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در گفتگو با تالشگران مديريت انرژي و بهينه سازي سوخت عنوان شد  :در ادامه گفتگو با تالشگران شركت در اين شماره
از هفتهنامه آتشكار با تعدادي از پوالدمردان
شركت در مديريت انرژي و بهینهسازی سوخت
به گفتگو نشستيم كه مشروح آن را در ادامه
03
میخوانید

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

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و
مسئوالنقوهقضائیه:

قوهقضائیهپرچمدار

حمایت از حقوق عمومی و
آزادیهای مشروع
مردم شود

حضرت آیــتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اســامی صبح امروز در دیدار رئیس و مسئوالن
قوه قضائیه و رؤســای کل دادگستریهای سراسر
کشور ،با اشاره به صالحیتها و جایگاه قانونی بسیار
باال و ویژه این قــوه و تأثیرگذاری آن در مدیریت
کالن کشور ،نگاه تحولی در همه عرصههای قوه
قضائیه را ضروری برشمردند و گفتند :قوه قضائیه
باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر
زمینهای که الزم بود ،از حقوق مردم باقدرت دفاع و
با متخلفان و قانونشکنان مقابله کند.
حضرتآیتاهللخامنهای«،نگاهتحولیوجهادی»
در برنامهریزیها 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 تصریحشده 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 بهعنوان دو بازوی اصلی
قوه ،مسئولیت این دو وظیفه مهم را بر عهدهدارند.
رهبر انقالب اســامی با تأکید بر اســتفاده قوه
قضائیه از ظرفیتهای قانونی ،خاطرنشــان کردند:
احیا و اســتیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای
مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این
قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و
معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی ،مقابله کند.
ایشانموضوعاتیهمچونمسئلهانتخابات،ریزگردهاو
بورسیههارانمونههاییازعرصههایالزمبرایحمایت
از حقوق مردم برشــمردند و گفتند :البته در موضوع
بورسیهها ،موضوع بهدرستی پیگیری نشد و آن کاری
که باید انجام میشد ،محقق نگردید.

پروژه
آسپيراسيون
كورهبلند
شمارهيك

به منظور كنترل آالينده هاي
زيستمحيطيناشيازفرآيند
هاي توليد چدن مذاب در
كوره بلند شماره يك در هنگام
تخليه چدن و سرباره ،پروژه
نصب و راه اندازي سيستم
الكتروفيلترآسپيراسيونكوره
بلنديكتعريفگرديد.
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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

در گفتگو با جراح اعصاب بيمارستان
شهيدمطهريعنوانشد

انقالبی نو در جراحی
دیسک

02

پروژه VDتولید
فوالدهایکیفی
به ويژه فوالد ریل
را هموار می سازد

فرهنگی

اطالعیهبرگزاری
دوره های
فرهنگی-آموزشی

02

گوناگون

گفتگو با مبتكر ذوب آهني

03

04

طراحوتهیهکنندهمجموعه
نرم افزاری قرمز()RED
04

گوناگون

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

نخستینجشنواره
فیلم و عکس نگاه
رویداد

توسعه پروژه مکنده غبارگیر کوره های پاتیلی

مهندس بهنام معتمــدی معاون تجهیزات انرژیتیک مدیریت
فوالدسازیدرخصوصپروژهتوسعهمکندهغبارگیر( LFکورهپاتیلی)
در گفتگو با خبرنگار ما گفت  :کوره های پاتیلی یکی از قسمتهای
سیستممتالوژیثانویهاستكهوظیفهآنتنظیمدماوآنالیزذوبقبل
از ارسال به ایستگاه های ریخته گری می باشد.
وی افزود  :انجام این عملیات با برقراری قوس الكتريكي و دمش
گازخنثیدرذوب پاتیل می باشدو منجر بهتولید غبار زيادي میگردد
.بایددرمرحلهتصفیهاینغبار،ابتدامکشوسپسدرسیستمخشک
یا تر ته نشین شود .
وي گفت :اقدامات انجــام گرفته در اين خصوص را بدين
شرح برشمرد ( :مرحله اول )  -1 :تعبیه اسکروبر و از مدار خارج
کردن غبارگیرهای خشک  -2 ،تغییر مقطع کانالهای انتقال غبار
از درپوش  LFبه اسکروبر از مقطع  1200mmبه ، 1400mm
 -3طراحی و اجراء افشانک در ورودی اسکروبر و اتصال مکنده
 LFبه 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

ویــــترین هفته

کننده و طراحی و اجراء افشانک در ورودی به ته نشین کننده
اولیه (جهت ته نشینی غبار در مخزن)( .مرحله سوم) 1 :ـ نصب
مکنده (با قدرت  250کیلو وات و  990دور 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
غبارگیرترامکانجذبغباررابهحداکثرممکنمیرساندوسببارتقاء
راندمانکاریکلسیستمغبارگیرمیگرددعبارتنداز:
اتصــال کانال مکنده غبار خروجی از مکنده منگان به غبارگیر
خشک قدیم و سپس اتصال خروجی غبارگیر خشک قدیم به ورودی
مخزنتهنشینکنندهاولیه.
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
میباشد.ویهمچنینخاطرنشانساخت:درصورتایجادسیستم
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
درمارکهایپرکربننیزامکانتصفیهغبارباالتریراداشتهباشیم.

حضورذوبآهناصفهان
درنمایشگاهصنعتساختمانشیراز
نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان شیراز از تاریخ  12لغایت  16تیرماه در محل
نمایشــگاههای بینالمللی استان فارس با حضور بیش از یکصد شرکت فوالدی و محصوالت
ساختمانی داخلی و خارجی در چهارسالن مجزا برگزار شد.ذوبآهن اصفهان با برپایی غرفه و حضور
مسئولین و کارشناسان ،معاونت بازاریابی و فروش به ارائه آخرین دستاوردهای شرکت پرداخت.در
حاشی ه این نمایشگاه ،مدیر بازاریابی شرکت ضمن بازدید از پروژههای شرکتهای مصرفکننده
فوالد ،نیازهای فوالدی را مشــخص و به معرفی توانمندیهای شــرکت در جهت کسب سهم
بیشتری از بازار آهن استان فارس پرداخت.این مدیریت بر اساس برنامهریزیهای قبلی جلساتی با
انجمن انبوهسازان فارس ،سازمان عمران شهرداری شیراز ،باشگاه مخاطبان مسکن استان فارس و
تعدادی از فعاالن بازار آهن برگزار کرد.
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اقدامات صورت گرفته برای افزایش
بهره وری و کاهش هزینه ها در مدیریت آگلومراسیون
مهندسحسينكبيري مسئول مكانيك آگلو ماشین شماره
 4بخش آگلومراسيون با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در
ارتباط با سال اقتصاد مقاومتي تولید و اشتغال و در راستاي خط
مشي سازمان كه با افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها همراه
است  ،مهمترین اقدامات انجام شده در مدیریت آگلومراسیون
طی سال  95را به شرح ذيل عنوان نمود :
 -1تغيير طرح شــبكه هاي سرند كه در اين
طرح با كاهش تعداد سوراخ هاي شبكه هاي سرند
آگلومره آگلوماشین  4و بهينه سازي جنس،طول
عمر شبكه ها از  3ماه به  6ماه افزايش يافت.
 -2به دليــل عدم وجود تميزكــن در داخل
مخلوط كن آگلوماشين  4كه باعث تشكيل رسوب
مــواد در داخل مخلوط كن مي گرديد و منجر به
لرزش مخلوط كــن در حين چرخش و ضربه به
روليك هاي نگهدارنده و نهايتًا منجر به شكست
رولبرينگ ها مي شــد كه با توجه بــه زمان بر
بودن تعويض روليكها و عدم توليد در مدت زمان
تعويض،بــا طراحي و نصب يك عدد تميزكن در
داخل مخلوط كن از تشكيل رسوب جلوگيري به
عمل آمد و ديگر شاهد لرزش و شكست بلبرينگ
روليك ها نيستيم و توقفات حادثه اي به پايان رسيد.
-3يكي ديگراز اقدامات انجام شده در سال  95بازسازي
پروانه مكنده آگلوماشين  4بود كه با توجه به خوردگي پروانه و
شكست قسمتي از هاردفيس پره ها،با عمليات بازسازي سطوح
خورده شــده و اصالح فن صرفه جويي قابل توجهي براي

كارخانه در بر داشت.
 -4از اقدامات انجام شده بر روي پالت هاي آگلوماشين 4
طرح اصالح قطعات محافظ پالت بود كه در اين طرح با تغيير
جنس قطعات محافظ پالت از چدن به فوالد موجب باال بردن
عمــر آن ها و با افزايش تلرانس لقي دهانه ها،باعث كاهش

زمان تعميرات روي پالتها گرديد-5.از ديگر اقدامات انجام شده
در آگلوماشــين  4مي توان به حذف ويبرو فيدر پاستل اشاره
نمود كه به دليــل عدم وجود تجهيز رزرو و باال بودن هزينه
نگهداري و از طرفي با توجه به اينكه نوار نقاله زير آن دايمًا در
حال كار بود هزينه هاي تعميرات و تامين قطعات بسيار باال

