همزمان با گراميداشت دهه فجر انقالب اسالمي:

آیین تجليل از خانوادههای ايثارگر
شركت برگزار شد
آیین تجليل تعدادي از خانوادههای
ايثارگران شاغل شركت دوشنبه16
آبان ماه در تاالر آهن روابط عمومي
شرکت برگزار شد .در اين آیین باشکوه
كه به همت امور شهدا ،جانبازان و
ايثارگران شركت و با حضور دكتر يزداني
مشاورايثارگراناستاندارياصفهان...
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يوم ا 22...بهمن
سالروزپيروزيانقالباسالمي
برهمگانمباركباد
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يوم ّ
الل  22بهمن ،يادآور معجزه
ايمان» در مصاف با قدرتهای مادي
است 22 .بهمن ،يادآوري تجلي
حكومت «اهلل» بر روي زمين و روزي
است كه برندهترین سالح معنوي
يعني ايمان پيروزي آفريد .یوماهلل
 22بهمن...

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و
پدافند هوایی ارتش:
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افتتاحچهارپروژهتولیدیوزیستمحیطی
ذوبآهناصفهانباحضورمدیرعاملشستا

ضرورت صرفه جويي
در مصرف آب كارخانه
03

فرهنگی

آیین تجليل از نفرات برتر ايمني
مديريتمهندسينتمكانيك
برگزارشد
رویــداد

02

مسابقات وزنهبرداری
جانبازانومعلوالن
برگزار شد
گوناگون

04

فوالد هستيد و حاال هم بايد توليدات وموفقيت هاي خود را بيشتر
از اين كنید .
پهلوانمحمدرضاطالقانيبهخاطراتخودازمسابقاتورزشي
در خارج از كشور پرداخت و از عظمت ايران و سرود ملي اي ايران
در اين مسابقات و خصوصًا حضور پهلوان رسول خادم در آمريكا و
پيروزي او در اين مسابقه سخن گفت .
وي در ادامــه خاطره ای از نقــش خود در بر هم زدن جام
مسابقات آريا مهر در مهرماه  1357ذکر کرد و گفت  :در مهر
 57سخن از برگزاري مسابقات كشتي جام آريا مهردر تهران
بود و از طرفي مردم كه در حال انقالب و اعتراض به رژيم شاه
بودند از ما مي خواستند كه با مردم همراهي كنيم و اهداف رژيم
شاه از اين مسابقات را نقش بر آب كنيم .روز اول مسابقه بود كه

تبریک سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
در  22بهمنماه
حمد و ستايش خداوندگاري را سزاست كه نعمت اش بيرون از دايره شمارش و عدد است .پروردگاري كه دگرگوني و تحول
را درحرکت از تاريكي به نور ،رهنمون بشر ساخت.سیونه سال پيش صبح اميد بر سيماي سرزمين ايران پر گشود و آسمان بانگ
برآورد كه خورشيد دميد ،به اشارتي از تدبر امام راحل بشارتها باريدن گرفت و با پيروزي انقالب اسالمي ايران ،صنعت فوالد كشور
جاني تازه گرفت و در رقابتهای عرصه جهاني با توان افزونتری خود را عرضه كرد .امروز عزم ملي ايران تحت زعامت مقام معظم
رهبري و حركت با رويكرد اقتصاد مقاومتي ،آیندهای سپيد و روشن را براي مردم ترسيم میکند .سالگرد اين رويداد فرخنده را به عموم
هموطنان ،همكاران و خانوادههای معظم شهدا تبريك و شادباش میگویم .بهروزي و سالمتي عزيزان را از پروردگار متعال خواستارم.

احمد صادقي /مدیرعامل شركت

گوناگون

04

فرازهایــی از بیانات مقام معظم رهبری در
دیدار فرماندهــان و کارکنان نیروی هوایی و
پدافند هوایی ارتش به شــرح ذیل تقدیم می
گردد :
این انقالب ،مردمی اســت و مردم باید در
همه برنامهها در درجه اول باشند .مردم همان
کسانیاند که حماسه ۲۲بهمن را بوجود آوردند.
مســئوالن مردم را بشناسند و برای مردم کار
کنند؛ خدا گفته است که باید خادم مردم باشیم.
حرف مردم شــکایت از فساد و تبعیض است.
مردم خیلی از مشــکالت را تحمل میکنند اما
از فساد و تبعیض شکایت دارند .این شکایت را
مسئولین قوای مجریه و قضائیه و مقننه بجد
دنبال کنند.
در بحث عدالــت اجتماعی کــمکاری و
عقبماندگــی داریم ،کاری که بایســته بوده
انجام نشده و باید بجد دنبالش باشیم؛ و راه آن،
مبارزه با ظلم و فساد است .فساد مثل اژدهای
هفتسر افسانههاست ،یک سرش را که میزنی
با شــش ســر دیگر حرکت میکند .برخورد با
کســانی که منتفع از فســاد هستند کار بسیار
سختی است ولی حتمًا باید انجام شود .برخورد
با کارگزاران حکومتی که در آنها ظلم و فساد
هست ،باید جدی و با شدت عمل بیشتر باشد.
هدف دشــمن این اســت که از استمرار
و اســتقامت انقــاب جلوگیری کنــد؛ از هر
وســیلهای هم توانســتند برای این اســتفاده
کردند .اما ناگهان یک ۲۲بهمن یا ۹دی پیش
میآید ،ســیل جمعیت در همه مناطق کشور
راه میافتد .امســال هم ۲۲بهمن تماشــایی
خواهد بود؛ چون مردم با یاوهگوییهای بعضی
دولتمردان آمریکایی حس میکنند دشــمن در
حال کمین گرفتن است .امسال به توفیق الهی
همه میآیند.

برنامه شركت سرمایهگذاری تأمین اجتماعي (شستا)
براي واگذاري تعدادي از شرکتهای تابعه

تالشگران ذوب آهن اصفهان
پهلوانانصنعتکشورهستند

صبح زود بر ديوارهاي ورزشگاه نوشته بودند قهرمانان كشتي
نمي گيرند و نام من را زير آن نوشته بودند .ورزشكارها هم جمع
شدند و عهد بستند كه كشتي نگيرند و به اين ترتيب تيم هاي
خارجي از ايران رفتند.
چند روز بعد حاج مهدي عراقي از مبارزان كشور و هم محلي ما
از من براي رفتن به پاريس و حضور در كنار امام خميني (ره) دعوت
كردند ومن را به عنوان محافظ ويژه امام انتخاب نمودند  .بالخره
در روز 12بهمن از درب ورودي دانشگاه تهران تا بهشت زهرا (س)
همراه ماشين امام (ره) بودم و در بهشت زهرا (س) نيز حضرت امام
خميني(ره)راسوارهليكوپترنموديم.
پهلوان طالقاني در ادامه به ويژگي هاي شخصيتي حضرت
امام(ره) و خصوصًا آرامش خاطر و روحيات ورزشي او اشاره كرد و
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برگزاریمسابقاتبزرگ
طنابکشی در شرکت

محمد رضا طالقاني ؛ پهلوان پايتخت و محافظ ويژه حضرت امام خميني (ره) :

مراســم گراميداشت سي و نهمين سالگرد پيروزي انقالب
اسالمي در روز چهارشنبه  18بهمن ماه سال جاري با حضور با
شكوه مديران و كاركنان شركت و تعدادي از مسئولين ورزشي
شهرستان لنجان و پيشكسوتان ورزشي ذوب آهن در تاالر روابط
عموميشركتبرگزارشد.
محمد رضا طالقاني معروف به پهلوان پايتخت و محافظ ويژه
حضرت امام خميني (ره) در روز 12بهمن ماه و روز ورود رهبر كبير
انقالب اسالمي ايران از فرانسه به ايران سخنران ویژه این مراسم
بود كه با استقبال حاضران روبرو شد.
در ابتداي اين مراسم آيت ا ...رهبر مسئول دفتر هماهنگي
تبليغات اسالمي ذوب آهن با عرض تبريك دهه فجر و سالگرد
پيروزي انقالب اسالمي ايران به تمامي فجر آفرينان و حاضران
مراسم طي سخناني به اهميت انقالب اسالمي در قرن معاصر و
عظمت مقام واالي حضرت امام(ره) به عنوان رهبر كبير انقالب
اسالمي پرداخته و يادآور شد  :حضرت امام (ره ) يك شخصيت
بزرگ با ابعاد مختلف بوده و فرصت زيادي براي تشريح هر كدام از
اين ابعاد الزم است ولي از همه مهمتر جنبه هاي معنوي و اتكال
اوبه خدا و روحيه عبادت و شب زنده داري اوست  .ساده زيستي او
در طول زندگي و از جمله زندگي در نجف و بعد زندگي در پاريس
بهگونهايبودكهتعجبهمگانوخبرنگارانخارجيرابرانگيخته
بود  .آيت ا ...رهبر در ادامه سخنان خود به عوامل پيروزي انقالب
اسالمي و از جمله اسالم و معنويت  ،رهبري و اتحاد اشاره و اظهار
داشت  :مقام معظم رهبري حضرت آيت ا ...خامنه اي نيز داراي
ويژگيهايشخصيتیحضرتامام(ره)استوبرايحفظانقالب
نيزبههمانعواملپيروزيبايدمتكيباشيم.
در ادامه مراسم استاد محمد رضا طالقاني طي سخناني ايام ا...
دهه فجر را به حاضران مراسم تبريك گفت و افزود  :مخلص
مردم ايران هستم و هر جا حرف از كشتي باشد حاضر مي شوم
و حاال هم افتخار دارم كه در جمع كاركنان ذوب آهن اصفهان
هستم.منپهلوانورزشيكشتيهستموشماهمپهلوانصنعت

مردم را بشناسید حرف
مردم شکایت از فساد و
تبعیض است

در پايان با ذكر مسئوليت هاي ورزشي خود و اعالم آمادگي براي
همراهي با انقالب و مردم ايران به عنوان يك خادم ورزشكار و
هيئتيبهسخنانخودپايانداد.
در اين مراسم برندگان مسابقه كتابخواني مندرج درآتشكار
بدین شــرح معرفي و جوايز خود را دريافت نمودند  :يوسف
لك ،مسعود كيانرثي  ،مجيد صالحي  ،علي صالحي  ،قاسم
رفيعي ،افشــين اميدي  ،حسين احمدي  ،محمد محمدي ،
خانم ندا محمدي .
همچنين  30نفر از افراد شركت كننده در راهپيمايي روز 18
بهمن در مســير مزار شهداي گمنام تا درب جنوبي كارخانه كه
درمراسمحضورداشتندتوسطبسيجذوبآهنبهقيدقرعهانتخاب
و در شماره بعدي آتشكار معرفي خواهند شد.

