ذوبآهن اصفهان انجامشده است
گفت:بابرپايياینچنینآیینهاییمیتوانبهاشاعهفرهنگو
ارتقایسطحآگاهيمردمكمكشايانيكردواينتدبيرنيكوي
مسئوالن ذوبآهن اصفهان است كه در امر فرهنگسازی
چنينگامهایمؤثریدرسطحمنطقهبرداشتهاند.باهمكاري
بيشتر ذوبآهن و مسئوالن منطقه میتوان شاهد گسترش
اینگونهفعالیتهادرآيندهبود.
دكترمحمدصادقكفيل،مسئولمركزتخصصيمهدويت
استان قم بهعنوان سخنران ويژه اين مراسم ،با اشاره به اين
موضوعكههرروزبرایظهورگامبرداریم،گفت:سالروزامامت
و واليت حضرت مهدي(عج) ،روز بیعت است و اصل بر این
است که این روز برنامهای برای یاری امام باشد ،امام عصر(عج)
نیاز به وجود یار دارند و ما هر برنامه و مراسمی برگزار میکنیم
یاری امام عصر(عج) باید محور کار ما باشد و اینکه حضرت
حجت تا االن ظهور نکردند این است که یاران نیستند .وي
یادآوری شد :مسئلهای که در حال حاضر باید در ذهن مردم
جامعهماروشنشودبحثظهوروحضورامامعصر(عج)است؛

حضور ایشان مانند خورشید پشت ابر است و با ظهور ايشان
ابرهاي كنار خواهند رفت و خورشيد رحمت طلوع خواهند كرد
و آنوقت است كه جهانيان از حضور و ظهور ايشان بهرهمند
خواهندشدوحكومتايشانآغازمیشود.حجتاالسالمکفیل
گفت :هر کسی که کار خیر و علمی انجام دهد در خدمت امام
زمان(عج) است ،پس ایجاد عمران و آبادی در جامعه اسالمی
از ویژگیهای یاران امام عصر(عج) است و مردم باید بدانند که
آنچه موجب نزول برکات الهی برای آنها میشود اصل وجود
امامزمان(عج)است،درواقعآنکسیکهواسطهرحمتخداوند
وارتباطبینزمینوآسمانمیشودحضرتمهدی(عج)است.

مسئول مركز تخصصي مهدويت استان قم شاخص بهشت
یاری امام دانست و گفت :بهشت سه درجه دارد؛ باالترین درجه
بهشت برای کسانی است که با دست و زبان یار امام هستند،
یکدرجهپایینتربرایکسانیاستکهبازبانیارامامهستند،
درجه پایینتر هم برای کسانی است که امام را دوست میدارند.
مهندس علمداري ،مشاور فرهنگي و اجتماعي مديرعامل در
ابتداياينآيينگفت:شهداباايثارورشادتهایخودشرايطي
رافراهمنمودندتاهمهدرامنيتزندگيكنيم.هماکنونامنيت
منطقه و كشــور را مرهون رشادتهاي شهداي مدافع حرم
هستيمكهباايثاروازخودگذشتگيتوانستنداينشجرهخبيثهرا

از بين برده و آسايش را براي مسلمانان جهان به ارمغان بياورند.
وي با طرح اين سوال كه تاکنون براي ياري و تعجيل ظهور
امام عصر(عج) چهکارهای انجام دادهایم ،افزود :بهترين كار كه
باالتر از هزاران سال عبادت است تفكر به اين موضوع است
كه براي ياري حضرت مهدي(عج) چهکارهایی بايد انجام داد
تا زمینهساز ظهور ايشان فراهم شود .يكي از داليل عدم ظهور،
فراهم نبودن زمینهها و نبود ياران واقعي اين امام همام است.
مشاورفرهنگياجتماعيمدیرعاملتصريحكرد:دراينجشن
كهبهمناسبتسالروزآغازامامتوواليتحضرتمهدي(عج)
برگزارشده است با همپیمان ببنديم كه از ياران با وفاي ايشان
باشيم .مهندس علمداري زكات را يكي از راههای رستگاري
دانست و گفت :هميشه زكات به معناي پرداخت مالي نيست
بلكه میتوان با در اختيار گذاشتن توانايي و علم خود به ديگران
اينامرمهمدينيوتكليفالهيخودراانجامداد،هماکنوناين
بستر با نامنویسی در كانون خيرين فرهنگي فراهمشده است.
وي با اشاره به اين موضوع كه با انتقال دانش و تجارب خويش
دركانونخيرين فرهنگيصدقهایجاويددر زندگانيمیتوان
فراهمكرد،خاطرنشاننمود:ازطريقبهاشتراكگذاشتنروزي
دوساعتازتواناییهایخودبهديگرانعالوهبرپرداختزكات
میتوانید درخت علم و علم پروري را بكاريد و شــاهد نسل
آیندهای پرتوان در مهين عزيزمان باشيم .شایانذکر است اين
آيينهمراهبابرنامههایفرهنگيازجملهمديحهسراييواجراي
مسابقاتفرهنگيوهنريبرايحاضرينبود.

