استفاده از آخرین استانداردهای
آزمون سطح ملی و بینالمللی
در ذوبآهن اصفهان
رعايت دقيق استانداردهاي محصول،
صادرات ،تنوع توليد،همكاري با سازمان ملی
استاندارد ايران ،پیادهسازی سیستمهای
مديريتي ،امور پژوهش و آموزشي و همچنين
توليد مقاطع جديد ساختماني و صنعتي
باکیفیت باال ازجمله ناوداني بال شیبدار و
بال موازي...

02

تاكيد معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي
استاندار اصفهان بر تداوم خدمات بيمه
درمان بازنشستگان ذوبآهن
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در جلسهای كه با حضور سيد
رضا عقدايي معاون سياسي،
امنيتي و اجتماعي استاندار
اصفهان ،مهندس صادقي
مديرعامل ذوبآهن ،دكتر
حسين بانك مدیرعامل بيمه
سالمت استان...

سخن اول
فرازهايي از بيانات مقام
معظم رهبري در دیدار با
نخبگانجوانعلمی

02

دولتهــای اروپایی بر برجام تأکیددارند اما این کافی
نیســت .تا طرف مقابل برجام را پاره نکند مــا آن را پاره
نمیکنیم اما اگر او برجام را پاره کرد ما آن را ریزریز میکنیم.
او ًالاروپابایددرمقابلاقداماتعملیآنهابایستد؛ثانیًاازورود
به مسائل دفاعی ما باید پرهیز کند؛ اینکه همان حرف را
بزنند که چرا ایران در منطقه حضور دارد ،یا چرا ایران موشک
دارد؛ ما این را از اروپاییها قبول نمیکنیم .نمیخواهم وقت
را صرف پاسخگویی به اباطیل و یاوهگویی رئیسجمهور
بی چاک دهن آمریکا کنم .این ضایع کردن وقت اســت.
نالمللوبهوجودآورندهداعش
آمریکاکارگزارصهیونیسمبی 
است .شما توقع دارید آمریکا از نیرویی که جلوی داعش
ایستاده عصبانی نباشد؟ همه یقین داشته باشند که این بار
همآمریکاازملتایرانشکستخواهدخورد.رئیسجمهور
آمریکا بالهت نشان میدهد اما این موجب نشود از مکر
آمریکا غافل شویم .عدهای از ۱۰۰سال پیش میگفتند اگر
میخواهید پیشرفت کنید باید بروید ذیل غرب ۵۰.سال در
دورهپهلویذیلغرببودیم؛چهپیشرفتیکردیم؟وابستگی
بیچارگی میآورد .یکی از عناصر اصلی نجات از وابستگی،
پیشرفت علمی است .صنعت کشور دچار آفت مونتاژکاری
اســت و این باعث عدم تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه
میشود .باید در یک بازه ۱۰ساله ،رویکرد صنعتی کشور از
مونتاژبهنوآوریتغییریابد.

در مراسمی با حضور معاون اول رئیسجمهور

ذوبآهن اصفهان تندیس واحد نمونه
کشوری استاندارد را دریافت کرد
02

خواستههایهمکاران
و پاسخهای مسئولین در دیدار با
تالشگراننتمکانیک
02

رویـــداد

تغییر طرح سرند 50تن آهک
بهجای سرند  25تن شماره یک
كارگاه پخت آهك
رویـــداد

02

گرده با قطر 250میلیمتر در ذوبآهن
اصفهانتوليدشد

توليد گرده با قطر 250میلیمتر به همت تالشگران ذوبآهن اصفهان
براي نخستین بار در ايران و خاورميانه صورت گرفت .مهندس يوسف زاده،
سرپرســت كارگاه نورد  650ذوبآهن اصفهان كه محل توليد اين گرده
است ،گفت :اين مقطع با توجه به نياز بازارهاي داخلي و صادراتي و با توان
مهندسي تالشگران ذوبآهن اصفهان براي اولين بار در ايران و خاورميانه
طراحي و تولیدشده است .وي ظرفيت توليد گرده با قطر  250میلیمتر را
 400هزار تن در سال بيان کرد و اظهار داشت :اين مقطع در صنايع مختلف
ازجمله صنايع خودروسازي ،فوالدي ،توليد لوله ،بافت هاي با قطر باال و
بهطورکلی در توليد قطعات نهايي كاربرد دارد .سرپرست كارگاه نورد ،650
توليد گرده با قطر باالتر از  250را نيز در ذوبآهن امکانپذیر دانست و اين
موفقيت را به كليه تالشگران ذوبآهني تبريك گفت.

در راستاي ارائه خدمات بانكي به پرسنل خدوم و زحمتكش شركت ،هماهنگیهای الزم با بانك
قوامين جهت ارايه تسهيالت بانكي صورت پذيرفته است .همكاران محترم در صورت درخواست
میتوانند اطالعات تكميلي و مدارک تسهيالت را از طريق شعب منتخب ذيل دريافت نمايند.
-1كليه شعب سطح شهر اصفهان
-2زرینشهر جنب دادگستري
-3فوالدشهر محله  A2جنب مصالي شهر فوالدشهر
دفتر معاونت مالی و اقتصادی شرکت

با عنايت به موافقت و حمايت مديرعامل شــركت،
جهت اعزام عاشقان اباعبدا( ...ع) به كربال و مشارکت
كاركنــان در همايش پیادهروی اربعين حســيني،
تسهيالت زير جهت كاركنان و خانواده محترم آنها در
نظرگرفتهشدهاست.
الف :ثبتنام از زائرین اربعین به میزبانی حوزه مقاومت
بسیج شــهید تندگویان واقع در ســاختمان اداری
فوالدسازی میباشد .در اين خصوص به موارد ذيل
توجهفرماييد.1:اقداماتالزمجهتدریافتگذرنامهو
ویزاتوسطهمکارانانجامگیرد.
.2ثبتنام از تاریخ 96/7/30است.
.3مسول ثبتنام برادر مهرداد باقری مسول اردویی و
گردشگری بسیج به شماره ثابت 7520و تلفن همراه
09140196903میباشد.
.4اعزام اولین کاروان در تاریخ  96/8/6و سایر اعزامها
متعاقبًااعالممیشود.
.5اعزام زائرین محترم تا مرز عراق (چزابه) است.
.6ثبتنام ویژه همکاران و خانوادههای محترم آنها

فرهنگی

03

صرفهجویی20ميلياردريالي
درنسوزچينيكنورتور
ذوبآهناصفهان
رویـــداد

02

احسان دشتیانه با اشاره به بخشنامه جدید وزارت صنعت معدن و تجارت:

کلمیلگردتولیدیذوبآهناصفهان
در بورس کاال عرضه میشود
بخشنامهایمبنیبرالتزامتولیدکنندگانمیلگردآجدارشامل
شرکتهای فوالد خراسان ،فوالد میانه (آذربایجان) ،فوالد کویر
کاشــان و ذوبآهن اصفهان به عرضه حداقــل  ۵۰درصد از
تولیدات خود در بورس کاالی ایران از ســوی معاونت معدن و
صنایعمعدنیوزارتصمتاعالمشد.مبنایتعیینکنندهقیمت
شمش،میانگینقیمتهفتگیفروشنقدیمیلگردخواهدبود.
همچنین تولیدی کارخانههای فوق شامل کالف  ۸الی  16/5و
شاخه آجدار  ۸الی  ۳۲در بورس کاالی ایران است .تعیین قیمت
پایه فروش شمش در بورس کاالی ایران نیز معادل با ۸۹درصد
میانگین قیمت میلگرد ،محاسبهشده بر اساس مکانیزم یادشده
انجام میشود .احسان دشتیانه ،معاون بازاریابی و فروش شرکت
ذوبآهن اصفهان در این خصوص گفت :با توجه به اینکه کل

میلگرد تولیدشده در شرکت ذوبآهن اصفهان ،در بورس کاال
عرضه میشود بنابراین بخشنامه جدید تاثیری بر روند فروش
میلگردذوبآهن،قیمتاینمحصولوبازارفروشداخلیمیلگرد
نخواهد داشت .وی در خصوص افزایش قیمت الکترود گرافیتی و
تاثیرآنبربهایتمامشدهتولیداتذوبآهنگفت:ازآنجاکهبخش
عمده تولید فوالد ایران به الکترود گرافیتی وابسته است ،افزایش
نرخالکترودتاثیرمستقیمیبرافزایشبهایتمامشدهفوالدکشور
و بهتبع آن ،قیمت فروش محصوالت فوالدی دارد .البته شرکت
ذوبآهناصفهاننسبتبهسایرشرکتهایفوالدی،وابستگی
بسیار کمتری به الکترود گرافیتی داشته و به همین سبب ،هزینه
تولیدنیزکمتراست؛بنابرایندر«ذوب»بابتافزایشنرخالکترود
گرافیتی،جاینگرانینخواهدبود.

آغاز حمل محصوالت ذوبآهن اصفهان برای
نخستین بار از طریق ریل

اطالعيه

است.
.7جهتقطعیشدنثبتنامارائهویزاالزامیاست.
.8کلیه اعزامها راس ســاعت  17از محل مســجد
الزهرا(س)جنبساختمانتوحیدانجاممیگیرد.
ب :مبلــغ  5،000،000ريال وام زيارتي به پرســنل
شاغل و حداكثر يك نفر همراه (همسر یا فرزندان) تا
سقف  10،000،000ريال با اقساط  10ماهه در نظر
گرفتهشدهاست.لذاازمسئولينمحترمروابطصنعتي
خواهشــمند است نسبت به ارسال ليست و مدارك
پرســنل متقاضي در قالب فرم معرفي و تعهدنامه
تسهيالت زيارتي به همراه كپي برابر اصل مدرك
اخذ ويزا يا گذرنامه ممهور ،صرفًا تا پايان آبان ماه سال
جارياقدامالزممعمولفرماييد.شایانذکراستزائرين
اربعينپسازبازگشتازاينسفرمعنويباارائهمدارك
خود به روابط صنعتي قسمت مربوطه ،میتوانند از سه
روزمرخصيتشويقياستفادهنمايند.
حوزهمقاومتبسيجشهيدتندگويان
مديريتخدماتواموراجتماعي

سالمت روان در محیط کار
همراه با بهرهوری بهتر

تالشگرانسرپرستيسيكل
گردشي با جديت در جهت كاهش
مصرف آب گام برمیدارند

براي نخستین بار در ايران و خاورميانه

اطالعيه ثبتنام و تسهيالت
جهت زائرين اربعين

سرمقاله

در اين شماره میخوانید:

چهارمين
شماره نسخه
الكترونيكي
مجله فوالد
منتشر شد

تأثیر قابلیتهای بازاريابي و عمليات بر توســعه بازارهاي
صادراتي محصوالت فوالدي
بهبود خواص تربيولوژي و سختي فوالد
تحليل بازار جهاني فوالد
سیستمهای مكشي تميزكاري خشك اماكن توليدي
جهت ارســال مقاله خود میتوانید از نشاني ايميل زير
استفاده نمايند.
Folad@ esfahansteel. Com
ضمنًا به نويسندگان مقاالت حقالزحمه پرداخت خواهد شد.

