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نخستین قرارداد صادرات ریل ذوب آهن 
اصفهان منعقد شد

سخن اول

مقام معظم رهبری در آذرماه 1362 در اجتماع كاركنان 
و خانواده های شــهدای ذوب آهن اصفهــان با تقدیر از 
مســئولین و كلیه افرادی كه به نحوی در امر راه اندازی 
كوره بلند شماره 2 نقش داشتند گفتند: این یک حقیقت 
است كه استقالل سیاسی بدون استقالل اقتصادی امکان 
پذیر نیســت و ما اگر بخواهیم این استقالل را كه امروز با 
همت میلیون ها نفر در سطح كشــور و با خون ده هاهزار 
شهید به دست آمده حفظ كنیم باید استـقالل اقتصادی 

را تامین كنیم.
ما باید كشــورمان را خودمان بنا كنیم و آینــده مان را 
خودمان رقم بزنیم و این ملت را كــه آمادگی همه گونه 

فداكاری دارند به معنای واقعی به خودكفایی برسانیم. 
ایشان افزودند: این ملت از نظر بنیان های فرهنگی هیچ 
نقصی ندارند و از نظر آمادگی روحی بی نظیر هســتند. 
من هر وقت مسایل مختلف مردم را با دقت نگاه می كنم 
در مقابل سیل خروشــان ایمان این مردم مات و مبهوت 
و مجذوب می شــوم. مقام معظم رهبری، افزودند: شما 
عزیزان كه هر كدام به نحوی در افتتاح كوره بلند شماره 
2 نقش داشتید باید بدانید كه استکبار آمریکا به هر قیمت 
در صدد است كه این مســئله مقدسی را كه ممکن است 
اندوخته های چندین ساله آنها را بسوزاند خاموش كند 
و این حقیقت است كه خواب راحت سردمداران استکبار 
و همه ســلطه گران دنیا از حركت و گســترش انقالب 
شکوهمند ما برآشفته است. لذا آنها با تمام تالش سعی در 

تضعیف انقالب دارند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به توطئه های دشمنان 
انقالب اسالمی از قبیل جنگ تحمیلی، محدودیت ها و 
فشــارهای اقتصادی افزودند: ما یک نقطه مثبت داریم و 
آن وجود یک ملت حاضر در صحنه است. كارگران ما كه 
بر گردن این مردم حق دارنــد باید بدانند كه قطره قطره 
زحمات آنان است كه بر روی هم انباشته می شود و دعای 

خیر و بركت برای مردم فراهم آورده است. 

بیانات رهبر معظم انقالب 
اسالمی، هنگام افتتاح كوره 

بلند شماره 2 ذوب آهن 
اصفهان )آذرماه 1362(

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

كوره بلند شــماره 1 با سیســتم بارگیری دو زنگی، نخســتین كــوره بلند 
تاریخ ایران با حدود نیــم قرن قدمت، مورد بازســازی ، نوســازی  و به روز 
رســانی اساســی قرار گرفت. عملیات انجام تعمیرات اساســی كــوره بلند 
شماره 1 به همراه انجام تغییرات اساســی در برخی از تجهیزات در راستای 
ارتقاءتکنولوژی، ســهولت انجام كارها و كاهش هزینه ها با استفاده از دانش، 
توان و همت كاركنان غیور ذوب آهن اصفهان همراه بابومی سازی تجهیزات 

و ماشین آالت اجرا شد.
اهم عملیات انجام گرفته در طی تعمیرات اساســی درجه 1و بازســازی این 

كوره بلند به شرح زیر است:
 تغییر سیســتم تامین و توزین بار در كوره از نوع واگن توزین به 

سیستم نوار نقاله ای:
سیســتم تامین بار در كوره بلند از نوع واگن توزین، از اولین سیســتم های 
تامین بار در كوره بلندها بوده كه در حال حاضر منســوخ گردیده است و در 
كوره بلندهای جدید از سیســتم نوارنقاله ای استفاده می شود، همانگونه كه 

در كوره بلندهای شماره 2 و3  این سیستم در حال بهره برداری است. 
این عملیات با دمونتاژ 270 تن تجهیزات قدیمی و ســاخت، مونتاژ و اضافه 

نمودن 850 تن تجهیزات جدید انجام شد.
در راستای حفظ محیط زیست و بهداشــت حرفه ای، پروژه احداث كارگاه 
آسپیراســیون با هدف جمع آوری و تصفیه غبار كارگاه تأمین و توزین بار، 
با ســطح فیلتراســیون m2 1869 و 160  عدد كیســه )Bag( با دبی فن 
 nm3/h 120000 انجام گردید. الزم به ذكر اســت یکــی از معایب مهم 
سیســتم واگن توزین قدیمی آالیندگی باالی زیست محیطی و عدم امکان 

رفع آن بود.
تغییر طرح و تعویض خنک كننده های بدنه كوره و اضافه شدن 

قسمت دماغه ای)چکمه ای(:
طراحی و ســاخت خنک كننده های ردیف های دوم و چهــارم بدنه كوره به 
تعداد 64 عدد با اضافه كردن قسمت دماغه ای به منظور ایجاد تکیه گاه های 
بیشتر جهت نگهداری آجرهای نســوز و جلوگیری از ریزش زودهنگام نسوز 

داخل كوره تماماً توسط كارشناسان كارخانه برای اولین بار اجرا گردید. 
تغییر طرح و اجرای لوله كشی خنک كننده های بدنه كوره بلند: 

به منظور كنترل بهتر دما و دبی ورودی و خروجــی خنک كننده ها و ایجاد 
امکان حذف خنک كننده های معیــوب از مدار ، طراحی و با نصب چهار عدد 

كلکتور جدید اجرا گردید .
 تعویض مته و مسدود كننده :

 به دلیل استفاده از سیستم قدیمی روسی ، عملیات باز و بسته كردن مجرای 
شماره 2 كوره بلند با صرف زمان زیاد و به صورت نامطمئن انجام می شد، كه 
با نصب سیستم جدید دانگو ، امکان تخلیه سریع كوره و بستن مطمئن مجرا 

به طور مداوم فراهــم گردید كه تاثیر 
زیــادی در ثبات و پایداری شــرایط 

تکنولوژیکی كوره خواهد داشت.
  عملیات نسوز چینی :

نســوز چینــی بدنــه كــوره بلند با 
تامین نسوز از شــركت های داخلی 
و بــه میــزان حــدود 1000 تــن 
آجرهای بومی سازی شــده، مطابق 
با مشــخصات فنی مورد نظــر اجرا 
گردید. مجموع نســوز چینی شامل 
نسوزهای بدنه، بوته گرافیتی،كربنی 
و موالیتی،كائوپرهــا و... بــه میزان 

حدود 2800 تن انجام شد.
 عملیات برقی و اتوماسیونی:

 - ارتقاء نرم افزار كنترل اتوماسیونی 
 7.1SP3 -PCS7 كوره بلند از ورژن

. 8.2-PCS7 به
- طراحی جدید HMI و نرم افزار كنترل برای مکانیزم های جدید جایگزین 

واگن توزین و طراحی نرم افزاری ماتریس بارگیری كوره بلند .
- طراحــی جدید HMI و نرم افــزار كنترل خنک كننده هــای بدنه كوره و 

ترموكوپل های بوته .
- طراحی و ساخت تابلوهای برق و اتوماسیون تغذیه مکانیزم های جایگزین 

واگن توزین .
- طراحی و اجرای نرم افزار كنترل مته و مسدودكننده مجرای شماره 2 كوره 

بلند شماره یک
 عملیات ساختمانی:

- داربست بندی،تخریب بتن مسلح ودیوارچینی آجری وكارهای بتنی پیش 
ساخته به میزان 75906 مترمکعب.

- خاكبــرداری وخاكریزی،بتــن ریزی وگــروت ریزی به میــزان 22356 
مترمکعب.

- كاشــت بولت فوالدی،آرماتوربندی وكارهای اســکلت فلــزی به میزان 
139496 كیلوگرم.

- قالب بندی فلزی، شات كریت با مالت ماسه ســیمان به میزان8292 متر 
مربع.

- دیوارچینی آجری و پالستر سیمانی به میزان 1920 مترمربع.
- ســند بالســت و ضد زنگ ورنگ آمیزی قطعات فلزی بــه میزان 16306 

مترمربع.
- خدمات فنی مهندسی به میزان 5000 نفرساعت.

عملیات ساخت تجهیزات و تعمیرات مکانیکی:
- تهیه كلیه نقشــه های بازســازی ، تغییر طرح بونکرها و سیستم بارگیری 

كوره بلند شماره یک .
- ساخت اسکلت فلزی محوطه بونکرها، تعویض سیستم بارگیری .

- تعویض صفحات محافظ دهانه با دمونتاژ و مونتاژ85 تن.
-  حجم عملیات مونتاژ اسکلت فلزی زیر پل شیب دار حدود 50 تن و حجم 

عملیات مونتاژ تجهیزات داخل بونکرها 854 تن .
- تعویض 64 عدد خنک كننده به وزن 256تن .

- مونتاژ اسکلت فلزی زیر پل شیب دار حدود 50تن.

-  دمونتاژ و تعویض كامل جوی های چدن و سرباره .
-  لوله كشــی هیدرولیک وپنوماتیک از اتــاق فرمان تا محــل تجهیز مته 

ومسدود كننده مجرای كوره.
برای یکایک ما ذوب آهنی ها، موجب افتخار است كه تمامی این عملیات با 
توان فنی و اجرای كاركنان شــركت انجام شده و كوره بلند شماره یک ذوب 

آهن اصفهان با ظرفیت 800 هزار تن چدن مذاب، آماده بهره برداری است. 

