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کالم والیت

یاسی  ی�قت است که است�قالل س� � یک ح�ق ین � ا�
یست یر �ن� پذ� �بدون است�قالل ا�قتصادی امکان �

گزیده اي از سخنان رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... خامنه ای هنگام افتتاح کوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان )آذرماه 
)1362

مقام معظم رهبری در آذرماه 1362 در اجتماع کارکنان و خانواده هاي شهداي ذوب آهن اصفهان حضور یافت و طي سخناني ضمن تقدیر 
از مسئولین و کلیه افرادي که به نحوي در امر راه اندازي کوره بلند شماره 2 نقش داشتند گفتند : این یک حقیقت است که استقالل سیاسی 
بدون استقالل اقتصادی امکان پذیر نیست و ما اگر بخواهیم این استقالل را که امروز با همت میلیون ها نفر در سطح کشور و با خون ده هاهزار 

شهید به دست آمده حفظ کنیم باید استـقالل اقتصادي را تامین کنیم.
ما باید کشورمان را خودمان بنا کنیم و آینده مان را خودمان رقم بزنیم و این ملت را که آمادگي همه گونه فداکاري دارند به معناي واقعي 

به خودکفایي برسانیم. 
 ایشان افزودند : این ملت از نظر بنیان هاي فرهنگي هیچ نقصي ندارند و از نظر آمادگي روحي بي نظیر هستند. من هر وقت مسایل 
مختلف مردم را با دقت نگاه مي کنم در مقابل سیل خروشان ایمان این مردم مات و مبهوت و مجذوب مي شوم. مقام معظم رهبري سپس 
به کارگران افزودند: شما عزیزان که هر کدام به نحوي در افتتاح کوره بلند شماره 2 نقش داشتید باید بدانید که استکبار آمریکا به هر قیمت 
در صدد است که این مسئله مقدسي را که ممکن است اندوخته هاي چندین ساله آنها را بسوزاند خاموش کند و این حقیقت است که خواب 
راحت سردمداران استکبار و همه سلطه گران دنیا از حرکت و گسترش انقالب شکوهمند ما برآشفته است. لذا آنها با تمام تالش سعي در 

تضعیف انقالب دارند. 
حضرت آیت ا... خامنه اي با اشاره به توطئه هاي دشمنان انقالب اسالمي از قبیل جنگ تحمیلي، محدودیت ها و فشارهاي اقتصادي افزودند: 
ما یک نقطه مثبت داریم و آن وجود یک ملت حاضر در صحنه است. کارگران ما که بر گردن این مردم حق دارند باید بدانند که قطره قطره 

زحمات آنان است که بر روي هم انباشته مي شود و دعاي خیر و برکت براي مردم فراهم آورده است. 
حضرت آیت ا... خامنه اي در ادامه سخنان خود خطاب به کارگران کشور افزودند: هر کارگاه و هر دستگاهي که شما با آن کار مي کنید 
سنگري است که با آن مؤثرترین حیله ها و توطئه هاي استکبار جهاني را هدف قرار داده اید. بدانید که دولت جمهوري اسالمي و همه مسئولین 

هیچ هدفي به جز تحقق بخشیدن به شعارهاي اصیل که این انقالب با آن شعارها به ثمر رسیده است، ندارد.

رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای هنگام افتتاح 
کوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان )آذرماه 1362(:

ما باید 
کشورمان را 
خودمان بنا کنيم 
و آینده مان را 
خودمان رقم 
بزنيم و این ملت 
را که آمادگي 
همه گونه 
فداکاري دارند 
به معناي واقعي 
به خودکفایي 
برسانيم.
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سرمای دی ماه که آغاز زمستان است با سختی و صالبت صنعت فوالد پیوند عجیبی 
خورده است . قرارداد تأسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان سندی مهم در جهت آغاز 
این ماه در  به تصویب مجلس رسید و  صنعتی شدن کشور روز 23 دی ماه 1344 
از به  بلند ذوب آهن اصفهان بود که  از کوره  اولین چدن  سال 1350 شاهد گرفتن 
یادماندنی ترین لحظات صنعت فوالد کشور 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 حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
بیستمین سالگرد تولید فوالد در ذوب آهن گرامی داشته شد و در همان روز مجتمع 
فوالد مبارکه با حضور ایشان به بهره برداری رسید و تصمیم گرفته شد که روز 23 دی 

ماه روز آهن و فوالد نام بگیرد.
در بین تمام وقایع مهم فوالدی که در این روز رخ داد، قطعا تصویب قراردادتأسیس 
.چرا که تأسیس  به عنوان مادر صنعت فوالد کشور جایگاهی خاص دارد  ذوب آهن، 
ذوب آهن اصفهان به مثابه تولد عزیزي بود که پس از صدها سال چشم به راهي، ایرانیان 
را به دروازه هاي دنیاي صنعت رهنمون ساخت و اینک پس از نیم قرن این مجتمع عظیم 
صنعتي به عنوان پیشران صنعت این مرز و بوم همچنان با قامتي استوار و گام هاي محکم 

مسیر بالندگي را طي مي کند. 
همکاران سختکوش این مجموعه بزرگ با بهره گیري از رهیافت هاي گذشته و استفاده 
هدفمند از فن آوریهاي نوین همچنان تجربه اي به تجربه هاي پیشینیان و برگ زریني 
دیگر به کتاب تاریخ پرافتخار ذوب آهن مي افزایند.  تابلوي فاخر محصوالت ذوب آهن 
حاصل تالش همه کساني است که در ادوار مختلف نقش قلمي به صفحه صنعت زده اند. 
هم آناني که هر چند حضور ندارند اما عطر خدمت شان هنوز در فضاي ذوب آهن، شامه 
ها را مي نوازد و تالشگراني که اکنون با تولید محصوالتي خاص چون تیرآهن بال پهن، 

ریل و...  به خوبي در تکمیل این تابلوي بدیع نگاره گري مي کنند. 
مفتخریم که همکاران سخت کوش ذوب آهني در چنبره و تنگناي تحریم ها گرفتار 
از دل تهدیدها،  اراده خود هموار نمودند.  ارابه  را زیر چرخ  نشدند و سنگالخ توسعه 
فرصت هایي چون تأمین مواد اولیه، عبور از بحران آب، تولید ریل و تیر آهن بال پهن،اجرا 

و تکمیل پروژه هاي توسعه اي و محیط زیست و... را خلق نمودند.
از همراهی عزیزانی که در بزرگداشت 23 دی ماه همکاری می کنند و به ویژه از 
مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت که با سعه صدر و دوراندیشی ، حامی و 
مشوق این بخش بوده اند و همچنین مسئوالن و پیشکسوتانی که با وجود تراکم کار و 
کمبود وقت، با گشاده رویی برای مصاحبه جهت این ویژه نامه موافقت کردند، قدردانی 

نموده و کمال سپاس را دارم.
عليرضا اميری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان:

دیباچه

ین ذوب  ا�نه ، اول� ین کارحن تولد اول� دی ، ماه �
یران ین م�صول �فوالدی ا� و اول�

تأسيس
ذوب آهن اصفهان 

به مثابه تولد 
عزیزي بود که 

پس از صدها سال 
چشم به راهي، 

ایرانيان را به 
دروازه هاي دنياي 

صنعت رهنمون 
ساخت و اینک 
پس از نيم قرن 

این مجتمع عظيم 
صنعتي به عنوان 

پيشران صنعت 
این مرز و بوم 

همچنان با قامتي 
استوار و گام هاي 

محكم مسير 
بالندگي را طي

مي کند. 

روایت 23 دمیاه

7

Esfahan Steel Company



حجت االسالم و المسلمين دکتر حسن روحانی 
ریيس جمهور:

هان ذوب آهن اص�ف
ین می کند تأم� یاز کشور را � یل مورد �ن� ر�

دیگر نياز نيست 
آلمان برای ما 
پل ورسک و 

راه آهن بسازد، ما 
خودمان راه آهن 
درست می کنيم 

خودمان ریل 
درست می کنيم، 
دولت یازدهم و 

دوازدهم ما را در 
ریل خودکفا کرد، 

امروز اصفهان 
)ذوب آهن( ریل 

ما را تأمين
می  کند.

در دولت یازدهم و دوازدهم و همچنین بودجه 1400 توجه ویژه ای به صنعت حمل و نقل ریلی شده 
است . 

در بیش از پنج جلسه در خدمت مقام معظم رهبری، ایشان تأکید خاصی بر توسعه حمل و نقل ریلی و 
سرمایه گذاری در این زمینه داشتند. 

مردم بدانند که در اواخر دولت یازدهم و دولت دوازدهم با تولید ریل ) در ذوب آهن اصفهان ( در این زمینه 
خودکفا شدیم . در گذشته برای توسعه حمل و نقل ریلی مجبور به وارد کردن ریل بودیم و در داخل امکانات 
و دانش فنی تولید آن را نداشتیم . اما خوشبختانه امروز با تالش فراوان ، این امکان حاصل شده است و ریل 

تولید می شود و بعد از یک مدت کوتاهی می توانیم ریل را صادر کنیم . 
فعاًل به اندازه کافی برای نیاز داخل ریل تولید می شود که بسیار مهم است و در مجموع در جهت تولید 
ریل کارهای بسیار بزرگ و ارزنده ای صورت گرفته است . با این موفقیت ها خطوط ریلی ما حتی به راه آهن 

افغانستان متصل شد . 
تولید ریل یکی از بزرگ ترین افتخارات دولت دوازدهم بود و قدم های بزرگی هم تا پایان سال جاری و تا 

پایان این دولت در زمینه ریل برداشته خواهد شد. 
آینده بسیار خوب است . آنچه براي من مهم است این است که هر یک از این پروژه ها که افتتاح مي شود 

یک ضربه بر دشمن و چراغ امیدي براي ملت ماست.
دیگر نیاز نیست آلمان براي ما پل ورسک و راه آهن بسازد، ما خودمان راه آهن درست مي کنیم خودمان 
ریل درست مي کنیم، دولت یازدهم و دوازدهم ما را در ریل خودکفا کرد، امروز اصفهان )ذوب آهن( ریل ما 

را تامین مي کند. دیگر الزم نیست انگلیسي ریل را به ما بدهد. 
دولت در طول هفت سال و چند ماه، کار بزرگي در بخش حمل و نقل انجام داده است. مردم شاهد هستند 

و مي دانند ما در بخش ریل، یک هزار و 829 کیلومتر به ریل کشور اضافه کردیم.
وزیر راه و شهرسازي قول داده که تا پایان دولت ریل ما به 14 هزار کیلومتر برسد و این بسیار ارزشمند 
است که خطوط ریلي در طول این مدتي که در دوره تحریم و جنگ اقتصادي هم بودیم، 50 درصد افزایش 

پیدا کند.
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یکی از برنامه هایی که در دهه 40 برای توسعه ایران در نظر گرفته شده بود، برنامه سوم قبل از انقالب بود. از 
همان موقع نیم نگاهی به منابع طبیعی کشور بود که از لحاظ توسعه چه بخش هایی در کشور است که امکان 
رشدشان بیشتر فراهم است. مطالعاتی که انجام شده بود بیشتر بر اساس منابع معدنی بود و بر این اساس فکر 
می کردند که فوالد هم به دلیل تاثیر مستقیم که در توسعه اقتصادی دارد و هم به دلیل تاثیر غیر مستقیم به 

عنوان اولین واحدهای صنعتی مي تواند در ایران مستقر شود. 
در برنامه بعد از انقالب هم که بحث توسعه به طور جدی مطرح شد موضوع توسعه صنعت فوالد در واقع 
موضوع محوری برای توسعه صنعتی کشور بود. علت عمده اش هم آن است که در ایران ذخایر معدنی بسیار 
زیادی است که خوشبختانه تاکنون توفیق پیدا کردیم تعدادی از معادن بزرگ سنگ آهن را اکتشاف و 

استخراج بکنیم. 
این ها درکنار نیروهای انسانی متخصصی که در سال های گذشته در این صنعت توسعه و رشد پیدا کرده 
است، این مزیت را در اختیار ایران قرار داده که به صنعت فوالد به عنوان یک رشته مهم صنعتی توجه بکند. 
قبل از انقالب با شروع ذوب آهن این اتفاق رخ داد. توسعه ذوب آهن به عنوان اولین واحد فوالد کشور و ساخت 
مجتمع فوالد مبارکه در دهه 70 توسط دولت در اصفهان ایجاد شد. تنها نقطه ضعفی که می توان برای این 
دوره از توسعه صنعتی بر شمرد، آن است که تمام توسعه صنعت فوالد توسط بخش دولتی انجام شد و بخش 
خصوصی حضوری که در فوالد پیدا کرد در برنامه سوم بود و نقطه اصلی حضور این بخش خصوصی واحدهای 
نوردی فوالد بود. من فکر می کنم با توانمندی که اکنون ایجاد شده است، عالوه بر ظرفیتی که وجود دارد و 
حضور بخش خصوصی و اعالم سیاست هاي اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصی در صنعت فوالد می تواند 
حضور جدی تری پیدا کند.  ذوب آهن اصفهان مهمترین واحد صنعتی ایران است. تکنولوژی آن شرقی و 
طبیعتاً بر اساس این تکنولوژی، نیروی انسانی در آن سهم زیاد داشته است. اصالحات زیادی در ذوب آهن 
در سال های قبل از انقالب رخ داده است. در یک مقطع کاهش نیروی انسانی در آن رخ داد ولی کارکنان 
ذوب آهن به دلیل توانمندی فنی و علی رغم این که کشش به سمت تولید فوالد به روش احیاء مستقیم بود، 
توانستند ذوب آهن را توسعه دهند. طرح توازن بیش از آن که متکی برمنابع طبیعی باشد بر این اساس 
طراحی شده است که یک نیروی انسانی قوی و جدی در ذوب آهن وجود دارد که به سادگی نمی توان از آن 
گذشت و با آن می توان هم ذوب آهن اصفهان را توسعه داد و هم واحد های مشابه را. جرقه های این توسعه 
هم زده شد و کارکنان ذوب آهن کوره بلندی در میبد و کردستان ایجاد کردند که این توانمندی، بزرگترین 
سرمایه ای است که در اختیار کشور قرارگرفته است. خوشبختانه بخش اصلی محصول ساختمانی کشور در 
ذوب آهن تولید می شود. ذوب آهن اصفهان می تواند خود را پیشتاز توسعه صنعت ساختمان در ایران بداند. 
ذوب آهن می تواند به عنوان پشتیبان جدی بخش صنعت، فوالد را با کیفیت مناسب تولید کند. اثرات توسعه 

ذوب آهن اصفهان برای حداقل استان اصفهان بسیار زیاد است.
من در زمانی که استاندار اصفهان بودم مکرر گفته ام ذوب آهن در صنعتی شدن اصفهان نقش اساسی داشته 
است. وقتی تاریخ صنعتی شدن اصفهان را بررسی کنیم بخش خصوصی در شهرک های مختلف صنعتی 
موفق شده واحدهای صنعتی ایجاد کند. از مقطعی در اصفهان این مساله پر رنگ شده که ذوب آهن در آن 

ایجاد گردید.

اسحاق جهانگيری
معاون اول ریيس جمهور:

هان توا�نمندی کارکنان ذوب آهن اص�ف �
یه کشور است ین سرما� �بزرگتر�

من در زمانی که 
استاندار اصفهان 
بودم مكرر گفته ام 
ذوب آهن در صنعتی 
شدن اصفهان نقش 
اساسی داشته است. 
وقتی تاریخ صنعتی 
شدن اصفهان 
را بررسی کنيم 
بخش خصوصی در 
شهرک های مختلف 
صنعتی موفق شده 
واحدهای صنعتی 
ایجاد کند. از مقطعی 
در اصفهان این 
مساله پر رنگ شده 
که ذوب آهن در آن 
ایجاد گردید.

نگاه
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تولید ریل در ذوب آهن اصفهان یک افتخار ملی است و ذوب آهن مطابق با استانداردهای روز دنیا به 
تولید ریل پرداخته و استفاده از توانایی های این مجموعه صنعتی ما را از واردات این محصول از خارج کشور 
بی نیاز خواهد کرد.امروز با همت تالشگران ذوب آهن اصفهان دیگر نیازی به واردات ریل نداریم و طبیعی 
است که می توانیم با استفاده از این محصول داخلی نه تنها به توسعه فعالیت این کارخانه کمک کرده بلکه 
ریل های ایرانی را در مسیر حرکت قطارهای کشور قرار دهیم که این مسئله خود یکی از افتخارات مهم برای 
کشور می باشد. ذوب آهن یکی از قدیمی ترین واحدهای صنعتی کشور است و این کارخانه نه تنها یک واحد 
تولیدی است، بلکه کارشناسان و متخصصان آن در جای جای صنعت فوالد کشورمان فعالیت می کنند و 

دانش آن ها برای همه مجموعه های تولید فوالد، مفید و ضروری است.

ذوب آهن اصفهان در شکل گیری صنایع فوالدی کشور و تربیت متخصصین نقش بسیار مهمی ایفا کرده 
است .  به برکت پیروزی انقالب اسالمی، تولید فوالد کشور از 500 هزار تن به 28 میلیون تن رسید و در افق 
1404 تولید 55 میلیون تن مد نظر است که بانی همه این توفیقات ذوب آهن است و این امر جای سپاس 

و قدردانی از همه کارگران ، متخصصان و مسئولین ذوب آهن دارد . 
این مجتمع عظیم صنعتی ارزش بسیاری برای کشور دارد و لذا چراغ آن باید روز به روز پرفروغ تر باشد 

و به هر شکلی که می توان باید بر کمیت و کیفیت محصوالت آن افزود تا جایگاهی جهانی کسب کند .
توسعه صنعت فوالد کشور مستلزم هم افزایی بین صنایع است . صنایع فوالدی کشور نباید نگاه رقابتی 
داشته باشند بلکه تا آنجا که می توانند باید از هم پشتیبانی کنند . این صنایع با همت ذوب آهن اصفهان به 

وجود آمدند و رشد کردند و حاال باید از این صنعت حمایت کنند .
خوشبختانه دولت با وجود فشار تحریم ومواجهه با کرونا ، موفقیت های خوبی حاصل کرده  و در بخش 
صنعت دستاوردهای مهمی داشته است .  با توجه به محدودیت های فروش نفت ، اگر توان صنعت فوالد 

کشور و پتروشیمی نبود ، اداره کشور در سه سال اخیر میسر نمی شد .
یکی از موفقیت های مهم بخش صنعت در ذوب آهن اصفهان با تولید ریل حاصل شد و  این شرکت قادر 
به تامین ریل کشور است که دستاورد بزرگی برای ایران به شمار می رود. خوشحالم که ذوب آهن با راه اندازی 
کوره بلند شماره یک، بیش از 800 هزار تن به تولید خود اضافه می کند که این موضوع اهمیت بسیاری دارد.

محمد شریعتمداری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی :

عليرضا رزم حسينی
وزیر صنعت، معدن و تجارت :

هان یل در ذوب آهن اص�ف ید ر� تول� �
ار ملی است  یك ا�فت�ن �

ی�قات صنعت �فوالد کشور است تو�ف� تمام � با�نی � هان � ذوب آهن اص�ف
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تولید ریل ملی جلوه ای از خودباوری ملی است. باید باور کنیم،توانایی های این مملکت، مردم مستعد این سرزمین و 
ذخایر آن به قدر کفایت دارای ارزش و توان  افزایی است که بتوانیم مسایل کشور را با آن حل کنیم. دشمن با تحریم 
ما به دنبال این است که مسیر پیشرفت ما را مسدود کند و نگذارد که ما به موفقیت برسیم. خود باوری و استفاده از 
ظرفیت های داخل،کمک می کند که طرح دشمن شکست بخورد و به لطف خداوند تاکنون نیز این گونه بوده است و 

دشمن به هیچ کجا نتوانسته برسد. 
تولید ریل ملی پروژه ای است که ده ها نفر، قریب به بیش از ده سال آن را دنبال و بر روی آن کار کرده اند و فرآیند 
پژوهشی آن سال ها به طول انجامیده است که با همت ذوب آهن اصفهان، مدیریت متعهد این کارخانه و پیگیری های 
ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به بار نشسته است و شاهد به کارگیری این محصول در پروژه های عمرانی هستیم. 
بحث خودکفایی در ریل از دستاوردهای پر افتخار جمهوری اسالمی ایران است،در سال رونق تولید )1398( با اقدامات 
انجام شده بحث تحویل نخستین محموله ریل تولید داخل در سال گذشته انجام شد. تولید ریل ملی تأثیر به سزایی در 
فعالیت شرکت ذوب آهن اصفهان دارد و کشور ما را نیز به یکی از مراکز تولید ریل در منطقه تبدیل می کند. این باور 

قاطع در وزارت راه وشهرسازی ایجاد شده است که از تولیدات داخل می توان در پروژه ها استفاده کرد. 
ذوب آهن اصفهان تنها تولیدکننده ریل در منطقه منا )خاورمیانه و شمال آفریقا( است که نخستین محموله ریل 
تولیدی آن در پروژه ریلی بستان آباد-تبریز استفاده شد و در پی آن دیگر پروژه های ساخت راه آهن کشور از جمله 
در راه آهن های چابهار- زاهدان، میانه - اردبیل، همدان - سنندج و رشت - کاسپین از این محصول با ارزش افزوده 

باال استفاده خواهد شد. 
کیفیت ریل تولید شده در ذوب آهن بر اساس استانداردهای روز دنیا است و محدودیت کمی،کیفی و تنوع تولید 
ریل در این واحد تولیدی وجود ندارد. همچنین عالوه بر این، دیگر محصول مورد استفاده در زیر ساخت راه آهن شامل 

نخستین نمونه از ریل زبانه سوزن هم در ذوب آهن تولید شده است. 
خداوند را شاکر هستیم و از همه کسانی که از گذشته تا کنون برای این پروژه همت کرده اند، قدردانی می کنیم؛ اراده 
ما به صورت مصمم این بوده و است که سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی با عقد قرارداد، ریل را از 
کارخانه ذوب آهن اصفهان تأمین کنند و انشاءا... در پروژه های توسعه ای که داریم این امر به صورت روز افزون دنبال 
خواهد شد و ما نه تنها برای پروژه های خود بلکه برای پروژه هایی که در فرایند صدور خدمات مهندسی به کشورهای 

همسایه انجام می دهیم نیز برای این ریل تولید داخل رایزنی و بازاریابی می کنیم تا مشتریان بیشتری داشته باشند.
اقداماتی نظیر تحریم شرکت ها، اشخاص، نقل و انتقال پول و تحریم کشتیرانی و هواپیمایی کشور در جهت ناتوان و 
زمین گیر کردن ملت و کشور ماست اما معکوس این حرکت راهبرد ملی ما،تاکید مقام معظم رهبری، رییس جمهوری 

و اراده قاطع و یکپارچه دولت است و این است که حداکثر استفاده را از تولیدات ساخت داخل انجام دهیم. 
هم قدرت دانش بنیان روز افزونی پیدا کرده ایم و پیدا خواهیم کرد و هم صنایع کشور دارای خالقیت و نوآوری هایی 
هستند که می توانند گره گشای کاستی ها و مشکالت کشور باشند. بسیار خوشبین و امیدوار هستم که این بخش 
دانش بنیان همواره موتور محرک اقتصاد کشور باشد و با برندسازی و قدرت لجستیک رو به توسعه بیشتر بگذارد و 

اقتصاد کشور را شکوفا کند.

توليد ریل ملی 
پروژه ای است که 

ده ها نفر، قریب به 
بيش از ده سال آن 

را دنبال و بر روی آن 
کار کرده اند و فرآیند 
پژوهشی آن سال ها 

به طول انجاميده 
است که با همت 

ذوب آهن اصفهان، 
مدیریت متعهد این 

کارخانه و پيگيری های 
ویژه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به 
بار نشسته است و 

شاهد به کارگيری این 
محصول در پروژه های 

عمرانی هستيم . 

محمد اسالمی
وزیر راه و شهرسازی:

هان یل ملی در ذوب آهن اص�ف ید ر� تول� �
ید � ی�پ پ� یم را � ت�ر� ه � �نس�ن
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»عصر آهن و فوالد در ایران آغاز شد« تیتر روزنامه اطالعات بعد از قرارداد تاسیس ذوب آهن در 23 دی ماه 1344، به خوبی نشانگر اهمیت 
این روز در تاریخ صنعت کشور است.  

تاسیس ذوب آهن اصفهان از منظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد و صنعت کشور، نقطه عطفی در حرکت ایران به سمت صنعتی 
شدن است چرا که این مجتمع عظیم صنعتی نه تنها رویای ایرانیان برای دست یابی به صنعت فوالد را محقق ساخت، بلکه زمینه ساز شکل 
گیری سایر واحدهای فوالدی شد و در تولد و رشد دیگر صنایع نیز موثر بود. تربیت 100 هزار مدیر، مهندس و کارگر ماهر در این دوران، چالش 
کمبود 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 کم اهمیت از تربیت نیروی انسانی نبود و عماًل امکان شکل گیری واحدهای 

فوالدی جدید را فراهم آورد، کارخانه هایی که در تاسیس، توسعه و حتی مدیریت امروز آن ها شاهد حضور پر رنگ ذوب آهنی ها هستیم.
ذوب آهن اصفهان هم اکنون با شرکت های زیر مجموعه میزبان حدود 17 هزار نفر پرسنل است و معیشت کارگران معادن زغال سنگ ایران 
نیز از این کارخانه عظیم تأمین می شود. کارخانه ای که همچون مادری بخشنده هر آنچه در توان داشت برای طراحی، ساخت و توسعه صنایع 
مختلف مانند مجتمع فوالد مبارکه، خوزستان، خراسان، قروه، یزد و... در سراسر این مرز پر گهر به کار گرفت تا همه در کنار همدیگر طعم شیرین 

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

باطل داشت و تا همیشه نماد ایثارگری در خانواده صنعت کشور شد.
در کنار این دستاوردها ، ذوب آهن اصفهان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، خدمات بسیاری را همچون احداث بزرگراه ذوب آهن، تاسیس 
فوالدشهر، ایجاد 16 هزار و پانصد هکتار فضای سبز دست کاشت، ساخت ورزشگاه بزرگ فوالدشهر، بیمارستان شهید مطهری و... را به جامعه 

ارائه نموده است لذا به جرأت می توان گفت هیچ صنعتی مانند ذوب آهن اصفهان در اجتماع ریشه دار نیست.
ذوب آهن اصفهان در تاریخ سراسر افتخار خود، عالوه بر نقشی که در شکل گیری فرهنگ صنعتی کشور و راه اندازی سایر صنایع داشته، 
دستاوردهای چشمگیری حاصل کرده است که از جمله مهمترین آن ها می توان به تولید ریل اشاره کرد. در این راستا تولید شمش ریل و انواع 
ریل مورد نیاز کشور مطابق استانداردهای جهانی با گرید 60E1 که تنها شش کشور دنیا قادر به تولید آن هستند صورت گرفت که نقش مهمی 
در توسعه زیرساخت حمل و نقل کشور دارد. تولید محصوالت جدید نظیر آرک معدن، ورق سازه های فوالدی، تیرآهن بال پهن، ریل مترو، ریل 
زبانه سوزن و .... کسب عنوان صادر کننده ممتاز، نمونه ملی و استانی طی هشت سال و واحد نمونه استاندارد طی سال های متمادی،دریافت لوح 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی سال های مختلف، کسب گواهینامه صادرات محصوالت به اروپا، کسب استاندارد ملی تولید ریل و ... بخشی 

از دیگر دستاوردهای این شرکت محسوب می شود.
در پایان از همه تالشگرانی که طی گذشت بیش از نیم قرن از عمر این صنعت نقش آفرین بودند چه آنانی که اکنون در بین ما نیستند )روح شان 
قرین رحمت پروردگار(، چه آنانی که در جای جای ایران زمین منشأ تولید و توسعه سایر صنایع هستند و تالشگرانی که امروز در این صنعت 
عظیم برای رونق تولید و شکوفایی بیش از پیش آن تالش می کنند تشکر و قدردانی می نمایم. امید است که با هم افزایی و همدلی و بهره گیری 

از دانش و تکنولوژی روز بتوانیم میراث دار خوبی برای آیندگان باشیم و صنعت کشور را بر ریل تولید و توسعه قرار دهیم. 

منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :

هان وارد عصر آهن  با ذوب آهن اص�ف یران � ا�
و �فوالد شد
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هم اکنون که بیش از نیم قرن از تأسیس ذوب آهن اصفهان می گذرد احساس تعلق نسبت به این 
مجموعه دارم،شاید تعجب کنید با این که طی چهل سال گذشته در سمت های متفاوت و سطوح مختلف 
اداری و اجرایی خدمت کرده ام و مدت کوتاهی است که در ذوب آهن اصفهان هستم تا کنون این اندازه 

نسبت به یک مجموعه احساس تعلق و دلبستگی نداشته ام.
هنوز کاماًل علت این احساس را در نیافتم ولی بدون تردید ریشه آن جایگاه رفیع و فرهنگ حاکم بر 

این شرکت است.
از اواسط دهه هفتاد کم و بیش با ذوب آهن اصفهان سر و کار داشته ام و معتقدم این کارخانه عظیم 

نماد سخت کوشی توأم با خودباوری و افتخار است.
تالش بی وقفه در محیط خشن،گرم و پر چالش کار هر کسی نیست.همین ویژگی همراه با عزمی 
پوالدین سبب تولید مرغوب و جلب رضایت مشتریان اعم از داخلی و خارجی طی 50 سال گذشته شده 

به نحوی که در ذهن همه ذوب آهن اصفهان نماد کیفیت برتر است. 
فوالد و محصوالت ذوب آهن اصفهان بنیان توسعه صنعتی در دنیا است. با وجود پیشرفت های بشر 
در تولید سایر فلزات و جایگزین های غیرفلزی همچنان در احداث کارخانه 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 کشور عامل اصلی توسعه بوده و در 
کنار این دو ویژگی فضای مناسبی برای پرورش استعدادها و تربیت نیروی انسانی متخصص،با تجربه و 

ماهر در حوزه فوالد کشور به وجود آورده است.
امروز جای پای این افراد تقریباً در همه طرح های توسعه فوالد به وضوح دیده می شود. این شرکت با 
سابقه بیش از نیم قرن و با روحیه حاکم بر مدیران و کارکنان هرگز پیر نشده و همچنان جوان و پویا 
باقی مانده است و در مقایسه با واحدهای مشابه در نقاط دیگر دنیا چیزی کم ندارد و در اغلب شاخص ها 

وضعیت بهتری دارد. 
قبل از هر چیز سالمتی،شادابی و توفیق روز افزون تک تک کارکنان ذوب آهن اصفهان را آرزو می کنم 
و بعد از این آرزوی من این است که ذوب آهن اصفهان در زنجیره تولید فوالد به سالیان گذشته برگردد 

و منابع تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود را کاماًل در اختیار داشته باشد.
همچنین آرزو می کنم ذوب آهن اصفهان با دانش و تجربه کادر خود به تدریج از تولید فوالد ساده و 
مصارف ساختمانی خارج و سبد متنوعی از فوالدهای خاص و آلیاژی را در محصوالت خود داشته باشد، 

شبیه آنچه در تولید متنوع ریل شاهد هستیم.
عالوه بر این ها ذوب آهن اصفهان بتواند در یک برنامه پنج ساله تولید خود را با اجرای طرح های توسعه 

در داخل و خارج از استان به پنج میلیون تن افزایش دهد. 

علی احمدیان
ریيس هيأت مدیره ذوب آهن اصفهان:

پای ذوب آهنی ها در همه طرح های  ای � حب
یده می شود توسعه �فوالد د� �

ذوب آهن اصفهان 
در شكل گيری و 

توسعه فعاليت های 
معدنی کشور عامل 
اصلی توسعه بوده و 

در کنار این دو ویژگی 
فضای مناسبی برای 
پرورش استعدادها و 
تربيت نيروی انسانی 
متخصص،با تجربه و 
ماهر در حوزه فوالد 

کشور به وجود آورده 
است.

نگاه
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همواره اعتقاد دارم ذوب آهن اصفهان بنا به دالیلي همچون روش تولید متفاوت، بزرگترین تولید کننده 
نیز به دلیل تولید ریل ملي که انحصاري این شرکت است، مي بایست توسط  مقاطع ساختماني و اخیراً 

مسئولین ارشد استاني و وزارتخانه مورد توجه بیشتري قرار گیرد. 
 به هیچ عنوان تفاوت روش تولید فوالد در این کارخانه عظیم و دیگر کارخانه ها قابل چشم پوشي نیست. 
امید داریم همان گونه که طي سال هاي اخیر این سرمایه ملي ترقي قابل توجهي داشته است در آینده نیز 
به توفیقات خود ادامه دهد و این مهم جزء با شناخت و درک واقعي مسئولین ارشد، متولیان و صاحبان سهام 

ذوب آهن از این کارخانه عظیم میسر نمي شود. 
امسال ذوب آهن موفق شده پس از چند سال از زیان انباشته خارج شود و این بسیار جاي خوشحالي دارد 
و باید همراهي هاي الزم جهت دیگر مسایل شرکت نیز صورت گیرد. حل مشکالتي از قبیل تأمین پایدار مواد 
اولیه از معضالت اصلي کارخانه است و شاید بهتر باشد به جاي شروع طرح هاي جدید به داد این سرمایه 

عظیم و ملي رسید .
ذوب آهن در بسیاري از آیتم هاي سهام در تولید فوالد پیشتاز است. اکنون شرکت هاي متعددي درکشور 
در عرصه هاي تولید فوالد و بازرگاني آن به توفیق های متعددی دست یافته اند که مدیران آن ها، دانش 

آموختگان این مکتب )ذوب آهن اصفهان( هستند.
 به یاد و باور داشته باشیم که ذوب آهن،ذوب آهن است و براي تداوم نام این کارخانه همواره با درایت و با 

تکیه بر ارزش هاي آن محکم و استوار حرکت کنیم، انشاءا... .

مرتضی یزدخواستی
 عضو هيأت مدیره ذوب آهن اصفهان: 

ت کوشی، صدا�قت و  ذوب آهن �نماد س�ن
یی است ی�با� شک�

اکنون شرکت هاي 
متعددي درکشور 

در عرصه هاي 
توليد فوالد و 
بازرگاني آن 

به توفيق های 
متعددی دست 

یافته اند که 
مدیران آن ها، 

دانش آموختگان 
این مكتب 
)ذوب آهن 

اصفهان(
هستند.
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افتخار من همیشه ذوب آهنی بودن است و به خودم می بالم که در این کارخانه عظیم مشغول به خدمت هستم. 
ذوب آهن اصفهان در ذهن من نماد استقامت، پایداری و خودباوری است.

در ایام جنگ تحمیلی این کارخانه 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 رکوردهای جدیدی مانند رکورد تولید سالیانه 

2 میلیون و 526 هزار و 174 تن چدن مذاب با دو کوره بلند در سال 98 دست یابد.
همواره توجه به تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر، جدید و صادراتی مدنظر قرار گرفته و مطابق با اهداف 
و شاخص های برنامه ای هر سال تعدادی از پروژه های طراحی و توسعه محصول جدید جهت ارائه به بازارهای 

داخلی و صادراتی تعریف و تولید آن انجام می پذیرد.
در کنار تولید، انجام کارها و فعالیت ها به صورت ایمن و با رعایت دستورالعمل های ایمنی، توجه به مسایل 
زیست محیطی و پیگیری اجرای آن ها مورد توجه بوده که امیدواریم در این زمینه ها نیز با تالش و توجه ویژه 

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

مقایسه خود با دیگر شرکت ها تمام وقت خود را صرف کار می کنند.
با نیم نگاهی به سایر شرکت های رقیب در می یابیم اکثر نیروهای کلیدی آن ها بازنشستگان ذوب آهن اصفهان 

هستند.
بهترین و  تولید و همچنین سربلندی پرسنل خدوم آن است  پایداری  این کارخانه عظیم  برای  آرزوی من 
شیرین ترین خاطره در ایام خدمتم، دستیابی به تولید شمش ریل و تولید ریل ملی به شمار می رود. کار در ذوب 

آهن اصفهان مرا به خودباوری و باور » ما می توانیم « رساند. 
من آینده شرکت را بسیار خوب و روشن می بینم همچنان که در گذشته نیز عنوان مادر صنعت فوالد کشور را 

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

مهرداد توالئيان
عضو هيات مدیره و معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

ود�باوری  یداری و حن پا� ذوب آهن �نماد است�قامت، �
است

ذوب آهن 
اصفهان دارای 
پرسنلی مسوليت 
پذیر و با انگيزه 
است که با از 
خود گذشتگی، 
خودباوری و بدون 
مقایسه خود با 
دیگر شرکت ها 
تمام وقت خود 
را صرف کار در 
شرکت می کنند

 آینده شرکت را بسيار خوب و روشن می بينم همچنان که در گذشته 
نيز عنوان مادر صنعت فوالد کشور را یدک کشيده، انشاء ا... با تالش 

پرسنل آینده ای درخشان تر به یادگار خواهد گذاشت. 

نگاه
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من از سال 1394 به عنوان معاون بازاریابی و فروش در ذوب آهن اصفهان فعالیتم را آغاز کردم که به مدت 
سه سال ادامه داشت و از حدود یک سال پیش نیز به عنوان عضو هیأت مدیره این شرکت بزرگ افتخار خدمت 
دارم. بابت حضور در نوستالژی صنعت ایران و عامل صنعتی شدن ایران و به طور کلی اولین تولید کننده فوالد 

در کشور، احساس غرور و افتخار دارم. 
 این صنعت بزرگ برای من نماد عظمت و مهربانی است،عظمت از این دیدگاه که جایگاهی رفیع دارد و مهربانی 
این که مانند یک دانشگاه به تمام معنا برای صنعت ایران عمل کرد و نیروی انسانی ماهر و متخصص را برای تولید 

فوالد که از معیارهای توسعه یافتگی به شمار می رود، تربیت کرد. 
آرزوی من برای این صنعت بزرگ این است که مردم همیشه قدر َسمبل صنعتی شدن کشورشان را بدانند 
و همچنین این که ذوب آهن اصفهان به جایگاه خودش به عنوان یکی از بزرگترین فوالدسازان دنیا که باید 
باشد،دست یابد. شیرین ترین خاطره ام رکورد یک میلیون و 150 هزار تن صادرات معادل 50 درصد تولید این 
کارخانه عظیم است. همچنین کسب دو بار عنوان صادر کننده نمونه و کوچکترین معاون و عضوهیات مدیره این 
کارخانه بزرگ نیز از جمله خاطرات شیرین من محسوب می شوند. کار در ذوب آهن اصفهان فقط یادگیری، 
یادگیری و یادگیری بود و بزرگ شدن البته من خودم را کوچک می دانم اما در این کارخانه حس کردم، بزرگ 

می شوم. 
متاسفانه به دلیل این که اقتصاد ما یارانه ای است ذوب آهن اصفهان به جایگاه واقعی خودش نرسیده، زمانی 
که 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 نویسد که ذوب آهن اصفهان چه 
خدمتی به پیشرفت ایران و صنعتی کردن آن نموده است.در آینده ارزش این صنعت بیشتر درک می شود زیرا 

متاسفانه تاکنون بخش کوچکی از آن نمود یافته است. 

احسان دشتيانه
عضو هيأت مدیره ذوب آهن اصفهان: 

توسعه را از  یارا�نه ای �فرصت رشد و � ا�قتصاد �
هان گر�فت  ذوب آهن اص�ف

آینده این صنعت بزرگ قطعاً روشن، روشن و روشن است.
در آینده تاریخ می نویسد که ذوب آهن اصفهان چه خدمتی به پيشرفت 

ایران و صنعتی کردن آن نموده است.در آینده ارزش این صنعت بيشتر
درک می شود زیرا متاسفانه تاکنون بخش کوچكی از آن نمود یافته است.

 این صنعت بزرگ 
برای من نماد 

عظمت و مهربانی 
است،عظمت از این 

دیدگاه که جایگاهی 
رفيع دارد و مهربانی 

این که مانند یک 
دانشگاه به تمام 

معنا برای صنعت 
ایران عمل کرد و 

نيروی انسانی ماهر 
و متخصص را برای 

توليد فوالد که از 
معيارهای توسعه 

یافتگی به شمار
می رود،تربيت کرد. 
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ذوب آهن اصفهان در رشد صنعت کشور نقش چشمگیری ایفا نمود به گونه ای که هرگز نمی توان مشابهی برای 
آن یافت. این مجتمع عظیم صنعتی، نه تنها در شکل گیری صنایع مختلف فوالدی کشور موثر بود بلکه در عمل 

به مسئولیت های اجتماعی نیز بهترین کارنامه را به جای گذاشت و زیرساخت منطقه را نیز توسعه داد. 
 ذوب آهن اصفهان برای من همچون خانه است و بهترین دوران زندگی یعنی جوانی را در آن سپری کرده ام. 
با موفقیت ها، دستاوردها و خبرهای خوب این شرکت همواره احساس غرور و خوشحالی می کنم و خود را بخش 
جدا ناشدنی از این شرکت می دانم. طی سالیان گذشته فرصت رفتن از این شرکت فراهم شد اما تصمیم گرفتم 

اینجا بمانم و حتی یک لحظه هم احساس پشیمانی نکردم. 
اکنون معتقدم هر آنچه دارم از این شرکت حاصل شده است، خداوند برای من فرصتی فراهم کرده تا بتوانم 

فعالیت مثبت و اثرگذاری برای شرکت انجام دهم. 
ذوب آهن اصفهان در واقع دانشگاه صنعت کشور بوده است و منابع انسانی آن از همان ابتدا آموزش دیدند و یاد 
گرفتند مشکالت شان را خودشان حل کنند و هر کاری قادر هستند برای پیشبرد امور این شرکت انجام دهند به 
همین دلیل از اعتماد به نفس بسیاری برخوردار هستند. این توانمندی و اعتماد به نفس در کنار تواضع و فروتنی 
آن ها باعث شده که منابع انسانی این شرکت، در بین صنایع مختلف شاخص باشند و خارج از این محیط نیز 

موفقیت های بسیاری کسب نمایند.

مهدی نصر
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان:

هان ذوب آهن اص�ف
دا�نشگاه صنعت کشور است

ذوب آهن اصفهان، 
نه تنها در
شكل گيری صنایع 
مختلف فوالدی 
کشور موثر بود 
بلكه در عمل به 
مسئوليت های 
اجتماعی نيز 
بهترین کارنامه را 
به جای گذاشت و 
زیرساخت منطقه را 
توسعه داد. 

نگاه

17

Esfahan Steel Company



اگر بخواهم در یک جمله بگویم، افتخار مي کنم به راهي که رفتم. ذوب آهن اصفهان بسیار به من فرصت 
یادگیري و تجربه اندوزي داد. اقیانوس دانش و تجربه،وصف اندکي است از فرصت هاي قابل استفاده در ذوب آهن 

اصفهان ... 
ذوب آهن اصفهان براي من همیشه یاد آور " به دست آهن تفته کردن خمیر" بوده است. نماد سخت کوشي و 
توانستن، نماد سنگ زیر بناي صنعت و توسعه، نماد معدن و سختي هایش، نماد مادري است که هنوز هم از شیره 

جانش مي بخشد و خم به ابرو نمي آورد، نماد پدري که فرزندان، قدردان زحماتش نیستند. 
ذوب آهن سنگ زیر بناي صنعت است و راه توسعه و صنعتي شدن را با فراز و نشیب هاي زیادي که داشته و 
دارد سپري مي کند. در دوران جنگ تحمیلي، وقتي که ذوب آهن هدف حمله قرار مي گیرد، پرسنل تا پاي جان 
مي مانند تا کارخانه دوباره در مدار تولید قرار بگیرد و این یعني فرهنگ ایستادگي و مقاومت، رشادت و از خود 

گذشتگي، تالش براي آباداني کشور و دلبستگي به سازمان.
ذوب آهن نمونه مختصري از کل کشور است و یقیناً به مثابه یک دانشگاه،علم و عمل را توامان در اختیار پرسنل 
گذاشته و دانش آموختگان ذوب آهن مانند شریان هاي خوني در پیکره میهن گسترش یافتند و با فرهنگ 

ذوب آهني، پایه گذار صنعت شدند.
آرزو دارم این کارخانه هر روز شاداب تر، سر زنده تر، قوي تر و رشید تر باشد. جایگاه ذوب آهن رفیع است. 
گرچه بي مهري ها چند صباحي، ذوب آهن را از اسب انداخت اما هیچ کس نتوانست و نخواهد توانست ذوب آهن 

را از اصل بیاندازد. 
خاطرات شیرین و تلخ زیادي وجود دارد. اما آنچه مرا به یقین به فرهنگ ذوب آهن رساند، روزي بود که بنا به 
دالیلي سیستمي خارج از ذوب آهن، علي رغم وجود مواد اولیه در بندر، امکان ترخیص کاال فراهم نمي شد. دست 
به دامن هرکسي که مي توانست مشکل سیستم را حل کند، شدیم و نشد که نشد.. بیش از سه روز همه تالش 
مي کردیم تا باالخره مشکل حل شد. من مدیر خرید مواد اولیه بودم. با اعالم خبر حل شدن مشکل، همزمان 
چندین نفر از همکاران مرتبط و پیگیر موضوع با چنان خوشحالي زاید الوصفي به من مراجعه کردند که گویا 
بهترین و خوشحال کننده ترین خبر را به آن ها داده باشند. باورش سخت است ولي چشمان شان از شادي برق 
مي زد. در آن لحظه بود که اشک شوق در چشمانم جاري شد و فهمیدم ِعرق و عالقه به ذوب آهن یعني چه... 
بدون اغراق مي گویم کار در ذوب آهن بیش ترین تاثیر را در زندگي ام داشته و دارد. هرچه دارم از برکت وجود 
این صنعت و رزق حالل آن است. درس ها آموختم از ذوب آهن و تجربیاتي که به جرأت مي توانم بگویم در هیچ 
شرکت دیگري با این وسعت از زمینه یادگیري فراهم نمي شد. اما چه تاثیري بر ذوب آهن داشتم را صادقانه 

بگویم در مقابل اندوخته ام، هیچ. 
فقط و فقط آرزو مي کنم در حد وظایف محوله، خدمت کرده باشم که نه مدیون گذشتگان و پیشینیان این 

صنعت باشم و نه مورد لعن و نفرین وارثان این صنعت.

محمدجعفر صالحی
معاون خرید ذوب آهن اصفهان:

ر�به، وصف ا�ندکی است از  ت�ب یا�نوس دا�نش و � ا�ق�
هان اده در ذوب آهن اص�ف �فرصت های �قا�بل است�ف

ذوب آهن نمونه 
مختصري از کل 

کشور است و 
یقيناً به مثابه یک 

دانشگاه،علم و عمل 
را توامان در اختيار 

پرسنل گذاشته و 
دانش آموختگان 
ذوب آهن مانند 

شریان هاي خوني 
در پيكره ميهن 

گسترش یافتند و با 
فرهنگ ذوب آهني، 

پایه گذار صنعت 
شدند.
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ذوب آهن اصفهان با سابقه بیش از نیم قرن تولید فوالد، همواره نماد تحقق آرزوي دیرینه کشور براي دست یابي 
به زیرساخت توسعه صنعتي بوده است تا آنجا که بیشتر فعاالن در حوزه تولید فوالد کشور امروز از دانش و تجربه 
خانواده بزرگ این شرکت براي به حرکت درآوردن چرخ تولید خود بهره مي برند. توسعه دانش فني و ایجاد تنوع 
در محصوالت از دیگر افتخارات این شرکت است به طوري که یکي از متنوع ترین دامنه های تولید فوالد ساختماني 

و صنعتي در این شرکت صورت مي پذیرد.
تولید انواع ریل، برگ زرین دیگري بر افتخارات این شرکت است که مسیر کشور در رسیدن به توسعه صنعت 
ریلي و رونق حمل و نقل بار و مسافر را در بر خواهد داشت. ذوب آهن اصفهان همواره به عنوان پیشتاز صنعت 
کشور در راستاي انجام تعهدات اجتماعي مطرح بوده و از کمک جاني و مالي به جبهه هاي حق علیه باطل، نقش 
بی تردید در دوران سازندگي و حضور فعال در جبران خسارات مالی و کاهش آالم ناشي از بالیاي طبیعي تا توسعه 
دانش با تربیت نیروهاي متخصص دانشگاهي و فني در خدمت کشور بوده است. از دیگر دستاوردهاي شرکت، 
حضور فعال در فعالیت هاي فرهنگي و ورزشي و حمایت از ورزشکاران و قهرمانان تیم ملي است که همواره نام 

کشور را در عرصه هاي ورزشي در سطح بین المللي مطرح نموده است.

بهزاد کرمی
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان :

توسعه صنعتی  ت � یرساحن با�نی ز� هان � ذوب آهن اص�ف
کشور است

توليد انواع ریل 
برگ زرین دیگري 

بر افتخارات این 
شرکت است که 
مسير کشور در 

رسيدن به توسعه 
صنعت ریلي و 

رونق حمل و نقل 
بار و مسافر را در 
بر خواهد داشت.

نگاه

19

Esfahan Steel Company



احساس بسیار خوبي دارم و مایه افتخار من است که در ذوب آهن اصفهان مشغول به کار هستم. این کارخانه عظیم خط اول جبهه صنعت 
است و نماد یک دانشگاه کاربردي، سخت کوشي، تاب آوري، گذر موفقیت آمیز از بحران ها،از خودگذشتگي، تولید محصوالت با کیفیت، 

ریسک پذیري و پیشتاز بودن در انجام تجربه هاي جدید است. 
ذوب آهن اصفهان شاخص هایي همانند بهره مندي از منابع انساني متخصص، سخت کوشي،قابلیت هاي باالي عملیاتي در تولید و صدور 
محصوالت با کیفیت، پاسخ گو بودن و ایفاي مسئولیت هاي اجتماعي، عدم وابستگي به یارانه هاي تولید به ویژه یارانه هاي انرژي و ... را دارا 
است. این عوامل سبب شده ذوب آهن اصفهان خود را به عنوان یک برند و الگویي براي سازندگي نه تنها در عرصه صنعت فوالد، بلکه به طور 

عام در صنعت کشور مطرح نماید.
آرزومندم روزي فرا رسد که شرکت ذوب آهن بتواند در راستاي رسالت خود به قابلیت هایي دست پیدا کند که مرزهاي دانش و فناوري 
در صنعت فوالد را تا آن حد بگشاید که توانایي ساخت کیفي ترین محصوالت فوالدي را با بیشترین ارزش افزوده در کالس جهاني از آن خود 
نماید و از این طریق رضایت خاطر تمامي گروه هاي ذي نفع، به ویژه پرسنل شریف و زحمتکش شرکت را در باالترین سطح برآورده سازد 
و با دستیابي به مزیت هایي که از سوي رقبا دست نیافتني باشند خود را به عنوان الگویي برجسته در کالس جهاني مطرح سازد. خاطرات 
شیرین در دوران خدمت بسیارند، و بیشترین آن ها به نتایجي مربوط مي شوند که از طریق آن ها شرکت ذوب آهن همگان را غافلگیر نمود 
و بر خالف تصور به توفیق هاي ارزشمندي دست یافته بود. پیاده سازي سیستم ERP، تولید ریل ملي، تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 
و... نمونه هایي از این دست هستند. اما در حیطه کار، شیرین ترین خاطره به زماني بر مي گردد که با وجودي اینکه برخي به خطا شرکت 
ذوب آهن را به عنوان یک شرکت ورشکسته، با فناوري فرسوده و... مي نگریستند، با تالش وصف ناپذیر همکاران حوزه مالي و اقتصادي و 
البته با تالش و پشتیباني برجسته مدیریت محترم عامل و همکاري سایر مدیران ارشد، میاني و همه کارکنان، شرکت توانست ساختار مالي 
و اقتصادي خود را در ابتدا با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابي دارایي هاي ثابت بهبود بخشیده و از شمولیت ماده 141 اصالحي قانون 
تجارت خارج شود، و سپس با تدوین و اجراي راهبردهاي موثر مالي و اقتصادي از طریق تهاتر بدهي هاي بانکي، تغییر وضعیت بدهي هاي 
باالي بانکي از سرفصل معوق به جاري، صفر نمودن چک هاي برگشتي، کاهش هزینه هاي مالي، بهبود نظام هاي بودجه بندي و گزارشگري 
درون و برون سازماني، بهبود مدیریت نقدینگي، بهبود تأمین مواد اولیه و موجودي ها و در نهایت تداوم و بهبود سودآوري، به عنوان یک نقطه 

عطف در تاریخ ذوب آهن توانست زیان انباشته خود را در عملکرد شش ماهه سال 1399 صفر نماید.
 این رویداد از آن جهت یک نقطه عطف بسیار مهم در تاریخ شرکت محسوب مي شود که بستر ورود شرکت به بازار اول بورس اوراق 
بهادار را فراهم مي نماید و براي نخستین بار به امید پروردگار متعال، با ارزش افزایي انجام شده مي توانیم شاهد توزیع سود بین سهامداران 
عزیز شرکت باشیم. بدیهي است که صفر نمودن زیان انباشته و بهبود سود آوري، گام بسیار اساسي در جهت بهبود رضایت کلیه گروه هاي 
ذي نفع همانند سهامداران، مشتریان، شرکاي کسب و کار، جامعه، و همچنین کارکنان بزرگوار و سخت کوش شرکت بوده و خواهد بود. با 
وجودي که منافع اقدامات فوق به همه گروه هاي ذي نفع رسیده و خواهد رسید، اما شیرین ترین بخش این قضیه براي من هنگامي است که 
این تالش ها بتواند بیش از پیش سبب بهبود معیشت و رضایت خاطر و لبخند کارگران زحمت کش و سخت کوش، و همه کارکنان بزرگوار 

ذوب آهن گردد.