مدیرکل راهآهن اصفهان از جذب و حمل نخستین محموله
محصوالت ذوبآهن اصفهان توسط ناوگان ریلی برای اولین
بار خبر داد و تصریح کرد :صنعت فوالد در همبستگی با صنعت
راهآهن برای رونق صنعت و اقتصاد کشور نقش کلیدی دارند
و در این راستا انتخاب راهآهن بهعنوان گزینه نخست حمل
محصوالت ذوبآهن اصفهان همچون حمل مواد اولیه آن
باعث بهبود روند فعالیتها و بهینهسازی بهرهوری اقتصادی
و افزایش ایمنــی جادهها و کاهش تلفات جادهای و کاهش

مصرف سوخت و آالیندههای زیستمحیطی خواهد شد .سید
رضا سادات حسینی ادامه داد :با توافق صورت گرفته نخستین
محموله محصوالت ذوبآهن اصفهان در روز جمعه بیست و
یکم مهرماه سال جاری به بندرعباس اعزام شد و تالش ما این
است تا در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه ،باهدف
افزایش سهم ریل در جذب و جابجایی بارهای مراکز عمده
صنعتی استان ،زمینه بهبود بستر الزم جهت عملیاتی شدن
این امر فراهم شود.

روز  18مهــر مصادف با  10اکتبر هرســال مصادف
اســت با روز جهانی سالمت روان یا روز جهانی بهداشت
روان .به همین مناسبت هرساله در این روز همایشها و
گردهماییهایی علمی در سراسر جهان برگزار میشود و
هدفازبرگزاریاینگونههمایشهاآموزشجهانیدرزمینه
سالمت روان و افزایش آگاهی مردم و مخصوصًا شاغلین
عرصه کار و صنعت است .بیشک انتخاب شعار سالمت
روان در محیطهای کاری نشــان میدهد که نهادهای
جهانی به این باور رســیدهاند که سالمت روان در محیط
کاری ارزشمند است و یکی از عوامل افزایش بهرهوری و
بازدهی کار است .بهطورکلی بهداشت روانی در محیط کار
را به معنای مقاومت در مقابل به وجود آمدن پریشانیهای
روانی و اختالالت رفتاری در کارکنان و سالمسازی فضای
روانیکارتعریفکردهاند.بهداشتروانیدرمحیطکارامروزه
بهعنوانیکضرورتبرایایجادحساحتراموقدرومنزلت
در محیط کاری و نیز افزایش بهرهوری مطرح است .یکی از
نشانههایبهداشتروانیدرمحیطکار،رضایتمندیشغلی
فرداستزیرارضایتشغلیموجبافزایشکاراییوکاهش
اشتباهات در کار میشود .رضایت از کار برای مدیران نیز
همیشه از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا کارمند یا کارگر
راضی بازده بهتری دارد .غیبت نمیکند ،حادثه نمیآفریند،
باند تشکیل نمیدهد ،شاد است و این شادی را در فضای
کاریخودبهوجودمیآورد.تحقیقاتبیانگرآناستکهبین
عملکرد کاری و عدم رضایت از کار همیشه رابطه مستقیم
وجود دارد .بهطوریکــه کارکنانی که از محیط کار خود
ناراضیهستندبیشتردرمعرضسندرمهایجسمییاروانی
و یا دیگر سندرمها قرار دارند و بر همین اصل عوامل مؤثر
در سالمت روان در محیط کار را میتوان به دو گروه عمده
(عوامل فیزیکی و عوامل انسانی) تقسیمبندی کرد .عوامل
فیزیکیماننددستگاهها،وسایلایمنی،سروصدایمحیط،
آلودگیهای محیط کار و عوامل انسانی مانند شخصیت،
نگرش،ادراک،کشمکشهایفردییاگروهیدرسالمت
روان نقــش دارند که در این میان هر دو عامل میتواند بر
بهداشت روانی کارکنان اثر مثبت یا منفی داشته باشند و
استرسهای ناشی از آن نیز از طریق سردرد ،سوءهاضمه،
خستگی،ضعفدستگاهایمنیونهایتًاآسیبپذیریشدید
در برابر بیماریها منعکس میشود .حتی تحقیقات نشان
داده است وجود شایعات در محیطهای کاری نیز بر سالمت
کارکنان مؤثر است و موجب افزایش فشارخون و تپش قلب
و دیگر بیماریها شود؛ و در این راستا روانشناسان بر این
اعتقادند که بیتوجهی بهســامت روان کارکنان موجب
میشــود تا آنان دچار مسائل و مشکالت فراوانی شده و
درنتیجه نمیتوانند وظایف خود را در محیط کاری و حتی در
زندگی روزمره خود بهطور تمام و کمال انجام دهند .این نوع
افرادعملکردبسیارضعیفیخواهندداشتواینامرموجباز
بینرفتنسالمتروانیوعدمشکوفاییتواناییهایبالقوه
آنان میشود که نتیجه آن عدم کارایی کافی و بهرهوری
بهتر خواهد شد .بیشک با توجه به مسائل فوق میطلبد
وزارت بهداشــت بر مقوله افزایش سواد سالمت روان کار
و افزایش سالمت روان مردم توجه خاص مبذول نماید؛ و
بر اساس همین اعتقاد مدیریت و پرسنل بیمارستان شهید
مطهری همیشــه خود را موظف به همکاری با پرسنل
شریف و زحمتکش کارخانه بزرگ ذوبآهن و همراهی در
بهبود وضعیت روحی و روانی پرسنل و خانواده محترم آنها
یدانند و از هیچ کوشش و حمایتی دریغ نخواهند داشت و
م
اعتقادراسخدارندکهوجودکارکنانسالم،تندرستوبانشاط
در محیط کار موجب بهبود اخالقیات و افزایش بهرهوری و
به طبع آن سرافرازی و عدم نیاز به خارج از کشور خواهد شد.
روابطعمومیبیمارستانشهیدمطهری
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سالم آتشکار
تعدادی از همکاران در تماس با شماره  104سالم آتشکار روابط عمومی
ســؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ مسئوالن
شدهاند:
**  .1تعرفه و نحوه محاسبه هزینههای دندانپزشکی چگونه
است؟
مدیریت بیمه و اموال :پرداخت هزینههای دندانپزشــكي تا ســقف
 1.300.000ريال خالص (پس از كسر  30درصد فرانشيز) براي هر خانوار
بر اساس حداكثر تعرفههای اعالمشــده از سوي بيمهگزار در تعهد بيمه
ايران است .ضمنًا در صورت مراجعه به مراكز غير طرف قرارداد ،پرداخت
هزینههای مازاد بر  1.300.000ريال تا سقف تعرفههای اعالمشده ،پس از
كسر فرانشيز از طريق پرفراژ حقوق از محل صندوق بیمهگذار واريز خواهد
شد.
**  .2پرداخت هزینههای ایمپلنت و ارتودنسی بر چه اساس
و دستورالعملی است؟
مدیریت بیمه و اموال :پرداخت هزینههای ايمپلنت و ارتودنسي ثابت از
محل صندوق بیمهگزار و مطابق دستورالعمل مربوطه است .جهت انجام
ايمپلنت و ارتودنسي الزم است ابتدا فرم مربوطه را از روابط صنعتي دريافت
نمــوده و پس از تائيد مديريت اموال و بيمه بــراي انجام اقدام نمايند .در
شــشماهه دوم سال با توجه به تکمیل ظرفیت پذیرش انجام نمیگردد
و به سال آینده موکول میشــود .در ضمن به اطالع همکاران میرساند
صرفًا کلینیکهای دندانپزشكي و پزشكان طرف قرارداد بیمهگر میتوانند
به بیمهشــدگان ذوبآهن خدمات دندانپزشكي ارائه نمايند كه مورد تأييد
بیمهگذار باشند .بديهي است فهرست کلینیکها و پزشكان طرف قرارداد
بیمهگــر در ابتداي قرارداد در اختيار بیمهگذار قرارگرفته و بیمهگذار پس از
انتخاب ،نتيجه را به بیمهگر اعالم میکند.
** .3علــت عدم همــکاری تعــدادی از کلینیکهای
دندانپزشکی با همکاران چيست؟
مدیریت بیمه و اموال :با توجه به بهروزرســانی مراکز و کلینیکهای
طرف قرارداد از طریق ســایت بیمه ایران تعدادی از کلینیکهای که قب ً
ال
طرف قرارداد بوده در حال حاضر اعالم عدم همکاری نموده به شــرح زیر
جهت اطالع همکاران اعالم میشود :کلینیک بهبود بهارستان ،کلینیک
دندانپزشکی روزبهخیابانارباب اصفهان،کلینیکشاهطالبیخیابان محتشم
کاشانی.
**  .4ابراز گالیه از سیستم تأسیساتی رستوران متالورژی.
مدیریت انرژي و بهینهســازی ســوخت :پیگیریهای الزم از طریق
مدیریت امور فنی بهرهبرداری انجام شــد .در این رابطه نیاز به همکاری و
مساعدت بیشتر مدیریتهای مربوطه در خصوص حل مشکالت تأسیساتی
رســتوران متالورژی از طریق خرید دستگاه اسیپلیت و یا تعویض سیستم
لولهکشیاست.
افکارسنجی روابط عمومی

