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در گفتگو با تالشگران مديريت انرژي و بهينه سازي سوخت عنوان شد :

با توان کارکنان و خود باوري مي توان 
توليد و بهره وري را افزايش داد

شنبه  17 تــیر 1396/  13 شوال  1438/ 8جوالی 2017/ شماره 1089

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

در ادامه گفتگو با تالشگران شرکت در این شماره 
از هفته نامه آتشكار با تعدادي از پوالدمردان 

شرکت در مدیریت انرژي و بهینه سازی سوخت 
به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه 

می خوانید

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و 
مسئوالن قوه قضائیه:

قوه قضائیه پرچمدار 
حمایت از حقوق عمومی و 

آزادی های مشروع 
مردم شود

پروژه 
آسپیراسیون 
کوره بلند 
شماره یك

به منظور کنترل آالینده هاي 
زیست محیطي ناشي از فرآیند 

هاي تولید چدن مذاب در 
کوره بلند شماره یك در هنگام 

تخلیه چدن و سرباره، پروژه 
نصب و راه اندازي سیستم 

الكتروفیلتر آسپیراسیون کوره 
02بلند یك تعریف گردید.
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در گفتگو با جراح اعصاب بیمارستان 
شهید مطهري عنوان شد

انقالبی نو در جراحی 
دیسك

حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اســالمی صبح امروز در دیدار رئیس و مسئوالن 
قوه قضائیه و رؤســای کل دادگستری های سراسر 
کشور، با اشاره به صالحیت ها و جایگاه قانونی بسیار 
باال و ویژه این قــوه و تأثیرگذاری آن در مدیریت 
کالن کشور، نگاه تحولی در همه عرصه های قوه 
قضائیه را ضروری برشمردند و گفتند: قوه قضائیه 
باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر 
زمینه ای که الزم بود، از حقوق مردم باقدرت دفاع و 

با متخلفان و قانون شکنان مقابله کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »نگاه تحولی و جهادی« 
در برنامه ریزی ها و اقدامات در قوه قضائیه را ضروری 
خواندند و با اشــاره به جایگاه قانونی باالی این قوه و 
تأثیرگذاری آن بر دو قوه دیگر و در مســائل عمومی 
کشور گفتند: در قانون اساسی تصریح شده است که 
نظارت بر ُحسن اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای 
امور بر عهده قوه قضائیه است و دیوان عدالت اداری و 
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی 

قوه، مسئولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اســتفاده قوه 
قضائیه از ظرفیت های قانونی، خاطرنشــان کردند: 
احیا و اســتیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های 
مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این 
قوه باید پرچم دار این موضوعات باشد و با مخالفان و 
معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.

ایشان موضوعاتی همچون مسئله انتخابات، ریزگردها و 
بورسیه ها را نمونه هایی از عرصه های الزم برای حمایت 
از حقوق مردم برشــمردند و گفتند: البته در موضوع 
بورسیه ها، موضوع به درستی پیگیری نشد و آن کاری 

که باید انجام می شد، محقق نگردید.

گفتگو با  مبتكر ذوب آهني

طراح و تهیه کننده مجموعه 
)RED(نرم افزاری  قرمز

روابط عمومی و کانون خیرین فرهنگی 
ذوب آهن اصفهان برگزار می کنند

نخستین جشنواره
 فیلم و عكس نگاه

اقدامات صورت گرفته برای افزایش 
بهره وری و کاهش هزینه ها در مدیریت آگلومراسیون

 توسعه پروژه مكنده غبارگیر کوره های پاتیلی

حضور ذوب آهن اصفهان 
در نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز

مهندس حسین كبیری مسئول مكانیك آگلو ماشین شماره 
4 بخش آگلومراسیون با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در 
ارتباط با سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و در راستای خط 
مشی سازمان كه با افزایش بهره وری و كاهش هزینه ها همراه 
است ، مهمترین اقدامات انجام شده در مدیریت آگلومراسیون 

طی سال 95  را به شرح ذیل عنوان نمود : 
1- تغییر طرح شــبكه های سرند كه در این 
طرح با كاهش تعداد سوراخ های شبكه های سرند 
آگلومره آگلوماشین  4 و بهینه سازی جنس،طول 

عمر شبكه ها از 3 ماه به 6 ماه افزایش یافت.
2- به دلیــل عدم وجود تمیزكــن در داخل 
مخلوط كن آگلوماشین 4 كه باعث تشكیل رسوب 
مــواد در داخل مخلوط كن می گردید و منجر به 
لرزش مخلوط كــن در حین چرخش و ضربه به 
رولیك های نگهدارنده و نهایتًا منجر به شكست 
رولبرینگ ها می شــد كه با توجه بــه زمان بر 
بودن تعویض رولیكها و عدم تولید در مدت زمان 
تعویض،بــا طراحی و نصب یك عدد تمیزكن در 
داخل مخلوط كن از تشكیل رسوب جلوگیری به 
عمل آمد و دیگر شاهد لرزش و شكست بلبرینگ 

رولیك ها نیستیم و توقفات حادثه ای به پایان رسید.
3-یكی دیگراز اقدامات انجام شده در سال 95 بازسازی 
پروانه مكنده آگلوماشین 4 بود كه با توجه به خوردگی پروانه و 
شكست قسمتی از هاردفیس پره ها،با عملیات بازسازی سطوح 
خورده شــده و اصالح فن صرفه جویی قابل توجهی برای 

كارخانه در بر داشت.
4- از اقدامات انجام شده بر روی پالت های آگلوماشین 4 
طرح اصالح قطعات محافظ پالت بود كه در این طرح با تغییر 
جنس قطعات محافظ پالت از چدن به فوالد موجب باال بردن 
عمــر آن ها و با افزایش تلرانس لقی دهانه ها،باعث كاهش 

زمان تعمیرات روی پالتها گردید.5-از دیگر اقدامات انجام شده 
در آگلوماشــین 4 می توان به حذف ویبرو فیدر پاستل اشاره 
نمود كه به دلیــل عدم وجود تجهیز رزرو و باال بودن هزینه 
نگهداری و از طرفی با توجه به اینكه نوار نقاله زیر آن دایمًا در 
حال كار بود هزینه های تعمیرات و تامین قطعات بسیار باال 

بود كه در این راســتا با حذف ویبرو فیدر و نصب سطح سنج 
در داخل بونكر و كاهش زمان كاركرد نوار نقاله ،صرفه جویی 

قابل توجهی ایجاد شد .
6-از دیگر اقدامات انجام شــده می توان به جلوگیری از 
توقف مداوم مخلوط كن 4 اشاره نمود كه این تجهیز به دلیل 
عدم ركوئیست های صادره از جانب كوره بلند دایمًا 
استوپ و استارت می خورد كه استهالك زیادی 
هم برای تجهیزات برقی و هم تجهیزات مكانیكی 
در بر داشــت كه با نصب یــك راهگاه كمكی و 
جلوگیــری از توقف مخلوط كــن و تخلیه بار به 
محل دیگر این كار انجام شد  و صرفه جویی قابل 
توجهی برای كارخانه در پی داشت.7-یكی دیگر از 
اقدامات انجام شده كه صرفه جویی قابل توجهی در 
بر داشت ،استفاده از گیربكس های انبار راكد بود كه 
با تغییر طرح های جزیی جایگزین گیربكس های 
نوار نقاله های آگلوماشین 4 شد .  این گیربكس 
ها چندین سال بال استفاده در انبارهای راكد بود . 

مهندس كبیــری در پایان گــزارش خود از 
مدیریــت بخش آگلومراســیون و معاونت های 
مكانیك و تولید و بــرق و همچنین دفتر فنی و 
مهندسی نت و امور فنی بهره برداری و پرسنل كار گاه تشكر 
و قدردانی نمودند و ابراز امیدواری كردند كه بتوان در ســال 
96با استفاده از نیروهای جوان و با انگیزه طرح های جیدی در 

راستای اهداف شركت انجام داد.
جواد فدوي خبرنگار افتخاري

مهندس بهنام معتمــدی معاون تجهیزات انرژیتیک مدیریت 
فوالدسازی در خصوص پروژه توسعه مکنده غبارگیر LF )کوره پاتیلی( 
در گفتگو با خبرنگار ما گفت : کوره های پاتیلی یکی از قسمتهای 
سیستم متالوژی ثانویه است كه وظیفه آن تنظیم دما و آنالیز ذوب قبل 

از ارسال به ایستگاه های ریخته گری می باشد. 
وی افزود : انجام این عملیات با برقراری قوس الكتریكی و دمش 
گاز خنثی در ذوب پاتیل می باشد و منجر به تولید غبار زیادی می گردد 
. باید در مرحله تصفیه این غبار ، ابتدا مکش و سپس در سیستم خشک 

یا تر ته نشین شود .   
وی گفت :اقدامات انجــام گرفته در این خصوص را بدین 
شرح برشمرد : )مرحله اول ( : 1- تعبیه اسکروبر و از مدار خارج 
کردن غبارگیرهای خشک ، 2- تغییر مقطع کانالهای انتقال غبار 
  ، 1400mm 1200 بهmm به اسکروبر از مقطع LF از درپوش
3- طراحی و اجراء افشانک در ورودی اسکروبر و اتصال مکنده 
LF به دودکش طرح قدیم )با ارتفاع بیشتر جهت خروج غبار از 
محوطه کارگاه( . )مرحله دوم ( :  1-طراحی و ساخت مخزن ته 
نشین کننده اولیه )قبل از اسکروبر( ، 2- اصالح مسیر کانالهای 
انتقال غبار از طرح قبلی و اتصال این کانالها به مخزن ته نشین 

کننده و طراحی و اجراء افشانک در ورودی به ته نشین کننده 
اولیه )جهت ته نشینی غبار در مخزن(. )مرحله سوم( : 1ـ نصب 
مکنده )با قدرت 250 کیلو وات و 990 دور در دقیقه( قبل از ته 

نشــین کننده اولیه )که بصورت سری در مدار مکش با مکنده 
قبلی قرار گرفــت( 2ـ تعبیه دریچه مخصوص تخلیه لجن ته 

نشین شده در مخزن .
معاون تجهیزات انرژیتیک مدیریت فوالدسازی مرحله نهایی و 
آماده اجراء که در حقیقت با در مدار قرار دادن غبارگیر خشک قبل از 
غبارگیرتر امکان جذب غبار را به حداکثر ممکن می رساند و سبب ارتقاء 

راندمان کاری کل سیستم غبارگیر می گردد عبارتند از :  
اتصــال کانال مکنده غبار خروجی از مکنده منگان به غبارگیر 
خشک قدیم و سپس اتصال خروجی غبارگیر خشک قدیم به ورودی 

مخزن ته نشین کننده اولیه .
مهندس معتمدی گفت : خروجی کمتر آالینده های زیســت 
محیطی ، بهبود چشمگیر مکش داخل کارگاه ، بومی سازی پروژه 
و استفاده از توان داخلی در ساخت این پروژه از مزیت های این پروژه 
می باشد . وی همچنین خاطر نشان ساخت : در صورت ایجاد سیستم 
آبزدایی یا امکان اتصال مخازن ته نشین کننده اسکروبر به آبزدایی 
کنورتور و امکان شستشو و آبگیری مجدد در هر شبانه روز حداقل دو 
بار ، بهره وری سیستم به شدت باال رفته و این امکان را می دهد تا 

در مارکهای پرکربن نیز امکان تصفیه غبار باالتری را داشته باشیم . 
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مدیرعامل شرکت در همایش تبیین ارزش های سازمان : 

کارکنان با همدلی بیشتر در راستای تحقق 
اهداف شرکت تالش نمایند 

همت و غیرت کارکنان ذوب آهن اصفهان در کشور نظیر ندارد
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)) آگهي فراخوان  (( 
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان

مدیریت روابط عمومی شرکت

ضمناً لیست استعالم های مربوط به خریدهاي متوسط )بدون برگزاري مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می شود.
سایر موارد :

1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي نوبت اول تا پایان ساعت اداري مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول( 
2-جهت  دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.com   مراجعه فرمایید. 