احمد سليمی
معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان:

یع سود توز� بار شاهد � ین � ست� �برای �ن�ن
یم �بود واه� ین سهامداران حن ب� �
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نام و اعتبار ذوب آهن اصفهان بیشتر اوقات برای خود ما که در بطن کارخانه مشغول به کار هستیم 
شاید ملموس نباشد یا از آن آگاه نباشیم اما کافی است از بیرون به آن بنگریم تا جایگاه ویژه آن را 

درک کنیم. 
کماکان با گذشت سالیان و حتی با وجود صنایع بزرگ دیگر که 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 کشور 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 سال 
دفاع مقدس بوده و یکی از تأثیرگذارترین ها در این زمینه به شمار می رود. همکاران به طور کلی در هر 

برهه نقش بی بدیل خود را به نحو شایسته ایفا نمودند. 
در بعد سازمانی نیز شاهد ایجاد واحدهایی برای اداره امور بیش از 30 هزار نیرو در بخش ساخت و 
سپس تولید، می باشیم که با پیشرفت کار و تثبیت شرکت مباحث مدیریتی به سوی مدیریت جامع 

نیروی انسانی و سپس نگرش به سمت منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی دگرگون شده است.
 هدف غایی یک جامعه،سازمان و حتی فرد، رسیدن به تعالی است اگر سازمانی به تعالی که برتر از 
تولید و سودآوری است، دست یابد قطعاً به مصداق مثل چو صد آید نود هم پیش ماست آن ها هم به 

تبع آن، حاصل خواهد گشت.
سازمانی متعالی می شود که کارکنان آن اعم از مدیر،کارمند و کارگر متعالی بوده و در این راه گام بر 

می دارند. بنابراین باید هر کدام از ما سعی کنیم همه کارهایمان مبتنی بر این هدف باشد.
 اگر کسی وظیفه ای را بر عهده دارد با این رویکرد انجام دهد تا شرکت به سمت تعالی و پیشرفت 

برود.

مهدی بهرامی
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان:

ین است � هان ع�ب با �نام ذوب آهن اص�ف صنعت کشور �

در ابعاد سياسی و اجتماعی ذوب آهن پيشرو در تحوالت اساسی نظير 
انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس بوده و یكی از تاثيرگذارترین ها 

در این زمينه به شمار می رود. همكاران به طور کلی در هر برهه نقش
بی بدیل خود را به نحو شایسته ایفا نمودند. 

در بُعد سازمانی 
شاهد ایجاد 

واحدهایی برای 
اداره امور بيش از 30 

هزار نيرو در بخش 
ساخت و سپس 

توليد، می باشيم 
که با پيشرفت کار 

و تثبيت شرکت 
مباحث مدیریتی 
به سوی مدیریت 

جامع نيروی انسانی 
و سپس نگرش به 

سمت منابع انسانی 
و سرمایه های 

اجتماعی دگرگون 
شده است.
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حجت االسالم و المسلمين قاسم باقریان
 امام جمعه زرین شهر:

هان ذوب آهن اص�ف
رشد صنعت کشور را ر�قم زده است

بدون شک یکی از دستاوردهای بزرگ و یکی از افتخارات نظام اسالمی رشد و بلوغ صنعت کشور است. امری که 
بعد از انقالب، مسیر پیشرفت خود را آغاز و با سرعت در حال حرکت است آن هم با نگاه به بومی سازی، خودکفایی 
و رشد صنعتی. برای کشور مفید است که فن آوری آن بومی و متعلق به داخل باشد. خوشبختانه به برکت 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 ونیست. 
این کارخانه عظیم به عنوان مادر صنعت فوالد در پیشرفت اکثر صنایع به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش مهم و 

اساسی داشته است. این نقش بی بدیل و انکار ناپذیر در نگاه کلی، رشد صنعت کشور را رقم زده است. 
ذوب آهن اصفهان نام پر آوازه و پر افتخاری در کشور و حتی آسیاست. نامی که همواره در کنار صنایع ایران 
می درخشد. صنعتی که امروزه با وجود چالش ها و بی مهری ها هنوز پا برجاست و با قدرت به حرکت خود ادامه 

می دهد. 

ذوب آهن 
اصفهان نام 

پر آوازه و پر 
افتخاری در 

کشور و حتی 
آسيا است.
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حسين رجایی
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی:

ید د� �نگاه ما در دوره حب
تعامل و همکاری است دوستا�نه و �بر م�بنای �

ذوب آهن اصفهان مادر صنعت فوالد کشور است و نیم قرن از عمر این کارخانه عظیم می گذرد.مجموعه ای که 
به لحاظ شیوه تولید و قدمت آن نیروی انسانی شاغل به صورت مستقیم با ساخت و ساز، تعمیر و راه اندازی در 
ارتباط بودند و تجربیات بسیار خوبی نیز کسب کردند به نوعی که بازنشستگان این کارخانه تجربیات خود را در 
ساخت و راه اندازی صنایع مختلف کشور اجرایی کردند و هم اکنون می توانند کارخانه ای را از نقطه صفر، سر 
پا کنند. نقش بی بدیل ذوب آهن اصفهان ابتدا در تربیت و پرورش نیروی انسانی ماهر و کادر حرفه ای و سپس 
ساخت صنایع در گوشه و کنار ایران بر کسی پوشیده نیست. به نوعی می توان گفت صنایع، مدیون تجربه این 
مجتمع بزرگ به لحاظ فنی و تکنولوژیکی هستند لذا مدیریت ذوب آهن اصفهان باید تالش کند که این جایگاه 

رفیع و هویت صنعتی را حفظ نماید و از آن دفاع کند. 
نسبت به ذوب آهن اصفهان بی مهری های بسیاری شده که یک نمونه آن عدم بهره مندی این کارخانه از یارانه 
انرژی در مقابل سایر فوالدسازان است. این نکته تفاوت در قیمت تمام شده را رقم زده است. با مجموع مشکالت و 
در شرایطی که ذوب آهن فعالیت دارد تالش ها و زحمات مجموعه قابل تجلیل است اما همچنان تا نقطه مطلوب 
فاصله وجود دارد و لذا با تعریف طرح ها و ایده های نو می توان پروژه های مختلفی را در این کارخانه راه اندازی کرد 
که یک نمونه آن پروژه تولید ریل است. البته تغییر و تحوالت مداوم در راس مجموعه و هیأت مدیره، نگاه های 

سیاسی و ... نیز در ایجاد فضای فعلی تاثیر گذار بوده است.
این کارخانه در دوران گذشته،معادن کشور را در اختیار داشت و برای تأمین پایدار مواد اولیه مشکلی وجود 
نداشت اما متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، معادن از شرکت جدا شدند و جایگزینی هم در نظر گرفته 
نشد در این خصوص جای کار بسیاری وجود دارد تا ذوب آهن برای تأمین مواد اولیه با مشکالت امروزی مواجه 
نباشد. امروز این کارخانه ظرفیت تولید باالیی دارد اما به ویژه کمبود سنگ آهن مانع این تحقق تولید شده است. 
در این زمینه این آمادگی وجود دارد که مجدداً ذوب آهن را صاحب معدن کنیم و به راحتی چرخ تولید این 
کارخانه حرکت کند. در بحث قانون گذاری نیز معافیت های مالیاتی برای جلوگیری از صادرات مواد اولیه در حالی 
که صنایع داخلی حیات شان به آن ها گره خورده است، اقدام شاخص دیگر به شمار می رود و انشاءا... شرایطی 
فراهم شود تا مردم شهرستان لنجان نیز از ثمرات مثبت این اقدامات در زمینه های مختلف مانند اشتغال زایی 

و... بهره مند شوند.
را شکل  لنجان  آهن( هویت شهرستان  )ساخت ذوب  و صنعت  برنج(  )کاشت  فرهنگ کشاورزی  دو خرده 
می دهند که به هم گره خوردند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند و هر دو برای موفقیت باید خود را با شرایط مجموعه 
مقابل تطبیق دهند.هر چه این ارتباط و تعامل دوستانه تر و مبتنی بر تعامل و همکاری باشد به تبع موفقیت 
بیشتری حاصل می شود. این موضوع در بخش صنعت تا حدودی در حیطه مسئولیت های اجتماعی تعریف شده و  

نسبت به ذوب 
آهن اصفهان 
بی مهری های 
بسياری شده که 
یک نمونه آن 
عدم بهره مندی 
این کارخانه 
از یارانه انرژی 
در مقابل سایر 
فوالدسازان 
است. این نكته 
تفاوت در قيمت 
تمام شده را رقم 
زده است.
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نیاز است در زمینه های مختلف مورد توجه قرار گیرد. نگاه ما در دوره جدید دوستانه و بر مبنای تعامل و همکاری 
است تا انشاءا... بتوانیم وظایفی که نسبت به هم داریم انجام دهیم و از همدیگر پشتیبانی کنیم. 

ما همراهی و تعامل خودمان را به مجموعه مدیریتی ذوب آهن اعالم کردیم و بستر الزم را فراهم نمودیم، این 
به مسئولین کارخانه بازمی گردد که تا چه میزان در این خصوص همکاری داشته باشند. حتی اگر در دوره های 
قبل نیز اصطکاکی وجود داشته است انشاءا... در دوره جدید جبران فضاهای قبلی بشود. همچنین اگر مجموعه 
ذوب آهن نیاز به پشتیبانی قوی در سطح ملی و مجلس برای برطرف کردن چالش ها داشت اولین و محکم ترین 
پشتوانه آن نماینده شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی است که این موضوع هم شدنی است، مشروط بر 

این که مجموعه ذوب آهن بخواهد و ما هم آمادگی کامل خودمان را اعالم کردیم. 
این که کارخانه جرأت و شهامت به خرج داد و  تولید ریل ملی در ذوب آهن جای قدردانی و تشکر دارد، 
تکنولوژی الزم را برای تولید این محصول فراهم کرد 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 کارخانه 
ذوب آهن، نوسازی و بهینه سازی قسمت های مختلف کارخانه بر اساس اولویت بندی اقدام بسیار مهم دیگر 
محسوب می شود. در دوران گذشته ذوب آهن مجموعه تفریحی ورزشی به نام واحد داشت که اکثر جوانان آن 
دوران خاطرات بسیار شیرین و به یاد ماندنی از این مجموعه دارند و محیطی خاطره انگیز محسوب می شود. 
متاسفانه بر اساس تصمیماتی که طی همان دوران گرفته شد این مجموعه بزرگ و به یاد ماندنی تخریب شد در 
صورتی که می توانست همچنان به نسل های مختلف ارائه خدمت داشته باشد و خاطرات شیرینی را برای جوانان 

به یادگار بگذارد که البته بازسازی آن در دوره فعلی امکان پذیر است.

 اگر مجموعه 
ذوب آهن نياز 

به پشتيبانی 
قوی در سطح 
ملی و مجلس 
برای برطرف 

کردن چالش ها 
داشت اولين 
و محكمترین 

پشتوانه 
آن نماینده 
شهرستان 
لنجان در 

مجلس شورای 
اسالمی است

24

روایت23دمیاه
Esfahan Steel Company



ذوب آهن اصفهان شناسنامه تولید فوالد کشور محسوب می شود و نقش بنیادین و اساسی آن به عنوان یک صنعت مادر و پایه صنعت فوالد 
بر کسی پوشیده نیست، چرا که نه تنها بسیاری دیگر از صنایع به واسطه این واحد تولیدی زایش یافته و رشد و توسعه پیدا کرده اند،بلکه 

پوالد مردانی در این عرصه رشد و بالندگی یافتند که زمینه ساز توسعه همه جانبه کشور گردیدند.
مدیران، صنعتگران،متخصصین،کارشناسان مهندسین و کارگران ماهر تربیت شده در دامان این صنعت بزرگ،خدمات بسیاری به دیگر 
صنایع کشور ارائه داده اند و در هر نقطه ای از مملکت که صنعتی ایجاد شده و یا حتی ساختمانی بنا گردیده، نشانی از تولیدات این واحد 

عظیم ملی را می توان یافت. 
ذوب آهن اصفهان صنعتی بالنده و محرک است که با تکیه بر توان نیروهای خالق،توانمند و متخصص خود به الگوی خود باوری ملی تبدیل 
شده و عرصه های جهانی را در نوردیده است. این صنعت نه تنها بر نوآوری و افزایش کیفیت محصوالت تولیدی تأکید دارد، بلکه همواره 
سعی نموده که در عرصه مدیریت، توسعه فعالیت های زیست محیطی،فرهنگی،ورزشی،اجتماعی و... الگوهای نوینی به جامعه و صنعت کشور 

ارائه نماید.
اصفهان قبل از ایجاد ذوب آهن یکی از قطب های مهم صنعتی کشور محسوب می شد، اما توسعه صنعتی آن به واسطه صنایعی که در کنار 

واحدهای بزرگ فوالد خلق شدند شکل گرفت و در واقع از برکت وجود این صنعت مادر،اصفهان چهره نوینی از خود عرضه کرد.
شهرستان لنجان تا قبل از سال 1346 که عملیات اجرایی احداث کارخانه ذوب آهن شروع شد بیشتر محدود به مراکز جمعیتی روستایی 
بود و در واقع با احداث کارخانه ذوب آهن در اراضی این شهرستان، بر میزان مهاجرت های فصلی و دائمی منطقه افزوده شد به نحوی که 
در سال 1350 هم زمان با بهره برداری از کارخانه ذوب آهن و با هدف اسکان شاغالن مهاجر کارخانه و متخصصین ذوب آهن، فوالد شهر 
به عنوان شهر خوابگاهی در اراضی منطقه تاسیس گردید و بعدها با توسعه روز افزون آن به جرگه شهرهای شهرستان لنجان افزوده شد. 
افزایش روز افزون جمعیت نه تنها ساختارهای اجتماعی منطقه را متحول ساخته بلکه رویکرد اشتغال و فعالیت جامعه را عماًل از کشاورزی 
به کارگری و صنعتی تغییر داده است. این تغییر و تحوالت ناشی از توسعه صنعتی را در سایر عرصه ها از جمله توسعه آموزشی، فرهنگی، 
ورزشی و .... نیز می توان مالحظه کرد. ذوب آهن اصفهان در راستای سیاست های توسعه ای و مسئولیت های اجتماعی خود همواره تعامل 
مناسبی با مجموعه ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی شهرستان داشته است. نقش آفرینی مفید و موثر این مجموعه عظیم صنعتی را 
می توان در عرصه های مختلف عمرانی، فرهنگی و خدماتی شهرستان مالحظه کرد. بسیاری از طرح های عمرانی به موفقیت نمی رسیدند 
مگر با حضور و پشتیبانی این صنعت. اجرای پروژه های زیست محیطی از جمله ایجاد و نگهداری فضای سبز در قالب جنگل دست کاشت، 
احداث بیمارستان شهید مطهری فوالدشهر که با هدف حفظ و صیانت از سالمت منابع انسانی ذوب آهن تأسیس شد و در حال حاضر به 
عموم شهروندان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می نماید و تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن که به عنوان یکی از قدیمی ترین و 
پرافتخار ترین باشگاه های کشور، همواره در فعالیت های فرهنگی و ورزشی پیشگام بوده است از جمله فعالیت های تعاملی این شرکت در 
سطح منطقه محسوب می گردد. با وجود موارد مذکور در خصوص تعامالت منطقه ای شرکت سهامی ذوب آهن با شهرستان، انتظار عمومی 
این است که سطح تعامالت و همکاری ها در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اشتغال، افزایش یافته و این رویکرد 

زمینه ساز تحوالت عمیق اجتماعی گردد.

خدامراد صالحی
فرماندار شهرستان لنجان:

ود�باوری ملی است هان، الگوی حن ذوب آهن اص�ف
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 ذوب آهن اصفهان از اوایل انقالب و قبل از آن به عنوان یک صنعت ملی شناخته شده است. برای ساخت این 
مجموعه عظیم فوالدی هزینه بسیاری شده و چندین نسل با تعهد و تالش شبانه روزی زحمت کشیدند. نیروی 

انسانی این مجموعه توانمند در ایران حرف اول را می زند. 
ذوب آهن اصفهان همان گونه که در ساخت و راه اندازي صنایع مختلف کشور نقش آفرین بوده است، در 
جبهه هاي حق علیه باطل نیز به واقع خوش درخشید. این کارخانه صنعتي که به درستي از آن به عنوان خط 
اول جبهه صنعت یاد مي شود با اعزام نیروي انساني، ساخت قطعات و تجهیزات و تقدیم 287 شهید به انقالب 

رسالت خود را به سرانجام رساند. 
این کارخانه عظیم با همت و سخت کوشي کارکنان خود و همچنین بهره گیري از تکنولوژي روز مطابق با 
استانداردهاي جهاني، محصول استراتژیک ریل را در داخل کشور تولید کرد که این مهم افتخار بسیار بزرگي به 
ویژه در دوران تحریم براي ایران اسالمي به شمار مي رود و از دستاوردهاي صنعت کشور پس از انقالب محسوب 

می شود.
هم اکنون حدود 50 درصد از محصوالت نهایی ذوب آهن اصفهان به بیش از بیست کشور دنیا صادر می شود 

و این مهم نیز دستاورد بزرگی محسوب می شود.
نداشتن سنگ آهن  به دلیل  این شرکت عظیم  با ذوب آهن اصفهان مطلع هستم،  از مسایل مرتبط  بنده 
نمی تواند با ظرفیت کامل تولید داشته باشد زیرا متاسفانه بخش اعظمی از سنگ آهن تولیدی کشور صادر 
می شود و این در حالی است که همین ماده اولیه با ورود به این کارخانه و تبدیل شدن به محصول نهایی می تواند 

ارزش افزوده چند برابری را به ویژه در شرایط تحریم کنونی برای کشور به ارمغان بیاورد.
 متأسفانه معادن کشور به سمت تکمیل زنجیره خودشان رفتند و اقدام به تأسیس واحدهای فوالدی کردند 
که این اقدام شایسته ای نیست، باید ابتدا نیاز داخل و واحدهای فوالدی فعلی تأمین شود و سپس صادرات مواد 

اولیه و همچنین مجوزهای جدید فوالدی صادر شود. 
در  باید سرمایه خدادادی کشور،  اصفهان  مانند ذوب آهن  ایران زمین،  ملی  ماندن سرمایه های  فعال  برای 
اختیارشان قرار داده شود. این موضوع را به صورت ویژه از وزارت صمت پیگیری می کنم تا جهش تولید مد نظر 

رهبر معظم انقالب اسالمی محقق شود. 

حجت االسالم والمسلمين سيد ناصر موسوي الرگاني
نماینده مردم شهرستان فالورجان در مجلس شوراي اسالمي و عضو هيأت ریيسه :

پس از ا�ن�قالب  یل از دستاوردهای صنعت کشور � ید ر� تول� �
م�سوب می شود

 این کارخانه صنعتي که به درستي از آن به عنوان خط اول جبهه صنعت یاد
مي شود با اعزام نيروي انساني، ساخت قطعات و تجهيزات و تقدیم 287 شهيد 

به انقالب رسالت خود را به سرانجام رساند. 
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این کارخانه عظیم به عنوان اولین صنعت فوالدی کشور ، فراز و نشیب های بسیاری را تجربه نمود، اما توانسته 
با طرح های توسعه و توان فنی مهندسی کارشناسان خویش و همچنین تکنولوژی روز دنیا دستاورد های خوبی 

را رقم بزند.
 زنجیره تولید این شرکت از معادن تا تولید محصول نهایی نیاز است تداوم یابد، زیرا در حال حاضر دو کوره 
بلند فعال است و با وارد چرخه شدن کوره شماره یک، مواد اولیه برای تولید محصول نهایی باید در شرکت وجود 

داشته باشد.
 طرح های توسعه این شرکت باید به ثمر بنشیند و تولید این مجموعه نه تنها به سه میلیون و ششصد هزار تُن 

که برنامه ریزی شده بلکه به پنج میلیون تُن باید برسد .
ذوب آهن اصفهان زمانی که تاسیس شد مهمترین کارخانه صنعتی کشور بود. این صنعت بزرگ و ریشه 
دار محل تربیت مدیران، کارشناسان و تکنسین های ماهری بود که در ساخت سایر صنایع نقش داشتند یا 

اینکه نیروی انسانی با تجربه این کارخانه طی دوران مختلف در سطوح باالی مدیریتی کشور حضور یافتند. 
این شرکت خدمات ارزنده ای به جامعه ارائه داده است و در انجام  مسئولیت اجتماعی خود موفق عمل کرده 

است. 
یکی از دستاوردهای مهم این شرکت تولید ریل است .  آزمایشات مختلف کنترل کیفی بر روی ریل ذوب آهن 
توسط مراجع ذی صالح انجام گرفته است و ما این کارخانه را به عنوان تولید کننده ریل می شناسیم. در کنار 
ریل، تولید تیرآهن بال پهن نیز در صنعت ساختمان از اهیمت ویژه ای برخوردار است که در این کارخانه با کیفیت 

مطلوب انجام می گیرد . 
 این شرکت مادر صنعتی با جذب نیرو از سرتاسر ایران نقش موثری در اشتغالزایی و توسعه شهرهای پیرامون 

داشته است. در حوزه ورزش،ایجاد فضای سبز،بهره گیری از پساب و... نیز زبانزد می باشد.
ذوب آهن اصفهان با توانمندی متخصصان خود، هم اکنون به بومی سازی بیش از 80 درصد تجهیزات، قطعات 

و خطوط تولید دست یافته است .

حميدرضا فوالدگر
نماینده پيشين مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی :

ود  تماعی حن یت احب ام  مسئول� هان در ا�ن�ب ذوب آهن اص�ف
مو�فق عمل کرده است

این صنعت بزرگ و ریشه دار محل تربيت مدیران، کارشناسان و 
تكنسين های ماهری بود که در ساخت سایر صنایع نقش داشتند یا اینكه 

نيروی انسانی با تجربه این کارخانه طی دوران مختلف در سطوح باالی 
مدیریتی کشور حضور یافتند.
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مهدی طغيانی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس:

هان ذوب آهن اص�ف
اد کرد  ی�ب یع را ا� یمی از صنا� � یره ع�ن � ز�ن�ب

ذوب آهن اصفهان صنایع بسیاری را در شهرهای مختلف ایران پایه گذاری کرد. با شکل گیری این کارخانه، زنجیره ای عظیم از صنایع ایجاد 
شد و هم اکنون نیز به عنوان تنها تولید کننده انواع ریل در غرب آسیا، مسیر تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال را در پیش گرفته است 
که نوید بخش چشم اندازی روشن به شمار می رود.  در گذشته ریل از خارج از کشور وارد می شد که ارز بری فراوانی را در پی داشت اما 
هم اکنون این محصول با باالترین کیفیت و تنوع فراوان و مبتنی بر انواع و اقسام کنترل های روز دنیا در اولین فوالد ساز کشور ) ذوب آهن 
اصفهان(  تولید می شود،این دستاورد مهم، توسعه راه آهن کشور را رقم زده است. با این حجم از تولیدات کیفی نیاز است بررسی شود در چه 
حوزه هایی یارانه پنهان می دهیم،به عنوان مثال برخی از صنایع از یارانه گاز برای تولید محصوالت فوالدی استفاده می کنند در صورتی که 
اختصاص این یارانه انرژی برای سایر صنایع دیده نشده است. متأسفانه نگاه واحد به پرداخت یارانه انرژی در صنایع وجود ندارد، لذا نیاز است 
یک شیوه واحد به لحاظ برخورداری از یارانه انرژی حاکم شود نه این که در برخی از آن ها به دلیل شیوه تولید، مازاد یارانه انرژی را شاهد 
باشیم و در برخی دیگر این مقوله اساسی به فراموشی سپرده شود. واقعیت این است که در بحث جمع بندی و تحلیل پرداخت یارانه ها به 
صنایع،هیچ وقت یک بحث آمایشی انجام ندادیم که ببینیم این یارانه در کجا و به چه میزان مورد استفاده قرار می گیرد، تالش نکردیم توازنی 
در این خصوص برقرار کنیم و لذا نیاز است این مهم در راستای حمایت از تولید داخل، برقراری عدالت در بین بنگاه های اقتصادی و قیمت 
تمام شده محصوالت مورد توجه قرار گیرد. ما نمایندگان اصفهان لحظه ای در حمایت از صنعت و تولید اصفهان کوتاهی نخواهیم کرد و پای 

کار تولید و اشتغال در استان ایستاده ایم و همه تالش خود را برای توسعه و بالندگی صنعت اصفهان  به کار می گیریم.

آیت ا... حبيب ا... رهبر
ریيس دفتر هماهنگی تبليغات اسالمی ذوب آهن اصفهان:

تداوم آن یی در ا�ن�قالب و � ذوب آهن �ن�قش �به سزا�
داشته است

جاي تردید نیست که ملت رشید و اصیل ایران قبل از انقالب اسالمي گرفتار زمامداراني ناالیق و وابسته به بیگانگان 
بودند و هیچگونه استقالل فرهنگي و سیاسي نداشتند هیأت هاي حاکمه دربست در خدمت دولت هاي استعماري 

انگلیس و سپس آمریکا بودند. 
مستشاران آمریکایي به طور کلي تعیین کننده سرنوشت ملت بودند و هیأت حاکمه ناالیق که هیچ استقاللي از 

خود نداشتند به تمام معنا اجراء کننده برنامه بیگانگان بودند. 
مرجع بزرگ آن زمان حضرت امام خمیني )ره( مقدمات قیام علیه طاغوت را فراهم نمود و به پیروي از او روحانیت 
و مردم معتقد نهایت فداکاري را از خود نشان دادند. بدین ترتیب بعد از قرن ها یک حکومت اسالمي تشکیل شد. 

ضمناً پوشیده نماند که مجتمع عظیم ذوب آهن اصفهان نقش به سزایي در انقالب و تداوم آن داشته و با تقدیم 
شهدا، جانبازان و ایثارگران بسیار، برگ زریني در افتخارات این مجتمع عظیم به ثبت رسانده است. 

خداوند این نظام و رهبري امام گونه آن را و همه پیروان وي را در سایه لطـف خویش محفوظ دارد. 
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ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین شرکت تولید کننده فوالد در کشور به واسطه نیروی انسانی متخصص 
نقش مؤثری در سازندگی صنایع داشته است و توانسته بخشی از نیازهای توسعه ای کشور را طی سال های 
اخیر برآورده کند لذا باید از این نقش توسعه ای به نیکی یاد کرد و البته تالش نمود تا این جایگاه و تصویر 

روشن در ذهن مخاطبان همواره با همین نیک نامی باقی بماند و حتی ارتقاء یابد. 
ذوب آهن اصفهان و اصوالً صنایعی مثل صنعت فوالد نقش پیش برنده و اصطالحاً لوکوموتیو را برای کل 
صنعت و اقتصاد ایفا می کنند، من فکر نمی کنم دنیای بدون آهن و فوالد قابل تصور باشد و شنیدم به دلیل 
بازیافت صد در صدی فوالد در طبیعت،گرایش به استفاده از آن با همه پیشرفت هایی که در تولید محصوالت 
جایگزین است همچنان وجود دارد. لذا کلیت صنعت فوالد و آهن می تواند همیشه زیر بنایی،دوست دار و 

همراه محیط زیست و راهگشای جامعه باشد. 
کارخانه ذوب آهن اصفهان همان طور که عنوان شد برند خوش نامی است که به ویژه در تولید محصوالت 
ساختمانی و اخیراً در تولید ریل مورد توجه و تمجید مشتریان است. هر صنعت و بنگاهی ممکن است چالش 

ها و حتی ضعف هایی داشته باشد که باید از طریق برنامه ریزی در جهت رفع آن اقدام نمود. 
مجلس شورای اسالمی با تدابیر و وظایف ذاتی که از جنس قانون گذاری و یا نظارتی می تواند باشد به 
عنوان مثال با وضع قوانین حمایتی از تداوم و توسعه صنعت از بُعد کمی و کیفی و حذف قوانین و مقررات 
دست و پا گیر و مضر و همچنین نظارت بر دستگاه های حاکمیتی در راستای بهبود عملکرد آن ها و البته 
برخی از اوقات نظارت برای پیشگیری از بروز احتمالی مشکالت و تخلفات می تواند به صنعت فوالد کمک 

نماید. 
بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اولویت مجلس بر حمایت از تولید در جهت تحقق جهش تولید 
قرار دارد البته به صورت عملیاتی با ایجاد ارتباط مداوم بین صنعت و نمایندگان مردم، نیاز است مشکالت 

اطالع رسانی شود تا برای آن در حیطه وظایف رسمی مجلس، اقدام گردد. 
در پایان باید گفت صنعت و جامعه به لحاظ مباحث زیست محیطی)آب و هوا( و ... ارتباط و تاثیر دوسویه 
بر همدیگر دارند صنعت بخشی از جامعه هست و باید به مسئولیت خود عمل کند. قسمتی از توسعه اجتماع 
از طریق صنعت صورت می گیرد و از آن طرف جامعه نیز نقش مؤثری دارد. تعدادی از کارکنان ذوب آهن در 
اصفهان زندگی می کنند و شهروند این شهر محسوب می شوند لذا تاثیر فرهنگی متقابل آن ها بر فرهنگ شهر 
بسیار زیاد است. امیدوارم همیشه این دو همسایه ) شهر و صنعت ( از هم راضی باشند و به هم خیر برسانند. 

سيد مسعود خاتمی
ریيس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

هان توسعه ای ذوب آهن اص�ف ید از �ن�قش � با� �
یاد کرد یکی � به �ن� �

ذوب آهن 
اصفهان به 
عنوان اولين 
شرکت توليد 
کننده فوالد 
در کشور 
به واسطه 
نيروی انسانی 
متخصص 
نقش مؤثری 
در سازندگی 
صنایع داشته 
است

کارخانه ذوب آهن اصفهان، برند خوش نامی است که به ویژه در 
توليد محصوالت ساختمانی و اخيراً در توليد ریل مورد توجه و 

تمجيد مشتریان است.
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ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشور، رنسانس صنعتی را در ایران رقم زد. کارخانه ای 
که در کنار تولید متنوع، مرغوب ترین فوالدها و صادرات به نقاط مختلف جهان، فرهنگ همدلی، عشق به 
لقب گرفت. ایران  تاریخ صنعت  عنوان حماسه ساز  به  و  نمود  معنا  را  و...   خدمت، سازندگی، وطن دوستی 

 با ساخت ذوب آهن اصفهان ابتدا در مقیاس کوچکتر شهرستان لنجان، شهر  و  استان اصفهان دگرگون شد  و  
سپس انقالبی در بخش های مختلف کشور بر پا گردید.  این کارخانه عظیم، سفره رزقی به گستره ایران زمین 
گسترانید و  هم اکنون نیز تولید ریل ملی به دست مهندسان و تالشگران ذوب آهن اصفهان کشور را از واردات 

این محصوالت استراتژیک بی نیاز کرد.  
این کارخانه در زمینه مدیریت مصرف آب با تعریف پروژه های مختلف بازچرخانی آب و همچنین خرید پساب 
شهرهای مجاور، امیدوارم در آینده نزدیک ضمن ارتقاء تولید، برداشت آب از زاینده رود را به صفر برساند که این 

مهم برای استانی با خصوصیات جغرافیایی اصفهان دستاورد بزرگی به شمار می رود.
این شرکت در زمینه حفظ محیط زیست و رعایت استانداردهای زیست محیطی با صرف هزینه های باال 
بخش  باتری  درب های  ساخت  به  مربوط  آن ها  از  یکی  که  نمود  عملیاتی  را  مختلفی  زیست  پروژه های 
نشست. ثمر  به  شرکت  این  خالق  و  جوان  نیروهای  توانمند  دست  به  که  است  کارخانه  این   کک سازی 

در بخش حمایت ازمسئولیت اجتماعی نیز اقدامات ذوب آهن اصفهان قابل ستایش است.
عمده  بخش  که  کاشت  دست  جنگل  هکتار  پانصد  و  هزار   16 ایجاد  مطهری،  شهید  بیمارستان  ساخت 
فوالدشهر  شهر  ساخت  و  بنیان گذاری  فوالدشهر،  ورزشگاه  تأسیس  می شود،  آبیاری  دیم  صورت  به   آن 
به عنوان یکی از شهرهای مدرن کشور، ساخت اتوبان ذوب آهن و... بخشی از دستاوردهای این کارخانه مادر 

صنعتی در حیطه مسئولیت اجتماعی به شمار می رود.
هم اکنون که در آستانه 23 دی ماه سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان، شناسنامه صنعت ایران قرار داریم به 
همه تالشگران این کارخانه خداقوت می گویم و امیدوارم این مجتمع عظیم صنعتی جایگاه خود را در صنعت 

کشور باز یابد.

عباس رضایی
استاندار اصفهان:

هان ذوب آهن اص�ف
یران یخ صنعت ا� تار� حماسه ساز �

در زمينه مدیریت مصرف آب، این کارخانه با تعریف پروژه های مختلف 
بازچرخانی آب و همچنين خرید پساب شهرهای مجاور، اميدوارم در 
آینده نزدیک ضمن ارتقاء توليد، برداشت آب از زاینده رود را به صفر 

برساند که این مهم برای استانی با خصوصيات جغرافيایی اصفهان 
دستاورد بزرگی به شمار می رود.

30

روایت23دمیاه
Esfahan Steel Company



از تالشگران ذوب آهن اصفهان به دلیل تولید محصوالت جدید از جمله ریل ملی قدردانی می نمایم، 
طی بازدید محموله های ریل تولید شده در ذوب آهن را مشاهده کردم، هر چند هنوز عده ای این 
موفقیت و دستاورد مهم را باور ندارند اما با اطمینان می گویم ذوب آهن اصفهان، در صف اول مبارزه 
با تحریم و کاهش فشارهای اقتصادی قرار دارد و ایران را در تولید ریل خودکفا کرده است. نهضت 

داخلی سازی در ذوب آهن اصفهان با تولید ریل تبلور یافته است. 
مشکل کنونی ذوب آهن اصفهان تأمین مواد اولیه و به ویژه سنگ آهن است و مجموعه دولت، 
سازمان تأمین اجتماعی، هلدینگ شستا و شرکت صدرتأمین برای حل این مشکل عزم خود را جزم 
کرده اند و تصمیم اخیر دولت برای اختصاص سنگ آهن به این شرکت یک گام مثبت است، اما این 
مشکل باید ریشه ای حل شود و مواد اولیه برای تولید محصوالت استاندارد آن به صورت پایدار تأمین 

گردد. 

محمد رضوانی فر
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمين اجتماعی )شستا( :

با  هان، در صف اول م�بارزه � ذوب آهن اص�ف
یم �قرار دارد ت�ر� �

تصميم اخير دولت 
برای اختصاص 
سنگ آهن به این 
شرکت یک گام 
مثبت است ، اما 
این مشكل باید 
ریشه ای حل شود 
و مواد اوليه برای 
توليد محصوالت 
استاندارد آن به 
صورت پایدار 
تأمين گردد. 
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روزگاری بخش 
گسترده ای از 
معادن سنگ آهن 
و غيره در اختيار 
ذوب آهن اصفهان 
بود اما بی تدبيری 
موجب شد تا امروز 
این شناسنامه 
صنعت فوالد کشور 
که سنگ بنای این 
صنعت را گذاشت با 
مشكل تأمين سنگ 
آهن مواجه شود.

سالگرد تأسيس ذوب آهن اصفهان فرصتی شد تا با غالم رضا سليمانی مردی از دیار زاگرس، ایالم پر افتخار، 
رزمنده سنگرهای دفاع مقدس و توليد، استاد دانشگاه و فعال در صنعت ایران به گفتگو بپردازیم. سليمانی 
در حال حاضر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتأمين است و دغدغه او معدن و صنایع معدنی است. 
ساعت ها زمان صرف رفتن به مناطق و پروژه ها می کند تا سریع تر شاهد راه اندازی طرح هایی باشد که روزگاری 
خاک بر روی آنان نشسته بود. صحبت کردن با او خاص است چراکه با تمام وجود از آنچه دیده و شنيده سخن 
می گوید. گفتگو با وی بيش از یک ساعت به طول انجاميد و گفته هایی را بيان کرد که شخصاً به آن اعتقاد دارد 

از شكل گيری صنعت در دهه 40 تا توسعه این روزها. متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانيد: 

در ابتدا برایمان بگویيد که رشد صنعت را پس از انقالب چگونه ارزیابی می کنيد؟ 
 بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه پیش از انقالب، صنعت ایران پایه گذاری می شود. این روند در سال های 
1341 تا 1355 به اوج خود می رسد ذوب آهن اصفهان نیز در آن مقطع زمانی افتتاح می شود. شهرهای صنعتی 
ایران شکل می گیرد و این روند تا دهه 70 پیوسته ادامه دارد. از ابتدای دهه 80 سرمایه گذاری در صنعت نگاه 
ویژه تری به خود می گیرد به طوری که صنایع کوچک و متوسط در کنار صنعت راهبردی و استراتژیک ایران 
قرار می گیرد. حمایت های صنعتی در دولت وقت، کلیدی تر می شود، ثمره آن تولد سرمایه گذاری نوین در صنعت 

ایران است. 
در آن سال ها با توجه به سیاست ها، تکنولوژی های روز جهان وارد ایران می شود و می توانم بگویم که ورود 
تکنولوژی نقش چشم گیری در توسعه و تولید واحدهای صنعتی ایران داشته و امروز نیز به لطف آن سال ها 

صنعت ایران در منطقه و جهان مطرح است. 
نادیده نگیرید همان طور که گفته شد ویژگی های اصلی سرمایه گذاری های صنعتی در دوره پیش از انقالب، 
اجرای کلید در دست آن ها توسط خارجیان بود. آنچه در آن زمان بیش از همه مطرح بود، خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی آن ها توسط کارشناسان خارجی و به اصطالح »کلید در دست« بود. اما پس از انقالب اسالمی 
آنچه به عنوان دیدگاه حاکم بر اصول توسعه اقتصادی و صنعتی کشور غالب شد، بهره گیری از توانمندی های 
داخلی و باور این امر بود که ما می توانیم دارای صنعتی پویا و سالم باشیم و بر این اساس بود که قانون حفاظت 
و توسعه صنایع ایران تصویب شد که بعداً با ایجاد ثبات در کشور لغو شد. این را نیز بگویم که اقدامات مؤثری که 
وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در آن سال ها و سپس وزارت صمت طی مدت زمان کنونی در راه توسعه 
صنعت، معدن و تجارت که بخش جدایی ناپذیر دو رکن دیگر محسوب می شود انجام دادند، شرایط ایده آلی را 

در این صنعت به وجود آورد. 
در کنار این تحوالت طی دهه گذشته با تصویب و اجرای قانون شرکت های دانش بنیان، شاهد رشد چشم گیری 

در راه اندازی شرکت های مذکور در اقتصاد کشور در حوزه های مختلف صنعت و خدمات هستیم.

غالم رضا سليمانی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتأمين:

هان ذوب آهن اص�ف
یران است یرت صنعت ا� � �نماد عن
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 به نظر جنابعالی ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستين توليد کننده فوالد در کشور پس از انقالب در 
رشد صنعت کشور و فوالد چه نقشی داشته است؟ 

 وجود شرکتی همانند ذوب آهن اصفهان در ایران یک رویا بود. حتی در زمانی که مسئوالن امر به دنبال 
راه اندازی آن بودند، افرادی برداشت مثبتی به تکمیل این پروژه نداشتند. با این همه، رؤیای چنین شرکتی به 
حقیقت تبدیل شد و ایران به این صنعت دست یافت. وضعیت تولید ذوب آهن در آن سال ها متفاوت از این 
روزهایی است که بنده و شما مشاهده می کنیم. امروز برای توسعه شرکت، جوانانی داریم که دانش روز را برای 

تولید محصوالت استراتژیک دارا هستند، پس نمی توانیم مقطعی بررسی کنیم. 
چندی پیش در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران مطلبی از مدیرعامل ذوب آهن 
خواندم تحت این عنوان که شناسنامه صنعت فوالد کشور در 51 سالگی قرار دارد. این جمله جناب یزدی زاده 
به حق است و من نیز به عنوان یک عضوی از خانواده بزرگ صنعت ایران قبول دارم که شناسنامه فوالد ایران، 
ذوب آهن است. در دوران پس از انقالب همان طور که گفتم ورود جوانان با انگیزه موجب شد تا عالوه بر یک 
کوره بلند، 2 کوره بلند دیگر راه اندازی شود و ظرفیت تولید ذوب آهن چندین برابر شود. به جرأت می توانم 
بگویم امروز اگر شاهد رشد صنعت فوالد و راه اندازی کارخانه های دیگر در این صنعت هستیم این مهم به دلیل 
وجود ذوب آهن است. مهندسان ذوب آهن در راه اندازی بزرگترین مجتمع های فوالد ایران نقش داشته و دارند. 
عالوه بر این، بخش اعظم اکتشافات سنگ آهن کشور، مرهون تالش ها و کارهای علمی و اکتشافی ذوب آهن 
اصفهان است. هرچند بعد از خصوصی سازی، تنها فوالد ساز کشور، ذوب آهن که خودش نقش اصلی در اکتشافات 
سنگ آهن کشور داشت و روزی اکثر معادن سنگ آهن کشور متعلق به آن بود، بدون معدن گرفتار تأمین مواد 

اولیه مورد نیاز است. 
ذوب آهن اصفهان را چگونه صنعتی می بينيد و چه آینده ای برای آن متصور هستيد؟ 

 چندی پیش خبر خروج ذوب آهن از زیان انباشته به صورت گسترده در کشور منتشر شد. کوره بلندهای 
ذوب آهن با باالترین ظرفیت در حال فعالیت هستند، این کارخانه بارها مورد بازیابی قرار گرفت و امروز ذوب آهن 
اصفهان با تولید ریل و تیرآهن بال پهن در ایران یکه تازی می کند و در سطح بازارهای جهانی هم به عنوان یک 
برند معتبر و قابل اعتماد مطرح است. صنعت امروز ذوب آهن استراتژیک است و هیچ شرکتی را نمی توان در 
این خصوص با آن مقایسه کرد اما آینده ذوب آهن. تیم مدیریتی جدید به مدیرعاملی منصور یزدی زاده و هیأت 
مدیره کاردان توانسته است حاشیه ها را از شرکت دور و گره های موجود را یک به یک باز کند اما برای رسیدن 
به افق روشن، نیازمند حمایت های کلیدی در راستای تهیه مواد اولیه از جمله سنگ آهن است. اگر می خواهیم 
ذوب آهن در اوج باشد باید نیازهای این شرکت را تأمین و مشکالت آن را برطرف کنیم. در جلساتی که با مقامات 
امر داشتم نیز به این مهم تأکید کردم که ذوب آهن یک هویت است و این ذوب آهن است که می تواند با تولیدات 
خود بسیاری از نیازهای منطقه و آسیای میانه را تأمین کند پس بنده به آینده ذوب آهن بسیار خوشبین هستم 
و امیدوارم همانند سالیان گذشته تا به امروز چرخ کارخانه ذوب آهن در حال چرخش باشد و ما نیز به عنوان 

یک ایرانی به آن افتخار کنیم. 
برای حمایت از ذوب آهن که شيوه توليد متفاوت دارد و از یارانه انرژی برخوردار نيست چه تدابيری 

را مدنظر دارید؟ 
در پرسش قبل اشاره ای به چالش های پیش پای ذوب آهن اصفهان داشتم اما به عقیده بنده ذوب آهن در 3 

بخش که شامل نیروی انسانی، انرژی و مواد اولیه است باید همواره مورد حمایت قرار گیرد. 
این شرکت بالغ بر 14 هزار پرسنل دارد و انرژی مورد نیاز را از نیروگاه های برق کارخانه تأمین می کند و برای 
تأمین مواد اولیه آنچه توان دارد صرف می کند. البته بحث تکنولوژی و تجهیزات خود جای بحث دارد اما بنده 
می خواهم به این سه اشاره کنم چرا که خدا را شکر می گوییم که جوانان ما با بومی سازی توانسته اند بسیاری از 

تجهیزاتی که روزگاری وارد ایران می شدند را تأمین کنند. 

چندی پيش خبر 
خروج ذوب آهن 
از زیان انباشته به 
صورت گسترده در 
کشور منتشر شد. 
کوره بلندهای ذوب 
آهن با باالترین 
ظرفيت در حال 
فعاليت هستند، این 
کارخانه بارها مورد 
بازیابی قرار گرفت 
و امروز ذوب آهن 
اصفهان با توليد ریل 
و تيرآهن بال پهن 
در ایران یكه تازی 
می کند و در سطح 
بازارهای جهانی هم 
به عنوان یک برند 
معتبر و قابل اعتماد 
مطرح است.
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هدایت 14 هزار پرسنل بر روی کاغذ هم کاری ساده ای نیست، در تمامی بخش ها نیاز به آموزش، مراقبت و 
غیره وجود دارد بر این اساس نیاز است تمامی ارگان های کشور به طور وسیع همکاری با ذوب آهن را در دستور 
کار قرار دهند. امروز ذوب آهن اصفهان خود یک دانشگاه صنعتی برایمان محسوب می شود و این دانشگاه برای 

تعلیم، نیازمند یاری است. 
اما در بحث انرژی، شما بهتر می دانید که روش تولید منحصر به فرد این شرکت، کوره بلند است که موجب شده 
ذوب آهن از یارانه گاز استفاده چندانی نکند از طرفی دیگر انرژی مورد نیاز را از نیروگاه های برق خود کارخانه 
با کمترین وابستگی به گاز و با تعرفه باال تأمین می کند. در این خصوص امیدوارم مسئوالن امر به میزانی که از 
طریق پرداخت یارانه انرژی به سایر صنایع فوالد حمایت می کنند از ذوب آهن نیز حمایت کنند. در این خصوص 

بارها مکاتبات و جلساتی را داشته ایم که امیدوارم تا چندی دیگر شاهد خبرهای خوش در این زمینه باشیم.
نهایتاً در بحث تأمین مواد اولیه، روزگاری بخش گسترده ای از معادن سنگ آهن و غیره در اختیار ذوب آهن 
اصفهان بود اما بی تدبیری موجب شد تا امروز این شناسنامه صنعت فوالد کشور که سنگ بنای این صنعت را 
گذاشت با مشکل تأمین سنگ آهن مواجه شود. همکاران ما در دیگر نهادها بدانند که حیات ذوب آهن به مواد 
اولیه است و درصورتی که تأمین نشود مشکالتی در تولید به وجود خواهد آمد بنابراین بهتر است هرچه سریع تر 

این چالش را برطرف کنیم تا خدمتی به صنعت ایران در چنین سطحی انجام دهیم. 
البته از حمایت های دولت در زمینه صدور مجوز تأمین سالیانه یک میلیون و 750 هزار تن سنگ آهن که 30 

درصد نیاز ساالنه ذوب آهن به سنگ آهن است طی دو سال گذشته تشکر می کنم.
چه خاطره ای از ذوب آهن اصفهان دارید؟ 

خاطره های از ذوب آهن متعدد است. سال های کودکی و نوجوانی در کتاب های درسی با ذوب آهن آشنا شدم 
و در روزگار جوانی و دانشجویی در دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت دانشجوی کارآموز آشنایی ام صورت گرفت. 
اما روزی که جهت بازدید از ذوب آهن اصفهان در مسئولیت جدید رفتم، تصاویر سال های 1346 تا 1350 
را مشاهده کردم و سپس کوره بلندهای شماره یک و سه و خدا را شکر کردم که ما در دل خاورمیانه چنین 
کارخانه ای داریم و توانستیم بیش از نیم قرن چرخ آن را همچنان با تکیه به دانش و همت جوانان کشورمان 
بچرخانیم. شما وقتی صحبت از آلمان، فرانسه و آمریکا می کنید آنان از صنعتی که دارند به خود افتخار می کنند 
و می گویند کشور صنعتی جهان هستند بنده نیز وقتی در کارخانه بزرگ ذوب آهن حضور پیدا کردم به خودم 
افتخار کردم که عضوی از این خانواده هستم که همکارانش با غیرت در شرایط سخت، جلوه های بی نظیری از 

تولید ملی به وجود آورده اند. 
از دیدگاه شما ذوب آهن اصفهان نماد چيست و چه ویژگی های دارد که جریان سازندگی آن همچنان 

ادامه دارد؟
واژه های بی شماری را در باب نماد ذوب آهن در ذهن خود داشته و دارم اما نمادی که باید به آن اشاره کنم 
و به جمع بندی نیز در این خصوص رسیده ام این است که ذوب آهن اصفهان نماد "غیرت" صنعت ایران است. 
این جوانان که امروز حضور دارند به خوبی می دانند که میراث دار پدران و پدر بزرگانی هستند که با سختی 
خشت به خشت و مهره به مهره دیوارها و دستگاه های این کارخانه را در همان انتهای دهه 40 بنا کردند. آنان 
به خوبی می دانند که جوانان و مردانی بودند که با رفتن به خط مقدم جبهه سنگر مقاومت را حفظ کردند تا 
برادران شان در سنگر تولید نگذارند دشمن بعثی و هم پیمان هایشان به آرزوهایی که در سر دارند دست پیدا کنند. 
جوانان امروز غیرتی دارند که نسل به نسل به آنان انتقال پیدا کرده و جریان سازندگی و توسعه ذوب آهن اصفهان 
با آنان و نسل های آینده ادامه خواهد داشت.  همکاران این کارخانه عالوه بر ایفای نقش بی نظیر در تولید فوالد 
و مقاطع فوالدی مورد نیاز کشور در دوران دفاع مقدس نیز با حضور خود جلوه های بی نظیر از رشادت مردان 
آهنین ذوب آهن و غیرت ملی را نشان دادند و امروز ما در این کارخانه افتخار داریم که 287 شهید را تقدیم 

دفاع از میهن عزیزمان کردیم.

حيات ذوب 
آهن به مواد 
اوليه است و 

درصورتی که 
تأمين نشود 

مشكالتی 
در توليد 
به وجود 

خواهد آمد 
بنابراین بهتر 

است هرچه 
سریع تر این 

چالش را 
برطرف کنيم
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صنعت ذوب آهن در ایران و دنیا به عنوان صنعت مادر شناخته می شود. در کشورمان اگر به دوره های تحول صنعتی توجه کنیم،در می یابیم 
صنعتی شدن ایران با آغاز به کار ذوب آهن اصفهان رقم خورده است. این شرکت به عنوان یک مجموعه مادر صنعتی توانست،صنایع پایین دستی و 
باال دستی بسیاری را برای فعالیت های خودش تعریف کند و در حقیقت از این مسیر رشد و گسترش صنعت در کشور رقم خورد. ذوب آهن اصفهان 
به دلیل قدمت صنعتی، فراز و نشیب های فراوانی را سپری کرد. ابتدا قرار بود این کارخانه در بندرعباس ساخته شود، سپس به کرج منتقل شد. هم 
اکنون در کرج منطقه ای به نام ذوب آهن وجود دارد و در نهایت این کارخانه در اصفهان برنامه ریزی و ساخته شد. ذوب آهن اصفهان به اعتقاد من 
نماد اراده، تعهد، رشد و توسعه اقتصادی،تعصب به میهن و همچنین عالقه به پیشرفت و اراده آهنین برای هرچه بهتر شدن است. به خاطر می آورم 
در سال های 1380 تغییراتی در یکی از محصوالت که با استانداردهای ایران و اروپا، ناهمخوان بود باید صورت می گرفت و ذوب آهن بدون هیچ 
گونه مقاومتی خودش را با این استاندارد وفق داد. این مهم نشان می دهد اراده پویایی برای ارتقاء بیش از پیش در تمام دوران ها چه در مسئولین 

سابق این شرکت و چه در معاصران وجود دارد. 
بین سازمان استاندارد و ذوب آهن اصفهان از سه دهه قبل ارتباط دو سویه وجود داشته است. تدوین استاندارد از طرف ما بدون همکاری 
ذوب آهن اصفهان میسر نمی شد. به خاطر می آورم چندین سال رفت و آمد مکرر از سازمان استاندارد ایران به اصفهان و بر عکس بود تا هماهنگی های 
الزم انجام شود. استانداردهای مختلف مانند میلگرد، شمش، تیرآهن،نبشی و تمام مقاطع فوالدی با همکاری ذوب آهن اصفهان و سایر شرکت ها 
انجام گرفت، این ارتباط همواره دو سویه و توام با هم افزایی بوده است. یکی از بهترین خاطرات ما همکاری ذوب آهن برای تدوین استانداردهای 

مقاطع ساختمانی است. 
نکته دیگر این که ما توقع داریم ذوب آهن اصفهان و شرکت های مشابه در ارتباط با فعالیت های بین المللی مانند شرکت در کمیته های متناظر 

ایزو و یا حضور فعال در کمیته های فنی سازمان ایزو به ما کمک کنند. 
در بحث انرژی هم بر اساس مصوبات اصالح الگوی مصرف که یک قانون است،عمل کردیم و تا جایی که بتوانیم با ذوب آهن اصفهان همکاری 
می کنیم تا معیارهای مصرف انرژی را در واحدهای تولیدی خودش با رتبه بسیار خوب داشته باشد. در زمینه تولید ریل باید بگویم به دلیل این که 
خودم سال ها با این شرکت در رابطه با استانداردهای مختلف همکاری داشتم، می دانم تولید ریل آرزوی دیرینه ذوب آهن اصفهان بود تا از این طریق 
کشور بتواند وابستگی خود را به خارج قطع کند و به خودکفایی دست یابد. در سال 1394 تولید ریل به تازگی شروع شده بود، آن زمان به عنوان 
سازمان ملی استاندارد برای هرگونه همکاری اعالم آمادگی کردم تا ریل ایرانی را در صنعت حمل و نقل،ریل گذاری کنیم. این رؤیای حداقل بیست 
ساله با همت و تالش متخصصان ذوب آهن اصفهان به تحقق پیوست و این تالشگران موفق شدند گواهینامه استاندارد محصول ریل را نیز دریافت 

کنند که دستاورد بزرگی به شمار می رود و هم اکنون این محصول در محورهای مختلف راه آهن کشور مورد استفاده قرار می گیرد. 
ذوب آهن اصفهان در کنار تولید محصوالت فوالدی متنوع و منطبق با استانداردهای روز دنیا، در دوران دفاع مقدس نیز با ساخت پل های شناور 
و همچنین تأمین سایر قطعات و تجهیزات، نقش مؤثری در پشتیبانی از جبهه های جنگ داشته است. ذوب آهن اصفهان هم اکنون نیز از طریق 
برقراری تعامل نزدیک با پیشگامان خود در سطوح مختلف توانسته تجربیات آن ها را با دانش قشر جوان تلفیق کند و از این مسیر موفقیت های خوبی 

کسب نماید. من از همه کارکنان و همکاران ذوب آهن اصفهان به خاطر تالش هایی که برای سربلندی مردم ایران انجام می دهند، تشکر می کنم.

