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و آن كساني كه در راه دين ما مخلصانه مجاهده مي كنند به طور مسلم ما آنها را با الهامات به طرق مختلف به طي كردن 

مدارج الهي به سوي راههاي خودمان هدايت خواهيم فرمود. محققا خداوند آن بي همتا، پشتيبان نيكوكاران است

                          بوي باران

چرا  كه  مي خوريم  افسوس  خود  خواب  اوقات  براي  ما 
براي نماز شب بيدار نمي شويم، در صورتي كه اوقات بيداري 
را به غفلت مي گذرانيم! زيرا اگر در بيداري به توجه و بندگي 
مشغول بوديم، توفيق بيداري شب را نيز براي تهجد و خواندن 

نافله ي شب و تالوت قرآن پيدا مي كرديم.

                                          آيت اهللا بهجت
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سسالال ا اولول-ش-شمامارهره د دوموم-خ-خردرداداد و و ت تيريريريرسسالال ا اولول-ش-شمامارهره د دوموم-خ-خردرداداد و و ت تيريرسال اول-شماره دوم-خرداد و تير

مرحوم حاج اسماعيل دوالبى از علماى برجسته و از بزرگان اهل 
آن  نقل  كه  دارند  زيبائى  تمثيل  فرج  انتظار  درخصوص  معرفت، 

آموزنده است. 
اين جا  را مرتب  اتاق و گفت  تا بچه را گذاشت توى  پدرى چهار 
نگاه  آن جا  از  پرده.  پشت  رفت  هم  برگردم. خودش  من  تا  كنيد 
مى كرد مى ديد كى چه كار مى كند، مى نوشت توى يك كاغذى كه 

بعد حساب و كتاب كند ...
آن مرحوم مى فرمايند:پدرى چهار تا بچه را گذاشت توى اتاق و 

گفت اين جا  را مرتب كنيد تا من برگردم.
خودش هم رفت پشت پرده. از آن جا نگاه مى كرد مى ديد كى چه 
كار مى كند، مى نوشت توى يك كاغذى كه بعد حساب و كتاب كند 

...
يكى از بچه ها كه گيج بود، حرف پدر يادش رفت. سرش گرم شد 

به بازى. يادش رفت كه آقاش گفته خانه را مرتب كنيد.
يكى از بچه ها كه شرور بود شروع كرد خانه را به هم ريختن و 

داد و فرياد كه من نمى گذارم كسى اين جا را مرتب كند.
يكى كه خنگ بود، ترسيد. نشست وسط و شروع كرد گريه و جيغ 

و داد كه آقا بيا، بيا ببين اين نمى گذارد، مرتب كنيم.
اما آنكه زرنگ بود، نگاه كرد، رد تن آقاش را ديد از پشت پرده. 
تند و تند مرتب مى كرد همه جا را. مى دانست آقاش دارد توى كاغذ 
مى نويسد. هى نگاه مى كرد سمت پرده و مى خنديد. دلش هم تنگ 
گاهى  هم  دلش  توى  همين  جاست.  آقاش  كه  نمى شد. مى دانست 

مى گفت اگر يك دقيقه دير تر بيايد باز من كارهاى بهتر مى كنم
اين  مى ديد  هى  هم،  به  مى ريخت  هى  را  جا  همه  بچه  شرور  آن 
خوشحال است، ناراحت نمى شود. وقتى همه جا را ريخت به هم، 

آن وقت آقا آمد.
ما كه خنگ بوديم، گريه و زارى كرده بوديم، چيزى گيرمان نيامد. 

او كه زرنگ بود و خنديده بود، كلى چيز گيرش آمد.
زرنگ باش. خنگ نباش. گيج نباش.

شرور كه نيستى الحمدهللا. گيج و خنگ هم نباش.
نگاه كن پشت پرده رد آقا را ببين و كار خوب كن.

خانه را مرتب كن، تا آقا بيايد.        
                                                            عباس ظهوري- تداركات

خانه را مرتب کن، تا آقا بیاید

خواست شيطان بد كند با من ولى احسان نمود
از بهشتــم بــرد بيـــرون بستــه جانان نمود

خواست از فــردوس بيرونـــم كنــد خـــوارم كند
عشق پيدا گشت و از ُملك و َملَك پّران نمود

«حاج محمداسماعيل دوالبى» و يا به قول خودش «كل اسماعيل»، هر چند از 
علم دين بى بهره نبود ولى با مركبى رهوارتر از علوم رسمى به سر منزل كمال 
ره مى  سپرد. مركب سير او جذبه  اى الهى بود كه از مجراى فيوضات قدسيه 
استاد  كه  آشنايى  طريق  همان  شد.  عطا  او  به  السالم  عليه  اباعبداهللا  حضرت 
گرانقدر عرفان عالمه طباطبايى و مرحوم قاضى، از اسرار آن پرده برداشته  اند:
«َسَريان فيوضات و خيرات از مسير حضرت سيدالشهدا عليه السالم است و 
پيشكار اين فضيلت هم، حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس  عليه السالم 

است.1
و خود نيز اينگونه به عالمه فرموده  اند كه: «اگر من به جايى رسيده باشم از دو 

چيز است: قرآن كريم و زيارت سيدالشهدا عليه السالم»2
درباره چگونگى تحول روحى و معنوى حاج محمد اسماعيل دوالبى خود ايشان 

چنين مى  گويد:
بود كه  بار  اولين  آنجا  عاليات مشرف شدم.  عتبات  به  نوجوانى  «در روزگار 
طلبه  ها را مى ديدم. بسيار عالقمندشان شدم. خيلى دلم مى خواست كه مشغول 
بسيار  بود كه  بدنم  از جمله زخم  بود  مانع  ولى مشكالت  بحث شوم  و  درس 

آزارم مى  داد.
هر چه به حرم اميرالمؤمنين  عليه السالم مى  رفتم خوب نمى شد، تا اينكه براى 
زيارت وداع روانه حرم نورانى سيدالشهداء عليه السالم شدم در حالى كه توجه 
ناراحت  بنده گفت  به  از تشرف، شيخى  قبل  نداشتم،  بيماريم  به خوب شدن 
نباش، اينها قادرند آنچه را كه مى خواهند اينجا به تو بدهند، در تهران به تو 

