
مهندس رخصتی در کنفرانس تخصصی استیل پرایس خبر داد:

 برنامه ذوب آهن اصفهان برای تولید 400 
هزارتن محصوالت با ارزش افزوده باال 

سخن اول
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(:

افشای توطئه صهیونیست ها از 
کارهای ضروری در حج است
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صنعت فوالد کشور در حال 
حاضر با کمبود تکنسین 

مواجه است

اهمیت فوالد آلیاژی برای 
سازه های ایمنی و توسعه 

صنعتی کشور

تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باال یکی از استراتژی 

های ذوب آهن است

صادرات یک میلیون و 100 
هزار تنی، ُمهر تاییدی بر 
کیفیت جهانی محصوالت 
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یادواره شهید دکتر مصطفی چمران و 1۷ شهید واال مقام مدیریت مهندسی نورد با مشارکت 
پایگاه مقاومت شــهید چمران و مدیریت نورد 25 خردادماه در تاالر آهن ذوب آهن اصفهان 

برگزارگردید.

برگزاری یادواره شهید چمران و 1۷ شهید واالمقام 
مهندسی نورد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران حج 
امسال، حج را ستون زندگی انسان و دربردارنده پیام ها و 
درس های مهمی برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی 
انسان دانستند و بر لزوم تأمین امنیت همه زائران به ویژه 
زائران ایرانی به عنوان مطالبه جدی جمهوری اسالمی از 

دولت میزبان تأکید کردند.
ایشان حج را برنامه مدبرانه الهی با زوایا و ابعاد و گستره ای 
متفاوت از سایر برنامه های دینی خواندند و گفتند: قرآن 
کریم حکمت حج را ستون زندگی بشر بیان می کند. حج در 
بردارنده تعالیم و تمرین هایی است که به بشر و نسل های پی 

در پی می آموزد چگونه ارکان زندگی خود را انتخاب کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، تعلیم همزیستی، ساده زیستی و 
اجتناب از گناهان و امور در دسترس اما نیازمند مراقبت را از 
جمله درس های مهم حج برشمردند و در بیان چند توصیه 
افزودند: همه حجاج و همچنین مسئوالن حج قدر این نعمت 
بزرگ را بدانند و قدردانی آن هم عبارت است از نیت قربت 
برای خداوند و انجام امور به صورت محکم، متقن و همراه با 

ابتکار.
ایشان حجاج را به ایجاد آمادگی درونی برای این سفر معنوی 
بسیار مهم و پرهیز از امور ناپسندی همچون بازارگردی 
سفارش مؤکد کردند و گفتند: سوغاتی واقعی سفر حج، قرائت 
قرآن، نماز و طواف در مسجدالحرام است و نباید وقت گرانبها 

را برای کارهای بیهوده هدر داد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به این که حج مظهر اتحاد 
امت اسالمی است، گفتند: باید همه تالش به کار گرفته شود 
تا هیچ خللی به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود زیرا ایجاد 
اختالف بخصوص اختالف میان شیعه و سنی از ترفندهای 

انگلیسی ها است.
با  روشنگرانه  و  تماس های خوب  اسالمی،  انقالب  رهبر 
زائران کشورهای دیگر و استفاده از قرآن و ُقّراء خوب را از 
جمله زمینه های افزایش اتحاد برشمردند و با تأکید بر این 
که صهیونیست ها بالی فوری و نقد جهان اسالم هستند، 
افزودند: افشای توطئه و طراحی صهیونیست ها از کارهای 
ضروری در حج است و دولت های عربی و غیر عربی که بر 
خالف خواست ملت ها و برای خواست آمریکا، به سمت 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رفته اند، بدانند این 
نشست و برخاست ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت جز 

استثمار آنها به وسیله رژیم صهیونیستی.
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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

رئیس جمهور در اصفهان:
حضور ذوب آهن اصفهان در کنفرانس بیلت و محصوالت دولت برای حل مشکل آب اصفهان برنامه دارد

تخت خاورمیانه و شمال آفریقا

رئیس جمهــور در بــدو ورود به اصفهان گفــت: کم آبی از 
مسایلی است که دولت برای رفع آن برنامه دارد و اطمینان 
داریم با کمک مســئوالن محترم و مــردم عزیزمان در این 

استان، این مشکل قابل رفع است.

سید ابراهیم رئیســی روز پنج شنبه در 
بدو ورود به اســتان اصفهان در گفتگو 
با خبرنگاران گفت: اســتان اصفهان در 
دفاع مقدس، نقشی مثال زدنی داشت. 
۲۳ هزار شــهید و قریب بــه ۵۰ هزار 
ایثارگر همه گواه بر این است که حقیقتاً 
اصفهان، استان انقالب و استان دفاع از 

ارزش های انقالب اسالمی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه این صفات 
برای همــه به ویــژه برای مســئوالن 
مسئولیت آفرین است، اظهار کرد: باید 
نسبت به اصفهان توجه خاصی داشت تا 

مشکالت مردم استان را اذیت نکند.
وی اصفهان را اســتان اســتعدادها و 
ظرفیت های فــراوان توصیف و تصریح 
کــرد: اصفهان، اســتان کشــاورزی، 
گردشگری و صنعت است که می تواند به 
قطب علم و فناوری تبدیل شود. در کنار 
اینها مهم ترین ظرفیت اصفهان نیروی 
انسانی کارآمد و تحصیلکرده ای است که 

در استان داریم.
آیت ا... رئیسی با اشاره به اینکه بیش از 
همه مشــکالت کم آبی مردم استان را 
رنج می دهد، خاطرنشــان کرد: کم آبی 
از مسایلی اســت که دولت برای رفع آن 
برنامه دارد و اطمینــان داریم با کمک 
مسئوالن محترم و مردم عزیزمان در این 

استان، این مشکل قابل رفع است.
رئیس جمهور رفع مشــکل کم آبی را 
نیازمند نوعی از مدیریت دانست که در 
اعمال این مدیریت مــردم همراه دولت 
خواهند بود و گفت: به این نکته در سفر 
توجه شــده و اعتباراتی در نظر گرفته 

شده است.
همچنیــن محمدهــادی زاهدی وفا، 
سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در ســفر بــه اصفهــان ، به 
نمایندگی از دولت به شهرهای نجف آباد ، تیران و کرون رفت 

و با مردم و مسئولین این شهرها دیدار و گفتگو کرد. 
وی در دیدار با مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن 

اصفهان ، ضمن قدردانی از زحمات تالشگران این شرکت ، 
ابراز نمود که به زودی از این مجتمع عظیم صنعتی بازدید 

کند . 
سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر با 
خانواده شهیدان حجتی دیدار کرد و همچنین با حضور در 
گلزار شهدای نجف آباد به شهید حججی ادای احترام نمود . 
افتتاح میدان میوه و تره بار شهدای گلدشت ، بازدید از پروژه 
عمرانی ساخت بیمارستان ۲16 تختخوابی نجف آباد و دیدار 
با اقشار مختلف مردم از جمله برنامه های زاهدی وفا در این 

شهرستان ها بود . 
همچنین  دکتر علی سالجقه معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور به نمایندگی از دولت 
با استقبال مسئولین استان و شهرستان وارد فوالدشهر شد 
و در محل مصلی این شهر بر سر مزار شــهدا قرائت فاتحه 

نمود. 
وی از یکی از ساختمان های بلند مرتبه این شهر بازدید کرد 
و در خصوص مباحث ایمنی توضیحاتــی ارائه نمود. دکتر 
علی ســالجقه همچنین از پروژه های ساختمانی در محله 
مسکن مهر فوالدشهر بازید کرد و نحوه حضور ساکنین در 
این محالت و امکانات اختصاص یافته به آنها را از مسئولین 

حاضر جویا شد.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست کشــور در ادامه از 
شهرک حمل و نقل کاالی زرین شهر بازدید نمود و پس از 
دیدار مردمی به ویژه دیدار با کشــاورزان ، در جلسه شورای 

اداری شهرستان لنجان حضور یافت . 
دکتر سالجقه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بسته کاملی 
برای تأمین منابع آبی زاینده رود پیش بینی شده است، گفت: 
بعد از سفر وزیر نیرو به استان اصفهان و بازدیدهای صورت 
گرفته، کار آغاز شــده و چندین اقدام اساسی در این زمینه 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه تأمین آب شرب اســتان اصفهان، اولویت 
نخست این اســتان اســت، اظهار کرد: پیگیری مشکالت 
مربوط به محیط زیست، کشاورزی و صنعت در اولویت های 
بعدی قرار دارد و برای رفع این مشکالت الزم است که یک 

طرح جامعی برای حوضه آبریز زاینده رود ارائه شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت با تاکید بر توجه به 
مبحث بازچرخانی آب افزود: خوشبختانه صنایع اصفهان 
به سمت بازچرخانی حرکت کرده اند به طوری که بعضی از 
صنایع کامالً آب را بازچرخانی و مورد استفاده قرار می دهند 

که این مهم باری را از زاینده رود برمی دارد.

