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راه اندازی فاز3 پروژه پلنت جدید اکسیژن
 ذوب آهن اصفهان

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقاب اســامی 
 همزمــان بــا روز درختکاری ســه اصلــه نهال 

کاشتند.
رهبر انقاب پس از کاشــت نهال ها در سخنانی 
درباره علت کاشت ســه نهال به شعار امساِل روز 
درختکاری با عنوان »هر ایرانی سه نهال«، اشاره 
کردند و گفتند: اگر بر اساس شعار انتخاب شده، 
هر ایرانی سه نهال بکارد، برنامه دولت برای کاشت 
یک میلیارد نهال، از سال ۱۴۰۲ و در طول چهار 

سال محقق خواهد شد. 
حضرت آیــت ا...  خامنه ای بــه اهمیت موضوع 
نهال کاری در حفظ محیط زیست اشاره کردند و با 
تاکید بر این که با کمک مردم امکان تحقق کاشت 
یک میلیارد نهــال وجــود دارد، افزودند: توصیه 
متخصصان و کارشناســان این است که عاوه بر 
کاشت درخت های میوه دار باید درختان جنگلی 
و درختانی که چوب  آنها دارای اهمیت است نیز 
کاشته شوند زیرا تجارت چوب در اقتصاد کشور 

تاثیر به سزایی دارد.
ایشــان خاطرنشــان کردند: نتیجه اقتصاد تک 
محصولی، وضعیت کنونی کشــور اســت که در 
زمینه های ارزش پول ملی و تورم و گرانی دارای 

مشکات است.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به تاش مسئوالن 
برای حل مشکات، گفتند: مسئولین باید از همه 
راه های ممکن اقتصادی استفاده کنند تا بتوانند 
برای حل مشــکات مردم به راه حل درســتی 

برسند.
حضــرت آیــت ا... خامنه ای، تصریــح به حفظ 
محیط زیســت را یکــی از امتیازات برجســته 
قانون اساسی کشور برشــمردند و تاکید کردند: 

هیچکس نباید این قانون را نقض کند.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

سایر موارد :
1 - زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول( 

2 -جهت  دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید. 

ضمناً  لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

روابط عمومی شركت

صنعت فوالد کشور به افزایش تولیدات دانش بنیان نیاز دارد
افتخاری دیگر برای مجموعه ذوب آهن اصفهان

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در این همایش، 
گفت: جمهوری اســامی ایران مــی تواند جایگاه 

مهم تری در اقتصاد جهان داشته باشد . 
صولت مرتضوی گفت: مزیــت های ایران در حوزه 
نفت، معدن و گردشگری بسیار چشمگیر است. اگر 
این مزیت ها را با دانــش روز پیوند دهیم یعنی ره 

صد ساله را در فرصتی کوتاه رفته ایم.
وی افزود: امروز در شــرایط تحریم های ناعادالنه 
هســتیم و صنعت نفت ما را تحریم کــرده اند. در 
این شــرایط هر قدر بر فعالیت هــای دانش بنیان 
تاکیــد کنیــم و تولیــدات دانش بنیان داشــته 
باشــیم، صنعت ما در برابر تحریم بسیار مقاوم تر 
 می شــود و می توانیم به راحتی صادرات را توسعه 

دهیم.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اظهــار کرد: 
بــا اقتصــاد دانش بنیــان، اقتصــاد مقاومتــی و 
توســعه بــازار، صنعت فوالد کشــور ما توســعه 
خوبــی یافته و اگر تولیــد دانش بنیــان را در این 
 زمینه توســعه دهیم ایــن صنعت نیــز متحول 

می شود .
 مرتضوی کم بودن تیراژ تولید را عامل عدم تعادل 
در اقتصاد دانســت و گفت: بایــد افزایش تولید را 
در اولویت قرار دهیم تا بازار رقابت پذیری داشــته 

باشیم . 
وی جوانگرایی و تخصص گرایی در مدیریت صنایع 
کشور را در شرایط کنونی بســیار مهم و ضروری 
دانســت و گفت: همایش امروز پیوند مبارکی بین 
برخــی کارخانجــات و مراکز علمی کشــور بود و 
امیدوارم موجب رونق اقتصــاد، افزایش بهره وری 

و کمک به توسعه کشور شود .

شستا لکوموتیو پیشــران اقتصاد دانش 
بنیان کشور است

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 
جمهوری نیز در این همایــش گفت: عمده ارزش 
شــرکت های بزرگ دنیــا در عصر حاضر شــامل 
دارایی های نامشــهود اســت که عوامل اصلی آن 

برند، تکنولوژی و دانش فنی هستند.
دهقانی اظهار داشــت: مزیت رقابتی ما در جهان 
مربوط به نیروی انســانی اســت که محور اصلی 
اقتصاد دانش بنیان است. خوشبختانه تعداد دانش 
آموختگان دانشــگاهی ما در ســطح جهانی قابل 
توجه است و این نیروی انسانی پرتعداد، پر انگیزه، 
با دانش و ارزان می تواند پیشــرفت کشور در همه 

زمینه ها را رقم بزند.
وی گفت: مجموعه هایی مانند شســتا، لکوموتیو 

پیشران حرکت اقتصاددانش بنیان است.
 معاون علمــی، فنــاوری و اقتصاد دانــش بنیان 
ریاســت جمهوری اظهار داشت: هلدینگ شستا با 
تاش در جهت ارتقاء بهره وری شــرکت های این 
هلدینگ ، حمایت از شــرکت های دانش بنیان و 
ســرمایه گذاری در زنجیره پایین دستی می تواند 
نقش خود را در رشــد اقتصاد دانش بنیان کشــور 

افزایش دهد.
امضای تفاهــم نامه همــکاری معاونت 

علمی، فناوری ریاست جمهوری و شستا 
در این همایش تفاهم نامه همــکاری و هم افزایی 
بین معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاست جمهوری و شــرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی شستا امضا و مبادله و همچنین از مرکز 

نوآوری رادیانس رونمایی شد.

ابراهیم بازیان مدیرعامل شســتا در این همایش، 
گفت: در ســال های اخیر مقام معظــم رهبری بر 
تولید ملی به عنوان اصلی مهم و اثرگذار در کشور 
تاکید کرده انــد و اقتصاد دانش بنیان را ســتون 
فقرات اقتصاد مقاومتی دانســته اند و لذا هلدینگ 
شســتا توجه به فعالیــت های دانش بنیــان را به 

عنوان اولویت اصلی دنبال می کند. 
وی افزود: هلدینگ شستا در بخش تولید به میزان 
8۰ درصــد و بخش خدمات به میــزان ۲۰ درصد 
فعالیت مــی کند و در حال حاضربا ۱56 شــرکت 
فعال کنترلی و ۱۰۰ شــرکت غیــر مدیریتی در 

اقتصاد کشور کار می کند.
مدیرعامل شستا با اشــاره به اینکه این هلدنیگ ۱۱ 
درصد بازار ســرمایه را دارد و در ۱7 صنعت و رشته 
صنعتی در قالب 9 هلدینگ کار می کند افزود: در حال 
حاضر یک درصد GDP کشــور به شستا اختصاص 
دارد و این هلدینگ در یازده ماهه ســال جاری 9۱ 
درصد بودجه خــود را محقق کــرده و در این زمینه 

نسبت به سال گذشته ۴6 درصد رشد داشته است . 
بازیان افزود: هلدینگ شستا باید به دنبال افزایش 
ســهم خود در تولید و خدمــات و همچنین تولید 
ناخالــص ملی باشــد. در این راســتا برنامه داریم 
بودجه تحقیق و توســعه خود را نســبت به میزان 

درآمد افزایش دهیم.
شایان ذکر اســت در این همایش از مرکز نوآوری 
رادیانس رونمایی شــد. این مرکز نوآوری با هدف 
بکارگیری دانــش و فناوری در حــل چالش ها و 
مسائل شرکت های صنعتی و تولیدی و همچنین 
 تامین مالــی با اســتفاده از ابزارهــای نوین برای 

طرح های دانش بنیان ایجاد شده است.

امروز در شرایط 
تحریم های ناعادالنه 
هستیم و صنعت نفت 
ما را تحریم کرده اند. 
در این شرایط هر قدر 
بر فعالیت های دانش 
بنیان تاکید کنیم و 

تولیدات دانش بنیان 
داشته باشیم، صنعت 

ما در برابر تحریم 
بسیار مقاوم تر می 
شود و می توانیم به 
راحتی صادرات را 

توسعه  دهیم

@atashkar

مجید عبدالنبی جوزدانی مدیر اجرایی پروژه های شــرکت گفت: در ادامه تکمیل پروژه پلنت اکسیژن، فاز3 این 
پروژه شامل 3 دستگاه کمپرسور، ۲ دستگاه کمپرسورهای اصلی MAC1 و MAC2  راه اندازی شد و کمپرسور

BAC  نیز در حال عملیات پیش راه اندازی می باشد.

 شرکت پیشــرو معادن ذوب آهن سوادکوه کارفرمای 
برتر کشور شد.