بدهند.
به  من  ديدن  براى  كه  كسانى  اولين  ايران  در  كردم...  مراجعت  ايران  به 
اتاق  به  را  آنها  بودند.  سيد  آقا  نفر  دو  آمدند  ما  منزل  به  عتباب  زائر  عنوان 
به  داشتم  وقتى  رفتم.  پذيرايى  وسايل  آوردن  براى  خودم  و  كردم  راهنمايى 
اتاق برمى گشتم جلوى در اتاق پرده  ها كنار رفت و حالت مكاشفه  اى به من 
دست داد و در حالى كه سفره به دستم بود حدود بيست دقيقه در جاى خود 

ثابت ماندم.
ديدم باالى سر ضريح امام حسين  عليه السالم هستم، به من حالى كردند كه 
آنچه را كه مى خواستى از حاال به بعد تحويل بگير. آن دو آقا سيد با يكديگر 
صحبت مى  كردند و مى  گفتند او در حال خلسه است. از همان جا شروع شد. 
اباعبداهللا  عليه  عزاخانه  سال  تا سى  و  باالى سر ضريح حضرت  شد  اتاق  آن 
ذكر  باشد كسى  الزم  آنكه  بى  مى  آمدند  آنجا  به  كه  اشخاصى  و  بود  السالم 

مصيبت بكند مى  گريستند.
خيلى  كه  بود  اى  گونه   به  كار  السالم  عليه  اباعبداهللا  عنايات حضرت  اثر  در 
از بزرگان مثل مرحوم حاج مال آقاجان زنجانى، مرحوم آيت  اهللا شيخ محمد 
بافقى و مرحوم آيت اهللا شاه  آبادى بدون اينكه من به دنبال آن ها بروم و از آنها 

التماس و درخواست كنم با عالقه خودشان به آنجا مى  آمدند.»

«كل اسماعیل»



  سال اول، پيش شماره دوم، بهمن ماه 1390  

4

طبق نظر شوراي سياستگذاري نشريه و پيرو رهنمود هاي مدير عامل قرار بر اين شد تا با نيرو هاي فعال در واحد فروش و بازرگاني 

كوره صحبت كنيم ، به همين دليل در اين شماره با آقاي محمد حسين اكبري از مهندسين جوان و فعال آتبين به مصاحبه نشسته ايم كه 

متن اين گفتگو در پي آمده است.

مي باشد كه به نظر بنده مي توان هويت مستقل و جداگانه اي براي آن 
تعريف كرد و مي تواند به حضور آتبين در عرصه هاي ديگر توسعه و 

عمق بيشتري بدهد. 
تفاوت مهندسى فروش با فروش از نظر شما چيست؟• 

را  كااليى  يك  شما  زمانى  است.  متفاوت  فروش  مهندسى  با  فروش 
مى فروشيد و اين صرفا يك عرضه و تقاضاى معمولى است ولى در 
مهندسى فروش كاال نيازمند ارائه اطالعات فنى دقيق نسبت به محصول 
و موضوع فروش هستيم. ما بايد بتوانيم به سؤاالت مشترى در خصوص 
پيشنهادات و اطالعات  او  نيازهاى  به  با توجه  محصول توضيح داده و 

الزم را ارائه دهيم.                                            
آيا عايق و نسوز داراي عمر مفيد مصرف مي باشد؟• 

داريم؛  تخريب  نوع  دو  ما  ميشود.  تخريب  بلكه  نميرود  بين  از  نسوز 
ميشود.  ناميده  هم  خوردگى  صنعت،  در  كه  شيميايى  و  مكانيكى 
نوع  همچون  عواملي  به  و  است  بارز  كوره  نسوز  در  خيلى  خوردگى 
فعاليت كوره، محيط كوره از نظر ماهيت شيميايي، نحوه بهره برداري 
از كوره، شوك هاي حرارتي وارده به نسوز، ميزان بار اعمالي به نسوز 
و... بستگي دارد. و يا نسوزهايى هستند كه عمر مفيد دارند (يعني پس 
نسوز  عمر  مثًال طول  تعويض گردند)  بايد  دوره مشخصي  از گذشت 
يك كوره القايي ذوب، 20 ذوب است اين بدان معنا است كه بعد از 
20 بار كه ذوب گيرى انجام شد بايد نسوز كوره تخريب و نسوز جديد 

جايگزين شود، نسوزها عمرى از چند ماه تا چند ده ماه دارند.
آيا آتبين در كار خدمات پس از فروش نسوز كوره ها • 

هم همكارى دارد؟
به  دنيا  ايران و حتى در  ما در داخل  به ذهنيت مشترى دارد.  بسته  اين 
كار  كه  داريم  نسوز  پيمانكارى  مرسوم يك سرى شركتهاى  صورت 
اجرا را انجام ميدهند. نسوز به اشكال مختلف موجود است مثال نسوز 
اين  ريختنى.  جرمهاى  مانند  بيشكل  نسوز  يا  و  آجر  مانند  دار  شكل 
نسوزها پس از خريدارى اجرا ميشوند كه به عهده شركتهاى پيمانكارى 
ميداند  ميشناسد  را  كورهاش  كه  خريدارى  يك  زمانى  يك  است. 
با يك شركت  آنها دچار مشكل شد  اگر كورهى  بخرد.  نسوزى  چه 
پيمانكار هماهنگ ميكنند و بررسيهاى الزم انجام ميشود. شركتهايى كه 
از آتبين كوره گرفته اند اگر با عايق نسوز آشنايى داشته باشند خودشان 
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آقاى اكبرى براى آشنايى بيشتر همكاران، خودتان را • 
معرفى كنيد؟

–گرايش  مواد  مهندسي  ارشد  اكبرى هستم، كارشناس  محمدحسين 
مسئول  و  ايران  سراميك  انجمن  عضو   .1366 سال  متولد  سراميك- 
كارهاى  در  دانشجويى  دوره  در  انجمن.  دانشجويى  مقاالت  داورى 
پژوهشى به صورت پروژهاى با شركت پارس بتن در زمينه بهينه سازى 
اوليه و همچنين مطالعات  از شيشه در بچينگ  استفاده  با  بتن  خواص 
با  و  اليگودرز   در شهرستان  توليد سنگ مصنوعى  امكان سنجى  فني 
شركت لعاب آراد در زمينه بهينه سازي فرموالسيون لعاب فلز همكارى 