بود كه در اين راســتا با حذف ويبرو فيدر و نصب سطح سنج
در داخل بونكر و كاهش زمان كاركرد نوار نقاله ،صرفه جويي
قابل توجهي ايجاد شد .
-6از ديگر اقدامات انجام شــده مي توان به جلوگيري از
توقف مداوم مخلوط كن  4اشاره نمود كه اين تجهيز به دليل
عدم ركوئيست هاي صادره از جانب كوره بلند دايمًا
استوپ و استارت مي خورد كه استهالك زيادي
هم براي تجهيزات برقي و هم تجهيزات مكانيكي
در بر داشــت كه با نصب يــك راهگاه كمكي و
جلوگيــري از توقف مخلوط كــن و تخليه بار به
محل ديگر اين كار انجام شد و صرفه جويي قابل
توجهي براي كارخانه در پي داشت-7.يكي ديگر از
اقدامات انجام شده كه صرفه جويي قابل توجهي در
بر داشت ،استفاده از گيربكس هاي انبار راكد بود كه
با تغيير طرح هاي جزيي جايگزين گيربكس هاي
نوار نقاله هاي آگلوماشين  4شد  .اين گيربكس
ها چندين سال بال استفاده در انبارهاي راكد بود .
مهندس كبيــري در پايان گــزارش خود از
مديريــت بخش آگلومراســیون و معاونت هاي
مكانيك و توليد و بــرق و همچنين دفتر فني و
مهندسي نت و امور فني بهره برداري و پرسنل كار گاه تشكر
و قدرداني نمودند و ابراز اميدواري كردند كه بتوان در ســال
96با استفاده از نيروهاي جوان و با انگيزه طرح هاي جيدي در
راستاي اهداف شركت انجام داد.
جواد فدوي خبرنگار افتخاري

(( آگهي فراخوان ))

شركتسهاميذوبآهناصفهان
رديف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت
دريافتاسناد

مهلت
ارائهپيشنهاد

1

مناقصهعمومي

9600549 R1

حمل جادهای  200هزار
تن زغالسنگ از معادن
زغالسنگ پرورده طبس

96/4/23

96/5/2

ضمن ًا ليست استعالمهای مربوط به خريدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه) در سايت شركت به آدرس ذيل درج میشود.
ساير موارد :
 -1زمان دريافت اسناد  :از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان ساعت اداري مهلت دريافت اسناد (مندرج در جدول)

-2جهت دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس  www.esfahansteel.comمراجعه فرماييد.

مدیریتروابطعمومیشرکت
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رويداد
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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

سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

چند نفر از همکاران در تماس با شــماره  104سالم آتشکار روابط
عمومی سؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ
مسئوالنشدهاند:
** -1گالیه 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.
**  -2درخواست پرداخت وام مسکن مزدوجین سال 95
مدیریت خدمات وامور اجتماعی :این مدیریت یادآور شد پرداخت وام
مســکن مزدوجین سال  95طبق دستورالعمل جاری مصوب و در حال
اجرا است.
**  -3ابراز گالیه از طوالنی شــدن زمــان پرداخت وام
ضروری همکاران؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :وام ضروری طبق جدول
رتبهبندی همــکاران ،هرماه در حال پرداخت اســت .با توجه به تعداد
درخواست زیاد ،زمان پرداخت طوالنی است.
**  -4نحوه اولویتبندی ســهمیه انزلی در سال جاری
چگونه است؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :تورهای انزلی بر اســاس
سهمیه اختصاصیافته به قسمتها طبق سنوات گذشته انجامشده است
و اولویت قسمتها نیز بر اساس زمان بازنشستگی همکاران خود در سال
 96و  97است.
** -5علت عدم توزیع کارتهای استخر بازنشستگان
مشابه سال گذشته در محل استخر چیست؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :جهت کنترل فیشهای واریزی
و ثبت آنها در سال جاری مقرر شد بازنشستگان محترم كه استخرهای
انقالب ،كارگران  ،ايثار ،ابوذر  ،آزادي ،قصر موج ،كوثر ملك شهر  ،قصر قو
شاهين ،غدير ،بهشت ،ستاره ،فالورجان ،گلسار وآبسار را انتخاب کردند به
دفتر مركزي شركت واقع در بلوار شفق و ساير استخرها كوثر فوالدشهر،
تختي زرینشهر ،علقمه و ابوذر مباركه به سالن حجاب فوالدشهر مراجعه
و نسبت به دريافت كارت خود اقدام کنند.
تعدادی از همکاران خواســتار قدردانی از زحمات ارزشمند و حسن
انجام کار آقای بهزاد رجبی راننده مسیر وینچه ودرچه کلماران شدهاند.
افکار سنجی روابط عمومی

معرفيپروژههایزیستمحیطیانجامگرفتهتوسط
شركتذوبآهناصفهان

پروژهآسپيراسيونكوره
بلندشمارهيك

 تاريخ شروع :سال 88
 تاريخ پايان :سال 90
 هزينه كل پروژه :حدود  56ميليارد ريال
 تناژ كل تجهيزات واسكلت فلزي 900 :تن كه صرفًا  37تن شامل
الكتروموتور وترانس ساخت خارج است
 ميزان خاکبرداری 500 :مترمکعب
 ميزان بتنریزی 450 :مترمكعب
 دبي گاز ورودي به سيستم 750 :هزار نرمال مترمكعب بر
ساعت
 ميزان خروجي زیستمحیطی :حداكثر  50میلیگرم برنرمال
مترمکعب
 استاندارد زیستمحیطی مربوطه 250 :میلیگرم برنرمال
مترمکعب
بهمنظور كنترل آالیندههای زیستمحیطی ناشي از فرآیندهای توليد
چدن مذاب در كوره بلند شــماره يك در هنگام تخليه چدن و سرباره،
پروژه نصب و راهاندازی سيستم الكتروفيلتر آسپيراسيون كوره بلند يك
تعريف گرديد .عمليات ساخت و تأمین پروژه مذكور از خردادماه سال 88
و عمليات نصب از آذرماه سال  89آغاز و از اوايل مهرماه سال  90پس از
تكميل نصب ،عمليات تست منفرد تجهيزات آغاز و در تاريخ  90/8/7با
حضور رياست وقت سازمان محیطزیست كشور راهاندازی شد .اين پروژه
مجهز به سیستمهای پايشگر آنالين عوامل آالينده زیستمحیطی است
و خروجي دودكش مربوطه بهصورت آنالين از طريق اين سیســتمها
اندازهگیری شده و نتايج حاصل بهصورت برخط و لحظهای تحت وب به
سازمان حفاظت محیطزیست استان منتقل میشود.

همایش تبييــن ارزش هــاي ذوب آهن
اصفهان با محوريت رهبري تحول ســازماني
ويژه مديــران با حضور مديرعامل  ،معاونين ،
مشاورين و مديران به همت مديريت آموزش
و توسعه منابع انساني  ،مديريت روابط عمومي ،
معاونت پشتيباني و ساخت و مديريت اتوماسيون
و ارتباطات سه شنبه  13تيرماه با حضور دكتر
سيد محسن عالمه عضو هيئت علمي دانشگاه
اصفهان ( دانشكده علوم اداري 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.
** کارکنان بدون توجه به شایعات
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
گرایی و پاسخگویی را مورد توجه
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 .
** در دوران سخت گذشته ،ذوب
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 .
** عشق به کار در وجود تک تک
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

پروژه VDتولید فوالدهای کیفی بهویژه فوالد ریل را
هموارمیسازد
با توجــه به اهميت پــروژه ( VDگاز
زدايي) در توليد فوالدهاي كيفي و ضدزنگ
با مهندس حميدرضا صفایی معاون تولید
مدیریت فوالدســازی گفتگويــي انجام
دادهایم كه در ادامــه میخوانید:مهندس
صفایی ابتدا به اهميت پــروژه گاز زدايي
( VD( vacuum degassingپرداخت
و گفت :توليد فوالد دركنورتورهاي بخش
فوالدسازي ،توانايي تأمين فوالدهاي كيفي
بهویژه فوالد ريل مورد درخواســت را نداشت
لذا بهمنظور ارتقاء كيفيت شــمش توليدي
میبایســت عمليات ثانويه روي فوالد مذاب در پروسه  VDجهت حذف
گازهايمضرازجملهگازهيدروژنوهمچنينحذفواصالحآخالانجامگيرد..
** توليد فوالدهای كيفــي و ضدزنگ از برنامههای آينده
مديريت فوالدسازی است
وی افزود :پروژه گاز زدایی ،توانايي توليد فوالدهاي كيفي و صنعتي ازجمله
فوالد ريل ،فوالدهاي کمکربن جهت كشش ،فوالد CK45و امثال آن جهت
مصرف در صنايع خودرو و  ...را دارا است .دستيابي به دانش توليد فوالدهای
كيفيبهویژهفوالدريلگاممهميدربومیسازیصنعتفوالدبهشمارمیرود.
در آينده با ارتقاء سيستم VDبه VODامكان توليد فوالدهاي ضدزنگ نيز
درمديريتفوالدسازیذوبآهناصفهانامکانپذیرمیشود.مهندسصفایی
ادامه داد :در اين راســتا مديريت فوالدسازي پروژه گاز زدايي را با هماهنگي
معاونت بهرهبرداری ،امور فني بهرهبرداری ،امور قراردادها ،همكاري شركت تام
ایرانخودرو و شركت  Intecoاز كشور اتريش آغاز کرد و نسبت به طراحي،
ساخت و نصب پروژه VDدر بخش فوالدسازي اقدام نمود.
**  90درصد از عمليات پروژه  VDانجامشده است
معاون تولید مدیریت فوالدســازی در پاسخ به این سؤال که در حال
حاضر پــروژه  VDدر چه مرحلهای قرار دارد گفت :این پروژه در بخش