ذوب آهن اصفهــان در کنفرانس بیلــت و محصوالت تخت 
خاورمیانه و شــمال آفریقــا )یازدهمیــن کنفرانس متال 
اکسپرت( که روزهای ششــم و هفتم ژوئن ۲۰۲۲ در مسقط 
پایتخت کشــور عمان با حضــور تعــدادی از متخصصان و 
صاحب نظران فوالد و مواد اولیه برگزار شــد، حضوری فعال 

داشت.
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به عنوان 
یکی از سخنرانان اصلی در این کنفرانس به تشریح چشم انداز 
فوالد ایران و جهان و چالش ها و فرصت های پیش رو پرداخت 
و سپس ضمن معرفی این مجتمع عظیم صنعتی، طرح های 

آتی و چشم انداز تولید این شرکت را بررسی کرد.
در حاشیه این کنفرانس مذاکرات مهمی در خصوص جذب 
مشــتریان بالقوه و نیازســنجی بازار برای محصوالت جدید 

توسط تیم های فروش و بازاریابی شرکت صورت گرفت.

اصفهان، استان 
کشاورزی، 

گردشگری و صنعت 
است که می تواند به 
قطب علم و فناوری 

تبدیل شود

ذوب آهن اصفهان در راســتای مســئولیت های 
اجتماعی و پاســخگویی ســریع به ســواالت، 
انعکاس پیشــنهادات و رســیدگی به انتقادات 
کلیه ذینفعان از جمله کارکنان شــرکت و مردم 
منطقه که در برنامه های مدیریت عالی شــرکت 
 قــرار دارد، اقدام بــه ایجاد میز خدمــت نموده 

است.
میز خدمت ذوب آهن اصفهان در شهر فوالدشهر، 
فرهنگســرای امام رضا)ع( قرار دارد و در ساعات 

اداری آمــاده دریافت 
نظـــرات و سـواالت 
مراجعیــن  کلیــــه 
اســــت و جهــــت 
پاســخگویی ســریع 
و مناســب از ســوی 
مســئولین شــرکت 
 پیگیــری الزم انجام 

می شود.

میز خدمت 
ذوب آهن اصفهان 
در شهر فوالدشهر، 
فرهنگسرای امام 
رضا)ع( قرار دارد

راه اندازی میز خدمت ذوب آهن اصفهان

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

1 04/0 /311401 /03 /61401 ردیف سوئیچ و استوریج107697مناقصه1

خرید تجهیزات شبكه مربوط به پروژه 107707مناقصه2
   -08          /04          /1401ارتقاء زیر ساخت مركز داده

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران و پیمانكاران شماره 108670
 )Shaft furnace ( موضوع : سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری و انتقال  واحد گندله سازی به روش كوره عمودی

به ظرفیت 600 هزار تن در سال )فاز اول( به صورت BOT )در خراسان جنوبی(
شركت ســهامی ذوب آهن اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه نسبت به انتخاب ســرمایه گذار و پیمانكار 
واجد صالحیت فنی و مالی و دارای تجربیات مفید جهت اجرای پروژه احداث واحد گندله سازی به ظرفیت 600 هزار تن 
در سال )و قابلیت توسعه با اجرای فاز 2 به ظرفیت 600 هزار تن در سال( به روش BOT و از طریق ارزیابی پیمانكاران 

واجد شرایط و سپس برگزاری مناقصه اقدام نماید.
از شــركت ها و كنسرســیوم های داخلی و خارجی كه دارای توانایی مالی، امكانات عملیاتی و اجرایی و تجربیات مفید و 
مرتبط در زمینه  پروژه فوق می باشــند دعوت می شــود پرسشــنامه ارزیابی پیمانكاران را از تاریخ 1401/3/28 الی 
1401/4/8 از وب ســایت ذوب آهن اصفهان )WWW.Esfahansteel.ir - سامانه جامع تامین كنندگان( دریافت 
و پس از تكمیل مدارك ارزیابی كیفــی حداكثر تا تاریخ 1401/4/15 به آدرس: اصفهــان - انتهای اتوبان ذوب آهن - 
كارخانه ذوب آهن اصفهان - ساختمان توحید-طبقه هفتم - دفتر مدیریت خرید تجهیزات و قراردادهای توسعه و یا 

از طریق آدرس ایمیل Commercial@EsfahanSteel.ir ارسال نمایند.
تلفن: )پاسخگویی سؤاالت بازرگانی 2166 و 03152573934- سؤاالت فنی 03152573099( 

دورنگار:2061 - 0315257
روابط عمومی شركت

آگهی 
فراخوان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 برای دســتیابی به ظرفیت اســمی در شرکت چه 

راهکارهایی ارائه می نمایند؟
کارشناســان حوزه بهره برداری: بررسی تخصصی و فنی جهت 
جایگزینی و تامین تجهیزات فرســوده در خط تولید با توجه به 
تجهیزات و امکانات روز دنیا، استفاده از تجهیزات چند تولیدی 
به جای تک تولیدی با همان انرژی موجود، حمایت همه جانبه 
جهت تامین مواد اولیه با کیفیت و پایدار، ســرمایه گذاری در 
زمینه حــذف ناخالصی ها از ســنگ آهن پیش از اســتفاده از 
آن در کوره بلند، کنترل مداوم شــاخص ها و داده های بخش 
های تولیــدی، برطرف کردن ســریع و به موقع مشــکالت به 
وجود آمــده در فرآیند تولید، بهبود بخشــیدن به کارگروهی، 
اتومایونیــزه کردن فعالیت هایــی که هنوز با نیروی انســانی 
انجام می شــود، برون ســپاری تامین مواد اولیه، اهمیت ویژه 
به مدیریت های اتوماســیون ابزار دقیق کارخانه، جلوگیری و 
کاهش توقفات تولید، تهیه و توزیع نقشه راه به صورت علمی و 
 کاربردی، شناسایی عوامل موثر در کاهش تولید، الگوبرداری از

شــرکت های موفق جهانی، آموزش تخصصی کارکنان، برنامه 
ریزی کالن کارخانه و تشــکیل کارگروه های تخصصی، انجام 
طرح های توســعه، پیدا نمودن نقص فرآیندهــا، احداث خط 

جدید چدن ریزی و....
 آیا امکان ثبت نام کالس های ورزشی برای فرزندان 

کارکنان در تابستان وجود دارد؟
مدیریت خدمــات و امور رفاهی: در نظر اســت بــا همکاری 
باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ذوب آهن نســبت بــه ثبت نام 
کالس های آموزشــی ورزشــی تابســتانه فرزندان کارکنان 
از تاریــخ14۰1/۳/۲8 لغایــت14۰1/4/8 اقــدام شــود. لذا 
کلیه همــکاران می تواننــد با مراجعــه به پرتــال کارخانه و 
 یا مشــاهده ســایت باشــگاه ورزشــی ذوب آهن بــه آدرس

 zobahanclub.com کالس آموزشــی ارائــه شــده را 
مشاهده و ثبت نام کنند.

 آیا امکان ثبت نام اســتخر برای کارکنان که تاکنون 
ثبت نام ننموده اند وجود دارد؟

مدیریت خدمات و امــور رفاهی: با توجه به اتمــام زمان ثبت 
نام قبلی اســتخرها با پیگیری به عمل آمــده و اضافه نمودن 
تعدادی اســتخر برای اســتفاده کارکنان ســامانه از تاریخ۲8 

الی14۰1/۳/۲9 جهت ثبت نام باز می باشد.
***تعدادی از همکاران نیز خواستار انجام موارد زیر شده اند.