نيره پيروز بخت
ریيس سازمان ملی استاندارد ایران :

استا�نداردها  ین  تدو� � در  هان  اص�ف آهن  ذوب 
یدی داشته است �ن�قش کل�

ذوب آهن اصفهان به اعتقاد من نماد اراده، تعهد، رشد و توسعه 
اقتصادی،تعصب به ميهن و همچنين عالقه به پيشرفت و اراده آهنين 

برای هرچه بهتر شدن است. 

نگاه
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ذوب آهن اصفهان یکی از صنایع پایه و از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود. بنده در دوران 
فعالیت در سمت معاونت ریاست جمهوری نیز بازدیدی از ذوب آهن اصفهان داشتم.آماده سازی کوره بلند شماره یک این 
کارخانه عظیم که بیش از نیم قرن از عمر آن می گذرد جای تشکر و قدردانی دارد.  یکی از جاذبه های ذوب آهن اصفهان تولید ریل مطابق با آخرین 
استاندارد های روز دنیا است و امروز این فراق خاطر را داریم که این شرکت مادر صنعتی می تواند کلیه نیازهای خطوط راه آهن کشور را پوشش 
دهد و لذا می توانم بگویم خودکفایی در تولید ریل ملی، ثمره تالش و کوشش شبانه روزی متخصصین ذوب آهن اصفهان است. نسل آینده قطارهای 
ایران،از نوع پر سرعت هستند که ذوب آهن اصفهان تأمین ریل استاندارد آن ها را از شمال تا جنوب و شرق تا غرب پوشش می دهد.  مطلع شدم این 
شرکت عظیم به دلیل نداشتن سنگ آهن نمی تواند با ظرفیت کامل تولید داشته باشد زیرا بخش اعظمی از سنگ آهن تولیدی کشور متأسفانه صادر 
می شود و این در حالی است که همین ماده اولیه با ورود به این کارخانه و تبدیل شدن به محصول نهایی می تواند ارزش افزوده چند برابری را به ویژه 
در شرایط تحریم کنونی برای کشور به ارمغان بیاورد. انشاءا... به کمک نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مبحث مهم اختصاص دادن 

معدن به ذوب آهن اصفهان را به صورت جدی از وزارت صمت پیگیری می کنیم تا مشکل تأمین مواد اولیه این شرکت برطرف شود. 

حجت االسالم و المسلمين سيد محمدرضا ميرتاج الدینی
نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی:

تالش و کوشش  ثمره � یل ملی، � ید ر� تول� یی در � ا� ودک�ف حن
هان است ین ذوب آهن اص�ف صص� ش�با�نه روزی مت�ن

کشور ایران با تمدن چندین هزار سالة از پیشتازان صنعت  ذوب فلزات به شمار می رود. به لحاظ افزایش سرعت تحوالت 
در زمینة تکنولوژی تولید فوالد در کشورهای صنعتی و نیاز روز افزون به محصوالت فوالدی، ایران در زمره وارد کنندگان 
محصوالت فلزی قرار گرفت و ایجاد یک کارخانه ذوب آهن که مادر صنایع محسوب می شد به عنوان یک آرمان ملی از دوره 

قاجار مطرح بود که این مهم همواره با موانع متعددی از جمله مشکالت سیاسی داخلی،خارجی و محدودیت های مالی مواجه گردید. 
از طرفی اصفهان از دیر باز در زمره مراکز صنعتی در ایران به شمار می رفت که پیشینه صنعتی آن، چنین شهری را به یکی از مراکز تجمع کارگران 
ماهر تبدیل نموده بود، این امر از دید برنامه ریزان ذوب آهن اصفهان دور نماند و تجمع گروهی از کارگران متخصص در اصفهان و همچنین مهاجرین 
سایر شهرها سبب شد که نیروی انسانی این صنعت پایه تأمین شود. هر یک از صنایع مختلف کشور را بررسی کنیم به نحوی ذوب آهنی ها در ساخت 

و راه اندازی آن نقش چشمگیری داشتند و این جریان سازندگی همچنان ادامه دارد. 
صنایع فلزی مدرن که ذوب آهن اصفهان جایگاه مهمی در میان آن ها داشت در اشتغال زایی و تحرک بخشی بر صنعت کشور نقش برجسته ای ایفا 
نمود، تأسیس این کارخانه به عنوان یک صنعت ملی در شهرستان لنجان انصافاً تاثیرات مؤثری داشت که مهمترین برکت آن اشتغال زایی برای مردم 

این شهرستان و همچنین سایر نقاط کشور می باشد. 
تولید محصول استراتژیک ریل به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان خودکفایی را برای کشور رقم زد و هم اکنون این کارخانه عظیم تنها تولید 

کننده ریل در غرب آسیا به شمار می رود، این دستاورد بسیار مهم افتخاری برای کشور ایران به شمار می رود.  
بیش از نیم قرن از عمر اولین تولید کننده فوالد ایران می گذرد،صنعتی مادر که دیگر صنایع ایران زمین را پایه گذاری کرد و در هر نقطه از ایران 
اسالمی نامی نیک از خود بر جایی گذاشت. انشاءا... همان گونه که ذوب آهنی های پر تالش غیر ممکن ها را به ممکن تبدیل کردند هر روز شاهد 

رشد و شکوفایی بیش از پیش در این کارخانه شاهد باشیم.

ایرج موفق
ریيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

شی  ت�رک �ب�ن یی و � الزا� هان در اشتعف ذوب آهن اص�ف
ا �نمود ی�ف سته ای ا� �بر صنعت کشور �ن�قش �برحب
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اگر بخواهیم ورود ایران را به مباحث صنعتي به صورت ریشه اي و زیربنایي بحث کنیم،ذوب آهن اصفهان به گردن کشورمان بسیار حق دارد. 
فقط ذوب آهن را نگاه نکنید، بعید مي دانم در کل ایران شهري را پیدا کنید که یکي از اهالي آن شهر، ساکن فوالدشهر و یا بخشي از اصفهان 
نباشد. فوالدشهر، تنها شهري بود که پنجاه سال قبل از لحاظ ساختاري، معماري و شهرسازي مدرن استاندارد توسط ذوب آهن ساخته شد.    
در خصوص نقش ذوب آهن اصفهان در سازندگي صنایع ایران باید بگویم صنایعي مانند فوالد مبارکه و... را باید در رده هاي بعدي دید. 

فوالد مبارکه و امثال آن فرزندان و نوه هاي ذوب آهن محسوب مي شوند. 
تاسیس مجتمع فوالد مبارکه در کنار ذوب آهن اصفهان، به دلیل بهره گیري از توانمندي هاي این کارخانه عظیم در زمینه هاي مختلف 
بود. اگر صنایع کشور را به عنوان یک خانواده در نظر بگیریم، ذوب آهن اصفهان نقش پدر بزرگ این خانواده را دارد و اگر بخواهیم ذوب آهن 
را نفي کنیم، مثل این است که پدر بزرگ )بزرگ خاندان( را نفي کردیم. نفي ذوب آهن اصفهان به عنوان پایه گذار اصلي ساختارهاي سنگین 

صنعتي کشور، نادیده گرفتن حقیقت و خورشید تابان در ظهر یک روز آفتابي تابستان ایران است.
توصیه من به مسئوالن ذوب آهن اصفهان این است که دانش گران سنگ این مجموعه عظیم را مکتوب نمایند. بدون اغراق در توسعه 
صنعتي ایران هر چه داریم از ذوب آهن اصفهان داریم. دانش فني، تجربه، توسعه، عشق به کار و تالش و ... را این کارخانه عظیم به کل 

کشور تزریق کرد.
در بخش آموزش عالي رشته هایي مانند مهندسي معدن، مکانیک، برق، عمران و ... به تبعیت از نیاز ذوب آهن اصفهان در کشور ایجاد شدند. 
در سالي که ذوب آهن اصفهان شروع به کار کرد، ما یک سري رشته هاي تحصیلي اندک داشتیم. اگر ریشه این رشته ها را از طریق استادان 
و مهندسان بررسي کنیم، در خواهیم یافت که به واسطه ذوب آهن اصفهان این رشته ها و در کنار آن دانشگاه هاي متعدد فني، مهندسي و 

صنعتي در سطح کشور تاسیس شدند.
من اعتقاد دارم باید موزه اختصاصي ذوب آهن اصفهان به صورت تخصصي و بر پایه علمي و تجربي ساخته شود. همچنین سمبلي از این 
کارخانه در کنار دانشگاه هاي فني- مهندسي و صنعتي و سایر صنایع فوالدي کشور قرار داده شود،هویت صنعتي ما ایرانیان ذوب آهن 

اصفهان است.
در زمان تاسیس ذوب آهن و حتي سال ها پس از آن شرکت ها نمي دانستند باید مکان هایي براي تفریح سالم مهندسان، کارکنان و 
خانواده هاي آن ها ایجاد نمایند که هم در شادابي آن ها مؤثر است و هم در ارتقاي بهره وري، اما ذوب آهن اصفهان این کار را در کنار سد 

زاینده رود و چادگان انجام داد و بنابراین دیگران در این زمینه هم  مدیون اولین فوالد ساز کشور هستند. 
شاید به من خرده گرفته شود که نگاهي افراطي به این قضیه دارم اما به صورت استداللي براي شما ثابت خواهم کرد که اگر بعد از ذوب 
آهن چند ارگان در مناطق شمالي کشور تفریحگاه ایجاد کردند همگي به تبعیت از ذوب آهن بود. اگر منصفانه قضاوت شود، نقش ذوب آهن 
اصفهان در ایران امروز هم به لحاظ توسعه منابع انساني و هم به لحاظ گسترش فرهنگ صنعتي و نیز توسعه فیزیکي بر کسي پوشیده نیست. 
بنابراین باید گفت در زندگي تک تک ما ایراني ها فرهنگ ذوب آهن از لحاظ زیرساختي، دانشگاهي، مدارس، شهرسازي، اشتغال زایي و... 
اثبات شده است . در صنایع ایران به جز شرکت ملي نفت ایران، ذوب آهن اصفهان تنها واحد صنعتي بوده است که از بدو تأسیس داراي 

بیمارستان اختصاصي بوده است که جداي از شهرستان و استان به مردم کشور نیز خدمت رساني کرده و مي کند.
ذوب آهن را نباید در استان اصفهان دید بلکه باید در پهنه ایران زمین به آن نگاه کرد. به هر طریقي که فکر کنیم ما مدیون ذوب آهن 

اصفهان هستیم. 

برات قبادیان
معاون پژوهشی وزیر صنعت، معدن و تجارت :

با توسعه صنعتی کشور � راق � �بدون اعن
ورد هان ر�قم حن ذوب آهن اص�ف
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در زمینه رشد صنعت بعد از انقالب اعداد و ارقام بسیار مهمی را می توان مطرح کرد،در سال 1357 کل تولید 
فوالد به 400 هزار تن هم نمی رسید در حالی که سال گذشته توانستیم 28 میلیون تن فوالد تولید کنیم. در 
آن سال ها مس تولید نمی شد اما در سال 1398 توانستیم 260 هزار تن مس تولید کنیم و همچنین حدود 

10 هزار تن آلومینیوم تولید قبل از انقالب در سال 1398 به حدود 320 هزار تن رسید. 
همه اعتقاد دارند نیروهای متخصصی که در ذوب آهن اصفهان تربیت شدند، در توسعه صنعت فوالد کشور و 
سازندگی آن نقش بسزایی داشتند به ویژه در مقطعی که ایران وارد کننده فوالد بود، ساخت ذوب آهن اصفهان 
روزنه امیدی را نوید داد و این کارخانه عظیم فوالدی توانست بخش عمده ای از نیاز کشور را تأمین کند اما 
به دلیل شیوه تولید )کوره  بلند( و این که از یارانه انرژی )گاز ارزان( بی بهره است نتوانست توسعه های خود را 

پیش ببرد.
امروزه اگر شرکت هایی را می بینیم که به هنگام ساخت ذوب آهن اصفهان هیچ وجود خارجی نداشتند اما 
تولیدشان از این کارخانه بیشتر است به دلیل آن است که به گاز ارزان کشور وصل هستند اما ذوب آهن همچنان 

در این روش ماند و به دلیل مشکالت تأمین زغال سنگ و ... نتوانست توسعه دهد.
آنجایی که  از  اما  افتادند  احیا مستقیم  از روش  استفاده  به فکر  قائم  با احداث طرح  مسئولین در مقطعی 

مداخالتی در طرح ها پیش آمد این اقدام به ثمر ننشست. 
هنوز بسیاری از محصوالت ذوب آهن اصفهان منحصربفرد است با وجود این که امروز ظرفیت تولید 37 میلیون 
تن فوالد داریم اما در ریل و تیرآهن های بال پهن ذوب آهن تولید کننده منحصر بفرد است و از همه مهمتر 
این که محصوالت این کارخانه عظیم فوالدی برندی مطرح به شمار می روند. اگر مردم در شرایط عادی بخواهند 

محصولی را انتخاب کنند،قطعاً محصوالت ذوب آهن اصفهان را استفاده می کنند. 
ذوب آهن اصفهان هم اکنون لوکوموتیوی است که قطار معادن زغال سنگ کشور را پیش می برد، یعنی این که 
ادامه حیات معادن زغال سنگ کشور و سپس توسعه آن ها به حیات تولید ذوب آهن اصفهان گره خورده است و 
لذا کشور از این بابت به ذوب آهن مدیون است. به غیر از بخش اندکی از زغال و کک، که این شرکت به دلیل 
تنظیم کیفیت به ناچار سالیانه وارد می کند، عمده زغال سنگ از داخل کشور تأمین می شود و همه معدن کاران 

کشور از ذوب آهن ممنون هستند.
یک اقدام خوبی که دولت انجام داد تخصیص سنگ آهن به میزان یک میلیون 750 هزار تن به ذوب آهن در 

سال بود که به مدت پنج سال انشاءا... ادامه خواهد یافت. 
ذوب آهن اصفهان، حس نوستالژیک در صنعت فوالد ایران است،زمانی که این اسم را می شنویم ناخودآگاه به 
یاد فوالد می افتیم. این مهم به قدمت ذوب آهن اصفهان برمی گردد. انشاءا... این کارخانه عظیم فوالدی پایدار 
است و با کاهش قیمت تمام شده فوالد می تواند در صحنه رقابت های داخلی و خارجی موفقیت های بیشتری 

کسب نماید. 

جعفر سرقينی
سرپرست پيشين وزارت صنعت، معدن و تجارت :

یک  هان،حس �نوستالژ� ذوب آهن اص�ف
یران است در صنعت �فوالد ا�

هنوز بسياری از 
محصوالت ذوب 

آهن اصفهان 
منحصربفرد است 

با وجود این که 
امروز ظرفيت 

توليد 37 ميليون 
تن فوالد داریم 

اما در ریل و 
تيرآهن های بال 
پهن ذوب آهن 

توليد کننده 
منحصر بفرد است
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با تبریک سالگرد تاسیس شرکت ذوب آهن اصفهان و تبریک به ملت ایران که پس از مخالفت های زبانی، 
اطالعاتی و عملی غرب در مورد امکان ایجاد صنعت فوالد در کشور دولت وقت با نزدیک شدن به اتحاد جماهیر 
شوروی توانست در سال 1344 قرارداد ذوب آهن اصفهان با تکنولوژی کوره بلند موجود در شرق را منعقد کند و 

باالخره در سال های 1350و1351 شاهد اولین تولید فوالد صنعتی در کشور شدیم. 
گرچه  کارخانه ذوب آهن اصفهان فقط یک شرکت صنعتی بود لیکن دامنه تأثیری گذاری آن در نیروی انسانی 
و توسعه اقتصاد کشور به مراتب بیشتر بود به نحوی که نیروهای آموزش دیده در این مجتمع به تدریج با توزیع در 

سطح اصفهان و کشور موجب توسعه صنعتی شدند.
در اوایل دهه 60 که مسئولیت شرکت توانیر را به عهده داشتم و پیگیر احداث نیروگاه یک هزار مگاواتی بخاری 
شهید رجائی بودم نیاز به آرماتورهای قطور از نوع A3 بود که تا آن زمان آرماتور با این کیفیت و اندازه در ایران 
تولید نشده بود و ما نیز ارز کافی جهت واردات نداشتیم،با مذاکرات و جلساتی که با مدیریت و مهندسین ذوب 
آهن داشتیم خوشبختانه این مهم را آقایان در سال 1363 و یا 1364 انجام داده و مشکل طرح نیروگاه حل شد. 
گرچه به خاطر شرایط جنگ تحمیلی و تحریم و تغییر مالکیت ها ذوب آهن اصفهان اغلب با مشکالت مالی مواجه 
بود لیکن با نوسازی، افزایش ظرفیت و ایجاد تنوع محصول توانست در دهه اخیر جایگاه بهتری را در تولید فوالد 

و محصوالت فوالدی کسب نماید.
پروژه تولید ریل یکی از آرزوهای مردم ایران بود که تحقق نیافت،در دولت دهم که بنده وزیر صنعت، معدن و 
تجارت شدم با برگزاری جلسات متعدد و حمایت معنوی و مالی قرارداد دانش فنی و تجهیزات خطوط تولید ریل 
از کشورهای مختلف غربی خریداری و در زمان فشرده در حالی که گزارش های پیشرفت کار را ماهانه از مجری 
محترم دریافت می کردم این پروژه به سرانجام رسید و به دست جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم در 

سال 1396 افتتاح گردید.
علی رغم مکاتبات با وزیر محترم راه و شهرسازی وقت و شرکت راه آهن در مورد خودداری از خرید خارجی ریل 
و سفارش گذاری به داخل، متأسفانه به دالیل واهی مانند عدم اطمینان به کیفیت ریل تولید داخلی، عدم امکان 
تأمین فاینانس چند ساله از سوی ذوب آهن، ارائه تسهیالت فاینانس توسط تولید کنندگان ترک و هندی برای 
چند سال از متوقف نمودن خرید خارجی و خرید از ذوب آهن اصفهان خودداری کردند که بحمدا... در یکسال 
اخیر به خاطر قطع فاینانس خارجی و اصرار بر مصرف کاالی داخلی، تولید مجدد و شروع مستمر و خرید ریل، 
تحت عنوان »ریل ملی« آغاز شد و انشاءا... ضمن جلب رضایت راه آهن از سوی ذوب آهن، دوستان مصرف کننده 

نسبت به خرید و استفاده از ریل داخلی افتخار خواهند نمود.
اقدامات مؤثر در کاهش آالیندگی و توسعه فضای سبز،کاهش مصرف آب به ازاء هر واحد تولیدی از اقدامات 
مثبت و مؤثر این شرکت است. ضمناً شروع و توسعه صادرات محصوالت کیفی به کشورهای همسایه و جهان و 

استمرار آن نیز از اقدامات شایسته و مفید شرکت می باشد.
در پایان برای کلیه کارکنان و مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان آرزوی موفقیت های بیشتر دارم. 

محمدرضا نعمت زاده
وزیر پيشين صنعت، معدن و تجارت: 

هان در  یر گذاری ذوب آهن اص�ف ث� تا� دامنه �
توسعه کشور مشهود است �
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سال 1347 که دانشجوی دانشکده پلی تکنیک تهران )امیرکبیر( بودم، یک روز 
آقای دکتر البرزی معاون آقای عبدالحمید شیبانی به منظور جذب نیرو در دانشکده ما 
سخنرانی کرد، پس از آن به دلیل عالقه ای که به صنعت داشتم، به اصفهان آمدم و در 
تاریخ بیست و هفتم مردادماه سال 1348 در پایگاه ماشین آالت ساختمانی ذوب آهن  

استخدام شدم.  
در ششصد دستگاه به مهندس علی نژاد که رییس اکیپ ثابت و متفرقه بود معرفی 
شدم، چندی مسئول ایمنی فنی بودم و بعد از آن به ریاست اکیپ اکسکا واتورها 
منصوب شدم. آخرین حقوق من در کارخانه روزی 80 تومان بود، آن وقت ها فکر 

می کردم حق السکوت به ما می دهند! 
بنده تا سال 1352 در کارخانه حضور داشتم، کارشناسان روس )تکاچف، ماخوف و 
پاتاپوف( در کارخانه فعالیت داشتند. به یاد دارم، ذوب آهن ابتدا با همکاری روس ها و 
بعد از خروج آن ها از کشور با تالش و کوشش شبانه روزی نسلی عاشق و متعهد طی 
چهار سال ساخته شد، پروژه ای که به لحاظ عظمت و زمان ساخت در کشور نظیر 

ندارد.
 ذوب آهن اصفهان به اعتقاد من نماد افتخار و خودکفایی در مقابل غربی ها و تربیت 
نیروی انسانی متخصص است. شیرین ترین خاطره ام مربوط به راه اندازی کوره بلند 
شماره دو است زیرا مخالفت هایی در این خصوص وجود داشت اما این دستاورد مهم 

به ثمر نشست، آن روز خوشحالی در چهره همگان موج می زد. 
در آن دوران به دلیل این که نیروی انسانی فنی در کشور کم بود، یکی از مهندسین 
با عوامل خود، افراد را چند روزی آموزش می داد و بعد از آن ها امتحان می گرفت و 
پس از قبولی به کار گمارده می شدند، دستمزد کارگر ساده در آن دوران هشت تومان 
بود. نیروی انسانی متخصص ذوب آهن اصفهان در ساخت و راه اندازی صنایع مختلف 
کشور مانند مجتمع فوالد مبارکه، خراسان، خوزستان و ... نقش تعیین کننده داشتند 
و هم اکنون نیز این سرمایه انسانی ارزشمند در بخش های مختلف صنعتی کشور 

حضوری شایسته دارند و این نام نیک نسل به نسل منتقل می شود. 
بتواند در سایر  تأمین هزینه های سازمانی  آرزو دارم ذوب آهن اصفهان در کنار 
زمینه های صنعتی نیز حضوری فعال داشته باشد و روز به روز توسعه و شکوفایی 

بیشتر آن را شاهد باشیم.  

سيد حسين موسویانی
پيشگام ذوب آهنی و اولين وزیر معادن و فلزات:

هان یک ذوب آهن اص�ف �نام �ن�
�نسل �به �نسل منت�قل می شود

 ذوب آهن 
اصفهان به اعتقاد 
من نماد افتخار 
و خودکفایی در 
مقابل غربی ها 
و تربيت نيروی 
انسانی متخصص 
است.
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ارتباط من با ذوب آهن اصفهان به دو بازدید برمي گردد، بازدید اول از کوره بلند شماره یک انجام گرفت، آن موقع هنوز 
ذوب کامل از آن گرفته نشده بود و در سال 1354 نیز از کارخانه که آن موقع در حال بهره برداري بود، بازدید داشتم. 

ذوب آهن اصفهان توانست توسعه قابل توجهي را در سایر صنایع شکل دهد و آمادگي ورود صنعت فوالد به روش احیاء 
مستقیم را ایجاد کند. مجتمع فوالد اهواز هم از تجربیات ذوب آهن اصفهان استفاده کرد. غربي ها وقتي دیدند ایران، 
صاحب صنعت فوالد شده آن مقاومت اولیه و کار شکني ها را کنار گذاشتند و براي ایجاد صنعت فوالد به روش احیاء 

مستقیم همکاري کردند.
بعد از انقالب دانش، تجربه و امکانات ذوب آهن اصفهان به منظور توسعه صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفت. اولین 
مرحله زماني بود که شهید غالمعلي معتمدي مشاور صنعتي و اقتصادي استاندار اصفهان تماس گرفتند و بنده را براي راه 
اندازي سیمان سپاهان دعوت کردند،این مجموعه از زمان انقالب متوقف شده بود و نیروهاي مدیریتي آن از افراد نظامي 
شاغل و یا بازنشسته بودند. ما به دنبال مدیر الیقي بودیم تا این مجموعه را راه اندازي کند،در نهایت با مشورت دوستان 
ذوب آهني مهندس اصالني مدیر عامل آن جا شد،به کار گیري ایشان تجربه موفقي در استفاده از نیرو هاي ذوب آهني 
در سایر صنایع بود،به ویژه در فوالد اهواز اولین تصمیمي که پس از پایان جنگ گرفته شد،راه اندازي آن جا بود.  اولین 
ذوب این مجتمع در 12 بهمن 1367 گرفته شد ولي متاسفانه با بمباران سنگین دشمن از کار افتاد و شوراي امنیت ملي 

و مجلس هم راه اندازي مجدد را مصلحت ندانستند.
جهت راه اندازی مجدد فوالد خوزستان تصمیم گرفته شد از نیروهاي ذوب آهن کمک گرفته شود،در این مرحله 
تعدادي از همکاران ذوب آهني در اهواز مستقر شدند و به فاصله کوتاهي حدود سه و نیم الي چهار ماه این مجتمع را آماده 
بهره برداري کردند و در 12 فروردین 1368 به دست ریاست محترم جمهور وقت حضرت آیت ا... خامنه اي راه اندازي 
شد. تجربه دیگر بنده براي راه اندازي صنایع به کمک نیروهاي زبده ذوب آهن اصفهان این چنین بود، یکي از مدیران 
الیق آن دوران مهندس صالحي فروز، مجري طرح گاز کنگان شدند،با عنایت ایشان من بازدیدي از آنجا داشتم، کارهایي 
که در قرار داد با شرکت کره اي پیش بیني نشده بود به نیروهاي ذوب آهني واگذار شد که این نیز تجربه مفیدي بود و 

از این مسیر بخشي از عملیات طرح گاز کنگان هم توسط نیروهاي ذوب آهن اصفهان انجام گرفت. 
ساخت چند فقره از کارگاه هاي مجتمع فوالد مبارکه نیز به عهده ذوب آهن اصفهان گذاشته شد که با موفقیت به 
انجام رسید و تجربه مثبت دیگري رقم خورد. به طور کلي در هر جایي که مدیري با قدرت تصمیم گیري بزرگ حضور 
داشت،همگان واقف بودند که این مدیر از نیروهاي ذوب آهن اصفهان است. بنده اعتقاد دارم این کارخانه عظیم عالوه بر 
اینکه آرزوي دیرینه ایرانیان را در تولید فوالد کشور تحقق بخشید،دانشگاهي براي توسعه صنعتي کشور محسوب مي شود 

و جهشي بزرگ در صنعت کشور ایجاد کرد.
زماني که مسئولیت وزارت معادن و فلزات را داشتم ذوب آهن اصفهان نیازهاي کشور را در مقاطع ساختماني تأمین 
مي کرد ولي کمبود هایي به ویژه در ریخته گري مداوم احساس مي شد،آنچه روس ها نصب کرده بودند داراي اشکاالت 
فني بود، مذاکراتي هم با آنان انجام شد که به نتیجه نرسید. ما همه بهانه ها را رفع کردیم ولي متوجه شدیم آن ها اشکال 
فني دارند و قادر به رفع آن نیستند، لذا به سمت ریخته گري هاي جدید ایتالیایي رفتیم و ِگره این مسیر گشوده شد، 
ظرفیت ریخته گري به حدي رسید که همه فوالدهاي تولیدي را به صورت مقاطع مورد نیاز آماده کردیم. بعد از این 
مرحله دوستان همکاري خود را با شرکت هاي غربي ادامه دادند و نتایج خوبي را در تداوم همکاري با شرکت ایتالیایي 

بدست آوردند.

سيد محمدرضا آیت اللهی
وزیر پيشين معادن و فلزات و ریيس اسبق هيأت مدیره ذوب آهن اصفهان:

هان ذوب آهن اص�ف
اد کرد ی�ب هشی �بزرگ در صنعت کشور ا� حب
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ذوب آهن اصفهان نماد صنعت فوالد کشور است و باید جایگاه آن در این صنعت کلیدی حفظ شود. شیوه 
تولید این کارخانه با سایر فوالدسازان کشور متفاوت است و این باعث شده که از یارانه انرژی بی بهره باشد. هم 
اکنون معادن زغال سنگ کشور تحت حمایت این شرکت هستند و لذا باید از این صنعت با روش های مختلف 

از جمله برداشتن محدودیت صادرات، حمایت نمود .
 ذوب آهن اصفهان آماده ترین واحد صنعتی کشور برای جهش تولید است و در سالی که از سوی مقام 
معظم رهبری با عنوان جهش تولید نام گذاری شده است، هرگز نباید تولید این مجتمع عظیم صنعتی کمتر 

از ظرفیت باشد. 

ذوب آهن اصفهان با تولید ریل، نیاز کشور به این محصول استراتژیک را تامین کرده و مانع خروج ارز از کشور شده 
است.

حمایت از تولیدات داخلی سیاست اصلی کارگزاران کشور است و با وجود تولید ریل با کیفیت و مطابق با 
استانداردهای جهانی در این کارخانه عظیم کشور باید به طور همه جانبه از تولید ریل ملی حمایت کنیم. 

ذوب آهن اصفهان خاستگاه صنعت نوین ایران است و در طول نیم قرن فعالیت خود منشأ آثار و خدمات بی بدیل 
و ارزنده ای بوده به نوعی که عمده صنایع کشور مدیون کارشناسان این مجتمع عظیم صنعتی هستند.

 این مجتمع عظیم صنعتی با تکیه بر دانش داخل و پتانسیل نیروی انسانی توانایی رفع گلوگاه های خود را دارد و 
در این زمینه الگویی برای سایر صنایع به شمار می رود.

ذوب آهن اصفهان با توانایی متخصصان خود موفق شد محصول مهمی همچون ریل را تولید کند و در بومی سازی 
هم کارنامه درخشانی دارد . 

نگاهی به تاریخ ذوب آهن نشان می دهد که این شرکت عامل اصلی توسعه صنعت فوالد کشور بوده و با این سابقه 
خوب ، می تواند آینده درخشانی را برای این شرکت متصور شد . 

ین واحد صنعتی کشور  تر� آماده � هان  ذوب آهن اص�ف
ید است تول� هش � �برای حب

یون کارشناسان یع کشور مد� عمده صنا�
هان هستند  ذوب آهن اص�ف

حسين مدرس خيابانی
سرپرست پيشين وزارت صنعت، معدن و تجارت:

رضا رحمانی
وزیر پيشين صنعت، معدن و تجارت:
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دانشگاه صنعتي شریف ابتدا، به منظور تأمین نیروي انساني تحصیل کرده ذوب آهن اصفهان بنیان گذاري شد و لذا، 
قبل از پیروزي انقالب،فارغ التحصیالن این دانشگاه مي توانستند حتي قبل از آغاز دوره سربازي، به ذوب آهن بروند 
و سپس با موافقت سازمان نظام وظیفه و پس از طي دوره آموزشي، بقیه ماه هاي خدمت سربازي را در این کارخانه 

بگذرانند. 
هم اکنون که بیش از نیم قرن از تاسیس ذوب آهن گذشته، بابت فعالیتم در این شرکت که یک دانشگاه عملي بزرگ 

بوده است احساس خوب و افتخار آمیزي دارم. 
ذوب آهن اصفهان نماد یک کارخانه بزرگ و به مثابه دانشگاه تربیت نیروي انساني در حوزه هاي تخصصي و مدیریتي، 
براي خود آن شرکت و سایر صنایع کشور بوده است. بسیاري از مهندسان، مدیران اداري، مالي، بازرگاني و کار آفرینان، 
مدتي در ذوب آهن شاگردي کرده اند و مهارت اندوخته و بعد از جدا شدن از کارخانه توانسته اند کسب و کارهایي را 

راه اندازي و به انحاء مختلف به کشورشان خدمت کنند. 
از آنجا که محصول تولیدي ذوب آهن اصفهان،آهن است و آهن و سیمان در هر کشوري اعم از این که در داخل 
تولید شود ویا از خارج تأمین گردد، عامل سازندگي هستند و نقش کلیدي در صنایع دارند و آهن این افتخار را دارد 
که خداوند متعال با بیان احترام آمیز "و انزلنا الحدید، فیه باس شدید و منافع للناس" از آن نام مي برد و ذوب آهن 
اصفهان اولین کارخانه بزرگ تولید فوالد بود که در کشور راه اندازي شد و حتي به لحاظ سیاسي نیز در تنظیم روابط 
خارجي بین ایران و بلوک هاي شرق و غرب دنیا نقش داشته است. این نکات بخشي از اهمیت و نقش این شرکت را 

نشان مي دهد.
 از شیرین ترین خاطراتم چه در زمان حضور در کارخانه و چه بعد از آن در سازمان برنامه و بودجه، کمک به تالش 
همکاران مان در ذوب آهن براي تولید ریل راه آهن است. دستگاه هایي بودند که تمایل داشتند ریل را از خارج وارد 
کنند و دالیل و انگیزه هایي براي بنگاه هایشان داشتند ولي تالش ما این بود که این گرایش را به سمت تولید در ذوب 

آهن اصفهان هدایت کنیم و امروز خرسندم که این تالش ها به ثمر رسیده است. 
در مورد جایگاه امروز ذوب آهن اصفهان باید بگویم، زماني که کارخانه ایجاد شد بیشترین تولید را در قبل از انقالب 
و در سال 1356 به میزان 500 یا 600 هزار تن داشت. این کارخانه همپا با سایر صنایع مانند مجتمع فوالد مبارکه 
و فوالد خوزستان که در بعد از انقالب ایجاد و یا تکمیل شدند پیش رفته و در حد امکانات توسعه یافته است، البته 
جایگاه و استعداد بیشتري براي توسعه دارد و امروز با ظرفیتي بیش از 3 میلیون تن قادر به تولید انواع مقاطع، است 

که پیشنهاد مي کنم به سمت تولید محصوالت با محتواي تکنولوژي و ارزش افزوده باال حرکت کند. 
اثر متقابل من در کارخانه در کنار کمک به همکاران در تولید ریل که بیان کردم، توجه به نیروي انساني بود.در زمان 
تصدي ریاست هیأت مدیره سعي وافري به خرج مي دادم که افراد شایسته از داخل مجموعه شناسایي و انتخاب شوند 
و در مدیریت هاي مناسب قرار بگیرند، خوشحالم که امروز در اثر همان رویکرد، مدیرانی از دل همین مجموعه، هدایت 

این مجتمع عظیم صنعتی را بر عهده دارند.

غالمرضا شافعی
وزیر پيشين صنایع و ریيس اسبق هيأت مدیره ذوب آهن اصفهان :

یت تر�ب� هان، دا�نشگاه � ذوب آهن اص�ف
یروی ا�نسا�نی است �ن�
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 بیش از نیم قرن از تاسیس ذوب آهن اصفهان می گذرد، به عنوان یک ایرانی که سال های بسیاری را در مدیریت صنایع کشور به خصوص 
در صنایع فوالد مشغول بودم به این مجموعه عظیم به عنوان اولین کارخانه تولید فوالد ایران،افتخار می کنم زیرا نقش بسیار مهمی در اجرای 

پروژه های بزرگ و توسعه ای کشور داشته است.
حضور من در شرکت ملی فوالد ایران در سال های دفاع مقدس و نظاره گر بودن تالش مدیران و کارکنان ذوب آهن اصفهان روحیه بسیار 
خوبی را فراهم نمود و تجارب بسیار ارزنده ای را در اختیارم قرار داد که در مسئولیت های بعدی بسیار مفید واقع شد، بنده خودم را همیشه 
مدیون این تجارب می دانم. ذوب آهن اصفهان در ذهنم نمادهایی نظیر ما می توانیم،فعالیت های برنامه ریزی شده،کار جمعی،ملیت،خودکفایی، 

تالش و سالمت را مجسم می سازد. 
نیروی انسانی خبره ذوب آهن اصفهان )حدود سی هزار نفر( با تجربه احداث این کارخانه بعد از بازنشستگی خود،مدیریت بسیاری از صنایع 
کشور را در بخش های فنی و اجرایی عهده دار شدند. این سرمایه عظیم در ساخت و راه اندازی صنایع بزرگ کشور مانند مجتمع فوالد 

مبارکه،مس،راه اندازی فوالد اهواز،کارخانجات سیمان و ... نقش تعیین کننده داشتند. 
در فاز اول راه اندازی ذوب آهن اصفهان نقصی در ریخته گری ها وجود داشت و قرار بود شرکت روسی نسبت به رفع آن اقدام نماید.پس از 
اصالح مشکل، یکصد هزار تن به ظرفیت آن ها اضافه شد. در ادامه به این نتیجه رسیدیم خط جدید ریخته گری خریداری شود که برای آن هم 

نیاز به تأمین ارز بود و در آن شرایط جنگی این کار بسیار سخت محسوب می شد. 
در آن زمان قیمت نفت به بشکه ای کمتر از هشت دالر رسیده بود. شرکت شاهد وابسته به بنیاد شهید،برای ساخت کشتیرانی در اقدسیه نیاز 
به یکصد هزار تن میلگرد داشت با اجازه نخست وزیر محترم قرار شد،ما میلگرد آن ها را با کیلویی 51 ریال و پته ارزی که شرکت شاهد به شرکت 
ملی فوالد ایران می دهد، تأمین کنیم تا ذوب آهن اصفهان از محل این ارز نسبت به خرید ریخته گری اقدام نماید. این کار انجام شد و کمتر از 
یک سال و نیم ریخته گری خریداری و نصب شد و در نیمه دوم سال 1368 به بهره برداری رسید. از این مسیر تولید ذوب آهن اصفهان به دو 
میلیون تن رسید. در بدترین شرایط ارزی کشور و در دوران جنگ تحمیلی، بهترین تصمیم گرفته شد و کارخانه به افزایش بهره وری دست یافت. 
همچنین در مرداد سال 1367 با پذیرش قطعنامه و به پایان رسیدن جنگ تحمیلی یکی از تصمیمات،راه اندازی فوالد اهواز بود. این تصمیم 
در شرایطی گرفته شد که بعضی از واحد های فوالد اهواز در بمباران ها منهدم شدند و در شرایط تحریمی باید با اتکا به امکانات داخلی فوالد 
اهواز راه اندازی می شد. بدین منظور جلسه ای با حضور مدیران بخش های مختلف ذوب آهن اصفهان تشکیل شد تا برای بازسازی خطوط 
نصب شده فوالد اهواز که در بمباران های جنگ تحمیلی خسارت های زیادی دیده بود،کمک کنند. بدین منظور همه امکانات آموزشگاه کارخانه 
برای آموزش نیروهای اجرایی فوالد اهواز در نظر گرفته شد و اولین ذوب فوالد اهواز در تاریخ 12 بهمن 1367 و افتتاح رسمی با حضور مقام 
معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری ایشان در تاریخ 12 فروردین 1368 انجام گرفت.  در جریان بمباران هواپیماهای جنگی، دو دستگاه از 
موتورهای نورد کاویان حدود 70 درصد آسیب دید که نیاز بود، بازسازی شود بدین منظور با هماهنگی مدیریت های ذوب آهن و نورد کاویان این 
اقدام شاخص توسط نیروهای ذوب آهنی انجام گرفت و شرکت زیمنس پس از بازدید از تعمیرات آن را به صورت کامل تأیید کرد. ضمن آرزوی 
موفقیت برای مدیران و کارکنان ذوب آهن اصفهان،پیشنهاد می کنم تعامل با شرکت های دانش بنیان،بهره گیری بیشتر از نوآوری ها،کاهش قیمت 

تمام شده محصوالت و تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باالتر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

محمدحسين مقيمی
مدیرعامل پيشين شرکت ملی فوالد ایران:

هان �بره ذوب آهن اص�ف یروی ا�نسا�نی حن �ن�
یع کشور را یاری از صنا� یت �بس� یر� مد�

عهده دار هستند
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تاسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده فوالد در کشور،کاری سترگ و بزرگ بود که در 
دهه 40 آغاز شد و در دهه 50 اولین تولید آن به ثمر نشست و منشاء خیر و برکات بسیاری در مسیر توسعه 
صنعتی کشور شد. این صنعت موجب شد تا بعداً بسیاری از زنجیره های تولید از معدن تا کارخانه شکل بگیرد. 

این صنعت مانند یک پدر، فرزندان پوالدین دیگری را در اقصی نقاط کشور پرورش داد و به رشد رساند.  
یک سیاست درست برای جلوگیری از وابستگی به خارج و عدم ورود کاالهای مصرفی به کشور،احداث رشته 
کارخانجاتی است که محصوالت مصرفی را تولید می کنند و لیکن خود این کارخانجات میانی در زنجیره 
تولید، نیازمند داشتن زیرساخت های مهمتر و اصلی تر مثل کارخانجات مادر و یا صنایع پایه است. با این 
نگرش،احداث ذوب آهن اصفهان، یکی از اساسی ترین حلقه چنین زنجیره بلند و ارزشمندی بود که بر تارک 
آن می درخشد. به عالوه احداث سایر شرکت های فوالدی در میبد،مجتمع فوالد مبارکه،فوالد سبا،خراسان، 
فوالد میانه،خوزستان و... حاصل تالش و تخصص صنعتگران بزرگی است که برخی از آنان در صنعت ذوب آهن 

اصفهان کسب تجربه و مهارت کردند.
گذشتگان ما تالش های بسیاری کردند و صنعت را از فراز و نشیب های زیادی عبور دادند و اکنون به عنوان 
میراثی ارزشمند در اختیار ما قرار گرفته است. ما نیز وظیفه و مسئولیت داریم مشکالت پیش روی این صنعت 
را از میان برداریم و به شکوفایی بیشتر این صنعت کمک کنیم تا قله های افتخار بیشتری فتح شود. گاهی 
شنیده می شود این شرکت با مشکالت تأمین مواد اولیه روبرو است و یا به لحاظ هزینه های انرژی مشکالتی 
دارد که انتظار می رود بخشی از در آمدهای آن با کمک بانک ها به گونه ای جهت پیدا کند که این مشکالت 
حل شود. هرچند ذوب آهن همیشه تالش کرده فناوری های نو را به خدمت بگیرد و سابقه روشنی در این 

زمینه دارد ولی اینک به کمک بعضی نهادها و تصویب برخی از مصوبات برای پیشبرد کارهایش نیاز دارد. 
ساخت ذوب آهن اصفهان و بهر برداری از آن، رویای حرکت در مسیر صنعتی شدن ایران را به واقعیت تبدیل 
کرد. این کارخانه، شروع یک خود کفایی و تجربه اندوزی بود. شاید به لحاظ فناوری شرکت های بعدی در 

درجات باالتری قرار گرفتند ولی امید و تکیه گاه همه آن ها ذوب آهن اصفهان بود. 
اکنون در اقصی نقاط کشور صنایع فوالدی شکل گرفتند، و تردیدی وجود ندارد که سنگ آهن،کنسانتره، 
گندله و ضایعات باید در مسیر ارزش افزوده قرار گیرند. یعنی با داشتن چنین تجربیات گران سنگی، دیگر روا 

نیست ارزش افزوده این بخش در اختیار بیگانگان باشد. 
خداوند متعال را شاکرم و از کارکنان این حوزه تقدیر می کنم، آنان باعث شدند شعله امید در این عرصه 
صنعتی همواره روشن و فروزان بماند. البته کارهای بیشتری برای متوازن کردن این زنجیره، جلوگیری از 
صادرات مواد خام و حتی کمک به واردات مواد اولیه باید صورت گیرد. باید دست مدیران،متخصصان و کارگران 
این بخش را بوسید که علیرغم تحریم های ظالمانه، با عشق و امید مشغول به کار هستند. مردان و زنانی که 

خودکفایی را در همه عرصه ها به منصه ظهور و بروز رساندند. 
خوشبختانه صنایع فوالدی در شرایط تحریم و کمبود ارز نفتی بسیار خوب عمل کردند و پشتوانه خوبی برای 
بانک مرکزی و حفظ ارزش پول ملی به شمار می روند، البته اگر توجه بیشتری به ذوب آهن اصفهان و سایر 
صنایعی که قدرت صادرات دارند، داشته باشیم این امکان وجود دارد که ارز نفتی به عنوان سرمایه بین نسلی 
کاماًل به سمت صندوق توسعه ملی برود و ارزی که برای اداره کشور و از جمله واردات مورد نیاز است، از طریق 
صادرات غیرنفتی و به ویژه صادرات فوالدی تأمین شود. وقتی از صنایعی می گویم که قدرت صادرات باالیی 

دارند،ذوب آهن اصفهان در این خصوص پیشگام است و نامی درخشان دارد.

مهدی غضنفری
وزیر پيشين صنعت،معدن و تجارت: 

توسعه  هان،سنگ �بنای � ذوب آهن اص�ف
صنعت �فوالد �بود 

نگاه
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مدیران و عزیزان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان،خدا را شاکرم شهر ما اصفهان که همیشه همچون نگین 
فیروزه ای در قلب ایران عزیزمان درخشنده و تابناک بوده را مورد لطف و عنایت خود قرار داده، تا با همت و تالش 
شما عزیزان قدم هایی عظیم در راه خود کفایی و نیل به اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی 
برداریم. در این راستا ذوب آهن اصفهان با قدمتی بیش از پنجاه سال، همیشه در عرصه خدمت رسانی حضوری پر 
رنگ داشته و دارد. از دالیل نوسازی بسیاری از روستاهای اطراف اصفهان، همین صنعت بوده است و نقش مهمی 
نیز در پیشبرد صنایع و صنعتی شدن استان اصفهان داشته است. به طوری که می توان از ذوب آهن اصفهان به 
عنوان مادر صنعت فوالد کشور نام برد. امروزه شاهد آنیم که محصوالت این کارخانه، به بسیاری از کشورهای 
اروپایی، آسیایی و آفریقایی صادر می شود و در پروژه های بزرگ داخلی نیز به کار رفته است. ذوب آهن اصفهان 
افزون بر اهمیت اقتصادی به لحاظ تربیت نیروی فنی در شاخه های مختلف صنایع فلزی و مکانیکی در ایران 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به اولین و بزرگترین تولیدکننده فوالد ساختمانی و صنعتی در ایران و تنها 

تولیدکننده ریل در غرب آسیا تبدیل شده است. 
این کارخانه بزرگ نه تنها در جهت پیشبرد اهداف صنعت کشور بلکه در چارچوب مسئولیت های اجتماعی نیز 
همیشه پیشگام بوده است به صورتی که با توجه به خشکسالی های اخیر، عالوه بر کاهش قابل توجه مصرف آب، 
پروژه های مؤثری در زمینه پساب عملیاتی نموده و یا در دست اجرا دارد که این نشان از مسئولیت پذیری این 

مجموعه در قبال اجتماع و مردم است. 

سيد عبدالوهاب سهل آبادی
ریيس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: 

یت های  هان در مسئول� ذوب آهن اص�ف
یشگام است پ� تماعی � احب

تولید فوالد در ذوب آهن اصفهان یک اتفاق بزرگ بود که پس از آن فناوری و مهارت های فنی رشد کرد. این شرکت مادر صنعتی از طریق 
آموزشگاهی که در اختیار داشت نیروهای بسیاری را تربیت کرد و پروش داد. در یک کالم می توان گفت در کنار تولید فوالد، ذوب آهن اصفهان 

به کانونی بزرگ برای آموزش به وسعت ایران تبدیل شد تا از هر بذر آموزش آن کارخانه ای در گستره ایران رونق بگیرد. 
ذوب آهن اصفهان را باید به عنوان یک صنعت با هویت ملی نگاه کرد که ریشه در ذهن و قلب تمام مردم ایران دارد و از طرف دیگر باید 
جنبه های مختلف آن را بررسی نمود. به این معنا که اولین تولید کننده فوالد در کشور است. کمتر خانواده ای در ایران وجود دارد که از نام ذوب 

آهن اصفهان یا محصوالت آن تاثیر نپذیرفته باشد به این لحاظ می گوییم دارای یک هویت ملی است. 
مسئولین باال دستی و پایین دستی وقتی صحبت از ذوب آهن اصفهان می شود باید به صورت ریشه ای و مانند بزرگ خاندان )پدربزرگ( به 
آن نگاه کنند و تمام تالش خود را برای حفظ حرمت و جایگاه آن به کار گیرند. ذوب آهن اصفهان فقط چهار دیواری کارخانه نیست باید تاثیر 

این کارخانه را در تاسیس مجتمع فوالد مبارکه و سایر صنایع ایران دید. 
 سبد متنوع محصوالت این کارخانه که تولید ریل ملی نیز به آن اضافه شده است افتخارات بسیار بزرگی به شمار می روند اما نیاز است برای 

بهره گیری بیشتر از تکنولوژی در این زمینه برنامه ریزی الزم صورت گیرد. 

محمدرضا برکتين
عضو هيأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

ا�نه ای  هان،کارحن از هر �بذر آموزش ذوب آهن اص�ف
یران رو�نق گر�فت در گستره ا�
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ابتدا سالروز تأسیس کارخانه ذوب آهن اصفهان را خدمت تمامي تالشگران عرصه تولید،جهادگران قطع وابستگي 
و توسعه ایران اسالمي در مجموعه معظم ذوب آهن اصفهان اعم از کارگران،کارمندان،مهندسان و مدیران این 
شرکت تبریک مي گویم و توفیق روز افزون براي تمامي خدمتگزاران این مجموعه صنعتي پیشرو، از درگاه خداوند 

سبحان مسئلت مي نمایم.   
از نمونه هاي بارز باور به توان ایراني و توسعه فناوري بومي، ذوب آهن اصفهان است که توانست پس از انقالب 
باشد.  ارتقاء کیفیت تولیدات خود را شاهد  افزایش ظرفیت و  بر توان داخلي طرح هاي توسعه اي و  با تکیه 
صنعت فوالد از صنایع مادر تخصصي و راهبردي در راستاي توسعه کشور به حساب مي آید در عین حال این 
صنعت موتور محرک بسیاري از صنایع دیگر به شمار مي رود. بي شک آنچه امروز از توسعه صنعت حمل و 
نقل،ساختمان،خودرو،صنایع دفاعي و ... در داخل کشور شاهد هستیم به پشتوانه توسعه و حیات پویاي صنعت 

فوالد در کشور بوده که بي تردید شرکت ذوب آهن اصفهان،در آن نقش بسزایي ایفا کرده است.
این شرکت با توجه به حجم تولید و نوع محصوالت ابتدا در صنعت فوالد موتور محرک واحدهاي پایین دست بوده 
و در عین حال تأثیر مستقیمي بر صنعت و بازار ساختمان کشور ایجاد کرده است. همچنین بهره گیري از دانش 
بومي در بهینه سازي فرایندهاي تولید و پروژه هاي افزایش ظرفیت،این شرکت را به مدلي بومي و در دسترس 
براي دیگر بخش هاي صنعت در این زمینه تبدیل کرده است. هر چند در سالیان اخیر با چالش هایي مواجه بوده 

لذا در مجموع در عین پختگي توانسته است از دانش روز بهره مند باشد. 
شهر اصفهان با در نظر گرفتن قدمت در تاریخ ایران و در عین حال، نقش برجسته این شهر در تاریخ معاصر 
ایران زمین،پتانسیل بسیار بزرگي را فراهم کرده تا بتواند بر هر پدیده پیراموني خود تاثیر گذار باشد. همین ظرفیت 
بالقوه موجب شده تا بسیاري از پدیده هاي نوظهور را به سمت خود جذب کند. برهمین مبنا، شاهد تأسیس اولین 

صنایع مادر و صنایع بزرگي چون ذوب آهن و فوالد مبارکه در اطراف آن هستیم. 
پیوست هاي فرهنگي در مجموعه هاي تولیدي بزرگي چون ذوب آهن اصفهان که محل تعامل هزاران خانوار 
است، نیز قطعاً زیر گفتمان هاي محلي مختص به خود را توسعه داده و گاهي تبدیل به گفتمان غالب نیز خواهد 
شد که البته این اتفاق در خصوص اصفهان با آن قدمت و سابقه، چندان میسر نیست. فعالیت هاي فرهنگي، ورزشي 

ذوب آهن در منطقه اصفهان، جریان ساز بوده و توانسته بخشي از نیازهاي فرهنگي بومي را مرتفع نماید.
در دنیا صنایع با نیم قرن فاصله از تأسیس چندان مسن هم نیستند اما مي توان ذوب آهن اصفهان را تلفیقي از 
تجربه و روزآمدي در صنعت ایران دانست، بهره مندي از نیروي انساني کارآمد و پایبندي به ضوابط تجربه شده 

توسعه واحدهاي صنعتي و مادر تخصصي، موجب شده تا این شرکت بتواند الگوي مناسبي در سطح ملي باشد.
عامل تحریم، اگر چه سبب ساز شکوفایي وخودکفایي ملي شده است اما همراهي بخش هاي دولتي به ویژه در 
خصوص سیاست گذاري هاي مالي در ارتباط با ارز و صادرات مي تواند موانع خود تحریمي داخلي را از سر راه 
صنایع بردارد. در مجموع، تحریم ها، تهدیداتي است که با مدیریت صحیح مي توان آن را به فرصت هایي ناب براي 
تولید و شکوفایي علمي و صنعتي تبدیل نمود که ذوب آهن اصفهان را مي توان یکي از نمونه هاي موفق آن دانست.