داشتهام.
آتبين •  مجموعه  به  را  خود  ورود  و  آشنايى  ى  نحوه 

براى ما توضيح دهيد؟
به عنوان  با آتبين  با كوره كار ميكرديم  چون در دورهى دانشجويى 
بعد  و  نبود  اين آشنايى عميق  بودم. ولى  برند كورهسازى آشنا  يك 
از مدتى از طريق يكى از دوستان با گروه صنعتي آتبين آشنا شدم و 

اكنون يك سال است كه افتخار همكاري با آتبين را دارم.
آيا هنوز با دانشگاه در ارتباط هستيد؟• 

بله؛ چون يكى از راهكارهاى موفقيت در كار را ارتباط دائم با دانشگاه 
ميدانم و اين ارتباط را به صورت شركت در پروژههاى علمى دانشگاه، 
با تعدادى از  يا ارتباط  داورى مقاالت دانشجويى انجمن سراميك و 

اساتيد در مورد مسائل خاص حفظ ميكنم.
در مورد واحد عايق و نسوز آتبين توضيح دهيد؟• 

و  مشاوره  كارهاى  كه  فروش  كارشناس  دو  با  كوچك  واحد  يك 
فروش در زمينه مواد عايق و نسوز را انجام مى دهند. نسوز بخش مهم 
و جدا نشدنى از يك كوره  است و آتبين يك    شركت  كوره ساز    
مي باشد كه  در  زمينه  فروش  مواد  عايق   و  نسوز  نيز  فعال  است  
نيز داراست.  "ايزواليت" را  و  نمايند گى محصوالت شركت ژاپنى 
فعاليتهاي خود را گسترش داده  خوشبختانه واحد مواد عايق و نسوز 
و  آموزشي  علمي،  زمينه هاي  در  توانسته  فروش،  بحث  از  جداي  و 
مشاوره اي هم دستاوردهاي قابل توجهي داشته باشد و از اين رو جايگاه 
وااليي در نزد افكار مشتريان پيدا كرده است. واحد مواد عايق و نسوز 
واحدي با پتانسيل بسيار باال جهت گسترش و توسعه فعاليت هاي خود 

يك   واحد 
كوچك

 با 
آرزو هاي 

بزرگ
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از شركتهاى ايرانى براى خدمات پس از فروش استفاده ميكنند تا هزينه 
هاى آنها كاهش يابد.

خريداري                •  آتبين  از  را  كوره  مشتريان  اينكه  با  چرا 
مي كنند در بحث خدمات پس از فروش عايق و نسوز 

كمتر به ما مراجعه مي كنند ؟
ما توليد كننده نسوز نيستيم بلكه نقطه قوت ما اين است كه نماينده ى 
شامل  شركت  اين  محصوالت  (سبد  هستيم  ژاپن  "ايزواليت"  شركت 
خانواده سراميك فايبرها و آجرهاى عايق  مي باشد). با توجه به قيمت 
محصوالت درجه دو و سه داخلي و چيني، طبيعي است كه خريداران 
و  ايراني  محصوالت  سراغ  به  بعدي  خدمات  در  محصول  تهيه  براي 
صنعتگران  عمده  گروه  بين  در  كه  غلطي  باور  متاسفانه  بروند.  ارزانتر 
كشور ما وجود دارد توجه به قيمت اوليه بدون در نظر گرفتن كيفيت 
به  را  ارزان تر  قيمت  با  خريد  باوري  چنين  پايه  بر  و  است،  كارآيي  و 
صرفه تر! مي دانند. اما شاهد هستيم كه همين گروه از صنعتگران بواسطه 
خريد مواد بي كيفيت دچار لطمات جدي به محصول و كارخانه شان و 

همچنين ضررهاي اقتصادي كالني شده اند. 
نسوز  •  عايق  در  داخلى  و  خارجى  محصوالت  فرق 

چيست ؟ 
مخلوط  شامل  دارد  بستگى  اوليه  مواد  به  نسوز  محصول  يك  كيفيت 
تبديل  ميشود  انجام  آنها  روى  بر  كه  فرايندهايى  با  و  معدنى  خاكهاى 
توليد  نسوز خوب  بخواهد يك محصول  اگر  ميشود. شركتي  نسوز  به 
كند به مواد اوليه خوب احتياج دارد كه متاسفانه ما خيلى مواد اوليه با 
كيفيت براى توليد محصوالت نسوز نداريم  و در عايق و نسوز بسيارى 
از مواد اوليه با كيفيت , وارداتى است و همين باعث افزايش هزينه نسوز 
در ايران است. البته به غير از اين مورد دانش فنى نيز در طراحى بسيار 
تاثير                  نسوز  آجر  كيفيت  در  هم  پرس  دستگاه  يك  گاهى  است.  موثر 
نسوز  ما  دنيا  در  داريم.  هم  دستگاهي  پارامتر  ما يك  پس  مى گذارد. 
سنتى و پيشرفته را با هم داريم در حاليكه در ايران نسوز پيشرفته كمتر 
توليد مي شود چون نه بازارش بوده و نه توليدكننده به سوى آن رفته 
است. در حال حاضر در دنيا از كامپوزيتهاى نسوز (كامپوزيت ها يا مواد 
مركب دسته اي از مواد هستند كه به منظور رسيدن به خواص بهتر، از بين 
بردن نقاط ضعف يك تركيب خالص و رسيدن به تجميعي از مطالبات 
ساخته  ندارد،  وجود  خالص  تركيب  يك  در  يكجا  بصورت  كه  فني 
مي شوند) كه به جهت كارآيي بهتر و طول عمر بيشتر از نظر اقتصادى به 