مهلتموضوعشمارهنوع فراخوانرديف
دريافت اسناد

مهلت
ارائه پيشنهاد

R1 9600549مناقصه عمومي1
حمل جاده ای 200 هزار 
تن زغال سنگ از معادن 
زغال سنگ پرورده طبس

96/4/2396/5/2
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز از تاریخ 12 لغایت 16 تیرماه در محل 
نمایشــگاه های بین المللی استان فارس با حضور بیش از یک صد شرکت فوالدی و محصوالت 
ساختمانی داخلی و خارجی در چهارسالن مجزا برگزار شد.ذوب آهن اصفهان با برپایی غرفه و حضور 
مسئولین و کارشناسان، معاونت بازاریابی و فروش به ارائه آخرین دستاوردهای شرکت پرداخت.در 
حاشیه  این نمایشگاه، مدیر بازاریابی شرکت ضمن بازدید از پروژه های شرکت های مصرف کننده 
فوالد، نیازهای فوالدی را مشــخص و به معرفی توانمندی های شــرکت در جهت کسب سهم 
بیشتری از بازار آهن استان فارس پرداخت.این مدیریت بر اساس برنامه ریزی های قبلی جلساتی با 
انجمن انبوه سازان فارس، سازمان عمران شهرداری شیراز، باشگاه مخاطبان مسکن استان فارس و 

تعدادی از فعاالن بازار آهن برگزار کرد.



سواالت همكاران و پاسخ مسئوالن

چند نفر از همکاران در تماس با شــماره 104 سالم آتشکار روابط 
عمومی سؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ 

مسئوالن شده اند:
1- گالیه از نحوه توزیع پذیرایی شیفت شب؟ *

 مدیریت خدمات و امور اجتماعی: با پیگیری مسئولین مربوطه 
مشکل توزیع پذیرایی شیفت شب مرتفع شد و به روال قبلی بازگشت.

 2- درخواست پرداخت وام مسكن مزدوجین سال 95 *
مدیریت خدمات وامور اجتماعی: این مدیریت یادآور شد پرداخت وام 
مســکن مزدوجین سال 95 طبق دستورالعمل جاری مصوب و در حال 

اجرا است.
3- ابراز گالیه از طوالنی شــدن زمــان پرداخت وام  *

ضروری همكاران؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی: وام ضروری طبق جدول 
رتبه بندی همــکاران، هرماه در حال پرداخت اســت. با توجه به تعداد 

درخواست زیاد، زمان پرداخت طوالنی است.
4- نحوه اولویت بندی ســهمیه انزلی در سال جاری  *

چگونه است؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی: تورهای انزلی بر اســاس 
سهمیه اختصاص یافته به قسمت ها طبق سنوات گذشته انجام شده است 
و اولویت قسمت ها نیز بر اساس زمان بازنشستگی همکاران خود در سال 

96 و 97 است.
5- علت عدم توزیع کارت های استخر بازنشستگان  *

مشابه سال گذشته در محل استخر چیست؟
 مدیریت خدمات و امور اجتماعی: جهت کنترل فیش های واریزی 
و ثبت آنها در سال جاری مقرر شد بازنشستگان محترم كه استخرهای 
انقالب، كارگران ، ایثار، ابوذر ، آزادی، قصر موج، كوثر ملك شهر ، قصر قو 
شاهین، غدیر، بهشت، ستاره، فالورجان، گلسار وآبسار را  انتخاب کردند به 
دفتر مركزی شركت واقع در بلوار شفق  و سایر استخرها  كوثر فوالدشهر، 
تختی زرین شهر، علقمه و ابوذر مباركه به سالن حجاب فوالدشهر مراجعه 

و نسبت به دریافت كارت خود اقدام کنند.
 تعدادی از همکاران خواســتار قدردانی از زحمات ارزشمند و حسن 

انجام کار آقای بهزاد رجبی راننده مسیر وینچه ودرچه کلماران شده اند.
 افکار سنجی روابط عمومی

     تاریخ شروع: سال 88
     تاریخ پایان: سال 90

     هزینه كل پروژه: حدود 56 میلیارد ریال
     تناژ كل تجهیزات واسكلت فلزی: 900 تن كه صرفًا 37 تن شامل 

الكتروموتور وترانس ساخت خارج است
     ميزان خاک برداري: 500 مترمکعب

     ميزان بتن ریزي: 450 مترمكعب
     دبی گاز ورودي به سيستم: 750 هزار نرمال مترمكعب بر 

ساعت
     ميزان خروجی زیست محيطی: حداكثر 50 میلی گرم برنرمال 

مترمکعب
     استاندارد زیست محيطی مربوطه: 250 میلی گرم برنرمال 

مترمکعب
به منظور كنترل آالینده های زیست محیطی ناشی از فرآیندهای تولید 
چدن مذاب در كوره بلند شــماره یك در هنگام تخلیه چدن و سرباره، 
پروژه نصب و راه اندازی سیستم الكتروفیلتر آسپیراسیون كوره بلند یك 
تعریف گردید. عملیات ساخت و تأمین پروژه مذكور از خردادماه سال 88 
و عملیات نصب از آذرماه سال 89 آغاز و از اوایل مهرماه سال 90 پس از 
تكمیل نصب، عملیات تست منفرد تجهیزات آغاز و در تاریخ 90/8/7 با 
حضور ریاست وقت سازمان محیط زیست كشور راه اندازی شد. این پروژه 
مجهز به سیستم های پایشگر آنالین عوامل آالینده زیست محیطی است 
و خروجی دودكش مربوطه به صورت آنالین از طریق این سیســتم ها 
اندازه گیری شده و نتایج حاصل به صورت برخط و لحظه ای تحت وب به 

سازمان حفاظت محیط زیست استان منتقل می شود.
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رويداد

همایش تبییــن ارزش هــای ذوب آهن 
اصفهان با محوریت رهبری تحول ســازمانی 
ویژه مدیــران با حضور مدیرعامل ،  معاونین ،  
مشاورین و مدیران به همت مدیریت آموزش 
و توسعه منابع انسانی ، مدیریت روابط عمومی ، 
معاونت پشتیبانی و ساخت و مدیریت اتوماسیون 
و ارتباطات سه شنبه 13 تیرماه با حضور دكتر 
سید محسن عالمه عضو هیئت علمی دانشگاه 
اصفهان ) دانشكده علوم اداری و اقتصاد ( برگزار 

شد .
مهندس صادقی در ابتدای این دوره آموزشی 
گفت : بسیار خرسندم که برگزاری چنین دوره 
هایی در ذوب آهن اصفهان از سر گرفته شده 
اســت . در دوران قبلی مدیریت اینجانب نیز 
چنین برنامه های تعاملی با هدف همسو شدن 
افراد  با سیاست های سازمان  برگزار می شد ، 
انشاا... در دوره جدید نیز به صورت مستمر چنین 

برنامه های آموزشی برگزار شود .
وی افــزود : هر ســازمانی با چالش های 
متعددی همراه اســت که نیاز اســت شناخته 
شــوند و برنامه ریزی در خصوص هر یک از 
آنها انجام گیرد. در دوره جدید تقاضای بسیاری 
برای تشکیل مجدد کمیته راهبری در شرکت 
ارائه شده اســت تا از این طریق چالش های 
موجود اولویت بندی شــده و راهکار مناسب با 
هر موضوع در نظر گرفته شــود که نتیجه آن 
فرهنگ ســازمانی منسجم و ارتقاء بهره وری 
است . در جلسات اولیه تشکیل کمیته راهبری 
، فرهنگ سازمانی به عنوان اولین چالش مورد 

توجه قرار گرفته است. 
به شایعات  * کارکنان بدون توجه 

با همدلی و هم افزایی در راســتای 
تحقق اهداف شرکت تالش کنند 

مدیرعامل شــرکت تصریح کــرد : یک 
سیستم متشــکل از اجزایی است که با یک 
هدف مشــترک تشکیل شده اند و در راستای 

تحقق آن تالش می کنند . کارکنان ذوب آهن 
اصفهان نیز به عنوان اجزای اصلی سیستم باید 
برای دستیابی به اهداف مجموعه بدون توجه به 
شایعات با همدلی و هم افزایی در راستای تحقق 

اهداف شرکت تالش نمایند . 
مدیران در هر پُســت و سمتی  *

که قرار دارند نیاز است همواره حق 
توجه  مورد  را  پاسخگویی  و  گرایی 

قرار دهند
مهندس صادقی بیان کرد : مدیران در هر 
ُپست و سمتی که قرار دارند نیاز است همواره 
حق گرایی و پاسخگویی را مورد توجه قرار دهند 
. این سرفصل های مهم از طریق قرآن کریم 
به انسان ها هدیه داده شده است و هر یک از 
ما با رجوع به این کتاب آســمانی می توانیم از 
دستورات آن در کلیه مراحل زندگی بهره مند 

شویم .
دوران سخت  گذشته، ذوب  * در 

آهنی ، ذوب آهن را حفظ نمود 
وی در بخشــی دیگر از سخنان خود بیان 
کرد: مردم ایران وحدت و یکپارچگی را در جنگ 
با عراق به رخ جهانیان کشیدند و نشان دادند با 
توکل به خدا و عزم انقالبی می توانند ، بحران 
های بزرگ را پشت سر بگذارند . در حال حاضر 
و در این شرایط سخت نیز تک تک ما باید برای 
حفظ ذوب آهن اصفهان و شکوفایی آن تالش 
و کوشــش نماییم و همچون دوران ســخت  
گذشته که ذوب آهنی ، ذوب آهن را حفظ کرد 
هم اکنون نیز از هیچ تالشی فرو گذار ننماییم . 

