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نهم دی در کالم مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالی)

مرکز آزمون ذوب آهن اصفهان راه اندازی شد
مرکز آزمون(تست سنتر) مجهز مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی ذوب آهن اصفهان با حضور احمد
اکبریمعاونسرمایههایانسانیوتوسعهمدیریتشرکتباظرفیت 40نفردرطبقهچهارمساختمانشماره
یک آموزش 23،آذرماه راه اندازی شد.
اکبریبابیاناینکهاینمرکز،فرایندهایآموزشیراشتابخواهدبخشید،گفت:بااستفادهازامکاناتمرکز
آموزشزباندرهزینههایاحداثوتجهیزاینمرکزصرفهجوییقابلمالحظهایبهعملآمد.
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@atashkar
فتنهها را باید با روشنگری خاموش کرد .هر جا
روشنگری باشد ،فتنهانگیز دستش کوتاه می شود.
فتنهانگیختن و بد دل کردن مردم نسبت به
یکدیگر ،یکی از مواد برنامهای است که دشمنان
نسبت به این ملت در نظر دارند.
در شرائط فتنه ،کار دشوارتر است ،تشخیص
دشوارتر است .البته خدای متعال حجت را همیشه
تمام می کند؛ هیچ وقت نمی گذارد مردم از خدای
متعال طلبکار باشند و بگویند تو حجت را برای ما
تمام نکردی ،راهنما نفرستادی ،ما از این جهت گمراه
شدیم.
باید حواسمان را جمع کنیم ،بفهمیم که اگر
ما اینجا خواب برویم ،جبه ه دشمن ،پشت سنگر
خودش معلوم نیست خواب رفته باشد؛ او بیدار است،
علیه ما توطئه خواهد کرد .به نظر من ،فتنه سال
 ۸۸هم همین بود؛ برای ما یک زنگ بود ،یک زنگ
بیدارباش بود.
حادثه نهم دی یک حادثه عجیبی است؛ به خاطر
دلبستگی مردم به نظام بود .این ها نشان دهنده
اعتماد مردم است .متأسفانه می شنویم همین طور
در اظهارات مصلحتجویانه ،مکرر می گویند :آقا
اعتماد از دست رفت ه مردم را برگردانید! کدام اعتماد
از دست رفته؟! مردم به نظام اعتماد دارند ،نظام را
دوست دارند ،از نظام دفاع می کنند.
در فتن ه  ،۸۸دو روز بعد از حوادث عاشورا ،قضیه
عظیم نهم دی به راه افتاد .یکی از خصوصیاتی که در
حادث ه نهم دی هست ،که باز آن را کام ً
ال به حوادث
انقالب نزدیک می کند ،مسئل ه عاشوراست .یعنی در
محرم پیش آمد و امام آن نکته
حوادث اول انقالب هم ّ
عجیب تاریخی را بیان کردند :ماهی که خون
عظیم
ِ
ِ
بر شمشیر پیروز است.
 ۹دی یک نمونهای بود از همان خصوصیتی که در
خود انقالب وجود داشت؛ یعنی مردم احساس وظیفه
دینی کردند و دنبال این وظیفه ،عمل صالح خودشان
را انجام دادند .عمل صالح این بود که توی خیابان
بیایند ،نشان بدهند ،بگویند مردم ایران این طوری
هستند.
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معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور:

خودباوری کارکنان ذوب آهن زمینهساز تولید
ریل ملی شد

وی افزود :ذوب آهن اصفهان از بزرگترین
و پیشــرفته ترین صنایع کشــور است و
نماینــدگان نهاد مقام معظــم رهبری در
دانشــگاه آزاد اســامی با حضور در این
شــرکت و کســب اطالعات الزم ،نیازها،
یافته هــا و حاصل مشــاهدات خــود از
زحمات کارکنان و صنعتگران را به اساتید
و دانشجویان منتقل خواهند کرد
شــریفانی افزود :من با  30ســال سابقه
کار و حضور در دانشــگاه ها ،فرایند تولید
آهــن ،پیشــرفت و دســتاوردهای ذوب
آهن اصفهان برایم جــذاب و جالب بود و
اعتقاد دارم تولید محصــوالت با کیفیت
و مورد نیاز کشور دســتاورد بزرگی برای
ذوب آهن اصفهان است.

ذوب آهن اصفهان از
بزرگترین و
پیشرفتهترین
صنایع کشور است

محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
انــرژی اتمی کشــور در بازدیــد از غرفــه ذوبآهن
اصفهان در سومین نمایشــگاه تقاضای ساخت تولید
ایرانی(تستا) با بیان خاطراتی از دوران حضور خود در
وزارت راه در زمانی که برنامــه تولید ریل ملی در ذوب
آهن اصفهان با اتکا به توانمندی و پشــتکار پرســنل
ذوب آهن اصفهان در دســتور کار این شــرکت قرار
گرفته بود ،اعتقاد و باور به همــت ،تالش و خودباوری
کارکنان ذوب آهن اصفهان را زمینهساز تولید ریل ملی
دانست .وی با بیان نحوه همکاری این دو سازمان مهم
در کشــور یعنی راهآهن جمهوری اسالمی و ذوبآهن

در آیین اختتامیه هفته پژوهش عنوان شد :

ارزش آفرینی در صنعت از مسیر دانشگاه محقق می شود

آییــن اختتامیــه هفته پژوهــش با حضــور مرتضی
یزدخواســتی عضو هیــات مدیره ذوب آهــن اصفهان
حجت االســام صادقی امام جمعه شــهر سده ،سید
مســعود داودی رییس دانشگاه آزاد اســامی لنجان،
تنی چند از مســئولین شهرســتان لنجان ،اســاتید و
پژوهشگران ،بیســت و هشــتم آذرماه در محل سالن
اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.
مرتضــی یزدخواســتی عضــو هیــات مدیــره ذوب
آهن اصفهــان در این آییــن گفت :معمــوالً زمانی که
دانشــجویان وارد محیط دانشگاه می شــوند ،یکی از
مهمترین دغدغه هــای آن ها انتخــاب موضوع پایان
نامه و انجام آن به شیوه مطلوب اســت تا بتوانند نتایج
پژوهش خود را متناســب با موضــوع ،در بخش های
مختلف جامعه بــه کار بگیرند .وی افــزود :ذوب آهن
اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در کشــور از
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تولید محصوالت مورد نیاز کشور دستاورد بزرگی است
حجت االسالم والمسلمین محمد شریفانی مسئول
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه آزاد
اسالمی ،یکم دی ماه در حاشیه بازدید از ذوب آهن
اصفهان در گفتگو بــا خبرنگار هفته نامه آتشــکار
گفت :ما هر سال با نمایندگان این نهاد در واحدهای
دانشگاه آزاد اســامی سراسر کشــور یک نشست
برگزار می کنیم و در این نشســت ها با تبادل نظر به
ارایه راهکار برای مشــکالت موجود می پردازیم  .در
حال حاضر نیز بنا به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه
و نقش محــوری ذوب آهن اصفهــان در صنعت به
ویژه صنایــع فوالدی کشــور و به منظــور افزایش
آگاهی همکاران خود در مورد آخرین پیشــرفت ها،
تحقیقات و تحوالت تولیدی ذوب آهن اصفهان ،این
شــرکت را برای محل برگزاری نشست خود انتخاب
کردیم.

نشـــریه داخلـــی

دیرباز تاکنون به مبحث ارتباط صنعت و دانشگاه توجه
ویژه ای داشته که مصادیق عملی آن انعقاد تفاهم نامه
های متعدد با دانشگاه های مطرح کشور در جهت بهره
مندی صنعت از دانش روز می باشد.
عضو هیــات مدیــره ذوب آهن اصفهان خاطر نشــان
کرد :تولید ریل در این شــرکت در کنار ابعاد ملی و بین
المللی ،فضایی بسیار خوبی است تا پژوهشگران بتوانند
پژوهش های کاربردی در این زمینه انجام دهند و ذوب
آهن نیز از چنین رویکردهایی استقبال می کند.
وی همچنین گزارشی از فرایند تولید ریل در ذوب آهن
اصفهان و نقش حیاتی آن در توسعه صنعت فوالد ارائه
کرد.
حجت االســام صادقی امام جمعه شهر ســده نیز در
این آیین گفت :جوانان ایرانی ،توانمندی ها و پتانسیل
های فراوانی دارند بنابراین نیاز اســت مسئولین به این