  برنامه ریزی جهــت تســریع در زمان پرداخــت پایان کار 
بازنشستگان شرکت

   ایجاد تدابیری جهت باالبردن سقف وام ضروری کارکنان

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن  

به شرح زیر می باشد:

آیت ا... سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور اسالمی 
ایران با پذیرش اســتعفای حجــت ا.. عبدالملکی، 
محمدهــادی زاهدی وفا را که پیــش از این معاون 
هماهنگی و نظــارت اقتصــادی و زیربنایی معاون 
اول رئیــس جمهــور بود، بــه عنوان سرپرســت 
 وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی منصــوب 

کرد.
زاهدی وفا، متولد ســال 1۳4۲ خورشیدی در شهر 

تهران است و دکترای اقتصاد دارد.
وی در دولت نهــم، معاونت امــور اقتصادی وزارت 

امــور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشــته اســت 
و همچنین نماینــده وزارت اقتصاد در شــوراها و 
کمیسیون های تخصصی شــورای عالی تحقیقات 
و فن آوری، شــورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی 
دولت، شــورای پول و اعتبار و شــورای عالی انرژی 

بود.
زاهدی وفا ســابقه عضویت در کارگــروه ویژه نفت، 
شــورای عالی توســعه صادرات غیر نفتی، ســتاد 
تنظیم بازار، ســتاد تدابیر ویژه اقتصادی شــورای 
عالی امنیت ملی، کارگروه طــرح تحول اقتصادی، 

شــورای عالی تدوین برنامه پنجم، شــورای عالی 
رفاه و تأمین اجتماعی، شــورای آمایش سرزمین، 
شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و 
کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیرنفتی 

را در کارنامه کاری خود دارد.
وی در ســال های گذشــته نیز عضو هیأت مدیره 
شــرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی، رئیس 
هیأت مدیره هلدینگ صنایع نویــن، رئیس هیأت 
مدیــره رایتل و عضو شــورایعالی الگوی اســالمی 

ایرانی پیشرفت بوده است.

محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد

محمدهادی زاهدی 
وفا در دولت نهم، 

معاونت امور 
اقتصادی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی را 
بر عهده داشته است

هیاتی از کشــور آلبانی با 
هدف آشنایی با ذوب آهن 
اصفهان و تولیــدات این 
مجتمع عظیــم صنعتی، 
بیست و یکم خردادماه با 
مهرداد توالییــان معاون 
بهره بــرداری ذوب آهن 
اصفهــان و تنــی چنــد 
از دیگــر مســئولین این 
شــرکت دیدار و گفتگو 

نمودند. 
مهرداد توالییــان معاون 

بهره برداری ذوب آهن اصفهان در این نشست گفت: 
این کارخانه اولین تولید کننده فوالد در ایران است و 
شــاخه اصلی فعالیت آن تولید مقاطع طویل فوالدی 
می باشد و کلیه سایزهای میلگرد از 1۲ تا ۳۲ میلیمتر 
و در صورت داشتن سفارش تا ســایز باالتر را قابلیت 

تولید دارد. 
وی افزود: این شــرکت بــا تبعیت از تغییــر تقاضای 
مشــتریان در داخل و خارج از کشــور، ســبد تولید 
محصوالتش را تغییــر داد و عالوه بر تولید محصوالت 
ساختمانی،کالف های صنعتی، انواع ریل، آرک های 

معدنی و... را نیز تولید می کند.
 معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با اشاره به این 

که تولید ۲۰ درصد از محصوالت این کارخانه از قالب 
ساختمانی به صنعتی تبدیل شده است،تصریح کرد: 
در بحث کیفیت محصوالت و استانداردهای آنها، ذکر 
این جمله کافی است که در سال گذشته یک میلیون 
و 1۰۰ هزار تن به بازارهای گوناگون صادرات داشتیم و 
این نشان دهنده کیفیت جهانی محصوالت ذوب آهن 

اصفهان است.
هیات آلبانی ابراز داشتند که بســیار عالقمند بودیم 
قطب صنعت ایران )ذوب آهــن اصفهان( را از نزدیک 
ببینیم و طی بازدیدی که امروز از بخش های مختلف 
کارخانه داشــتیم، می توانیم زمینه هــای همکاری 

بسیاری را تعریف کنیم.

امــام جمعه، شــهردار 
و اعضاء شــورای شهر 
فوالدشــهر با حضور در 
ذوب آهــن اصفهان با 
ایرج رخصتی  مهندس 
مدیرعامل این مجتمع 
عظیم صنعتی دیدار و 

گفتگو کردند .
رخصتــی  مهنــدس 
در ایــن دیــدار، توجه 

به مســائل جامعه را به عنــوان یکی از مســئولیت 
های اجتماعــی ذوب آهــن اصفهان، بســیار مهم 
دانســت و گفت: بــا توجه به مســائل و مشــکالت 
موجود، باید با هماهنگی و تعامل و اســتفاده از تمام 
 ظرفیت هــای منطقه بــرای حل مشــکالت تالش 

کنیم .
حجت االســالم ســید مهدی طباطبایی امام جمعه 
فوالدشهر در این دیدار ضمن اشاره به مشکالت این 
شــهر، گفت: عالوه بر فعالیت های عمرانی، اشتغال 
زایی و... انجــام فعالیــت های فرهنگی مشــترک 

 نیز یکــی از مواردی اســت که مورد نیاز این شــهر
می باشد و برای شــاغلین و بازنشستگان ذوب آهن 

نیز اثر بخش است .
بخشــدار، شــهردار و اعضای شــورای شــهر فوالد 
شهر نیز به نیاز این شــهر به امکانات ورزشی، مراکز 
آموزشــی، درمانی و ... اشــاره کردند و ضمن تقدیر 
از مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان بــه جهت نگرش 
تعاملــی و ســازنده به منطقه ، خواســتار تــداوم و 
 افزایش ارتبــاط ، همکاری و فعالیت های مشــترک 

شدند.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
صادرات یک میلیون و 100 هزار تنی، ُمهر تاییدی بر کیفیت جهانی محصوالت است

نشست تعاملی مسئولین فوالد شهر و مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

مهندس رخصتی در کنفرانس تخصصی استیل پرایس خبر داد:
 برنامه ذوب آهن اصفهان برای تولید 400 هزارتن محصوالت با ارزش افزوده باال 

با اجرای طرح 
های توسعه 

مرتبط تا افق1404 
بیش از٦0درصد 

ازمحصوالت تولیدی 
شرکت، فوالدهای 

آلیاژی وکیفی 
باارزش افزوده باال 

خواهد بود

این کارخانه اولین 
تولید کننده فوالد در 
ایران است و شاخه 
اصلی فعالیت آن 

تولید مقاطع طویل 
فوالدی می باشد

ورق سازه های 
صنعتی صرفا باید در 
صنعت استفاده شود

باید با هماهنگی و 
تعامل و استفاده از 
تمام ظرفیت های 
منطقه برای حل 
 مشکالت تالش 

کنیم

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به 
عنوان سخنران اصلی اولین کنفرانس تخصصی استیل 
پرایس با عنــوان تولید فوالدهای پیشــرفته با ارزش 
افزوده باال  که ۲4خرداد ماه در هتــل المپیک تهران 
برگزار شد، به شــرایط تولید این محصوالت پرداخت 
و گفت: تولید محصوالت با ارزش افــزوده باال یکی از 
استراتژی های اصلی این شرکت است که در این راستا 
برنامه امســال ذوب آهن اصفهان، تولید 4۰۰ هزارتن 

محصوالت صنعتی و با ارزش افزوده باالست . 
وی افزود: با اجرای طرح های توسعه مرتبط تا افق14۰4 
بیش از6۰درصــد ازمحصــوالت تولیدی شــرکت، 

فوالدهای آلیاژی وکیفی باارزش افزوده باال خواهد بود .
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان با اشــاره به وجود 
زنجیره کامل تولید فــوالد از مواد معدنی تا محصول 
نهایی در ایــن مجتمع عظیم صنعتــی، تولید فوالد 
به روش کوره بلند-کنورتور مشــابه٧۰% واحدهای 
تولید فوالد جهــان را یکی از مزیت هــای اصلی این 
شــرکت برای تولید محصوالت بــا ارزش افزوده باال 
دانست و گفت: این شرکت با دارا بودن گواهینامه ها و 
استانداردهای ملی و بین المللی در تولید محصوالت 
فوالدی در ســال گذشــته موفق به صــادرات یک 

میلیون و 1۰۰ هزار تن از محصوالت خود شد. 

مهندس رخصتی، طراحی و تولیــد ریل ملی در ذوب 
آهن اصفهان را یکــی ازمهمترین گام هــای صنایع 
فوالدی کشور برای تولید محصوالت صنعتی دانست و 
گفت: در این راســتا فوالد مورد نیاز این ریل نیز تولید 
شد و همچنین انواع ریل مورد نیاز کشور از جمله ریل 
مترو، ریل معدن ، ریل زبانه سوزن و ... نیز تولید شد که 
به لحاظ بومی سازی یکی ازافتخارات سال های اخیر 

صنعت کشور محسوب می شود . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: این شرکت 
از 1۰ سال گذشته، رویکرد تولید محصوالت صنعتی را 
به صورت جدی دنبال و بــه تدریج از تولید محصوالت 
ساختمانی به سمت تولید محصوالت صنعتی حرکت 

کرده است . 
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به پروژه های توســعه 
این شــرکت در راســتای تولید محصوالت صنعتی 
اشــاره کرد و گفت: پروژه های احــداث خط جدید 
کالف آلیــاژی در کارگاه نــورد۳۵۰ ،  احداث کوره 
پاتیلی شــماره۳ و بازســازی کوره پاتیلی شماره1 ، 
احداث واحــدVODدر بخش فوالدســازی و ریخته 
گری تختال و نــورد گرم و ســرد الکتریکی از جمله 
پروژه هایی اســت که تولید محصــوالت صنعتی در 

ذوب آهن اصفهان را متحول می سازد . 