صرفهتر است، استفاده ميشود.
به نظر شما آتبين ميتواند توليدكننده نسوز صنعتى شود؟• 

توليد  خط  و  دستگاهى  ماهيت  نظر  از  صنعتى  نسوز  كردن  توليد  بله, 
پيچيده نيست. جرم نسوز بيشكل همچون بتن خميري شكل و نسوزهاى 
شكلدار مثل آجر مي باشد. كارخانه هايى كه جرم ميزنند حتى كوره هم 

ندارند و صرفاً شامل يك آسياب صنعتي، يك دستگاه وزن كننده، 
مخلوط كن (ميكسر) و خط بسته بندي هستند كه نسبتى از مواد اوليه 
مختلف را در يك تركيب ريخته، مخلوط و در نهايت بسته بندى 
ميشوند و اگر آتبين بخواهد وارد شود نياز به سرمايه گذارى زيادى 
نيست، حتى اگر بخواهد وارد توليد نسوزهاى شكل دار شود چون 
كوره  برند  يك  آتبين خود  وشركت  شوند  پخته  بايد  نسوزها  اين 
ساز است نياز به سرمايه گذارى زياد ندارد كه حتي خودش ميتواند 
كوره ى مخصوص توليد نسوز را بسازد و توليد كننده نسوز شود. 
توليد  نسوز است،  نيز مصرف كننده  آتبين خود  اينكه  به  (با توجه 
كه  مي گردد  نيز  توليد كوره  هزينه هاي  باعث كاهش  نسوز  كردن 
بيشتر رقابت در  را داراي قدرت  آتبين  مي تواند محصوالت كوره 

عرصه هاي جهاني كند).
 براى راه اندازى اوليه واحد توليد عايق چه مقدار • 

فضا نياز است؟
براى  اينكه  از  توليد نسوز جدا  توليد ساالنه دارد،  به حجم  بستگى 
از  يكى  آتبين  اينكه  به  توجه  با  بلكه  ندارد  آنچنانى  هزينه  آتبين 
مصرف كننده هاى نسوز در كشور است باعث مي شود هزينه ى 

تمام شده كوره پايين آمده و قيمتها رقابتيتر شود.
كننده •  توليد  آتبين  تا  است  الزم  زمان  مدت  چه 

عايق و نسوز در كشور شود؟ 
فعاليت كرده پس  زمينه كوره 20 سال  در  آتبين  اينكه  به  توجه  با 
به  با توجه  به نظر من پس از 18 ماه  براى آتبين كار سختى نيست 
تبديل  نسوز  توليدكننده  يك  به  توانيم  مي  اطمينان  مهندس  همت 
بايد توجه داشت كه توليد نسوز در كنار برنامه هاي تحقيق  شويم. 
در  متاسفانه  است.  مهم  مجموعه  براي   R&D يعنى  توسعهاش  و 
R&D نسوز هنوز  نام  با  توليد كوره چيزى  اين سابقه در  با  آتبين 
شكل نگرفته است و متاسفانه مطالعات فني در زمينه نسوز كوره در 
شركت هيچ جايگاهي ندارد و انتخاب نسوز بر پايه باورهاي تجربي 

و عمدتاً غير فني صورت مي گيرد.
نقش واحد تحقيق و توسعه عايق و نسوز براي آتبين • 

چيست؟

اگر در كنار توليد محصول يك R&D فعال داشته باشيم ميتوانيم 
خود را در حد يك برند جهانى توليدكننده نسوز معرفى كنيم و بازار 
داخلي و كشورهاي همسايه را در دست بگيريم و اين ميتواند از دو 
توليد ميشود را  اوالً محصوالتى نسوزي كه  باشد،  ارزشمند  جهت 
ميفروشيم و چون توليدكننده كوره هم هستيم از همين محصوالت 
كاهش  و  وابستگي  (كاهش  ميكنيم  استفاده  خود  كورههاى  براى 

                                                                             
هزينه  آتبين  براى  اينكه  از  جدا  نسوز  توليد 
آنچنانى ندارد بلكه با توجه به اينكه آتبين يكى 
است  كشور  در  نسوز  هاى  كننده  مصرف  از 
پايين  تمام شده كوره  هزينه ى  باعث مي شود 

آمده و قيمتها رقابتى تر  شود.

سال اول-شماره دوم-خرداد و تير1391
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زمان توليد كوره)، دوماً با توجه به پايين آمدن قيمت، فروش رقابتي تر 
ميشود. البته با اينكه يك خالء نسبت به توليد نسوزهاى پيشرفته وجود 
بازارهاي  بر  عالوه  را  جهانى  بازار  نسوز  زمينه  در  هم  باز  ولى  دارد 

داخلي خواهيم داشت.
الزم است اشاره نمايم كه هيچ شركت توليد كننده ي نسوز داخلي، 
و  كند  اراده  آتبين  اگر  و  ندارد  صادرات  بصورت  را  نسوز  فروش 
نسوزهاي پيشرفته (با ارزش افزوده باال) توليد نمايد مطمئناً  هر چقدر 
و  داخلي  بازار  دارد  كيفيت  محصوالت  چون  باشيم  تحريم  كه  هم 

خارجي خود را خواهد داشت.
ايران •  در  مرغوب  اوليه  مواد  اينكه  به  توجه  با  حتى 

وجود ندارد اين انتظار در آتبين ميتواند شكل بگيرد؟
مثال  دارند  بااليى  افزوده  ارزش  كه  داريم  نسوز  سرى  يك  ما  بله 
صنعت  در  استفاده  (مورد  منيزيتي  خانواده  نسوزهاي  آجر  ايران  در 
سيمان)، آجرهاى زاك (مورد استفاده در كوره هاي ذوب شيشه) و 
يا آجرهاى fused cast (آجرهاي ذوب و ريخته گري شده) توليد 
هاى  كارخانه  تمام  صورتيكه  در  است  خالء  يك  اين  كه  نميشود 
نورد در ايران به آجرهاى fused cast احتياج دارند و هيج شركتى 
تكنولوژى  به  صورتيكه  در  نميكند  توليد  را  آجرها  اين  كشور  در 
ندارد و فقط يك كوره قوس ميخواهد. شايد  نياز  پيشرفتهاى  خيلي 
شركت ها نمى خواهند هزينه كنند ولى آتبين ميتواند كوره قوس خود 

را از طريق شركت تپكا توليد كند. 
در سال 1391 بازار را براي واحد عايق ونسوز چگونه • 

ارزيابي مي كنيد؟
توجهي  قابل  افزايش  فروش  ميزان  و  مشتريان  تعداد   1390 سال  در 
يافت و در نمايشگاه متالورژى حضور موفق داشتيم يعنى گروه عايق 
و نسوز آتبين جدا از غرفه آتبين و يك سالن ديگر به صورت مستقل 
حضور داشتند و تاثير زيادى در شناسايى گروه عايق و نسوز به طور 
مستقل داشته و اين هويت مستقل ما را نشان ميدهد. ضمناً براي سال 
91 حضور در نمايشگاه هاى فوالد تبريز يا اصفهان و صنعت پتروشيمى 
در  و  آتبين  با گروه  بيشتر خريداران  آشنايى  باعث  تبليغ محصول  و 

نهايت خريدارى محصول مى باشد.

