موفقيت ذوبآهن و سه شركت
ديگر اصفهان در كسب تنديس
استاندارد قابلتقدیر است
در حاشيه آيين تقدیر از واحدهای نمونه
کشوری استاندارد كه ذوبآهن اصفهان
بهعنوان واحد نمونه کشوری معرفی شد با
مهندس حميدرضا فوالدگر نماينده مردم
اصفهان در مجلس شوراي اسالمي و ناظر
مجلس در شوراي عالي استاندارد گفتگو
کردیم كه در ادامه میخوانید...
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نگاهي به اقدامات ذوبآهن
در راستاي پدافند غيرعامل
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رهبر معظم انقالب،
حضرت آیت اﷲ خامنهای
(مدظلهالعالی)بانگرشی
انقالبی و دینمحور نسبت
به تهدیدات فراروی انقالب
اسالمی و همچنین درك
ضرورتهای دفاع از انقالب....

سخن اول
فرازهايي از بيانات رهبر
معظم انقالب در مراسم
دانشآموختگیدانشجویان
دانشگاههای افسری ارتش
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مهندس صادقی ،مديرعامل و رئیس کمیته پدافند غيرعامل شركت مطرح کرد

كاهش آسیبپذیری و نمود اقتدار ملي
دستاورد اساسي پدافند غيرعامل
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در گفتگو با تالشگران شركت عنوان شد

دانش كاركنان راهگشاي بحرانهای شركت
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امنیت بستری برای رشــد همه عناصر قدرت
و پیشرفت اســت زیرا در فضای ناامنی ،آرمانهای
بزرگ و درخشــان از ذهنها فراموش میشــوند.
در شــرایط کنونی مهمترین مسئله کشور ،موضوع
اقتصاد و معیشت مردم اســت ،بنای اقتصاد کشور
نیز باید یک بنیان امنی باشــد .وابستگی اقتصاد به
نفت ،یک مشکل تاریخی و بهجامانده از دوران قبل
از انقالب اســت و همین موضوع موجب شده است
کــه ما در دورههای مختلف در زمینه فروش نفت و
درآمد حاصل از آن ،دغدغه داشته باشیم .امکانات و
قدرت دفاعی کشور قابلمذاکره و چانهزنی نیست و
در خصوص ابزارهای دفاعی کشور و هر آنچه اقتدار
ملی را تأمین یا پشتیبانی میکند ،هیچگونه چانهزنی
و معاملهای با دشــمن نداریم و راه اقتدار را با قوت
بهپیش خواهیم برد.

سرمقاله
درسهای حماسه عاشورا
براي تعالي

سیستمتولیدخودکاربرنامهتخلیه
و شارژ باتریهای کک متصل به
سیستمموقعیتیاب
رویـــداد

02

پدافندغیرعاملمؤثرترینروش
دفاعي در مقابل بالياي طبيعي و
تهديدات
ویـــژه
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تجليلاز
سه دهه فعاليت و همت مهندس
نادرشهنازی

نماينده مردم اصفهان در مجلس و ناظر مجلس در شوراي عالي استاندارد:

موفقيت ذوبآهن و سه شركت ديگر اصفهان
دركسبتنديساستانداردقابلتقدیراست

در حاشيه آيين تقدیر از واحدهای نمونه کشوری استاندارد
كه ذوبآهن اصفهان بهعنوان واحد نمونه کشوری معرفی شد
با مهندس حميدرضا فوالدگر نماينده مردم اصفهان در مجلس
شوراي اسالمي و ناظر مجلس در شوراي عالي استاندارد گفتگو
کردیم كه در ادامه میخوانید .مهندس فوالدگر گفت :در همايش
روزاستانداردازتعداد 9جايزهبرتر 4،جايزهبهصنايعاستاناصفهان
ازجمله ذوبآهن بهعنوان مادر صنعت فوالد رسيد كه اين مهم
جاي خوشبختي و تبريك دارد و نشاندهنده پويايي و حركت رو
به رشد اين صنايع است .وي افزود :فرايند استانداردسازی بايد به
نحوي باشد كه عاملي براي تشويق ساير شرکتها نيز به شمار
رود .شرکتهایی كه موفق به دريافت جايزه برتر شدند نبايد به
اينموضوعبسندهنمايندزيراكيفيتفراينديمستمراستونظام
استاندارد و كيفيت هم بايد بهروز شود .در عصر حاضر توليد كيفي

ومتنوعوهمچنينمشتريمداريبسيارمهماست.نمايندهمردم
اصفهان در مجلس شوراي اسالمي و ناظر مجلس در شوراي
عالي استاندارد تصريح كرد :استاندارد محصوالت و بهبود كيفيت
ارتقاء بهرهوری و در ادامه رقابتپذیری را كه اصلي مهم در جامعه
امروزي محسوب میشود در پي دارد .شایانذکر است در آيين
تقدیر از واحدهای نمونه کشــوری استاندارد مهندس صادقی
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان تندیس واحد نمونه استاندارد و لوح
تقدیر مربوطــه را از دکتر جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
دریافت نمود .این آيين با حضور معاون اول رئیسجمهور ،دکتر
شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت و دکتر پیروز بخت
رئیسسازمانملیاستاندارد،جمعیازنمایندگانمجلسشورای
اســامی ،استانداران و صاحبان صنایع در سالن اجالس سران
سهشنبه 25مهرماهبرگزارشد.

اطالعيه

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

اطالعیه

به اطالع میرساند شرکت تعاونی مصرف ذوبآهن در راستای ارائه خدمات بهتر به شاغلین محترم
و همچنین شرکتهای مستقر در محل کارخانه ذوبآهن اقدام به افتتاح دفتر خدمات بیمهای کرده
است که کلیه خدمات شامل صدور بیمهنامههای اتومبیل (ثالث و بدنه) و عمر پسانداز و مسئولیت و
آتشسوزی بهصورت نقد ،اقساط یا چک انجام میگردد .در ضمن در این شعبه طرح همزمان بیمه
بدنه  +آتشسوزی منزل با  65در صد تخفیف انجام میگیرد.
آدرس :کارخانه ذوبآهن ترمینال آزادگان ،فروشگاه تعاونی ذوبآهن
دفتر اصفهان03137763619 :
تلفن52575755 :

اطالعيه ورزشي
همايش پیادهروی آقايان و بانوان

به اطالع همكاران محترم میرساند مديريت خدمات و امور اجتماعي (سرپرستي امور ورزشي)
در نظر دارد با همكاري بسيج كارخانه به مناسبت  13آبان نسبت به برگزاري همايش پیادهروی
اقدام کند .لذا از همكاران محترم دعوت میشــود در برنامه مذكور شــركت کنند .به تعدادي از
شرکتکنندگان بهقیدقرعه جوايز اهدا میشود.
زمانبرگزاري 96/8/13:رأسساعت 11/30مسيرهمايش:مقابلساختمانهدايتفنيبه
سمتدرباصلي–بلوارآزادگان–دربشهيدخاكيوبالعكس(محلقرعهکشیوپايان،باندهليکوپتر)
مديریت خدمات و امور اجتماعي

در اين شماره میخوانید:

چهارمين
شماره نسخه
الكترونيكي
مجله فوالد
منتشر شد

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

رویـــداد
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دریافت 4نشان
عالیکشوری
توسطهمکارذوبآهنی
رویـــداد

02

مهندسصادقی،مديرعاملورئیسکمیتهپدافندغيرعاملشركتمطرحکرد

كاهش آسیبپذیری و نمود اقتدار ملي،
دستاورداساسيپدافندغيرعامل
مهندس صادقــی ،مديرعامل و رئیــس کمیته پدافند
غيرعامل شركت درباره موضوع پدافند غیرعامل و نقش آن در
ادامه تولید و خدمترسانی در کشور به خبرنگار ما گفت :پدافند
غيرعامل راهي بهسوی آرامش اقتصادي ،امنيتي ،فرهنگي و
تضمینکننده امنيت پايدار كشور است.
امروزه اين مسئله بديهي است كه حفظ
و صيانت از استقالل سياسي ،تماميت
ارضي ،يكپارچگي ملــي ،ارزشهای
حاكم ،ســرمایههای ملي و ...نيازمند
راهبردهايي است كه در پدافند غيرعامل
خالصه میشــود .وي افزود :پرداختن
به اين موضوعات بهانــدازهای مهم و
اساسي اســت كه مقام معظم رهبري
(مدظلهالعالی) و فرماندهی معظم كل
قوا رهنمودها و بيانات گوهربار خويش
تأكيد فرمودند اگر محافظت غيرنظامي
(پدافنــد غيرعامــل) نباشــد تمامي
دستاوردهاي فرهنگي ،اقتصادي ،علمي
و سياســي در نصف روز هدر مــیرود؛ امروز اهميت پدافند
غيرعامل قاعدتًا براي مسئولين بايستي شناختهشده باشد،
اهتمام مســئولین در این امر كار را پيش میبرد .مديرعامل
شركت تصريح كرد :پيشگيري ،ارتقای آگاهانه زیرساختهای
مراكز حياتي ،حساس و مهم ،بازتواني خدماترسانی ،تداوم
فعالیتها ،پژوهش و فرهنگسازی را میتوان ازجمله اهداف

پدافند غيرعامل برشــمرد كه نتايج حاصــل از آن ،كاهش
آسیبپذیریها و نمايان کردن اقتدار ملي ناشي از آن بهعنوان
يكي از مؤلفههای افزايش توان دفاعي ،ايجاد باورهاي عمومي
در مــورد تأثير پدافند غيرعامل در به حداقل رســاندن تأثير

بحرانها و تهديدات دشمن بر زیرساختهای حياتي ،حساس
و مهم را در پي داشــته است .لذا بارها به معاونين ،مديران و
كاركنان حوزههای ستادي و تولیدی و شرکتهای تابعه تأكيد
نمودهام ،اين امر را ســرلوحه كار خود قرار داده تا در شرايط
بحران بهعنوان کوچکترین عضو به هموطنان عزيزمان در
سراسر ميهن اسالمي خدمترسانی کنند.

اطالعیهبرگزاریمجموعهسمینارهای
غریبهای به نام نشاط
(چگونه با نشاط کار کنیم)

مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی در نظر دارد در راستای ارتقای سطح فرهنگ
و نشاط سازمانی مجموعه سمینارهای غریبه ای به نام نشاط (چگونه با نشاط کار کنیم)
را روزهای یکشنبه و سهشنبه از تاریخ  96/8/7به تعداد  8جلسه از ساعت  8لغایت 12
توسط حجتاالسالموالمسلمین دکتر امان الهی در تاالر تشریفات روابط عمومی برگزار
نماید .از پرسنل محترم دعوت میگردد جهت حضور در این سمینارها به سرپرستان روابط
صنعتی خود مراجعه نمایند.

