




همانا ما پیامبران مان را با دلیل های روشن فرستادیم و برایشان کتاب و 
میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند و آهن را که در آن 
هم سختی کارزار و هم منافع بسیار برای مردم است به منظور حفظ عدالت 

آفریدیم تا معلوم شود چه کسی خدا و پیامبرانش را با ایمان قلبی یاری خواهد 
کرد؟ که خدا بسیار قوی و مقتدر است.
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گزیده اي از سخنان رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... خامنه ای هنگام افتتاح كوره بلند شماره 2
ذوب آهن اصفهان )آذرماه 1362(

مقام معظم رهبري 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 سیاسي 
بدون استقالل اقتصادي امکان پذیر نیست و ما اگر بخواهیم این استقالل را که امروز با همت میلیون ها نفر در سطح کشور و با خون ده ها 

هزار 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.
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رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای هنگام افتتاح كوره بلند شماره 2 
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ما باید كشورمان 
را خودمان بنا كنيم 
و آینده مان را 
خودمان رقم بزنيم 
و این ملت را كه 
آمادگي همه گونه 
فداكاري دارند به 
معناي واقعي به 
خودكفایي برسانيم.
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سرماي دي ماه که آغاز زمستان است با سختي و صالبت صنعت فوالد پیوند عجیبي 
خورده است. قرارداد تأسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان سندي مهم در جهت آغاز صنعتي 
شدن کشور روز 23 دي ماه 1344 به تصویب مجلس رسید و این ماه در سال 1350 
شاهد گرفتن اولین چدن از کوره بلند ذوب آهن اصفهان بود که از به یادماندني ترین لحظات 
صنعت فوالد کشور است و در دي ماه 1351 اولین محصوالت فوالدي ایران با راه اندازي 
نورد ذوب آهن، تولید شد. اما حکایت دي ماه پس از پیروزي انقالب شکوهمند اسالمي 

پربارتر شد.
با حضور رییس جمهور وقت حضرت آیت ا... هاشمي رفسنجاني  در 23 دي ماه 1371 
بیستمین سالگرد تولید فوالد در ذوب آهن گرامي داشته شد و در همان روز مجتمع فوالد 
مبارکه با حضور ایشان به بهره برداري رسید و تصمیم گرفته شد که روز 23 دي ماه روز 

آهن و فوالد نام بگیرد.
در بین تمام وقایع مهم فوالدي که در این روز رخ داد، قطعا تصویب قرارداد تأسیس 
تأسیس  که  چرا  دارد.  خاص  جایگاهي  کشور  فوالد  صنعت  مادر  عنوان  به  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 آوري هاي 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 نشدند 
و سنگالخ توسعه را زیر چرخ ارابه اراده خود هموار نمودند. از دل تهدیدها، 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 همراهي عزیزاني که در بزرگداشت 23 دي ماه همکاري مي کنند و به ویژه از مهندس 
منصور یزدي زاده مدیرعامل شرکت که با سعه صدر و دوراندیشي، حامي و مشوق این 
بخش بوده اند و همچنین مسئوالن و پیشکسوتاني که با وجود تراکم کار و کمبود وقت، 
با گشاده رویي براي مصاحبه جهت این ویژه نامه موافقت کردند، قدرداني نموده و کمال 

سپاس را دارم.
عليرضا اميري، مدیر روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

تأسيس
ذوب آهن اصفهان 

به مثابه تولد عزیزي 
بود كه 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 كند. 

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

دیباچه
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اگر ظرفیتهای معطل مانده بخش صنعت با یک کار جهادی وارد چرخه کار و تالش شود، هم شاهد 
رونق تولید خواهیم بود و هم معضل اشتغال حل خواهد شد. 

چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه ای نباید لحظه ای متوقف شود . نظارت مستمر بر 
فرایند تأمین و تولید تا توزیع و مصرف کاال امری ضروری است که بسیاری از مشکالت همچون رسوب 

و احتکار کاالهای اساسی را حل می کند.
همانطور که تسهیل فضای کسب وکار اهمیت باالیی دارد، هر مقرراتی که دست وپای تولید را می بندد، 

باید اصالح و موانع تولید برطرف شود.
ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد، خشکاندن ریشه های فساد و رانت خواری، مقاوم سازی اقتصاد در 
مقابل تکانه ها، مهار تورم و گرانی، تقویت ارزش پول ملی، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور، حمایت از 
تولید ملی، تالش برای خودکفایی در تامین نیازهای اساسی مردم، پیشرفت فناورانه و دانش بنیان، 
مدیریت بهینه معادن و منابع آب، گاز و نفت کشور،  توجه به تغییرات اقلیمی و صیانت از محیط زیست 

را با قدرت دنبال می کنیم.
 آنچه مردم از دولت جدید خواستند یک تحول است. این تحول برای کشور اجتناب ناپذیر است. باید 
این تحول اتفاق بیفتد. برنامه دولت، برنامه تحول است. این تحول متکی به سند بسیار ارزشمند و ماندگار 

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است که مستند اقدامات دولت خواهد بود.
از کارهای اولیه ای که دولت باید انجام بدهد ایجاد اشتغال است؛ اولین راه نیز افزایش تولید است. 40 
درصد ظرفیت تولید کشور غیر فعال است و می توانیم این امکانات را فعال کرده و از این ظرفیت ها برای 

ایجاد شغل استفاده کنیم.

آیت اهلل رئيسی
رئيس جمهور ایران :

چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی 
نباید متوقف شود

اگر ظرفيتهای 
معطل مانده 

بخش صنعت با 
یک كار جهادی 
وارد چرخه كار 

و تالش شود، 
هم شاهد رونق 
توليد خواهيم 

بود و هم معضل 
اشتغال حل 
خواهد شد. 
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تالشگران ذوب آهن اصفهان
نماد جهاد و ایثار در جبهه تولید ملی
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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 كشور 
كه 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 شركت سرمایه گذاری صدرتأمين است و دغدغه او معدن و صنایع 
معدنی است. ساعت ها زمان صرف رفتن به مناطق و پروژه ها می كند تا سریع تر شاهد راه اندازی طرح هایی 
باشد كه روزگاری خاک بر روی آنان نشسته بود. صحبت كردن با او خاص است چراكه 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 كرد 
كه شخصاً به آن اعتقاد دارد از شكل گيری صنعت در دهه 40 تا توسعه این روزها. متن كامل این گفتگو 

را در ادامه می خوانيد: 

رشد صنعت را پس از انقالب چگونه ارزیابی می كنيد؟ 
 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 
تولد  ثمره آن  قرار می گیرد. حمایت های صنعتی در دولت وقت، کلیدی تر می شود،  ایران  استراتژیک  و 

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 آنها توسط خارجیان بود. آنچه در آن زمان بیش از همه مطرح بود، خرید 
تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها 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 شركت سرمایه گذاری صدرتأمين:

ذوب آهن اصفهان
نماد غیرت صنعت ایران است
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 به نظر جنابعالی ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستين توليدكننده فوالد در كشور پس از انقالب 
در رشد صنعت كشور 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 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. 
اکتشافی  و  کارهای علمی  و  آهن کشور، مرهون تالش ها  اکتشافات سنگ  اعظم  این، بخش  بر  عالوه 
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؟ 
 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. 

ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

1111

اه
گ

ن



برای حمایت از ذوب آهن كه شيوه توليد متفاوت دارد و از یارانه انرژی برخوردار نيست 
چه تدابيری را مدنظر دارید؟ 

بنده  عقیده  به  اما  داشتم  اصفهان  ذوب آهن  پای  پیش  چالش های  به  اشاره ای  قبل  پرسش  در 
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. 
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.
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چه خاطره ای از ذوب آهن اصفهان دارید؟ 
خاطره ها از ذوب آهن متعدد است. سال های کودکی و نوجوانی در کتاب های درسی و در روزگار 
جوانی و دانشجویی در دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت دانشجوی کارآموز با ذوب آهن آشنا شدم. 
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 هایی دارد كه 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 290 شهید را تقدیم دفاع از 

میهن عزیزمان کردیم.
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ذوب آهن اصفهان، قلب صنعت فوالد  ایران، نگینی در دشت طبس و نامی که حتی برای یک بار هم که شده به گوش اکثر مردم ایران 
خورده است، از منظر بسیاري از کارشناسان و صاحب نظران اقتصاد و صنعت کشور، حرکت ایران به سمت صنعتي شدن را پی ریزی 
کرد. این مجتمع عظیم صنعتي نه تنها رویاي ایرانیان براي دست یابي به صنعت فوالد را محقق ساخت، بلکه زمینه ساز شکل گیري سایر 
واحدهاي فوالدي شد و در تولد و رشد دیگر صنایع نیز موثر بود. تربیت 100 هزار مدیر، مهندس و کارگر ماهر در این دوران، چالش 
کمبود نیروي انساني ماهر در دهه 40 و 50 را پوشش داد تا صنایع پس از ذوب آهن به لحاظ منابع انساني با مشکل عمده اي مواجه 
نباشند. تاثیر ذوب آهن در راه اندازي معادن و توسعه زیرساخت هاي صنعت فوالد کم اهمیت تر از تربیت نیروي انساني نبود و عماًل امکان 
شکل گیري واحدهاي فوالدي جدید را فراهم آورد، کارخانه هایي که در تاسیس، توسعه و حتي مدیریت امروز آنها شاهد حضور پر رنگ 

ذوب آهني ها هستیم.
ذوب آهن اصفهان هم اکنون با شرکت هاي زیر مجموعه میزبان حدود 17 هزار نفر پرسنل است و معیشت کارگران معادن زغال سنگ 
ایران نیز از این کارخانه عظیم تأمین مي شود. کارخانه اي که همچون مادري بخشنده هر آنچه در توان داشت براي طراحي، 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 بالندگي را بچشند و معیشت ایران و ایراني را رونق بخشند.
ذوب آهن اصفهان که تالشگران آن در پیروزي انقالب اسالمي دوشادوش مردم علیه رژیم ستم شاهي فعالیت نمودند، در سال هاي دفاع 
مقدس نیز با اعزام نیرو به جبهه، پشتیباني از جنگ با ساخت قطعات و تجهیزات و همچنین تقدیم 290 شهید، حضور جانانه اي در این 

پیکار حق علیه باطل داشت و تا همیشه نماد ایثارگري در خانواده صنعت کشور شد.
در کنار این دستاوردها، ذوب آهن اصفهان در راستاي ایفاي مسئولیت اجتماعي، خدمات بسیاري را همچون احداث بزرگراه ذوب آهن، 
تاسیس فوالدشهر، ایجاد 16 هزار و پانصد هکتار فضاي سبز دست کاشت، ساخت ورزشگاه بزرگ فوالدشهر، بیمارستان شهید مطهري 

و... را به جامعه ارائه نموده است لذا به جرأت مي توان گفت هیچ صنعتي مانند ذوب آهن اصفهان در اجتماع ریشه دار نیست.
ذوب آهن اصفهان در تاریخ سراسر افتخار خود، عالوه بر نقشي که در شکل گیري فرهنگ صنعتي کشور و راه اندازي سایر صنایع داشته، 
دستاوردهاي چشمگیري حاصل کرده است که از جمله مهمترین آنها مي توان به تولید ریل اشاره کرد. در این راستا تولید شمش ریل 
و انواع ریل مورد نیاز کشور مطابق استانداردهاي جهاني با گرید 60E1 که تنها شش کشور دنیا قادر به تولید آن هستند صورت گرفت 
که نقش مهمي در توسعه زیرساخت حمل و نقل کشور دارد. تولید محصوالت جدید نظیر آرک معدن، ورق سازه هاي فوالدي، تیرآهن 
بال پهن، ریل مترو، ریل زبانه سوزن و .... کسب عنوان صادرکننده ممتاز، نمونه ملي و استاني طي هشت سال، دریافت مدال افتخار 
ملی صادرات و واحد نمونه استاندارد طي سال هاي متمادي،دریافت لوح حمایت از حقوق مصرف کنندگان طي سال هاي مختلف، کسب 

گواهینامه صادرات محصوالت به اروپا، کسب استاندارد ملي تولید ریل و ... بخشي از دیگر دستاوردهاي این شرکت محسوب مي شود.
در پایان از همه تالشگراني که طي گذشت بیش از نیم قرن از عمر این صنعت نقش آفرین بودند چه آناني که اکنون در بین ما نیستند 
)روح شان قرین رحمت پروردگار(، چه آناني که در جاي جاي ایران زمین منشأ تولید و توسعه سایر صنایع هستند و تالشگراني که امروز 
در این صنعت عظیم براي رونق تولید و شکوفایي بیش از پیش آن تالش مي کنند تشکر و قدرداني مي نمایم. امید است که با هم افزایي 
و همدلي و بهره گیري از دانش و تکنولوژي روز بتوانیم میراث دار خوبي براي آیندگان باشیم و صنعت کشور را بر ریل تولید و توسعه 

قرار دهیم.

منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن اصفهان قلب صنعت فوالد 
ایران، نگینی در دشت طبس
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هم اکنون که بیش از نیم قرن از تأسیس ذوب آهن اصفهان مي گذرد احساس تعلق نسبت به 
این مجموعه دارم، شاید تعجب کنید با این که طي چهل سال گذشته در سمت هاي متفاوت و 
سطوح مختلف اداري و اجرایي خدمت کرده ام و مدتي که در ذوب آهن اصفهان هستم تا کنون 

این اندازه نسبت به یک مجموعه احساس تعلق و دلبستگي نداشته ام.
هنوز کاماًل علت این احساس را در نیافتم ولي 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 کوشي توأم با خودباوري و افتخار است.
تالش بي وقفه در محیط خشن، گرم و پر چالش کار هر کسي نیست. همین ویژگي همراه با 
عزمي پوالدین سبب تولید مرغوب و جلب رضایت مشتریان اعم از داخلي و خارجي طي 50 

سال گذشته شده به نحوي که در ذهن همه ذوب آهن اصفهان نماد کیفیت برتر است. 
فوالد و محصوالت ذوب آهن اصفهان بنیان توسعه صنعتي در دنیا است. با وجود پیشرفت هاي 
بشر در تولید سایر فلزات و جایگزین هاي غیرفلزي همچنان در احداث کارخانه ها، زیرساخت ها، 

ساختمان و حمل ونقل این فلز جایگاه نخست را دارد. 
ذوب آهن اصفهان در شکل گیري و توسعه فعالیت هاي معدني کشور عامل اصلي توسعه بوده و 
در کنار این دو ویژگي فضاي مناسبي براي پرورش استعدادها و تربیت نیروي انساني متخصص، 

با تجربه و ماهر در حوزه فوالد کشور به وجود آورده است.
امروز جاي پاي این افراد تقریباً در همه طرح هاي توسعه فوالد به وضوح دیده مي 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 باقي مانده است و در مقایسه با واحدهاي مشابه در نقاط دیگر دنیا چیزي 

کم ندارد و در اغلب شاخص ها وضعیت بهتري دارد. 
قبل از هر چیز سالمتي، شادابي و توفیق روز افزون تک تک کارکنان ذوب آهن اصفهان را 
آرزو مي کنم و بعد از این آرزوي 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 مي کنم ذوب آهن اصفهان با دانش و تجربه کادر خود به تدریج از تولید فوالد 
ساده و مصارف ساختماني خارج و سبد متنوعي از فوالدهاي خاص و آلیاژي را در محصوالت 

خود داشته باشد، شبیه آنچه در تولید متنوع ریل شاهد هستیم.
عالوه بر اینها ذوب آهن اصفهان بتواند در یک برنامه پنج ساله تولید خود را با اجراي طرح هاي 

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

علی احمدیان
ریيس هيأت مدیره ذوب آهن اصفهان:

جای پای ذوب آهنی ها در همه 
طرح های توسعه فوالد دیده می شود

ذوب آهن اصفهان در 
شكل گيری و توسعه 

فعاليت های معدنی 
كشور عامل اصلی 

توسعه بوده و در 
كنار این دو ویژگی 

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

كشور به وجود آورده 
است.
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همواره اعتقاد دارم ذوب آهن اصفهان بنا به دالیلي همچون روش تولید متفاوت، بزرگترین تولیدکننده مقاطع 
ساختماني و نیز به دلیل تولید ریل ملي که انحصاري این شرکت است، مي بایست توسط 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 شد از فرا بورس به بورس بپیوندد 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.
در  متعددي درکشور  اکنون شرکت هاي  است.  پیشتاز  فوالد  تولید  در  آیتم هاي سهیم  از  بسیاري  در  ذوب آهن 
عرصه هاي تولید فوالد و بازرگاني آن به توفیق هاي متعددي دست یافته اند که مدیران آنها، 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: 

ذوب آهن نماد سخت کوشی، صداقت و 
شکیبایی است

ذوب آهن نماد سخت کوشی، صداقت و 
شکیبایی است

اكنون شركت هاي 
متعددي دركشور 

در عرصه هاي 
توليد فوالد و 

بازرگاني آن به 
توفيق های متعددی 

دست یافته اند 
كه مدیران آنها، 
دانش آموختگان 

این مكتب 
)ذوب آهن اصفهان(

هستند.
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ذوب آهن نماد استقامت، پایداری و 
خودباوری است

افتخار من همیشه ذوب آهني بودن است و به خودم مي بالم که در این کارخانه عظیم مشغول به خدمت 
هستم. ذوب آهن اصفهان در ذهن من نماد استقامت، پایداري و خودباوري است.

در ایام جنگ تحمیلي این کارخانه توانست با استقامت و بردباري نسبت به رفع نیازهاي خود اقدام نماید 
و در شرایط تحریم فعلي نیز توانسته تولید خود را حفظ و عالوه بر آن به رکوردهاي جدیدي 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 صادراتي مدنظر قرار گرفته و مطابق با 
اهداف و شاخص هاي برنامه اي هر سال تعدادي از پروژه هاي طراحي و توسعه محصول جدید جهت ارائه 

به بازارهاي داخلي و صادراتي تعریف و تولید آن انجام مي پذیرد.
در کنار تولید، انجام کارها و فعالیت ها به صورت ایمن و با رعایت دستورالعمل هاي ایمني، توجه به مسایل 
زیست محیطي و پیگیري اجراي آن ها مورد توجه بوده که امیدواریم در این زمینه ها نیز با تالش و توجه 

ویژه همواره موفق عمل کنیم. 
ذوب آهن اصفهان داراي پرسنلي مسئولیت پذیر و با انگیزه است که با از خود گذشتگي، خودباوري و بدون 

مقایسه خود با دیگر شرکت ها تمام وقت خود را صرف کار مي کنند.
با نیم نگاهي به سایر شرکت هاي رقیب در مي یابیم اکثر نیروهاي کلیدي آن ها بازنشستگان ذوب آهن 

اصفهان هستند.
آرزوي من براي این کارخانه عظیم پایداري تولید و همچنین سربلندي پرسنل خدوم آن است بهترین و 
شیرین ترین خاطره در ایام خدمتم، دستیابي به تولید شمش ریل و تولید ریل ملي به شمار مي رود. کار در 

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

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

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

ذوب آهن نماد استقامت، پایداری و 
خودباوری است

ذوب آهن اصفهان 
دارای پرسنلی 
مسوليت پذیر و با 
انگيزه است كه با 
از خود گذشتگی، 
خودباوری و بدون 
مقایسه خود با 
دیگر شركت ها 
تمام وقت خود 
را صرف كار در 
شركت می كنند

 آینده شركت را بسيار خوب و روشن می بينم همچنان كه در 
گذشته نيز عنوان مادر صنعت فوالد كشور را یدک كشيده، انشاء ا... با 

تالش پرسنل آینده ای درخشان تر به یادگار خواهد گذاشت. 
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شرکت ذوب آهن اصفهان، با قدمتی بیش از نیم قرن، میراث تالش صنعتگران ایران زمین 
است که به امید توسعه ی پایدار کشور، قدم در این راه گذاشته اند و در طول سال ها فراز و 
نشیب، برای ایجاد دانش و مهارت در صنعت فوالد، تالش کرده اند و محصوالت ذوب آهن را 
تولید و در پیکر ابنیه و سازه های ایران، جای داده اند. محصوالتی که به واسطه ی آنها، صنعت 
ساخت و ساز کشور توسعه یافته و ضمن دگرگون کردن چهره ی شهرها و روستاها ، مدعی 

ایمنی و اطمینان در ساخت و ساز نیز هستند. 
محسن زیوه، عضو هیئت مدیره ذوب آهن افزود که این مجتمع در سالیان اخیر نشان داده 
که توسعه عدالت اجتماعی را رسالت خود می داند و ریل را که محصولی استراتژیک برای 
توسعه حمل و نقل ریلی است، با وجود همه ی محدودیت ها تولید و با هدف برخورداری همه ی 

شهروندان از امکانات ملی، در شریان های حمل و نقل کشوری جای داده است.
میراث  این  اکنون  که  است  معتقد  اصفهان  ذوب آهن  بازرگان  پویش  شرکت  مدیرعامل 
ارزشمند در اختیار ما قرار گرفته و در صدد حفظ و ارتقای آن هستیم. شرکت پویش بازرگان 
که از زیرمجموعه های ذوب آهن است در بخش بازرگانی صنعت فوالد فعالیت دارد و همسو 
و هماهنگ با ذوب آهن در بخش توزیع محصوالت فوالدی و تامین مواد اولیه معدنی مورد 
نیاز ذوب آهن مشارکت می کند. این شرکت با اتکا به زنجیره تامین و شبکه فروش مشتریان 
و سهامداران خود، درصدد ایجاد ارزش افزوده بیشتر در قسمت های مختلف زنجیره فوالد 
این  فرایندهای  تسهیل  به  محصول،  و  اولیه  مواد  تهاتر  یا  سرمایه گذاری  طریق  از  و  است 

صنعت کمک می کند. 
محسن زیوه اضافه کرد شرکت بزرگی مانند ذوب آهن عهده دار مسئولیت های اجتماعی 
مانند اشتغال زایی است و هرگونه افت تولید نه تنها بر صنعت فوالد، بلکه بر صنایع وابسته 
مانند ساخت و ساز نیز اثر می گذارد و تبعات گسترده اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد. 
لذا با توجه به محدودیت های به وجود آمده برای تامین مواد اولیه و انرژی در زنجیره فوالد، 
راهکار برون رفت از این بحران، جذب سرمایه و امکانات بخش خصوصی است. شرکت پویش 
بازرگان با همین هدف توسط ذوب آهن تاسیس و 60 درصد سهام آن به بخش خصوصی 
واگذار شده است. این شرکت و سهامداران آن که تجار فعال بازار آهن هستند، آمادگی تامین 
را دارا هستند و مفتخرند در شرایط  تولید در زنجیره فوالد  فرایندهای  سرمایه و تسهیل 

دشوار کنونی، از تولیدکنندگان معدنی و فوالدی حمایت کنند.

این مجتمع در 
ساليان اخيرنشان 

داده كه توسعه 
عدالت اجتماعی را 

رسالت خود می داند 
و ریل را كه محصولی 

استراتژیک برای 
توسعه حمل و نقل ریلی 

است، با وجود همه ی 
محدودیت ها توليد و 
با هدف برخورداری 

همه ی شهروندان 
از امكانات ملی، در 

شریان های حمل ونقل 
كشوری جای داده 

است.