»عصر آهن و فوالد در ایران آغاز شــد« تیتر روزنامــه اطالعات بعد از 
قرارداد تاســیس ذوب آهــن در 23 دی ماه 1344، به خوبی نشــانگر 

اهمیت این روز در تاریخ صنعت كشور است.  
تاســیس ذوب آهن اصفهان از منظر بســیاری از كارشناسان و صاحب 
نظران اقتصاد و صنعت كشــور، نقطه عطفی در حركت ایران به سمت 
صنعتی شــدن اســت چرا كه این مجتمع عظیم صنعتی نه تنها رویای 
ایرانیان برای دســتیابی به صنعت فوالد را محقق ســاخت، بلکه زمینه 
ساز شکل گیری ســایر واحدهای فوالدی شــد و در تولد و رشد دیگر 
صنایع نیز موثر بود. تربیت 100 هزار مدیــر، مهندس و كارگر ماهر در 
این دوران، چالش كمبود نیروی انسانی ماهر در دهه 40 و 50 را پوشش 
داد تا صنایع پس از ذوب آهن به لحاظ منابع انسانی با مشکل عمده ای 
مواجه نباشند. تاثیر ذوب آهن در راه اندازی معادن و توسعه زیرساخت 
های صنعت فوالد كم اهمیت از تربیت نیروی انسانی نبود و عماًل امکان 
شــکل گیری واحدهای فوالدی جدید را فراهم آورد، كارخانه هایی كه 
در تاسیس، توسعه و حتی مدیریت امروز آنها شاهد حضور پر رنگ ذوب 

آهنی ها هستیم.
ذوب آهن اصفهان هم اكنون با شــركت های زیر مجموعه میزبان حدود 
17 هزار نفر پرسنل است و معیشــت كارگران معادن زغال سنگ ایران 
نیز از این كارخانه عظیم تأمین می شود. كارخانه ای كه همچون مادری 
بخشنده هر آنچه در توان داشــت برای طراحی، ساخت و توسعه صنایع 
مختلف مانند مجتمع فوالد مباركه، خوزستان، خراسان، قروه، یزد و... در 
سراسر این مرز پر گهر به كار گرفت تا همه در كنار همدیگر طعم شیرین 

رشد و بالندگی را بچشند و معیشت ایران و ایرانی را رونق بخشند.
ذوب آهن اصفهان كه تالشگران آن در پیروزی انقالب اسالمی دوشادوش 
مردم علیه رژیم ستم شاهی فعالیت نمودند، در سال های دفاع مقدس نیز 
با اعزام نیرو به جبهه، پشــتیبانی از جنگ با ساخت قطعات و تجهیزات و 
همچنین تقدیم 287 شهید، حضور جانانه ای در این پیکار حق علیه باطل 

داشت و برای همیشه نماد ایثارگری در خانواده صنعت كشور شد.
در كنار این دستاوردها، ذوب آهن اصفهان در راستای ایفای مسئولیت 
اجتماعی، خدمات بســیاری را همچــون احداث بزرگــراه ذوب آهن، 
تاســیس فوالدشــهر، ایجاد 16 هزار و پانصد هکتار فضای سبز دست 
كاشت، ساخت ورزشگاه بزرگ فوالدشهر، بیمارستان شهید مطهری و... 
را به جامعه ارائه نموده اســت لذا به جرأت می توان گفت هیچ صنعتی 

مانند ذوب آهن اصفهان در اجتماع ریشه دار نیست.

ذوب آهن اصفهان در تاریخ سراســر افتخار خود، عالوه بر نقشــی كه در 
شکل گیری فرهنگ صنعتی كشــور و راه اندازی ســایر صنایع داشته، 
دستاوردهای چشمگیری حاصل كرده است كه از جمله مهمترین آن ها 
می توان به تولید ریل اشاره كرد. در این راســتا تولید شمش ریل و انواع 
ریل مورد نیاز كشور مطابق استانداردهای جهانی با گرید 60E1 كه تنها 
شش كشور دنیا قادر به تولید آن هستند صورت گرفت كه نقش مهمی در 
توسعه زیرساخت حمل و نقل كشــور دارد. تولید محصوالت جدید نظیر 
آرک معدن، ورق ســازه های فوالدی، تیرآهن بال پهــن، ریل مترو، ریل 
زبانه ســوزن و .... كســب عنوان صادر كننده ممتاز، نمونه ملی و استانی 
طی هشت سال و واحد نمونه استاندارد طی سال های متمادی،دریافت 
لوح حمایت از حقوق مصرف كنندگان طی ســال های مختلف، كســب 
گواهینامه صادرات محصوالت به اروپا، كســب استاندارد ملی تولید ریل 

و... بخشی از دیگر دستاوردهای این شركت محسوب می شود.
در پایان از همه تالشگرانی كه طی گذشــت بیش از نیم قرن از عمر این 
صنعت نقــش آفرین بودند چــه آن هایی كه اكنون در بین ما نیســتند 
)روحشــان قرین رحمت پروردگار(، چه آن هایی كه در جای جای ایران 
زمین منشأ تولید و توسعه سایر صنایع هستند و تالشگرانی كه امروز در 
این صنعت عظیم برای رونق تولید و شــکوفایی بیش از پیش آن تالش 
می كنند تشکر و قدردانی می نمایم. امید است كه با هم افزایی و همدلی 
و بهره گیری از دانش و تکنولــوژی روز بتوانیم میــراث دار خوبی برای 

آیندگان باشیم و صنعت كشور را بر ریل تولید و توسعه قرار دهیم.

بازسازی و تعمیرات كوره بلند شماره یک با اتکاء 
به دانش كاركنان ذوب آهن اصفهان

یادداشت منصور یزدی زاده، مدیرعامل شركت به مناسبت 23 دی؛ روز ملی آهن و فوالد

ایران با ذوب آهن اصفهان به جمع تولید كنندگان آهن و 
فوالد پیوست

برای یکایک ما ذوب 
آهنی ها، موجب 
افتخار است كه 

تمامی این عملیات 
با توان فنی و اجرای 

كاركنان شركت 
انجام شده و كوره 
بلند شماره یک 

ذوب آهن اصفهان 
با ظرفیت 800 هزار 

تن چدن مذاب، 
آماده بهره برداری 

است

@atashkar

23 دی ماه سالروز تولد ذوب آهن اصفهان بر همه همکاران مبارک باد
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سالم آتشکار

خبر

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 علت عدم پرداخت مزد رتبه برای استخدام های سال 90به 

بعد چیست؟ 
مدیریت امور اداری و پشتیبانی: با توجه به اجرای طرح طبقه بندی 
مشاغل؛ در زمان تطبیق وضع با طرح؛ حداكثر به میزان مجموع امتیازهای 
آخرین گروه فرد در نظام قبل از اجرای طرح ) شامل گروه شغل اصلی 
شاغل وگروه شناور تشویقی ( تا امتیاز 5 گروه قبل )در صورت وجود( مزد 
رتبه اختصاص یافته است و پس از اجرای طرح طبقه بندی به كاركنانی 
كه در سقف گروه رده شغلی خود قرارگیرند به ازاء هر 4 سال سابقه معتبر؛ 
مازاد بر سابقه مورد نیاز سقف گروه رده شغلی مربوطه؛ یک رتبه اختصاص 

می یابد.
   آیا برای شلوغی اتوبوس های مسیر های اصفهان به شركت 

تدابیری اتخاذ گردیده است؟
 مدیریت امور اداری و پشتیبانی: با توجه به مصوبه ستاد كرونا شركت 
مبنی بر افزایش تعداد دستگاه خودرو جهت حمل و نقل عمومی؛ برای 
شهر اصفهان با توجه به حجم تردد مسیرها، پس از بررسی و نظر ناظرین، 
تعداد14 دستگاه اتوبوس جهت مسیرهای ملک شهر، جابر انصاری، باهنر، 

امام خمینی)ره(، كهندژ، سپاهان شهر و... اضافه گردیده است.
چه اقداماتی برای باال بردن رضایتمندی كاركنان در پرداخت 

تسهیالت غیر نقدی صورت پذیرفته است؟
مهمترین  عنوان  به  كاركنان  اصوال  پشتیبانی:  و  اداری  امور  مدیریت 
سرمایه، با اهمیت ترین و تاثیرگذارترین عامل رشد، توسعه و شکوفایی 
سازمان بوده و شایسته توجه و رسیدگی به نیازهای روحی و روانی می 
باشند. پرداخت های غیر نقدی یکی از ابزارهای رشد و توسعه فردی منابع 
انسانی بوده كه ضمن كمک به احیاء شرایط روحی و روانی فرد و افزایش 
عزت نفس و احساس ارزش مندی شاغل در برابر خانواده می تواند موتور 
محرک در افزایش راندمان كاری و بهره وری موثر فرد تلقی گردیده كه 
با عنایت به مراتب فوق كمک های رفاهی )خرید غذا، هدیه تولد همسر، 
هزینه لوازم ورزشی، آجلیل شب یلدا و...(را در قالب كارت اعتباری،برنامه 

ریزی و در طول سال بر اساس بودجه مصوب پرداخت می گردد.
**تقدیر و تشکر از كاركنان سرپرستی رستوران های شركت به دلیل  باال 
بردن كیفیت و كمیت غذای توزیعی در سطح رستوران ها طی روزهای 

گذشته.
افکارسنجی روابط عمومی

E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

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

به شرح زیر می باشد:

تالش می كنیم 
پاداش تولید ماهانه 
و پاداش سنجش 

مسئولیت با توجه به 
شایستگی كاركنان 
و تالش آن ها توزیع 

شود

نشست صمیمی و تعاملی منصور یزدی زاده 
مدیرعامل شــركت و تعدادی از همکاران 
شاغل در مدیریت های كوره بلند ، فوالدسازی، 
تولید و توزیع برق ، انرژی و بهینه سازی سوخت ، 
نورد ، راه آهن و ترابری و نــت با حضور مهدی 
بهرامی معاون منابع انســانی و امور اجتماعی و 
تعدادی از دیگر مسئولین شركت ، 14 دی ماه در 

سالن اجتماعات دفتر مدیرعامل برگزار شد.
در این نشســت همکاران شــركت بــه نمایندگی از 
كاركنان، برخی مسائل و مشــکالت شغلی، رفاهی و 
معیشتی از جمله جانشین پروری، شایسته ساالری، 
مشــکالت طرح طبقه بندی مشــاغل، وضعیت حق 
شیفت، پرداخت اضافه كاری، ســختی كار، پذیرش 
مدرک تحصیلی، شــرایط ســخت اقتصادی ناشی از 
تــورم و... را مطرح نمودند و ایــن موضوعات با حضور 

مدیرعامل شركت بررسی شد.
منصور یزدی زاده در این جلســه توجــه به وضعیت 
معیشــت كاركنان و حفظ كرامت انسانی را از اولویت 
های اصلی شركت دانست و گفت: این جلسات تعاملی 
كه طی ماه های اخیر با حضــور همکاران بخش های 
مختلف شركت برگزار شــده، الزم است بیشتر برگزار 
شود و قطعاً موارد مطرح شده توسط همکاران در این 

نشســت، در جلسات شــورای معاونین مطرح شده و 
مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.