خواستههای همکاران و
پاسخهای مسئولین در دیدار
با تالشگران نت مکانیک

در ادامه برگزاری سه جلسه تعاملی با همکاران مهندسی برنامهریزی
و نظارت بر نگهداری و تعمیرات (نت مکانیک) ،مهندس علمداری مشاور
فرهنگی و اجتماعی مدیرعامل به همراه مدیران حوزه منابع انسانی ،مدیر نت
مکانیک و معاون روابط عمومی ،سهشنبه بیست و پنجم مهرماه با حضور در
کارگاه مکانیکی و عملیات حرارتی ( )48از نزدیک در جریان فعالیتهای این
کارگاه و خواستههای کارکنان آن قرار گرفتند .در این بازدید مهندس رضوی،
مدیر نت مکانیک و مهندس مقدس ،سرپرست کارگاه مکانیکی و عملیات
حرارتی (کارگاه  )48ضمن معرفی قسمتها و فعالیتهای مختلف و معرفی
ماشین آالت و تجهیزات و پتانسیلهای موجود کارگاه مربوطه به توضیح
مشکالت و خواستههای همکاران خود پرداختند .در پایان بازدید نیز تعدادی
از کارکنان به نمایندگی از همکاران به ذکر بعضی از خواستهها از قبیل ارائه
زودتر و راحتتر تسهیالت وام ،تعلق گروه ها و سمتهای شغلی ،محاسبه
ســوابق کاری و سنوات و سختی کار پرداخته و مدیران حاضر پاسخهای
الزم را ارائه کردند .مهندس علمداری گفت :هدف از این بازدیدها مشاهده
مستقیم شرایط کاری و شــنیدن حرفها و خواستههای همکاران است.
مدیران و مسئولین مربوطه پسازاین تعامالت تا حد ممکن و طبق شرایط
شرکت و در چهارچوب قوانین برای حل آن چارهاندیشی و اقدام خواهند کرد.
فرهادی ـ خبرنگار افتخاری

تغییر طرح سرند
 50تن آهک بهجای
سرند  25تن شماره
یک كارگاه
پخت آهك

ذوبآهن اصفهان تندیس واحد نمونه کشوری استاندارد را
دریافت کرد

در مراســم تقدیر از واحدهای نمونه کشوری استاندارد،
ذوبآهن اصفهان بهعنوان واحد نمونه کشوری معرفی شد.
مهندس صادقی مدیرعامل ذوبآهن اصفهان تندیس واحد
نمونهاستانداردولوحتقدیرمربوطهراازدکترجهانگیریمعاون
اولرئیسجمهوردریافتکرد.اینمراسمباحضورمعاوناول
رئیسجمهور،دکترشریعتمداریوزیرصنعت،معدنوتجارت
و دکتر پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد ،جمعی از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،استانداران و صاحبان
صنایع در سالن اجالس سران سهشنبه  25مهرماه برگزار
شــد .مهندس صادقی مدیرعامل ذوبآهن در مصاحبه با
خبرنگارماكسباينموفقیتهارانتيجهتالشوهمتهمه
كاركنانشركتبهویژهپرسنلزحمتکشخطتولیدوکنترل
کیفیتدانستوگفت :رعايتدقيقاستانداردهاي محصول،
صادرات ،تنوع توليد،همكاري با سازمان ملی استاندارد ايران،
پیادهسازی سیستمهای مديريتي ،امور پژوهش و آموزشي و
همچنينتوليدمقاطعجديدساختمانيوصنعتيباکیفیتباال
بدار و بال موازي ،تيرآهن بالپهن،
ازجمله ناوداني بال شی 
ميلگردهايصنعتیمتنوعازجملهشاخصهایتعیینکنندهدر
معرفي ذوبآهن بهعنوان واحد نمونه كيفيت است .مهندس
شیرین پرور ،مدير كيفيت ذوبآهن اصفهان نیز دراینباره
گفت :در ســالهای اخير با مشــاركت مناسب و ارزشمند
كارخانه ،تدوين استانداردهاي ملي ازجمله استانداردهاي ملي

ناوداني ،تیرآهنهای بالپهن ،نبشي و چندين فقره بازنگري
استانداردها و تدوين آنها انجامگرفته و در حال حاضر تدوین
استاندارد ریل راهآهن در جریان است .وي یادآور شد :استمرار
سيستم هاي مديريتي ازجمله،ISO14001،ISO9001
 ISO 10015 ،OHSAS 18001و همچنيــن
پیادهسازی سيستم مديريت آزمايشگاه مطابق با 17025
 ISOو اخذ گواهينامه آزمايشگاه همكار سازمان استاندارد،
رعایت دقیق استانداردهای ملی ایران در تولید محصوالت
فوالدی ،صادرات بر اساس استانداردهای ملی کشورهای
هدف و یا استانداردهای منطقهای و بینالمللی محصوالت،
آموزش،پژوهشوتوسعهمحصوالتوایجادتنوعمحصول،
ذوبآهن اصفهــان را در رده برترینهای كيفيت و رعايت
كننده استانداردها در سطح کشور قرار داده است .وي با اشاره
به كيفيت باالي محصوالت كارخانه چه ازلحاظ ذاتي و چه
ازلحاظ ظاهري ،ابراز اميدواري نمود :پروژههای در دست اقدام
براي افزايش و تنوع كيفيت توليد هرچه سريعتر به مرحله
انجام برسد .مدیر کیفیت ذوب آهن در پايان ضمن قدرداني از
مهندس یزدی زاده معاون سابق برنامه ریزی و توسعه ذوب
آهن و مهندس عباس زاده مدیر سابق کیفیت این شرکت
و تالش هاي همه كاركنان ذوب آهن به خصوص پرسنل
ســخت كوش در خطوط توليد ،پرسنل كنترل كيفيت ،
آزمایشگاه مرکزی  ،انرژی  ،آموزش  ،پژوهش و انرژی اخذ

افتخارات در زمينه كيفيت را نتيجه تالش بازرسين كنترل
كيفيت وپرسنل خطوط توليد و ديگر واحدهاي پشتيباني و
همچنين حمايت هاي همه جانبه مديريت عالي سازمان
عنواننمود.
** ذوبآهن اصفهان واحــد توليدي نمونه
كشوريشد
همچنين به مناسبت روز جهاني استاندارد آیین تجليل
از واحدهاي نمونه توليدي در دو بخش كشوري و استاني
با حضور مهندس نيره پيروزبخت ،رئیس ســازمان ملي
استاندارد ايران ،مهندس فوالدگر نماينده مردم اصفهان در
مجلس شوراي اسالمي ،دكتر زرگر پور استاندار اصفهان،
عبدالوهاب سهلآبادی رئیس اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و
کشاورزی استان و نایبرئیس اتاق ايران ،مهندس احمديه
رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان و
تني چند از ديگر مســئوالن و همچنين مديران كيفيت
سازمانها  26مهرماه در سالن نگين نقشجهان برگزار شد.
در آيين مذكور مهندس احمد صادقي مديرعامل ذوبآهن
اصفهان لوح تقدير تولیدکننده نمونه كشوري را از دست
رئیس سازمان ملي استاندارد ايران دريافت کرد .مهندس
نيره پيروز بخت رئيس ســازمان ملي استاندارد ايران در
اين آيين گزارشــي از عملكرد اين ســازمان ارائه نمود و
گفت :درگذشــته ،استاندارد تنها به حوزه كاال محدود بود

صرفهجویی 20ميلياردرياليدرنسوزچيني
كنورتورذوبآهناصفهان
با نسوزچيني كنورتور شماره 3با استفاده از آجرهاي باقيمانده از ستهاي
خریداریشده قبلي صرفهجویي بالغبر 20ميليارد ريال حاصل شد .مهندس
نصيري ،معاون مدير نسوز ذوبآهن اصفهان ضمن بيان خبر فوق گفت :از
بدوتأسیساينمدیریتهمواره
جلوگیری از اتالف مواد نسوز و
نیز استفاده از مواد رسوبی موجود
در انبارها در رأس برنامهها بوده
و صرفهجویی اخير نيز در اين
راستا صورت گرفته است .وي
بابیان اين نكته كه اجراي نسوز
چینیكنورتوربدینصورتبراي
دومين بار است كه در شركت
اجرا میشود ،افزود :در پي بازديد
از انبار مواد نســوز و مشاهده
مواد نسوز باقيمانده از ستهاي
كنورتور خریداریشــده قبلي،
پس از آمارگيري و دستهبندی
آنهــا و مشــخص شــدن
ماركهايموجودامكانسنجي
اجراي اين طرح موردبررســی
قرار گرفت و پس از بررســي
حالتهــاي مختلف چيدمان
نسوزكنورتوراجرايآندردستوركارقرارگرفتكهبالطفخداونداينمسئله
بهصورت موفقیتآمیز اجرا گرديد و بدینوسیله از فروش آجرهاي باقيمانده
به قيمت نازل بهعنوان ضايعات نسوز جلوگيري به عمل آمد .وي در ادامه با
اشاره به سختيهاي كار افزود :نسوز كنورتور به صورت ست خریداریشده و
هرکدامازتأمینکنندگانداخليوخارجيبراساسنقشهشل فلزيكنورتور،
طرح و نقشه نسوز خود را تهيه و نسبت به ارسال آجرهاي نسوز اقدام ميكنند
كه طرح نسوز كنورتور شركتهاي مختلف با توجه به اهداف تجاري ،رقابتي
و ...تفاوت زيادي در مارك و نوع و شكل آجرهاي نسوز داشته كه استفاده