همت و غیرت کارکنان ذوب آهن  *
اصفهان در کشور نظیر ندارد 

مهندس صادقی اضافه کرد : همت و غیرت 
کارکنان ذوب آهن اصفهان در کشــور نظیر 
ندارد . همان طور که شاهد هستیم مدیران و 
متخصصین این شــرکت در جای جای ایران 
اسالمی منشا خیر و برکت هستند که این مهم 

افتخاری بزرگ برای این برند صنعتی محسوب 
می شود . 
به کار در وجود تك تك  * عشق 

کارکنان ذوب آهن وجود دارد 
مدیرعامل شرکت اظهار کرد : عشق به کار 
در وجود تک تک کارکنان ذوب آهن وجود دارد 
و این بســیار ارزشمند است و در برون رفت از 

شرایط سخت نقش کلیدی دارد . 
در ادامه دکتر ســید محسن عالمه عضو 
هیت علمی دانشگاه اصفهان گفت : رهبری 
یک مسئولیت توزیع شده و یا به عبارت دیگر 
یک کار مشــترک اســت . هر سازمانی که با 

چالش های بسیار مواجه است نشان از این دارد 
که کارکنان آن مجموعه تغییر را نپذیرفته اند و 
باور ندارند برای تغییر سازمان باید ابتدا خودشان 

تغییر را پذیرا باشند. 
وی افزود : در سازمانی که مدیران بر اساس 
ارزش های خود مدیریت کنند یک رییس بیشتر 
وجود ندارد و آن » ارزش های سازمانی » است 
و زمانی این ارزش ها در سازمان حکومت می 
کنند که در وجود مدیران مجموعه  در هر رده 

ای نهادینه شده باشند.
رمز رهبری موفق ، انسانیت است *

این عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان 

بیان کرد : رمز رهبری موفق ، انســانیت است 
. تعامل دو سویه و اثربخش با کارکنان در رده 
هــای مختلف و بها دادن به کرامت انســانی 
آنهاست که موفقیت را برای سازمان به ارمغان 

می آورد . 
مدیــران با بازدید مســتمر از  *

محل کار  می توانند انگیزه درونی 
کارکنان را ارتقاء دهند  

دکتر عالمه افزود : مدیران از طریق بازدید 
مستمر از محل کار  ، کارکنان خود و صحبت 
با آنها می توانند انگیزه درونی این سرمایه های 
ارزشمند را ارتقاء دهند. این مقوله تنها مبحثی 
اســت که به هیچ قیمتی از وظایف یک مدیر 
حذف نمی شود . مدیران باید همواره با کارکنان 

خود در تعامل نزدیک باشند .
وی اظهار کــرد : ارزش ها ، قلب و جوهر 
فرهنگ سازمانی به شمار می روند . معماری 
این ارزش ها با مدیران ســازمان است که در 
بخش های مختلف حضــور دارند و با دیدن 
واقعی کارکنان خود انگیزش ســازمانی را در 
درون آنها ارتقاء می دهند و از طریق بها دادن 
به نظرات و پیشنهادهای آنها ، این گروه را در 
امور سازمان بیش از گذشته مشارکت می دهند. 

این عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان 
تصریح کرد : مهمترین رفتار ارتباطی که باید 
سرمایه گذاری بسیاری برای آن در نظر گرفته 
شود ، » گوش دادن » است زیرا از این طریق 
ارتباط دو سویه برقرار می شود و احساس احترام 

در طرف مقابل ایجاد می شود. 
ارزش های سازمان ، محور اصلی  *

تدوین سیاست ها به شمار می روند 
شــایان ذکر اســت در ابتدای این همایش 
مهندس حســینی مدیر آموزش و توسعه منابع 
انسانی شرکت نیز ضمن خوش آمد گویی به حضار 
گفت : ارزش های سازمان ، محور اصلی تدوین 
سیاست به شمار می روند و در برنامه ریزی بلند 

مدت نیاز است مورد توجه قرار گیرند. 
وی ضمن اشــاره به اینکه در خصوص 
مبحث ارزش های سازمانی از سوی مدیریت 
مهندســی صنایع  فعالیت های بســیاری 
صورت گرفته است ، افزود : تحول سازمان 
ها در گذشــته در بهره گیری از تجهیزات و 
فناوری خالصه می شد اما در حال حاضر در 
مقوله هایی نظیر فرهنگ سازمانی ، ساختار 
ســازمانی و مهمتر از همه سرمایه انسانی 

تجلی یافته است .  

مدیرعامل شرکت در همایش تبیین ارزش های سازمان : 

کارکنان با همدلی بیشتر در راستای تحقق اهداف شرکت تالش نمایند 
همت و غیرت کارکنان ذوب آهن اصفهان در کشور نظیر ندارد

معرفي پروژه های زیست محیطی انجام گرفته توسط 
شرکت ذوب آهن اصفهان

پروژه آسپیراسیون کوره 
بلند شماره یك

یادداشت

دکتر الهیاري مدیرکل میراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري استان در بازدید از ذوب آهن

ذوب آهن اصفهان تاریخ مجسم صنعت مدرن ایران است پروژه VD تولید فوالدهای کیفی به ویژه فوالد ریل را 
هموار می سازد

صنعت و معدن موتور محرکه اقتصاد ایران است

دكتر فریدون الهیاری مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اســتان اصفهان به 
همراه معاونین خود سه شنبه 13 
تیرماه ضمن حضور در ذوب آهن 
اصفهــان و بازدید از بخش های 
خط تولیــد و موزه صنعت فوالد 
این شركت در جلسه ای با علیرضا 
امیری مدیر روابط عمومی شركت، 
پیرامون مناســبات مشــترك و 
نحوه بهره برداری از قابلیت های 
گردشگری صنعتی در ذوب آهن به 

گفتگو و تبادل نظر پرداختند.در این جلسه كه دكتر علیرضا آجدانی مدیر بیمارستان 
شهید مطهری نیز حضور داشت بعد از پخش فیلم مربوط به خط تولید ذوب آهن، 
مدیر روابط عمومی شركت ضمن شرح تاریخچه شکل گیری ذوب آهن اصفهان 
آخرین دستاوردهای این شــركت در جهت عبور از بحران اقتصادی، پرداخت 
بدهی ها و رسیدن به سودآوری مطلوب را برشمرد.وی همچنین به تشكیل موزه 
صنعت در ذوب آهن و امكانات قایقرانی این شركت در جهت بهره برداری های 
گردشــگری اشاره كرد و از دكتر الهیاری و همكاران ایشان خواستار راهنمایی 
و مساعدت در این زمینه شد. در ادامه این جلسه دكتر الهیاری مدیرکل میراث 

فرهنگی، صنایع گردشگری استان 
اصفهان نیز ضمن اعالم آمادگی 
بــرای معرفی و بهره بــرداری از 
امكانــات گردشــگری صنعتی 
ذوب آهــن اصفهــان در جهت 
تاریخ نگاری مكتــوب ذوب آهن 
و ارائــه طرح مطالعاتی محتوایی 
درزمینه تأســیس موزه صنعت 
فوالد در این شــركت تأکید كرد 
و افزود: بــا ارائه طرح مطالعاتی 
موزه صنعت فوالد در ذوب آهن 
همكاری محققین دانشگاه ها در 
جهت نحوه چیدمان، معرفی و نگهداری اشیاء و اسناد در این موزه جلب خواهد 
شد.وی در پایان حضور خود در ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشكار 
ضمن ابراز خشنودی از حضور در ذوب آهن اصفهان این شركت را تاریخ مجسم 
صنعت مدرن در ایران معرفی كرد و تصریح نمود: در كنار کارگاه های صنعتی و 
تولید فوالد در این شركت كه روزبه روز نیز مدرن تر می شود، تأسیس موزه فوالد، 
استفاده از امكانات قایقرانی و ساختمان متل فوالدشهر قابلیت های گردشگری 
صنعتی ذوب آهن را به عالقه مندان و گردشگران كشور معرفی كرده و درزمینه 

گردشگری صنعتی نیز بر توفیقات ذوب آهن افزوده خواهد شد.

با توجــه به اهمیت پــروژه VD )گاز 
زدایی( در تولید فوالدهای كیفی و ضدزنگ 
با مهندس حمیدرضا صفایی معاون تولید 
انجام  گفتگویــی  فوالدســازی  مدیریت 
ادامــه می خوانید:مهندس  در  داده ایم كه 
صفایی ابتدا به اهمیت پــروژه گاز زدایی 
پرداخت   VD) Vacuum Degassing(
و گفت: تولید فوالد دركنورتورهای بخش 
فوالدسازی، توانایی تأمین فوالدهای كیفی 
به ویژه فوالد ریل مورد درخواســت را نداشت 
لذا به منظور ارتقاء كیفیت شــمش تولیدی 

می بایســت عملیات ثانویه روی فوالد مذاب در پروسه VD جهت حذف 
گازهای مضر ازجمله گاز هیدروژن و همچنین حذف و اصالح آخال انجام گیرد..

توليد فوالدهای كيفــي و ضدزنگ از برنامه های آينده  *
مديريت فوالدسازی است

وی افزود: پروژه گاز زدایی، توانایی تولید فوالدهای كیفی و صنعتی ازجمله 
فوالد ریل، فوالدهای کم کربن جهت كشش، فوالد cK45 و امثال آن جهت 
مصرف در صنایع خودرو و ... را دارا است. دستیابی به دانش تولید فوالدهای 
كیفی به ویژه فوالد ریل گام مهمی در بومی سازی صنعت فوالد به شمار می رود. 
در آینده با ارتقاء سیستم VD به VOD امكان تولید فوالدهای ضدزنگ نیز 
در مدیریت فوالدسازی ذوب آهن اصفهان امکان پذیر می شود.مهندس صفایی 
ادامه داد: در این راســتا مدیریت فوالدسازی پروژه گاز زدایی را با هماهنگی 
معاونت بهره برداری، امور فنی بهره برداری، امور قراردادها، همكاری شركت تام 
ایران خودرو و شركت intecO از كشور اتریش آغاز کرد و نسبت به طراحی، 

ساخت و نصب پروژه VD در بخش فوالدسازی اقدام نمود.
90 درصد از عمليات پروژه VD انجام شده است *

معاون تولید مدیریت فوالدســازی در پاسخ به این سؤال که در حال 
حاضر پــروژه VD در چه مرحله ای قرار دارد گفت: این پروژه در بخش 

نهایی خــود قرار دارد و حــدود 90 درصد 
از عملیات آن انجام شــده اســت که 
ایــن بخش ها عبارت انــد از: عملیات 
 )Basic engineering( مهندســی پایه
جزئیات  مهندسی  100 درصد، عملیات 
درصد،   100 )DeteiL engineering(
عملیات ســاختمان شــامل خاک برداری 
تخریب و فونداسیون بتن ریزی 100 درصد، 
نصب تجهیزات 95 درصد، تأمین تجهیزات 
95 درصد، راه اندازی و مباحث آموزشی آن 

نیز در دست انجام است.
سيستم گاز زدايی موجود يکی از مکانيزم های متداول  *

در توليد فوالدهای كيفی به شمار می رود
وی در خصوص مشخصات فنی سیستم گاز زدایی موجود خاطرنشان 
کرد: سیستم گاز زدایی تحت خأل موجود از نوع تانک خأل است که یکی 
از مکانیزم های متداول در تولید فوالدهای کیفی به شمار می رود و در آن 
پاتیل حــاوی فوالد مذاب در یک تانک خأل قرارگرفته و درپوش خأل با 
درزبندی مطمئن روی آن قرار می گیرد.مهندس صفایی اضافه كرد: ایجاد 
خأل در محفظه باالی پاتیل فوالد در تانک خاًل تا فشار 0.5 تور توسط 7 
پمپ از نوع اجکتور بخار که 3 اجکتور به صورت سری و 4 اجکتور دیگر 
به شكل 4a و 4B و 5a و 5B و به صورت موازی انجام می گیرد و در حین 
عملیــات، ایجاد خأل گاز آرگون از طریق منافذ کف پاتیل فوالد به ذوب 
دمیده می شود. در این هنگام به علت کاهش فشار جزئی گازهای محلول 
ازجمله هیدروژن و تالطم مذاب، گاز زدایی انجام شده و تجزیه آخال های 
غیرفلزی تحت عملیات خأل در فوالد انجام گرفته می گیرد كه کاهش گاز 
هیدروژن و تمیزی فوالد را در پی دارد.شایان ذکر است این سیستم قادر 
است مقدار هیدروژن اولیه 4ppm در فوالد مذاب را طی مدت 20 دقیقه به 

مقدار 1ppm كاهش دهد.