شــود ماهیچهها منقبض و نظم و ترتيب و تپش قلب
مختل ميشــود كه در صورت عدم رســيدگي فوري
(لحظات نخست) منجر به جراحات شديد و يا حتي مرگ
ميشــود .همچنين جريان برق ممكن است با آسيب
به سيستم اعصاب مركزي باعث ازکارافتادن بعضي از
اندامهاي حياتي و بهویژه آن دسته كه در مسير جريان
قرار ميگيرد شود .برقگرفتگی میتواند به دو شكل رخ
دهد :برقگرفتگی مستقيم و غيرمستقيم.
** برقگرفتگيمستقيم
در اين حالت سيستم الكتريكي سالم بوده و فرد در اثر
علل مختلف با هادي برقدار تماس پیداکرده و دچار حادثه
ميشود ،اين نوع برقگرفتگیها را كه معمو ً
ال كمتر اتفاق
ميافتد میتوان با اتخاذ تدابيري نظير جلوگيري از عبور يا
خروج جريان از بدن و يا محدود كردن ميزان جرياني كه از
بدن عبور میکند به حداقل رساند.
برقگرفتگيغیرمستقیم
درصورتیکــه به هر دليلي عایقبنــدی يك هادي
برقدار خرابشده و هادي جريان در تماس با قسمتهاي
رســاناي دستگاهها يا ابزارآالت قرار گيرد تماس انسان با
وسايل یادشده منجر به حالتي از برقگرفتگی میشود كه
به آن برقگرفتگی غيرمستقيم میگویند .مهمترین اصول
حفاظتي در برابر اینگونه برقگرفتگیها عبارت است از:
جلوگيري از ورود جريان الكتريكي به بدن انسان
جلوگيري از خروج جريان الكتريكي از بدن انسان
محدود كردن جريان عبوري از بدن
قطع خودكار مدار تغذيه بهمحض بروز حادثه

بهطورکلی میتوان خطرات برق را به دودســته كلي
«خطرات اوليه» و «خطرات ثانويه» تقسیمبندی كرد:
** خطرات اوليه
 .1شوكهاي الكتريكي
 .2سوختگيها (سوختگي ناشي از حرارت سوختگي
ناشي از قوس الكتريكي)
 .3آتشســوزي و انفجار (ناشــي از جرقه ـ ناشي از
الكتريسيتهساكن)
**خطراتثانويه:
سقوط نفر از ارتفاع (ناشي از شوك الكتريكي)
انداختن و سقوط ابزار كار يا اشياء (ناشي از شوك
الكتريكي)
برخورد با تجهيزات پشــت سر (ناشي از شوك
الكتريكي)
بعضي از حاالت ايجاد برقگرفتگی
 -1تماس با قسمت برقدار
 -2تماس با قسمت نول ،در وضعيت يكسان نبودن بار
در سيستمها و دستگاههاي سه فاز
 -3هنگامیکه فاز به بدنه دستگاه متصل شده باشد.
(ولتاژ تماس)
 -4زماني كه بارهاي الكتريكي در دستگاهي (دستگاه
داراي خازن) كه پیش از این خاموش شده جمع شده باشد.
 -5ايجاد اختالف ولتاژ بين دو قســمت از بدن (ولتاژ
گام)
**عوامل متناسب با شدت شوك الكتريكي
(برقگرفتگی):

 -1مقاومت بدن انسان
 -2ولتاژ
 -3نوع جريان الكتريكي (مستقيم يا متناوب) و مقدار
فركانس
 -4شدتجریان الكتريكي و مدتزمان عبور آن از بدن
 -5مسير عبور جريان
بدن انسان بهعنوان يك موجود زنده همانند ساير اجسام
موجود در طبيعت داراي يك مقاومت الكتريكي است كه
اين مقاومت به عوامل زيادي بستگي دارد .از آنجائی که
بدن موجودات زنده از عناصر متفاوت و گوناگوني تشكيل
گرديده است لذا تركيب آنها متغیر بوده و داراي مقاومت
ثابتينیست.
**مقاومت بدن انسان
بدن انســان ماننــد يك هــادي در مقابل جريان
الكتريســيته عمل میکند و تا حد زيادي تابع تمامي
قوانين مربوط به عبور الكتريسيته از يك هادي است.
(بدن انســان مانند يك ســيم ،جريان بــرق را عبور

میدهد) البته بايد توجه داشت مقاومت بدن انسان در
مقابل جريان الكتريســيته متفاوت است مث ً
ال مقاومت
اســتخوانها ،رگها ،اعصاب ،چشم ،پوست و  ...يكي
نبوده و باهم متفاوتاند .بهطور متوســط مقاومت بدن
اكثر افــراد بين  2500تا  5000اهم اســت بااینحال
مقاومت بدن انسان در شــرايط مختلف فرق میکند
از عواملي كه باعث پايين آمدن مقاومت بدن انســان
در مقابل جريان الكتريسيته ميشود میتوان به موارد
زير اشاره كرد.
گرســنگي ،خستگي ،تشــنگي ،بیخوابی و باالخره
بيماري ،زمانی که بدن مرطوب و عرق كرده باشد مقاومت
الكتريكي آن خيلي كمتر بــوده و خطر برقگرفتگی در
صوت تماس با برق بسيار شديد و در حد كشنده خواهد بود.
در جدول شماره ( )1مقاومت پوست بدن انسان در نقاط
مختلف و در جدول شماره ( )2مقاومت بدن انسان برحسب
مسير جريان و همچنين ولتاژهاي درگير ارائهشده است.
(مقاومت برحسب اهم است).
جدول شماره ()2

جدول شماره ()1
پوست نقاط مختلف بدن

مقاومت
(اهم بر سانتیمتر)