تغییر طرح سرند  50تن آهک بهجای سرند  25تن شماره یک
كارگاه پخت آهك آگلومراسیون با موفقیت اجرا شد .مهندس حميد
علينقي بيگي ،مسئول مكانيك كارگاه پخت آهك با اعالم این خبر
گفت :در ابتدای راهاندازی پروژه کورههای دوقلو عمودی ()BOT
تولید آهک پخته با توجه به نصب سرند  25تنی بر روی مسیر نوار
نقالههای کارگاه ،پایین بودن ظرفیت کاری سرند و شکسته شدن
مکرر بدنه سرند به دلیل اشكال در طراحی باعث توقفهای زیاد
خط تولید میشد پس از بررســیهای الزم و تأمین سرند جدید
 50تنی و ســاخت شاسي و تیرهای تقويتي در کارگاههای بخش

از آجرهاي شركتهاي مختلف در كنار يكديگر را بسيار مشكل ميكند.
وي عدم وجود ماركهاي خاصي از آجرهاي نسوز براي نسوزكاري برخي
قسمتهاي كنورتور در آجرهاي مازاد موجود را مشكل ديگر اجراي اين
اقدام دانست و گفت :به ياري
خداونــد و با تــاش چندين
ماهه براي طراحي مجدد اليه
نســوز كنورتور ،توانستيم بر
اين مشــكل نيز فائق آييم .در
طراحي مجدد نســوز كنورتور
عالوه بر اســتفاده از تجربيات
نسوز چینی كنورتورهاي قبلي،
توپوگرافي تخريــب تمامي
كنورتورهابهدقتبررسيگرديد
و از نقاط قوت و ضعف آجرهاي
نسوز شرکتهای تأمینکننده
مختلف در طراحي اين ســت
جهتدستيابيبهبهتريننتيجه
استفادهشــده است .مهندس
نصيري به تــاش چندماهه
پرسنل زحمتكش مديريت
نســوز بهخصوص تالشگران
نسوز ناحيه فوالد در برشكاري
آجرها بر اساس طرح جديد اشاره كرد و برشكاري آجرها جهت آمادهسازي
و تهيه ماركهاي ناقص و همچنين همپوشاني اليه نسوز را از چالشهاي
ديگر اجراي اين طرح برشمرد كه با نظارت سرپرست و مسئولين نسوز ناحيه
فوالد و همچنين با دقت پرسنل نسوزكار اين مهم نيز برطرف شد .وي در
ادامه با اشاره به ارزش كار تيمي در كسب موفقيت ،از زحمات تمام كساني
كه در اجراي اين طرح همكاري داشتهاند قدرداني کرد.
غالمرضارضایی،خبرنگارافتخاری

آگلومراسیون ،طرح جایگزینی این سرندها با توان نيروهاي داخلي
بخش آگلومراســیون و همكاري مدیریتهای مهندســي نت و
ماشینآالت در شهريورماه سال جاری با موفقیت انجام گرفت .با
این اقدام مسيرهای ارسال آهك و سرند مذكور با ظرفيت اسمي
کورههای پخت آهک ( )BOTبدون توقف در حال بهرهبرداری
است .وی در پايان از كليه نفرات ذیربط بخش آگلومراسیون و
مديريتهای مهندسي نت و ماشینآالت كه در اجراي این تغيير
طرح همكاري داشتند تشكر کرد.
جواد فدوی ـ خبرنگار افتخاری

اما هماکنون تمامي حوزهها را شامل میشود .وي افزود:
عدم استانداردسازي فرايندها ،موجب عدم شفافيت شده اما
توسعه استاندارد موجب چابك سازي فعالیتها و شفافيت
منجر میشود كه امر مهمي در توسعه اقتصادي و صنعتي
است .مهندس حميدرضا فوالدگر نماينده مردم اصفهان در
مجلس شوراي اسالمي و ناظر مجلس در شوراي عالي
استاندارد نيز با اشاره بهضرورت هماهنگي مبحث استاندارد
براي تمام سازمانها گفت :طبق سند چشمانداز،ايران بايد
تا پايان سال  1404جايگاه اول علمي،اقتصادي و فناوري
را در منطقه به دست آورد .در اين راستا رقباي قدرتمندي
داريــم و براي موفقيت در اين رقابت و دســت يافتن به
جايگاه برتر در منطقه ،راهي جز توليد محصوالت كيفي و
توجه به بهرهوری نداريم .مهندس شفيعي مديركل سازمان
استاندارد استان اصفهان،عبدالوهاب سهلآبادی رئیس اتاق
بازرگاني،صنايع،معادن و کشاورزی استان و دكتر زرگرپور
استاندار اصفهان از ديگر سخنرانان اين آيين بودند.
** استفاده از آخرین استانداردهای آزمون در
سطحملیوبینالمللیدرذوبآهناصفهان
مهندسعليرضاخزاعي،مديرآزمايشگاهمركزيذوبآهن
اصفهــان در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص اين موفقيت
ذوبآهناصفهانگفت:انجامآزمون،یکیازابزارهایکنترل
کیفیت بهمنظور حصول اطمینان از انطباق محصول تولیدی

نالمللی است .در این راستا مدیریت
با استانداردهای ملی و بی 
آزمایشــگاه مرکزی با دارا بودن افتخاراتی نظیر همکاری با
سازمان ملی استاندارد بهعنوان آزمایشگاه همکار (آکرودیته)
طی ســالیان متمادی و همچنین اســتقرار اســتاندارد
 ISO/IEC 17025ودریافتگواهینامهازمرکزملیتائید
صالحیت ایران ( )NACIاز سال 91و تمدید و افزایش دامنه
آزمونهاازسال،1394کسبعنوانآزمایشگاهنمونهکشوری
در سال 1392از سازمان ملي استاندارد ،موفقیتهای پیاپی در
آزمونهایکفایتتخصصی()Proficiencytestدرسطح
نالمللی و همچنين مقایسات بین آزمایشگاهی و،...
ملی و بی 
بهرهگیریازتجهیزاتودستگاههایمدرندرکناردانشفنی
و تجربه باالی پرسنل كنترل كيفيت و آزمون مواد اوليه در بدو
ورود به شرکت و آزمون موادمصرفي خط توليد ،محصوالت
مياني و نهايي توليدي ذوبآهن اصفهان را بر عهده دارد .وي
اظهار داشت :استفاده از آخرین استانداردهای آزمون در سطح
نالمللی،بهکارگیریاصولتضمینکیفیتوحصول
ملیوبی 
اطمینانازصحتمستمردستگاههایاندازهگیری،مشارکتدر
تدویناستانداردهایملی،بهرهگیریازآموزشهایتخصصی
و همکاری پرسنل متخصص و مجرب ،سبب گردیده تا این
نالمللی بخصوص
مدیریت همواره در ارزیابیهای ملی و بی 
در صدور گواهینامههای مختلف ،مورد وثوق ،پذیرش و تأیید
مشتریانداخلیوخارجیقرارگیرد.

تأکیدمعاونسياسي،امنيتيواجتماعي
استاندار اصفهان بر تداوم خدمات بيمه
درمانبازنشستگانذوبآهن

در جلســهای كه با حضور سيد رضا عقدايي معاون سياسي ،امنيتي و
اجتماعي اســتاندار اصفهان ،مهندس صادقي مديرعامل ذوبآهن ،دكتر
حسينبانكمدیرعاملبيمهسالمتاستان،مجتبيآخونديمدیرعاملبيمه
ايراناستان،مسئولينكانونبازنشستگانذوبآهن،محسنسجادفرماندار
شهرستان لنجان ،نماينده اداره كل كار ،تعاون و رفاه اجتماعي استان ،جمعي
از مسئولين ديگر ادارات و همچنين تعدادي از معاونين و مديران ذوبآهن
دوشنبه  24مهرماه در محل دفتر مدیرعامل ذوبآهن برگزار شد ،مسائل
مربوط به تأمین هزینههای الزم براي تداوم خدمات بيمه درمان شاغلين و
بازنشستگان ذوبآهن اصفهان موردبررسی قرارگرفته و تصميمات الزم در
اين زمينه اتخاذ شد .در اين جلسه سيد رضا عقدايي ،معاون سياسي ،امنيتي
و اجتماعي استاندار اصفهان با اشاره به سوابق فعاليت كارخانه ذوبآهن
اصفهان و ابراز خشنودي از حضور در اين شركت گفت :ذوبآهن اصفهان
طي  50سال فعاليت فراز و نشیبهای زيادي را طي كرده و در بحرانهای
مختلف به همت مديران و كاركنان خود با موفقيت به راه خود ادامه داده
و با شرايط حاضر موفقیتهای بيشتري كسب خواهد كرد .وي با اشاره به
اينكه استان اصفهان يك استان صنعتي و كارگري است افزود :رسيدگي به
مسائل مربوط به بيمه بازنشستگان و شاغلين صنايع ازجمله ذوبآهن كه
سالها حق بيمه پرداخت كرده و در صنعت زحمتکشیدهاند حق آنها بوده و

بر همه مسئوالن و نهادهاي مرتبط با بيمه است كه امكانات بیمهای آنها را
تأمین كرده و از هرگونه وقفهای در اين زمينه جلوگيري كنند .در اين جلسه
مسئولين حاضر مسائل مرتبط و فیمابین شرکتهای بیمهای و ذوبآهن
را مطرح و نحوه پرداختهای قبلي و جاري را بررسي كرده و تداوم خدمات
بیمهایشاغلينوبازنشستگانراموردتأکیدقراردادند.دراينجلسهمهندس
صادقي مدیرعامل ذوبآهن با تشــكر از حاضران جلسه و حضور آنها در
ذوبآهن به ارائه گزارشي از جديدترين تحوالت شركت ،اقدامات مربوط به
توليد و فروش و صادرات؛ طرحهای آينده و مسائل مالي شركت پرداخته و
يادآور شد بسياري از مشكالت و تنگناهاي مالي شركت رفع شده و شرايط
امیدبخشی از جهت كاهش زیانها در شركت مشاهده گرديده و اين شركت
در ضمن بدهي به بعضي از سازمانها و ازجمله شرکتهای بیمهای مبالغ
قابلتوجه و بيشــتر از بدهیهای بیمهای خود از سایر مراكز طلب دارد و
اگر اين بدهیها به بيمارستان شهيد مطهري شركت پرداخت گردد ديگر
مشكلي در اين زمينه باقي نمیماند .مهندس صادقي با اشاره به مشكالت
بيمهدرمانبازنشستگانگفت:ذوبآهناصفهانباتوجهبهمصوباتمجمع
خود و فراتر از تعهد قانوني خود و همراه با صندوق بازنشستگي فوالد در
خدمت بازنشستگان و رفع مشكالت بیمهای آنها بوده و از طريق مسئولین
دولتيپیگیرموضوعاست.
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تالشگرانسرپرستيسيكلگردشيباجديتبرایكاهش
مصرف آب گام برميدارند