بهينه سازى مصرف انرژى چه مزيتى براى ما دارد؟• 
در آتبين به عنوان يك توليدكننده, مصرف انرژى خيلى مهم است 
چه  و  باشد  الكتريكى  چه  كوره  باشد.  ارزشمي  با  و  گران  انرژى  و 
پس  دهد.  مى  خريدار  را  آن  بهاى  و  دارد  انرژى  مصرف  سوختى، 
خريدار  بيايد  تر  پايين  انرژى  مصرف  كه  دهيم  انجام  كارى  ما  اگر 
بيشترى پيدا ميشود كه در كوره اين پتانسيل وجود دارد. معموال در 
كورههاى مشعلى، راندمان كوره به راندمان خود مشعل و چگونگي 
نسوز بستگى دارد. اگر نسوزى درست طراحى، انتخاب و اجرا شود 
ميتواند پرت حرارتى را كاهش دهد. در نتيجه كوره زودتر به گرما 
ميرسد و در نهايت مصرف انرژى كم ميشود به همين دليل اميدوارم 
بحث تحقيق و پژوهش با موضوع مواد عايق و نسوز در شركت جدى 

تلقى شود.
اجراى نسوز در آتبين و كوره هاى آن چگونه است؟• 

به غير از متريال، نسوزكارى (اجراى نسوز) خودش يك علم است، 
به طور مثال در بعضى از نسوزها پس از فاصله معيني  از چيدمان آجر 
يك فاصله بايد بگذاريم چون نسوز در كوره انبساط پيدا مى كند و 
با اين عمل به نوعي پيش بيني اين خاصيت ذاتي نسوز مي شود كه در 
عمل هم به جفت شدن بهتر نسوزها (با بهره گيري از خاصيت ذاتي 
جرم  يك  ريختن  حتى  مختلف  شكلهاى  در  و  مي انجامد.   انبساط) 
اينكه جرم را چطور بسازند و  بتون نسوز خودش يك علم است.  يا 
واحد  افراد  بايد  و  باشد  تجربي  فقط  كار  اين  نبايد  و  بريزند  چطور 
نسوز ى دوره هايي را ببينند، چون اجراى نسوز در كيفيت نسوز فوق 
اجرا  درست  اگر  را  خوب  خيلى  نسوز  يك  شما  است.  مهم  العاده 
به صورت  اگر  باشد.  نداشته  اثر مطلوبي  دارد  امكان  نكنيد،  (نصب) 
اصولى نصب نشود ممكن است انرژي را هدر داده  و حتى خوردگى 
آموزش  را  نسوز  نيروهاى  داريم  نياز  ما  بيفتد.  اتفاق  زودتر  نسوز 
بسيار  ايران  نيست. اصوال نسوزكارى در  اين مختص آتبين  دهيم, و 
سنتى است گاهى در شركتهايى ديده شده كه افراد كار بنايى انجام 
ميدادند و حاال در نسوزكارى فعال هستند ولى در دنيا حتى دوره هاى 
آكادميكى است كه به افراد ياد ميدهند كه نسوز كارى به چه روشى 
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انجام ميگيرد تا بهترين اثر را داشته باشد.
آيا آماده همكارى در زمينه تدريس براى آتبين هستيد؟• 

به عنوان يك واحد فروش  اينست كه واحد نسوز فقط  پيشنهاد من  بله 
با نسوز است و يكى از بزرگترين  ديده نشود چون كار شركت مرتبط 
است  بهتر  فروش  كنار  در  پس  هستيم.  ما  خود  نسوز،  مصرفكننده هاى 
انجام دهيم و اگر نسوزكار ما در كنار  كار تحقيقات و آموزش را هم 
تجربيات ارزشمندي كه دارند آموزش درست هم ببيند در كيفيت نصب 

كورهها تاثير ميگذارد.
بايد  چگونه  مشتريان  با  و  خود  همكاران  با  فروش  كارمند  تعامل  نحوه 

باشد؟
فروش يك كارحساب شده است و ما چند نوع مشترى داريم : ناراضى 
مشترى كه عجله  دارد.  بد وخاطره خوب  مشترى كه خاطره  راضى،  و 
به شكلى  كدام  هر  با  آنها  روحيات  طبق  ولى  ندارد  يا  دارد  پول  دارد، 
با  ما  روابط  پس  شود.  ختم  محصول  فروش  به  كه  كرد  برخورد  بايد 
تعيين كننده برخورد  به نوع مشترى دارد و نوع مشتري  مشترى بستگى 
اين  در  دارد  باال  داريم كه خريد  مشترى  زمانى يك  اوست. يك  با  ما 
صورت با انعطاف بيشترى پيش خواهيم رفت مثل پتروشيمي كه آوردهء 
آن خوب است. يكى از تاثيرگذارترين واحدهاى شركت، واحد فروش 
است كه افراد خيلى خوب توانستند با هم ديگر ارتباط برقرار كنند و يك 
رفاقتى ايجاد شده است. بايد گفت واحد فروش خط مقدم جبهه آتبين 
است. تنها بخشى كه با مشترى در ارتباط است. آتبين سفارشيساز است، 
نميشود  توليد  نفروشد، آن جنس در كارخانه  را  تا واحد فروش جنس 