غشايمحيطي

اختالفپتانسیل
مسيرجريان

كمتر از
 65ولت

 127ولت

 220ولت

بيشتراز
 220ولت

100

كف دست تا شانه

3200

2500

800

650

پوست نازك

 300تا 1000

شانه تا پا

3600

2800

1200

800

پوست ساير نقاط

 10000تا 40000

كف پا

 10000تا 20000

كف دست پينهدار

 100000تا 200000

كف دست تا پا

4400

3400

1600

1200

غذایسالم،جامعهسالم

تغذیه مناسب برای کارمندان در محل کار
چشم که باز میکنید ،روز با تمام دغدغههای کاریش
آغاز میشود .صبحانه را سریع میخورید تا بهموقع سر کار
حاضر شوید .کجا ناهار میخورید؟ موقع خوردن غذا دربارهی
چه موضوعهایی صحبت میکنید؟ عصر وقتی از ساختمان
محل کارتان بیرون میآییــد و با کارتخوان خداحافظی
میکنید بهاحتمالزیاد به این فکر میکنید که شام چهکار
کنید؟ در طول همه این فعالیتهای فیزیکی ذهنی ،خوردن
هم همراه شماســت .اما چقدر برای آنوقت میگذارید؟
ذهنتان برای اینکه به غذایی که میخورید فکر کند ،چقدر
آزاد است؟ توجه دارید که دچار اضافهوزن یا کمبود دریافت
موادغذایینشوید؟بهنظرتانچطورمیتوانتغذیهسالمیدر
محل کار داشت و درنهایت اینکه شرایط تغذیهای کارمندان
از هر نظر از کیفیت غذا تا محل خوردن غذا چه تأثیری روی
راندمان کاری آنها دارد؟ امروزه نقش تغذیه و جایگاه اساسی
آن در تمامی گروههای سنی و نیز ارتباط بین شغل کارکنان
و مدیران و کارمندان و وضعیت سالمت جسمی آنان کام ً
ال
آشکارشده است .در بین گروههای شغلی امروزی ،کارمندان
گروه بسیار بزرگی از این افراد را تشکیل میدهند .محیط کار
آنان در سالمتی آنها و درنتیجه راندمان کار آنان اثر مستقیمی

دارد .ضمن اینکه تغذیه مناسب نیز میتواند در فکر و جسم
کارمندان تأثیر مناسبی بگذارد .متاسفانه در سالهای اخیر به
دلیل عدم آشنایی کارمندان با علم تغذیه و نبود برنامه تغذیه
علمی ،برای این گروه از اجتماع و لزوم توجه
به ورزشهای مناسب برای آنان وعدم تحرک
کافی؛ درصد باالیی از این گروه بهخصوص
خانمها را که استعداد بیشتری برای اضافهوزن
دارند دچار آسیبهای جسمی جدی کرده است
که نمونه کوچکی از این مطلب ،مراجعه فراوان
کارمندان به مراکز تغذیه و رژیمدرمانی است.
از آسیبهای احتمالی برای کارمندان که رابطه
مستقیم بین تغذیه نامناسب و شغل آنان دارد
میتوان به چاقی ،اختالالت استخوانی ،انواع
آرتــروز ،انواع اختالالت عصبی ،روحی روانی و چاقیهای
موضعی در افراد مستعد اشاره کرد .یکی از مهمترین راههای
پیشگیری مشکالت جسمی کارمندان ،با توجه به اینکه
پیشگیری همیشه راهحل مناســبتری برای افراد است،
ورزش کردن اســت .پیادهروی روزانه حداقل نیم ساعت
شمارا در مقابل بسیاری از بیماریها مصون نگه میدارد.

کارمندان عزیز باید ســعی کنند از مصرف آب و مایعات و
چای کمرنگ غافل نشوند .نوشیدن شش تا هشت لیوان
آب در روز مفید اســت .بویژه خانمها سعی کنند بالفاصله

بعد از مصرف غذا از نوشــیدن چای خودداری کنند و 45
دقیقه بعد از غذا چای را بنوشند .این عمل باعث جلوگیری
از کمخونی فقر آهن خواهد شد .کارمندان عزیز سعی کنند
در محیــط کار مصرف مایعات خود را افزایش داده و تا حد
امکان از آسانسور استفاده نکنند .سعی کنید سیگار را از برنامه
زندگیتان حذف کنید .در صورت بروز مشکالتی که با تغذیه

ارتباط دارد از مشاوران تغذیه مجرب کمک بگیرید تا زندگی
سالمی داشته باشید .بررسی تازه پژوهشگران نشان داده با
افزایش 5درصدی کیفیت غذا و فضای تغذیهای کارمندان
راندمــان کاری آنها یک برابر و با افزایش 10
درصدی همان شاخصها ،راندمان یک ونیم
تا دو برابر افزایش مییابد .در این بررسی که
روی  2هزار و  400کارمند چند شرکت بزرگ
تجاری انجامشــده بود ،شاخصهایی مانند
کیفیت غذا ،چگونگی ارائه غذا -نحوه برخورد
بخش خدمات با کارمندان هنگام سرو غذا و
سالن غذاخوری – بررسی شدند .پژوهشگران
به این نتیجه رسیدند یک وعده غذایی خوب در
شرایط مناسب دارای این ویژگیهاست :سالم،
سبک ،غنی ،گرم.
**فضای ایدهآل برای صرف غذا در محل کار
مکانی که کارمندان غذا میخورند نیز بسیار مهم است.
بررسیها نشان دادهاند زمانی که فضای تغذیه آنها ازنظر
افق دید ،تهویه ،شرایط مبلمان و چیدمان سالن غذاخوری
سالم و زیبا باشد ،تغذیه کارمندان سالمتر انجامشده و تعداد