ضمن ًا از ساعت 13:30لغایت 15:30روزهای مذکور ،پرسنل میتوانند
جهت انجام مشاوره با شماره تلفن 2905هماهنگ نمایند.

درباره واقعه عظیم عاشورا متون بسیار زیادی نگارش
شدهاستامااینقیامتاریخیبهدلیلبرخورداریازعمق
و غنایی که دارد ،ویژه زمان و مکان خاصی نیســت و
بخش بخش آن محتوایی جدید محسوب میشود که
از زوایای گوناگون میتوان به آن اشاره نمود .فداکاری،
امربهمعروف و نهی از منکر ،معنویت ،صبر و استقامت،
شجاعت ،تعهد و مسئولیت ،صداقت و وفاداری ،قاطعیت
در راه هــدف ،دفاع از دین و ارزشها ازجمله درسهای
اساسی نهضت عاشورا به شمار میروند .انقالب اسالمی
ایراننیزمولودنهضتعاشورااست.مردممیهنعزیزمان
با تحمل رنجها و مرارتهای فراوان در جبهه حق علیه
باطل با ایســتادگی و دلیر مردی که زن و مرد ،کودک
و بزرگسال و پیر و جوان نمیشناخت طعم پیروزی را
چشیدند و به همگان ثابت کردند ظلم پایدار نیست و با
اتحادمیتوانبرمشکالتبزرگفائقآمد.هماکنوننیز
در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمهایی که با آن مواجه
هستیم همان وحدت و همدلی رمز عبور از مشکالت
است .عبارت سراسر مفهوم (هر روز ،روز عاشورا و همه
زمینها ،ســرزمین کربال است) نشانگر تداوم نهضت
عاشــورا تا ابد اســت .عزاداری برای امام حسین(ع) و
یاران ایشان که اجر دنیوی و اخروی بسیار زیادی دارد،
و گردهمایی عظیم انســانی اربعین یکی از جلوههای
نالمللی،
نهضت عاشوراست که به اعتراف رسانههای بی 
در جهان بینظیر است .البته که حماسه عاشورا به مراسم
عزاداریمحدودنمیشودورمزجاودانگینهضتعاشورا،
تداوم و تسری آن به ابعاد مختلف است که ضرورت دارد
بیشازپیشموردتوجههمگانقرارگیرد.بهگفتهبسیاری
صاحبنظرانعاشوراتنهایکحادثهنیست،بلکهفرهنگی
غنی و آغازی دیگر برای انسانیت در پهنه تاریخ است.
عاشورا دانشگاهی است که طبقات مختلف از زن و مرد،
کوچک و بزرگ ،باسواد و بیسواد ،سیاهوسفید ،مسلمان
و غیرمسلمان در آن درس میآموزند و اساتید به نامی
همچون حسین بن علی(ع) ،قمر بنیهاشم (ع) ،زینب
کبری(س) و دیگر عاشورائیان در آن تدریس مینمایند.
بر ماست که درس گرفتن از این مکتب یعنی گفتار و
رفتار امام حسین(ع) و یاران ایشان را در کلیه ابعاد زندگی
خویش جاری و ساری نماییم .انسان با زنده نگ هداشتن
عاشورا در ذهن خویش و مرور شرایط و سختیهای آن
میتوانددرمقیاسیکوچکتربهعنوانمثالدرمحیطکار
با عملکرد مطلوب خود بر مشکالت فائق آید و به سهم
خویش در راستای تحقق اهداف سازمان و بنیانگذاری
برنامههایجدیددرپیشرفتوآبادانیجامعهنقشآفرین
باشدبهنحویکهعملکردکنونیویمیراثیگرانبهابرای
نسلهای بعد محسوب شود .در کنار توصیف سختیها،
بیان تجربیات این روزها برای آیندگان نیز قطعًا بسیار
درسآموز اســت همچنان که نهضت عاشورا در کالم
انقالبی و تاریخی حضرت زینب(س) تا ابد جاودانه شد.
درمجموع درسهای نهضت عاشــورا ،عامل محركي
است كه بنیانگذار توسعه همهجانبه و پيشرفت واقعي
است همچنان كه در بيانات مقام معظم رهبري بر آن
تاكيدشدهاست:ماجرایحسینبنعلی(ع)حقیقتًاموتور
حرکتقروناسالمیدرجهتتفکراتصحیحاسالمی
بوده اســت .هر آزادیخواه و هر مجاه ِد فی سبیلا ...و
هرکس که میخواسته است در میدان خطر وارد شود
از آن ماجرا مایه گرفته و آن را پشتوانه روحی و معنوی
خودقراردادهاست.تأثیراتجهانيحماسهعاشورانيزخود
بيانگر ارزش واالي مفاهيمي است كه ساالر شهیدان در
كربال،منادي آن بود .مهاتما گاندی رهبر بزرگ مردم
هندوستان در توصیف عظمت و شکوه شخصیت و قیام
اباعبدا...الحسین(ع)چنینسخنبهمیانآوردهاست(:من
زندگی امام حسین(ع) آن شهید بزرگ اسالم را بهدقت
خواندهام و به صفحات کربال توجه کافی نمودهام و بر من
روشنشده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور
پیروزگرددبایستیازسرمشقامامحسین(ع)پیرویکند).
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دانش كاركنان ،راهگشاي بحرانهای شركت

سالم آتشکار
تعدادی از همکاران در تماس با شماره  104سالم آتشکار روابط عمومی
ســواالت خود را به شــرح زیر مطرح کرده و خواســتار رسیدگی و پاسخ
مسئوالنشدهاند:
**  .1تعرفه و نحوه محاسبه هزینههای چشمپزشکی چگونه
است؟
مدیریت بیمه و اموال :محاســبه هزینههای چشمپزشکی با توجه به
شرایط مختلف بدینصورت اســت که پرداخت هزينه لنز داخل چشمي
تا ســقف  3.500.000ريال براي هر چشم با اعمال  20درصد فرانشيز در
صورت عدم پوشــش بیمهگر پایه؛ همچنین پرداخت هزينه لنز SOFT
يك زوج حداكثر تا سقف  800.000ريال عالوه بر هزينه عينك با اعمال
 20درصد فرانشــيز و پرداخت هزينه  HARDيك زوج حداكثر تا سقف
 1.000.000ريال عالوه بر هزينه عينك با اعمال  20درصد فرانشيز و در
مورد پرداخت هزينه عينك به مبلغ  2.000.000ريال ( 1.500.000ريال فرم
و  500.000ريال شيشه) با اعمال  20درصد فرانشيز (تعويض فريم عينك
هر دو سال یکبار و شيشه عينك طبي هر يك سال یکبار) ضمنًا اگر بيمار
از دو عينك (ديد دور و نزديك) و يا عينك با شيشه دو كانونه يا تدريجي
استفاده كند معادل دو فريم و دو زوج شيشه برابر حداكثر  4.000.000ريال
با اعمال  20درصد فرانشيز احتساب میشود.
** .2درخواست رسیدگی و تعمیر لوله آب قسمت آپاراتی
چهارصددستگاه؟
سرپرستی چهارصد دستگاه :با پیگیری بهعملآمده لوله بهطور کامل
تعمیر و ضمن عایقبندی آب ریزی آن قطعشده است.
** .3علت عدم شفافســازی نحوه پرداخت وام مسکن
چیست؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :طبق دســتورالعمل مصوب شرکت
پرداخت وام مسکن ماهانه بر اساس رتبهبندی و با هماهنگی سرپرستان
روابط صنعتی قسمتها در حال پرداخت است.
**  .4ابراز گالیه از خرابی آسانسور تشریفاتی کنورتور؟
مدیریت فوالدســازی :پیگیریهای الزم از طریــق مدیریت خرید
تجهیزات انجامشــده که در این رابطه نیاز به همکاری و مساعدت بیشتر
درباره حل مشکالت است.
** .5نحوه دریافت مرخصی تشویقی سهروزه زیارت اربعین
چگونه است؟
مدیریت امور اداری :همکاران متقاضی اســتفاده از مرخصی تشویقی
زیارت اربعین میبایست برگ درخواست مرخصی خود که به تائید مدیریت
رسیده شده باشد را به همراه کپی روادید به روابط صنعتی قسمتها تحویل
تا در سیستم کارکرد آبان ماه لحاظ شود.
افکارسنجیروابطعمومی

دریافت  4نشان عالی
کشوری توسط همکار
ذوب آهنی

در گفتگو با تالشگران عنوان شد

برقمديريتمهندسيآبرسانیوظيفهنگهداري،تعميرات
و بهرهبرداری صحيح تجهيزات الكتريكي در کارگاههای اين
مديريترابهمنظوربرقرسانیمطمئنبهتجهيزاتالكتريكي
در كليه پمپ خانهها را عهدهدار است .تالشگران اين بخش
با جديت و پشتكار همواره سعي کردهاند به بهترين نحوه از
اينتجهيزاتاستفادهوخدماتمناسبيبهبخشهایمختلف
شركت ارائه کنند .در اين شماره گفتگويي داريم با تالشگران
اين بخش كه در ادامه میخوانید.
ميالدخدادادي،تكنيسينبرقمديريتآبرسانیحوزه
فوالد گفت :در حوزه فوالد پمپ خانههای آبرسانی وظيفه
تأمینآببرايخنككردنتجهيزاتايستگاههايریختهگری
 3و  6و  7و  8و كنورتور ،مکندههای كنورتور فوالدســازي
و سرباره كنورتور را به عهده دارد .وي بهسختی فعالیتها و
مشكالت روزمره در اين حوزه اشاره كرد و گفت :الكتروپمپ
ها و تجهيزات الكتريكي فراوان و متعدد در حوزه برق فوالد و
تعميرات و نگهداري و رفع عيوب تجهيزات الكتريكي از ديگر
وظايف پرسنل در اين حوزه است .تكنيسين برق حوزه فوالد
تخصيص سختي كار پرسنل مطابق با شرايط محيطي كار،
اعمالمداركتحصيليوتأمینقطعاترزرودرخواستيباتوجه
بهحساسيتكارراازمشكالتكاركناناينبخشبرشمرد.
مجتبيطاهري،تكنيسينبرقشيفتگفت:عيبيابي،
ســرويس ،كنترل تجهيزات برقي و روشنايي و همچنين
بهرهبرداری از تجهيزات الكتريكي پمپخانههاي شماره  1و
 3و  4و  8و  10و تصفیهخانه فيزيكي از وظايف پرسنل اين
بخش است .وي اهميت پمپ خانههای مذكور را در تأمین آب
موردنیاز كوره بلندهاي شماره 1و 2برشمرد.
محمدرضا باقري ،مســئول برق حوزه فوالد گفت:
فعاليت اين گروه شامل پمپ خانههای شماره 17 ،5 ،11 ،9
و فيلتراسيون است كه وظيفه تأمین آب نوردهاي،500،300
 650،350و همچنين ايستگاه 5ریختهگری را بر عهده دارد.
وي با اشــاره به اين موضوع كه با توجه به حساسيت باالي
تجهيزات ،گرافها بايد طبق برنامهریزی انجام شــود ،ادامه
داد :برنامهریزی جهت انجام گرافهای الكتريكي و سرويس
تمام مدارات الكتريكي شامل موتورها ،تابلوهاي برق و درايو
بهصورت روزانه ،ماهيانه و ساليانه انجام میشود .باقري گفت:
تالشــگران اين بخش در چهار شيفت آماده رفع مشكالت
احتمالي در اســرع وقت و جلوگيري از اختالالت كاري در
حوزهبهرهبرداریهستند.ويهمچنينيادآورشد:اينقسمت
از مديريت آبرســانی داراي برجهای فشارقوی و ضعيف،
موتورهايفشارقويششكيلوولتوانواعدرایوهایالكتريكي
است كه گراف رفع عيب اين تجهيزات نياز به تخصص دارد
و كاركنان اين بخش همواره باپشتکار و تالش اين مهم را
به انجام میرسانند .وي به اجراي اقتصاد مقاومتي و تالش