دهم تیرماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و طبق تقویم 
جمهوری اسالمی ایران روز صنعت و معدن نامیده شده است. اختصاص این روز 
فرصت مناسبی است كه به مهم ترین موتور محركه اقتصاد کشور یعنی بخش 
صنعت و معدن نگاهی مجدد و اندیشمندانه شود؛ چراکه این بخش به عنوان عامل 
مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش بسزایی دارد. 
چنانچه می دانیم در سال 1357 با اوج گیری و سپس پیروزی انقالب اسالمی 
معدن كاری و توسعه صنایع نیز مانند سایر فعالیت های تولیدی به لحاظ تغییر و 
تحوالت بنیادی در كشور دچار ركود گردید. بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی 
جمهوری اسالمی، بر اســاس اصول 44 و 45 قانون اساسی، برای جلوگیری 
از اتالف ذخایر معدنی، شــورای انقالب اسالمی طی مصوبه ای از صدور اجازه 
بهره برداری جدید و یا تمدید مدت پروانه های قبلی ممانعت کرد و وزارت صنایع 
و معادن موظف شد كه قانون جدید معادن را تدوین کند.جمهوری اسالمی ایران 
با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی موردنیاز 
صنایع مختلف، در صورت برنامه ریزی صحیح و درازمدت؛ قدرت و امكان كافی 
جهت حصول پیشرفت های عمده صنعتی و نیل به خودکفایی بیشتر را دارد. 
استخراج معادن و معدنكاری و توسعه صنعت در زمینه های گوناگون صنعتی از 
دیرباز در كشور ما متداول بوده و بعضی از مورخین نوشته اند كه مردم ایران از اولین 
كسانی بوده اند كه مس را استخراج و ذوب نموده اند. آثار بسیاری از حفاری های 

عظیم كه در بیشتر معادن ایران و به ویژه معادن سرب و مس دیده می شود و 
همچنین باقیمانده ظروف و وسایل فلزی نیز مؤید فعالیت های گسترده معدنی و 
صنعتی اند.فرارسیدن دهم تیرماه روز صنعت و معدن در هرسال با گردهمایی ها و 
مراسم بزرگداشت این روز همراه بوده و صاحب نظران، سرمایه گذاران و صنعتگران 
بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی با مرور شرایط قبلی و ارزیابی شرایط موجود 
صنعت و معدن به برنامه ریزی بهتر برای بهره برداری مناسب تر از شرایط آینده 
صنعت و معدن كشور توجه می کنند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران توجه اساسی به 
امر تولید؛ فراهم نمودن شرایط الزم برای سرمایه گذاری خارجی در كشور؛ بهبود 
شرایط برای سرمایه گذاران داخلی؛ فراهم نمودن تسهیالت برای فعالیت های 
صنعتی؛ ایجاد شــرایط رقابتی و سایر حمایت های دولتی امری حیاتی است.از 
طرفی در صنایعی نظیر فوالد و کارخانه هایی مانند ذوب آهن اصفهان با توجه 
به بحران جهانی صنعت فوالد و همچنین مشكالت تولید و رکود باقیمانده از 
گذشته اقداماتی نظیر جلوگیری از واردات بی رویه فوالدهای بی کیفیت و برقراری 
تعرفه باالتر، ارائه تسهیالت بانكی با بهره پایین؛ تدوین برنامه ریزی های راهبردی 
مناسب با مدیریت توانمند و پایدار؛ بهره برداری مناسب و بیشتر از نیروی انسانی؛ 
تجمیع صنایع پراكنده؛ تكمیل زنجیره فوالد و دیگر موارد از همه بیشتر الزم 
وفوری به نظر می رسد كه امید است دولت تدبیر وامید در دوره دوم خوددرسطح 

وسیع تری به آن بپردازد.



دكتر احمد شــكرچی زاده رئیس بخش جراحی اعصاب بیمارستان 
کاشانی، مسئول امور دستیاری گروه جراحی اعصاب و عضو هیئت ممتحنه 
امتحانات ارتقاء دستیاری جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 
جراح اعصاب بیمارستان شهید مطهری با اشاره به این موضوع روش جدید 
pLDH روش نوینی است كه توسط اینجانب ابداع شده است، گفت: در 
این روش یعنی سوزاندن و تبخیر قسمت بیرون زده دیسک برای اولین بار 
در دنیا صورت گرفته اســت. این روش در طول سال 95 در بیش از 300 
بیمار با موفقیت کامل و بدون هیچ عارضه ای انجام شده است و با انجام این 
روش، درست قسمت هرنیه دیسک و یا کاماًل مجاور آن به گونه ای سوزانده 
و تبخیر می گردد که هیچ گونه آســیبی به ریشــه عصبی مجاور آن وارد 
 earLy anD نمی شود. وی خاطرنشان ساخت: این عمل در حقیقت یک
Direct rOOt DecOmpressiOn است و بیماری که با درد شدید قادر 

به راه رفتن نمی باشد داوطلب این عمل می شود تا تحت این عمل قرار گیرد 
و عمل با بی حسی موضعی، بدون درد و بیهوشی، بدون چاقو و خونریزی، 
کاماًل ایمن و بدون عارضه است و در حین عمل درد بیمار کاهش می یابد. 
جراح اعصاب بیمارستان شهید مطهری گفت: اکثرًا بیماران بالفاصله پس 
از عمل می توانند، راه رفتن نرمال بدون درد را تجربه کنند و همچنین بعد 
از گذشــت چند روز می تواند به کار و فعالیت طبیعی برگردند. وی افزود: 
این عمل تاکنون در بیش از 300 بیماری قرارگرفته كه بهبودی نزدیک 
به 90 درصد داشــته و این در حالی است كه درروش pLDH هیچ گونه 
عارضه ای وجود ندارد. برای کسب اطالعات بیشتر از نوبت های جراحی 

دکتر شکرچی زاده با بیمارستان شهید مطهری داخلی 109 تماس بگیرید.

ادبیات هر ملتی نمایی از فرهنگ و اندیشه آن هاست. وقتی صحبت 
از ادبیــات کودک و نوجوان به میان می آید، نه تنها از اهمیت آن کاســته 
نمی شود بلکه توجه و نگاه تیزبینانه تری را می طلبد، چراکه آینده در دست ها 
و اندیشه های کودکان و نوجوانانی شکل می گیرد که گاه مورد غفلت واقع 
می شــوند. در این میان هستند کسانی که با درک حساسیت این حوزه از 
ادبیات، گام هایی قابل ستایش برداشته اند. سه سال پس از درگذشت مهدی 
آذریزدی در 18 تیر 1388، این روز از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی 
روز ملی ادبیات کودک و نوجوان اعالم شــد. مهدی آذریزدی در اسفند 
سال 1300 در یزد متولد شد و بیش از نیم قرن به ادبیات کودک و نوجوان 
خدمت کرد. این نویســنده خالق با اولین اثر خود با نام »قصه های خوب 
برای بچه های خوب« که نگارشی ساده و شیرین از ادبیات کالسیک ایران 
است، وارد این حوزه شد و با این اثر ارزنده جایزه سازمان جهانی یونسکو را 
در سال 1343 از آن خود و در حقیقت نصیب ایران کرد. دستمایه آذریزدی 
در آثارش ساده نویسی کتاب های ارزشمندی نظیر کلیله ودمنه، مرزبان نامه، 

سندبادنامه، بوستان و گلستان بود.

نكته 1 *
از اعمال آسمانی که می تواند سرمایه تو را افزایش دهد دوری نکن.

امــام صادق )ع(: هرگاه خدا به بنده ای مالی داد و آن بنده حقی را که 
خدا واجب فرموده از آن مال ندهد، می میرد و آن را برای دیگران می گذارد. 

وسائل الشیعه
نكته 2 *

حسود در این دنیا حرص می خورد و در آن دنیا حسرت.
پیامبر اکرم )ص(: حسد ایمان را می خورد، چنانچه هیزم آتش را نیست 

می کند. عده الداعی

در گفتگو با جراح اعصاب بیمارستان شهید مطهري 
عنوان شد

انقالبی نو در جراحی دیسك

حجاب باعث حفظ بنیان خانواده بوده و نبودش باعث فحشا و تزلزل خانواده است

اسامی برندگان  مسابقه محیط زیست

برگزاري جلسه تعاملي با فرهنگسرای خانواده اصفهان

روز ملی ادبیات کودک و نوجوان

نكات پندآمیز ائمه معصومین
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در گفتگو با تالشگران مدیریت انرژي و بهینه سازی سوخت عنوان شد