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

والدت حضرت امام محمدباقر(ع)
مبارك باد

مديريت مهندســي آبرسانی همواره با پشــتكار و تالش كاركنان
زحمتكش اقدامات مهمي در زمينه كاهش مصرف آب ،اين منبع حياتي
انجام داده است .در اين راستا گفتگويي با تالشگران اين مديريت صورت
گرفته كه مشروح آن را در ادامه میخوانید.
مجيد محسني ،فورمن سيكل گردشي گفت :جمعآوری اشكاالت
و معايب تجهيزات كليه کارگاههای سيكل گردشي بهطور روزانه (شامل
 22پمپ خانه) و پيگيري جهت رفع آن ،تهيه و تنظيم گرافهای تعميراتي
کوتاهمدت و بلندمدت و برنامهریزی انجام كارهاي تعميراتي و گرافها و
نظارت بر حسن انجام كار كاركنان زیرمجموعه از وظايف فورمن در اين
بخش است .وي افزود :كليه امور تعميراتي و گراف ها ،بدون کوچکترین
توقف در روند بهرهبرداری کارگاههای مصرفکننده صورت میگیرد .اين
امر نيازمند برنامهریزی و هماهنگي است و همواره در اين بخش ،اين مهم
رعايت میشــود .مهندس محسني با اشاره به اين موضوع كه از طريق
انجام طرحهای گوناگون ،صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف آب و انرژي
پمپ خانههای سيكل گردشي انجامگرفته است ،تصريح كرد :استفاده از
پســاب سيكل تصفيه گاز پمپ خانه  12جهت تغذيه سيكل پمپ خانه
شماره  3كه در سالهای قبل به فاضالب كارخانه وارد میشد ،راهاندازی و
بهرهبرداری از كارگاه پرس لجن حاصل از تصفيه غبار كنورتور و برگرداندن
آب به سيكل پمپ خانه آبزدایی ،استفاده از مازاد آب بونكرهاي غبارگير
كوره بلند جهت ورود به سيكل پمپ خانه شماره  4و بازسازي تعميرات
اساسي برجهای خنککننده سيكل گردشي و تعويض قطره گيرها جهت
جلوگيــري از فرار آب به محيط ازجمله اقدامــات اين بخش در جهت
صرفهجویی در آب محسوب میشــود .وي با اشاره به اين موضوع كه
تالشــگران اين بخش با جديت فراوان در جهت كاهش مصرف آب در
شركت گام برمیدارند خاطرنشان كرد :با توجه به كم شدن نيروي كار در
اكثر پستهای سازماني و كاهش هزینههای جاري و همچنين ارتقاء حجم
و كيفيت كار كاركنان شركت بهتر است مسئولين با تخصيص مزايايي به
تشويق و ترغيب پرسنل بپردازند.
محمد دهقاني ،تكنولوگ پمپ خانه شماره يك سيكل گردشي
گفــت :كنترل و نظارت بر انجام كار پرســنل زیرمجموعه و نظارت بر
تجهيزات پمپ خانههای شماره  1،3،4،8و  10از اهم وظايف تكنولوگ
در بخش سرپرســتي سيكل گردشي به شمار میرود .وي افزود :نظارت

دقيق بر اجراي تعميرات اساسي ،جاري و حوادث تجهيزاتي ،اطمينان از
قطع برق تجهيزات در هنگام تعميرات ،اطالع از اشكاالت پمپ خانههای
زيرمجموعه و انتقال اطالعات به سرپرست ديسپاچر آبرسانی و پيگيري
مستمر جهت رفع اشكاالت موجود نیز از وظايف تالشگران اين بخش
است .دهقاني با اشاره به اين موضوع كه برجهای خنککننده آب در پمپ
خانه شماره  1در حال بازسازي و نوسازي هستند ،اظهار كرد :برجهای 129
و  131ترميم و نوسازي آن به اتمام رسيده كه حاصل آن كاهش مصرف
و زمان خنك شدن آب است.
اسماعيل شفيعي ،تكنيسين ارشد اتوماسيون گفت :سرويسدهي،
نگهــداري و عيبيابي كليه تجهيزات ابزار دقيــق موجود در مدیریت
آبرســانی و همچنين سرویسدهی و جلوگيري از بروز عيب و صحت
عملكرد بهتر تجهيزات ،بازديد و گراف بهموقع از تجهيزات ابزار دقيق از
وظايف پرسنل اين مجموعه است .وي به استرس فراوان در اين بخش
اشاره كرد و افزود :هرگونه اشتباه در عملكرد با توقف آبرسانی به كوره
بلند ،نيروگاه مركزي ،اكسيژن و ...برابر است كه صدمات جبرانناپذیری
براي شركت در بر خواهد داشت .همچنين مواجه بودن با آبهای سمي
در انجام گرافها از ديگر سختي كار پرسنل اين بخش است .شفيعي در
خصوص مشكالت رزرو قطعات يدكي گفت :از سال  87نوسازي و مدرنيزه

بازديد از نمایشگاه توانمندي ها و تولیدات صنایع دستی
مددجویان زندان های استان اصفهان

نمایشــگاه توانمندي ها و تولیدات صنایع
دستی مددجویان شاغل در كارگاه هاي اشتغال
و حرفــه آموزي زندان های اســتان اصفهان ،
پانزدهم مهرماه با هدف ارائه صنایع دســتی و
دستساختههای زندانیان و حمايت از اين قشر
برای فعاليت و درآمدزایی پس از آزادی از زندان در
محلميداناماماصفهانافتتاحگرديد.درراستای
تعامل فرهنگي و حمایت از اشتغال و فعالیتهای
اجتماعیزندانیان،مهندسعلمداریمشاورفرهنگیاجتماعیمدیرعاملشركت
به همراه تنی چند از اعضای كارگروه هاي کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوب

آهن  ،شنبه  22مهرماه از نمایشگاه مذكور بازدید
نمودند  .در اين بازديد مسئول نمایشگاه در مورد
انواع تولیدات و نحوه ساخت انها در تمامی غرفه
ها توضیحاتی را ارائه نمود که نشانگراستعدادها و
توانمندی هاي انسانهایی است که بنابر شرایط ،
غفلت و  ....در زندان قرار می گیرند  .در واقع اگر
شرایطمناسبوبسترکافیجهتاشتغالویاری
رسانی به آنها مهيا شود  ،می توانند افراد ماهر و
موثري گردند كه به راه راست سوق داده شوند  .در اين راستا باهم اندیشی و ایجاد
زمینه مي توان راهکارهای مناسبی در راستای اصالح این افراد در نظر گرفت .

نقش ورزش در پيشگيري از بیماریهای قلب و عروق
روش زندگی کم تحرك با گسترش عوامل خطر قلبی عروقی ،پیشرفت
بیماریهایکرونرورویدادهايبالینیخطرناكهمراهاست.بیماریهایقلبي
عروقــي عامل مرگومیر و ابتال به بیماریها در بيماران بوده و بار مالي قابل
توجهي به سيستم درماني تحميل میکند .در ایران شواهد نشان می دهد46
درصد کل مرگومیرها به امراض قلبی عروقی مربوط میشود این بیماري از
طریقعواملخطرقابلتعدیلدرسنینکمترایجادمیشود،بهطوریکهکمبود
تحرك و فعالیت بدنی خطر بروز بیماریهای قلبی عروقی را تا دو برابر باال
می برد .تالش مراکز بهداشتی در سراسر جهان به منظور پیشگیري از امراض
قلبی با تاکید بر فعالیت بدنی منجر به افزایش شرکتکنندگان در برنامههای
ورزش تفریحی و رقابتی شده است .اهمیت فعالیت بدنی و رابطه آن با کاهش
بیماریهای قلبی و عروقی به ویژه فشارخون باال را نمیتوان نادیده گرفت و
فعالیت ورزشی ،یکی از روشهاي غیر دارویی جهت درمان پرفشاري خون
محسوب میشود .با ورزش و فعالیت بدنی ،اثرات زیانبار فیزیولوژیکی که با
افزایشسنرخمیدهد،رامیتوانکاهشدادوکیفیتزندگیرابهبودبخشید.
فعاليت جســماني يك راهكار قوي غير دارويي در برابر چاقي و بیماریهاي
مرتبطباچاقياست.فشارخون،سطحانسولين،وزنبدن،گلوكزخون،مقاومت
انسولين ،كلسترول و ذخایر تري گليسريد در نتيجه تمرينات ورزشي كاهش
مییابد .تعديل شــيوه زندگي به وسيله افزايش فعاليت بدني يكي از روش
هاي موثر در پيشگيري از بروز بیماریهاي قلبي عروقي محسوب میشود.
براســاس مطالعات صورت گرفته انجام فعالیتهای ورزشي منظم از طريق
کاهش سطوح ليپيدهاي پالسمايي و گلوکز خون ،کاهش استرس اکسايشي
و افزايش حساسيت انسوليني موجب بهبود و تعديل عوارض ناشي از بيماري
قلبي عروقي میشود اجرای فعالیتهای بدني با شدت متوسط موجب کاهش
سطوحرزيستينوديگرسايتوکينهايالتهابيمیشود.فعالیتورزشیمنظمبا
تغییراتساختاري،عملکرديوالکتریکیقلبهمراهاستبستهبهنوعورزش