جناب آقاي دكتر سعد محمدي
انتصاببهجاوشایستهجنابعالیبهعنوانعضوهیئتعاملایمیدرو
که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگیهای آن برادر گرامی
درصحنههای خدمت صادقانه بهنظام و میهن اسالمی است را
تبریک عرض کرده ،موفقیت و سربلندی شمارا از درگاه خداوند
منانمسئلتدارم.
احمد صادقی
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان

نشستارائهبرنامههایشركتسرمایهگذاریتأمیناجتماعي
(شستا) براي ساماندهي و واگذاري  157شركت تابعه با حضور
دكتر مهرعلیزاده استاندار اصفهان ،اعضاي اتاق بازرگاني  ،اتاق
تعاون و جمعي از مديران عامل و دستاندرکاران شرکتهای
مختلفدولتي،تعاونيوخصوصيوديگرمسئوليناستاندوشنبه
 16بهمنماهدرسالنجلساتاستاندارياصفهان برگزارشد.
در ايــن جلســه دكتــر
مهرعلیزاده استاندار اصفهان
ضمنتبريكاياما...دههفجرو
گراميداشتيادوخاطرهشهداي
انقالب اســامي ،برگزاري
جلسه ارائه برنامههای شستا
براي واگذاري شــرکتهای
تابعــه آن را کاری مهم و در
راستاياجرايسیاستهایاقتصادمقاومتيبرشمردويادآورشد:
دولت با هر شیوهای به دنبال تقويت بخش خصوصي و واگذاري
واحدهاي توليدي به آن بوده و برگزاري چنين جلساتي با حضور
عالقهمندان وخريداراندرنوبتهایبيشتروبااطالعاتدقیقتر
اجرايخصوصیسازیراتسهيلمیکند.ويگفت:هردوبخش
دولتي و خصوصی مسئول ساختن كشور هستند و خوب است
اتاق بازرگاني اصفهان محور اين جلسات باشد و استانداري نيز
تسهيالت الزم را در اين زمينه فراهم میآورد.
در اين نشست مهندس مرتضي لطفي مدیرعامل شركت

سرمایهگذاریتأمیناجتماعي(شستا)نيزدرسخنانييادآورشد:با
مشاركت سازمان تأمین اجتماعي 157شركت و بنگاه اقتصادي
مختلف شناسايي و در قالب بورس كاال و فرابورس به بخش
خصوصيواگذارمیشود.
وي افزود :با اين كار از رقابت با بخش خصوصي پرهیزکرده
و به تقويت آن میپردازیم و با برونسپاری بعضي از شرکتهای
مجموعــه شســتا ،اصالح
ساختاري و سرمایهای در اين
مجموعهانجامخواهدشد.
مدیرعامــل شــركت
سرمایهگذاری تأمین اجتماعي
(شستا) تصریح کرد :به دنبال
تعامل بيشتر با دولت و مجلس
هســتيم و تا سال آينده همه
مطالباتسازمانتأمیناجتماعی بابانكمركزيبهگونهایتهاتر
میشودکهمشکلبدهیهایبانکیوتسهیالتیکهشرکتهای
تابعهتأمیناجتماعیدریافتکردهاندحلشود .
مهندس لطفي افزود :فرايندها و تشريفات اين واگذاریها
انجامشده و جلسات متعددي هم برگزارشده و در آينده نيز اين
جلساتادامهخواهدداشت.
وي افزود :ما بهطورجدی در اين راه واردشده و مسئله اشتغال
و حقوق شاغلين اين شرکتها بعد از واگذاري نيز مدنظر بوده
و مشوقهای الزم نيز براي خريداران در نظر گرفتهشده است.

جناب آقای دهقان خدابنده
بخشدار محترم فوالدشهر

انتصاب شایسته حضرتعالی بهعنوان بخشدار محترم شهر فوالدشهر
را تبریک و تهنیت عرض مینمایم .از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای
خدمتی سرشار از شورونشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی
ایران اسالمی مسئلت دارم.

احمد صادقی
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان

همکاران محترم قراردادی شرکت

با عنایت به اجرایی شدن روند انعقاد قرارداد بصورت الکترونیکی از طریق
پورتالشرکتولزومجمعآوریامضاءواثرانگشتپرسنلقراردادی(پرسنلی
که قرارداد امضاء می نمایند) ،خواهشمند اســت تا پایان وقت اداری مورخ
 1396/12/10به روابط صنعتی مربوطه مراجعه فرمایند.شایان ذکر است در
صورتعدممراجعهمسئولیتعواقبقانونیبهعهدهشخصمیباشد.

مدیریت امور اداری
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رويداد
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سالم آتشکار
چند نفر از همکاران در تماس با شــماره  104سالم آتشکار روابط
عمومی سؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و پاسخ مسئوالن به شرح
زیر است:
** -1علت عــدم توزیــع پرفراژ حقوقــی رانندگان
خودروهای سبک طی یک سال گذشته چیست؟
سرپرســتی حملونقل :پیگیری الزم از طریق شــرکت مهندسی
پویش ساخت انجام شد که با نصب نرمافزار مربوطه و بروز رسانی آن
پرفراز حقوقی برای رانندگان صادر خواهد شد.
**  -2چرا یک نســخه از قرارداد منعقدشده رانندگان
سبک با پیمانکار؛ به آنها داده نمیشود؟
سرپرســتی حملونقل :با توجه به اصالحیه قــرارداد حملونقل
ســبک؛ قرارداد جدید از طریق شــرکت مهندســی پویش ساخت و
ذوبآهن اصفهان در حال مبادله است .که پس از اتمام مراحل قانونی
و مبادله آن از طریق شــرکت با رانندگان؛ نســبت به انعقاد قرارداد با
رانندگان اقدام میگردد.
**  -3علت عدم پرداخت دیرکرد معوقات بانکی وامهای
کارکنان از بانکها چیست؟
مدیریت حسابداری عمومی :در صورت ارسال لیست از بانک پس
از بررسی الزم نسبت به پرداخت آنها اقدام میگردد.
** -4چرا بیمارستان شهید مطهری پزشک معتمد برای
تأییدیه نسخههای دندانپزشکی مشخص نمیکند؟
بیمارستان شهید مطهری :کلیه مراکز دندانپزشکی قبلی کماکان
درباره ارائه خدمــات مربوطه اقدام مینمایند وهــم کاران میتوانند
حســب روال گذشــته از خدمات مراکز قبلی اســتفاده نمایند و تنها
ارتودنسی وایمپلنت نیاز به تأییدیه پزشک متخصص بیمارستان شهید
مطهری دارد در ضمن در صــورت هرگونه تغییر در مراکز و یا نحوه
ارائه خدمات؛ اطالعرسانی از طریق پرتال و هفتهنامه آتشکار به عمل
خواهد آمد
افکارسنجی روابط عمومی

آیین تجليل از نفرات برتر ايمني
مديريت مهندسي نت مكانيك
برگزار شد

بــراي چهارمين دوره پياپــي آیین تجليل از نفــرات برتر ايمني
مديريــت برنامهریزی و نظارت بر نگهــداري و تعميرات همزمان با
گراميداشــت سي و نهمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي با حضور
مهندس ســيد وحيد رضوي مدير مهندســی نت مكانيك ،مهندس
مكاري معاون مديريت  HSEنمايندگان مدیریتهای ايمني ،بهداشت
و محیطزیست ،حراست و سرپرستان و نمايندگان کارگاههای مختلف
مهندســي نت مكانيك يكشنبه  15بهمنماه در محل سالن آموزش
این مدیریت برگزار شد.
در این آیین مذکور از شــش نفر از كاركنان کارگاههای مختلف
این مديريت كه با تأييد سرپرســت و مسئول ايمني كارگاه به عنوان
نفرات برتر ايمني شــناخته شدند ،تجليل به عمل آمد و لوح تقدير و
جوايزي به آنها اهدا شد.
مهندس رضوي مدير مهندســی نت مكانيك در سخناني ضمن
ابراز تشــكر از تمامي همكاران بهویــژه نفرات برتر ايمني به اهميت
رعايت مســائل مرتبط با مقوله ايمني در کارگاهها پرداخت و خواستار
فرهنگسازی و نهادينه شدن موضوع ايمني در محیطهای کاری شد.
وی افزود :نفرات برتر ايمني ســفيران اين مديريت در هر بخش
هستند و اين افراد بايد چگونگي رعايت موارد ايمني را به ديگران نیز
اطالعرسانی كرده و آموزش دهند.
مدير مهندســی نت مكانيك تصریح کرد :درباره رعایت مســائل
ایمنی هنوز جای کار وجود دارد و نیاز اســت همه افراد به این مقوله
مهم بیشازپیش توجــه نمایند و همچنین مســئولين نيز به تأمین
تجهيزات و امكانات موردنیاز بیشتر از گذشته توجه نمایند.
در ادامه این آیین مهندس مكاري معاون مديريت ايمني ،بهداشت
و محیطزیست شــركت نيز خاطرنشان کرد :ايمني چيزي جدا از كار
نیســت و بهترين تعريف ايمني انجام دادن صحیح کار اســت زیرا
اســتفاده صحيح و بهموقع از ابزارهاي ايمنــي ميزان و روند حوادث
را کاهش میدهد.
اســامی تالشــگرانی که در این آیین مورد تجلیــل قرار گرفتند
عبارتاند از :محمدحسین عبدالهي از كارگاه  ،46عليرضا چابهاري از
كارگاه  ،47اسماعيل زماني از كارگاه  ،48حسين كياني از كارگاه ،51
حميدرضا كريمي از كارگاه  51و مسيب ربيعي از كارگاه .51
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افتتاحچهارپروژهتولیدیوزیستمحیطیذوبآهناصفهان
باحضورمدیرعاملشستا