پرسنل اين مديريت در جهت بومیسازی اشاره كرد و گفت:
نوسازي و بازسازي تجهيزات الكتريكي گريفر شماره  5كه
در عملكرد نرمال كليه کارگاههای نورد اهميت بسياري دارد،
با توان و پتانسيل داخلي انجام شــد .وي دانش كاركنان را
راهگشاي بحرانهاي شركت دانست و گفت :طراحي نقشه و
ساختتابلوهابادانشومتريالداخليشروعونهایتًاتجهيزات
قبلي دمونتاژ و تجهيزات جديد بدون اتالف وقت مونتاژ شد
صرفهجویی هنگفتي براي شركت را به دنبال داشت .مسئول
برق حوزه فوالد ،رفع اشكاالت متعدد پمپ خانه شماره 17
مربوط به ايستگاه  5ریختهگری در هنگام راهاندازی شامل
اصالح شینها ،تعويض كليدهاي برق با آمپر مناسب ،تقسيم
بار روي سكشنهاي مختلف و ...را ازجمله اقدامات تالشگران
اين بخش در حوزه فوالد دانست .وي ايجاد انگيزه را از عوامل
مهم در ترغيب پرسنل جهت انجام امور به نحو احسن دانست
و گفت :علیرغم تنوع تجهيزات و گستردگي فعاليت و تالش
شبانهروزیتالشگراناينبخش،كاركنانازردهشغليپاييني

برخورداراست.
امرا ...خاشــعي فورمن حوزه چدن گفت :نظارت بر
برقکاران شيفت ،روزكار ،تعميركاران ،همچنين كليه پمپ
خانههــای مربوط به حوزه چدن و تنظيم و نوشــتن گراف
تعميراتي در قســمتها از وظايف فورمن است .وي افزود:
نظارتبرتجهيزات،كاروايمنينفراتووسايلجانبيوفردي
مورداستفاده در برق و رفع اشكاالت پیشآمده و جلوگيري از
خرابي تجهيزات نيز از ديگر وظايف فورمن برق است .وي با
اشاره به تعويض کابلهای فشارقوی روغني با كابل خشك
به متراژ 20هزار متر مربوط به كليه پمپ خانههای آبرسانی
عنوانکرد:بااينكارازشوکهایالكتريكيناخواستهوقطعي
برقباتوجهبهفرسودگيکابلهاجلوگيريشد.
مجيد سراج خوش سرشت ،تكنيسين ارشد برق
پمپ خانه شماره  12حوزه چدن گفت :سرويس و نگهداري
تماميالكتروموتورهاوتجهيزاتبرقيپمپخانههای 12و13
و  14و  15و  16كه آبرسانی و خنك كردن كليه تجهيزات

تجليل از سه دهه فعاليت و همت
مهندسنادرشهنازي
مهندسرمضانعلیفرهادیکوشکی،سرپرستواحدتجزیهوتحلیلهای
فني و اقتصادي از سرپرستان با سابقه و فعال مدیریت مهندسی نت مکانیک،
در مهرماه امسال بهعنوان يك تالشگر ذوب آهنی مفتخر به دریافت نشان
عالی مدیر فرهنگساز کشــوری ،تندیس سیمرغ طالیی و مدال افتخار
( EFMDبنیــاد اروپایی مدیریت) از مرکــز پژوهش و آموزش مدیریت
ایران شد .شایانذکر است كه نشان عالی مدیریت دانشبنیان کشوری به
مدیرانی که موفق به گذراندن دورهها و سمینارهای مرکز آموزش مدیریت
ی كه
ایران و ارائه روشهای نوین مدیریتی شــده باشند اعطاء میشود .و 
مسئولیتهایی همچون ،کارشناس رسمی دادگستری در حوزه صنعت و فن
و نایبرئیس شورای اسالمی شهر کوشک را به عهده دارد بهعنوان عضو
اصلی مجمع مدیران دانشبنیان کشور موفق به دریافت پروانه عضویت در
مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران شــد .همچنین مهندس فرهادی
در زمينه استانداردهاي مديريتي  IMSبهویژه استانداردهاي زیستمحیطی
بهعنوان مــدرس و ممیز فعاليت دارد و عضو فعال چند  NGOمدیریت
زیستمحیطی کشور است .این همکار گرامی در سال  1371در ذوبآهن
اصفهان اســتخدام و در ســمتهایی همچون كارشناس سازماندهی و
روشها ،مهندس برنامهريز كارگاه مكانيكي و عمليات حرارتي در مهندسي
كل مكانيك سابق فعاليت کرد .با تشكيل شركت مهندسي مرآت پوالد
بهعنوان مأمور در زمینه برنامهریزی و امور بازرگانی آن شــرکت و سپس
از ســال  78در مديريت برنامهریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات (نت
مكانيك) بهعنوان سرپرست تجزیهوتحلیلهای فني و اقتصادي و با حفظ
سمت سرپرستي روابط صنعتي این مدیریت را بر عهده دارد .وي مسئوليت
تيم كوهنوردي و اسکی ذوبآهن و خبرنگار افتخاري هفتهنامه آتشكار را
نیز در كارنامه خود دارد.

آيين تجليل از مهندس نادر شــهنازي سرپرســت گروه ساخت
مديريت مهندســي نت مكانيك یکشــنبه  30مهرمــاه به همت
همــكاران اين مديريت و روابط عمومي شــركت با حضور مهندس
ضيا معاون پشــتيباني و ساخت ،مهندس رضوي مدير مهندسي نت
مكانيك،جمعي از ديگر مسئولين شركت و تالشگران مهندسي نت
مكانيك  30مهرماه برگزار شد.
معاون پشــتيباني و ساخت طي ســخناني ،مهندس شهنازي را
ازجمله سرپرســتان آگاه ،متخصص و متعهد دانســت كه در دوران
فعاليت خود ،خدمات ارزنده و ماندگاري در مهندســي نت ارائه کرد.
وي افزود :قطعًا ذوبآهن اصفهان ،از اين نيروي متخصص و توانمند
خود پس از بازنشستگي نيز بهره میبرد و از مهارت ايشان در ساخت
قطعات و توســعه اين فعالیتها كه براي شركت درآمدزايي نيز دارد،

سیستم تولید خودکار برنامه
تخلیه و شارژ باتریهای کک متصل
بهسیستمموقعیتیاب

سیستم تولید خودکار برنامه تخلیه و شارژ باتریهای کک به همت تالشگران مديريت
توليداتككوموادشيمياييمتصلبهسیستمموقعیتیابشد.عليرمضانيكارشناسپروژه
گفت:باتوجهبهنقشتأثیرگذارککدرقیمتتمامشدهفوالدوهمچنینتاکیدمدیرعاملشركت
مبنیبرصرفهجوییوکاهشهزینههاپسازمشاهداتوتحقیقاتصورتگرفته،دريافتيمیکی
ازراههایجلوگیریازهزینههایاضافهازجملهبرخیتعمیراتوخساراتیکهبهصورتناخواسته

استفاده میشود .مهندس شهنازي نيز طي سخناني ،فعاليت در بين
تالشگران ذوبآهن اصفهان را يك افتخار بزرگ براي خود دانست
و گفت :بســيار خرسندم كه ساليان بســياري در اين شركت عظيم
صنعتي در كنار همكاران بــراي اقتصاد و توليد اين مملكت تالش
کردم .شــایانذکر است مهندس شــهنازي در سال  1368با سمت
مهندس كنترل كيفيت ســاخت در ذوبآهن استخدام شد و سپس
سرپرستي كارگاه عمليات حرارتي مهندسي كل مكانيك را به عهده
گرفت .با تأسیس شــركت مرات پوالد،ازجمله نخستین نفراتي بود
كه در مهندســي نت مكانيك (برنامهریزی و نظارت بر نگهداري و
تعميرات) با سمت مهندس ارشد ترميست فعاليت کرد و از سال 92
نيز سرپرست گروه ساخت اين مديريت شد .وي در پايان مهرماه سال
جاري بهافتخار بازنشستگي نائل آمد.