 محسن زیوه
عضو هيأت مدیره ذوب آهن اصفهان و مدیرعامل شركت پویش بازرگان :

ذوب آهن اصفهان، با قدمتی بیش از
 نیم قرن، میراث تالش صنعتگران
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ذوب آهن اصفهان، که امسال به پنچاهمین سال تولید خود رسید و 56 سال از زمان انعقاد قرارداد تاسیس آن 
می گذرد، فراتر از یک کارخانه به صنعت کشور خدمت کرد و به همین دلیل یک سرمایه صنعتی مهم برای کشور 
ما محسوب می شود. در واقع این مجتمع عظیم صنعتی یک میراث گران بها از نسل های قبل است که به عنوان 

امانت در دست ماست و باید آن را با شرایط مطلوب به دست نسل های آینده برسانیم.
یکی از خدمات مهم این شرکت در امر آموزش نیروهای متخصص صورت گرفته است. این شرکت در کنار 
فرآیند تولید، رسالت خطیری چون کادرسازی برای صنایع فوالدی کشور را در کارنامه درخشان خود دارد، به 
طوری که منبع عظیمی از نیروهای متخصص صنایع فوالدی کشور در ذوب آهن اصفهان کار خود را آغاز کردند و 

این رسالت کادرسازی امروز هم با قوت خود پابرجاست.
تالشگران این شرکت هم در دوران مبارزات مردم علیه رژیم ستم شاهی و هم در دوران دفاع مقدس به خوبی 
نقش خود را ایفا کردند. 290 شهید ، 86 آزاده ، 1532 جانباز و در مجموع 16،627 نفر جامعه ایثارگری ذوب آهن 
اصفهان نشانگر میزان حضور و نقش آفرینی حماسه گونه این مجتمع عظیم صنعتی در دوران دفاع مقدس است .

این شرکت در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی، کشور، استان اصفهان و شهرستان لنجان اقدامات مهمی انجام 
داده که از آن جمله می توان به تاسیس بیمارستان شهید مطهری، باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن، فعالیت های 
عمرانی و زیرساختی مختلف مانند ساخت اتوبان و ... اشاره نمود. اشتغال زایی از جمله دیگر برکات وجود این 
شرکت است. ذوب آهن اصفهان در حال حاضر میزبان 18 هزار شاغل است که از این تعداد بالغ بر 13 هزار نفر 
نیروهای ذوب آهن و 5 هزار نفر نیروهای شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با این مجموعه عظیم صنعتی 
هستند. ضمن اینکه معیشت 17 هزار نفر در معادن زغال سنگ به فعالیت این شرکت بستگی دارد و به طور غیر 

مستقیم نیز هر شغلی در صنایع معدنی، ایجاد کننده 10 شغل در صنایع باالدستی و پایین دستی است.
مجموعه افتخارات و دستاوردهای این شرکت در نیم قرن گذشته را می توان در ابعاد مختلف بررسی کرد و انتقال 

تجربیات گران بهای تالشگران این شرکت، نیاز به نگاشتن چندین جلد کتاب دارد و در این مجال نمی گنجد.
بنده فرصت فعالیت در این شرکت را، یک موهبت الهی می دانم و بسیار خوشحالم که عمرکاری خود را در این 

صنعت مهم سپری کردم و امیدوارم نسل های آینده، شکوفایی هرچه بیشتر این مجتمع ارزشمند را رقم بزنند.

 ذوب آهن اصفهان،
 كه امسال به
 پنچاهمين سال
 توليد خود رسيد
 و 56 سال از زمان
 انعقاد قرارداد
 تاسيس آن
 می گذرد، فراتر
 از یک كارخانه
 به صنعت كشور
 خدمت كرد

احمد اكبری 
معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت:

ذوب آهن ، میراث گران بهایی برای 
همه نسل هاست
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بسیار احساس غرور مي کنم که در چنین سازماني 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 مي شویم، بتوانیم بر عظمت 
آن بیافزاییم. این کارخانه عظیم هیچ گاه قدیمي نمي شود و هر روز زنده تر از روز قبل با قدرت به مسیرش ادامه 

مي دهد. 
با  انسان و صنعت در گذر زمان است، چرا که  اولین نمادي را که در ذهن مجسم مي سازد،  ذوب آهن اصفهان 
قدیمي ترین تکنولوژي در این کارخانه به تدریج به جدیدترین تکنولوژي هاي روز مي رسید و این خود تجربه ي بسیار 

زیادي به تالشگران شاغل در این مجموعه مي دهد. 
زماني که از تجهیزات و فرآیندهاي دهه چهل شمسي استفاده مي شود و بعد از نیم قرن براي نگهداري از مجموعه 
و نوسازي تجهیزات، جایگزیني صورت مي گیرد تجارب بسیار بي نظیري به دست مي آید )افرادي که کار کرده باشند، 

متوجه مي شوند(، این فرصت شاید در هیچ سازمان و صنعتي به شما ارائه نشود. 
سازمان ها عموماً در تاریخي ساخته مي شوند و بر اساس طرح و ساختار دیکته شده توسط سازنده شروع به کار 
مي کنند ولي ذوب آهني ها مي توانند، بگویند هم روش تولید و هم سیستم هاي کنترل را بر اساس نیاز خود بومي کردند 

و این دستاورد بزرگي محسوب مي شود. نوآوري و تغییر و تحول نماد شاخصي است که در اذهان مجسم مي شود. 
ذوب آهن اصفهان به دلیل حجم تغییرات در تمام ابعادش، )روش هاي کنترل فرایند و نگهداري تجهیزات( انسان هایي 

را تربیت مي کند که هر کدام شان به هر سازماني که بروند، به بهترین نحو مي توانند آن را اداره و هدایت کنند. 
اگر شما به یک کارخانه قدیمي رفتید به راحتي مي توانید آن را متحول و به روز کنید، اگر به یک کارخانه ي به روز 
رفتید به راحتي مي توانید با تجهیزات به روز آن کار کنید. بنابراین ذوب آهن اصفهان یک الگو براي صنایع )از باالدستي 

تا پایین دستي، صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي و... ( به شمار مي رود. 
ذوب آهن اصفهان فقط یک مشکل دارد و آن هم نجیب بودن آدم هایي است که در آن کار مي کنند، چرا که بزرگي 

این کار برایشان عادي شده و این نجابت باعث شده کمتر دستاوردهاي خود را اطالع رساني کنند. 
به عنوان مثال ما ایستگاه ریخته گري ساختیم، باتري هاي کک سازي ساختیم، درب هاي فلکسیبل ساختیم و ... که 
هر کدام در نوع خود کم نظیر هستند و این طور نبوده که بر اساس طرح و نقشه ي قبلي اجرا شده باشند بلکه تمام 

این دستاوردها حاصل ابداعات تالشگران ذوب آهني بودند و بس، ژن ذوب آهني ها چیز دیگري است.
ذات هر صنعتي با سختي و اتفاق رو به رو است بعضاً که با حادثه اي رو به رو مي شویم ممکن است برخي فکر کنند، 
کارخانه فرسوده است خیلي ها هستند سریع وا مي دهند و مي ترسند در صورتي که این طور نیست، تمام این ها به 
تجارب ما اضافه مي کند. به لطف خداوند از هر چالشي، فرصت هاي بسیاري به ثمر مي نشیند. آرزوي من براي این 

کارخانه تداوم تولید آن تا جشن تولد صد سالگي اش است. 
شیرین ترین خاطره کاري من متناسب با سابقه ي خدمتم، ساخت باتري شماره یک و تکمیل باتري شماره سه است. 
در عرض کمتر از دو سال بهره برداري از این دو باتري کار بسیار سختي است اما لحظه به لحظه ي آن در ذهن من و 

همکارانم شیرین بود.

عليرضا رضوانيان
معاون برنامه ریزی و توسعه:

ذوب آهن اصفهان هر روز زنده تر از روز 
قبل با قدرت به مسیرش ادامه می دهد

ذوب آهن اصفهان 
اولين نمادي را كه 

در ذهن مجسم 
مي سازد، انسان 
و صنعت در گذر 
زمان است، چرا 

كه با قدیمي ترین 
تكنولوژي در این 
كارخانه به تدریج 

به جدیدترین 
تكنولوژي هاي روز 

مي رسيد و این 
خود تجربه ي بسيار 
زیادي به تالشگران 

شاغل در این 
مجموعه مي دهد. 
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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. 
توانست  نخواهد  و  نتوانست  اما هیچ کس  انداخت  اسب  از  را  بي مهري ها چند صباحي، ذوب آهن  گرچه 

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 آنها 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:

اقیانوس دانش و تجربه، وصف اندکی است از 
فرصت های قابل استفاده در ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن نمونه 
مختصري از كل 

كشور 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 هاي 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 بي تردید در دوران سازندگي و حضور فعال در جبران 
خسارات مالي 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.