وی به 1۲ مورد فوالدهای خاص تولید شــده در ذوب 
آهن اصفهان اشــاره کرد و گفت: این شــرکت قادر به 
تولید انواع فوالدهای آلیاژی از جمله کم آلیاژ، پر آلیاژ، 
میکروآلیاژ با استحکام باال، ابزار و فوالد ضد زنگ است و 
همچنین قادر به تولید هرگونه سفارش برای فوالدهای 

خاص می باشد. 
مهندس رخصتــی  نتایج اقتصادی حاصل از توســعه 
تولید فوالدهای آلیاژی و صنعتــی را برای ذوب آهن 
اصفهان بسیار چشمگیر دانست و گفت: نسبت حاشیه 
ســود تولید ورق ســرد الکتریکی و ورق گرم آلیاژی 
نسبت به ســایر محصوالت بســیار قابل توجه است و 
همچنین تولید ریل و تیرآهن H بال پهن و فوالدهای 
آلیاژی همچون کالف آلیاژی، ســیم و ... نیز نسبت به 

دیگر محصوالت حاشیه سود خوبی ایجاد می کند. 
 وی افزود: در تولید محصوالت ساختمانی نیز به سمت 
تولید محصوالتی رفتیم که ســایر فوالدسازان کشور 
قادر به تولید آن نبوده اند. از جمله این محصوالت می 
توان به تیرآهن های بال پهن اشاره کرد که در صنعت 
ساختمان کشــور اهمیت بســیاری دارد و می تواند 

تحولی در این صنعت ایجاد کند . 
مهندس رخصتی افزود: گرایــش ذوب آهن اصفهان 
به تولید محصوالت صنعتی به این معنا نیست که نیاز 

کشور به محصوالت ساختمانی را نادیده گرفته ایم بلکه 
هرگاه نیاز باشــد این محصوالت را به اندازه کافی و بر 
اســاس تقاضای بازار تولید می کنیم و در ابتدای سال 
جاری نیز نقش مهمی در کنترل قیمت ها ایفا نمودیم . 

گفتنی است؛ سازمــان توسعـه و نوســـازی معادن 
و صنایع معدنی ایــران، انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایــران، ذوب آهن اصفهــان، فوالد مبارکــه، فوالد 
آلیاژی، فوالد خراسان و شرکت توسعه آهن و فوالد 
گل گهر مشارکت کنندگان اصلی نخستین کنفرانس 
تخصصی اســتیل پرایس بــا محوریــت فوالدهای 

پیشرفته با ارزش افزوده باال بودند. 

مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان 
در پنل تخصصی ذوب آهن کنفرانس تخصصی استیل پرایس 
با محوریــت فوالدهای پیشــرفته با ارزش افزوده بــاال، اظهار 
داشــت: شــرکت های بزرگ فوالدی در ایران ســهامدار یک 
شرکت پایلوت به نام سهند خاورمیانه هستند که وظیفه توسعه 

محصوالت فوالدها به ویژه فوالد با ارزش افزوده باال است.
مدیر تحقیق و توســعه ذوب آهن اصفهان با اشــاره به این که 
استفاده از پایلوت در صنعت فوالد اهمیت بسیاری دارد، افزود: 
اولین پروژه منحصر به فرد پایلوت مربوط به کک سازی است. 
این پایلوت در گذشته تنها در ذوب آهن قابل استفاده بود چرا 
که تنها این شــرکت دارای کک سازی بود اما االن چند شرکت 
فوالدی دارای کک ســازی هســتند و برای آنها قابل استفاده 

است . 
شیرین پرور خاطرنشان کرد: صنعت فوالد کشور در حال حاضر 
به تکنســین که مهارت الزم برای انجام کارهای فنی را داشته 
باشد نیازمند اســت و نباید به گونه ای عمل کنیم که تکنسین 

ها تبدیل به کارشناس بشوند. 
مدیر تحقیق و توســعه ذوب آهن بیان داشــت: در شــرکت 
ذوب آهن برای اولین بار در ایران اســتانداردها توســعه پیدا 
 می کند. بــرای مثال اســتاندارد برخــی تیرآهن ها توســعه 

می یابد.
وی در پایان گفــت: در بخش تحقق و توســعه این شــرکت 
پروژه های متعددی بــرای بازیافت ســرباره های تولید تعریف 

شده است.
گفتنی اســت، اولین کنفرانــس تخصصی اســتیل پرایس با 
محوریت فوالدهای پیشــرفته بــا ارزش افزوده بــاال با حضور 
نمایندگانی از بزرگترین شــرکت های فوالدی و معدنی ایران،  
۲4 خردادماه به مدت یک روز در هتــل المیپک تهران برگزار 

شد.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت:

صنعت فوالد کشور در حال حاضر 
با کمبود تکنسین مواجه است

Rگزارش e p o r t

انتقال سنگ آهن زیر سرند کوره بلند به بونکرهای توازن

با نصب یک نوار نقاله 
جدید و هدایت سنگ 
آهن زیر سرندی به 
بونکرهای توسعه 

جهت مصرف مجزا، 
مشکالت به وجود 

آمده مرتفع شد

عملیات انتقال سنگ آهن زیر سرندی حاصل از سرند 
سنگ آهن کوره بلند به بونکرهای توسعه کارگاه آماده 

سازی مواد در بخش آگلومراسیون با موفقیت اجرا شد. 
طاهری معاون تولید مدیریت آگلومراســیون شرکت 
با اعالم این خبر گفت:  در این پروژه همکاران شــاخه 
های برق، مکانیک وتکنولــوژ کارگاه انبار مواد خام و 
کارشناســان مدیریت های امور فنــی و برنامه ریزی 
تولید و مهندسی نت مکانیک مشارکتی فعال داشتند.

فرهاد شریعتی سرپرست آمادســازی و تغلیظ مواد 
اولیه مدیریت آگلومراسیون شرکت با اعالم این خبر 
گفت: ســنگ آهن 10mm-0  حاصــل از عملیات 

دانــه بندی ســنگ آهن کوره بلند توســط ســرند 
   KC9-3aدر انبار مواد خــام از طریق نوارنقاله  nc9
همزمان روی سنگ آهن بارگیری شده از سکوهای 
آگلومراســیون تخلیه می شــد که به دلیل ترکیب 
شــیمیایی متفاوت با ســنگ آهن آگلومراســیون 
و همچنیــن عدم بارگیــری همگــن در بونکرهای 
 سنگ آهن باعث نوســان در آنالیز آگلومره تولیدی

می گردیــد و امکان اســتفاده از ظرفیــت نوارهای 
بارگیری انبار نیز از دست می رفت.

وی افزود: با بررســی های به عمل آمده به این نتیجه 
رسیدیم با نصب یک نوار نقاله جدید و هدایت سنگ 

آهن زیر ســرندی به بونکرهای توسعه جهت مصرف 
مجزا، مشکالت به وجود آمده مرتفع می شود. 

نجار مهندس ارشــد کارگاه نوارنقاله و خردکن های  
انبار مواد خام  نیز گفت: با همــکاری کارکنان دفتر 
فنی و شــاخه برق بخش و با همکاری مدیریت های 
نت مکانیــک و امور فنی بهــره بــرداری، نوارنقاله 
KC9-3b  طراحی و نصب شد و با بهره برداری از آن، 
ارتباط مســیر قدیم بارگیری انبار مواد خام با مسیر 
توســعه کارگاه آماده ســازی مواد برقرار و پروژه با 

موفقیت اجرا شد.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری 

خبرآسمانی

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان تشریح کرد؛
اهمیت فوالد آلیاژی برای سازه های ایمنی و توسعه صنعتی کشور

محمد امین یوســف زاده، مدیر مهندسی نورد شرکت 
در پنل تخصصی ذوب آهن کنفرانس تخصصی استیل 
پرایس با محوریت فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده 
باال گفت: فوالد آلیاژی امروز در کشور برای سازه های 
ایمنی و توسعه صنعتی سازه های کشور بسیار اهمیت 

دارد.
وی افزود: در کشور ما که زلزله خیز است باید به سمت 
تولید ســازه های صنعتی حرکت کنیم و اقدام درست 
حرکت به سمت سازه های فوالدی است، این مسئله در 
سرعت عمل ساخت نیز تاثیر دارد و در مقایسه با بتن 

سرعت باالتری دارد. بازیافت سازه های فوالدی درصد 
باالیی نیز دارد و به نفع محیط زیست است.

مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: 
معتقدیم ورق سازه های صنعتی صرفا باید در صنعت 
اســتفاده شــود. چرا که مالحظات دقیق دارد که اگر 

رعایت نشود آسیب جدی به سازه وارد می کند.
یوســف زاده خاطرنشــان کــرد: مــا در ذوب آهــن 
میلگردهای میکروآلیاژی تولید کــرده ایم و درصدد 
هستیم به ســمت حفظ و ارتقای ایمنی در سازه های 
صنعتی حرکت کنیم چرا کــه میکروآلیاژها خواص 

مکانیکی یکدست تری دارد.
وی در ادامــه افــزود: ذوب آهن هنوز جــزء بهترین 
کارخانه های فوالد کشــور و یک دانشگاه بزرگ است 

و صنعت فوالد ایران مدیون آن است.
یوســف زاده در پایان گفت: در حــوزه تولید ریل نیز 
از سال ٧۳ اقداماتی شــد که کامل نبود اما پس از آن 
توانستیم به استاندارد باالیی در تولید ریل و ریل های 
پرسرعت برسیم که اتفاق بزرگی در صنعت کشور بود. 
این کار ارزش گذاری ملــی دارد و به اندازه یک انقالب 

صنعتی اهمیت دارد که به آن افتخار می کنیم.
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معرفی سامانه اینترنتی جدید سیستم متمرکز پرداخت حق بیمه

میرهاشــم موســوی گفــت: یکــی از راهبرد های 
ما پوشــش بیمه همگانی بود و در ســال گذشــته 
بیش از یک میلیون بیمه شــده جدید داشــتیم که 
هفتصد هزار نفر آن در دوران مدیریت جدید ایجاد 

شده است.  میرهاشــم موســوی با معرفی سامانه 
الکترونیکــی eservices.tamin.ir بــه عنوان 
ســامانه جدید یکپارچه درگاه دریافت لیست های 
حق بیمه کارفرمایــان اظهار کرد: در این ســامانه 
جدید اطالعات کارفرمایان و بیمه شــدگان در این 
درگاه هوشمندسازی شده و مشــکل ابالغیه ها نیز 
به صورت الکترونیکی برای رفاه حال بیمه شدگان و 

کارفرمایان در این سامانه حل کردیم. 
موســوی با تاکید بر بحث هوشمندسازی سیستم 
بیمه ای تامین اجتماعــی گفت: این اتفــاق با این 
ســامانه جدید امروز محقق شــده و دستاورد های 
خوبی را ایجاد کرده اســت که شفافیت لیست های 
بیمه ای کارفرمایان در آن بهتر رخ خواهد داد. ضمن 
اینکه این ســامانه باعث کاهش مراجعات به شعب 

تامین اجتماعی نیز خواهد شد. 

وی با اشــاره به کاهش اعتراضــات و اختالفات به 
وســیله این ســامانه در بحث بیمه گفــت: فاصله 
بین ابالغیه و اقــدام کارفرما همواره از شــکایات 
کارفرمایان بود که باعث متخلف شــناخته شــدن 
ناعادالنه کارفرما می شــد که در این سامانه امروز 

حل شده است. 
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی درباره بدهی 
بیمه ای کارگاه ها گفت: ممکن است به خاطر شرایط 
کســب و کار بدهی ها کم و زیاد شــود، ولی ما سال 
گذشــته بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان از بدهی ها 

بیمه ای کارگاه ها را وصول کردیم. 
وی افزود: برای کمک به صنــدوق بیمه های تامین 
اجتماعی بیش از 9۰هــزار میلیارد تومان ســهام 
دولت قرار بود از دولت به ســازمان نیز منتقل شود 
که تاکنون ٧۳هزار میلیارد تومان شرکت غیر زیان 

ده دریافت کردیم که بیشتر شرکت های پتروشیمی 
بود. 

مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی با اشــاره به 
4۰هزار میلیارد تومان بدهی بیمــه ای کارگاه ها به 
صندوق تامین اجتماعی تصریح کرد: در ســامانه ی 
"ای-ســرویس" امکانی ایجاد شده اســت که افراد 
بیمه شــده شــاغل و همچنین افراد مستمری بگیر 
می توانند پروفایل یا حساب کاربری سوابق بیمه ای 
خود را بررسی و کنترل کنند. آن ها در سامانه جدید 
می توانند با ثبت شــماره تلفن همراه و کد ملی که 
در بخش »تامیــن اجتماعی من« ایــن پایگاه قابل 
دسترس است، وضعیت حق بیمه های خود را به طور 
مرتب بررسی کنند تا در صورت وقوع تخلف، متوجه 
کم یا زیاد پرداخت شــدن حق بیمه خود توســط 

کارفرما  بشوند.
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  29خرداد ماه ؛ سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی
۲9 خرداد 1۳۵6 ســالروز درگذشت دکتر علی شــریعتی است. به همین 
مناسبت هر ساله به پاس خدمات ارزنده او به نســل جوان این کشور آثار و 
اندیشه های او مورد نقد و بازخوانی مســتمر قرار می گیرد. بی شک او جزء 
اندیشمندان و متفکران تأثیرگذار در جامعه ایرانی بوده و هست که اندیشه 
هایش در کنار ســایر متفکران اســالمی در ایران مقدمات نظری انقالب 

اسالمی ایران را فراهم کرد.
 30خرداد ماه ؛ شــهادت زائران حرم رضوی به دســت ایادی 

آمریکا )13۷3(
ســاعت 14:۲6 روز دوشــنبه ۳۰ خرداد سال 1۳٧۳ خورشــیدی برابر با 
عاشــواری 141۵ هجری قمری و در حالی که رواقها، صحنها، بســت ها و 
اطراف مرقد مطهر هشــتمین امام معصوم از جمعیت موج می زند و مردم 
بر افروخته از عشق و ارادت به ساالر شــهیدان ابا عبدا... الحسین )ع(، غرق 
عزاداری و نوحه ســرایی اند، صدای مهیب انفجار بمب، فضای روضة منوره 
رضوی را پــر می کند و انفجار ســهمگین همه جا را به لــرزه در می آورد و 
لحظه ای بعد دود غلیظ و بوی خون در فضای سراســر معنویت حرم پخش 
می گردد و انبوه متراکم جمعیتی را که مشغول مناجات و عبادت بوده و در 
فضایی از صمیمیت و اخالص راز های دل خود را با امام و پیشوای بر حقشان 

می گویند درهم می پیچد.
 31 خرداد ماه؛ ســالروز شــهادت دکتر مصطفی چمران) روز 

بسیج استادان(
شهید دکتر مصطفی چمران، سال 1۳11 شمسی در محله سرپولک، بازار 
آهنگرهای تهــران در خانواده ای مذهبی به دنیا آمــد. دوران ابتدایی را در 
مدرسه انتصاریه محله پامنار گذراند و دوره متوسطه را در دبیرستان البرز و 
دارالفنون به پایان رسانید و با ورود به دانشکده فنی در رشته الکترومکانیک 
تحصیالت عالی خود را آغاز کرد و به عنوان شــاگرد اول این دانشکده فارغ 
التحصیل و در همانجا به مدت یکسال مشغول تدریس شد. مصطفی چمران 
به سبب عالقه شدیدی که به یادگیری مسائل مذهبی داشت از 1۵ سالگی 
در درس تفســیرآیت ا... طالقانی و دروس منطق و فلســفه شهید مطهری 
شرکت داشــت  و از این رهگذر بهره های فراوانی برد. وی پس از مبارزه در 
لبنان و حضور در جبهه های جنوب کشور، سرانجام در سحرگاه سی  ویکم 
خردادماه سال 6۰، در  منطقه دهالویه در نبرد با بعثیون به شهادت رسید و 
روح او سبکبال و با کفنی خونین که لباس رزم او بود، به دیار ملکوتیان و به 

نزد خدای خویش پرواز کرد و ندای پروردگار را لبیک گفت.
 یکم تیرماه؛  روز ملی اصناف

یکی از بزرگترین نهادهای مدنی در هر کشوری اصناف هستند، این نهادها 
توسط خود مردم اداره می شــوند و در وضعیت بازار و قیمت گذاری کاالها 
نقش بســیار موثری دارند. از این رو اول تیرماه روز اصناف نامگذاری شده و 
هرساله در این روز مجامع امور صنفی سراسر کشور، مسؤالن اتحادیه ها و 
مدیران وزارت بازرگانی گرد هم می آیند تا در خصوص مشکالت اصناف به 

تبادل نظر بپردازند.
 1 تیرماه ؛ روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی 

اول تیرماه، هم زمان با ســالروز تشــکیل ســازمان تبلیغات اسالمی، روز 
تبلیغ و اطالع رســانی دینی نام گرفته اســت، »تبلیغ«، از ریشه »بلوغ« و 
»باَلغ«، به معنای رســاندن کامل پیام، خبر، اندیشــه و سخن به دیگری 
اســت و »مبلّغ«، کســی اســت که با همه توان تالش می کند تــا مواّد 
 تبلیغی همراه خــود را به مقصد نهایی که اندیشــه و دل مخاطب اســت

برساند.