نهایی خــود قرار دارد و حــدود  90درصد
از عملیات آن انجا مشــده اســت که
ايــن بخشها عبار تانــد از :عملیات
مهندســی پایه ()Basic engineering
 100درصد ،عملیات مهندسی جزئیات
( 100 )D eteil engineeringدرصد،
عملیات ســاختمان شــامل خاکبرداری
تخریب و فونداسیون بتنریزی  100درصد،
نصب تجهیزات  95درصد ،تأمین تجهیزات
 95درصد ،راهاندازی و مباحث آموزشي آن
نيز در دست انجام است.
** سیستم گاز زدایی موجود یکی از مکانیزم های متداول
در تولید فوالدهای کیفی به شمار میرود
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 میرود و در آن
پاتیل حــاوی فوالد مذاب در یک تانک خأل قرارگرفته و درپوش خأل با
درزبندی مطمئن روی آن قرار میگیرد.مهندس صفايي اضافه كرد :ایجاد
خأل در محفظه باالی پاتیل فوالد در تانک خ ً
ال تا فشار  0.5تور توسط 7
پمپ از نوع اجکتور بخار که  3اجکتور بهصورت سری و  4اجکتور دیگر
به شكل  4aو  4bو  5aو  5bو بهصورت موازی انجام میگیرد و در حین
عملیــات ،ایجاد خأل گاز آرگون از طریق منافذ کف پاتیل فوالد به ذوب
دمیده میشود .در این هنگام به علت کاهش فشار جزئی گازهای محلول
ازجمله هيدروژن و تالطم مذاب ،گاز زدایی انجامشده و تجزیه آخالهای
غیرفلزی تحت عملیات خأل در فوالد انجامگرفته میگیرد كه کاهش گاز
هیدروژن و تمیزی فوالد را در پي دارد.شایانذکر است این سيستم قادر
است مقدار هيدروژن اوليه  4ppmدر فوالد مذاب را طي مدت  20دقيقه به
مقدار  1ppmكاهش دهد.

یادداشت

صنعتومعدنموتورمحركهاقتصادايراناست
دهم تيرماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و طبق تقويم
جمهوري اسالمي ايران روز صنعت و معدن نامیده شده است .اختصاص این روز
فرصت مناسبی است كه به مهمترین موتور محركه اقتصاد کشور یعنی بخش
صنعتومعدننگاهیمجددواندیشمندانهشود؛چراکهاینبخشبهعنوانعامل
مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش بسزایی دارد.
یدانیم در سال  ۱۳۵۷با اوجگیری و سپس پیروزی انقالب اسالمی
چنانچه م 
معدن كاری و توسعه صنایع نیز مانند سایر فعالیتهای تولیدی به لحاظ تغییر و
تحوالت بنیادی در كشور دچار ركود گردید .بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی
جمهوری اسالمی ،بر اســاس اصول  ۴۴و  ۴۵قانون اساسی ،برای جلوگیری
از اتالف ذخاير معدنی ،شــورای انقالب اسالمی طی مصوبهای از صدور اجازه
بهرهبرداری جدید و یا تمدید مدت پروانههای قبلی ممانعت کرد و وزارت صنایع
و معادن موظف شد كه قانون جدید معادن را تدوین کند.جمهوري اسالمي ایران
با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی موردنیاز
صنایع مختلف ،در صورت برنامهریزی صحیح و درازمدت؛ قدرت و امكان كافی
جهت حصول پیشرفتهای عمده صنعتی و نیل به خودکفایی بيشتر را دارد.
استخراج معادن و معدنكاری و توسعه صنعت در زمینههای گوناگون صنعتی از
دیرباز در كشور ما متداول بوده و بعضی از مورخین نوشتهاند كه مردم ایران از اولین
كسانی بودهاند كه مس را استخراج و ذوب نمودهاند .آثار بسیاری از حفاریهای

عظیم كه در بیشتر معادن ایران و به ویژه معادن سرب و مس دیده میشود و
همچنین باقیمانده ظروف و وسایل فلزی نیز مؤید فعالیتهای گسترده معدنی و
صنعتی اند.فرارسیدن دهم تيرماه روز صنعت و معدن در هرسال با گردهماییها و
مراسمبزرگداشتاينروزهمراهبودهوصاحبنظران،سرمایهگذارانوصنعتگران
بخشهای خصوصي ،دولتي و تعاوني با مرور شرايط قبلي و ارزیابی شرايط موجود
صنعت و معدن به برنامهریزی بهتر براي بهرهبرداری مناسبتر از شرايط آينده
صنعت و معدن كشور توجه میکنند .در شرايط فعلي اقتصاد ايران توجه اساسي به
امر توليد؛ فراهم نمودن شرايط الزم براي سرمایهگذاری خارجي در كشور؛ بهبود
شرايط براي سرمایهگذاران داخلي؛ فراهم نمودن تسهيالت براي فعالیتهای
صنعتي؛ ايجاد شــرايط رقابتي و سایر حمایتهای دولتي امري حياتي است.از
طرفي در صنايعي نظير فوالد و کارخانههایی مانند ذوبآهن اصفهان با توجه
به بحران جهاني صنعت فوالد و همچنین مشكالت توليد و رکود باقيمانده از
گذشته اقداماتي نظير جلوگيري از واردات بیرویه فوالدهاي بیکیفیت و برقراری
تعرفهباالتر،ارائهتسهيالتبانكيبابهرهپايين؛تدوينبرنامهریزیهایراهبردي
مناسب با مديريت توانمند و پايدار؛ بهرهبرداری مناسب و بیشتر از نيروي انساني؛
تجميع صنايع پراكنده؛ تكميل زنجيره فوالد و دیگر موارد از همه بيشتر الزم
وفوري به نظر میرسد كه اميد است دولت تدبير واميد در دوره دوم خوددرسطح
وسیعتری به آن بپردازد.

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
انسانیشرکتنیزضمنخوشآمدگوییبهحضار
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 .

دكترالهياريمدیرکلميراثفرهنگي،صنایعدستیوگردشگرياستاندربازديدازذوبآهن

ذوبآهناصفهانتاريخمجسمصنعتمدرنايراناست

دكترفريدونالهياريمدیرکل
ميراث فرهنگي ،صنایعدستی و
گردشگري اســتان اصفهان به
همراه معاونين خود سهشنبه 13
تيرماه ضمن حضور در ذوبآهن
اصفهــان و بازديد از بخشهای
خط توليــد و موزه صنعت فوالد
اين شركت در جلسهای با عليرضا
اميريمديرروابطعمومیشركت،
پيرامون مناســبات مشــترك و
نحوه بهرهبرداری از قابلیتهای
گردشگريصنعتيدرذوبآهنبه
گفتگووتبادلنظرپرداختند.دراينجلسهكهدكترعليرضاآجدانيمديربيمارستان
شهيد مطهري نيز حضور داشت بعد از پخش فيلم مربوط به خط توليد ذوبآهن،
مدير روابط عمومي شركت ضمن شرح تاريخچه شکلگیری ذوبآهن اصفهان
آخرين دستاوردهاي اين شــركت در جهت عبور از بحران اقتصادي ،پرداخت
بدهیها و رسيدن به سودآوري مطلوب را برشمرد.وي همچنين به تشكيل موزه
صنعت در ذوبآهن و امكانات قايقراني اين شركت در جهت بهرهبرداریهای
گردشــگري اشاره كرد و از دكتر الهياري و همكاران ايشان خواستار راهنمايي
و مساعدت در اين زمينه شد .در ادامه اين جلسه دكتر الهياري مدیرکل ميراث

فرهنگي،صنايعگردشگرياستان
اصفهان نيز ضمن اعالم آمادگي
بــراي معرفي و بهرهبــرداری از
امكانــات گردشــگري صنعتي
ذوبآهــن اصفهــان در جهت
تاریخنگاری مكتــوب ذوبآهن
و ارائــه طرح مطالعاتي محتوايي
درزمینه تأســيس موزه صنعت
فوالد در اين شــركت تأکید كرد
و افزود :بــا ارائه طرح مطالعاتي
موزه صنعت فوالد در ذوبآهن
همكاري محققين دانشگاهها در
جهت نحوه چيدمان ،معرفي و نگهداري اشياء و اسناد در اين موزه جلب خواهد
شد.وي در پايان حضور خود در ذوبآهن در گفتگو با خبرنگار هفتهنامه آتشكار
ضمن ابراز خشنودي از حضور در ذوبآهن اصفهان اين شركت را تاريخ مجسم
صنعت مدرن در ايران معرفي كرد و تصريح نمود :در كنار کارگاههای صنعتي و
توليد فوالد در اين شركت كه روزبهروز نيز مدرنتر میشود ،تأسيس موزه فوالد،
استفاده از امكانات قايقراني و ساختمان متل فوالدشهر قابلیتهای گردشگري
صنعتي ذوبآهن را به عالقهمندان و گردشگران كشور معرفي كرده و درزمینه
گردشگري صنعتي نيز بر توفيقات ذوبآهن افزوده خواهد شد.
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در گفتگو با تالشگران مديريت انرژي و بهینهسازی سوخت عنوان شد

نكاتپندآمیزائمهمعصومين

با توان کارکنان و خودباوری میتوان توليد و بهرهوری را افزايش داد

** نکته 1
از اعمال آسمانی که میتواند سرمایه تو را افزایش دهد دوری نکن.
امــام صادق (ع) :هرگاه خدا به بندهای مالی داد و آن بنده حقی را که
خدا واجب فرموده از آن مال ندهد ،میمیرد و آن را برای دیگران میگذارد.
وسائلالشیعه
** نکته 2
حسود در این دنیا حرص میخورد و در آن دنیا حسرت.
پیامبر اکرم (ص) :حسد ایمان را میخورد ،چنانچه هیزم آتش را نیست
میکند .عده الداعی