يعنى مشترى با توجه به هزينه زياد تهيه كوره بايد متقاعد به خريد شود.
برند جهانى مورد عالقه شما ؟• 

گوگل (Google)، چون از دفترى در زيرزميني كه ميز پينگ پونگ ميز 
مديرانش بوده شروع شده و موفق بوده و بر پايه خالقيت بنا شده است. 
دسترس  در   (Yahoo) ياهو  جستجوگر  موتور  شده  ايجاد  زمانيكه  در 
همگان قرار داشت و google فكرش اين بود كه صفحه را به گونه اي 
طراحى كند كه زمان كمترى براى باالآمدن صرف كند و تبليغى نداشته 
زمينه  در  اتريش   RHI شركت  خودمان،  كارى  زمينه  در  ضمنا  باشد. 
نسوز، اينزرتك اسپانيا در زمينه كوره و نسوز و نابرترم آلمان در زمينه 
در  ماشينسازى  بگويم  بايد  البته  است.  بنده  عالقه  مورد  برندهاي  كوره 
دنيا جزء صنايع خيلى سودآور نيست حتى خودروسازى را هم  نميتوان 
استثناء نمود. افرادى كه سراغ ماشينسازى مي روند با ديد سودآورى نرفته 
اند. من فكر ميكنم اگر بررسى صورت گيرد خيلى از كسانى كه وارد 
اين عرصه است.  به  به خاطر عالقه خودشان  ميشوند  ماشينسازى  صنايع 
اين صنعت سودآورى دارد ولى اگر كسى به صرف سود آورى وارد مي 

شود وارد صنايع ديگر ميشود كه سودآورى بيشترى دارد.
چه مقاالتى تا به حال ارائه داده ايد؟• 

ديد علمى  با  آتبين  به  از ورود  قبل  بوده ولى  مقاله  فقط يك  آتبين  در 
مانند  مختلف  هاي  حوزه  در  علمى  مجالت  به  مقاالتى  صنعتى,  نه 
سراميكهاى پيزوالكتريك – رنگدانههاى سراميكى – نسوزهاى زيركونيا 
مواليتي يا كامپوزيتهاى نسوز – مطالعه راهبردى درباره شيشه و سراميكها 
– شكلدهى (فراورى) سراميكها با استفاده از روش سل ژل با بهره گيري 

از پروتئين به عنوان بايندر طبيعي  ومقاله اي كه به همايش صنعت كاشى 
كورههاى  در  انرژى  مصرف  سازى  "بهينه  نام  به  شد  ارائه  سراميك  و 
صنعتى با استفاده از الياف سراميكي" كه كامال مرتبط با فعاليتهاى شركت 

بود و با هدف شناساندن آتبين در صنعت كاشى ارائه شده است.
را در چه •  آتبين  بودن،  ارائه مقاالت و دانش محور  در 

جايگاهى مى بينيد؟
صادقانه بخواهم بگويم، به عنوان يك شركت دانش-محور ضعيف 

عمل نموده ايم .
يعنى حتى در زمينه كوره هم مقاالت كمى داريم؟• 

كه  است  كوره  كننده  توليد  يك  آتبين  شده،  عمل  ضعيف  بله 
نيست  مونتاژكار   و  دهد  مى  انجام  را  خود  محصوالت  طراحى 
ضمن اينكه گاهي از مشاوره ى خارجى هم استفاده مي كند. در 
دنيا مرسوم است كه شركتهايى با اين مشخصات, حضور پررنگى 
نشريات علمى)  در عرصه هاى علمى (سمينارها، همايشها و حتى 
دارند مثال اگر در نشريات ISI مشخصات يك مقاله را ببينيد، اسم 
شركت آمده,حتى در دانشگاه هم حضور مستمر دارند و دانشجوها 
را بورس مى كنند اين شركتها دنبال به روز كردن دانش خود وارائه 
محصوالت جديد مي باشند                                                                                                            

تا چه •  مقاالت و حضور در عرصه هاى علمى  ارائه 
حد مى تواند به واحد فروش كوره كمكى كند؟

راه جهانى شدن اين است كه ما از نظر علمى خود را به روز كنيم. 
است  طور  اين  هم  دنيا  در   ، است  واقعيت  يك  ما  كشور  در  اين 
كه تحقيقات موثر با تحقيقات صرفا آكادميك گوشه كتابخانه اى 
فرق ميكند. در خيلى از دانشگاههاى ما، تحقيقات خروجى صنعتى 
ندارند چون اين تحقيقات عالوه بر توجيه فنى، بايد مقرون به صرفه 
هم باشند و تنها جاهايى كه ميتوانند خروجى اقتصادى داشته باشند، 
شركت ها هستند. قشر جوان و دانشجوي ما هيجان دارد كه يك 
كارى را انجام دهد و به بعد آن فكر نمي كند. اصوالً محققين ما 
وسعت نگاه چنداني ندارند و با دستيابي به يك دستاورد فني كار 
خود را تمام شده مي دانند و به صنعتي و اقتصادي بودن يك طرح 
كه  مي شود  كني  پر  قفسه  تحقيقات  آن  نتيجه  كه  ندارند  توجهي 

كاربرد عيني نخواهند داشت.
آيا در عرصه داخلى ما رقيبى داريم؟• 

هاى  زمينه  در  ندارد،  رقيب  سنگين  كورههاى  زمينه  در  آتبين 
كورههاى سبك و متوسط رقباى ما در زمينه دانش وتكنولوژي از 
ما پايين تر هستند و در اين زمينه ما از آنها جلوتر هستيم. يكى از 
ويژگيهاى خوب آتبين اين است كه كيفيت محصول برايش مهم 
است. به طور مثال نسوز ايزواليت ژاپن را درمحصوالت توليد شده 

استفاده  مي كنيم چون كيفيت كوره براى ما مهم است 
آينده خود را چگونه ترسيم ميكنيد؟• 

فعاليت  زمينه  به  توجه  با  ميكنم  احساس  چون  ميبينم  مبهم  خيلى 
نسوز  زمينه  در  تحصيل كرده  كارشناسان  توان  تمام  از  شركت، 
و وقتى يك  باشد  بهره ورى  بايد حداكثر  نميشود. هدف  استفاده 
پتانسيل وجود دارد اين پتانسيل نبايد دچار ياس شود. تواناييها بايد 
ديده و بكار گرفته شود و عرصه الزم بايد مهيا شود، در قبال هر 