مدیرعامل شرکت پیشــرو معادن ذوب آهن سوادکوه 
به عنوان کارفرمای برتر کشــوری در جشــنواره ملی 
انتخاب کارفرمایان برتر ســال ۱۴۰۱ کشور انتخاب 

شد. 
آیین اختتامیه جشنواره ملی انتخاب کارفرمایان برتر 
کشور به میزبانی ســازمان تامین اجتماعی کشور ۱6 
اسفندماه برگزار شد و مهدی مرادی مدیرعامل ذوب 
آهن ســوادکوه، لوح و تندیس کارفرمای برتر ســال 
۱۴۰۱ را از دست ســید صولت مرتضوی وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی دریافت کرد. 
در بخشــی از این لوح آمده اســت؛ ســازمان تامین 
اجتماعی به عنوان شاخص ترین نهاد متولی حمایت 

از تولید و نیروی کار ، بر خود مــی بالد که با همراهی 
مدیران توانمندی چون جنابعالــی و با ایجاد و فراهم 
نمودن تمهیدات موثر زمینه رشد و توسعه بنگاه های 
اقتصادی و تولیدی را در ســطح کشــور ایجاد کرده 
اســت. بدیهی اســت که تحقق اهداف بلند سازمان و 
رســیدن به آرمان های مندرج در سیاست های کلی 
تامیــن اجتماعی مرهون مدیریتی کارآمد و تاشــی 
خســتگی ناپذیر و عدالت محور از ســوی مدیران و 
شــرکای اجتماعی آن اســت. این لوح تقدیر به پاس 
خدمات و تدابیر ارزشمندتان در هدایت و پشتیبانی از 
مجموعه تحت مدیریت و تعامل موثر با سازمان تامین 
اجتماعی و کســب عنوان کارفرمای برتر کشوری در 
جشنواره ملی انتخاب کارفرمایان برتر سال ۱۴۰۱ به 

حضورتان اهدا می گردد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

پالت 129864 -2مناقصه1
30 /1 /291402 /1 /1402آگلوماشین 4 

پالت 129864مناقصه2
30 /1 /291402 /1 /1402آگلوماشین

ساخت اجزای 140010453 -129142 -2مناقصه 3
30 /1 /291402 /1 /1402گیربكس

همایش هم افزایی و همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی »شستا« و 
آیین افتتاح مرکز نوآوری رادیناس 15 اسفند ماه در سالن اجتماعات سازمان کشتیرانی تهران با حضور روح ا... دهقانی معاون علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابراهیم بازیان مدیرعامل هلدینگ شستا، امیرحسین نادری 

مدیرعامل هلدینگ صدر تامین و دیگر مدیران عامل هلدینگ ها و شرکت های تابعه شستا برگزار شد . 

02توسعه همکاری های نوآورانه ذوب آهن اصفهان  با شرکت های دانش بنیان
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 تغییر وضعیت استخدامی کارکنان حادثه دیده ناشی از 

کار به چه نحوی است؟ 
مدیریت امور اداری: در زمان وقوع حادثه، قرارداد موقت با شرکت 
داشــته باشــد، دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم باشد و رای 
کمیســیون تامین اجتماعی مبنی بر تایید نقص عضو ناشــی از 

حادثه را داشته باشد.
بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور چه شرایطی 

دارد؟
مدیریت امور اداری: طبق قانون بازنشســتگی در مشاغل سخت و 
زیان آور، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲5 سال متناوب در 
کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته اند و در هرمورد حق بیمه 
مذکور را به ســازمان پرداخت کرده باشند بدون شرایط سنی می 

توانند تقاضای بازنشستگی کنند. 

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح کردند و پاســخ 

مسئوالن  به شرح زیر می باشد:

تفاهم نامه توســعه همکاری های نوآورانــه در زمینه 
فرآوری و استحصال عناصر ارزشمند از سرباره کنورتور 

مابین مهدی کوهــی مدیر عامل 
ذوب آهن اصفهان و هادی کمالی 
مدیر عامل شــرکت پیشرو تعالی 
فناوری فردا)شــتاب دهنده دانش 
بنیان صدر فردا( ۱5 اسفند ماه امضا 

و مبادله شد.
آیین مبادلــه این تفاهــم نامه در 
حاشــیه همایــش هــم افزایی و 
همکاری معاونــت علمی، فناوری 
و اقتصــاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری و شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی در سالن اجتماعات 
سازمان کشتیرانی تهران با حضور، روح ا... دهقانی معاون 

علمی ، فناوری واقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، 
صولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، ابراهیم 
بازیان مدیرعامل هلدینگ شســتا، امیر حسین نادری 
مدیرعامل هلدینگ صدر تامیــن و دیگر مدیران عامل 

هلدینگ ها و شرکت های تابعه شستا برگزار شد .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان در این خصوص گفت: 
در این مجتمع عظیم صنعتی، آمادگی، توانایی و زمینه 
های الزم برای فعالیت های دانش بنیان وجود دارد و هم 
اکنون این شــرکت 85 درصد قطعات و تجهیزات مورد 

نیاز خود را تولید می کند . 
وی افزود: فعالیت های دانش بنیان و ساخت داخل ذوب 
آهن اصفهان از طریق همکاری با شرکت های مطرح در 
این زمینه از جمله ماشین ســازی اراک، ماشین سازی 

تبریز و... به زودی توسعه می یابد و در این راستا در ذوب 
آهن اصفهان برای صنعت سیمان، قطعه مهمی که امکان 
واردات آن وجود نداشــت، ساخته شده که یک فعالیت 

دانش بنیان ارزشمند است. 
شــایان ذکر اســت؛ این تفاهم نامه به منظور توســعه 
همکاری ها و تعمیق روابط راهبردی در راستای نوآوری 
های فناورانــه در زمینه فرآوری و اســتحصال عناصر 
ارزشمند از سرباره کنورتور فوالدسازی تنظیم و مبادله 
گردید. با امضای این سند طرفین نهایت تاش خویش 
را جهت تحقق اهداف این موافقت نامه و حرکت در مسیر 
سیاست های کان نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
در خصوص توسعه اقتصاد دانش بنیان به کار بسته و از 

هیچ کوششی در این زمینه دریغ نخواهند کرد.

توسعه همکاری های نوآورانه ذوب آهن اصفهان با شرکت های دانش بنیان

هم اکنون این 
شرکت 85 درصد 
قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز خود را 

تولید می کند

ریل مترو 5۴E۱ تولید شــده در ذوب آهن اصفهان در 
ششمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی، به عنوان نوآوری 

برتر سال ۱۴۰۱ در بخش محصول انتخاب شد.
در آیین اختتامیه ششمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی 
و بر اساس بررسی و ارزیابی های صورت گرفته و کسب 

امتیازات الزم توســط هیئت داوران، 
” ریل متــرو  5۴E۱ “تولید شــده در 
ذوب آهن به عنوان نوآوری برتر ایرانی 
در سال ۱۴۰۱ انتخاب شد و تندیس و 
لوح سپاس این جشنواره به این شرکت 

اهدا گردید.
در فرایند ارزیابی این جشنواره بیش از 
5۰۰ طرح در چهار زمینه ارائه گردید 
که تعداد 3۲ طرح حائز شــرایط ایده 

پردازی و نوآوری شدند.
” ریل مترو  5۴E۱ “سومین محصول ذوب آهن اصفهان 
است که در ادوار مختلف این جشنواره به عنوان نوآوری 
برتر معرفی می شود. در سال های گذشته دو محصول 
ریل زبانه ســوزن و آرک معدن از ذوب آهن اصفهان به 

عنوان نوآوری برتر سال در این جشنواره معرفی شدند.
در آیین اختتامیه این جشنواره که در دانشگاه صنعتی 
شریف تهران برگزار شد، تعدادی از مدیران و کارشناسان 

ذوب آهن اصفهان حضور داشتند.
قائم مقام مهندســی نورد ذوب آهن اصفهــان در این 
خصوص گفت: برای نخســتین بار در کشور ذوب آهن 
اصفهان در کارگاه نورد 65۰ یا همان کارگاه تولید ریل 
ملی موفق به تولید ریــل 5۴E۱ مطابق با اســتاندارد 

EN-۱367۴ برای رفع نیاز کشور شد.
علیرضا مهرابی افزود: این محصول هم اکنون در متروی 
تهران استفاده شــده و در متروی مشهد در حال نصب 
است. قائم مقام مهندسی نورد این شرکت گفت: تولید 
این محصول کاربردی کشــور را از واردات ریل مترو بی 

نیاز نمود.