روز ملی ادبیات کودک و نوجوان

در ادامه گفتگو با تالشگران شــركت در اين شماره از
هفتهنامه آتشكار با تعدادي از پوالدمردان شركت در مديريت
انرژي و بهینهسازی سوخت به گفتگو نشستيم كه مشروح
آن را در ادامه میخوانید .امير شيخ ،فورمن امداد گاز بخش
ايمنيگازشاغلدرمديريتانرژيوبهینهسازیسوختگفت:
پيشگيري از هرگونه حادثه گازي در كليه عملیاتهای كاري
سطحكارخانهكهدرمجموعههایتولیدکنندهومصرفکننده
گاز اســت ،از فعالیتهای واحد ايمني گاز به شمار میرود.
وي افزود :اين واحد در هر ســه شيفت كاري بر طبق گراف
و بهصورت مستمر ،توسط تكنولوژهاي امداد گاز در سطح
کارگاههای كارخانه بهمنظور آناليز از محیطهای گازي ،پايش
و در صورت مشاهده هرگونه انتشار گازهاي سمي و خطرناك
یدارند و
گزارشهای الزم را به مســئولين مربوطه اعالم م 
همچنين براي هرگونه توقف و راهاندازی ،پرسنل اين بخش
در واحدهاي توليدي كارخانه حضور دارند .شيخ گفت :اپراتور
امداد گاز نيز در هر ســه شيفت كاري مستقر در كوره بلند،
كك سازي ،نورد ،فوالدسازي ،نیروگاهها ،آهن اسفنجي و...
بهمنظور جلوگيري از هرگونه حادثه ناشي از گاز در حال آناليز
محیطهای خطرناك گازي همراه با پرسنل ديگر کارگاههای
مختلف هســتند .وي با اشــاره به اين موضوع كه پرسنل
ايمني گاز بهمنظور جلوگيري از حوادث وظيفه ایمنسازی در
قسمتهاییمانندعملیاتهایجوشكاريوبرشكاريبرروي
شبکههای گازي را بر عهدهدارند ،افزود :واحد ايمني گاز كليه
تجهيزات الزم مانند آمبوالنس ،دستگاههای گازي پرتابل،
دستگاههایكمكتنفسيواكسيژنيوهوايفشردهراجهت
انجام فعالیتهای روتين كاري و همچنين شرايط اضطراري
كارخانه بهصورت آمادهباش در اختيار دارد .وي با اشــاره به
اينكه فعاليت گسترده آزمايشگاهي براي آمادگي هر چهبهتر
دستگاههایجديدخریداریشدهدرمواقعاضطرارينيزبخشي
از فعالیتهای اين قسمت است ،گفت :اين واحد فعالیتهای
آموزشي نیز انجام میدهد و كليه آموزشهای الزم جهت
پرسنلتشكيالتگازيوبخشهایمختلفكارخانههمراهبا
صدورگواهينامهاستفادهازدستگاهكمكتنفسيبرايپرسنل
فعال در محیطهای گازي را بر عهده دارد .شيخ گفت :در سال
 95با خريداري تجهيزاتي اعم از سيستم دستگاههای كمك
تنفسياكسيژنيباهوايفشردهازجملهماسكتمامصورتو
کپسولهایالزموكمپرسوربهمنظورشارژمجددکپسولهای
ايمنيباعثبهبوددرعملكردوخدماتشايستهاينواحدشده
است.ويافزود:جهتعملكردبهتر،تجهيزاتودستگاههای
گاز سنج ديجيتال و بهروز بهمنظور آناليز گازهاي موجود در

كارخانه بهصورت دستگاههای تك گازه ،سه گازه و پنج گازه
در اختيار پرسنل اين واحد قرارگرفته است .فورمن امداد گاز
مديريت انرژي و بهینهسازی سوخت با قدرداني از مدير انرژي
وبهینهسازیسوختوسرپرستگازرسانيوايمنيگاز،گفت:
اين واحد برنامهریزی مدوني جهت نگهداري تجهيزات جديد
خریداریشدهوهمچنينبرنامههاییبهمنظورتجهيزهرچه
بيشترپرسنلاينواحدبرايخدماتهرچهبيشتروباکیفیتتر
را در دستور كار دارد.
سعيددهقانيمهندستوليداكسيژنشاغلدرمدیریت
انرژي و بهینهسازی سوخت نیز گفت :كارگاه اكسيژن توليد
هواي فشرده ،اكسيژن و ازت بخشهای مختلف كارخانه
را با فشــارها و دبیهای مختلف بر عهــده دارد كه يكي از
حســاسترین و مهمترین کارگاههای ذوبآهن اصفهان
اســت زيرا در صورت اختالل در هر يــك از توليدات اين
كارگاه ،متوقف شدن ديگر کارگاههای توليدي از قبيل كوره
بلند ،فوالدسازی ،نوردها و ...را شاهد خواهيم بود .وي افزود:
در نيمه دوم سال  95با بهرهگیری از كارگاه هيدروژن پلنت،
كارگاه اكسيژن عالوه بر اكسيژن و ازت مايع توليدي كه جزء
محصوالت فرعي كارخانه است نسبت به توليد آرگون مايع
نيز اقدام كرد كه با فروش اين محصول درآمد شركت افزايش
يافت.مهندسدهقانيبهنامگذاریامسالتوسطمقاممعظم
رهبري به سال اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال اشاره كرد و
گفت:اميداستكهباانجامپروژهانتقالآرگونگازيبهبخش
فوالدسازي،دركارگاهاكسيژنجهتصرفهجوییوبهرهوری
گاممهميبرداریم.
سعيدسعيدي،تعميركارمكانيكوتجهيزاتكمپرسور
شاغلدركارگاهاكسيژنمديريتانرژيوبهینهسازیسوخت
همگفت:كارگاهاكسيژنيكيازاستراتژيكترينبخشهای
شركتاستووظيفهاينكارگاهتوليداكسيژنوازتمصرفي
كارخانه است كه در سال گذشته توليد آرگون كه گاز ارزشمند
و بسيار مهمي به شمار میرود به توليدات اين كارگاه اضافه
شد .وي اســاس كاركنورتور را با دمش اكسيژن دانست و
افزود :هواي فشرده سطح كارخانه را كارگاه اكسيژن تأمين
میکند و در كوره بلند شــماره  3و طرح قائم نيز از گاز ازت
استفاده میشود .سعيدي گفت :كارگاه اكسيژن به علت وجود
كمپرسورهايمتعددباحساسيتباال،منابعتحتفشار،مكانيزم
دوار با دور باال بهمراتب بيشتر از ساير کارگاههای زيرمجموعه
بهرهبرداری داراي خطر و سختي كار است .وي با اشاره به اين
موضوع كه بعد از  22سال سابقه با گروه  8بازنشسته خواهد
شد خاطرنشان ساخت :عدم وجود بستر الزم براي رشد و ارتقا،

يكنواختيکارگاهها،خطراتذکرشده،كارباقطعاتسنگينو
يكنواخت باعث مشکالتی براي تالشگران اين كارگاه شده
است و لذا محاسبه سنوات و سختي كار سوابق پرسنل اين
مجموعهضروریبهشمارمیرود.
مجيد زاهدي ،فورمن توليد اكسيژن شاغل در مديريت
انرژيوبهینهسازیسوختنیزگفت:كمپرسورخانهمركزي،
كارگاه توليد اكسيژن ،شبكه سياالت اكسيژن ،هواي فشرده
و نيتــروژن و گاز آرگون كه بهتازگی به توليدات اين بخش
افزودهشده از وظايف فورمن توليد اكسيژن است .وي افزود:
وظيفه كمپرســورخانه مركزي توليد هواي فشرده موردنیاز
كارخانه توسط  8دستگاه كمپرســور كه شامل  6دستگاه
كمپرسور ( 250-Kروســي) و  2دستگاه كمپرسور seah
(کرهای) كه حدود 8سال است مورد بهرهبرداری قرارگرفتهاند
است.زاهديگفت:سرويسوبازسازيتعداديازسردکنهای
مستعملواستفادهمجدد،تعويضPLCكمپرسورهايکرهای
باهمكاريمديريتاتوماسيونوارتباطات،تغييررويهمصرف
و سرويس فيلترهاي مكش كمپرسورهاي کرهای و افزايش
عمر مفيد آنها از 10الي 15روز به حدود دو ماه از اقداماتي است
كه در جهت توليد مستمر و كاهش هزینهها در كمپرسورخانه
مركزي صورت میگیرد .وي افزود :ازجمله مشــكالتي كه
در خصوص ســرويس شبكه سياالت با آن مواجه هستيم
فرسودگياينتجهيزاتولزومتعميراتمكررآنهاباموافقت
بخشهایتوليديمختلفاستولزومانجامتعميراتجهت
پيشگيري از حوادث و توقف ناگهاني يكي از اولویتهای اين
بخش به شمار میرود .فورمن توليد اكسيژن مديريت انرژي و
بهینهسازی سوخت گفت :با توجه به هزینههای توليد هواي
فشرده اكسيژن و نيتروژن ،بخشهای مختلف با برنامهریزی
منظم و تعميرات داخلي از اتالف انرژي پيشگيري و نهايت
تالش خود را در مصرف صحيح گازها داشته باشند.
سيد طهماسب حســيني ،فورمن سیستمهای
حرارتــي و برودتي هم گفت :انتقال ،كنترل ،تنظيم دبي و
تعميرات انواع خطوط ســياالت انرژيــك اعم از بخار 10
اتمســفر ،بخار  40اتمسفر ،شبكه شوفاژ كارخانه ،آبهای
شيميايي و دمين كندانســههاي (آبهای تقطير) حاصله
از بخار ،گرمايش و سرمايش كليه ساختمانهای اداري و
کارگاهها از طريق موتورخانههای مركزي يا سیستمهای
اتاقي و تعميرات آنها و تعميرات كليه سردکنها از وظايف
كارگاه سیســتمهای حرارتي و برودتي است .وي با بیان
اینکه با توان پرسنل و خودباوری میتوان توليد و بهرهوری
را افزايش داد ،به گستردگي وظايف اين بخش اشاره كرد