بیشتری از آنها به حضور در سالن غذاخوری رغبت نشان
میدهند.
نکته  :1ناهار خوردن در فضای مناسب ،باعث تمدید
اعصاب و آرامش کارمندان شده و ساعتهای بعد از ناهار
به اوقات بیحوصلگی و چرت کارمندان تبدیل نمیشود.
نکته  :2بدترین وضعیت تغذیه ،غذا خوردن پشت میزی
است که کارمند آنجا کار میکند چون مدتزمان زیادی
را در یکجا ثابت میمانند و این عدمتغییر موقعیت باعث
افسردگی کارمند میشود.
** رژیم غذایی مناسب برای کارمندان
همانگونه که تأکید شــد ،توجه بهســامت جسمی
کارمندان میتواند سالمت فکری آنها را ایجاد و راندمان
کار باالتری را حاصل کنــد .بنابراین یک برنامه غذایی
مناسب جهت استفاده کارمندان به شرح زیر است:از گوشت
قرمز کمچرب در هفته دو تا سه بار استفاده کنید .شیر و ماست
بویژه در غذای خانمها در مجموع بین دو تا سه لیوان در روز
مصرف شود .میوهها حدود دو تا چهار بار در روز مصرف شود.
سعیکنیدروزانهششالیهشتعددخرمامیلکنید.
ادامه دارد

آنچه روز دانشجو را در تقویم مناسبتهای انقالب اسالمی به فراموشی
نسپرده ،ریشههای عمیق این نامگذاری است :رژیم پهلوی پس از کودتای
 28مرداد  ،1332خود را بیشازپیش نیازمند آغوش گرم امریکا میدید .در
ادامه این روند ،ســفر نیکسون ،معاون رئیسجمهور وقت امریکا به ایران
در هفده آذر  1332برنامهریزی شد .تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران،
بهعنوان اعتراض به این سفر ،از روز چهاردهم آذر آغاز گردید .در گرماگرم
غارت ســرمایههای ملی ،فرهنگی ،مادی و مذهبی از سوی آمریکاییان،
چه کسانی جز فرزندان فرهیخته ایران میتوانستند این آگاهی را به ملت
خود اعالم دارند؟ در روز هفده آذر همزمان با ورود نیکسون به تهران ،تمام
دانشگاههای پایتخت در اعتصاب کامل به سر میبردند .وقتی نیکسون برای
دریافت دکترای افتخاری حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران حاضر شد ،یکی از مطبوعات در سرمقاله خود با عنوان «سه قطره
خون» اینگونه نوشت« :آقای نیکسون! وجود شما آنقدر گرامی و عزیز
بود که در قدوم شما ،سه نفر از بهترین جوانان این کشور ،یعنی دانشجویان
دانشگاه را قربانی کردند» .خون اين سه جوان آزادیخواه ایرانی است که نام
دانشجو را در شانزدهم آذرماه هرسال بر خاطرها تلنگر میزند.
منبع :پايگاه اطالعرسانی حوزه