  وی افزود: با تالش همه همکاران، خوشبختانه شركت 
در شــش ماهه اول ســال جاری برای اولین بار از زیان 
انباشته خارج شد و این دستاورد مهمی است اما این به 

معنای پایان مشکالت نیست .
مدیر عامل شركت تصریح كرد: از سطح كارشناسی در 
ذوب آهن اصفهان بوده ام و مشکالت را می دانم. ذوب 
آهن  به دالیلی در برهه ای مشکالت بسیاری داشت، كه 
با تالش بسیار همکاران، امروز مشکالت كمتر شده و از 

زیان انباشته خارج شده ایم اما همچنان شرایط آرمانی 
و مطلوب نیست .

مدیرعامل شركت، مقایسه وضعیت ذوب آهن با برخی 
واحدهای فوالدی را نادرســت دانست و گفت: متاسفانه 
هزینه تمام شده شركت به دلیل روش تولید و هزینه باالی 
تامین انرژی به ویژه تامین كک مورد نیاز، بیشتر از سایر 
واحدهای فوالدی اســت كه از یارانه انرژی برخوردارند و 
لذا برای سودآوری بیشتر باید تولید محصوالت با ارزش 

افزوده باالتر از جمله ریل را افزایش دهیم .
مدیرعامل شركت تصریح كرد: شرایط تورم و مشکالت 

اقتصــادی همــکاران را درک می كنیم و این فشــار 
اقتصادی در تمام كشــور وجود دارد اما قطعاً   به اندازه 
درآمد و سود شــركت می توانیم، به معیشت كاركنان 

رسیدگی كنیم.
یزدی زاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت بهبود 
پاداش تولید كه ارتباط مستقیم با سود عملیاتی شركت 
دارد، گفت: تالش می كنیم پاداش تولید ماهانه و پاداش 
سنجش مسئولیت با توجه به شایســتگی كاركنان و 
تالش آن ها توزیع شود. اگر چه انتقاداتی در این زمینه 
وجود دارد و رعایت عدالت در این خصوص كار سختی 

است اما باید با نهایت دقت انجام شود.
 وی افزود: راهکارهــا و  امکانات شــركت برای بهبود 
وضعیت معیشــتی كاركنان در جلسات كمیته جبران 
خدمت بررسی می شــود و آنچه كه امکان پذیر باشد، 

انجام خواهد شد.
مدیرعامل شركت با اشاره به توجه ویژه به بهبود وضعیت 
معیشت كاركنان در بودجه سال آینده گفت: امیدوارم با 
راه اندازی كوره بلند شماره یک ، افزایش تولید ریل و تولید 
سایر محصوالت با ارزش افزوده باال كه با همت شبانه روزی 
تالشگران این مجتمع عظیم صنعتی انجام می شود، در 
سال آینده شرایط بهتری داشته باشیم كه قطعاً در بهبود 

معیشت كاركنان موثر است .

نشست صمیمی مدیرعامل و تالشگران ذوب آهن اصفهان

مدیر  طی حکمی محمدعلی عالیی 
تولیدات كک و مواد شیمیایی  شركت 

شد.
محمدعلی عالیی ، دارای كارشناسی 
طراحی   گرایش  شیمی  مهندسی 
دانشگاه  از  نفت  صنایع  فرآیندهای 
علم و صنعت ایران و كارشناسی ارشد 
از دانشگاه صنعتی  مهندسی شیمی 
اصفهان از سال1375 در طرح خدمت سربازی در ذوب آهن اصفهان مشغول 
به كار شد و از سال1377 با پست مهندسی كل شیفت به استخدام این شركت 

در آمد.
وی پیش از این سمت هایی مانند معاون واحد یک بازیابی مواد، سرپرست واحد 
یک انرژی وبیوشیمی، سرپرست واحد پاالیش بنزول، سرپرست واحد دو بازیابی 
مواد ، سرپرست واحد دو تولید كک  را بر عهده داشته و از اول دی ماه به عنوان 

مدیر بخش تولیدات كک و مواد شیمیایی منصوب شد.

به همت پرسنل مکانیک، برق و تکنولوژ واحد 2كک، تعمیرات اساسی 
مواد  و  كک  تولیدات  مدیریت   2 شماره  لوكوموتیو  و  واگن  مکانیزم 

شیمیایی به مدت 12 روز با موفقیت انجام شد. 
جواد نور محمدی، مهندس ارشد مکانیک واحد دو كک با اعالم این خبر، 
گفت: در این تعمیرات طبق گراف زمان بندی كلیه تجهیزات اسکلت 
محور  تلشکی،  چدنی،  های  ورق  ها،  دریچه  پوش،  كف  نظیر  فلزی 
سراسری و دیگر متعلقات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی مورد بازسازی 

و سرویس قرار گرفت.
 وی به نقاط مثبت و حائز اهمیت این تعمیرات پرداخت و گفت: در 
تعمیرات قبلی جهت تعویض تلشکی حركتی ماشین از  جرثقیل دماگ 
150 تن استفاده می شد كه از جنبه ایمنی دارای مخاطرات زیادی بود، 
لذا از یک سال قبل كاركنان مکانیک بخش جهت رفع این مشکل و 
استفاده بهینه از تجهیزات موجود در كارخانه اقدام به طراحی و ساخت 
دو مجموعه جک و یونیت  هیدرولیک ) بر مبنای قطعات موجود در 
شركت ( نمودند كه قادر می باشد واگن با وزن تقریبی 110 تن را طی دو 
مرحله به میزان 70 سانتیمتر از سطح زمین جدا نماید تا كاركنان بتوانند 
در شرایط ایمن، تلشکی های حركتی ماشین را در حداقل زمان ممکن 

تعویض نمایند.
با  و  شد  تست  تعمیرات،  این  در  مذكور  مکانیزم  افزود:  نورمحمدی 

اطمینان از كاركرد آن در مدار بهره برداری قرار گرفت.
گفتنی است؛ در این تعمیرات مدیریت های نت مکانیک، راهبری ماشین 

آالت و نت راه وساختمان، مشاركت داشتند. 
منصور مدحیـ   خبرنگار افتخاری

محمدعلی عالیی مدیر تولیدات 
كک و مواد شیمیایی شد

تعمیرات اساسی مکانیزم 
واگن و لوكوموتیو واحد دو 

كک انجام شد

Rگزارش e p o r t

كجباف  محمدرضا 
بازاریابی  مــدیــر 
داخلـــی شـركت 
درباره گرانتر شدن 
قیمــت شمـــش 
نسبت به میلگــرد 
گفت: علت این كـه 
چـرا قیمت شمش 
از میلگرد باالتر رفته است را باید در سیاست های 
وزارت صمت و بورس كاال دنبال كرد؛ چون قیمت 
گذاری از طریق آن ها انجام می شود و ذوب آهن 

هیچ نقشی در این قیمت گذاری ندارد.
وی به روند قیمت گذاری در بورس كاال اشاره كرد و 
گفت: وزارت صمت بر اساس یک فرمولی قیمت را 
به بورس كاال اعالم می كند و بورس كاال در ابتدای 
هر هفته یا روزهای قبل از عرضه قیمت های كف 
را به عرضه كنندگان اعالم می كند و ما موظف 

هستیم كه این قیمت ها را رعایت كنیم و آن را به 
همان شکل عرضه كنیم. برای سایر شركت ها مثل 
فوالد مباركه هم همینگونه است و بورس برای هر 
چهار محصول تختال، ورق، میلگر و تیرآهن اعالم 
قیمت می كند. قیمتی كه بر اساس شیوه نامه 
قیمت گذاری با یک نسبتی از قیمت های جهانی 

تعیین می شود.
مدیر بازاریابی و فروش داخلی شركت، خاطر نشان 
كرد: این كه چرا این اتفاق می افتد همان بحث 
متداولی است كه ما چندین ماه است در مورد 
شیوه نامه به آن پرداخته ایم و نظرات خودمان را به 
انجمن تولیدكنندگان فوالد و به وزارتخانه صنعت، 
معدن و تجارت اعالم كرده ایم. البته امیدواریم با 
اصالحاتی كه روی شیوه نامه ابالغی صورت می 
گیرد مشکالت اینگونه مرتفع بشود و فکر می كنم 
با حضور وزیر جدید صمت و رویکرد مثبتی كه 

دارند این اتفاق رخ خواهد داد.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ذوب آهن 
اصفهان اولین و بزرگترین كارخانه تولیدكننده فوالد 
ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولید كننده 

مقاطع طویل در خاورمیانه است.
وی افزود: شركت ذوب آهن اصفهان نقش مهمی در 
شکل گیری صنایع فوالدی ایران ایفا كرد و به همین 

دلیل لقب مادر صنعت فوالد كشور را دارد.
این  به  با اشاره  اقتصادی استانداری اصفهان  معاون 
كه محصوالت این شركت به بیش از 23 كشور صادر 
می شود، گفت: علی رغم شیوع كرونا و پیامدهای 
این بیماری بر صنایع و كسب و كار های مختلف در 9 
ماهه گذشته سال جاری، شركت ذوب آهن اصفهان 
محصوالت تولیدی خود را به كشورهای همسایه صادر 

كرد كه از رشد قابل توجهی برخوردار شد.
معاون اقتصادی استانداری اصفهان، افزود: بیش از 14 
هزار نیروی انسانی در شركت ذوب آهن خدمت رسانی 
می كنند كه با اتخاذ سیاست تولید محصوالت متنوع 

به حداكثر بهره وری از نیروی انسانی منجر شده است.

قاضی عسگر از عزم راسخ صنایع در كنترل آالینده 
ها خبر داد و و افزود: سیاست استانداری اصفهان بر 
محدودیت و ممنوعیت احداث صنایع آالینده و آب بر 

است.
به  با  اصفهان  استان  بزرگ  صنایع  كرد:  بیان  وی 
فیلترهای  كارگیری  به  و  تکنولوژی  كردن  روز 
الکترواستاتیک در صدد جلوگیری از گسترش ذرات 
آالینده در اتمسفر اصفهان هستند تا در فصل سرما به 

پایداری جوی اصفهان كمک كنند.