توليد انواع ریل 
برگ زرین دیگري 

بر افتخارات این 
شركت است كه 
مسير كشور در 

رسيدن به توسعه 
صنعت ریلي و 

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

بهزاد كرمی
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان :

ذوب آهن اصفهان بانی زیرساخت 
توسعه صنعتی کشور است
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پیوستن از فرابورس به بورس و رکورد در 
سودآوری ،کارنامه ذوب آهن را غنی تر کرد

احمد سليمی
معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان:

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 آنها به نتایجي مربوط مي شوند که از طریق آنها 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. تداوم این موفقیت 

در سودآوری موجب شد در نیمه اول سال جاری به رکورد در سودآوری تاریخ شرکت نیز دست یابیم.
 خروج از زیان انباشته و تداوم سود آوری شرکت 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 نمود و خوشبختانه در سال جاری نماد ذوب از فرابورس به بورس پیوست. 
همچنین براي نخستین بار به امید پروردگار متعال، با ارزش افزایي انجام شده شاهد توزیع سود بین سهامداران عزیز شرکت بودیم. 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.
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نام و اعتبار ذوب آهن اصفهان بیشتر اوقات براي خود ما که در بطن کارخانه مشغول به کار هستیم 
شاید ملموس نباشد یا از آن آگاه نباشیم اما کافي است از بیرون به آن بنگریم تا جایگاه ویژه آن را 

درک کنیم. 
کماکان با گذشت سالیان و حتي با وجود صنایع بزرگ دیگر که شاید گوي 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 مي باشد. 
در ابعاد سیاسي و اجتماعي ذوب آهن پیشرو در تحوالت اساسي نظیر انقالب اسالمي و هشت سال 
دفاع مقدس بوده و یکي از تأثیرگذارترین ها در این زمینه به شمار مي رود. همکاران به طور کلي در هر 

برهه نقش بي بدیل خود را به نحو شایسته ایفا نمودند. 
در بعد سازماني نیز شاهد ایجاد واحدهایي براي اداره امور بیش از 30 هزار نیرو در بخش ساخت و 
سپس تولید، مي باشیم که با پیشرفت کار و تثبیت شرکت مباحث مدیریتي به سوي مدیریت جامع 

نیروي انساني و سپس نگرش به سمت منابع انساني و سرمایه هاي اجتماعي دگرگون شده است.
 هدف غایي یک جامعه، سازمان و حتي فرد، رسیدن به تعالي است اگر سازماني به تعالي که برتر از 
تولید و سودآوري است، دست یابد قطعاً به مصداق مثل چو صد آید نود هم پیش ماست آنها هم به 

تبع آن، حاصل خواهد گشت.
سازماني متعالي مي شود که کارکنان آن اعم از مدیر، کارمند و کارگر متعالي بوده و در این راه گام بر 

مي دارند. بنابراین باید هر کدام از ما سعي کنیم همه کارهایمان مبتني بر این هدف باشد.
 اگر هر کسي وظیفه اي را که بر عهده دارد با این رویکرد انجام دهد، شرکت به سمت تعالي و پیشرفت 

می رود.

مهدی بهرامی
معاون پشتيبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان:

صنعت کشور با نام
ذوب آهن اصفهان عجین است

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 
كلی 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 
كه با پيشرفت كار 

و تثبيت شركت 
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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بدون شک یکي از دستاوردهاي بزرگ و یکي از افتخارات نظام اسالمي رشد و بلوغ صنعت کشور است. امري 
که بعد از انقالب، مسیر پیشرفت خود را آغاز و با سرعت در حال حرکت است آن  هم با نگاه به بومي سازي، 
خودکفایي و رشد صنعتي. براي کشور مفید است که فن آوري آن بومي و متعلق به داخل باشد. خوشبختانه 
به برکت انقالب اسالمي و همت جوانان غیور و دانشمند این امر تحقق یافته و تا رسیدن به اوج قله پیشرفت 

هنوز مسیرهاي زیادي را در پیش رو داریم. 
ترقي و پیشرفت صنعت فوالد در ایران بدون نگاه به ذوب آهن اصفهان امکان پذیر نبوده و نیست. این کارخانه 
عظیم به عنوان مادر صنعت فوالد در پیشرفت اکثر صنایع به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش مهم و اساسي 

داشته است. این نقش بي بدیل و انکار ناپذیر در نگاه کلي، رشد صنعت کشور را رقم زده است. 
ذوب آهن اصفهان نام پر آوازه و پر افتخاري در کشور و حتي آسیاست. نامي که همواره در کنار صنایع ایران 
مي درخشد. صنعتي که امروزه با وجود چالش ها و بي مهري ها هنوز پا برجاست و با قدرت به حرکت خود 

ادامه مي دهد.

ذوب آهن 
اصفهان نام 
پر آوازه و پر 
افتخاری در 
كشور و حتی 
آسيا است.

برگزاری یادواره شهدای  كارگر و كارمند شهرستان لنجان

حجت االسالم و المسلمين قاسم باقریان
 امام جمعه زرین شهر:

ذوب آهن اصفهان
رشد صنعت کشور را رقم زده است
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تخصصی  صنایع  از  یکی  همواره  آهن  ذوب  صنعت  المللی،  بین  عرصه ی  در  بی تردید 
در  بومی  توانمندسازی  و  خودباوری  ارزنده  کانون  عنوان  به  مجموعه،  این  و  بوده  مادر  و 
دوران  طول  در  و  اسالمی  شکوهمند  انقالب  از  پس  خصوص  به  معاصر  سال   50 طول 
برانگیز در  از آن در دوران های مختلف به گونه ای جهادی و تحسین  دفاع مقدس و پس 
محوری  آینده  مبنای  بر  مدیریتی  رویکردی  با  عملیاتی  و  ساختاری  تحوالت  ایجاد  راستای 
می نماید. و  نموده  ایفاد  دلیل  بی  نقشی  بنیادین  صنعت  این  سازی  بومی  راستای   در 

 بی گمان نقش این مجتمع صنعتی در سازندگی پویا و پایدار صنایع راهبردی کشور بر همگان 
محرز و تحسین برانگیز بوده و صنعتگران جهادی این جبهه راهبردی با ممارست مجدانه و 
کوشش های ساعیانه خود توانسته اند در انتقال سازنده دانش فنی و ساخت صنایع بزرگ و مهم و 
زیربنایی به گونه ای موفق و اثرگذار حاضر شده و این مجتمع صنعتی با بهره مندی از خرد جمعی 
و مدیریت آگاه و آینده  نگر توانسته است، همچون سایر پیشرفت ها در تحقق رسالت فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی خود نیز با بهره مندی از پتانسیل های بومی و ملی نقشی بسزا و ژرفی ایجاد 
نموده و جایگاهی ممدوح در شاخص مشارکت همگانی در مقوالتی نظیر پدافند غیرعامل، تربیت 
 نیروی متخصص و تحول آفرین،  بومی سازی و ایجاد ابزار و تجهیزات راهبردی و ... خلق نماید.

ایجادکننده  لنجان  شهرستان  سختکوش  جغرافیای  در  اصفهان  آهن  ذوب  کارخانه   حضور 
حوادث  عمومی،  مشارکت های  همچون  موضوعاتی  با  باالخص  نافعی  و  همتا  بی  بسترهای 
غیرمترقبه و... بوده که می توان به مشارکت فعال و مستمر نیروهای جان برکف و ایثارگر در 
جنگ تحمیلی، از جمله تقدیم 290 شهید گرانقدر به نظام مقدس جمهوری اسالمی اشاره 
 نمود و اعتقاد راسخ هرم انسانی متعهد متفکر و متعبد این اکوسیستم پویای صنعتی خبر دارد.

 رویکرد مدیریت شده این مجتمع عظیم صنعتی در شرایط جنگ ناجوانمردانه اقتصادی با 
موضوع تولید موفق انواع ریل بر اساس استانداردهای جهانی با حجمی بالغ بر 55 هزار تن،  نقش 
مهم این صنعت مادر را در اجرای پروژه های ریل ملی تبیین و مبرهن می سازد.  همچنین کاهش 
50 درصدی برداشت آب از حوضه آبی زاینده طی 10 سال اخیر و گسترش جنگل دست کاشت 
 با وسعتی افزون بر 16 هزار و 500 هکتار گواهی موکد بر  رویکرد مدیریت سبز این صنعت است.