ســعید جعفری مدیر نوآوری و راهبــری فعالیت های 
دانش بنیان نیز گفت: ذوب آهن اصفهان در ســه سال 
گذشــته در این جشــنواره حضور مســتمر دارد و بر 
اســاس مدل های جهانی مورد ارزیابی قــرار گرفته که 
سه محصول این شــرکت به عنوان نوآوری برتر در این 

جشنواره معرفی شده است.
وی موفقیــت ذوب آهن طی ســه ســال گذشــته در 
این جشــنواره و انتخاب ریــل متــروی ذوب آهن به 
عنوان نــوآوری برتر ســال ۱۴۰۱ در بخش محصول را 
نشان دهنده توجه جدی این شرکت به نوآوری دانست 
و افزود: یکی از ابزارهای نــوآوری، توجه به فرایندهای 
دانش بنیان اســت کــه در ذوب آهن تاش شــده تا از 
ظرفیت های این شــرکت ها به خوبی اســتفاده شود و 

دستاوردهای چشمگیری نیز حاصل شده است.

به مناســبت هفته منابــع طبیعــی و روز درختکاری 
مراسم تجلیل از تاشگران فضای سبز شرکت در تاالر 
آهن برگزار شد در حاشیه این مراســم با تعدادی از این 

تاشگران گفتگو کردیم که در ادامه می خوانید.
مجید حجتی از همکاران شاغل در فضای سبز شرکت 
گفت: کار در فضای سبز، روحیه انسان را همیشه بانشاط  

نگه می دارد.
وی افزود: پیشینیان ما کاشتن و نگهداری از درختان را 
کاری پر ثواب می دانستند. در کنار سایر کارها به این امر 
نیز اهتمام داشتند و معتقد بودند درخت و درختکاری به 

زندگی انسان خیر و برکت می بخشد.
مسعود هاشمی کارشناس فضای سبز شرکت گفت: علی 

رغم تنش های آبی و خشکسالی های چند سال اخیر با 
تاش همکاران و برنامه ریزی های مســئولین شرکت، 
فضای سبز ذوب آهن اصفهان با بهره گیری از روش های 
نوین کشاورزی و آبیاری به بهترین وجه ممکن نگهداری 

شد.
وی افزود: تاشگران این بخش در آفتاب سوزان تابستان 
و سرمای زمستان به نگهداری و توسعه فضای سبز ذوب 
آهن مشــغول هســتند و با جدیت تمام از این سرمایه 

ارزشمند صیانت می کنند.
هاشمی گفت: کاشت و نگهداری از درختان برای همه 
یک نوع مسئولیت اجتماعی قلمداد می شود و با ترویج 
فرهنگ احترام به محیط زیســت باید آن را در جامعه 

نهادینه کنیم.
کارشــناس فضای سبز شرکت تأکید 
کرد: اهتمام به فضای سبز در حقیقت 
صیانت همزمــان از خاک، هــوا و آب 

قلمداد می شود. 
اکبر علیخانی از همکاران تاشــگر در 
فضای سبز شــرکت گفت: متاسفانه 
خیلی ها فقط مصــرف کننده فضای 
سبز هستند در حالی که برای داشتن 
فضای سبز باید درخت کاشت و از آن 

نگهداری کرد .
وی افزود: وقتی فردی درختی را با دستان خود می کارند 

و برای حفظ آن تاش می کنند سبب می شود به نوعی 
به آن تعلق خاطر پیدا کند و سعی می کند در نگهداری 

آن دقت الزم را داشته باشد.

ارزیابی و آزمون گروه پنــج  ایمنی ذوب آهن اصفهان 
در کمیسیون تخصصی این شرکت برگزار شد.

محمدرضا امین صبــوری مدیرتولیــد و توزیع برق 
شــرکت با اعام این خبر گفت: در نیمه دوم هر سال 

از بین تمام کارشناســانی که 
در زمینه ایمنــی فنی کارخانه 
در گــروه پنج ایمنــی فعالیت 
دارند در کمیسیونی متشکل از 
نماینده مدیریت ایمنی و مدیر 
مهندســی تولیــد و توزیع و یا 
معاون توزیع و تعمیرات از این 
گروه یک آزمــون و ارزیابی به 

عمل می آید.
وی افزود: این آزمون بر اساس 
دستورالعمل های ایمنی کارخانه به ویژه دستورالعمل 
های کار بر روی تجهیزات الکتریکی، سیستم ژتونی و 
کار در شرایط پر خطر اجرا شده و به آن ها گواهینامه 

گروه پنج ایمنی اعطا می شود البته توضیح این نکته 
ضروری است که حتی کسانی که گروه 5 ایمنی را هم 
دارند بایســتی مجددا در این ارزیابی شرکت کنند و 
پس از موفقیت گروه پنج ایمنی آن ها تمدید می شود.

مدیرتولید و توزیع برق شــرکت تأکید کــرد: در واقع 
گروه پنج ایمنی باالترین گروه ایمنی در کارخانه است 
و بر اساس این گروه، دستورالعمل کار بر روی تجهیزات 

الکتریکی نوشته و به آن ناریاد گفته می شود.
امین صبوری گفت: برای تمام فعالیت های الکتریکی 
در سطح کارخانه و حتی پیمانکاران و  هر قسمتی که 
قرار اســت روی تجهیزات الکتریکی که در حال بهره 
برداری اســت کار کند الزاما باید مجوزهای مورد نظر 
تهیه شود. بنابراین باید کسی که این دستورالعمل ها 

را می نویسد از اعتبار الزم در کارخانه برخوردار باشد 
که خوشــبختانه مدیریت تولید و توزیع برق شرکت 
 از ابتدای تاســیس تاکنون صاحیت برگــزاری این

آزمون ها را داشته است.
مدیرتولید و توزیع برق شــرکت به تاثیــر این امر در 
کاهش حوادث و خطاهای حین تعمیرات پرداخت و 
گفت: ایمنی الزم در قالب همین گروه های پنج ایمنی 
و کارشناسان مربوطه تامین می شود و از بروز خیلی از 
حوادث جلوگیری می کند و باید به یاد داشــته باشیم 
هر جایی که در اجرای دســتورالعمل هــا که یکی از 
مجریان اصلی آن همان گروه های پنج ایمنی باشــند 

قطعا حوادث بدی را شاهد نخواهیم بود.
محمدعلی مسعودی- خبرنگار افتخاری

ریل مترو ذوب آهن اصفهان؛ محصول نوآور سال

درخت به زندگی انسان، برکت می بخشد

فضای سبز ذوب آهن اصفهان؛ میراثی گران بها و ارزشمند

راه اندازی فاز3 پروژه پلنت جدید اکسیژن ذوب آهن اصفهان

برای نخستین بار 
در کشور ذوب آهن 
اصفهان در کارگاه 
نورد 650 یا همان 
کارگاه تولید ریل 

ملی موفق به تولید 
ریل 54E1 مطابق با 

 استاندارد
 EN-13674 برای 
رفع نیاز کشور شد

فضای سبز ذوب 
آهن، امانت با ارزش 
و میراث گران بهایی 
است که باید با تمام 

توان آن را حفظ 
کرده و توسعه دهیم

انرژی موتورهای 
کمپرسورها از محل 

 MSDS4 پست
تامین می گردد

ضروری است که 
حتی کسانی که 

گروه پنج ایمنی را 
هم دارند بایستی 

مجددا در این ارزیابی 
شرکت کنند

معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شــرکت گفت: 
فضای سبز ذوب آهن، امانت با ارزش و میراث گران بهایی 
است که باید با تمام توان آن را حفظ کرده و توسعه دهیم.

آیین گرامیداشــت روز درختکاری با حضور جمعی از 
معاونین، مدیران و تاش گران فضای ســبز شرکت ۱5 

اسفندماه در تاالر آهن برگزار شد.
مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی 
شرکت در این آیین با اباغ سام ویژه مدیرعامل شرکت 
به تاشگران فضای سبز شرکت، گفت: کاشت درخت و 
نگهداری از فضای سبز کار خیری است که آثار آن برای 

همیشه باقی می ماند.
بهرامی افزود: فضای ســبز ذوب آهن، امانت با ارزش و 
میراث گران بهایی است که باید با تمام توان آن را حفظ 
کرده و توسعه دهیم و در این راستا برنامه های مدونی در 

دست اجرا می باشد.

معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شــرکت تأکید 
کرد: تاش همکاران در فضای ســبز همیشه در نظرها 
نمایان است و سرزندگی محیط ذوب آهن به فضای سبز 

گسترده و شاداب آن بر می گردد.
وی گفت: این که ذوب آهن در بین صنایع کشور، سرآمد 
فضای سبز است را باید حاصل تاش همکاران این بخش، 
حمایت های بی دریغ مدیریت عالی  و هماهنگی همه 

مسئولین شرکت دانست.
موسی سلیمانی مدیر خدمات شــهری و امور پسماند 
شــرکت نیز گفت: در عصر کنونی، فضای سبز و کاشت 

درخت ارزش بسیار حیاتی دارد.
وی به ۱6 هزار و 5۰۰ هکتار فضای سبز ذوب آهن اشاره 
کرد و افزود: نسل های گذشته ذوب آهن با درکی درست 
از آینده، این مساحت از فضای ســبز را احداث کردند و 
نسل های کنونی و آینده دراین شرکت وظیفه داریم با 

نگهداری از این سرمایه ارزشمند 
آن را توسعه دهیم.