مسعود گلشيرازی
ریيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان:

ر�به و روز  آمدی  ت�ب ی�قی از � � تل�ف هان � ذوب آهن اص�ف
یران است در صنعت ا�

پيوست های فرهنگی 
در مجموعه های 

توليدی بزرگی چون 
ذوب آهن اصفهان که 
محل تعامل هزاران 

خانوار است، نيز قطعًا 
زیر گفتمان های محلی 

مختص به خود را 
توسعه داده و گاهی 

تبدیل به گفتمان غالب 
نيز خواهد شد که البته 
این اتفاق در خصوص 
اصفهان با آن قدمت و 
سابقه، چندان ميسر 
نيست. فعاليت های 
فرهنگی، ورزشی 

ذوب آهن در منطقه 
اصفهان، جریان ساز 

بوده و توانسته بخشی 
از نيازهای فرهنگی 
بومی را مرتفع نماید.
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شناخت من از ذوب آهن اصفهان به دوران کودکی بر می گردد، َده سالم بود که قرارداد ذوب آهن بسته شد، البته 
بعدها خواندم که مطالعات آن از سال 1343 شروع شده است. در کتاب صنایع ایران که برای دانش آموزان تهیه شده 

بود، درباره ذوب آهن می خواندم که یکی از افتخارات کشور شناخته می شد. 
وقتی شنیدم یکی از عموهایم می خواهد به اصفهان برود،شناخت بیشتری نسبت به ذوب آهن پیدا کردم. اصلیت 
ما اراکی است اقوام ما به تهران آمدند و در خیابان گرگان مغازه خوار بار فروشی باز کردند. البته مغازه ها زنجیره ای 
نبودند، مسجدی آن جا قرار داشت به نام اراکی ها و آیت ا... صدر اراکی هم آنجا پیش نماز بود. فکر می کنم علت این 

اقدام که به این سمت آمدند به لحاظ جامعه شناختی همین )مسجد( بود. 
عموی من )غالمعباس( از همه عموهایم جوانتر بود و دیپلم متوسطه گرفته بود و خط زیبایی داشت. این مدرک 
تحصیلی در آن زمان برای یک خانواده روستایی مهاجر بسیار مهم بود. شنیدیم ذوب آهن به نیروی متخصص نیاز 
دارد، رفتن عمویم به اصفهان و استخدام در این کارخانه توجه همه ما را جلب کرد که ذوب آهن چگونه جایی است 

که یک خانواده را این چنین به دنبال خودش می کشد... 
عمویم در اصفهان همسر اصفهانی گرفت و بچه هایش اصفهانی شدند. این موضوع نمونه ای از ادغام فرهنگی و 
ارزش ها به شمار می رود و نشان می دهد این صنعت ریشه دار تا چه میزان از همان ابتدا تاثیر گذاری اجتماعی و 

فرهنگی داشته است.
همکاری ایران و شوروی و تاثیر گذاری که از این محل ایجاد شد نیز نمونه ای دیگر در مقیاس دیگر به شمار می 
رود. همکاری این دو کشور نوعی تغییر در دیپلماسی ایران به شمار می رفت. البته بعد ها که بزرگتر شدم و مطالعات 
بیشتری داشتم، متوجه شدم این واقعه بسیار، مهمی بوده است. وقتی قرارداد با روسیه منعقد شد روشنفکران ایران 
به ویژه چپ ها به خاطر عالقه ای که به سوسیالیسم داشتند به این ماجرا به صورت حیثیتی نگاه می کردند و معتقد 
بودند ما باید گرایش به شوروی داشته باشیم زیرا آنان ما را صنعتی کردند. این رخداد به مثابه یک نوع دیپلماسی 
موازنه منفی بود. حکومت به خاطر جذب توده و واقعه حزب دموکرات آذربایجان و سایر کارهای شوروی از این کشور 
می ترسید. گویا شوروی می خواست این کدورت و فاصله را جبران کند. بعد ها از آقای دکتر نیازمند شنیدم که احداث 

ذوب آهن از زمان رضاخان مطرح بود.
یکی از نظریه پردازان غربی به نام والرشتاین می گفت کشورها دو دسته هستند دسته ای کشورهای پیرامونی و 
یک دسته کشورهای هسته ای هستند. وظیفه کشور های پیرامونی این است که مواد اولیه را به کشورهای هسته ای 
می دهند و آن ها در مقابل اجناس ساخته شده تحویل می دهند. مثاًل اگر در اواخر قرن نوزده به آمارهای اقتصادی 
ایران توجه کنید، بیشترین صادرات ایران مواد اولیه است و بیشترین واردات آن قند و شکر و قماش. این موضوع نشان 
می دهد کشور، توسعه نیافته است. به تدریج که این سیاست های صنعتی انجام شد کارخانه ها شکل گرفتند. به عنوان 
مثال اصفهان، به منچستر ایران مشهور بود زیرا در سال 1318 نزدیک به هشت کارخانه بزرگ نساجی داشت. از هر 

علی اصغر سعيدی
عضو هيأت علمی و استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران : 

امعه صنعتی  یک حب هان روح � ذوب آهن اص�ف
ید یران دم� را در ا�

مثالً اگر در 
اواخر قرن 

نوزده به 
آمارهای 

اقتصادی ایران 
توجه کنيد، 

بيشترین 
صادرات 

ایران مواد 
اوليه است 
و بيشترین 
واردات آن 

قند و شكر و 
قماش
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چهار نفر اصفهانی یکی در این کارخانه ها کار می کرد. یک از نویسندگان مطرح کشور در کتاب اصفهان نصف جهان 
می گوید وقتی به اصفهان رسیدم آقای کازرونی )تاجر( فوت کرده بود و داشتند او را تشییع می کردند و اصفهان 
تعطیلی شده بود و من تعجب کردم که اصفهانی ها چه قدر به آقای کازرونی احترام می گذارند و این نشان دهنده این 
است که صنعت نساجی را آقای کازرونی آورد. البته شاید بدانید که ابتدا عطاءالملک دهش با یک آلمانی )شونمان( 
که پدر همسرش شد ماشین آالت نساجی را آورد و کارخانه هفت دست را درست کرد اما اگر کازرونی نبود کارخانه 

کارش ادامه پیدا نمی کرد. 
انگلیسی ها بسیار کمک کردند رضاخان بر سر کار بیاید ولی رضاخان به تدریج از انگلیسی ها فاصله گرفت و به 
آلمانی ها نزدیک شد.تعداد هنرستان ها و مکان های صنعتی و ورود متخصصین آلمانی به ایران زیاد شد. بیشتر ماشین 
آالت از آلمان می آمد و بیشتر آموزش ها را آلمانی ها می دادند. یکی از هنرستان های معروف هنرستان صنعتی بود 
که هنوز هم در تهران دایر است. در زمان او سه دسته کارخانه در ایران ایجاد شد. یکی کارخانه سیمان، دیگری قند 
و شکر و نساجی و بعد هم رفتند سراغ ساخت کارخانه ذوب آهن. قرار بود آلمانی ها این کارخانه را بسازند. آلمانی ها 
خیلی از زیرساخت های ایران را ساختند، خیلی ساختمان های مختلف کارخانه و مراکز مالی را مانند صندوق پس 
انداز بانک ملی را ساختند. رابطه صنعتی ما با آلمان زیاد بود.کارخانه دیگری که رضا شاه در فکر آن بود ذوب آهن 
بود. اگر این کارخانه در آن دوره ساخته می شد وضعیت ایران بسیار متفاوت می شد ولی متأسفانه جنگ جهانی دوم 

شروع شد و متفقین،ایران را اشغال کردند.
آقای نیازمند می گفتند این ماشین آالت از آلمان و روی دریا حمل می شد. کشتی های متفقین آن را به سمت 
مصر منحرف کردند. شنیدم که اسناد این ها در آرشیو بریتانیا هست. آرزو دارم کتابی درباره ذوب آهن چاپ کنم 
و در نوشتن کتاب از این اسناد و به خصوص اسناد آرشیو روسی استفاده کنم. از سال 1320 هیچ اتفاق عملی تا 
سال 1344 نیفتاد. اگر به روزنامه ها مراجعه کنید دائماً از سال 1332 که کودتا شد و ثبات سیاسی آمد، برنامه های 
توسعه ای انجام شد. به ویژه در دوران ابتهاج مرتب صحبت این بود که با آلمان مذاکره شود و ابتهاج به آلمان و آمریکا 
می رفت. هر هفته در روزنامه ها صحبت از ساخت ذوب آهن بود ولی هیچ اتفاقی نمی افتاد،از آقای نیازمند علت را جویا 
شدم. گفت گروه های مختلف آلمانی به ایران دعوت می شدند و تا پای امضاء هم پیش می رفتیم اما بهم می خورد. 
او می گفت عده ای آلمانی آمده بودند قرارداد امضا کنیم. حتی به روزنامه ها خبر داده بودیم برای تهیه گزارش از عقد 
قرارداد بیایند.آقای شریف امامی وزیر صنایع وقت پرسیدند چرا آلمانی ها دیر کردند با هتل هیلتون تماس گرفتیم و 

از آلمانی ها پرسیدیم. جواب دادند که آلمانی ها دیشب از ایران رفتند.
یکی از مشکالتی که برای عقد قرارداد وجود داشت آمریکا بود.رییس جمهور آمریکا تحت فشار اتحادیه فوالد بود که 
اگر این قرارداد بسته شود بازار آن ها تخته می شود. حمایت از تولید داخلی یک استراتژی مشخص برای این کشورها 
بود. اجازه نمی دادند کشورهای در حال توسعه در صنایع کلیدی وارد شوند. به هر صورت، این مسئله باعث شد جلوی 

کار ذوب آهن گرفته شود. 
وقتی عقد قرارداد با اتحاد جماهیر شوروی جدی شد آقای نیازمند نقل می کرد که آمریکایی ها فهمیده بودند 
قراردادی با شوروی در حال بسته شدن است.گویا این موضوع را از طرف همسر آقای محمد یگانه )آقای یگانه معاون 
اقصادی آقای عالیخانی بود( فهمیده بودند و برای این که بیشتر بدانند آن ها را به سفارت دعوت کردند.آقای عالیخانی 
متوجه علت دعوت می شود. وقتی آقایان عالیخانی و یگانه به آن جا رفتند و از آن ها درباره قرارداد پرسیده شد،گفتند 
قرارداد را چند روز پیش بستیم در صورتی که هنوز قرارداد بسته نشده بود. این را برای این گفتند که دیگر آمریکایی ها 

فشار نیاورند و کار را تمام شده بدانند.
 این موضوع تأثیر زیادی بر روابط ایران و روسیه گذاشت. این همان دیپلماسی موازنه منفی دکتر مصدق بود. ما 
نمی توانیم نه به شوروی نزدیک شویم و نه به آمریکایی ها به دلیل موقعیت ژئوپلوتیک کشورمان. آقای نیازمند از قول 
دوستش آقای نجمی )یکی از معاونین ذوب آهن( تعریف می کرد من تصور می کردم روس های متخصصی که به ایران 
می آیند از اعضای کا.گ.ب هم هستند و برای جاسوسی می آیند ولی در تمام مدتی که روس ها آن جا بودند، هیچ 

یكی از 
مشكالتی 
که برای 
عقد قرارداد 
وجود داشت 
آمریكا بود.
ریيس جمهور 
آمریكا تحت 
فشار اتحادیه 
فوالد بود 
که اگر این 
قرارداد بسته 
شود بازار 
آن ها تخته 
می شود.

نگاه
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کار جاسوسی انجام نشد.
این کارخانه بعد از چهار سال ساخته شد و آرزوی دیرین مردم ایران تحقق یافت. ما نهضت صنعت سبک را در 
نیمه های دهه 1330 داشتیم. من نزدیک به بیست سال است که صنایع کوچک را از طریق مطالعات جامعه شناختی 
از خانواده های صنعتگران دوره پهلوی مطالعه کردم و اسناد آن را دیدم. بخش عظیم موادی که در صنایع فلزی یا لوازم 
خانگی به کار می رفت از خارج وارد می شد. مثاًل در مورد صنایع خودرو، آقای جعفر اخوان، جیپ را در ایران مونتاژ 
می کرد و این هنری نبود. وقتی آقای عالیخانی بر سر کار آمد، گفت ارزش افزوده این صنایع از ارزی که برای واردات 
می دهید بسیار کمتر است. یعنی در واقع بهتر است خودروها را وارد کنیم. البته جعفر اخوان از طرف خانواده سلطنتی 
حمایت می شد و سوپسیدی به خانواده سلطنتی می داد. سیاست های صنعتی تیم آقای عالیخانی این بود که مونتاژ 

را کنار بگذارد و تولید داخلی را دنبال کند اما بدون صنایع بزرگ ممکن نبود. 
این موجب توسعه صنعت به خصوص در صنایع نیمه سنگین مانند خودروسازی شد. وقتی صنعتی را تأسیس 
می کنید، باید مواد اولیه آن در داخل تأمین شود به خصوص در مورد صنایع آهن و تیرآهن و... که تولیدات ذوب آهن 
بود. برای همین هنگامی که این صنایع خودروسازی و صنایع فلزی شروع شد، ارزش افزوده را نمی توانستیم افزایش 
دهیم مگر این که کارخانه ذوب آهن درست شود و این استراتژی توسعه صادرات بود که به سراغ ساخت کارخانه های 
بزرگ مانند ذوب آهن، تراکتور سازی و ماشین سازی اراک و آلومینیوم رفتند. وقتی ذوب آهن ساخته شد، صنعتی 
شدن رخ داد. خاطره ای از رکن الدین سادات تهرانی )معاون بازرگانی وزارت اقتصاد( نقل می کنم: وقتی قرارداد را با 
شوروی می بندند نزدیک یک میلیارد دالر هزینه ساخت ذوب آهن و سه کارخانه دیگر است. در قرارداد ذکر شده بود 
که هر موقع شوروی بخواهد می تواند پول را دریافت کند. این، اشتباهی بود که در قرارداد رخ داده بود. شاه از رکن 
الدین سادات تهرانی می خواهد که این قرارداد را تبدیل به قرارداد تهاتری کند. در اثر مذاکراتی که رکن الدین سادات 
تهرانی انجام می دهد این اتفاق می افتد، به این صورت که شوروی در صنایع گاز ایران سرمایه گذاری کند. در مقابل 
واردات ماشین آالت و ساخت ذوب آهن و کارخانه های بزرگ دیگر در اراک و تبریز رخ دهد. تحقیقاً می توان گفت 
یک ریال هم پول نقد برای ساخت این کارخانه ها داده نشد.آقای نیازمند می گفت بعضی از ماشین آالتی را که برای 

اراک و تبریز می دادند، گران حساب می کردند که به قیمت ها اعتراض کردیم و قیمت ها تعدیل شد. 
البته ذوب آهن آنقدر به نیروی کار نیاز داشت که صنایع دیگر با کمبود نیروی کار روبرو شده بودند. شکایتی از 
طرف اتاق بازرگانی اصفهان به وزارت صنایع شد که کارگران همه به خاطر حقوق بیشتر به ذوب آهن می آیند و ما 
نیروی کار نداریم. آن زمان هم نیروی کار ماهری نداشتیم، اما ذوب آهن مرکز آموزش صنعتی شده بود آن ها آموزش 
داده می شدند و روحیه صنعتی پیدا می کردند. روحیه روستایی یک روحیه تقدیر گراست ولی روحیه صنعتی یک 
روحیه نظم گرا و علمی گراست. آن ها تفکر نیروی کار را عوض کردند و مهندسین زیادی تربیت شدند. متأسفانه با 
توجه به پیشرفت های صنعتی که اتفاق افتاد، برخی روشنفکران همراهی نکردند و بر دیدگاه چپ گرایانه خود باقی 
ماندند. دائماً می گفتند مهندسین ما فقط وصله پینه کردن بلدند. جالل آل احمد در کتاب ارزیابی شتابزده میگوید 
من برای درس ادبیات در دانشکده مهندسی برای دانشجویان رفته بودم بعد از چند جلسه که دیدم توجه نمی کنند 
گفتم که شما مهندسینی هستید که فقط وصله پینه کردن بلدید. اما در همان موقع صنایع با وجود مهندسین فعالیت 
می کردند. اگر روشنفکران اطالعات بیشتری از ذوب آهن پیدا می کردند و همدلی می کردند تأثیر خوبی روی نسل 

جوان می گذاشتند. باید نسل جدید نسبت به تحوالت صنعتی بیشتر آگاه شوند. 
بازدید و شناخت از ذوب آهن نباید فقط به رشته های مهندسی محدود شود. دانشجوی ادبیات، مطالعات فرهنگی و... 
باید این کارخانه را ببینند. این موضوع تأثیر زیادی در نوشته ها و رمان ها ایجاد می کند که به آن نشر عقاید می گویند. 
مدیران صنعتی باید جامعه شناسان،روانشناسان و مدد کارانی داشته باشند که به رابطه بین صنعت و جامعه توجه 

کنند و افکار صنعتی را در جامعه منتشر کنند.
در جامعه شناسی صنعتی به این صنایع به چشم یک سازمان اجتماعی نگاه می کنیم که این سازمان اجتماعی 
روی جامعه تأثیر می گذارد.می توانیم این سازمان اجتماعی را سازمان فوردیزم بنامیم که کار به مقیاس های قابل 

 وقتی 
صنعتی را 

تأسيس 
می کنيد،

 باید مواد 
اوليه آن 
در داخل 

تأمين شود 
به خصوص 

در مورد 
صنایع آهن 

و تيرآهن و... 
که توليدات 

ذوب آهن بود
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اندازه گیری تقسیم شده است و به طور علمی سازماندهی شده است.مانندکارخانه فورد که از کشتارگاه های شیکاگو 
الهام گرفته بود و ماشین ها را در خط مونتاژ می آورد. این مستلزم آن بود که کار به مقیاس های قابل اندازه گیری 
تبدیل شود. این که انسان در یک نظام فوردیزم و یا تیلریزم یا نظام مدیریت علمی در سر کار یک شیفت یا دو شیفت 
کار کند بر زندگی او تأثیر می گذارد. ممکن است تأثیر متضاد بگذارد ولی به هرحال یک بافت اجتماعی است که تأثیر 
خود را می گذارد. مدیران کارخانه هنگامی که دیدند فوردیزم اثر منفی می گذارد، تالش کردند که این تأثیر را با 
تغییراتی روی اوقات فراغت آن ها تغییر دهند. به عنوان مثال فردی که در صنعت کار می کند، بعد از کار هم تمایل 
داشته باشد همان حوالی باشد و باشگاه و... برود. خانواده و بچه های آن شخص هم به باشگاه بیایند. این گونه محیط 
کار یک بافت اجتماعی مثبت می شود و این یک شاخص مثبت است. وقتی از کارگران بپرسید شما دوست دارید 
بعد از کار چه انجام دهید و آن ها بگویند ما می خواهیم در کارخانه بمانیم و در باشگاه ذوب آهن باشیم و خانواده مان 
نیز به کلوپ و باشگاه بیایند این نهایت ترکیب کار و زندگی است و تاثیر زیادی بر کارایی کارگران می گذارد. چون 
روابط صنعتی ممکن است در سر کار، کارایی را کاهش دهد، از طریق افزایش روابط غیر رسمی که به صورت سرمایه 
اجتماعی مفید و موثر در می آید سعی کنند که وقتی صبح می شود و کارمند نمازش را می خواند با عالقه وارد سرویس 
شود. وقتی سوار سرویس می شود تصور کند که انگار به سمت معبودش می رود. این، همان استفاده کردن از سرمایه 
اجتماعی است.  به هر صورت جامعه شناسی صنعتی و اقتصادی به طور مفصل این موضوعات را مورد بررسی قرار 
دادند که این روابط بر روی خانواده، اوقات فراغت و زندگی افراد تاثیر می گذارد. ممکن است تضادهایی هم به وجود 
آورد، ولی این را باید جامعه شناسان، روان شناسان صنعتی و مددکاران در نظر بگیرند. این که معدنی سر بسته یا 
سرباز است، یک نوع سازمان اجتماعی خاصی به موجود می آورد که بایستی مورد مطالعه قرار گیرد و موقعیت کارگر 

در این واحدها رصد شود.
 نسل جدید، ذوب آهن کشور را بیشتر صنعتی خواهد کرد و مدیران با آگاهی و جهان دیدگی بیشتر می توانند 
مشکالت صنعت را حل کنند. البته در شرایط خاصی هستیم ولی باید از این بحران ها عبور کرد و امیدوار بود. صنعت 
را نباید یک عنصر مجزا دید. لذا باید مانند همه دنیا از تمامی شیوه ها استفاده کرد. دنیا سعی می کند یک مدیریت 
پست فوردیزم ایجاد کند که انگیزه ها را افزایش دهد. خانواده، جامعه و سیاست را با ذوب آهن درگیر کند هرچه 
مدیران پیشرفت ها، موانع و عوامل را شفاف تر بیان کنند حوزه عمومی این موضوعات را بیشتر مورد بحث قرار می دهد 

تخصص های مختلف در بحث شرکت می کنند و راه های بهتری را برای مشکالت ارائه می دهند.
 ذوب آهن اصفهان یک صنعت ملی است، درست است که سهام آن در بورس مورد معامله قرار می گیرد ولی ما و 

دولت باید به آن به صورت یک پروژه ملی نگاه کنیم. 

 نسل جدید، 
ذوب آهن 
کشور را 
بيشتر 
صنعتی 
خواهد کرد 
و مدیران 
با آگاهی و 
جهان دیدگی 
بيشتر 
می توانند 
مشكالت 
صنعت را حل 
کنند.
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با توجه به این که ما سال های سال آرزومند بودیم،حرکتی در گستره صنعت فوالد کشور صورت بگیرد احساسم این است که ساخت ذوب 
آهن اصفهان حرکت عظیمی را در کشور ایجاد کرد و خدمات گسترده ای در عرصه های مختلف ارائه شد. 

همان طور که می دانید ما احتیاج به ورود بسیاری از اقالم صنعتی از جمله محصوالت فوالدی داشتیم و بنابراین در این زمینه توانستیم 
حرکت بزرگی را برای خودکفایی و تحول در صنعت فوالد ایجاد کنیم. دوم آن که ذوب آهن اصفهان توانست پایگاهی را به وجود بیاورد که 
محققین و دانش پژوهانی را که در زمینه صنعت،صاحب نظر و نخبه بودند اما متفرق،در یک مجموعه گرد هم جمع کند و رویاهای آنان را 

در زمینه های علمی و تکنیکی عملیاتی سازد. 
ما نه تنها در ایران و نه تنها در اصفهان بلکه در بسیاری از کشور ها و مناطق مختلف می بینیم برخی کارخانه ها با اهداف مختلف به وجود 
می آیند و با ایده هایی شکل می گیرند اما ماندگاری آن ها در این حد نیست و دچار سلسله ای از نوسانات مالی،کمبود ها و اتفاقات که 

می شوند، سریعاً راکد و تعطیل می گردند اما جنس ذوب آهن اصفهان چیز دیگری است... 
 من ماندگاری و منشأ سازندگی ذوب آهن اصفهان را به چند دلیل می دانم ؛ یکی وجود نیروهای مخلص و معتقد و عالقه منداست. من بر 
عالقه مندی تاکید می کنم زیرا به دنبال آن تعهد به کار ایجاد می شود. ما می بینیم در بعضی موارد اتفاق هایی رخ می دهد ولی کارکنان 
با جان و دل و تمام وجود حتی اگر در حال استراحت و یا تعطیلی در خانه هستند آن مکان را سریعاً رها می کنند و به روشن شدن چراغ 
صنعت کشور کمک می کنند،منشأ سازندگی را باید در وجود چنین نیرو های مخلصی جستجو کرد به ویژه نسل اول ذوب آهن اصفهان که 
عاشقانه و مجاهدانه در محیطی همراه با تفاهم و با وجود همه کمبودها این کارخانه عظیم را بنا نهادند. من می دانم حتی بعضی برای تهیه 
خودکار،دفتر،پرداخت شهریه،رفت و آمد به شهرهای دارای دانشگاه یا تحصیل در خارج از کشور متحمل چه مسایلی شدند،آنان همه چیز 

را فروختند تا بتوانند تحصیل کنند. 
به یاد می آورم برخی از مهندسین وارسته که در خارج از کشور بودند،امکانات فوق العاده ای در اختیارشان قرار می دادند؛ اما همان مهندس 

صبح زود خود را به سرویس می رساند و بعد از ظهر نیز با وجود خستگی با دلی شاد باز می گشت زیرا توانسته بود تحولی به وجود آورد. 
زمانی که دانش آموز بودم، برنامه ریزی کردند از ذوب آهن بازدید کنیم، خاطرم هست حدود دو سه مرتبه با کارخانه هماهنگی می شد. 
طبیعتاً بازدید افراد تحصیل کرده دانش آموزان، دانشجویان، مربیان، مدرسان و معلمان کمک می کرد تا آنان رغبتی برای تحصیل و جنب 
و جوش نشان دهند. ذوب آهن اصفهان در دید ما یک بلوغ صنعتی برای جامعه محسوب می شد. برای ما جالب بود حتی در محوطه ذوب 

آهن عکس های دسته جمعی می گرفتیم.
بنده به عنوان یک ایرانی افتخار می کنم که چنین پایگاهی به عنوان یک مرکز تحول،آفرینش تالش و فعالیت مثمرثمر و پایدار در یک 
مقطع تاریخی به وجود آمده است. بسیاری در این جا نبوغ خود را نشان دادند و حرکتی برای رفع بسیاری از وابستگی ها وجلوگیری از واردات 

محمدحسين ریاحی
نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه: 

هان ذوب آهن اص�ف
یران  ت�ول در صنعت ا� یگاه � پا� �

ما نه تنها در ایران و نه تنها در اصفهان بلكه در بسياری از کشور ها و مناطق مختلف می بينيم برخی کارخانه ها با اهداف 
مختلف به وجود می آیند و با ایده هایی شكل می گيرند اما ماندگاری آن ها در این حد نيست و دچار سلسله ای از نوسانات 

مالی،کمبود ها و اتفاقات که می شوند، سریعاً راکد و تعطيل می گردند اما جنس ذوب آهن اصفهان چيز دیگری است... 
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در همین کانون شکل گرفته و به سایر صنایع کشور تسری یافته است. 
تنوع محصوالت ذوب آهن اصفهان همیشه دارای جاذبه بوده و مشتری های خاص خود را دارد. از جمله اشاره 
کنم که یکی از کارگاه های مهم ذوب آهن )نورد650( با امکانات خاص خود، تنوع محصول قابل توجهی دارد. به 
عنوان نمونه تولید تیر آهن بال پهن و هم اکنون تولید ریل در همین کارگاه انجام می گیرد. بنابراین ذوب آهن 

اصفهان را می توانیم کانون امید بخش تولید در صنعت این سرزمین قلمداد کنیم. 
با تاسیس ذوب آهن اصفهان، ساخت فوالدشهر نیز به عنوان یک شهر مدرن که تا آن موقع در کشور مشاهده نشده 
بود، انجام گرفت. در این شهر، هم فضای سبز و هم فضای مدرن چشمگیر را داشتیم. با ایجاد این کارخانه عظیم 
سر و سامانی در راه های مواصالتی اصفهان انجام گرفت و اتوبان ذوب آهن ساخته شد. همچنین مهاجرت هایی رخ 
داد،گروهی از آذربایجانی ها در اصفهان و بخشی نیز در فوالد شهر ساکن شدند. از شمال، تهران، شرق و غرب برای 

کار در ذوب آهن اصفهان مهاجرت های بسیاری صورت گرفت. 
باید به افرادی که از ذوب آهن اصفهان بازنشسته شدند و بعضی نیز از دنیا رفتند مانند مرحوم مهندس اصغر 
ریاحی که فرد بسیار الیق و شایسته ای بود و جزو کسانی بود که رتبه های ممتازی را در دانشگاه صنعتی کسب 
کرده بود، اشاره ای کنم. این افراد، بسیار زبده، از خود گذشته، فعال، متواضع، اهل قناعت و اندیشه بودند و هر یک 
به سهم خود در جبهه صنعت نقش آفرین شدند. صرفاً این نبود که جزوات و کتاب های علمی را بخوانند، انسان های 
جامعی بودند و با دقت،پشتکار و جدیت کار خود را ادامه می دادند. بسیاری از امکانات پیشرفته امروزی آن موقع 

وجود نداشت و امروز فرزندان این افراد در زمینه علم و صنعت، پیشگام به شمار می روند. 
امیدوارم چراغ این صنعت همیشه روشن بماند و با توانایی، دانایی، پشتوانه های مالی و معنوی به رشد روز افزون 

نایل آید، انشاءا... . 

با تاسيس 
ذوب آهن 
اصفهان، 
ساخت 

فوالدشهر نيز 
به عنوان یک 
شهر مدرن 

که تا آن موقع 
در کشور 
مشاهده 

نشده بود، 
انجام گرفت. 
در این شهر، 

هم فضای 
سبز و هم 

فضای مدرن 
چشمگير را 

داشتيم.
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در دنیا صنایع فوالد را موتور محرکه توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی می دانند، زیرا ایجاد و توسعه صنایع 
فوالدی در هر منطقه ای نیازمند یک سری فعالیت های زیر بنایی است که چه در مرحله ساخت و چه در 
مرحله بهره برداری باعث توسعه آن منطقه می شود همچنان که ذوب آهن در طیف محدود منجر به توسعه 
استان اصفهان و در طیف گسترده تر منجر به توسعه کشور شد. این کارخانه به دلیل این که اولین صنعت 
فوالد کشور است نقش مهمتری نسبت به دیگر صنایع ایران دارد به دلیل این که ایران با ذوب آهن پا به 
عرصه صنعتی شدن گذاشت و با این صنعت ، ضرورت پرورش نیروهای متخصص بیش از پیش مشخص شد. 
حضور کارشناسان روسی در دوران ساخت این کارخانه و به کارگیری کارشناسان ایرانی در کنار آن ها موجب 

ارتقای توان صنعتی ایران شد.
احداث ذوب آهن موجب انجام فعالیت های زیر بنایی بسیاری در استان اصفهان و حتی سراسر کشور شد. 
از جمله ساده ترین این کارها ، ایجاد امکانات اسکان جهت کارشناسان خارجی و داخلی در این منطقه از جمله 
احداث فوالدشهر و امکاناتی از جمله هتل ، بیمارستان ، جاده ، امکانات رفاهی ، ورزشی و... است که چهره منطقه 

را متحول کرد.
ذوب آهن اصفهان به دلیل این که اولین واحد فوالدسازی در ایران بود تاثیرات آن از استان اصفهان فراتر 
رفت، چرا که از همان ابتدا قرار شد مواد اولیه این کارخانه از داخل کشور تأمین شود، به همین منظور معادن 
بسیاری شناسایی ، تجهیز و استخراج شدند که از جمله آن ها می توان به معادن زغال سنگ در کرمان ، شاهرود، 

طبس و همچنین معادن سنگ آهن در یزد اشاره کرد.
به طوری که کارکنان برخی از این معادن تا مدت ها خود را پرسنل ذوب آهن اصفهان می دانستند. در واقع 
احداث ذوب آهن چهره این مناطق محروم را عوض کرد و از طرفی شبکه راه آهن و جاده ها جهت حمل ونقل 
مواد اولیه به کارخانه گسترش خوبی یافت. ضمن این که تمرکز نیروهای فنی از قالب بند و آرماتور بند گرفته تا 
جوشکار و مونتاژکار و کارشناسان تحصیل کرده که از نقاط مختلف به اصفهان آمدند موجب تحول منطقه شد.

ذوب آهن از ابتدای احداث تا کنون نیروهای فنی و متخصص زیادی را پرورش داد، به طوری که بعد از انقالب 
وقتی کارشناسان روس کشور را ترک کردند این کارخانه به دلیل برخورداری از نیروهای فنی و متخصص 
با مشکلی مواجه نشد. این نیروهای متخصص در صنایع دیگر هم نقش ویژه ای ایفا کردند. از جمله در فوالد 
مبارکه ، متخصصان ذوب آهن واحد نورد گرم را مونتاژ کردند و در کارخانه های دیگر هم چه در مرحله احداث 
و چه در مرحله بهره برداری حضور داشتند. در واقع این کارخانه به عنوان دانشگاه بزرگ صنعتی، نیروهای 

متخصصی را پرورش و تحویل جامعه داد، در واقع صنعتی شدن کشور از اینجا نشات گرفت.
همچنین باید به نقش اشتغال زایی این کارخانه اشاره کرد. آمار نشان می دهد که بسته به فرهنگ و موقعیت 
جوامع مختلف ، احداث یک کارخانه فوالدسازی می تواند بین 20 تا 25 فرصت شغلی به ازای هر شغل مستقیم 

در این صنعت ایجاد کند.

ذوب آهن اصفهان 
نقش مهمتری 

نسبت به دیگر 
صنایع ایران دارد 

به دليل این که 
ایران با ذوب آهن 

پا به عرصه 
صنعتی شدن 

گذاشت و با این 
صنعت ، ضرورت 
پرورش نيروهای 

متخصص بيش 
از پيش مشخص 

شد. 

بهرام سبحانی
مدیرعامل پيشين ذوب آهن اصفهان: 

هان  صنعتی شدن کشور از ذوب آهن اص�ف
�نشأت گر�فت
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احساسي که از 22 سال خدمت در ذوب آهن اصفهان دارم،کاماًل مثبت است و از اینکه به همراه هزاران کارشناس 
این کارخانه در امر احداث، بهره برداري و توسعه این صنعت بزرگ و زیر بنایي به سهم و اندازه وسع خود مشارکت 

داشتم، به خود مي بالم و احساس رضایت دارم. 
 احداث کارخانه ذوب آهن در ذهن من حرکتي مـؤثر و ارزشمند در رسیدن به استقالل صنعتي و به تبع آن 
استقالل اقتصادي کشور بوده و است. بزرگترین اثر ذوب آهن اصفهان جداي از تأمین بخش قابل توجهي از نیازهاي 
کشور در زمینه آهن آالت براي توسعه،عمران و آباداني کشور، تربیت و پرورش تعداد قابل توجهي نیروي انساني 
متخصص، با تجربه و داراي اعتماد به نفس بسیار باالي ناشي از کار در یک مجتمع عظیم، براي خدمت به همه 

صنایع کشور بوده است. 
  اولین و بزرگترین مکان تجربه اندوزي من پس از فراغت از تحصیل،22 سال کار در کارخانه ذوب آهن اصفهان 

بوده لذا اگر توانستم در صنایع دیگر هم خدمتي انجام دهم،حاصل همان تجربیات بوده است. 
در اوایل آبان ماه سال 1347 بعد از اینکه به استخدام شرکت ملي ذوب آهن ایران در آمدم به اصفهان عزیمت 
نموده و پس از تکمیل پرونده در قسمت مخابرات که در شهرک کوچک و تازه ساز واحد واقع شده بود مشغول 

کار شدم. 

داریوش شهيدی
مدیرعامل پيشين ذوب آهن اصفهان: 

به  یدن � ا�نه ذوب آهن �نماد رس� احداث کارحن
است�قالل صنعتی و ا�قتصادی در کشور �بود 
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چند روز بعد به اتفاق همکاران، براي انجام کاري به سایت کارخانه رفتیم، زمین وسیع و مسطحي بود با تعداد 
قابل توجهي ماشین آالت ساختماني و کارگراني که در گوشه و کنار مشغول خاک برداري، قالب بندي، بستن 

آرماتور و بتن ریزي بودند.
هیچ سازه اي باالتر از سطح زمین به چشم نمي خورد،دور زمین فنس کشیده بودند با جاده اي خاکي و تیرهایي 
که خطوط 11کیلو ولت برق را براي تأمین سیستم روشنایي و سایر نیازهاي سایت با خود حمل مي کردند. در آن 

زمان حدود هفت هشت ماه از آغاز عملیات اجرایي مرحله اول کارخانه مي گذشت.
روزها و ماه ها طي شد و کارها با سرعت، نظم و طبق برنامه جلو رفت به نحوي که یک سال بعد ایستگاه و خط 
راه آهن کارخانه افتتاح شد و سپس بخش هاي کک سازي، کوره بلند، فوالدسازي و نورد ها یکي پس از دیگري با 
موفقیت و به موقع راه اندازي شدند تا جایي که در محدوده زماني کمتر از پنج سال این مجتمع تولید فوالد که در 
واقع یک شهرک صنعتي بزرگ است بصورت کامل و با ظرفیت اسمي به بهره برداري رسید که در آن زمان براي 

کشور ما رکورد بسیار جالبي محسوب مي شد.
برداشت من این است که عوامل زیر در سرعت اجراي طرح بسیار موثر بودند:

* تخصیص سرکارشناسان بسیار مقتدر و با تجربه ازطرف روس ها براي پیشبرد طرح. 
* ارسال منظم و به موقع تجهیزات و ماشین آالت به کارخانه.

* جذب تعداد زیادي مهندسین جوان تازه فارغ التحصیل شده و پر انگیزه ایراني به طرح جهت کار در کنار 
همتایان با تجربه روس و گرفتن آموزش عملي از آن ها.

* تخصیص مدیران ایراني داراي تجربیات فني و اجرایي قبلي براي مدیریت هاي میاني و ارشد 
* پشتیباني قوي ایران از طرح ذوب آهن در سطوح باالي کشور

* عزم جدي روس ها براي موفقیت در اولین برنامه مشترک با ایران، هم در رقابت با غربي ها و هم براي گرفتن 
پروژه هاي بیشتر در آینده. 

* تأمین هزینه هاي ساخت کارخانه ازمحل صادرات گاز به شوروي و خارج از مبادالت مستقیم ارزي.
برخي از اقداماتي که در فاصله سال هاي 1362 تا 1369 هم زمان با جنگ تحميلي در ذوب آهن انجام 

گرفته بدین شرح است: 
● تداوم فعالیت در بخش هاي مختلف بهره برداري و توسعه بعد از خروج ناگهاني و بي مقدمه کلیه کارشناسان 

خارجي از کارخانه 
● تکمیل عملیات نصب و راه اندازي بخش هاي مختلف خط تولید مربوط به فاز اول توسعه از کک سازي تا نورد 

● عملیات بزرگ تعمیرات اساسي کوره بلندهاي اول و دوم براي اولین بار.
● ساخت محور زنگ هاي کوره بلند در داخل کارخانه براي اولین بار.

● مطالعه، انتخاب، خرید، نصب و به مرحله تست رساندن ریخته گري هاي مداوم قوسي جدید و جایگزیني آن ها 
با ریخته گري هاي عمودي قبلي که قابلیت رسیدن به ظرفیت اسمي را نداشتند.

● تالش در جهت تداوم تولید کارخانه در شرایط جنگ،بمباران، تحریم و محدودیت هاي شدید ارزي با توجه 
به ممنوعیت صدور محصوالت کارخانه.

● کمک هاي گسترده به جبهه هاي جنگ از طریق اعزام نیروهاي فني، ارسال ماشین آالت سنگین، وسایل 
نقلیه، تولید سنگر هاي بتني پیش ساخته وبرخي از قطعات یدکي مورد نیاز نیروهاي مسلح.

●تبدیل هتل بزرگ و بال استفاده فوالدشهر به یک بیمارستان مجهز با استفاده از گروه طراحي و توسط واحدهاي 
ساختماني ذوب آهن که کارشان در طرح توسعه به پایان رسیده بود. این بیمارستان با حداقل هزینه احداث گردید 

و بیش از سي سال است که به کارکنان شریف کارخانه و خانواده هاي آن ها خدمات درماني ارائه مي دهد. 
آرزویم براي ذوب آهن، ارتقاء کمي و کیفي تولیدات آن، سالمت، امنیت و رفاه کارکنان این صنعت خشن و 

پرمخاطره و نیز به حداقل رساندن آثار منفي زیست محیطي آن است.
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چهارصد و یکمین نفر بودم که در ذوب آهن اصفهان استخدام شدم. روزي که کوره بلند اولین ذوب را گرفت همه کف مي زدند، اولین شمش 
فوالد که تولید شد، از خوشحالی من گریستم. پروفسوري به نام سي الیف با مطالعات زیاد دشت طبس را براي تأسیس ذوب آهن مشخص 
کرده بود. کارخانه ذوب آهن را از یک کارخانه در گرجستان اقتباس کرده بودند. روس ها عالي ترین دستاوردهاي خود را به ما دادند. کک 
سازي، کوره بلند، آگلومراسیون، فوالد سازي،نوردها و ریخته گري هاي مداوم را ساختند.  من احساس می کنم در اجرای وظایف محوله و 
سیاست گذاری این صنعت پایه و زیربنایی کشور موفق بودم. ذوب آهن اصفهان به دلیل تولید با کیفیت، مطابق با استانداردهای بین المللی 
و تربیت نیروی انسانی کارآمد الگویی سرآمد برای سایر صنایع شمار می رود. آرزوی من این است که این شناسنامه صنعت فوالد کشور با 
تأمین پایدار مواد اولیه به ظرفیت تولید اسمی دست یابد.  شیرین ترین خاطره ام این است که کار و خدمت در صنعت را در اولویت اول قرار 

دادم. راه اندازی کوره بلند یک در سال 1350 و راه اندازی ریخته گری های مداوم غیر روسی از جمله اقدامات تأثیر گذارم بود. 

ایرج اصالنی
مدیرعامل پيشين ذوب آهن اصفهان: 

ید شد، تول� ین شمش �فوالد که � اول�
یستم وش�الی گر�  از حن

سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان را به پیشکسوتان و همکاران که در برپایی آن نقش داشتند تبریک می گویم. 
نگاه تولیدی، صنعتی و اقتصادی به صنعت فوالد استفاده از طال همچون سرب است. هر دو از فلزات مفیدند اما این کجا و آن کجا؟! صنعت 
فوالد فرا صنعت،صنعت ساز، عامل رشد پایدار و ابزار اقامه قسط است. برای فهم عمیق تر الزم است با زبان عامه صحبت کنیم. دعا تنها ذکر 
نیست، وقتی آثارش پیدا می گردد که متجلی شود، یعنی به واقعیت بپیوندد. این واقعیت وقتی شکل می گیرد که اراده دعا کننده در گفتار، 
کردار، رفتارخود را نشان دهد، اراده باور مردمان است، اوج اعتالی فرهنگ، اقامه قسط است واقامه وقتی صورت می گیرد که باور مردمان 
قیام کند. باور ملت ایران در ورزشگاه ساخت ذوب آهن اصفهان به تمرین قیام پرداخت، تحقق ذوب آهن تجلی پیروزی اراده ملت ایران و به 
عبارت دیگر دعای ملت ایران که همان خواست ملت بود مستجاب شد. الزم است متذ کر شویم که ذوب آهن بیش از آنکه ساخت یک صنعت 
فوالد باشد، ساخت باور ملت ایران بودکه اگر بخواهند می توانند. ذوب آهن اصفهان از ورود اقوام متفاوت از کرد، بلوچ، لر، ترک، عرب، ترکمن 
و عجم با هر آیین از مسلمان یهودی، مسیحی و زرتشتی و با هر سطح از بی سواد و دکترا و با هر تجربه استقبال کرد و به آن ها فهماند که 
اگر بخواهند می توانند. )دعاکنند مستجاب می شود(. ورزشگاه ذوب آهن، اراده مردم ایران را ساخت و برای قیام سال 57 که قیام برای اعتالی 
فرهنگ و اقامه قسط و مکتب انسان ساز قرآن بود، آماده کرد. همین باور اراده پس از انقالب، فوالد مبارکه را ساخت و بستر صنعتی شدن را 
فراهم نمود.  ضمن تبریک مجدد این سالروز، از فوالدیان می خواهیم که چراغ این باور )می توانیم( را به جامعه ایران گسترش دهند و ساخت 

ورزشگاه مشابه را در روی اطلس ایران متجلی سازند.

محمدحسن عرفانيان آسيائی
پيشگام ذوب آهنی و اولين مدیرعامل فوالد مبارکه: 

یران �بود ت �باور ملت ا� هان، ساحن ذوب آهن اص�ف
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ذوب آهن به من آموخت که تالش برای توسعه، حد و مرز نمی شناسد و برای همیشه قدردان کسانی هستم 
که در ایجاد این دانشگاه صنعتی نقش داشتند. کار اصلی را آن ها کردند، ما شاگرد و پیرو ساده ای بیش نبودیم.

آرزوی من این است که جایگاه واقعی ذوب آهن شناخته شود، هم در درون و هم در برون آن. آرزوی من 
همیشه این بوده که این چشمه ی پاک و زالل که بسیاری را سیراب کرده، تشنه نباشد.

ذوب آهن اصفهان نماد سخت کوشی و تحول و تغییر است. این شرکت اولین گام، جدی ترین حرکت و 
محکم ترین قدم برای عبور کشور از عصر کشاورزی به عصر صنعتی است. دقت کنید که دقیقاً ذوب آهن اصفهان 

را می گویم. هیچ جای دیگر نمی تواند در این مورد ادعای برتری زمانی و استحکام داشته باشد.
آینده صنعت فوالد مجزا از آینده کشور نیست، ما در فوالد مزیت داریم، بنابراین اگر کار دست اهلش باشد 
بسیار درخشان خواهد بود، ولی اگر مدیریت به شایستگان سپرده نشود و مدیران انتصابی به اقوام و دوستان و 

منافع خود بیش از جوانان شایسته بدون ارتباط توجه کنند، شرمنده ام که باید نگرانی خود را اعالم کنم.
دهها بلکه صدها خاطره از ذوب آهن اصفهان دارم، این که سبا را هم پیمانکار بودم و هم بهره بردار... این که یک 
تنه در شورای اقتصاد توانستم فوالد را از بند اسارت داللی آزاد کنم، این که تولید 5 میلیون تن را هدف گرفتیم 

و بسیار ساده هم دست یافتنی شد، اگرچه که بعدها این هدف دستخوش تغییراتی شد! 
از مطالعه و شروع اجرای 57 طرح زیست محیطی برای ایجاد صنعت پاک، از راه اندازی ERP برای اولین بار 
در کشور،از حفظ بیمارستان و چادگان و انزلی که در نیمه ی راه از دست رفتن بود، از باشگاه ذوب آهن که از 

قعر جداول در ورزش های مختلف به سطح اول آسیا رسید و... .
اما همه این ها یک طرف، بهترین خاطره من رفاقت و همدلی با پرسنل بود. از طریق همایش های سه ماهه، 
هماهنگی ها به اوج رسید. تابوی سن و جنس شکسته شد، از حالت پادگانی و نظامی تا حدود زیادی خارج 
شدیم همه محترم بودند. فرق نمی کرد که بانو باشند یا آقا، جوان باشند یا با تجربه. بسیارخوب همه با هم کار 

کردیم و نتیجه آن را امروز می بینم و لذت می برم. 
تعداد زیادی از مدیران سطوح باالی فوالد در کشور، همان هایی هستند که در آن دوره فرصت ابراز توان خود 

را پیدا کردند. این خاطره است که حتی، در حال حاضر نیز لذت و شیرینی آن برای من تداوم دارد.
علت این که ذوب آهن به جایگاه واقعی خود دست نیافته، به نظر من عدم اطالع و تجربه مدیران باالتر در 
خارج از ذوب آهن، عدم وجود تحلیل اقتصادی مناسب و صحیح در سطح کشور، دخالت ها و سیاست های ناروا 

و مواردی از این دست می باشد.

مسعود ابكاء
مدیرعامل پيشين ذوب آهن اصفهان : 

توسعه،  تالش �برای � ت که � ذوب آهن �به من آموحن
حد و مرز  �نمی شناسد

ذوب آهن اصفهان 
نماد سخت کوشی 

و تحول و تغيير 
است.این شرکت 

اولين گام،
جدی ترین حرکت 
و محكم ترین قدم 
برای عبور کشور 

از عصر کشاورزی 
به عصر صنعتی 

است. دقت کنيد 
که دقيقاً ذوب 

آهن اصفهان را 
می گویم. هيچ 

جای دیگر 
نمی تواند در این 

مورد ادعای برتری 
زمانی و استحكام 

داشته باشد.
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زنده یاد محمد مانی چهارمین مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بود که در راستای ساخت و توسعه شناسنامه صنعت 
ایران،بسیار تالش کرد. وی که روحیه ای مردمی و شخصیتی سراسر تالش و فداکاری بود در آن روزهای سخت از 
هیچ کوششی برای ساخت و توسعه کارخانه فروگذار نکرد. به منظور آشنایی با ویژگی های زنده یاد محمد مانی با 

همسر وی اشرف آژین گفتگویی انجام دادیم که مشروح آن از نظرتان می گذرد: 
بنده متولد سال1333در تبریز هستم و دیپلم تجربی دارم. سه فرزندم تحصیل کرده هستند دختر بزرگم مترجم 
زبان انگلیسی و پسر و دختر دیگرم هر دو دارای کارشناسی ارشد معماری هستند. پسرم در یک شرکت خصوصی 

در زمینه مترو فعالیت دارد و دخترم نیز عضو هیأت علمی دانشگاه است. 
از زنده یاد محمد مانی و سوابق ایشان بگویيد. 

زنده یاد مانی در سال1321 در اصفهان متولد شد، تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در شهر اصفهان گذراند. وی 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد راه و ساختمان )عمران( از دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و در سال 1348 به 

کارخانه ذوب آهن اصفهان گام نهاد. 
چگونه با ایشان آشنا شدید و در چه سالی ازدواج کردید؟

آشنایی ما در سال 1348 و با معرفی یکی از دوستان صورت گرفت و در سال 1349 ازدواج کردیم. ایشان قبل 
از ازدواج مان در کارخانه استخدام شده بودند. با توجه به مشغله کاری زیادشان، حتی گاهی شب ها را تا نزدیک 
صبح در کارخانه می گذراندند، خیلی موفق به گفت و گو نمی شدیم اما تا جایی که امکان داشت من را در جریان 

اخبار کارخانه می گذاشتند. 
به دليل حجم فعاليت های زنده یاد مانی سختی های بسياری متحمل شدید از آن دوران بگویيد ؟

ایشان در سال های اولیه افتتاح و گسترش کارخانه وارد مجموعه شدند،در این زمان فعالیت زیادی در کارخانه 

در گفتگو با همسر زنده یاد محمد مانی
 مدیرعامل پيشين ذوب آهن اصفهان مطرح شد: 

ا�نواده  یل، س�بب مسرت و سر�بلندی حن ید ر� تول� �
هان است  �بزرگ ذوب آهن اص�ف

نخستين مفهومی که در خصوص این کارخانه عظيم به ذهن متبادر 
می شود، اقتدار است که در پی تالش و همت شبانه روزی پایه گذاران 
کارخانه و البته تمامی کسانی که در طول سال ها مهمترین و بزرگترین 

سرمایه خود یعنی عمر، نيروی جوانی و تخصص خویش را به کار گرفتند به 
ثمر نشسته است.

 زنده یاد محمد مانی
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داشتند و واقعاً تمام فکر و ذکر و هم و غم ایشان گسترش کارخانه بود. به خاطر دارم در خالل سال هایی که 
مشغول ساخت منزل مسکونی خود بودیم اصاًل فرصت رسیدگی به امور ساختمان و مسایل مربوط به آن را نداشت 
و من شخصاً بخشی از کارها را رسیدگی می کردم. با وجود داشتن بچه کوچک و با توجه به این که با خانواده پدری 
خودم در یک شهر زندگی نمی کردیم،مسئولیت سنگینی داشتم. اکنون با شنیدن خبرهای بالندگی و پیشرفت روز 

افزون کارخانه ذوب آهن اصفهان، سختی های آن دوران برایم با شیرینی یادآوری می شود.
از آسمانی شدن زنده یاد مانی بگویيد.