 در پایان با تقدیر از همه دست اندرکاران این مجتمع عظیم صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
که نقش بسزا  در مولفه اقتصاد مقاومتی ایفاد نموده و می نماید و با اتخاذ تمهیدات سازنده و 
پیشرو در جبهه تولید و عرصه مسئولیت اجتماعی مشفقانه در راستای پیشبرد اهداف متعالی 
کشور و دولت مردمی گام بر می دارند. سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان را به مردم شریف ایران 
و به ویژه به مدیریت خدوم، کارگزاران و کارگران تالشگر و زحمتکش این صنعت و خانواده های 

محترم ایشان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

دكتر سيدرضا مرتضوی
استاندار اصفهان:

 ذوب آهن کانون ارزنده خودباوری و 
 بومی سازی در ۵۰ سال معاصر است 

نقش ذوب آهن 
اصفهان در سازندگی 
پویا و پایدار صنایع 
راهبردی كشور 
بر همگان محرز و 
تحسين برانگيز بوده 
و صنعتگران جهادی 
این جبهه راهبردی 
با ممارست مجدانه و 
كوشش های ساعيانه 
خود توانسته اند 
در انتقال سازنده 
دانش فنی و ساخت 
صنایع بزرگ و مهم 
و زیربنایی به گونه ای 
موفق و اثرگذار 
حاضر شوند
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ذوب آهن اصفهان از اوایل انقالب و قبل از آن به عنوان یک صنعت ملي شناخته شده است. براي ساخت 
این مجموعه عظیم فوالدي هزینه بسیاري شده و چندین نسل با تعهد و تالش شبانه روزي زحمت کشیدند. 

نیروي انساني این مجموعه توانمند در ایران حرف اول را مي 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 290 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 مي شود.
هم اکنون حدود 50 درصد از محصوالت نهایي ذوب آهن اصفهان به بیش از بیست کشور دنیا صادر 

مي شود و این مهم نیز دستاورد بزرگي محسوب مي شود.
بنده از مسایل مرتبط با ذوب آهن اصفهان مطلع هستم، این شرکت عظیم به دلیل نداشتن سنگ آهن 
نمي تواند با ظرفیت کامل تولید داشته باشد زیرا متاسفانه بخش اعظمي از سنگ آهن تولیدي کشور صادر 
مي شود و این در حالي است که همین ماده اولیه با ورود به این کارخانه و تبدیل شدن به محصول نهایي 

مي تواند ارزش افزوده چند برابري را به ویژه در شرایط تحریم کنوني براي کشور به ارمغان بیاورد.
 متأسفانه معادن کشور به سمت تکمیل زنجیره خودشان رفتند و اقدام به تأسیس واحدهاي فوالدي 
کردند که این اقدام شایسته اي نیست، باید ابتدا نیاز داخل و واحدهاي فوالدي فعلي تأمین شود و سپس 

صادرات مواد اولیه و همچنین مجوزهاي جدید فوالدي صادر شود. 
براي فعال ماندن سرمایه هاي ملي ایران زمین، مانند ذوب آهن اصفهان باید سرمایه خدادادي کشور، در 
اختیارشان قرار داده شود. این موضوع را به صورت ویژه از وزارت صمت پیگیري مي کنم تا جهش تولید مد 

نظر رهبر معظم انقالب اسالمي محقق شود.

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

تولید ریل از دستاوردهای صنعت کشور تولید ریل از دستاوردهای صنعت کشور 
پس از انقالب محسوب می شودپس از انقالب محسوب می شود

 این كارخانه صنعتي كه به درستي از آن به عنوان خط اول جبهه صنعت 
یاد مي شود با اعزام نيروي انساني، ساخت قطعات و تجهيزات و تقدیم 290 

شهيد به انقالب رسالت خود را به سرانجام رساند. 

ذوب آهن 
اصفهان با همت 
و سخت كوشي 

كاركنان خود 
و همچنين 
بهره گيري 

از تكنولوژي 
روز مطابق با 

استانداردهاي 
جهاني، محصول 

استراتژیک 
ریل را در داخل 

كشور توليد 
كرد كه این 
مهم افتخار 

بسيار بزرگي به 
ویژه در دوران 

تحریم براي 
ایران اسالمي به 

شمار مي رود و 
از دستاوردهاي 

صنعت كشور 
پس از انقالب 

محسوب 
مي شود.
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حسين رجایی
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی:

نگاه ما در دوره جدید دوستانه و
بر مبنای تعامل و همکاری است

ذوب آهن اصفهان مادر صنعت فوالد کشور است و نیم قرن از عمر این کارخانه عظیم مي گذرد. مجموعه اي 
که به لحاظ شیوه تولید و قدمت آن نیروي انساني شاغل به صورت مستقیم با ساخت و ساز، تعمیر و 
راه اندازي در ارتباط بودند و تجربیات بسیار خوبي نیز کسب کردند به نوعي که بازنشستگان این کارخانه 
تجربیات خود را در ساخت و راه اندازي صنایع مختلف کشور اجرایي کردند و هم اکنون مي توانند کارخانه اي 
را از نقطه صفر، سر پا کنند. نقش بي بدیل ذوب آهن اصفهان ابتدا در تربیت و پرورش نیروي انساني ماهر و 
کادر حرفه اي و سپس ساخت صنایع در گوشه و کنار ایران بر کسي پوشیده نیست. به نوعي مي توان گفت 
صنایع، مدیون تجربه این مجتمع بزرگ به لحاظ فني و تکنولوژیکي هستند لذا مدیریت ذوب آهن اصفهان 

باید تالش کند که این جایگاه رفیع و هویت صنعتي را حفظ نماید و از آن دفاع کند. 
نسبت به ذوب آهن اصفهان بي مهري هاي بسیاري شده که یک نمونه آن عدم بهره مندي این کارخانه از 
یارانه انرژي در مقابل سایر فوالدسازان است. این نکته تفاوت در قیمت تمام شده را رقم زده است. با مجموع 
مشکالت و در شرایطي 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 هاي نو مي توان پروژه هاي مختلفي را در این 
کارخانه راه اندازي کرد که یک نمونه آن پروژه تولید ریل است. البته تغییر و تحوالت مداوم در راس مجموعه 

و هیأت مدیره، نگاه هاي سیاسي و ... نیز در ایجاد فضاي فعلي تاثیرگذار بوده است.
این کارخانه در دوران گذشته، معادن کشور را در اختیار داشت و براي تأمین پایدار مواد اولیه مشکلي 
وجود نداشت اما متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، معادن از شرکت جدا شدند و جایگزیني هم در 
نظر گرفته نشد در این خصوص جاي کار بسیاري وجود دارد تا ذوب آهن براي تأمین مواد اولیه با مشکالت 
امروزي مواجه نباشد. امروز این کارخانه ظرفیت تولید باالیي دارد اما به ویژه کمبود سنگ آهن مانع این 
تحقق تولید شده است. در این زمینه این آمادگي وجود دارد که مجدداً ذوب آهن را صاحب معدن کنیم و به 
راحتي چرخ تولید این کارخانه حرکت کند. در بحث قانون گذاري نیز معافیت هاي مالیاتي براي جلوگیري 
از صادرات مواد اولیه در حالي که صنایع داخلي حیات شان به آنها گره خورده است، اقدام شاخص دیگر به 
شمار مي رود و انشاءا... شرایطي فراهم شود تا مردم شهرستان لنجان نیز از ثمرات مثبت این اقدامات در 

زمینه هاي مختلف مانند اشتغال زایي و... بهره مند شوند.
دو خرده فرهنگ کشاورزي )کاشت برنج( و صنعت )ساخت ذوب آهن( هویت شهرستان لنجان را شکل 
مي دهند که به هم گره خوردند و از یکدیگر تأثیر مي پذیرند و هر دو براي موفقیت باید خود را با شرایط 
مجموعه مقابل تطبیق دهند. هر چه این ارتباط و تعامل دوستانه تر و مبتني بر تعامل و همکاري باشد 
به تبع موفقیت بیشتري حاصل مي شود. این موضوع در بخش صنعت تا حدودي در حیطه مسئولیت هاي 
اجتماعي تعریف شده و  نیاز است در زمینه هاي مختلف مورد توجه قرار گیرد. نگاه ما در دوره جدید دوستانه 
و بر مبناي تعامل و همکاري است تا انشاءا... بتوانیم وظایفي که نسبت به هم داریم انجام دهیم و از همدیگر 