ســرمایه های ارزشــمند اعتماد کنند و شــرایط الزم
را برای به منصه ظهور رســاندن ایده های این عزیزان
فراهم نمایند.
وی افزود :شهرســتان لنجان با صنایع مختلف همجوار
است و این فرصتی است تا دانشجویان بتوانند پایان نامه
های خود را به صــورت عملیاتی در چنین محیط هایی
انجام دهند و از محل تعامل صنعت و دانشــگاه ارزش
آفرینی در بخش های مختلف ایجاد شود.
سید مســعود داودی رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
لنجان نیز گفت :دانشــگاه آزاد اسالمی با گذشت بیش
از  40ســال از تاســیس آن ،یکی از مولودهای انقالب
اســامی ایران به شــمار می رود و ســند تحول آن در
مهرماه سال جاری نیز رونمایی شــد تا بتواند موثرتر از
گذشته در کلیه عرصه ها فعالیت داشته باشد.
وی افــزود :از هفتــه پژوهــش ســال گذشــته تــا
امسال،اســاتید این واحد دانشــگاهی در زمینه انتشار
مقاالت  ISIو علمی پژوهشــی عملکرد بســیار خوبی
داشتند و در سال جاری نیز برنامه ریزی های خوبی در
این زمینه صورت گرفته است.
رییس دانشگاه آزاد اســامی واحد لنجان تصریح کرد:
دو ســال گذشــته تفاهم نامه خوبی را با حضور دکتر
طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اســامی کشور با ذوب
آهن اصفهان منعقدکردیــم که نتایج خوبــی را برای
این شــرکت مادر صنعتی و همچنین دانشگاه به همراه
داشــته اســت و هم اکنون نیز طرح ها و پــروژه های
بسیاری را در دست اقدام داریم.
سید مســعود داودی در این آیین گزارشــی از فعالیت
های دانشگاه آزاد اســامی واحد لنجان در زمینه های
مختلف ارائه کرد.
شــایان ذکر اســت در پایان این آیین از پژوهشگران و
مســئولینی که به نحوی در انجام پروژه های پژوهشی
نقش داشتند تقدیر شد.

اصفهان ،تولید ریل و همچنین ملحقات
مربوطه را با ارزش اعالم نمود .اســامی
اظهــار داشــت :بهرهگیــری از دانش
هستهای در زمینههای مختلف صنعتی
از جملــه صنعت فــوالد گســتردگی
وســیعی دارد همچنانکه ذوبآهن در
حال حاضر یکی از اســتفاده کنندگان
دانش هستهای در بخشهایی همچون
سیســتمهای کنترلی و نظارت است .
بر این اســاس امکان گسترش و توسعه
همکاریها و ارتباطــات در زمینههای
مختلــف بهرهگیــری از دانــش هســتهای فراهــم
می باشد .وی افزود :با توجه به زمینههای فعالیت هر دو
مجموعه امکان همکاری در پروژههای توسعه همدیگر
وجود دارد.
الزم به ذکر است همزمان با حضور تیم سازمان اترژی
اتمی کشــور در غرفه ذوبآهن اصفهان در خصوص
نحوه تعامل و همــکاری با مراکز علمی-پژوهشــی و
شــرکتهای دانشبنیان در تامین نیازهای فنآورانه
شــرکت و نحوه اعالم این نیازها ،توضیحاتی توســط
کارشناسان ذوب آهن ارائه گردید.
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مرکز آزمون ذوب آهن اصفهان راه اندازی شد

سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:
درخواست هایشما وپاسخمسئولین:
چه اقداماتی برای افزایش رضایتمندی کارکنان از خدمات بیمه
تکمیل درمان دانا انجام شده است ؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :در راســتای افزایش رضایتمندی کارکنان از
خدمات بیمه تکمیل درمان دانا موارد زیر اقدام شده است.
افزایش تعداد کلینیک دندانپزشکی از  ۲۰کلینیک به  ۳۸کلینیک در سطح
اســتان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری ،افزایش مراکز اپتومتریست
معتمد و فروش عینک در شهرســتان های مبارکه  ،زرین شهر ،فوالدشهر،
شاهین شهر ،شهرضا ،سپاهان شــهر و اصفهان ،راه اندازی و بارگذاری کلیه
اطالعات در پرتال شرکت درخصوص بیمه تکمیل درمان از جمله  :اطالعات
قرارداد و دستور العمل های درمانی کشور ،سقف تعهدات قرارداد ،مراکز طرف
قرارداد ،پزشکان و کارشناســان معتمد عینک و سمعک بیمه دانا ،ضوابط و
شرایط بیمه تکمیل درمان ،اطالعات در خصوص حذف و اضافه بیمه شدگان،
بارگذاری اطالعات قرارداد بازنشستگان شرکت و  ...و به روز رسانی مستمر آن
ها ،برگزاری کمیسیون های مشترک با بیمه دانا برای بیمه شدگان بیماری
خاص و عادی و اخذ مجوز پرداخت هزینه های آن ها ،پاسخ دهی ،راهنمایی
و رفع مشکالت بیمه ای بیمه شدگان به صورت تلفنی (شماره تلفن )۲۶۵۱و
حضوری در اداره بیمه ،نظارت مستمر بر عملکرد کلینیک های دندانپزشکی
طرف قــرارداد در جهت اجرای صحیح توافق نامه فــی مابین ،پیگیری عقد
قرارداد با کلیه بیمارســتان های خصوصی و خیریه اســتان اصفهان شامل:
بیمارســتان های میالد ،خانواده ،صدوقی ،عسگریه ،سینا ،سعدی ،مهرگان
و ،..پیگیری عقد قرارداد با داروخانه های منتخب استان اصفهان (طبق لیست
بارگذاری شده در پرتال شرکت) ،بررسی مجدد و کارشناسی نسخ عودت شده
بیمه شــدگان از مراکز جمع آوری و رفع و اصالح آن ها و پیگیری پرداخت
نسخ برگشتی توسط بیمه دانا ،پیگیری در تسریع پرداخت نسخ تحویل شده
در حداقل زمان ممکن ۱۰(.الــی  ۱۵روز کاری) ،پیگیری و پرداخت هزینه
های درمانی بیماران حادثه دیــده و صعب العالج ،نظارت بر نمایندگان بیمه
گر مستقر در سطح کارخانه در راستای رضایت بیمه شدگان و حل مشکالت
جاری ،صدور مجوز و معرفی نامه کمک هزینه ایمپلنت دندانی و ارتودنسی
در طول سال به صورت مستمر ،صدور ،حذف ،تغییر و اصالح اطالعات بیمه
شدگان که در این راستا ضمن اطالع رسانی به کلیه واحد های روابط صنعتی
و همچنین کاهش در رفت و آمد کارکنان و نمایندگان روابط صنعتی قسمت،
مدارک و مستندات از طریق اتوماسیون اداری قابل ارائه و پذیرش در این اداره
می باشــد و بازدید دوره ای از بیماران حادثه کاری شرکت و بیماران خاص و
صعب العالج در منزل با هماهنگی روابط عمومی و قسمت مربوطه و پیگیری
هزینه های درمانی آن ها.
آیاامکان افزایشمراکزوکلینیکهایطرفقرارداددندانپزشکی
دراصفهانوجوددارد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :پس از بررســی و بازدید از مراکزی که جهت
انعقاد قرارداد با بیمه تکمیل درمان دانا اعالم آمادگی کرده اند ،کلینیک های
کاوه ،تبسم وستاره اصفهان به لیست مراکز اضافه گردیده است. .
افکارسنجیروابطعمومی

مرکز آزمون
شرکت بیشتر برای
همکارانی راه اندازی
شد که در محیط
کار به کامپیوتر
دسترسی ندارند

مرکز آزمون(تســت ســنتر) مجهز مدیریت آموزش
و توســعه منابع انســانی ذوب آهن اصفهان با حضور
احمد اکبری معاون ســرمایه های انســانی و توسعه
مدیریت شــرکت با ظرفیت  40نفر در طبقه چهارم
ساختمان شــماره یک آموزش 23 ،آذرماه راه اندازی
شد.
اکبری با بیان این که این مرکز ،فرایندهای آموزشی را
شتاب خواهد بخشید ،گفت :با استفاده از امکانات مرکز
آموزش زبان در هزینه های احداث و تجهیز این مرکز
صرفه جویی قابل مالحظه ای به عمل آمد.
وی مرکز آزمون شــرکت را عامل افزایش بهره مندی
کارکنان از آموزش های آنالین دانست و ابراز امیدواری
نمود که همکاران با اســتفاده از امکانــات این مرکز،
آموزش های الزم را در حداقل زمان و به صورت آنالین
و آسان فرا گرفته و با دادن آزمون های مربوطه ،پرونده
آموزشی خود را تکمیل کنند.
بهرام امینی مدیر آموزش و توســعه منابع انســانی
شرکت ،هدف از احداث این مرکز را ایجاد زیرساخت
الزم برای آموزش های آنالین دانســت و گفت :مرکز

تامین مسکن برای کارگران با جدیت پی گیری
می شود

برگزاری منظم
نشست های شورای
عالی کار در دستور
کار جدی وزارت
تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی قرار دارد

حجت ا ...عبدالملکی ،وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ســاخت  ۴۰۰هزار مسکن
کارگری تاکید کرد :تامین مســکن بــرای کارگران با
جدیتپیگیریمیشود.