سلیمانی با قدردانی از تاشگران 
فضای سبز شــرکت، گفت: این 
تاشــگران در گرمای تابستان و 
سرمای زمســتان به فضای سبز 
شرکت رســیدگی می کنند تا به 
طراوت محیط زیست کمک کنند.

وی افزود: آبیــاری ۲ هزار هکتار 
فضای ســبز به صورت شــبکه 
ای، نگهــداری از ۱۴ هــزار و 

5۰۰ هکتار به صــورت دیم، هــرس ۲5۰ هزار اصله 
درخت، کاشــت ۲۰ میلیون بذر بــادام کوهی و 3۲ 
هزار درختچه، سمپاشی، آفات زدایی و... و همچنین 
احداث 5 هکتار مزرعه تحقیقاتی، بخشــی از اقدامات 

این مدیریت در سال های اخیر است.
شایان ذکر است در این آیین ۱3 نفر از تاشگران فضای 
سبز شرکت با دریافت لوح مورد تقدیر قرار گرفتند و در 
پایان نیز مسئولین شرکت با کاشت چندین نهال درخت 

این روز را گرامی داشتند.

پلنت جدید اکسیژن ذوب آهن با ظرفیت نامی ۲5۰۰۰ 
نرمال مترمکعب در ســاعت بــه روش کرایژنیک و با 
تکنولوژی Internal Compression همراه با تولید 
ازت وآرگون بدون اســتفاده از هیــدروژن برای خالص 

سازی آرگون در مرحله راه اندازی است.
مجید عبدالنبــی جوزدانی مدیر اجرایی پــروژه های 
شــرکت با اعام این خبر گفت: در ادامه تکمیل پروژه 
پلنت اکســیژن، فاز3 این پروژه شــامل 3 دســتگاه 
کمپرسور، ۲ دستگاه کمپرســورهای اصلی MAC1 و 
MAC2  راه اندازی شــد و کمپرسورBAC  نیز در حال 

عملیات پیش راه اندازی می باشد.
وی افزود: انرژی موتورهای کمپرســورها از محل پست 

MSDS4 تامین می گردد و راکتورها و بانک خازنی به 
عنوان بخشی از سیستم تامین انرژی MV در نظر گرفته 

شده است.
مدیر اجرایی پروژه های شرکت گفت: شرکت صفافوالد 
ســپاهان به عنوان پیمانکار عملیات اجرایی و نماینده 
شرکت صاحب تکنولوژی شرکت در ایران، مدیریت های 
مهندسی پروژه های پشتیبانی تولید و تاسیسات جانبی ، 
تولید و توزیع برق، انرژی بهینه سازی سوخت و حراست 

در اجرا و تکمیل این پروژه نقش به سزایی دارند. 
افشــین رضوانی، مجری پروژه پلنت اکسیژن نیز گفت: 
ظرفیت هرکمپرسور 73۰۰۰ نرمال مترمکعب درساعت 

است .

مجری پروژه پلنت اکسیژن افزود: کمپرسورهای 
MAC ازنوع سانتریفیوژی هستند و انرژی مورد 
نیاز آن هــا از طریــق الکتروموتورهایی با قدرت 
8 مگاوات تامین می شــود که در ولتاژ 10KV  و 
جریان مصرفی 5۲5 آمپر به صورت آسنکرون در 

دور rpm 1496 کار می کنند. 
وی در تشریح فرایند تولید پلنت اکسیژن گفت: 
درمرحله اول کمپرســور، فشــارهوا را تا حدود 
۱/7 بار ابسولوت فشارگیری کرده و دمای هوا به 
حدود۱۰۰ درجه ســانتی گراد نزدیک می شود. 

در مرحله دوم فشــارهوا از۱/7 به نزدیک 3 بار ابسولوت 
افزایش می یابد و در مرحله سوم دمای هوا به حدود3۰ 

درجه سانتی گراد بر می گردد و در نهایت هوای مکش 
شده با 5/7 بار ابسولوت و دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد  

وارد پروسه تولید اکسیژن می شود.

طــرح 5S پمپخانــه 
3 ذوب آهــن اصفهان 
توسط مدیریت آبرسانی 
شــرکت و با همکاری 
و  راه  نــت  مدیریــت 
ســاختمان با موفقیت 

اجرا شد.  
مجید محسنی مسئول 
گردشــی  ســیکل 
آبرســانی  مدیریــت 
شرکت با اعام این خبر 
گفت: پمپخانه شماره 3  
ذوب آهــن اصفهان که 
وظیفه تامین آب مورد 
نیاز واحد تصفیه گاز کوره بلندهای ۱و۲ کارخانه و همچنین عملیات 
تصفیه و تثبیت آب را بر عهده دارد، در دهه ۴۰ تاسیس شد که طی این 
سالیان به دلیل ماهیت اسیدی آب آن، فرسودگی زیادی در تاسیسات 
ایجاد شده بود لذا تعمیرات اساسی این پمپخانه با بررسی های انجام 
گرفته در مدیریت آبرسانی شرکت و بر اساس طرح 5S  با هدف ارتقاء 

بهره وری در دستور کار قرار گرفت. 
وی افزود: این تعمیرات اساسی امکان هدایت آب از طریق کانال کشی 
به داخل منابع آب را فراهم کرد و ســبب شد هدر رفت آب نیز به صفر 

برسد.  
مسئول سیکل گردشی مدیریت آبرســانی تصریح کرد : از طریق این 
تعمیرات، تجهیزات جدید در پمپخانه 3 نصــب گردید و کارایی این 

مجموعه ارتقاء یافت. 
منصور دانشمند اپراتور پمپخانه شماره 3 شــرکت نیز گفت: پس از 
بررســی های فنی الزم و هماهنگی با بخش های مختلف، تعمیرات 
پمپخانه طی دو ماه و با حدود هزار نفر ساعت کار به صورت دو شیفت 
توسط همکاران سیکل گردشــی، برق و مکانیک مدیریت آبرسانی و 
مهندسی نت راه و ساختمان بدون وقفه و بر اساس طرح 5S انجام شد. 

اجرای طرح 5S در پمپخانه شماره 
3 مدیریت آبرسانی شرکت

تالشگران این بخش 
در آفتاب سوزان 
تابستان و سرمای 

زمستان به نگهداری 
و توسعه فضای سبز 
ذوب آهن مشغول 

هستند

آزمون و ارزیابی گروه پنج  ایمنی ذوب آهن اصفهان
Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

در راستای نظام آراستگی و بهبود شرایط زیست محیطی، اجرای 5s در 
کارگاه آماده سازی مواد و تغلیظ بخش آگلومراسیون اجرا شد. 

فرهاد شریعتی سرپرست کارگاه آماده سازی و تغلیظ آگلومراسیون 
با اعام این خبر گفت: در معادن، ضایعات فلزی، الســتیکی و بتنی، 
همراه با مواد اولیه بارگیری می شود موقع شــارژ مواد اولیه در بخش 
آگلومراسیون باید از ورود ضایعات به فرایند تولید این بخش جلوگیری 

شود.
وی افزود: عدم جلوگیری از ورود ضایعات موجب حوادث می شود به 
این منظور ساخت شبکه فلزی مناسب روی بونکرهای میانی مواد اولیه 
و جلوی توزین ها در دستور کار قرار گرفت و ضایعات جمع آوری شده 
در این مناطق پس از انتقال به بیرون از کارگاه در چند مرحله تفکیک  
و در محل های جمع آوری و با هماهنگی به مدیریت خدمات شهری و 

امور پسماند تحویل می شود.
شریعتی گفت: با توجه به افزایش مصرف سبوس برنج مورد استفاده در 
کف کامیون های حمل لجن تغلیظ، زمینی با مساحت مناسب تسطیح 
شد و با ساخت انبارک، ســبوس های موجود چیدمان و انبار شد که با 
این کار عاوه بر پیشگیری از پوسیدگی و پاره شدن گونی های سبوس 

از هدر رفت و صرف هزینه نیز جلوگیری به عمل آمد. 
شایان ذکر است؛ انبارک ساخته شده در وسعتی به طول ۱۲، عرض۴ 
و با ارتفاع ۴ متر ساخته شده که گنجایش ۲۰۰۰ گونی سبوس برنج 

را دارا می باشد.
محمد علی قدرتی پور-  خبرنگار افتخاری

ساماندهی کارگاه آماده سازی و 
تغلیظ آگلومراسیون
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حدیث هفته

 امام علی )ع(:  
بر تو باد به دوری از شیفتگی به دنیا، زیرا که تو را به بدبختی و گرفتاری 

می اندازد و تو را به طرف فروختن آخرت به سرای نیستی می راند. 