برگزاريجلسهتعامليبافرهنگسرایخانوادهاصفهان
خانواده بهعنــوان اولین کانونی
که فرد در آن قــرار میگیرد دارای
اهمیت شایان توجهی است .اولین
تأثیرات محیطی که فــرد دریافت
میکنــد از محیط خانواده اســت و
حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیطها
میتواند نشأتگرفته از همین محیط
خانواده باشــد .امروزه بــا توجه به
صنعتی شدن جامعه ،گسترش زندگی
شهرنشینی،پیچیدهشدننیازوادراک
کودکان ،نوجوانان و جوانان ،آموزش
خانواده به یکی از مسائل بسیار مهم
و قابلتوجه کشورها تبدیلشده است.
در آموزش خانواده هدف این اســت
که طی یک فرایند پیچیده اعضای
خانواده (پــدر و مادر ،فرزند) دانش و
مهارتهای الزم را بیاموزند تا بتوانند
وظایف خود را در خانواده بشناسند و
بهخوبی انجام دهند ،نقشهای خود
را در خانواده بشناسند و بهخوبی اجرا
نمایند ،حقوق خــود و افراد خانواده
را بشناســند و به آن احترام بگذارند،
ارتباط انســانی را بشناسند و ارتباط
ســالم برقرار نمایند و ...بهطورکلی
هدف نهايي اين است كه خانوادهها
در برابر خطرها و آسیبهای اجتماعي
و تحــوالت ایجادشــده محافظت
گردند .مهندس حسيني مدير آموزش
و توسعه منابع انساني شركت ضمن
بيان مطالب فوق افزود :در اين راستا

و گفت :بخار  10اتمســفر توسط دیگهای اوتيليزاتور در
فوالدســازي تأمین و در نيروگاه مركزي تثبيت و انتقال
آن از طريق شبكه سياالت به كليه کارگاههای كارخانه و
موتورخانهها انجام میگیرد؛ بخار  40اتمسفر توسط نيروگاه
مركزي تأمین و در مديريت توليدات كك و مواد شيميايي
مصرف میشــود؛ شبكه شــوفاژ كه در نيروگاه مركزي
تأمینشدهودركليهکارگاههاوموتورخانههایساختمانهای
اداري جهت گرمايش فضاها مصرف میشــود ،آبهای
شيميايي (آب تغذیهای دیگهای اوتيليزاتور ،آب تغذیهای
نيروگاه ،آب تغذیهای كك ســازي و آب دمين) و كندانسه
(آب تقطير) حاصله از بخار كه جمعآوری كندانسه حاصله از
مصرف بخار در سیستمهای حرارتي و برودتي و انتقال آنها
ازطريقشبكهسياالتبهتصفیهخانهشیمیاییقديمازديگر
وظايف اين بخش اســت .حسيني با اشاره به اين موضوع
كه تعميرات كلي سیستمهای اتاقي مانند شوفاژهاي برقي،
كولر اسپيليت و ...نيز بر عهده اين قسمت است گفت :در
کارگاهها،موتورخانههایمركزيدارايمخازنكويليجهت
تامين آب گرم مصرفي است و چيلرهاي جذبي و تراكمي
جهت توليد آب سرد توسط هواسازها يا فنكويلها جهت
سرمايش اســتفاده میشوند .فورمن سیستمهای حرارتي
و برودتي گفت :تعميرات كليه سردکنندهها اعم از اتاقي و
سردخانههایبزرگ،تعميراتكليهیخچالها،آبسردکنها
و كليه سردخانههای بزرگ توسط كارگاه سيستم حرارتي
و برودتي انجام میشود .وي خاطرنشان ساخت :با ساخت
كليه کانالهای تهويه مطبوع ،ايزوالسيون تمامي مخازن و
لولههای سياالت در شركت و تعدادي از سيستم تراپهاي
(تله بخار) موجود در شــبكه سياالت ،كندانسه حاصله به
فاضالبفنلي(سمي)ريختهمیشودبهتراستباجداسازی،
آبهای غير سمي را در فضاي سبز استفاده شود .حسيني با
قدرداني از مهندس خزايي مدير انرژي و بهینهسازی سوخت
و همچنين مهندس حسني سرپرست سیستمهای حرارتي
و برودتي نسبت به اعتماد به پرسنل اين بخش ،گفت :انجام
گرافهای بهموقع شناسايي ،تعويض سیستمهای فرسوده،
عایقکاری و يا تعويض قســمتهای خراب ،سركشي و
نشتيابي لولههای زيرزميني و يا تعمير و يا تعويض آنها از
اقداماتي به شمار میرود كه جهت جلوگيري از هدر رفتن آب
و يا انرژي در راستاي به كار بستن اقتصاد مقاومتي است.
علي كرمــي ،فورمن تصفيه گاز مديريــت انرژي و
بهینهسازی سوخت گفت :از سوخت مواد اوليه در كوره بلند
گاز غیرقابلمصرف و غیرقابل اشتغال تصاعد میشود .اين

ادبیات هر ملتی نمایی از فرهنگ و اندیشه آنهاست .وقتی صحبت
از ادبیــات کودک و نوجوان به میان میآید ،نهتنها از اهمیت آن کاســته
نمیشود بلکه توجه و نگاه تیزبینانهتری را میطلبد ،چراکه آینده در دستها
و اندیشههای کودکان و نوجوانانی شکل میگیرد که گاه مورد غفلت واقع
میشــوند .در این میان هستند کسانی که با درک حساسیت این حوزه از
ادبیات ،گامهایی قابلستایش برداشتهاند .سه سال پس از درگذشت مهدی
آذریزدی در  ۱۸تیر  ،۱۳۸۸این روز از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی
روز ملی ادبیات کودک و نوجوان اعالم شــد .مهدی آذریزدی در اسفند
سال  ۱۳۰۰در یزد متولد شد و بیش از نیمقرن به ادبیات کودک و نوجوان
خدمت کرد .این نویســنده خالق با اولین اثر خود با نام «قصههای خوب
برای بچههای 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  ۱۳۴۳از آن خود و در حقیقت نصیب ایران کرد .دستمایه آذریزدی
در آثارش سادهنویسی کتابهای ارزشمندی نظیر کلیلهودمنه ،مرزباننامه،
سندبادنامه ،بوستان و گلستان بود.

گاز از كوره بلند به ســمت مخازن تصفيه گاز هدایتشده و
در اولين مرحله وارد اسكروبر میشود .با اسپري و پاشش آب
روي اين گاز ،فرايند تصفيه  60درصد انجام شده و طي ورود
به مسير و سه مخزن بعدي كه فيلتر نام دارند عمل تكميل
تصفيه گاز انجام میشود .در نهايت اين گاز هم قابل اشتغال
و هم قابلمصرف است .وي افزود :نیروگاههای توليد برق و
باتریهای كك سازي مصرفکنندگان مستقيم و کورههای
نورد كه گاز طبيعي و كك را مخلوط كرده از مصرفکنندگان
غیرمستقیم اين گاز به شمار میروند .كرمي با اشاره به اين
موضوع كه كل فرايند تصفيه گاز فقط با آب انجام میشود،
گفت :اهداف بلندمدت و كلي از اين فرايند صرفهجویی در
مصرف گاز طبيعي و جلوگيري از آلودگي زیســتمحیطی
است .وي همچنين یادآور شد :بهرهوری باالی اين گاز باعث
صرفهجوییدراستفادهازگازطبيعيوجلوگيريازهزینههای
سرسامآور گاز طبيعي در كارخانه میشود .فورمن تصفيه گاز
مديريتانرژيوبهینهسازیسوختگفت:عملتصفيهگازدر
بلندمدت بر اساس توليدات زياد كورهها باعث صرفهجویی در
شركت شده است .وي به سعي و تالش پرسنل اين بخش در
انجام وظايف محوله اشاره كرد و افزود :با تغيير چارت و ارتقای
سمتهامیتوانانگيزهبيشتريبرايپرسنلايجادكرد.
ايمان عبدالرحيمزاده ،تكنيسين برق سیستمهای
حرارتيوبرودتيمديريتتوليدوتوزيعبرقنیزگفت:سرويس،
تعمير ،نگهداري و بازديدهاي تحت گراف كليه تجهيزات
الكترومكانيكي پستهای تأسیساتی ساختمانهای اداري
اعمازچيلرهايجذبي،برجهایخنککننده،الكتروپمپهاي
سيركولهوافشانك،الكتروموتورهايهواسازوهمچنينكليه
مکندهها و فنکوئلهای موجود در ساختمان اداري كارخانه
و خارج از كارخانه مانند متل فوالدشهر و فرهنگسراي امام
رضا بر عهده اين بخش اســت .وي افزود :كليه تجهيزات
برودتي واقع در کارگاههای نورد ،فوالدسازي ،كنورتور ،نيروگاه،
كوره بلند ،كك سازي و آگلومراسيون جزو گراف و وظايف
بخش الكترومكانيك كارگاه سیستمهای حرارتي و برودتي
است .عبدالرحي مزاده گفت :بازديدهاي بهموقع و تحت گراف
و همچنين سرویسهای مناسب تجهيزات باعث باال رفتن
راندمان كاري دســتگاهها و باعــث صرفهجویی اقتصادي
میشود،بهویژهدرپمپهایبرودتمركزي،چيلرهايجذبي
و برجهای خنککننده تأثیر بسزايي دارد .وي افزود :استفاده
از برودت مركزي و چيلرها در ساختمانهای اداري بهجای
كولرهاي گازي پرمصرف و اسپيلت ها میتواند باعث پايين
آمدنهزینههاوصرفهجوییانرژيشود.