والدت حضرت پیامبر اکرم(ص)
و والدت حضرت امام جعفر
صادق(ع) مبارک باد

شب شوق و شــب وجد و شب شور و شب پیدایش نور و شب تکرار
تجالی رسوالن الهی رسد از ارض و سما و ملک و حور و گواهی که شب
هجر سرآمد سحر آمد حضرت محمد(ص) میآید ،تا پنجرههای گشوده به
روي «شب» و «شک» و «شيطان» را ببندد و درهايي را ،فرا روي مردم ،به
روي «روز» و «يقين» و «رحمان» بگشايد .میآید تا دستهاي بسته را باز
کند ،گامهاي خسته را به آسايش برساند ،پاهاي دربند را برهاند ،گردنهای
گرفتاران را از زنجيرهاي گران آزاد کند ،محرومان موحد را عليه مترفين
«شک مدار» بشوراند« ،سبطيان» را بر ضد «قبطيان» برانگیزد و از آنان،
«موسي»هايي فرعون ستيز بسازد.
**والدت حضرت محمد(ص)
در عامالفیل (ســالى که سپاه ابرهه بهقصد تخريب خانه خدا به مکه
هجوم آوردند) قادر متعال از نسل اسماعيل پيامبر(ع) فرزندى به دنيا آورد که
قرار بود با ابالغ آخرين شريعت الهى ،بزرگترین تحول را در تاريخ بشريت
ايجاد کند و مکتبى حیاتبخش و انسانساز را به تشنگان معرفت و عدالت
عرضــه کند .نام پدر اين کودک ،عبداهلل و نام مــادرش آمنه بود .پس از
تولد نوزاد ،در مراســمى ویژه ،نام «محمد» را براى او برگزيدند .اين نام را
عبدالمطلب ،جد پيامبر انتخاب کرد و مادرش ،نام احمد را برگزيد و در قرآن
به هر دو نام اشارهشده است .پدر او بنابر آنچه مشهور است ،پيش از والدت
آن حضرت از دنيا رفت .تربيت و نگهدارى کودک را عبدالمطلب ،جد او و
پس از وى ابوطالب ،عموى ايشان متکفل شدند .کودک سه روز از مادر شير
خورد .پسازآن ،وى را به ثويبه ،کنيز ابولهب ،عموى پيامبر سپردند .او چهار
ماه کودک را شــير داد ،سپس وى را به حليمه سعديه سپردند و او آخرين
دايه حضرت بود .محمد(ص) در سرزمين سخت و خشن عربستان رشد و
کمال يافت .حضرت محمد(ص) در دوران جوانى چنان معروف و خوشنام
و درستکار بود که به امين ملقب شد و حتى در ميان منازعات قومى ،وى
را بهعنوان داور انتخاب میکردند .در دوران جوانى مدافع سرسخت ضعفا
و دشمن سرسخت ظالمان و ستمگران بود .محمد امین از امضاکنندگان
پيمانى بود که به حلف الفضول شهرت داشت و اين ،پيمانى بود که جمعى
براى احقاق حق ستمديدگان آن را امضا کردند و آن حضرت در  20سالگى
در آن شرکت داشتند و به آن نيز افتخار میکردند.
**میالد ششمین اختر تابناک آســمان والیت و امامت
حضرت امام جعفر صادق(ع)
در هفدهم ربیعاالول ،فرشتگان عرش ،در انتظارند تا سرزمین مدینه
از درخشش ششمین آفتاب امامت ،منور شود .در خانه امام محمدباقر(ع)
 ،چشمه چشمهای منتظر میجوشــد تا از دیدن رخسار کودکی یوسف
جمال ،زالل شــود .عاقبت ،انتظار به پایان میرسد .ششمین حجت خدا
چشم برجهان میگشاید .امام صادق(ع) که ششمین امام معصوم است و
مذهب شیعه را با نام او بهعنوان مذهب جعفری میشناسند ،در سال  80یا
 83قمری در مدینه به دنیا آمد و پس از رحلت پدر ،رهبری فکری و سیاسی
شــیعیان اصیل پیرو مذهب امامیه را بر عهده گرفت .آن حضرت تا سال
 148قمری در قید حیات بود .در این مدت هزاران شاگرد در محفل درسش
حاضر میشدند و مورد ستایش تمامی عالمان عصر خویش بود .در متون
دینی شیعه ،چندین هزار روایت از آن حضرت در تفسیر ،اخالق و بهویژه
فقه ،رسیده که باعث عظمت حدیث شیعه و موجب تقویت بنیه علمی آن
اســت .برای رسیدن به حضرت دوست .حدیث زیبایش هنوز در صحیفه
روزگار میدرخشد که فرمود« :ما برگزیدگان خدا ،راه روشن بهسوی خدا و
صراط مستقیم هستیم» .آری ،خاندان نبوت ،چراغهای هدایت انسانهایی
هستند که به دنبال سرزمین نور و روشناییاند .وجببهوجب زمین مدینه،
عطر ملکوت گرفته است .مالئک ،بال گستردهاند بر خاک راه تو تا پابوس
احیاگر آیین محمدی صلیاهللعلیهوآله باشند.
منبع:تبيان

تجليل از پيشكسوت ورزش
قهرمانيكشتي
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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 :محمد زارع 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
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تلفن 03152574978-4945-4936 :پیام گیر0315257104 :

اطالعیه
در پايان مسابقات كشتي قهرمان كشوري كه در سالن پيروزي با حضور دكتر
نوروزي شــهردار اصفهان ،مهندس فوالدگر نماينــده مردم اصفهان در مجلس
شوراي اسالمي ،پهلوان هاشم قنبري پيشكسوت كشتي ،حجتا ...كرمي مسئول
تربیتبدنی بسيج ذوبآهن ،دكتر مجيري معاون امور بازرگاني و توسعه صنعت و
معدن استان برگزار شد از مهندس افضلي معاون بهرهبرداری ذوبآهن اصفهان و
پيشكسوت ورزش قهرماني كشتي با اهدا تابلو يادمان مسابقات بزرگساالن تقدير
شد .خليل شكراني ـ خبرنگار افتخاري

در پی استقبال دانش آموزان از دورههای علمی ،آموزشی کانون خیرین فرهنگی بانوان
شرکت ،کالسهای کمکدرسی و تقویتی فیزیک و ریاضی مقطع دهم و یازدهم ویژه
رشته تجربی از تاریخ هشتم آذرماه  96در فرهنگســرای امام رضا(ع) فوالدشهر برگزار
میشود.مدارک الزم جهت ثبتنام عبارتند از :تصوير شناسنامه و كارت ملي ،تصوير كارت

پرسنلي شــاغالن ذوبآهن ،دو قطعه عكس  ،٣*٤واريز مبلغ  ٣٠هزار تومان براى ١٢
جلسه آموزش.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شــماره تلفن ،031 ٥٢٦٢٩٥٦٥0
فرهنگسراى امام رضا(ع) فوالدشهر تماس حاصل فرماييد.

گردهمايي شاعران و مداحان ذوبآهن

ايستگاهصلواتي

به مناسبت هفته بسیج اعضای شورای مقاومت پایگاه بسیج شهید برونسی با مدیر
بخش تولیدات کک و مواد شــیمیایی دیدار و گفتگو کردند .در این دیدار فرمانده پایگاه
ضمن تبریک ماه ربیعاالول و همچنین نابودی گروه تکفیری وهابی داعش سخناني را
ايراد کرد .در ادامه مدیر بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی در سخنانی درباره اهمیت
و جایگاه اعضای شورا و همچنين ارتقای توان دفاعی در سال اقتصاد مقاومتی سخناني
را بيان کرد .در پایان از پیشکسوتان دفاع مقدس برادر سعید استکی فورمن واحد زغال
یک نيز تجلیل به عمل آمد و همچنين برادر استکی نیز خاطراتی از دوران دفاع مقدس
بیان كرد.

حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان ذوبآهن به مناسبت هفته بسيج و پيروزي
بزرگ و عظيم جبهه مقاومت و مدافعان حرم به فرماندهي سردار رشيد سپاه اسالم
حاج قاسم سليماني در خشكاندن شجره خبيثه داعش ،جشن پيروزي در ترمينال
آزادگان برگزار کرد .در اين برنامه گروه موزيك منطقه پدافند هوايي شــهيد نصر
به اجراي رزم نوازي پرداخت و كاركنان شــيفت و روز كار با شير تازه داغ و كيك
پذيراييشدند.

بازديد از خانواده شهدا،جانبازان و
ايثارگرانشركت

بهمنظور پاسداشت رشادتهای يادگاران هشت سال دفاع مقدس ،گروه بازديد
امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران از خانواده شهيدان واالمقام فرهنگ دهقانيان ،سید
حسن مصطفوي ،حسنعلي ملكوتي ،مهديقلي رحيمي و جانبازان معزز علي يزداني،
مصطفي عطايي ،منوچهر عطایی و محمدجعفر سليمي بازديد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ خبرنگار افتخاری

نخستین زایمان بدون درد در
بیمارستانشهیدمطهری
نخســتین زایمان بدون درد ،در بیمارستان شهید مطهری با کادری مجرب و
متعهد توسط پزشکان متخصص ،دکتر کوروش مانی و دکتر شکوفه نوروزی به
همراه کادر مجرب زایشگاه بیمارستان شهید مطهری آزاده رضایی و مسئول بخش
زایمان مریم مسیح زاده انجام گرفت.

فداکاری مادران شهدا ادامه دارد

فــداکاری مادران شــهدا ادامــه دارد.
بانو فرنگیس جعفری مادر شــهید مسعود
عســکری اهل چادگان ،تمام سرمایه 300
میلیون ریالی خود را به هموطنان زلزلهزده
اهدا کرد .ايشــان ،مادر مهرداد عســكري
همكار ذوبآهني شاغل در مديريت اموال
و انبار است.

اطالعيه
كانون خيرين فرهنگی ذوبآهن اصفهــان با همكاري جمعيت هاللاحمر
اصفهان برگزار ميكند :دومين دوره آموزش امداد و کمکهای اوليه
جهت اطالعات بيشتر با شــماره  03137806715 - 09134041372تماس
حاصلفرمایید.

مسابقه کتابخوانی پیامکی ()2
منبع :کتاب سالم بر ابراهیم
انتشارات :گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
بغض گلوی پیرمرد را گرفته بود .چشمانش خیس از اشک شد .صدایش هم
لرزان و خسته :دیشب پسرم را در خواب دیدم .به من گفت :در مدتی که ما گمنام و
بینشان بر خاک جبهه افتاده بودیم ،هر شب مادر سادات حضرت زهرا(س) به ما سر
میزد .اما حاال دیگر چنین خبری نیست .پسرم گفت« :شهدای گمنام مهمان ویژه
حضرت  ...هستند ».پیرمرد دیگر ادامه نداد .سکوت جمع ما را گرفته بود.
 .1زهرا
 .2فاطمه
 .3صدیقه
 .4فاطمه زهرا
عــدد گزینه صحیــح را با توجه بــه متن کتاب به شــماره
 300073193تا  18آذر ماه پیامک نمایید .کانون خیرین فرهنگی
ذوبآهن به قید قرعه به پاسخدهندگان جوايزي تقدیم خواهد کرد.

تسليت

همكارگراميجنابآقايسعيدمرادي

مصيبتواردهراخدمتشماوخانوادهمحترمتانصميمانهتسليتعرضنمودهوازخداوند
متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان سالمتي و طول عمر خواستاريم.

روابط عمومي شركت

برگزارينمایشگاهدستاوردهایبسیج
استاناصفهان

همزمان با ســومين روز هفته بسيج كه به نام بسيج
اعتالي فرهنگي و اجتماعــي نامگرفته بود گردهمايي
شــاعران و مداحــان ذوبآهن به ميزباني ســرحلقه
صالحين شهيد تورجي زاده با حضور سرهنگ حاج مجيد
صابري رئیس سازمان بســيج مداحان استان اصفهان
و حجتاالسالموالمســلمین حاجآقــا زارعي امامجمعه

ورنامخواســت در تاالر تشــريفات برگزار شد .در ابتداي
جلسه برادر محمدرضا شمس مربي اين حلقه از فعاليت
يك ساله حلقه شــهيد تورجي زاده گزارشي ارائه کرد و
در ادامه سرهنگ اميدي فرمانده بسيج ذوبآهن ضمن
تشكر از ابتكار اين حلقه صالحين در برگزاري اين برنامه
به اثربخشی فعاليت شــجره طيبه صالحين در صنعت

يوسف و ايرج اسحاقي ،نادر احمدي و سعيد صادقي

پرداخت .سپس رئیس سازمان بسيج مداحان و امامجمعه
ورنامخواست در خصوص آسیبشناسی در مداحي مطالب
مفيد و ارزندهای ارائه کرد .در پايان برنامه مهدي جهاندار
شاعر آیيني كشور كه در محضر مقام معظم رهبري اجراي
شعرخواني داشــت و موردتقدیر ايشان قرارگرفته بود ،با
موضوع بسيج به شعرخوانی پرداخت.