ممکن است به باتری تحمیل شود مانند بسیاری از کشورهای توسعهیافته از سیستم سنتی به
سیستمهای نوین رویآوریم .با توجه به نقش بسزای کامپیوتر و تکنولوژی نرمافزار در صنعت
ثابت کردیم علم کامپیوتر و استفاده از آن فقط مختص دفاتر اداری نيست .به نتیجه رسیدیم که
ساخت سیستم تنظیم و تولید خودکار گراف تخلیه و شارژ باتری امری ضروری است .وي افزود:
این نرمافزار از شروع برنامهنویسی این پروژه تا تحویل نسخه نهایی آنکه حدود دو سال به طول
انجامیدبهدلیلنیازبهاطالعاتفنیوتخصصیکهنیازمندسالهاتجربهدرردهکارشناسیبود
از اطالعات کارشناسان داخلی بخش استفاده شد و این پروژهها با تکیهبر توان داخلی و بهصورت
کام ً
ال بومی انجام گرفت و درنهایت در سال اقتصاد مقاومتی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر
عدموابستگیبهکمپانیهایخارجیوباتکیهبرتوانداخلیموفقبهتولیدوساختاینسیستم
شدیم.رمضانيادامهداد:درصورتیکهزمانهایتخلیهوشارژنامنظمتوسطاپراتورمسئولتنظیم

مربوط به كوره بلند  ،3نیروگاهها و تصفيه گاز طرح توسعه را
به عهدهدارند توسط اين بخش انجام میشود .وي خاطرنشان
ساخت :تمامي تجهيزات اين بخش طبق گرافهای معين،
سرويس،عیبیابیوتعميرمیشودودرموردي كهطيحادثه
برقي،اينتجهيزاتازكاربيفتدعیبیابیدراسرعوقتدردستور
كار قرار میگیرد .وي ،بازسازي تابلوي برق موتورهايMain
و جوكي آتشنشانیواقعدر پمپ خانه شماره ،12اضافه كردن
الكتروپمپ شــماره  4براي باال بردن ضريب اطمينان طرح
توسعه نيروگاه مركزي با توجه به نوساز بودن پمپ خانه شماره
 ،12ساخت تابلو توزيع برق مربوط به پمپخانههای15،16،14
باكمترينامكانات،بومیسازیدودستگاهموتورفشارقویرزرو
ازشركتجمكوبهجایالكتروموتورهايهيونداييوهمچنين
بهبود سيستم راهاندازی و توقف موتورهاي سيركوله و بوستر
پمپخانهشماره 13بااستفادهازرلههای offdelayكهوظيفه
آبرسانی به ديواره و فورمهاي كوره بلند شماره  3را به عهده
دارد را از اقدامات تالشگران اين بخش در جهت بومیسازی

و اجراي اقتصاد مقاومتي عنوان کرد .سراج اعتماد به پرسنل را
يكي از راهكارهاي برونرفت از بحران دانست و گفت :اعتماد
بهدانشوپتانسیلپرسنلدرقبولبرخيپروژهها،فراهمكردن
تجهيزات و تائید آنها در کوتاهترین زمان براي انجام پروژههای
فوري و استراتژيك و تخصيص پاداش به پرسنل از عواملي
اســت كه میتواند انگيزه و روحيه پرسنل را جهت كارهاي
سختافزايشدهد.
محمدصادق سهرابي ،تكنيسين ارشد برق گفت:
مسئول برق شيفت ديسپاچر آبرسانی با توجه به پراكندگي
پمپ خانههای آبرسانی و تعدد پستهای برق در بيرون
و داخل كارخانه ،وظيفه نرمال كردن سيستم و پستهای
برق در حين شوکهای الكتريكي و جلوگيري از وارد شدن
خســارت ضمن داشتن ســرعت عمل ،دقت باال و ايجاد
محيط امن براي نفرات و تجهيزات ،همچنين هماهنگي با
ديسپاچر برق و ساير مدیریتها را بر عهده دارد .وي افزود:
ايجاد شرايط ايمن براي انجام كارهاي تعميراتي و رفع عيب
همراه با نفرات برقکار شيفت در طول چهار شيفت از ديگر
وظايفتكنيسينارشدبرقاست.سهرابيگفت:دراثرنوسان
باالي فشار آب كه باعث شكستگي لولهها میشد ،پروژه
مولتي پمپ ،پمپ خانه صنعتي كه از سيستم درايو و سافت
استارتر براي تثبيت فشار آب استفاده شد ،اجرا شد .اين طرح
باعث صرفهجویی در مصرف آب و برق و كاهش تنشهای
وارده به شــبكه لولهکشی شده است .وي يادآور شد :پروژه
مولتي پمپ براي پمپ خانه آب آشاميدني نيز بهطور كامل با
بهرهگیری از دانش و تخصص نفرات برق آبرسانی انجام
پذيرفته كه در حال حاضر در مرحله تست و آزمايش است.
تكنيسين ارشد برق توجه به توانايي و تخصص تالشگران
بخش برق آبرسانی و ایدههایی كه در راستاي بومیسازی،
اقتصاد مقاومتي ،صرفهجویی و بهبود و افزايش قابلیتهای
سيســتم ارائه و اجراشده است را خواســتار شد و گفت :با
تأمین متريال ،تشويق كاركنان شايسته و ايجاد محيطي آرام
میتوان شرايط را براي بهبود و افزايش بهرهوری ايجاد کرد.

در مراسم توديع و معارفه شهردار زرینشهر عنوان شد

همكاريمسئولينشهرستانوكاركنان
شهردارينویدبخشآیندهایروشن

آیین توديع و معارفه شــهردار زرینشهر با حضور مقامات استان و
شهرستان ،يكشنبه 30مهرماه در محل فرهنگسراي شهرداري زرینشهر
برگزار شد .در آیین مذکور مهندس ميثم محمدي بهعنوان شهردار جديد
زرینشهر معرفي و از خدمات مهندس جواد جمالي شهردار سابق زرینشهر
قدردانی به عمل آمد .در ابتداي اين آیین حجتاالسالموالمسلمین باقريان
امامجمعه زرینشهر با اشاره به بركات انقالب اسالمي و ازجمله تحول
جامعه و بهویژه جوانان به آثار استقالل و اتحاد در جامعه كنوني و آشكار
شدن بيشتر روحيه استكباري آمريكا براي مردم كشورمان پرداخت و گفت:
موفقیتهای فعلي ناشــي از اتحاد و همدلي مسئولين و مردم است .در
ادامه اين آیین مهندس طرفه معاون هماهنگي امور عمراني استانداري
اصفهان نيز با اشاره به جايگاه شهرستان لنجان در استان و كشور گفت:

گرافکشفنشودیابهدلیلخطاهایانسانیمحاسباتاشتباهصورتگیردباعثبروزاتفاقاتو
حوادث جبرانناپذیری میشود .وي برخی از این اتفاقات بدين شرح عنوان كرد :خام شدن سلول
وکاهشکیفیتکک(ککبیکیفیتباعثبروزخسارتبهکورهبلندمیشود)،گیرکردنسلول
(کاهشتولید،افزایشاستهالکتجهیزاتوماشینآالت،هزینهنیرویانسانیجهتتخلیهکک
گیرکرده ،کاهش عمر نسوز باتری و ،)...کاهش تولید به دلیل بر هم خوردن گراف تخلیه و شارژ
و به هم ریختن رژیم گرمایی و هیدرولیکی سلول کک .وي گفت :تخلیه و شارژ نامنظم و عدم
محاسباتدقیقدرتولیدبرنامهتخلیهوشارژمنجربهبروزخسارتهایجبرانناپذیریبهباتری
میشود.بنابراینتصمیمگرفتیمباانجاممحاسباتخودکاراینمشکالترابهحداقلبرسانیم.در
این سیستم کلیه اطالعات مربوط به تخلیه و شارژ سلولها که برای تولید گراف برنامه موردنیاز
استازسیستمموقعیتیاببهصورتخودکاروبدوندخالتانساندریافتشدهوگرافتخلیهو

لنجان به لحــاظ قدمت تاريخي ،ظرفیتهای باالي اقتصادي ،صنعت
ذوبآهن ،توليد و كشاورزي و فداكاري مردمانش در طول انقالب اسالمي
و سالهای دفاع مقدس از قطبهای اصلي صنعتي و كشاورزي به شمار
میرود و به لحاظ وسعت نياز به زيربناهاي اقتصادي زيادي دارد که بهمرور
ایجاد و مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .مهندس سجاد فرماندار شهرستان
لنجان نيز که از ديگر سخنرانان اين آیین بود ،ضمن اشاره به مسائل اصلي
شهرستان و روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي
در اردیبهشتماه سال جاري گفت :نهايت امانتداری در اين امر صورت
گرفت .هماکنون نیز شوراي شهر ،مهندس محمدي را بهعنوان شهردار
شهر انتخاب نموده است .انتظار میرود با هماهنگي ،خرد جمعي و احترام
به نظرات ،روند توسعه شهرداري زرینشهر ادامه يابد.

شارژسلولهاتولیدمیگردد.بنابراینمحاسباتکام ً
الدقیقوبدوناشکالانجامخواهدشد.اين
تالشگرذوبآهنيتصريحكرد:باتوجهبهمتفاوتبودنمحیطبرنامهنویسیسیستمموقعیتیاب
با نرمافزار مذکور جهت ایجاد Interfaceمناسب طی جلسات متعدد با کارشناسان اتوماسیون
بخش موفق شدیم اتصال الزم را بین دو برنامه برقرار کنیم .اين تالشگر بسيجي،دیگر مزایای
این سیستم را چنين برشمرد :دریافت خودکار اطالعات تخلیه و شارژ از سیستم موقعیتیاب و
ثبت در سیستم ،تولید برنامه تخلیه و شارژ بهصورت خودکار و ارسال به ماشینهای تولید کک،
آرشیو و نگ هداری اطالعات و سوابق تخلیه و شارژ سلولها ،گزارشات متنوع از اطالعات مهم
ازجمله سوابق آمپراژ سلولها ،گزارش توقفات و تأخیر در تخلیه و شارژ ،گزارش ضرایب اجرایی و
یکنواختی تولید کک در هر شیفت و ثبت کلیه آمار و ارقام مرتبط با تولید کک.
منصورمدحيـخبرنگارافتخاري
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پدافند غيرعامل در كالم مقام معظم رهبري
رهبر معظم انقالب ،حضرت آیت اﷲ خامنهای (مدظلهالعالی) با نگرشی
انقالبی و دینمحور نسبت به تهدیدات فراروی انقالب اسالمی و همچنین
درك ضرورتهای دفاع از انقالب و اسالم ،رویکرد و افق جدیدی از پدافند
غیرعامل را مطرح و تعریفی باز و موسع از پدافند غیرعامل داشته و بر دائمی
بودن و همیشگی بودن آن تأکیددارند .معظم له در بیانات مورخ  91/8/7در
جمع مسئوالن پدافند غیرعامل کشور به موارد زیر اشاره و تأکید داشتند که
این مفاهیم ضرورت توجه به تغییرات در ابعاد تهدیدات و تحوالت محیط
ملی را ایجاب مینماید:
** الف :تشبیه پدافند غیرعامل به مصونیت بخشی بدن
انسان
بیشتر استراتژیستهای نظامی برای تشبیه کارکردهای کشوری و
نظامی از مقایسه سیستمهای بدن انسان استفاده میکنند .مقام معظم
رهبری هم از مفهوم مصونسازی کشور در مقایسه با مصونسازی بدن
انسان بهره بردهاند .تشبیه کشور به بدن انسان نیز اشاره به خلقت کامل
انسان توسط خداوند تبارکوتعالی دارد .لذا انتظار معظم له از مفهوم پدافند
غیرعامل بهنوعی مصونیت بخشی به کشور در برابر انواع تهدید است.
**ب :تعریف مصونیت به حذف تأثیر تهدیدات بر کشور
مقام معظم رهبری در تعریف خود از مصونیت بر بیاثر کردن تهدیدات
بر کشور تأکید میفرمایند .اگر این مفهوم را مطلق فرض کنیم (آسیب
ناپذیرسازی کامل کشور) بیشترین حد پایداری و امنیت در زیرساختها و
کشور است؛ اما اگر این مفهوم مطلق فرض نشود ،مفهوم پایداری و امنیت
را زیرساختها و کشور میتوان در سه دسته طبقهبندی کرد:
 سطح حداقل آسیبناپذیری که بیشترین پایداری و امنیت را تولید
مینماید و به زیرساختهای حیاتی اختصاص خواهند یافت.
 ســطح حداقل آســیبپذیری که به معنای حداکثر تالش برای
کاهش آسیبپذیریها است و به زیرساختهای دارای طبقهبندی حساس
اختصاصمییابد.
 ســطح پذیرش آسیبپذیری قابلقبول که در آن تالش میشود
آســیبپذیریها کاهش یابد اما با توجه به اصل تناسب امنیت و پایدار
زیرساخت با سطح اهمیت دارایی به زیرساختهای مهم تعلق میگیرد.

