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ذوب آهن اصفهان با تولید ریل، 

جریان تحریم را در هم شکست

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی:
دست های پشت پرده،  

نفس تولیدکننده را می گیرند!
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ذوب آهن در شرایط تحریم، ایران را 
در جمع تولید کنندگان ریل قرار داد
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی با اشاره به راهبرد اساسی تحول خواهی و تحول گرایی، ایجاد حرکت جهشی و جهادی 
همراه با نوآوری در روش ها و کارکردها در همه عرصه های حکمرانی و بخش هایی از سبک زندگی عمومی را ضروری خواندند و با تأکید بر اهمیت درجه اول مشارکت باال در 
انتخابات 2۸ خرداد و تبیین آثار مهم این مشارکت افزودند: در درجه دوم باید با انتخابی خوب و مطلوب کسی را روی کار آورد که مؤمن، انقالبی، با کفایت، مردمی، سرشار از 
امید، معتقد به جوانان و توانمندی های داخلی، و حقیقتاً عدالت خواه و ضدفساد باشد. رهبر انقالب در تبیین علت نیاز کشور به تحول خواهی و تحول گرایی گفتند: درکنار 
پیشرفت ها و موفقیت های فراوان در دهه های اخیر، در زمینه هایی دچار عقب ماندگی و مشکالت مزمن هستیم که با حرکت های معمولی عالج نمی شوند و نیاز به تحول و 

حرکتی فوق العاده دارند که این نیاز جزو مسلمات این دوره از انقالب برای برای تحقق گام دوم است.

دولتی تشکیل شود که انقالبی، عدالتخواه، ضدفساد و معتقد به تحول و جوانان باشد

نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: وقتی متر به متــر نیازمند به تولید محصول 
استراتژیکی نظیر ریل هستیم چرا با خام فروشی 
ســنگ آهن موانعی برای تولید ایجاد می کنیم، 
آخر کجای ایــن موضوع تحقق شــعار ســال و 

منویات رهبر معظم انقالب است.
مدت هاســت کــه صــادرات یــک مــاده اولیه 
اســتراتژیک نقل محافــل واحدهــای فوالدی 
کشورمان است، ماده اولیه باارزش که محصوالت 
 حاصــل از آن بــرای کشــورمان بســیار حیاتی 

است.
صادرات مواد اولیه نظیر سنگ آهن برای برخی از 
معدن داران هرچند ســود قابل توجهی به ارمغان 
می آورد اما شکی نیســت که تبدیل این سنگ به 
محصوالتی نظیر ریل و ورق و مواردی از این دست 
می تواند ارزش افزوده و ســودهای چندبرابری را 
نصیب کشور کند، موضوعی که با سیاست ها و یا 
نظارت های غیر اصولی به یک تهدید برای کشور 

بدل شده است.
از آنجایــی کــه ذخیره ســنگ آهــن در معادن 
کشورمان به طور محسوسی کاهش یافته و شاید 
تا چند سال آینده با مشــکالت عدیده ای در این 
زمینه روبه رو هستیم، شــنیده می شود که حجم 
قابل توجهــی از آن در بنــادر کشــور و با هدف 

صادرات دپو شده است.
 حسین رجایی در همین رابطه با اشاره به معایب 
و آفت خام فروشی در کشورمان اظهار کرد: یکی 
از بارزترین این خام فروشــی ها آن هم در کشور 
ایران که در جنگ اقتصادی با دشمنان قرار دارد، 

صادرات سنگ آهن است.
وی با بیان این که صدای واحدهای فوالدســازی 
کشورمان شــنیده نمی شــود، خاطرنشان کرد: 
سال گذشــته وزارت صمت مصوبه ای داشت که 
براســاس آن صادرات ســنگ آهن و کنسانتره و 
مواد اولیه از این دســت را که مورد نیاز واحدهای 
تولیدی کشــور اســت، ممنوع اعالم شد چرا که 
تولیدات فوالدی مــا ارزش افــزوده و ارز آفرینی 

زیادی را نصیب کشور می کرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اسالمی 
افزود: در همین مصوبه صادرات ســنگ آهن در 
صورتی مجاز تلقی شد که نیاز واحدهای تولیدی 
کشور تامین شــود اما امروز در اجراء این مصوبه 

شاهد تناقض هایی هستیم.
وی با توجه به تولید محصولی اســتراتژیک نظیر 
ریل ملــی در ذوب آهــن اصفهــان تصریح کرد: 
کشورمان تا چند ســال پیش وارد کننده ریل بود 
اما شــاهد تولید این محصول در کشــور هستیم، 
آن هم محصولی که فوق العــاده به آن نیاز داریم، 
خوب جای تاســف و البته تامل دارد که در چنین 
شــرایطی مواد اولیه چنین صنایعی نظیر سنگ 

آهن به راحتی صادر شود.
رجایی بــا تاکید برایــن که راه آهــن جمهوری 
اســالمی ایران و برخی از شــرکت های مشابه با 
فعالیت های مذکور به جد نیازمند ریل هســتند، 
متذکر شــد: در شــرایطی که متر به متر نیازمند 
به تولید محصول اســتراتژیکی نظیر ریل هستیم 
با دســتان خودمان و با خام فروشــی سنگ آهن 
موانعی برای تولید ایجــاد می کنیم، خوب کجای 
این موضوع تحقق شــعار ســال و منویات رهبر 
معظــم انقالب در خصــوص حمایــت از تولید و 
پشتیبانی و مانع زدایی از واحدهای تولیدی است.

وی تصریح کــرد: تولید محصــوالت فوالدی که 
پیش از این وارد کشور می شــده، نه تنها مانع از 
خروج ارز می شود بلکه در کنار تامین نیاز داخلی 
کشــور و کنترل قیمت بازار می توانــد در زمینه 
صادرات هم ارزش آفرینی چشــم گیری داشــته 

باشد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که دستان پشت پرده ای در حال خیانت 
به واحدهای تولیدی هستند، اظهار کرد: نهادهای 
نظارتی ما کجا هســتند که مصوبه وزارت صمت 

را بررسی کرده و از خام فروشی جلوگیری کنند.
وی افــزود: مدیر عامــل ذوب آهــن اصفهان در 
چندین نوبت به بنده اعالم کرده است که ظرفیت 
تولید در این شــرکت با راه اندازی برخی واحدها 
افزایش یافته اما همچنان مشکل تامین مواد اولیه 
را داریم، یکبار برای همیشه باید مشکالت مربوط 

به این موضوع مرتفع شود.
رجایی با توجــه به دپوی برخی مــواد اولیه نظیر 
سنگ آهن در بنادر جنوبی تشــریح کرد: وزارت 
صمت باید به صراحت این موضــوع را دنبال کند 
و تا زمانی که نیاز واحدهای فوالدی کشور داخل 
تامین نشــده هیچ گونه صادراتی در زمینه سنگ 
آهن نداشته باشــیم، االن که روزهای آخر دولت 
اســت به راحتی در برخــی بزنگاه هــا این مواد 

اولیه دپو شده می تواند صادر شــود که باید از آن 
جلوگیری به عمل آید.

وی با اشــاره به راهکارهایی بــرای جلوگیری از 
خام فروشــی ســنگ آهن اظهار کرد: در مرحله 
اول گمرک کشــورمان نباید پذیرای این حجم از 
سنگ آهن و مواد اولیه مشابه در مرز باشد چراکه 
این موضوع خود شبهات زیادی را ایجاد می کند و 
در مرحله بعد وزارت صمت باید در زمینه راستی 
آزمایی گزارش معــدن داران با توجه به اعالم نیاز 

واحدهای فوالدی ورود کند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: یکی دیگــر از راه هایی که می 
تواند مانع از خام فروشی شود این است که معدن 
داران فوالدی کشور محصوالتشــان را در بورس 
کاال ارائه داده و کشف قیمت کنند، اگر در چنین 
شــرایطی تقاضا کننده ای وجود نداشــت خوب 

بروند صادر کنند.
وی با اشاره به مصوبه هیات دولت و سهمیه سنگ 
آهن در نظر گرفته شــده برای ذوب آهن اصفهان 
یادآور شــد: ســهمیه قابل قبول ســنگ آهنی 
برای ذوب آهن درنظر گرفته شــد و براساس این 
ســهمیه بود که ظرفیت تولید ذوب آهن اصفهان 
افزایش یافت اما به علت یک مشکل قانونی در این 
واگذاری، هیات تطبیق مصوبه هیأت دولت را رد 
کرد و دولت موظف بود در مدت قانونی ایراد وارد 
شده را رفع کند که  در جریان تغییرات مدیریتی 
این وزارت خانه این زمان از دست رفت و سهیمه 
برای ذوب آهن محقق نشد و به نوعی دستش در 

رنگ و حنا ماند.
رجایی خاطرنشــان کــرد: البته بنــده با رئیس 
مجلس و رئیــس هیات تطبیــق در این خصوص 
گفتگویی داشــتم  و امیدواریم با ارائه مسیرهای 
قانونی که پیــش روی ما قرار دادند مشــکل این 

واحد فوالدی کشورمان مرتفع شود.
وی تأکید کرد: با توجه به این تفاســیر جای این 
سوال مطرح است که چرا دستان پشت پرده ای در 
اواخر کار دولت به دنبال شکستن کمر واحدهای 
فوالدی کشــور هســتند و از آن مهم تر چرا این 
پدیده شوم خام فروشی سنگ آهن با سکوت ضد 

و نقیض مسئوالن همراه است؟!
رجایی تصریح کرد: برای پاســخ به این ســئوال 
کافی است قدری پای درد و دل واحدهای تولیدی 
کشور بنشینیم و آن وقت اســت که در می یابیم 
نه تنها در واحدهای فوالدی بلکه در بســیاری از 
صنایع نیز شاهد همین خام فرشی هستیم و شاید 
برای همین بی توجهی اســت که نام گذاری سال 
های ما مدتهاســت رنگ و بویی اقتصادی به خود 

گرفته است.

منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در 
هفتمین کنفرانــس بین المللی حمــل و نقل ریلی در 
مهندسی راه آهن گفت: تولید ریل، آرزوی دیرینه مردم 
ایران بود که تالشــگران ذوب آهن اصفهان با کوشش 
شــبانه روزی خود بر این خواسته جامه عمل پوشاندند 
و ایران را با تولید ریل اســتاندارد EN  ۱۳۶۷۴ در بین 

تولید کنندگان ریل دنیا قرار دادند. 
وی خاطر نشان ســاخت: فرآیند تولید ریل از فوالد آن 
تا مرحله نورد با چالش های فراوانی همراه بود اما ذوب 
آهن اصفهان با وجود بهره منــد نبودن از یارانه انرژی و 
ســهمیه مواد اولیه از این آزمون نیز سربلند خارج شد 
تا بتواند با افتخار در زمینه دســتیابی به این محصول 

ایرانی نقش کلیدی داشته باشد. 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان خاطر نشــان کرد: ریل 
زبانه سوزن، جدیدترین ریل تولیدی ذوب آهن اصفهان 
است و به دلیل نقش مهمی که در خطوط ریلی دارد از 
آن به عنوان کلید توسعه حمل و نقل ریلی یاد می شود.

این مقام مســئول ادامه داد: در زمینه ساخت و توسعه 
تجهیزات ریلــی مانند چــرخ و محور نیــز ذوب آهن 

اصفهان مطالعــات مربوطه را انجــام داده و با راه آهن 
جمهوری اســالمی مذاکرات خوبی داشــته است تا از 

مسیر این مشارکت، چنین تجهیزاتی نیز تولید شود. 
یزدی زاده گفت: در کنار تحویل محموله۶۰ هزار تنی 
ریل به مترو تهران، ریــل UIC ۵۴ را نیز در خردادماه 

تحویل می دهیم.
وی افزود: ذوب آهن اصفهــان توانایی تولید ریل ۱۲۰ 
متــری را دارد و برای تولید مقاطع ریــل طویل تر نیاز 
است از برنامه های توسعه راه آهن مطلع باشد و بر این 

اساس برنامه های تولید خود را تنظیم نماید. 
مدیرعامــل شــرکت خاطر نشــان کــرد: ذوب آهن 
اصفهان با تولید ریل، جریان تحریم را در هم شکســت 
و به همگان اثبات کرد ایران و ایرانی همواره برای قطع 
وابستگی به کشورهای خارجی از هیچ تالشی فروگذار 

نمی کند. 
این مقام مسئول تصریح کرد: امروز همه ما باید متعهد 
باشیم از صنعت حمل و نقل ریلی به عنوان یک صنعت 
پاک و ایمن حمایت کنیم و برای توسعه آن با همدلی و 

هم افزایی تالش کنیم.

3 0 0 0 7 3 1 9 4SMS:

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی:
دست های پشت پرده،  نفس تولیدکننده را می گیرند!

@atashkar

مدیر عامل ذوب 
آهن اصفهان در 

چندین نوبت به بنده 
اعالم کرده است که 
ظرفیت تولید در این 
شرکت با راه اندازی 

برخی واحدها 
افزایش یافته اما 
همچنان مشکل 

تامین مواد اولیه را 
داریم
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ذوب آهن اصفهان با تولید ریل، جریان تحریم را در 

هم شکست
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نشریه داخلی

با توجه به روند 
سریع تحوالت و 
پیشرفت فناوری 

های ارتباطی، به روز 
بودن روابط عمومی 

شرکت و برخورداری 
از دانش، تجهیزات و 
تکنولوژی های نوین 

بسیار مهم است

اهمیت این پروژه 
برای ذوب آهن 
بیشتر مربوط به 
مباحث محیط 

زیست است

روابط عمومی 
ذوب آهن اصفهان 

تالش نموده، 
نقش این سازمان 

در مسئولیت 
های اجتماعی 
و دستاوردهای 

شاخص آن را با شیوه 
های نوین به افکار 

عمومی معرفی نماید

خدمات به کارکنان 
در صورتی خوب و 
اثربخش ارائه می 
شود که از افکار 

عمومی اطالع دقیق 
و شفافی حاصل 

کنیم

طرح منتورینگ در 
ذوب آهن اصفهان، 

طراحی و اجرای 
این برنامه آموزشی 

راهگشا و قابل 
اهمیت است

به مناسبت ۲۷ اردیبهشــت ماه روز جهانی ارتباطات 
و روابط عمومــی، کارکنان روابط عمومی شــرکت با 
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان دیدار 

و گفت وگو کردند.
منصور یــزدی زاده، در این دیدار بــه اهمیت و جایگاه 
خاص روابط عمومی اشاره کرد و گفت: با توجه به روند 
ســریع تحوالت و پیشــرفت فناوری های ارتباطی، به 
روز بودن روابط عمومی شرکت و برخورداری از دانش، 
تجهیزات و تکنولوژی های نوین بسیار مهم است چرا که 
به روز بودن روابط عمومی می تواند در معرفی توانمندی 
های شرکت، ایجاد انگیزش در کارکنان و در نتیجه بهره 
وری، کارآیی و اثربخشی و تحقق برنامه های راهبردی 
موثر واقع شود که روابط عمومی ذوب آهن به خوبی در 

این زمینه عمل کرده است.
وی افزود: روابط عمومی ذوب آهن از اســتانداردهای 
الزم برخوردار است اما استاندارد حدی ندارد و معرفی 
 مطلوب شــرکت بزرگــی مانند ذوب آهــن اصفهان، 

ایده های جدید و خالقیت زیادی می طلبد.
مدیرعامل شــرکت به تنوع ذینفعان سازمان اشاره 
کرد و افزود : نیــاز و ویژگی هــای ذینفعان متفاوت 
است و باید آنها را دسته بندی کرد و محتوای ویژه ای 
باید برای هر بخش از ذینفعان تهیه شود تا اثربخشی 

این پیام ها افزایش یابد.

یزدی زاده برقراری ارتبــاط صحیح و منطقی و اصولی 
با مخاطبان و همچنین اطالع رســانی شفاف و روشن 
و دریافــت انتظارات و خواســته های مخاطبــان با به 
کارگیری روش ها و فنون مختلــف را از دیگر وظایف 

کارکنان روابط عمومی دانست.
مدیرعامل ذوب آهن، روابط عمومی را ویترین فعالیت 

های شرکت معرفی کرد و گفت: موفقیت روابط عمومی، 
موفقیت سازمان است و یک روابط عمومی متعالی است 
که می تواند یک ســازمان را به چالش بکشــد و باعث 

پیشرفت آن گردد.
وی با اشــاره به نقش روابط عمومی در ارتباطات درون 
و برون ســازمانی افزود : از جمله وظایف روابط عمومی 
ارتباط و تعامل با رسانه ها است که توسعه این تعامالت 
در جهت معرفی شرکت از ابعاد مختلف بسیار با اهمیت 
اســت. وی ضمن قدردانی از کارکنــان روابط عمومی 
گفت: کســب جوایز مختلــف در این حوزه نشــان از 
توانمندی و پشــتکار کارکنان روابط عمومی است ولی 
با توجه به پتانسیل کارکنان این بخش می توان سطح 
استاندارد ها را ارتقا داد و انتظارات بیشتری در این حوزه 

از کارکنان مدیریت روابط عمومی داشت.
علیرضا امیری مدیر روابط عمومــی نیز در این دیدار به 
تشریح عملکرد این بخش در سال گذشته و برنامه های 

سال جاری پرداخت.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

روابط عمومی می تواند سازمان را به چالش بکشد و باعث پیشرفت آن شود 

خبر

روابــط عمومــی ذوب آهن 
اصفهــان در شــانزدهمین 
جشنواره روابط عمومی های 
اســتان اصفهان موفق شــد 
تندیس و رتبه عالی در شش 
رشــته تحقیــق و پژوهش، 
محتوا ســازی، مســئولیت 
اجتماعــی، اطــالع یابــی، 
افکارسنجی و روابط عمومی 

دیجیتال را کسب کند.
 در ایــن آیین که بــا حضور 
جمعی از مدیران روابط عمومی ســازمان ها و شرکت ها برگزار شد، عباس 
رضایی اســتاندار اصفهان طی سخنانی به نقش برجســته روابط عمومی 
در سازمان ها اشــاره کرد و گفت: وظیفه اصلی روابط عمومی روشنگری، 
شفاف سازی و جلب اعتماد مخاطب می باشــد. وی افزود: دست اندرکاران 
روابط عمومی باید قدر جایگاه و نقش واالی خود را بدانند و با تولید محتوای 

غنی و صداقت در اطالع رسانی در جامعه امید آفرینی کنند.
 استاندار اصفهان گفت: داشتن سواد رســانه ای برای مردم به جهت حفظ 
آرامش، بسیار با اهمیت است و روابط عمومی باید در این راستا فعال تر عمل 
نماید و همچنین از فرصت بســیار عالی فضای مجازی برای ارائه خدمات و 

عملکرد ها بهره گیری کند.
رضایــی در پایان با اشــاره به در پیش بــودن انتخابات و لزوم مشــارکت 
حداکثری مردم گفت: هم اکنون نیازمند همدلی هســتیم و باید از حاشیه 
ســازی دوری کنیم و در این زمینه روابط عمومی ها نقش ویژه و رســالت 

بزرگی دارند.