در پنجمین روز دهه مبارک فجر ،آیین گشایش چهار
پروژه تولیدی و زیستمحیطی ذوبآهن اصفهان با حضور
مهندس مرتضي لطفي مدیرعامل شركت سرمایهگذاری
تأمین اجتماعي (شســتا) و هیئت همراه ،مهندس سجاد
فرماندار لنجان ،مهندس اسرافیل احمدیه رئیس سازمان
صنعت معدن و تجارت اســتان اصفهان و مدیرعامل و
جمعی از مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی برگزار شد.
در ایــن آیین ویژه ،چهار پــروژه ریختهگری Beam
 ، Blankبازســازي و اصــاح سیســتم غبارگیرهای
کنورتورهــاي بخش فوالدســازي ،سیســتم POST
 COMBUSTIONوآبزدایــی از لجــن کنورتور و
بازگشــت آب همراه به ســیکل کارخانه افتتاح شد و به
بهرهبرداریرسید.
مهندس لطفی در این آیین طی ســخنانی ،شــرایط
کنونی ذوبآهن اصفهان را مطلوب و رو به بهبود دانست
و گفت :تالشگران و مسئولین این شرکت با اجماع استفاده
از ظرفیتهای تخصصی ذوبآهن اصفهان موفق شدهاند
گامهای مهمی در جهت کاهش هزینههای تولید ،کاهش
قیمت تمامشده و صرفهجویی در هزینههای پروژههای
توسعهای بردارند که حاصل آن در سوددهی این شرکت
نمایان شده است.
وی افــزود :این مجتمع عظیم صنعتــی با ادامه این
فعالیتها و تالشها ،امیدواریهای بسیاری را ایجاد کرده
که در سال آینده بتواند به سود بیشتر و مطمئنتری دست
یابد.
عامل شركت سرمایهگذاری تأمین اجتماعي (شستا)
افتتاح چهار پروژه تولیدی و زیستمحیطی در ذوبآهن را
نشانگر حرکت رو به رشد این شرکت دانست و افزود :این
مجتمع عظیم صنعتی که مادر صنعت فوالد کشور است
تا اسفندماه امسال  50ساله میشود و این سابقه نیمقرنی
برکات بسیاری برای صنعت کشور به همراه داشته است
چراکه ذوبآهن اصفهان نقش اساسی در توسعه صنعت
کشور داشته است.
**بدهیهای بانکــی ذوبآهن با مطالبات
تأمین اجتماعی تهاتر میشود
مدیرعامل شركت سرمایهگذاری تأمین اجتماعي خبر
خوبی برای شرکتهای تابعه شستا نیز اعالم نمود و گفت
 :تا سال آينده  30هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان
تأمین اجتماعی با بانك مركزي بهگونهای تهاتر میشود
که مشکل بدهیهای بانکی و تسهیالتی که شرکتهای
تابعه تأمین اجتماعی دریافت نمودهاند حل شــود بدین
ترتیب تمامی بدهیهای بانکی ذوبآهن تهاتر میشود
و این شــرکت میتواند از تسهیالت بانکی برای پیشبرد
طرحهای توسعه خود بهره بگیرد.
مهندس لطفی در ادامه ســخنان خود تأکید نمود که
شــرکت شستا تا پایان سال  98از بنگاهداری خارجشده و
سهامداری میکند و بهاینترتیب شرکتهای کوچک به
بخش خصوصی واگذار میشود.
وی افزود :برنامه راهبردی شستا حضور در بخشهای
بانک ،بیمه ،معدن و بهطورکلی پروژههای ملی و بزرگ
است و امیدوارم با توسعه مراودات بینالمللی ،شاهد توسعه
این بنگاههای اقتصادی باشیم.

مهندس صادقی مدیرعامل ذوبآهن اصفهان نیز در
نشستی که پیش از آیین افتتاح پروژههای مذکور برگزار
شد ،گزارشی از شرایط این شرکت ازجمله وضعیت تولید،
پروژههای توسعه ،کاهش هزینهها ،رشد صادرات و  ...ارائه
نمود .وی در بخشی از سخنان خود گفت :قیمت تمامشده
محصوالت ذوبآهن اصفهان از سال  94تاکنون باوجود
تورم طی دو سال ،افزایش قیمت زغالسنگ و سایر مواد
اولیه کاهشیافته که حاصل بیش از  100اقدام مدیریتی
است.
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان قیمت تمامشــده این
شرکت نســبت به دیگر واحدهای بزرگ فوالدی کشور
را بیشــتر ذکر کرد و گفت :این امر حاصل این است که
ذوبآهن که روش کوره بلنــد برای تولید فوالد دارد ،از
زغالســنگ و کک بهعنوان انرژیهای اصلی استفاده
میکند و این مواد اولیه را باقیمتهای جهانی میخرد اما
شرکتهای فوالدی که روش احیاء مستقیم دارند از یارانه
انرژی برخوردارند و گاز و برق را بسیار ارزان تهیه میکنند.
این امر باعث میشود رقابت ذوبآهن با آن شرکتها در
قیمت تمامشده عادالنه نباشد.
مهندس صادقــی همچنیــن از موفقیتآمیز بودن
تالشهای این شــرکت در کاهش مصرف آب خبر داد
و گفت :پروژههای کاهش مصــرف آب با جدیت دنبال
میشود و در این شرکت کمیته بحران آب نیز شکلگرفته
اســت تا پیشبینیهای الزم برای حفظ تولید در شرایط
بحرانی را انجام دهد.
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان از شکسته شدن رکورد
تولید کک در این شــرکت خبــر داد و گفت :با توجه به
موفقیت ذوبآهن اصفهان در تولید یکمیلیون و  200هزار
تن کک در ســال جاری ،واردات این مواد اولیه بهشدت
کاهشیافته و به  44هزار تن رسیده که بسیار مقدار ناچیزی
است.
مدیرعامل شســتا و دیگر حاضرین در آیین افتتاح 4
پروژه ذوبآهن اصفهان از خط تولید بهویژه تولید ریل و
پروژههای مختلف این شرکت بازدید نمودند.

ذوبآهن اصفهان در آستانه پنجاهسالگی و در ایام ا...
دهه مبارک فجر به همت تالشــگران خود شاهد افتتاح
چهار پروژه تولیدی و زیســتمحیطی است که عالوه بر
اثرات چشمگیر در حفاظت از محیطزیست ،از ارزشافزوده
قابلتوجهینیزبرخوردارهستند.
این چهار پروژه عبارتاند از :پروژه ریختهگری Beam
 ، Blankپروژه بازسازي و اصالح سیستم غبارگیرهای
کنورتورهاي بخش فوالدسازي ،پروژه سیستم POST
 COMBUSTIONو پروژه آبزدایی از لجن کنورتور
و بازگشــت آب همراه به سیکل کارخانه که گزارش آن
در پی میآید:
**پروژه ریختهگری Beam Blank
امــروزه يكي از شــاخصههای پيشــرفت كيفي در
ریختهگری مداوم جهان ،امــكان توليد مقاطع پيچيده
اســت .با توجه به تنوع نيازهاي بازار در محيط بهشدت
رقابتي صنعت فــوالد ،درجه باالئــي از انعطافپذیری،
كيفيت محصــول ،توليد اقتصادي و مشــتري مداري
جهت رسيدن به موفقيت ضروري است .يكي از مقاطع
خاص ریختهگری مداوم مقطع  Beam Blankاست.
قالبهای ریختهگری اين مقطع ،بهگونهای است كه شكل
اوليه موردنیاز پروفیلهای ســاختماني خانواده تیرآهن را
تأمینميكند.
از مزاياي توليــد  Beam Blankکه ارزشافزوده
 1000میلیــارد ریالی دارد ،میتوان بــه مواردی از قبیل
كاهش مصــرف انرژی ،افزايش بهرهوری ،كيفيت باالتر
محصوالت ،افزايش حجم و سرعت توليد محصول نهائي،
كاهش پاس نوردي ،كاهش ميزان غلتك مصرفي نورد و
قابليت توليد مقاطع سنگين اشاره نمود.
در ایــن بــاره با تالش و پشــتكار پرســنل بخش
فوالدسازي ،مراحل طراحي و تهيه نقشههای قالب و موبيل
سكتور شامل انجام هماهنگیهای الزم با مهندسي نورد و
مشخص كردن ابعاد  Beam Blankموردنیاز ،طراحي و
تأمین مس قالب بر اساس ابعاد مشخصشده توسط بخش
فوالدسازي ،طراحي واتر ژاكت بر اساس ابعاد و شكل مس