قنات دوطبقه «مون» ـ اردستان
کوچهباغ سفر قنات مون یک قنات دوطبقه اســت که در هر طبقه آن آبی مستقل
جریان دارد ،بهگونهای که آب هیچیک به دیگری نفوذ نمیکند .تنها نمونه قنات دوطبقه
موجود ،قنات دوطبقه مون در اردستان ایران است .این اثر شاهکار بهعنوان عجیبترین و
تنها قنات دوطبقه جهان در تاریخ  ۲۶تیرماه  ۱۳۹۵در اجالسیه استانبول ترکیه بهعنوان
بیستمین اثر ایران به ثبت جهانی رسید .این قنات در محله مون یکی از محالت شهرستان
اردستان در اســتان اصفهان قرار دارد .قنات دوطبقه مون با شماره  ۹۰۲۳در سال  ۸۲در
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .این قنات  ۸۰۰سال پیش حفرشده که تنها قنات
دوطبقه جهان است .معماری قنات دو کانال موازی که بر روی هم قرارگرفته و در چاههای
عمودی مشترک ،تشکیلشده است .نامگذاری چاه دوقلو بهاینعلت است که در این محل
دو میله چاه در کنار هم قرار دارند که یکی از آنها متعلق به چاه رویین به عمق  ۲۷متر و
دیگری متعلق به قنات زیرین به عمق  ۳۰متر است که اگر دهانه کوره قنات زیرین را یک
متر فرض کنیم کل عمق چاه مادر به  ۳۱متر میرســد .از این محل به بعد قنات دارای
میلههای مشترک است .این قنات  3/5تا چهار کیلومتر طول دارد و عمق مادر چاه آن ۳۱
متر اســت دارای  ۳۰میله است و مقدار آبدهی آن  ۶۰لیتر در ثانیه و آب آشامیدنی حدود
 ۲۰۰نفر از اهالی محله مون اردستان را تأمین میکند .میلههای نخستین این قنات در محله

ديدار مدير روابط عمومي
و فرمانده بسيج شركت
بهمناسبتهفتهبسيج،مديرروابطعموميشركتدرحوزهمقاومتبسيجشهيدتندگويانحضور
یافتوبااعضاشورايبسيجوفرماندهبسيجذوبآهنديدارکرد.دراينديدارمهندساميريضمن
تبريكهفتهبسيجبرهمهتالشگرانخطاولجبههصنعتگفت:امروزهخدماتبسيجدرجایجای
ايران اسالمي بركسي پوشيده نيست و بسيج هم در ذوبآهن منشأ خیروبرکت بوده و هست و از
همكاري خوبي كه بين صنعت و بسيج وجود دارد تشكر ميكنم .اميدوارم همه با هم در رشد و
شكوفايي صنعت عظيم ذوبآهن موفق باشيم .در ادامه سرهنگ اميدي گفت :ما همه توان خود را
جهت اثربخشي بسيج در ذوبآهن به کار بستهایم و در هرکجا كه بتوانيم و نياز باشد نقشآفرینی
خواهيم داشت و بسيجيان ذوبآهن با روحيه ايثار و جهاد در اين راه همراه ما هستند.

تولدت مبارک

در روزهاي گذشته ،نورسيده هایي 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

«محال» واقع در جنوب شهر اردستان حفرشده و بهطرف شمال غرب امتداد دارد .آنچه از
منابع مکتوب مشخص است این است که این قنات پیش از اسالم و بویژه دوران کیانیان و
اشکانیان و ساسانیان حفرشده است.
مديريت خدمات و امور اجتماعي ،خدمات اقامتي و تفريحي
داريوش بهادري

اطالعیه ورزشی
تربیتبدنی بســيج ذوبآهن در نظر دارد به مناســبت والدت باسعادت حضرت رسول
اکرم(ص) و والدت حضرت امام جعفر صادق(ع) مسابقه طنابکشی بین پایگاههای مقاومت
بسیج به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج شهید برونسی واقع در مديريت تولیدات کک و مواد
شیمیایی را برگزار کند .لذا از عالقهمندان دعوت میشود جهت ثبتنام با برادر اكبر عبدالبراتي
به شــماره همراه  09133708510و برادر عباس فتحیان داخلی 09131007279 -3371
تماس حاصل فرمايند .زمان برگزاری مسابقه 1396/9/14

کوهنوردانذوبآهنبرفرازکوهمحمدنوجوان

تیم فوتبال کارکنان شرکت با انجام مسابقات زیبا و کسب دو پیروزی و یک تساوی به جمع
چهار تیم برتر مسابقات کارگران استان پیوست و در مرحله نیمهنهایی با تیم فوتبال مجتمع
فوالدمبارکه روبرو خواهد شد .سرپرستی ورزش همگانی

عيادتازبیمارانبيمارستانشهيدمطهري

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ،سرهنگ امیدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید
تندگویان بهاتفاق دکتر آجدانی رئیس بیمارستان شهيد مطهري ،زهره گلچین فرمانده پایگاه
بسیج حضرت زینب(س) و تني چند از مسئولين ،شنبه چهارم آذرماه از بیماران بخشهای
مختلف بیمارســتان با اهدای شاخههای گل عیادت کردند .دکتر آجدانی ریاست بیمارستان
ضمن تبریک هفته بســیج از همکاری حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان و پایگاههای
حضرت زینب(س) و شهید مطهری تقدیر کرد و داشتن روحیه بسیجی پرسنل را عامل تقویت
روحیه آنها دانست و اعالم کرد با این روحیه در مقابل تمامی مشکالت میتوان ایستاد.