كارى ما انتظار بازخورد مثبت و اميد دهنده داريم.
زمينه •  در  را  اكبرى  آقاى  آتبين  كنيد  مى  فكر  آيا 

فروش باور دارد؟
مي شود.  حاصل  ارقام  و  اعداد  با  باور  فروش،  واحد  زمينه  در 
گيري  اندازه  قابل  و  شفاف  كامًال  فروش  واحد  در  ما  عملكرد 
و  نيروها  به  وسيع تر  نگاه  با  مي توان  كه  معتقدم  حال  اين  با  است. 
توانايي هايشان فروش را نيز (كه هدف اصلي شركت است) افزايش 
داد. به همكارانم توصيه ميكنم بايد كار خروجي قابل اندازه گيري 
بياييد شفاف صحبت كنيم، مثال ما سال پيش موفق   ، باشند  داشته 
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شديم يك دوره آموزشى براى پتروشيمى خارك برگزار كنيم كه 
بازخورد  هيچ  بنده  ولى  داشت  براى شركت  بازخورد خوبى  يك 
يك  كه  دادم  ارائه  برنامه  يك  حتى  بنده  نديدم.  از شركت  مثبتى 
فعاليت  با  مرتبط  زمينه هاي  اندازي كنيم (كه در  را  واحد آموزش 
شركت براي مخاطبان صنعتي و دانشگاهي برنامه ريزي شده بود) كه 
متاسفانه اصًال ديده نشد. بايد ديد اقتصادى داشت و اعتقاد دارم يك 
طرحى را ارائه ندهيم كه فقط هزينه داشته باشد. در بحث آموزش 
نكته مثبت اين است كه به افرادى در شركتهاى ديگر هم آموزش 
از همه  اين كار بگيريم ولى مهمتر  براى  دهيم و هزينه معمولي را 
اينكه با اين كار، خود را به عنوان يك شركت دانش-محور معرفى 
ميكنيم .آتبين در غالب همايشها شركت نمى كند، در اين همايشها 
ميتوان استعداديابى كرد. حتى پيشنهاد تشكيل يك نشريه ى علمى-

پژوهشى دادم كه مقاالت را بگيريم، ما ميتوانيم از اين مقاالت ايده 
بگيريم و به كارمان كمك كنيم و اين باعث مى شود با مراكز علمى 

ارتباط قوى داشته باشيم . 
در داخل شركت، براى گرفتن ايده ها چه كار بايد • 

بكنيم؟
ببينيد در هر واحدى از شركت، مديرى وجود دارد كه با افراد واحد 
در ارتباط است و بالطبع با توجه به شناخت خود از افراد مجموعه 
كه  فرهنگسازى شود  بايد  اول  باشد.   ايده ها  دريافت  پل  مي تواند 
اين ايده  مهم و ارزشمند است، بعد ايده ها جمع شود و با گذاشتن 
واحدها  بين  بيشتر  تعامل  مشخص  محورهاي  در  انديشه   نشستهاي 

ايجاد نمود .
آيا الگوى خاصي داريد؟• 

من سعى ميكنم يك شخص را الگو قرار ندهم و نكات خوب را 
آن  به  و  بگيريم  ياد  را  افراد  باور  بايد  بگيرم.  مختلف  اشخاص  از 
عمق دهيم. بنده آدمهاى موفقى را كه ميشناسم الگوى خود ميدانم. 
را  خود  كار  كسى  اگر  باشد.  موفق  و  تاثيرگذار  ميتواند  هركسى 
ايجاد  انجام دهد و خالقيت در كار خود  باشد) خوب  (هرچه كه 

كند ميتواند فرد موثرى در زندگي خود و ديگران باشد.
براى حفظ افراد نخبه چكار بايد كرد؟• 

بايد جاى  پرواز  و اوج  را به آنها داد  و اگر  كارى كه در حد فرد 
نخبه  نيست  از او بخواهيم  يا از مجموعه  خارج  مى شود  يا  خود 
را با شرايط وفق مى دهد  كه  در اين صورت چون   خالقيت  در   
او مرده  پس ديگر  نخبه نيست، بنده فكر ميكنم نيروى نخبه فقط 
عرصه ميخواهد .بايد عرصه را جورى ايجاد كنيم كه افراد خالقيت 
خود را نشان دهند و انگيزه داشته باشند. ما بايد مثل يك تيم فوتبال 
افراد را وادار به تالش كنيم و نشان دهيم كه حضور افراد و نقش 
آن ها به عملكردشان بستگى دارد. بدان معنا كه اگر عملكرد مثبتي 

داشته باشند جايگاه شان به همان ميزان تغيير نمايد. 
آتبين را در يك جمله تعريف كنيد؟• 

آتبين  درون  كه  مثبتي  طلبي هاي  جاه  و  است  خواستن  باور  آتبين 
وجود دارد, باعث شده اين جايگاه خوب را در كشور داشته باشد.

منابع انساني دريك جمله؟• 
موفقيت و عدم موفقيت واحد منابع انساني, به سطح مديريتي يك 
شركت بر مي گردد ولي در يك جمله به عنوان پلي بين مديريت و 
نيرو هاي درون سازمان مي باشد كه باعث افزايش بازده و بهره وري 
مي شودوافراد ازاين واحد انتظار صداقت در قبال خودشان را دارند

.

جايگاه نشريه در آتبين را چطور ارزيابي مي كنيد؟• 
متفاوت  هاي  لوكيشن  با  بزرگي  شركت  آتبين  چون  باشد   مي  مثبت 
است و همهء افراد نمي توانند از وضعيت بخش ها و واحد هاي مختلف 
زير مجموعه گروه اطالع پيدا كنند و شناخت ما را از شركت و پرسنل 
افزايش مي دهد. حتي اطالع رساني خوب نشريه مي تواند باعث باالرفتن 
انگيزه افراد مي شود. روند نشريه در اين چهار شماره رو به جلو بوده كه 
اين موضوع  سطح توقع افراد را باال مي برد ولي در اوج ماندن بسيار مهم 

و مشكل است.
آقاي مهندس اكبري از وقتي كه در اختيار  ما قرار داديد ,بسيار سپاسگزاريم.  