نسبت به 
ذوب آهن اصفهان 

بی مهری های 
بسياری شده كه 

یک نمونه آن 
عدم بهره مندی 

این كارخانه 
از یارانه انرژی 
در مقابل سایر 

فوالدسازان است. 
این نكته تفاوت 

در قيمت تمام 
شده را رقم زده 

است.
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 اگر مجموعه 
ذوب آهن نياز 
به پشتيبانی 
قوی در 
سطح ملی و 
مجلس برای 
برطرف كردن 
چالش ها 
داشت اولين 
و محكمترین 
پشتوانه 
آن نماینده 
شهرستان 
لنجان در 
مجلس شورای 
اسالمی است

پشتیباني کنیم. 
ما همراهي و تعامل خودمان را به مجموعه مدیریتي ذوب آهن اعالم کردیم و بستر الزم را فراهم نمودیم، این 
به مسئولین کارخانه باز مي گردد که تا چه میزان در این خصوص همکاري داشته باشند. حتي اگر در دوره هاي 
قبل نیز اصطکاکي وجود داشته است انشاءا... در دوره جدید جبران فضاهاي قبلي بشود. همچنین اگر مجموعه 
ذوب آهن نیاز به پشتیباني قوي در سطح ملي و مجلس براي برطرف کردن چالش ها داشت اولین و محکم ترین 
پشتوانه آن نماینده شهرستان لنجان در مجلس شوراي اسالمي است که این موضوع هم شدني است، مشروط بر 

این که مجموعه ذوب آهن بخواهد و ما هم آمادگي کامل خودمان را اعالم کردیم. 
تولید ریل ملي در ذوب آهن جاي قدرداني و تشکر دارد، این که کارخانه جرأت و شهامت به خرج داد و تکنولوژي 
الزم را براي تولید این محصول فراهم کرد اقدام بزرگي است البته تکمیل فرایندهاي تولید و افزایش ظرفیت آن 
نیاز است بیشتر مورد توجه مسئولین قرار گیرد. همچنین با توجه به محیط فني و صنعتي کارخانه ذوب آهن، 
نوسازي و بهینه سازي قسمت هاي مختلف کارخانه بر اساس اولویت بندي اقدام بسیار مهم دیگر محسوب مي شود. 
اکثر جوانان آن دوران خاطرات  نام واحد داشت که  به  در دوران گذشته ذوب آهن مجموعه تفریحي ورزشي 
بسیار شیرین و به یاد ماندني از این مجموعه دارند و محیطي خاطره انگیز محسوب مي شود. متاسفانه بر اساس 
تخریب شد در صورتي که  ماندني  یاد  به  و  بزرگ  این مجموعه  دوران گرفته شد  تصمیماتي که طي همان 
مي توانست همچنان به نسل هاي مختلف ارائه خدمت داشته باشد و خاطرات شیریني را براي جوانان به یادگار 

بگذارد که البته بازسازي آن در دوره فعلي امکان پذیر است.
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مهدي طغياني نماینده مردم اصفهان
در مجلس شوراي اسالمي و سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس:

ذوب آهن اصفهان
زنجیره عظیمی از صنایع را ایجاد کرد

ذوب آهن اصفهان 
صنایع بسياري 
را در شهرهاي 
مختلف ایران 

پایه گذاري كرد. 
با شكل گيري این 

كارخانه، زنجيره اي 
عظيم از صنایع 
ایجاد شد و هم 

اكنون نيز به عنوان 
تنها توليدكننده 

انواع ریل در غرب 
آسيا، مسير توليد 
محصوالت داراي 
ارزش افزوده باال 
را در پيش گرفته 

است كه نوید بخش 
چشم اندازي روشن 

به شمار مي رود.  

ذوب آهن اصفهان صنایع بسیاري را در شهرهاي مختلف ایران پایه گذاري کرد. با شکل گیري 
این کارخانه، زنجیره اي عظیم از صنایع ایجاد شد و هم اکنون نیز به عنوان تنها تولید کننده 
انواع ریل در غرب آسیا، مسیر تولید محصوالت داراي ارزش افزوده باال را در پیش گرفته است 

که نوید بخش چشم اندازي روشن به شمار مي رود.
در گذشته ریل از خارج از کشور وارد مي شد که ارز بري فراواني را در پي داشت اما هم اکنون 
این محصول با باالترین کیفیت و تنوع فراوان و مبتني بر انواع و اقسام کنترل هاي روز دنیا 
در اولین فوالد ساز کشور )ذوب آهن اصفهان( تولید مي شود، این دستاورد مهم، توسعه راه آهن 
کشور را رقم زده است. با این حجم از تولیدات کیفي نیاز است بررسي شود در چه حوزه هایي 
یارانه پنهان مي دهیم، به عنوان مثال برخي از صنایع از یارانه گاز براي تولید محصوالت فوالدي 
استفاده مي کنند در صورتي که اختصاص این یارانه انرژي براي سایر صنایع دیده نشده است. 
متأسفانه نگاه واحد به پرداخت یارانه انرژي در صنایع وجود ندارد، لذا نیاز است یک شیوه 
واحد به لحاظ برخورداري از یارانه انرژي حاکم شود نه این که در برخي از آنها به دلیل شیوه 
تولید، مازاد یارانه انرژي را شاهد باشیم و در برخي دیگر این مقوله اساسي به فراموشي سپرده 
شود. واقعیت این است که در بحث جمع بندي و تحلیل پرداخت یارانه ها به صنایع، هیچ وقت 
یک بحث آمایشي انجام ندادیم که ببینیم این یارانه در کجا و به چه میزان مورد استفاده 
قرار مي گیرد، تالش نکردیم توازني در این خصوص برقرار کنیم و لذا نیاز است این مهم در 
راستاي حمایت از تولید داخل، برقراري عدالت در بین بنگاه هاي اقتصادي و قیمت تمام شده 
محصوالت مورد توجه قرار گیرد. ما نمایندگان اصفهان لحظه اي در حمایت از صنعت و تولید 
اصفهان کوتاهي نخواهیم کرد و پاي کار تولید و اشتغال در استان ایستاده ایم و همه تالش خود 

را براي توسعه و بالندگي صنعت اصفهان  به کار مي گیریم.
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دستاوردهای ذوب آهن نشان می دهد که کارشناسان و مهندسان کشورمان می توانند در 
سطح جهان کارهای بزرگی انجام دهند و این موفقیت ها بسیار امیدبخش و غرور آفرین است و 
در همین راستا مجلس آمادگی هرگونه حمایت از صنایع مهم کشور به ویژه ذوب آهن را دارد.

ذوب آهن اصفهان، پس از گذشت 50 سال از تولید اولین فوالد ملی، اکنون تولید ریل ملی 
را در کارنامه موفقیت های خود ثبت نموده و از این نظر جزو 7 کشور دنیا هستیم که به این 

سطح از فناوری و دانش فنی دست پیدا کرده ایم.
مجموعه عملکرد و دستاوردهای تولید در این کارخانه نشان می دهد که مدیران و برنامه ریزان 
ذوب آهن توانسته اند باالترین سطح مدیریت را ایجاد نموده و ما هم باید انواع حمایت ها را در 

سطح ملی در حوزه صادرات از این کارخانه و صنایع بزرگ کشور داشته باشیم.
اینجانب طی بازدید از این مجتمع عظیم صنعتی کشور و مذاکره با مدیرعامل و اعضای 
محترم هیئت مدیره، به عنوان رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس به این نتیجه رسیده ام 
که باید از دستاوردها و تولیدات ملی این صنعت مادر کشور حمایت نموده و انشاءاهلل کمک 
خواهیم کرد تا همه توان کشور در حمایت از تولید ملی کارخانه و سطح باالتری از خلق ثروت 

قرار گیرد.
مشهودی  کامال  تحرک  که  می دهد  نشان  کشور  صنعت  اول  قطب  از  میدانی  مشاهدات 
در مجموعه ذوب آهن وجود داشته که این نویدبخش اقدامات بزرگ و پیشرفت های عظیم 
کشورمان در سطح جهانی است که ضمن خداقوت و آرزوی موفقیت برای مدیریت و همه 
دست اندرکاران و کارگران زحمتکش کارخانه ذوب آهن اصفهان، به مردم عزیز ایران هم که 

فرزندانشان به صورت خاموش با این عظمت تالش می کنند تبریک می گویم.

