
سخن اول

دستانی که باید کام ها را 
شیرین کند

با اجــرای حــذف دفترچه هــای بیمــه های 
پایه)خدمات درمانی و تامیــن اجتماعی( و 
ارسال الکترونیک نسخ و همچنین با توجه 
به این که امکان ســوء اســتفاده از کد ملی 
بیمه شدگان وجود دارد از همکاران گرامی 
تقاضا می شود هنگام مراجعه به بیمارستان 
شــهید مطهری و اورژانــس کارخانه، کارت 
شناســایی معتبر عکس دار  همراه داشته 

باشند.
بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن 

اصفهان

اطالعیه
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فرایند انجام معاینات بدو 
استخدام داوطلبان جذب 

شروع شد

ذوب آهن اصفهان تامین 
کننده ریل و آرک معادن 

کشور است

تشکیل کمیته ریسک و 
حسابرسی داخلی برای 

شرکت تابعه الزامی است

ضرورت افزایش تعامالت 
منطقه ای در جهت 

مسئولیت های اجتماعی
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رویداد

رویداد

گزارش

گزارش
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بر اساس شاخص های جهش تولید، برگزیده شد: 

ذوب آهن اصفهان، بنگاه اقتصادی 
ممتاز وزارت کار

w w w . e s f a h a n s t e e l . i r

به مناسبت سوم خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان و در راستای فرمایشات 
مقام معظم رهبری به منظور مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو، همایشی 
تحت عنوان ســوم خرداد و  انتخاب اصلح به میزبانی شرکت پیشرو معادن ذوب آهن 

سوادکوه و سپاه این شهرستان دوم خردادماه با حضور ...

برگزاری همایش انتخاب اصلح در شرکت پیشرو 
معادن ذوب آهن

محمــد شــریعتمداری در همایش تجلیــل از عملکرد 
بنگاه های اقتصــادی زیرمجموعه وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی که در مجموعه فرهنگی و ورزشــی تالش 
برگزار شد،  اظهار داشت: سرمایه اجتماعی پشتوانه همه 

نظام های سیاسی به ویژه نظام جمهوری اسالمی است.

 وی گفت: ما باید با همه تــالش و توان، امید را در جامعه 
تزریق کنیم. عنصری که در ســایه آن رشــد اقتصادی، 
جهش تولید و موفقیت های یک ملت رقم می خورد عنصر 
امید اســت و این عنصر در ســایه یکپارچگی و وحدت، 

حول محور منافع ملی شکل می گیرد.
شــریعتمداری افزود: در نقطه مقابل امید، عنصری که 
موجب نزول و تنزل قدرت یک ملت بزرگ می شود تفرق، 
منازعه و تشتت در زمینه مسائلی اســت که ما آن ها را 

منافع ملی خطاب می کنیم.
وی تصریح کرد: اختالف ســلیقه، تضارب افکار و اندیشه 
نیز عنصر ارزشــمندی است و موجبات رشــد و تعالی و 
بالندگی یک ملت می شــود، اما منازعه بر سر منافع ملی 

حتما باعث از بین رفتن اهداف بزرگ یک ملت می شود.
وزیر تعــاون گفت: باید تــالش کنیم از جهــش تولید 
پیراهنــی برای افزایش ســرمایه اجتماعــی و باالبردن 
وحدت ملی اســتفاده کنیم و در سایه وحدت ملی است 
که می توانیم در مسیر رشــد و پایندگی ملت ایران ادامه 

دهیم.
شریعتمداری با اشاره به سال جهش تولید گفت: معاونت 
اقتصادی وزرات تعاون در ابتدای ســال با سیاستگذاری 
صحیح و فرماندهی مناســب برای تحقق این شعار گام 
برداشــت و برنامه های الزم را به بنگاه های زیر مجموعه 

ابالغ کــرد و در پایان نیــز در ماه های اخیــر بنگاه های 
اقتصادی را ارزیابی کرد و شــاخص بهره وری بنگاه های 
اقتصادی را اندازه گیری کرد و این کار جدیدی بود که در 

زیرمجموعه واحدهای وزارت تعاون انجام شد.
وی ادامه داد: هدف جهش تولید و رشــد پایدار در سطح 
کالن اتفاق نمی افتد مگر اینکــه در حوزه ها و الیه های 

گوناگون زمینه های این امر را فراهم کنیم.
شریعتمداری تاکید کرد: اگر بخواهیم جهش تولید را به 
صورت مستمر ادامه دهیم و به رشد پایدار در سطح کالن 
در کشــور نائل آییم باید در جنبه های حوزه های نهادی، 

ساختاری و سطح خرد، تحوالتی را ایجاد کنیم.
شــریعتمداری گفت: برخی مفاهیم به عنــوان مفاهیم 
مشــترک در چارچوب خود می تواند ائتالف بزرگ را در 
کشــور خلق کند که یکی از آن ها جوانگرایی نخبگانی 
است و از مولفه های حکمرانی خوب است و رهبر معظم 

انقالب نیز در گام دوم درباره آن صحبت کردند.
وزیر تعــاون گفــت: در وزارت تعاون نیز با اســتفاده از 
سیاست جوانگرایی به اهداف مطلوب دست یافتیم و این 
موفقیت حاصل تالش ما در اســتقرار هدف جوانگرایی 
نخبگانی در ســطح بنگاه های یک وزارتخانه بود و موفق 
شــدیم ۱۲ ســال عمر مدیریت را کاهــش دهیم و در 
سازمان های سنتی با به کارگیری جوانان گام های بزرگی 

برداریم و از نظر و دیدگاه افراد باتجربه استفاده کنیم.
وی افزود: نمونــه آن نیز حضور مدیــران عامل صندوق 
بازنشســتگی اســت. نمونه دیگر نیز نرخ سود شستا در 
سال های ۹۷ تا ۹۹ است که از هفت درصد به ۱۴۰ درصد 

رسیده است.
شــریعتمداری با اشــاره به همســان ســازی حقوق 
بازنشستگان گفت: آرزوی ۱۲ ســاله بازنشستگان و بی 
عدالتی را مرتفع کردیــم و حداقل های الزم برای زندگی 
فراهم شده است و بدون اینکه حتی یک سهم از ۱۶ هزار 
میلیارد تومان مورد تعهد دولت به صندوق بازنشستگی 
و تامین اجتماعی پرداخت شــود و البته منتظر هستیم 

دولت به تعهدات خود عمل کند.
وزیر تعاون با بیان این که اصل شفافیت مهم ترین عواملی 
است که موفق شــدیم به کمک آن به ســود قابل توجه 
در فعالیت های اقتصادی برســیم، گفت: هشت سامانه 
شفافیت در وزارت تعاون استقرار یافته است و به گونه ای 
که سال گذشــته به تمام شرکت ها بخشــنامه ای ابالغ 
کردیم که تمام کاالهایی که قابلیت عرضه در بورس کاال 
را  دارند، باید در بورس کاال عرضه شــوند و این هدف در 

برخی از شرکت ها اجرایی شده است.

آیین تجلیل از کارگران نمونه شــرکت های تابعه ذوب آهن 
اصفهان با حضور  مرتضی یزدخواســتی عضو هیأت مدیره 
ذوب آهن اصفهان، احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی و 

جمعی از مسئولین شرکت برگزار شد.   
 اسامی تالشگرانی که در این آیین تجلیل شدند،بدین شرح 
اســت: آســیه حقانی)دوارت(، محمد رحیم زاده)مهندسی 

و پویش ســاخت ذوب آهن(، سید احمدحســینی)معادن 
زغالسنگ البرز شرقی(، امید احمد زاده)تارابگین(، مصطفی 
رشــیدی)پویش معادن(، امــان ا... کهیانی)پویش درمان(، 
کیومرث صادق نژاد)پیشــرو معادن ذوب آهن ســوادکوه(، 
بهروز یبلویی)باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن( و علی 

جعفری)تعاونی مصرف کارکنان( .   

منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت پنجم خردادماه با حضور 
در کوره بلند و فوالدســازی، از روند تعمیرات این بخش ها 
بازدید کرد . وی به همراه مهرداد توالییان معاون بهره برداری 

و جمعی از مســئولین شــرکت در ادامه بازدیدهای مستمر 
از روند فعالیت های خط تولید، با تالشــگران حاضر در این 

تعمیرات گفتگو کرد .