قالب و محاسبات انتقال حرارت ،طراحي كاست ،طراحي
كشــاننده و صاف كن و تهيه نقشههای ساخت انجام و
کلیه تجهيزات موردنیاز پروژه طراحي ،تأمین و ساخته شد
و مراحل تست گرم و توليد آزمايشي آن با موفقیت انجام
گرفت.
حجــم عملیات این پروژه شــامل  9/1تن ســاخت
تجهیزات و  9/1تن نصب تجهیزات است که با هزینهای
بیش از  8/06میلیارد ریال انجامشده است.
**پــروژه بازســازي و اصالح سیســتم
غبارگیرهایکنورتورهايبخشفوالدسازي
بهمنظور كنترل آالیندههای زیستمحیطی ناشي از
فرآيندهاي كنورتورهاي ناحيه فوالدسازي پروژه بازسازي و
بهسازي سيستم تصفيه غبار كنورتورها با استفاده از خدمات
پيمانكار خارجي در دستور کار شرکت قرار گرفت .فاز اول
اين پروژه بر روي كنوتور شــماره  2با استفاده از خدمات
يكي از معتبرترين برندهاي بینالمللی در حوزه تصفيه غبار
(شــركت  Oschatzآلمان) انجام و اقدامات اصالحي
تكميلي آن نيز انجام گرفت.
ادامه این پروژه با استفاده از توان و دانش متخصصین
ذوب آهنی انجام شد و نوسازی و بازسازي سيستم تصفيه
غبار كنورتور شــماره  3و کنورتور شماره یک با تکیهبر
توانمندیهای داخل شــركت بهطور كامل انجام گرفت.
اندازهگیریهــای انجامگرفته در دوره پس از بهرهبرداری
که توسط شركت پيرايه زيست گيالن (آزمايشگاه معتمد
ســازمان حفاظت محیطزیســت) با نظارت دفتر پايش
فراگير سازمان محیطزیست انجامگرفته نشانگر موفقیت و
اثربخشی پروژه است.
حجم عملیات ایــن پروژه شــامل  32.4تن نصب
تجهیــزات داخلی 11 ،تن نصب تجهیزات خارجی و 2.5
تن نصب قطعات یدکی است که با هزینهای بیش از 34
میلیارد ریال و  2/09میلیون یورو انجامشده است.
** پروژه آبزدایی از لجن کنورتور و بازگشت
آب همراه به سیکل کارخانه
این پروژه که یکی از بزرگترین پروژههای تحقیقاتی

صنعت فوالد محسوب میشود ابتدا بهصورت طرح پایلوت،
آزمایش و اجرا شــد و نظر به کسب نتایج مطلوب ،طرح
صنعتی آبزدایی از لجن کنورتور در ذوبآهن اصفهان اجرا
شد.
ازجمله مزایای اقتصادی و زیستمحیطی این طرح،
کاهش هزینههای انتقال آب و لجن به سایت هواشناسی
و برگشت حجم قابلتوجهی از آب (روزانه  800مترمکعب)
به سیکل تولید است که با توجه به شرایط بحرانی تأمین
آب از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حفظ و بهبود محیطزیست به دلیل مشکل تردد و حمل
تانکرهای لجن در سطح کارخانه و عدم ارسال آب مذکور
به ســفرههای زیرزمینی در ضلع غربی ذوبآهن از دیگر
مزایای اجرای این طرح است.
حجم عملیات این پروژه شامل  170تن بتنریزی و
 194تن نصب تجهیزات است که با هزینهای بیش از 74
میلیارد ریال انجامشده است.
** پروژه سیستم POST COMBUSTION
با توجه به لزوم كاهش  HMRو افزايش مصرف
قراضــه در كنورتور ،پــروژه احتراق ثانويــه (post
 )combustionدر ذوبآهن اصفهان با اســتفاده از
توان تخصصی تالشگران این شــرکت انجام شد .از
طریق این پــروژه که  1000میلیارد ریال ارزشافزوده
دارد ،میتوان قراضه بیشتر به شارژ فلزي اضافه كرد
و ضریب مصرف چدن مــذاب ( )HMRرا  8درصد
کاهش داد.
اكســيژن در فرايند فوالدسازي در كيفيت محصول
نقش مهمي ايفاء میکند .تکنولوژی تزريق اكسيژن به
روش احتراق ثانويه ( )post combustionدر قســمت
فوقاني ســرباره اجازه تبديل  coبه  co2را میدهد .این
روش بهمنظــور ايجاد بهبود در پروســه و افزايش توليد
ترویجشده است .بيشتر فوالدسازان روش احتراق ثانويه
را بهمنظور نگهداري بيشــتر از سري النس و نگهداري
از قسمت مخروطي و دهانه كوره بكار میبرند .برخي از
مزاياي اين روش در توليد و تعمير و نگهداري تجهيزات
به شرح ذيل است:
افزايش مصرف قراضه و انعطافپذیری مصرف قراضه
نسبت به مصرف چدن مذاب
احتراق تبديل گاز به  coبه co2
كمك كردن به فسفر زدايي
كاهش در آســیبدیدگی لوله استوانه النس به دليل
عدم نياز به تميزكاري
افزايش در اســتفاده از النس به دليــل عدم نياز به
تمیزکاری و  deskullingالنس
امكان استفاده از النس جهت دمش اكسيژن و جهت
سرباره پاشي
كاهش در آســیبهای مكانيكــي در مناطق دهانه
مخروطي كوره
پروسه احتراق در انواع فرايندهاي BOFاز كنورتورهاي
 80الي  300تني میتوان استفاده كرد
حجم عملیات این پروژه شامل  3تن ساخت و نصب
تجهیزات اســت که با هزینهای حــدود  20میلیارد ریال
انجامشده است.

همزمانباگراميداشت
دهه فجر انقالب اسالمي:

مراسمتجليلاز
خانوادههایايثارگر
شركت برگزار شد
آیین تجليل تعدادي از خانوادههای ايثارگران شاغل
شــركت دوشنبه  16آبان ماه در تاالر آهن روابط عمومي
شــرکت برگزار شــد .در اين آیین باشکوه كه به همت
امور شــهدا ،جانبازان و ايثارگران شركت و با حضور دكتر
يزداني مشاور ايثارگران استانداري اصفهان ،حبيب الهي
رئيس بنياد شهيد ،جمعي از معاونين ،مديران و مسئولين
قسمتهای مختلف و خانوادههای ايثارگران برگزار شد.
در ابتداي اين آیین مهندس موســي سليماني مشاور
مدیرعامــل در امور ايثارگران و سرپرســت امور شــهدا،
جانبازان و ايثارگران ضمن خیرمقدم به شرح برنامههای اين

سرپرستيپرداختوگفت:اینآییندرادامهبرنامههایقبلي
برگزارشده است كه در هر نوبت با حضور جمعي از خانوادهها
برگزار میشود .آرامش و امنيت موجود كشور مرهون رشادت
و فداكاري شهدا ،جانبازان و ايثارگران و خانوادههای آنها بوده
و در دوران حاضر نیز که بهنوعی جنگ نظامي تمامشــده
است اما جنگ اقتصادي دشمن عليه كشور و انقالب وجود
دارد .از ايثارگران و خانوادههای آنها انتظار است كه همان
رشادت و شجاعتها را از خود نشان دهند.در ادامه مهندس
اردشير افضلي معاون بهرهبرداری ذوبآهن ضمن خیرمقدم
به حاضران به اهميت روحيه و نقش رزمندگان اسالم در

دوران دفاع مقدس پرداخت و تصریح کرد :در آن زمان در
جبههها كسي متوجه تفاوت رزمندگان و فرماندهان نمیشد
و همه بهطور يكســان عمل میکردند و هيچ غروري در
آنها جاي نداشت ،در حال حاضر نيز براي سازندگي كشور
همين روحيه موردنیاز است .در ادامه برنامهها حجتاالسالم
محسنكاردانپورازدفترتبليغاتاسالمياصفهانبهعنوان
سخنران دوم برنامه در قالب يك مسابقه حضوري با شركت
چند نفر از همكاران طي سخناني به اهميت خانواده ،احترام
به پدر و مادر ،احترام به فرزندان و نوع برخورد و ارتباط زن و
شوهر با همديگر پرداخت و بر اهميت نقش محبت ورزيدن

اعضاي خانوادهها در استحكام خانواده تأکید کرد.

در حاشيه برگزاري این آیین با سه نفر از همكاران
گفتگويي انجام داديم كه در ادامه میخوانید:

** غالمرضا مؤذنی ،شاغل در مدیریت توليد
و توزيع برق
وي كه در ماههــای آخر خدمت خود در ذوبآهن به
سر میبرد میگوید 21:ماه سابقه حضور در جبهه دارد كه
 6ماه آن در زمان جنگ و بقيه آن مربوط به بعد از پذيرش
قطعنامه اســت .وي برنامه برگزارشده را خوب و در شأن
كاركنان ذوبآهن دانست.

** مجيد مؤذنی ،شاغل در طب صنعتي
وي گفت :وی از برگزارکنندگان این آیین تشكر کرد
و خواستار رسیدگی بیشتر مسئوالن به خانوادههای شهدا،
جانبازان و ایثارگران شد.
** عبدا ...فرجي ،شاغل در مدیریت حراست
وی مهمترين خاطره خود از حضور در ذوبآهن را لذت
كار در جمــع همكاران عنوان کرد و گفت :پدرم نيز ذوب
آهني بوده و عشق من ذوبآهن است .وي ضمن تشكر از
برگزارکنندگان این آیین خواستار توجه بيشتر به همكاران
ايثارگر و خانوادههایشان شد.
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در گفتگو با تالشگران بخش زغال واحد يك عنوان شد

تالشگراناينبخشاززحمتکشترینافرادكارخانههستند

نكاتي پندآميز از ائمه معصومين
** نکته 1
استفاده نکردن صحیح از ابزار خوشبختی آدمی را به شکست میکشاند.
امام صادق (ع):
مبادا نعمتهای خدا را وسیله معصیت خود قرار دهی و از حلم خدا مغرور
شوی .کتاب بحاراالنوار
** نکته 2
کار برای خودنمایی ،خوشبختی را به دست دیگران سپردن است .قرآن
کریم:
عذاب سخت برای نمازگزاران ریایی است و آنان که در کارهای خود ریا
میکنند تا مردم مدحشان کنند.
سوره ماعون