با توان کارکنان و خودباوری می توان تولید و بهره وری را افزایش داد

در ادامه گفتگو با تالشگران شــركت در این شماره از 
هفته نامه آتشكار با تعدادی از پوالدمردان شركت در مدیریت 
انرژی و بهینه سازی سوخت به گفتگو نشستیم كه مشروح 
آن را در ادامه می خوانید. امير شيخ، فورمن امداد گاز بخش 
ایمنی گاز شاغل در مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت گفت: 
پیشگیری از هرگونه حادثه گازی در كلیه عملیات های كاری 
سطح كارخانه كه در مجموعه های تولیدکننده و مصرف کننده 
گاز اســت، از فعالیت های واحد ایمنی گاز به شمار می رود. 
وی افزود: این واحد در هر ســه شیفت كاری بر طبق گراف 
و به صورت مستمر، توسط تكنولوژهای امداد گاز در سطح 
کارگاه های كارخانه به منظور آنالیز از محیط های گازی، پایش 
و در صورت مشاهده هرگونه انتشار گازهای سمی و خطرناك 
گزارش های الزم را به مســئولین مربوطه اعالم می دارند و 
همچنین برای هرگونه توقف و راه اندازی، پرسنل این بخش 
در واحدهای تولیدی كارخانه حضور دارند. شیخ گفت: اپراتور 
امداد گاز نیز در هر ســه شیفت كاری مستقر در كوره بلند، 
كك سازی، نورد ، فوالدسازی، نیروگاه ها، آهن اسفنجی و... 
به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه ناشی از گاز در حال آنالیز 
محیط های خطرناك گازی همراه با پرسنل دیگر کارگاه های 
مختلف هســتند. وی با اشــاره به این موضوع كه پرسنل 
ایمنی گاز به منظور جلوگیری از حوادث وظیفه ایمن سازی در 
قسمت هایی مانند عملیات های جوشكاری و برشكاری بر روی 
شبکه های گازی را بر عهده دارند، افزود: واحد ایمنی گاز كلیه 
تجهیزات الزم مانند آمبوالنس، دستگاه های گازی پرتابل، 
دستگاه های كمك تنفسی و اكسیژنی و هوای فشرده را جهت 
انجام فعالیت های روتین كاری و همچنین شرایط اضطراری 
كارخانه به صورت آماده باش در اختیار دارد. وی با اشــاره به 
اینكه فعالیت گسترده آزمایشگاهی برای آمادگی هر چه بهتر 
دستگاه های جدید خریداری شده در مواقع اضطراری نیز بخشی 
از فعالیت های این قسمت است، گفت: این واحد فعالیت های 
آموزشی نیز انجام می دهد و كلیه آموزش های الزم جهت 
پرسنل تشكیالت گازی و بخش های مختلف كارخانه همراه با 
صدور گواهینامه استفاده از دستگاه كمك تنفسی برای پرسنل 
فعال در محیط های گازی را بر عهده دارد. شیخ گفت: در سال 
95 با خریداری تجهیزاتی اعم از سیستم دستگاه های كمك 
تنفسی اكسیژنی با هوای فشرده ازجمله ماسك تمام صورت و 
کپسول های الزم و كمپرسور به منظور شارژ مجدد کپسول های 
ایمنی باعث بهبود در عملكرد و خدمات شایسته این واحد شده 
است. وی افزود: جهت عملكرد بهتر، تجهیزات و دستگاه های 
گاز سنج دیجیتال و به روز به منظور آنالیز گازهای موجود در 

كارخانه به صورت دستگاه های تك گازه، سه گازه و پنج گازه 
در اختیار پرسنل این واحد قرارگرفته است. فورمن امداد گاز 
مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت با قدردانی از مدیر انرژی 
و بهینه سازی سوخت و سرپرست گازرسانی و ایمنی گاز، گفت: 
این واحد برنامه ریزی مدونی جهت نگهداری تجهیزات جدید 
خریداری شده و همچنین برنامه هایی به منظور تجهیز هر چه 
بیشتر پرسنل این واحد برای خدمات هر چه بیشتر و با کیفیت تر 

را در دستور كار دارد.
سعيد دهقانی مهندس تولید اكسیژن شاغل در مدیریت 
انرژی و بهینه سازی سوخت نیز گفت: كارگاه اكسیژن تولید 
هوای فشرده، اكسیژن و ازت بخش های مختلف كارخانه 
را با فشــارها و دبی های مختلف بر عهــده دارد كه یكی از 
حســاس ترین و مهم ترین کارگاه های ذوب آهن اصفهان 
اســت زیرا در صورت اختالل در هر یــك از تولیدات این 
كارگاه، متوقف شدن دیگر کارگاه های تولیدی از قبیل كوره 
بلند، فوالدسازی، نوردها و... را شاهد خواهیم بود. وی افزود: 
در نیمه دوم سال 95 با بهره گیری از كارگاه هیدروژن پلنت، 
كارگاه اكسیژن عالوه بر اكسیژن و ازت مایع تولیدی كه جزء 
محصوالت فرعی كارخانه است نسبت به تولید آرگون مایع 
نیز اقدام كرد كه با فروش این محصول درآمد شركت افزایش 
یافت. مهندس دهقانی به نام گذاری امسال توسط مقام معظم 
رهبری به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اشاره كرد و 
گفت: امید است كه با انجام پروژه انتقال آرگون گازی به بخش 
فوالدسازی، در كارگاه اكسیژن جهت صرفه جویی و بهره وری 

گام مهمی برداریم.
سعيد سعيدي، تعمیركار مكانیك و تجهیزات كمپرسور 
شاغل در كارگاه اكسیژن مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت 
هم گفت: كارگاه اكسیژن یكی از استراتژیك ترین بخش های 
شركت است و وظیفه این كارگاه تولید اكسیژن و ازت مصرفی 
كارخانه است كه در سال گذشته تولید آرگون كه گاز ارزشمند 
و بسیار مهمی به شمار می رود به تولیدات این كارگاه اضافه 
شد. وی اســاس كاركنورتور را با دمش اكسیژن دانست و 
افزود: هوای فشرده سطح كارخانه را كارگاه اكسیژن تأمین 
می کند و در كوره بلند شــماره 3 و طرح قائم نیز از گاز ازت 
استفاده می شود. سعیدی گفت: كارگاه اكسیژن به علت وجود 
كمپرسورهای متعدد با حساسیت باال، منابع تحت فشار، مكانیزم 
دوار با دور باال به مراتب بیشتر از سایر کارگاه های زیرمجموعه 
بهره برداری دارای خطر و سختی كار است. وی با اشاره به این 
موضوع كه بعد از 22 سال سابقه با گروه 8 بازنشسته خواهد 
شد خاطرنشان ساخت: عدم وجود بستر الزم برای رشد و ارتقا، 

یكنواختی کارگاه ها، خطرات ذکرشده، كار با قطعات سنگین و 
یكنواخت باعث مشکالتی برای تالشگران این كارگاه شده 
است و لذا محاسبه سنوات و سختی كار سوابق پرسنل این 

مجموعه ضروری به شمار می رود.
مجيد زاهدي، فورمن تولید اكسیژن شاغل در مدیریت 
انرژی و بهینه سازی سوخت نیز گفت: كمپرسورخانه مركزی، 
كارگاه تولید اكسیژن، شبكه سیاالت اكسیژن، هوای فشرده 
و نیتــروژن و گاز آرگون كه به تازگی به تولیدات این بخش 
افزوده شده از وظایف فورمن تولید اكسیژن است. وی افزود: 
وظیفه كمپرســورخانه مركزی تولید هوای فشرده موردنیاز 
كارخانه توسط 8 دستگاه كمپرســور كه شامل 6 دستگاه 
 seaH 250 )روســی( و 2 دستگاه كمپرسور-K كمپرسور
)کره ای( كه حدود 8 سال است مورد بهره برداری قرارگرفته اند 
است. زاهدی گفت: سرویس و بازسازی تعدادی از سردکن های 
مستعمل و استفاده مجدد، تعویض pLc كمپرسورهای کره ای 
با همكاری مدیریت اتوماسیون و ارتباطات، تغییر رویه مصرف 
و سرویس فیلترهای مكش كمپرسورهای کره ای و افزایش 
عمر مفید آنها از 10 الی 15 روز به حدود دو ماه از اقداماتی است 
كه در جهت تولید مستمر و كاهش هزینه ها در كمپرسورخانه 
مركزی صورت می گیرد. وی افزود: ازجمله مشــكالتی كه 
در خصوص ســرویس شبكه سیاالت با آن مواجه هستیم 
فرسودگی این تجهیزات و لزوم تعمیرات مكرر آن ها با موافقت 
بخش های تولیدی مختلف است و لزوم انجام تعمیرات جهت 
پیشگیری از حوادث و توقف ناگهانی یكی از اولویت های این 
بخش به شمار می رود. فورمن تولید اكسیژن مدیریت انرژی و 
بهینه سازی سوخت گفت: با توجه به هزینه های تولید هوای 
فشرده اكسیژن و نیتروژن، بخش های مختلف با برنامه ریزی 
منظم و تعمیرات داخلی از اتالف انرژی پیشگیری و نهایت 

تالش خود را در مصرف صحیح گازها داشته باشند.
سيد طهماسب حســينی، فورمن سیستم های 
حرارتــی و برودتی هم گفت: انتقال، كنترل، تنظیم دبی و 
تعمیرات انواع خطوط ســیاالت انرژیــك اعم از بخار 10 
اتمســفر، بخار 40 اتمسفر، شبكه شوفاژ كارخانه، آب های 
شیمیایی و دمین كندانســه های )آب های تقطیر( حاصله 
از بخار، گرمایش و سرمایش كلیه ساختمان های اداری و 
کارگاه ها از طریق موتورخانه های مركزی یا سیستم های 
اتاقی و تعمیرات آنها و تعمیرات كلیه سردکن ها از وظایف 
كارگاه سیســتم های حرارتی و برودتی است. وی با بیان 
اینکه با توان پرسنل و خودباوری می توان تولید و بهره وری 
را افزایش داد، به گستردگی وظایف این بخش اشاره كرد 

و گفت: بخار 10 اتمســفر توسط دیگ های اوتیلیزاتور در 
فوالدســازی تأمین و در نیروگاه مركزی تثبیت و انتقال 
آن از طریق شبكه سیاالت به كلیه کارگاه های كارخانه و 
موتورخانه ها انجام می گیرد؛ بخار 40 اتمسفر توسط نیروگاه 
مركزی تأمین و در مدیریت تولیدات كك و مواد شیمیایی 
مصرف می شــود؛ شبكه شــوفاژ كه در نیروگاه مركزی 
تأمین شده و در كلیه کارگاه ها و موتورخانه های ساختمان های 
اداری جهت گرمایش فضاها مصرف می شــود، آب های 
شیمیایی )آب تغذیه ای دیگ های اوتیلیزاتور، آب تغذیه ای 
نیروگاه، آب تغذیه ای كك ســازی و آب دمین( و كندانسه 
)آب تقطیر( حاصله از بخار كه جمع آوری كندانسه حاصله از 
مصرف بخار در سیستم های حرارتی و برودتی و انتقال آنها 
از طریق شبكه سیاالت به تصفیه خانه شیمیایی قدیم از دیگر 
وظایف این بخش اســت. حسینی با اشاره به این موضوع 
كه تعمیرات كلی سیستم های اتاقی مانند شوفاژهای برقی، 
كولر اسپیلیت و... نیز بر عهده این قسمت است گفت: در 
کارگاه ها، موتورخانه های مركزی دارای مخازن كویلی جهت 
تامین آب گرم مصرفی است و چیلرهای جذبی و تراكمی 
جهت تولید آب سرد توسط هواسازها یا فن كویل ها جهت 
سرمایش اســتفاده می شوند. فورمن سیستم های حرارتی 
و برودتی گفت: تعمیرات كلیه سردکننده ها اعم از اتاقی و 
سردخانه های بزرگ، تعمیرات كلیه یخچال ها، آب سردکن ها 
و كلیه سردخانه های بزرگ توسط كارگاه سیستم حرارتی 
و برودتی انجام می شود. وی خاطرنشان ساخت: با ساخت 
كلیه کانال های تهویه مطبوع، ایزوالسیون تمامی مخازن و 
لوله های سیاالت در شركت و تعدادی از سیستم تراپ های 
)تله بخار( موجود در شــبكه سیاالت، كندانسه حاصله به 
فاضالب فنلی )سمی( ریخته می شود بهتر است با جداسازی، 
آب های غیر سمی را در فضای سبز استفاده شود. حسینی با 
قدردانی از مهندس خزایی مدیر انرژی و بهینه سازی سوخت 
و همچنین مهندس حسنی سرپرست سیستم های حرارتی 
و برودتی نسبت به اعتماد به پرسنل این بخش، گفت: انجام 
گراف های به موقع شناسایی، تعویض سیستم های فرسوده، 
عایق کاری و یا تعویض قســمت های خراب، سركشی و 
نشت یابی لوله های زیرزمینی و یا تعمیر و یا تعویض آنها از 
اقداماتی به شمار می رود كه جهت جلوگیری از هدر رفتن آب 