ذوب آهن نقشی در تعیین قیمت میلگرد در بورس 
ندارد

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:
صادرات مثبت ذوب آهن اصفهان در دوران كرونا

ریل تولیدی 
این شركت 

مطابق آخرین 
استانداردهای 
جهانی است و 

كیفیت آن توسط 
شركت های معتبر 

تایید شده است

ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین و تنها تولید كننده 
ریل در ایران و  غرب آسیا و هفدهمین تولیدكننده ریل 
در جهان، قراردادی را برای تامین و صــادرات ریل  به 

كشور دوست و  همسایه افغانستان منعقد نمود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به این كه ریل 
تولیدی این شــركت مطابق آخرین اســتانداردهای 
جهانی است و كیفیت آن توســط شركت های معتبر 
تایید شده است، اظهار داشــت: مذاكراتی برای تامین 
ریل مورد نیاز سایر كشــورهای منطقه در حال انجام 
می باشد و چشم انداز خوبی برای صادرات این محصول 

استراتژیک وجود دارد .
یزدی زاده  افزود: هم اكنون برای تامین نیاز كشور ماهانه 
ده هزار تن ریل در این مجتمع عظیم صنعتی تولید می 

شود كه به نسبت تقاضای بازار قابل افزایش می باشد.
شایان ذكر است ریل تولید شده در ذوب آهن اصفهان 
هم اكنون در محورهــای مختلف از جملــه چابهار-

زاهدان، یزد-اقلید، همدان-ســنندج، میانه - اردبیل، 
بستان آباد -تبریز و رشت- كاسپین در حال نصب می 

باشد .
گفتنی اســت ذوب آهن اصفهان تولیدكننــده انواع 

ریل های خطوط پرســرعت راه آهن و مترو 
مطابق با آخرین استاندارهای اروپایی بوده و 
در تالش است كه تولید همه انواع ریل های 
مترو كشور كه با هم متفاوت می باشند را نیز 
تکمیل و تحویل خریداران نماید. ضمن این 
كه اخیراً ریل زبانه ســوزن نیز كه به صورت 
عمده جهت تغییر مســیر قطار استفاده می 
شــود و تا كنون تامین آن متکــی كامل به 
واردات بود و به لحاظ ایمنی اهمیت ویژه ای 

دارد نیز توسط ذوب آهن اصفهان تولید شد.

نخستین قرارداد صادرات ریل ذوب آهن اصفهان منعقد شد

چرا قیمت شمش 
از میلگرد باالتر 

رفته است را باید در 
سیاست های وزارت 
صمت و بورس كاال 

دنبال كرد

هـای  تحریـــم 
ظالمانـــه آمریکا 
كشــورمان  علیه 
عماًل  موجب شد 
درآمدزایــی بــه 
ارز  تامیــن  ویژه 
مورد نیاز كشور از 
محل فروش نفت 
كاهش چشمگیری پیدا كند كه چالش ها و بحران های 
خود را به دنبال داشت اما صنعت فوالد و پتروشیمی در 
این برهه به یاری دولت آمدند . این یــاری به اندازه ای 
بود كه رئیس جمهور در سخنان خود از صنایع فوالد و 
پتروشیمی به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی نام برد 
كه به موقع ارز خــود را برگردانده اند و اگر دولت افتخار 
می كند كه در برابــر آمریکا، تحریم و فشــار خارجی 
ایستاده است، حاصل این  كمک و تالش است . در این 
بین صنعت فوالد با وجود مشکالت ناشی از تحریم در 
صادرات فعال بود و حتی شركت هایی مانند ذوب آهن 
اصفهان به جهت بازگرداندن كامل و سریع ارز ناشی از 
صادرات خود مورد تقدیر بانک مركزی نیز قرار گرفتند. 

اگر تحریم نتوانســت مانع صادرات فوالد شود اما خود 
تحریمی كار خود را كرد و در قالب شــیوه نامه جدید 
برای عرضه و فروش محصوالت فوالدی از سوی وزارت 
صمت وارد عمل شد تا واحد های فوالدی با چالش های 

جدی در این خصوص مواجه شوند. 
علی احمدیان رئیس هیات مدیــره ذوب آهن اصفهان 
در این خصوص به خبرنگار ما گفت: این مجتمع عظیم 
صنعتی جهت تامین زغــال خارجی و كک و همچنین 
تجهیزات خود نیاز مبرم به ارز دارد و این ارز را از طریق 
صادرات تامین می كند و لذا مشــکالت پیش آمده در 
صادرات این شركت می تواند تولید و اشتغال ذوب آهن 

را با بحران مواجه سازد. 
وی افزود: كاهش صادرات برای تمام واحدهای فوالدی 
چالش ایجاد می كند اما بر ذوب آهن اثر بیشتری دارد 
و می تواند بحران زا باشــد. این اثر بیشتر ناشی از عدم 
برخورداری این شــركت از یارانه انرژی است. در واقع 
ذوب آهن اصفهان با شــیوه كوره بلند، فوالد تولید می 
كند و بخشــی از انرژی خود را كه سهم عمده آن كک 

است با قیمت های جهانی خریداری می كند. 
رئیس هیات مدیره ذوب آهن گفت: این شــركت برای 

تامین كک مورد نیاز خود، باید زغال خارجی خریداری 
كند تا با زغال داخلی كه كیفیت مطلوب ندارد، تركیب 
كرده و انرژی مورد نیاز كــوره بلند خود را تامین نماید. 
لذا عدم تامین ارز الزم برای خرید زغال خارجی، امکان 
اســتفاده از زغال داخلی را نیز از بین مــی برد واین امر 
اشتغال 17 هزار نفر در معادن زغال سنگ استان های 
كرمان، سمنان و مازندران را به خطر می اندازد و تبعات 
سیاســی، اجتماعی و امنیتی زیادی به همراه خواهد 

داشت. 
احمدیان با اشــاره به راه اندازی قریب الوقوع كوره بلند 
شماره یک این شركت با ظرفیت ساالنه 800هزارتن در 
سال جهش تولید، گفت: راه اندازی این كوره به همراه 
تولید محصوالت مهمی همچون ریل، چشم انداز خوبی 
برای این شركت ترسیم نمود اما عدم تامین ارز مورد نیاز 
ذوب آهن برای واردات زغــال و كک، این كوره بلند را با 

چالش تامین مواد اولیه مواجه می سازد. 
وی افــزود : هم اكنون پروژه های توســعه حمل و نقل 
ریلی كشور كاماًل وابسته به تولید ریل ذوب آهن هستند 
و حتی اخیراً امکان صادرات این محصول نیز فراهم شد 
اما اگر ارزی برای تامین تجهیزات نداشته باشیم، كارگاه 

تولید ریل نیز با چالش مواجه می شود. 
احمدیان با اشاره به موفقیت های اخیر این شركت در 
صادرات محصــوالت خود گفت: این شــركت در كنار 
تامین نیاز داخل، موفق شــده با شناســایی بازارهای 
جدید، 50 درصد محصوالت خــود را صادر كند اما این 
وقفه در صادرات، قراردادهــای بلند مدت صادراتی را با 
مشکل مواجه ساخته و بازارهایی كه در شرایط تحریم 
به سختی پذیرای محصوالت این شركت شدند به دست 
رقبا می ســپارد كه این امر زیان جبران ناپذیری نیز به 
روابط صمیمانه تجاری باكشــورهای همسایه وارد می 

كند. 
رئیس هیات مدیــره ذوب آهن گفــت: مجموعه این 
مشــکالت كه ذوب آهن اصفهان، تولید ملی و اشتغال 
14 هزار نفر در این شركت، 17 هزار نفر در معادن زغال 
سنگ و هزاران نفر به صورت غیر مســتقیم را با خطر 
مواجه می سازد، هیات مدیره این مجتمع عظیم صنعتی 
را بر آن داشــت كه مصوبه ای بــرای مراجعه به مبادی 
ذیربط تدوین و اعتراض خود را بیان نماید و در صورت 
عدم دریافت پاســخ مناســب، از طریق مراجع قضایی 

خواسته برحق خود را دنبال نماید. 

خود تحریمی موثر تر از تحریم

كاهش صادرات 
برای تمام واحدهای 

فوالدی چالش 
ایجاد می كند اما 
بر ذوب آهن اثر 
بیشتری دارد و 

می تواند بحران زا 
باشد

ظرفیت اسمی تولید 
كوره شماره یک 

تقریبا 800 هزار تن 
است و طی برنامه 
قرار است در سال 

1400 تولید این كوره 
به ۶00 هزار تن تولید 

برسد

معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان با اشــاره به 
بهره برداری از كوره شماره یک بعد از 5 سال توقف، 
گفت: با بهره برداری از كوره شــماره یک ذوب آهن، 
در مجموع سه كوره تولید آنها به 3 میلیون تن خواهد 

رسید. 
مهرداد توالییان با اشاره به فعالیت دوباره كوره شماره 
یک ذوب آهن، اظهار كرد: ظرفیت اسمی تولید كوره 
شماره یک تقریبا 800 هزار تن است و طی برنامه قرار 
است در سال 1400 تولید این كوره به 600 هزار تن 
تولید برسد كه این عدد می تواند تولید ذوب آهن را 
از نزدیک 2 میلیون و 500 هــزار تن با دو كوره، به 3 

میلیون تن افزایش دهد.
وی با بیان این كه محصول اســتخراجی از این كوره 

چدن است، افزود: طبیعتا درصد زیادی از این چدن 
می تواند جذب واحدهای فوالدســازی شود و پیش 
بینی كرده ایم كه تا سال آینده 2 میلیون و 600 هزار 
تن فوالد تولید كنیم و بقیــه آن را از طریق فروش و 

صادرات چدن جذب بازار كنیم.
معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان در خصوص 
دغدغه تامین مواد اولیه كوره شــماره یک، تصریح 
كرد: در كشور هیچ فوالدسازی نمی تواند با قاطعیت 
بگوید كه در تامین مواد اولیه مشــکلی نــدارد، اما 
خوشبختانه موجودی ذخایر سنگ آهن ذوب آهن 
در كارخانه مطلوب و از سوی دیگر قراردادهایی برای 

تامین مواد اولیه مورد نیاز خود منعقد كرده ایم.
وی با بیان این كه در بحث كک و زغــال نیز برنامه 

ریزی و قراردادهای خوبی منعقد شــده است، پیش 
بینی كرد مشکل نگران كننده ای برای تامین مواد 

اولیه ذوب آهن نخواهیم داشت.
توالییان دربــاره افزایش تــوان صادراتی ذوب آهن 
در پی راه اندازی و بهره برداری از كوره شــماره یک، 
خاطرنشان كرد: پیش از این ذوب آهن زیاد در حوزه 
صادرات چدن فعال نبود، اما بــا توجه به این كه این 
مجموعه، تولید چدن مازاد دارد، در نظر داریم تا در 
چند ماه پایانی امسال تقریبا 40 هزار تن چدن صادر 

كنیم.
وی با تاكید بر این كه راه اندازی كوره شماره یک به 
طور قطع ارزش افزوده محصوالت ذوب آهن را بهبود 
خواهد داد، گفت: عملیات پیش گرم كوره شــماره 

یک ذوب آهن آغاز و عملیات راه اندازی آن موفقیت 
آمیز بوده و قرار است این كوره بعد از پنج سال توقف 

امسال به صورت رسمی به بهره برداری نهایی برسد.