اجراشدهسازگاریهایقلبیناشیازورزشمتفاوتمیباشد.پژوهشگرانبراین
باورند که سازگاریهای قلبی به ورزش تحت تاثیر عواملی چون سن ،جنس،
نژاد ،سطح رقابت ،شدت ورزش و نوع ورزش می باشد .برنامهریزی علمی براي
پیشگیري از شیوع رو به رشد بیماریهای قلبی بهویژه با تاکید بر رویههای غیر
دارویی (بهویژه ورزش) امري ضروري براي سالمت و بهداشت جامعه میباشد.
کوهرويورزشیپرطرفدارومفرحدرسراسردنیامیباشدکهازجملهجذابیتها
و انگیزههای موجود در این رشته از فعالیتها تامین سالمت ،شادابی ،ارتباط با
طبیعت،انگیزههایاجتماعیودرنهایتکشفوماجراجوییمیباشد.درفعالیت
کوهرويترکیبیازحرکاتاستقامتی(پویا)ومقاومتی/قدرتی(ایستا)وجوددارد.
فعالیت منظم و درازمدت کوه روي همزمان با افزایش قطر انتهاي دیاستول
بطن چپ و توده بطن چپ با بهبود کسر تزریقی و حجم ضربهای همراه است.
بیماریهای قلبی عروقی به صورت پیشرونده از کودکی آغاز میشود و به طور
عمده در دوران میانسالی تظاهر بالینی پیدا می کند .در مطالعات مختلف اثرات
مثبت زندگی فعال بر آمادگی جسمانی و سالمت قلب و عروق افراد میانسال
وسالمندتأییدشدهاستتمریناتورزشیمنظموطوالنیمدتسببتغییرات
ساختاري و عملکردي در قلب بهویژه بطن چپ میشود .چنین تغییراتی را
سازگاريقلبیابهاصطالحتغییراتفیزیولوژیکمینامندکهدرتضادباتغییرات
پاتولوژیک است .آثار فیزیولوژیکی ناشی از این تمرینات تا حدود زیادي با نوع و
ماهیت ورزش در ارتباط است .فرهنگسازی جهت ارتقاي سطح فعالیت بدنی
در جامعه و فراهم نمودن امکانات و اقدامات الزم جهت ترغیب افراد میانسال
و حتی سالمندان به شرکت در برنامههای منظم ورزشی از جمله کوه روي به
زمینهسازیارتقايسالمتجامعهوکاهشبیماریهایقلبیعروقیدردوران
میانسالیوحتیسالمنديکمکخواهدکرد.
سميرا فتاحيان /كارشناس میانساالن شبكه
بهداشت و درمان شهرستان لنجان

كردن تجهيزات روســي با تجهيزات جديد با توان همكاران اتوماسيون
انجــام گرفت كه هماکنون كليه پمپ خانهها مجهز به تجهيزات جديد
شده اند .اين مهم بهطور كامل توسط تالشگران ذوب آهني تحقق يافت
و هماکنون تمامي تجهيزات اتوماسيون تبديل به  PLCشده است .وي
يادآور شد :در راستاي اقتصاد مقاومتي اقداماتي توسط كاركنان اتوماسيون
آبرســانی انجامگرفته كه حاصل آن كاهش مصرف برق و كاهش نفر
ساعت جهت بازديد و گراف شــده است .شفيعي بهضرورت آموزش در
خصوص داشتن علم روز تجهيزات براي كاركنان اين بخش اشاره كرد و
گفت :بازديد از شرکتهای مشابه داراي فناوری روز براي كاركنان داراي
تخصص میتواند بسيار مثبت باشد.
عباس حاجيان ،اپراتور پمپ خانه شــماره يــك گفت :بازديد از
پمپهای و الکتروموتورهای در حال كار و همچنين كليه تجهيزات يك
پمپ از قبيل ،روغن ،ياتاقان ،گردش و تنظيم آب در منبعهای سرد و گرم
و بازديد از برجهای خنککننده در طول شــيفت و بازديد از رادياتورهاي
خنککننده الكتروموتور از وظايف اپراتور اين بخش اســت .وي افزود:
گزارش عيوب پمپ خانهها و برجها و همچنين تحويل گفتن مكانيزم بعد
از انجام كار مكانيكي نيز جزء وظايف اپراتور پمپ خانه است .حاجيان با
اشاره به اين موضوع كه پمپ خانه فيزيكي وظيفه تامين آب به كارخانه

را بر عهده دارد ،گفت :در گذشــته براي خنك كردن چهار الكتروموتور
فشارقوی از آب شهري ورودي كارخانه استفاده میشد ولي در حال حاضر
با نصب دو پمپ تقويت فشار كنار برج ها ،از آب برگشتي قسمت اكسيژن
استفاده میشود و ديگر نياز به بهرهبرداری از آب شرب نيست .كه اين امر
باعث صرفهجویی هنگفتي در شركت شده است .وي گفت :با توجه باسابقه
طوالني در اين بخش و داشــتن تجربه كافي در اين زمينه ولي به علت
نداشتن مدرك تحصيلي از گروه پاييني برخوردارم ،بهتر است مسئولين
شركت سابقه طوالني پرسنل در سالهای گذشته و قبل از تبديل وضعيت
به قرارداد كار معين را در نظر بگيرند.
مجيد گلي ،اپراتور ســياالت و انرژي سيكل گردشي (نمونهبردار و
تزريق مواد شيميايي) گفت :كار با مواد شيميايي (تزريق مواد شيميايي) و
نمونهبرداری از آب پمپ خانهها ( 1و  )3از وظايف اپراتور سياالت است.
وي افزود :در صورت تزريق كم مواد شــيميايي آب گردشي دچار رسوب
گرفتگي در راهآبهای سيكل گردشي و در صورت تزريق بیشازحد مواد
شيميايي باعث خوردگي لولههای آب و تجهيزات میشود .وي با اشاره به
اين موضوع كه تمامي مدیریتها در توليد نقش مستقيم و يا غیرمستقیم
دارند گفت :بهتر است مسئولين با تخصيص مزايايي در جهت تشويق و
ايجاد روحيه پرسنل اقدام نمايند تا كاركنان بيشتر دلگرم باشند.
محمدرضا صفري ،برقکار ارشد شــيفت گفت :اجازه دهنده در
مــورد قطع و وصل تجهيزات برق جهت گروههای تعميراتي ،نظارت بر
كار صحيــح تجهيزات برقي حتي در ايام تعطيل و حفاظت و نظارت بر
تجهيزات برقي و اتاق برقها و كليه موارد برقي نظير روشنايي ،موتورها،
تابلوهاي برق برجهای خنککننده و غيره از وظايف برقکار ارشد است.
وي افزود :پمپهای  1،2،3،4،9و  10تيم روســي هستند كه تجهيزات
آن به مرور زمان فرســوده شده اند به منظور صرفهجویی در انرژي برق
تجهيزاتي خريداري و تعويض شده است كه نتايج مطلوبي را در برداشته
اســت .صفري تعويض رله هاي حفاظتي موتورها و تجهيزات قديمي
تابلوهاي روسي و همچنين موتورهاي جديدي كه مصرف برق كمتر دارند
را از ديگر اقدامات بخش برق در راستاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت:
تجهيزات جديد اثرات مثبتــي در صرفهجویی و كاهش هزینهها دارد و
همچنين استفاده از اين تجهيزات میتواند باعث سریعتر و روان تر شدن
كارها شود.

شهادت آیت ا ...حاج سيد مصطفي خميني
( 1356هجري شمسي)

ســید مصطفی در آذر  1309شمسی ،در قم متولد شد و تحصیالت
ابتدایی را در مدرســههای «باقریه» و «سنایی» به پایان رساند .سپس،
به تحصیل علوم اسالمی پرداخت و در ســال  ،1330سطح را به پایان
رسانید و در درس خارج امام قدس سره و آیت اهلل بروجردی قدس سره
حضور یافت و دیری نپایید كه به درجه اجتهاد رسید و از تقلید بینیاز شد.
از دیگر اســاتید او در علوم اسالمی ،عالمه طباطبایی ،آیات عظام داماد،

شیخ مرتضی حائری ،سید محمدباقر سلطانی ،شهید صدوقی ،حاج شیخ
محمدجواد قزوینی و سید ابوالحسن قزوینی هستند .آیت اهلل سید مصطفی
در كنار برنامههای درسی و علمی ،با راهها و شیوه های نوینی ،مبارزه با شاه
را دنبال كرد و مشاوری برجسته و متعهد برای امام قدس سره بود .سرانجام
آیت اهلل سید مصطفی خمینی ،در نیمهشب یكشنبه اول آبان  ،1356به
شكل مرموزانهای به شهادت رسید.

بزرگداشتسلمانفارسي
ســلمان فارسی فرزند بدخشان است .نام اصلی او نیز روزبه و کنیه
اش ابوعبداهلل است .پس از اسالم آوردن ،پیامبر اکرم(ص) به او فرمود:
«نام خود را از امروز سلمان بگذار» .از این روی ،او به همین نام مشهور
اســت .او یکی از معمران و زاهدان دوران خود بود و در علم و دانش،
ســرآمد اهل زمان به شــمار میآمد؛ چنان که در بسیاری از روایتها
نقلشده ،سلمان دانشهای پیشینیان و آیندگان را میدانست و در را ِه
یافتن اسالم ،رنج فراوان برد .او پس از طی دوران کودکی ،سالیان دراز
در جست و جوی دین حق بود تا اینکه هنگام ورود پیامبر(ص) به مدینه
در قبا اسالم آورد .گروهی زادگاه سلمان را قریه جی از رامهرمز شیراز

میدانند و گروهی دیگر بر این باورند که او اهل جی اصفهان بوده است.
ممکن است هر دو گفته درست باشد؛ زیرا از خود او نقلشده است« :در
رامهرمز به دنیا آمدم و پدرم اهل اصفهان بود ».گروهی نیز سلمان را
به کازرون نسبت داده اند .درباره شمار فرزندان وی نوشته اند :سلمان
سه دختر داشــت که یکی در اصفهان و دو تن دیگر در مصر زندگی
می کردند .برخی نیز گفته اند که او پسری به نام عبداهلل داشت .از این
روی ،کنیه ســلمان ،ابوعبداهلل است .سلمان فارسی سرانجام در سال
 36هجری قمری در مدائن درگذشت و آستانه او هماکنون در نزدیکی
ایوان مدائن ،در غرب دجله قرار دارد.