و یا انرژی در راستای به كار بستن اقتصاد مقاومتی است.
علی كرمــی، فورمن تصفیه گاز مدیریــت انرژی و 
بهینه سازی سوخت گفت: از سوخت مواد اولیه در كوره بلند 
گاز غیرقابل مصرف و غیرقابل اشتغال تصاعد می شود. این 

گاز از كوره بلند به ســمت مخازن تصفیه گاز هدایت شده و 
در اولین مرحله وارد اسكروبر می شود. با اسپری و پاشش آب 
روی این گاز، فرایند تصفیه 60 درصد انجام شده و طی ورود 
به مسیر و سه مخزن بعدی كه فیلتر نام دارند عمل تكمیل 
تصفیه گاز انجام می شود. در نهایت این گاز هم قابل اشتغال 
و هم قابل مصرف است. وی افزود: نیروگاه های تولید برق و 
باتری های كك سازی مصرف کنندگان مستقیم و کوره های 
نورد كه گاز طبیعی و كك را مخلوط كرده از مصرف کنندگان 
غیرمستقیم این گاز به شمار می روند. كرمی با اشاره به این 
موضوع كه كل فرایند تصفیه گاز فقط با آب انجام می شود، 
گفت: اهداف بلندمدت و كلی از این فرایند صرفه جویی در 
مصرف گاز طبیعی و جلوگیری از آلودگی زیســت محیطی 
است. وی همچنین یادآور شد: بهره وری باالی این گاز باعث 
صرفه جویی در استفاده از گاز طبیعی و جلوگیری از هزینه های 
سرسام آور گاز طبیعی در كارخانه می شود. فورمن تصفیه گاز 
مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت گفت: عمل تصفیه گاز در 
بلندمدت بر اساس تولیدات زیاد كوره ها باعث صرفه جویی در 
شركت شده است. وی به سعی و تالش پرسنل این بخش در 
انجام وظایف محوله اشاره كرد و افزود: با تغییر چارت و ارتقای 

سمت ها می توان انگیزه بیشتری برای پرسنل ایجاد كرد.
ایمان عبدالرحيم زاده، تكنیسین برق سیستم های 
حرارتی و برودتی مدیریت تولید و توزیع برق نیز گفت: سرویس، 
تعمیر، نگهداری و بازدیدهای تحت گراف كلیه تجهیزات 
الكترومكانیكی پست های تأسیساتی ساختمان های اداری 
اعم از چیلرهای جذبی، برج های خنک کننده، الكتروپمپ های 
سیركوله و افشانك، الكتروموتورهای هواساز و همچنین كلیه 
مکنده ها و فن کوئل های موجود در ساختمان اداری كارخانه 
و خارج از كارخانه مانند متل فوالدشهر و فرهنگسرای امام 
رضا بر عهده این بخش اســت. وی افزود: كلیه تجهیزات 
برودتی واقع در کارگاه های نورد، فوالدسازی، كنورتور، نیروگاه، 
كوره بلند، كك سازی و آگلومراسیون جزو گراف و وظایف 
بخش الكترومكانیك كارگاه سیستم های حرارتی و برودتی 
است. عبدالرحیم زاده گفت: بازدیدهای به موقع و تحت گراف 
و همچنین سرویس های مناسب تجهیزات باعث باال رفتن 
راندمان كاری دســتگاه ها و باعــث صرفه جویی اقتصادی 
می شود، به ویژه در پمپ های برودت مركزی، چیلرهای جذبی 
و برج های خنک کننده تأثیر بسزایی دارد. وی افزود: استفاده 
از برودت مركزی و چیلرها در ساختمان های اداری به جای 
كولرهای گازی پرمصرف و اسپیلت ها می تواند باعث پایین 

آمدن هزینه ها و صرفه جویی انرژی شود.

من حجاب را دوســت دارم چون حجاب لوحی است که بر آن 
نوشته اند از نگاه دیگران بی نیازم. حجاب شعاری است که فریاد می زند 
مرا به خاطر انسانیتم بخواهید نه برای ظاهر و صورت. بیست و یکم 
تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف 
و حجاب نام گذاری شــده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم 
معترض به کشــف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون 

کشیدند.
آثار و اهمیت حجاب *

  موفقيت هاي معنوي: حجاب بال های فرشته های زمین 
است، زن پوشیده از بین خود و خدای خود، خداوند را برگزیده است و 

از بین احکام دین و خواسته های نفس به احکام دین رو کرده است.
    مصونيت و آرامش زن: زنی که دیده نشــود مورد طمع 

قرار نمی گیرد امنیت و آرامش خاطر از آثار بارز حجاب اسالمی است. 
انسان در پناه محافظ، احساس آرامش بیشتری دارد. پوشش دینی 
نیز نگهبان زن از نگاه های آلوده و آسیب های احتمالی است که به 
زن مصونیت و آرامش می بخشد و هر چه این پوشش کامل تر گردد 

درصد امنیت و حفاظت آن باالتر می رود.
    سالمت و زیبایی: حجاب اسالمی تجلی زیبایی های 
معنوی زن اســت. بدون شــک حجاب دینی، زن را از آفات و 
بیماری های بســیاری بیمه می کند و می تواند طراوت و جمال او 
را پایدار ســازد. زحمت حجاب حق بیمه ای اســت که زن برای 
حفــظ آرامش و ســالمت آرامش خود می پــردازد زیرا حجاب 
پرده ای است که از ورود تیرهای نگاه سخنان بیهوده و مشکالت 
دیگر به درون محیط امــن او جلوگیری می کند. زن بی حجاب 

آسیب پذیر است؛ وقتی که زن از حجاب دینی خود خارج می گردد 
آفات فراوانی، سالمت او را از بین می برد. حجاب زن را پاینده تر، 

سالم تر و پاکیزه تر نگاه می دارد.
    کاهش مفاسد: پوشیدگی زنان و رفتار متین جوانان در 
اجتماع همواره سدی محکم در برابر وسوسه های شیطانی بوده است. 
مقایسه آمار جنایات جنسی در جامعه نشان می دهد که زنانی که دارای 
پوشیدگی و محجبه هستند نقش مهمی در کاهش مفاسد اجتماعی 
دارند زیرا بســیاری از جنایات جنسی، باعفت و پاکدامنی جوانان و 
حجاب زنان از بین مــی رود. وقتی که عفت در نگاه و رفتار و کردار 
وجود داشته باشد تحریکات جنسی هیجانات و عشق های کاذب که 
بسیاری از جوانان را گرفتار کرده است نیز از میان می رود و سالمت 

اخالقی نیز بر جامعه حاکم می شود.

خانواده به عنــوان اولین کانونی 
که فرد در آن قــرار می گیرد دارای 
اولین  اهمیت شایان توجهی است. 
تأثیرات محیطی که فــرد دریافت 
می کنــد از محیط خانواده اســت و 
حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیط ها 
می تواند نشأت گرفته از همین محیط 
خانواده باشــد. امروزه بــا توجه به 
صنعتی شدن جامعه، گسترش زندگی 
شهرنشینی، پیچیده شدن نیاز و ادراک 
کودکان، نوجوانان و جوانان، آموزش 
خانواده به یکی از مسائل بسیار مهم 
و قابل توجه کشورها تبدیل شده است. 
در آموزش خانواده هدف این اســت 
که طی یک فرایند پیچیده اعضای 
خانواده )پــدر و مادر، فرزند( دانش و 
مهارت های الزم را بیاموزند تا بتوانند 
وظایف خود را در خانواده بشناسند و 
به خوبی انجام دهند، نقش های خود 
را در خانواده بشناسند و به خوبی اجرا 
نمایند، حقوق خــود و افراد خانواده 
را بشناســند و به آن احترام بگذارند، 
ارتباط انســانی را بشناسند و ارتباط 
ســالم برقرار نمایند و... به طورکلی 
هدف نهایی این است كه خانواده ها 
در برابر خطرها و آسیب های اجتماعی 
و تحــوالت ایجادشــده محافظت 
گردند. مهندس حسینی مدیر آموزش 
و توسعه منابع انسانی شركت ضمن 
بیان مطالب فوق افزود: در این راستا 

مدیریــت آموزش و توســعه منابع 
انسانی با مراجع ذی صالح و مراكزی 
كه دارای رســالت و هــدف ارتقاء 
کیفیت زندگی خانواده ها می باشــند 
)سازمان بهزیســتی، پلیس فتا و...( 
جلســات تعاملی برگزار نموده تا با 
توانمندی های  و  امكانات  شناسایی 
این مراكــز بتوان با ایجــاد تعامل 
دوسویه از پتانسیل های موجود برای 
خانواده های گرانقدر پرسنل شركت 
اســتفاده کرد. یكــی از این مراكز، 
فرهنگسرای خانواده بوده كه زیر نظر 

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهــان خدمات ارزشــمندی به 
خانواده ها و فرزندان آنها در ســطح 
استان ارائه می نماید. مدیریت آموزش 
و توسعه منابع انســانی با توجه به 
جلســه ای كه در تاریــخ 96/4/11 
اصفهان  خانواده  فرهنگســرای  در 
برگزار نمود طبــق هماهنگی های 
به عمل آمده با آقای سجادزاده رئیس 
فرهنگسرای خانواده اصفهان و دبیر 
کمیته فرهنگ روابــط اجتماعی و 
خانواده شــهرداری اصفهان در نظر 

افزایش رضایتمندی  دارد باهــدف 
و افزایــش پایــداری خانواده ها از 
اطالعات  آگاهــی،  افزایش  طریق 
و مهارت هــای زندگــی در قالــب 
برنامه های آموزشی اعم از برگزاری 
دوره ها، همایش ها و ســمینارهای 
متنوع، بسته های آموزشی در قالب 
بروشور، كتاب، cD های صوتی و 
تصویری، پخش برنامه های آموزشی 
در رادیــو ذوب آهن، نصب تابلوها و 
بنرهای آموزشی در سطح شركت و... 

اقدام کند.