مقام معظم رهبری)دامت برکاته(: رییس 
جمهور یکی از مؤثرترین و در دســتگاه 
اجرایی مؤثرترین عنصر برای حل مسائل 
کشور است. در میان مســئوالن کشور، 
هیچ مســئولی به قدر رییس جمهور در 
قانون اساســی ما امکانــات و توانایی ها 
و عرصه  عظیــم خدمت گــزاری ندارد. 
بودجه  کشــور و همه  مسئوالن طراز اول 
اجرایی کشــور در اختیار اوست؛ اوست 
که می تواند کشــور را آباد کند و از لحاظ 
علمی و صنعتی و مســائل انسانی و یا از 
لحاظ امنیت، کشــور را بــه پیش ببرد، 
کفایت و توانایی های اوست که می تواند 
زندگــی را در کام مردم شــیرین کند. 
آن چه مورد نیاز ملت و کشــور اســت، 
رئیس جمهور کارآمد و باکفایت اســت. 
مسئولیت های حســاس و تاریخی امروز 
بر دوش رئیس قوه  مجریه ماست. قانون 
همه چیز را در اختیار رئیس قوه  مجریه 

قرار داده است.
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بازدید مدیرعامل شرکت از روند تعمیرات خط تولیدجوانگرایی نخبگانی از مولفه های حکمرانی خوب است

@atashkar

02

در نقطه مقابل امید، 
عنصری که موجب 
نزول و تنزل قدرت 

یک ملت بزرگ 
می شود تفرق، 

منازعه و تشتت در 
زمینه مسائلی است 
که ما آن ها را منافع 
ملی خطاب می کنیم

آیین گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و 
02رونمایی از سه اثر فرهنگی دفاع مقدس

احمد اکبری معاون سرمایه های انسانی و توسعه 
مدیریت شــرکت گفت: با شــکل گیری قانونی 
کمیته طبقه بندی مشــاغل  شــرکت و با توجه 
به این که اکثر قریب به اتفاق همکاران مشــمول 
قانون کار هستند و به منظور آگاه سازی همکاران 
از کلیات طرح طبقه بندی، مشمولین قانون کار،  

قرارداد کار، مراجع حل اختــالف، بیمه بیکاری، 
آیین دادرسی کار، مشاغل ســخت و زیان آور و... 
ارائه آموزش هــای مرتبط  در این حــوزه برنامه 

ریزی شده است.
وی افزود: توسط مدیریت آموزش و توسعه منابع 
انسانی شرکت، برنامه ریزی الزم در این خصوص 
انجام شــده و با دعوت از اســاتید و کارشناسان 

خبره، دوره های آموزشی آغاز شده است.
 معاون ســرمایه های انسانی و توســعه مدیریت 
شــرکت، گفت: به لحاظ نیاز و ضرورت، آموزش 
اعضــای کمیتــه طبقه بنــدی شــروع شــده و 
پــس از آن آموزش مســئولین روابــط صنعتی 
و مدیــران واحدها در دســتور کار قــرار دارد و 
قطعــاً برنامه ریــزی الزم به منظور ارتقاء ســطح 
دانــش همــه همــکاران در الیه هــای مختلف 
 پیرامــون موضوعــات یاد شــده انجــام خواهد 

شد.

معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت:
دوره های آموزشی آگاهی از قوانین کار آغاز شد

آیین تجلیل از کارگران نمونه شرکت های تابعه 
ذوب آهن اصفهان برگزار شد
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نشریه داخلی

تامین پایدار مواد 
اولیه به ویژه مواد 

آهن دار جهت رشد 
تولید  در جلسه 
شورای معاونین 

مطرح گردید

 تولید ریل ملی 
توسط ذوب آهن 

اصفهان نیز ابتکار و 
فتح بابی در عرصه 
اقتصاد و صنعت 

کشور است

این مجتمع عظیم 
صنعت ، توسعه 

تعامل با منطقه را 
یکی از مسئولیت 

های اجتماعی مهم 
خود می داند

شرکت پیشرو 
معادن که از زیر 

مجموعه های ذوب 
آهن اصفهان به 
شمار می رود با 

توجه به این که زمان 
اندکی از تاسیس آن 
می گذرد، توانسته 

عملکرد خوبی 
داشته باشد

در جلسه اخیر شــورای معاونین شرکت که در 
دفتر مدیرعامل برگزار شد ، مقرر شد با توجه به 
اهمیت تعامالت منطقه ای در انجام مســئولیت 
های اجتماعی ، نشســت های ماهانه مسئولین 
شرکت با مســئولین منطقه برگزار شود . در این 
راستا مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای 
شرکت گزارشی از نشست ماهانه خود با حسین 
رجایی نماینده مردم شــریف شهرستان لنجان 

ارائه نمود. 
در این جلسه مقرر شــد ، کارکنان شرکت از روز 

شــنبه 8 خردادماه ، جهت ثبت تردد ، با رعایت 
کامل موازین بهداشــتی ، از اثر انگشت استفاده 

نمایند . 
تامین پایدار مــواد اولیه به ویژه مــواد آهن دار 
جهت رشد تولید ، رعایت پروتکل های بهداشتی 
جهت مصون ماندن از بیمــاری کرونا ، ضرورت 
تامین وســایل ایمنی و بهداشــتی بــرای کلیه 
کارکنان و تاکید بر فاصله گــذاری اجتماعی از 
جمله مواردی بود که در جلسه شورای معاونین 

مطرح گردید . 

در جلسه شورای معاونین شرکت مطرح شد :

ضرورت افزایش تعامالت منطقه ای در جهت مسئولیت های اجتماعی

خبر

با حضور وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، مدیران و شــرکت های 
برتر "جهش تولیــد" و "بهره وری" 

معرفی شدند . 
مدیران و شرکت های برتر "جهش 
تولید" و "بهره وری" سوم خردادماه 
طی مراسمی در همایش تجلیل از 
عملکرد بنگاه هــای اقتصادی برتر 
)جهش تولید و بهره وری( با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی معرفی شدند.
در این مراسم ذوب آهن اصفهان به عنوان بنگاه برتر شستا بر اساس ویژگی ها و 
شاخص های کیفی جهش تولید موفق به کسب نشان ممتاز شد و از منصور یزدی 

زاده مدیرعامل این شرکت تقدیر گردید . 
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش گفت: آنچه 
امروز گزارش می دهیم، بیش از هر اتفاقی، معجزه مدیریتی است که وقوع آن را 

باید به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریک گفت. 
به گفته میرزایی، در دوران وزارت شریعتمداری، ســود شستا از مبلغ ۱۲۰۰ 
میلیارد تومان به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده و شفافیت در این هلدینگ و سایر 

صندوق های وابسته به وزارتخانه در اوج خود قرار گرفته است.
وی افزود: در صندوق بازنشستگی کشوری و فوالد نیز به رغم تشدید تحریم های 
ظالمانه، شیوع بیماری کرونا و قرارگرفتن در سخت ترین سال اقتصادی پس از 
انقالب بسیاری از پروژه های نیمه تمام تکمیل شدند. وی درباره نحوه  انتخاب 
بنگاه های برتر اقتصادی از بین حدود ۴۰۰ شرکت زیرمجموعه توضیح داد: در 
این زمینه شاخص های مهمی یعنی رشد فروش، رشد حاشیه سود ناخالص، 
رشد مقداری تولید، رشــد صادرات و درآمد ارزی، رشــد سود، سرمایه گذاری 
جدید، توسعه محصوالت، تغییرات فنی و تکنولوژیک شامل بازسازی، تعمیرات 
و نوسازی بنیادی و پیشرفت فیزیکی و مالی مد نظر قرار گرفتند. میرزایی تاکید 
کرد: حساســیت محاســبات چنان باال بود که در بعضی از موارد چند بنگاه با 

عملکرد بسیار نزدیک به یکدیگر رتبه متفاوتی به دست آوردند.

بر اساس شاخص های جهش تولید، برگزیده شد: 

ذوب آهن اصفهان، بنگاه 
اقتصادی ممتاز وزارت کار

Nخبر e w s

فرا رسیدن ســوم خرداد ماه، ســالروز آزادی خرمشهر 
قهرمان در سال ۱۳۶۱ ذوب آهن اصفهان را بر آن داشت 
که همزمان با این روز بزرگ آیین گرامیداشت با شکوهی 
را با حضور جمعی از فرماندهــان دوران دفاع مقدس، 
فرماندهان و مقامات نظامی و اداری استان و شهرستان 
و جمعی از مدیران، همکاران و بسیجیان برگزار کند.  در 
این مراسم باشکوه که سوم خرداد ماه جاری با گلباران 
و ادای احترام به شهدای گمنام شرکت توسط حاضران 
و میهمانان برگزار شــد ضمن یادآوری حماسه بزرگ 
آزادی خرمشهر در عملیات الی بیت المقدس در سال 
۱۳۶۱ از حماسه آفرینان این عملیات تجلیل به عمل 