كوره هاى  در  انرژى  مصرف  سازى  بهينه  مقاله  چكيده 

صنعتى  با استفاده از الياف سراميكى

مؤثر  عايق كارى  جهت  سراميك  فيبر  از  استفاده  اخير،  سال هاى  در 
از  آغاز،  در  است.  يافته  رواج  بسيار  صنعتى  كوره هاى  در  ديواره ها 
اين محصول به سبب شرايط نسبتًا آسان استفاده از آن، در كوره هاى 
دربارة  پژوهش  سال ها  از  پس  اما  مى شد،  استفاده  حرارتى  عمليات 
در  اكنون  كوره،  ديواره هاى  ساخت  در  آن  از  مؤثر  استفادة  نحوة 
انرژى موارد  بعنوان يك مادة عايق براى صرفه جويى در  كّل صنعت 
استفادة فراوانى پيدا كرده است. اما اين نوع فيبر، برغم برخوردارى 
از خواص عايقى و نسوزندگى عالى، خالى از ايراد هم نيست، از جمله 
اينكه استحكام مكانيكى آن كم است و در برابر خوردگى ناشى از مواد 
شيميايى نيز مقاومت نسبتًا كمى دارد. براى اينكه بتوان از فيبر سراميك 
بطور گسترده اى در ساخت كوره هاى صنعتى با كاربرى هاى گوناگون 
استفاده كرد، بايد اقداماتى انجام داد تا كاستى هاى آن متعادل گردد 
و در عين حال از مزاياى عالى آن بهره برد. اقداماتى اين چنين عبارت 
از  طوالنى  استفاده  هنگام  سازي  پايدار  آن،  كيفيت  ارتقاى  از  است 
در  اطمينان  قابل  بسيار  نگهدارندة  وسايل  ايجاد  باال،  دماهاى  در  آن 
عايق كارى، و استفاده از مواد روكشى سطح با مقاومت باال در برابر 
ميزان هدر رفت گرما در  بررسى  تحقيق حاضر  از  خوردگى. هدف 
كوره واگنى عايق كارى شده با فيبر سراميكى در مقايسه با عايق كارى 

به شيوه هاى معمول است.

كوره هاي صنعتي آتبين د ر نمايشگاه دستاوردها و توانمندى هاى صنعتي كه از 
6 تا 10 تيرماه 91  در استان البرز برگزار شد حضور فعال داشت .

اين نمايشگاه اولين نمايشگاه تخصصى صنعت است كه در استان البرز برپا شده  
و حدود 81 شركت از برندهاى معروف در نمايشگاه حضور داشته و به عرضه 
توانمنديهاي خود پرداختند  الزم به ذكر است كه وجود كارخانه آتبين در استان 
البرز و سهم شركت در صنايع اين استان باعث حضور پر رنگ غرفه آتبين  در 
نمايشگاه  فوق بود. اين نمايشگاه در دو سالن مجزا تشكيل شده و شركت كوره 
با غرفه اي حدود 24 متر مربع در اين نمايشگاه به معرفي و  هاي صنعتي آتبين 
صنعت  در  گروه  تكنولوژيك  توانمندي  و  خدمات  ارائه  خصوص  در  مشاوره 

كوره  و تبادل با صنايع مرتبط پرداخت .

حضور آتبين در نمايشگاه دستاوردها و 

توانمندى هاى صنعت استان البرز
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آتبين در نمايشگاه توانمندى هاى                               

صنعت آلومينيوم ايران  و جهان در 

استان مركزي 

ايران  آلومينيوم  توانمندى هاى صنعت  نمايشگاه 
با   1391 ارديبهشت   26 شنبه  سه  روز  وجهان 
حضور  كارخانه ها و شركت هاى توليد آلومينيوم 
چين،  كشورهاى  از  صنعت  اين  فعاالن  و  ايران 
تركيه، آلمان، استراليا و نيوزلند در هتل اميركبير 
اراك برگزار شد، در اين نمايشگاه گروه صنعتي 
متر   24 حدود  اي  غرفه  با  بار  اولين  براي  آتبين 
توليدات  هاو  توانمندى  و  نموده  شركت  مربع 
نمايش  به  آلومينيوم   حوزه   در  را  خود  متنوع 
گذاشت ،كه از جمله اين محصوالت مي توان به 
معرفي  كوره هاي  ذوب و نگهدارى آلومينيوم 
خط   -   Stationary و    Tilting نوع  دو  از 
عمليات هموژنايزينگ بيلتهاى آلومينيوم – كوره 
گازى-  نيتراسيون  كوره   – آلومينيوم  سولوشن 
كوره ايجينگ آلومينيوم اشاره نمود كه در بلند 
مدت بازخورد مثبت خود را  در صنايع آلومنيوم 
استقبال  است  ذكر  به  الزم  داد  خواهد  نشان 
وكارشناسان  ه  بود  خوب  بسيار  آتبين  غرفه  از 
آتبين با ارائه مشاوره فني وتكنولوژيك توانستند 
اطالعات مناسبي را در اختيارى بازديد كنندگان 
اين  مثبت  بسيار  نقاط  از  بتوان  شايد  دهند  قرار 
نمايشگاه معرفي آتبين به عنوان يك برند كوره 

ساز در زمينه آلومينيوم بود.

گروه صنعتي آتبين در بخش كوره از تاريخ 18 

چراغ  ششمين  نمايشگاه                       
بين المللى  صنعت برق اصفهان با 
حضورشركت تجهيزات ابزار دقيق 

آتبين  روشن شد

                                                                                                       

برق  صنعت  ساالنه  دو  المللى  بين  نمايشگاه 
محل  در   91 خرداد   13 10لغايت  تاريخ  از 
نمايشگاههاى بين المللى استان اصفهان واقع در 
پل تاريخى شهرستان برگزار شد وشركت ابزار 
دقيق آتبين  براي اولين بار در نمايشگاه  صنعت 
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