امام محمدباقــر(ع) در روز جمعه
یا دوشنبه یا سهشنبه اول ماه رجب
یا سوم ماه صفر سال  57هجری یا
به روایتی دیگر سال  56هجری ،در
مدینه به دنیا آمد و در روز دوشــنبه
هفتم ذیحجــه یا ربیــعاالول و یا
ربیعاآلخــر ســال  114هجری ،در
همان شهر بدرود حیات گفت؛ بنابراین ،آن حضرت  57سال در این جهان
زیســت .از این مدت چهار سال با جدش امام حسین(ع) و پس از وی 35
ســال با پدرش زندگی کرد و هجده سال بقیه عمرش را بهتنهایی به سر
برد .مادر آن حضرت ،فاطمه دختر حســن بن علی(ع) بود که با کنیه ام
عبداهلل و بنا بر قول دیگر ،ام الحسن خواندهشده است؛ بنابراین امام باقر(ع)
از سالله پدر و مادری هاشمی علوی و فاطمی به شمار میآید .بدین جهت
او نخستین کسی است که از نسل امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به دنیا
آمده است .کنیه وی را بعضی ابو جعفر و برخی ابو جعفر اول خوانده اند .آن
حضرت القاب بسیاری داشت که از آن میان لقب «باقر یا باقر العلم» از همه
مشهورتر است .منبع :تبيان

كلكخیالانگیز
كاروان بي خبر
کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست
با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست
کاروان آمد و از یوسف من نیست خبر
این چه راهیست که بیرون شدن از چاهش نیست
ماه من نیست در این قافله راهش ندهید
کاروان بار نبندد شب اگر ماهش نیست
ما هم از آه دلسوختگان بی خبر است
مگر آئینه شوق و دل آگاهش نیست
تخت سلطان هنر بر افق چشم و دل است
خسرو خاوری این خیمه و خرگاهش نیست
خواهم اندر عقبش رفت و به یاران عزیز
باری این مژده که چاهی بسر راهش نیست
شهریارا عقب قافله کوی امید
گو کسی رو که چو من طالع گمراهش نیست
محمدحسینشهريار

نتایجمسابقهکتابخوانی
غدیرکاملترینپیام

نام و نام خانوادگی
حامد شیری

عبداهلل محمدیان
ریزی
سید امیر حسین
صفایی
سجاد غالمی

پریسا عشوری
حسن احمدیان

زینب شیرمحمدی
کریم رحیم حالج
محمدحسینحیدری
شکیبا خسروی
خدارحم چاوشی
سید مرتضی کسایی
سعید غالمی
غالمعلی دایی محمدی
فهیمه میرزا علیان
مجتبی نجفی
راحله شاهمرادی
عبدا...محمدیان

هدیه ویژه
کمک هزینه سفر به عتبات
عالیات
کمک هزینه سفر به مشهد
مقدس
کمک هزینه سفر به مشهد
مقدس
کمک هزینه سفر
به مشهد مقدس
کمک هزینه سفر به مشهد
مقدس
کمک هزینه سفر به مشهد
مقدس
هدیه نقدی 500000ریالی
هدیه نقدی 500000ریالی
هدیه نقدی 500000ریالی
هدیه نقدی 500000ریالی
هدیه نقدی 500000ریالی
هدیه نقدی 500000ریالی
هدیه نقدی 500000ریالی
هدیه نقدی 500000ریالی
هدیه نقدی 500000ریالی
هدیه نقدی 500000ریالی
هدیه نقدی 500000ریالی
هدیه نقدی 500000ریالی

سرپرســتی امور فرهنگی و تشریفات روابط عمومی پس از تماس با
برندگان مسابقه هدایای این عزیزان را تقدیم خواهد نمود.

برگزاري مراسم قرائت زيارت
عاشورا در ذوبآهن اصفهان
همزمان با سالروز شهادت چهارمين اختر آسمان امامت و واليت حضرت امام
سجاد(ع) ،مراسم قرائت زيارت عاشورا و سوگواري دوشنبه  24مهرماه با حضور
باشکوه همكاران ذوبآهني در مســجد الزهرا(س) شركت برگزار شد .در اين
مراسم معنوي كه با همكاري روابط عمومي ،دفتر هماهنگي تبليغات اسالمي
و پايگاه مقاومت بسيج آيتا ...سعيدي برگزار شد و باني آن نيز همكاران حوزه
بازاريابي و فروش شركت بودند ،قرائت زيارت عاشورا و مداحي توسط مداح اهل
بيت(ع) حســن مظاهري صورت گرفت .مراسم مذكور با سينهزني و دعا براي
پيروزي اسالم و مسلمين و رفع گرفتاریهای آنان و رونق اقتصادي ذوبآهن
اصفهان به پايان رسيد.

اطالعيه

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

شنبه  29مهر 1 /1396صفر  21/1439اکتبر /2017شماره1104

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 :صفی اهلل حسینی 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 :

حمايت تالشگران ذوبآهن اصفهان از آرمان هاي
انقالب اسالمي

تربیتبدنی حوزه مقاومت بســيج شــهيد تندگويان در نظر دارد مسابقه
قویترین مردان ذوبآهن را برگزار کند .لذا از عالقمندان جهت شركت در
اين مسابقه دعوت میشود جهت تســت گيري راس ساعت  9صبح مورخ
 96/8/24در محل ســالن بدنسازي واقع در ساختمان نظارت مراجعه کنند.
برادر فرزاد بويري جهت ثبتنام به شــماره همراه  09130606224معرفي
میشود.

گرامیداشت روز جهانی کودک در
بیمارستانشهیدمطهری

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:

به دنبال سخنان ياوه رئيس جمهور آمريكا عليه نظام
جمهوري اســامي ايران و توهين بــه مردم و نهادهاي
مقدس و از جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمي و استفاده
از كلمه اي مجعول بهجای خليج فارس ،اقشــار مختلف
مردم اصفهان يكشــنبه  23مهرماه در خيابان پاسداران
اين شهر تجمع كرده و ضمن سر دادن شعار عليه استكبار
جهاني و از جمله آمريكا و اسرائيل حمايت همه جانبه خود
از آرمانهای امام راحل(ره) ،دستاوردهاي انقالب اسالمي و
از جمله حماسهآفرینیهای سپاه پاسداران انقالب اسالمي
را اعالم کردند .در اين راســتا ،جمع عظيمي از همكاران
ذوبآهني پس از تجمع در برابر يادمان شــهداي گمنام
كارخانه با در دســت داشــتن پارچهها و پالكاردهايي با
مضمون حمايت از نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و
نهاد مقدس سپاه پاسداران و محكوم نمودن یاوهگوییهای
اخير رئيس جمهور آمریکا به جمع باشــكوه مردم حاضر
در مراسم پيوســتند .در اين مراسم عظيم مردمي ،بيانيه

تشکلهای دانشگاهي و قطعنامه تجمع مبني بر محكوم
كردن سياست ها و عملكرد خصمانه ساليان متمادي آمريكا
عليه مردم ايران ،حمايت همه جانبه از رهنمودهاي حكيمانه
مقام معظم رهبري حضرت آيتا ...خامنهای در مواجه با
اســتكبار جهاني ،حمايت از نهاد مقدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمي و فعالیتها و حماسهآفرینی آن در حفاظت
از امنيت كشــور و مقاومت در برابر متجاوزان داعشي در
منطقه قرائت شــد .در اين تجمع همچنين حاضران بر
حمايت خود از دولت و اظهارات شــفاف و قاطعانه رئيس
جمهور اسالمي ايران در برابر سخنان توهینآمیز رئيس
جمهور آمريكا و دعوت آحاد مردم كشورمان به هوشياري،
وحــدت پايدار و پيروي از مقام معظم رهبري و حضور در
صحنههای دفاع از انقالب اســامي و تالش در جهت
اقتصاد مقاومتي تاكيد كردند .دكتر حاجي بابايي نماينده پنج
دوره مجلس شوراي اسالمي و وزير اسبق آموزشوپرورش
نيز به عنوان سخنران مراســم با اشاره به سياست هاي

خصمانه آمريكا عليه ايران طي دهههای اخير يادآور شد:
تمام روساي جمهور در آمريكا يك سياست و يك هدف
دارند ولي اين حرفها و سياســت هاي هر كدام به گونه
اي خاص ابراز میشــود .از طرف مقابل در دهههای اخير
حضور ايران در برابر آمريكا قدرتمندانهتر و عزتمندانه تر
بوده است .وي افزود :با حضور قدرتمند سپاه پاسداران در
جبهه مقاومت و شكست داعش ،استكبار جهاني به فكر
توطئهای جديد در منطقه اســت كه اين بار نيز شكست
خواهد خورد .دكتر حاجي بابايي با اشــاره به رشادتهای
پاسداران كشــورمان گفت :اين عزيزان امنيت را تا حدود
2هزار كيلومتر بيرون از مرزها حفظ كرده و ريشه تروريسم
راخشكانده است .ملت ايران نيز علي رغم بعضي اختالف
نظرها در سايه واليت فقيه پشتيبان اركان نظام و از جمله
دولت ،ارتش ،ســپاه پاسداران و اقدامات و مواضع انقالبي
آنها خواهند بود .وي تجمع مردم اصفهان را الگويي براي
ديگر شهرها دانست.