ایشان حتی تا آخرین روز زندگی هم در راه سازندگی و آبادانی کشور در تالش بودند. خوب به خاطر دارم شب 
آخر تا پاسی از شب مشغول انجام محاسبات یک کار عمرانی بودند که متأسفانه در ساعت اول استراحت در خواب 

دچار حمله قلبی شدند و ما را با قلبی اندوهگین تنها گذاشتند.
در ذهن شما ذوب آهن اصفهان نماد چيست؟

نخستین مفهومی که در خصوص این کارخانه عظیم به ذهن متبادر می شود، اقتدار است که در پی تالش و همت 
شبانه روزی پایه گذاران کارخانه و البته تمامی کسانی که در طول سال ها مهمترین و بزرگترین سرمایه خود یعنی 

عمر، نیروی جوانی و تخصص خویش را به کار گرفتند به ثمر نشسته است.
آخرین خبری که از ذوب آهن اصفهان شنيدید چه بود؟ 

ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده ریل در غرب آسیا به شمار می رود، این دستاورد بسیار مهم سبب مسرت و 
سربلندی خانواده بزرگ ذوب آهن محسوب می شود. هم اکنون ریل تولیدی این شرکت در خطوط مختلف کشور 

و از جمله در ناوگان مترو اصفهان مورد استفاده قرار گرفته است. 
از دیدگاه شما چگونه یک مجموعه صنعتی این چنين ماندگار می شود؟ 

مسلماً پایه گذاری،رشد و توسعه هر صنعتی مدیون تالش و پشتکار دست اندرکاران آن صنعت است و البته هر 
چه این موضوع بیشتر در راستای نیازهای جامعه باشد و بتواند گام های مؤثرتری در جهت توسعه مدنی بردارد، 
ماندگار تر و محبوب تر خواهد بود. در این رابطه توجه همه جانبه به مسایلی نظیر کیفیت تولیدات و تنوع آن ها در 
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کنار توجه به مسایل زیست محیطی بسیار مهم است که مسئولین کارخانه نیز همواره به آن توجه دارند. 
چه پيامی برای پرسنل ذوب آهن اصفهان دارید؟

از تمام کسانی که امروز و در شرایط سخت تحریم در راه پیشرفت و تکامل این واحد تولیدی عظیم کوشش 
می کنند، سپاسگزارم و صمیمانه درخواست می کنم با تالش و پشتکار مداوم در مسیر اعتالی ذوب آهن اصفهان 
که برای ایجاد و توسعه های اولیه آن زحمات بسیار زیادی کشیده شده،کوشش نمایند. توسعه و شکوفایی ذوب 
آهن اصفهان با آرامش و خدمت رسانی به پرسنل و بازنشستگان رابطه مستقیم دارد. توجه به قشر بازنشسته شرکت 
و دغدغه های این گروه که شبانه روزی برای رشد و اعتالی نام این کارخانه از هیچ تالشی فروگذار نکردند، نیاز 
است بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این مسایل و مشکالت با درایتی که در مدیران توانمند ذوب آهن اصفهان سراغ 

دارم به سادگی قابل حل است. 
امیدوارم تمام کسانی که در راه عمران، آبادانی و سرافرازی کشور عزیزمان ایران، تالش می کنند همواره تندرست 

و سربلند باشند.

درخواست
می کنم با 

تالش و پشتكار 
مداوم در مسير 

اعتالی ذوب 
آهن اصفهان 

که برای ایجاد و 
توسعه های اوليه 
آن زحمات بسيار 

زیادی کشيده 
شده،کوشش 

نمایند. 
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صبر، مقاومت، تعهد به وطن و خدمت به مردم تنها بخش کوچکی از صفات بزرگ مردی بود که در سال 1360، 
ُسکان مدیریت عاملی ذوب آهن اصفهان را بر عهده داشت. شهید حسین نیلی با روحیه انقالبی و سخت کوشی مثال 
زدنی،کارنامه سراسر افتخاری از خود برجایی نهاد. به منظور آشنایی با این شهید بزرگوار و ویژگی های شخصیتی 

ایشان، با همسرش سیده زهرا سجادی به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید : 
متولد شهر اصفهان هستم. درکودکی پدرم را و در سال آخر دبیرستان، مادرم را از دست دادم. حدود پنج ماه از 
فوت مادرم گذشته بود )سال1355( با شهید نیلی توسط یکی از بستگان ایشان آشنا شدم و سال 1356 ازدواج 
کردیم. از زمان آشنایی ما تا شهادت ایشان فقط 13 سال طول کشید. خداوند را شاکرم اگر چه سنوات زندگی 
با ایشان کوتاه بود ولی کیفیت بسیار عالی داشت.این یکی از الطاف خفیه الهی بود که بنده در زندگی با چنین 
شخصی آشنا شوم. ایشان برای من جای پدر، مادر و همسر را داشتند. با این که کمتر در خانه بودند ولی من هیچ 
کمبودی احساس نکردم. زمانی که در خانه حضور داشتند، آن قدر از وجودشان بهره می بردیم که نبود ایشان 
جبران می شد. حاصل این ازدواج سه فرزند پسر به نام های میثم، مقداد و محمد حسن بوده است. فرزندان شهید 
نیز همانند ایشان دارای شایستگی هایی هستند. خداوند یکی از الطاف بزرگش را در حق من داشته که بچه های 
متدین، درس خوان، انقالبی و والیت مدار به من عنایت کرده است. آقا میثم فوق لیسانس مهندسی کشاورزی، آقا 
مقداد دکتری اقتصاد و آقا محمدحسن نیز دکتری فلسفه علم را تحصیل کرده اند. هر سه فرزندنم ازدواج کردند. 
تحصیالت بنده هم کارشناسی ارشد در رشته علوم قرآن و حدیث بود اما دکتری را در رشته مدیریت رفتار 

سازمانی گذراندم و در حال حاضر هم فعالیت فرهنگی، پژوهشی دارم. 
مسئولیت های مختلفی از ابتدای انقالب تا به حال داشتم. ابتدا دبیر آموزش و پرورش بودم، بعد از آن مشاور 
مدیر کل آموزش پرورش تهران و سپس در دوره نهم و دهم ریاست جمهوری در مرکز امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری به عنوان معاونت خانواده و معاونت آموزش و پژوهش مشغول خدمت بودم، هنگامی که دولت دهم به 

پایان رسید، درخواست بازنشستگی کردم. 

در گفتگو با همسر شهيد حسين نيلی
مدیر عامل پيشين ذوب آهن اصفهان عنوان شد: 

یران،  مهوری اسالمی ا� دمت کردن �به مردم حب حن
ین �نعمت است �بزرگتر�

شهيد نيلی در سال 1360 حكم مدیر عاملی ذوب آهن را گرفتند و از چهارمحال 
و بختياری به اصفهان آمدند. در دوران مسئوليت در ذوب آهن اصفهان شرایط 
جنگ سنگين بود و ایشان هم دغدغه مسایل جنگ را داشتند. به یاد دارم از 
ذوب آهن اصفهان تدارکاتی برای جنگ داشتند. حتی برای پخش نان یا تهيه 

لباس و کفش از طریق ذوب آهن اصفهان اقدامات جدی صورت می گرفت.
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زمانی که با شهید نیلی )ره( آشنا شدم، ایشان فوق لیسانس مهندسی الکترونیک از دانشگاه شیراز داشتند و در 
ذوب آهن اصفهان استخدام شدند. همزمان با ازدواج ما مرتباً از کشورهای دیگر مانند آلمان، ایتالیا، آمریکا دعوت 
می شدند با امکانات مادی ویژه، ولی ایشان وقعی به آن نامه ها نمی گذاشتند و می گفتند ارزش تنفس در جمهوری 
اسالمی قابل مقایسه با این امتیازات مادی نیست و برای من افتخار است که در جمهوری اسالمی کار و فعالیت کنم.

سال 1356 بود که فعالیت های انقالب شکل گرفت و ایشان یکی از کسانی بود که نمی توانست لحظه ای مسایل 
انقالب را رها کند و با دستور حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر تعطیلی کار و شرکت در تظاهرات و مسایل انقالب، 
ایشان هم کار را رها کرده و به فعالیت های انقالب می پرداختند. یکی از فعالیت نیروهای انقالبی آن زمان، حضور 

در بیمارستان و مرکز درمانی برای اهدا ی خون بود. 
شبانه با چند نفر از بزرگوارانی که اصفهان بودند مانند مرحوم آقای پرورش و حجت االسالم والمسلمین سالک و 
چند نفر از دوستانشان از ساعت 11شب به بعد سرکشی به خانواده های شهدا، مجروحان و زندانیان را داشتیم که 

بنده هم به درخواست شهید بزرگوار، توفیق همراهی و معیت با ایشان را داشتم. 
در سال 1358شهید نیلی به عنوان معاونت سیاسی استان چهار محال و بختیاری حکم گرفتند و کار ما بسیار 
سخت شد. فرزند اول ما آقا میثم یکی دو ساله بود که ما در اصفهان بودیم و ایشان به استان چهار محال و بختیاری 
می رفتند. صبح های شنبه می رفتند و سه شنبه شب بر می گشتند. مجدداً چهارشنبه صبح می رفتند و پنجشنبه 

آخر شب بر می گشتند. 
از چهارمحال و بختیاری به اصفهان آمدند. در دوران  سال 1360 حکم مدیر عاملی ذوب آهن را گرفتند و 
مسئولیت در ذوب آهن اصفهان شرایط جنگ سنگین بود و ایشان هم دغدغه مسایل جنگ را داشتند. به یاد دارم 
از ذوب آهن اصفهان تدارکاتی برای جنگ داشتند. حتی برای پخش نان یا تهیه لباس و کفش از طریق ذوب آهن 
اصفهان اقدامات جدی صورت می گرفت. با چند نفر از بازاری های تهران هماهنگ می کردند و هزینه برخی از اقالم 
را می دادند. تهیه آن اقالم، توسط پشتیبانی ذوب آهن اصفهان انجام می گرفت و کامیون ها به طرف جبهه حرکت 

سال 1356 بود که 

فعاليت های انقالب 

شكل گرفت و ایشان 

یكی از کسانی بود که 

نمی توانست لحظه ای 

مسایل انقالب را رها 

کند و با دستور حضرت 

امام خمينی )ره( 

مبنی بر تعطيلی کار و 

شرکت در تظاهرات و 

مسایل انقالب، ایشان 

هم کار را رها کرده و 

به فعاليت های انقالب 

می پرداختند
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می کردند، نیازهای آن جا را بررسی می کردند و بر می گشتند. در آن شرایط امکانات زیادی برای ایشان تدارک 
دیده می شد ولی اصاًل به هیچ یک از این ها وقعی نمی گذاشتند، فکر او فقط این بود که حضرت امام چه تکلیف 

می فرمایند. 
از ذوب آهن اصفهان بازدیدی نداشتم اما درگیری در آن سال های اول انقالب بسیار زیاد بود. به هر حال نیرو های 
معارض انقالب خیلی تالش کردند، نیروهای انقالبی را در کارخانه بزرگی مانند ذوب آهن کنار بزنند. به یاد می آورم 
سال 1360 تازه مسئولیت مدیرعاملی را پذیرفته بودند که ما دو فرزند داشتیم. در یکی از سخنرانی ها که معارضان 
و بقایای رژیم سابق حمله کردند، مسئولین می خواستند شهید نیلی را بیرون بیاورند که ایشان زیر دست و پا 
افتادند و دست شان شکست، با دست گچ گرفته به خانه آمدند و می گفتند ضدانقالب، وجود انقالب و نیروهای 

انقالبی را برنمی تابند و این رفتار طبیعی است و... . 
سال 1362که حضرت آقا، رهبر فرزانه ما )حفظهم ا...( مقام ریاست جمهوری را داشتند از شهید نیلی خواستند 
مسئولیت وزارت معادن و فلزات )صنایع و معادن( را قبول کنند و علی رغم مخالفت نخست وزیر وقت با حضور 

شهید نیلی در کابینه، حضرت آقا تأکید فرمودند و شهید نیلی به مجلس معرفی شد که رأی آوردند. 
بعد از اتمام دوره دولت، آقای دکتر والیتی )وزیر خارجه( پیشنهاد یکی از سه سفارت خانه بزرگ ایتالیا، شوروی 
و چین را دادند که ایشان به عنوان سفیر، مسئولیت بپذیرند. همزمان از شهید نیلی دعوت شد به عنوان معاونت در 
وزارت دفاع و مسئولیت چند صنعت وزارت دفاع را بر عهده بگیرند و عضو هیأت عالی وزارت دفاع باشند. با توجه 
به مسایل جبهه و جنگ در آن زمان شهید نیلی این مسئولیت را ترجیح دادند. به یاد می آورم به من گفتند باید 
مشورتی با خداوند داشته باشم که ببینم چه دستور می دهد و به مرحوم آقای پرورش گفتند حاج آقا برای من 
استخاره ای بگیرید.حاج آقا تماس گرفتند و پرسیدند استخاره شما برای چه بود؟ شهید نیلی گفتند چطور مگه؟ 
پاسخ دادند خداوند باغ های بهشت را که از زیر آن نهرها جاریست، وعده داده است. ایشان ماجرا را تعریف کردند 
و گفتند احساس می کنم باید دینم را به کشورم ادا کنم. هیچ جا برای من ایران نمی شود. من نفس کشیدن در 

ایران را به ثروت تمام دنیا ترجیح می دهم،جای دیگری خدمت به جبهه و جنگ به دست نمی آید. 
عالقه من به شهید نیلی زبانزد بود. با این حال یک بار به ایشان گفتم از این که شما به جنگ نمی روید من 
پیش خانواده شهدا احساس شرم می کنم. شما چطور به جبهه نمی روید؟ گفتند من در این مورد با )حضرت آقای 
خامنه ای ( مشورت کردم و ایشان هم به من فرمودند خدمت شما اینجا واجب تر از جبهه و جنگ است. شما فکر 
و کارتان برای ساخت سالح خیلی بیشترمورد نیاز ما است. شما می توانید تجهیزات را برای جبهه و جنگ آماده 
می کنید که این بیشتر به کار می آید تا این که خودتان آن جا حاضر شوید. از اواخر سال 1364 تا سال 1368 
صنایع دفاع، الکترونیک، باتری سازی و چند صنعت دیگر را زیر نظر داشتند و نهایتاً زندگی ایشان با شهادت در 

همین راه به پایان رسید و انشاءا... که همان جناتی را که خداوند وعده داده بود، به ایشان ارزانی داشته است. 
آن قدر مسئله امام و انقالب برای ما مهم بود که مسایل خانوادگی به حاشیه می رفت. سخت کوشی ایشان زبانزد 
بود. همه می دانستند ایشان به هیچ چیز جز کار فکر نمی کنند. من هم سعی می کردم مسایل خانواده، بچه ها 
و زندگی را به عهده بگیرم. به من می گفتند همین که تو کارهای بیرون و داخل خانه را انجام می دهی، ذهن من 
آزاد می شود و می توانم که به کار های دیگر برسم.ایشان محافظ و راننده داشتند.معموالً خانواده های مسئولین 
کارهایی را بر عهده این دوستان قرار می دهند.اما نه ایشان راضی بودند و نه من می پذیرفتم که از محافظ و راننده 

کمک بگیرم. من خودم مسئولیت ها را متقبل شدم که نخواهیم باری بر دوش انقالب داشته باشیم. 
مقام معظم رهبری چه دیدگاهی درباره شهيد نيلی داشتند؟

دیداری بعد از شهادت خدمت مقام معظم رهبری بودیم که ایشان نکات زیبایی را در مورد شهید نیلی گفتند. 
متن سخنان ایشان بدین شرح است:

"خدا شهید مهندس نیلی را رحمت کند. من بعد از شنیدن این خبر بسیار متأثر شدم. خداوند به شما صبر دهد. 
من در جریان کار ایشان در بعد از انقالب،چه آن موقعی که در ذوب آهن مشغول به خدمت بودند و چه آن موقع 
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که دروزارت صنایع و معادن بودند و چه زمانی که در سازمان صنایع دفاع بودند که در نهایت هم ایشان در همین 
رابطه به شهادت رسیدند، بودم و ایشان را می شناختم که مخلصانه و دلسوزانه در خدمت نظام بودند. شهید نیلی 
بیشتر عمل می کردند و کمتر حرف می زدند،ایشان متخصصی متعهد و مدیری مدبر بودند. امثال شهید نیلی را 
ما خیلی کم داریم. اگرچه عمر ایشان کوتاه بود ولی خدماتشان چشمگیر بود. من به جرأت می توانم بگویم یک 
ساعت و یا یک سال از عمر ایشان برابر با تمام عمر یک عده ای است که ادعا زیاد دارند ولی خدمتی به نظام و 
انقالب انجام نمی دهند.اگرچه کمبود ایشان برای جامعه و نیز خانواده چشمگیر و جبران ناپذیر است ولی این را 
بدانید که شما ذخیره آخرتی دارید و این را به بچه ها تفهم نمائید و غبار غم را از روی آن ها بشویید که اگرچه 

پدر را در کنار خود ندارند ولی به داشتن چنین پدری باید افتخار کنند."
 یکی از خصوصیات خلقی ایشان اخالص و ایثار بود. همه وجود خود را برای خدا گذاشته بودند. بدون این که 
جایی مطرح کنند من چه کردم و چه شد. بعد از رحلت امام)ره( یکی از اولین کسانی که با حضرت آقا بیعت 
کردند، شهید نیلی بودند. میثم آن موقع کالس پنجم بود که به او گفتند تو بزرگ شدی. با هم برویم که تو هم با 

حضرت آقا بیعت داشته باشی.
به دليل حجم زیاد کار های شهيد نيلی و دوری از خانواده سختی های زیادی متحمل شدید.از آن 

دوران بگویيد.
یکی از روزها که شهید نیلی در خانه بودند و باید به شهر کرد می رفتند صبح آن روز، آثار زایمان بر من عارض 
شد و ایشان می دانستند من وضعیت خوبی ندارم ولی برای رفتن آماده شدند. من به ایشان گفتم دکترم وضعیت 
من را خطرناک اعالم کرده است و معلوم نیست که چه شود. شما دارید می روید؟ گفتند بله، ساعت 8:30 جلسه 
شروع می شود و من باید آن جا باشم و رفتند. خواهرم کمک کرد و من را به بیمارستان رساند. معموالً هر کسی 
دوست دارد در آن شرایط، همسرش کنارش باشد ولی مسئولیت ها ایجاب می کرد که ما تحمل همه مسایل را 
داشته باشیم. تنهایی ها را به جان بخریم و ایشان به مسئولیت خودشان برسند.خیلی از این موارد بود. بچه ها مدرسه 
داشتند، من دانشگاه و همچنین تدریس می کردم و با وجود تدریس درآموزش پرورش و کار فرهنگی، مسئولیت 
پدری را نیز به عهده داشتم. من این سختی ها را برای خدا تحمل کردم و انشاءا... خداوند این ها را برای من ذخیره 
کرده است. چون قصد و نیت من این بود که به همسرم آرامش دهم تا بتواند به جمهوری اسالمی ایران خدمت کند.

از شهادت شهيد نيلی بگویيد.
روز پنج شنه ای بود که تقریباً 25 روز از رحلت امام)ه(، )سال 68( گذشته بود. ایشان با گروهی که از یوگسالوی 
آمده بودند، جلسه داشتند و می خواستند قراردادی ببندند و شیشه های اپتیک را برای ساخت سالح بخرند. وقتی 
جلسه تمام شد، یکی از آقایان گفتند من شنیدم یکی از کارخانه های داخلی هم چنین چیزی را تولید می کند. 
این کارخانه در رشت است. شما این قرارداد را ببندید ولی بعداً به آن کارخانه سر بزنید و کیفیت آن را بررسی کنید.

شهید نیلی گفتند،من یک روزه به رشت می روم و اگر کیفیت تولیدات خودمان خوب باشد، لزومی ندارد با این ها 
قرارداد ببندیم چون آن زمان هم اختالفاتی بین ایران و یوگسالوی بود و نمی خواستند کمکی به این کشور کنند. 
گفتم بچه ها می خواهند پیش شما باشند. گفتند آن ها را با خودم می برم. میثم مسابقات قرآن داشت به همین 
جهت همراه پدر نرفت ولی دو فرزند دیگررا با خودشان بردند. آن موقع مقداد کالس دوم بود و محمد حسن سه 
سال داشت. در رأس هیأتی شهید نیلی و همراهان )مشاور، معاون، راننده( به طرف رشت حرکت کردند. کارخانه 
را بازدید کردند و گفتند کیفیت آن بسیار خوب است و هیچ مشکلی ندارد. همان جا قرارداد خرید را بستند و 
خبر دادند که صرب ها را رد کنند. در واقع به خاطر بحث جدی اقتصاد مقاومتی داخل کشور، ایشان حاضر نبودند 
بودجه برای چیزی که در داخل کشور و با کیفیت تولید شده، به بیرون از کشور منتقل شود. مشاور ایشان تعریف 
می کردند وقتی قرارداد بسته شد، موقع نماز مغرب بود، به مسجد آمدند تا نماز بخوانند. شب هشتم تیر بود و در 
مسجد عکس شهدای هفت تیر راگذاشته بودند. شهید نیلی عکس شهدا را نگاه می کردند و می گفتند خوش به 
سعادت این ها،کجا رفتند و ما کجاییم. خداوند انشاءا... شهادت را نصیب ما هم کند و راه را ادامه دهیم. من در خانه 

به خاطر بحث 
جدی اقتصاد 
مقاومتی داخل 
کشور، ایشان 
حاضر نبودند 
بودجه برای 
چيزی که در 
داخل کشور و 
با کيفيت توليد 
شده، به بيرون 
از کشور منتقل 
شود.
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حدود ساعت 12:15 شب خسته بودم و استراحت می کردم،خوابی دیدم. در خواب احساس کردم، بیرون آمدن 
جان از بدنم را دیدم. به قدری سخت بود که نمی توانم آن را توصیف کنم. بعدها فهمیدم دقیقاً در همان ساعت این 
اتفاق برای شهید نیلی افتاده است. با وضعیت بدی بیدار شدم و فهمیدم که اتفاقی افتاده،شروع کردم به دعا کردن 
و از خداوند کمک خواستم. نگران بودم که اتفاقی افتاده یا نه؟ هیچ دسترسی به ایشان نداشتم و تلفن همراه هم 
نبود. مرتباً با پلیس راه تهرا ن-رشت تماس می گرفتم. قرار بود آن شب برگردند و من منتظر بودم. بعداً متوجه 
شدم در آن مسیر فقط ایشان فوت شدند برای بقیه هم مسایلی پیش آمد ولی همه بهتر شدند. فرزند بزرگترم 
مقداری جراحات داشت که برطرف شد و فرزند کوچکم آسیبی ندید. فقط برای ایشان شهادت انتخاب شده بود که 
آماده دیدار با خداوند متعال شوند.  حدود یک هفته قبل زیارت مرقد امام رفته بودیم. ایشان در همان قطعه 72 
تن و دقیقاً همان جایی که االن دفن هستند ایستاده بودند و به من گفتند خوش به سعادت این ها، ببین این ها 
کجا هستند و ما کجاییم. یک سیب چه قدر می چرخد تا به زمین افتد. آیا ما چگونه بر این زمین می افتیم. آیا ما 
کجا و چگونه از دنیا می رویم؟ خداوند عاقبت همه ما را به خیر کند. وقتی ایشان دفن شدند من متوجه نبودم که 

این جا کجاست بعداً متوجه شدم قطعه 72 تن است و دقیقاً همان جایی است که یک هفته قبل ایستاده بودند.
به عنوان خط اول جبهه  از ذوب آهن  در شرایط سخت تحریم فعلی، مسئولين چگونه می توانند 

صنعت حمایت کنند؟ 
 خیلی زیاد، هم اکنون چیز هایی می بینم که دل آدمی به درد می آید که چه خبر است. وقتی که می شنویم 
مواد اولیه این کارخانه عظیم به صورت پایدار در اختیار آن قرار نمی گیرد و به بهانه دریافت سود بیشتر صادر 
می شود و یا قیمت گذاری دستوری فوالد را شاهد هستیم باید گفت چگونه اقتصاد مقاومتی با این خود تحریمی ها 
عملیاتی می شود؟ من به عنوان کوچکترین فرد از همه بزرگواران می خواهم بدانید راه شهدا این نیست، راه شهدا 
اقتصاد مقاومتی است، راه شهدا ایستادگی در مقابل تحریم است و اگر دشمن ما را تحریم می کند حداقل ما نباید 
با دشمن همدست نشویم و جامعه را به تحریم بکشانیم. ما باید سعی کنیم این تحریم را سهل و آسان کنیم. ) به 
قول شهید حاج قاسم سلیمانی ما ملت امام حسینیم(، ما کسانی نیستیم که از تهدیدات دشمن بترسیم یا از این 
که ما را تهدید می کند برای پر کردن جیب خودمان برنامه ریزی کنیم. وقتی دالر گران می شود، هرکسی برای 
خودش تدارکاتی می بیند ولی یادمان باشد مال دنیا به دنیا می ماند و هیچ کس جز کفن با خودش از این دنیا 

چیزی نمی برد. 
نسل جدید چگونه می توانند ادامه دهنده راه بزرگوارانی چون ایشان باشند؟

پرکاری و پرکاری و پرکاری. برای خدا کار کردن و سر از پا نشناختن برای خدمت به جمهوری اسالمی ایران. 
خدمت به جمهوری اسالمی را بزرگترین هدیه الهی دانستن. این، یکی از خصیصه های ایشان بود که همیشه به ما 
و فامیل دائماً می گفتند زحمت کشیدن و خدمت کردن به مردم جمهوری اسالمی ایران بزرگترین نعمتی است 

که خداوند در اختیار ما قرار داده و از این به راحتی نمی توان گذشت. 
چه پيامی برای پرسنل ذوب آهن اصفهان و به ویژه بانوان دارید؟

این دوران می گذرد، ممکن است ده بیست یا حداکثر سی سال در این کار باشید. اما این عمر مانند برق می رود و 
آنچه باقی می ماند، کار برای خداست.کار برای غیر خدا، از دست دادن سرمایه است. هیچ چیز برای انسان نمی ماند 
مگر آنچه که برای خدا انجام داده است. اگر عمر و سالمتی را برای خدا داده باشید چیزی را از دست نداده اید. اگر 
مال،مقام،عمر و هرچه که داریم را صرف دنیا کردیم، بدانیم که هم دنیا و هم آخرت را از دست داده ایم. این، نکات 
مهمی است که کارمندان ذوب آهن اصفهان و به خصوص خانم های عزیز که نقش بسیار مؤثری در این کارخانه 
دارند، باید توجه کنند تا از دانش و توانمندی های خودشان برای آبادانی کشور ایران بهره بگیرند. چه در خانواده و 
چه در محیط کار، کار را برای خداوند انجام دهید تا خداوند قدردان زحمات شما باشد. در این صورت بعد از سی 
سال که بازنشسته شدید دیگر نگران آینده خودتان نیستید. چون می دانید کار را برای خدا انجام دادید و خداوند 

حاضر و ناظر بر شما است.

خدمت به جمهوری 
اسالمی را بزرگترین 
هدیه الهی دانستن. 

این، یكی از 
خصيصه های ایشان 

بود که هميشه به 
ما و فاميل دائمًا 

می گفتند زحمت 
کشيدن و خدمت 

کردن به مردم 
جمهوری اسالمی 

ایران بزرگترین 
نعمتی است که 

خداوند در اختيار 
ما قرار داده و از این 
به راحتی نمی توان 

گذشت. 
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در سال هاي اولیه که ما وارد صنعت شدیم پتانسیل و توان فني کشور بسیار ضعیف بود. ما براي آوردن کارگران و 
استادکاران فني به آبادان مي رفتیم و از بازنشسته هاي شرکت نفت استفاده  مي کردیم و به همین دلیل ذوب آهن به 
تربیت و آموزش نیروی انسانی روی آورد و به جرأت می توان گفت بزرگترین نهضت تربیت نیروی انسانی فنی را ذوب 

آهن در کشور به راه انداخت. 
کار بزرگي با سازماندهي و برنامه ریزي در آن زمان انجام شد. به موازات این فعالیت ها،کارشناسان روسي بودندکه 
دستورالعمل هاي تکنولوژي، ایمني، فني، بهره برداري و تعمیر و نگهداري را تدوین و آموزش مي دادند. کارشناسان 
شوروي در انتقال دانش فني و همچنین تحویل مدارک فني و آموزش هاي تئوري و عملي الزم انصافاً تمام تالش خود 
را مي کردند. متعاقب آن با شروع جنگ تحمیلي، خوشبختانه خط تولید هیچ گاه متوقف نشد و ذوب آهن حضور جدي 
و فعال در صحنه هاي جنگ داشت و نسبت به تأمین نیازها و پشتیباني از نیروهاي جنگ مي پرداخت. ما حداقل تلفات 

وخسارت اقتصادي را در بمباران ها داشتیم و این به دلیل آموزش ها و مانورها و آمادگي هاي قبلي بود.
در زمان جنگ و در سال 1364 و به دالیل سیاسي به کارشناسان شوروي دستور داده شد تا ظرف 24 ساعت ایران 
را ترک کنند. در آن موقع حدود 80 نفر کارشناس روس در بهره برداري مشغول بودند. ما از سویي دلهره داشتیم و 
از سویي دیگر مي خواستیم خودمان را محک بزنیم. 24 ساعت بعد تمام کارشناسان روس رفتند و درست در همان 
زمان یکي از نادرترین حوادث در ذوب آهن رخ داد و یک انفجار به دلیل نفوذ چدن در الیه هاي نسوز و سوراخ شدن 
خنک کننده مجراي چدن کوره بلند شماره یک اتفاق افتاد و مدیریت با چنین معضلي روبرو شد. خنک کننده مجرا 
با ابعاد تقریبي 2 متر در 2 متر که به صورت نعل اسب است سوراخ شده  بود. بالفاصله دستور توقف در کار کوره داده 
شد. بدنه کوره را باید مي بریدیم و خنک کننده را از بدنه خارج مي کردیم و خنک کننده دیگري را جایگزین و نصب 
مي کردیم و بدنه را مجدداً جوش مي دادیم. این کار در مدت زمان کوتاه و با بهترین کیفیت انجام شد. از آن تاریخ به 
بعد نیز کارخانه بدون کمک روس ها به کار خود ادامه مي داد. در ادامه نیز بخش هاي طرح توسعه یک میلیون و 900 

هزار تن پیگیري و به تدریج بخش هاي دیگر راه اندازي شد. 
به خاطر دارم در 29 اسفند سال 1364 که چند ساعت به تحویل سال مانده  بود دیسپاچر کارخانه با من تماس 
گرفت و خبر سقوط زنگ بزرگ کوره  بلند را به داخل کوره داد. سریعاً به مدیران و نیرو هاي متخصص مورد نیاز 
اطالع رساني کردیم و همان روز اول عید حضور مدیران و سرپرستان و نیروهاي اجرایي آن قدر زیاد بود که عده اي 
را برگرداندیم. به هر حال زنگ را از کوره بلند خارج و زنگ جدید را نصب کردند و کوره مجدداً راه اندازي شد. این 

وظیفه شناسي را به ندرت در واحدهاي صنعتي دیگر مالحظه مي کنید.
 تمام سرپرست هاي قبل از انقالب، عموماً آدم هاي بسیار کاری بودند و بدون اغراق آقاي مهندس شیباني مدیرعامل 
وقت، خیرالموجودین را انتخاب مي کرد. اگر آقاي ابراهیم زاده را به عنوان رییس کوره  بلند انتخاب کرده بود او نسبت به 
نیروهاي موجود یک سر و گردن باالتر از بقیه بود و یا آقاي طیاري رییس مهندسي کل نورد از بهترین هاي نیروهاي 
موجود در بخش نورد بود. همه نیروها به عنوان یک هدف بزرگ، وظیفه و رسالت براي خود احساس مي کردند و خود 
آقاي شیباني هم سرآمد دیگران بود. طبق دستور ایشان اگر حادثه اي در کارخانه رخ مي داد که باعث توقف خط تولید 

حسين آذربایجانی
قائم مقام پيشين کارخانه ذوب آهن اصفهان: 

هار ساله �بود  یک دوره حپ طرح �فاز اول ذوب آهن �
ید�ند  دن رس� ید حپ تول� به � یزرع � یا�بان لم � ب� که در آن از �

به خاطر دارم در 29 
اسفند سال 1364 

که چند ساعت 
به تحویل سال 

مانده  بود دیسپاچر 
کارخانه با من تماس 
گرفت و خبر سقوط 

زنگ بزرگ کوره  
بلند را به داخل 

کوره داد. سریعاً به 
مدیران و نيرو هاي 

متخصص مورد نياز 
اطالع رساني کردیم 

و همان روز اول 
عيد حضور مدیران 

و سرپرستان و 
نيروهاي اجرایي 
آن قدر زیاد بود 

که عده اي را 
برگرداندیم. 



پیشگامان

71

Esfahan Steel Company

مي گردید در هر ساعت از شبانه روز که بود دیسپاچر به ایشان اطالع مي داد و ایشان بالفاصله در محل حادثه حاضر 
مي شدند و روال به گونه اي شد که ما هم به عنوان مهندسي هاي کل کارخانه بودیم سعي مي کردیم قبل از ایشان در 

حوادث حاضر شویم و این رفتار به صورت یک فرهنگ در تمام بخش هاي ذوب آهن نیز تسري پیدا کرد.
ذوب آهن یکي از طرح هاي استثنایي و یکي از اقتصادي ترین طرح هاي صنعتي قبل و بعد از انقالب در کشور بوده 
است که در کوتاه ترین زمان ایجاد شد. طرح فاز اول ذوب آهن یک دوره چهار ساله بود که در آن از بیابان لم یزرع به 

تولید چدن رسیدند .
همان طور که مي دانید کارخانه ذوب آهن در ایران تاریخچه طوالني دارد. ما در جلسات بهره برداري هر هفته برنامه اي 
داشتیم که یکي از مدیران در مورد بخشي از کارخانه اطالع رساني کند. من در مورد کلیات و تاریخچه ذوب آهن 
اطالعاتي از مجله فوالد و کتاب  آقاي مهندس پرویز فرهنگ جمع آوري کرده بودم و تاریخچه ذوب آهن را بر اساس 
این منابع توضیح دادم. در دوره اي قرار بود که آلمان ها به ما ذوب آهن 100 هزار تني بدهند. بخشي از تجهیزات 
هم فرستاده شد. لیکن ارسال تجهیزات با جنگ جهاني دوم مصادف شد. در آن مقطع هم به دلیل این که رضاخان 
موضع گیري مورد دلخواه براي متفقین نکرده بود و بیشتر طرفدار نیروهاي آلماني بود متفقین کشتي هاي حامل 

تجهیزات ذوب آهن را در دریا غرق نمودند.
اگرچه جانمایي ذوب آهن هم در کرج انجام شده  بود و بخشی از فوندانسیون هاي آن هم ساخته شده بود و مقداری 
از تجهیزات هم به کرج رسیده بود. لیکن بخشي از تجهیزات را در بنادر آفریقایي پیاده کردند که بعد از مدتي زنگ زد 
و از بین رفت. در پی آن روس ها مطالعات بعدي را انجام دادند و نهایتاً محل فعلي براي ذوب آهن انتخاب شد. مقدمات 
اولیه در سال 1345 و 1346 فراهم شد و سال 1347 به طور جدي وارد عملیات اجرایي شدند و این پروژه به عنوان 

یکي از بهترین پروژه هاي صنعتي توفیقات بزرگي را نصیب این کشور نمود. 
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بزرگترین افتخاری که در طول دوران زندگی من اتفاق افتاده است، خدمت صادقانه و با عالقه در مجموعه شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان است و هم اکنون نیز افتخار می کنم که با کارخانه ذوب آهن اصفهان ارتباط دارم و اگر 

کسی از من سوال کند که کجا کار می کنید، همچنان می گویم در ذوب آهن اصفهان... 
آرزوی من این است که ذوب آهن اصفهان همیشه پایدار بماند و همچنان که قباًل در هیأت مدیره ذوب آهن 

تولید5 میلیون تن مصوب شده، سهم قابل توجهی از تولید فوالد کشور را به عهده بگیرد. 
با تأسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در کشور، یکی از بزرگترین آرمان های ملت ایران 
محقق شد. تغییر تولید ذوب آهن اصفهان منجر به توسعه کارگاه های تولیدی در کشور شد و هم اکنون محصول 
استراتژیک ریل در کارگاه نورد 650 این کارخانه تولید می شود و ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها تولید کننده 

ریل در غرب آسیا به شمار می رود. 
 بزرگترین اتفاق در کشور این بود که ذوب آهن به عنوان یک دانشگاه بزرگ،مدیران فنی تحویل جامعه صنعتی 
کشور داد. امیدوارم که همیشه ذوب آهن اصفهان پایدار بماند و تعهد خود را همچنان در رابطه با تربیت کادر 

متخصص ادامه بدهد.
خاطرات بسیاری دارم در دورانی که مجری طرح سبا بودم. همان طور که اطالع دارید،آخرین تکنولوژی تولید 
اسلب در ایران را در ذوب آهن داشتیم که تولید اسلب نازک بود. من با توجه به تالشی که به اتفاق همکاران عزیزم 
در دوران ساخت چهار ساله طرح سبا داشتیم،روزی که اولین ذوب را گرفتیم و اسلب نازک از ماشین ریخته گری 
خارج شد، بسیار خوشحال شدم. با مدیر عامل دانیلی که فروشنده تکنولوژی اسلب نازک بود،تماس گرفتم و گفتم 
من هم اکنون شاهد خروج اولین اسلب نازک از ماشین ریخته گری هستم.خیلی دلم می خواست که می توانستم 
روی اسلب بروم و از خداوند به خاطر این موهبتی که به ما ارزانی داشت، تشکر کنم. ما موفق شدیم اولین اسلب 

نازک را در ذوب آهن اصفهان و در کشور جمهوری اسالمی ایران تولید کنیم.
با توجه به این که توسعه و مصرف فوالد در دنیا همواره سیر صعودی داشته است، بنابراین ذوب آهن اصفهان 
می تواند به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشور، سهم بیشتری در این صنعت داشته باشد و با استفاده از تکنولوژی 

جدید انشاءا... بتواند شاخص های مهم فنی و اقتصادی را در کنار تولید خود داشته باشد.

سيروس موتمن
مدیر پيشين کوره بلند ذوب آهن اصفهان:

یران را آرزوی صنعتی شدن ا�
هان م��قق کرد  ذوب آهن اص�ف

 بزرگترین 
اتفاق در 

کشور این 
بود که ذوب 

آهن به 
عنوان یک 

دانشگاه 
بزرگ، 

مدیران 
فنی تحویل 

جامعه 
صنعتی 

کشور داد.
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بهترین تصویري که از نقطه آغازین ذوب آهن در ذهن من نقش بسته، سرعت عمل در ساخت و بهره برداري 
این مجتمع عظیم صنعتي ظرف مدت چهار سال مي باشد که بیانگر وحدت در فرماندهي، دقت در برنامه ریزي، 

انسجام در سازماندهي، نظم و قدرت در اجرا و انجام عملیات ساخت و نصب بوده است. 
خاطرم هست که اولین باري که براي بازدید این پروژه وارد زمین دشت طبس شدم در ابتداي دوره دانشجویي ام 
در سال 1348 بود که تازه کار خاک برداري شروع شده بود و در دومین بازدیدي که در سال 1353 پس از پایان 

دوره خدمت نظامم داشتم،  پیشرفت کار ساخت،  نصب و بهره برداري کارخانه باعث تعجب و شگفتی من شد. 
وجود انضباط کاري، تمرکز در تصمیم گیري و قدرت در اجرا به عنوان سه عامل کلیدي موفقیت ذوب آهن در 

عملیات ساخت و تولید بود. 

احمدرضا برهان
معاون پيشين منابع انسانی ذوب آهن اصفهان: 

یری و �قدرت  یم گ� تصم� تمركز در � ود ا�نض�باط اكری، � وحب
یت ذوب آهن  � یدی مو�ف�ق را �به عنوان سه عامل كل� در احب

ید �بود تول� ت و � یات ساحن در عمل�

سالروز تاسیس کارخانه ذوب آهن اصفهان، بزرگداشت صنعت فوالد کشور محسوب می شود زیرا اولین واحد 
فوالدی بود که در مملکت ما ایجاد شد. آثار اجتماعي ذوب آهن بسیار وسیع است. ذوب آهن یک سرزمین و 

فرهنگ بود. فرهنگي که آدم هاي صادق، سخت کوش و کم توقع را در ایران پرورش داد. 
احداث ذوب آهن اصفهان به مثابه یک جهش بزرگ صنعتی، فنی، مهندسی و تولیدی بود که ایران را در زمره 
تولید کنندگان فوالد جهان قرار داد. صنعتی که از آرزوهای مردم ایران بود و در دهه 50 شمسی تحقق یافت. 
وقتی صنعتی با ظرفیت و پتانسیل باال در کشوری شکل می گیرد همزمان با تولید، مبحث نیروی انسانی متخصص، 
آموزش، توسعه تکنولوژیکی، بهداشت صنعتی و محیط زیست تربیت نیروی انسانی ماهر در سطح کاردانی و 

کارشناسی به باال، از پیامدهایی تحول آن خواهد بود که ذوب آهن پیشتاز این دگرگونی و ارتقاء در ایران شد.
قبل از این مرحله صنایع کوچک و سبک زیادی در ایران وجود داشت که از نظر هیمنه و عظمت قابل قیاس با 

ذوب آهن نبودند و در واقع تولد صنایع سنگین همراه با پیدایش ذوب آهن در ایران شکل پیدا کرد. 
امروز کشورمان با چنین پیشینه صنعتی ای در بسیاری از حوزه ها دارای تجربه و خالقیت است که باید آن را 
مرهون صنعت فوالد کشور دانست. البته به جز صنعت نفت که ماهیت تاریخی دارد، صنعت فوالد در ایران حرف 
اول را می زد. فرصت را مغتنم شمرده به مدیران، مهندسین، تکنسین ها، کارگران و کارمندان زحمتکش ذوب آهن 
اصفهان که با شایستگی، راه بنیانگذاران کارخانه و صنعت فوالد را استمرار بخشیدند،درود می فرستم و تعالی و 

ترقی فوالدگران زحمتکش را از خداوند سبحان مسئلت می نمایم. 

شاهرخ شهنازی
معاون پيشين منابع انسانی ذوب آهن اصفهان: 

هان ا�نه ذوب آهن اص�ف یس کارحن تأس� سالروز �
�بزرگداشت صنعت �فوالد کشور م�سوب می شود
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بیش از چهل و سه سال گذشت از آغازین روز آشنایي من و ذوب آهن. و سیزده سال گذشت از آن روزها که 
ذوب آهن چهل ساله بود و من پنجاه و شش ساله، که از هم جدا افتادیم. حاال او پنجاه و سه ساله است و من شصت 
و نه ساله. سي سال از این گذر عمر را با هم بودیم.دوش به دوش و شانه به شانه،گاهي من زخم هاي دل او را مرهم 
نهادم و زماني او دل به قصه غصه هاي من سپرد.ده سال است که جداي از همیم،من بسیار نام او را زمزمه مي کنم 

و او کمتر به یاد من مي افتد.چرا که زبان او در کام دوستاني است که گرفتار روزگار خویشند. 
و زبان من در کام مني که گرفتار ذوب آهنم.

ذوب آهني که سال ها خانه ام بود و گرمي بخش حضور دوستانم.
با نام ذوب آهن زندگي کردم و به صراحت گفتم که:

هر جا کسي دستي به صنعت دارد یا ذوب آهني است، یا شاگرد یک ذوب آهني بوده است.
که من نیز ذوب آهني ام و شاگرد ذوب آهني ها.

نامش را پایدار و دست و دل همکاران قدیم و جدید را با وي همراه مي خواهم.

ماشاءاله سهراب نژاد
معاون پيشين منابع انسانی ذوب آهن اصفهان: 

یا ذوب آهنی است ا کسی دستی �به صنعت دارد � هر حب
یک ذوب آهنی �بوده است یا شاگرد � �

داشتن ذوب آهن از دیرباز یکي از آرزوهاي ملت ایران بود. بنابراین به ویژه براي قشرجوان و تحصیل کرده 
استخدام و شرکت در فعالیت هاي ساخت و ساز و بهره برداري ذوب آهن هیجان، معنا و مفهوم خاصي داشت. 
جواناني که از سرتاسر کشور ایران به قول شاعر همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان در سرماي زمستان 
و گرماي تابستان با داشتن حداقل امکانات ولي با شوق و عالقه خاص و کارشبانه روزي، زیربناي ذوب آهن اصفهان 

را بنا نهادند.
واقعیت این است که در آن زمان از کارگر و تکنسین و مهندس بدون هرگونه تبعیضي از نظر زبان، شهر و 
اعتقادات دیني و سیاسي در یک محیط کاماًل صمیمي، سالم و بدون هرگونه چشم داشتي دست به دست هم 

دادند تا این تأسیسات عظیم را با امکانات فني بسیار اندک و در زمان کوتاه بنا کنند. 

آتش انتظامی
معاون پيشين طرح و برنامه ذوب آهن اصفهان: 

داشتن ذوب آهن
یران �بود یکی از آرزوهای ملت ا� باز � یر� از د�
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من یک پسر و یک دختر دارم. این ها فرزندان زنده انساني من هستند ولي ذوب آهن را همانند فرزندانم دوست دارم. در آن زمان حقوق ما 
زندگي مان را تأمین مي کرد بنابراین هم و غم افراد صرف ذوب آهن مي شد. از صبح ساعت 7 کار شروع مي شد و هیچ وقت در غروب آفتاب به 
سر زندگي مان برنمي گشتیم. اگر روزي ساعت چهار یا پنج منزل بودیم حتما آن روز تب وبیماري داشته ایم. ما تا پاسی از شب در کارگاه مشغول 
کار بودیم.  در سال 1348 کوره بلند شماره یک فقط فوندانسیون داشت اما اسفند 1350 کوره  بلند افتتاح شد. و در سال 1351 نورد افتتاح 
شد و یعني در حدود 2/5 سال و این یک رکورد است و در ظرف مدت 3/5 سال محصول نورد تولید شد. در حالي که کارخانه هاي مشابه سیزده 
الي چهارده سال زمان برده  است. نکته آن بود که تمام افراد در آن زمان، جوان بودند و در رده سني 20 الي 25 ساله و همه وقت خود را صرف 
کار مي کردند.  ذوب آهن اصفهان دانشگاهي بود که غیر از آفریدن صنعتي که دلخواه همه بود، شکل مملکت را عوض کرد. دانشگاهي تشکیل 
شد که کارگر، تکنسین و مهندس تربیت کرد. اکنون بهترین کارگران فني را داریم و مهم تر اینکه نیروها را به تمام مملکت صادر کرد و کشور 
به سوي صنعتي شدن پیش رفت. عماًل ذوب آهن اصفهان بهترین دانشگاه علمي کاربردي بود و اثر بسیار زیادي روي صنعتي شدن کشور داشت.

داریوش سرور
معاون پيشين ساختمانی ذوب آهن اصفهان: 

هان دا�نشگاهی �بود که شکل  ذوب آهن اص�ف
مملکت را عوض کرد

علی صادقی
معاون پيشين کوره بلند ذوب آهن اصفهان:

ید پد� یران شد � اک ا� ین همه همت �به عشق حن ا�

بخش کوره بلند در بین قسمت های مختلف کارخانه دارای ویژگی های خاصی بود که آن را از سایر بخش ها متمایز 
می کرد. کوره بلند مهمترین و حساس ترین بخش کارخانه بود که در آن فاز خام معدنی تبدیل به فاز فلزی می شد و این 

مهم در شرایط کاماًل بسته و بدون مشاهده عینی صورت می گرفت که کارشناسان آن را کار تاریک می نامند. به یاد دارم اولین باری که برای 
آموزش عملی وارد بخش کوره بلند شدم در یکی از کارخانجات بزرگ شوروی بود و به شدت تحت تأثیر بزرگی و عظمت این کوره قرار گرفته بودم 
کارشناسی که مسئول آموزش من بود گفت کوره بلند مانند یک انسان است با تمام زیبایی و پیچیدگی های درونی آن بعد ها در طی سالیان کار 
عملی و تجربی در کوره  بلند به این واقعیت پی بردم که البته شاید باور آن کمی سخت باشد در موارد مختلف ارتباط تله پاتی با کوره بلند داشتم. 
در موقع حوادث کاری و تکنولوژیکی آن را در خارج از محیط کار حس می کردم شاید جالب باشد که دوست و همکار عزیزم مهندس موتمن 
موقع ترک کارخانه و رفتن به منزل با کوره بلند خدا حافظی می کرد، دعا می خواند و به کوره می فرستاد... . تغییر کیفیت مواد اولیه مصرفی مانند 
غذای انسان که گاهی موجب بیماری می گردد موجب مختل شدن فرایند کاری می شد. در این شرایط همه پرسنل کوره بلند و مدیریت کارخانه 
به شدت نگران وضعیت کوره بودند و به صورت شبانه روزی وخستگی ناپذیر تا رفع اشکال درکنار کوره بودند، در یکی از این حوادث که جریان 
تولید به مدت طوالنی کاماًل متوقف بود و کلیه مدیران مهندسین و پرسنل به شدت نگران و ناراحت بودند با تالشی خستگی ناپذیر و شبانه روزی 
برای رفع اشکال تالش می کردند تا بعد از چندین ساعت کار شبانه روزی و سخت کوشی بی وقفه چدن و سرباره در بوته و کانال های خروجی 
در محوطه کوره جریان پیدا کرد و کلیه پرسنل با هیجان ابراز شادی می کردند. به یاد دارم یکی از آتشکاران کوره آن چنان خوشحال و دچار 
هیجان شده بود که می خواست در کانال های خروجی مواد مذاب وارد شود همکاران مانع این کار شدند.  در زمان ساخت ذوب آهن این جمله 

که ) این همه همت به عشق خاک ایران شد پدید( به منصه ظهور نشست و رنسانس صنعتی به وقوع پیوست.
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هر کارخانه اي با یک فلسفه و نگرش احداث مي شود اگر به ذوب آهن نگاه کنیم ذوب آهن زاییده یک دوران تاریخ ایران است. دولت هاي ایران 
از سال 1306 در اشتیاق به دست آوردن یک کارخانه فوالد مي سوختند و اگر تاریخ را نگاه کنیم مطالعات بسیار زیادي در این خصوص مي شود. 
ذوب آهن در اصل سنگ بناي صنعت فوالد ایران است؛ ما با این صنعت وارد دنیاي فوالد شدیم. فلسفه و تفکر روس ها براي احداث این کارخانه 
که به طرف ایراني گفته بودند شاید بحث اقتصادي در آن زیاد نبوده است و مورد توجه آنان نبوده است. دلشان مي خواست این کارخانه را داشته 
باشند و به یک دالیلي مي خواستند این کارخانه را به ایران بدهند و بخش عمده نیازهاي مملکت ما برطرف شود. بالفاصله پس از امضاي قرارداد 
ذوب آهن آقایي به نام رضایي که بخش خصوصي بود جرأت پیدا مي کند و در اهواز گروه ملي را مي زند و نورد شهریار را که چند واحد کوچک 
است احداث مي کند.آن شجاعت به خاطر قرارداد ذوب آهن است که ایجاد مي شود. فلسفه احداث ذوب آهن فلسفه خاصي در جهت اشتغال و 
تأمین نیازهاي کشور بوده است. شما تصور کنید که در گذشته براي تهیه میلگرد باید هزاران کیلومتر میلگرد حمل مي شد و براي استفاده کردن 
به ایران مي آمد. روس ها مطالعات وسیعي روي سنگ آهن و زغال سنگ ایران داشته و این کارخانه را احداث مي کنند. فاز اول این کارخانه به نتیجه 
مي رسد ولي به علت اینکه زغال سنگ  ما زیاد مناسب این تولید نبوده است، در سال 1352 کمیته اي، تولید آهن به روش گاز را مورد تایید قرار 
مي دهد. قرارداد فاز 2 ذوب آهن هم امضا شد. در آن موقع ذوب آهن اصفهان براي ایرانیان یک آرزوي ملي بود،می خواستند کارخانه تولید فوالد 

داشته باشند و بر اساس این تفکر ذوب آهن تاسیس شد. 

سيد موسی آقائی لنكرانی
پيشگام ذوب آهن اصفهان: 

یران است یخ ا� تار� یک دوران � یده � ی� ذوب آهن زا�

با شروع عملیات اجرائی ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان، اجرای عملیات اکتشافی معادن سنگ آهن و ذغال سنگ نیز 
به این واسطه آغاز شد. با توجه به این که برای ساخت و اجرای عملیات نیاز به طراحان، متخصصان، صنعتگران در رشته ها 

و تخصص های گوناگون بود، مدیریت کارخانه ذوب آهن برای تربیت نیروهای متخصص اقداماتی بدین شرح انجام داد: 
1- برای تکمیل زنجیره، معادن مختلف در اختیار ذوب آهن قرار گرفتند. 