مدیرعامــل ســازمان تامین 
اجتماعی کشــور گفت: نیاز 
اســت تا با ســاز و کار تامین 
اجتماعــی بتوان رویــه ای را 
ترسیم کرد که هر فرد ایرانی 
بعــد از ۶۰ ســالگی بتواند از 
مزایای بازنشستگی بهره مند 

شود. 
مصطفی ســاالری با اشاره به 
افزایش حقوق بازنشســتگان 
تامین اجتماعی اظهار داشت: 
سال گذشته این سازمان فقط بابت حقوق بازنشسته ها ماهی ۶۶ هزار میلیارد 
ریال پرداخت می کرد که در فروردین ماه این مبلغ به ۱۷۰ هزار میلیارد ریال 

افزایش یافته است.
وی در ادامه با بیان این که تامین اجتماعی باید خدمات روان تر و گســترده 
تری را در دستور کار خود قرار دهد، پیشنهاد هایی برای تقویت صندوق های 
سرمایه گذاری ارائه نمود و خاطرنشان کرد: با توجه به نقاط قوت قانون برنامه 
ششم توسعه و پویایی آن؛ امیدواریم بتوانیم در جهت پیاده سازی برنامه ششم 

توسعه با خروج از بنگاه داری به سمت سهامداری حرکت نماییم.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در ادامه افزایش سقف پرداخت وام به 
بازنشستگان تامین اجتماعی را بخشی از فعالیت های رفاه بخش این سازمان 
توصیف نمود و اذعان داشــت: نسخه نویســی الکترونیک از دیگر اقدام های 

جدید تامین اجتماعی است که نتایج فراوانی را به دنبال داشته است.
ساالری با تاکید بر اهمیت توجه به نظام متمرکز فراگیر تامین اجتماعی گفت: 
نیاز است تا با ساز و کار تامین اجتماعی بتوان رویه ای را ترسیم نمود، تا هر فرد 

ایرانی بعد از ۶۰ سالگی بتواند از مزایای بازنشستگی بهره مند شود.
وی موضوع جمعیت و خانواده را نیز مورد توجه قرار داد و یادآور شــد: تامین 
اجتماعی در موضوع جمعیت به غیر از مباحث نازایی، مرخصی زایمان را از ۶ 
ماه به ۹ ماه افزایش داده است، براین اساس تفاهمی که با دولت صورت گرفته، 

مقرر شد تا این تعهد دولت را تامین اجتماعی بر عهده بگیرد.

رتبه عالی روابط عمومی ذوب آهن 
در شش رشته و کسب تندیس

حقوق بازنشستگان دو و نیم برابر 
رشد داشته است 

Rگزارش e p o r t

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با تأکید بر این که 
ذوب آهن در پروژه های زیســت  محیطی نگاه ریالی به 
موضوع ندارد، گفت: برآوردهای انجام شده برای تعویض 
درب  های فلکسیبل نزدیک به ۷ میلیون دالر بود که با 

کم تر از نصف این عدد این درب  ها بومی سازی شد. 
مهرداد توالئیان درباره بومی سازی درب های فلکسیبل 
ذوب آهن، اظهار کرد: اهمیت این پروژه برای ذوب آهن 

بیشتر مربوط به مباحث محیط زیست است.
وی گفــت: ذوب آهــن اصفهان با تعویــض درب های 
فلکسیبل مربوط به باتری شــماره ۳ واحد کک سازی 

از نشت گازهای زائد از اطراف باتری ها جلوگیری کرده 
است. معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان، تأکید کرد: 
زمانی که نشت گاز از درهای فلکسیبل نداشته باشیم 
نه تنها پرت گاز نخواهیم داشــت، بلکه کیفیت تولید 
بهتر خواهد شد. وی با بیان این که گاز داخل این واحد 
برای پخت کک اســت، گفت: زمانی که گاز از این درب  
ها خارج می شود، عالوه بر آلودگی محیط زیست، هدف 
پخت کک باکیفیت را از بین می برد، درحالی که وجود 
گاز به طور کامل در این واجد و جلوگیری از نشــت آن 
موجب تولید یکنواخت کک می شود. توالئیان با تأکید بر 

این که ذوب آهن در پروژه های زیست محیطی نگاه ریالی 
به موضوع ندارد، تصریح کرد: بومی ســازی درب های 
فلکســیبل با اولویت ســالمت کارکنان این کارخانه و 
همچنین ســاکنان اطراف مجموعه ذوب آهن است تا 

آلودگی را به حداقل برسانیم.
وی با اشــاره به این که برآوردهای صورت گرفته برای 
تعویض درب های فلکسیبل نزدیک به ۷ میلیون دالر 
بود، تأکید کرد: بومی سازی درب  های فلکسیبل موجب 
شد با عددی کمتر از نصف در داخل کشور و کارخانه این 

درب  ها طراحی و اجرا شوند.

همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و به 
منظور تعامل و هم افزایی بیشتر، جلسه مشترک مدیران و 
مسئولین روابط عمومی های دو فوالد ساز بزرگ کشور در 

ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
در این جلسه سازنده، هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه گفت : روابط عمومی جایگاه مهمی 
در سازمان دارد وبا شفاف سازی و اطالع رسانی مناسب 
می تواند ضمن ایجاد آرامش در ذینفعان، ســازمان را از 

حاشیه های مخرب دور نگه دارد .
وی ، عدم توجه به آموزش، تجربه های جدید و خالقیت را 
یکی از آسیب های اصلی در حوزه روابط عمومی دانست 
و افزود: یکی از وظایف اصلــی روابط عمومی های حوزه 
صنعت ، ایجاد نشــاط در جامعه از طریق اطالع رسانی 
دستاوردها و موفقیت های صنایع است که موفقیت در 

این امر، مستلزم تولید محتوای هنرمندانه می باشد .
نباتی نژاد خاطرنشان ساخت: روابط عمومی های فوالد 

مبارکه و ذوب آهن اصفهان با هــم افزایی می توانند در 
دســتیابی به اهداف خود و تحقق اولویت های سازمانی 
بســیار بهتر عمل کنند و لذا ایجاد هماهنگی بیشتر و 
افزایش تعامل و همکاری بین این دو بخش از جمله برنامه 

هایی است که با جدیت دنبال خواهد شد. 
علیرضا امیری مدیر روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان 
نیز گفت: این دو مجتمع عظیم صنعتی که قطب صنعت 
فوالد کشور هستند از دیرباز ارتباط و تعامل خوبی با هم 
دارند و روابط عمومی های این دو ســازمان در بهبود این 

تعامل و ارتباط سازنده، نقش اصلی را ایفا  می کنند .
امیری، استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی، توسعه 
فعالیت در فضای مجازی و توجه ویژه بــه ایده پردازی 
و خالقیت را  از جمله نیازهــای امروز، دانش و هنر روابط 
عمومی دانست و گفت: روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
تالش نموده، نقش این ســازمان در مســئولیت های 
اجتماعی و دستاوردهای شاخص آن را با شیوه های نوین 
به افکار عمومی معرفی نماید و قطعاً در این راه، همکاری 
و تعامل با روابط عمومی های حوزه صنعت از جمله روابط 
عمومی مجتمع فــوالد مبارکه می تواند بســیار موثر و 

سازنده باشد .
مجید مرادیان معاون روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
با تاکید بر  هم افزایی و تعامل مشــترک در عرصه های 
مختلف به ویژه مباحث رسانه ای تصریح نمود:  با توجه به 
نقش مهم این دو مجتمع بزرگ صنعتی کشور در  تولید 
فوالد و اشتغال زایی و همچنین حساسیت و جایگاه مهم 
روابط عمومی در انجام ماموریت های محوله، همکاری، 
هم افزایی و تعامل در مباحث مشــترک بیش از گذشته 

باید دنبال شود.
در ابتدای این دیدار مسئولین روابط عمومی فوالد مبارکه 
و ذوب آهن با حضور در یادمان شهدای گمنام ذوب آهن 
ضمن بزرگداشت مقام شامخ این اســطوره های ایثار  با 
آرمان های شهدای گرانقدر دفاع مقدس تجدید میثاق 

نمودند.
شایان ذکر اســت به مناسبت ۲۷ اردیبهشــت،ماه روز 
ارتباطات و روابط عمومی ، دیدارها و نشست هایی نیز با 
بخش های مختلف از جمله باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب 
آهن ، بسیج کارخانه و... برگزار شد و در خصوص برنامه 

های مشترک بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
ذوب آهن به پروژه های زیست محیطی نگاه ریالی ندارد

همزمان با روز گرامیداشت ارتباطات و روابط عمومی عنوان شد:
هم افزایی و تعامل مشترک روابط عمومی دو فوالد ساز بزرگ کشور

نشست تعاملی حوزه پشتیبانی و خدمات اجتماعی 
و روابط عمومی شرکت به مناســبت بزرگداشت روز 
جهانی ارتباطات و روابط عمومی ۲۹ اردیبهشت ماه 

برگزار شد. 
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی 
در این نشست به نقش مهم روابط عمومی در شرکت 
و اشتراکات فعالیت های این بخش با حوزه پشتیبانی 
اشاره کرد و گفت: خدمات به کارکنان در صورتی خوب 
و اثربخش ارائه می شود که از افکار عمومی اطالع دقیق 
و شفافی حاصل کنیم و این مهم به عهده روابط عمومی 
اســت .  وی با قدردانی از فعالیت های کارکنان روابط 
عمومی، افزود: حوزه مسئولیت های اجتماعی از جمله 
محورهای اساسی و مهم مشترک این دو بخش است که 
برای سازمان اهمیت ویژه ای دارد .  معاون پشتیبانی و 

خدمات اجتماعی، روابط عمومــی را مهمترین رکن 
ارتباطی سازمان دانســت و اظهار داشــت: به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، شاهد کاهش شدید، نشست ها و 
گردهمایی ها در سازمان هستیم که این امر صمیمیت 
و همدلی در ارتباطات را تحت تاثیر قرار داده و باید به 
فکر جایگزینی برای آن باشیم.  بهرامی، ارتقاء زندگی 
کارکنان را وظیفه اصلی حوزه پشتیبانی دانست و گفت: 
این امر با همکاری تمام بخش ها به ویژه روابط عمومی و 
بر اساس الگوی اسالمی و ایرانی و استانداردهای جهانی 
انجام می شود که البته در این مسیر به ارتباط دوسویه و 
تعامل بیشتر با کارکنان به عنوان یکی از وظایف اصلی 
روابط عمومی نیازمندیم .  روح ا... صالحی مدیر خدمات 
و امور اجتماعی در این جلسه گفت: ارتباط این مدیریت 
با روابط عمومی بسیار منسجم و تنگاتنگ است و همواره 

ســریع و به روز ، بازخورد 
خدمات ارائه شده را از این 
مدیریت دریافت می کنیم.  
موســی ســلیمانی مدیر 
امور شهری و پسماند نیز، 
برخورد خوب و مهارت در 
کار را از جمله ویژگی های 
کارکنان روابــط عمومی 
شرکت دانســت و اهمیت 
فعالیت های این بخش را 

همپای خط تولید توصیف نمود .  علیرضا امیری مدیر 
روابط عمومی شرکت در این جلسه بر لزوم اطالع رسانی 
بیشتر در خصوص فعالیت های صورت گرفته به ویژه 
در حوزه های مسئولیت اجتماعی و خدمات ارائه شده 

به جامعه و کارکنان تاکید کرد و افزود : روابط عمومی 
از طریق تعامل و ارتباط بیشتر با حوزه های مختلف 
سازمان می تواند بهتر و اثربخش تر فعالیت های خود 

را پیش ببرد .