یادواره شهید دکتر مصطفی چمران و 1٧ شهید واال مقام مهندسی نورد 
با مشارکت پایگاه مقاومت شهید چمران و مدیریت نورد ۲۵ خردادماه در 

تاالر آهن ذوب آهن اصفهان برگزارشد.
 در این یادواره که با حضور ســردار غیاثی راد مســئول فرهنگی ســند 
راهبردی ستاد کل نیروهای مســلح، محمد امین یوسف زاده مدیر نورد، 
سرهنگ کریمی معاون اجتماعی نیروی انتظامی لنجان، سرهنگ عطایی 
فرمانده بسیج کارگران و کارخانجات سپاه استان، خانواده های شهدای 
مدیریت نورد و جمعی از کارکنان شرکت برگزار شد، مهندس رخصتی 
با بیان این که باید مواظب باشــیم که هیچگاه شــرمنده شهدا نشویم، 
گفت: ما در جنگ با وجود شرایط بسیار سخت با ایثار و از خودگذشتگی 
توانستیم شرایط را به نفع اسالم و نظام تغییر دهیم و اکنون نیز با وجود 

تحریم ظالمانه، کشور با قدرت در مدار توسعه و آبادانی قرار دارد.
وی با بیان این که با وجود کشــتیبانی آگاه و بصیر چون امام خامنه ای، 
هیچ طوفانی کشــتی نظام و انقالب را در نخواهد نوردیــد، افزود: ذوب 
آهن اصفهان با اتکا به توان داخلی در گرداب تحریم و فشــار دشــمنان 
 گرفتار نشد و به عبارت درست تر الگویی بسیار مناسب برای سایر صنایع 

می باشد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تأکید کرد: همه همــکاران با تالش های 
جهادگونه به سوی موفقیت حرکت می کنند و می دانیم که موفقیت یک 

فرایند اتفاقی نیست و نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.
سردار غیاثی مسئول فرهنگی ســند راهبردی ستاد نیروهای مسلح نیز 
گفت: شــهید چمران یک دانشــمند، هنرمند، عارف و مبارزه خستگی 

ناپذیر بود.
وی افزود: این شــهید بزرگوار دوران تحصیل خود را در آمریکا با تدریس 
خصوصی و مشکالت بسیار ادامه داد و در مصر و لبنان دوره های چریکی 

را گذراند و اولین تانک اسراییلی را مورد هدف قرار داد.
سردار غیاثی راد گفت: شهید چمران با تربیت نیرو و آموزش چریکی بنای 
جنبش امل که همان مبارزه با اسراییل است را پایه گذاری کرد در زمان 
جنگ مدتی به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسالمی در مقر استانداری اهواز 
به خدمت و مبارزه با رژیم بعث مشــغول بود و نهایت در تاریخ۳1 خرداد 
ماه سال 1۳6۰ در منطقه دهالویه شربت شهادت نوشید وعاشقانه برای 

دیدار معبود پر گشود.
شایان ذکر این در این آیین از خانواده های شهدای مهندسی نورد شرکت 

تجلیل به عمل آمد.

مناسبت های هفته

حدیث هفته

خبر

 امام رضا )ع(:       
 بخیل  را آسایشی، حسود را خوشــی  و لذتی  و دروغگو را مروت  و مردانگی  

نیست.
در جلسه اخیر شورای معاونین، مدیر عامل شرکت 
بر حفظ و رشد تولید با تمام توان و همچنین انجام 
اقدامات الزم برای اقتصادی تر شدن تولید با توجه 

به شرایط کنونی کشور تاکید نمود .
 در این جلســه بر جلوگیری از اتالف انرژی و صرفه 
جویی بیشــتر در اســتفاده از منابع و مواد اولیه با 
عنایت به گرانی و کمیاب بودن آنها و تاثیر بسیاری 

که در قیمت تمام شده دارند، تاکید شد. 
همچنین مقرر شــد اعمال ضوابط صندوق تامین 
اجتماعی برای صنــدوق فوالد بر اســاس قانون 
توســط مدیریت های امــور اداری و امور حقوقی 

پیگیری شود . 

حضور پــر رنگ تر کارشناســان ایمنــی، خرید و 
سفارشات در تعمیرات به منظور پیگیری و تسریع 
امور، توسعه امور رفاهی از جمله تور چادگان برای 
کارکنان شرکت، اطالع رسانی بیشتر مناقصه ها و 
مزایده ها ی شرکت در نشریات منطقه و ساماندهی 
بایگانی های شرکت در این جلسه مورد تاکید قرار 

گرفت .
ضرورت رعایت مســائل ایمنی در شرکت، تامین 
وســایل ایمنی و بهداشــتی برای کلیه کارکنان و 
اتخاذ شیوه های مختلف جهت کاهش مصرف آب 
از جمله دیگر مواردی بود که در جلســه شــورای 

معاونین مطرح شد . 

بر انجام اقدامات الزم 
برای اقتصادی تر 

شدن تولید با توجه به 
شرایط کنونی کشور 

تأکید  شد

کارکنان ذوب 
آهن اصفهان از 
دوستداران اهل 

بیت)ع( هستند و 
با تاسی به اهل بیت 
همواره می توان به 
بهترین نتیجه رسید

مهمترین موارد مطرح شده در شورای معاونین شرکت

R e p o r t
گزارش

آیین جشن میالد با ســعادت امام رضا)ع( با حضور 
مهندس ایــرج رخصتــی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهــان، خادمین حرم امام رضــا )ع( و جمعی از 
مســئولین و کارکنــان شــرکت ۲1 خردادماه در 

ترمینال آزادگان برگزار شد.
هرساله با نزدیک شدن تقویم قمری به یازدهمین 
روز از ماه ذی القعده به مناســبت میالد باســعادت 
هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت، ایران 
سراسر شور و شادی می شود. در ذوب آهن اصفهان 
نیز تالشگران این مجتمع عظیم صنعتی عشق خود 
به شمس الشــموس، علی ابن موسی الرضا)ع( را با 

حضور در این جشن نشان می دهند.
ســرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان در این خصوص به خبرنگار 
ما گفت: این جشــن در ترمینــال آزادگان برگزار 
شد تا کارکنان شــیفت در زمان خروج از شرکت و 
ورود به کارخانه و همچنین کارکنان روزکار هنگام 
خروج بتوانند در آن شــرکت کنند و در شــادی و 
نشاط ســالروز میالد امام رضا)ع( مشارکت داشته 

باشند. 
وی افــزود: کارکنــان ذوب آهــن اصفهــان از 
دوستداران اهل بیت)ع( هســتند و با تاسی به اهل 

بیت همواره می توان به 
بهترین نتیجه رسید.

شــایان ذکر است این 
جشــن با برنامــه های 
متنــوع از جمله اجرای 
آســتان  گروه ســرود 
کانون  رضــوی،  قدس 
آشــیانه،  فرهنگــی 
خادمین حرم امام رضا 
)ع( و پذیرایی از شرکت 

کنندگان همراه بود .

پنل اختصاصــی ذوب آهــن در کنفرانس تخصصی 
استیل پرایس با محوریت فوالدهای پیشرفته با ارزش 
افزوده باال با حضــور محمد امین یوســف زاده مدیر 
مهندسی نورد، مرتضی شــیرین پرور مدیر تحقیق و 
توســعه، مرتضی ربانی مدیر برنامه ریزی و مهندسی 

صنایع، احمد ادیبی سرپرست امور فنی تولید فوالد، 
فرزاد اکبریان مهندس ارشــد طراحی کالیبر و هادی 
مهندسی نورد و رسول علی نقی پور سرپرست کنورتور 
و میکسر فوالدسازی ، ۲4 خرداد ماه در هتل المپیک 
تهران برگزار شــد . مرتضی ربانی مدیر برنامه ریزی و 

مهندسی صنایع ذوب آهن در این پنل اظهار داشت: 
با تدوین استراتژی در جهت تولید محصوالت صنعتی 
و فوالدهای آلیــاژی، پروژه های مختلفــی در حال 

اجراست که پیشرفت خوبی داشته اند.
وی افــزود: در تالش هســتیم با اجــرای پروژه های 
مختلف حجم تولید فوالدهای آلیاژی را افزایش دهیم 
و این موضوع برای ذوب آهن اصفهان اهمیت ویژه ای 

دارد .
مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع ذوب آهن تاکید 
کرد: این طرح ها در راســتای تحقق اســتراتژی های 
ذوب آهن در تولید فوالدهای کیفــی با ارزش افزوده 

باال است.
 اهمیت توســعه محصوالت جدید با ارزش 

افزوده باال
احمد ادیبی دیگر سخنران این پنل با اشاره به اهمیت 
توسعه محصوالت جدید گفت: از ٧۰۰ شرکت بزرگ 
که مورد بررسی قرار گرفته است، بخش اعظمی از سود 

این شرکت ها ناشــی از تولید محصول جدید آن ها در 
یک سال بوده است.