2- آموزشگاه های فنی تکنولوژی بزرگی تحت عنوان توحید  ساخته شد و توسط کارشناسان و اساتید ایرانی و شوروی آموزش های مورد نیاز 
به پرسنل ارائه می شد. 

3- دانشگاههای فنی ایران موظف و متعهد گردیدند که آموزش های دانشگاهی خود را مطابق نیازهای صنعت فوالد برنامه ریزی و اجرایی نمایند.
4- اعزام نیروهای تحصیل کرده برای آموزش های تئوری و عملی در دانشگاه های شوروی و هندوستان 

5- آموزش مهندسین،تکنسین ها، استاد کاران توسط کارشناسان شوروی برای اجرای عملیات در کارخانه ذوب آهن اصفهان بدین صورت که 
مهندسین و تکنسین ها در این کالس ها هم آموزش می دیدند و هم آموزش می دادند، بنده نیز با افتخار جزء همین گروه بودم.

6- از جمله اقداماتی که می تواند یادگار روز 23 دی ماه سال 1344 روز امضاء قرار داد ساخت ذوب آهن اصفهان باشد می توان به ساخت فوالد 
شهر در کنار ذوب آهن و آهن شهر در منطقه بافق،ایجاد 16 هزار و پانصد هکتار فضای سبز،ساخت اتوبان اصفهان ذوب آهن، ساخت کارخانه 
سیمان سپاهان برای تولید سیمان از سرباره های تولیدی کوره های بلند و ساخت کارخانه تارابگین ) تولید پشم سنگ( از سرباره های تولیدی 

کوره های بلند اشاره کرد. 

مجتبی فردیار
مسئول پيشين مكانيک، تعميرات و بازسازی کوره بلند ذوب آهن اصفهان: 

یاز  یران م�ا�بق �ن� آموزش در دا�نشگاه های ا�
یزی شد صنعت �فوالد �بر�نامه ر�



پیشگامان

77

Esfahan Steel Company

در سال هاي اولیه شروع عملیات ساختماني ذوب آهن گرچه امکانات بسیار کم بود، به خاطر نیروي جوان با انرژي 
و آینده نگر که به استخدام ذوب آهن در آمده بودند و همچنین با برنامه ریزي اجرایي قوي به سرعت عملیات 
ساختماني به طور شبانه روزي پیشرفت مي کرد، به طوري که هر روز عصر که کارخانه را ترک مي کردیم صبح روز 
بعد پیشرفت کار به طور محسوسي قابل مشاهده بود، ساخت فاز اول کارخانه کمتر از چهار سال به انجام رسید. 

در شروع کار ذوب آهن، به امر آموزش اهمیت بسیار داده مي شد. بیش از سیصد نفر از مشاغل حساس جهت 
آموزش تخصصي به شوروي سابق اعزام شدند و در کارخانجات فوالد آن کشور تحت آموزش تئوري و عملي 
قرار گرفتند، این کارشناسان پس از بازگشت تا زمان راه اندازي بخش هاي بهره برداري عالوه بر همکاري با 
کمپلکس های اجرایي جهت تحویل و تحول واحد هاي مربوطه از ساختماني به بهره برداري آموزش پرسنل زیر 
مجموعه خود را بر اساس آموخته هاي دوره آموزشي که طي نموده بودند انجام داده به طوري که در شروع راه 
اندازي بخش هاي مختلف بهره برداري تمام رده هاي شغلي اعم از مهندس، تکنسین و کارگر آموزش کافي را طي 
کرده و با تسلط وظایف خودرا انجام مي دادند. در مورد ارتقاء تکنولوژي گرچه دست آورد هاي چشمگیري ایجاد 
شده ولي این کافي نیست الزم است با مراکز علمي و فن آوري جهان ارتباط مستمر داشت و از یافته هاي جدید 

جهاني در ارتقاء تکنولوژي و توسعه سبد محصوالت استفاده کرد. 

گروهي عاشق که سال ها حسرت داشتن ذوب آهن را داشتند و آن را آرزوي دست نیافتني مي دیدند، با تمامي 
توان در سرما و گرما و محیط هاي باز، بدون داشتن وسایل گرم کننده یا خنک کننده، زیر آفتاب سوزان در تابستان 
و سرماي زیر صفر منطقه در زمستان، این بزرگترین مجتمع صنعتي کشور را در آن زمان بنا نهادند. شب و روز و 
با تمام وجودکار کردند تا از این حسرت در دل مانده، عقده گشایي کنند و باالخره به آرزوي خود رسیدند، تا آنجا 
که به خاطر دارم، هنگام خروج اولین جریان چدن مذاب، از کوره بلند، اشک شوق از چشمان همه تماشاگران آن 

جاري بود و سر انجام رویا به واقعیت تبدیل شد.
به عزیزاني که در حال حاضر در ذوب آهن کار مي کنند یادآوري مي کنم، آنچه امروز شما ُسکان اداره بخش هاي 
مختلف آن را به عهده دارید، حاصل تالش و از خود گذشتگي کساني مي باشد، که با حداقل امکانات در تمام مراحل 
ساخت و بهره برداري این مجموعه را به دست شما سپرده اند، انتظار این است که شما با امکاناتي که در اختیار 

دارید، آن را، صحیح و پیشرفته تر به آیندگان بسپارید.

سيد محمد طاهایی
مدیر ارشد پيشين نيرو در بهره برداری ذوب آهن اصفهان: 

ا�نه هر روز �به طور  ت کارحن یشر�فت در ساحن پ� �
م�سوس �قا�بل مشاهده �بود

کاظم شاپوری
ریيس پيشيندفتر فنی ذوب آهن اصفهان:

ید  پار� یندگان �بس� به آ� تر � یشر�فته � پ� ا�نه را � کارحن
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زماني که کلنگ کارخانه را زدند ما شرکت هاي پیمانکاري نداشتیم که بتوانند پروژه هاي عظیم صنعتي، مثل ذوب 
آهن، پاالیشگاه یا نیروگاه ها و امثال این پروژه ها را اجرا کنند. یک طرح بسیار خوبي که در ذوب آهن شروع کردند و 
طرح موفقي هم بود، این بود که مجموعه هایي را براي ساخت کارخانه از نیروهاي ذوب آهن تحت عنوان کمپلکس 
به وجود آوردند. هر کمپلکس در واقع یک شرکت تخصصي بود که در آن زمان تحت نظر کارشناسان روس فعالیت مي کردند و کارخانه را 
مي ساختند، به طوري که در ظرف 4 سال فاز اول کارخانه راه اندازي شد. این فاز شامل کوره بلند شماره یک،فوالدسازي و نورد 650 بود. 
یعني زماني که من استخدام شدم کارخانه در حال کار و فاز دوم هم در حال ساخت بود که البته با شروع انقالب متوقف شد و بعد از پیروزي 
انقالب مجدداً عملیات ساختماني آن شروع شد. آن موقع که ذوب آهن را تأسیس کردند، هدف اصلي این بود که زودتر به بهره برداري برسد. 
بنابراین در قسمتي به نام شهرک واحد، نزدیک زاینده رود، قسمت هاي اداري ذوب آهن را مستقر کردند. همین طور خانه هاي سازماني 
کارشناسان روس و ورزشگاه هم آن جا بود هنوز آثاري از آن را مي بینیم که خراب شده و به صورت مخروبه اي باقي مانده است. بعد کم 
کم فوالدشهر را تأسیس کردند و پرسنل را به آن جا منتقل کردند و خانه هاي سازماني را به راحتي در اختیار آن ها قرار دادند. به من نیز 
پیشنهاد دادند که آن جا زندگي کنم. اما من به دلیل این که در اصفهان ساکن بودم، به فوالدشهر نرفتم. نماي کارخانه به صورت امروزي نبود. 
زحمت زیادي صرف شد، خیلي ها خاک خوردند و زحمت کشیدند و واقعاً حق به گردن این صنعت دارند. هر کس که در این صنعت عظیم 

حتي سهم کوچکي هم داشته باشد باید به خود ببالد. 

اکبر اثنی عشر
معاون پيشين مهندسی آبرسانی ذوب آهن اصفهان:

کی یم حتی سهم کوحپ � ین صنعت ع�ن هر کس که در ا�
ب�بالد ود � ید �به حن با� هم داشته �باشد �

از سال 48 که وارد ذوب آهن شدیم، آنجا تقریباً یک متر آسفالت هم نداشت وکوره بلند به صورت بدنه فوالدي، نیمه تمام درست شده بود. 
بدنه هاي فوالدي کائوپرهاي کوره تقریباً تمام شده بود و در آن نسوز چیني انجام مي شد. تمام این منطقه  ذوب آهن چنان خاک خالي بود که اگر 
مي خواستیم ناهار بخوریم در روزهاي باراني تا زانو درِگل فرو مي رفتیم. دو کانتین در شهرک واحد بود که براي خوردن غذا به آنجا مي رفتیم. 
خوشبختانه به مرور بعد از یک سال که ما دوره دیدیم و برگشتیم تغییرات زیادي در ساخت و ساز و زیبا سازي کارگاه ها انجام گرفته بود و در 
تاریخ 1350/10/1 کوره راه اندازي شد. اولین چدن را ما گرفتیم و اولین کوره ذوب آهن شروع به کار کرد. این ذوب به چدن ریزي مي رفت و به 
صورت شمش در مي آمد. بعد از مدتي هم فوالد سازي شروع به کار کرد.  به علت جنگ و بمباراني که از طرف رژیم بعثي مي شد، توافقات پشت 
پرده اي شده بود که کارشناسان روسي از ذوب آهن بروند. وقتي کارشناسان مي رفتند مترجمي که از بخش ما همراه آن ها بود از طریق زمیني 
آن ها را تا بندر انزلي همراهي کرده بود، به او گفته بودند اگر ما برویم ذوب آهن حداکثر 2 تا 3 ماه بیشتر کار نمي کند. من در آن زمان مسئولیت 
مهندسي ارشد تکنولوژي را برعهده داشتم و آستین ها را باال زدم وگفتم : دوستان روس ها این را مي گویند. خوشبختانه همه بچه ها هّمت 
کردند و در جبهه صنعت، کاري کردند که، کوره 2 را راه انداختیم. افتخار ما این است که جزء اولین کارکنان و متخصصان ذوب آهن در ایران 
بودیم. جاي خوشحالي براي من است تولید اولین چدن در طول تاریخ ایران توسط کوره هاي بلند در اصفهان و شهرستان لنجان انجام پذیرفت.

ذوب آهن بخشي از وجود من است، با خاطرات آن زندگي مي کنم و همیشه پیگیر اخبار کارخانه هستم. 

سعيد ابوالقاسمی
پيشگام ذوب آهن اصفهان :

ود من است و من  شی از وحب ذوب آهن �ب�ن
اطرات آن ز�ندگی می کنم با حن یشه � هم�
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هان تالشگران ذوب آهن اص�ف �
ید ملی تول� �بهه � یثار در حب هاد و ا� �نماد حب



در مورد شرایط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي روستاهاي اطراف ذوب آهن مختصري شرح مي دهم تا گوشه اي از 
آثار پر برکت ذوب آهن را ترسیم کنم. قبل از ذوب آهن تمام شهرهاي کنوني این منطقه روستاهایي بودند و شغل 

بیشتر مردم کشاورزي و اندکي هم صنایع دستي داشتند.
بسیاري از مردم براي یافتن کار به خوزستان که آن زمان رونق خوبي داشت و یا به کشور کویت مهاجرت 
مي کردند و براي مدتي از خانواده دور بودند. وضع معیشتي بیشتر مردم پایین بود. اکثراً سواد خواندن و نوشتن 
داشتند. دبستان و دبیرستان بسیار کم بود، دوره هاي تخصصي و یادگیري مهارت هاي فني بسیار نادر بود، آب 
آشامیدني، لوله کشي و برق نبود. جوانان براي تحصیل و کسب مهارت هاي فني باید به اصفهان مهاجرت مي کردند 
که با مشکالتي روبرو مي شدند از جمله مشکالت راه هاي جاده اي بدون آسفالت بود که مسیر رفت و آمد را براي 
آن ها دشوار مي ساخت. اما با ساخت ذوب آهن شهرستان لنجان رونقي تازه گرفت و به سرعت این مسایل و 
مشکالت رو به تغییر گذاشت. ذوب آهن در سال 1350 به بهره برداري رسید و مشکالت برطرف و چهره منطقه 
دگرگون شد. امروز شهرستان لنجان از هر نظر )علم، صنعت، فرهنگ، مدنیت و مهارت هاي گوناگون دیگر( بي نظیر 

است. این مختصر را گفتم تا گوشه اي از آثار این مجتمع بزرگ را بیان کرده باشم. 

در دوره فعالیت های ساختماني مربوط به تأسیس ذوب آهن بسیار صمیمیت وجود داشت و اکثر نیروهاي ما 
جوان و واقعاً عالقمند بودند که این مجتمع عظیم صنعتی ساخته شود یعني حس خاصي داشتند، مبني بر اینکه 
چیزي که ما نداشتیم و آرزویش را داشتیم اکنون تحقق پیدا مي کند. در مجموع شروع کار ذوب آهن مدیون 
وجود افراد عالقمند و فعال بود و از این لحاظ در زمان کوتاهی ساخته شد. در دي ماه سال 1350 ما اولین چدن 
را از کوره بلند گرفتیم و در سال 1351 فوالد سازي راه اندازي شد. در آن زمان جاي کارگاه ها، یک صحرا بود که 
محصور بین کوه ها شده بود و زمستان هاي بسیار سرد و تابستان هاي بسیار گرم داشت و به صحراي طبس معروف 
بود. ما با آن زمستان هاي غیر قابل تحمل و بدون امکانات سرمایشي وگرمایشي در شرایط سخت کار مي کردیم. 
سختي چندان بود که مثال در تابستان یکي از منبع هاي گالوانیزه را گذاشته بودیم و در آن آب مي ریختیم. آب 
بعد از مدتي گرم مي شد و قابل شرب نبود. قالب یخي را از اصفهان مي آوردند و داخل آن مي انداختند، یخ بر اثر 

شدت گرما یک ساعت تاب نمي آورد و در آب حل می شد.

ناصر ادیبی
معاون پيشين کارگزینی ذوب آهن اصفهان:

بهرام تقی پور
بازرس ارشد کنترل کيفی پيشين ذوب آهن اصفهان:

ت ذوب آهن با ساحن ان � شهرستان لن�ب
رو�نق گر�فت

ین  یر� ت��قق آرزوی د� تالش �برای � �
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زماني که ما به ذوب آهن آمدیم آن جا دشتي بود به نام طبس، زمین اینجا به قدري ُسوبرد و سفت بود که با 
ماشین هاي روسي و آمریکایي هم نمي شد آن جا را کند، زمین را با پیکور مي کندند.

کارخانه در موقعیت ساختمان بود. رفتن ما به کارخانه با مشکالت عدیده اي مواجه بود. در مازهاي روسي نیمکت 
چوبي گذاشته بودند طوری که ما به سختی وارد ماشین می شدیم و روی نیمکت ها می  نشستیم.

رفت و آمد ما به کارخانه به گونه ای بود که آفتاب اصفهان را نمي دیدیم، یعنی صبح آفتاب نزده به سمت کارخانه 
می رفتیم و موقعی به اصفهان برمی گشتیم که آفتاب غروب کرده بود.

شعاع ترانسپورت ذوب آهن 100 کیلومتر بود یعني پرسنل ذوب آهن از فاصله100 کیلومتري خود را به شرکت 
مي رساندند، آن زمان، جاده ها مثل االن نبود. جاده اصفهان شهرکرد جاده اي باریک بودکه به کرات شاهد تصادف 

در آن بودیم و لذا ذوب آهن اتوبان را ساخت.
عشق و شوق کارکنان برای ساخت کارخانه بی نظیر بود. 

علی توصيفيان
پيشگام و سرپرست سابق امور ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان: 

ا�نه ت کارحن عشق و شوق کارکنان �برای ساحن
یر �بود � �بی �ن�ن

ما دو شیفت سر کار بودیم و یاد دارم که شب عید، بتن ریزي داشتیم. دو تا مهندس داشتیم که تهراني بودند و 
مي خواستند بروند، باید باالي سر بتن ریزي یک متخصص مي بود چون روس ها بودند و باید یک مهندس ایراني 
هم حضور داشت. من هم چون در قسمت واحد ساکن بودم به بچه ها گفتم شما بروید من خودم مي ایستم. تا 
ساعت 10 شب داشتیم بتن مي ریختیم که دیدم یکي دست روي شانه من زد و گفت : خسته نباشي. برگشتم 
دیدم آقاي شیباني است. ایشان مدیر بسیار الیقي بودند. شب در کارخانه مي آمد تا ببیند کارکنان چه کار مي کنند. 
آمده بود ببیند شب عید سر بتن ریزي چه کسي ایستاده است. ایشان گفتند: چرا خودت ایستادي؟ گفتم: بتن 
اهمیت دارد، لبخندي زد و با احساس خاصی از محیط کار ما خارج شد. واقعاً با شور و شوق کار مي کردیم و اکثراً 
دو شیفت مي ماندیم. واقعاً برای ساخت ذوب آهن خوب کار می شد، روس ها تابلویي گذاشته بودند که چند روز 
دیگر ذوب آهن افتتاح مي شود. حتي یک روز قبل از اینکه روس ها اعالم کرده بودند، کار ساخت به پایان رسید.

نصرت اله جواهری
سرپرست پيشين مرکز هماهنگی های ذوب آهن اصفهان :

ینکه روس ها اعالم کرده �بود�ند یک روز �ق�بل از ا� �
ید یان رس� پا� به � ت � کار ساحن
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مي توانم بگویم ذوب آهن خانه پدري است. من شب و روزم را در ذوب آهن گذراندم و اگر بخواهم حساب کنم 
حدود 30 سال بدون هیچ چشم داشتي کار کردم. همکاران مي دانند خط تولید مثل جبهه جنگ است یعني 
نمي توان سنگر را خالي کرد و مواردي بوده که شاید سه روز در خط تولید مي ماندیم. در این دوران سخت دوستاني 

پیدا کردیم که دوستاني واقعي بودند. 
باید بگویم هر روز ذوب آهن یک خاطره  بود از روز ورود تا روز آخر، خاطرات شیرین و تجربیات شیرین. خاطراتي 
که وقتي یک مشکل به دست خودت حل مي شد که به نوعي در آن نقش داشته باشي یک احساس رضایت به فرد 
دست مي داد طوري که انگار گنج پیدا کرده اي ولي بدترین خاطراتمان نیز حوادث انساني بود که واقعاً دردناک و 

سخت بود.

کامبيز رسولی
مدیر پيشين مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان:

پدری من است  ا�نه � هان حن ذوب آهن اص�ف

در سال 1348 به ذوب آهن آمدم، آن موقع کارخانه یک تپه خاک بود.
نسل گذشته زحمت فراواني کشیدند.کنورتور، نورد و کوره بلند ها راه اندازي شد. سرویس هاي رفت و آمد و غذا 

و خالصه همه چیز مشکل بود ولي ما مشکالت را پذیرفته بودیم و همه خوشحال بودیم و عشق به کار داشتیم.
چنان عالقه اي بود که به مدت23 سال در شیفت، چهار شب، چهار شب، سرکار بودم.

خدا را شکر مي گویم که جمهوري اسالمي در حق این ملت بزرگواري نمود و انقالب به پیروزي رسید. آن موقع 
روس ها مي گفتند اگر دست به فالن دستگاه بزنید، منفجر خواهد شد بعد فهمیدیم که نه این چنین نیست و 

تمام اختیارات کار را خودمان به عهده گرفتیم.
بعد از خروج روس ها از ذوب آهن، مشکلي رخ نداد و کارخانه با تالش شبانه روزی ساخته شد. 

زنده یاد احمد حكيمی
آب رسان ارشد پيشين کوره بلند ذوب آهن اصفهان: 

روج روس ها از ذوب آهن، مشکلی رخ �نداد �بعد از حن
ته شد  تالش ش�با�نه روزی ساحن با � ا�نه � و کارحن
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آن موقع که ما آمدیم نه اتاقي بود نه آجري. مکان هاي چوبي بود که قطعاتش از روس آمده بود. آن ها را به 
صورت دفتر ساختند و ما در آن جاها کار مي کردیم. هیچ کس در رفاه نبود. گویي همه بیل و کلنگ کشاورزي 
را زمین گذاشته و آمده بودند تا کشور را صنعتي کنند. گاهي غذاي شام مان را در قابلمه مي ریختیم و به عنوان 
ناهار مي خوردیم و براي اینکه غذاي ما در آن هواي گرم فاسد نشود، یک کانال در زمین مي کندیم و این قابلمه 
را در زمین مي گذاشتیم و روي آن خاک مي ریختیم تا در آن جا خنک بماند. حتي آبي هم نبود و یک تانکر بود 
که قابلمه ها را با آب تانکر مي شستیم. یک روز که خاک را از روي قابلمه ها پس زدیم روي آن پر از مارمولک 
بود و مارمولک ها به قابلمه ها چسبیده بودند تا خنک شوند! ما در آن موقع در چنین موقعیتي بودیم. چقدر در 
حین کارها کشته دادیم و چه جواناني از ارتفاعات پایین پرت شدند. آن هایي هم که مثل من زنده ماندند اکثراً 
یک بیماري دارند. چون ما زورآزمایي و کارهاي غیراستاندارد مي کردیم، صنعت نمي دانستیم. من با 76 سال عمر، 
دو بار دیسک کمر عمل کرده ام ولي دست از فعالیت برنداشتم. آن چیزي که یاد گرفتم به جوانان یاد مي دهم. 
نیت من این است که جوانان را با صنعت آشنا کنم. حاال حدود 64 کارخانه فوالد و مس داریم که پایه و اساس 

آن از ذوب آهن است. 
اگر ذوب آهن ساخته نمي شد صنعت ما رشد نمي کرد، چون پایه و اساس صنعت، ذوب آهن بوده است.

فيروز قناعی:
 مسئول تعميرات جرثقيل های ذوب آهن اصفهان: 

ته �نمی شد هان ساحن اگر ذوب آهن اص�ف
صنعت ما رشد �نمی کرد

احساس من به ذوب آهن، وابستگي روحي و جسمي به آن مي باشد چون مولکول هاي اجزاي بدنم همیشه 
همراه من است. اکنون که مشکل تأمین ریل حل شده مي دانم که چه تالش هایي پشت این تولید بوده است. از 
سال 1365 که در نورد بودم مهندس دزفولیان آرزوي تولید ریل را داشت ولي این بار جناب یزدي زاده گل کاشت 
که این امکان فني و مهندسي را به وجود آورد تا موسسه استاندارد قبول کند ریل تولیدی ذوب آهن مناسب و 

داراي کیفیت جهاني است. 
مسلماً این صنعت را از الف و ب آن شروع کردیم و جزء به جزء آن ملکه ذهنمان شده نه اینکه به قول آن آلماني 
که به من گفت شماها یک مرتبه از سوار شدن به شتر، سوار آخرین مدل مرسدس بنز شدید لیکن پدران و اجداد 
ما از ماشین بخار و ماشین هاي چهارصد سال قبل تجربه رسیدن به این مرتبه را آماده کردند. این داستان هم 
اکنون در ذوب آهن است که موفق شده و انشاءا... در بقیه مراحل نیز توقیق حاصل می شود و یادگار مهمي از خود 

در تاریخ صنعت کشور باقي خواهد گذاشت. 

بهمن ابراهيمي دهكردي
مدیر پيشين امور حقوقی ذوب آهن اصفهان: 

هان زء ذوب آهن اص�ف زء �به حب حب
ملکه ذهن مان شده است
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احساس خودم را در قالب شعری که در سال 1379 به مناسبت بازنشستگي یکي از همکاران سرودم بیان مي کنم 
و فکر مي کنم که زبان احساس همه ذوبي هایي باشد که مدت 30 سال به طور خستگي ناپذیر نقش ارزنده اي در 

ذوب آهن اصفهان ایفا نموده اند. 

سخت تر از فوالد

هزار بار فوالد تسلیم شد
اما تو پایدار ماندي

پایدار ماندي تا با کار و کوشش و تالش
اراده راستین انسان ها را نشان دهي

چه شب ها تا صبح با فوالد در مبارزه بودي
تا در سپیده دم صبح لبخند پیروزي را 

به آن عنصر سخت نشان دهي
و آن عنصر سخت، سرافکنده و تسلیم شده

شرمنده از مقاومت بیهوده در برابر عزم و اراده تو
آن جا که کار با عشق همراه است

لطافت آهن از برگ گل ها، پیشي مي گیرد
صداي غرش فوالد، دلنشین تر از نغمه هاي دل انگیز بلبالن مي شود

و رنگ فوالد گداخته زیباتر از رنگ غروب خورشید مي نماید
و این مفهوم زندگي است
زندگي شور و تالش است

زندگي جبهه کار است
کاري که آینده را مي سازد
و تو اي سرگشته و وامانده

الگوي نشاط و زندگي تو
این رهروان سخت کوشند
و تو اي تازه پانهاده به راه

رهنماي تو این رهروان سخت کوشند

باقر قرباني
پيشگام ذوب آهن اصفهان: 

تر از �فوالد ت � س�ن
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من در دهه چهل در ذوب آهن اصفهان فعالیت داشتم و شاهد بودم کارکنان در رده های مختلف بدون هیچ چشم 
داشتی برای ساخت کارخانه عاشقانه و خالصانه، شبانه روزی کار می کنند. حتی شب ها به خانه برنمی گشتند و همان 
جا در کارخانه شب را صبح می کردند تا کار پیش برود. آن ها به کارشان تعصب داشتند و می خواستند نزدیِک کار 

باشند. 
به اعتقاد من ذوب آهن اصفهان، نماد سخت کوشی و استقامت در راستای تحقق هدف است. صنعتی مادر که به 
درستی الگوی صنایع ایران لقب گرفت. هم اکنون تولید محصول استراتژیک ریل به دست تالشگران این شرکت، 
توانمندی سرمایه انسانی ذوب آهن اصفهان را یک بار دیگر به اثبات رساند. البته نیاز است تولید محصوالت دارای 
ارزش افزوده باال، بیشتر در سبد محصوالت این کارخانه عظیم قرار گیرد. می توانم بگویم ذوب آهن اصفهان مانند 
فوندانسیون یک ساختمان غول پیکر است که سایر صنایع بر روی آن ساخته شدند و رشد یافتند. خاطراتم از این 
کارخانه به سال 1345 برمی گردد، زمانی که در یک شرکت پیمانکاری و در بخش کوره بلند مشغول به خدمت بودم. 
هنوز فرهنگ صنایع سنگین میان مردم نهادینه نشده بود، آن ها با نا امیدی و ابهام به این فعالیت نگاه می کردند. 
سرانجام پروژه ساخت کارخانه با محوریت روس ها و با همکاری کارکنان ذوب آهن آغاز شد و پس از خروج آن ها از 
کشور این صنعت عظیم به دست توانمند متخصصین ایرانی به بهره برداری رسید. مهندسان روسی فکر می کردند، 
ایرانی ها نمی توانند به سرعت کار را فرا بگیرند، حتی برخی مواقع که کوره ها به دالیل متفاوتی خاموش می شد، 
مهندسان روسی این موضوع را بزرگ جلوه می دادند، اما مهندسان ایرانی سعی می کردند مشکل را حل کنند و گرما 
را به کوره ها باز گردانند. طوری این اتفاقات یکی پس از دیگری رقم می خورد که مهندسان روسی را شگفت زده کرده 
بود. هم اکنون که در شرایط سختی به سر می بریم به همان روحیه و استقامت گذشته نیاز داریم،تا چالش های امروزی 
که بزرگتر از آن ها در نبود امکانات فعلی از میان برداشته شد را با موفقیت پشت سر بگذاریم و میراث گذشتگان را با 

تکنولوژی روز گسترش دهیم. 
کارکنان امروزی این شرکت باید بدانند، پیشینیان در سخت ترین شرایط این کارخانه عظیم را بنا نهادند و در ادامه 
نیز حفظ کردند،کارخانه ای که هم اکنون در پهنه ایران زمین از آن ارتزاق می کنند و بنابراین برای حفظ نام نیک آن 

باید نهایت تالش و کوشش خود را به کار گیرند.

بهروز فروتن
پيشگام ذوب آهنی و بنيان گذار صنایع غذایی بهروز :

ت کوشی و است�قامت  هان، �نماد س�ن ذوب آهن اص�ف
ت��قق هدف است در راستای �

 مهندسان روسی فكر می کردند، ایرانی ها نمی توانند به سرعت کار را فرا بگيرند، 
حتی برخی مواقع که کوره ها به دالیل متفاوتی خاموش می شد، مهندسان روسی 
این موضوع را بزرگ جلوه می دادند، اما مهندسان ایرانی سعی می کردند مشكل را 

حل کنند و گرما را به کوره ها باز گردانند. طوری این اتفاقات یكی پس از دیگری رقم 
می خورد که مهندسان روسی را شگفت زده کرده بود.



پیشگامان ذوب آهن اصفهان

اسفند 1397

روایت23دمیاه

86

Esfahan Steel Company



روایت 23 دمیاه

87

Esfahan Steel Company





ذوب آهن اصفهان در نگاه مدیران خط تولید
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ذوب آهن اصفهان خط مقدم جبهه صنعت کشور است،بزرگان و دست اندرکاران صنعت فوالد به این مهم اذعان دارند. بنده از اینکه در این مجموعه 
خدمت می کنم به خودم می بالم. آرزو می کنم این شرکت با تکیه بر ظرفیت ها،تخصص و دانش فنی کارکنان زحمتکش خود همچون گذشته مانند 

ستاره ای بر آسمان صنعت کشور بدرخشد و با توجه به پتانسیل و ظرفیت های موجود،رسیدن به این جایگاه دور از ذهن نخواهد بود.           
مهم ترین و تاثیرگذارترین ویژگی ذوب آهن اصفهان تربیت برترین متخصصان فوالد کشور است که در اقصی نقاط ایران و در صنایع مختلف 
توانمندی خود را در راه اندازی، بهره برداری و تعمیرات پروژه های متعدد به اثبات رساندند. از دیگر شاخصه های آن تداوم و حفظ تولید در سخت 
ترین شرایط کشور مانند دوران هشت سال دفاع مقدس و تحریم ها بوده است،کارکنان این شرکت هرگز اجازه ندادند چراغ این صنعت حتی برای 

لحظه ای خاموش گردد.   
کار در این مجتمع عظیم صنعتی هر لحظه با چالش های جدیدی همراه است و خاطرات زیادی از این مسیر در ذهن من نقش بسته از جمله راه 

اندازی کوره بلند شماره سه،طرح سبا و باتری شماره سه کک سازی و پیگیری تخصیص اعتبار از یونیدو برای اجرای پروژه هات شارژ.  
همواره تالش کردم مسئولیتم را تا حد ممکن به نحو احسن انجام دهم و این حس مسئولیت پذیری را به پرسنل مجموعه ام  نیز منتقل نمایم. از 

تاثیر گذارترین فعالیت های اینجانب که با همکاری و همیاری سایر بخش ها و سایر همکاران صورت گرفته به موارد زیر اشاره می کنم:
الف( تعریف طرح شارژ شمش داغ ) Hot Charging ( از ایستگاه شماره 5 ریخته گری به کوره نورد 500 

ب ( سیاست استفاده حداکثری از گازهای فرایندی به عنوان سوخت نیروگاههای تولید برق و انرژی و کوره های پیش گرم نورد
ج ( ادامه روند تکمیل پلنت کارگاه اکسیژن 25000 مترمکعبی که مطابق برنامه تا آذر ماه 1400 مورد بهره برداری قرار میگیرد. 

 830kg/h و تولید آرگون مایع گرید 4 به میزان COAR د ( بهره برداری از هیدروژن پلنت و راه اندازی
ه ( اخذ گواهینامه های انطباق مصرف انرژی از سال 1392 تا کنون مطابق با معیارهای استاندارد 9653 از سازمان ملی استاندارد. 

و ( بهره برداری از تصفیه گاز شماره 3 و رفع بسیاری از اشکاالت طراحی بر اساس شرایط  واقعی کوره بلند با کمترین هزینه ممکن بدون ایجاد وقفه 
در تولید با هدف جلوگیری از توقفات ناخواسته کوره بلند شماره 3 

باید توجه داشت که دنیا،دنیای رقابت است و لحظه ای درنگ سبب پیشی گرفتن رقبا خواهد شد. رقبایی که با درک صحیح از محیط پیرامون و 
رقبای خود و اهمیت ویژه به جایگاه نیروی انسانی و فراهم آوردن شرایط رشد و توسعه همه جانبه سازمان گوی سبقت را سایرین می ربایند. 

ذوب آهن باید این توانایی را داشته باشد تا تهدیدهای پیش رو را به موقع شناسایی نموده به فرصت تبدیل نماید. با توجه به توسعه صنعت فوالد در 
کشور و افزایش کارخانجات تولید فوالد که برخی از آنها با تولید محصوالت مشابه با کیفیت پایین تر و به طبع قیمت فروش پایین تر، باعث کاهش 
سهم ذوب آهن در بازار خواهند شد، الزم است ما با استفاده از پتانسیل کیفیت برتر  محصوالت خود و دارا بودن استانداردهای معتبر اروپایی و 
جهانی در تولید محصول، تالش کنیم سهم صادرات خود را از فروش محصوالت افزایش دهیم. همچنین استراتژی تولید محصوالت ویژه و انحصاری 
را همچنان دنبال نماییم. با توجه به انرژی بر بودن این صنعت، کاهش مصارف حامل های انرژی و استفاده بهینه از منابع نیرویی میتواند در کاهش 
قیمت تمام شده محصول و بقای سازمان بسیار موثر باشد. کمبود آب به عنوان یک تهدید جدی می تواند آینده شرکت را با خطر مواجه سازد لذا 
انجام پروژهای تصفیه پساب و بازچرخانی آن می تواند شرکت را از این بحران به سالمت عبور دهد که در این زمینه پروژه های بسیار خوبی در حال 

اجرا است که امیدوارم زودتر به بهره برداری برسند.

حسن خزائی
مدیر امور مهندسی های بهره برداری ذوب آهن اصفهان :  

هان  یژگی ذوب آهن اص�ف ین و� تر� یرگذار� ث� تا� ین و � تر� مهم �
صصان �فوالد کشور است ین مت�ن تر� یت �بر� ب� تر� �
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احساس من بعد از نزدیک به بیست و هفت سال خدمت در این چرخه عظیم صنعتی از جنس غرور و خود باوری است، 
این که می توان با عالقه و امید فعالیت نمود و با تالش و کوشش در این دانشگاه عظیم صنعتی از پله علمی و تجربی صعود 

کرد و با رضایت مندی از عملکرد به یک باور محکم و استوار دست یافت، دستاورد اندکی نیست. 
ذوب آهن اصفهان نماد پویایی،حرکت،افروختگی، برانگیختگی و بالندگی است که همگی به موفقیت و پیروزی منتهی 
می گردد. این کارخانه عظیم در تمام معنا نماد قدرت است، نمادی با انرژی فراوان و نامحدود. نمادی که می توان بی نهایت 
را با آن ساخت. ذوب آهن اصفهان به عنوان صنعت مادر، پایه گذار صنعتی شدن ایران شد زیرا با بهره مندی از نیروی انسانی 
متخصص و استفاده از دانش و تالش بی وقفه این افراد در ساخت و توسعه صنایع مختلف کشور به عنوان سمبل سازندگی 
شناخته شد، ضمن این که فعالیت های شبانه روزی این کارخانه عظیم را در پشتیبانی از جنگ هیچگاه نمی توان فراموش کرد. 
کارخانجات بی شماری به دست توانای متخصصین ذوب آهنی، از خودگذشتگی آن ها و با استفاده از امکانات این مجتمع 
عظیم صنعتی در اقصی نقاط کشور ساخته شد و به بهره برداری رسید که همه نشان از سازندگی ذوب آهن اصفهان در 
پیشرفت و اعتالی کشور دارد. آرزوی قلبی من این است که ذوب آهن اصفهان با تأمین پایدار مواد اولیه افزایش تولید را رقم 

بزند و محصوالت با ارزش افزوده باال را یکی پس از دیگری تولید کند. 
راه اندازی آگلوماشین چهار، اجرای طرح های نوسازی و بهینه سازی آگلوماشین ها و مسیرهای مشترک قدیم که با تشدید 
تحریم های ظالمانه و عدم همکاری شرکت posco بالتکلیف مانده بود با همت و خودباوری پرسنل سخت کوش بخش 
آگلومراسیون و دیگر مدیریت های دخیل و استفاده از ظرفیت های داخلی به نتیجه رسید. این دستاوردهای مهم به عنوان 

شیرین ترین خاطرات برای من تا همیشه ماندگار است. 
ذوب آهن اصفهان به عنوان مرکز آموزش و دانشگاه بزرگ کشور باعث رشد فکری و سالمت روحی من شد و تاثیرات مثبت 
فراوانی در زندگی و خانواده من داشت. امیدوارم با سعی و تالشی که دارم، بتوانم دین خودم را به این مجموعه معظم ادا نمایم. 
دالیل زیادی در این که ذوب آهن اصفهان در گذشته به جایگاه واقعی خود نرسیده است، دخیل بودند که همگی به عدم 
چابکی سیستم در موارد مختلف برمی گردد از جمله : عدم اجرای به موقع طرح های توسعه با توجه به شرایط حاکم برجامعه، 
عدم برنامه ریزی به موقع جهت خرید معادن وهمچنین سرمایه گذاری مناسب در تأمین مواد اولیه مورد نیاز با شرایط کیفی 
مناسب، وجود بروکراسی دست و پاگیر در خرید قطعات و لوازم مورد نیاز که منجر به عدم تأمین به موقع و با کیفیت آن 
می گردد، عدم شناسایی به موقع گلوگاه های تولید، عدم پیش بینی به موقع استخدام نفرات کیفی مورد نیاز و عدم توجه به 
موضوع مهم جانشین پروری، عدم وجود برنامه برای به کارگیری و استفاده از متخصصین ذوب آهن پس از دوران بازنشستگی 
که باعث شده این نفرات در پست های مهم شرکت های مختلف فوالدی مشغول به کار شوند و باعث پیشرفت هرچه بیشتر 
آن گردند، که البته با توجه به تغییرات عمده ای که مدیریت عالی محترم شرکت در زمینه های مختلف به وجود آورده اند 
امیدوارم بسیاری از مشکالت شرکت مرتفع و ذوب آهن به شرایط آرمانی و جایگاه واقعی خود دست یابد که با تمهیداتی که 
مدیریت عالی محترم کارخانه اتخاذ کرده اند امید است که مشکالت و موانع فوق هر چه سریعتر حل شده و شرکت به دوران 

شکوفایی خود برسد.

محمدجواد ذبيحی
مدیر آگلومراسيون ذوب آهن اصفهان : 

هان ذوب آهن اص�ف
ت  یت را ساحن توان �بی �نها� با آن می � �نمادی که �

راه اندازی 
آگلوماشين چهار، 
اجرای طرح های 

نوسازی و
 بهينه سازی 

آگلوماشين ها 
و مسيرهای 

مشترک قدیم که 
با تشدید 

تحریم های 
ظالمانه و 

عدم همكاری 
 posco شرکت
بالتكليف مانده 

بود با همت و 
خودباوری پرسنل 

سخت کوش 
بخش 

آگلومراسيون 
و دیگر 

مدیریت های 
دخيل و استفاده 

از ظرفيت های 
داخلی به نتيجه 

رسيد.
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ذوب آهن اصفهان پایه گذار صنعت در ایران محسوب می شود. بنده در این نیم قرن فعالیت ذوب آهن اصفهان 
با افتخار سهم سی ساله داشتم. سهمی که ایام جوانی را در آن طی کردم. فراز و نشیب زیادی را در طی این سی 
سال گذراندیم و بنابراین وجود ما وابسته به هویت ذوب آهن اصفهان است. نقطه عطف زندگی من و خانواده ام 
از این کارخانه آغاز شد. تنوع فعالیت ها موجب ایجاد دیدی وسیع در زندگی ما شد و سبب گردید ظرفیت های 

فکری مان افزایش یابد. 
اکنون که در شرف بازنشستگی هستم،بسیار خو شحالم که عمرم را در ذوب آهن گذراندم به طوری که در این 
ایام به دلیل فراز ونشیب فراوان و مواجهه با چالش های متعدد،تجارب بسیاری کسب کردم که راه گشای آینده 

شد. وقتی خاطرات را در ذهنم مرور می کنم،شکرگزار خداوند هستم. 
به اعتقاد من نیاز است کلمه  کارخانه را با خانواده ذوب آهن جایگزین کنیم، این شرکت یک خانواده عیال وار 
است به طوری که فرزندان زیادی داشته و تمامی فرزندان و یا حداکثر آنان به دلیل استقالل، سخت کوشی شان 
و حمایت های بی دریغ خانواده از رشد واالیی برخوردار شدند و به اندازه شایسته ای پیشرفت کردند. این خانواده 

تا حدی فداکاری نمود که در مقاطعی از زمان، خودش را فراموش کرد و فدای فرزندانش شد. 
عالقه بسیار وافر دست اندرکاران آن زمان در هنگام تاسیس ذوب آهن اصفهان و به کارگیری افراد تحصیل کرده 
از دانشگاه های معتبر داخلی، خارجی،همت،غیرت و تعصب آن ها به شغل و کارشان و همچنین وجود ساختار 
مدیریتی مدونی که توسط روس ها در حال نهادینه شدن در کارخانه بود و همچنین آموزش های مؤثر وکاربردی 
تمامی پرسنل از رده ی مدیران تا سرپرستان و پرسنل اجرایی از ویژگی های آن دوران بود که استخوان بندی 
ذوب آهن را محکم و یکپارچه ساخت. وقتی شما گذری برخاطرات و فعالیت پیشکسوتان این صنعت می کنید در 

می یابید چگونه با انگیزه و عالقه شدید به دنبال ساخت،راه اندازی و توسعه این مجموعه بزرگ بودند. 
آرزوی بنده پیشرفت این مجموعه عظیم به همراه تربیت متخصصانی است که همیشه پرچم دار صنعت کشور 
باشند، همان طور که روند صنعتی شدن هر کشوری در راستای بهبود شرایط زندگی پرسنل، اجتماع و رفاه حال 

همگان بوده است.

اسماعيل ربيعی
مدیر توليدات کک و مواد شيميایی ذوب آهن اصفهان:

هان ذوب آهن اص�ف
یران ا�نواده ای �به وسعت ا� حن

آرزوی بنده پيشرفت این مجموعه عظيم به همراه تربيت متخصصانی 
است که هميشه پرچم دار صنعت کشور باشند، همان طور که روند 
صنعتی شدن هر کشوری در راستای بهبود شرایط زندگی پرسنل، 

اجتماع و رفاه حال همگان بوده است.
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بسیار احساس غرور می کنم که در چنین سازمانی مشغول به کار هستم. عظمت این مجتمع و اعتبار آن بر هیچ کدام 
از مردم ایران پوشیده نیست. انشاءا... هر روز هر کدام از ما که به تدریج وارد این کارخانه می شویم، بتوانیم بر عظمت آن 
بیافزاییم. این کارخانه عظیم هیچ گاه قدیمی نمی شود و هر روز زنده تر از روز قبل با قدرت به مسیرش ادامه می دهد. 
ذوب آهن اصفهان اولین نمادی را که در ذهن مجسم می سازد، انسان و صنعت در گذر زمان است، چرا که با 
قدیمی ترین تکنولوژی در این کارخانه به تدریج به جدیدترین تکنولوژی های روز می رسید و این خود تجربه ی بسیار 

زیادی به تالشگران شاغل در این مجموعه می دهد. 
زمانی که از تجهیزات و فرآیندهای دهه چهل شمسی استفاده می شود و بعد از نیم قرن برای نگهداری از مجموعه و 
نوسازی تجهیزات، جایگزینی صورت می گیرد تجارب بسیار بی نظیری به دست می آید )افرادی که کار کرده باشند، 

متوجه می شوند(، این فرصت شاید در هیچ سازمان و صنعتی به شما ارائه نشود. 
سازمان ها عموماً در تاریخی ساخته می شوند و بر اساس طرح و ساختار دیکته شده توسط سازنده شروع به کار 
می کنند ولی ذوب آهنی ها می توانند، بگویند هم روش تولید و هم سیستم های کنترل را بر اساس نیاز خود بومی کردند 

و این دستاورد بزرگی محسوب می شود. نوآوری و تغییر و تحول نماد شاخصی است که در اذهان مجسم می شود. 
ذوب آهن اصفهان به دلیل حجم تغییرات در تمام ابعادش، )روش های کنترل فرایند و نگهداری تجهیزات( انسان هایی 

را تربیت می کند که هر کدام شان به هر سازمانی که بروند، به بهترین نحو می توانند آن را اداره و هدایت کنند. 
اگر شما به یک کارخانه قدیمی رفتید به راحتی می توانید آن را متحول و به روز کنید، اگر به یک کارخانه ی به روز 
رفتید به راحتی می توانید با تجهیزات به روز آن کار کنید. بنابراین ذوب آهن اصفهان یک الگو برای صنایع )از باالدستی 

تا پایین دستی، صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و... ( به شمار می رود. 
ذوب آهن اصفهان فقط یک مشکل دارد و آن هم نجیب بودن آدم هایی است که در آن کار می کنند، چرا که بزرگی 

این کار برایشان عادی شده و این نجابت باعث شده کمتر دستاوردهای خود را اطالع رسانی کنند. 
به عنوان مثال ما ایستگاه ریخته گری ساختیم، باتری های کک سازی ساختیم، درب های فلکسیبل ساختیم و ... که 
هر کدام در نوع خود کم نظیر هستند و این طور نبوده که بر اساس طرح و نقشه ی قبلی اجرا شده باشند بلکه تمام این 

دستاوردها حاصل ابداعات تالشگران ذوب آهنی بودند و بس، ژن ذوب آهنی ها چیز دیگری است.
ذات هر صنعتی با سختی و اتفاق رو به رو است بعضاً که با حادثه ای رو به رو می شویم ممکن است برخی فکر کنند، 
کارخانه فرسوده است خیلی ها هستند سریع وا می دهند و می ترسند در صورتی که این طور نیست، تمام این ها به تجارب 
ما اضافه می کند. به لطف خداوند از هر چالشی، فرصت های بسیاری به ثمر می نشیند. آرزوی من برای این کارخانه تداوم 

تولید آن تا جشن تولد صد سالگی اش است. 
شیرین ترین خاطره کاری من متناسب با سابقه ی خدمتم، ساخت باتری شماره یک و تکمیل باتری شماره سه است. 
در عرض کمتر از دو سال بهره برداری از این دو باتری کار بسیار سختی است اما لحظه به لحظه ی آن در ذهن من و 

همکارانم شیرین بود. 

عليرضا رضوانيان
ریيس کميسيون معامالت و مدیر پيشين توليدات کک و مواد شيميایی ذوب آهن اصفهان: 

تر از روز �ق�بل هان هر روز ز�نده � ذوب آهن اص�ف
یرش ادامه می دهد  با �قدرت �به مس� �

ذات هر صنعتی با 
سختی و اتفاق رو 

به رو است بعضًا 
که با حادثه ای رو 

به رو
می شویم ممكن 
است برخی فكر 

کنند، کارخانه 
فرسوده است 

خيلی ها هستند 
سریع وا می دهند 

و می ترسند در 
صورتی که این 

طور نيست، تمام 
این ها به تجارب 

ما اضافه می کند. 
به لطف خداوند 

از هر چالشی، 
فرصت های 

بسياری به ثمر 
می  نشيند. آرزوی 

من برای این 
کارخانه تداوم 

توليد آن تا جشن 
تولد صد سالگی 

اش است. 
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هم اکنون که نیم قرن از تاسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران می گذرد بابت فعالیت 
در این کارخانه احساس غرور و سربلندی دارم زیرا این کارخانه عظیم را در ذهنم، اسطوره توانایی و تحقق جمله خواستن 

توانستن است،مجسم ساخته ام. 
مهمترین ویژگی ذوب آهن اصفهان،زیر بنایی بودن آن است این شاخص بسیار مهم سبب شده با تجهیزات و محصوالت 

منحصر به فردش همواره در سپهر اقتصادی و صنعتی ایران بدرخشد. 
کار در ذوب آهن اصفهان به من جسارت داد و روحیه انجام کارهای سخت و نهراسیدن از آن ها را در من بوجود آورده 
است. وقتی در یک تعمیرات اساسی شاهد دمونتاژ چند صد تن تجهیزات در ارتفاع 60-80 متری می باشید عظمت کار به 
وضوح مشخص می شود.شیرین ترین خاطره من در ذوب آهن اصفهان راه اندازی موفقیت آمیزکوره بلند شماره 3 است .

به نظر من ذوب آهن اصفهان در صنعت فوالد جایگاه و عظمت خود را دارد اما مورد بی مهری قرار گرفته است، هیچ گاه 
از عظمت این کارخانه عظیم کاسته نمی شود و آینده بسیار روشنی را برای این صنعت مادر متصور هستم. 

سيد کاظم تدین اسالمی
مدیر کوره بلند ذوب آهن اصفهان:

پهر ا�قتصادی و صنعتی  هان در س� ذوب آهن اص�ف
شد یران می درحن ا�

کار در ذوب 
آهن اصفهان به 
من جسارت داد 
و روحيه انجام 
کارهای سخت 
و نهراسيدن از 
آن ها را در من 
بوجود آورده 
است. وقتی در 
یک تعميرات 
اساسی شاهد 
دمونتاژ چند صد 
تن تجهيزات در 
ارتفاع 80-60 
متری می باشيد 
عظمت کار به 
وضوح مشخص 
می شود.شيرین 
ترین خاطره من 
در ذوب آهن 
اصفهان راه 
اندازی موفقيت 
آميزکوره بلند 
شماره 3 است .
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خدمت در ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در کشور همواره احساس سربلندی و غرور در 
وجودم ایجاد می کند و بسیار خوشحال هستم که در راستای بهبود عملکرد کارخانه و پیشرفت آن نقش آفرین 
هستم. زمانی که شبانه روزی بر روی پروژه ای وقت می گذاریم، یا بازسازی صورت می گیرد با وجود همه سختی 

ها، لحظه ای که ثمره کار را با تیم همراه به نظاره می نشینیم، قابل توصیف نیست. 
این موارد سبب شده کارخانه عظیم ذوب آهن اصفهان که نیم قرن از فعالیت سراسر افتخار آن می گذرد، سمبل 
نیروی انسانی متعهد و فعال و تولید کننده محصوالت کیفی و منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا لقب بگیرد. 
به واقع چه بزرگ مردانی که خاطره ساز تاریخ شدند تا هر یک از ما امروز به سهم خودمان در این کارخانه نقش 

آفرین باشیم، بر همه این عزیزان درود می فرستم. 
ذوب آهن اصفهان نماد تالش بی وقفه،روحیه ایثارگری و از خود گذشتگی در عین رعایت نکات ایمنی و حفاظت 
از محیط زیست است. کارخانه ای که در صنایع کشور همچون نگین ارزشمند می درخشد. تالشگران این شرکت 
از سال های دور تاکنون هر یک در صنایع مختلف منشأ اثر و تحول هستند و چه زیباست که این جریان سازندگی 

همچنان ادامه دارد. 
آرزو دارم با تأمین پایدار مواد اولیه و رفع مشکالت ناشی از تحریم ها این کارخانه عظیم بتواند با تحرک و پویایی 
بیش از پیش در عرصه های مختلف مانند تنوع بخشی به سبد محصوالت،تعریف فرآیندهای جدید،بومی سازی 

بیشتر قطعات و باالخره در امر تولید به شکوفایی کامل برسد.
شیرین ترین خاطره بنده مربوط به تولید ریل ملی است که تولید فوالد خاص آن در بخش فوالدسازی محقق 
گردید و این مهم خودکفایی کشور را در زمینه تولید این کاالی استراتژیک رقم زد و نشان داد غیر ممکنی برای 

ذوب آهنی ها وجود ندارد. 
می توانم بگویم کارخانه ذوب آهن اصفهان مانند یک پادگان نظامی در زمان جنگ است که سربازان آن همیشه 
با روحیه مثبت و اعتماد به نفس باال برای سربلندی و دفاع از جبهه تولید و اقتصاد کشور با افتخار آماده به خدمت 

هستند. 
به نظر من ذوب آهن اصفهان به دلیل نحوه خصوصی سازی،کمبود مواد اولیه،عدم بهره مندی از یارانه انرژی به 
دلیل شیوه تولید و همچنین ساخت برخی از صنایع و طرح های مهم مانند فوالد خراسان، طرح سبا و... از ثمره 

تالش و کوشش خود در آن ها بی بهره مانده و به واقع مورد بی مهری قرار گرفته است. 
در حال حاضر مهمترین دغدغه تالشگران ذوب آهن اصفهان،تأمین پایدار مواد اولیه این کارخانه است تا بتوانند 

اولین فوالد ساز کشور را در جایگاه واقعی خود قرار دهند. 
موجیم که آسودگی ما عدم ماست ما زنده به آنیم که آرام نگیریم   

سياوش خواجوی
مدیر فوالدسازی ذوب آهن اصفهان: 

هان یان ساز�ندگی ذوب آهن اص�ف ر� حب
نان ادامه دارد هم�پ

شيرین ترین 
خاطره بنده 

مربوط به توليد 
ریل ملی است 
که توليد فوالد 

خاص آن در 
بخش فوالدسازی 

محقق گردید 
و این مهم 

خودکفایی کشور 
را در زمينه 

توليد این کاالی 
استراتژیک رقم 

زد و نشان داد 
غير ممكنی برای 

ذوب آهنی ها 
وجود ندارد. 
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احساس غرور وصف ناپذیر نسبت به ذوب آهن اصفهان دارم. به اعتقاد بنده ریشه،جایگاه اجتماعی و اعتبار این 
شرکت بسیار واالست. این طور می توانم بیان کنم از نظر اعتبار عملی و صنعتی و بازخوردی که برای جامعه 
صنعتی کشور داشته است می توان آن را به لحاظ اسم و رسم هم تراز دانشگاهای معتبری مانند شریف و صنعتی 

اصفهان دانست .
ما در یک دانشگاه چهار الی پنج سال فقط تئوری می خوانیم ولی کار در این صنعت عظیم، با 25 سال سابقه 
فنی معادل پنج مدرک مهندسی و در حد فوق پروفسوری است! در این کارخانه با تلفیقی از دانش و عمل مواجه 
هستیم، پس بازخورد آن به جامعه اگر از دانشگاه باالتر نباشد کمتر نیست. افتخار می کنم که در این صنعت بزرگ 
و مادر خدمت می کنم. نام ذوب آهن اصفهان،عزت و غرور را در ذهن هر مخاطبی ایجاد می کند و به واقع عنوان 
مادر صنعت فوالد کشور،زیبنده این کارخانه عظیم است. این شرکت نماد فداکاری است زیرا به همان اندازه که 

باعث گسترش صنعت فوالد در کشور شده به همان اندازه خود را فدا کرده است. 
پایه کشور بود که در سال 1345 وارد کشور شد،دقیقاً 54 سال پیش که  اولین صنعت  ذوب آهن اصفهان 
هیچ صنعت قابل توجهی وجود نداشت و تنها صنعت نفت را داشتیم اما در زمینه فوالد که زیر بنای سازندگی 
هر کشوری است حتی یک کارگاه هم وجود نداشت. با ورود ذوب آهن اصفهان به کشور،انقالب صنعتی به وقوع 

پیوست. 
هم اکنون که 50 سال بهره برداری را پشت سر گذاشته ایم وقتی که نگاه می کنیم در جای جای کشور و هر 
جا اسمی از صنعت فوالد است،محال است تیمی از کارشناسان خبره ذوب آهن اصفهان را نبینیم که آنجا را اداره 

می کنند و یا در حال ساختن صنعتی هستند. 
اما از زاویه دیگر ذوب آهن اصفهان ریشه در بطن جامعه ایمن ما دارد،خانه و ساختمانی در دور افتاده ترین نقطه 
کشور نیست که رد پایی از ذوب آهن در آن نباشد و به ساکنین آن طعم لذیذ امنیت و استاندارد را نچشانده باشد  
ذوب آهن یعنی امنیت و آسایش خانواده ها، یعنی خواب خوب شب ها،یعنی بزرگ کردن بچه ها در زیر سقفی 
مطمئن و لذت بردن از شیرینی بزرگ شدن آن ها در یک کشور زلزله خیز، یعنی دیدن خنده های شیرین آن ها 

به برکت این همه کیفیت و یعنی فداکاری. 
تنها آرزوی من این است که حتی بعد از بازنشستگی ام،نسل بعدی خیلی بهتر و قوی تر از امثال من این کارخانه 
عظیم را هدایت کنند و روزی بشنوم که به سقف 10 میلیون تن رسیده است تا این برند معروف بتواند اشتغال زایی 

بیشتری ایجاد کند و جوانان مستعد و فاقد شغل، ادامه دهنده راه نرفته ما باشند ... 
تک تک روزهای خدمتم در ذوب آهن اصفهان همواره با خاطرات شیرین همراه است. شاید یکی از جذاب ترین 
خاطراتم،پروژه ریل باشد که حداقل می توانم ادعا کنم از سایر کارهای دیگرم جذاب تر و متفاوت تر بوده و می باشد.