با راه اندازی كوره بلند شماره یک محقق می شود:
افزایش توان صادراتی و بهبود ارزش افزوده محصوالت ذوب آهن اصفهان
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نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید كننده فوالد كشور، رنسانس صنعتی 
را در ایران رقــم زد. كارخانه ای كه در كنار تولید و صــادرات متنوع ترین و 
مرغوب تریــن فوالدها به نقاط مختلف جهان، فرهنگ همدلی، عشــق به 
خدمت، سازندگی، وطن دوســتی و... را معنا نمود و به عنوان حماسه ساز 

تاریخ صنعت ایران لقب گرفت.
تولید ریل ملی به دست مهندسان و تالشگران ذوب آهن اصفهان كشور را از 

واردات این محصوالت استراتژیک بی نیاز كرد.  
این كارخانه در زمینــه مدیریت مصرف آب با تعریــف پروژه های مختلف 
بازچرخانی آب و همچنین خرید پســاب شــهرهای مجاور، امیدوارم در 
آینده نزدیک ضمن ارتقاء تولید، برداشت آب از زاینده رود را به صفر برساند كه این مهم برای استانی با خصوصیات 

جغرافیایی اصفهان دستاورد بزرگی به شمار می رود.
این شركت در زمینه حفظ محیط زیست و رعایت استانداردهای زیست محیطی با صرف هزینه های باال پروژه های 
زیست مختلفی را عملیاتی نمود كه یکی از آنها مربوط به ســاخت درب های باتری بخش كک سازی این كارخانه 

است كه به دست توانمند نیروهای جوان و خالق این شركت به ثمر نشست.
ساخت بیمارستان شهید مطهری، ایجاد 16 هزار و پانصد هکتار جنگل دست كاشت كه بخش عمده آن به صورت 
دیم آبیاری می شود، تأسیس ورزشگاه فوالدشهر، بنیانگذاری و ساخت شهر فوالدشهر به عنوان یکی از شهرهای 
مدرن كشور، ساخت اتوبان ذوب آهن و... بخشی از دستاوردهای این كارخانه در حیطه مسئولیت اجتماعی به شمار 

می رود.

ذوب آهن اصفهان در راستای سیاست های توســعه ای و مسئولیت های 
اجتماعی خود همــواره تعامل مناســبی با مجموعــه ادارات، نهادها و 
دستگاه های اجرایی شهرستان داشــته است. نقش آفرینی مفید و موثر 
این مجموعه عظیم صنعتی را می توان در عرصــه های مختلف عمرانی، 
فرهنگی و خدماتی شهرســتان مالحظه كــرد. بســیاری از طرح های 
عمرانی به موفقیت نمی رســیدند مگر با حضور و پشتیبانی این صنعت. 
اجرای پروژه های زیســت محیطی از جمله ایجــاد و نگهداری فضای 
سبز در قالب جنگل دست كاشــت، احداث بیمارستان شهید مطهری 
فوالدشهر كه با هدف حفظ و صیانت از سالمت منابع انسانی ذوب آهن 
تأسیس شد و در حال حاضر به عموم شهروندان خدمات بهداشــتی و درمانی ارائه می نماید و تأسیس باشگاه 
فرهنگی ورزشــی ذوب آهن كه به عنوان یکی از قدیمی ترین و پرافتخار ترین باشــگاه های كشــور، همواره 
در فعالیت های فرهنگی و ورزشــی پیشــگام بوده اســت از جمله فعالیت های تعاملی این شركت در سطح 
منطقه محســوب می گردد. با وجود موارد مذكور در خصوص تعامالت منطقه ای شركت سهامی ذوب آهن 
با شهرســتان، انتظار عمومی این اســت كه ســطح تعامالت و همکاری ها در حوزه های مختلف اقتصادی، 
 فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اشــتغال، افزایــش یافته و این رویکرد زمینه ســاز تحــوالت عمیق اجتماعی 

گردد.

امسال ذوب آهن موفق شده پس از چند ســال از زیان انباشته خارج شود 
و این بســیار جای خوشــحالی دارد و باید همراهی های الزم جهت دیگر 
مسایل شركت نیز صورت گیرد. حل مشــکالتی از قبیل تأمین پایدار مواد 
 اولیه از معضالت اصلی كارخانه اســت و شــاید بهتر باشــد به جای شروع 
طرح های جدید به داد این سرمایه عظیم و ملی رسید . ذوب آهن در بسیاری 
از آیتم های سهام در تولید فوالد پیشتاز است. اكنون شركت های متعددی 
دركشــور در عرصه های تولید فوالد و بازرگانی آن به توفیق های متعددی 
دســت یافته اند كه مدیران آن ها، دانش آموختگان این مکتب )ذوب آهن 
اصفهان( هستند.  به یاد و باور داشته باشیم كه ذوب آهن، ذوب آهن است و 

برای تداوم نام این كارخانه همواره با درایت و با تکیه بر ارزش های آن محکم و استوار حركت كنیم، انشاءا... .

در ایام جنگ تحمیلی این كارخانه توانست با استقامت و بردباری نسبت به 
رفع نیازهای خود اقدام نماید و در شرایط تحریم فعلی نیز توانسته تولید خود 
را حفظ و عالوه بر آن به ركوردهای جدیدی مانند ركورد تولید ســالیانه 2 
میلیون و 526 هزار و 174 تن چدن مذاب با دو كوره بلند در سال 98 دست 

یابد.
در كنــار تولید، انجــام كارهــا و فعالیت ها به صــورت ایمــن و با رعایت 
دستورالعمل های ایمنی، توجه به مسایل زیست محیطی و پیگیری اجرای 
آن ها مورد توجه بوده كه امیدواریم در این زمینه ها نیز با تالش و توجه ویژه 

همواره موفق عمل كنیم. 
ذوب آهن اصفهان دارای پرسنلی مسئولیت پذیر و با انگیزه است كه با از خود گذشتگی، خودباوری و بدون مقایسه 

خود با دیگر شركت ها تمام وقت خود را صرف كار می كنند.
با نیم نگاهی به سایر شــركت های رقیب در می یابیم اكثر نیروهای كلیدی آنها بازنشستگان ذوب آهن اصفهان 

هستند.
آینده شركت را بسیار خوب و روشن می بینم همچنان كه در گذشــته نیز عنوان مادر صنعت فوالد كشور را یدک 

كشیده، انشاء ا... با تالش پرسنل، آینده ای درخشان تر به یادگار خواهد گذاشت.

نام و اعتبار ذوب آهن اصفهان بیشتر اوقات برای خود ما كه در بطن كارخانه 
مشغول به كار هستیم شاید ملموس نباشد یا از آن آگاه نباشیم اما كافی است 

از بیرون به آن بنگریم تا جایگاه ویژه آن را درک كنیم. 
كماكان با گذشت سالیان و حتی با وجود صنایع بزرگ دیگر كه شاید گوی 
رقابت را در برابر ذوب آهن به لحاظ حجم تولید یا درآمد ربوده اند، نام صنعت 
و به ویژه صنعت فوالد با نام ذوب آهن عجین است و در نقاط مختلف كشور 

تصورشان از فوالد و صنعت، ذوب آهن اصفهان می باشد. 
در ابعاد سیاسی و اجتماعی ذوب آهن پیشرو در تحوالت اساسی نظیر انقالب 
اسالمی و هشت ســال دفاع مقدس بوده و یکی از تأثیرگذارترین ها در این 

زمینه به شمار می رود. همکاران به طور كلی در هر برهه نقش بی بدیل خود را به نحو شایسته ایفا نمودند. 
 در بعد سازمانی نیز شــاهد ایجاد واحدهایی برای اداره امور بیش از 30 هزار نیرو در بخش ساخت و سپس تولید، 
می باشیم كه با پیشرفت كار و تثبیت شركت مباحث مدیریتی به سوی مدیریت جامع نیروی انسانی و سپس نگرش 

به سمت منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی دگرگون شده است.

این صنعت بزرگ برای مــن نماد عظمت و مهربانی اســت، عظمت از این 
دیدگاه كه جایگاهی رفیع دارد و مهربانی اینکه مانند یک دانشگاه به تمام 
معنا برای صنعت ایران عمل كرد و نیروی انسانی ماهر و متخصص را برای 

تولید فوالد كه از معیارهای توسعه یافتگی به شمار می رود، تربیت كرد. 
آرزوی من برای این صنعت بزرگ این اســت كه مردم همیشه قدر َسمبل 
صنعتی شــدن كشورشــان را بدانند و همچنین اینکه ذوب آهن اصفهان 
به جایگاه خــودش به عنوان یکــی از بزرگترین فوالدســازان دنیا كه باید 

باشد،دست یابد. 
متاسفانه به دلیل اینکه اقتصاد ما یارانه ای است ذوب آهن اصفهان به جایگاه 
واقعی خودش نرسیده، زمانی كه اقتصاد ما با عوامل آزاد به تولید بپردازد آن موقع ذوب آهن اصفهان در جایگاه واقعی 
خودش قرار می گیرد.  آینده این صنعت بزرگ قطعاً روشن، روشن و روشن است. در آینده تاریخ می نویسند كه ذوب 
آهن اصفهان چه خدمتی به پیشرفت ایران و صنعتی كردن آن نموده است. در آینده ارزش این صنعت بیشتر درک 

می شود زیرا متاسفانه تاكنون بخش كوچکی از آن نمود یافته است.

ذوب آهن اصفهان شاخص هایی همانند بهره مندی از منابع انسانی متخصص، 
سخت كوشــی، قابلیت های باالی عملیاتی در تولید و صدور محصوالت با 
 كیفیت، پاسخ گو بودن و ایفای مســئولیت های اجتماعی، عدم وابستگی به 
یارانه های تولید به ویژه یارانه های انرژی و ... را دارا است. این عوامل سبب شده 
ذوب آهن اصفهان خود را به عنوان یک برند و الگویی برای سازندگی نه تنها در 

عرصه صنعت فوالد، بلکه به طور عام در صنعت كشور مطرح نماید.
برای نخستین بار به امید پروردگار متعال، با ارزش افزایی انجام شده می توانیم 
شاهد توزیع سود بین ســهامداران عزیز شركت باشیم. بدیهی است كه صفر 
نمودن زیان انباشته و بهبود سود آوری، گام بســیار اساسی در جهت بهبود 
رضایت كلیه گروه های ذینفع همانند سهامداران، مشتریان، شركای كسب و كار، جامعه، و همچنین كاركنان بزرگوار و 
سخت كوش شركت بوده و خواهد بود. با وجودی كه منافع اقدامات فوق به همه گروه های ذینفع رسیده و خواهد رسید، 
اما شیرین ترین بخش این قضیه برای من هنگامی است كه این تالش ها بتواند بیش از پیش سبب بهبود معیشت و 

رضایت خاطر و لبخند كارگران زحمت كش و سخت كوش، و همه كاركنان بزرگوار ذوب آهن گردد.