آمد.
تولید ریل ملی ابتــکار و فتح بابی در عرصه 

اقتصاد و صنعت کشور است
در این آیین، ســردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب 
الزمان )عج( در سخنانی به اهمیت عملیات آزاد سازی 
خرمشــهر در دوران دفاع مقدس پرداخــت و این فتح 
بزرگ را ناشی از همت و حضور همه جانبه مردم در دفاع 
مقدس و الطاف الهی دانست. وی شهدا را الگوهای واقعی 
مردم، خانواده ها و نسل جوان معرفی کرد و با اشاره به 
نقش ذوب آهن اصفهان در دفاع مقدس و تجلیل از ۲8۷ 
شهید این مجتمع بزرگ صنعتی گفت: همان طور که 
آزادی خرمشهر فتح بابی در دفاع مقدس بود، تولید ریل 

ملی توسط ذوب آهن اصفهان نیز ابتکار و فتح بابی در 
عرصه اقتصاد و صنعت کشور است. وی در پایان با اشاره 
به مســایل روز و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در ۲8 خرداد ماه یادآور شد: دشــمن همواره در صدد 
ایجاد اختالف و یاس و نا امیدی در ســطح جامعه بوده 
ولی مردم با حضور گســترده و آگاهانه در این انتخابات 
بار دیگر دشمن را ناامید و پیروزی های خود را استمرار 
خواهند بخشید. وی پیروزی های مردم مسلمان لبنان 
و فلســطین در جنگ های ۳۳ روزه و ۱۲ روزه اخیر در 
نبرد با متجاوزان اسراییلی را ادامه همان حماسه آفرینی 
های مردم کشــورمان در دفاع مقدس و فتح خرمشهر 

دانست.
شهید شاهمرادی پیشــرو جبهه ها و عامل 

شادابی و پیروزی رزمندگان بود
در ادامه این مراسم ســردار علی محمد اکبری فرمانده 
سپاه قمر بنی هاشم استان چهار محال و بختیاری نیز 
در سخنانی با تشکر از اقدامات ذوب آهن در عرصه های 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس به تشریح خاطرات خود 
از دفاع مقدس، عملیات فتح خرمشــهر و آشنایی های 
خود با سردار شــهید محمد علی شاهمرادی پرداخت. 
وی گفت برای اولین بار در سال ۶۰ با شهید شاهمرادی 
در محل پادگان ذوب آهن آشنا شده و خاطرات زیادی 
از حماســه های او دارد. وی افزود: شهید شاهمرادی با 

توجه به روحیه عشایری خود بسیار شجاع و در جبهه 
ها عامل شادابی و روحیه رزمندگان بود. وی همواره در 
پیشاپیش نیروها حرکت می کرد و باالترین ابتکارات و 

موفقیت ها را برای رزمندگان به همراه داشت.
مســئولیت اجتماعی و ا قدامات فرهنگی ، 

هنری ذوب آهن درعرصه دفاع مقدس 
در ابتدای آییــن مذکور منصــور یــزدی زاده مدیر 
عامل ذوب آهــن اصفهان با تبریک ســوم خرداد روز 
ملی مقاومت، ایثار و پیروزی به شــرح فداکاری های 
رزمندگان اســالم در دوران دفاع مقدس و نقش ذوب 
آهن اصفهان در ایــن زمینه پرداخت و یادآور شــد: 
ذوب آهن اصفهان به موازات فعالیــت های تولیدی، 
در راستای انجام مســئو لیت های اجتماعی خود به 
کارهای مختلفــی در زمینه های ورزش، بهداشــت، 
محیط زیست، امور جهادی و سایر خدمات اجتماعی 
پرداخته و در این میان اهتمام خاصی هم به زنده نگاه 
داشتن ارزش های انقالب اســالمی و دفاع مقدس و 
تقدیر و تجلیل از حماسه آفرینان این صحنه ها داشته 
اســت. وی افزود: در انجام همین مسئولیت اجتماعی 
بود که از سالیان گذشــته به تنظیم و انتشار چندین 
جلد کتاب در زمینه خاطــرات رزمندگان جبهه ها و 
شرح زندگی شهدای ســرافراز اقدام کرده  و در جدید 
ترین کار فرهنگی، هنری خود فیلم مســتند زندگی 

نامه سردار شهید محمد علی شاهمرادی را تهیه و به 
اکران گذاشته است.

رونمایی از ســه اثر فرهنگی، هنری تولیدی 
ذوب آهن اصفهان 

در ادامه این مراســم از فیلم مستند شاهمراد بر اساس 
زندگی سردار شهید محمد علی شــاهمرادی ساخته 
روابط عمومی ذوب آهــن اصفهان رو نمایــی و برای 
اولین بار اکران شــد. در مراســم مذکــور همچنین از 
کتاب های"یل حاجی نصری" مربوط به زندگی شهید 
حسینعلی یاوری نوشــته محمد علی جعفری و کتاب 
 "خسرو خوبان" بر اســاس زندگی سردار شهیدخسرو
)حجت( قلعه ای نوشــته منیژه جانقلی کــه هر دو از 
شهدای شاخص کارگری کشــور بوده و به همت ذوب 

آهن اصفهان منتشر شده اند رونمایی شد. 
در پایان مراسم بزرگداشــت حماسه آزادی خرمشهر، 
سردار مجتبی فدا فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( 
اســتان اصفهان با اهداء لوح از منصور یزدی زاده مدیر 
عامل، مهرداد توالییان معاون بهره برداری و نصیری به 
لحاظ مشارکت و مساعدت ذوب آهن اصفهان در امور 
جهادی به نمایندگی از شرکت قدردانی نمود. همچنین 
از خانواده های گرانقدر ســرداران شهید حسین قجه 
ای از فاتحان و پیشــگامان فتح خرمشهر و محمد علی 
شاهمرادی شــیر جبهه ها و حماســه آفرین کربالی 
شلمچه و همچنین از هنرمندان و دست اندرکاران تهیه 
فیلم مستند شهید شاهمراد و تالشگران عرصه بهداشت 

و درمان شهرستان لنجان تجلیل گردید.
شایان ذکر است؛ همزمان با برگزاری این آیین و در کنار 
قبور مطهر شهدای گمنام، نمایشگاه عکسی از فعالیت 
ها و اقدامات حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب 
آهن اصفهان برگزار شد. این نمایشگاه مورد بازدید ویژه 
سردار فدا، ســردار اکبری، صالحی فرماندار و سرهنگ 
محمدی فرمانده ســپاه ناحیه لنجان ودیگر مسؤلین 

استان و منطقه قرار گرفت.

با حضور فرماندهان سپاه صاحب الزمان)عج( و قمر بنی هاشم)ع( انجام شد:
آیین گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و رونمایی از سه اثر فرهنگی دفاع مقدس

در راســتای افزایش تعامــالت منطقــه ای ، کوروش 
اســفندمند مدیرحوزه مدیرعامــل و تعامل منطقه ای 
شرکت با حسین رجایی نماینده مردم شریف لنجان در 

مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد . 
نماینده مردم لنجان در این جلســه ، نگرش مسئولین 
ذوب آهن اصفهان نسبت به همکاری و تعامل با منطقه را 

سازنده دانست و بر تداوم فعالیت های زیست محیطی این 
شرکت تاکید کرد .  وی با اشاره به قهرمانی ها و درخشش 
جوانان شهرستان لنجان در رشــته های وزنه برداری، 
تکواندو ، دومیدانی و کشــتی ، خواستار حمایت باشگاه 
فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان از این ورزش کاران از 

طریق توجه ویژه به رشته های ورزشی مذکور شد . 
اسفندمند در این دیدار گزارشی از فعالیت های زیست 
محیطی و به کارگیری نیروهای بومی در استخدام اخیر 
ذوب آهن اصفهان ارائــه داد و گفت : این مجتمع عظیم 
صنعتی ، توسعه تعامل با منطقه را یکی از مسئولیت های 
اجتماعی مهم خود می داند و خوشبختانه این تعامالت 
و همکاری در حال توسعه است.  مدیرحوزه مدیرعامل و 
تعامل منطقه ای شرکت همچنین هفته گذشته با سعید 
صادقی مدیرکل حوزه اســتانداری اصفهان دیدار نمود 
و در خصوص همکاری ها و تعامالت ذوب آهن و استان 

اصفهان ، بحث و گفتگو نمود . 

بنابر اعالم مدیریت امور اداری شــرکت، در راستاي انجام 
ادامه مراحل جذب داوطلبان شــرکت کننده در آزمون 
استخدامي شرکت در بهمن ماه سال ۹۹ ، از پنجم خردادماه 
سال جاري، معرفي داوطلبان پذیرفته شده در مرحله قبلي، 
بر اساس سهمیه جذب )به تعداد 5۰۹ نفر( جهت   معاینات 
بدو استخدام به طب کار شرکت آغاز شد و این فرایند تا ۲۲ 
خرداد و به مدت ۱۰ روز کاري ادامه خواهد داشت.  مدیریت 

امور اداری شرکت تأکید کرده پس از تکمیل معاینات و اعالم 
نتایج توسط مرکز طب کار شرکت، به داوطلباني که موفق 
به اخذ تأییدیه هاي الزم در این مرحله شــوند، به منظور 
انجام سایر مراحل، در سامانه ثبت نام و اعالم نتایج شرکت 
http://esco. :ســهامي ذوب آهن اصفهان )به آدرس
uiazmoon.ir ( اطالع رســاني الزم صــورت خواهد 

گرفت. 