شماره كارمندی نام نام خانوادگی محل خدمت
0453965 كريم اسکندري مديريت  نورد300 - توليد
7000725 مريم جودكي مديريت ارشدايمني ،بهداشت ومحيط زيست
7010042 اميرمحمد خسروی مديريت  نورد300 -  توليد
0403300 اسماعيل صالحي ريزي مديريت كوره بلند  تجهيزات برق  تعميرگاه تجهيزات برق

0437735 محمد تقي عزيزي مديريت توليدوتوزيع برق   نيروگاه حرارتي  نيروگاه110مگاواتي
0454241 قاسم فرهادي دوست مديريت توليدات كك وموادشيميايي   تجهيزات مکانيك  كارگاههاي شيميايي واحديك
7004439 بنفشه قاسمي مديريت نورد  روابط صنعتي
0420662 محمود مظفري مديريت توليدوتوزيع برق   نيروگاه حرارتي  نيروگاه110مگاواتي
0423009 مهدي نصري نصر آبادي مديريت برنامه ريزي ونظارت برنگهداري وتعميرات  ساخت قطعات وتجهيزا ت مکانيکي

7056233 مهدي نورمحمدي مديريت پژوهش،فناوري و بومي سازي  گروه فناوري وخدمات مهندسي
از تاریخ 24 تیر ماه به مدیریت روابط عمومی سرپرستی امور فرهنگی مراجعه فرمایید *
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در ذوب آهن اصفهان

محمدباقر صادقی به ذوب آهن بازگشت

قلعه نویی: خوشحالم در یك باشگاه واقعی کار می کنمذوب آهن بااخالق ترین تیم لیگ برتر

ذوب آهن
حافظ محیط زیست

تولدت مبارک

بر بال لک لک ها

در روزهای گذشته، نورسیدهایی به خانواده بزرگ ذوب آهن پیوسته اند كه 
حضور سبزشان را به خانواده های آنها تبریك گفته و برای این عزیزان، 
 آرزوی ســالمتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی داریم. اســامی این

نی نی كوچولوها و پدر گرامی شان به شرح ذیل است:

نام فرزند  محل كار  تاريخ تولد
نام و نام 

خانوادگي شاغل 

پناه كوره بلند 1396/03/01 مسعود ماراني

فاطمه زهرا نت 1396/03/22 اسماعيل ايزدي

يسنا بيمارستان 1396/03/20 سهراب كرمي

نگار فوالد سازي 1396/04/01 فرشيد اسدي

پارسا خريد 1396/03/10
مريم حاجي 

ابراهيمي

محمد جواد منابع انساني 1396/03/27 احمد صادقي

محمد مهدي منابع انساني 1396/03/27 احمد صادقي

مهسا راه آهن 1396/03/18 رسول خير الهي

محمد طه خريد 1396/03/30 مجيد فلكي

فاطيما
مهندسي ناحيه 

چدن
1396/03/30 مهدي دهقان

تسلیت
خانواده محترم شهید مرادعلي ساکي

بدینوسیله درگذشت فرزند گرامیتان مرحومه ناهید ساكي را 
تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای بازماندگان محترم 
صبر و شکیبایی و برای آن عزیز درگذشته غفران و رحمت 

واسعه الهی را خواستاریم.
روابط عمومي شركت

کوهنوردان گروه یك ذوب آهن در 
منطقه دریاچه گهر

دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان 
شرکت

اطالعیه برگزاری دوره های 
فرهنگی آموزشی

با عنایت به اینکه در نظر اســت دوره های 
فرهنگی-آموزشی زیر، ویژه همسران شاغلین 
در فرهنگسرای امام رضا )ع( فوالدشهر توسط 
کانون خیرین به صورت رایگان با استفاده از اساتید 
مجرب برگزار گردد، لذا از کلیه افراد عالقه مند 
دعــوت می گردد جهت ثبت نام به همراه کپی 
کارت شناسایی شاغل به فرهنگسرای امام رضا 
)ع( فوالدشهر مراجعه نمایند. بدیهی است با توجه 
به محدود بودن ظرفیت، اولویت بر اساس زمان 
ثبت نام است. ضمنًا شماره تلفن 03152629565 

آماده پاسخگویی است.

به همت حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان ذوب آهن و با همكاری دفتر 
تبلیغات اسالمی و مدیریت های روابط عمومی و خدمات و امور اجتماعی شركت، 
نماز عید سعید فطر پس از یك ماه عبادت و بندگی با حضور پرشور كاركنان شریف 
ذوب آهن به امامت حجت االسالم والمسلمین اكبری در مسجد غدیر برگزار شد. 
حجت االسالم اکبری در خطبه های این نماز به حمله موشكی سپاه به مقر داعش 
در ســوریه اشاره نمود و گفت: در این حمله اقتدار موشكی ایران به رخ جهانیان 
كشیده شد. وی در ادامه نیز از همكاری خوب كاركنان ذوب آهن در طرح محسنین، 

ویژه اكرام ایتام تشكر کرد.

با امضای قراردادی یک ساله محمدباقر 
صادقی به ذوب آهن بازگشــت. این دروازه 
بان پس از جدایی دوساله از تیم ذوب آهن و 
حضور در تیم صبای قم بار دیگر به ذوب آهن 
ملحق شد و لیگ هفدهم را در این تیم سپری 

خواهد کرد.

بر اساس آمار پرسپولیس خشن ترین و ذوب آهن بااخالق ترین تیم لیگ  شانزدهم شدند. به گزارش 
سایت باشگاه و به نقل از سایت سازمان لیگ، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تنها با 43 امتیاز منفی 
به عنوان بااخالق ترین تیم لیگ برتر شانزدهم شناخته شد. همچنین تیم فوتبال پرسپولیس تهران نیز با 
کسب 88 امتیاز منفی خشن ترین تیم این لیگ لقب گرفت. شایان ذکر است؛ هر کارت زرد یک امتیاز، 

زرد دوم )کارت قرمز غیرمستقیم( دو  امتیاز و کارت قرمز مستقیم سه امتیاز منفی دارد. 

سرمربی جدید باشگاه ذوب آهن از حضور در این تیم ابراز رضایت و شادمانی کرد و مدعی شد دیگر 
دغدغه چندانی در این تیم ندارد. وی گفت: ذوب آهن به واقع یک باشگاه است. اگر بازی های آسیایی گوانگ 
ژو دقت داشته باشید 40 درصد مدال ها برای استان اصفهان بود. یکی از دالیلی که این باشگاه را انتخاب 
کردم چون ذوب آهن واقعًا باشگاه است. درباره شرایط فنی هم مهم ترین مسئله این است که تیم اصلی را 

حفظ کردیم و اگر دو سه بازیکن دیگر ازجمله یک مهاجم جذب کنیم فکر کنم شرایطمان بهتر می شود. 

سالروز عروج 
ملكوتي

 شهداي گرانقدر 
ذوب آهن اصفهان 

گرامي باد

امورشهدا
جانبازان  و 

ايثارگران شركت
محمود سلطاني   

1360/4/11/شوش 

ايت اله  اسدي قراچه  
1361/04/23/ شلمجه

ماشااله  قاسمپوردهاقاني  
1361/04/23/ بصره

رمضانعلي  وفاپور 
1361/04/23/ جنوب  خرمشهر

مهدي عابدي جزيني  
1361/04/24/ شلمچه

غالمرضا شريعتي 
1361/04/23/ شلمچه

نادعلي  خاکي نجف آبادي  
1361/04/23/ شلمچه

غالمرضا مهديه نجف آبادي 
1367/04/17/ خرمال

محمدتقي  جعفري 
1361/04/21 شرق  بصره

رجبعلي  رفيعي    
1361/04/23/ شلمچه

مصطفي کبيري    
1361/04/23 شرق  بصره

علي اکبر اسماعيلي چمگرد 
1361/04/22/ شرق  بصره

در ادامه برنامه های ورزش همگانی گروه یك كوهنوردی و اسكی ذوب آهن جمعه 
96/4/09 با تجهیزات كامل كوهنوردی و شش ساعت راهپیمایی شبانه در منطقه دریاچه 
گهر حضور یافتند این دریاچه كوهستانی در منطقه حفاظت شده اشترانكوه در نزدیكی 

شهرستان درود و ازنا قرار دارد و به نگین اشترانكوه معروف است.
سرپرست امور ورزشی شركت

گروه بازدید امور شهدا و جانبازان از خانواده های شهدای واالمقام تقی علیجانی، سید 
احمد موسوی و سید کمال موسویان و جانبازان معزز محمدرضا عباسی، غالمرضا یزدانی، 

علی اکبر عطایی و مسیب صادقی بازدید و تجلیل به عمل آورد.
رحيمیـ  رابط خبري امور شهدا، جانبازان و ایثارگران

گفتگو با مبتكر ذوب آهني

)RED( طراح و تهیه کننده مجموعه نرم افزاری قرمز

جلسه شورای قشر بسیج کارگری برگزار شد

مهندس مسعود چاووشی از همكاران ذوب آهنی است 
كه در سال 1378 به استخدام ذوب آهن درآمد. وی دارای 
مدرک تحصیلی مهندسی كامپیوتر گرایش نرم افزار است و 
از سال 1381 تاکنون در مدیریت مهندسی صنایع مشغول 
به فعالیت اســت. مهندس چاووشی، طراح و تهیه کننده 
مجموعه نرم افــزاری قرمز )reD( در گفتگو با خبرنگار 
آتشکار در خصوص این نرم افزار گفت: مجموعه نرم افزاری 
قرمز، یک پکیج نرم افزار اســت که شــامل بیش از 400 
نرم افزار مختلف است و بر روی 6 عدد DVD9)معادل 50 
گیگابایت( جمع آوری شده است. نرم افزارهای موجود در این 
مجموعه در 25 گروه کاربردی مانند سیستم عامل، مجموعه 
درایور، برنامه های اداری، امنیتی، بازیابی اطالعات، گرافیکی، 
مالتی مدیا و... دسته بندی شده اند. این همكار ذوب آهنی در 
خصوص تاریخچه این مجموعه اضافه كرد: اولین نسخه 
ایــن مجموعه نرم افزاری در ســال 1381 تهیه و به بازار 
ارائه شد و از آن ســال تاکنون هرسال یک نسخه از آن 

به بازار نرم افزاری کشور ارائه شده است 
که در برخی از سال های گذشته به عنوان 
یکــی از پرفروش ترین مجموعه های 
نرم افزاری کشور موردتوجه عموم مردم 
قرارگرفته و نام آشنای بسیاری از کاربران 
کامپیوتری در سراسر کشور است. وی 
افزود: کلیه نرم افزارهای موجود در این 
پکیج، دارای توضیح کاربرد و امکانات 
نرم افزار به زبان فارسی، راهنمای دقیق 
و گام به گام نصب و فعال سازی و تصویر 