بیشتر فعاالن در حوزه تولید فوالد كشور امروز از دانش و تجربه خانواده بزرگ 
ذوب آهن اصفهان برای به حركت درآوردن چرخ تولید خود بهره می برند. 
توسعه دانش فنی و ایجاد تنوع در محصوالت از دیگر افتخارات این شركت 
است به طوری كه یکی از متنوع ترین دامنه های تولید فوالد ساختمانی و 

صنعتی در این شركت صورت می پذیرد.
تولید انواع ریل، برگ زرین دیگری بر افتخارات این شركت است كه مسیر 
كشور در رسیدن به توسعه صنعت ریلی و رونق حمل و نقل بار و مسافر را در 
بر خواهد داشت. ذوب آهن اصفهان همواره به عنوان پیشتاز صنعت كشور 
 در راســتای انجام تعهدات اجتماعی مطرح بوده و از كمک جانی و مالی به 
جبهه های حق علیه باطل، نقش بی تردید در دوران سازندگی و حضور فعال در جبران خسارات مالی و كاهش آالم 
ناشی از بالیای طبیعی تا توسعه دانش با تربیت نیروهای متخصص دانشگاهی و فنی در خدمت كشور بوده است. از 
دیگر دستاوردهای شركت، حضور فعال در فعالیت های فرهنگی و ورزشی و حمایت از ورزشکاران و قهرمانان تیم 

ملی است كه همواره نام كشور را در عرصه های ورزشی در سطح بین المللی مطرح نموده است.

بدون شک یکی از دستاوردهای بزرگ و یکی از افتخارات نظام اسالمی رشد 
و بلوغ صنعت كشور است. امری كه بعد از انقالب، مسیر پیشرفت خود را آغاز 
و با سرعت در حال حركت است آن هم با نگاه به بومی سازی، خودكفایی و 
رشد صنعتی. برای كشور مفید است كه فن آوری آن بومی و متعلق به داخل 
باشد. خوشبختانه به بركت انقالب اسالمی و همت جوانان غیور و دانشمند 
این امر تحقق یافته و تا رسیدن به اوج قله پیشرفت هنوز مسیرهای زیادی را 
در پیش رو داریم. ترقی و پیشرفت صنعت فوالد در ایران بدون نگاه به ذوب 
آهن اصفهان امکان پذیر نبوده ونیســت. این كارخانه عظیم به عنوان مادر 
صنعت فوالد در پیشرفت اكثر صنایع به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش 

مهم و اساسی داشته است. این نقش بی بدیل و انکار ناپذیر در نگاه كلی، رشد صنعت كشور را رقم زده است. 

جای تردید نیست كه ملت رشید و اصیل ایران قبل از انقالب اسالمی گرفتار 
زمامدارانی ناالیق و وابسته به بیگانگان بودند و هیچ گونه استقالل فرهنگی 
و سیاســی نداشــتند هیأت های حاكمه دربســت در خدمت دولت های 
 استعماری انگلیس و سپس آمریکا بودند.  مرجع بزرگ آن زمان حضرت امام 
خمینی )ره( مقدمات قیام علیه طاغوت را فراهم نمود و به پیروی از او روحانیت 
 و مردم معتقد نهایت فداكاری را از خود نشــان دادند. بدیــن ترتیب بعد از 
قرن ها یک حکومت اسالمی تشکیل شــد.  ضمناً پوشیده نماند كه مجتمع 
عظیم ذوب آهن اصفهان نقش به سزایی در انقالب و تداوم آن داشته و با تقدیم 
شهدا، جانبازان و ایثارگران بسیار، برگ زرینی در افتخارات این مجتمع عظیم 

به ثبت رسانده است.  خداوند این نظام و رهبری امام گونه آن را و همه پیروان وی را در سایه لطـف خویش محفوظ دارد.

نسبت به ذوب آهن اصفهان بی مهری های بسیاری شده كه یک نمونه آن 
عدم بهره مندی این كارخانه از یارانه انرژی در مقابل سایر فوالدسازان است. 
این نکته تفاوت در قیمت تمام شــده را رقم زده است. با مجموع مشکالت 
و در شــرایطی كه ذوب آهن فعالیت دارد تالش ها و زحمات مجموعه قابل 

تجلیل است.
این كارخانه در دوران گذشته، معادن كشور را در اختیار داشت و برای تأمین 
پایدار مواد اولیه مشکلی وجود نداشــت اما متاسفانه به دلیل عدم مدیریت 
صحیح، معادن از شركت جدا شدند و جایگزینی هم در نظر گرفته نشد در 
این خصوص جای كار بسیاری وجود دارد تا ذوب آهن برای تأمین مواد اولیه 
با مشکالت امروزی مواجه نباشد. امروز این كارخانه ظرفیت تولید باالیی دارد اما به ویژه كمبود سنگ آهن مانع این 
تحقق تولید شده است. در این زمینه این آمادگی وجود دارد كه مجدداً ذوب آهن را صاحب معدن كنیم و به راحتی 

چرخ تولید این كارخانه حركت كند. 
اینکه كارخانه جرأت و شــهامت به خرج داد و تکنولوژی الزم را برای تولید ریل فراهم كرد اقدام بزرگی است البته 
تکمیل فرایندهای تولید و افزایش ظرفیت آن نیاز است بیشتر مورد توجه مسئولین قرار گیرد. همچنین با توجه به 
محیط فنی و صنعتی كارخانه ذوب آهن، نوسازی و بهینه سازی قسمت های مختلف كارخانه بر اساس اولویت بندی 

اقدام بسیار مهم دیگر محسوب می شود. 

هم اكنون كه بیش از نیم قرن از تأسیس ذوب آهن اصفهان می گذرد و 
معتقدم این كارخانه عظیم نماد سختکوشی توأم با خودباوری و افتخار 

است.
تالش بی وقفه در محیط خشــن، گرم و پر چالش كار هر كسی نیست. 
همین ویژگی همــراه با عزمی پوالدین ســبب تولیــد مرغوب و جلب 
رضایت مشــتریان اعم از داخلی و خارجی طی 50 سال گذشته شده به 

نحوی كه در ذهن همه ذوب آهن اصفهان نماد كیفیت برتر است. 
فــوالد و محصوالت ذوب آهن اصفهــان بنیان توســعه صنعتی در دنیا 
است. با وجود پیشرفت های بشــر در تولید سایر فلزات و جایگزین های 
غیرفلزی همچنان در احداث كارخانه ها،زیرساخت ها،ساختمان و حمل و نقل این فلز جایگاه نخست را دارد. 

ذوب آهن اصفهان در شکل گیری و توسعه فعالیت های معدنی كشــور عامل اصلی توسعه بوده و در كنار این 
دو ویژگی فضای مناسبی برای پرورش استعدادها و تربیت نیروی انسانی متخصص، با تجربه و ماهر در حوزه 

فوالد كشور به وجود آورده است.
امروز جای پای این افراد تقریباً در همه طرح های توســعه فوالد به وضوح دیده می شود. این شركت با سابقه 
بیش از نیم قرن و با روحیه حاكم بر مدیران و كاركنان هرگز پیر نشده و همچنان جوان و پویا باقی مانده است 
و در مقایسه با واحدهای مشابه در نقاط دیگر دنیا چیزی كم ندارد و در اغلب شاخص ها وضعیت بهتری دارد. 

امیدوارم عالوه بر این ها ذوب آهن اصفهان بتواند در یک برنامه پنج ســاله تولید خــود را با اجرای طرح های 
توسعه در داخل و خارج از استان به پنج میلیون تن افزایش دهد.

به مناسبت 23 دی؛ روز ملی آهن و فوالد

ذوب آهن اصفهان در نگاه مسئولین استان، هیأت مدیره و معاونین شركت
عباس رضایی، استاندار اصفهان:

ذوب آهن اصفهان حماسه ساز تاریخ صنعت ایران
حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان، امام جمعه زرین شهر:

ذوب آهن اصفهان رشد صنعت كشور را رقم زده است
حسین رجایی، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی:

دستاوردها ی ذوب آهن قابل تجلیل است

مرتضی یزدخواستی، عضو هیأت مدیره شركت:
ذوب آهن نماد سختکوشی، صداقت و شکیبایی است

مهرداد توالییان، عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری شركت:
ذوب آهن نماد استقامت، پایداری و خودباوری است

مهدی بهرامی، معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شركت:
صنعت كشور با نام ذوب آهن اصفهان عجین است

احمد سلیمی، معاون مالی و اقتصادی شركت:
برای نخستین بار شاهد توزیع سود بین سهامداران خواهیم بود

این مجتمع عظیــم صنعتی، نه تنها در شــکل گیــری صنایع مختلف 
فوالدی كشــور موثر بود بلکه در عمل به مســئولیت های اجتماعی نیز 
 بهترین كارنامه را به جای گذاشــت و زیرســاخت منطقه را نیز توسعه 

داد. 
معتقدم هر آنچه دارم از این شركت حاصل شده است، خداوند برای من 
فرصتی فراهم كرده تــا بتوانم فعالیت مثبت و اثرگذاری برای شــركت 

انجام دهم. 
ذوب آهن اصفهان در واقع دانشــگاه صنعت كشــور بوده است و منابع 
انســانی آن از همان ابتدا آموزش دیدند و یاد گرفتند مشکالت شان را 
خودشان حل كنند و هر كاری قادر هستند برای پیشبرد امور این شركت انجام دهند به همین دلیل از اعتماد 
به نفس بســیاری برخوردار هســتند. این توانمندی و اعتماد به نفس در كنار تواضع و فروتنی آنها باعث شده 
كه منابع انسانی این شــركت، در بین صنایع مختلف شاخص باشــند و خارج از این محیط نیز موفقیت های 

بسیاری كسب نمایند.

مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توسعه شركت:
ذوب آهن اصفهان دانشگاه صنعت كشور است

خدا مراد صالحی، فرماندار شهرستان لنجان:
ذوب آهن اصفهان، الگوی خودباوری ملی است

آیت ا... حبیب ا... رهبر، رییس دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی شركت:
ذوب آهن نقش به سزایی در انقالب و تداوم آن داشته است

علی احمدیان، رییس هیأت مدیره شركت:
جای پای ذوب آهنی ها در همه طرح های توسعه فوالد دیده می شود

احسان دشتیانه، عضو هیأت مدیره شركت:
اقتصاد یارانه ای فرصت رشد و توسعه را  از ذوب آهن اصفهان گرفت

بهزاد كرمی، معاون بازاریابی و فروش شركت:
ذوب آهن اصفهان بانی زیرساخت توسعه صنعتی كشور است

اگر بخواهم در یک جمله بگویم، افتخار می كنم به راهی كه رفتم. ذوب آهن 
اصفهان بســیار به من فرصت یادگیری و تجربه اندوزی داد. اقیانوس دانش و 

تجربه، وصف اندكی است از فرصت های قابل استفاده در ذوب آهن اصفهان .
ذوب آهن اصفهان برای من همیشه یاد آور "به دست آهن تفته كردن خمیر" 
بوده است. نماد سخت كوشی و توانستن، نماد سنگ زیر بنای صنعت و توسعه، 
نماد معدن و سختی هایش، نماد مادری اســت كه هنوز هم از شیره جانش 
میبخشــد و خم به ابرو نمی آورد، نماد پدری كه فرزندان، قدردان زحماتش 
نیستند.  آرزو دارم این كارخانه هر روز شاداب تر، سر زنده تر، قوی تر و رشید تر 
باشد. جایگاه ذوب آهن رفیع است. گرچه بی مهری ها چند صباحی، ذوب آهن 
را از اسب انداخت اما هیچ كس نتوانست و نخواهد توانست ذوب آهن را از اصل بیاندازد.  من درس ها آموختم از ذوب آهن 
و تجربیاتی كه به جرأت می توانم بگویم در هیچ شركت دیگری با این وسعت از زمینه یادگیری فراهم نمی شد. اما چه 
تاثیری بر ذوب آهن داشتم را صادقانه بگویم در مقابل اندوخته ام، هیچ.  فقط و فقط آرزو می كنم در حد وظایف محوله، 

خدمت كرده باشم كه نه مدیون گذشتگان و پیشینیان این صنعت باشم و نه مورد لعن و نفرین وارثان این صنعت.

محمدجعفر صالحی، معاون خرید شركت:
اقیانوس  وصف ناپذیر   دانش و تجربه آموزی در ذوب آهن اصفهان
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همکاران گرامی جناب آقایان : شمس الدین كامیاب، 
علی رضایی، غالمرضا علیزاده، محمود اقتصادی، نادر 

حسینی، قاسم قاسمی، جعفر قاسمی، هاشم رضایی
با تاسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت 
عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومین رحمت و مغفرت 

واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. 
خداوند قرین رحمتشان فرماید.  

روابط عمومی شركت 

تسلیت

خانواده مرحوم ناصر حسینی 
با نهایت تاسف و تالم فراوان در گذشت همکار گرامی مرحوم ناصر حسینی 
را خدمت شما خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای 
آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان سالمتی و طول عمر 

خواستاریم.

روابط عمومی شركت 

تسلیت

از كلیه همکاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به اینجانبان ضمن 
ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند، صمیمانه قدردانی 

نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

حجت ا... كرمی، علیمردان علیمرادی، سیدمحمد 
موسوی زاده، آیت صادقی، سیدمهدی موسوی زاده، 

علیرضا یزدان پناه، عبدالرضا ابراهیمی، سعید نبی زاده، 
محمد حسین شریف

تشکر و سپاس

عبدالعلی امامی موسی آبادی 
 1365/10/23شلمچه

حسن ابراهیمی دره بیدی 
 1359/10/21تپه  میمكه

شهریار سلیمانی سده  
 1365/10/23شلمچه

رجبعلی  ابراهیمی دیزیچه  
 1365/10/25شلمچه

محمدعلی  میرزاده  
 1365/10/26شلمچه

عباس  آتش پنجه  
 1365/10/21شلمچه

علی  زارعی چمگردانی  
 1365/10/23شلمچه

صفرعلی  مختاری كرچگانی  
 1365/10/24شلمچه

علی  نادری نوكابادی  
 1365/10/25شلمچه

احمدرضا میكائیلیان  
 1359/10/23شوش 

حسن  رضائیان  
 1365/10/23جاده اهواز

محمدعلی كدخدازاده 
 1365/10/23شلمچه

یداله  كریمیان نوكابادی 
 1365/10/25شلمچه

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

جشنواره ورزشی مجازی خانواده 
بزرگ ذوب آهن برگزار می شود

بنا به اعالم مدیریت امور اداری و پشــتیبانی شــركت؛ امور ورزش همگانی 
كارخانه با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن و هیأت ورزش های 
همگانی شهرستان اصفهان در راستای مقابله با كم تحركی و ایجاد شور و نشاط 
بیشتر در بین كاركنان و خانواده های محترمشان اقدام به برگزاری مسابقات 
ورزشــی مجازی در چهار رشته شــطرنج و دارت به صورت آنالین و آمادگی 
جسمانی و پیالتس به صورت آفالین نموده اســت . لذا از كلیه عالقمندان به 
این رشته های ورزشی درخواست می شود با مراجعه به بستر سامانه ورزشی 
tamrinet .com/gym/27 پــس از گذراندن مراحل ثبت نام و مطالعه 
قوانین برگزاری مسابقات مذكور با شركت در این مسابقات از جوایز ارزنده آن 

بهره مند گردند . 
الزم به ذكر است این مسابقات در دو رده سنی باال و پایین 35 سال بر اساس 
تاریخ های زیربرگزار شده و پس از اعالم نتایج كمیته داوران هر رشته ورزشی 
به مناسبت دهه مبارک فجر به نفرات اول تا سوم هررشته به ترتیب مبالغ ده، 

هفت و پنج میلیون ریال كارت هدیه تقدیم خواهد گردید. 
* ثبت نام و ارســال فیلم مســابقات آمادگی جســمانی و پیالتس از تاریخ 

99/10/16 لغایت 99/11/30 
* ثبت نام مسابقات دارت و شطرنج از تاریخ 99/10/16 لغایت 99/10/26 و 
تاریخ برگزاری مسابقات بر اساس تعداد ثبت نام كنندگان متعاقباً اعالم خواهد 

گردید . 
در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت نام با شماره تلفن های 031-32646180 

و 09133057982 از ساعت 16 الی 20 تماس حاصل فرمایید .

جلسه شــورای سیاســت گذاری ورزش باشگاه 
فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهــان با حضور 
منصور یزدی زاده مدیرعامل، اعضاء هیأت مدیره 
شركت و مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره باشگاه 

برگزار شد.  
 در این جلســه در خصــوص مســائل كالن و 
برنامه های آینده باشگاه و بهبود روند تیم فوتبال 
بزرگســاالن بحث و تبادل نظر و مقرر شــد در 
خصوص مسائل مطرح شــده برنامه ریزی الزم 

صورت پذیرد.

در شــروع دیدار ذوب آهن اصفهــان با تراكتور، 
داوران و بازیکنان دو تیم تمثال ســردار دل ها، 

حاج قاسم سلیمانی را گلباران كردند.
تیم ذوب آهن اصفهان هفته پیش در هفته دهم 

لیگ برتر فوتبال در فوالدشهر میزبان تراكتور بود.
این دیدار یکی از حساس ترین بازی های امروز 
لیگ برتــر خلیج فارس بود؛ در نیمه نخســت و 
دقیقه 25 تیم تراكتور با ضربه عباس زاده به گل 

رسید.
ماركوویچ هم در نیمــه دوم و در دقیقه 79 تک 
گل ذوب آهن را زد و تنهــا دو دقیقه بعد عباس 
زاده گلزنی كرد تــا این بازی دو بــر یک به نفع 

تراكتور به پایان برسد.
در شروع این مســابقه، داوران و بازیکنان دو تیم 

تمثال ســردار دل ها، حاج قاسم ســلیمانی را 
گلباران كردند.

سرمای دی ماه كه آغاز زمستان است با سختی و 
صالبت صنعت فوالد پیوند عجیبی خورده است. 
قــرارداد تأســیس ذوب آهن اصفهــان به عنوان 
ســندی مهم در جهت آغاز صنعتی شدن كشور 
روز 23 دی ماه 1344 به تصویب مجلس رســید 
و ایــن ماه در ســال 1350 شــاهد گرفتن اولین 
 چدن از كوره بلنــد ذوب آهن اصفهان بود كه از به 
یادماندنی ترین لحظات صنعت فوالد كشور است 
و در دی ماه 1351 اولین محصوالت فوالدی ایران 
با راه اندازی نورد ذوب آهن ، تولید شد . اما حکایت 
دی ماه پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 

پربارتر شد .
در 23 دی ماه 1371 با حضور رییس جمهور وقت 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی بیستمین سالگرد تولید 
فوالد در ذوب آهن گرامی داشته شد و در همان روز 
مجتمع فوالد مباركه با حضور ایشان به بهره برداری 

رسید و تصمیم گرفته شــد كه روز 23 دی ماه روز 
آهن و فوالد نام بگیرد.