ارگ کریم خانی ،شيراز
به مناسبت شانزدهم مهرماه روز جهانی کودک در بخش اطفال بیمارستان شهید
مطهری آييني بدين منظور برگزار شد .در آيين مذكور که کودکان بستری به اتفاق
مسئولین بخش اطفال و روابط عمومی بیمارستان حضور داشتند ،پیام تبریک دکتر
آجدانی رئیس بیمارستان به حاضرين ابالغ شد .در ادامه صفری ،سرپرست بخش
اطفال ضمن تقدیر از عملکرد فوقالعاده به همراه صبر و حساسیت خاص پزشکان
این بخش در ارتباط با سازگار بودن با روحیه کودکان ،از تالش رئیس بیمارستان
و مخصوصًا دکتر هادیزاده ،دکتر محدث ،دکتر مغزیان ،دکتر کرمی و دکتر لطفی
تقدیر و تشکر نمود و کودکان را امانتهای خدا معرفی کردند که باید با تمام وجود
مراقب آنها باشیم .وی افزود :امیدوارم تخت و وسایل اتاقهای بخش اطفال متناسب
با روحیه کودکان تهیه شود و امکانات تفریحی و سرگرمی کودکان کاملتر شود.
سرپرست بخش اطفال بيمارستان در پایان از تمامی همکاران خود در بخش اطفال
بهویژه پرستاران باتجربه که پابهپای پزشکان با روحیه مناسب کودکان در بهبود
سالمت آنها انجام وظیفه میکنند ،تقدیر به عمل آورد و فعاليت این قشر را کاری
خداپسندانه اعالم کرد.

صعود به قله بل

تيم كوهنوردي حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان ذوبآهن به مناسبت هفته
دفاع مقدس موفق به فتح قله بل در شهرستان اقليد استان فارس به ارتفاع 4150
متر از سطح دريا شدند.
خليل شكراني ـ خبرنگار افتخاري

مسابقه زنده راديويي در صداي
ذوبآهن

کوچهباغسفر ارگ کریم خان در مرکز شــهر شــیراز قرار دارد .این ارگ در دوره
سلطنت سلسله زندیه ساختهشده و پسازاینکه کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت خود
و این مکان را بهعنوان مکان زندگی خود انتخاب کرد به ارگ کریمخان معروف شد .ارگ
کریم خانی در شمال شرقی شیراز و در میدان شهدا (با نام سابق میدان شهرداری) واقعشده
است .مساحت ارگ برابر  4000متر مربع و واقع در مرکز محوطهای به مساحت 12800
متر مربع است .این ارگ چهار دیوار بسیار بلند دارد که به وسیله چهار برج خشتی  14متری
به هم متصل شده اند و هر یک از این برج های خشتی زاویه  90درجهدارند .کاشیکاری
سردر ورودی در زمان قاجار به ارگ اضافهشده است .ساخت ارگ بین سالهای  ۱۷۶۶و
 ۱۷۶۷میالدی انجام شــد و کریمخان بهترین معماران زمان خود را جهت ساخت آن به
کار گرفت .او همچنین بهترین مصالح را از داخل و خارج کشور تهیه کرد و ساخت بنا را به
سرعت پایان برد .این بنا در دوره زندیه بهعنوان محل استقرار حکومت و در دوره قاجاریه
بهعنوان محل زندگی فرمانداران محلی استفاده شد .همچنین عبدالحسین میرزا فرمانفرما
حکمران فارس دستور به بازسازی مینیاتورهای نقاشی شده در این بنا را صادر کرد .در زمان

سلسله پهلوی از ارگ بهعنوان زندان استفاده شد .در سال  ۱۳۵۰این ارگ به اداره فرهنگ و
هنر وقت واگذار شد .این بنای عظیم اکنون تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران اداره می شود و از چند سال پیش کار مرمت این بنا آغازشده است تا به عنوان
موزه بزرگ فارس مورد استفاده قرار گیرد.
داريوش بهادري
مديريت خدمات و امور اجتماعي ،خدمات اقامتي و تفريحي

ديدار با خانواده شهيد كرماني
اعضاي حلقه صالحين شهيد عماد مغنيه از پايگاه مقاومت بسيج مقداد مستقر در
مديريت نت مكانيك با خانواده شهيد محمد رضا كرماني ديدار کردند .در اين ديدار
برادر شهيد به بيان خاطرات از وي پرداخت و گفت :برادرم دانشآموز بود كه به جبهه
رفت به واسطه شباهتي كه به پهلوان تختي داشت در منطقه به رضا تختي معروف
شده بود و به خاطر رشادت و توانایی كه در دو عمليات بيت المقدس و رمضان در
انهدام بيش از  30تانك از خود نشان داد به شكارچي تانك معروف شد .در ضمن
پدر شهيد نيز از مربيان آموزش نظامي اصفهان بود كه رزمندهها به خاطر مهرباني
او وي را پدر كرماني خطاب میکردند .سرانجام وي در سن  17سالگي در عمليات
رمضان به درجه رفيع شهادت نائل آمد .در پايان اين ديدار تمثال مبارك اين شهيد از
طرف بسيج ذوبآهن به پدر شهيد تقديم شد.
خليل شكراني ـ خبرنگار افتخاري

تغییر در هیات مدیره باشگاه ذوب آهن
در جلسه هیات مدیره ذوب آهن دو عضو جدید هیات مدیره معرفی شدند.جلسه هیات مدیره
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان روز گذشته در محل ستاد باشگاه تشکیل شد و بر
این اساس،هیات مدیره ذوب آهن احمد جمشیدی و اصغر برشان را به عنوان اعضای جایگزین
معرفی کرد و از همکاری مهندس ناصر و مهندس طیب نیا اعضاء پيشــين اين هيات مديره
قدرداني نمود .همچنین در این جلسه دکتر سعید آذری با رای اکثریت اعضا به مدت دوسال دیگر
در سمت مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن ابقا گردید.

تجديدميثاقبسیجیانشركت
با آرمان هاي شهدا

كانال رسمي ذوب آهن اصفهان

در شبكه
اجتماعيتلگراماخبار
و گزارش رويدادهاي
ذوب آهن اصفهان را
سريع و دقيق
دريافت كنيد .

https://telegram.me/esfahan_steel_company

نام و نام خانوادگي

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

احمد يزداني

1396/07/10

خدمات

مهديه

سيد جواد هاشمي

1396/07/01

پشتيبانيو
ساخت

سيدمحمد
حسين

سيد محسن شكر اللهي

1396/07/07

پشتيبانيو
ساخت

فاطمه
السادات

ابراهيمقرباني

1396/07/04

كك سازي

رضا

ميثممحيائي

1396/07/05

فوالدسازي

محمدحسن

حميد رضا محتشم

1396/02/04

فوالدسازي

مهرسام

رسول مختاري

1396/07/11

فوالدسازي

ماني

احمد عمو سلطاني

1396/07/06

توليد و توزيع
برق

امير علي

مجيدمحمدي

1396/07/06

امور فني بهره
برداري

مهرسام

سيدمجتبيتوكلي

1396/06/24

آگلومراسيون

سارينا

ابوذر رحيمي

1396/07/05

آگلومراسيون

روژان

ابوذر رحيمي

1396/07/05

آگلومراسيون

روژين

عليرضارنجبر

1396/07/05

كوره بلند

عارف

مهدي آقائي

1396/07/17

اتوماسيون

اميرحسين

مهدي آقائي

1396/07/17

اتوماسيون

حلما

جليلحسيني

1396/07/06

فوالدسازي

سارينا

مهديرحيمي

1396/07/12

اموال و انبار

آرسام

رسول زرگر

1396/07/13

اتوماسيون

شينا

مرتضياكبرپور

1396/07/15

توليد و توزيع
برق

آيالر

رضا حميدي پور

1396/07/12

اتوماسيون

آدرين

جواد خدادادي

1396/07/05

راه آهن

مهرداد

مهدي كارداني

1396/07/11

راهبري

رها

مرتضيپروانك

1396/07/09

نورد

ابوالفضل

عادل كريمي

1396/05/06

نورد

محمدطاها

مجتبي نيك نژاد

1396/07/05

نورد

ماهان

مصطفيشيرمحمدي

1396/07/11

خدمات

عرفان

سيد محسن موسوي

1396/07/16

خريد

سيد علي

عليرضاابراهيمي

1396/07/04

راهبري

حسين

مجيدچترائي

1396/07/11

راهبري

ميكائيل

شاغل

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.

آتشكار

مسابقه زنده راديويي در صداي ذوبآهن
با حضور مرتضي علي محمدي و مهدي كريمي پور شــاغل در
مديريتآبرسانی
مجري:سهيلساعتچيان

به اطالع خواهران محترم همكار میرســاند تربیتبدنی بسيج ذوبآهن در نظر دارد
مسابقات آمادگي جسماني و پرتاب دارت برگزار کند .لذا خواهران محترم میتوانند جهت
ثبتنام با خواهر عابدي به شماره تماس  09133671724و خانم سالمي به شماره داخلي
 4068تماس حاصل نمايند.
زمان برگزاري :سهشنبه  96/8/2ساعت  11صبح
مكان برگزاري :سالن واليبال ساختمان آموزش

بر بال لك لك ها

بازديد از خانواده شهدا،جانبازان و
ايثارگرانشركت

گروه بازديد امور شــهدا ،جانبازان و ايثارگران ،از خانوادههای معظم شهيدان
واالمقام سيف اله پريشاني ،علي كريمي ،صفرعلي اميني و جانبازان معزز ابوالقاسم
يعقوبي ،اسكندر درخشان و مصطفي پور رحيمي بازديد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران

اطالعيه

تعدادی از بسیجیان پایگاه مقاومت شهید برونسی حوزه مقاومت بسيج شهيد
تنگويان ذوبآهن اصفهان با حضور در گلزار شهدای نجفآباد و قرائت فاتحه بر سر
مزار پاک شهید واالمقام محسن حججی ،با آرمان هاي انقالب اسالمي و شهداي
گرانقدر تجديد ميثاق کردند .قرائت زیارت عاشورا با حضور مداح اهل بیت سید جواد
موسویان و شرکت در نماز جماعت از ديگر برنامههای اين مراسم بود.
منصور مدحی  ،خبرنگار افتخاری

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

مجيد آقائي

1396/06/16

توليدوتوزيعبرق

مهدي محمد يار

1396/07/13

اموال و انبار

مالك شيخي

1396/06/01

فناورياطالعات

مجيد اصالني

1396/06/18

راهبري