**ج :توسعه مفهوم پدافند غیرعامل به سه بخش
 پیکره کشور در بیان معظم له ،پیکره کشور به بدن انسان تشبیه شده
است .پیکره را میتوان استخوانبندی کشور شامل زیرساختها و اداره آن
دانست .ازاینرو ،میتوان زیرساختهای کشور را متناسب با سطحبندی
آنها مصداق این تشبیه فرض نمود.
 جامعه و مردم منظور از جامعه در این بخش همان مردم هستند که
اصلیترین هدف در پدافند غیرعامل هستند .ازاینرو ،پدافند غیرعامل را
مردم محور یا انسان پایه فرض و تعریف کرد.
مقام معظم رهبری در این تشبیه مردم را بهعنوان یکی از محورهای
اصلی مصونسازی محسوب نمودهاند .مسئله مصونسازی مردم در برابر

مدیر حراست و دبير كميته پدافند غیرعامل شركت مطرح کرد

پدافند غيرعامل ،مؤثرترین روش دفاعي در مقابل بالياي
طبيعيوتهديدات
پدافند غیرعامل بهعنوان يكي از مؤثرترین ،پايدارترين و صلحآمیزترین
روشهای دفاعي در مقابــل بالياي طبيعي و تهديدات همواره مدنظر
اكثر كشورها قرار داشته است .در كشور عزيزمان باوجود موقعيت خاص
ازنظر ژئوپولوتيك و دارا بودن ثروتهای عظيم،
نظام ضد اســتكبار و ورود به عرصههای نوين
فناوري موردتوجه مستكبران جهاني و تهديدات
آنها ،اهميــت و پرداختن به پدافند غیرعامل را
دوچندان كرده اســت .غالمعلی قادری ،مشاور
عالی مدیرعامل ،مدیر حراســت و دبير كميته
پدافند غیرعامل شركت در گفتگو با خبرنگار ما
ضمن بيان مطلب فوق گفت :پدافند غيرعامل
كشور با تكيه و تأسی از فرمانهای مقام معظم
رهبري (مدظلهالعالی) و فرمانده كل قوا و پشتوانه
قوانين و مقررات موضوعه بر پایه عزم ملي و باور
عمومي مسئولين و آحاد مردم نهادینهشده است.
البته با توجه به پيشرفت علوم و فنون ،فناوري
و ...در جوامع و توســعه آن در كشورها شاهد رويكرد و مفاهيم جديدي
همچون جنگ نرم ،جنگ اقتصادي ،تهديدات نيمه سخت (ناتوان ساز
و فناوري نوين) ،جنگ رسانه و ...در حوزه پدافند غیرعامل هستيم .مدیر
حراست و دبير كميته پدافند غیرعامل شركت تصريح كرد :اميد است با

تعامل و هماندیشی با معاونین و مدیریتهای شرکت ،بتوانيم گامهای
مؤثری در راستاي شكوفايي اسالمي ،حفظ و صيانت زیربناهای شرکت و
تداوم فعاليتها و ...برداريم .كاهش آسیبپذیری زيرساختهاي شرکت و
پايداري عملیاتی تولید و عرضه محصول در هر
شرایطی را میتوان ازجمله اهداف كالن پدافند
غيرعامل برشمرد و از طريق توسعه ظرفیتهای
دفاعي و ارتقاي آســتانه تحمل عمومي ضمن
افزايش توان بازدارندگــي و مقاومت مردمي،
با افزايش هزينه تهاجم ،ترديد اساســي را در
اداره تهاجمي دشــمن ايجاد خواهد كرد .وي
خاطرنشــان كرد :شرکت ســهامی ذوبآهن
اصفهان از دیرباز بهعنوان صنعت مادر تخصصی
و زیربنایی موردتوجه دشــمنان نظام مقدس
جمهوری اسالمی بوده اســت لذا پیادهسازی
موضوعات و مباحث پدافند غیرعامل میتواند
کمک شایانی در راستای حفظ و حراست از این
صنعت عظیم داشته باشد تا همچون گذشته با توان و تخصص باالی
مجموعه پرسنلی و فنی خود ،بتواند به اعتال و شکوفایی اقتصادی کشور
باهدف پیادهسازی و اجرای اقتصاد مقاومتی در راستای منویات مقام معظم
رهبری حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) اقدام نماید.

در گفتگو با مهندس پدرام کیانی انجام شد

نگاهي به اقدامات ذوبآهن در راستاي پدافند غيرعامل
خبرنگار ما درباره اقدام های ذوبآهن در راســتاي پدافند غيرعامل
با مهندس پدرام کیانی ،مســئول اجرایی پدافند غیر عامل ذوب آهن
اصفهان گفتگويي انجام داده است كه در پي میآید .وي گفت :شركت
سهامی ذوبآهن اصفهان بهعنوان یکی از شرکتهای مادر تخصصی
کشور باهدف تمركز كامل بر امر تولید مقاطع
طویل فــوالدی ،برنامهریزی اصولي در زمينه
ارائه خدمات و انجام وظايف محوله ،گسترش
اين خدمات در سطح كشور ،بهبود امور تولید و
استفاده از آخرین استانداردهای جهانی در زمینه
ارتقای کیفیت محصوالت در راســتاي جلب
رضايت خاطر مصرفکنندگان را در دستور کار
خود قرار داده است .وي افزود :نقش و جايگاه
اين شركت در اجراي سیاستهای دولت در امور
استخراج معادن و تولید مقاطع مختلف فوالدی
و ریل در خودکفایی هرچه بیشتر میهن اسالمی
حائز اهميت است؛ و با توجه به گسترگي ابعاد،
اهميت پرداختن به پدافند غيرعامل را دوچندان
کرده اســت .این شرکت در زمینه پیشگیری
از تهدیدات و آسیبپذیریها و استمرار تولید و خدمترسانی همچون
سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی همواره و باقدرت و پشتکار فراوان در
تمامی عرصهها فعال بوده و اقدامات فراوانی را نیز انجام داده است .مهندس
كياني در ادامه برخي از اقدامات را چنين برشمرد :طراحی و ساخت خطوط
تولید ،اجرای پروژههای متعدد در راستای تأمین آب مصرفی و بازگردش
آب در سیکل مصرف ،برنامهریزی در راستای شناسایی و پیشگیری از
حمالت سایبری در حوزههای فناوری اطالعات و اتوماسیون صنعتی و
پیشگیری از خرابکاریهای احتمالی در این زمینه .لذا با عنایت به تأکیدات
مقام معظم رهبری مدظلهالعالی درباره پدافند غیرعامل و با اهتمام ویژه
مدیرعامل ،معاونان و مدیران شرکت در این زمینه از سالهای گذشته
با تشــکیل کارگروههای فنی تخصصی ،اقدام های شــایانی در حوزه
پدافند غیرعامل در سطح شــرکت سهامی ذوبآهن اصفهان صورت
پذیرفت که اهم آنها به شرح ذیل است :رعایت اصول و موازین مرتبط

در طراحیهای جدید ابنیه بر اساس دستورالعمل مبحث  ،21پیگیری
اجرای پروژه اطفاء حریق در مراکز مختلف شرکت ،تشکیل ،ساماندهی
و فعال نمودن کمیتههای پاییندستی در حوزه پدافند غیرعامل ،تشکیل
جلسات مستمر در حوزه پدافند غیرعامل علیالخصوص حوزه معاونت
بهرهبرداری ،تهیه و تنظیم دســتورالعملهای
مربوطه در حوزه پدافنــد غیرعامل ،پیگیری
اجرای پروژه سیستمهای نظارت تصویری در
مراکز حیاتی ،حســاس و مهم شرکت ،تهیه،
تدوین و انتشار کتابچه آموزشی پدافند غیرعامل
به تعــداد 15هزار جلد ،برگزاری چندین دوره
همایشهای گرامیداشت پدافند غیرعامل با
حضور مسئولین و کارشناســان ،راهاندازی و
بهرهبرداری از وبسایت داخلی شرکت جهت
مقاصد آموزشــی پدافند غیرعامل ،استفاده از
سیستم مانیتورینگ و اکسس کنترل جهت
اشرافیت بر فضای محیطی شرکت ،آمادگی
جهت انجــام عملیاتهای امــداد و نجات
در ســطح منطقه ،اجرای سیســتم مدیریت
امنیت اطالعات ( )ISMSکنترل و نظارت بر دسترســی پرسنل به
انــواع سیســتمهای اطالعاتی ،کنترل و اشــرافیت کامل بر فضای
سایبری در داخل شــرکت ،نگهداری اصولی و حفاظتشده از اسناد
طبقهبندی شــرکت و اســناد پدافند غیرعامل ،برنامهریزی بهمنظور
تدوین دستورالعملهای ویژه پدافند غیرعامل در تمامی حوزهها ،رصد
و مانیتورینگ ورود و خروج مواد اولیه و محصوالت شــرکت ،پروژه
 Domain Controlدر شرکت در راستای اهداف پدافند سایبری،
تشــکیل کمیته پدافند ســایبری و اجرای پروژههای پایلوت ،اجرای
چندین دوره مانور و رزمایش برای ســنجش میزان آمادگی در زمینه
پدافند غیرعامل ،راهاندازی پروژه ملی تولید ریل در راســتای اهداف
پدافند غیرعامل کل کشــور و آمادگی کامل پدافند سایبری بهمنظور
پیشــگیری از انتشــار باج افزارها و اعالم آمادگــی جهت بازگردانی
اطالعات آسیبدیده از حمالت باج افزار.