جمعآوریضايعات

به مناسبت هفته بسيج حلقه صالحين شهيد طهراني مقدم از پايگاه مقاومت بسيج مقداد
مستقر در كارگاه ریختهگری و مدلسازی در قالب اجراي طرح جمعآوری ضايعات فلزي در
هفتمين طرح به ميزان  7هزار و  500كيلو ضايعات جمعآوری و تحويل قسمت ذوب کردند.

نمایشــگاه دستاوردهای بسیج اســتان اصفهان با حضور جانشــین فرمانده سپاه
صاحبالزمان(عج) سردار فدا و سایر مسئوالن در محل ناحيه بسيج امام صادق(ع) با ارائه
آخرين دستاوردهاي تخصصي بسيج برگزار شد .غرفه ایثارگران عرصه صنعت نيز بهعنوان
غرفه جامعه کارگری اســتان اصفهان با حضور بسيج ذوبآهن و ارائه خدمات بسيج در
عرصه صنعت و محصوالت اقتصاد مقاومتي ازجمله ريل در معرض دید بازدیدکنندگان
اعم از کارمندان ،هنرمندان ،اصناف و ...قرار گرفت.

بر بال لك لك ها

صعود تیم فوتبال کارکنان به مرحله
نیمهنهاییمسابقاتکارگراناستان

تشكروسپاس
بدينوسيله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به اينجانبان ضمن ابراز
همدردي ،موجب تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه قدرداني نموده ،اميد است
درشادیهایتانجبرانکنیم.

ديدار اعضای شورای پایگاه بسیج شهید
برونسی با مدیر بخش تولیدات کک و
موادشیمیایی

تیم  25نفره گروه دو کوهنوردی ذوبآهن اصفهان در آدینه سوم آذرماه به قله کوه محمد
نوجوان صعود کرد .دامنههای این کوه با یک جاده خاکی  15کیلومتری به روستای تاریخی
پیکان در بخش جرقویه اصفهان متصل میشود .قله این کوه که از هر طرف با دیوارههای
بلند احاطهشده حدود  2هزار و  300متر از سطح آبهای آزاد بلندا دارد .در دامنه کوه ،چشمه
آبی وجود دارد که گفتهشده در قدمگاه محمد حنفیه فرزند امام نخست شیعیان جاری شده و
به این علت این کوه به کوه محمد نوجوان نامیده میشود .در انتهای این برنامه اعضای تیم
با هماهنگی سرپرست گروه نسبت به جمعآوری و پاکسازی زبالههای محیط در دامنه این
کوه پرداختند .کوهنوردان در بازگشــت بر سر راه خویش به اصفهان ،از روستای تاریخی و
گردشگری قارنه نیز دیدن کردند .فرهادی ـ خبرنگار افتخاری

افتخارآفرینیفرزندجانبازشاغل
در مديريت نسوز
كســب مدال طال در مسابقات هنرهاي فردي  2017تركيه به ميزباني فدراسيون جهاني
 KUBOتوســط آقاي حامد جعفري و همسرشان سركار خانم رفيعي و راهیابی اين زوج به
مسابقات فستيوال جهاني هنرهاي رزمي 2018فرانسه را به ايشان و همكاران ذوبآهن تبريك
عرض نموده و موفقيت و توفيق روزافزون براي اين عزيزان خواستاريم .حامد جعفري فرزند جانباز
و شاغل در مديريت نسوز است و از مدرسين كانون خيرين فرهنگي ذوبآهن نيز به شمار میرود.
امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران ،كانون خيرين فرهنگي ذوبآهن اصفهان

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

حميد رضا حيدري

1396/08/15

فوالدسازي

آنيسا

امين بابا ساالري

1396/08/15

روابط عمومي

محمد صدرا

امين بابا ساالري

1396/08/15

روابط عمومي

باران

مسعودفتاحيان

1396/08/15

كك سازي

حلما

ناصرسليماني

1396/08/20

كك سازي

آرسام

عباساميني

1396/08/20

كك سازي

آوا

احسانتركيان

1396/08/22

كك سازي

فريماه

وحيد رياحي

1396/08/18

كك سازي

رهام

مجيد كريم زاده

1396/08/06

آگلومراسيون

نازنينزينب

احمد رضا عليرضائي

1396/08/23

آگلومراسيون

آنيتا

مرتضيابراهيمي

1396/07/17

بيمارستان

ايليا

عمارسلطاني

1396/08/27

كوره بلند

اميرمحمد

فرهاد اديبي

1396/08/14

فوالدسازي

آدرينا

مجيدمالكي

1396/06/22

نورد

فاطمه

سلمانبهرامي

1396/07/25

نورد

دلسا

شاغل

مرتضيسامع

1396/08/02

نورد

ترنم

محمد باقر كرمي

1396/08/16

نورد

مليكا

رسول دريساوي زاده

1396/08/25

نورد

محمدحسين

اصغرميرزائي

1396/08/16

نورد

ريحانه

رسول شريفي

1396/08/26

خدمات

زهرا

بابك نوري

1396/08/17

توليد و توزيع
برق

آرين

اصالن صانعي

1396/08/25

توليد و توزيع
برق

رادين

محمدمختاري

1396/08/15

راه آهن

رادمان

شهبازشفيعي

1396/08/16

راه آهن

مهرسام

ولي اله مهدي نژاد

1396/08/25

نورد

رادمهر