از محیط واقعی نرم افزار هستند. مهندس چاووشی خالصه 
کارهای اصلی و مهمی که برای تهیه این مجموعه انجام 
می شود را بدین شــرح عنوان كرد: بررسی و نیازسنجی 
نرم افزاری اکثر کاربران طی چندین سال جهت رفع صفر تا 
صد نیازهای نرم افزاری کاربران، با توجه به اینکه برای انجام 

هر کاری توسط سیستم، ده ها نرم افزار توسط شرکت های 
مختلف تهیه و ساخته شده، انتخاب بهترین نرم افزار برای 

انجام یک فعالیت توســط کاربر 
)نرم افزاری کــه عالوه بر کیفیت 
باال، کار کردن بــا آن نیز راحت و 
آسان باشد( بســیار دشوار است به 
این منظور انتخاب اولیه یک هزار 
نرم افزار از بین حدود ده هزار نرم افزار 
بر اساس کارایی و رتبه بندی مراجع 
بین المللی و سایت های تخصصی 
بر اساس شــاخص های استاندارد، 
انتخــاب نهایــی بیــش از 400 
نرم افزار از بیــن یک هزار نرم افزار 

نصب و تست شده و فعال سازی آنها بر روی چند سیستم 
با مشــخصات مختلف و حــذف نرم افزارهایی که دارای 
مشــکالتی بر روی یک سیستم باشــند،  ترجمه و تهیه 
متن ساده و روان فارسی برای کاربرد هر 
نرم افــزار، تهیه راهنمای گام به گام نصب 
و فعال ســازی هر نرم افزار با توضیحات 
فارسی، تصویربرداری )گرفتن عکس یا 
فیلم( از محیط واقعی و همچنین مراحل 
فعال سازی نرم افزارهایی که داری مراحل 
نصب ســخت و پیچیده دارند، طراحی و 
ساخت اتوران هوشمند و پیشرفته و قرار 
دادن اطالعات کلیه نرم افزارها )توضیحات، 
راهنمای نصب، تصویر محیط نرم افزار و 
...( به صورت یک بانک اطالعاتی با محیط کاربری آسان 
)user FrienDLy(. وی برخی از امکاناتی که این اتوران 
در اختیار کاربر قــرار می دهد را چنین عنوان كرد: امکان 
جستجوی نام نرم افزار در کل مجموعه،  امکان جستجوی 
پیشرفته در توضیحات فارسی کاربرد نرم افزارها به صورتی 

اگــر کاربر نام نرم را نداند و فقــط کاری را که می خواهد 
انجام دهد را جستجو کند، نرم افزارهای مرتبط را معرفی 
می کند، امکان نصب آسان و اتوماتیک 
نرم افزارها از طریق اتوران،  مشــاهده 
تصویر کوچک از محیط نرم افزار که با 
کلیک کردن روی آن تصویر بزرگ و 
واقعی از محیط برنامه نمایان می شود،  
ازجمله:  نرم افزار  نمایش مشخصات 
گروه کاربردی نرم افزار، حجم نرم افزار، 
امتیاز هر نرم افزار بر اساس سازمان ها 
و سایت های تخصصی، قابلیت نصب 
بر روی هر سیســتم عامل و نمایش 
مشخصات سیستم کاربر و مشخص 
کردن امکان نصب نرم افزار بر روی آن. چاووشی تصریح 
كرد: با توجه به حجم زیاد کار برای تهیه یک نســخه از 
این مجموعه، در تهیه آن از دوســتان و همکاران درون و 
برون شرکت نیز استفاده کرده ام. به خصوص در تهیه اتوران 
پیشرفته این مجموعه که می توان آن را بهترین اتوران در 
بین مجموعه های موجود در ســطح کشور نام برد، برخی 
از همکارانم در شرکت ذوب آهن کمک فراوانی کرده اند. 
مسعود چاووشــی در مورد تهیه و تولید این مجموعه در 
سطح کشــور و اخذ مجوزهای الزم نیز یادآور شد: طی 
چند سال اخیر برای ارائه چنین مجموعه هایی می بایست از 
مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مجوزهای الزم اخذ می شــد که برای چند نســخه اخیر 
آن این مجوزها دریافت شــده است. وی افزود: اینجانب 
به عنوان یکی از 15 نفر کارشناس نرم افزار )فرهنگ یار( 
مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کشور هستم به صورتی که برای گرفتن تائیدیه مجوز تولید 
چنین محصوالتی در بازار کشور، یکی از کارشناسان این 

مجموعه بایست آن را بررسی و تایید کنند.

جلسه شورای قشر بســیج کارگری 
متشکل از اعضاء نخبه و علمی با حضور 
مهنــدس خطیبی مشــاور و مدیر حوزه 
مدیرعامــل در حوزه شــهید تند گویان 
برگزار شد. ابتدا دکتر عباسی رئیس شورای 
قشر بسیج ذوب آهن، گزارشی از عملکرد 
شورای قشــر ازجمله برگزاری جشنواره 
شــهید تهرانی مقدم، بازدیدهای علمی و 
صنعتی، عملکرد کارگروه های تخصصی 
در راستای افزایش تولید و صرفه جویی را 
دادند و همچنین ایشان خواستار حمایت 
مدیرعامل و معاونین محترم شــرکت از 
اجرایی شدن طرح های پژوهشی و صنعتی 

در کارخانه شــد که می توان با هزینه کم 
طرح های مذکــور را عملیاتی نمود و به 
شــرایط اقتصادی کارخانه کمک شایانی 
کــرد. در ادامه مهندس خطیبی وضعیت 
و پروژه هــای کارخانه را تشــریح کرد و 

از حمایت همه جانبــه حوزه مدیرعامل از 
مبتکران بسیجی و اجرایی شدن طرح های 
قابل اجرای صنعتی و پژوهشی خبر داد و 
همچنین طرح ها و پروژه هایی که کارخانه 
نیاز به اجراشــدن آن را دارند بیان کرد که 

کارگروه های تخصصــی به آنها بپردازند. 
وی پیشنهاد تعامل پژوهشگران و نخبگان 
ذوب آهن با مراکز علمــی و دانش بنیان 
جهت فراگیر شدن موضوعات علمی در 
سطح کشور و اســتفاده از امکانات مراکز 
رشــد و توســعه را مطرح کرد و در پایان 
سرهنگ امیدی فرمانده بسیج به حمایت 
سازمان بسیج کارگری در خصوص حمایت 
از مخترعین و مبتکرین در عرصه صنعت 
و تولید اشــاره کرد و اجراشدن طرح های 
صنعتــی را کمک به شــرایط اقتصادی 

ذوب آهن دانست.
ـ خبرنگار افتخاري خليل شكرانی 

تسلیت
همكار گرامي جناب آقاي مهدي خیراتي

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه 
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم علو 

درجات و براي بازماندگان سالمتي و طول عمر خواستاریم.
روابط عمومي شركت

تجلیل از همكار فعال ذوب آهني در 
عرصه فعالیت قرآني

تشكیل جلسات حلقه صالحین شهید 
تورجي زاده

تبریك باشگاه ذوب آهن
 به هادی رضایی

در مراسم محفل انس با قرآن شــهر دیزیچه از برادر اصغر نوری از همكاران 
شــاغل در مدیریت حراست با حضور مسئولین شهر دیزیچه تجلیل به عمل آمد. 
برادر نوری مدیر خانه قرآن شــهری است و در عرصه فعالیت قرآنی، فرهنگی و 
تشكیل كانون ریحانه النبی توانسته نقش خوبی در جذب جوانان داشته باشد. یكی 
از برنامه های شــاخص وی دیدار با خانواده شهدا شهر دیزیچه نام گذاری جلسات 

قرآن بنام شهدا است.
خليل شكرانیـ  خبرنگار افتخاري

حلقه صالحین شــهید تورجی زاده ویژه مداحان شــاغل در ذوب آهن در حال 
برگزاری است. محمدرضا شمســی مربی این گروه در تشریح فعالیت این حلقه 
معرفتی و تربیتی گفت: مدت دو ماه است حلقه صالحین به نام مداح شهید تورجی 
زاده تشکیل شده است و هرماه سه جلسات آن برگزار می شود. وی بخشی از فعالیت 
این حلقه را چنین برشــمرد: آموزش مداحی در شاخه های گوشه ها و ردیف های 
آوازی، مقتل شناســی و روضه خوانی، ادعیه خوانی و ادبیات شعر آئینی. شمسی 
در پایان تصریح كرد: این حلقه آمادگی اعزام مداح در مناســبت های مختلف و در 
اقصی نقاط ذوب آهن و شهرستان لنجان دارد. همكاران عالقه مند می توانند جهت 
عضویت در این حلقه با برادر ابوالقاسم اسماعیلی سر حلقه این گروه به شماره همراه 

09132399702 تماس بگیرند.

مدیریت و پرســنل باشگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن اصفهان، کسب آرای مطلق و انتخاب 
مجدد هادی رضایی مدیــر فنی تیم های ملی 
والیبال نشسته ایران را به عنوان دبیرکل والیبال 
نشسته آسیا و اقیانوسیه، به ایشان و جامعه ورزش 
کشور تبریک عرض گفت و برای ایشان آرزوی 
سالمتی و موفقیت در همه امور را از درگاه ایزد 

منان مسئلت کرد.

دوشنبه هاعنوان همایشمدرسردیف
ساعت )12-10(

پنج شنبه ها
ساعت )12-10(

96/4/19من و کودک نوردیده ام )کودکي اول(سمیه پویا1
96/4/22والدین عاشق چه ویژگی هایی دارندملك اکبري2
96/4/26من و کودک نوردیده ام )کودکي دوم(سمیه پویا3
96/4/29مهارت های مدیریت در خانوادهندا صادقي4
96/5/2من و کودک نوردیده ام )کودکي سوم(سمیه پویا5
96/5/5تربیت جنسي کودکان 3 تا 12 سالزهرا لطفي6
96/5/9بحران بلوغ و نوجوانيمریم وکیلي نژاد7
96/5/12رفع اختالالت عادتي و خلقي کودکانسمیه خاشعي8
96/5/16من و زندگيشیوا بینا9
96/5/19هوش هیجاني و هوش عقالنيمعصومه الله رخي10
96/5/26آسیب های فضاي مجازي و سواد رسانه ایسعیده زارعي11
96/5/23راز کرشمه های کودکمریم مالحي12
96/5/30آموزش پیش از ازدواج )انتخاب آگاهانه(سعیده نوربخش13
96/6/6آموزش پیش از ازدواج )با چه افرادي ازدواج نكنیم(ناهید صابر14
96/6/9ناسازگاری ها و تعارضات زناشویي و تأثیر آن بر کودکانسیمین عباسي15
96/6/13فن های بهبود روابط در خانوادهمریم وکیلي نژاد16

تشكر و سپاس

بدینوسیله از كلیه همکاران و دوستان گرامي كه در مصیبت 
وارده به اینجانبان ضمن ابراز همدردي، موجب تسلي خاطر 
بازماندگان را فراهم نمودند، صمیمانه قدرداني نموده، امید 

است در شادی هایتان جبران نماییم.

ابراهيم دادخواه، سعيد علي بابايي