تهدیدات ،میتواند ابعاد مختلفی را به شرح زیر در برگیرد:
صیانت و حفاظت از مردم در برابر انواع تهدید
حفظ انسجام و پیوستگی بین حکومت و مردم
تولید ظرفیت و قابلیت اداره مردم در برابر انواع تهدیدات
تأمین نیازهای اساسی مردم در شرایط خاص و اضطراری
تأمین زیرســاختهایی برای تضمین امنیت و پایداری مردم در
شرایط اضطراری
** دستگاههای اجرایی
دستگاههای اجرایی در تعاریف دولت ،بیشــتر به سازوکارهای اداره
زیرســاختها و اداره و تأمین نیازهای مردم اطالق میشــود؛ بنابراین،

دستگاههای اجرایی ،نظام اجرایی و مدیریتی دولت در اداره کشور ،مردم
و زیرساختها هستند.
** د :تأکید بر دائمی بودن اقدام های پدافند غیرعامل
مقام معظم رهبری در بیانات خود رعایت و توجه به پدافند غیرعامل را
اصلی دائمی و همیشگی میدانند .بر همین اساس ،پرداختن به اصل دائمی
پدافند غیرعامل در همه شئون و سطوح اجرایی باید از نظام برنامهریزی تا
تدوین برنامه ،لوایح و قوانین گرفته تا اجرا و نظارت الزامی باشد.
**هـ :تأکید بر اصل همیشگی بودن پدافند غیرعامل
شــاید این شــبهه در ذهن مخاطب ایجاد شود که پدافند غیرعامل
مسئلهای است که ضرورت آن خاص شرایط امروز کشور است اما ایشان
بر همیشــگی بودن و الزماالجرا بــودن آن بهعنوان یک اصل دائمی و
همیشگیتأکیددارند.
**و :تأکید بر بیارتباط بودن دور یا نزدیک شــدن وقوع
تهدیدات
هر بار که بر ارتباط بااهمیت و ضرورت پدافند غیرعامل تأکید میشود
شاید نزدیک شــدن وقوع تهدیدات به اذهان خطور نماید؛ اما معظم له
تأکیددارند که رعایت مفهوم پدافند غیرعامل در کلیه امور و شئون باید
بهعنوان یک اصل لحاظ شــده و ارتباطی به دور یا نزدیک شدن وقوع
تهدیدات دشمن نداشته باشد ،بلکه تدبیری احتیاطی برای ارتقای پایداری
و امنیت کشور در برابر انواع تهدیدات است.
** ز :تأکید برداشتن نگرش علمی در پرداختن به پدافند
غیرعامل
کار علمی و توجه به ریشههای اصلی مسائل و مشکالت و تهدیدات
کشــور نکتهای اساسی است که در بیان ایشــان دیده میشود .از سوی
دیگر ،تحول در تهدیدات انسانساخت که منشأ و قوه محرکه آن ،تحول
در دانش و فناوریهای برتری ســاز بشری است نیز ،ضرورت پرداخت
علمی به مقوالت پدافند غیرعامل را از گذشــته بیشــتر میکند و نگاه
ژرف ،عمیق علمی و دانشپایه را بر ریشهیابی ،علتیابی ،تهدیدشناسی،
یافتن راهحلهای دقیق و پاسخگو به تهدیدات و همچنین برطرفکننده
آسیبپذیریها را راهبردی الزامی و عقلی مینمایاند.

پدافندغیرعاملچیست؟
پدافندغیرعاملبهمجموعهاقداماتغیرمسلحانهایکهموجبافزایش
بازدارندگی،کاهشآسیبپذیری،تداومفعالیتهایضروری،ارتقاءپایداری
ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن
میشود .متن یادداشت عبداهلل فاضلی مقدم با عنوان «پدافند غیرعامل
چیست؟» به شرح ذیل است:
زندگی انسان همواره با وقوع حادثه عجین است ،مخاطرات متعدد با
منشأ طبیعی یا انسانی بهسرعت یکچشم بر هم زدن قادر است زندگی
را دگرگون کند و بهگونهای نشــانههای حیات را از پهنهای وسیع بزداید
که گویی روزی حتی یک موجود زنده در آن نمیزیســت .بر این اساس
لزومرعایتتمهیداتیپیشگیرانهجهتمصونداشتنانسانهاازخطرهای
احتمالی ازجمله مواردی است که باید موردتوجه قرار گیرد .پدافند (دفاع) به
معنی حفظ جان مردم ،تضمین امنیت افراد ،صیانت از تمامیت ارضی و
حاکمیت ملی در همهی مواقع در برابر هرگونه شرایط ،موقعیت و هرگونه
تجاوز است( .احمرلویی ،۱۳۸۹ ،ص  )۱۳ازنظر واژهشناسی ،واژه پدافند از
دو جزء «پد» و «آفند» تشکیلشده است .در فرهنگ و ادب پارسی «پاد»
یا «پد» پیشوندی است که به معانی «ضد ،متضاد ،پی و دنبال» است و
هــرگاه قبل از واژه قرار گیرد ،معنای آن را معکوس میکند .واژه «آفند»
نیز به معنای «جنگ ،جدال ،پیکار و دشــمنی» است( .دهخدا.)۱۳۷۳ ،
ی
پدافند به دوشاخه پدافند عامل و پدافند غیرعامل تقسیم میشود ،نیاز 
تبار پدافند عامل را ،دفاع در مقابل دشمن با بهکارگیری
سالحها ،تجهیزات جنگی و تکنیکهای رزمی بهمنظور
از کار انداختن ماشــینهای جنگی دشمن و نابودی آن
میداند( .نیازی تبــار ،۱۳۸۷ ،ص  .)۱۵میتوان پدافند را
اینگونه تعریف کرد که هرگونه عملی که با اســتفاده از
وسایل و امکانات موجود بهمنظور جلوگیری و مقاومت در
مقابل پیشروی دشمن و انهدام نیروهای تک آوری دشمن
انجام میشود؛ و یا به عبارتی بهتر ،هرگونه عملیاتی که در
آن درجهای از پایداری دیده شــود را پدافند میگویند و از
دو پخش پدافند عامل و پدافند غیرعامل تشکیل میشود.
پدافندعاملعبارتاستازبهکارگیریمستقیمجنگافزار،
بهمنظور خنثی کردن و یا کاهش اثرات حمالت و عملیات
خصمانهی هوایی ،زمینــی ،دریایی ،نفوذی خرابکارانه و
عملیات تروریستی دشمن بر روی اهداف موردنظر .انواع
حمالتمعرفیشده؛حملهزمینی،حمالتهواییباهواپیما،
حمالت موشکی ،سالحهای اتمی و موشکهای دقیق و
نفوذکنندهبمبهایهواسوخت،بمبهایالکترومغناطیس.
پدافند غیرعامل به مجموعه اقدامات غیرمسلحانهای
که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آســیبپذیری،
تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقاء پایداری ملی و تسهیل
مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن میشود ،گفته
میشــود .در تعریفی دیگر پدافند غیرعامل ،تمهیداتی است که در زمان
صلــح صورت میگیرد و امروزه مردم نیازمند خدمات متفاوتی بوده و نیز
به دنبال محیطی آرام و قابل سکونت درون شهرها با آسایش میباشند
و عمدهترین هدف پدافند غیرعامل ،ایمنسازی و کاهش آسیبپذیری
زیرساختهای موردنیاز مردم است که باید با یک برنامهریزی و طراحی
در توسعه پایدار کشور نهادینه شود؛ و برای اصالح زیرساختهای فعلی
راهکارهایی با مهندسی مجدد الزم است .پدافند غیرعامل به دو بخش
پدافند سخت و پدافند نرم تقسیم میشود (دکا ،۱۳۷۴ ،ص  .)۲۴در پدافند
سختاقداماتسختافزاریمثلاقداماتمهندسی،پیشگیری،پیشبینی
و کاهش مخاطرات و در پدافند نرم اســتفاده از تاکتیکهایی است که
مشتمل بر برنامهریزی و آمادهسازی سیستم و سازمانهاست؛ اما پدافند
غیرعامل که در منابع التین ،معادل دقیق آن  Passive Defenseاست به
شکلهای مختلفی تعریفشده که در ذیل به بخشی از این تعاریف اشاره
ینیاپدافندغیرعاملرامجموعهاقداماتیمیداندکهمستلزم
میشود:موحد 
بهکارگیری جنگافزار و تســلیحات نبوده و با اجرای آن میتوان از وارد
شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی ،حساس و مهم نظامی،
غیرنظامیوتلفاتانسانیجلوگیرینمودهویامیزانخساراتوتلفاتناشی
از حمالت و بمبارانهای هوایی موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش
ی نیا  ،۱۳۸۶ص  )۳ازنظر زیاری پدافند غیرعامل عبارت است از
داد( .موحد 

بهکارگیری هرگونه ابزار ،شرایط و موقعیتها بهطوریکه خودبهخود و بدون
نیاز به عامل انسانی با مراحل مختلف حمالت دشمن مقابله کند( .زیاری،
 ،۱۳۸۶ص  )۳۱اصغریان جدی وجه تمایز بین دفاع عامل و غیرعامل را
«عامل انسان» دانسته و دفاع غیرعامل را بهعنوان امکان معماری در زمین ه
مهندسی جنگ بهگونهای که بدون ابزار و توانمندی ،نیروی رزمی و دفاعی
را افزایش میدهد تعریف میکند( .فشارکی ،شکیبامنش ،۱۳۹۰،ص)۲۱
در آییننامــ ه اجرایی بنــد  ۱۱تبصره  ۱۲۱قانــون برنامه چهارم
توسعه ،پدافند غیرعامل اینچنین تعریفشده است :مجموعه اقدامات
غیرمســلحانهای که موجب کاهش آســیبپذیری نیروی انســانی،
ساختمانها ،تأسیسات ،تجهیزات و شریانهای کشور در مقابل عملیات
خصمانه و مخرب دشمن و یا کاهش خطرهای ناشی از سوانح غیرطبیعی
میشود پدافند غیرعامل نامیده میشود .همچنین بر اساس سیاستهای
کلی نظام ،ابالغی توسط رهبر معظم انقالب ،پدافند غیرعامل اینگونه
تعریف میشود :مجموعه اقدامات غیرمسلحانهای که موجب افزایش
بازدارندگی ،کاهش آســیبپذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقای
پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی
دشمن میشود .همانطور که از تعاریف فوق برمیآید بیشتر نظریهپردازان
داخلی ،پدافند غیرعامل را با تأکید بر دفاع پیشــگیرانه در برابر حمالت
دشمن (عامل انسانی) و محافظت از غیرنظامیان تعبیر کردهاند؛ بنابراین