هان �نماد �فداکاری صنعتی  ذوب آهن اص�ف
یران است در ا�

محمدامين یوسف زاده
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان: 

ذوب آهن 
یعنی امنيت 
و آسایش 
خانواده ها، 
یعنی خواب 
خوب شب ها، 
یعنی بزرگ 
کردن بچه ها 
در زیر سقفی 
مطمئن و 
لذت بردن از 
شيرینی بزرگ 
شدن آن ها 
در یک کشور 
زلزله خيز، 
یعنی دیدن 
خنده های 
شيرین آن ها 
به برکت این 
همه کيفيت و 
یعنی فداکاری. 
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ذوب آهن اصفهان، قلب تپنده صنعت ایران به عنوان یک شرکت مادر تخصصي نقش به سزایي در پرورش نیروي 
انساني ماهر و کارشناس در سنوات مختلف داشته و از طریق انباشت تجربه در این کارخانه، توسعه و بالندگي صنعت 
ایران رقم خورده است و هم اکنون نیز این کارخانه عظیم با امید و قدرت در پهنه صنعت ایران به حرکت خود ادامه 

مي دهد. ذوب آهن اصفهان در ذهن بنده نماد تولید، خدمت، قدرت، ایثار و افتخار محسوب می شود. 
مهمترین فعالیت های زیست محیطی ذوب آهن اصفهان در سه سطح هوا، آب و پسماند همواره مورد توجه بوده 
است. به دلیل قدمت این کارخانه عظیم و تکنولوژی حاکم بر آن، در راستای کاهش آالیندگی های زیست محیطی 
که ذات همه صنایع است هزینه های بسیاری شده و لذا پروژه های جدید در زمینه های تعمیرات و نگهداری، تعویض 
ایستگاه ها و حتی تغییر خط تکنولوژی تعریف شده است که نمونه هایی از آن عبارتند از: ساخت درب های فلکسیبل 

باتری سه کک سازی، تعمیرات کنورتور، آگلومراسیون و... . 
ذوب آهن اصفهان با اداره کل محیط زیست استان نیز تعامالت خوبی دارد و سند راهبردی محیط زیست شرکت 

در این راستا در مرحله تدوین نهایی قرار دارد. 
در زمینه مدیریت مصرف آب نیز ذوب آهن اصفهان با خرید پساب شهرهای مجاور و استفاده از آن در خط تولید 
و همچنین آبیاری جنگل دشت کاشت زبانزد خود، عملکرد بسیار خوبی داشته و نسبت به ده سال گذشته با وجود 

بهره مندی از حق آبه، برداشت آب از رودخانه زاینده رود را به حدود صفر رسانده است. 
در حیطه پسماند که به نوعی مقوله جدیدی به شمار می رود، جای کار بسیاری وجود دارد و انشاء ا... از طریق بهره 
گیری از دانش و تخصص اساتید و صاحب نظران بیش از گذشته در زمینه مدیریت پسماند که ارزش افزوده باالیی 

دارد نیز ورود می شود. 
در گستره جهانی همواره افکار عمومی از صنایع انتظار دارند در کنار رسالت تولیدی خود به مسئولیت های اجتماعی 
نیز پای بند باشند و ذوب آهن اصفهان هم از این قاعده مستثنی نیست. این شرکت عظیم فوالدی از بدو تأسیس 
تاکنون، به انحاء گوناگون در زمینه مسئولیت های اجتماعی فعال بوده و همگان نیز به کارنامه درخشان آن واقف 
هستند. بنده اعتقاد دارم نمی توان عنوان هزینه را بر این فعالیت ها نهاد زیرا سرمایه گذاری بلند مدت ذوب آهن 

اصفهان برای آیندگان به شمار می رود. 

 مهدی ترکاشوند
مشاور محيط زیست و آب ذوب آهن اصفهان :

بالندگی  توسعه و � هان،� ر�به ذوب آهن اص�ف ت�ب از �
ورده است یران ر�قم حن صنعت ا�
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شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان درطي بیش از پنجاه سال فعالیت خود به عنوان مادر صنعت فوالد کشور، موجب گسترش و نهادینه شدن 
فرهنگ صنعتي در جامعه ایران شده و از این طریق زیرساخت هاي الزم را براي  دیگر صنایع و توسعه اقتصادي کشور فراهم نموده است . 
این مجتمع عظیم صنعتي  یکی از پیشگامان در عرصه روابط عمومی نوین بوده و از همان ابتدای فعالیت خود در دهه 50  با تاسیس واحد 
مستقل مدیریت روابط عمومي، توجه به فعالیت هاي مختلف ارتباطات درون سازماني وبرون سازماني شرکت واز جمله ارتباط وتعامل با 
رسانه ها را مد نظر ویژه قرار داده به طوري که این امر هم در ارتباط با رسانه های جمعی کشور نمود یافت و هم منجر به اخذ مجوز وانتشار 
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 گردید و در این زمینه الگویی شد برای بسیاری از سازمانها و صنایع دیگر . 
 روابط عمومي ذوب آهن اصفهان هم اکنون با بهره گیری از جایگاه و ساختار مناسب )با 5 اداره و سرپرستی مستقل( برای انجام وظایف 
محوله واطالع رسانی درون و برون سازمانی از چند رسانه برخوردار است که هریک زمینه انتشار ، مخاطب ، اهداف و شرایط خاص خود را 
دارا می باشند . هفته نامه داخلی آتشکار)با عنوان خبر نامه داخلی( که اولین شماره آن در 25 دی ماه 1350 به چاپ رسید و سابقه 49 ساله 
دارد .مجوز رسمی این نشریه با عنوان "هفته نامه آتشکار )سمبل یکی از سخت ترین مشاغل در ذوب آهن اصفهان( از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در سال 1373 به ثبت رسید  و پس از سیر تکاملی آن ، هم اکنون در 7 هزار نسخه و همراه با چند ویژه نامه درسال جهت کارکنان 

و مسئولین ذوب آهن و همچنین مسئولین و دست اندرکاران صنعت فوالد کشور منتشر و ارسال می گردد .
ماهنامه تخصصي فوالد نیز با موضوع" علمی، اجتماعی و فرهنگی" ) دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال 1373(، 
به صنعت فوالد و دانش متالورژی می پردازد و مخاطب خاص خود را دارد . وب سایت ذوب آهن اصفهان به عنوان ویترین این شرکت در 
فضای وب ، از قدمت 18ساله برخوردار است و در زمره اولین وب سایت های سازمانی کشور محسوب می گردد که مرجع خوبی برای مخاطبین 
از جمله خبرنگاران جهت دستیابی به جدیدترین اطالعات این شرکت در تمامی حوزه های مد نظر می باشد. پرتال داخلی شرکت نیز کارکرد 

مجيد مرادیان
معاون روابط عمومی ذوب آهن اصفهان:

تالش یم �قرن � هان  و  �ن�  روا�بط عمومی ذوب آهن اص�ف

شرکت سهامي 
ذوب آهن اصفهان 

درطي بيش از 
پنجاه سال فعاليت 

خود به عنوان 
مادر صنعت فوالد 

کشور، موجب 
گسترش و نهادینه 

شدن فرهنگ 
صنعتي در جامعه 

ایران شده و 
از این طریق 

زیرساخت هاي 
الزم را براي  دیگر 

صنایع و توسعه 
اقتصادي کشور 

فراهم نموده 
است .
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درون سازمانی دارد.
فصل نامه پیک خانواده از جمله نشریاتی است که به صورت ابتکاری جهت توسعه فضای همدلی در بین خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان 

منتشر می شود و چاپ و انتشار ویژه نامه ها و نشریات دیگر از جمله بهبود، ایمنی، تغذیه و ویژه نامه های مناسبتی…. 
چنانچه مي دانیم رسانه ها به عنوان یکی از نمادهای اصلی دنیای مدرن، نقش مهمی در توسعه صنعتی جوامع ایفا نموده اند و به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه از چنان تأثیری برخوردار شدند که منجر به شکل گیری الگوی روزنامه نگاری توسعه شد. در این الگو، رسانه ها به 
عنوان چشم و گوش مردم ، مدام در حال رصد کردن پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی دولت ها هستند و نسبت به کلیه برنامه ها و پروژه های 

مهم اقتصادی و صنعتی و ... با دیدگاهی تحلیلی ، انتقادی و همچنین حمایتی، اقدام به انتشار گزارش ها و تحلیل های خود می نمایند. 
دراین زمینه ذوب آهن اصفهان نیز با آگاهی از تاثیر چشمگیر رسانه ها در اطالع یابی مردم از دستاوردهای صنعتی و اقتصادی ، همواره 
تعامل و ارتباط بسیار خوبی با رسانه های مختلف داشته و در این ارتباط با تبادل خبر و انجام مصاحبه هاي مطبوعاتي و رادیو تلویزیوني  با 
مدیر عامل و دیگر مسئولین شرکت حس اعتماد دوجانبه جاری  بوده است . ذوب آهن اصفهان همچنین در راستای مسئولیت اجتماعی 
خود حمایت از رسانه ها از جمله رسانه های محلی و سراسری را مدنظر داشته و رسانه ها نیز در شرایط مختلف با انعکاس دستاوردهای 
این صنعت، نقش خود را به خوبی ایفا نموده اند.  با پیگیري روابط عمومي شرکت اصحاب رسانه در سطح استان و کشور نه تنها در انعکاس 

موفقیت ها و دستاوردها بلکه در شرایط بحرانی نیز یار و یاور این صنعت پیشکسوت کشور بوده اند.
با توجه به اینکه در عصر حاضر ، تکنولوژي هاي ارتباطي ،  فرایندهاي مختلف به ویژه روابط عمومي را دستخوش تحول ساخته اند، روابط 
عمومي ذوب آهن نیز فعالیت گسترده در شبکه هاي اجتماعي و دیگر ابزارهاي وب را مدنظر قرار داده و در راستاي توسعه روابط عمومي 
الکترونیک  نیزگام های مهمی برمي دارد. نظر به نقشي که روابط عمومي در تبلیغات  عمومي و تجاري و برند سازی دارد و با توجه به بازار 
رقابتي امروز، روابط عمومي ذوب آهن،  برنامه ریزي جامعي در خصوص انواع تبلیغات محیطي، نمایشگاهي، اینترنتي، رسانه اي و غیره شکل 

داده و این تبلیغات  و برندسازی را در سطوح داخل شرکت ؛ کشور و سطح بین المللي دنبال مي کند. 
ذوب آهن اصفهان در اغلب فعالیت هاي خود ضمن بهره گیري از متخصصان حوزه هاي مختلف روابط عمومي بر توان داخلي کارکنان 
این مجموعه تکیه دارد و فعالیت هاي مختلف از جمله تولید محتواي فرهنگي و تبلیغاتي، شرکت در نمایشگاه هاي مختلف داخل و خارج 
کشور، دعوت و اجراي تشریفات  براي مقامات بازدید کننده داخلي و خارجي و پذیرش و راهنمایي سایر بازدیدکنندگان تخصصي و عمومي 
از شرکت؛ برگزاري مراسم مختلف مذهبي؛ فرهنگي و هنري براي کارکنان و خانواده هایشان و سایر ذینفعان،  فعالیت در حوزه وب، تهیه 
فیلم ها؛ مستندها و عکس هاي صنعتي ؛ساخت تیزر و کلیپ و همچنین تهیه؛ ضبط و پخش برنامه هاي متنوع از طریق شبکه داخلي 

تلویزیوني و رادیویي براي کارکنان را با استفاده از توان همکاران خود ساماندهي و اجرا مي نماید. 
 روابط عمومي ذوب آهن در راستاي مسئولیت اجتماعي و استقرار الگوي دوسویه روابط عمومي ، تالش نموده از طریق شیوه هاي مختلف 
افکارسنجي از آراء و نظریات ذینفعان خود از جمله کارکنان؛ سهامداران، تأمین کنندگان،  مشتریان و مردم جامعه اطراف آگاه شده و با انتقال 
نتایج به مسئوالن مربوطه و پیگیري الزم پاسخ گوي خواسته هاي ذینفعان بوده و استراتژي هاي خود را بر این مبنا به روز رساني نماید. در 

پایان شایسته است که از مدیران روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در طی پنجاه سال گذشته یادکنیم :
● زنده یاد محمود حجتی از سال 1347 تا 1358

● محمود بزم آرا از سال 58 تا1360
● زنده یاد حسن فامیل دردشتی از سال 60 تا 1372

● سید جمال میرحسینی از سال 72 تا 1374
● علیرضا بختیاری از سال 74 تا 1380
● حمیدرضا قندی از سال80 تا 1385
● علیرضا امیری از سال 85 تا 1388
● مجید رضایی از سال 88 تا 1389
● حسن آمهدی از سال 89 تا 1391

● محمدرضا کجباف  از سال 91 تا 1395
● علیرضا امیری از سال 95 تا کنون.
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23 اسفند 1349. مراسم بزرگداشت روز ملی ذوب آهن
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دولت ایران، قبل از جنگ بین الملل دوم با آلمان ها قرار گذاشت که یک کارخانه 15 هزار تنی ذوب آهن در ایران 
بسازند. آلمان ها مقداری ساختمان در کرج احداث کردند ولی جنگ بین الملل دوم شد و انگلیس ها ماشین آالت و 
وسایل کارخانه ذوب آهن را در راه ) دریای مدیترانه( مصادره کردند و به مصر بردند و نگذاشتند آن کارخانه ساخته 

شود.
 در دهه 1300، مهندس شریف امامی وزیر صنایع و معادن شد و با آلمان ها مذاکراتی کرد و قرار شد قرارداد ساخت 
یک کارخانه بزرگ تر ذوب آهن را امضا کنند،کارشناسان آلمانی آمدند. شریف امامی به عده ای از جمله من مأموریت 

داد با آن ها مذاکره و قرارداد را آماده کنیم، مدتی طول کشید تا قرارداد آماده شد.
 قرار شد که روز بعد ساعت 9 به دفتر وزیر در وزارت اقتصاد بیایند. عکاس ها هم بیایند که عکس بگیرند و شریف 

امامی قرارداد را رسماً امضا کند. فردا همه آماده بودند ولی آلمان ها نیامدند. 
شریف امامی گفت تلفن کنید هتل هیلتون ببینید کارشناسان کجا هستند. هتل گفت دیشب آلمان ها لوازم خود را 

جمع کردند حساب هتل را دادند و رفتند! به هر صورت قرارداد امضا نشد.
بعد فهمیدیم که از دفتر رییس جمهور آلمان به آن ها تلفنی دستور داده اند که قرارداد را امضاء نکنید و چندی 
بعد معلوم شد که رییس جمهور آمریکا به رییس جمهور آلمان گفته کارشناسان شما رفته اند ایران قرارداد تأسیس 
ذوب آهن امضاء کنند! اگر قرارداد را امضاء کنند ما آهن های تولیدی مان را که در شیکاگو درست می کنیم نمی توانیم 

بفروشیم. دستور بدهید کارشناسان برگردند. به این ترتیب آن ها هم برگشتند و رفتند!
این موضوع شده بود یک عقده برای ما در وزارت صنایع تا این که به دالیلی روس ها آمدند و خیلی به شاه نزدیک 
شدند! شاه برای این که توده ای ها را ساکت کند، به مسکو رفت و یک قرارداد همکاری صنعتی با دولت شوروی بست 
که روس ها بیایند و در ایران ذوب آهن بسازند و عالوه بر آن یک کارخانه ماشین سازی هم در اراک بسازند و یک لوله 
گاز بکشند از چاه های نفت در جنوب ایران تا روسیه که گاز ایران به روسیه منتقل شود.خالصه قرار شد که در مقابل 

هزینه اجرای برنامه های باال توسط روسیه ما به آن ها گاز بدهیم.
آن طرف رودخانه ارس، روسیه است و روس ها که گاز می بردند،کنتور داشت. طبق آن کنتور بانک مرکزی ایران 
قیمت صادارت گاز به ایران را می نوشت که ما این قدر از آن ها طلب داریم. روس ها هم وقتی که ماشین آالت را به 

هان یس ذوب آهن اص�ف تأس� داستان �

هنگام امضاء قرارداد ساخت
ذوب آهن با مقامات شوروی

به روایت رضا نيازمند

خوبی قرارداد 
ما با روسيه این 
بود که ماشين 

آالت ذوب آهن 
و ماشين سازی 

اراک و لوله 
کشی سرتاسری 
گاز تا روسيه را 

روسها می دادند 
و ما به جای آن 

به آن ها گاز 
می دادیم. آن هم 

گازهایی که ما 
می سوزاندیم. 
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ما تحویل می دادند بانک مرکزی قیمت آن را در دفاترش می نوشت تا حساب ها پایاپای شود.
من هنگام مذاکرات حضور داشتم چه در مورد ذوب آهن که عضو هیأت بودم و چه در مورد ماشین سازی اراک که 
شخصاً خودم خریدار بودم. روس ها 200 نفر فرستادند ایران که همه کمونیست بودند. همه مهندسین الزم از روسیه 
آمدند چون ما این جا مهندس کافی برای ذوب آهن نداشتیم. باید روس ها زغال از معادن ایران تهیه کنند عالوه بر آن 
ذوب آهن مقداری آب می خواست همه این کارها مهندس با تجربه الزم داشت. همه مهندسین از شوروی می آمدند. 
به این ترتیب پس از سال ها که روابط ایران و شوروی همیشه غیردوستانه بود اوضاع و روابط بین ایران و شوروی 

خوب و دوستانه شد.
روس ها هم الحق و االنصاف خوب کار می کردند و اصاًل دنبال کمونیست بازی نبودند. روس ها قول داده بودند و 
گفته بودند مطمئن باشید که ما کمونیست بازی و جاسوس بازی در نمی آوریم. باالخره بعد از یک عمر عدم اطمینان 
و دشمنی روس ها با ما رفیق شده بودند. در عین حال ما خیلی خوشحال بودیم که اگر آمریکایی ها ناراحت بشوند 
مانعی ندارد چون آمریکا روی انگلستان نفوذ داشت ولی نمی توانست روی شوروی اعمال نفوذ کند و این موجب شده 
بود که ایران تا حدی آزادی عمل داشته باشد و بتواند برنامه های خود را با شوروی بدون اعمال نفوذ آمریکا اجرا کند. 
خوبی قرارداد ما با روسیه این بود که ماشین آالت ذوب آهن و ماشین سازی اراک و لوله کشی سرتاسری گاز تا 

روسیه را روس ها می دادند و ما به جای آن به آن ها گاز می دادیم. آن هم گازهایی که ما می سوزاندیم. 
آن زمان آبادان هوایش تاریک بود. چون گاز چاه های نفت را می سوزاندند و هوای آن ناحیه بسیار ناسالم شده بود. 
بدین ترتیب رابطه با روسیه خیلی خوب و به نفع مملکت بود. در عین حال ما مسأله را از آمریکا مخفی نگه می داشتیم 
که دخالت نکنند و روابط ما را با روس ها خراب نکنند. از نظر سیاسی هم مهم بود که مخفی باشد چون آمریکایی ها 

فکر می کردند که ما ممکن است در دامن روس ها بیفتیم.
محمد یگانه در کتاب خاطراتش مفصل این قضیه را نوشته است. او نوشته که یکی از قدم های اولیه برای توسعه 
صنعت، تهیه فلزات پایه است که عبارت باشد از آهن، آلومینیوم و مس. این سه فلز را باید داشته باشید تا بتوانید 

مملکت را صنعتی کنید بدون این ها نمی شود مملکت را صنعتی کرد.
ذوب آهن توسط روس ها درست شد. مس سرچشمه را هم من راه انداختم و آلومینیوم را هم من در اراک درست 
کردم.اولین قطعه آلومینیوم و فوالد را که در ایران تهیه شد به عنوان یادگار به من دادند که اکنون در اتاق کارم دارم. 
بدون این فلزات هیچ مملکتی نمی تواند بگوید که ما در راه صنعتی شدن قدم برداشته ایم. سازمان گسترش که 
تأسیس شد قرار شد صنایع سنگین و فلزات پایه و صنایع سرمایه بر را این سازمان درست کند مانند همین آلومینیوم 

سازی، ماشین سازی اراک و تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز. 
نفوذ آمریكا بر آلمان

عماًل آمریکا )فاتح جنگ بین الملل دوم( روی دولت آلمان )کشور شکست خورده در جنگ بین الملل دوم( نفوذ 
بسیاری اعمال می کرد. این اعمال نفوذ دو بار در ایران به وضوح دیده شد. هر دو این اعمال نفوذها در مورد موافقت 
ایران و آلمان برای تأسیس ذوب آهن در ایران بود. در هر دو بار کروپ آلمان با ایران به توافق رسیده بودند و قرارداد 
تأسیس ذوب آهن آماده برای امضا بود که رییس جمهور آمریکا به رییس جمهور آلمان تلفن می کند و دستور می دهد 
که قرارداد را امضا نکنید. در مورد قرارداد ذوب آهن با شوروی ها نیز )گرچه تمام مذاکرات محرمانه صورت می گرفت( 
ولی آمریکایی ها که دیده بودند تعدادی کارشناس روس به ایران )وزارت اقتصاد( می آیند و می روند، بو برده بودند که 
ما مشغول مذاکره با روس ها هستیم. آمریکایی ها سعی کردند دکتر یگانه را به سفارت آمریکا برای شام دعوت کنند و 
داستان را از او بپرسند. یگانه دعوت را قبول نمی کند. آن ها بعد عالیخانی را به سفارت دعوت کردند تا به این بهانه از 
او بیش تر بپرسند. عالیخانی که احتمال می داد آمریکایی ها می خواهند از او درباره قرارداد ذوب آهن با روس ها سؤال 
کنند مهندس اصفیا )رییس سازمان برنامه ( را هم همراه خود به سفارت آمریکا می برد. هنوز قرارداد امضاء نشده بود 
ولی وقتی سفیر آمریکا مسأله را پیش می کشد عالیخانی می گوید ما امروز قرارداد را امضاء کردیم. بدین ترتیب دیگر 

آمریکایی ها نتوانستند در آن اعمال نفوذ کنند. 
منبع : کتاب تکنوکراسی و سیاست گذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند،چاپ دهم، ) 191-194 (، انتشارات لوح فکر. 

یكی از قدم های 
اوليه برای توسعه 
صنعت، تهيه 
فلزات پایه است 
که عبارت باشد از 
آهن، آلومينيوم و 
مس. این سه فلز را 
باید داشته باشيد 
تا بتوانيد مملكت را 
صنعتی کنيد بدون 
این ها نمی شود 
مملكت را صنعتی 
کرد.
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1906 آقای دکتر پل هرولت اهل فرانسه در شهر لیندنبرگ آلمان 
اولین کوره قوس الکتریکی صنعتی را به منظور ذوب قراضه فوالدی 
راه اندازی کرد. بزرگ ترین کوره قوس الکتریکی )با جریان مستقیم 
و الکترود دو قلو( جهان در شرکت توکیو استیل ژاپن به ظرفیت 
400 تن به ازای هر ذوب در حال بهره برداری است. در تصویر1- 
نمایی از این اولین و بزرگترین کوره قوس الکتریکی جهان نشان داده 
شده است. در سال 2019 سهم فرایند تولید کوره قوس الکتریکی 
در تولید فوالد خام جهان 27.7درصد بوده است. در سال پیشین 
میزان  به  را  الکتریکی  قوس  های  کوره  در  فوالد  تولید  بیشترین 
103.6 میلیون تن)10.4درصد کل تولید( کشور چین انجام داده 
است. با ابداع فرایند تولید گاز اکسیژن از هوا در سال 1928 توسط 
شرکت لینده و به دنبال تحقیق استفاده از گاز اکسیژن به جای هوا 

تاریخچه فوالد
مصرف  به  و  تولید  کوچک  های  حجم  در  قدیم  ایام  از  فوالد 
می رسید. باشروع انقالب صنعتی در انگلستان آقای هنری بسمر در 
سال 1856 با دمیدن هوا به درون چدن مذاب با احجام زیاد فوالد 
تولید کرد. این تحول منجر به کاهش قیمت فوالد از 40 به 20 
پوند بر تن گردید. در سال 1865 برادران زیمنس آلمانی و پییر 
امیل مارتین فرانسوی فرایندی را تحت عنوان زیمنس- مارتین ابداع 
کردند در این فرایند شارژ فلزی را چدن مذاب و قراضه تشکیل 
می داد و پاالیش فوالد با هوای پیش گرم شده به صورت رژنراتیو 
انجام می گرفت. در سال 1879 برای تصفیه چدن مذاب با فسفر باال 
آقای گیلکریست توماس سیدنی با تغییر نسوز چینی کنورتور بسمر 
از اسیدی به قلیایی فرایندی را به نام توماس ابداع کرد. در سال 

مقدمه
فـوالد بدلیل داشـتن مشـخصات مکانیکی، فزیکی وشـیمیایی مطلوب در زمینه هـای مختلف صنایع کاربرد و مصرف زیـادی دارد. 
فـوالد بعـد از سـیمان و چـوب مهمترین مصالح سـاخت و سـاز به شـمار مـی آید. امـروزه در جهان سـاالنه نزدیک بـه 1.87 میلیارد 
تـن فـوالد خـام تولیـد می شـود و در آمد ناشـی از فـروش آن بیش از 2.5 تریلیـون دالر می باشـد. ارزش افزوده محصـوالت فوالدی 
جهـان بـاالی 500 میلیـارد دالر برآورد شـده اسـت. محصـوالت صنایع فوالد بعد از رشـته نفت و گاز پر حجم ترین تجـارت جهان را 
شـکل مـی دهنـد. در صنایـع فوالد جهـان نزدیک بـه 6.1 میلیون تن نفر اشـتغال دارنـد. در زنجیره تأمیـن مواد صنایع فـوالد برای 
40.5 میلیـون نفر شـغل ایجاد شـده اسـت. در شـرکت های خریدار محصـوالت فوالدی نیز 49.6 میلیون نفر اشـتغال دارنـد. امروزه 
تولیـد و مصـرف فـوالد بعنوان یکی از مهمترین شـاخص های توسـعه یافتگی جوامع و کشـور ها محسـوب می شـود. میزان مصزف 
سـرانه فـوالد کشـورهای توسـعه یافتـه باالی 300 کیلوگرم در سـال اسـت. این نرخ برای کشـورهای در حال توسـعه بیـن 100 الی 
300 کیلوگرم در سـال اسـت. میزان مصرف سـرانه کشـورهای توسـعه نیافته زیر 100 کیلوگرم در سـال می باشـد. در سـال 2019 
کشـور کـره جنوبـی بـا 1039 تـن مصرف سـرانه فـوالد در رده اول دنیـا قرار گرفته اسـت. میزان مصرف سـرانه فوالد ایران در سـال 
قبـل 223 کیلوگـرم بـوده اسـت. در حـال حاضر چالش هـای اصلی صنایع فـوالد جهان کاهـش دادن میران مصرف انـرژی، گازهای 

گل خانـه ای، توقـف هـای ناشـی از حوادث و باال بـردن رادمان تولید می باشـد. 

تهيه و تنظيم : محمد حسن جوالزاده

هان،  حب �فوالد  ید  تول� � یعت  وض� �بر  مروری 
هان یران و  ذوب آهن اص�ف ا�
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شکل-1 نشانگر سهم فرایندهای تولید فوالد در شرکت وست اتریش 
بین سال های 1848 الی 1958 می باشد. سهم فرایندهای تولید 
فوالد در سال 2019 در شکل-2 مشاهده می گردد. سهم فرآیندهای 
کنورتور اکسیژنی و کوره قوس الکتریکی در تولید فوالد خام ایران 
ایران  در  در حال حاضر  است.  بوده  درصد  و 90.4  به ترتیب 9.6 
تنها شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تولید کننده فوالد به روش 
کوره بلند کنورتور اکسیژنی می باشد. شرکت ذوب آهن اصفهان در 
شرایط کنونی دارای 3 کنورتور اکسیژنی هر کدام به ظرفیت 130 
تن به ازای هر ذوب می باشد. ظرفیت این کنورتورها ابتدا 80 تن 
بوده و در دو مرحله ظرفیت آن ها به 100 و 130 تن افزایش داده 
شد. هلدینگ خاور میانه ایرانیان بزودی با روش کنورتور اکسیژنی 
تولید فوالد خود را شروع خواهد کرد. کشور چین با تولید 892.9 
میلیون تن )89.6درصد کل تولید( فوالد در کنورتور اکسیژنی در 
رده اول جهان قرار دارد. سهم فرآیندهای کنورتور اکسیژنی در تولید 
فوالد کشور اتریش )ابداع کننده فرایند کنورتور اکسیژنی( در سال 
پیشین 6.9 میلیون تن )90.4درصد کل تولید( بوده است. برزگ 
ترین کنورتور اکسیژنی جهان به ظرفیت 380 تن در شرکت تیسن 

در تولید فوالد توسط آقای Lellep دریک کنورتور اکسیژنی 1 تنی 
و کسب نتیجه مثبت و در ادامه این تحقیقات در شهر لینز اتریش 
توسط شرکت وست آلپین تحول عظیمی در صنایع فوالد ایجاد کرد 
و تولید انبوه فوالد درسطح جهان عماًل شروع شد. در این مقطع 
زمانی سهم فرایند زیمنس مارتین در تولید فوالد خام جهان 80 
 )BOF/LD/BOS( درصد بوده است. امروزه این فرایند تولید فوالد
تحت عنوان کنورتور اکسیژنی شناخته می شود و سهم این فرایند 
در تولید فوالد جهان نزدیک به 72درصد است. در تصویر- 2 اولین 
آزمایشات و تولید فوالد به روش دمش اکسیژن در شهر لینز اتریش 
به نمایش گذاشته شده است. اولین آزمایشات در شرکت وست آلپین 
در کنورتور )بسمر اصالح شده( 2 و 15 تنی با موفقیت انجام گرفت 
و سپس در سال 1952 فرایند در کنورتور 30 تن به اجرا گذاشته 
شد و نتایج مثبتی حاصل گردید. عماًل فرایند کنورتور اکسیژنی از 
سال 1953 در سطح دنیا فراگیر شد. برای اثبات کیفیت مطلوب 
فوالد تولیدی این فرایند، کشتی غول پیکری قاره پیما به نام دروازه 
لینز )Linz( ساخته شد و در مدار کشتی رانی جهان قرار گرفت. 
در تصویر-3 مشخصات و نمایی از کشتی یاد شده دیده می شود. 

تصویر-1 : اولین)چپ( هرولت )1906(وبزرگترین )راست(کوره قوس الکتریکي جهان  

تصویر- :2  اولین آزمایشات و تولید فوالد به روش دمش اکسیژن در شهر 
لینز اتریش  )اکتبر 1949 سمت راست و دسامبر 1952 سمت چپ(
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ورودی های مواد آهندار فوالدسازی های جهان در سال قبل بیش 
از 2050 میلیون تن بوده است. در جدول-2 میزان ورودی های مواد 
آهن دار فوالدسازی های جهان در سال 2019 دیده می شود. روند 
تولید چدن مذاب جهان در شکل-4 به نمایش در آمده است. در 
جدول-3 نیز روند تولید آهن اسفنجی دنیا ارائه شده است. روند 
تولید فوالد جهان تحت تأثیر ابداعات و تحوالت سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و نظامی بوده است. هم اکنون چندین آثار تاریخی جهان 
نظیر پل آهنی انگلستان، برج ایفل پاریس فرانسه و ستون آهنی 
دهلی نو هند که از آهن وفوالد ساخته شده است، از طرف میلیون ها 
نفر مورد بازدید قرار می گیرند. برای اتصاالت قطعات برج ایفل از 2.5 
میلیون عدد پرچ استفاده شده است. در تصاویر شماره 5،4 و6 این 
آثار تاریخی از نظر می گذرد. با ابداع فرایند کنورتور اکسیژنی، ساخت 
ماشین ریخته گری مداوم و بکارگیری فرایندهای متالورژی ثانویه 
تولید فوالد جهان با سرعت زیاد افزایش یافته است و این روند تا 

امروزه فرایندهای تولید  کروپ آلمان در حال بهره برداری است. 
فوالد به روش های بسمر و توماس منسوخ شده و فرایند تولید فوالد 
به روش زیمنس مارتین نیز در حال منسوخ شدن است. اکراین 4.8 
میلیون تن) 23.1 درصد( فوالد خود را به روش زیمنس مارتین 

تولید می کند.
 

 روند توليد فوالد جهان
میزان تولید فوالد جهان در سال 1900 در حدود 36 میلیون تن 
بوده است. در سال گذشته میزان تولید فوالد جهان 1870 میلیون 
تن به ثبت رسیده است. سهم فوالد ضد زنگ در این تولید 52.2 
تولید فوالد جهان در  بوده است. در حالیکه ظرفیت  میلیون تن 
سال قبل 2251 میلیون تن برآورد شده است. در جدول-1 روند 
تولید فوالد جهان بین سال های 1950 الی 2019 از نظر می گذرد. 
شکل-3 نیز نشانگر روند رشد تولید فوالد خام جهان است. میزان 

تصویر - 3 : مشخصات 
اقیانوس پیمای غول 
پیکر موسوم به دروازه 
لینز ساخته شده از 
BOF فوالد

شکل-1 : سهم فرایندهای تولید فوالد در شرکت وست اتریش
بین سال های 1848 الی 1958 

شکل-2 :سهم فرآیندهای تولید فوالد در جهان در سال 2019
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97.31 میلیون تن فوالد در رده اول جهان قرار گرفته است )با سهم 
شرکت های AM/NS هند و Oriental چین(. در جدول-4 ده 
شرکت پیشتاز تولید کننده فوالد جهان دیده می شود. جدول-5 نیز 
نشانگر 10 شرکت پیشتاز تولید کننده فوالد کشور چین می باشد. 
ادامه حیات شرکت های فوالدسازی با رعایت و انجام شاخص های 
پایداری امکان پذیر است. شاخص های یاد شده در شکل-6 ارائه 
شده است. عدم رعایت و انجام شاخص های پایداری با توجه به 
اهمیت شاخص، منجر به از رده خارج شدن و ورشکستگی شرکت ها 
می گردد. به طور مثال شرکت های فوالدسازی باید برای کارکنان 
خودشان به طور میانگین در هر سال 40 ساعت دوره آموزشی برگزار 
بکنند و یک درصد سهم فروش خود را به عنوان هزینه های تحقیق 
و توسعه در نظر بگیرند. در سال 2019 در سطح جهان برای توسعه 
فرایند و محصوالت جدید 7.07 درصد فروش محصوالت فوالدی را 
هزینه شده است. سهم ریخته گری مداوم در تولید فوالد در سال 
1970 درحدود 4درصد بوده است این سهم در سال قبل 96.6درصد 
بوده است. میزان تولید فوالد کشور چین با روش ریخته گری مداوم 
981.4 میلیون )98.5 درصد کل تولید( تن به ثبت رسیده است. 
در کشور اکراین در سال گذشته 11.3 میلیون تن )54 درصد کل 

تولید( فوالد به روش ریخته گری مداوم حاصل شده است. 
بالغ بر  میزان مصرف محصوالت فوالدی جهان در سال 2019 
برآورد شده است. در شکل-7سهم رشته های  1768 میلیون تن 
مختلف در مصرف فوالد به نمایش گذاشته شده است. 52 درصد 
مصرف فوالد جهان در ساختمان سازی و زیر بنا ها بوده است. الگوی 

سال 1970 ادامه داشته است. بین سال های دهه 70 و 90 تحوالت 
فرو پاشی شوروی سابق، برداشته شدن دیوار برلین و متحد شدن 
آلمان غربی و شرقی باعث توقف رشد تولید فوالد شده است. بحران 
اقتصادی فراگیر پیش آمده جهان در سال 2009 هم منجر به کاهش 
میزان تولید فوالد دنیا شده است. بعد از سال 2010 رشد اقتصادی 
عظیم کشور چین منجر به رشد سریع تولید فوالد جهان شده است. 
در سال 2019 بیشترین فوالد جهان را کشور چین به میزان 992.6 
میلیون تن تولید کرده است. 29.4 میلیون تن این تولید فوالد ضد 
زنگ بوده است. کشور جمهورری اسالمی ایران با تولید 25.6 میلیون 
تن در رده دهم دنیا قرار گرفته است. کشورهای هند و ژاپن به ترتیب 
با تولید 111.2 و 99.3 میلیون تن در رده های دوم و سوم جهان قرار 
گرفتند. پیش بینی می شود که در سال 2020 ایران رده نهم جهان 
بایستد. در شکل-5 رده بندی 10 کشور پیشتاز تولید کننده فوالد 
جهان دیده می شود. درسال 2019 شرکت آرسلور میتال با تولید 

شکل-3 : روند رشد تولید فوالد خام جهانجدول-1 : روند تولید فوالد خام جهان 2019-1950 

جدول- 2 : میزان مصرف مواد آهندار در فوالد سازي هاي جهان
در سال 2019
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می شود. باز بیشترین صادرات خالص فوالد جهان را کشور چین به 
میزان 52 میلیون تن انجام داده است. آمریکا در سال گذشته 26.3 
میلیون تن )محصول فوالدی و کاالهای حاوی فوالد( محصوالت 
فوالد نوردی به ارزش 23.9 میلیارد دالر، وارد کرده است. در شکل-

9 تنوع واردات محصوالت فوالدی کشور آمریکا در 3 سال گذشته 
دیده می شود. بیشترین واردات خالص فوالد جهان را کشور آمریکا 

به میزان 19.2 میلیون تن انجام داده است.
 روند توليد فوالد ایران

 آهن و فوالد در ایران قدیم در ایالم تولید می شد. در مازندران در 
قرن نوردهم چدن تولید می شد و در لرستان تبر آهنی مربوط به 

مصرف در کشورهای پیشرفته 70 الی 80 درصد محصوالت تخت و 
20 الی 30درصد محصوالت طویل است. در حالی که در کشورهای 
در حال توسعه این نر خ ها 70 الی 80 درصد محصوالت طویل و 
20 الی 30درصد محصوالت تخت است. در سال قبل 437.7 میلیون 
تن )25.1درصد کل تولید(محصوالت فوالدی به نقاط مختلف جهان 
صادر شده است. در جدول6- روند صادرات محصوالت فوالدی جهان 
مالحظه می گردد. کشور چین بزرگ ترین صادر کننده محصوالت 
یاد شده در سال  باشد. میزان صادرات کشور  فوالدی جهان می 
گذشتته، 64.29 میلیون تن به ثبت رسیده است. در شکل-8 تنوع 
صادرات محصوالت فوالدی کشور چین در 3 سال گذشته دیده 

شکل-4 : روند تولید چدن مذاب جهان

تصویر-4 : پل آهني Shropshire انگلستان به وزن 329 تن
ساخنه شده از چدن)سال 1781(

تصویر-5 : اسکلت فلزي برج ایفل پاریس با اتصالت پرچ )18038 قطعه(
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رده اول در بین کشورهای خلیج فارس و منا )MENA ( و رده دهم 
جهان را دارا می باشد. سهم کشور ایران در تولید فوالد خام جهان، 
1.4 درصد است. در جدول7- میزان تولید فوالد خام کشورهای 
اسالمی ارائه شده است. در بین کشورهای اسالمی کشور ایران بعد 
از کشورترکیه در رده دوم ایستاده است. شکل12- سهم کشور های 
مختلف در تولید فوالد خام جهان در سال 2019 را نشان می دهد. 
در ایران فرایند حاکم بر تولید فوالد بر پایه سنگ آهن استوار است، 
لذا در ورودی های فوالدسازی سهم قراضه فوالدی کم است. دالیل 
اصلی این موضوع وجود قراضه کم در کشور و پایین بودن قیمت 
آهن اسفنجی تولید شده نسبت به قراضه فوالدی است. در سطح 

3000 قبل از میالد پیدا شده است. در شکل- 10 کوره ذوب آهن 
مازندران و تبر آهنی لرستان به نمایش گذاشته شده است. تولید 
فوالد ایران با راه اندازی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان شروع 
شده است و تا سال 1990 میزان تولید فوالد ایران با میزان تولید 
فوالد ذوب آهن اصفهان سنجیده می شد. با راه اندازی شرکت های 
فوالد خوزستان، مبارکه، خراسان، هرمزگان و غیره روند تولید فوالد 
خام ایران رونق پیدا کرد و در سال 2019 به 25.6 میلیون تن رسید. 
در شکل11- روند تولید فوالد ایران به نمایش درآمده است. در طول 
49 سال گذشته در ایران جمعاً نزدیک به 320 میلیون تن فوالد خام 
تولید شده است. کشور ایران با تولید 25.6 میلیون تن فوالد خام، 

 ) 7.21m41 طول cm تصویر -6 : سر ستون آهني دهلي نو، 1620سال مقاومت در برابر خوردگي)قطر

شکل - 5 : 10 کشور پیشتاز تولید کننده فوالد جهان در سال 2019 
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میلیو ن تن بود است. در سال قبل، میزان تولید آهن اسفنجی سرد، 
و  تریب87.16، 11.27  به  اسنجی  آهن  گرم  و شارژ  گرم  بریکت 
9.67 میلیون تن گزارش شده است. پیش بینی می شود در سال 
2020 ایران رده اول تولید آهن اسفنجی جهان را از آن خود کند. 
ایران مشاهده می گردد.  در شکل15- روند تولید آهن اسفنجی 
جدول9- نیز نشانگر تولید کنندگان آهن اسفنجی جهان است. در 
جدول10- میزان تولید، مصرف و صادرات آهن اسفنجی ایران در 
سال 1398 به نمایش درآمده است. در جدول11- تولید کنندگان 
آهن اسفنجی ایران در سال 1398 به نمایش درآمده است. میزان 
تولید آهن اسفنجی روش پرد )PERED( در سال 1398 نزدیک 
به 2.5 میلیون تن بوده است. فرایند تولید آهن اسفنجی پرد ابداع 
ایرانی است. در جدول - 12 تولید کنندگان آهن اسفنجی به روش 

بین المللی قیمت آهن اسفنجی باالتر از قراضه فوالدی است. شکل-
13 نشان دهنده مراحل تولید فوالد از سنگ آهن در ایران است. 
در واقع 83.6 درصد مواد آهن دار ورودی فوالدسازی های ایران را 
سنگ آهن تشکیل می دهد. در جدول-8 سهم انواع مواد آهن دار در 
ورودی فوالد سازي هاي ایران در سال 2019 دیده می شود.در شکل 
14- سهم فرایندهای مختلف در تولید فوالد ایران دیده می شود. 
همان طوری که در جدول8- دیده می شود. 76درصد مواد آهن دار 
ورودی فوالدسازی های ایران را آهن اسفنجی تشکیل می دهد. ایران 
در سال 2019 بعد از کشور هند در تولید آهن اسفنجی در رده دوم 
جهان ایستاده است. در سال 1398، میزان تولید کنسانتره و گندله 
سنگ آهن ایران به ترتیب 47.3 و 41.7 میلیون تن بوده است. 
میزان تولید آهن اسفجی جهان در سال 2019 نزدیک به 108.1 

جدول- 3 : روند تولید آهن اسفنجي جهان)میلیون تن(

جدول-5 : 10 شرکت پیشتاز تولید کننده فوالد کشور چینجدول -4 : ده شرکت پیشتاز تولید کننده فوالد جهان

شکل -6 : شاحص های پایداری صنایع فوالد جهان 
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)25درصد کل تولید( بوده است. میزان تولید محصوالت نوردی ایران 
در سال 1398 بالغ بر، 22.717 میلیون تن گزارش شده است. سهم 
بخش خصوصی در تولید محصوالت فوالدی ایران 9.34 میلیون 
)41درصد کل تولید( تن بوده است. درجدول - 13 میزان تولید 

پرد نشان داده شده است. شرکت فوالد مبارکه با تولید 9.21 میلیون 
تن بزرگترین تولید کننده آهن آسفنجی دنیا است. در سال 2019، 
شرکت آرسلور میتال 6.5 میلیون تن آهن اسفنجي تولید کرده است. 
سهم بخش خصوصی در تولید فوالد خام ایران، 7.014 میلیون تن 

شکل-9 : تنوع واردات محصوالت فوالدی کشور آمریکا در 3 سال گذشته

جدول-6 : روند صادرات محصوالت فوالدی جهان

شکل -7 : زمینه های مصرف فوالد جهان در سال 2019 

شکل-8 : تنوع صادرات محصوالت فوالدی کشور چین در 3 سال گذشته

شکل-10 کوره ذوب آهن مازندران و طبر آهنی لرستان

115

فوالد ایران و جهان
Esfahan Steel Company



افزایش داده است. در سال قبل میزان صادرات فوالد ایران 10.36 
میلیون تن گزارش شده است. در جدول16- روند صادرات فوالد 
ایران از نظر می گذرد. بیشترین صادرات محصوالت فوالدی به میزان 
6.9 میلیون تن نیمه محصوالت بوده است. در جدول- 17 میزان 
صادرات انواع محصوالت فوالدی ایران نشان داده شده است. در سال 

قبل میزان واردات فوالد ایران 0.8 میلیون تن بر آورد شده است. 
روند توليد فوالد ذوب آهن اصفهان

در  و  گرفته  شکل   1346 سال  در  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت 

انواع محصوالت فوالدی، شرکت های خصوصی ایران در سال 1398 
دیده می شود. جدول- 14 آنالیز تولید محصوالت فوالدی ایران را در 
سال 1398 نشان می دهد. میزان مصرف سرانه و کل مصرف فوالد 
ایران در 2019 به تریب 223 کیلوگرم و 18.5 میلیون تن به ثبت 
رسیده است. در جدول 15- روند مصرف کل و سرانه فوالد ایران از 
نظر می گذرد. سهم محصوالت تخت و طویل در مصرف فوالد ایران 
به ترتیب 7.662 )49.12درصد( و 7.935 )50.88درصد( میلیون 
تن اعالم شده است. در سال های اخیر کشور ایران صادرات فوالد را 

جدول-7 : تولید فوالد خام کشورهای اسالمی 
در سال2019

شکل-11 : روند تولید فوالد خام ایران )2019-1971(

شکل-13 : تولید فوالد از سنگ آهن در ایران

جدول- 8 :سهم انواع مواد آهندار در ورودی فوالد سازي هاي ایران در 
سال 2019 

شکل-12 : سهم کشور های مختلف در تولید فوالد خام جهان
در سال 2019
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شکل-14 : سهم فرایند های فوالدسازی در 
تولید فوالد خام ایران در سال 2019

شکل-15 : روند تولید آهن اسفنجی ایران 

جدول-10 : میزان تولید، مصرف و صادرات 
آهن اسفنجی 1398

جدول- 12 : تولید آهن اسفنجی به روش پرد 
درایران در سال 1398 

جدول- 13: میزان تولید انواع محصوالت فوالد، 
شرکت های خصوصی ایران در سال 1398

جدول - 9 : میزان تولید آهن اسفنجي کشورهاي مختلف جهان در سال2019

جدول-11 : شرکت های تولید کننده آهن اسفنجی ایران
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سال 1350 جهت تأمین نیازهای مصالح فوالدی کشور راه اندازی 
و مورد بهره برداری قرار گرفت. محصوالت ذوب آهن اصفهان در 
رشته ساختمان سازی و زیربناها به مصرف می رسد و می توان گفت 
که در هر خانه ایرانی اثری از محصوالت این شرکت دیده می شود. 
ذوب آهن اصفهان از شرکت های نادر جهان است که از سنگ آهن 
محصوالت طویل ساختمانی تولید می کند. این شرکت در تولید 
محصوالت نوردی ساختمانی در ایران و خاور میانه در رده اول قرار 
دارد. شرکت ذوب آهن اصفهان در شرایط کنونی دارای 2 باتری 
کک سازی به ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال، 4 ماشین زیترسازی 
به ظرفیت 4.8 میلیون تن در سال، 3 کوره بلند به ظرفیت 3.5 
میلیون تن در سال، 1 واحد آهن اسفنجی به ظرفیت اسمی 0.6 
میلیون تن در سال، 3 کنورتور اکسیژنی هرکدام با ظرفیت 130 
تن به ازای هر ذوب، 5 ماشین ریخته گری مداوم جمعاً به ظرفیت 
3.5 میلیون تن در سال و 4 واحد نورد جمعاً به ظرفیت 3 میلیون 
تن در سال می باشد. مشخصات کوره بلندهای ذوب آهن اصفهان 
مشخصات  نیز   16 شکل-  در  است.  مشاهده  جدول-18قابل  در 
کنورتورهای اکسیژنی 100 الی 130 تنی نشان داده شده است. 
اندازی شرکت های  متخصصین شرکت ذوب آهن اصفهان در راه 
فوالدخوزستان و فوالد مبارکه همکاری مؤثری داشته و در احداث 
نقش  اصفهان  فوالد سبای  و  فوالد خراسان  اندازی شرکت  راه  و 
اصلی را ایفا کرده است. احداث و راه اندازی چندین واحد ساخت 

جدول- 14 :آنالیز تولید محصوالت فوالدی ایران در سال 1398

جدول- 15 : روند مصرف سرانه و کل فوالد ایران

جدول- 17: صادرات محصوالت و نیمه محصوالت فوالدی ایران در سال 
1398

جدول-16 : روند صادرات فوالد ایران
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و ساز تجهیزات فوالدی، تولید فروآلیاژ، غلتک سازی و... از کارهای 
پر اهمیت ذوب آهن اصفهان به شمار می آید. در واقع ذوب آهن 
اصفهان کارخانه، کارخانه ساز می باشد. در سال گذشته میزان تولید 
فوالد شرکت ذوب آهن اصفهان 2.42 میلیون تن بوده است )رده 
122 جهان(. ذوب آهن در تولید فوالد خام بعد از شرکت های فوالد 
مبارکه و فوالد خوزستان در رده سوم تولید کنندگان فوالد ایران 
قرار گرفته است. در تولید محصوالت فوالدی نیز بعد از شرکت فوالد 

تولید کنندگان  ایستاده است. در جدول19-  مبارکه در رده دوم 
فوالد خام زیر مجموعه سازمان ایمیدرو دیده می شود. در جدول20- 
نیز تولید کنندگان محصوالت فوالدی زیرمجموعه سازمان ایمیدرو 
نشان داده شده است. فرایند حاکم در ذوب آهن اصفهان بر پایه کوره 
بلند - کنورتور اکسیژنی است. این شرکت در سال پیشین 2.04 
میلیون تن محصوالت نوردی تولید کرده است. در جدول21- به 
آنالیز تولید محصوالت نهایی ذوب آهن اصفهان در سال 1398 اشاره 

جدول-18 : مشخصات کوره بلند های ذوب آهن اصفهان

شکل-16 : مشخصات کنورتوراکسیژني 100 الی 130تني
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افزایش سهم قراضه در بارگیری کنورتور راندمان تولید فوالد افزایش 
می یابد. چدن مذاب در کوره بلند ها تولید می شود. در شکل18- 
روند تولید چدن مذاب شرکت ذوب آهن اصفهان مشاهده می گردد. 
با توجه به این که میزان تولید چدن مذاب ایران با تولید چدن مذاب 
شرکت ذوب آهن اصفهان سنجیده می شود، ایران در سال 2019 
تولید 2.735 میلیون تن چدن مذاب در رده بیست و هشتم  با 
جهان قرار گرفته است. در بین کشورهای اسالمی ایران )ذوب آهن 
اصفهان( بعد از کشورهای ترکیه و قزاقستان رده سوم را از آن خود 

شده است. شکل17- بیانگر روند تولید فوالد خام شرکت ذوب آهن 
اصفهان است. دراین شرکت در طول 49 سال بهره برداری جمعاً 

نزدیک به 75.7 میلیون تن فوالد خام تولید شده است.
تولید محصوالت مختلف شرکت سهامی  میزان  در جدول22- 

ذوب آهن اصفهان در سال 1398 مشاهده می گردد. 
 سهم چدن مذاب و قراضه فوالدی در تولید فوالد خام به ترتیب 
87 و 13 درصد است. در واقع منبع اصلی مواد آهن دار در فوالد 
با  است  ذکر  شایان  است.  مذاب  اکسیژنی، چدن  کنورتور  سازی 

جدول- 19 : تولید فوالد خام شرکت های تحت پوشش ایمیدروی ایران 
در سال 1398

جدول-20 : میزان تولید محصوالت نهایی فوالد شرکت های تحت پوشش 
ایمیدرو در سال 1398

شکل- 17 : روند تولید فوالد خام ذوب آهن اصفهان
جدول- 21 : میزان تولید محصوالت نهایی 

ذوب آهن اصفهان در سال 1398
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های تولید سیمان به دست می آید. خاطر نشان می گردد به ازای 
هرتن مصرف سرباره کوره بلند در تولید سیمان از انتشار یک تن 
گاز CO2 )گاز گل خانه ای( جلوگیری شده و 570 مگاکالری انرژی 
صرفه جویی می گردد. سال گذشته در کوره بلندهای ذوب آهن 
اصفهان بالغ بر 1.21 میلیون تن سرباره تولید شده است، به عبارت 
دیگر از انتشار 1.21 میلیون تن گاز CO2 در صنایع تولید سیمان 

کرده است. در جدول 23- تولید کنندگان چدن مذاب جهان در 
سال 2019 به نمایش گذاشته شده است. در طول 49 سال گذشته 
در این مجتمع بیش از 95 میلیون تن چدن مذاب تولید شده است. 
نیز  انواع محصوالت جانبی  این شرکت  در  فوالد  تولید  در حین 
حاصل می شود. یکی از مهمترین محصوالت جانبی سرباره کوره 
بلند است. با گرانوله کردن این سرباره، خوراک خوبی برای کارخانه 

شکل- 18 : روند تولید چدن مذاب ذوب آهن اصفهان

جدول -23 : تولید کنندگان چدن مذاب جهان در سال 2019 

جدول- 22 : میزان تولید محصوالت مختلف 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در سال 

1398

جدول- 24 : محصوالت واحد کک سازی ذوب 
آهن اصفهان

شکل-19 : تمبر یادبود سی ویکمین سالگرد 
بهره برداری ازخط تولید ذوب آهن اصفهان

جدول- 25 : آنالیز صادرات محصوالت فوالدی 
شرکت ذوب آهن اصفهان در سال 1398
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راه آهن )با ظرفیت 400 هزار تن در سال(می باشد. از محصوالت 
سیم ذوب آهن اصفهان در صنایع پایین دستی برای تولید الکترود 
جوشکاری، میخ و سیم الستیک خودرو استفاده می شود. در سال 
1398 میزان صادرات محصوالت فوالدی ذوب آهن اصفهان نزدیک 
به 1.16 میلیون تن به ثبت رسیده است. آنالیز محصوالت فوالدی 
بزرگترین جنگل  مشاهده می شود.   25 - در جدول  صادرشده، 
مصنوعی ایران در ذوب آهن اصفهان قرار دارد )16 هزار و پانصد 
هکتار فضای سبز و 2.1 میلیون اصله درخت(. با توجه به این که هر 
درخت ساالنه نزدیک به یک تن گاز CO2 جذب می کند، ساالنه 

2.1 میلیون تن گاز CO2 توسط درخت ها جذب می شوند.
شایان ذکر است کلیه فضای سبز این شرکت با پس آب های 
تصفیه شده آبیاری می شود. با توجه به اهمیت ذوب آهن در توسعه 
پایدارکشور، در سال 1381 تمبر یادبودی به چاپ رسیده است. در 
 )LD( این تمبر نمایی از کوره بلند شماره 1 و2 و کنورتور اکسیژنی
این مجتمع دیده می شود )شکل19-(. در سال گذشته 13380 نفر 

در شرکت ذوب آهن اصفهان اشتغال داشته اند.