وجود هر گونه 
ضعف یا نقصان در 
سیستم روشنایی 

خودروهای سنگین 
می تواند منجر به 

وقوع حوادث ناگوار 
و در برخی موارد غیر 

قابل جبران گردد

در طول این 
مسافرت معنوی، 
راویان به خاطره 

گویی از دوران دفاع 
مقدس و شهدای 
گرانقدر پرداختند

توجه به خانواده ها و 
رابطه بین همسران، 

قطعا در میزان 
انگیزش کارکنان 

نقش دارد و برگزاری 
دوره آموزش 

خانواده گامی بسیار 
موثر در این زمینه 

می باشد

R e p o r t
گزارش

طرح ارتقای ضریب ایمنی خودروهای سنگین شرکت 
با بهینه ســازی و ایجاد تغییرات اساســی در سیستم 

روشنایی اجرا شد. 
پژمان پور نصراله بختیاری مجری این 
طرح در مدیریت راهبری و پشتیبانی 
ماشــین آالت و خودروهای سنگین 
با بیان این خبر به خبرنگار ما گفت: 
با توجه به این که سیستم روشنایی 
خودروهای سنگین به دلیل ماهیت 
عملیاتی این تجهیــزات از اهمیت 
باالیــی برخوردار اســت و وجود هر 
گونه ضعف یا نقصان در این سیستم 
می تواند منجــر به وقــوع حوادث 
ناگوار و در برخــی موارد غیر قابل جبــران گردد، برای 

 نخستین بار طرح جایگزینی سیستم روشنایی قدیمی
)چراغ های خطر عقب ( و تعویــض آن ها با چراغ های 
جدید ضد شــوک و ضربه با همکاری شــرکت پویش 

معادن ذوب آهن در حال اجراء است.
وی افزود: این طرح نوآورانه که نقش مهمی در پیشگیری 
از حوادث ناشــی از کاهش دید راننــدگان خصوصاً در 
شرایط نامساعد جوی و یا گرد و غبار در محل فعالیت و 
تردد این خودروها دارد در مدیریت راهبری و پشتیبانی 
ماشین آالت و خودروهای سنگین در حال پیاده سازی 

است.
به گفته مجری طــرح ، چراغ های خطــر جدید که در 
قاب های فومیزه با پوشش دهی اپوکسی و مقاومت باال 

و مجهز به چراغ های SMD  می باشــد با قابلیت باالی 
مقاومت در برابر ضربه ، فشار و نیز رطوبت، دارای دوام و 
عمر باالیی بوده و ضمن افزایش محسوس دید رانندگان 
ســایر خودروها، در هزینه های مربوط بــه نگهداری و 
تعمیرات خودروهای ســنگین نیز  صرفه جویی قابل 

توجهی به همراه خواهد داشت.
پور نصراله بختیاری تأکید کرد: کلیه مراحل ســاخت 
چراغ های جدید شــامل برش CNC  قاب های چراغ، 
اندازه گیــری و جایگزینی چراغ هــای SMD ، ایجاد 
پوشش اپوکسی، سیم کشــی، نصب و تست برای همه 

خودروهای سنگین با موفقیت ادامه دارد.
محسن کاشف الحق- خبرنگار افتخاری

بهینه سازی سیستم روشنایی خودروهای سنگین شرکت

حافظین و حاملین 
قرآن باید به ترویج 

این کتاب آلهی 
بپردازند زیرا عمل 
به قرآن از واجبات 

است آیین اختتامیه اولیــن دوره مســابقات قرآن کریم 
ویژه خانواده های شرکت های تابعه شستا که از ۱3 
اسفندماه به میزبانی ذوب آهن اصفهان آغاز شده بود 

۱۴ اسفند ماه در تاالر آهن این شرکت برگزار شد.
در این آییــن که آیت الــه رهبر مســئول هماهنگی 
تبلیغات اسامی، حجت االســام محمدحسین بلک 

مدیرکل سازمان اوقاف 
اصفهان، احمد احمدی 
سرپرســت مدیریــت 
منابع انســانی و توسعه 
مدیریت شرکت سرمایه 
و  گــذاری صدرتامین 
تعــدادی از معاونین و 
مدیران شرکت حضور 
داشــتند، مدیرعامــل 
ذوب آهــن اصفهــان 
با ابــاغ پیام و ســام 
میرهاشــم موســوی، 
تامیــن  مدیرعامــل 
اجتماعی، ابراهیم بازیان 
شــرکت  مدیرعامــل 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( و امیرحسین 
نادری مدیرعامل صدرتامین به شرکت کنندگان در این 
محفل قرآنی، گفت: حضور در محفل قرآنی، خود یک 
ثواب و برکت اســت و اکنون این برکت شامل مجموعه 
ذوب آهن اصفهان شده است. قطعا به برکت این رویداد 

فرخنده قرآنی، روزی و بهره وری در ذوب آهن اصفهان 
افزایش خواهد یافت.

وی خاطر نشــان ســاخت: با امید به خــدا و تاش 
کارکنان و دعای خیر حاملیــن و حافظین قرآن این 

صنعت هرچه بیشتر شکوفا می شود.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با قدردانی از دســت 
اندرکاران ایــن محفل نورانی و با بیــان که با افتخار 
میزبان چهره های نورانی از اقصی نقاط کشور بودیم، 
گفت: با برنامه ریــزی و تاش همــکاران از تمامی 
امکانات الزم استفاده شد تا این مسابقات در شرایط 
بسیارمطلوب برگزار شود خوشحالم که توانستیم این 
امر مهم را بــا موفقیت به پایان برســانیم و امیدوارم 
شــرکت کنندگان با یاد و خاطره خــوش اصفهان را 

ترک کنند. 
آیت ا... رهبر نیز گفت: حافظین و حاملین قرآن باید 
به ترویج این کتاب آلهــی بپردازند زیرا عمل به قرآن 

از واجبات است. 
وی افزود: برای کسانی که با قرآن عجین می گردند 
فقر معنا ندارد و این کتاب الهی سرمنشا برکات برای 
خانواده ها و جامعه اســت، کســانی که از این کتاب 

بگذرند به سوی تباهی و جهنم خواهد رفت .
مســئول دفتر هماهنگی تبلیغات اسامی شرکت، 
گفت: هر فــردی که با این کتاب مانــوس گردد و به 
آن عمل کند برای تمام زندگی خود می تواند برنامه 
ریزی کند. زیرا این کتاب ابعــاد عمیق و ژرفی دارد 
که می توان در تمامی جنبه های زندگی خود به کار 

ببند . 
وی یاد آور شــد: قرآن و عترت دو یادگار گرانبهایی 
اســت که پیامبر )ص( برای مســلمانان بــه یادگار 

گذاشت تا با تمسک به آنها گمراه نشویم .
وی با اشــاره به این که آینده ملــت، انقاب و جهان 
به قرآن وابسته اســت، گفت: در صورتی که به قرآن 

کریم عمل شود از راه راست دور نخواهیم شد .
حسام باقری دبیر برگزاری این مسابقات با قدردانی 
از ذوب آهن اصفهان به منظور برگزاری بی نقص این 
مسابقات گفت: این مســابقات در بهترین شرایط و با 
باالترین کیفیت برگزار شــد تعداد افرادی که در این 
مســابقات دارای رتبه های کشــوری بودند کم نبود 
 و داوران این مســابقات از بهترین داوران کشــوری

 بودند.

اختتامیه مسابقات قرآنی شرکت های تابعه شستا به میزبانی ذوب آهن اصفهان

کاروان خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان در سرزمین نور 
کاروان راهیان نور متشــکل از ۲5۰ نفــر از همکاران 
ذوب آهنی و خانواده های آن ها به همراه مســئولین 
و فرماندهان حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان، ۱5 
اســفند ماه با بدرقه جمعی از مسئولین شرکت، عازم 

مناطق عملیاتی جنوب کشور شد. 
این برنامه که به همت بســیج شــرکت و با همکاری 
مدیریت های روابط عمومــی و خدمات و امور رفاهی 
برگزار شــد، همکاران ذوب آهنی پس از زیارت مزار 
شــهدای گمنام  شــرکت در قالب پنج اتوبوس برای 
بازدید از آبادان، خرمشــهر، هویزه، دهاویه، مناطق 
عملیاتی کربای ۴و5 و عملیــات والفجر 8 راهی این 

مناطق شدند.
سرهنگ علیرضا فرهمند فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
شــهید تندگویان ذوب آهن در گفت وگو با خبرنگار 
آتشکار گفت: در طول این مسافرت معنوی، راویان به 

خاطره گویی از دوران دفاع مقدس و شهدای گرانقدر 
پرداختند و در شــب نیمه شعبان ســالروز والدت با 
ســعادت منجی عالم بشریت نیز جشــن با شکوهی 

برگزار شد.
 وی افزود: این برنامه همچون ســال های گذشته به 
منظور تجدید بیعت همــکاران ذوب آهنی و خانواده 
های آن ها بــا آرمان های امام)ره( و شــهدا، میثاق با 
مقام معظم رهبری و همچنین آشنایی نسل جوان با 
فرهنگ جبهه و شهادت صورت گرفت و 5 روز به طول 

انجامید.
همکاران ذوب آهنی در یادمان شــهدای 

عملیات والفجر 8 
کاروان راهیان نور ذوب آهن اصفهان، ۱6 اســفند ماه 
جاری در منطقه اروند کنار و محل یادمان شــهدای 

عملیات والفجر هشت بازدید کردند.