در بین تمام وقایع مهم فوالدی كــه در این روز رخ 
داد، قطعا تصویب قرارداد تأســیس ذوب آهن، به 
عنوان مادر صنعت فوالد كشــور جایگاهی خاص 
دارد.چرا كه تأســیس ذوب آهن اصفهان به مثابه 
تولد عزیزی بود كه پس از صدها سال چشم به راهی، 
ایرانیان را به دروازه هــای دنیای صنعت رهنمون 
ســاخت و اینک پس از نیم قرن این مجتمع عظیم 
صنعتی به عنوان پیشــران صنعت ایــن مرز و بوم 
همچنان با قامتی اســتوار و گام های محکم مسیر 

بالندگی را طی می كند. 
همکاران سختکوش این مجموعه بزرگ با بهره گیری 
از رهیافت های گذشته و استفاده هدفمند از فن آوری 
های نوین همچنان تجربه ای به تجربه های پیشینیان 
و برگ زرینــی دیگر به كتاب تاریــخ پرافتخار ذوب 

آهن می افزایند. تابلوی فاخر محصوالت ذوب آهن 
حاصل تالش همه كسانی است كه در ادوار مختلف 
نقش قلمی به صفحه صنعت زده اند. هم آنانی كه هر 
 چند حضور ندارند اما عطر خدمتشان هنوز در فضای 
ذوب آهن، شامه ها را می نوازد و تالشگرانی كه اكنون 
با تولید محصوالتی خاص چون تیرآهن بال پهن، ریل 
و...  به خوبی در تکمیل این تابلوی بدیع نگاره گری 

می كنند. 
مفتخریم كه همکاران سخت كوش ذوب آهنی در 
چنبره و تنگنای تحریم ها گرفتار نشدند و سنگالخ 
توســعه را زیر چرخ ارابه اراده خود هموار نمودند. از 
دل تهدیدها، فرصتهایی چون تأمیــن مواد اولیه، 
عبور از بحران آب، تولید ریــل و تیر آهن بال پهن، 
اجرا و تکمیل پروژه های توسعه ای و محیط زیست 

و... را خلق نمودند.
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شركت

بنا به اعالم شركت تعاونی مســکن كاركنان ذوب 
آهن اصفهان؛ با حضور هیأت مدیره و مدیرعامل این 
شركت تعاونی، میرهادیان رییس اتاق تعاون استان، 

نریمانی مدیرعامل اتحادیه شــركت 
های تعاونی اســتان اصفهان، یازده 
دی ماه، كلنگ احــداث پروژه دماوند 
2 به زمین زده شد. پروانه ساخت این 
پروژه اواخر آذرماه صادر و طی 10 روز 
اخیر عملیات آواربرداری و تســطیح 

انجام شد. 
به گزارش روابط عمومی این شركت 
تعاونی، دهم دی ماه كمیته بازرسی 
و نظارت اتحادیه شركت های تعاونی مسکن استان، 
وفق نظارت های دوره ای از روند فعالیت پروژه های 

شــركت تعاونی مســکن كاركنان، بازدید به عمل 
آوردند.

در این بازدید، كارشناسان فنی، مالی، حسابداری و 
حقوقی به پرسش نامه های استاندارد جهت ارزیابی 
فرآیند مالی، اداری شــركت تعاونی پاســخ دادند و 
اعضا كمیته از نزدیک فرآیند ثبت نام اعضاء، وضعیت 
مالی حساب های مالی، تفکیک حساب های پروژه، 
وضعیت سهامداران، تشکیل پرونده اعضاء، ثبت نام در 
دفاتر، سیستم اتوماسیون اداری، وضعیت پروژه ها، 
بررسی قراردادهای منعقد شده، پروانه های ساخت، 

روند پیشرفت پروژه ها و ... را بررسی كردند.

تکریم خانواده های شهدا و جانبازان

یادی از جانباز عزیز، شادروان حاج 
سیدرحمت ا... هاشمی

به همت كاركنان كوره بلند ذوب آهن صورت گرفت :
بازگشت زندانی جرایم غیر عمد به 

آغوش خانواده

جلسه شورای سیاست گذاری ورزش باشگاه ذوب آهن اصفهان برگزار شد

ساخت پروژه مسکونی دماوند 2 كلید خورد

دی ماه تولد اولین كارخانه، اولین ذوب و اولین محصول فوالدی ایران

بر بال لک لک ها

در روزهای گذشته، نورسیده هایی به خانواده بزرگ 
ذوب آهن پیوســته اند كه 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 كوچولوها و پدر گرامی 

شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک آیین گرامیداشت یاد و خاطره شــهید واال مقام؛ سردار 
دلها حاج قاسم سلیمانی در سالگرد شهادتش، با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی 13 دی مــاه در محل یادمان 

شهدای گمنام شركت برگزار شد.
این آیین بــا حضور ســرهنگ حمیدرضــا محمدی  
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج لنجان، آیــت ا... رهبر 
مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی ذوب آهن، مهرداد 
توالئیان معاون بهره برداری و عضو هیات مدیره، مهدی 
نصر معاون برنامه ریزی و توسعه، محمد جعفر صالحی 
معاون خرید و جمعی از مسئولین و كاركنان این مجتمع 
عظیم صنعتی همراه بود و میثاق نامه كاركنان ذوب آهن 

اصفهان با آرمان های سردار دل ها نیز امضاء شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج لنجان با اشاره به ویژگی 
های ارزشمند و واالی شخصیتی شهید سردار سلیمانی، 
افزود: آن مجاهد بزرگ، بر پیروی از مقام معظم رهبری 
و عشــق به والیت تاكید ویژه داشت و این عشق و پیوند 

قلبی را رمز موفقیت می دانست.
وی افزود: سردار سلیمانی سال ها قبل به پایان ابرقدرت 
بودن امریکا اشاره كرد و در جریان مبارزه با داعش این امر 
مسجل شد چرا كه جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با 
آن گروه منحوس تروریستی، مولفه های اصلی قدرت را 

به نمایش گذاشت.
سرهنگ محمدی ضمن قدردانی از مسئولین و كاركنان 

ذوب آهن اصفهان در برگزاری این مراسم، ابراز امیدواری 
كرد كه همگی بتوانیم ادامه دهنده راه مقدس ســردار 
سلیمانی در جهت برافراشته نگاه داشتن پرچم مقاومت 

در جهان باشیم.
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
نیز از شهید ســردار ســلیمانی به عنوان بزرگ مرد 
وحدت در داخل كشــور و منطقه یاد كرد و افزود : به 
تعبیر حضرت امام )ره( كه در زمان شــهادت شــهید 
مطهری فرمودند » بُکشــید ما را؛ ملت ما بیدارتر می 
شود « شهادت باعث بیدارتر شدن ملت است و شهادت 

سردار سلیمانی نیز بیداری بیشتر ملت و جهان اسالم 
را در پی داشت .

در بخشــی از این آیین، میثاق نامه كاركنان ذوب آهن 
اصفهان با آرمان های شهید سردار سلیمانی از سوی چند 
تن از مسئولین شركت به نمایندگی از كلیه كاركنان این 

مجتمع عظیم صنعتی امضا شد.
شــایان ذكر اســت كاروان » مرد میدان « نیز با اجرای 
سرود و ذكر خاطراتی از ســردار شهید قاسم سلیمانی 
در محل یادمان شــهدای گمنام ذوب آهن اصفهان ، در 

گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها مشاركت نمود .

به منظور پاسداشت رشــادت های یادگاران هشت سال دفاع مقدس، گروه 
بازدید امور شهدا، جانبازان و ایثارگران شركت در راستای رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی كه سعادت دیدار حضوری با خانواده های 
گرانقدر شهدا و ایثارگران را سلب كرده، توفیق یافتند با تماس های تلفنی 
با خانواده های شهدای واالمقام، محمود معین، محمد حیدری بنی، حسین 
كیانی اشترجانی، ماشاا... قاســم پور، محمدحسن محمودیان، عبدالرحیم 
طاهری، عوضعلی محمدی، علی عادل پور، محمدنصراصفهانی، محمد براتی 
و جانباز و ایثارگر گرامی عبدالحسین اسماعیلی و محمد كرم شاهی به امور 

این عزیزان رسیدگی كنند. 
سعیدجمالی-   خبرنگار افتخاری

هر چندكرونــا فرصت تقدیر از خدمــات موثر عزیزانــی همچون حاج 
سیدرحمت ا... هاشــمی را از ما ســلب می نماید لیکن یادآوری بعضی 
ازخدمات این عزیزسفركرده شایدبرای دوستان وظیفه باشد. این جانباز 
عزیز قبل از پیروزی انقالب فعالیت های فراوانــی در محل و همچنین 
در ذوب آهن اصفهان داشــت وپس ازپیروزی انقالب نیز به عنوان یکی 
ازاعضای فعال اتحادیه انجمن اســالمی، نقش موثــری درزمینه های 
تبلیغاتی ایفا نمود. خصوصاً با شــروع جنگ تحمیلی اقدام به تشــکیل 
ســتاد پشــتیبانی جبهه نمود و رابط بین ذوب آهن، جهادسازندگی و 
 ســپاه بود و نیازهای لجســتیکی و نیروهــای تداركاتــی و رزمندگان 
جبهه ها را تامین می نمود. همزمان خودش هم در جبهه ها حضور پیدا 
می كرد تا این كه به درجه جانبازی نائــل آمد. وی نقش مهمی در یکی 
از اثرگذارترین فعالیت های كمک رســانی ذوب آهن بــه جبهه ها ایفا 
نمود كه طی آن حــدود یازده هزارنیروی رزمنــده و نیروی تداركاتی و 
تخصصی به جبهه اعزام شــد و به جرات می توان گفت ذوب آهن را بین 
همه صنایع كشــور ركورددار كرد و واقعاً از آن مرحوم و مسئولین وقت 
آن زمان باید تقدیركــرد. همزمان با این فعالیت ها شــادروان از طریق 
اتحادیه انجمن اسالمی با همکاری بقیه دوستان اقدام به تشکیل بسیج 
نمود كه حاصل آن تشکیل پادگان آموزشی مالک اشتر ذوب آهن شد و 
در آموزش كاركنان ذوب آهن و نیروهای بسیجی استان سهم به سزایی 

درجنگ ایفا كرد. روحش شاد و یادش گرامی

همزمان با سالگرد شهادت سردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی و به همت 
مدیریت و پرســنل كوره بلند ذوب آهن اصفهان یــک هموطن زندانی 

جرایم غیر عمد به آغوش خانواده خود بازگشت.
در این امر خیر خواهانه، مدیریت و پرسنل كوره بلند ذوب آهن و اعضای 
پایگاه بسیج شهید دســتغیب با اهدای مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال، 
یک هموطن زندانی جرایم غیر عمد،)متاهل و دارای ســه فرزند ( از بند 

زندان، آزاد شد و به آغوش خانواده خود بازگشت.

خبر
خبر

در سالگرد شهادت سردار شهید؛ حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت:

میثاق كاركنان ذوب آهن اصفهان با آرمان های سردار دل ها

گلباران تمثال سردار دل ها در دیدار ذوب آهن با تراكتور

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1399/08/27نفسراه آهنافشین سلجوقی

1399/09/29رهامنوردعلی مختاری

1399/09/19ماكاننوردمهدی ملكی 

1399/09/20هلیانوردسعید ذكریا

1399/05/12محمد حسننت وحید صباغ 

1399/09/30آرمانتولید و توزیع برقجالل مظاهری

1399/09/26محمد مهدیكوره بلندمحمود بخشنده

1399/09/22آرادكوره بلندحسن طول زمان

1399/08/28محمد مهدیكک سازیامیر شجاعی فر
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