مهدی بهرامی:
هر روز، روز روابط عمومی است

تداوم اجرای طرح منتورینگ با ارایه بازخوردهای آن در ذوب آهن اصفهان
اجرای طرح هــا و برنامــه های آموزشــی در امر 
جانشین پروری، شرکت ها و سازمان های مختلف 
دولتی و خصوصی را به اجرای جدید ترین آموزش 
ها و محتواهای  مربوطه از جمله طرح منتورینگ در 
سازمان های تابعه تشــویق و جهت داده است.  در 
طرح مذکور مدیران ســازمان و یا افراد خبره خارج 
از سازمان، آگاهی ها، تجربه ها و مهارت های الزم را 
به همکاران و یا جانشینان خود آموزش داده و مدل 
های کاری، فرآیندها و ابزار مدیریت و سرپرســتی 
امــور اجرایی مربوطــه را برای آن ها ترســیم می 
کنند. در این زمینه ذوب آهــن اصفهان با توجه به 
افزایش ســن کاری شــاغالن و موج بازنشستگی 
نیروهای  موجود و با هدف جانشین پروری، حفظ 
و انتقال دانش و تجربیات مدیران و سرپرستان در 
شرف بازنشســتگی به اجرای پروژه منتورینگ در 
بین مدیران و سرپرســتان خود اقدام نمود. اولین 

مرحله اجرایی و بخش جلســه کانون ارزیابی طرح 
مذکور بــرای با رعایت پروتکل های بهداشــتی به 
مدت یک هفته از نهم اسفند ماه ۹۹ توسط اساتید 
و متخصصان دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران 
و دومین دوره این فرایند آموزشــی نیــز از روز ۲۱ 
تا۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ به مــدت ۴ روز با حضور 
۵۵ نفر از مدیران و سرپرســتان شرکت به اجرا در 
آمد.  در این طــرح، افرادی که در ۳ ســال پایانی 
دوره اشتغال خود قرار دارند طی برنامه  های گفته 
شــده  با اســتفاده از ابزارهای علمی مورد ارزیابی 
های مختلف شایســتگی های آموزشــی، مهارتی 
و ارتباطی قرار گرفتند. در ســومین مرحله اجرای 
طرح منتورینگ در ذوب آهن اصفهــان که از ۲۶ 
الی ۲۹ اردیبهشــت ماه جاری و با حضور اساتید و 
مربیان گروه مدیریت دانشــگاه تهران برگزار شد 
بازخوردهای دو مرحله قبلی به هر یک از منتورها یا 

همان افراد در حال آموزش 
ارایه شد.

 بهرام امینی مدیر آموزش 
و توســعه ســرمایه های 
انسانی شرکت در گفتگو با 
خبرنگار آتشــکار با تشریح 
طرح منتورینــگ در ذوب 
آهن اصفهــان ، طراحی و 
اجرای این برنامه آموزشی 
را راهگشــا و قابل اهمیت 
دانست و گفت: ایجاد انگیزه 

و انتقال دانش و تجربیات مدیران و سرپرســتان به 
نسل بعدی در جهت حفظ و توســعه سرمایه های 
انسانی شرکت، نیاز به مقدمات و مهارت هایی دارد 

که در طرح منتورینگ به آن پرداخته شده است.
 وی افزود: در مرحله بعدی طرح، با برنامه ریزی های 

صورت گرفته کالس های آموزشی جهت پرورش و 
توسعه مهارت های منتورها در فاصله زمانی ۳ الی ۴ 
ماه برگزار خواهد شد و سپس به عنوان آخرین مرحله 
منتورها در هر قسمت و هر سمت، اطالعات و مهارت 
های الزم را به جانشینان و افراد دارای پتانسیل ارتقاء، 

ارایه و انتقال می دهند. 

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 چه اقداماتی در خصوص صدور اسناد مالکیت منازل شفق و 

نگارستان اعضاء تعاونی مسکن انجام شده است؟
تایید  اخذ  به  نیاز  تعاونی مسکن شرکت: جهت صدور سند  مدیریت 
استانداردهای آتش نشانی، اعالم حریق و آسانسورها و سپس صدور پایان 
کار از طریق شهرداری می باشد که این اقدامات در حال انجام است و به 

محض صدور پایان کار سند از طریق اداره ثبت صادر می گردد .
نحوه پرداخت نسخ دندانپزشکی در سال جاری  به چه صورت 

می باشد؟
مدیریت خدمات بیمه و مالی: مبلغ پرداختی بابت خدمات دندانپزشکی 
تا سقف پنج میلیون ریال بابت هر خانوار توسط شرکت بیمه دانا و مازاد 
بر آن توسط شرکت ذوب آهن از طریق پرفراژ حقوقی تحت عنوان هزینه 

های پزشکی انجام می گردد.
ضوابط پرداخت نسخ عینک طبی توسط بیمه تکمیل درمان 

دانا چیست؟
مدیریت خدمات بیمه و مالی: بیمه شدگان پس از خرید عینک و قبل از 
تحویل مدارک آن به نمایندگی بیمه دانا باید به یکی از مراکز تائید عینک 
)اپتومتریست معتمد( مراجعه و با ارائه مدارک مورد نیاز از جمله اصل 
دستور پزشک متخصص یا کارشناس اپتومتریست، اصل فاکتور خرید 
عینک، عینک خریداری شده، شخص استفاده کننده از عینک و پرینت 
نمره چشم  عینک نسبت به تائید فاکتور اقدام نموده، سپس فاکتور را به 

نمایندگی بیمه دانا تحویل نمایند. 
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند .

 اطالع رسانی چگونگی و فرآیند برگزاری دوره های آموزشی در دوران 
کرونا به کارکنان.

 برنامه ریزی جهت  پرداخت خارج از مرکز کارکنان .
 تقدیر و تشــکر ازمدیریت های  HSE ، خدمات و امور رفاهی و ناظرین 
مربوطه در ترمینال شماره هفت جهت پیگیری مستمر برای بهینه نمودن 

سرویس های روزکار و شیفت مسیرشهرکرد.
 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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اولین روز از هفتمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل 
ریلی در مهندسی راه آهن، بیست و هشتم اردیبهشت 
ماه با حضور محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی، 
سعید رســولی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی، 
پیروز حناچی شهردار تهران، جبارعلی ذاکری رییس 
دانشــگاه علم و صنعت، منصور یزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهــن اصفهان و جمعی دیگــر از صاحب نظران 
صنعت ریلی ایران و سایر کشــورها در محل دانشگاه 

علم و صنعت برگزار شد. 
وزیر راه و شهرســازی در این کنفرانس گفت: ذوب 
آهن اصفهان در شــرایط ســخت تحریم دشــمن، 
ایــران را در جمع تولید کنندگان ریــل دنیا قرار داد 
که دستاورد بسیار ارزشمندی است و هم اکنون ریل 
اســتاندارد این کارخانه در محورهای مختلف کشور 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، همین جا شایسته می 
دانم از مســئولین و کارگران پرتالش این مجموعه 

تشکر و قدردانی نمایم. 
محمد اســالمی افزود: اولین هدف ما ایــن بود که در 
راستای خودکفایی متعهدانه بایستیم و اجازه ندهیم 
که ریل و سوزن مورد نیاز کشــور از خارج وارد شود. 
بنابراین شرکت ها و کارخانجات ســازنده را حمایت 
و پشــتیبانی کردیم و آن ها کار را به نتیجه رساندند، 

اگر چه این تحقیقات ۲۰ سال به طول انجامید اما هم 
اکنون نتیجه اش این اســت که ریل در داخل کشــور 
تولید و در پروژه های زیرســاختی نصب می شود و به 

بهره برداری می رسد.
محمد اسالمی ضمن تاکید بر حمایت از تولید داخل 
خاطرنشان کرد: باید همه ما متعهد باشیم که صنعت 
حمل و نقل را در کشور توسعه دهیم و این توسعه باید 

در شان مردم ایران باشد. 
وی افزود: حمایت از تولید داخل نقش به ســزایی در 
توســعه راه آهن دارد، زیرا تفاوت در دانش و فناوری 
شکل می گیرد و برای توســعه پایدار راه آهن باید از 

تولید داخل حمایت کنیم. 
اسالمی تصریح کرد : به تحول فکری و عملی در توسعه 
زیر ساخت، منابع انسانی و ساز و کار فرایندها نیازمند 
بودیــم، در ایــن راه اقدامات زیادی انجــام دادیم که 
بخشی از نتایج این تحول در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 

قابل مشاهده است. 
وی گفت: با ریل گذاری که در خطوط راه آهن کشــور 
انجام شده اســت ، از سال گذشــته تا به حال در یک 
بازه زمانــی ۱۲ ماهه و نیــز تا پایــان خدمت دولت 
۹۰۰کیلومتــر ریل گذاری می کنیم که شــش و نیم 
برابر معدل ســال های گذشته می باشــد و این ثمره 

تالش همه عزیزان فعال در این حوزه بوده است.
در ادامه سعید رســولی، مدیرعامل راه آهن جمهوری 
اســالمی نیز گفت: با حمایت های مقام معظم رهبری 
در توسعه صنعت ریلی کشور شــاهد پیشرفت های 
خوبی هستیم و برنامه های علمی و تکنولوژیک ریلی 

طبق سند چشم انداز به نقطه مطلوبی رسیده است.
وی اضافه کرد: بــا تکیه بر توان متخصصــان و تولید 
کنندگان داخلی می توانیم در توســعه کمی و کیفی 

صنعت ریلی کشور گام های مهمی برداریم.
رســولی ادامه داد: ارتباط صنعت با دانشگاه می تواند 
گره ها و مسایل را بگشــاید، اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت های موجود و در کنــار آن فعالیت های مرکز 
جهادی پیشــرفت و کارگــروه های آن که اســاتید 
دانشکده راه آهن هستند، محلی برای تالقی نخبگی، 
 صنعت و کارشناســان برای حل مســائل اولویت دار 

می باشد.