نگرش سازنده مسئولین منطقه و ذوب آهن 
در راستای افزایش همکاری

فرایند انجام معاینات بدو استخدام داوطلبان 
جذب شروع شد

برگزاری همایش انتخاب اصلح در شرکت پیشرو 
معادن ذوب آهن

با همکاری و مساعدت ذوب آهن اصفهان صورت گرفت:

رونمایی از کتاب "جوهر سرخ" در اختتامیه جشنواره 
کتابخوانی دفاع مقدس

در آستانه سوم خرداد سالروز آزادسازی و فتح خرمشهر، 
آیین رونمایی از کتاب "جوهر سرخ" در اختتامیه جشنواره 
کتابخوانی دفاع مقدس در محل کتابخانه ابن مسکویه 
اصفهان برگزار شد. در این آیین که تعدادی از مسئولین 
بنیاد شــهید، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس 
کشور و استان و مرادیان معاون روابط عمومی ذوب آهن 
اصفهان حضور داشتند ، هالکویی مدیرکل کتابخانه های 
استان اصفهان، با گرامیداشت ســالروز آزادی خرمشهر 
گفت: طی 8 سال گذشته سهم کتاب های دفاع مقدس 
۹ در صد از کل کتب چاپ شده است که هنوز جای کار و 
تالش بیشتر وجود دارد. وی از همکاری و مساعدت ذوب 
آهن اصفهان در جهت حمایت از فرهنگ مکتوب به ویژه 
نشر کتب و آثار دفاع مقدس قدردانی نمود. نوروزی معاون 
بنیاد شهید استان اصفهان نیز با بیان اهمیت حوزه نشر 
و فرهنگ مکتوب ایثار و دفاع مقدس گفت: شهدا دعوت 
حق را لبیک گفتند و وظیفه انتقال این فرهنگ ارزشمند 
به عهده ماست. وی سالروز پیروزی عملیات بیت المقدس 
را یاد آور شد و افزود: این عملیات مهم که باعث آزادسازی 
خرمشــهر گردید، نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس 
محسوب می شود. بخشی معاون بنیاد حفظ آثار و ارزش 
های دفاع مقدس نیز با بیان چگونگی آزادسازی خرمشهر 

و تحقق وعده الهی گفت: این مهــم نمونه ای از فرهنگ 
ایثار و شــهادت در تاریخ دفاع مقدس اســت. وی افزود: 
امروز در سطح جامعه بیشترین اســتقبال از کتب دفاع 
مقدس صورت گرفته و ضروری است که نسبت به چاپ 
و نشر آثار ارزشمند دفاع مقدش بیش از گذشته اهتمام 
داشته باشیم. شایان ذکر است که در مسابقه کتابخوانی 
جشــنواره دفاع مقدس تعداد ۱۰۰ نفر از اعضاء خانواده 
بزرگ ذوب آهن اصفهان نیز شرکت نمودند که به نفرات 
برگزیده جوایزی اهدا گردیــد. همچنین در پایان آیین 
مذکور که به صورت زنده در فضای مجازی پخش می شد، 
با اهدای لوح سپاس از ذوب آهن اصفهان به خاطر اهتمام 

به فرهنگ ایثار و شهادت قدر دانی به عمل آمد.

به مناسبت سوم خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر 
قهرمان و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری به 
منظور مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو، 
همایشی تحت عنوان ســوم خرداد و  انتخاب اصلح به 
میزبانی شرکت پیشــرو معادن ذوب آهن سوادکوه و 
سپاه این شهرستان دوم خردادماه با حضور فرماندار و 
فرمانده سپاه سوادکوه ، خانواده معظم شهدا و جمعی 
دیگر از مســئولین این شهرستان و شــرکت پیشرو 
معادن ذوب آهن ســواد کوه در مســجد جامع شهر 

زیراب برگزار شد.
در این همایش سرهنگ حســین نژاد فرمانده سپاه 
شهرستان سوادکوه گفت: شــرکت پیشرو معادن که 

از زیر مجموعه هــای ذوب آهن اصفهان به 
شمار می رود با توجه به این که زمان اندکی 
از تاســیس آن می گذرد، توانسته عملکرد 
خوبی داشــته باشــد و خداوند را شاکریم 
مدیران الیق و انقالبی هدایت این شــرکت 
را در شرایط جنگ اقتصادی کنونی عهده 

دار هستند. 
در پایان این همایش، شرکت پیشرو معادن 
ذوب آهن ســوادکوه با همکاری سپاه این 
شهرســتان از خانواده های معظم شهدا و 
جمعی از رزمندگانی کــه در عملیات غرور 

آفرین بیت المقدس حضور داشتند تقدیر کردند. 
همچنین همایش بزرگ عملیات بیت المقدس، سوم 
خردادماه با حضور حجت االسالم و المسلمین غالمی 
نماینده ولی فقیه در نیروی انتظامی استان مازندران، 
اعضاء شــورای تامین شهرســتان و کلیه مسئولین 

شهری و شهرستانی برگزار شد. 
در این همایش فرمانده سپاه ســوادکوه از مدیریت و 
کلیه رزمندگان و ایثارگران شــرکت پیشــرو معادن 
ذوب آهن سوادکوه به عنوان پیشــگام در ایثارگری و 
پشــتیبانی از جبهه و جنگ با اهداء لوح سپاس تقدیر 

کرد.  

انتصاب
طی حکمــی از ســوی مدیرعامل 
شــرکت کــوروش اســفندمند به 
عنوان مدیرحوزه مدیرعامل و تعامل 
منطقه ای شرکت منصوب شد . وی 
دارای مدرک کارشناســی حقوق 
می باشد و ریاست دفتر مدیرعامل 
و فعالیت در حــوزه معاونت برنامه 
ریزی و توسعه از جمله سوابق کاری 

وی می باشد . 

طی حکمــی از ســوی مدیرعامل 
شــرکت ، امیر حســین ذاکری به 
داخلی  عنــوان مدیرحسابرســی 
شــرکت منصوب شــد . وی دارای 
مدرک کارشناســی ارشد مدیریت 
دولتــی گرایش مالی می باشــد و 
فعالیــت در حوزه معاونــت مالی و 
اقتصــادی و مدیریت بازرســی از 

جمله سوابق کاری وی می باشد . 

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
با توجه به حذف دفترچه خدمات درمانی و تامین اجتماعی برای 
سهولت در پرداخت هزینه ها توسط بیمه تکمیل درمان دانا چه 

تمهیداتی صورت گرفته  است؟
مدیریت خدمات بیمه ومالی: با توجه به حذف دفترچه ها، برای سهولت در 
پرداخت هزینه از طریق بیمه دانا انعقاد قرارداد با تعدادی از داروخانه ها در سطح 
شهر اصفهان، زرین شهر، فوالدشهر و... در دست اقدام می باشدکه لیست آن 
از طریق لینک پرتال اطالع رسانی خواهد شد و برای سایر خدمات در صورت 
مراجعه کارکنان به مراکز مورد نظر اگر خدمات به صورت الکترونیکی ارائه 
گردد باید اصل فاکتور ویزیت همراه با درج کد رهگیری در آن، اصل ریز فاکتور 
داروخانه، اصل فاکتور مراکز درمانی وکلینیک ها وکپی مراکز سونوگرافی و... را   

به بیمه دانا تحویل دهند .
صورت  به  که  پاراکلینیکی  خدمات  هزینه  پرداخت  نحوه 

غیرالکترونیکی انجام می شود به چه صورت است؟
مدیریت خدمات بیمه و مالی: برای پرداخت هزینه مراکز پاراکلینیک شامل 
آزمایشگاه و تصویربرداری که خدمات در آن به صورت غیر الکترونیکی ارائه می 
گردد باید اصل و کپی دستور پزشک، اصل فاکتور مرکز وکپی جواب خدمت 

مربوطه به بیمه تکمیل درمان دانا تحویل شود تا هزینه آن پرداخت شود.
 با چه ضوابطی لباس و کفش رانندگان سبک توزیع می گردد ؟

مدیریت خدمات و امور رفاهی: براساس مفاد قرارداد حمل ونقل سبک، شرکت 
تعاونی مصرف باید در طول مدت یک ساله نسبت به تهیه و توزیع سه دست 
لباس )پیراهن و شلوار ( و دو جفت کفش جهت رانندگان اقدام نمایدکه در حال 
حاضر یک دست لباس و یک جفت کفش توزیع گردیده و مابقی نیز در طول 

مدت قرارداد توزیع خواهد شد. 
*** تعدادی از همکاران نیز موارد زیر را خواستار شده اند .