ممیزی خارجی سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت ISO 9001:2015 ،
 OSI 8102:10054و  ISO 14001:2015در پویــش معادن ذوب آهن
توسط تیم ممیزی موسســه  QA Technicآلمان انجام شد و با توجه به عدم
مشاهده و ثبت هیچ عدم انطباق عمده ای در مستندات و عملیات بررسی شده
توسط ممیزان ،گواهینامه های این سیستم های مدیریتی برای شرکت پویش
معادن ذوب آهن صادر شد .حسن محمدی مدیرعامل شرکت پویش معادن
ذوب آهن با اعالم این خبر ،گفت :بر اساس اهداف و استراتژی های این شرکت در
جهت توسعه فعالیت های معدن کاری ،اخذ رتبه پیمانکاری و فعالیت بازرگانی
مواد اولیه و تامین مواد اولیــه ذوب آهن اصفهان اقدامــات الزم برای دریافت
گواهینامههایسیستمهایمدیریتیانجامشدکهپسازطیمراحلمختلفو
ممیزینهایی،موفقشدیماینگواهینامههارادریافتکنیم.
وی با بیان این که این موفقیت در کنار تالش های همکاران به ارتقاء جایگاه برند
و تحقق برنامه ها و اهداف پویش معادن ذوب آهن کمک خواهد کرد ،افزود :این
گواهینامه ها با تکیه بر توان همکاران و تالش آن ها در تهیه و تدوین مستندات
موردنیازباموفقیتدریافتشدوبهامیدخداوندتاثیرمطلوبیبرافزایشکارایی
واثربخشیفرآیندهایشرکتخواهدداشت.

نوسازی سیستم کنترل و تخلیه غبار
الکتروفیلترهایآگلوماشینها
عملیات نوســازی سیســتم کنترل و
تخلیه غبار الکتروفیلترهای کارگاه پخت
آگلومراســیون انجام شــد و با موفقیت
به پایان رســید .رضا ادریسی مهندس
اتوماســیون بخــش آگلومراســیون با
اعالم این خبر گفــت :الکتروفیلترهای
 ESPیکــی از موثــر تریــن و کاراترین
غبارگیرهــا در صنایــع اســت که افت
فشــار کم ،حساســیت ناچیز در مقابل دمای باال و گازهای خطرناک ،بازده
غبارگیری بیش از  99درصد و احتیاج به تعمیر و نگهداری کم این دستگاه از
مزایای آن نسبت به غبارگیرهای دیگر شــده است .وی افزود :هر آگلوماشین
داراییکسیستمغبارگیربهروشالکتروفیلترمیباشدکهوظیفهتصفیهغبار
گاز خروجی آگلوماشــین را به عهده دارد .با توجه به فرسوده بودن تجهیزات
کنترل و مانیتورینگ ،نوسازی و جایگزینی سیســتم کنترل و مانیتورینگ
الکتروفیلترهای  120 ، 110و  130و سیستم تخلیه غبار آن در دستور کار قرار
گرفت .ادریسی تأکید کرد :با طراحی و جایگزینی سیستم های کنترل و تخلیه
غبار با  PLCو نوسازی تابلوها ،مشکالت موجود در این سیستم ها با همکاری
مدیریت هماهنگی امور مهندســی و نظارت رفع گردیــد .وی گفت :درحال
حاضر پروژه نوسازی سیستم کنترل الکتروفیلتر  110مربوط به آگلوماشین
یک درحال بهره برداری می باشد و این پروژه برای دو الکتروفیلتر  120و 130
همزمان با اجرای طرح بهینه سازی در دست اقدام می باشد.

وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیــان این که محور
اصلی اقدامات دولت سیزدهم ،عدالت است ،گفت :این
دومین نشست شورا در دولت سیزدهم است که امیدوارم
با تدوین تقویمی مشخص ،در پایان سال به توافق همه
جانبه و کامل در خصوص میزان حقوق و دستمزد سال
۱۴۰۱برسیم.
عبدالملکی ادامــه داد :برگزاری منظم نشســت های
شورای عالی کار در دستور کار جدی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی قرار دارد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت نهاد
شــورای عالی کار افزود :تصمیمات این مجموعه بر کل
اقتصادکشوراثرگذاراست.
وی با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار
کمدرآمدوقشرکارگر،گفت:میزانهزینهسبدمعیشتی
کارگران به دقت توسط موسســه عالی پژوهش تامین
اجتماعی بررسی و به شورای عالی کار ارائه می شود.

امینی راه انــدازی مرکز آزمــون ذوب آهن اصفهان
را حاصل حمایت های معاون ســرمایه های انسانی و
توسعه مدیریت و مساعدت و همکاری مدیریت های
نت راه و ساختمان و فن آوری اطالعات شرکت دانست
و تأکید کرد :از آن جایی که بعضی از همکاران به دلیل

ناراحتی تنفســی ،قلبی ،پا و زانو قادر نیســتند چهار
طبقه پله را به آســانی طی کنند بنابراین با مساعدت
مسئولین امر و در جهت تکریم و رعایت حال همکاران،
آسانسور ســاختمان مرکز آزمون شرکت نیز به زودی
نصب و راه اندازی خواهد شد.

نقش ذوب آهن اصفهان در رشد اقتصادی
استان و کشور بی بدیل است

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی اصفهان گفت :ذوب
آهن اصفهان قدمت باالیی دارد و مادر صنعت است و
فوالد مبارکه از درون مجموعه ذوب آهن رشد کرده
است.

مصطفی روناســی با بیان این که ذوب آهن که سال
های ســال با رویکرد اقتصاد دولتی به فعالیت خود
ادامــه داد همین مســئله بیش از این کــه برای آن
مزیت باشــد ،آســیبزا بود ،ادامــه داد :ذوب آهن
خدمات ارزشــمندی را طی ســالیان ســال فراهم
ســاخته اســت و باید قدرت خود را که در این سال
ها به علــت دولتی بــودن از دســت داده را بازیابی
کند.
وی افزود :طــرح اولیه ذوب آهن خیلی گســترده و
توســعه یافته تر ترسیم شــده بود به این صورت که
میزان تولید را به  ۱۰میلیون تن برسانند اما با تحکیم
نگاه دولتی به آن نتوانســت به آن میزان رشد دست
یابد.
وی افــزود :نقــش ذوب آهــن اصفهان در رشــد
اقتصادی اســتان و کشــور بی بدیل و غیرقابل انکار
است.

حمل و نقل ،خاکریز اول خط تولید شرکت

خبر

دریافت گواهینامه هایسیستم
مدیریتکیفیتتوسطشرکت
پویش معادن ذوب آهن

آزمون شرکت بیشتر برای همکارانی راه اندازی شد که
در محیط کار به کامپیوتر دسترسی ندارند ،این دست
از همکاران با حضور در ایــن مرکز دوره های آنالین را
گذرانده و نمــره آزمون خود را نیز بــه صورت آنالین
دریافت می کنند.
مدیر آموزش و توســعه منابع انسانی شرکت ،تسهیل
در آموزش های فنــی و تخصصــی را از دیگر ویژگی
این مرکز برشــمرد و افزود :پیش از ایــن ،همکاران
برای آزمون فنی و تخصصی به ســازمان فنی و حرفه
ای استان معرفی می شدند که مجبور بودند برای یک
ساعت آزمون در آن سازمان یک روز کاری صرف کنند
ولی اکنون با حضور در این مرکز طی یک ســاعت به
طور آنالین آزمــون داده و نمره خــود را هم دریافت
می کنند .
وی راه اندازی این مرکز را موجب صرفه جویی در وقت
همکاران و توســعه آموزش های آنالیــن عنوان کرد
و اظهار داشــت :با راه اندازی این مرکز عالوه بر صرفه
جویی اقتصادی برای شرکت ،شأن و منزلت همکاران
نیز بیش از پیش رعایت می شود.

درجهانامروزنبض
توسعهاقتصادیو
پویاییشرکتهاو
سازمانهادردستان
پرتوانفعاالنعرصه
حملونقلریلی،
جادهایو ...میتپد

 26آذرمــاه روز حمل و نقــل ،فرصتی اســت تا از
تالشــگران فعال در حــوزه حمل و نقــل از جمله
مدیریــت راه آهن و ترابــری و مدیریــت راهبری و
پشــتیبانی ماشــین آالت و خودروهای ســنگین

و خدمــات و رفاه اجتماعــی تجلیل شــود .در این
راســتا عالوه بر جشــنی که بــا حضور مســئولین
شــرکت به مناســبت این روز در تاالر آهــن برگزار
شــد ،مراســم جشــنی نیــز در محــل مدیریت
راهبــری و پشــتیبانی ماشــین آالت و خودروهای
ســنگین با حضــور تالشــگران این بخــش برگزار
گردید .
محراب قنبری مدیر راهبری و پشــتیبانی ماشــین
آالت و خودروهای ســنگین در گفتگو بــا خبرنگار
ما  26آذرماه را به تمام رانندگان کشــور به خصوص
رانندگان زحمت کش و صبور ذوب آهنی و شــرکت
های وابســته تبریــک گفــت و از آن ها بــه خاطر
زحماتشان قدردانی نمود .
وی گفت :تالشــگران راهبری و پشــتیبانی ماشین
آالت و خودروهــای ســنگین در هر شــرایطی در

فرایندهای مختلف از جملــه تعمیرات ،حمل و نقل
مواد اولیه ،محصوالت ،تجهیــزات و  ...حضور دارند
و بدون آن ها خط تولید امکان ادامــه فعالیت ندارد
بنابراین می توان از این بخــش به عنوان خاکریز اول
خط تولید شرکت یاد کرد.
احمــد الدریــان مدیر راه آهــن و ترابری شــرکت
نیز گفت :در جهــان امروز نبض توســعه اقتصادی
و پویایی شرکت ها و ســازمان ها در دستان پرتوان
فعــاالن عرصه حمــل و نقل ریلــی ،جــاده ای و ...
می تپد .
وی افــزود :قطعاً تمامی خدمتگــزاران این عرصه به
خوبی آگاه هستند که مسیر توسعه و پیشرفت با فراز
و فرودهایی همراه است اما هدف واالی ما تالش برای
ارائه خدمات و ســرویس دهی مناسب به بخش های
تولیدی و پشتیبانی می باشد .