سخن بزرگان
بخش يك واحد زغال مديريت توليدات كك و مواد شيميايي يكي
از قســمتهای مهم در توليد است .تالشگران این بخش در گفتگو با
آتشکار از شرایط شغلی خویش سخن گفتهاند که حاصل آن را در ادامه
میخوانید:
ســعيد استكي فورمن شيفت گفت :پس از كنترل نفرات و بر
اساس موجودي واگن مواد خام و همچنين سيلوها دستور ارسال واگن
زغال صادر میشود و هنگام تخليه وظيفه سرپرست شيفت نظارت بر
كار افراد اســت كه در محيط واگن برگردان و نوار نقالهها مشــغول به
كار هستند.
وي افــزود :با بهکارگیری تجربيات و دانش پرســنل و تمهيدات
مديريت سعي شد توليد كك مرغوب افزايش يابد تا واردات اين محصول
به كشور قطع شود و هزینههای شركت كاهش يابد.
اســتكي گفت :ارائه خدمات رفاهي به پرسنل ،تخصيص سمت و
گروه از عواملي اســت كه در ارتقای انگيزه كاري در بين پرسنل نقش
بسزایی دارد.
اصغر صادقي چالش تري ،كل گير بخش زغال گفت :بررســي نوار
و نقالههای مربوط به زير سيلوها و اطالع از سيلوها در حال كار توسط
ديسپاچر و بررسي سيلوها ازنظر پايين بودن زغال و پيگيري مداوم در
طول شيفت براي انتقال زغال به برج از وظايف عمده كل گير است.
وي شارژ باتري را يكي از مهمترين وظايف كل گير دانست و افزود:
در مواقعي كه سيلوها با هواي مســتقيم زغال آنها پايين نمیآید بايد
توســط هوا و لوله دستي پايين آورده شود و در مدار شارژ قرار گيرد كه
اين يكي از سختترین كارهایی است كه توسط كل گير انجام میشود.
صادقي به ساخت پاگردها در زير سيلوها اشاره كرد و گفت :پرسنل
درگذشته براي هوا دادن سيلوها به علت نبودن پاگرد و سكو دچار حادثه
میشــدند كه بعد از ساخت اين محل هوا دادن به سيلو سریعتر شده و
خطرات انساني نيز كاهش بسيار چشمگيري پيدا كرد.
وي يادآور شد :سختي كار و گروه پايين شغلي متصدي اپراتور و كل
گير از مواردي است كه تقاضای رسيدگي به آن را داريم.
جواد مدحي تكنولوگ اتاق فرمان با اشاره به اين موضوع كه اين
دو قســمت از دو بخش تخليه و شارژ تشکیلشده است گفت :جهت
ذخیرهســازی زغالسنگ در سیلوها در واگن برگردان زغالسنگهای
كه بهصورت واگن يا كاميون وارد بخش شده تخليه میشوند و سپس
توسط نوار نقاله به باالي سيلوها منتقل و ذخيره میشوند كه در فصول
سرما بیشتر زغالها كه با واگن وارد میشوند یخزده است كه توسط افراد
كف واگنها تراشيده میشود.
وي به تنوع زغالســنگ واردشده به شــركت اشاره كرد و افزود :با
توجه به تركيب شارژ اعالمشده از سوي مديريت توليدات كك و مواد
شيميايي از زير سیلوها ،هر مارك با درصد مشخص براي باتریها ارسال
میشود.
مدحي با اشــاره به اين موضوع كه تقســیمکار و اعالم تجميعات
گرفتهشــده در امر تخليه و شارژ به پرســنل از وظايف تكنولوژ است،
تصریح کرد :تكنولوژ اتاق فرمان هماهنگکننده دو بخش شارژ و تخليه
است كه وظيفه استارت ،قطع و وصل تجهيزات و بهکارگیری سيستم
ژتوني در تعميرات و گرافها از وظايف وي است.
وي افزود :فن ،دانش و پتانســيل پرسنل در بهینهسازی و نوسازي

میتواند باعث بهرهوری بيشتر گردد.
وي گفت :بــا توجه به قدمت باالي برخي تجهيزات بازســازي و
نوسازي میتواند باعث كمتر شدن هزینهها را در برداشته باشد.
مهرداد علي بابايي متصدي حمل مواد رعايت مسائل ايمني را
يكي از ملزومات مهم در اين بخش دانست و گفت :سر زدن به كارگاه
مربوطه و چك كردن نوارهاي نقاله ،اطالعرسانی دقيق به ديسپاچر از
نظافت كارگاه ،هوادادن اتوماتيك و دستي ازجمله وظايف متصدي حمل
مواد اســت .وي به اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و افزود :نصب راهپله بر
روي بونكر اتوماتيك و دستي باعث شد تا كاركنان بهراحتی و با ايمني
بيشتر تردد داشته باشند.
محمدعلی طغيانيان فورمن كارگاه زغال گفت :پس از بررسي
دفتر گزارش اشكاالت موجود اعم از مواد ،مكانيكي ،برقي و اتوماسيون
بررسي و به مسئولين مرتبط ارجاع داده میشود رفع عيب هرچه سریعتر
انجام میشود و سرویسدهی بهصورت بینقص انجام پذيرد.
وي افزود :نظارت بر حســن انجام تخليه و عدم اختالف زغالها،
ارسال شــارژ دقيق و بینقص و با شرايط فني ايده آل به بخش كك
و رفع مشكالت اداري كاركنان ازجمله رفاهيات ،آموزش و كاركرد نيز
ازجمله وظايف فورمن روزكار اين بخش است.
روح اله اســماعيلي اپراتور واحد يك زغال گفت :در قسمت
شارژ ،تركيب با درصد شارژ مناسب جهت ارسال به سلولهای باتري و
توليد كك مناسب از وظايف كاركنان اين بخش است كه پس از ارسال

باحضورپهلوانمحمدرضاطالقاني

سالنورزشيكشتيپهلوانهاشمقنبري
ذوب آهن اصفهان افتتاح شد
سالن ورزشي كشتي پهلوان هاشم قنبري ذوب آهن اصهان با حضور
پهلوان محمد رضا طالقاني رياست اسبق فدراسيون كشتي كشور  ،دكتر
مجيري رئيس كميته كشــتي اصفهان  ،جمعي از معاونين؛ مديران و
كاركنان  ،فرمانده و بســيجيان حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان و
جمعي از بازنشستگان و پيشكسوتان ورزش منطقه و ذوب آهن در روز

چهارشنبه  18بهمن ماه سال جاري افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.
اين سالن ورزشــي توسط قسمت ورزشي حوزه مقاومت بسيج
شهيد تندگويان ذوب آهن و به منظور تقويت فعاليت هاي ورزشي
در سطح شــركت ايجاد شــده و نام آن نيز به مناسبت تجليل و
قدرداني از پهلوانان كشتي ذوب آهن به نام هاشم قنبري انتخاب
شده است .
پهلوان هاشم قنبري استخدامي ذوب آهن در سال  1349و بازنشسته
ســال  1374است كه در مديريت مهندسي آبرساني ذوب آهن خدمت
كرده است و از پیشکسوتان به نام کشتی کشور می باشد .

پهلوان محمد رضا طالقاني در مراســم افتتاح سالن ورزشي ضمن
ســتودن این حرکت در ذوب آهن از اين كه نام يكي از پيشكســوتان
اين رشته براي آن برگزيده شده تشكر نمود و يادآور شد  :پهلوان هاشم
قنبري از ورزشكاران نمونه و با اخالق بوده كه خود  30سال با او ارتباط
و همكاري داشته است .
محمد رضا طالقاني همچنين
از مسئولين ذوب آهن درخواست
نمود كه امثال هاشــم قنبري را
براي تداوم فعاليت هاي ورزشي
و انتقال تجربياتشان دعوت نمايند
چرا كه وي قهرمان آســيا و 10
ســال قهرمان تيم ملي كشتي
كشور بوده است .
در اين مراســم دكتر مجيري
پيشكسوت ورزش كشتي و رئيس
كميته كشتي اصفهان از زحمات و
خدمات ورزشي پهلوان طالقاني و
هاشم قنبري سخن گفته و از آنان
تقدير نمود و خواهان گســترش اين رشته ورزشي در جامعه و در بين
جوانان شد .در پايان اين مراسم هاشم قنبري نيز از تمامي حاضران در
مراسم افتتاح سالن ورزشي مذكور تشكر كرده و به علت كمبود وقت و
احترام به حاضران از سخنراني خودداري كرد.
در اين مراســم لوح تقدير به مهنــدس افضلي معاون بهره برداري
شــركت و كرمي مسئول ورزش بسيج شــركت اهداء شد و جمعي از
ورزشــكاران باستاني و  2نفر از نوجوانان كشتي گير خانواده ذوب آهن
به اجراي برنامه هاي ورزشي خود اقدام نمودند  .شايان ذكر است سالن
ورزشي مذكور در محوطه آتش نشاني ذوب آهن قرار دارد.