در گفتگو با جراح اعصاب بيمارستان شهيد مطهري
عنوان شد

انقالبی نو در جراحی دیسک

دكتر احمد شــكرچي 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 اين موضوع روش جدید
 PLDHروش نويني است كه توسط اينجانب ابداعشده 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  ۹۵در بیش از 300
بیمار با موفقیت کامل و بدون هیچ عارضهای انجامشده است و با انجام این
روش ،درست قسمت هرنیه دیسک و یا کام ً
ال مجاور آن بهگونهای سوزانده
و تبخیر میگردد که هیچگونه آســیبی به ریشــه عصبی مجاور آن وارد
نمیشود .وي خاطرنشان ساخت :این عمل در حقیقت یک early and
 direct root decompressionاست و بیماری که با درد شدید قادر
به راه رفتن نمیباشد داوطلب این عمل میشود تا تحت اين عمل قرار گیرد
و عمل با بیحسی موضعی ،بدون درد و بیهوشی ،بدون چاقو و خونریزی،
کام ً
ال ایمن و بدون عارضه است و در حین عمل درد بیمار کاهش مییابد.
جراح اعصاب بيمارستان شهيد مطهري گفت :اکثرًا بيماران بالفاصله پس
از عمل میتوانند ،راه رفتن نرمال بدون درد را تجربه کنند و همچنين بعد
از گذشــت چند روز میتواند به کار و فعالیت طبیعی برگردند .وي افزود:
اين عمل تاکنون در بیش از  3۰۰بیماری قرارگرفته كه بهبودی نزدیک
به  ۹۰درصد داشــته و اين در حالی است كه درروش  PLDHهیچگونه
عارضهای وجود ندارد .برای کسب اطالعات بیشتر از نوبتهای جراحی
دکتر شکرچیزاده با بیمارستان شهید مطهری داخلی  109تماس بگیرید.

حجابباعثحفظبنيانخانوادهبودهونبودشباعثفحشاوتزلزلخانوادهاست
من حجاب را دوســت دارم چون حجاب لوحی است که بر آن
نوشتهاند از نگاه دیگران بینیازم .حجاب شعاری است که فریاد میزند
مرا به خاطر انسانیتم بخواهید نه برای ظاهر و صورت .بیست و یکم
تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب بهعنوان روز عفاف
و حجاب نامگذاری شــده است .روزی که دژخیمان رضاخان مردم
معترض به کشــف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون
کشیدند.
** آثار و اهميت حجاب
 موفقیتهای معنوي :حجاب بالهای فرشتههای زمين
است ،زن پوشيده از بين خود و خداي خود ،خداوند را برگزيده است و
از بين احکام دين و خواستههای نفس به احکام دين رو کرده است.
 مصونيت و آرامش زن :زني که ديده نشــود مورد طمع

قرار نمیگیرد امنيت و آرامش خاطر از آثار بارز حجاب اسالمي است.
انسان در پناه محافظ ،احساس آرامش بيشتري دارد .پوشش ديني
نيز نگهبان زن از نگاههای آلوده و آسیبهای احتمالي است که به
زن مصونيت و آرامش میبخشد و هر چه اين پوشش کاملتر گردد
درصد امنيت و حفاظت آن باالتر میرود.
 سالمت و زيبايي :حجاب اسالمي تجلي زيبایيهاي
معنوي زن اســت .بدون شــک حجاب ديني ،زن را از آفات و
بیماریهای بســياري بيمه میکند و میتواند طراوت و جمال او
را پايدار ســازد .زحمت حجاب حق بیمهای اســت که زن براي
حفــظ آرامش و ســامت آرامش خود میپــردازد زيرا حجاب
پردهای است که از ورود تيرهاي نگاه سخنان بيهوده و مشکالت
ديگر به درون محيط امــن او جلوگيري میکند .زن بیحجاب

آسیبپذیر است؛ وقتیکه زن از حجاب ديني خود خارج میگردد
آفات فراواني ،سالمت او را از بين میبرد .حجاب زن را پایندهتر،
سالمتر و پاکیزهتر نگاه میدارد.
 کاهش مفاسد :پوشيدگي زنان و رفتار متين جوانان در
اجتماع همواره سدي محکم در برابر وسوسههای شيطاني بوده است.
مقايسه آمار جنايات جنسي در جامعه نشان میدهد که زناني که داراي
پوشيدگي و محجبه هستند نقش مهمي در کاهش مفاسد اجتماعي
دارند زيرا بســياري از جنايات جنسي ،باعفت و پاکدامني جوانان و
حجاب زنان از بين مــیرود .وقتیکه عفت در نگاه و رفتار و کردار
وجود داشته باشد تحريکات جنسي هيجانات و عشقهای کاذب که
بسياري از جوانان را گرفتار کرده است نيز از ميان میرود و سالمت
اخالقي نيز بر جامعه حاکم میشود.

اسامی برندگان مسابقه محیط زیست
محلخدمت

نامخانوادگی

نام

مديريت ارشدايمني ،بهداشت ومحيط زيست

جودكي

مريم

مديريت كوره بلند تجهيزات برق تعميرگاه تجهيزات برق

صالحيريزي

اسماعيل

مديريت توليدات كك وموادشيميايي تجهيزات مكانيك كارگاههاي شيميايي واحديك

فرهادي دوست

قاسم

مديريت توليدوتوزيع برق نيروگاه حرارتي نيروگاه110مگاواتي

مظفري

محمود

0420662

مهدي

7056233

مديريت نورد - 300توليد

مديريــت آموزش و توســعه منابع
انساني با مراجع ذیصالح و مراكزي
كه داراي رســالت و هــدف ارتقاء
کیفیت زندگی خانوادهها میباشــند
(سازمان بهزيســتي ،پليس فتا و)...
جلســات تعاملي برگزار نموده تا با
شناسايي امكانات و توانمندیهای
اين مراكــز بتوان با ايجــاد تعامل
دوسويه از پتانسیلهای موجود براي
خانوادههای گرانقدر پرسنل شركت
اســتفاده کرد .يكــي از اين مراكز،
فرهنگسرای خانواده بوده كه زیر نظر

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری
اصفهــان خدمات ارزشــمندي به
خانوادهها و فرزندان آنها در ســطح
استان ارائه مینماید .مديريت آموزش
و توسعه منابع انســاني با توجه به
جلســهای كه در تاريــخ 96/4/11
در فرهنگســرای خانواده اصفهان
برگزار نمود طبــق هماهنگیهای
بهعملآمده با آقاي سجادزاده رئیس
فرهنگسراي خانواده اصفهان و دبیر
کمیته فرهنگ روابــط اجتماعی و
خانواده شــهرداری اصفهان در نظر

دارد باهــدف افزایش رضایتمندی
و افزایــش پایــداری خانوادهها از
طريق افزایش آگاهــی ،اطالعات
و مهارتهــاي زندگــي در قالــب
برنامههای آموزشي اعم از برگزاري
دورهها ،همایشها و ســمينارهاي
متنوع ،بستههای آموزشي در قالب
بروشور ،كتاب CD ،هاي صوتي و
تصويري ،پخش برنامههای آموزشي
در راديــو ذوبآهن ،نصب تابلوها و
بنرهاي آموزشي در سطح شركت و...
اقدام کند.

اسكندري
خسروی

مديريت نورد - 300توليد

مديريت توليدوتوزيع برق نيروگاه حرارتي نيروگاه110مگاواتي
مديريت نورد روابط صنعتي

مديريت برنامه ريزي ونظارت برنگهداري وتعميرات ساخت قطعات وتجهيزا ت مكانيكي
مديريت پژوهش،فناوري و بومي سازي گروه فناوري وخدمات مهندسي

عزيزي

قاسمي

نصري نصر آبادي
نورمحمدي

كريم

شمارهکارمندی
0453965
7000725

امیرمحمد

7010042

محمدتقي

0437735

بنفشه

7004439

مهدي

0403300

0454241

0423009

** از تاریخ  24تیر ماه به مدیریت روابط عمومی سرپرستی امور فرهنگی مراجعه فرمایید

برگزاري نماز عيد فطر
در ذوبآهن اصفهان

به همت حوزه مقاومت بســيج شهيد تندگويان ذوبآهن و با همكاري دفتر
تبليغات اسالمي و مدیریتهای روابط عمومي و خدمات و امور اجتماعي شركت،
نماز عيد سعيد فطر پس از يك ماه عبادت و بندگي با حضور پرشور كاركنان شريف
ذوبآهن به امامت حجتاالسالموالمسلمین اكبري در مسجد غدير برگزار شد.
حجتاالسالم اکبری در خطبههای اين نماز به حمله موشكي سپاه به مقر داعش
در ســوريه اشاره نمود و گفت :در اين حمله اقتدار موشكي ايران به رخ جهانيان
كشيده شد .وي در ادامه نيز از همكاري خوب كاركنان ذوبآهن در طرح محسنين،
ويژه اكرام ايتام تشكر کرد.