مدیر راه آهن و ترابری شرکت ،فرا رسیدن  26آذر ماه
که یادآور تالش های فعاالن عرصه حمل و نقل است
را به تمامی این عزیزان به ویژه در ذوب آهن اصفهان
تبریک گفت .

ذوب آهن اصفهان عنوان نوآوری و پژوهش برتر صنعت فوالد کشور را دریافت کرد

دراینمراسماز
همکاریهایذوب
آهناصفهاندر
جریانبرگزاری
سمپوزیومونمایشگاه
مذکورتقدیربهعمل
آمد

در مراسم اختتامیه ســمپوزیوم فوالد ۱۴۰۰کیش
که  ۲۵آذر برگزار شــد ،طرح درب باتری کک سازی
با قابلیت انعطاف پذیری(فلکســیبل) ســمت کک
به عنوان طرح برتر فوالدی کشــور معرفی شد .این
طرح توســط مهدی ظرافتی و مهرداد صابر افقی از
تالشــگران مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی
ذوب آهن طراحی و به ســومین جشنواره نوآوری ها
در صنعت فوالد ۱۴۰۰ارسال شــده بود .در مراسم
مذکور مهــدی ظرافتی لوح و تقدیرنامــه مربوطه را
دریافت نمود.
عباس نجفــی زاده عضو هیأت مدیــره انجمن آهن
و فوالد در این مراســم ضمن موفــق ارزیابی نمودن
سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فوالد ۱۴۰۰کیش
به ارائه نظرات و پیشــنهادات خود بــرای دوره های

بعدی این دو رویداد بزرگ فوالدی کشــور پرداخت
و گفت :جامعه دانشــگاهی و مدیران صنایع فوالدی
کشــور در چنین برنامــه هایی به حل مشــکالت
موجود و توســعه محصوالت صنعتی در بخش فوالد
می پردازند.
در این مراســم از همکاری های ذوب آهن اصفهان
در جریان برگزاری ســمپوزیوم و نمایشــگاه مذکور
تقدیر به عمل آمده و تقدیرنامه و تندیس ســپاس به
ذوب آهن اصفهان به عنوان حامی برگزاری نمایشگاه
و ســمپوزیوم فوالد اهدا شد که محســن زیوه عضو
هیأت مدیره ذوب آهن اصفهــان به نمایندگی از این
شرکت ،لوح تقدیر و تندیس را دریافت کرد.
شایان ذکر است طی ســه روز برگزاری سمپوزیوم
و نمایشــگاه فوالد ۱۴۰۰کیش تعدادی از مسئوالن

کشــور و دســت اندر کاران صنعت فــوالد از غرفه
ذوب آهن اصفهان بازدید کــرده و در جریان آخرین

News

خبر

صرفهجویی ۵۶درصدی آب در ذوب آهن اصفهان

آهن در سالهای
بحران آب با
صرفهجویی و تامین
منابع آبی خود
از طریق پساب
همکاری خوبی
داشته است

مشاور رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
اصفهان گفت :در ذوب آهن اصفهان شاهد صرفه جویی
 56درصدیآبهستیم.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبــری ذوب  ،۲۴قباد نوری
اظهارکرد:تماممصارفآبدرصنایعکامالشفافاست.
وی با بیان این کــه ذوب آهن در ســالهای بحران آب

تحوالت و دســتاوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان
قرار گرفتند.

با صرفهجویی و تامین منابع آبی خود از طریق پســاب
همکاری خوبی داشته است ،ادامه داد :هم اکنون میزان
مصرفآبدراینصنعتبه ۱۴میلیونمترمکعبرسیده
است.مشاوررئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستان
اصفهانتصریحکرد:صنایعنیزبادرکبحرانآبهمچون
ارگانهای دیگر در مدیریت خشکسالی با مدیران استان
همگامشدندبهطوریکهدرمقاطعیشاهدکاهشمیزان
تولید محصوالت در صنایع بودیم که این مسئله همراهی
خوبآنهارانشانمیدهد.
وی با بیان این که رویآوری صنایع به پساب سالهاست
دردستورکار قرارگرفتهاست ،ادامهداد:بهمنظورپایداری
صنایعبهدنبالجایگزینیهابرایآبهستیم.
گفتنیاست؛احداثتصفیهخانهباظرفیتتصفیهپساب
 ۸۵۰مترمکعببرساعتوجایگزینیبرجهایهیبریدی
بهجای برجهای خنک کننده و بازســازی و نوســازی
برجهای هیبریدی از جمله اقدامات ذوب آهن برای صرفه
جوییدرمصرفآباست.

نشستتعاملیسرپرستامورایثارگرانذوبآهن
اصفهانبامسئولامورایثارگرانفوالدخوزستان
اکبر مایلی سرپرست امور شــهدا ،جانبازان و
ایثارگران ذوب آهن اصفهان با حضور در فوالد
خوزستان با مسئول امور ایثارگران این شرکت
دیداروگفتگوکرد.
مایلی در این دیدار خدمت به خانواده شــهدا،
جانبازان و ایثارگران را توفیق الهی دانســت و
گفت :همه ما مدیون خون شــهدا و ایثارگری
جانبازان و رزمندگان هستیم و برای خدمت به
اینعزیزانبایدباتماموجودمانتالشکنیم.
ی عاملی مسئول امور ایثارگران
موسی بهاءالدین 
فوالد خوزســتان در این نشست که اسماعیل
چراغی مشاور مدیرعامل این شرکت در امور ایثارگران
نیزحضور داشــت با تشــریح اقدامات این واحد ،گفت:
تبادل نظر و تجربیات امور ایثارگران شرکت های فوالدی
باعث خواهد شد تا خدمات حمایتی خانواده های شهدا و

جامعهایثارگرانبهنحوهممکنارایهگردد.
گفتنی است ،در پایان این نشست ،سرپرست امور شهدا،
جانبــازان و ایثارگران ذوب آهن اصفهــان با حضور در
یادمان شــهدای گمنام و  ۵۷شهید فوالد خوزستان ،به
مقام شامخ آن ها ادای احترام کرد.
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نشست معاون های دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی با حضور
حجت االسالم و المســلمین شریفانی مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظــم رهبری در دانشــگاه آزاد
اسالمی کشور ،حجت االسالم و المسلمین عارضی

راه اندازی بخــش مهمی از صنایــع در اقصی نقاط
کشورداشتند.
وی افزود :تالش افراد در ســازمان ها و شرکت های
مختلف همه برای رســیدن به تعالی است بنابراین
پرورش نیروی انسانی در این زمینه اهمیت بسیاری
دارد ،در این راستا در بخش های مختلف و از جمله
در دانشــگاه ها ،دفتر نهاد نمایندگــی مقام معظم
رهبری دایر شــده و اقدامات شــایان توجهی انجام
گرفتهاست.
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت تصریح
کرد :ذوب آهن اصفهان در پیروزی انقالب اسالمی با
اعزام نیرو و پشتیبانی از جبهه های جنگ ،نقش به
سزایی داشت که ثمره آن تقدیم بیش از  286شهید
به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
شایان ذکر اســت معاون های دفاتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشــگاه های آزاد اسالمی
کشــور ازکارگاه های مختلــف ذوب آهن اصفهان
بازدیدکردند.

گناهی که اندوهگینت سازد ،نزد خدا بهتر از کاری است که به خود پسندی
گرفتارت سازد ،خودپسندى ضد واقع بینى است وآفتى است براى عقل ها.