علیرضا کاظمی از رزمندگان 
اصفهانــی و حاضــر در این 
عملیات به تشــریح حماسه 
آفرینی هــا و مقاومت های 

رزمندگان اسام پرداخت. 
کاروان راهیــان نــور ذوب 
آهــن همچنین بــا حضور 
در عرشــه یکی از کشــتی 
های نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران انقاب اسامی در 
محدوده آب های اروند رود 
به تماشای منطقه و بقایای 

پل بعثت در زمان جنگ پرداختند. 
شــایان ذکر اســت؛ همزمان با شــب نیمه شعبان و 
والدت فرخنده حضرت ولی عصر)عج( مراسم جشن با 

شکوهی با حضور کاروان راهیان نور ذوب آهن اصفهان 
در مسجد اردوگاه شــهیده مریم فرهانیان برگزار شد. 
در این مراسم با اجرای مولودی خوانی، نورافشانی و... 

همراه بود .

Rگزارش e p o r t

رضایت کارکنان شرکت  از آموزش های ویژه خانواده

به همت مدیریت آموزش و توســعه سرمایه های 
انسانی و همکاری روابط عمومی شرکت پنجمین 
و ششــمین دوره آموزش ویژه خانواده های ذوب 
آهنی در ســال ۱۴۰۱ با حضور ســاالر فرامرزی 
دانشــیار روانشناسی دانشــگاه اصفهان و رئیس 
ســازمان نظام روانشناسی و موســوی از اساتید 
دانشــگاه اصفهان در محل باشگاه فجر ذوب آهن 

برگزار شد.

در حاشــیه این دوره آموزشــی با تنــی چند از 
 شــرکت کننــدگان  گفتگــو کردیم کــه در پی 
مــی آیــد؛ فــرزاد مانــی شــاغل در مدیریت 
تولیــدات کک و مــواد شــیمیایی بــا 9 ســال 
ســابق کار گفت: برگــزاری اینگونــه دوره ها در 
 ارتقای دانش و مهــارت خانواده ها بســیار موثر 

است.
وی مطالب و محتوی ارائه شــده در دوره آموزش 

خانــواده را کاربــردی و مطلوب عنــوان نمود و 
اســتمرار دوره هــای تکمیلی بــرای کارکنان را 

خواستار شد.
حسین کاظمی دیگر شــرکت کننده در این دوره 
گفت: توجه به خانواده ها و رابطه بین همســران، 
قطعا در میــزان انگیزش کارکنان نقــش دارد و 
برگزاری دوره آموزش خانواده گامی بســیار موثر 

در این زمینه می باشد . 
وی همچنین برگزاری دوره مهارت فرزند پروری 

برای خانواده های  ذوب آهنی را خواستار شد.
موســی گهروئی شــاغل در مدیریت اموال و انبار 
نیز ضمــن مثبت ارزیابی کردن  ایــن دوره گفت: 
این دوره در جهت رشد و آگاهی افراد بسیار موثر 

است.
 وی خواهــان افزایش مدت زمــان برگزاری دوره 

آموزش خانواده شد. 
فاطمه عباسی همسر حســین علی پور در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: با توجه به اینکه شیفت کاری 
بر روی ارتباطات همســران تاثیر منفی می گذارد 

برگزاری دوره آمــوزش خانــواد در بهبود روابط 
همسران نقش مهمی ایفا می کند. 

وی اســتمرار برگزاری دوره های آموزش خانواده 
در زمینه های ارتباط خانوادگی، برخورد با فرزند 
و ارتباط های اجتماعی را خواســتار شد و حضور 
مدیران، سرپرستان و کارکنان در کنار یکدیگر در 
دوره های آموزشی مذکور را در درک  عمیق تر از 

کارکنان و خانواده ها موثر دانست.    
پدرام کیانی معــاون مدیریت آموزش و توســعه 
ســرمایه های انســانی نیز در حاشــیه این دوره 
آموزشی در گفتگو با خبرنگار ما، هدف از برگزاری 
این دوره ها را ارتقای سطح توانمندی خانواده ها 
برای زندگی در دنیای امروز، کمک به بهداشــت 
روانیـ  اجتماعی خانواده ، بهبود روابط همسران 
و در نهایت کمک به بهره وری شغلی و انگیزش و 

رضایتمندی کارکنان عنوان نمود. 
وی پوشش حداکثری آموزش کارکنان و خانواده 
ها را از برنامه های آتی مدیریت آموزش شــرکت 

برشمرد.

20 اسفندماه؛  روز راهیان نور گرامی باد
۲۰ اسفند به مناسبت نخســتین حضور حضرت آیت ا... خامنه ای در 
جمع راهیان نور و بزرگداشت یاد شــهیدان جنگ تحمیلی، با عنوان 

روز راهیان نور نامگذاری و در تقویم ثبت گردیده است.
از ســال ۱376 گروه های مردمی خودجوش متشکل از رزمندگان در 
ایامی خاص نظیر عید نوروز، ایام محرم و... کاروان هایی را برای بازدید 
از مناطق جنگی ســامان می دادنــد و محل هایی نظیــر یادمان های 
فعلی شــلمچه، اروندکنار و فتح المبین مورد بازدیــد این کاروان ها 
قرار می گرفت. تا اینکه ســال ۱377 بسیج دانشجویی از ظرفیت های 
اردوهای راهیان نور اســتفاده کــرد و اعزام کاروان های دانشــجویی 

شروع شد. 
22  اســفند ماه؛   روز بزرگداشت شــهدا و سالروز صدور 

تاسیس بنیاد شهید
نام گذاری ۲۲ اســفند ماه به عنوان »روز بزرگداشت شهدا «، فرصت 
ارزنده و گرانقدری اســت برای یادآوری رمز جاری مانــدن یاد و نام 
شــهدای واالمقام، آن الگوهای ایثار و استقامت، شجاعت و شهامت و 
پاسداران حریم والیت و همچنین تبیین و ترویج فرهنگ واالی ایثار 
و شهادت و رســیدن به این تفّکر مهم که ما امنّیت، آزادی، استقال 
و اقتدار و عّزت امروز نظام مقدس جمهوری اســامی ایران و تمامی 
پیشرفت ها و داشــته هایمان در این ســال ها همه و همه را مدیون 
ایثار و از خودگذشتگی شهیدان واالمقام و فداکاری ایثارگران سرافراز 
و صبر و وفای خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران هســتیم و باید 

همواره قدردان و شاکر این عزیزان باشیم.
25 اسفند ماه؛ روز بزرگداشت پروین اعتصامی

رخشنده اعتصامی )۲5 اسفند ۱۲85ـ  ۱5 فروردین ۱3۲۰( معروف 
به پروین اعتصامی، شــاعر ایرانی بود. او بیشــتر به دلیل به کار بردن 
سبک شعرِی مناظره در شــعرهایش معروف است. مضامین و معانی 
اشــعار او، توصیف کننده دلبســتگی عمیق وی به پدر، اســتعداد و 
شــوق فراوان او به آموختن دانش، روحیه ظلم ســتیزی و مخالفت با 
ستم و ســتمگران، حمایت از حقوق زنان و ابراز همدلی و همدردی با 
محرومان و ستم دیدگان اســت. همچنین از او به عنوان »مشهورترین 

شاعر زن ایران« یاد شده است.
25 اسفندماه؛ سالروز بمباران شیمیایی حلبچه به دست 

ارتش بعث عراق
بمباران شــیمیایی حلبچه یا کشــتار حلبچه، یک حمله شیمیایی 
توســط نیروهای تحت امر صدام در شــهر حلبچه کردســتان عراق 
بود که در ۲5 اســفند ۱366 و طــی روزهای پایانی جنــگ ایران و 
عراق اتفاق افتــاد. در پی عملیات والفجــر ۱۰ و تصرف بخش هایی از 
کردستان عراق به دست نیروهای ایران در اواخر سال ۱366 که منجر 
به اســتقبال مردم این مناطق از نیروهای ایرانی شد، صدام حسین به 
پسرعمو و معاون خود، علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی، 
دستور بمباران شــیمیایی این مناطق را داد. در پی این حمله حدود 

پنج هزار تن از مردم حلبچه که عموماً غیرنظامی بودند کشته شدند.
25 اسفند؛ سالروز پایان سرایش شاهنامه فردوسی

روز ۲5 اسفند سال 388 خورشیدی )۴۰۰ قمری و ۱۰۱۰ میادی( 
ســرایش شــاهنامه پایان یافت. حکیم توس پس از ســی سال رنج 
و تحمل مرارت و تنگدســتی ایــن گنجینه بــزرگ فرهنگی را برای 

ایران زمین به یادگار گذاشت. 