 برنامه ریزی جهت احداث یک پارکینگ، روبروی پارکینگ آزادگان با 
دسترسی پل عابر پیاده برای سهولت در تردد خودروهای شخصی کارکنان.

 اطالع رسانی از آخرین وضعیت اجرایی و نحوه ثبت نام مشارکت کارکنان در 
پروژه محله ب۹ فوالدشهر.

 افکارسنجی روابط عمومی

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

به شرح زیر می باشد:
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نشست تعاملی مدیران عامل شــرکت های تابعه ذوب 
آهن اصفهان با حضور مرتضی یزدخواستی عضو هیأت 
مدیره شرکت، احمد ســلیمی معاون مالی اقتصادی و 
جمعی از مسئولین شرکت به میزبانی بیمارستان شهید 

مطهری یکم خردادماه برگزار شد.  
مرتضی یزدخواستی در این نشست با گرامیداشت سوم 
خردادماه سالروز آزاد سازی خرمشــهر و یاد و خاطره 
شهدای این حماسه بزرگ گفت: از ثمره خون شهیدان 
عزیز کشورمان اســت که امروز می توانیم در امنیت و 
آرامش برای رشد شکوفایی بیش از پیش در بخش های 

مختلف برنامه ریزی داشته باشیم. 
وی افزود: شرکت های تابعه ذوب آهن هر یک بر اساس 
رســالت تعریف شــده، پروژه ها و طرح های موفقی را 
اجرایی نمودند که نیاز است افکارعمومی درون سازمانی 
و برون ســازمانی از این اقدامات شاخص مطلع شوند و 
اطالع رسانی آنها بر اســاس مکاتبات صورت گرفته به 

صورت هفتگی در رسانه های شرکت انجام گیرد. 
این مقام مسئول اضافه کرد: شــرکت های تابعه ذوب 
آهن به منظور هم افزایی و تعامل بیشــتر نیاز است از 
توانمندی ها و پتانســیل های یکدیگر در پروژه هایی 
که تعریف کردند به نحو مطلوب تری بهره گیری داشته 
باشــند و در این کنار این موضوع مجموعه هایی که در 
سطح کشــور زمینه فعالیت مشــترک با آن ها دارند، 
شناســایی کرده و برای انجام پروژه هــای مختلف در 

چارچوب قوانین برنامه ریزی کنند. 
عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان با تأکید بر تدوین 

نهایی چارت سازمانی شرکت های تابعه و اهمیت آن در 
پیشبرد فعالیت ها تصریح کرد: چارت سازمانی شرکت 
و تدوین شرح شــغل از جمله ملزومات اساسی شرکت 
هاست که البته در این مجموعه ها انجام گرفته است اما 
نیاز است بازبینی های الزم صورت گیرد و پس از تایید 
ابالغ شود. یکی از مهم ترین مزیت های این اقدام پایش 

فعالیت ها و برنامه ریزی برای بهبود آنها است. 
احمد سلیمی معاون مالی و اقتصادی ذوب اصفهان نیز 
گفت: با توجه به تاکید شســتا و هلدینگ صدرتامین 
تشــکیل کمیته ریســک و حسابرســی داخلی برای 
شرکت الزامی اســت تا بتوانند بر اساس زمینه فعالیت 
خود بهترین استراتژی های را برای زمان حاضر و آینده 

تدوین نمایند. 
وی ادامه داد: به منظور ارتقاء سطح دانش کارکنان یک 
دوره آموزشی در این راســتا برگزار شد که با استقبال 
خوبی همراه گردیــد و در نظــر داریم بــرای چنین 
فرایندهای آموزشی به صورت مستمر در سازمان برنامه 

ریزی نماییم. 
معاون مالی و  اقتصادی شــرکت خاطر نشان کرد: در 
زمینه مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و برنامه ریزی 
استراتژیک، ذوب آهن اصفهان اقدامات بسیار خوبی را 
انجام داده است و شرکت تابعه کارخانه می توانند از این 
فرصت برای پیشبرد بهتر برنامه هایشان استفاده کنند. 

در ابتدای این نشست علیرضا آجدانی رییس بیمارستان 
شهید مطهری نیز گفت: شــیوع ویروس کرونا سختی 
های بســیار زیادی را به مجموعه کادر درمان کشــور 

تحمیل کرد اما این 
عزیزان برای سالمتی 
هموطنــان از هیچ 
تالشــی فرو گذاری 
نکردند. شایسته می 
دانم از این تالشگران 
بــه ویــژه مجموعه 
پرستاران  پزشکان، 
درمانــی  کادر  و 
شهید  بیمارســتان 
مطهری تشکر نمایم. 
وی افزود: بیمارستان 
با  مطهری  شــهید 

حمایت های مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان و اعضای 
هیــأت مدیره شــرکت به عنــوان برنــدی مطرح در 
سطح کشــور بخش های جدیدی را راه اندازی کرده و 

استراتژی بسیاری نیز برای آینده تعریف کرده است. 
رییس بیمارســتان شــهید مطهری خاطر نشان کرد: 
دستگاه MRI خریداری شــده این شرکت از یک برند 
معتبر جهانی به زودی نصب و راه اندازی می شود تا به 
ویژه همشهریان عزیز بتوانند در جوار محل زندگی خود 

از این امکات تخصصی استفاده کنند. 
 VIP این مقام مســئول با اشــاره به اینکــه در بخش
بیمارستان هم اکنون مراجعینی از کشورهای قطر، عراق 
و افغانستان برای عمل جراحی بستری هستند،گفت: 
بیمارستان درجه یک شــهید مطهری در کنار خدمت 

رســانی به هموطنان عزیــز از اقصی نقاط کشــور،به 
مراجعین دیگر کشور ها نیز ارائه خدمت دارد و در این 
کنار این موضوع بخش جداگانه ای نیز به درمان بیماران 

کرونایی اختصاص یافته است. 
آجدانــی افزود: قبل از ایــن که کرونا وارد ایران شــود 
بیمارستان شهید مطهری با تشــکیل کمیته بحران، 
انتشــار چند جلد کتاب و مقاله ISI و همچنین ایجاد 
ســامانه پیامکــی در زمینه آمــوزش هموطنان عزیز 
اقدامات گسترده ای را آغاز کرد و پس از شیوع در کشور 

از سایر مراکز درمانی یک گام جلوتر بود. 
گفتنی است؛ این نشست های تعاملی به صورت ماهانه 
و به منظور تدوین استراتژی های مناسب جهت پیشبرد 
برنامه ها و پروژه های شرکت های تابعه  برگزار می شود 

که بازخورد خوبی نیز در پی داشته است.

مجمع عمومی شرکت پویش معادن ذوب آهن بیست 
و نهم اردیبهشــت ماه بــا حضور منصور یــزدی زاده 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، مرتضی یزدخواســتی 
عضو هیأت مدیره ذوب آهن، غالمعلی اکوان نماینده 
هلدینگ صــدر تامین، محمدجعفــر صالحی معاون 
خرید، احمد ســلیمی معاون مالــی و اقتصادی، روح 
ا... فاضل پور مدیر راهبری شــرکت ها، امور مجامع و 

سهام، حســن محمدی مدیرعامل شــرکت پویش 
معادن، هیأت مدیره این شــرکت، حسابرس مستقل 
و بازرس قانوني و نمایندگان ســهامداران در ســالن 

جلسات دفتر مدیرعامل برگزار شد.
منصور یزدی زاده طی سخنانی با تشکر از تالش ها و 
اقدامات صورت گرفته توسط مسئولین شرکت پویش 
معادن گفت: بــه علت کمبود مواد اولیــه آهن دار در 

سطح کشور صنایع با مشکالت بسیاری مواجه شدند 
اما این چالش بزرگ برای ذوب آهن که از سهمیه مواد 
اولیه مانند ســایر فوالدی ها برخوردار نیســت بسیار 

ملموس تر است. 
وی ادامه داد: بر اســاس رســالت تعریف شــده برای 
شرکت پویش معادن انتظار می رود این مجموعه فعال 
تر از گذشته در  زمینه تامین بخشی از  مواد اولیه مورد 

نیاز ذوب آهن گام بردارد. 
مدیرعامل ذوب آهن خاطر نشــان کرد: تامین آرک 
معادن کشور و یا ورود به عرصه راهبری ماشین آالت 
اقدامات خوبی به شــمار می روند اما این موارد مکمل 

رسالت اصلی شرکت پویش معادن هستند. 
این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به رویکرد فعال 
ســازی معادن کوچک مقیاس، شرکت پویش معادن 
نیاز است با تدوین استراتژی های مناسب به این عرصه 
وارد شود تا در آینده اي نزدیک به یک شرکت معدنی 

با برند معتبر و تاثیرگذار در سطح کشور تبدیل گردد. 
در ابتدای این جلســه حســن محمــدی مدیرعامل 
شرکت پویش معادن با ارائه گزارشی اجمالی از فعالیت 

ها و اقدامات این شــرکت گفت: علی رغم محدودیت 
های ایجاد شــده بر اثر بیمــاري ویــروس کرونا و ... 
اهداف شرکت در خصوص تولید آرک معدني محقق 
گردیده و هم اکنــون آرک مورد نیاز معادن کشــور 
 از ذوب آهــن اصفهان و تولیدات این شــرکت تامین 

می شود. 
وی افزود: در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد 
معدنی هم برنامه های خوبی صورت گرفته، در مزایده 
های  وزارت صمت شــرکت کردیم و پروانه اکتشاف  

چند معدن هم اخذ شده است. 
مدیرعامل شــرکت پویش معادن بیان کــرد: ورود به 
عرصه ریل معدن نیــز از جمله دیگر دســتاوردهای 
این شرکت در ســال ۹۹ است و هم اکنون ریل معادن 

کشور را نیز تامین مي نماید.
شایان ذکر است؛ در این جلسه پس از استماع گزارش 
هیات مدیره و گزارش حســابرس مســتقل شرکت، 
صورت های مالی حسابرســي شده شرکت منتهی به 
تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰ که وضعیت شرکت را به نحو مطلوب 

نشان مي دهد، به تصویب مجمع رسید .