کاسته شده است.
درکشور و شرکت های خارجی این مزایا به حساب شرکت تولید 
کننده سرباره نوشته می شود. ضمناً محصوالت واحد کک سازی 
ذوب آهن در جدول- 24 دیده می شود. شایان ذکر است از آمونیاک 
تولید شده کود شیمیایی سولفات آمونیوم به دست می آید که در 
کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. گازهای فرایندی حاصل از 
کوره بلند، کک سازی و کنورتور اکسیژنی ضمن این که در گرمایش 
باتری های کک سازی و پیش گرم کردن هوای دم کوره بلند، در 
برق  تولید  در  می شود  برده  کار  به  نوردها  گرم  پیش  های  کوره 
و بخار نیزمورد استفاده قرار می گیرند. ارزش حرارتی این گازها 
به ترتیب 1000، 4400 و 2000 کیلوکالری بر متر مکعب است. 
پوسته های اکسیدی حاصله از فرایند ریخته گری مداوم و نورد، 
در زینتر)آگلومراسیون(سازی مورد استفاده قرار می گیرد. در سال 
 60E1 1398 شرکت ذوب آهن اصفهان موفق به تولید ریل راه آهن
شده و به بازار داخلی عرضه کرده است. در منطقه خاور میانه به 
غیر از ذوب آهن اصفهان شرکت کاردمیر ترکیه تولید کننده ریل 
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آغاز به کار قطارها به سدۀ1500 میالدی بازمی گردد نخست ریل قطار از جنس چوب ساخته و واگن ها توسط 
اسبان پر قدرت کشیده می شد. قطار بخار در اوایل سده 1800 اختراع گردید قطارها وسایل ترابری مفیدی 

هستند زیرا بارهای سنگین را به راحتی روی ریل می کشند.
هنگامی که ریچارد ترویتیک برای اولین بار لوکوموتیو مجهز به موتور بخار خود را روی ریل های فوالدی به 

حرکت درآورد، عصر قطارهای امروزی آغاز گردید.
این اقدام در سال 1804 میالدی و در ولز جنوبی )انگلستان( انجام شد، او ابتدا یک لوکوموتیو با موتور بخار 
جهت حمل بار با ظرفیت 20 تن )20هزار کیلوگرم( درست کرد و سپس یک لوکوموتیو با موتور بخار جهت حمل 
مسافر اختراع کرد و مردم شهر را سوار می کرد و قطار یک دور کامل به دور شهر می چرخید و پول ناچیزی از مردم 
دریافت می کرد تا این که یک روز یکی از چرخ های لوکوموتیو او شکست و پس از آن ریچارد دیگر از لوکوموتیو 

خود استفاده نکرد و آن را رها کرد.
اما کسی که در تبدیل قطار به وسیله بسیار مهم ترابری عمومی نقش مهمی ایفا کرد جورج استفنسون انگلیسی 

بود وی یک قطار تقریباً بزرگ ساخت و قطار خود را به لوکوموتیوی با موتور بخار مجهز کرد.

از سنگ آهن تا ریل آهن در ذوب آهن اصفهان

از سنگ آهن تا  ریل آهن
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راه آهن سراسری
ایجاد راه آهن سراسری در ایران همواره یکی از آرزوهای بزرگ و ملی محسوب می شد، و با این که در حدود نیم 
قرن کوشش هایی برای تحقق آن به عمل می آمد، تحقق این آرزوی ملی تا سال 1306 به طول انجامید و بهره  

برداری کامل آن تا سال 1314 طول کشید.
در آغاز بنا بود که کارخانه ذوب آهن برای تولید ریل راه آهن احداث و سپس ساخت راه آهن آغاز شود. متخصصانی 
از شرکت کروپ آلمان آورده شدند که بررسی آنان نشان داد احداث کارخانه ذوب آهن دوازده میلیون تومان 
هزینه دارد و حتی احداث کارخانه ای کوچک کمتر از چهار و نیم میلیون تومان خرج برنخواهد داشت و پنج سال 
نیز به طول خواهد انجامید. در نتیجه دولت تصمیم گرفت ساخت راه آهن را با ریل وارداتی آغاز کند و در کنار آن 

نیز، احداث کارخانه ذوب آهن کوچک را پی بگیرد.
اولین تولید ریل در ایران در حدود سال 1370 و در نورد 650 انجام شد. در این مقطع تولید آزمایشی ریل 
U33 انجام شد که به دلیل مشکالت متعددی که در تلرانس ابعادی و تطابق آن با استاندارد وجود داشت مورد 

تایید کارشناسان راه آهن قرار نگرفت. 
این تالش ها طی دو مرحله دیگر در سال های 1375 و 1387 نیز تکرار شد و مجدداً به همان دالیل مورد تأیید 
قرار نگرفت و بنابراین به دستور آقای دکتر سبحانی در سال 1378 بررسی امکان توسعه و تجهیز نورد 650 برای 
تولید ریل بر اساس معیارهای FISH UIC860 با همکاری شرکت SMS آلمان شروع شد و تقریباً نزدیک عقد 

قرار بودیم که به دالیلی منتفی گردید.
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 در اواخر سال 1392 با طرح موضوع فروش خط ریل TSTG که همان تیسن کروپ بود مجدداً موضوع تولید 
ریل در ذوب آهن جدی شد و بنابراین در سال 93 تصمیم به خرید بخشی از تجهیرات این خط و همزمان تعویض 

تعدادی از استندها برای رسیدن به ریل پرسرعت بر اساس استاندارد DIN EN 13674-1، گرفته شد.
نهایتاً با توسعه نورد 650 برای تولید ریل 36 متری، موفق شدیم اولین محموله 500 تنی ریل U33 را در سال 
1396 تحویل راه آهن جمهوری اسالمی دهیم و در ادامه در سال 1397 نیز دومین محموله 2500 تنی از همین 
ریل تولید و تحویل داده شد و همزمان شرایط فنی خط برای ریل UIC60 یا همان 60E1 شروع و بافاصله کمی 
این ریل مهم به سبد تولید ریل ذوب آهن اضافه شد و تاکنون حدود 30 هزار تن از این ریل تحویل راه آهن 

داده شده است.
 60E1A1 و اخیراً پروفیل مهم ریل زبانه R18 ریل معدن S49 در ادامه با افزایش دانش فنی تولید، ریل متروی

نیز به سبد تولیدات ریلی ذوب آهن اضافه شده است.
قطعاً اضافه شدن محصول استراتژیک ریل به سبد محصوالت ذوب آهن جایگاه رفیع ذوب آهن را دو چندان 
باال برده است و بدون تردید می دانیم که توسعه حمل و نقل ریلی یکی از ارکان توسعه هر کشور می باشد زیرا 
حمل مسافر و بار سریع تر، به صرفه تر، ایمن تر و پر حجم تر خواهد شد و تولید آن در داخل کشور این توسعه را 
در شرایط خاص تحریمی فعلی بسیار با اهمیت تر می کند و همزمان از خروج ارز جلوگیری می کند و نقش بسیار 

مهمی را در خودکفایی کشور در این شاخه دارد.
در حال حاضر حدود 7 قرارداد تولید ریل برای محورهای مختلف و در حال تولید داریم.

با توجه به حجم باالی سفارش که اخیراً درخواست های متعدد صادراتی هم در حال اضافه شدن می باشد قرارداد 
توسعه خط دوم برشکاری و سوراخ کاری ریل با طرف اروپایی در جریان می باشد که انشااهلل قرار است تا پایان 
شهریور 1400 به بهره برداری برسد که با راه اندازی آن تولید ریل به بیش از 2 برابر افزایش پیدا می کند و امکان 

صادر کردن آن به سهولت فراهم می گردد.
برای تولید ریل همزمان با سایر مقاطع به طور مستقیم حدود 550 نفر در نورد 650 مشغول به کار هستند که 

از سنگ آهن تا  ریل آهن
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البته تعدادی هم در بخش فوالدسازی و بخصوص در ناحیه جدید VD در حال فعالیت هستند. موضوع مهمتر 
ایجاد اشتغال در سایر نقاط کشور است که باید برای سرعت دادن به توسعه، فعالیت را بیشتر کنند.

فوالد ریل
فوالد ریل جزء فوالدهای تمیز است و برای تولید آن باید از مواد اولیه با کیفیت استفاده نمود و مراحل تولید 
آن بایستی تحت کنترل و نظارت دقیق باشد. پس از شارژ آهن قراضه با کیفیت و چدن دارای ترکیب شیمیایی 
نرمال در کنورتور، عملیات دمش اکسیژن انجام می شود. پس از اتمام دمش اکسیژن و اطمینان از نرمال بودن 
درجه حرارت و ترکیب شیمیایی فوالد، تخلیه ذوب به داخل پاتیل فوالد انجام شده و مواد مورد نیاز جهت آلیاژ 
سازی همزمان به پاتیل اضافه می شود. از آنجایی که سرباره کنورتور کیفیت و ترکیب شیمیایی مطلوب برای 
تولید فوالد ریل را ندارد، عملیات سرباره گیری مجدد از فوالد انجام شده و سپس پاتیل حاوی فوالد مذاب جهت 
عملیات متالورژی ثانویه به واحد LF ارسال می گردد. در مرحله اول عملیات LF سرباره سازی با افزودن سرباره 
مصنوعی و... انجام شده و در مراحل بعدی اصالح ترکیب شیمیایی و باال بردن درجه حرارت تا رسیدن به دمای 
حدود 1630 درجه سانتیگراد انجام می گردد. در مراحل پایانی LF به منظور احیایی کردن سرباره با افزودن مواد 
اکسیژن زدای مناسب، عملیات اکسیژن زدایی سرباره انجام می شود و نهایتاً به منظور اکسیژن زدایی فوالد و 
اصالح ساختار آخال ها، » وایر کازی « تزریق می گردد. پس از اتمام عملیات LF، پاتیل فوالد برای انجام عملیات 
گاززدایی تحت خالء و به منظور کاهش هیدروژن و آخال درون مذاب به واحد VD ارسال شده که طی عملیات 
VD، هیدروژن فوالد به زیر ppm 2/5 می رسد، پس از اتمام عملیات VD، پاتیل فوالد به واحد ریخته گری 

مداوم ارسال می شود.
پس از استقرار پاتیل فوالد بر روی لدل تارت ذوب ریل از پاتیل فوالد به پاتیل میانی به واسطه شرود ریخته 
می شود. پاتیل میانی مورد استفاده جهت ذوب ریل از نوع سیستم کشویی پاتیل میانی )اسالید گیت( می باشد. 
پس از رسیدن حجم ذوب به حد نصاب درخواستی، سطح ذوب درون پاتیل میانی برای جلوگیری از تماس 
با هوا توسط پودرهای تصفیه مذاب و پودر عایق حرارتی پوشیده می شود. در طول ریخته گری هر ذوب میزان 

هیدروژن توسط دستگاه هیدروس اندازه گیری می گردد و در نهایت شمش ریل تولید می گردد. 
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 کوره بلند شماره 1 با سیستم بارگیری دو زنگی، نخستین کوره بلند تاریخ ایران با حدود نیم قرن قدمت، مورد بازسازی ، 
نوسازی  و بروز رسانی اساسی قرار گرفت. عملیات انجام تعمیرات اساسی کوره بلند شماره 1 به همراه انجام تغییرات اساسی 
در برخی از تجهیزات در راستای ارتقاءتکنولوژی، سهولت انجام کارها و کاهش هزینه ها با استفاده ازدانش،توان وهمت 

پرسنل غیور ذوب آهن اصفهان همراه بابومی سازی تجهیزات و ماشین آالت اجرا گردید.
اهم عملیات انجام گرفته در طی تعمیرات اساسی )درجه 1( و بازسازی کوره بلند شماره 1به شرح ذیل 

می باشد:
1- تغيير سيستم تامين و توزین بار در کوره از نوع واگن توزین به سيستم نوار نقاله ای:

سیستم تامین بار در کوره بلند از نوع واگن توزین، از اولین سیستم های تامین بار در کوره بلندها بوده که در حال حاضر 
منسوخ گردیده است ودر کوره بلندهای جدید از سیستم نوارنقاله ای استفاده می شود، همانگونه که در کوره بلندهای شماره 

2 و3  این سیستم در حال بهره برداری است. 
طراحی ، ساخت و نصب سیستم های نوار نقاله ای در انحصار شرکت های خارجی می باشد که با توجه به تجارب، همت، 
خودباوری و توان کارشناسان ذوب آهن اصفهان ، این عملیات با دمونتاژ 270 تن تجهیزات قدیمی و ساخت، مونتاژ و اضافه 

نمودن 850 تن تجهیزات جدید انجام شد.
در راستای حفظ محیط زیست و بهداشت حرفه ای، پروژه احداث کارگاه آسپیراسیون با هدف جمع آوري و تصفیه غبار 
کارگاه تأمین و توزین بار، با سطح فیلتراسیون m2 1869 و 160  عدد کیسه )Bag( با دبی فن   nm3/h 120000 انجام 
گردید. الزم به ذکر است یکی از معایب مهم سیستم واگن توزین قدیمی آالیندگی باالی زیست محیطی و عدم امکان رفع 

آن بود.
    2- تغيير طرح و تعویض خنک کننده های بدنه کوره و اضافه شدن قسمت دماغه ای )چكمه ای(

طراحی و ساخت خنک کننده های ردیف های دوم و چهارم بدنه کوره به تعداد 64 عدد با اضافه کردن قسمت دماغه ای 
)چکمه ای( به منظور ایجاد تکیه گاه های بیشتر جهت نگهداری آجرهای نسوز و جلوگیری از ریزش زودهنگام نسوز داخل 

کوره  تماماً توسط کارشناسان کارخانه برای اولین بار اجرا گردید. 
3- تغيير طرح و اجرای لوله کشی خنک کننده های بدنه کوره بلند 

به منظور کنترل بهتر دما و دبی ورودی و خروجی خنک کننده ها و ایجاد امکان حذف خنک کننده های معیوب از مدار 
، طراحی و با نصب چهار عدد کلکتور جدید اجرا گردید .

3- تعویض مته و مسدود کننده :
 به دلیل استفاده از سیستم قدیمی روسی ، عملیات باز و بسته کردن مجرای شماره 2 کوره بلند با صرف زمان زیاد و به 
صورت نامطمئن انجام می شد، که با نصب سیستم جدید دانگو ، امکان تخلیه سریع کوره و بستن مطمئن مجرا به طور 

مداوم فراهم گردید که تاثیر زیادی در ثبات و پایداری شرایط تکنولوژیکی کوره خواهد داشت.
5- عمليات نسوز چينی :

نسوز چینی بدنه کوره بلند با تامین نسوز از شرکت های داخلی و به میزان حدود 1000 تن آجرهای بومی سازی شده، 
مطابق با مشخصات فنی مورد نظر اجرا گردید. مجموع نسوز چینی شامل نسوزهای بدنه ، بوته )گرافیتی،کربنی و موالیتی( 

،کائوپرها و ... به میزان حدود 2800 تن انجام شد.
6- عمليات برقی و اتوماسيونی:

 اهم فعالیت های برقی و اتوماسیونی به شرح زیر می باشد:
. PCS7-8.2 به PCS7- 7.1SP3 ارتقاء نرم افزار کنترل اتوماسیونی کوره بلند از ورژن -

- طراحی جدید HMI و نرم افزار کنترل برای مکانیزمهای جدید جایگزین واگن توزین و طراحی نرم افزاری ماتریس 

تکاء �به با ا� یک � یرات کوره �بلند شماره � تعم� �بازسازی و �
هان پرسنل شرکت ذوب آهن اص�ف توان � دا�نش و �
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بارگیری کوره بلند .
- طراحی جدید HMI و نرم افزار کنترل خنک کننده های بدنه کوره و ترموکوپل های بوته .

- طراحی و ساخت تابلوهای برق و اتوماسیون تغذیه مکانیزم های جایگزین واگن توزین .
- طراحی و اجرای نرم افزار کنترل مته و مسدودکننده مجرای شماره 2 کوره بلند شماره یک

7- عمليات ساختمانی:
اهم عملیات ساختمانی انجام شده به شرح ذیل می باشد:

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

- خاکبرداری وخاکریزی،بتن ریزی وگروت ریزی به میزان 22356 مترمکعب.
- کاشت بولت فوالدی،آرماتوربندی وکارهای اسکلت فلزی به میزان 139496 کیلوگرم.

- قالب بندی فلزی،شات کریت با مالت ماسه سیمان به میزان8292 متر مربع.
- دیوارچینی آجری و پالستر سیمانی به میزان 1920 مترمربع.

- سند بالست و ضد زنگ ورنگ آمیزی قطعات فلزی به میزان 16306 مترمربع.
- خدمات فنی مهندسی به میزان 5000 نفرساعت.

8-  عمليات ساخت تجهيزات و تعميرات مكانيكی:
اهم عملیات ساخت تجهیزات و تعمیرات مکانیکی انجام شده به شرح ذیل می باشد:

- تهیه کلیه نقشه های بازسازی ، تغییر طرح بونکرها و سیستم بارگیری کوره بلند شماره یک .
- ساخت اسکلت فلزی محوطه بونکرها، تعویض سیستم بارگیری .

- تعویض صفحات محافظ دهانه )سگمنت ها( )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 کننده به وزن 256تن .

- مونتاژ اسکلت فلزی زیر پل شیب دار حدود 50تن.
-  دمونتاژ و تعویض کامل جوی های چدن و سرباره .

-  لوله کشی هیدرولیک وپنوماتیک از اتاق فرمان تا محل تجهیز مته ومسدود کننده مجرای کوره.

موجب افتخار است که تمامی این عمليات با توان فنی و اجرای داخلی پرسنل شرکت 
انجام گردید و کوره بلند شماره یک ذوب آهن اصفهان با ظرفيت 800 هزار تن چدن مذاب 

در سال آماده بهره برداری می باشد . 



1- محصوالت فوالدی ساختمانی و صنعتی
60E1A1 ریل زبانه سوزن ، R18 46 ، ریل معدنE2 - 49E1 – 60E1 انواع ریل راه آهن و مترو شامل *

* انواع تيرآهن هاي بال نيم پهن IPE سایز 120-300 ميليمتر.
* انواع تيرآهن هاي بال شيبدار IPN سایز 120-140 ميليمتر.

* انواع تيرآهن هاي بال پهن H سایز 140-200 ميليمتر در دو  وزن سبک و متوسط و سایز 300ميليمتر وزن متوسط
* تير آهن نيمه سبک I-7  سایز 160 ميلی متر

* انواع ميلگرد ساده و آجدار  سایز 12-40 ميليمتر 
* انواع ناوداني بال شيب دار و بال موازی سایز 140-200 ميليمتر.

* انواع نبشي بال مساوي 50-100 ميليمتر.
V21 آرک تونلی *

هان یدی شرکت ذوب آهن اص�ف تول� م�صوالت �
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- انواع کالف های صنعتی و ساختمانی از سایز 5/5 تا 12 میلی متر و همچنین میلگرد صنعتی به صورت شاخه 
از سایز 12 تا 32 میلی متر  و سایزهای 60 و 80  میلی متر ) گریدهای فوالد CK45 ،C67، RST34-2، سری 

70Cr2 ،SAE و ... (
- انواع چهارگوش های صنعتی

- انواع شمش های صنعتی و ساختمانی
- انواع ورق سازه های فوالدی
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2- محصوالت جانبی
* کک ریزه 

* سولفات آمونیوم
* بنزن

* تولوئن
* گسیلین
* قطران 

* سولفور کربن
* سرباره کوره بلند و فوالد سازی

* ازت مایع
* اکسیژن

* آرگون
* لجن کنورتور
* شمش چدن
* آب دیونیزه

* آهک
* آهن اسفنجی

محصوالت
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 نگاهی به برخی از فعالیت های ذوب آهن اصفهان

در مسئولیت های اجتامعی
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عضوی هستم از یک جنگل دست کاشت پهناور، شبانه روز مردمانی را می بینم که از پنجره ماشین هایشان به من 
خیره می شوند ، در گرمای تابستان از کنارم می گذرند یا در فصول مختلف در قاب عکس هایشان ثبت می شوم. همه 
با هم آشنا هستیم و سالیان سال با هم زندگی کردیم. چه حس خوبی دارم زمانی که سنگینی نگاهشان را بر روی خودم 
حس می کنم گویی سنگ ها را با قدرت بیشتری پس می زنم و در اعماق تاریک زمین ریشه هایم گسترده تر می شود 

تا دستانم به سوی روشنی آسمان رهنمون شوند. 
همچنان پا به پای دوستانم در این پارک صنعتی ، گذران ایام می کنیم.خوشبختم که بگویم به اتفاق اعضای خانواده 
از شمال و غرب با مساحت 14500 هکتار و از جنوب و شرق با 2 هزار هکتار مادر عزیزمان را در مساحتی بالغ بر 16 

هزار و پانصد هکتار در آغوش گرفته ایم،احساس سبزی که همتایی ندارد. 
همان حسی که بوسیدن دستان مادر را نوید بخش است. ما کاج های تنومند جوار درب اتوبان شرکت، اولین درختان 
این جنگل دست کاشت بودیم که حدود سال 1349 توسط عاشقانی که نمی دانم هستند یا آسمانی شدند پا گرفتیم و 
به عنوان صدقه ای جاری برای این مردمان نیک به یادگار ماندیم و امروز بیش از نیم قرن از عمرمان می گذرد. نا گفته 
نماند طی این سالیان دوستانی چون سرو، بادام کوهی،تویا، ملیا و پیروکانتا نیز به خانواده مان پیوستند آری به سان 

دریایی شدیم که کرانه ای ندارد ... 
خرده بر ما می گیرند که شما و همتایان خود آب را می بلعید اما نمی دانند ، ما کم توقع هستیم و چشم مان به 
آسمان است یا به اتفاق هم نوعان مان پساب می نوشیم. بیاید آداب همنشینی را به جا آورده ، منصفانه و واقع بینانه 

قضاوت کنیم. 
بدانید،پیشرفت علم بر ما هم اثر گذاشت چرا که گونه های مقاوم به کم آبی نیز عضوی از خانواده ما شدند تا خیال 
همه ما را راحت تر کنند. باغبانان عاشق نیز احوالی از ما می گیرند، شاخه های اضافی مان را هرس کرده و زواید را از 
جان می زدایند تا در کنار همنشینی با زمینیان تجربه آشنایی عمیق تر با ابرها نیز سهم ما شود. با پرورش آن ها جان 
و امیدی فزون تر می یابیم ، انرژی بیشتری به رهگذران می بخشیم وهمچون فیلترهای بیولوژیک ریزگردها را جذب 
کرده، مانع از فرسایش خاک می شویم و مهمتر این که تنفسی دلنشین تر با وجود ما ایجاد می شود. همین قدر بدانید 

اگر بخواهیم خدماتی که ما به جامعه می دهیم مکتوب کنیم به تنومندی سال های عمرمان می شود. 
در پژوهشی که توسط جمعی از عاشقان این صنعت انجام گرفت ارزش مادی ترسیب کربن انجام شده توسط ما بیش 
از 520 میلیون دالر برآورد شده است که این رقم از نظر فاکتورهای زیست محیطی جهانی رقم بسیار ارزشمندی است 
و گام مؤثری در جبران دی اکسید کربن تولید شده در فرآیندهای این شرکت مادر صنعتی به شمار می رود . )ترسیب 
کربن به روند ذخیره کربن موجود در هوا در خاک و گیاهان گفته می شود. این روند با ذخیره کربن از هوا باعث می شود 

که از میزان کربن که گازی گلخانه ای است کاسته شده و به بهبود کیفیت هوا کمک می کند(. 
با افتخار می گویم که در این همنشینی، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه نمودیم اما سربلند و امیدوار طی طریق 
نمودیم ، همان گونه که مادر صنعت فوالد کشور روزهای تلخ و شیرین بسیاری را تجربه نمود و هم اکنون با همت واالی 

تالشگران خود ، چشم اندازی روشن را پیش رو می بیند به سان بهار شوق انگیز که فصل رویش و امید است.

تا آسمان آ�بی یر س�بز � از مس�
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تأسیسات عظیم کارخانه ذوب آهن و شهرک وابسته به آن همزمان با آن که دیگ هاي جوشان ذوب آهن جوشیدند و نقش 
اساسي خود را با افتتاح قسمت هایي از آن در صنایع کشور روشن ساختند ، ورزش را پذیرفتند و بدین ترتیب باشگاه فرهنگی 
ورزشی ذوب آهن اصفهان با تالش جمعی از مدیران عالقه مند به ورزش در کارخانه ذوب آهن بویژه آقای مهندس محمدعلی 
تقی زاده فرهمند در سی ام خرداد ماه  سال 1347  بنیان گذاشته شد . این باشگاه هم اکنون در لیگ برتر فوتبال ایران حضور 
دارد. مالک وحامی اصلی مالی  این باشگاه، شرکت  سهامی ذوب آهن اصفهان است. باشگاه ذوب آهن درچندسال اخیرازلحاظ 
فني وعمراني رشد کمي و کیفي فراواني داشته است و ورزشکاران این باشگاه با پرچم هاي انسانیت ، مروت و مردانگي سکوهاي 

عظیم و سترگ قهرماني را در عرصه هاي مختلف ملي و بین المللي براي جامعه ورزشي ایران به ارمغان آورده اند.
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن در سال هاي 1375 و 1376 و 1378 به عنوان باشگاه نمونه و برتر کشور انتخاب گردیده 
است .این باشگاه همگام با متدهاي روز ورزشي جهان ، توجه به تیم هاي پایه که یکي از مهمترین اصول باشگاه داري در جهان 
به شمار مي رود را مورد بررسي قرار داده و بر مبناي آن ، اصول سه گانه جوان گرایي ، بومي گرایي و قرار گرفتن بر روي 
سکوهاي قهرماني را در دستور کار خود قرار داده است. باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان از تاریخ تاسیس تاکنون 
عالوه بر کسب عنوان هاي بي شمار قهرماني ، چهره هاي بزرگي را تحویل تیم هاي ملي ایران داده که آنان نیز در لباس تیم ملي 

ایران موفق به کسب عناوین مهمي براي ایران عزیز شده اند .

هان ه �باشگاه �فرهنگی ورزشی ذوب آهن اص�ف �پ ی�ن تار� �
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■ رشته های ورزشی
در همان سال یعني سال 1347 که گردانندگان این صنعت مادر به اندیشه جا و مکاني براي ورزش کارگران و کارمندان 
خود افتادند ، پس از آن به همت تعدادي از کارکنان کارخانه که در مرحله ساختماني قرار داشت ، بنیان باشگاه فرهنگي 
ورزشي ذوب آهن اصفهان را با فعالیت در رشته هاي فوتبال ، والیبال ، بسکتبال ، کشتي ، وزنه برداري ، تنیس روي میز و شنا 
گذاشتند و تا کنون نیز پرچم این صنعت همراه با تیم هاي ورزشي آن در سطح کشور بر افراشته شده است ؛باشگاه ذوب آهن 

با دارا بودن صدها تیم ورزشی در چند سال اخیر از لحاظ فنی و عمرانی رشد کمی و کیفی فراوانی داشته است. .
،جوانان،  )بزرگساالن،امید  فوتبال  وبانوان در رشته های  آقایان  رده  تیم ورزشی در دو  از 40  بیش   در حال حاضر 
نونهاالن11،12،13و 14 سال( آکادمی فوتبال با 10 تیم، هندبال )آقایان و بانوان(، والیبال )آقایان و بانوان(، والیبال نشسته 
)آقایان و بانوان(، بسکتبال در سه مقطع نونهاالن جوانان و بزرگساالن  )آقایان وبانوان( در لیگ برتر باشگاه های کشور و به عنوان 

تیم های مدعی سکوهای قهرمانی در حال فعالیت هستند .

■ فوتبال
 ذوب آهن با چهار قهرمانی در جام حذفی، یکی از تیم های پرافتخار این جام به حساب می آید. تیم فوتبال  باشگاه ذوب آهن 
نخستین بازی رسمی خود را هم زمان با بازگشایی ورزشگاه 22 بهمن برابر پیکان انجام داد ذوب آهن پیش از انقالب  در تمام 

ادوار جام تخت جمشید نیز حضور داشته است.
پیش از انقالب تیم فوتبال ذوب آهن به عنوان یکی از تیم های مقتدر و مدعی  در تمام ادوار جام تخت جمشید حضور 
موثر و فعال داشت به گونه ای که به تفسیر بسیاری از کارشناسان چنانچه رقابت بین ذوب آهن و پرسپولیس در مورخ 17 
شهریور 1357 در تهران برگزار می گردید بدون شک ذوب آهن برنده و احتمال زیاد قهرمان آخرین دوره لیگ تخت جمشید 

می گردید! 
بعد از انقالب از سال 1372 با خرید امتیاز تیم تام به لیگ کشور بازگشتند و به جز سال 1374 که در دسته دوم حضور 

یافتند در بقیه سال ها درسطح اول فوتبال  ولیگ برتر با شگاه های کشور حضور داشتند. 
تیم فوتبال ذوب آهن در تمام ادوار لیگ برتر حضور داشته است و چهار بار نایب قهرمانی در این لیگ را تجربه کرده اما تاکنون 

موفق به قهرمانی در لیگ برتر نشده است. 
این تیم در جام حذفی چهار قهرمانی و یک نایب قهرمانی کسب کرده است و از تیم های پرافتخار این جام می باشد همچنین 

یک بار قهرمان سوپر جام نیز شده است.

■ افتخارات تيم فوتبال
● ليگ برتر

نایب قهرمانی )4 مرتبه(: 1383-84، 1387-88، 1388-89، 1396-97
● جام حذفی

قهرمانی )4 مرتبه(: 1381-82، 1387-88، 1393-94، 1394-95
نایب قهرمانی )یک مرتبه(: 1379-80

● سوپر جام
قهرمانی )یک مرتبه(: 1395

● جام باشگاه های آسيا  )نایب قهرمانی 1 مرتبه(
ذوب آهن پس از همشهری خود سپاهان، دومین تیم ایرانی است که به فینال مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در سال 2010 
میالدی راه یافته است تیم فوتبال ذوب آهن پس از شکست همه رقبای مطرح در باشگاه های آسیا در مرحله یک چهارم نهایی 
این رقابت ها راه یافت و در بازی فینال در توکیو در مقابل سئونگنام  کره جنوبی  به میدان رفت در نهایت تیم ذوب آهن به 

عنوان نایب قهرمان آن دوره از رقابت های جام باشگاه های آسیا به خانه بازگشت .
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■ اماکن ورزشی
● ورزشگاه بزرگ ذوب آهن 

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان از معدود  باشگاه های ایرانی است که ورزشگاه اختصاصی دارد.  تیم سپاهان، 
همشهری ذوب آهن هم از سال 1386 تا 1395 بازی های خانگی خود را در این ورزشگاه برگزار می کرد. ورزشگاه  15000 
نفری فوالدشهر ورزشگاه خانگی ذوب آهن است که در سال 1377 افتتاح شده است.  ورزشگاه فوالدشهر دارای 22 سکوی 

تماشاچیان است. 
در جریان بازسازی سال 1388 در این ورزشگاه تمامی سکوها ایزوالسیون و مجهز به صندلی گردیده است. مطابق با قوانین 
ای اف سی نورافکن ها تقویت شده است و ساختمان VVIP و VIP نیز در ورزشگاه احداث گردیده در داخل ساختمان ورزشگاه 

سمت راست رختکن میهمان و چپ میزبان است و اتاق کنفرانس طبقه دوم قرار دارد. 
این مجموعه در مساحتی بالغ بر 20 هکتار در فوالد شهر، مشرف به اتوبان ذوب آهن می باشد ؛ از امکانات این مجموعه 
می توان به زمین چمن با گنجایش25هزار نفر تماشاگر، زمین های تمرین فوتبال، رختکن های تیم میزبان و میهمانان و خبر 
نگاران، اتاق پذیرایی و اتاق کنفرانس خبری اشاره کرد از دیگر امکانات این مجموعه سالن بدنسازی مجهز، پارکینگ عمومی 
و اختصاصی و سیستم صوتی مناسب می باشد. زمین چمن این مجموعه مجهز به سیستم نور می باشد و از آن می توان برای 

در شب استفاده نمود.
● سالن ایثار

  با ظرفیت 3000 نفر تماشاگر، دارای دو تاق رختکن، حمام و انبار می باشد سیستم گرمایی چیلر و مجهز به کفپوش 
مخصوص که از این سالن می توان برای انجام مسابقات فوتبال سالنی، والیبال، بسکتبال، هندبال و ... استفاده کرد.

● سالن ورزشگاه بزرگ
 با ظرفیت 3000 نفرتماشاگر دارای اتاق های رختکن و داوران می باشد و از آن می توان برای برگزاری و تمرینات رشته های 

والیبال، بسکتبال، هندبال و ... استفاده نمود.
●  سالن حجاب

  این سالن مخصوص بانوان تاسیس شده و دارای سالن های بدن سازی، ژیمناستیک، تنیس روی میز، والیبال و بدمینتون می باشد.
●  استخر سرپوشيده

  این استخر شامل حوضچه بزرگ و یک حوضچه کوچک و سکو برای تماشاگران، سونای خشک و بخار و حوضچه ماساژ 
)جکوزی( و سیستم کلرزنی اتوماتیک است.

روایت23دمیاه

148

Esfahan Steel Company



● ورزشگاه ملت
 این ورزشگاه در شمال شرقی اصفهان در مساحتی بالغ بر 3/5 هکتار احداث گردیده است و از امکانات آن می توان به زمین 
چمن، مهمانسرا شامل سه طبقه که در حالت عادی می تواند پذیرای 70 نفر باشد این مجموعه دارای رستوران و تاسیسات 
آشپزخانه برای پذیرایی از این تعداد مهمان می باشد. از امکانات دیگر این ورزشگاه می توان به سالن سر پوشیده و چند منظوره 
که گنجایش 5 هزار نفر را دارد  نیز می توان نام برد این سالن هم اکنون برای مسابقات لیگ حرفه ای والیبال و بسکتبال 
باشگاه های کشور مورد استفاده قرار می گیرد ؛دیگر امکانات این ورزشگاه عبارتند از: سالن کنفرانس، کافی نت، میزهای بیلیارد، 
میزهای تنیس روی میز، سالن بدن سازی، سیستم های صوتی و تصویری مرکزی و زمین های والیبال  بسکتبال و فوتبال رو باز.

 لوگو
نشان واره، آرم یا لوگوی ذوب آهن در طول تاریخ این باشگاه دست خوش تغییراتی شده است. اولین نشان واره این باشگاه، 
مشابه نشان واره شرکت ذوب آهن اصفهان  بوده است. در نشان واره فعلی باشگاه ذوب آهن، رنگ های اصلی باشگاه )سبز و سفید( 

به کار رفته شده است.وپاتیل کار خانه روی دوبال ورزش و فرهنگ قرار گرفته است .

نماد باشگاه
این باشگاه در مرداد 1393 گاندو یا تمساح پوزه کوتاه که نسل اش در ایران در خطر انقراض قرار گرفته را به عنوان مسکات 
)Mascot(  یا نماد خود برگزید. هدف از انتخاب این نماد کمک به حفظ محیط زیست و اطالع رسانی درباره این جانور در 
معرض خطر اعالم شد. باشگاه ذوب آهن گاندو را نماد سخت کوشی، جنگندگی و مقاومت قرار داده است.باشگاه ذوب آهن 
اصفهان به جهت حمایت از مناطق محروم و کودکانی که توسط گاندوها در منطقه سیستان و بلوچستان آسیب دیده اند در 

نظر دارد تعداد ده تیم ورزشی به نام ذوب آهن برای کودکان در منطقه سرباز و محل زندگی گاندوها تشکیل دهد .    
   

موزه افتخارات
باشگاه موزه افتخارات خود را در روزهای آغازین دی  1387 به صورت نمادین  بازگشایی کرد. فاز اصلی این موزه در آینده 
نزدیک در ورزشگاه فوالدشهر آغاز خواهد شد ، ساختمان موزه هم اکنون در مر حله فوندانسیون قرار دارد و طراحی داخلی آن  
به زودی انجام خواهد شد در این موزه عالوه بر یادمان شهدای ورزشکار ذوب آهن و محصوالت شرکت سهامی ذوب آهن کلیه  

جام ها و افتخارات باشگاه به تفکیک سال و دهه نگهداری ودر معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. 
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سال هاي دفاع مقدس مملو از خاطرات، افتخارات و رشادت هاي اقشار مختلف، ارگان هاي دولتي و نهادهاي مختلف انقالبي 
و مردمی کشور است.

هشت سال دفاع مقدس در تاریخ انقالب اسالمي چونان خورشیدي تابان بر تارک تاریخ کشورمان مي درخشد و این 
درخشندگي گسترده و با عظمت داراي شعاع هاي بي اندازه اي است که هر کدام و هر بخش مربوط به فداکاري ها و نقش 

آفریني هاي افراد و نهادهاي مرتبط با جبهه، دفاع، مقاومت و پایداري اسالمي در جامعه سرافراز ما است.
در این میان نقش مؤسسات و کارخانه هاي تولیدي در جهت تأمین قطعات و ادوات مورد نیاز جبهه ها و اعزام نیروهاي 
رزمنده نقشي بزرگ و تعیین کننده است. در استان اصفهان نیز از میان مجتمع هاي تولیدي و صنعتي ؛ذوب آهن اصفهان از 
لحاظ تأمین نیروي انساني و تأمین تدارکات، اعزام نیروهای متخصص، تعمیر ماشین آالت ریخته گري و ساخت تجهیزات و 
قطعات و ادوات جنگي رتبه اول را حائز گردیده است و با توجه به پیگیري هاي انجام شده توسط ستاد حفظ آثار و ارزش هاي 
دفاع مقدس، ذوب آهن در موزه جنگ اصفهان مکاني جهت افتخارات این شرکت در جبهه هاي جنگ و صنعت اختصاص 
داده شده است. دراینجا با نگاهی کوتاه، نقش و حضور ذوب آهن اصفهان که هم اکنون نیز به عنوان خط اول جبهه صنعت نام 

گرفته، در طول هشت سال دفاع مقدس ارایه شده است:

الف: نيروي انساني 
اعزام نیروهاي نظامي، رزمي، تخصصي، امدادگري، تربیت مربي ش. م . ر جهت آموزش نظامي طي 103 دوره به تعداد 
21465 نفر. تعداد ایثارگران کارخانه در جبهه هاي جنگ حق علیه باطل 13456 نفر، تعداد شهدا 287 نفر،  تعداد آزادگان 

86 نفر، تعداد جانبازان 1400 نفر. 

ب: خدمات فني، مهندسي وتجهيزات
1-  تحویل زاغه بتني به ستاد جنگ و ارگان ها و سپاه پاسداران تا تاریخ 67/4/27 به تعداد 20935 عدد 

2- ساخت 200 تن سنگر فلزي 
3- تحویل میلگرد 56 میلگرد 60 تسمه چهارگوش 200 چهارگوش 104 و چهارگوش 80 معادل 11260 تن جهت 

ساخت مهمات و کاربردهاي جنگي ) نورد (

هان در د�فاع م�قدس ثر ذوب آهن اص�ف �ن�قش مؤ�
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4- اعزام وسیله نقلیه اتوبوس و میني بوس به تعداد 10898 روز و خودرو سبک به تعداد 346 دستگاه به طور مداوم 
با راننده در طول جنگ به مدت 68183 نفر ساعت، تعمیر دستگاه ها و ادوات جنگي و ارسال ماشین آالت شامل کراز، 

ماز، کمپرسي، تریلر، کامیون باري، بونکر، سیمان و تانکر آب پاش به مدت 3864 روز 
5- در طول هشت سال دفاع مقدس بیش از یکصد هزار قطعه توسط نیروهاي متعهد و متخصص در قسمت هاي 
مختلف کارخانه جهت تأمین قطعات یدکي مورد نیاز ارتش جمهوري اسالمي ایران و جهاد سازندگي اقدامات موثري 

جهت نیل به خودکفایي نظامي برداشته که به شرح ذیل اعالم مي گردد :
انواع چرخ دنده،  ♦ ساخت شعله پوش هاي توپ 130 میلي متري، قطعات توربین، دیسک هاي دندانه اي، 
مقرتفنگ، یاتاقان، محور لنگ، میله فنر ارتجاع، توپ، پین، تعمیر انواع ماشین تراش، فلنج، مکانیکي، آهنگري، 

حرارتي، ریخته گري، اسکلت فلزي به تعداد 9478 قطعه و به وزن 428 تن ) مهندسي کل مکانیک ( مرات پوالد 
♦ تراشکاري سوزن R.P.G.7 قطر سوزن R.P.G.7 نافي خمپاره، پین پلهاي متحرک به تعداد 44821 عدد و به 

وزن30000 کیلوگرم ) مرکز آموزش توحید (
♦ آنالیز شیمیایي تعیین مارک قطعات ارسالي از جهاد سازندگي و جبهه ها انجام عملیات حرارتي بر روي قطعات 
مختلف انجام آزمایش هاي مکانیکي شامل کشش؛ خمش، سختي، انجام آزمایش هاي متالوگرافي بر روي بیش از 

9500 نمونه انجام کارهاي مشاوره اي در رابطه با ساخت قطعات بیش از 4000 نفر ساعت ) آزمایشگاه مرکزي(
♦ تعمیر و بازکردن کوالس لوله توپ 130 میلیمتري تعمیر و تعویض شعله پوش توپ 130 م . م بازکردن کوالس 
توپ 105 م .م تراشکاري مهره و نعلي پیش قطار توپ 130 م. م. صفحه تراشکاري توپ 26م. م ضد هوایي. تراشکاري 
سوزن تفنگ ژ3. ساخت گیره بزرگ جهت بازکردن تجهیزات لوله توپ و مونتاژ در محل پادگان. ساخت آچار داسي 
مختلف جهت توپ 130 م. م. ساخت مخزن روغن ترمز جهت خودرو ایفا، ساخت دسته جغجغه براي توپ 130 م.م؛ 
صافکاري و تراشکاري سیلندر هیدرولیک توپ 130 م .م؛ صافکاري و تراشکاري لوله کاتیوشا، پیچیدن فنر توپ جمعا 

به تعداد یکصدو نود و دو عدد ) مهندسي نورد ( 
♦ ساخت مدار الکترونیکي اعالم وضعیت، نصب سیرن، ایجاد شبکه فرمان و تغذیه آن، نصب یک دستگاه مرکز 20 
شماره اي در پدافند هوایي، نصب یکدستگاه 50 شماره اي در محل آتشبارگردان، تعمیر و نگهداري تلفن ها و خطوط 
47 موضع پدافند هوایي .سرویس و نگهداري 5 شماره تلفن و دو خط هات الین و شبکه مربوطه، اهداف و نگهداري 
شبکه خارجي اطراف کارخانه جهت ارتباط نقطه به نقطه با برپایي 91 تیرچوبي و 5 کیلومتر کابل کشي و 5/8 کیلومتر 

سیم کشي و نصب ترمینال ها و جعبه ترمینال هاي مربوطه )مخابرات( 
♦ راه اندازي سیستم تصفیه خانه آب گروه یک صنایع نظامي اصفهان، بازسازي و راه اندازي سیستم حرارتي و 
دیگ هاي بخار صنایع نظامي اصفهان )گروه 4 شیمیایي( که در ارتباط با بمباران آسیب دیده بود. راه اندازي دیگ 
بخار اسید سولفوریک گروه 4 شیمیایي صنایع نظامي اصفهان در ارتباط با تولید TNT تعمیر اساسي توربوژنراتورهاي 
30 مگاواتي پاالیشگاه آبادان و راه اندازي و بهره برداري از آن، تعمیر و راه اندازي تصفیه خانه آب بند فاو ) نیروگاه ها ( 
♦ تعمیر و تنظیم اساسي موتور، پمپ انژکتور، فارسونگ از ستاد کربال و لشکر نجف. تحویل پمپ انژکتور، میل 
سوپاپ، پایه میل سوپاپ جهت لشکر امام حسین )ع( و لشکر نجف اشرف به تعداد 24 عدد، تعمیر ژنراتور موتورهاي 
تانک تعمیر 52 دستگاه موتورتانک از لشکر امام حسین )ع(. تراشکاري پیچ یاتاقان هاي ثابت موتوتانک لشکر امام 

حسین)ع( ) بخش راه آهن (
♦ تعمیر انواع ژنراتورها، انواع ترانس ها، سیستم ضد هوایي، ساخت انواع کنتاکت تعمیر پمپ خالء، پمپ روغن 
هواپیما، ساخت ترانس باند هواپیما، تعمیر ژنراتور موشک هاي کاتیوشا، سیم پیچي انواع روتورها و استاتورها و تعمیر 

انواع موتورها به تعداد 2141 قطعه )مهندسي کل برق و تابان نیرو ( 
♦ این مجتمع بزرگ صنعتی هم اکنون نیز با داشتن حدود 9هزار بسیجی فعال، بیش از 20 پایگاه مقاومت و شورای 
بسیج اقشار)که تعداد قابل توجهی از مهندسین و بسیجیان کارشناس و متخصص را سازماندهی نموده است( و هم 

چنین حلقه های صالحین نقش مهمی را در اقتصاد مقاومتی و ماموریت محوله ایفا می نماید.

سال هاي دفاع 
مقدس سال هاي 
مملو از خاطرات 
و افتخارات و 
رشادت هاي اقشار 
مختلف اجتماعي 
ارگان هاي دولتي 
و نهادهاي مختلف 
انقالبي و مردمی 
کشور ما است. هشت 
سال دفاع مقدس در 
تاریخ انقالب اسالمي 
چونان خورشيدي 
تابان بر تارک 
تاریخ کشورمان 
مي درخشد.
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گزارش تصویری
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Esfahan Steel Company

▲ سال 1346 * نمایی از جاده منتهی به ذوب آهن اصفهان

▲ سال 1346 * 23 اسفند آغاز عمليات اجرایی ذوب آهن اصفهان / دشت طبس
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روایت تصوییر
Esfahan Steel Company

▲ سال 1346  - تابلوی نصب شده در دشت طبس 

▲ سال 1349 * مراحل ساخت فوالدسازی
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Esfahan Steel Company

▲ سال 1349 * نمایی از پوالدشهر در حال ساخت

▲ سال 1349 * نمایی از پوالدشهر در حال ساخت
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روایت تصوییر
Esfahan Steel Company

▲ سال 1349 * نمایی از کوره بلند شماره یک  در حال ساخت

▲ سال 1348 * نمایی از ساخت سيلوهای کک سازی
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Esfahan Steel Company

▲ تيرماه سال 1348 * نصب اولين قطعه کوره بلند
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روایت تصوییر
Esfahan Steel Company

▲ بهمن ماه سال 1348 * افتتاح راه آهن ذوب آهن اصفهان
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Esfahan Steel Company

▲ بهمن ماه سال 1386  * مراسم بزرگداشت چهلمين سالگرد احداث ذوب آهن اصفهان

▲سال 1369 * جمعی از مدیران و معاونان ذوب آهن اصفهان
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