مناسبت های هفته

اهدای بسته های معیشتی
 با پشتیبانی کارکنان شرکت

کمک به نیازمندان و کسانی که شاید هر قدم کوچک ما، روزنه امیدی 
در زندگیشان ایجاد نماید، زیباترین و پسندیده ترین عملی است که 
می توان با آن جهان هستی را مملو از حس مهر و عطوفت ساخت. در 
نزدیکی ما دست هایی هستند که به دالیل مختلف به یاری همنوعان 
خود نیازمند شده و امیدشــان به قلب های مهربانی است که بنی آدم 
را اعضای یکدیگر می دانند و نســبت به محنت دیگران، غم و اندوه به 

دل می گیرند .
 موسســه خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن اصفهان با پشتوانه کمک 
های تاشــگران این شــرکت از ســال ۱36۱ آغاز به کار نموده و با 
شناســایی و کمک رســانی به نیازمندان به ویژه نیازمندانی که عضو 
خانواده بزرگ این مجتمع عظیم صنعتی هستند، این امکان را فراهم 
ساخته تا کمک های کارکنان شرکت به بهترین وجه ممکن به دست 

نیازمندان برسد .
در این راستا و در آستانه ســال جدید و در ادامه اقدامات خیرخواهانه با 
مساعدت ویژه مدیرعامل شرکت، ۴5۰ بسته معیشتی از سوی موسسه 

خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن اصفهان به مددجویان اهدا شد.
مهدی دانشمند مدیرعامل موسسه خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن 
اصفهان در گفتگو بــا خبر نگار ما با اعام این خبر، گفت: در آســتانه 
ســال جدید با مســاعدت ویژه مهندس کوهی، ۴5۰ بســته کمک 
معیشتی، شــامل ۱۰ کیلو برنج، ۱ کیلو گوشــت، 3 بطری روغن، 3 
بســته ماکارونی، ۲ قوطی رب گوجه، ۲ کیلو خرما، هر بسته به ارزش 

حدود یک میلیون و صد هزار تومان توزیع شد.
وی با بیان این که در سال گذشته حدود ۲ میلیارد و هشتصد میلیون 
تومان شــامل مواد غذایی، هزینه زندگی، درمــان، جهیزیه، آزادی 
زندانیــان و به مددجویان پرداخت شــد، افزود: در یازده ماهه ســال 
جاری نیز مبلغ یک میلیارد و دویســت میلیون تومان، شــامل 7۴۰ 
میلیون تومان هزینــه درمان، 65۰ میلیون تومــان هزینه جهیزیه و 
لوازم خانگی و 55۰ میلیون تومان هزینه مواد غذایی پرداخت شــده 

است.

خبر

به مناسبت نیمه شعبان، میالد با سعادت 
منجی عالم بشــریت حضرت امام زمان 
)عج( با حضور معاونین، مدیــران و کارکنان 
ذوب آهن اصفهان 16 اســفندماه، جشــن با 

شکوهی در تاالر آهن این شرکت برگزار شد.
آیت ا... رهبر مســئول هماهنگی تبلیغات اســامی 
ذوب آهن اصفهان در این آیین جشــن بــا بیان این 
که حضرت ولی عصر)عج(، مهدی همه امت ها است، 
گفت: پیامبران الهی در پیاده ســازی و اجرا رسالت 
خود به حضرت مهدی)عج( متوســل می شــدند و 

وعده ظهور ایشان را می دادند.
وی افزود: نیمه شــعبان، روز مستضعفان است یعنی 
افرادی که توســط ایادی قدرت ضعیف شدند طبق 

وعده الهی وارثان دنیا خواهند بود.
مســئول هماهنگی تبلیغــات اســامی ذوب آهن 
اصفهان گفت: مصلحان جهان به این نتیجه رسیدند 
که تمدن در عصر مهدی)عج( خواهد بود و ایشــان 

وعده خدا به امت ها هستند.
آیت ا... رهبر تاکیــد کرد: حضرت حجــت در تمام 
مراحل زندگی افراد از آن ها حمایت های دلســوزانه 
ای دارند و این حمایت ها باعث استمرار و دوام اسام 
و تشــیع می شــود و داد و عدل آن حضرت فراگیر و 

جهان شمول است.
وی افزود:  افــراد متعهــد از ارکان اصلــی در نظام 
حاکمیت عدل مهدوی هستند و الزم است با مراقبت 

و تزکیه نفس در زمره این افراد قرار گیریم.

آیت ا... رهبــر تصریح کرد: 
اگرچــه مــردم با چشــم 
ظاهــری امــام زمان)عج( 
را نمی بیننــد امــا خدا این 
شایستگی را به شیعیان آن 
حضرت عنایت کــرده تا با 
چشم دل و باطنی با حجت 

خدا ارتباط برقرار کنند.
مسئول هماهنگی تبلیغات 
اسامی ذوب آهن اصفهان 
از  حضــرت  آن  گفــت: 
مشکات و ســختی های ما 

غافل نیستند. شایان ذکر اســت؛ این جشن باشکوه 
با مدیحه سرایی و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی 

همراه بود.

برگزاری جشن با شکوه نیمه شعبان در ذوب آهن اصفهان

مصلحان جهان به 
این نتیجه رسیدند 
که تمدن در عصر 

مهدی)عج( خواهد 
بود و ایشان وعده 

خدا به امت ها 
هستند



تسلیت
همکاران گرامی آقایان:

ابراهیم ایمانی، قهرمان ثابتی، حمید حیدری
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V a r i o u s
گوناگون

بر بال لک لک ها

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 ســالمتی و موفقیت در تمام مراحل 
زندگی داریم. اسامی این نی نی کوچولوها و پدر 

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

آسمانی

آسمانی

آموزش

خبر

هوشمندی کسب و کار) قسمت 4(

استارباکس؛ استفاده از تاریخچه خرید
استارباکس یک برند مشهور در حوزه ســرگرمی است. آن ها همچنین 
از داده ها، برای برنامه ریزی برنامه های رشــد خود با استفاده از بهترین 
ابزارهای BI استفاده می کنند. فاکتور تولید شده برای هر مصرف کننده 
جزئیات زیادی در مورد شــخص دارد. تمام این جزئیات در سیســتم ها 
ذخیره می شــوند و تحلیل گران تجاری این داده ها را استخراج می کنند 
تا اطاعات مفیدی به دست آورند.همه این اطاعات به آن ها کمک می 
کند تا مناسب ترین پیشــنهادات و تخفیف ها را به مشتریان ارائه دهند 

تا مشتریان بیشتری را جذب کنند و مشتریان فعلی خود را حفظ کنند.
Walmart ؛ مطالعه جزئیات مصرف کننده

والمارت یک ســوپرمارکت خرده فروشــی پیشرو اســت که همه لوازم 
خانگی ممکن را در یــک مکان ارائه می دهد. این اســتراتژی قرار دادن 
محصول آن هاســت که می تواند شــانس فروش آن ها را افزایش دهد. 
اگر بدانند چه اقامی نظر خریداران را جلــب می کند، می توانند همان 
محصوالت را در جلو دید و دســترس قرار داده و فروش خود را افزایش 
دهند. برای اتخاذ این تصمیمات، والمارت داده هــای مصرف کننده را 
مطالعه می کند و اطاعات مربوط به تاریخچه خرید را واکشی می کند. 
آن ها تعیین می کنند که کــدام محصــوالت پرفروش ترین و کمترین 

ترجیح را در میان مصرف کنندگان دارند.
با استفاده از تمام این جزئیات، والمارت طرح فروشگاه خود را ایجاد می 
کند و به مشــتریان خود تخفیف می دهد. عاوه بــر این، هوش تجاری  
)BI(همچنین به آن ها کمک می کند تا جزئیات مشــتریان وفادار خود 
را پیدا کنند و با ارسال هشدارهایی برای تخفیف های منحصر به فرد در 
مناسبت های خاص، با مشتریان در تماس هســتند. این موارد، تجارت 
والمــارت را به طور قابل توجهــی ارتقا می دهد و نمــودار فروش آن ها 

بهبود می یابد.
Uber ؛ استفاده از داده های زمان واقعی

تاکسی های اجاره ای در سال های اخیر محبوبیت زیادی به دست آورده 
اند و اوبر یک نمونه موفقیت آمیز این حوزه است. آن ها داده های اناین 
در مورد ترافیک، تقاضای تاکسی و بســیاری موارد دیگر را برای تصمیم 
گیری، دریافت می کنند. برای مثال، هزینه اوبر در ســاعات اوج رفت و 
آمد برای کاربران  افزایش می یابد. این اتفــاق می افتد زیرا تقاضا در این 
مدت افزایش می یابد و شرکت ترجیح می دهد مسافرانی را ببرد که برای 

پرداخت هزینه بیشتر مشکلی ندارند.
به این ترتیب، این شرکت ســود زیادی به دست آورد و جایگاه مورد نظر 

خود را در بازار تاکسی اجاره کسب کرد. 
مدیریت فناوری اطالعات

به مناسبت نیمه شعبان، میاد با سعادت امام زمان )عج(، در بخش های مختلف 
شرکت با حضور پرشور تاشگران ذوب آهنی، مراسم جشن برگزار و در شب 
عید نیمه شعبان در ترمینال آزادگان، برنامه های فرهنگی و هنری و همچنین 

نورافشانی اجرا شد . 
مراسم جشن نیمه شعبان در مقابل مرکز پخت با حضور مهدی بهرامی معاون 
پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت و مســئولین مدیریت خدمات و امور 
رفاهی از جمله این برنامه ها بود. در حاشیه این مراسم همچنین از فضای مقابل 

رستوان مرکزی که زیباسازی شده است، رونمایی شد .
مراسم جشن نیمه شــعبان در کارگاه بزرگ الکتریکی شرکت به همت حوزه 
مقاومت بسیج شهید تندگویان و پایگاه مقاومت بسیج اباذر و شهدای ذوب آهن 
نیز فضای این شرکت را آکنده از عطر میاد امام زمان )عج( نمود. این جشن با 
سخنرانی حجت االسام صغیرا مشاور و کارشناس خانواده و مدیحه سرایی اهل 

بیت)ع(، اجرای موسیقی محلی و مسابقه همراه بود . 
نوای جشن نیمه شعبان در بخش فوالدســازی نیز طنین انداز و از تاشگران 

شرکت با شربت و شیرینی پذیرایی شد. 