مناسبت های هفته

تالش افراد در
سازمان ها و شرکت
های مختلف همه
برای رسیدن به
تعالی است

درسومیننمایشگاهتقاضایساختوتولیدایرانیصورتگرفت

بازدید چند تن از اعضای هیأت دولت از غرفه ذوب آهن اصفهان
تعــدادی از اعضــای هیــأت
دولت از جمله معاون علمی و
فناوری رئیس جمهــور ،وزیر
علــوم تحقیقات و فنــاوری،
معاون رئیس جمهور و رئیس
ســازمان انرژی اتمــی ،وزیر
جهادکشاورزی،معاونحقوقی
رئیس جمهور و ...و همچنین
جمع زیــادی از صاحبنظران
علمی پژوهشی و شرکت های
دانش بنیان با حضور در غرفه
ذوب آهن اصفهــان از نزدیک
با دستاوردهای ساخت داخل
و نیازهــای فناورانــه و بومی

تقدیر وزیر جهاد کشاورزی از اقدامات
فنآورانه محیط زیستی ذوبآهن اصفهان
سید جواد ســاداتی نژاد و تیم همراه در
غرفه ذوبآهن اصفهــان حضور یافتند
و کارشناسان این شــرکت در خصوص
نحوه تعامل و همــکاری با مراکز علمی-
پژوهشی و شــرکتهای دانشبنیان در
تامین نیازهای فنآورانه شرکت و نحوه
اعالم این نیازها توضیحاتی ارائه دادند.
در این بازدیــد در زمینــه فعالیتهای
گســترده ذوبآهن اصفهــان همچون
تالش در به کارگیــری گونههای مقاوم
گیاهی ،اســتفاده از فنآوریهای به روز
حفظ و جــذب آب در آبیــاری گیاهان
و  ...در عرصه کشــاورزی که با داشــتن
بزرگترین فضای ســبز اقدامات صورت
گرفته صنعتی از پیشگامان در این زمینه
میباشد ،توضیحاتی ارائه شد که بر این
اساس مورد تقدیر وزیر جهاد کشاورزی
قرار گرفت.

سازی شــرکت آشنا شــدند و توضیحات الزم از سوی
کارشناسان شرکت در این خصوص ارائه گردید.
آماده هرگونه حمایت و پشتیبانی از ذوبآهن
اصفهانهستیم
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در بازدید
از غرفه ذوبآهــن اصفهان در ســومین نمایشــگاه
تقاضای ساخت تولید ایرانی(تستا) در جریان اقدامات
و فعالیتهای انجام گرفته در خصوص تامین نیازهای
فنآورانه شرکت قرار گرفت.
همچنیــن در ایــن بازدیــد و بــا توجه بــه برخی
نیازمندیهای حقوقی مطرح شده ،امکان بهرهمندی
از ظرفیتهای ملی حمایتی مورد بررسی و تبادل نظر
قرارگرفت.
معاون حقوقــی رئیس جمهور بــا توجه بــه این که

مســئولیت انجام برخی حمایتهای ملی همچون به
کارگیری فرصتها و مزایای قانــون رفع موانع تولید و
به ویژه ماده  ۱۲این قانون بر عهده این معاونت ریاست
جمهور می باشد ،در خصوص ارائه هرگونه مساعدت و
کمک در بهرهمندی از مزایای این ظرفیتهای ملی قول
همکاریداد.
الزم به ذکر است قانون رفع موانع تولید و به ویژه ماده ۱۲
این قانون که از سال  ۱۳۹۴تصویب و ابالغ شده است،
ایجاد کننده بســترهای حمایتی گستردهای است که
میتوان بر اساس آن بودجه های مربوطه تا سقف میزان
سرمایهگذاری در زمینههایی که باعث صرفهجویی در
مصرف انرژی ،صرفهجویی در مصرف آب ،حفظ منابع
زیست محیطی و  ...میگردد را به صورت یارانه نقدی از
طرف دولت تامین نمود.

مسئولیتانجام
برخیحمایتهای
ملی همچون به
کارگیریفرصتها
و مزایای قانون رفع
موانع تولید بر عهده
معاونتحقوقی
رییس جمهور
می باشد

تجلیل از کارکنان بازنشسته فضای سبز
شرکت
در آیینی با حضور جالل
ابوترابــی مدیــر عامل
شرکت تارابگین و جمعی
از مدیــران ذوب آهــن
از کارکنــان بازنشســته
شــرکت تارابگین شاغل
در پروژه نگهداری فضای
سبز تجلیل شد.
جالل ابوترابی مدیر عامل
شرکت تارابگین با اشاره
به تجربــه گــران بهای
مسئولیت این شرکت در
حفظ و نگهداری از مجموعه بزرگ فضای ســبز ذوب
آهن اصفهان ،بارز ترین دلیــل موفقیت این مجموعه
در انجام این مسئوایت خطیر را وجود کارکنان متعهد،
کاردان و زحمتکش شاغل در فضای سبز دانست.
موسی ســلیمانی مدیر امور شهری و پســماند نیز به
ثمره تالش و همت این عزیزان در ســال های گذشته

اشاره نمود و یادگار به جا مانده از این زحمتکشان بی
ادعا را در مجموعه ذوب آهن سرمایه ای بی نظیر برای
نســل های آتی قلمداد کرد و با توجه به مشکالت بی
آبی خصوصا در سال جاری جهت حفظ ،نگهداشت و
توسعه فضای ســبز بر به کارگیری نیروهای جوان با
پشــتوانه تجربیات به جا مانده از بازنشستگان در این
عرصه تاکید نمود .

یادگار به جا مانده از
زحمتکشان بی ادعا
مجموعه ذوب آهن
سرمایه ای بی نظیر
برای نسل های آتی
است

Report

گزارش
بهیادمرحوممحمدمهدیشفیعی

از پیشگامان ذوب آهن اصفهان و موسس شهرداری فوالدشهر

با آن مرحوم از ســال  1360آشنا شــدم .صبح های
جمعه در منزل مهندس رضــا پایافر مدیر وقت کک
ســازی در فوالدشــهر دعای ندبه و زیارت عاشــورا
برقرار بود و عزیزانی که همگی از مدیران و مسئولین
ذوب آهن بودند در آن جلســات شرکت می کردند،
آن حلقه صمیمی کم کم به زنجیره ای ناگسســتنی
تبدیل شــد و رفت و آمدها از صبــح جمعه به همه
روزهــای هفته گســترش یافت و بــه فعالیت های
اجتماعی در مســجد امام حســین (ع) محله زهره
کشیده شد.
مرحوم مهدی شــفیعی روزها در ذوب آهن و شــب
ها در پایگاه بسیج مســجد حضوری پررنگ داشت و
همراه با روحانیون اعزامی از دفتــر آیت ا ...طاهری،
هسته اولیه امدادرســانی به خانواده های مستضعف
کارگری باالخص مهاجرین جنگ تحمیلی ســاکن
فوالدشــهر پایه گذاری شــد وتا پایان جنگ نیز این
روند ادامه داشت.
آن مرحــوم با روحیه ورزشــی که داشــتند همراه با
تعدادی از دوستان برنامه ورزش صبحگاهی را تنظیم
کرده و تمام روزهای اداری هفته قبل از رفتن به ذوب
آهن از ســاعت  5:30تا  6:30صبح پیاده روی همراه
با نرمش را اطراف کانال محلــه  A3انجام می دادند و
این برنامه به حدی مورد اســتقبال قــرار گرفته بود
که تعدادی از جوانان مناطق اطراف فوالدشــهر مثل
مینادشت هم می آمدند و به جمع ما ملحق می شدند
که همین امر موجب رونق بخشیدن به ورزش باستانی
و پهلوانی و فعال شدن زورخانه فوالدشهر گردید.
فعالیت هــای اجتماعی آن مرحوم بــا همین انرژی
زائدالوصف ادامه داشت و دوستی ما با هم روز به روز

محکم تر و ریشه دارتر می شد تا این که در سال ۶۵
ت
با هم به جبهه حق علیه باطل رفتیــم و در عملیا 
کربالی 4و کربــای 5نیز در کنــار یکدیگر بودیم.
جزیره مجنون وشــط علی و جنگل های دب حردان
و حاشــیه اروند مکان بســیار عارفانه ای بود که من
بیشــتر با خصلت های عارفانه آن بزرگوار آشنا شوم.
هنوز خاطرات نمازهای شب او که می رفت و در یک
جای دنج و تاریک می نشست و ســاعت ها مشغول
عبادت و راز و نیاز میشد را در خاطر دارم.
در ســال  ۶۶من به وزارت کشــور مامور و به عنوان
معــاون فرمانداری لنجــان منصوب شــدم و چون
فرماندار هم از مدیــران ذوب آهن و مامور به خدمت
در وزارت کشور بود تالش گسترده ای را برای تبدیل
فوالدشهر از یک شهر سازمانی خوابگاهی به یک شهر
معمولی شروع کردیم که اخذ مجوزهای آن از وزارت
کشور دو ســال به طول انجامید و در سال  ۶۸موفق
شدیم مجوز تاسیس شهرداری فوالدشهر را بگیریم.
برای مدیریت برآن مســئولیت مهم ،هیچ گزینه ای
مناســب تر از مرحوم محمد مهدی شفیعی نبود که
با پیشنهاد اینجانب حکم مجری تاسیس شهرداری
فوالدشهر با درخواست مشترک فرمانداری لنجان و
مدیرعامل وقت ذوبآهن برای ایشــان صادر شد که
آن مرحوم توانست چهرهای مدیر و قوی از خود ارائه
داده و با صرف وقت زیاد تمامی مقدمات الزم را برای
افتتاح شهرداری فوالدشهر مهیا نمود.
با انتصاب مهندس احمد صادقی به عنوان مدیرعامل
ذوبآهن و دســتور ایشــان مبنی بر بازگشت کلیه
ماموریــن خارج از ســازمان به کارخانــه و فعالیت،
ِ
سازندگی ،بازسازی و بهینهســازی ذوبآهن پس از
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امام علی(ع) :