در جلســه اخیر شــورای 
معاونیــن شــرکت که در 
دفتر مدیرعامل برگزار شد، 
مقرر شد با توجه به اهمیت 
افزایــش تولیــد و تحقــق 
برنامه مربوطــه ، در تامین 
تجهیزات الزم بــرای خط 

تولید تسریع شود. 
در این جلســه مدیرعامل 
شــرکت ضمن تاکیــد بر 
تجهیزات  تامیــن  ضرورت 

ایمنی برای کارکنــان ، بر تامین مــوارد الزم 
 برای حفــظ ایمنــی تجهیــزات نیــز تاکید 

کرد  . 
تامین پایــدار مواد اولیــه به ویژه مــواد آهن 
دار جهت رشــد تولید ، رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی جهت مصون ماندن از شکل گیری 
موج چهارم بیمــاری کرونا و ضــرورت تامین 
وسایل ایمنی و بهداشــتی برای کلیه کارکنان 
و تاکید بر فاصلــه گذاری اجتماعــی از جمله 
مــواردی بود که در جلســه شــورای معاونین 

مطرح گردید . 

در جلسه شورای معاونین شرکت مطرح شد :

ضرورت تسریع در تامین تجهیزات مورد نیاز خط تولید 

انتخابات

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

یک خرداد ؛ روز بزرگداشت مالصدرا
محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی ملقب به صدرالمتالهین یا مالصدرا، از بزرگان 
فلسفه اسالمی و از بزرگترین دانشمندان جهان، درنهم جمادی االولی سال ۹۸۰ 

قمری در شیراز دیده به جهان گشود.
در دوران جوانی، صدرالمتالهین جوان با شیخ بهایی آشنا گردید که سنگ بنای 
شخصیت علمی و اخالقی مالصدرا توسط این دانشمند جهان دیده کم نظیر، بنا 

نهاده شد و تکمیل این بنای معنوی را استاد دیگرش، میرداماد عهده دار گشت.
یکم خرداد ؛ روز بهره  وري و بهینه سازي مصرف

بهره وری در لغت معنای بهره بر، ســودبرنده و کامیاب و همچنین به مفهوم 
راندمان و بازده اســت. در تعریف مفهومی، بهره وری عبارت اســت از استفاده 
مطلوب، موثر و بهینه از همه لحظه ها، مجموعه امکانات، ظرفیت ها، پتانسیل 
ها، سرمایه ها، نیروها و منابعی است که به انسان برای رسیدن به رشد و شکوفایی 
همه جانبه کمک می کند.روز بهره وری و بهینه سازی مصرف، بهانه ای برای 
تکرار اهمیت اســتفاده مؤثر و مطلوب از زمان، امکانات، سرمایه، فرصت ها و 
نیروی انسانی در جهت تولید، بهینه سازی مصرف و در نتیجه ، رسیدن به رشد و 

شکوفایی همه جانبه اقتصادی و اجتماعی در جامعه است.
سوم خرداد؛ سالروز آزادسازی خرمشهر 

فتح خرمشهر فتح خاک نیست، فتح ارزشهاي اسالمي است. خرمشهر شهرالله 
هاي خونین است. خرمشهر را خدا آزاد کرد. امام خمینی )ره( 

مقاومت مردم خرمشهر، حماسه ای از یاد نرفتنی است؛ چرا که مردم این شهر در 
حالی به مبارزه با دشمن پرداختند که از پیش برای این تهاجم و تجاوز آمادگی 
نداشتند. سوم خرداد و فتح خرمشهر، آیینه گویایی از تاریخ و جغرافیای دفاع 

مقدس و جهاد آگاهانه و شجاعت مظلومانه ملت ایران است.
روز سوم خرداد ۱۳۶۱ یکي از بارزترین جلوه هاي نصرالهي و یکي از مهمترین 
و زیباترین روزهاي انقالب اســالمي ایران مي باشد. در این روز شهر مقاوم خیز 
خرمشهر که پس از ۳۵ روز پایداري و مقاومت در ۴ آبان ۱۳۵۹ به اشغال دشمن 
در آمده بود، پس از ۵۷۸ روز )۱۹ ماه(، بار دیگر توسط رزمندگان اسالم فتح شد 

و پرچم اسالم بر فراز مسجد جامع و پل تخریب شده خرمشهر به اهتزاز در آمد.
آزادسازی خرمشهر در روز سوم خرداد ســال ۱۳۶۱ به عنوان مهم ترین هدف 
عملیات بیت المقدس در دوره جنگ ایران و عراق توسط ارتش جمهوری اسالمی 

ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام گرفت.
در جریان آزادسازی خرمشهر حدود ۱۶ هزار نیروی عراقی کشته و زخمی شدند 

و همچنین ۱۹ هزار نفر نیروی عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند. 
چهارم خرداد به عنوان روز مقاومت دزفول)روز مقاومت و پایداری(

چهارم خرداد سالروز مقاومت مردم قهرمان دزفول در برابر موشک باران عراق 
در زمان دفاع مقدس، موجب شــد این تاریخ به نام روز ملی مقاومت و پایداری 
در تقویم ثبت شود. علت این نامگذاری مقاومت مردم این شهر در برابر موشک 
باران رژیم بعثی عراق در طول جنگ ایران و عراق بوده است. این شهر در دوران 
جنگ بارها مورد هجوم و موشک باران رژیم عراق بود تا آنجا که آن را با نام شهر 
موشک ها یاد کرده اند. مردم شهید پرور دزفول مدت هشت سال دفاع مقدس با 
وجود اصابت موشک بر شهر، همزمان بخش های تخریب شده را بازسازی می 
کردند و اراده رژیم بعثی در خالی کردن شــهر و درهم کوبیدن آن را به یکی از 
آرزوهای دست نیافتنی متجاوزان مبدل کردند.در این مدت با وجود موج تبلیغی 
و تهدیدات گسترده رژیم بعث عراق و بلندگوهای شبانه روزی حامیان آنان، اهالی 

دزفول هرگز تسلیم  نشدند.
پنجم خرداد روز نسیم مهر )روز حمایت از خانواده زندانیان(

بر اساس تحقیقات صورت گرفته اکثر خانواده های زندانیان، نیازمند حمایت 
مبرم هستند. با هدف توجه بیشتر عموم به مشکالت این قشر نیازمند و لزوم 
حمایت همه جانبه از خانواده زندانیان، بنا به پیشنهاد سازمان زندان ها و اقدامات 
تامینی و تربیتی کشور و بر اساس تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی، روز 
پنجم خرداد ماه به عنوان روز ملی حمایت از خانواده زندانیان یا روز نسیم مهر 

نامگذاری و در تقویم رسمی کشور ثبت گردید.

حدیث هفته

مناسبت های هفته

 حضرت  امام صادق )ع(:
هیچ بنده ای خشم خود را فرو نخورد، مگر این که خداوند عّزوجّل بر عّزت او 

در دنیا و آخرت افزود.

حمایت از تولید 
داخل نقش به سزایی 

در توسعه راه آهن 
دارد، زیرا تفاوت 

در دانش و فناوری 
شکل می گیرد

تامین تجهیزات 
الزم برای خط تولید 

تسریع شود

وزیر راه و شهرسازی:
ذوب آهن در شرایط تحریم، ایران را در جمع تولید کنندگان ریل قرار داد

مدیر روابط عمومی شــرکت ذوب آهــن اصفهان در 
خصوص جایگاه روابط عمومــی و نقش آن در اعتالی 
اهداف ســازمانی گفت: وظیفه اصلــی روابط عمومی 
ایجاد ارتباط بین ســازمان و جامعه، همچنین ایجاد 

خط ارتباطی و تعامل بیشتر بین افراد سازمان است. 
علیرضا امیری افــزود: زمانی که مشــکلی بزرگ در 
کار ایجاد می شــود، تنها یک فرد با روابط عمومی باال 
می تواند گــره را باز کند؛ در واقع وظیفــه ذاتی روابط 
عمومی اســت که همه افراد ســازمان را به ســر میز 
مذاکره کشانده و کارها را از طریق تعامل به پیش ببرد 

و تسهیل گر امور باشد.