زغال از زير ســيلوها و عبور توسط نوار نقاله از مسيرهاي اتصال يك،
آســياب چكشي جهت مخلوط شدن زغال در كارگاه مخلوط  21و 22
باعث باال رفتن كيفيت زغال خواهد شد كه اين از وظايف اپراتور است.
وي يادآور شد :جابجايي جعبه برق مخلوط كننده  22جهت سهولت
در امر نظافت داخل كارزين و رعايت سطح ارتفاع ايمن از اقدامات مهم
تالشگران اين بخش در راستاي اقتصاد مقاومتي است.
فريدون رحماني ســاماني تعمیرکار ارشد برق شيفت گفت:
بازديد و كنترل كل تجهيزات الكتريكي موجود در بخش ،قطع و وصل
برق تجهيزات طبق سيستم ژتوني ،رفع عيب ايرادات به وجود آمده در
طول شيفت ،تعويض تجهيزات فرسوده و ازکارافتاده برقي از قبيل رله،
كنتاكتور و كليدها و رفع عيب روشناییهای معيوب و المپهای سوخته
ازجمله وظايف تعميركار است.
وي خاطرنشــان کرد :تعويض تعــدادي از کلیدهای فرمان جهت
كاهش تعداد توقفات بخش به دلیل خرابي و سوختن فيوزهاي قديمي و
نصب رلههای نجومي ازجمله اقدامات پرسنل تعميركار در جهت كاهش
هزينه است
وي گفت :بهتر اســت جهــت افزايش راندمــان بخش و كاهش
هزینههای تعميرات و فرسودگي مدار فرمان بخش زغال به  PLCتغيير
يابد.
محمدتقی شاهمحمدی تعميركار مكانيك گفت :تعمير قطعات صنعتي
از قبيل گيربكس ،روليك ،نــوار نقاله ،گيريس كاري قطعات ،تعمير و

نگهداري واگن برگردان ،تعويض قطعات فرسوده و آچارکشی تجهيزات
مكانيكي ،تعويض نوار نقاله ،یاتاقانها بارابان هاي نقاله و تعمير مكانيزم
هاي كوره آزمايش كنترل روغن گیربکسها ازجمله وظايف تعميركار
اين بخش است .وي افزود :بازسازي و اصالح گذرگاههای عبور زغال و
تغيير جنس از آهن به استيل كه باعث راندمان باالي كار و عمر بيشتر
استيل نسبت به آهن باعث صرفه اقتصادي نيز شده است.
علیمحمد تفكري سرپرست بخش زغال واحد يك با اشاره به
اين موضوع كه عمده فعاليت او در طول خدمت در اين واحد بوده است
گفت :در اين واحد در مجموع  50نفر پرســنل تكنولوژ بهصورت چهار
شــيفت و  10نفر در كارگاه مكانيك و پنج نفر در كارگاه برق بهصورت
جنرال شيفت براي سرويس و نگهداري تجهيزات آن مجموعه مشغول
به كارند .وي افزود :اين مجموعه شــامل :واگن برگردان ،آسياب اوليه،
آســياب ثانويه ،مخلوط كننده و  5هزار متر نوار نقاله و  40عدد سيلو به
همراه وي فيدرها جهت ذخيره و ارسال زغال به باطري است كه در 9
ماه گذشته امسال  540هزار تن زغالسنگ كك شو از معادن داخل و
خارج از كشور وارد اين مجموعه شده است.
سرپرست بخش زغال واحد يك گفت :درصدی از اين زغالها پس
از كارشناسي اين مجموعه جهت پخت به كوره آزمايشي ارسال میگردد
اين كار براي تعيين درصد ارسال شارژ مختلف زغال براي باطري انجام
میگردد .پرسنل اين مجموعه بهویژه اپراتورهاي زير سيلو و تكنولوگ
اتاق فرمان با هماهنگي كامل هدايت مقدار درصد تعریفشــده از هر
مارك زغال را مديريت و كنترل میکنند.
مهندس تفكري به اين موضوع اشاره كرد كه تالشگران اين بخش
از زحمتکشترین افراد كارخانه هســتند ،گفت 60 :درصد زغالسنگ
توســط ناوگان حملونقل ريلي و  40درصد توســط كاميون جابجايي
میگردد و با توجه به تفاوت كيفيت (شــرايط فني زغال) الزم اســت
زغالهای معادن مختلف در ســيلوهاي تعریفشده بارگيري و ذخيره
گردند .در حين ذخيره ،نمونهای از هر مارك زغال به آزمايشــگاه كك
ســازي جهت آناليز فرستاده میشــود .وي با اشاره به اين موضوع كه
اعطاي پاداش و مزايا باعث تقويت روحيه كاري در پرسنل شريف اين
مجموعه میگردد ،خاطرنشان ساخت :در امر تأمین زغال در بعضي از
شاخصها مثل رطوبت زغال دقت كافي به عمل نمیآید و اين مسئله
بخصوص در ايام ســرد سال باعث مشكالت زيادي در تخليه زغال از
واگنها میشود.
مهندس تفكري به كار بســيار ســخت بخش توليــدات كك و
زیرمجموعههای آن که از تالشــگران ســختکوش هستند و افزود:
همزمان با بازسازي باتري يك ،در مجموعهها فرصت را غنيمت شمرده
و اقدام به تعميرات كلي و اساسي قسمتهای مختلف نموديم كه اين
اقدامات شــامل نوسازي بيش از  10عدد گذرگاه از ورق كربني به ورق
استيل ،نوسازي تمامي مسيرهاي تأسیساتی پايپنگ ،مونتاژ لولههای هوا
در گوشههای بونكرهاي زغال در قسمت واگن برگردان و ساخت راهبند
جهت كنترل تخليه کامیونها و ساير كارهاي عمراني از قبيل تعمير و
نوسازي فضاهاي داخل اتاق فرمان و اتاقهای سرپرستي است كه عمده
اعمال عمراني و بازسازي توسط تالشگران زحمتكش اين مجموعه در
زمان توقف باطري انجام شد و بدون نياز به شرکتهای پیمانکار به اتمام
رسيد و با اين كار صرفهجویی هنگفتي شامل شركت شد.

وقتی بهراستی ایمانداری که حق با تو است و درست میگویی ،هرگز
از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو.
الینور روزولت
اشــتباهات ،فرصتهایی هستند که چیزهای تازهای به ما میآموزند.
جککانفیلد
برای کشف اقیانوسهای جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را
داشته باشید؛ این جهان ،جهان تغییر است نه تقدیر .لئو نیکوالیویچ تولستوی
آرزوهای هر کس نتیجهی تجربههای زندگی او است .اریک نیوتن

ضرورت صرفه جويي
در مصرف آب كارخانه

در تداوم خشكسالي طي سال هاي گذشته و كاهش نزوالت آسماني
ذخيره آب پشــت سد زاينده رود به حداقل بلند مدت خود كاهش يافته و
برداشت از سد تنظيمي صرفا» براي تامين آب تصفيه خانه بابا شيخ علي
جهت تامين آب شــرب استان اصفهان انجام مي شــود  .از اين رو دبي
رودخانه زاينده رود بعد از سد چم آسمان در حد صفر است  .در اين وضعيت
الزم است بيش از گذشته در مصرف بهينه آب و صرفه جويي حداكثري از
ذخاير آبي اهتمام شود  .از كليه كاركنان تقاضا مي شود به خاطر حفظ حيات
كارخانه و حفظ توليد در اين زمينه همكاري الزم را بعمل آورند.

يوم ا 22 ...بهمن
سالروز پيروزي انقالب اسالمي
بر همگان مبارك باد

بازديد از خانه موزه ايثارگر بازنشسته
ذوب آهني محمد سليميان در زرين شهر

در ايــام دهه مبارك فجر انقالب اســامي و در تداوم برنامه هاي
مختلف و گراميداشــت ســالگرد پيروزي انقالب اسالمي و به منظور
تجليل از ايثارگران ذوب آهني نمايندگان سرپرستي امور شهدا ،جانبازان
و ايثارگران و روابط عمومي شركت با حضور در منزل محمد سليميان
ايثارگر بازنشســته ذوب آهن در زرين شهر با وي ديدار و از خانه موزه
وي بازديــد به عمل آوردند  .در ايــن ديدار و بازديد كه آقايان ظفرمند،
ايزدي خواه و نيكخو از سرپرستي امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران و آقايان
سليماني وطغرايي از روابط عمومي حضور داشتند و در روز سه شنبه 17
بهمن ماه جاري صورت گرفت ؛ محمد سليميان با اشاره به سوابق كاري
خود يادآور شــد كه در طول اشتغال در ذوب آهن در قسمت مخابرات
مشغول به كار بوده و در سال  1370به افتخار بازنشستگي نائل شده است
 .وي ازخاطرات خود در دوران ســربازي و درگير شدن با يك مستشار
انگليسي ،دوران اشتغال در ذوب آهن وهمكاري با اتحاديه انجمن هاي

اسالمي ،حوادث ســال  1357و اوج گيري انقالب اسالمي در كشور و
در مجتمــع ذوب آهن ،جمع آوري كمك براي جبهه و باالخره حضور
در جبهه به مدت  10ماه و حضور در تعميرات سيســتم هاي مخابراتي
تجهيزات جنگي سخن گفت و يادآور شد كه يك عمو و دو پسر عموي
او جزء شهدا و دو نفر از عموهايش جزء جانبازان دفاع مقدس بوده اند و
تمامي اين ويژگي ها و عالقه شخصي وي باعث شده است كه از سال
 1367خانه مسكوني خود را به صورت موزه درآورده و بعضي از حوادث
دوران انقالب و دفاع مقدس را به صورت سازه بتني و ماكت بازسازي وبه
نمايش درآورد .وي مي گويد بسياري از مردم و مسئولين منطقه ؛ذوب
آهن ؛اســتان وكشور از اين خانه موزه بازديد كرده وتقديرنامه هايي نيز
برايش ارسال كرده اند  .حاضران در پايان اين ديدار و بازديد هم ضمن
تشكر از زحمات محمد سليميان و تحسين انگيزه و عالقه وي در جهت
حفظ آثار انقالب و دفاع مقدس هدايايي به وي تقديم نمودند.