نشست معاون های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسالمی

مســئول نهاد نمایندگی مقام معظــم رهبری در
دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان ،سید مسعود
داودی رییس دانشگاه آزاد اســامی واحد لنجان،
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی
ذوب آهن اصفهان یکم دی ماه در ســالن تشریفات

Repor t
حدیث هفته

درذوبآهناصفهانبرگزارشد:

مدیریت روابط عمومی شرکت برگزار شد.
حجت االسالم و المســلمین شریفانی مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد
اسالمی کشور در این نشســت گفت :فعالیت های
فرهنگی در دانشگاه ها با نظارت مسئولین دفاتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری انجام می گیرد و این
فرصتی است که بخشــی از کار را منحصرا ً به قرآن
اختصاص بدهیم و از این فرصتی که در اختیار داریم
به مطلوب ترین شکل ممکن بهره برداری نماییم.
حجت االسالم و المسلمین شــریفانی در خصوص
ویژگی های قرآن و تاثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی
انسان ها نیز مطالبی بیان کرد.
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی
ذوب آهــن اصفهان در این نشســت گفت :صنعتی
شدن ایران اسالمی به واســطه ذوب آهن اصفهان
رقم خورد و در کنــار آن توســعه در ابعاد مختلف
به ثمر نشســت .تنها یکی از تاثیرات تاســیس این
شرکت ،نقشی است که متخصصین آن در ساخت و

گزارش

نشریهداخلی

 25دسامبر؛ والدت حضرت عیسی مسیح(ع) گرامی باد
بیست و پنجم دسامبر ســالروز تولد پیامبر صلح و دوستی ،مهربانی
و مو ّدت عیسی مســیح(ع) اســت .پیامبری که به تصریح قرآن ،بی
پدر و از مادری باکره چون مریم که تمام عمــر خویش را به عبادت و
بندگی خداوند صرف کرد و سرانجام با زادن فرزندی پاک و مبشّ ر روح
القدس اجر و مزد عبادات خویش را در دنیا و آخرت گرفت.
حضرت مســیح هنگام تولد زبان به سخن گشــود و گفت« :من بنده
خدایم ،او کتاب (آســمانی) به من عطا کرده و مــرا پیامبر قرار داده
است و مرا هرجا که باشم موجودی پر برکت خواســته و تا زمانی که
زنده ام ،مرا به نماز و زکات امر فرموده اســت .ســام خدا بر من ،در
آن روز کــه متولد شــدم و در آن روز که می میــرم و آن روز که زنده
برانگیخته خواهم شد».
کلمه «مســیح» که به معنای نجات دهنده اســت ،به زبان یونانی به
«کریستوس» ترجمه شده .پیروان عیســی را مسیحی و به زبان های
اروپایی «کریســتیان» گویند .حضرت عیســی(ع) کــه از پیامبران
الوالعزم و صاحب کتاب انجیل است ،در «بیت اللحم» از مادری پاک
به نام مریم زاده شد.
 5دی ماه؛ روز ملی ایمنی در برابر زلزله
پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناســی و مهندســی زلزله با توجه به
ضرورت آگاه سازی و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر زلزله با پیشنهاد
نامگذاری این روز به عنوان «روز ملی ایمنی در برابر زلزله» فرصتی را
فراهم کرد تا هر ســاله با برگزاری برنامه ها و فعالیت های آموزشی و
ترویجی متنوع در این روز ،ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره چند ده
هزار قربانی این فاجعه تلخ ،زمینه ارتقای آگاهی عمومی و شــاخص
های ایمنی در برابر زمین لرزه در کشور فراهم شود.
 7دی ماه  ،سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به دستور
حضرت امام خمینی(ره)
در  ۷دی  ۱۳۵۸ســازمان نهضت ســواد آموزی با فرمان حضرت امام
خمینی (ره) به منظور آموزش خواندن و نوشــتن به بزرگساالن و نیز
کودکانی که به مدرسه دسترسی ندارند (مناطق محروم) تشکیل شد
این سازمان تا سه ســال به صورت شــورایی اداره میشد تا سرانجام
حجتاالسالم والمسلمین قرائتی به ریاست آن منصوب گردید.
اولین کلمه و نخســتین فرمان الهی در آخرین کتاب آسمانی ،امر به
خواندن اســت ،چنان که یاد دادن خواندن و نوشــتن ،بهایی بود که
پیامبر گرامی اســام برای آزادی اســیران جنگ بدر تعیین فرمود.
همچنین آن حضرت برای گسترش احکام اسالمی در سرزمین های
دیگر ،یاران خود را به یادگیری زبان های گوناگون توصیه می فرمود.
در دین و آیینی که جست وجوی دانش ،فریضه و عالم ،ارجمندترین
مردمان است ،مسلمانی که دنبال این هدف نباشد ،سرزنش می شود
و در عوض ،بشارت های فراوانی برای جویندگان دانش وجود دارد.
 8دی ماه ؛ روز صنعت پتروشیمی
هشتم دی ماه در تاریخ کشــور به عنوان روز صنعت پتروشیمی ثبت
گردید تا گوشــه ای از زحمات مردان و زنانی را جاودانه نماید که در
توســعه و افتخار آفرینی این صنعــت ارزش آفرین نقشــی ماندگار
داشته اند.
صنعت پتروشیمی بخشی از صنایع شــیمیایی است که فراوردههای
شــیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید میکند.
حدود  58سال پیش در همین روزهای ســرد ،یعنی در دی ماه سال
 ۱۳۴۲صنعت پتروشیمی در ایران با راه اندازی پتروشیمی مرودشت،
پایهگذاری شد .اکنون  ۵۷ســال از آن تاریخ میگذرد و در جشن ۵۰
ســالگی این صنعت در کشــور تصمیم بر آن شــد که این روز مهم با
تصویب شــورای فرهنگ عمومی کشــور ،روز صنعت پتروشیمی در
تقویم رسمی کشور درج گردد.
 9دی ماه ؛ روز بصیرت و میثاق امت با والیت  ،گرامی باد.
حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و والیتمدار
ایران اســامی در راهپیمایی  9دی ماه  1388نقطه عطفی در تاریخ
انقالب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حســاب
می آید  .حماسه  9دی نماد ع ّزت ،استقالل و بصیرت مردمی است که
تا پای جان برای حفظ اصول اسالم و آرمانهای انقالب ایستاده اند و
با صدای رسا اعالم کردند که اگر دشــمن در برابر دین آنها بایستد در
برابرتمام دنیای آنها خواهند ایستاد .روز نهم دی ماه در تاریخ انقالب
اســامی با عنوان روز «بصیرت» تبدیل به یــوم ا ...و ماندگار گردید.
در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشــه در صحنه ایران اسالمی،
حماســه ای دیگر آفرید و دشــمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید
ساخت.

بازدید

ذوب آهن اصفهان در فعالیت های
پژوهشیپیشرواست

جنگ ،من وآقای شفیعی به کارخانه بازگشتیم ،من
به حفاظت فیزیکی رفتم و ایشان به عنوان سرپرست
بهسازی و فضای ســبز ذوبآهن منصوب شد که در
آن مسئولیت هم بسیار موفق بود.
از ویژگیهای اخالقی آن مرحوم در کنار فعالیتهای
روزانه ،تالش زیاد به ســیر و سلوک و سازندگی روح
بود و بارها چلهنشــینی کرد و در ایام چلهنشــینی
که چهل روز طول میکشــید ،در اثر ریاضت زیاد و
خوردن فقط آب به حدی الغر و فرتوت میشد که از
تصور خارج است.
از دیگر ویژگیهای قابل تحســین مرحوم شفیعی،
خانواده دوستی ایشان بود ،دوســتی ما با هم به یک
وصلت خانوادگی بین جوانان دو خانواده منجر شده
بود و ما خیلی بیشــتر از قبل با یکدیگــر رفت وآمد
داشــتیم و از نزدیک میدیدم که چه عشــق وافری