وی افزود: در حــال حاضر روابــط عمومی ذوب آهن 
اصفهان به عنــوان یکی از ســابقه دار تریــن روابط 
عمومی ها در کشور اســت. زیرا بخش روابط عمومی 
این شرکت هم زمان با تأسیس کارخانه شکل گرفته 
و با بررسی سوابق کارکردی روابط عمومی ذوب آهن 
در ان ســال ها متوجه خواهید  شــد تمام مواردی که 
امروز جزء برنامه های یک واحد روابط عمومی تعیین 
می شــود از ابتدای کار در روابــط عمومی ذوب آهن 
وجود داشته است، البته با گذشــت زمان و پیشرفت 
تکنولوژی و توســعه دانش، روابط عمومی نیز از این 

تغییرات بهره برده و در این مسیر حرکت کرده است.
 به گفته مدیر روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان برای 
روابط عمومی جهت تسهیل یک سری از امور کارخانه 

وظیفه ذاتی تعریف شده و تا امروز ادامه پیدا کرده است.
امیری در ادامه به بخش های مختلف و فعال در روابط 
عمومی ذوب آهن اصفهان اشــاره کــرد و گفت: این 
مدیریت دارای ۵ اداره است. واحد ارتباط با رسانه که 
وظیفه انتقال اخبار و رویدادهای شــرکت را دارد و در 
کنار آن نیز طی ادوار گذشته ماهنامه فوالد، هفته نامه 
آتشــکار و فصل نامه پیک خانواده توسط این واحد به 
چاپ می رسیده اســت. همچنین برخی فعالیت های 
دیگر نیز که می تواند در قالب کتاب منتشــر شود، در 
دستور کار روابط عمومی قرار گرفته و می توان به چاپ 
کتاب زبان ذوب اشاره کرد که ۳ جلد آن منتشر شده 

است. همچنین چاپ کتابی با عنوان روایت حماسه که 
بر اساس خاطرات ۱۴ هزار ایثارگر و ۲۸۶ شهید تهیه 

شده را می توان نام برد.
وی افزود: روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در تولید و 
ساخت فیلم مستند نیز اقدام کرده است. همچنین به 
رشته تحریر درآوردن شخصیت های شاخص، انتقال 
دانش و تجربیات آن ها نیز از دیگــر اقدامات رخ داده 
در این بخش است. همچنین اداره تبلیغات نیز وظیفه 

برندسازی سازمان را برعهده دارد.
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان افزود: در واحد 
افکارسنجی ذوب آهن اصفهان نظرسنجی از ذینفعان 
شرکت از جمله مشــتریان، پیمانکاران وسهامداران، 
کارکنان و جامعه انجام می شــود؛ همچنین در سال 
گذشــته جمع آوری اطالعات در خصوص مسئولیت 
های اجتماعی بر اساس اســتاندارد GIR نیز صورت 

گرفته است.
امیری گفت: در بخش روابط عمومی به امور فرهنگی 
اهمیــت داده می شــود و در واحد ســمعی بصری و 
مستند سازی نیز در سال گذشته فیلم مستند شهید 
شاهمرادی و چندین فیلم از جمله فعالیتهای زیست 

محیطی، توسعه  و... ساخته شده است.
مدیر روبط عمومی ذوب آهــن اصفهان درباره این که 
مهم ترین چالــش در روابط عمومی چیســت، اظهار 
کرد: روابط عمومــی همواره باید حضــور پررنگی در 

بخش های مختلف داشــته باشد؛ از ســوی دیگر هر 
اندازه فعالیت بیشتر باشد، میزان نقد و بررسی افزایش 
خواهد یافت و اشکاالت و نقاط قوت بیشتری مشخص 

خواهد شد.
به گفته امیری، با توجه به تمام سختی هایی که در کار 
روابط عمومی وجود دارد، تنها عشق و عالقه به این کار 
است که می تواند زمینه را برای فعالیت نیروی انسانی 
فراهم کند. در غیر این صورت فعالیت بدون عالقه به 
روابط عمومــی کار را برای افراد ســخت خواهد کرد. 
بنابراین مدیر روابط عمومی نیز باید بتواند انگیزه برای 
انجام کار را ایجاد کند و افراد را عاشق این کار نگه دارد 

و اهمیت و ارزشمندی کار را برای افراد حفظ کند.
وی افزود: برای انجام هرچه بهتر کار در روابط عمومی 
باید کل اعضای ســازمان را با خود همراستا ساخت. 
برای مثال زمانی که قرار است در یک مجموعه بزرگ 
مانند ذوب آهن با ۱۴ هزار نفر همه را یکدل و همراستا 
و همفکر کنید، کار ســختی در پیش خواهیم داشت 
که ممکن است همیشه نتیجه مطلوب مورد نظر هم 

حاصل نشود.
وی معتقد است در گذشــته که تعداد و تنوع رسانه ها 
کمتر بود، کار برای انتشار اخبار و آگاهی رسانی آسانتر 
از امروز بود، چراکه امروزه با افزایــش تعداد و متنوع 
شدن رسانه ها رصد اثربخشی و تاثیر گذاری فعالیت 

رسانه ای برسطوح مختلف جامعه کار مشکلی است. 

Rگزارش e p o r t

برای انجام هرچه 
بهتر کار در روابط 
عمومی باید کل 
اعضای سازمان 

را با خود همراستا 
ساخت

وظیفه ذاتی روابط عمومی ذوب آهن، تسهیل امور کارخانه است

 )5S(در راستاي اجراي طرح ســاماندهي محیط کار
در شــرکت  با تالش و همت همکاران بخش تولیدات 
کک و مواد شــیمیایی این طــرح در محوطه داخلی 
انبار شماره دو و سه با اســتفاده از منابع و قابلیت هاي 

موجود در بخش انجام گردید.
مهدی ابراهیمی، مسئول تیم عنوان کرد: ازمشکالت 
عمده مکانیــک واحــد دو کارگاه های شــیمیایی 
نداشــتن انبار متمرکــز و عدم وجود نظم مناســب 
در ذخیره ســازی و تامین نشــدن به موقع متریال 
مصرفی این قسمت بوده اســت و عدم امکان پایش 
مداوم موجودی قطعات ، عدم اقــدام به موقع جهت 
 تامین رزرو و  انبــارش صحیح و منظــم، همواره از 

دغدغه های اصلی ما بوده است.
مرتضی یزدانی تکنســین مکانیک واحــد دو انرژی 
و بیوشــیمی عضو دیگر این تیم عنوان کــرد: پس  از 
موافقــت مدیر تولیــدات کک و مواد شــیمیایی و با 
همکاري اعضاي تیم، مکان فعلی پاکسازی و  ضایعات 
و قراضه و اقالم غیر کاربــردی از داخل آن جا تخلیه و 
همچنین اقالم مازاد تحویل انبار  کارخانه گردید و یا 
با جا به جایی قطعات و تجهیزات، جانمایی و جاگذاری 
مطلوب صورت  پذیرفت. ســپس ســاخت قفسه ها، 
رنگ آمیزی و پارتیشــن بندی آن ها انجام و قطعات 
به صورت منظم  و دسته بندي چیدمان شد. در مرحله 
بعد نسبت به شمارش، تهیه فایل excel ، تهیه پالن 

و شماره  بندی قفسه ها به صورت ماتریسی و موقعیت 
دهی و تهیه اتیکت اقدام گردید.

مرتضی ربانی، مدیر  برنامه ریزي و مهندســي صنایع 
شــرکت در این خصوص گفت: با ارزیابي عملکرد این 
گروه در شناســایي وجمع آوري اموال شرکت )S1( و 
جانمایي و طبقه بندي آن جهت  ســهولت دسترسي 
وکاهش آســیب به تجهیزات )S2( انجام شده است. 
اجراي این طرح عالوه بر زیبا سازي محیط کار منجر 
به حفاظت از تجهیزات و دسترســي سریع و آسان به 
آن ها گردیده و امکان کنترل موجودی و برنامه ریزی 
جهت ســفارش قطعات به صورت صحیح و اقتصادي 

میسر شده است.

اجراي این طرح 
عالوه بر زیبا سازي 
محیط کار منجر به 

حفاظت از تجهیزات 
و دسترسي سریع 
و آسان به آن ها 

گردیده است

ساماندهی قطعات و تجهیزات مکانیک واحد دو کارگاه های شیمیایی ککسازي

قبل اجرا

بعد اجرا

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 
شک 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:
۱. انتخابات به مثابه حق

مشارکت در انتخابات و تعیین سرنوشت در هر نظامي عالوه بر جنبه هاي شرعي 
که دارد، به عنوان یک حق نیز قلمداد مي شود، حقي که در همه جوامع و مکاتب 
بشري به عنوان فضیلت و ارزش شناخته مي شود و با عناویني همچون »حق 
انتخابگري«، »حق مشارکت در تعیین سرنوشت« و ... شناخته مي شود، از طرفي 
ویژگي هر حقي این است که صاحب حق باید از آن دفاع کرده و در پي احقاق و 
عملي ساختن و یا به اصطالحي علمي تر »استیفا« آن باشد یعني باید تمام حق 
خود را مطالبه کند، چرا که هر گونه بي اعتنایي نسبت به آن اقدامي نارواست که 

به از بین رفتن حق، منجر خواهد شد.
بر این اساس مشارکت در انتخابات عالوه بر جنبه هاي شرعي گامي در راستاي 
مطالبه و دفاع از حق مسلمي است که هر ایراني دارد و به همین دلیل براي 
مشارکت در انتخابات ضرورتي فراتر از تکلیف شرعي وجود دارد که باعث 
مي شود تا ضرورت داشته باشد، هر ایراني ولو این که کاري با تقلید و تکلیف 
شرعي نداشته باشد و یا اساسا غیر مسلمان باشد و یا هیچ تعلق خاطري به نظام 
جمهوري اسالمي نداشته باشد نیز در انتخابات مشارکت کند، چنان که مقام 
معظم رهبري نیز به همین موضوع بارها اشاره کرده و فرموده اند: » انتخابات یک 
حق و در عین حال یک تکلیف است. حق آحاد مردم ماست که نظر بدهند؛ 

تکلیف آن ها هم همین است«.
به هر حال در اعمال این حق به تبلیغات برخي که ثمر بخش بودن آن را مورد 
تشکیک و انکار قرار مي دهند، نباید توجه کرد، به ویژه در مواردي که ثمر 
بخش نبودن ظاهري اعمال این قبیل حق ها ناشي از این است که همگان 
تالش نمي کنند تا به درستي از این حق بهره بگیرند، چون اگر مردم، با بصیرت 
و چشماني باز و فارغ از جار و جنجال و هیاهوهاي تبلیغاتي و فضای احساسي 
تالش کنند تا در فضایي که براي اعمال حق تعیین سرنوشت فراهم شده است، از 
این حق مسلم خود استفاده کرده و بهترین انتخاب را انجام دهند، در آن صورت 
نمایندگاني بر سر کار خواهند آمد که تأمین کننده منافع واقعي مردم خواهند 
بود و تیر دشمنان نیز در بي ثمر نشان دادن استفاده مردم از حق مشروع خود به 

سنگ خواهد خورد. ادامه دارد...