وی به مقایسه شــرایط تولید و محصوالت تولیدی 
بین ســال های 1۳9۰ تــا 14۰۰، پرداخت و گفت: 
ذوب آهــن اصفهان در یک دهه گذشــته در بخش 
فوالدســازی با اجرای سیاســت تنــوع مارک های 
فوالدی و در کارگاه های نورد با تغییر هوشــمندانه 
و موثر در ترکیب تولیــد، همزمان با تاکید بر قابلیت 
های تولیــد و بازاریابی، بــه دنبال افزایش ســهم 
محصــوالت با ارزش  افــزوده باالتر، بــه عنوان یک 

استراتژی کارا، بوده است.
ادیبی خاطرنشان کرد: بر اساس اهداف ذوب آهن، هر 
ســال تعدادی پروژه طراحی و تولید محصول جدید 

تعریف می شود.
وی ادامه داد: در سال 14۰۰ هدف گذاری شرکت ذوب 
آهن تولید هفت محصول جدید بوده است در حالی که 

14 محصول جدید تولید شده است. 

جشن میالد با سعادت امام رضا )ع( در ذوب آهن اصفهان

تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از استراتژی های ذوب آهن است

ذوب آهن از روز تاسیس به تعداد کافی از تجهیزات غبارگیر استفاده کرده است

بازچرخانی 
پساب های کارخانه 
به طور کامل انجام 

می شود تا این پساب 
در کارخانه استفاده 

شود و به محیط 
بیرونی راهی ندارد

فعالیت های زیســت محیطی ذوب آهــن اصفهان، 
موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای اصفهان بود 
که در این برنامه حمید حسینی مدیر بهداشت و محیط 
زیست ذوب آهن در این خصوص توضیحاتی ارائه داد . 

وی گفت: پانزده خرداد ماه روز جهانی محیط زیست 
بود و با ابتکار ســازمان حفاظت محیط زیست کشور  
16 تا ۲۲ خرداد ماه هفته محیط زیســت نامگذاری 
شده است. این سازمان به منظور هماهنگی و هم راستا 
سازی اقدامات زیست محیطی هر ساله شعاری  را به 
عنوان شعار هفته  محیط زیست اعالم می نماید. امسال 
نیز شعار)محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه( 
به عنوان شــعار هفته محیط زیســت در سال 14۰1 

اعالم گردیده است.
حســینی با اشــاره به این که محیط زیســت امانت 
آیندگان در دست ماســت و باید آن را برای نسل های 
آینده حفظ کنیم، اظهار داشــت: ذوب آهــن از روز 
تاسیس به تعداد کافی از تجهیزات غبارگیر در فرایند 
تولید خود استفاده کرده است و به مرور ، مدرن سازی 

شده است . 
مدیر بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اظهار داشت: 
سازمان حفاظت از محیط زیســت استان بر عملکرد 
زیست محیطی ذوب آهن اصفهان نظارت کامل دارد 

و ممیزی های ساالنه نیز انجام می شود. همچنین در 
جای جای کارخانه سیستم های اندازی گیری نصب 
شــده که میزان گازهای خروجی آالینده اندازه گیری 
می شود و این موارد  به سازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم می شود. عالوه بر آن، کارشناسان محیط زیست 
هر زمان که اراده کنند بدون هماهنگی با ما وارد کارخانه 

می شوند بنابراین به طور روزمره تحت کنترل هستیم.
 وی افزود: تابلو نمایش پارامترهــای آالینده در ضلع 
جنوبی کارخانه نصب شده و در چند نقطه این پارامترها 
اندازه گیری می شــود تا وضعیت هــوای محیط که 
شــهروندان جامعه اطراف تنفس می کنند مشخص 

باشد. 
حســینی در خصوص فعالیت های زیست محیطی 
در حوزه آب گفت: بازچرخانی پســاب های کارخانه 
به طور کامل انجام می شــود تا این پساب در کارخانه 
استفاده شود و به محیط بیرونی راهی ندارد . همچنین 
در راستای مسئولیت های اجتماعی، پساب شهرهای 
اطراف جمع آوری شده که هم مصرف آب ذوب آهن 
را کاهش می دهد، هم شــاخص های بهداشتی این 
شــهر ها ارتقاء می یابد و هم مانع از ورود این پساب به 

رودخانه می شود. 
وی با اعالم ایــن که جمع آوری پســماند ها از جمله 

فعالیت های ذوب آهن در 
حوزه محیط زیست است، 
گفــت: ایجــاد مدیریت 
شــهری و پســماند در 
ساختار ذوب آهن اصفهان 
نشان دهنده اهمیت ویژه 
این موضــوع بــرای این 

شرکت است . 
حســینی به برنامه جامع 
زیست محیطی ذوب آهن 
اشــاره کرد و گفــت: این 

برنامه با هماهنگی سازمان حفاظت از محیط زیست 
اســتان تدوین شــده که در قالب ۳8 بند و 4 اولویت 
می باشد و مورد ممیزی و کنترل سازمان حفاظت از 

محیط زیست است . 
مدیر بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اظهار داشت: 
16 بند از ۳8 بند با تایید ســازمان محیط زیست اجرا 
شده و اجرای سایر بندها نیز با جدیت دنبال می شود. 
با تکمیل این برنامه جامع، یک فعالیت بزرگ در زمینه 

محیط زیست انجام شده است.  
وی افزود: فرایند تولید در کارگاه های متعدد ذوب آهن 
مدرن سازی شده اســت و هرچند ذوب آهن اصفهان 

قدمتی بیش از نیم قــرن دارد، اما تجهیزات آن به روز 
است . 

وی با اشاره به این که در زمینه اجرای پروژه های زیست 
محیطی از شرکت های دانش بنیان بهره می گیریم، 
گفت: ذوب آهن اصفهان از گذشــته در مسیر صنعت 
سبز حرکت کرده اســت و این امر در تمام ارکان این 

شرکت از جمله ساختار سازمانی آن مشخص است . 
وی در خصوص تاثیر آالیندگی های ذوب آهن بر شهر 
اصفهان گفت: صنایع ذاتاً آالینده هستند اما با فعالیت 
های زیســت محیطی این آالیندگی ها را کاهش می 
دهند. بررسی ها نشــان داده که آالیندگی های ذوب 

آهن تاثیری بر شهر اصفهان ندارد .

Rگزارش e p o r t

در تالش هستیم با 
اجرای پروژه های 

مختلف حجم تولید 
فوالدهای آلیاژی را 

افزایش دهیم

ما سال گذشته بیش 
از 20هزار میلیارد 
تومان از بدهی ها 

بیمه ای کارگاه ها را 
وصول کردیم

برگزاری یادواره شهید چمران و 1۷ 
شهید واالمقام مهندسی نورد



تسلیت

همکاران گرامی آقایان؛ 
رضا نریمانی، حسن حلبی ساز اصفهانی، رسول مرادی، 

شیوا اسفندمند، امیر پناهی شعبان، غالمرضا نوری، 
مهدی مختاری، محمد مختاری

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

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 

نمودند، صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان 
جبران نماییم.