توجه به این نکته ضروری است که دفاع غیرنظامی Civil Defense
دارای مفهومی دوبعدی اســت .از یکسو دفاع غیرنظامی ،محافظت از
غیرنظامیان در شرایط جنگی معرفیشده و مشتمل بر بخشی از دفاع
ملی است که در پی تمهیدهای الزم جهت کسب آمادگی کافی در برابر
هرگونه حمله احتمالی ،تحقق اهدافی چون به حداقل رسانیدن آثار حاصل
از حمالت نظامی بر جمعیت غیرنظامی ،مقابل ه فوری با شرایط اضطراری
حاصل از حمل ه و بازیابی و برقراری تســهیالت و خدمات آسیبدیده
ایمنی اکثریت جمعیت غیرنظامی کشور و ادام ه حیات آنان را در زمان
جنگ تضمین مینماید و از دیگر ســو ،دفاع غیرنظامی در معنایی عام
و گستردهتر بر محافظت از شهروندان در برابر آثار بالیا داللت دارد که
بر اساس این طیف از اهداف ،اقدام های و روشهای مقابله ،گسترش
مییابد (فشارکی ،شکیبامنش ،۱۳۹۰ ،ص .)۲۲
بنابراین با توجه به تأکید بر محافظت از غیرنظامیان در تعریف پدافند
غیرعامل میتوان دایرهی شمول آن را گسترش داده و بر اساس نگرش
عام دفاع غیرنظامی ،پدافند غیرعامل را بدین شکل تعریف نمود :هر اقدام
غیرمسلحانهایکهموجبکاهشآسیبپذیرینیرویانسانی،ساختمانها،
تأسیسات ،تجهیزات ،اسناد و شهرهای کشور در مقابل بحرانهایی با عامل
طبیعی (خشکسالی ،سیل ،زلزله ،رانش ،لغزش ،طوفان )...و عامل انسانی
(جنگ ،شورشهای داخلی ،تحریم )...شود پدافند غیرعامل خوانده میشود.
(حسینی امینی ،۱۳۹۰ ،ص )۸

مصونسازی و پایداری کشور با
اقدام و عمل به پدافند غیرعامل
پدافنــد غیرعامل مثل مصونیت
ســازی بدن انسان اســت؛ از درون
ما را مصون میکنــد .معنایش این
اســت که ولو دشمن تهاجمی بکند
و زحمتی هم بکشد و ضربوزوری
هم بزند ،اثری نخواهد کرد .این پدافند
غیرعامل نتیجهاش این است .ببینید
چقدر مهم اســت که ما این حالت را
(مصونسازی) برای کل پیکره کشور
و جامعه در دستگاههای مختلف به
وجود بیاوریم؛ کاری کنیم که مصونیت در خودمان به وجود بیاوریم؛ این با
پدافند غیرعامل تحقق پیدا میکند ،بنابراین ،این مسئله ،مسئله بسیار مهمی
است که بایستی راه بیفتد؛ بنابراین پدافند غیرعامل یک اصل خواهد بود
برای همیشه نه برای یک مقطع خاص؛ مستمر و همیشگی است.
از بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
هشتم آبان ماه نکوداشت روز پدافند غیرعامل
مدیریت حراست شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان

تاریخچ هپدافندغیرعامل
ایمنی و امنیت همواره از دغدغههای اصلی انسان محسوب میشده
است .لذا آدمی همواره به دنبال یافتن شیوههایی برای کاهش اثرات عوامل
تهدیدکننده ایمنی و امنیت خود بوده اســت .آسیبپذیری اصو ً
ال میزان
خسارتها و صدمههای ناشی از عوامل و پدیدههای بالقوه و بالفعل خسارت
زا است .در این زمینه ،بشر روشهایی را برای آمادگی در دفاع از خویش،
جستجو کرده اســت .بهطورکلی میتوان گفت موضوع پدافند غیرعامل
قدمتی بهاندازه تاریخ زندگی بشر دارد .انسانهای نخستین برای در امان
ماندن از تهاجم حیوانات وحشــی و دیگر دشمنان خود و همچنین برای
کاستن از نگرانیها به غارها ،باالی درختان و دیگر مأمنهای طبیعی پناه
میبردند .با شکلگیری تمدنهای نخستین در جهان که با وقوع جنگ
همراه بود ،انسانها اصول اولی ه پدافند غیرعامل را بهصورت جوشن و سپر
برای حفاظت انفرادی و برج ،بارو ،قالع محکم و مرتفع برای تأمین امنیت
گروهی بهصورت گستردهای رواج دادند .وجود خندق در اطراف شهرها و
ایجاد دروازههای مستحکم برای پیشگیری از حمالت غافلگیران ه دشمن در
تمام نقاط جهان امری رایج بود( .موحدی نیا ،۱۳۸۶ ،ص )۱
در جریان هجرت پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص) نیز خداوند متعال با
استفاده از شگردهای اختفاء و فریب که از اصول پدافند غیرعامل است ،مانع
از دسترسی کفار قریش به ایشان شد( .اسکندری ،۱۳۹۰ ،ص  )۲۱استفاده
از عوارض طبیعی برای جلوگیری از دسترســی دشمن نیز یکی از اصول
همواره مدنظر پدافند غیرعامل است که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در نامهی
 ۱۲نهجالبالغه میفرمایند :آنگاهکه در میدان جنگ در مقابل دشمن قرار
گرفتید میباید قرارگاه شما در دامن ه کوهها ،تپهها و یا در کنار رودها باشد تا
پوشش و حفاظ شما گردد و شمارا از دشمن نگهبانی کند .در صدر اسالم
نیز با تکیهبر این اصول ،غزوهی احد با اتکا بر ارتفاعات و گماشتن نگهبانان
در نقاط نفوذ و غزوه خندق با حفر گودال پیرامون مدینه طرحریزی شد.

هشت رویکرد پدافند
غیرعامل تخصصی

بر اساس رویکرد پدافند غیرعامل تخصصی هشت رویکرد را در پدافند
غیرعاملاحصاکردیم:
-1پدافندغیرعاملعمومی؛یاهمانرویکردپدافندگذشتهکهمقاومسازی
در برابر تهدیدات نظامی است که اقداماتی عمومی انجام میگیرد.
-2پدافندسایبری؛پدافنددرفضایسایبرعلیهتهدیداتعامالنهواحدهای
نظامی سایبری کشورها علیه کشور ،امروزه کشورهای زیادی ارتش درست
کردهکهعلیهاهدافاستراتژیکسایبریکشورهایدیگرحملهکنند.منظوراز
پدافندسایبریهرنوعهکونفوذنیستبهتهدیدیگفتهمیشودکهمقابلهبا
دشمنسازمانیافتهدرحوزههایسایبریباشد.
 -3پدافند زیســتی؛ که در شش حوزه انســان ،دام ،غذا ،آب آشامیدنی،
محیطزیست و کشاورزی فعالیت میکند و تهدیدات عامالنه مهندسیشده و
عمدی زیستی را علیه کشور مدیریت و کنترل میکند.
 -4پدافند پرتویی؛ درواقع دفاع و پدافند و صیانت از مردم در برابر هر نوع
حادثه هستهای است ،این حادثه هستهای میتواند نشت کارخانه باشد یا اقدام
تروریستی گروهی در نزدیکی مراکز هستهای و میتواند تهدیدات هستهای
باشد.
-5پدافندشیمیایی؛یعنیاینکهحوادثزیرساختهایشیمیاییرابتوانیم
کنترل و مدیریت کنیم و در ساخت آنها نگاه مهندسی را اعمال کنیم به شکلی
که بتوانیم آسیبپذیری را در ذات طرح کاهش دهیم.
 -6پدافند کالبدی یا فنی؛ در تدابیر مقام معظم رهبری بر این موضوع تأکید
شده است ،یعنی حذف اثر تهدید بر کالبد کشور کالبد یعنی همه زیرساختها،
نیاز جدی داریم که مدلی از مهندســی را احصا کرده ،بتواند گامبهگام در دل
اقدامات مهندسی رشد کنیم و به سمت جلو حرکت کنیم نه اینکه به مانع
تبدیل شود که جلوی کار را گرفته و به عنصر بیخاصیت و بدون تأثیر تبدیل
شود.امروزمیبینیمکهانهدامزیرساختهاییمنتوسطعربستانیکمشکل
جدی برای آنها ایجاد کرده است .از بین بردن زیرساخت دو اثر دارد ،نخست
اینکه فشار آنی به کشور وارد میکند مثل قطع آب و برق و گاز و دوم آنکه
تأثیر اقتصادی ثانویه نیز دارد که این زیرساختها را باید در طول 30سال دوباره
بسازند ،عراقیها پس از جنگ خودشان گفتند که  40سال از ایران عقبتر
هستیمیعنی 40سالبایدصرفبازسازیزیرساختهایشانکنند.
** در مباحث پدافند کالبدی با دو رویکرد باید کار انجام داد:
یک رویکرد نگاه پدافند کالبدی بر زیرساختهای موجود است که به آن
مهندس معکوس میگویند ،یعنی تحلیل خطر و تهدید برسازه موجود و بعد
بررسی راهحلهایی که حداقل هزینه و حداکثر کارایی را داشته باشد و موجب
کاهشآسیبپذیریشود.
رویکرد دوم هم این است که قبل از شروع به ساخت یک کارگاه از مشاوران
استفاده و گامبهگام با ساخت آن مباحث پدافند غیرعامل را دنبال کنیم.
 -7پدافند اقتصادی؛ بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری «درگیر یک جنگ
تمامعیار اقتصادی هستیم» و باید مجموعهای از اقدامات اقتصادی را دنبال
کنیم که به یک پایداری در حوزهی اقتصاد رسیده ،کارکردهای اساسی تداوم
داشته باشد و بتوانیم نیازهای مردم را تأمین کنیم.
 -8پدافند مردم محور؛ در کشورهای دیگر اسم آن را  civil defenseیا
 civilian passive defenseکه درواقع پدافند غیرعامل مردمی است برخی
مأموریتهای آن عبارتاند از صیانت مردم در برابر حادثه به ویژه جنگ ،کمک
به تأمین نیازمندیهای مردم ،کمک به ادارهی مردم و طراحی و اســکان و
امنیت مردم ،این موارد هشت حوزه اصلی پدافند غیرعامل در سال جدید است.
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برگزاري سمينار آموزشي غریبهای
به نام نشاط در ذوبآهن اصفهان
يداله حاجي قاسمي