در مجمع عمومی شرکت پویش معادن ذوب آهن عنوان شد:

ذوب آهن اصفهان تامین کننده ریل و آرک معادن کشور است

خبر

انتخابات

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

 رحلت حضرت امام خمینی )ره( بر عموم مسلمانان آزادیخواه جهان 
تسلیت باد

در روز بیســتم جمادی الثانی ۱۳۲۰ ق، مطابق با ۳۰ شــهریور ۱۲8۱ ش، در 
شهرستان خمین از توابع استان مرکزی، در خانواده ای اهل علم و هجرت و جهاد، 
و در خاندانی از سالله حضرت زهرای اطهر )س(، روح ا... موسوی خمینی چشم به 
جهان گشود. او وارث سجایای آبادی و اجدادی بود که نسل در نسل در کار هدایت 

مردم و کسب معارف الهی کوشیده بودند.
ساعت ۲۰ / ۲۲ بعداز ظهر روز شنبه سیزدهـــم خـرداد ماه سـال ۱۳۶8 لحظه 
وصال بـود . قــلبـی از کار ایستـاد که میلیـونها قلــب را بـه نور خدا و معنـویت 
احـیاء کرده بـود . بــه وسیله دوربین مخفـی ای که تـوسط دوستان امــام در 
بیمارستان نصب شده بـود روزهای بیماری و جریان عمل و لحظه لقای به حق 
ضبط شده است. وقتی که گوشه هایـی از حاالت معنوی و آرامـش امام در ایـن 
ایـام از تلویزیون پخـش شـد غوغایی در دل ها بر افکند که وصف آن جــز با بودن 

در آن فضا ممکـن نیست . لب های ایشان دائمـا به ذکـر خـدا در حـرکت بود.
در آخرین شب زندگی و در حالی که چند عمل جراحی سخت و طوالنی درسن 
8۷ سالگی تحمل کرده بودند و در حالی که چندیـن سرم به دست های مبارکـش 
وصل بـود نافله شب می خـواندند و قـرآن تالوت مـــی کردند. در ساعات آخر, 
طمانینه و آرامشی ملکـوتـی داشـتند و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانیت خـدا و 
رسالت پیـامبـر اکرم )ص( را زمـزمه مـی کـردند و بـا چنیـن حــالتی بـود که 
روحـش به ملکـوت اعلی پرواز کرد. وقتی که خبر رحلت امــام)ره( منتشر شـد, 
گـویـی زلزله ای عظیـم رخ داده است, بغض ها تـرکیـد و سرتاسر ایران و همـه 
کانـون هایـی کـه در جـهان بـا نام و پیام امام خمینـی)ره( آشـنا بـودنـد یــک 
پارچه گـریستند و بـر سر و سینه زدنـد . هیچ قلـم و بیـانـی قـادر نیست ابعاد 

حـادثه و امواج احساسات غیر قابل کنترل مردم را در آن روزها تـوصیف کند .
 برگزیدن حضرت آیت ا... خامنه ای به رهبری جمهوری اســالمی 

ایران)1368 (
نخســتین برگزیدن رهبر جمهوری اســالمی ایران در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶8 
خورشــیدی پس از درگذشــت حضرت امام خمینی )ره ( در جلسه فوق العاده 
مجلس خبرگان رهبری برگزار شــد. در این جلســه حضرت آیت ا... خامنه ای  

رئیس جمهور وقت، به عنوان رهبر موقت جمهوری اسالمی ایران برگزیده شد.
چند روز پس از همه پرسی بازنگری قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران )۶ 
مرداد ۱۳۶8( و رسمیت یافتن قانون جدید و حذف »مرجعیت« از شروط رهبری، 
خبرگان مجدداً تشکیل جلسه داده و در رای گیری مجدد، رهبری دائم حضرت 

آیت ا... خامنه ای با ۶۰ رأی از ۶۴ عضو حاضر، به تصویب رسید.
روز جهانی مبارزه با دخانیات

فراگیری دخانیات، مشکلی جهانی است و توسعه بی سابقه تولیدات مواد ُدخانی و 
فروش فراوان آن در سراسر دنیا، به ویژه نواحی کم درآمد، زیان های فراوان جسمی 
و روحی را برای آنها به همراه آورده اســت. بیماری ها، مرگ و میر زودرس و زیان 

های اقتصادی، کمترین پیامدهای مصرف این ماده است.
روز جهاني بدون دخانیات هر ســال در ۳۱ مه برگزار مي شــود. در سال ۱۹8۷ 
کشورهاي عضو سازمان بهداشت جهاني با تعیین یک روز با عنوان روز جهاني بدون 
دخانیات، توجه همگان را به مضرات و خطرات استفاده از دخانیات جلب نموده و به 

بررسي راهکارهاي جلوگیري از مرگ و میر ناشي از آن مي پردازند.

حدیث هفته

مناسبت های هفته

 امام حسن مجتبی )ع(: 
نابودی و هالکت دین و ایمان هر شخص در سه چیز است: تکبر، حرص و 
حسد. تکبر، باعث نابودي دین و ایمان فرد است و به وسیله تکبر، شیطان 

با آن همه عبادت ملعون شد. حرص و طمع، دشمن شخصیت انسان است.

شرکت های تابعه 
ذوب آهن به منظور 
هم افزایی و تعامل 
بیشتر نیاز است 
از توانمندی ها 
و پتانسیل های 

یکدیگر در
پروژه هایی که 

تعریف کردند به نحو 
مطلوب تری بهره 
گیری داشته باشند

به علت کمبود مواد 
اولیه آهن دار در 

سطح کشور صنایع 
با مشکالت بسیاری 

مواجه شدند

در نشست تعاملی مدیران عامل شرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان عنوان شد:
تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی برای شرکت تابعه الزامی است

به منظور بررسي موانع تدوین گزارش ها کایزن، جلسه 
اي ســوم خردادماه در بخش فوالدســازي با حضور 
سرپرســتان و مســئولین این بخش و نماینده برنامه 

ریزي و مهندسي صنایع برگزار شد .
مظاهري دبیر نظام پیشــنهادهاي شــرکت ضمن 
آموزش اصول و مراحل تدوین گزارش پیشنهادهاي 
ویژه اجرا شــده )کایزن( به اهمیت بررسي به موقع 
پیشــنهادها توســط کمیته ها و تدوین گزارش ها 
مطابق موارد مطرح شده در جلســه تاکید کرد و به 
کلیــه کارکنانی که پیشــنهادهاي ویژه اجرا شــده 
دارند قول همکاري و ارائــه آموزش کافي جهت ارائه 
گزارش و امکان اخــذ پاداش مربوطــه داد و گفت: 

درخواست برگزاري این جلســه در سایر واحد هاي 
معاونت بهــره برداري که داراي پیشــنهادهاي ویژه 
 اجرایي هســتند به بخشها ارسال شــده و مدیریت

برنامه ریزي و مهندســي صنایع آمادگي کامل خود 
را در این خصوص اعالم داشــته اســت لذا  از سایر 
مدیریت ها تقاضاي اهتمام به این موضوع و برگزاري 
جلســه آموزشــي- کارگاهي جهــت توانمندي در 
تدوین گزارش کایزن و امکان ارائه پاداش به مجریان 
مربوطه داریم تا با آگاهي بخــش ها در این خصوص 
و فراهم شــدن امکان تقدیر به موقع از آن ها، ارزش 
افزوده حاصل از پیشــنهادهاي ویــژه بیش از پیش 

افزایش یابد.