تجليل از همكار فعال ذوبآهني در
عرصه فعاليت قرآني

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

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

آتشکار :نشریه داخلی /صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :علی سلیمانی
خبر و گزارش :حسین ابراهیمی عرب عکس :علی اکبر طغرایی تایپ :احمد بیات توزیع :آرمان پخش
نشانی اینترنتی www.esfahansteel.com :پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
تولید و اجرا :رسانه اصفهان امروز چاپ و لیتوگرافی :رسانه برتر شمارگان 7000 :نسخه
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تلفن 03152574978-4945-4936 :پیام گیر0315257104 :
سالروز عروج
ملكوتي
شهداي گرانقدر
ذوبآهن اصفهان
گرامي باد

امورشهدا
جانبازان و
ایثارگرانشرکت

محمودسلطاني 		

/1360/4/11شوش

ايت اله اسدي قراچه
 /1361/04/23شلمجه

ماشااله قاسمپوردهاقاني

محمدتقي جعفري

 1361/04/21شرق بصره

رجبعلي رفيعي

 /1361/04/23بصره

رمضانعلي وفاپور

 /1361/04/23شلمچه

مصطفيكبيري

 1361/04/23شرق بصره

علي اكبر اسماعيلي چمگرد

 /1361/04/23جنوب خرمشهر  /1361/04/22شرق بصره

مهديعابديجزيني

نادعلي خاكي نجف آبادي

/1361/04/24شلمچه

غالمرضاشريعتي

/1361/04/23شلمچه

غالمرضامهديهنجفآبادي
 /1367/04/17خرمال

/1361/04/23شلمچه

گفتگو با مبتكر ذوبآهني

طراح و تهیهکننده مجموعه نرمافزاری قرمز ()RED
در مراسم محفل انس با قرآن شــهر ديزيچه از برادر اصغر نوري از همكاران
شــاغل در مديريت حراست با حضور مسئولين شهر ديزيچه تجليل به عمل آمد.
برادر نوري مدير خانه قرآن شــهري است و در عرصه فعاليت قرآني ،فرهنگي و
تشكيل كانون ريحانه النبي توانسته نقش خوبي در جذب جوانان داشته باشد .يكي
از برنامههای شــاخص وي ديدار با خانواده شهدا شهر ديزيچه نامگذاری جلسات
قرآن بنام شهدا است.
خليل شكراني ـ خبرنگار افتخاري

تبریک باشگاه ذوبآهن
به هادی رضایی
مدیریت و پرســنل باشگاه فرهنگی ورزشی
ذوبآهن اصفهان ،کسب آرای مطلق و انتخاب
مجدد هادی رضایی مدیــر فنی تیمهای ملی
والیبال نشسته ایران را بهعنوان 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.

تشكيلجلساتحلقهصالحينشهيد
تورجيزاده

مهندس مسعود چاووشي از همكاران ذوبآهني است
كه در سال  1378به استخدام ذوبآهن درآمد .وی دارای
مدرک تحصيلي مهندسي كامپيوتر گرايش نرمافزار است و
از سال  1381تاکنون در مديريت مهندسي صنايع مشغول
به فعاليت اســت .مهندس چاووشی ،طراح و تهیهکننده
مجموعه نرمافــزاری قرمز ( )REDدر گفتگو با خبرنگار
آتشکار در خصوص این نرمافزار گفت :مجموعه نرمافزاری
قرمز ،یک پکیج نرمافزار اســت که شــامل بیش از 400
نرمافزار مختلف است و بر روی  6عدد (DVD9معادل 50
گیگابایت) جمعآوریشده است .نرمافزارهای موجود در این
مجموعه در 25گروه کاربردی مانند سیستمعامل ،مجموعه
درایور،برنامههایاداری،امنیتی،بازیابیاطالعات،گرافیکی،
مالتی مدیا و ...دستهبندیشدهاند .اين همكار ذوبآهني در
خصوص تاریخچه این مجموعه اضافه كرد :اولین نسخه
ایــن مجموعه نرمافزاری در ســال  1381تهیه و به بازار
ارائه شد و از آن ســال تاکنون هرسال یک نسخه از آن
به بازار نرمافزاری کشور ارائهشده است
که در برخی از سالهای گذشته بهعنوان
یکــی از پرفروشترین مجموعههای
نرمافزاری کشور موردتوجه عموم مردم
قرارگرفته و نامآشنای بسیاری از کاربران
کامپیوتری در سراسر کشور است .وي
افزود :کلیه نرمافزارهای موجود در این
پکیج ،دارای توضیح کاربرد و امکانات
نرمافزار به زبان فارسی ،راهنمای دقیق
و گامبهگام نصب و فعالسازی و تصویر
از محیط واقعی نرمافزار هستند .مهندس چاووشي خالصه
کارهای اصلی و مهمی که برای تهیه این مجموعه انجام
میشود را بدين شــرح عنوان كرد :بررسی و نیازسنجی
نرمافزاری اکثر کاربران طی چندین سال جهت رفع صفر تا
صد نیازهای نرمافزاری کاربران ،با توجه به اینکه برای انجام

هر کاری توسط سیستم ،دهها نرمافزار توسط شرکتهای
مختلف تهیه و ساختهشده ،انتخاب بهترین نرمافزار برای
انجام یک فعالیت توســط کاربر
(نرمافزاری کــه عالوه بر کیفیت
باال ،کار کردن بــا آن نیز راحت و
آسان باشد) بســیار دشوار است به
این منظور انتخاب اولیه یک هزار
نرمافزار از بین حدود ده هزار نرمافزار
بر اساس کارایی و رتبهبندی مراجع
بینالمللی و سایتهای تخصصی
بر اساس شــاخصهای استاندارد،
انتخــاب نهایــی بیــش از 400
نرمافزار از بیــن یک هزار نرمافزار
نصب و تستشده و فعالسازی آنها بر روی چند سیستم
با مشــخصات مختلف و حــذف نرمافزارهایی که دارای
مشــکالتی بر روی یک سیستم باشــند ،ترجمه و تهیه
متن ساده و روان فارسی برای کاربرد هر
نرمافــزار ،تهیه راهنمای گامبهگام نصب
و فعالســازی هر نرمافزار با توضیحات
فارسی ،تصویربرداری (گرفتن عکس یا
فیلم) از محیط واقعی و همچنین مراحل
فعالسازی نرمافزارهایی که داری مراحل
نصب ســخت و پیچیده دارند ،طراحی و
ساخت اتوران هوشمند و پیشرفته و قرار
دادناطالعاتکلیهنرمافزارها(توضیحات،
راهنمای نصب ،تصویر محیط نرمافزار و
 )...بهصورت یک بانک اطالعاتی با محیط کاربری آسان
( .)User Friendlyوي برخي از امکاناتي که این اتوران
در اختیار کاربر قــرار میدهد را چنين عنوان كرد :امکان
جستجوی نام نرمافزار در کل مجموعه ،امکان جستجوی
پیشرفته در توضیحات فارسی کاربرد نرمافزارها به صورتی

اگــر کاربر نام نرم را نداند و فقــط کاری را که میخواهد
انجام دهد را جستجو کند ،نرمافزارهای مرتبط را معرفی
میکند ،امکان نصب آسان و اتوماتیک
نرمافزارها از طریق اتوران ،مشــاهده
تصویر کوچک از محیط نرمافزار که با
کلیک کردن روی آن تصویر بزرگ و
واقعی از محیط برنامه نمایان میشود،
نمایش مشخصات نرمافزار ازجمله:
گروه کاربردی نرمافزار ،حجم نرمافزار،
امتیاز هر نرمافزار بر اساس سازمانها
و سایتهای تخصصی ،قابلیت نصب
بر روی هر سیســتمعامل و نمایش
مشخصات سیستم کاربر و مشخص
کردن امکان نصب نرمافزار بر روی آن .چاووشي تصريح
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 کردهام .بهخصوص در تهیه اتوران
پیشرفته این مجموعه که میتوان آن را بهترین اتوران در
بین مجموعههای موجود در ســطح کشور نام برد ،برخی
از همکارانم در شرکت ذوبآهن کمک فراوانی کردهاند.
مسعود چاووشــي در مورد تهیه و تولید این مجموعه در
سطح کشــور و اخذ مجوزهاي الزم نيز یادآور شد :طی
چند سال اخیر برای ارائه چنین مجموعههایی میبایست از
مرکز رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مجوزهای الزم اخذ ميشــد که برای چند نســخه اخیر
آن این مجوزها دریافت شــده است .وی افزود :اینجانب
بهعنوان یکی از  15نفر کارشناس نرمافزار (فرهنگ یار)
مرکز رسانههای 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 تاييد کنند.