** رهبر معظم انقالب:
 امــام (ره) [در زمان مبارزات قبل انقالب] فرموده بودند این انقالبپیروز خواهد شد ،چون نشانهی حضور دست قدرتمند الهی است.
يوم ّ
الل  22بهمن ،يادآور معجزه ايمان» در مصاف با قدرتهای مادي
اســت 22 .بهمن ،يادآوري تجلي حكومت «اهلل» بر روي زمين و روزي
است كه برندهترین سالح معنوي يعني ايمانپيروزي آفريد .یوماهلل 22بهمن،
يادآوري رشادتها و شهادتطلبیهای ملتي منسجم و خداجوي كه پيرو
واليت و رهبري بوده و با ايثار خون خود ثابت كردند كه خون بر شمشير و
حق بر باطل پيروز است.
در دوران معاصر ،پیروزی انقالب اســامی در ایــران،حادثه مهم و
حیرتانگیزی برای جهانیان بود .این حادثه بزرگ قرن ،از یکسو معادالت
سیاســی استكبار را در ادامه سیاست سلطه و تقسیم استعماری جهان بر
هم زد و از ســوی دیگر ،یكی از استوارترین رژیمهای وابسته را ریشهکن
ساخت و در كشور ایران،بااهمیتی كه ازنظر استراتژیكی و اقتصادی برای
قدرتهای بزرگ جهان داشت ،تحولی سیاسی ـ مردمی و عظیم به وجود
آورد و یکبار دیگر اسالم بهعنوان قدرت تعیینکننده در جهان مطرح شد و
چشمانداز وحدت جهان اسالم و ایستادگی در برابر استعمار كهنه و نو ،ایجاد
قطب سیاسی جدید در جهان و فروریزی رژیمهای وابسته و تحمیلی را در
سرزمینهای پرنعمت اسالمی ،در برابر دیدگان مشتاق بیش از یك میلیارد
مســلمان گشود و موجی از وحشت و اضطراب را در دلهای جهانخوران
پدید آورد.
امــام خميني (ره) از  22بهمن همچون  15خرداد 17 ،شــهريور12 ،
فروردين و  ...بهعنوان ایاماهلل» یادکرده و درباره چنين ايامي فرمود :بر ملت
شريف ماست كه اين ایاماهلل را كه هدايايي از عالم غيب ربوبي است باجان
و دل حفظ و با چنگ و دندان نگهداري كنند.
منبع:تبيان

سالروز عروج ملكوتي
شهداي گرانقدر ذوبآهن اصفهان
گرامي باد
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اطالعيه طب كار

کوچهباغسفر
موزه ساعت ،تهران

از همکاران محترم شركت تقاضا می شود در تاريخ هاي  8و  96 / 12 /9جهت انجام معاينات ادواري به مركز طب كار مراجعه نفرمایند
مجيديكرنگي

 /1364/11/22فاو

حسينعليابوالقاسمينجف
/1364/11/21جنوب فاو

رئیسبيمارستانشهيدمطهري

حسينلكچشمهسلطاني
/1374/11/21فاو

مسابقات وزنهبرداری جانبازان و معلوالن
برگزار شد
به مناســبت دهــه مبارک فجر با همــكاري مديريت خدمــات و امور
اجتماعي(سرپرســتي امور ورزشي) و حوزه بسيج شهيد تندگويان شرکت 16
بهمنماه در سالن بدنسازي شهرك واحد مســابقات وزنهبرداری جانبازان و
معلوالن شــركت برگزار شــد .در اين دوره از مسابقات  23نفر از جانبازان و
معلوالن ذوبآهن شركت کردند كه در پايان هشت وزن مختلف باقر خاشعي،
مجيد نخودي ،محمدحسن نجفي ،علي خاتمي ،نبي اله اديبي ،علی مراد ادیبی،
کیوان کریمی و محمدرضا نیکروش به مقام قهرماني دست يافتند .داوري این
مسابقات توسط آقايان دري ،بويري و حيدري انجام گرفت.

بازدید از خانواده
شهدا ،جانبازان و
ایثارگرانشرکت

قلعه نویی :اگر با بزن زیرش برده ایم ،ضعف آنهاست
قلعهنویــی بعد از پیــروزی  ۲بر یک
مقابل اســتقالل در ثانیههــای پایانی در
نشســت خبری بعد از بــازی گفت :باید
دست کسانی را که از جوانیشان برای این
آبوخاک گذشتند بوســید .در مورد بازی
هم ما نیمه نخست بیتفاوت بازی کردیم
و درگیر نشــدیم اما در نیمه دوم تغییراتی
دادیم و با بازیکنانمان همصحبت کردیم.
باید به این بازیکنــان افتخار کرد .ممکن
بود بازی مساوی شود یا حتی حریف هم
شانس برنده شدن را داشت اما درمجموع
ما بردیــم .او ادامه داد :از همه عزیزانی که
آمدند و ذوبآهن را تشویق کردند ،تشکر
میکنم .آنها و کســانی کــه هفته قبل
هم برای تماشــای ذوبآهن به ورزشگاه
آمدند ،تماشــاگر واقعی ذوبآهن بودند نه
تماشاگرانی که فقط دربازیهای استقالل و
پرسپولیس به ورزشگاه میآیند .تماشاگران

واقعی ذوبآهن کسانی هستند که هفته
بعــد هم برای حمایت و تشــویق تیم به
ورزشــگاه میآیند ،از آنها تشکر میکنم.
خوشــحالم که این بازی سه گل داشت و
ما توانستیم ســه امتیاز را بگیریم و پیروز
از میدان خارج شــویم .قلعهنویی پیرامون

برگزاریمسابقاتبزرگطنابکشیدر
شرکت

بدینوســیله به اطالع همكاران ارجمند میرســاند بر اساس پيشنهاد و
درخواســت ارائه شــده توسط مديريت سالن ماســاژ آرامش و بررسیهای
بهعملآمده توســط ورزش همگاني شركت مبني بر ارائه تخفيف های ويژه
پرســنل ذوبآهن و خانواده محترم ايشان میتوانند با در دست داشتن كارت
شناسايي مراجعه و از خدمات آن مركز بهرهمند شوند.
آدرس و تلفن
ناممجموعه مبلغ
رديف
سالن كارشناسي ماساژ آرامش آقاي حسين عمادزاده
1
ثبتنام دوجلسه در ماه  20درصد تخفيف
اصفهان –خيابان سهروردي-حدفاصل سهراه سيمين تا روبروي تقاطع اول
ساختمان كيميا طبقه  4واحد 15
تلفن رزرو031-37762012 :
مديريت 09131081671

برگزاریمسابقهتنیسرویمیز

به مناسبت دهه مبارك فجر ،تربیتبدنی حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان ذوبآهن
مسابقات تنيس روي ميز را در سالن نظارت با حضور  30نفر برگزار کرد.
پس از انجام  55بازي آقايان مقيم اصالني از مديريت كك ســازي ،سعيد شيرازي از
مديريت حسابداري ،سيد ايرج مير احمدي از مديريت انرژي و امید غالم خاص از مديريت
توليد و توزيع برق موفق به كسب مقام نخست تا چهارم شدند .شایانذکر است برادر حجتي
و عابديني سرپرستي برگزاري اين مسابقه را عهدهدار بودند.

بهمنظور پاسداشــت رشادتهای يادگاران هشت سال دفاع مقدس گروه
بازديد امور شــهدا ،جانبازان و ايثارگران از خانواده شهيدان واالمقام همتعلي
رحماني ،اکبر کاظمی ،مصيب عباسي و جانبازان معزز
حميدرضا باتواني ،فرهاد همتي و اصغر عشقي نژاد ،محمداميني و حمدعلي
عرب بيگي بازديد و تجليل شد.
رحيمي رابط خبري ،امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران

اطالعيه ورزشي

تعویضهایش گفت :برخی از بازیکنان در
حد و اندازه خودشان نبودند .هرکس در تیم
ما بد بازی کند میآید روی نیمکت و کنار
خودم مینشیند .سرمربی ذوبآهن درباره
داوری بازی تصریح کرد :کارشناسان داوری
معتقدند تنها اشتباه داور این بود که حسینی
درصحنه پنالتی باید اخراج میشــد وگرنه
اتفاق خاص دیگری نبــود؛ داور در طول
بازی عملکرد خوبی داشت و به صحنهها
نزدیک بود .قلعهنویی در پاسخ انتقاد شفر
از نــوع بازی ذوبآهن گفت :ان شــاءهلل
آمار ایجاد موقعیــت و پاسهای صحیح
که بیرون بیاید مشخص میشود مالکیت
تــوپ و میدان در اختیار چه کســی بوده
است .البته شفر باالخره نظر ویژه خودش
را دارد .کارنامه موفقی دارد از ما هم بزرگتر
است و هرچه بگوید در فوتبال ایران حجت
است .او ادامه داد :امروز حسینی ،دروازه بان

استقالل روز خوبی داشت و پژمان منتظری
هم یک توپ را از گل درآورد .خوشحالم که
در بازی امروز ما برنده بودیم.
قلعهنویی در مورد حواشی بازی امروز و
شکستهشدنصندلیهاگفت:همهجایدنیا
ایــن اتفاق میافتد و در این باره نظر خاصی
ندارم؛ ولی ایــن را میتوانم بگویم هرکس
که این بازی را برد لذت برد .شوت به تیرک
دروازه و موقعیتهای خوبی دو تیم داشتند.
موقعیتهایحریفتنهارویاشتباهاتفردی
ما به دست آمد .قلعهنویی در پایان خاطرنشان
کرد :بازیکنان ما در نیمه نخست تحت تأثیر
بازی بودند ولی در نیمــه دوم با تعویضها
میانه میدان را در اختیار گرفتیم ولی بازیکنان
ذوبآهن باید نگرش خود را تغییر دهند .نباید
بهحضوردرجمعچهارتیمنخستقانعباشیم.
تا فردا فرصت شادی داریم و باید برویم برای
بازیبعدیونگرشبازیکنانمانراتغییردهیم.

به مناســبت دهه مبارک فجر پیروزی شــکوهمند انقالب اســامی مسابقه بزرگ
طنابکشی به همت تربیتبدنی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان و به میزبانی پایگاه
مقاومت شهید برونسی تولیدات کک و مواد شیمیایی برگزار شد .در این مسابقه تیم مکانیک
پایگاه مقاومت شــهید برونسی مقام نخست ،تیم شهید شاهمرادی مقام دوم ،تیم پایگاه
مقاومت بسیج مدافعان حرم مدیریت حراست مقام سوم را به دست آوردند .در پایان از کلیه
بسیجیان محترم شرکتکننده و فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در
مراسم فوق از طرف پایگاه مقاومت شهید برونسی تشکر و قدردانی شد.