درخواست برگزاري 
این جلسه در سایر 
واحد هاي معاونت 
بهره برداري که 

داراي پیشنهادهاي 
ویژه اجرایي هستند 

به بخشها ارسال 
شده است

Rگزارش e p o r t

ساماندهی قطعات وتجهیزات مکانیکی کارگاه پخت آهک بخش آگلومراسیون

 )5S(در راستاي اجراي طرح ســاماندهي محیط کار
در شــرکت و با تالش و همت همــکاران بخش آهک 
آگلومراسیون، اقدام به جمع آوری و تفکیک قطعات، 
قراضه های آهن و تمیزکاری، تســطیح  محوطه انبار 
باز قطعات مکانیکی و تجهیزات واحد پلی زیوس شده 

است.
شــیخ بهایی سرپرســت کارگاه پخت آهــک در این 

خصوص عنوان کرد: یکی ازمشــکالت عمــده انبار 
قطعات مکانیکی نبود نظم مناســب در رزرو سازی و 
تامین نشدن به موقع متریال مصرفی این قسمت بوده 
است و عدم امکان پایش مداوم موجودی قطعات، عدم 
اقدام به موقع جهت تامیــن رزرو و  انبارش صحیح و 
منظم و احتمال ســرقت همواره از دغدغه های اصلی 
بود که پس از هماهنگی با مدیریت آگلومراســیون و 

تشکیل تیم، مکان مورد نظر پاکسازی، ضایعات و اقالم 
غیر کاربردی تخلیه و همچنین اقالم مازاد تحویل انبار 
کارخانه گردید و با جا به جایی قطعات و تجهیزات در 

انبار محصور و انجام کدگذاری در حال اجرا می باشد.
مدیر برنامه ریزي و مهندســي صنایع شرکت گفت: 
اهداف مدنظر اجرای طرح که شامل بهسازی فرآیندها 
و حذف اتالف ها، جلوگیــری از انبارنمودن بیهوده و 

کاهش ضایعات، کاهش زمان انجام فعالیت ها، تسریع 
در جا به جایی و ایجــاد یک نظم فراگیــر و برقراری 
انضباط کارگاهی بوده اســت که بــا ارزیابي عملکرد 
این گروه در شناســایي وجمع آوري اموال شــرکت 
)S1( و جانمایــي و طبقه بندي آن جهت ســهولت 
 دسترسي و کاهش آســیب به تجهیزات )S2( تحقق 

یافته است.

پس از هماهنگی 
با مدیریت 

آگلومراسیون و 
تشکیل تیم، مکان 
مورد نظر پاکسازی، 
ضایعات و اقالم غیر 
کاربردی تخلیه و 

همچنین اقالم مازاد 
تحویل انبار کارخانه 

گردید

برگزاري جلسه تدوین گزارش هاي پیشنهادهاي ویژه

قبل اجرا بعد اجرا

حجت االسالم مهدی صادقی امام جمعه شهر سده لنجان ضمن حضور در ذوب 
آهن اصفهان ، با مدیرعامل و مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی دیدار و گفتگو 

کرد. 
در این دیدار ، حجت االســالم صادقی از تعامالت خوب مســئولین ذوب آهن 

اصفهان با منطقه ابراز رضایت کرد و خواستار افزایش این همکاری ها شد. 
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این جلســه گزارشی از 
فعالیت های ذوب آهن اصفهان در راستای مســئولیت های اجتماعی به ویژه 

فعالیت های زیست محیطی و اشتغال زایی ارائه نمود. 

انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسي خودشان امروزه به عنوان 
مهم ترین نماد مردم ساالري شمرده مي شود، بر این اساس در ضرورت اصل وجود 
انتخابات و کارکردهاي مثبت و مفید آن در وضعیت کنوني جهان هیچ شــک و 
تردیدي وجود ندارد، بر این اساس به ضرورت هایي اشاره مي کنیم که توجه به آن 

ها مشارکت در انتخابات را تقویت مي کند:
2. تقویت امنیت ملي از طریق تقویت مقبولیت نظام

همان طور که مي دانیم در نظام جمهوري اســالمي ایران، مقبولیت مردمي در 
کنار مشروعیت الهي، یکي از ارکان شــکل دهنده این نظام است و قوت و ضعف 
این مسأله نیز مرتبط با میزان حضور و نقش آفریني مردم است، از طرفي در شرایط 
کنوني مقبولیت مردمي نقش مستقیمي در امنیت ملي کشورها ایفا مي کند، به 
گونه اي که هر کشوري از پشتیباني و حمایت هاي مردمي باال برخوردار باشد، به 

لحاظ امنیت ملي نیز از جایگاه باالتري برخوردار خواهد بود.
از طرفي دیگر یکي از تجلي گاه هاي مقبولیت مردمي نظام عبارت است از انتخابات 
که طي آن هر چه میزان مشــارکت مردم در انتخابات باالتر باشد نشان دهنده 
مقبولیت باالي آن نظام خواهد بود و به همین تناسب با باال رفتن میزان مقبولیت 
نظام، جایگاه امنیت ملي نیز تقویت خواهد شد، این مسأله به ویژه در شرایط کنوني 
که امنیت، به اصلي ترین دغدغه جهانیان تبدیل شده است و پیرامون کشور ما را 
نیز موجي از ناامني ها فرا گرفته است، بیش از هر زمان دیگري باید مورد توجه قرار 
گیرد. امام خمیني)ره( نیز بر نقش مشارکت مردم در عرصه هاي مختلف از جمله 
انتخابات ها در حفظ و تقویت امنیت ملي کشور عنایت داشتند، چنان که در این 
زمینه مي فرمودند: »آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آن ها با حکومت 
منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود«، 
مقام معظم رهبري نیز همواره بر این نکته مهم تأکید داشته و معتقدند: »انتخابات 
مال رهبري نیست، مال ایران اسالمي است، مال نظام جمهوري اسالمي است، 
همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند، این موجب مي شود که نظام جمهوري 
اسالمي تقویت بشــود، پایداري آن و ماندگاري آن تأمین بشود، کشور در حصار 
امنیت کامل باقي بماند«،  بنابراین با چنین نگاهي، افراد باید به خاطر تأمین امنیت 

ملي خود   در این انتخابات مشارکت کنند...
ادامه دارد...

دیدار امام جمعه شهر سده لنجان با 
مدیرعامل شرکت 

ضرورت مشارکت مردم در انتخابات
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مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهــان تغییر 
نتیجه دیدار سایپا - پیکان به خاطر انجام شش 

تعویض در تیم پیکان را دور از انصاف دانست.
مجتبی فریدونی درباره وضعیــت تیم فوتبال 
این باشگاه اظهار داشــت: تیم در نیم فصل دوم 
تاکنون وضعیت کلی خوبی داشته و در بازی ها 
روند صعودی را ســپری کرده است. در بازی با 
استقالل در جام حذفی نیز می توانستیم برنده 
باشیم، ولی این بازی  هم مثل بازی اخیر دو تیم 
در لیگ دارای حساســیت های زیادی بود. در 
دیدار با استقالل آقای حسینی ترکیب جدیدی 

را امتحان کرد.
فریدونی درباره اعتراض باشــگاه  ذوب آهن به 
همراه دو سه باشگاه دیگر راجع به تغییر نتیجه 
بازی پیکان و سایپا، به دلیل انجام شش تعویض 
از ســوی پیکانی ها در این بازی ، خاطرنشــان 
کرد: حرف ما این اســت که بازیکن پیکان هیچ 
اثرگذاری بعد از حضور در بازی نداشــته است. 
اینکه نتیجه بازی به نفع سایپا تغییر کرد، قابل 
قبول نیست. برای تعویض ششــم اعضای تیم 
پیکان اشــتباه کرده اند، ولی داور چهارم و ناظر 

بــازی چــه کار می کردند 
که حواسشــان به تعویض 

اضافه نبوده است؟
وی درباره تالش باشــگاه 
ذوب آهن برای راه اندازی 
داور  کمــک  سیســتم 
در   )VAR( ویدئویــی 
فوالدشــهر،  ورزشــگاه 
یــادآور شــد: مــا رونــد 
راه اندازی VAR را شــروع 
کردیم و با ســه شــرکت 
اروپایی مذاکره کرده ایم و 

از آنها پروپوزال خواســته ایم. اقدامات مان را به 
سازمان لیگ گزارش کردیم و آماده ایم که این 
کار را در فوالدشــهر انجام دهیم. البته اگر سایر 
باشگاه ها هم تمایل داشته باشند در مذاکرات با 
شرکت های اروپایی شروط مناسبی گذاشته ایم 
که از حیــث پرداخت هزینه ها مشــکل زیادی 

نباشد.
فریدونی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه ای 
برای به کارگیری VAR از فصــل آینده وجود 

دارد، تصریح کرد: ما جــدی پیگیر این موضوع 
هســتیم و اگر ســازمان لیــگ اجــازه بدهد، 
می توانیم VAR را بــرای فصل جدید لیگ برتر 
برسانیم. پیشاپیش کارهای مان را انجام داده ایم 
و چند پلن از اســتادیوم و ســالن های مختلف 
برای بررســی نصب این سیستم به شرکت های 
مدنظر ارســال کرده ایم. فکر نمی کنم سازمان 
لیگ مخالفتی داشــته باشــد، چون قرار است 
هزینه ها را خودمان پرداخت کنیم و ســازمان 

لیگ تنها باید اجرای این کار را تأیید کند.