ضرورت مشارکت مردم در انتخابات
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V a r i o u s
گوناگون

من می توانــم انتخاب کنــم که چه 
واکسنی را دریافت کنم؟

توجه به این جمله که "بهترین واکسن واکسنی 
است که زودتر از بقیه به دست شما می رسد"،  
نشان از اهمیت سرعت واکسیناسیون همگانی 
اســت و اهمیت کمتر نوع واکسنی که استفاده 
می شود. هر چند تمام واکسن های تایید شده 
بازار فاز ۱ و ۲ مطالعات را طــی کرده و ایمن و 
بی خطر هستند اما همواره این حق برای افراد 
وجود دارد که در صورتی که چند نوع واکســن 
برای تزریــق در اختیار داشــته باشــد، بتواند 
واکسن مورد انتخاب خود را دریافت نمایند. در 
همه دنیا توصیه می شود که منتظر برند خاصی 

نباشید و هر چه زودتر خود را ایمن نمایید.
واکسن کووید19 چه مدت ایمنی ایجاد 

خواهد کرد؟
هنوز محققان نمــی دانند ایمنی کســانی که 
واکســینه شــده اند، چه مدت طول می کشد. 
در مقایســه با عوارض خفیف واکســن، آنچه 
مشخص است این است که خود بیماری کووید 
۱۹ مــی تواند باعــث بیماری شــدید و مرگ 
بسیاری از افراد شود، در صورتی که به بیماری 
کووید ۱۹ مبتال شــویم، خطــر انتقال بیماری 
به عزیزانمان که در معرض ابتال به نوع شــدید 
بیماری هســتند وجــود دارد بنابراین، تزریق 

واکسن کووید ۱۹، انتخاب مطمئن تری است.
 اگر من 2 دوز واکســن را بزنم، آیا نیاز 
اســت که ماســک بزنم و فاصله ام را با 

دیگران حفظ کنم؟
در حــال حاضــر، افرادی کــه به طــور کامل 
واکسینه شــده و دو دوز خود را دریافت نموده 
اند باید در جامعه همچنــان فاصله اجتماعی و 

استفاده از ماسک مناسب را رعایت نمایند.  
اگر من قبال مبتال به کووید19 شــده 
باشم و بهبودی حاصل شــده باشد، نیاز 

است که واکسن کووید19 را دریافت کتم؟
به طورکلی بــدون توجه به اینکــه فردی قباًل 
کووید ۱۹داشته یا نه، باید واکسیناسیون انجام 
شــود. این به این دلیل اســت که دانشمندان 
هنوز نمی دانند پس از بهبــودی از کووید ۱۹، 
چه مدت، در برابر بیماری ایمن هستید. گرچه 
عفونت مجدد به ندرت رخ می دهد اما بیماران 
بهبود یافته ممکن اســت مجدداً مبتال شوند و 
گاهی بیماری مجدد از نوبت قبلی شدیدتر هم 

باشد. 
چه کســانی برای دریافت واکسن باید 

پول پرداخت کنند؟
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برنامه 
واکسیناســیون رایگان تمامی آحاد مردم را در 
دســت اجرا دارد و هزینه ای توسط مردم برای 

دریافت واکسن پرداخت نمی شود.
هر کس که در کشــور جمهوری اسالمی ایران 
ساکن است، فارغ از ملیت و قوم و زبان، واکسینه 
خواهد شــد و نیاز به داشــتن دفترچه بیمه، یا 

پرداخت هزینه به هیچ عنوان نمی باشد. 
چند دوز واکسن کووید19 نیاز هست 

که ما دریافت کنیم؟
در حال حاضر تمام واکسن های وارداتی موجود 
در بازار نیــاز به دو دوز دارند. بــه فاصله ی بین 
دو دوز باید توجه نمود و شــما نباید دوز دوم را 
زودتــر از فاصلــه زمانی توصیه شــده دریافت 
کنیــد. وزارت بهداشــت در زمان مقــرر برای 
دریافت دوز دوم نیز همانند دوز اول، به شــما 

پیامک یادآوری خواهد زد. 
اگر من بیماری زمینه ای داشته باشم 

می توانم واکسن کووید19 دریافت کنم؟
افرادی که دارای بیماری زمینه ای هستند، اگر 
سابقه واکنش آلرژیک فوری یا شدید به واکسن 
کووید ۱۹یا به مواد موجود در واکسن را نداشته 
باشند، می توانند واکســن کووید ۱۹ دریافت 
کنند. واکسیناســیون افراد بالغ در هر سنی و 
با بیماری های زمینه ای اهمیــت زیادی دارد 
زیرا با درجات مختلف در معرض خطر بیماری 

شدید ناشی از کووید ۱۹ هستند.
مدیریت HSE شرکت

سید محسن سجاد مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی اســتانداری اصفهان ۲۷ اردیبهشت 
ماه و همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی با 
حضور در ستاد اداری باشــگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن اصفهان با مجتبی فریدونی مدیرعامل 

این باشگاه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که محمد مهــدی رمضانی مدیر 
روابــط عمومــی و اموربیــن الملل باشــگاه و 
امیرعلی عقیلی مدیر تعالی سازمانی باشگاه نیز 
حضور داشتند دو طرف در خصوص برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی، نقش بی بدلیل این باشگاه 
در فعالیت های ورزشــی، فرهنگی و اجتماعی 

در استان و کشــور، عرصه بین المللی و منطقه 
لنجــان تأکیــد و در خصوص ۳۱ خــرداد روز 
باشــگاه ذوب آهن اصفهان و برنامه های آینده 
ورزشــی و فرهنگی، اجتماعی این باشگاه برای 
ایجاد شور و نشاط اجتماعی بیشتر در جامعه و 

هواداران باشگاه بحث و تبادل نظر کردند.

همزمان بــا ماه مبــارک رمضان، مــاه مهمانی 
خداوند و به مناسبت عید ســعید فطر  از سوی 
مدیر عامل شــرکت تعاونی مصــرف کارکنان 
ذوب آهن اصفهان پیشــنهاد تخفیــف هفتاد 
درصدی کارمــزد کاســیان)تعاون کارت( برای 

تمامی سهامدارانی که مایحتاج ضروری خود را 
از فروشگاه های تعاونی مصرف  تهیه می کنند به 
هیأت مدیره این شرکت ارایه شد. این پیشنهاد 
با موافقت هیأت مدیره شــرکت تعاونی مصرف 
کارکنان ذوب آهن اصفهان به تصویب رســید. 
امین قنبری مدیرعامل شــرکت تعاونی مصرف 
کارکنــان ذوب آهن اصفهان با اعــالم این خبر، 
گفت: این تخفیف با هدف ارائه خدمت به مصرف 
کنندگان نهایی صورت گرفته اســت. وی افزود: 
مهم ترین هــدف کلی شــرکت تعاونی مصرف 
کارکنان ذوب آهن اصفهان در ســال جاری ارائه 
محصوالت متنوع بــا معتبرتریــن برندهای با 
کیفیت و با مناسب ترین قیمت به سهامدار خود 
است و در این راســتا از کلیه ابزارهای مورد نیاز 

استفاده خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب 
آهن اصفهان، تاکید کرد: یکی از این تصمیمات 
تغییرات و تمهیداتی حائز اهمیت در طرح ویژه 
حذف هفتــاد درصــد کارمزد کاســیان کارت 
خرید های سهامداران از فروشگاه های سوپری 
تعاونی می باشــد به گونه ای که هر سهامداری 
که بیشترین خرید را داشــته باشد اثرات مثبت 
این تخفیف  قابل مالحظه را احساس می نماید. 
قنبری گفت: پیش از این بــه ازاء هر یکصد هزار 
تومان خرید با اقساط چهار ماهه سه هزار تومان 
کارمزد هزینــه پشــتیبان کارت الکترو نیکی 
کاســیان )تعاون کارت ( دریافت می گردید که 
با تصمیم اخیر این کارمزد بــه یک درصد و یا به 
عبارتی به ازاء هر خرید یکصد هزارتومانی صرفا  

هزارتومان کارمزد پشتیبانی لحاظ خواهد شد.

شــرکت ذوب آهــن اصفهان 
یکی از پیشگامان عرصه روابط 
عمومــی نوین بــوده و از همان 
ابتدای فعالیت خود در دهه ۵۰ 
با تاسیس واحد مستقل مدیریت 
روابط عمومی، توجه به فعالیت 
های مختلــف ارتباطات درون و 
برون سازمانی شرکت را مد نظر 
ویژه قرار داده اســت.  شــرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان طی 
بیش ازپنجاه ســال فعالیت خود به عنوان مادر صنعت فوالد کشور، موجب 
گسترش و نهادینه شدن فرهنگ صنعتی در جامعه ایران شده و از این طریق 
زیرســاخت های الزم را برای  دیگر صنایع وتوســعه اقتصادی کشور فراهم 
نموده است. همچنین وجود این مجتمع عظیم صنعتی موجب تاسیس  مراکز 
آموزشی فنی وصنعتی و از جمله دانشگاه صنعتی شریف شد که امروز قطب 
عملی صنعت کشور نیز محسوب می شود. ذوب آهن اصفهان همراه با تولید 
و در راستای مسئولیت اجتماعی خود با انجام فعالیت های مختلف فرهنگی 