از همســر و عزیزان خانواده در ســینه آن مرحوم در
جوش و خروش اســت .بارها با هم بــه نقاط مختلف
کشور همسفر شــدیم و در آن سفرها شــاهد اصرار
ایشــان به آن که خانواده از اتفاقات سفر لذت ببرند و
کمتر متحمل زحمت بشوند را شاهد بودم.
بهر حال بیش از چهل سال رفاقت و ارادت و برادری
بین ما جریان داشــت و من اگر بخواهم او را در یک
جملــه تعریف کنم بایــد بگویم کــه مرحوم محمد
مهدی شــفیعی انســانی وارســته ،دارای کماالت
اخالقی شایسته  ،ورزشکاری با خصائل ناب و پهلوانی
با الگوی حضرت علی (ع) ،همســری وفادار و پدری
مهربان و برادری بیمانند بودند.
یاد و نامش برای همیشــه در یاد و خاطره ما جاودانه
خواهد بود.
"غالمحسین شعرا"

هنوز خاطرات
نمازهای شب او که
می رفت و در یک
جای دنج و تاریک
می نشست و ساعت
ها مشغول عبادت و
راز و نیاز میشد را در
خاطر دارم

پیمان صالحی معاون پژوهشــی وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری در
بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در سومین نمایشگاه تقاضای ساخت و
تولید ایرانی گفت :ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد ایران
در فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی پیشرو است .
وی به سابقه همکاری های ذوب آهن با مراکز علمی و دانش بنیان اشاره
کرد و افزود :این وزارتخانه آمادگی دارد در زمینه سیاســتگذاری برای
رفع نیازهای فناورانه با ذوب آهن اصفهان همکاری نماید.
در این بازدید کارشناســان شــرکت نیز توضیحات الزم را در خصوص
ســابقه همکاری ذوب آهن اصفهان با مراکز دانشگاهی و شرکت های
دانش بنیان به منظور اســتفاده از ظرفیت های آنها برای رفع نیازها و
ساخت داخل ارائه نمودند.

سالــروزعـروج
ملکــــــوتی
شهدایگـرانقدر
ذوبآهناصفهان
گرامـــــیباد
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با پایان لیگ برتر والیبال نشسته بانوان؛

ذوب آهن اصفهان نایب قهرمان شد
نوزدهمین دوره مســابقات لیگ برتر
والیبال نشسته بانوان با معرفی تیم های
برتر به پایان رسید.
رقابت های لیگ برتر والیبال نشســته
بانوان بیســت و هشــتم آذر مــاه در
بندرعباس با انجام دو دیــدار به پایان
رســید .تیم ذوب آهــن  ۳بــر  ۲برابر
خراســان رضوی پیروز شد و تیم فوالد
مبارکه سپاهان  ۳بر یک از سد تیم فوالد هرمزگان عبور کرد .با پایان این
دوره از رقابت ها ،تیم فوالد مبارکه سپاهان با  ۳۰امتیاز قهرمان شد و تیم
ذوب آهن اصفهان با  ۲۱امتیاز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد و تیم
خراسان رضوی با  ۲۰امتیاز سوم شد.

با توجه به هشدارهای ســازمان جهانی بهداشت در
خصوص شیوع سویه جدید ویروس کرونا موسوم به
امیکرون و مشــاهده این نوع ویروس در کشور برای
حفظ ســامت کارکنان و خانواده آن ها با پرهیز از
هرگونه عــادی انگاری در شــرایط کنونی به دلیل
احتمال ناپایداری رنگ بندی های جدید کرونایی در
سطح کشور و منطقه ،الزم اســت موارد زیر توسط
همکاران رعایت گردد.
 -1مراجعــه کارکنــان و پرســنل شــرکت های
پیمانکاری بــه مراکز تجمیعی واکسیناســیون در
مراکز بهداشت شــهرهای محل سکونت و تکمیل
مراحل باقیمانده واکسیناســیون خود و دریافت دز
دوم و به ویژه دز سوم (بر اساس اطالعیه های وزارت

بهداشت) با توجه به تاثیر ثابت شده واکسیناسیون
در کنترل و مهار بیماری کرونا.
 -2اســتفاده الزامی از ماســک در اماکن سربسته،
رعایت فاصله گذاری و ایجاد گــردش هوای تازه از

بر بال لک لک ها

طریق تهویه در کلیه اماکن سربسته به ویژه اماکن
تجمع شــامل رســتوران ها ،رختکن ها ،حمام و
سرویس بهداشــتی ،اتاق های فرمان و استراحت،
کالس هاس آموزشی ،مساجد و سرویس های ایاب
و ذهاب و ...
 -3مراقبت از افــراد دارای منع تزریق واکســن به
دلیل محدودیت پزشــکی و جداسازی و توجه ویژه
به تهویه در اماکن محل استقرار مطابق با شیوه نامه
هایبهداشتی.
 -4عدم حضور افراد دارای عالمــت بیماری کرونا
در کارخانه و رعایت شــرایط قرنطینه جهت قطع
زنجیرهانتقالبیماری.
مدیریت بهداشت و محیط زیست

اردوی اتحاد و همبستگی کارکنان مهندسی نت

حوزه مقاومت بسیج شهیدتندگویان
به استقبال فصل زمستان رفت

همزمان با شــب یکم دی ماه حوزه مقاومت بســیج شــهیدتندگویان با
شعار "ما چله نشین یلدای ظهوریم" در کنار کارکنان تالشگر شرکت در
شیفت های عصر کار و شب کار  30آذرماه به استقبال زمستان رفت.
این مراســم که با ســفره آرایی و اجرای برنامه های فرهنگی همراه بود با
استقبال پر شور کارکنان مواجه شد.
حوزه مقاومت بسیج شــهیدتندگویان همچنین در اقدامی دیگر با همت
خیرین تعداد  250بسته شامل غذای گرم ،میوه و شیرینی به ارزش سیصد
و هفتاد و پنج میلیون ریال تهیه و در شــب یلدا به خانــواده های نیازمند
اهداء کرد.

تیــم راهبــری کارگاه ریخته گری و مدلســازی
مدیریت مهندسی نت شرکت در میدان تیر شهدای
ذوب آهن با پیــاده روی ،آمــوزش کوهپیمایی و
تیراندازی با تفنگ بادی اردوی اتحاد و همبستگی
برگزار کردند.

بهمن خجســته سرپرســت کارگاه ریخته گری و
مدلســازی برگزاری این اردوهــا را جهت تقویت
روحیه کاری مأثر دانست و گفت :این اردوها موجب
می شودکارکنان با اتحاد و همبستگی بیشتر به کار
و تالش بپردازند و امیدوارم ایــن برنامه برای تمام

به مناســبت هفتــه پژوهش،
جشنواره استانی جهادگران علم
و فناوری بســیج با حضور سردار
رحیمی رئیس ســازمان بسیج
علمی و پژوهشی کشور و سردار
مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب
الزمان(عج) اســتان و با حمایت
ذوب آهــن اصفهــان در تــاالر
شریعتی دانشگاه اصفهان برگزار
شد.
عبــدا ...نقــدی پور مســئول
کارآمدی و بهره وری حوزه بسیج
شــهید تند گویان گفت :در این
جشــنواره از  ۴۰اثر برتر استانی

اطالعیه
به مناســبت دهه مبارک فجر انقالب اســامی مســابقات والیبال
داخلی شــرکت با رعایت تمامی شــیوه نامه های بهداشتی برگزار
خواهد شــد .همه مدیریت ها می توانند با دریافت آلبوم ورزشی
مسابقات و تکمیل مدارک مربوطه در این رویداد ورزشی شرکت
نمایند.
شــایان ذکر است قرعه کشــی این مســابقات ،روز ســه شنبه 14
دی ماه ،رأس ســاعت  10صبح در محل رســتوران ریحان مدیریت
خدمات و امور رفاهی انجام خواهد شد.
مدیریت خدمات و امور رفاهی شرکت

تجلیل به عمل آمد که یک طرح از بســیج کارگری
به سرپرستی مهدی دادخواه از واحد کارآمدی و بهره
وری حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن
اصفهان حائز رتبه و تجلیل شد.
وی افزود :حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان
ذوب آهن اصفهان چندین طرح برای دبیرخانه این
جشنواره ارسال نمود که  ۲طرح به حدنصاب شرکت
در جشنواره رســید و نهایتاً یک طرح حائز رتبه برتر
گردید ،از دیگر شرکت کنندگان در جشنواره نیز با
اهدای مدال علمی جشنواره قدردانی به عمل آمد.
شایان ذکر است این جشنواره به صورت سالیانه در
مراکز استان ها برگزار می شود و طرح های برگزیده
در جشــنواره کشــوری جهادگران علم و فناوری،
شرکتمیکنند.