مجتبی حســینی اظهار داشــت: بــازی برای 
ما با توجه به دو هفته برنامه فشــرده بازی های 
که داشتیم ســخت شــد.  ۴ بازی داشتیم که 

ســه بازی آن بــا تیم هایــی مثل اســتقالل و 
 پرسپولیس بود فشــار مضاعفی به تیم ما وارد 

شد.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان افزود: 
می دانستیم باید مقابل پرسپولیس پرفشار بازی 
کنیم. در نیمه اول پرفشار بازی کردیم، در نیمه 
دوم حریف فشــار آورد ولی ما توانستیم بازی را 
کنترل کنیم اما آنها بــا دو تعویض بازیکنانی را 
آوردند کــه در محوطه جریمه بســیار توانمند 
هستند و به گل هم رســیدند. بازیکنان ما هم 
نتوانستند مثل نیمه اول پرفشــار بازی کنند. 
نیمه دوم بــازی خوبی بــرای ما نبــود. بازی 
در اختیار حریف بود. ســعی کردیــم  در 8-۷ 
دقیقه آخر با بازی مســتقیم فشــار بیارویم که 
نتوانســتیم. آنها از داشته هایشــان به بهترین 
شــکل اســتفاده کردند و برد را به آنها تبریک 

می گویم.بازیکنان در این دو هفته فشار زیادی 
را تحمل کردنــد و امیدوارم بتوانیــم در ادامه 
 راه بــا برنامه ریــزی و کار بهتر نتایــج بهتری

بگیریم.
ســرمربی ذوب آهن در مورد این کــه دو گل 
شــبیه بهم دریافت کردید، گفــت: بله دو گل 
شــبیه به هم خوردیــم. جالب اســت که روی 
این قضیه هم کار کرده بودیــم  از دقیقه ۶۰ به 
بعد می دانســتیم حریف چطور بازی می کند و 
بازیکنان فرصت طلبی روی هوا هستند و اضافه 
می شــوند به تیم اما بازیکنان مــا در خط دفاع 
یارهایشــان را گم کردند. بالفاصله تعداد دفاع 
وسط هایمان را به سه نفر رســاندیم ولی بازهم 
یارهایشــان را گم کردند. دو گل شــبیه به هم 
خوردیم و این پرفشار بودن مســابقات تیم  ما 

را اذیت کرد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان:
می توانیم VAR را برای فصل آینده راه اندازی کنیم

برنامه فشرده بازی ها، کار ما را سخت کرد

آسمانی

آسمانی

خبر

خبر

تشکر و سپاس
از کلیه همکاران و دوستان گرامي که در مصیبت وارده به اینجانبان ضمن 
ابراز همدردي، موجب تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند، صمیمانه 

قدرداني نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

قدرت اله خسروی، آذر افسرده بصیری، علی شیرازی، 
قدیرعلی غالمی، محمدجواد صالحی، محمدرســول 
کمالی، علیرضا رضایی، حجت اله غالمی، بهنام حداد، 

اسماعیل پورشکوهی، روح اله شیروی، علی طاهری 

تسلیت
همکاران گرامی آقایان :

عبدالرضا عطایی، مســعود نوربخش رستمی، علیرضا 
نوربخش رســتمی، علی طاهری، مرتضی صادقیان، 
محمدرضا برهانیان، حسن بیگی، محمد نقدیان نژاد، 
جواد رفیعی، اسماعیل غالمی، محمدتقی عزیزی، بهزاد 
مومنی، اسکندر سلیمانی نسب، امیر محمودوند، جلیل 
تورنگ، ابراهیم غالمــی، علیرضا اصفهانی، مصطفی 
پایان، محمود صادقی، سیدحسین نوری زاده، مرتضی 

سبکتکین، محمد حسین ترکان

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 عمومي شرکت

فریبــا صادقی ســرمربی تیم 
والیبال ذوب آهــن اصفهان به 
عنوان سرمربی تیم ملی والیبال 

زنان ایران انتخاب شد.
شــایان ذکر اســت؛ تیم ملی 
والیبال زنان ایران باید در هفته 
نخست شهریورماه در مسابقات 
قهرمانــی آســیا بــه میزبانی 

فیلیپین شرکت کند.

به گــزارش روابط عمومی باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهان 
به مناسبت حماسه ســوم خرداد و سالروز آزادی خرمشــهر و حمایت از 
پیروزی اخیر مردم مظلوم غزه در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیســتی در 

دیدار تیم های ذوب آهن و پرسپولیس برنامه های ویژه ای اجرا شد.
این برنامه ها شامل تزئین سکوها با پرچم های بزرگ ذوب آهن، طراحی 
و نصب استند و بنرهای ویژه سالروز آزادسازی خرمشهر و مزین به تمثال 
سردار دل ها شهید سردار سلیمانی و بنر پیروزی غزه و پاسداشت حماسه 
ســوم خرداد با اهدا گل بر یادمان آزادی خرمشهر توسط بازیکنان و کادر 

فنی تیم ها بود.
همچنین به پاس دالورمردی های سردار سرلشــکر پاسدار شهید احمد 
کاظمی از فرماندهان عملیات فتح خرمشــهر و شــهدای فداکار اصفهان 
در این عملیات، بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان با کاور مزین به 
عکس این سردار شــهید و ۳ خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی به میدان 

رفتند.

وینگــر ذوب آهــن اصفهــان 
خاطرنشــان کــرد: کادر فنی و 
بازیکنان مــا جــزو بهترین ها 
هســتند و قطعا تیممــان را به 

جایگاه واقعی اش می رسانیم.
حسین شنانی در مورد شکست 
دو بر یــک ذوب آهــن مقابل 
پرســپولیس گفت: واقعا نیمه 
اول را خــوب شــروع کردیم و 

توانســتیم به گل هم برســیم و با روحیه به رختکن برویم و انگیزه بسیار 
باالیی داشتیم ولی در نیمه دوم پرســپولیس توانست بازی بهتری از خود 
ارائه دهد و ما نیز به خاطر فشــردگی بازی ها و بازی با رقیبان سرســخت 
خسته شده بودیم و همین قضیه باعث شــد پرسپولیس گل های تساوی 
و پیروزی بخش خود را بزنــد. ما خیلی تالش کردیم کــه حداقل بازی را 
مجددا به تساوی بکشــانیم ولی این اتفاق نیفتاد و شــرمنده کادر فنی و 
هوادارنمان شدیم. وینگر سبزپوشان اصفهان در مورد تعطیلی لیگ گفت: 
این تعطیالت اصال مناســب تیم هایی مثل ما نیست اما چاره ای نداریم که 

سخت تمرین کنیم تا در ادامه مسابقات تمام امتیازات را جمع کنیم.
شنانی در پایان در پاســخ به این ســوال که ذوب آهن در لیگ می ماند یا 
خیر، افزود: شأن و شخصیت ذوب آهن خیلی باالست. درست است که در 
یکی دو سال اخیر دچار مشکالتی شــده اما این اتفاق دلیل بر این نیست 
که تصور شــود ما شــخصیت تیمی نداریم. کادر فنی و بازیکنان ما جزو 
بهترین ها هســتند و قطعا با کســب بهترین نتایج ذوب آهن را به جایگاه 

واقعی اش می رسانیم.

فریبا صادقی، سرمربی تیم ملی 
والیبال زنان شد

ذوب آهن اصفهان شأن و شخصیت 
باالیی دارد

برنامه های ویژه باشگاه ذوب آهن به 
مناسبت سوم خرداد

علی رحمان الرگیجی

جعفر خزائی

یوسف علی کریمی

عبداله کاظمی

محمدرضا قربانی شرودانی

رضا اسحاقیان

غالمعلی توکلی زانیانی

یاد شهدای گرانقدر 
ذوب آهنـــی در 
عملیات آزادسازی 
خرمشهر گرامی باد

نفرات برتر ایمنی در فروردین ماه 
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست 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 فروردین ماه سال جاری معرفی کرد. این همکاران می توانند با مراجعه به 

دبیرخانه مدیریت HSE هدایای خود را دریافت کنند.
بنا به اعالم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت، طی سال 1399  و فروردین ماه 1400 بالغ بر 212 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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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 سالمتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی 
داریم. اسامی این نی نی کوچولوها و پدر گرامی 
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