در توسعه اجتماعی منطقه و استان نیز نقش ارزشمندی را ایفا کرده است .
این مجتمع و دانشــگاه بزرگ صنعتی یکی از پیشــگامان در عرصه روابط 
عمومی نوین نیز بوده و از همان ابتدای فعالیت خود در دهه ۵۰  با تاســیس 
واحد مستقل  مدیریت روابط عمومی، توجه به فعالیت های مختلف ارتباطات 
درون سازمانی وبرون سازمانی شرکت واز جمله ارتباط وتعامل با رسانه ها را 
مد نظر ویژه قرار داده به طوری که این امر هم در ارتباط با رسانه های جمعی 
کشور نمود یافت و هم منجر به اخذ مجوز و انتشار خبرنامه )ماهنامه ( فوالد و 
بعد از آن هفته نامه آتشکار )به عنوان یکی از اولین نشریات درون سازمانی در 
صنعت فوالد کشور(  با رعایت معیارهای حرفه ای شد و در این زمینه الگویی 

شد برای بسیاری از سازمانها و صنایع دیگر .
 چنانچه می دانیم رســانه ها به عنوان یکی از نمادهای اصلی دنیای مدرن، 
نقش مهمی در توســعه صنعتی جوامع ایفا نموده انــد و در این زمینه ذوب 
آهن اصفهان نیز با آگاهی از تاثیر چشمگیر رســانه ها در اطالع یابی مردم از 
دستاوردهای صنعتی و اقتصادی، همواره تعامل و ارتباط بسیار خوبی با رسانه 
های مختلف داشته است. ذوب آهن اصفهان همچنین در راستای مسئولیت 
اجتماعی خود حمایت از رســانه ها از جمله رســانه های محلی و سراسری 
را مدنظر داشــته و رسانه ها نیز در شــرایط مختلف با انعکاس دستاوردهای 
این صنعت، نقش خود را بــه خوبی ایفا کرده انــد.  باپیگیری روابط عمومی 
شرکت، اصحاب رسانه درسطح استان وکشــور نه تنها در انعکاس موفقیت 
ها و دستاوردها بلکه در شــرایط بحرانی نیز یار و یاور این صنعت پیشکسوت 

کشور بوده اند .
با توجه به این که در عصر حاضر ، تکنولوژی های ارتباطی،  فرایندهای مختلف 
به ویژه روابط عمومی را دستخوش تحول ساخته اند، روابط عمومی ذوب آهن 
نیز فعالیت گسترده در شــبکه های اجتماعی و دیگر ابزارهای وب را مدنظر 
قرار داده و در راستای توســعه روابط عمومی الکترونیک نیز گام های مهمی 

بر می دارد .
نظر به نقشی که روابط عمومی در تبلیغات عمومی وتجاری و برند سازی دارد 
و با توجه به بازار رقابتی امروز، روابط عمومی ذوب آهن ، برنامه ریزی جامعی 
در خصوص انواع تبلیغات محیطی، نمایشگاهی، اینترنتی، رسانه ای و غیره 
شکل داده و این تبلیغات و برند سازی را در ســطوح داخل شرکت، کشور و 

سطح بین المللی دنبال می کند.
سرمربی تیم ذوب آهن معتقد است که تیمش بازی پایاپایی را با استقالل مجید مرادیان

انجام داد.
تیم ذوب آهن اصفهان در چارچوب مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی 
۲۹ اردیبهشــت ماه با نتیجه دو بر یک مغلوب تیم استقالل شد. مجتبی 
حسینی، ســرمربی ذوب آهن در نشســت خبری پس از این بازی گفت: 
این یکی از بازی های خیلــی خوب ما در فصل جاری بــود. در نیمه اول، 
بازی کامال دست ما بود. در بحث تاکتیک، نظم تیمی و طبق برنامه ریزی 
که کرده بودیم با یک سیســتم خوب مقابل تیم اســتقالل ظاهر شدیم و 

موقعیت های خوبی هم برای گلزنی داشتیم.
 وی ادامه داد: در نیمه دوم هم بازی را خوب شــروع کردیم اما متاســفانه 
یک اشــتباه بچگانه و کادویی که بازیکن ما به آن ها داد باعث شد که یک 
گل بخوریم. در ادامه ما هم توانســتیم از کادوی دروازه بان آن ها استفاده 
کرده و بازی را به تساوی بکشــانیم. بازهم فکر می کنم که گل دوم را روی 
یک اتفاق خیلی خیلی بچه گانه خوردیم؛ اشتباهی که نباید در این سطح 

انجام بگیرد.
 سرمربی ذوب آهن با تشــکر از بازیکنانش بابت انجام یک بازی پایاپای با 
استقالل در ورزشگاه آزادی گفت: در ادامه استقالل توانست با وقت کشی، 
دفاع تیمی خوب و ضد حمله بازی را کنترل کند. ما هم ســعی کردیم که 
با تعویض هایمان روند را تغییر دهیم که جواب نداد. از بچه هایمان تشکر 
می کنم که در این بازی، خوب ظاهر شــده و توانستند در ورزشگاه آزادی 

بازی پایاپایی را انجام دهند. 
حســینی در مورد ابراز نگرانی باشــگاه ذوب آهن از داوری پیش از بازی 
گفت: داور، داور خیلی خوبی بود. فکر نکنم که باشگاه ما صحبت زیادی در 
مورد داوری گفته باشد. اما با توجه به اتفاقات دربی معموال تیم ها به داور 
فشار می آورند، داور در این بازی، قضاوت مسلطی داشت اما فکر می کنم 

با این همه توقف در بازی، ۵ دقیقه وقت اضافه کم بود.

دیدار مدیرکل امور اجتماعی استانداری استان اصفهان با مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن
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در راستای ارایه خدمت جدید به سهامداران انجام شد:

کاهش کارمزد کاسیان کارت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان

آسمانی

آسمانی

یادداشت

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.
امیر ایرانپور، محمد رضا عابــدی، احمد رضا عابدی، 
حمید رضا عابدی، محسن شاه محمدی، محمد ظهیری، 
حمیدرضا واعظ توکلی، حمیدرضا رحیمی، محمدعلی 
قربانی، علیرضا کرمی، داود زمانی، احســان قاسمی، 
حمیدرضا ضیائی، منوچهر چراغی، محمدرضا ســهیل 
اصفهانی، مجتبی زارعی، علی ســورانی، محســن 
دگرگونی، محمدرضا  احمدی پــور،  علیرضا حاجی 
رضایی، منصور هادی، حسینعلی سهرابی، یعقوب غارتی، 
وحید خلیلی، جمال اشــراقی، ابوالفضل راعی، سعید 
مهرابی، هدی غارتی، خانواده مرحوم حسین محمدی، 

خانواده مرحوم بیژن پناهی 

تسلیت
همکاران گرامی آقایان :

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 
با تاســف، مصیبت وارده را خدمت شــما و خانواده محترمتان صمیمانه 
تســلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومین رحمت 
و مغفرت واســعه و برای شــما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی 

مسئلت می نماییم. خداوند قرین رحمتشان فرماید.  

روابط عمومي شرکت

به اطالع همکاران ارجمند می رســاند موسسه خیریه 
والفجر ذوب آهن اصفهان در نظر دارد در راستای کمک 
رسانی به خانواده های تحت پوشش خود، لوازم خانگی 
مستعمل قابل استفاده شما عزیزان را جمع آوری و به 
این خانواده ها تحویل نماید. لذا خواهشــمند است در 

این امر پر خیر و برکت یاریمان نمایید.
 لــوازم خانگــی مــورد نیــاز شــامل یخچــال، فریــزر، 
لباسشویی، تلویزیون، مبلمان، اجاق گاز، تلفن همراه 

و تبلت و ...  
تلفن های تماس جهت هماهنگی؛

فوالدشهر 52641140 -52641141  
کارخانه 52574411

اطالعیه

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
و نیم قرن فعالیت حرفه ای 

در این سطح نباید چنین اشتباهی 
انجام شود

تبریک
جناب سید محسن موسوی 

کارشناس مدیریت بازاریابی و فروش داخلی شرکت        
کســب  بــه  عنایــت  بــا 
موفقیــت جنابعالــی در 
ثبــت اختــراع ” ســامانه 
آنالیــزور  هوشــمند 
فیزیولوژیــک  شــرایط 
بدن جهت تنظیم دستگاه 
بــر مبنای  هیدروتراپی 

فعالیت هــای فیزیکی  یــا ” تردمیل هوشــمند “ برای 
اولین بار در میهن عزیزمان ایران اســالمی که افتخار 
دیگری بــر افتخــارات ذوب آهن اصفهــان رقم زده، 
بر خود الزم می دانیــم این موفقیت ارزشــمند را به 
جنابعالی، مدیریت عالی و همه همکاران سخت کوش 
و پرتالش ذوب آهن اصفهان به ویــژه کارکنان حوزه 
بازاریابی و فــروش شــرکت، تبریک عــرض نماییم. 
موفقیت بیــش از پیش شــما را از درگاه ایــزد منان 

آرزومندیم.
معاون، مدیران، همکاران حوزه 

بازاریابی و فروش شرکت

درآییــن بزرگداشــت روز ملی 
روابــط عمومــی و هشــتمین 
جشــنواره ســتارگان روابــط 
عمومی ایران، از روابط عمومی 
ذوب آهــن اصفهان بــه دلیل 
درخشــش در مجموعه فعالیت 
هــای ارتباطی با اهــدای لوح 
و تندیس ســتاره ملــی روابط 
عمومی تقدیر شــد. هشتمین 
جشــنواره ســتارگان روابــط 
عمومی ایران و آیین نکوداشت 

روز ملی روابط عمومی با حضور مدیران روابط عمومی سازمان ها و شرکت 
های مختلــف و همچنین نمایندگانــی از انجمن روابــط عمومی ایران و 
انجمن بین المللی روابط عمومی برگزار شــد.  رییس انجمن بین المللی 
روابط عمومی و علی ربیعی ســخنگوی دولت نیز به صورت برخط در این 
برنامه به ایراد ســخنرانی پرداختند. روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان با 
بیش از نیم قرن تجربه از جملــه روابط عمومی های پیشــگام در عرصه 
صنعت کشور اســت که در تمام زمینه های رســانه ای و فرهنگی ، تولید 

محتوای تخصصی می کند. 

درخشش ستاره ملی روابط عمومی 
در آسمان ذوب آهن اصفهان

@atashkar