قربانعلي 1359/07/30 /
سرپل ذهاب

علي رحم عسگري چالشتري

محمدحسن1362/07/29/
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حشمت اله ضيائي

حسين 1364/07/27/
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محمد1362/08/01/
پنجون عراق

مرادحاصلاميري

صمد جزيني درچه

مريوان

جانباز-منزل

حيدر 1362/07/28

براتعلي 1388/08/02 /

قاسم براتي احمدابادي

رسول 1362/08/03 /
مريوان

عبدالحسين عابدريزي

اسداله 1359/08/04 /
سنندج

امورشهداجانبازان و ایثارگران شرکت
ســمينار آموزشي غریبهای به نام نشاط (چگونه با نشاط كار كنيم) با حضور
جمعي از سرپرستان به همت مديريت آموزش و توسعه منابع انساني ،سهشنبه
دوم آبان ماه در تاالر آهن شــركت برگزار شد .استاد مدعو اين سمينار آموزشي
حجتاالسالموالمسلمین حسن امان الهي ،مشاور خانواده و جوانان ،كارشناس
صداوسیما ،مدرس دانشگاه و برگزارکننده کرسیهای آزادانديشي بود كه پيرامون
اخالق و جلوههای مسئولیتپذیری ،راههای موفقيت شغلي و اجتماعي ،احساس
نشاط ،پايداري ديني و شادابي معنوي و پيامدهاي عدم توجه به اخالق ازجمله
ترس و هراس از زندگي ،سســتي و تنبلي و شكســتن حرمتهای اجتماعي
سخن گفت .وي با اشاره به اوضاع اجتماعي جامعه كنوني گفت :بهعنوان يك
مشاور خانواده در ساليان اخير با مراجعاني مواجه بودم كه طي دورههای مختلف
موضوعات مورد مشورت آنها تفاوت محسوسي داشته است .بهطوریکه در هفت
سال قبل بيشترين مراجعات مربوط به ازدواج و تشكيل خانواده بود ،سه سال قبل
طالق ،دو ســال قبل بي تعهدي و خيانت و در سال جاري نيز بيشترين مسائل
مربوط به موضوعي به نام خستگي است .وي افزود :خستگي از كار و زندگي كه
پير و جوان هم نمیشناسد و در حال گسترش است .در وضعيت خستگي ،افراد از
زندگي خود لذت نبرده و دچار بیانگیزگی و سستی و تنبلی میشوند .اين مدرس
دانشگاه شادي را خوشــحالي ظاهري و خنده و نشاط راشادي دروني همراه با
انبساط خاطر عنوان كرد .بســياري از مردم درحالیکه در ظاهر خوشحالاند و
میخندند ولي در باطن نشــاط ندارند .شایانذکر است مهندس حسيني مدير
آموزش و توسعه منابع انساني در ابتداي اين سمينار با تشكر از حاضران ضمن
برشمردن اهداف برگزاري اين سمينار و جهاني بودن بحث نشاط گفت :با توجه
به روند جواني جمعيت كاركنان ذوبآهن بهمنظور گسترش انگيزه و نشاط در
سطح شركت چنين سميناري براي ديگر همكاران نيز برگزار خواهد شد.

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:

معبدآناهيتا
کوچهباغسفر معبد آناهیتا از بناهای مشــهور شهر باستانی
بیشاپور در شهرستان کازرون است .این بنا بهصورت مکعبی است که
هر یک از اضالع آن نزدیک  ۱۴متر اســت و از سنگهای تراشیده
شده با ابعاد مختلف و بدون مالت بهصورت دوجداره ساختهشده است.
این بنا با الهام از سبک معماری دوره هخامنشی ساختهشده است که
بهوسیله بستهای آهنی به یکدیگر قفل و بند شدهاند .معبد آناهیتا فاقد
ســقف مسطح بوده است .این معبد را در عمق  ۶متری از زمینهای
اطراف خود ســاختهاند تا آب رودخانه شاپور به درون آن سرازیر شود.
معبد بیشاپور را میتوان جایگاه نوازش با آب دانست .یعنی تنها عنصری
از عناصر چهارگانه که به الهه ناهید منسوب است .نماد جانوری آن به
شکل گاو است که در اطراف معبد ،بهصورت قرینه یکدیگر قرارگرفته.
این معبد نهتنها ازنظر معماری ،بلکه ازنظر رعایت دستگاههای تنظیم و
تقسیم و کنترل آب نیز فوقالعاده است.
داريوش بهادري
مديريت خدمات و امور اجتماعي
 خدمات اقامتي و تفريحي

مسابقهراديويي

درايامشهادتحضرتامامحسنمجتبي(ع)وحضرترقيه(س)

بازديد از خانواده شهدا،جانبازان و
ايثارگرانشركت

مراسم سوگواري و قرائت زيارت
عاشورا در ذوبآهن اصفهان

بهمنظور پاسداشــت مقام شــامخ يادگاران دفاع مقدس گروه بازديد امور
شــهدا ،جانبازان و ايثارگران از خانواده شهيدان واالمقام صفرعلي اميني ،سيد
رســول موسوي ،اسداله عظيمي و جانبازان معزز حسينعلي كريمي ،غالمرضا
محمدي ،سيف اله محمدي ،مرحوم عبدالعلي متولي و مرحوم اصغر مولياني،
رحيمي ـ رابط خبري
بازديد و تجليل به عمل آورد.

همزمان با ايام شهادت دومين اختر آسمان امامت و واليت حضرت امام حسن
مجتبي(ع) و سالروز شــهادت حضرت رقيه(س) دخت گرامي و سهساله حضرت
اباعبداله الحسين(ع) مراسم قرائت زيارت عاشورا و سوگواري براي آن امام همام و
شهداي كربال ،سوم آبان ماه مصادف با  5صفر با حضور باشكوه همكاران ذوبآهني
در مسجد الزهرا(س) شركت برگزار شد .در اين مراسم معنوي كه با همكاري روابط
عمومي،دفترهماهنگيتبليغاتاسالميوپايگاهمقاومتبسيجآيتا...سعيديبرگزار
شد و باني خیر آن نيز همكاران شركت بودند ،قرائت زيارت عاشورا و نوحهسرایی توسط
حاج علي نوري صورت گرفت و مراســم با دعا براي پيروزي رزمندگان اسالم؛ رفع
گرفتاریها؛ شفاي بيماران و رونق بيشتر اقتصادي ذوبآهن به پايان رسيد.

پیوند مهرورزان
نادر حيدري ،محسن اسماعیلپور و محسن كرمي،حميد رمضاني ،احمدرضا
كريمي ،سيد مصطفي حيدري از مديريت آبرسانی

تسليت
همكارانگراميجنابآقايانمحمدرضاپوريشعبان
اسكندر الوندي پور و سركار خانم عابدي

مصيبت وارده را خدمت شما و خانوادههای محترمتان صميمانه تسليت عرض نموده و از خداوند
متعالبرايآنمرحومينعلودرجاتوبرايبازماندگانسالمتيوطولعمرخواستاريم.

روابط عمومي شركت

آتشكار

كانال رسمي ذوب آهن اصفهان

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

https://telegram.me/esfahan_steel_company

خانواده موفق ذوب آهن اصفهان
فاطيما قادري فرزند امين اله
شاغل در مديريت خدمات و امور
اجتماعي
بهترين بازيكن دختر زير  8سال
مسابقات شطرنج قهرماني شهرستان
نجف آباد
اسماعيل جعفري شاغل در مديريت
مهندسينورد
مقام اول مسابقات شنا آزاد شهرستان
لنجان بخش كرال سينه رده سني
بزرگساالن
یسنا بروجني فرزند علي شاغل در
مديريت توليدات كك و مواد
شيميايي
مقام سوم مسابقات قهرماني
كيدوكشور

سميرا حسني زاده فرزند علي شاغل
در مديريت اموال و بيمه
رتبه برتر جشنواره فيلم دانش
آموزي يادواره شهداي اصفهان
محمد جهانبخش فرزند اكبر شاغل
در مديريت توليدات كك و مواد
شيميايي
مقام دوم مسابقات قهرماني پرس
سينه شهرستان نجف آباد رده
نوجوانان وزن  52كيلو گرم
نگين رحيمي خشوئي فرزند جمشيد
شاغل در مديريت فوالدسازي
مقام اول هشتمين دوره مسابقات
قهرماني كشور سبك شوتوكان JKS
رده سني  8تا  9سال وزن - 33
كيلوگرم

ازدواج و تشكيل خانواده ،فصلي نو و سبز در زندگي انسان
است .اين پيوند نيكو را به همكاران گرانقدر ذوبآهني كه
اخيرًا ازدواج کردهاند و اسامي آنها در پي ميآيد ،تبريك گفته،
براي اين عزيزان آرزوي زندگي سعادتمند ،فرزندان نيكو و
سالمتي در سايه اهلبیت(ع) و آقا امام زمان(عج) آرزومنديم.

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

محمد رسول كمالي

1396/02/04

نورد

رسول قاسمي

1396/04/28

كورهبلند

مهدي حيدري

1396/06/30

آگلومراسيون

شيوا جعفري فرزند داريوش شاغل
در مديريت كوره بلند
مقام سوم سومين دوره مسابقات بين
المللي كاراته در بخش كوميته وي
همچنين مقام اول ششمين دوره
مسابقات كاراته استان اصفهان در
بخش كوميته را دارا مي باشد
آيناز ايماني فرزند محمد علي شاغل
در مديريت مهندسي نورد
مقام اول شانزدهمين دوره مسابقات
قهرماني كشور رشته كاتا رده سني
خردساالن وي مقام سوم همين
مسابقات را در رشته كوميته نيز دارا
مي باشد
روابط عمومي شركت با تبريك به اين عزيزان و
خانواده هاي محترمشان  ،براي اين اعضاء خانواده
بزرگ ذوب آهن موفقيت بيشتر را آرزو مند است .

جنابآقايقائديها
مديرکلمحترمروابطعمومياستاندارياصفهان

با نهایت تأسف درگذشت والده مکرمتان را صميمانه تسلیت عرض
کرده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران الهي و برای
شما و ساير بازماندگان طول عمر مسئلت داريم.
روابط عمومي شركت