غبارروبیوعطرافشانیمزارشهدا

برگزارینخستیندورهمسابقاتپنالتي

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک

به مناسبت دهه مبارك فجر نخستین دوره مسابقات پنالتي به ميزاني پايگاه مقاومت
بسيج شهيد سليميان در محل آتشنشانی برگزار شد .در این مسابقات آقايان رضا ايزدي،
مرتضي حسني و قربانعلي امامي موفق به كسب مقام نخست تا سوم شدند.

برگزاریمسابقهتیراندازیباتفنگبادي

جنابآقايمهندساسماعيلي
رياست محترم سازمان نظاممهندسی معدن ايران
درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم صميمانه تسليت عرض
کرده و از خداوند متعال براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان سالمتي و
طول عمر خواستاريم.

روابط عمومي شركت

اطالعيه

بدينوســيله به اطالع همكاران محترم میرساند يك دوره
مسابقات شنا به مناسبت دهه مبارك فجر در ردههای سني
 20-30و  31-40و  41-50و  50بــه باال بين پرســنل
شركت در استخر كوثر فوالدشــهر در تاريخ 96/11/22
ساعت  9صبح برگزار میشود  .از پرسنل محترم عالقهمند
درخواست میشود جهت ثبتنام و هماهنگي بيشتر با تلفن
 09131368976آقاي سعيدي تماس حاصل فرمايند.

پايگاه مقاومت بسيج شهداي مدافع حرم واقع در انتظامات شركت به مناسبت آغاز دهه
مبارك فجر و ورود تاريخي حضرت امام(ره) در ســاعت  9: 33دقيقه صبح پنجشنبه 12
بهمن با حضور در كنار مزار شهداي گمنام ذوبآهن ضمن غبارروبی و عطرافشانی بار ديگر
با امام و شهدا و مقام معظم رهبري تجديد ميثاق کردند.

تجليلازفرماندهپايگاهمقاومتبسيج
شهيدبهشتيانبارمحصول

به مناسبت دهه مبارك فجر پايگاه مقاومت بسيج مقداد در مقابل ساختمان اداري نت
مكانيك ميزبان مسابقه تیراندازی با تفنگ بادي بود .در اين مسابقه كه با شور و حالی ویژه
برگزار شد  121نفر شركت داشتند.

يادواره شهيد ذوب آهني سردار محمد
كرمي برگزار شد

تسليت
همکار گرامی جناب آقاي فرهاد حيدري
مصيبتواردهراخدمتشماوخانوادهمحترمتانصميمانهتسليتعرضکردهوازخداوند
متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان سالمتي و طول عمر خواستاريم.

روابط عمومي شركت
تشكروسپاس

بدينوسيله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به اينجانبان
ضمن ابراز همدردي ،موجب تســلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه
قدرداني کرده ،اميد است در شادیهایتان جبران کنیم.

اسداهلل غفاري ،خوشنام عسگري

فرمانده حوزه مقاومت بســيج شهيد تندگويان ذوبآهن با حضور در انبار محصول از
فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهيد بهشتي تجليل کرد .در اين ديدار سرهنگ اميدي از
فعالیتهای فرهنگي اين پايگاه بهویژه اجراي برنامه آسیبشناسی اعتياد و حضور فعال
در طرح جهادي و اقتصاد مقاومتي جمعآوری ضايعات تشكر نمود و لوح تقديري از طرف
فرمانده سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان و مدیرعامل ذوبآهن تقديم کرد.
در پايان فرمانده پايگاه شهيد بهشتي از كليه همكاران انبار محصول كه در عرصه كار و
تالش و فعالیتهای بسيج حضور فعال دارند ،تشکر کرد.

موزه ساعت یا تماشاگه زمان یکی از موزههای شهر تهران و نخستین موزه ساعت
در ایران است.
این موزه که در خردادماه  1378خورشــیدی گشایش یافت ،از موزههای وابسته به
اداره کل موزههای بنیاد مســتضعفان اســت و در آن ابزارهای زمانسنجی به نمایش
گذاشتهشــدهاند .درواقع تماشاگه زمان مکانی اســت که بخشی از تالشهای چندین
هزارساله بشری درزمینه ساخت انواع ابزارهای سنجش زمان را در معرض دید عالقهمندان
قرار داده است.
گذشت زمان از موضوعاتی بوده که در طول تاریخ همواره ذهن آدمی را به خود مشغول
داشته و ازاینرو بشر در جهت یافتن وسیلهای برای اندازهگیری زمان تالش میکرده است.
انســانهای اولیه احتما ً
ال با طلوع خورشید ،پیدایش شب و ظهور ستارگان فعالیتهای
خویش را تنظیم میکردند اما رفتهرفته برای سنجش زمان ،ابزارهایی نظیر ساعتهای
آفتابی ،آبی ،شنی و سوختی و با پیشرفت علم ،انواع ساعتهای مکانیکی ساخته شد.
در بخش فضای باز موزه ســاعت ،ماکت انواع ساعتهای ابتدایی نظیر ساعتهای
آفتابی ،آبی ،شنی و… به چشم میخورد و بازدیدکنندگان میتوانند از نزدیک با شکل و
مکانیسم عمل ساعتهای قدیمی آشنا شوند.
در داخل ســاختمان موزه که از دوطبقه تشکیلشده ،سیر تکامل انواع ساعتهای
مکانیکی متعلق به قرن  17تا  20میالدی نشــان دادهشــده است .ساعتهایی نظیر
ساعت شــاهینی ،آونگی ،رومیزی ،دیواری و ایستاده که هریک از آنها تلفیقی از هنر
مجسمهسازی ،میناکاری ،معرق و … را با صنعت ساعتسازی نمایش میدهند.
در طبقه دوم موزه ساعتهای جیبی معمولی و ساعتهای جیبی سفارشی متعلق به
شخصیتهای برجسته تاریخی و سیاسی ،ساعتهای ویژهای چون ساعت کارتزنی،
شیفت نگهبانی ،ساعت کشتی و همچنین ساعتهای مچی در انواع مختلف دستهبندی و
دو زمانه به چشم میخورد.در بخش تقویمها نیز تقویمهای مختلف ایرانی ،شخصیتهای
برجسته در امر تقویمنویســی ،ماکت قدیمیترین سند تاریخدار ایرانی (کتیبه بیستون)
نگهداری میشوند که از بخشهای جالب این موزه به شمار میروند.از دیگر بخشهای
موزه بخش نمایش انواع فســیلهای مربوط به دوران مختلف زمینشناسی و معرفی
ساعتها و ساعتسازان معروف است .نمای ظاهری ساختمان موزه ساعت جذابیت این
مجموعه را دوچندان کرده است .تماشاگه زمان در خیابان ولی عصر(عج) ،خیابان سرلشگر
فالحی (زعفرانیه) ،نبش چهارراه پرزین بغدادی واقعشده است .ساعات بازدید از این موزه
همهروزه (بهجز جمعهها و ایام تعطیل) از ساعت  9الی  16است.
مديريت خدمات و امور اجتماعي
خدمات اقامتي و تفريحي ،داريوش بهادري

يادواره ســردار شهيد محمد كرمي در قالب برنامه شهيد آبروي محله با حضور پرشور
مردم شهیدپرور شهرستان لنجان در شهر چمگردان با حضور سردار كرمي فرمانده مجتمع
دانشگاهي امیرالمؤمنین (ع) و سردار شيروانيان رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس و مداح اهلبیت سيد رضا نريماني و با همكاري صداوسیمای مركز اصفهان برگزار
شد.در اين آیین كه با خاطره گويي همرزمان آن شهيد همراه بود از كتاب صياد آسمان كه
مربوط به زندگينامه و خاطرات همرزمان اين شهيد گرانقدر بود رونمايي گرديد و لوح تقديري
از طرف صداوسیمای مركز اصفهان و ستاد برگزاري شهيد آبروي محله تقديم به همسر
شهيد شد.سردار شهيد محمد كرمي از همكاران شاغل در آتشنشانی ذوبآهن بود كه با
آغاز جنگ تحميلي به جبهههای حق عليه باطل شتافت و در آخرين مسئولیت خود قائممقام
پدافند هوايي تيپ قمر بنیهاشم (ع) را بر عهده داشت و در سال  65در منطقه عملياتي فاو
به درجه رفيع شهادت نائل آمد .يادش گرامي و راهش پر رهرو باد.

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 شاغل

تاريختولد

محلكار

نامفرزند

مهدي شاطري

1396/11/05

مهندسي صنايع

ابوالفضل

علي كرمي

1396/10/26

فروش

ثمين

علي زماني

1396/11/01

نورد

آمين

علي محمد شريفي

1396/10/26

نورد

كوثر

اسماعيلعابديني

1396/10/27

كك سازي

النا

علي خواء

1396/11/06

فوالدسازي

ترمه

هادي نجفي

1396/11/01

فوالدسازي

صدرا

رجبعليكرمي

1396/03/12

راه آهن

شايان

علياميني

1396/11/05

راه آهن

رضا

عليرضاقنبري

1396/10/25

ايمنيبهداشت

رونيا

سيد اصغر عظيمي

1396/10/26

آبرساني

سيدمحمد
جواد

حسينباغباني

1396/10/24

انرژي

پارسا

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 اســامي آنها در پي ميآيد ،تبريك گفته ،براي اين
عزيزان آرزوي زندگي سعادتمند ،فرزندان نيكو و سالمتي در
سايهاهلبیت(ع)وآقاامامزمان(عج)آرزومنديم.

نام و نام خانوادگي
شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

محمد مرادي

1396/11/06

نورد

محسنصالحي

1396/10/29

پشتيباني و ساخت