حسین عباسی، کامران میرزایی، صادق رهنمای، صادق 
احمدپور، رحمت اله برمه، عبدالحمید امینی، محمدعلی 

بابائیان، علی معینی

مدیریــت خدمــات و امــور رفاهــی در نظــر دارد 
نســبت به تشــكیل تیم فوتبال كارگــری اقدام 
نماید. لذا تمامی همــكاران می تواننــد از تاریخ 
4 /4 /1401 لغایــت 29 /4 /1401 روزهای شــنبه، 
دوشنبه و چهارشــنبه از ســاعت 17 الی 30 /18 با 
البسه ورزشی مناسب، كفش استوک دار و بیمه 
ورزشــی در محل زمین چمن توحید شركت)باند 

هلی كوپتر( حضور به هم رسانند . 
جهت هرگونه هماهنگی با شماره 09305390099 

)مجتبی رنجبر( تماس حاصل نمایید . 
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V a r i o u s
گوناگون

مراســم ترحیم و یادبود شــادروان 
علی ســلیمانی از همکاران شــاغل 
در مدیریت کــوره بلند کــه در راه 
خدمت به صنعت کشــور و خانواده 
خویش جان خود را از دســت داد و 
به دیار باقی شــتافت،  ۲۲ خردادماه 
در مســجد الزهــرا )س( ذوب آهن 

اصفهان برگزار شد . 
در این مراسم، مهندس ایرج رخصتی 
مدیر عامل، آیــت اله حبیب اله رهبر 
مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی، 
معاونین، مدیران و جمعی از کارکنان 
شرکت در کنار خانواده و بستگان آن 
مرحوم حضور یافتند و ضمن قرائت 
فاتحه، علو درجــات آن مرحوم را از 

خداوند متعال مسألت کردند.

خردادمــاه یــادآور ۵۵ ســال تــالش و مجاهدت 
قهرمانانی است که با صرف بهترین روزهای عمر خود 
در جهت اعتالی نام بــزرگ ذوب آهن در عرصه های 
ملــی و بین المللــی ورزش گام برداشــتند؛ بیش از 
نیم قرن پیــش در چنیــن روزی به همت شــرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان نهال باشگاه ذوب آهن در 
دل ورزش اصفهان کاشته شد و امروز این نهال مبدل 
به درختی ریشه دار و تناور گردیده که با لطف خداوند 
و تالش شبانه روزی ورزشــکاران و پرسنل همچنان 
ورزش کشور اســالمی مان را از ثمرات خود بهره مند 

می سازد.
نگیــن ســبز ورزش ایــران اســالمی در پنجــاه و 

پنجمیــن ســالروز تولــدش همچنــان حضوری 
درخشــان در عرصــه های داخلــی و بیــن المللی 
بــا تکیه بــر اســتعدادهای خــود و ادامــه روال 
بومی گرایی، پــرورش اســتعدادها و نخبه پروری در 
ده ها رشــته ورزشــی و در هر دو رده آقایان و بانوان 
هزاران ورزشــکار و کادر های فنــی را به لیگ های 
 حرفــه ای و تیم های ملی کشــورمان تقدیم نموده و 

می نماید!
۳1 خرداد ماه ســالروز تاسیس باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان بر همــه ورزش کاران و ورزش دوســتان به 

ویژه خانواده بزرگ ذوب آهن خجسته باد 
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

اسامی برگزیدگان مسابقه نقاشی نکوداشت 
هفته محیط زیســت به شــرح زیــر اعالم 

شــد. این افراد مــی توانند جهــت دریافت 
جوایز خــود از 4 تیرماه به سرپرســتی امور 

 فرهنگی و تشــریفات روابط عمومی مراجعه
 نمایند .  

مسابقه

مراسم ترحیم و یادبود شادروان علی سلیمانی برگزار شد

برگزیدگان مسابقه نقاشی محیط زیست

نکوداشت روز باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

 قرارداد کاپیتان ذوب آهن تمدید شد 
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در این تیم ماندنی شد. 

کاپیتان ذوب آهن اصفهان با تمدید قراردادش، در ایــن تیم به فعالیت خود 
ادامه می دهد. مســعود ابراهیم زاده مدافع چپ پــای ذوب آهن قرارداد خود 
را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد و در جمع شــاگردان مهدی تارتار ماندنی 

شد.

 سجاد آشوری در ذوب آهن ماند
ســجاد آشــوری وینگر تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان قراردادش را با گاندوها 

تمدید کرد.
سجاد آشوری وینگر سبزپوشــان اصفهانی که نیم فصل دوم لیگ بیست ویکم 
به ذوب آهن پیوســت پس از توافق با باشــگاه، قرارداد خــود را با گاندوهای 

اصفهانی تمدید کرد.
بدین ترتیب وینگر قائم شــهری ذوب آهن، دو فصل دیگر در جمع سبزپوشان 

اصفهانی باقی می ماند.
نورمحمــدی  حامــد   
قراردادش را بــا ذوب آهن 

تمدید کرد
مدافع فصل گذشته تیم فوتبال 
یک فصل  اصفهــان،  ذوب آهن 
دیگر در جمــع گاندوها ماندنی 

شد.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در 
سومین قدم نقل وانتقاالتی خود 
برای فصل جدید پس از تمدید 
با مهــدی تارتار ســرمربی تیم 
و خداحافظی با چهــار بازیکن 
فصل گذشــته تیمش، با مدافع 

۳6 ساله تیمش برای ماندن در اصفهان به توافق رسید.
بر این اساس حامد نورمحمدی مدافع با تجربه تیم فوتبال ذوب آهن یک فصل 
دیگر در جمع گاندوها باقی می ماند. ایــن مدافع بلندقامت فوتبال ایران فصل 
خوبی را در جمع شاگردان مهدی تارتار پشت ســر گذاشت و پس از توافق با 
مدیران باشــگاه ذوب آهن، قرارداد خود را یک فصل دیگر بــا این تیم تمدید 

کرد.

  نتایج مسابقات قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان 14۰1 و افراد حائز رتبه از سوی 
دارالقرآن الکریم ذوب آهن اصفهان به شــرح زیر اعالم شد. هدایای همکاران 
ذوب آهنی با حقوق خرداد ماه به حسابشــان واریز خواهد شد و هدیه برندگان 

شرکت های تابعه نیز به صورت کارت هدیه تقدیم می گردد.
قرآن پژوهان در صورت داشتن هرگونه سؤال با شماره همراه ۰91۳۳۳۵44۳٧ 

)طغیانی( تماس حاصل نمایند. 

نفرات برتر ایمنی در اردیبهشت ماه
  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 اردیبهشت ماه معرفی کرد. 
این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت ایمنی و 
آتش نشانی هدایای خود را دریافت کنند. بنا به اعالم مدیریت 
تا   1399 سال  از  اصفهان،  آهن  ذوب  نشانی  وآتش  ایمنی 
اردیبهشت ماه سال جاری، 4٦0 نفر از کارکنان کارگاه های مختلف 
شرکت به عنوان نفر برتر ایمنی معرفی شده و کارت هدیه بیست 

میلیون ریالی خود را از این مدیریت دریافت نموده اند.
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رتبه محل خدمتشماره پرسنلینام ونام خانوادگی

روخوانی

اولبیمارستان7013546بهاره رضایی

دوممنابع انسانی7061522فاطمه موسوی

سومحراست7486152مجید برونی

 روانخوانی

اولكک سازی464002مجتبی عباسی

دومایمنی و آتش نشانی466183امین ا... طغیانی

سومبیمارستان7005648نرگس قاری

ترتیل

اولبیمارستان69040134رسول قائدی

دومكارخانه395803علیرضا علیخانی

سومبیمارستان7004636خدیجه اسماعیلی

تحقیق

اولكارخانه6168515هادی كریمی

دومبیمارستان6940225علی شریفی

سومكارخانه6197175مجید فتحی

تفسیر

اولنت راه و ساختمان433799سید محمدعلی مجلسی

دومتعمیر گاه مركزی463331حسن حلبی ساز اصفهانی

سومكک سازی422894مهدی شكرالهی

حفظ

اولنت مكانیک429023مرتضی جانثاری

دومتولید و توزیع برق7038525مهدی میرلوحی

سسومبیمارستان7005632زهره قاسمی

مدیریت شماره پرسنلی نام پدر نام و نام خانوادگی

خرید تجهیزات 439972 - محمد مهدی علیزاده

ككسازی 7046001 مهدی زهرا كاشی

نورد 426903 غالمرضا نگار نصر اصفهانی

خرید تجهیزات 409561 سعید آرش  مهرابی

آزمایشگاه مركزی 7055936 فرهاد فربد  امیری

بهداشت و محیط زیست 7013227 مهرداد پانیذ  باجالنی

- 410446 جواد زهرا جهرمی

انرژی و بهینه سازی سوخت 433268 علی آرمیتا  یادگار

مدیریت شماره پرسنلی نام پدر نام و نام خانوادگی

فروش 425443 علی كیمیا سبكتكین ریزی

نت راه و ساختمان 433799 سید محمد علی سید دانیال مجلسی

امور شهدا 467506 زهرا موسوی نیایش  محمدی

نت راه و ساختمان 7016358 عباس نیایش خدادادی

فوالدسازی 7033103 حمید پارمیدا مرادپور

آموزش 409103 سعید نیایش ایران پور

راه آهن 7002441 مهدی ریحانه هادی

خدمات 7010379 حمیدرضا امیرحسین شریفی