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

ازدواج و تشکیل خانواده، فصلی نو و سبز در  زندگی انسان است. 
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیراً 
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید، تبریک گفته، برای 
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند، فرزندان نیکو و سامتی 

در سایه اهل بیت)ع( و آقا ا مام زمان)عج( آرزومندیم.

دیدار تیم های فوتبال پیکان تهران و ذوب آهن اصفهان با تســاوی تمام 
شد.

هفته بیست ودوم لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری دیدار تیم های پیکان 
تهران و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه انقاب کرج آغاز شد که این بازی 

در نهایت با تساوی بدون گل به اتمام رسید.
پیکان با این تســاوی خانگی ۲۲ امتیازی شــد و از رده سیزدهم جدول 

تکان نخورد. ذوب آهن نیز با ۲۴ امتیاز در رده دهم باقی ماند.
ذوب آهن با ۱۲ مساوی و پیکان با ۱۰ مســاوی بعد از مس رفسنجان با 

۱3 مساوی دارای بیشتری مسابقه بدون برنده لیگ برتر هستند.

جدال پیکان و ذوب آهن برنده نداشت

جشن نیمه شعبان در بخش های 
مختلف شرکت

خبر

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در یک بازی نزدیک، پر 
التهاب و پر برخورد توانســت در واپسین ثانیه ها ذوب 

آهن اصفهان را با اختاف دو امتیاز شکست دهد.
لیگ برتر بسکتبال مردان کشــور پس از وقفه به دلیل 
اردوی آماده ســازی تیم ملی درحالی به کار خود ادامه 
داد که تیم شهرداری گرگان در خانه پذیرای ذوب آهن 

اصفهان بود.
در کوارتر ابتدایی تیم شــهرداری 
گرگان بازی برتر خود را به حریف 
اصفهانی دیکته کرد و با نتیجه ۲3 
 بر ۱۴ به اســتقبال وقت دوم بازی 

رفت.
اما در کوارتــر دوم تیم ذوب آهن 
اصفهان نبض بازی را در دســت 
گرفــت و با کــم کــردن فاصله 
امتیازی 38 بــر 37 و تنها با یک 
اختــاف درحالــی در وقت دوم 
شکســت را پذیرفت کــه بهنام 
یخچالی یکی از مهم ترین بازیکنان شهرداری گرگان با 
خطای شدید بازیکن ذوب آهن مصدوم و از ادامه بازی 

باز ماند.
تماشاگران گرگانی که با ذوق و شــوق فراوان و یکصدا 
تیم خود را تشویق می کردند در وقت سوم شاهد بازی 

پر اشــتباه بازیکنان شــهرداری بودند و از دست دادن 
امتیازات متعدد زیر سبد باعث شــد این وقت بازی با 

نتیجه 58 بر 57 به سود میهمان اصفهانی خاتمه یابد.
بازی ســریع بازیکنان اصفهان و از طرف دیگر از دست 
دادن امتیازات یکی پس از دیگری وقــت چهارم را پر 
التهاب کرده بود به طوری کــه در میانه های این وقت 
درگیری فیزیکی بین بازیکنــان دو تیم تنش در میان 

تماشاگران را به اوج خود رساند.
درحالی که ذوب آهن اصفهان هفــت امتیاز از میزبان 
پیش افتاده بود با ملتهب شدن سالن مسابقه امتیازات 
را از دست دادند و در نهایت در فاصله سه ثانیه مانده به 
اتمام بازی با پرتاب سه امتیازی رسول مظفری بازی را 

واگذار کردند.
بازیکنان ذوب آهن اصفهان که تاش داشتند در آخرین 
ثانیه ها برتری از دســت رفته خود را بــاز پس گیرند با 
سوت پایان توسط داور بازی با اختاف دو امتیاز و نتیجه 

8۲ بر 8۰ متحمل شکست شدند.

برد ثانیه آخری شهرداری گرگان برابر ذوب آهن اصفهان

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/11/26راه آهنحمیدرضا خدابخشی

نفرات برتر ایمنی در آذرماه
  مدیریت ایمنی وآتش نشانی شرکت با قدردانی از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی موجبات آرامش و افزایش بهره وری در ذوب آهن اصفهان را فراهم می 
کنند، افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در آذرماه معرفی کرد. این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت ایمنی و آتش نشانی هدایای خود را دریافت 
کنند. بنا به اعالم مدیریت ایمنی وآتش نشانی ذوب آهن اصفهان، از سال 1399 تا آذر ماه سال جاری، 704 نفر از کارکنان کارگاه های مختلف شرکت به عنوان نفرات برتر 

ایمنی معرفی شده و کارت هدیه سی میلیون ریالی خود را از این مدیریت دریافت نموده اند.

   حسن دهقانی
شماره پرسنلی:  429791 

كوره بلند

   كامران صادقی
شماره پرسنلی:736973 

راهبری  ماشین آالت 

  محسن نوذری
شماره پرسنلی:403903 

آزمایشگاه مركزی

 رسول عبدالبراتی
شماره پرسنلی:  425222 

راه آهن

  محمد عبدالغالمی
شماره پرسنلی: 459793 

فوالدسازی

     حبیب اله كاظمی
شماره  پرسنلی:   428400 

كک سازی
 

     لطف اله مختاری 
شماره  پرسنلی:   483227 

پشتیبانی فروش
 

  محمود گرم آبی
شماره پرسنلی:  402931 

كک سازی

  محمدمهدی غیور
شماره  پرسنلی:  429929 

امورفنی و برنامه ریزی تولید

  مرتضی عالی پور
شماره  پرسنلی:  1744755 

فوالدسازی

  غالمرضا هوازاده
شماره پرسنلی: 406511 

تولید و توزیع برق

   رحمت بذرافشان 
شماره پرسنلی:  442204 

اتوماسیون

  مصطفی بهرامی 
شماره پرسنلی:    6175350 

مهندسی فوالد تكنیک

  رمضانعلی مهربانی 
شماره پرسنلی: 7017201 

نت راه وساختمان

  سعید قادری
شماره  پرسنلی:  447575 

نورد 

  حسین تاجمیری
شماره  پرسنلی:    7001762 

پشتیبانی فروش

  عباس نامداریان
شماره  پرسنلی:    7041069 

آبرسانی

  رضا كریمی
شماره  پرسنلی:    7060041 

تولید و توزیع برق

 حمید عابدی
شماره  پرسنلی:  455307 

نورد 

 مجید زارع
شماره  پرسنلی:  7045502 
انرژی وبهینه سازی سوخت

 فیض ا... نجفی
شماره  پرسنلی:  7154693 

آگلومراسیون

 محمد حسین كاظمی
شماره  پرسنلی: 7049619 

نت مكانیک 

 مجیدامیر یوسفی
شماره  پرسنلی: 7019576 

خدمات وامور رفاهی

   مهدی پورجعفری
شماره پرسنلی: 444736 

بهداشت ومحیط زیست

   مریم بنی هاشمی
شماره پرسنلی: 6940261 

 مهندسی و پویش ساخت

   مهدی خالدی
شماره پرسنلی:   7032468 

نسوز

  حسن خاشعی
 شماره پرسنلی:    431788 

نورد 

  غالمرضا خدابخشی
 شماره   پرسنلی:  6159214 

 توسعه صنعت لنجان

 حسین محمدخانی
شماره پرسنلی:   411914 

كیفیت

 داود احمدی
شماره  پرسنلی: 450754 

نورد 

 محمد برزكار
شماره  پرسنلی:    7016949 

كوره بلند

 حمیدرضا براتی
شماره  پرسنلی:   7044097 

نت مكانیک

 عباس مختاری
شماره  پرسنلی:   7100852 

آگلومراسیون

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/11/29امیر مهدیانبارمحصولحسین محمدی

1401/11/25رادمانكیفیتفرهاد مختاری

1401/11/11مطهرهآزمایشگاه مركزیمهدی حیدری

1401/12/04دلنازفروشیونس رهنمایی

1401/11/30علینوردمهدی توكلی

1401/10/03نوژاننوردحمید جهانگیری

1401/11/17درسانوردعلی ایرانپور

1401/11/25آوینانوردمحمد كاظم رحیمی