هدفمان قهرمانی در جام حذفی است

هافبک تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان گفت :همیشه
نخستین بازیها حائز اهمیت است و ما هم برای جام
حذفیبرنامهریزیکردهایمتاقهرمانشویم.
محمــد ســلطانیمهر در خصــوص برتــری  ۳بر

صفــر گاندوها مقابــل رایکا گفت:
خوشبختانه در اولین گام توانستیم
سربلند بیرون بیاییم ،هر تورنمنتی
که آغاز می شــود پیروزی در دیدار
اول بسیار مهم اســت ،مهم نیست
که در مراحل بعدی به کدام تیمها
برخورد میکنیم ،برای این رقابتها
برنامه داریم و هدفمــان قهرمانی
جامحذفیاست.
وی بــا اشــاره بــه ایــن برتــری
روحیهبخش ذوبآهــن افزود :هر
برد در لیگبرتر یا جامحذفی برای
تیم روحیهبخش است ،مهم نیست
بهمصــاف چه تیمهایــی میرویم
برای تمامی حریفان احترام قائل هســتیم و مسلماً
این پیروزی هم روحیه زیادی به تیم ما تزریق کرد و
امیدوارم در بازی برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی

بتوانیم نتیجه خوبی کســب کنیــم و دل هواداران
ذوبآهن را شاد کنیم.
هافبک خالق تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان درباره
فرصتســوزی ذوبیها در نیمهاول و تغییر جریان
بازی در نیمهدوم عنــوان کرد :در چنیــن بازیها
خصوصاً مراحل ابتدایی ،کار گره میخورد ،مهم این
بود که تیممان برگشت و در اواسط نیمهدوم به گل
اول رسیدیم ،میدانســتیم اگر گل اول را بزنیم تیم
حریف به هم میریزد و میتوانیم گلهای بیشتری به
ثمر برسانیم و همین اتفاق هم افتاد و موفق شدیم با ۳
گل رایکا را شکست دهیم.
ســلطانیمهر در خصوص دقایق بــازی خودش در
این فصل برای ذوبآهن خاطرنشــان کرد :فوتبال
سلیقهای است ،نظر سرمربی تیم محترم است من به
نظر آقای تارتار احترام میگذارم ،هر زمان بخواهد از
من استفاده کند من با تمام قوا برای تیم بازی میکنم
و تالش میکنم در زمین موثر واقع شوم.

اطالعیه
اطالعیه
نظر به لزوم ثبت نام کلیه افراد در ســامانه ثنا قوه قضائیه و ابالغ
این موضوع به شــرکت با هماهنگی های صورت گرفته جهت رفاه
حال همکاران ،شــعبه دفتر خدمات قضایی جهــت این امر در محل
ســاختمان آموزش ،طبقه دوم ،اتاق  210مســتقر می باشــد .الزم
اســت همکارانی که تاکنون در این سامانه ثبت نام ننموده اند هر
چه ســریع تر با هماهنگی روابط صنعتی مربوطه جهت ثبت نام به
محل مذکور مراجعه نمایند.
شایان ذکر است؛ شعبه دفتر خدمات قضایی به طور موقت در این
محل مستقر می باشد.
مدیریت امور حقوقی شرکت

با عنایت به خرید پوشش بیمه عمر و حوادث برای شاغلین
و افراد تحت تکفل ایشان ،و انعقاد قرارداد با شرکت بیمه
سینا ،ب ه منظور بهرهمندی از پوشش های این بیمه ،موارد
زیر بایــد حداکثر ظــرف یک هفته پــس از اطالع از ســوی
مدیریت مربوطه به این مدیریت اعالم گردد.
 -1فوت پرسنل اصلی
 -2فوت همسر و فرزندان تحت تکفل پرسنل
 -3نقص عضو پرســنل اصلی(منظور از نقــص عضو قطع،
تغییرشکل و یا ازدســت دادن توانایی انجام کار عضوی از
اعضای بدن میباشد).

نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

نام فرزند

تاریخ تولد

مهردادربیعی

راه آهن

محمدطاها

1400/09/15

حسینرجبی

فوالدسازی

رادین

1400/09/03

سیدمحمودحسینی

نسوز

دلسا

1400/09/13

ناصرنصیری

نسوز

آیدا

1400/09/04

علی زارع

حراست

امیرحسین

1400/09/17

محسنکاوسی

فوالدسازی

فاطمه

1400/09/19

بهمن شاهین پور

امور شهری

آیسو

1400/09/22

احسان بزرگ زاد

کوره بلند

مهرداد

1400/09/19

ابوالفضلاحمدی

فوالدسازی

آرمین

1400/09/18

علی رضا صفری

فوالدسازی

سامیار

1400/09/21

حسینفتاحی

فوالدسازی

مازیار

1400/09/22

ابراهیمنعمتی

فوالدسازی

دایان

1400/09/15

مهدی اکبری

فوالدسازی

آرمان

1400/09/15

مسعود لطفی زاده

تولید و توزیع برق

نیکا

1400/09/16

پیوند
آسمانی

پیوند مهرورزان

جشنواره جهادگران علم و فناوری بسیج استان اصفهان برگزار شد

"پذیرهنویسیپروژهمسکونی 22واحدی"
" فاز  2دماوند " 1
اعضاءو سهامداران شــرکت تعاونی مســکن کارکنان ذوب آهن اصفهان؛
با پیگیری های انجام شــده توسط هیأت مدیره ،شــرایط خرید ،احداث و
واگذاری پروژه مسکونی  22واحدی(مشتاق دوم)واقع در اصفهان -خیابان
مشتاق دوم -خیابان بازارچه -خیابان انصارالمهدی رو به روی پروژه دماوند
 1فراهم گردیده است ،متقاضیانی که شرایط مشارکت در این پروژه را دارند
جهت ثبت نام حداکثر تا  10دی ماه اقدام نمایند.
متقاضیان می توانند برای اطالع از شــرایط کامل پذیره نویسی به پورتال
ذوب آهن -لینک اطالعیه ها ،یا به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و یا با شماره
تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.
دفتر شرکت تعاونی ( شعبه اصفهان ) :شهرک امیر حمزه ،خیابان دوم ،فرعی
دوم ،پالک 25
شماره تماس-09916505192 - 03137772538 - 03191090025 :
03137756401
ساعات کاری  :شنبه تا چهارشنبه  07:00 :تا  14:30و پنج شنبه  07:00تا
13:30
شرکتتعاونیمسکنکارکنانذوبآهناصفهان

کارکنان کارگاه های مختلف اجرا شود.
شایان ذکر است؛ در این اردو از مسعود خودسیانی
ریخته گر فلــزات رنگی به پــاس خدمات و تالش
مضاعف ،تقدیر شد.
خلیل شکرانی -خبرنگار افتخاری

تولدت مبارک

در روزهای گذشته ،نورسیده هایی به خانواده بزرگ
ذوب آهن پیوســته اند که حضور سبزشــان را به
خانواده های آنها تبریک گفتــه و برای این عزیزان،
آرزوی ســامتی و موفقیت در تمام مراحل
زندگیداریم.اسامیایننینیکوچولوهاوپدر
گرامیشانبهشرحذیلاست:

ازدواج و تشکیل خانواده ،فصلی نو و سبز در زندگی انسان است.
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیرا ً
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید ،تبریک گفته ،برای
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند ،فرزندان نیکو و سالمتی
در سایه اهل بیت(ع) و آقا ا مام زمان(عج) آرزومندیم.
نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

تاریخ ازدواج

رضا نصر ا ...زاده

راه آهن

1400/09/05

محسنیلمه

کوره بلند

1400/09/18

تسلیت
خانواده داغدار مرحوم اسدا ...نصرالهی
با نهایت تاسف و تالم فراوان مصیبت های وارده را خدمت شما
خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای آن
مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر ،سالمتی و
طول عمر خواستاریم .

روابط عمومی شرکت

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:
سعید کاظمی ،مرتضی کاظمی ونهری ،محمود
ضیائی ،علی ضیائی ،احسان ضیائی ،شمس اله میرزایی،
حمید شبانی ،بهرام قاسمی ،محمد فرهمند ،اکبرقاسمی،
محمد رجبی
با تاسف ،مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان
صمیمانه تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای
آن مرحومین رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده
محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم .خداوند قرین
رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شرکت

تشکر و سپاس

شــایان ذکر است موارد تحت پوشــش و سرمایه آن به شــرح جدول زیر
میباشد:
ردیف

عنوان

نوع بیمه

موضوع

سرمایه

1

شاغل اصلی

عمر و نقص
عضو

فوت،نقصعضو
وازکارافتادگیحوادث
ناشی و غیر ناشی از کار و از
کارافتادگی ناشی از بیماری

3.000.000.000ریال

2

همسر

عمر

فوت به هر علت

1.000.000.000ریال

3

فرزند تحت
تکفل

عمر

فوت به هر علت

500.000.000ریال

مدیریت خدمات مالی و بیمه

از كلیه همكاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به
اینجانبان ضمن ابراز همدردی ،تسلی خاطر بازماندگان را فراهم
نمودند ،صمیمانه قدردانی نموده ،امید است در شادیهایتان
جبران نماییم.

محمد اسحاقیان ،رسول اسحاقیان ،اصغر نوری ،علیرضا
شریفی ،محمد باقری ،مهران بهنود ،روح ا ...جاللی،علی
جانقربان ،سید بهرام عبداللهی ،علی کرمی ،محمدعلی
جعفری ،کورش موسائی ،اسماعیل موسائی ،سیدمسعود
مقدسی ،سعید کاظمی ،رسول باقری