حلقه صالحين شــهيد تورجي زاده ويژه مداحان شــاغل در ذوبآهن در حال
برگزاري است .محمدرضا شمســي مربي اين گروه در تشريح فعاليت اين حلقه
معرفتي و تربيتي گفت :مدت دو ماه است حلقه صالحين به نام مداح شهيد تورجي
زاده تشکیلشده است و هرماه سه جلسات آن برگزار میشود .وي بخشي از فعاليت
اين حلقه را چنين برشــمرد :آموزش مداحي در شاخههای گوشهها و ردیفهای
آوازي ،مقتل شناســي و روضهخوانی ،ادعيه خواني و ادبيات شعر آئيني .شمسي
در پايان تصريح كرد :اين حلقه آمادگي اعزام مداح در مناســبتهای مختلف و در
اقصي نقاط ذوبآهن و شهرستان لنجان دارد .همكاران عالقهمند میتوانند جهت
عضويت در اين حلقه با برادر ابوالقاسم اسماعيلي سر حلقه اين گروه به شماره همراه
 09132399702تماس بگیرند.

تسليت
خانوادهمحترمشهيدمرادعليساكي
بدينوسيله درگذشت فرزند گراميتان مرحومه ناهيد ساكي را
تسليت عرض نموده ،از خداوند منان برای بازماندگان محترم
صبر و شکیبایی و برای آن عزیز درگذشته غفران و رحمت
واسعه الهی را خواستاريم.

روابط عمومي شركت

تسليت

همكارگراميجنابآقايمهديخيراتي

مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه
تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم علو
درجات و براي بازماندگان سالمتي و طول عمر خواستاريم.
روابطعموميشركت

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

ابراهيم دادخواه ،سعيد علي بابايي

در کارخانه شــد که میتوان با هزینه کم
طرحهای مذکــور را عملیاتی نمود و به
شــرایط اقتصادی کارخانه کمک شایانی
کــرد .در ادامه مهندس خطیبی وضعیت
و پروژههــای کارخانه را تشــریح کرد و

ذوبآهن بااخالقترین تیم لیگ برتر

براساسآمارپرسپولیسخشنترینوذوبآهنبااخالقترینتیملیگشانزدهمشدند.بهگزارش
سایت باشگاه و به نقل از سایت سازمان لیگ ،تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان تنها با 43امتیاز منفی
بهعنوانبااخالقترینتیملیگبرترشانزدهمشناختهشد.همچنینتیمفوتبالپرسپولیستهراننیزبا
کسب 88امتیازمنفیخشنترینتیماینلیگلقبگرفت.شایانذکراست؛هرکارتزردیکامتیاز،
زرددوم(کارتقرمزغیرمستقیم)دوامتیازوکارتقرمزمستقیمسهامتیازمنفیدارد.

اطالعیه برگزاری دورههای
فرهنگیآموزشی
با عنایت به اینکه در نظر اســت دورههای
فرهنگی-آموزشی زیر ،ویژه همسران شاغلین
در فرهنگسرای امام رضا (ع) فوالدشهر توسط
کانونخیرینبهصورترايگانبااستفادهازاساتید
مجرب برگزار گردد ،لذا از کلیه افراد عالقهمند
دعــوت میگردد جهت ثبتنام به همراه کپی
کارت شناسایی شاغل به فرهنگسرای امام رضا
(ع)فوالدشهرمراجعهنمایند.بدیهیاستباتوجه
به محدود بودن ظرفيت ،اولویت بر اساس زمان
ثبتناماست.ضمنًاشمارهتلفن03152629565
آمادهپاسخگوییاست.

از حمایت همهجانبــه حوزه مدیرعامل از
مبتکران بسیجی و اجرایی شدن طرحهای
قابلاجرای صنعتی و پژوهشی خبر داد و
همچنین طرحها و پروژههایی که کارخانه
نیاز به اجراشــدن آن را دارند بیان کرد که

کارگروههای تخصصــی به آنها بپردازند.
وی پیشنهاد تعامل پژوهشگران و نخبگان
ذوبآهن با مراکز علمــی و دانشبنیان
جهت فراگیر شدن موضوعات علمی در
سطح کشور و اســتفاده از امکانات مراکز
رشــد و توســعه را مطرح کرد و در پايان
سرهنگ امیدی فرمانده بسيج به حمایت
سازمان بسیج کارگری در خصوص حمایت
از مخترعین و مبتکرین در عرصه صنعت
و تولید اشــاره کرد و اجراشدن طرحهای
صنعتــی را کمک به شــرایط اقتصادی
ذوبآهن دانست.
خليلشكرانيـخبرنگارافتخاري

قلعهنویی :خوشحالم در یک باشگاه واقعی کار میکنم

سرمربی جدید باشگاه ذوبآهن از حضور در این تیم ابراز رضایت و شادمانی کرد و مدعی شد دیگر
دغدغه چندانی در این تیم ندارد .وی گفت :ذوبآهن ب هواقع یک باشگاه است .اگر بازیهای آسیایی گوانگ
ژو دقت داشته باشید  40درصد مدالها برای استان اصفهان بود .یکی از دالیلی که این باشگاه را انتخاب
کردم چون ذوبآهن واقعًا باشگاه است .درباره شرایط فنی هم مهمترین مسئله این است که تیم اصلی را
حفظکردیمواگردوسهبازیکندیگرازجملهیکمهاجمجذبکنیمفکرکنمشرایطمانبهترمیشود.

ردیف

مدرس

عنوان همايش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

سميه پويا
ملك اكبري
سميه پويا
ندا صادقي
سميه پويا
زهرا لطفي
مريم وكيلي نژاد
سميه خاشعي
شيوا بينا
معصومه الله رخي
سعيده زارعي
مريم مالحي
سعيده نوربخش
ناهيد صابر
سيمين عباسي
مريم وكيلي نژاد

من و كودك نوردیدهام (كودكي اول)
والدين عاشق چه ویژگیهایی دارند
من و كودك نوردیدهام (كودكي دوم)
مهارتهای مديريت در خانواده
من و كودك نوردیدهام (كودكي سوم)
تربيت جنسي كودكان  3تا  12سال
بحران بلوغ و نوجواني
رفع اختالالت عادتي و خلقي كودكان
من و زندگي
هوش هيجاني و هوش عقالني
آسیبهای فضاي مجازي و سواد رسانهای
راز کرشمههای كودك
آموزش پيش از ازدواج (انتخاب آگاهانه)
آموزش پيش از ازدواج (با چه افرادي ازدواج نكنيم)
ناسازگاریها و تعارضات زناشويي و تأثیر آن بر كودكان
فنهای بهبود روابط در خانواده

دوشنبهها
ساعت ()12-10
96/4/19

96/4/26
96/5/2
96/5/9
96/5/16

96/5/23
96/5/30
96/6/6
96/6/13

كوهنوردان گروه يك ذوبآهن در
منطقه درياچه گهر

در ادامه برنامههاي ورزش همگاني گروه يك كوهنوردي و اسكي ذوبآهن جمعه
 96/4/09با تجهيزات كامل كوهنوردي و شش ساعت راهپيمايي شبانه در منطقه درياچه
گهر حضور يافتند اين درياچه كوهستاني در منطقه حفاظتشده اشترانكوه در نزديكي
شهرستان درود و ازنا قرار دارد و به نگين اشترانكوه معروف است.
سرپرست امور ورزشي شركت

دیدار با خانوادههای شهدا و جانبازان
شرکت

گروه بازديد امور شهدا و جانبازان از خانوادههای شهداي واالمقام تقي عليجاني ،سید
احمد موسوي و سید کمال موسويان و جانبازان معزز محمدرضا عباسي ،غالمرضا يزداني،
علیاکبر عطايي و مسيب صادقي بازديد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران

جلسه شورای قشر بسیج کارگری برگزار شد
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 ذوبآهن ،گزارشی از عملکرد
شورای قشــر ازجمله برگزاری جشنواره
شــهید تهرانی مقدم ،بازدیدهای علمی و
صنعتی ،عملکرد کارگروههای تخصصی
در راستای افزایش تولید و صرفهجویی را
دادند و همچنین ایشان خواستار حمایت
مدیرعامل و معاونین محترم شــرکت از
اجرایی شدن طرحهای پژوهشی و صنعتی

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت

پنجشنبهها
ساعت ()12-10
96/4/22

محمدباقر صادقی به ذوبآهن بازگشت
با امضای قراردادی یکساله محمدباقر
صادقی به ذوبآهن بازگشــت .این دروازه
بان پس از جدایی دوساله از تیم ذوبآهن و
حضور در تیم صبای قم بار دیگر به ذوبآهن
ملحق شد و لیگ هفدهم را در این تیم سپری
خواهد کرد.

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک
در روزهاي گذشته ،نورسيدهایي به خانواده بزرگ ذوبآهن پیوستهاند كه
حضور سبزشان را به خانوادههای آنها تبريك گفته و براي اين عزيزان،
آرزوي ســامتي و موفقيت در تمام مراحل زندگي داريم .اســامي اين
ني ني كوچولوها و پدر گرامیشان به شرح ذيل است:
نام و نام

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

مسعودماراني

1396/03/01

كوره بلند

پناه

اسماعيلايزدي

1396/03/22

نت

فاطمه زهرا

سهراب كرمي

1396/03/20

بيمارستان

يسنا

فرشيد اسدي

1396/04/01

فوالد سازي

نگار

خانوادگيشاغل

96/4/29

مريم حاجي

96/5/5

ابراهيمي

96/5/12
96/5/19
96/5/26

96/6/9

1396/03/10

خريد

پارسا

احمد صادقي

1396/03/27

منابعانساني

محمد جواد

احمد صادقي

1396/03/27

منابعانساني

محمدمهدي

رسول خير الهي

1396/03/18

راه آهن

مهسا

مجيدفلكي

1396/03/30

خريد

محمد طه

مهدي دهقان

1396/03/30

مهندسيناحيه
چدن

فاطيما