دكتر عباس مقتدایی
نایب رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی:

حمایت از صادرات محصوالت ذوب آهن 
یک اولویت ملی است

ذوب آهن 
اصفهان، پس از 
گذشت 50 سال 

از توليد اولين 
فوالد ملی، اكنون 

توليد ریل ملی 
را در كارنامه 
موفقيت های 

خود ثبت نموده 
و از این نظر جزو 

۷ كشور دنيا 
هستيم كه به این 
سطح از فناوری و 
دانش فنی دست 

پيدا كرده ایم.
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ذوب آهن اصفهان شناسنامه تولید فوالد کشور محسوب مي شود و نقش بنیادین و اساسي آن به عنوان یک صنعت مادر و پایه صنعت فوالد 
بر کسي پوشیده نیست، چرا که نه تنها بسیاري دیگر از صنایع به واسطه این واحد تولیدي زایش یافته و رشد و توسعه پیدا کرده اند، بلکه 

پوالد مرداني در این عرصه رشد و بالندگي 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 بسیاري به دیگر 
صنایع کشور ارائه داده اند و در هر نقطه اي از مملکت که صنعتي ایجاد شده و یا حتي ساختماني بنا گردیده، نشاني از تولیدات این واحد 

عظیم ملي را مي توان یافت. 
ذوب آهن اصفهان صنعتي بالنده و محرک است که با تکیه بر توان نیروهاي خالق، توانمند و متخصص خود به الگوي خود باوري ملي تبدیل 
شده و عرصه هاي جهاني را در نوردیده است. این صنعت نه تنها بر نوآوري و افزایش کیفیت محصوالت تولیدي تأکید دارد، بلکه همواره 
سعي نموده که در عرصه مدیریت، توسعه فعالیت هاي زیست محیطي، فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و... الگوهاي نویني به جامعه و صنعت 

کشور ارائه نماید.
اصفهان قبل از ایجاد ذوب آهن یکي از قطب هاي مهم صنعتي کشور محسوب مي شد، اما توسعه صنعتي آن به واسطه صنایعي که در کنار 

واحدهاي بزرگ فوالد خلق شدند شکل گرفت و در واقع از برکت وجود این صنعت مادر، اصفهان چهره نویني از خود عرضه کرد.
شهرستان لنجان تا قبل از سال 1346 که عملیات اجرایي احداث کارخانه ذوب آهن شروع شد بیشتر محدود به مراکز جمعیتي روستایي 
بود و در واقع با احداث کارخانه ذوب آهن در اراضي این شهرستان، بر میزان مهاجرت هاي فصلي و دائمي منطقه افزوده شد به نحوي که در 
سال 1350 هم زمان با بهره برداري از کارخانه ذوب آهن و با هدف اسکان شاغالن مهاجر کارخانه و متخصصین ذوب آهن، فوالد شهر به عنوان 

شهر خوابگاهي در اراضي منطقه تاسیس گردید و بعدها با توسعه روز افزون آن به جرگه شهرهاي شهرستان لنجان افزوده شد.
 افزایش روز افزون جمعیت نه تنها ساختارهاي اجتماعي منطقه را متحول ساخته بلکه رویکرد اشتغال و فعالیت جامعه را عماًل از کشاورزي 
به کارگري و صنعتي تغییر داده است. این تغییر و تحوالت ناشي از توسعه صنعتي را در سایر عرصه ها از جمله توسعه آموزشي، فرهنگي، 
ورزشي و .... نیز مي توان مالحظه کرد. ذوب آهن اصفهان در راستاي سیاست هاي توسعه اي و مسئولیت هاي اجتماعي خود همواره تعامل 
مناسبي با مجموعه ادارات، نهادها و دستگاه هاي اجرایي شهرستان داشته است. نقش آفریني مفید و موثر این مجموعه عظیم صنعتي را 
مي توان در عرصه هاي مختلف عمراني، فرهنگي و خدماتي شهرستان مالحظه کرد. بسیاري از طرح هاي عمراني به موفقیت نمي رسیدند 
مگر با حضور و پشتیباني این صنعت. اجراي پروژه هاي زیست محیطي از جمله ایجاد و نگهداري فضاي سبز در قالب جنگل دست کاشت، 
احداث بیمارستان شهید مطهري فوالدشهر که با هدف حفظ و صیانت از سالمت منابع انساني ذوب آهن تأسیس شد و در حال حاضر به 
عموم شهروندان خدمات بهداشتي و درماني ارائه مي نماید و تأسیس باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن که به عنوان یکي از قدیمي ترین و 
پرافتخار ترین باشگاه هاي کشور، همواره در فعالیت هاي فرهنگي و ورزشي پیشگام بوده است از جمله فعالیت هاي تعاملي این شرکت در 

سطح منطقه محسوب مي گردد.
با وجود موارد مذکور در خصوص تعامالت منطقه اي شرکت سهامي ذوب آهن با شهرستان، انتظار عمومي این است که سطح تعامالت 
و همکاري ها در حوزه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و به ویژه اشتغال، افزایش یافته و این رویکرد زمینه ساز تحوالت عمیق 

اجتماعي گردد.

خدامراد صالحي
فرماندار شهرستان لنجان:

ذوب آهن اصفهان،ذوب آهن اصفهان،
الگوی خودباوری ملی استالگوی خودباوری ملی است
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آیت ا... حبيب ا... رهبر
ریيس دفتر هماهنگي تبليغات اسالمي ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن نقش به سزایی در
انقالب و تداوم آن داشته است

جاي تردید نیست که ملت رشید و اصیل ایران قبل از انقالب اسالمي گرفتار زمام داراني 
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. 
امام گونه آن را و همه پیروان وي را در سایه لطـف خویش  خداوند این نظام و رهبري 

محفوظ دارد.
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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 آنجا 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 
ابتدا  همان  از  میزان  چه  تا  ریشه دار  صنعت  این  می دهد  نشان  و  می ود  شمار  به  ارزش ها  و  فرهنگی 

تاثیرگذاری 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 بعدها 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 
این کشور می ترسید. گویا شوروی  از  توده و واقعه حزب دموکرات آذربایجان و سایر کارهای شوروی 
می خواست این کدورت و فاصله را جبران کند. بعدها 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 کشورهای پیرامونی این است که مواد اولیه را 
به کشورهای هسته ای می دهند و آنها 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 

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

ذوب آهن اصفهان روح صنعتی را
در جامعه ایران دمید
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بود زیرا در سال 1318 نزدیک به هشت کارخانه بزرگ نساجی داشت. از هر 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 
از  یکی  می دادند.  آلمانی ها  را  آموزش ها  بیشتر  و  می آمد  آلمان  از  ماشین آالت  بیشتر  شد.  زیاد  ایران 
دسته  او سه  زمان  در  است.  دایر  تهران  در  هم  هنوز  که  بود  هنرستان صنعتی  معروف  هنرستان های 
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 اینها 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 آنها 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 
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)آقای یگانه معاون اقصادی آقای عالیخانی بود( فهمیده بودند و برای این که بیشتر بدانند آنها را به سفارت دعوت کردند. 
آقای عالیخانی متوجه علت دعوت می شود. وقتی آقایان عالیخانی و یگانه به آن جا رفتند و از آنها 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.
ما  بود.  این همان دیپلماسی موازنه منفی دکتر مصدق  ایران و روسیه گذاشت.  بر روابط  تأثیر زیادی  این موضوع   
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 کار 

جاسوسی انجام نشد.
در  را  نهضت صنعت سبک  ما  یافت.  تحقق  ایران  مردم  دیرین  آرزوی  و  از چهار سال ساخته شد  بعد  کارخانه  این 
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 
داد.  رخ  ذوب آهن ساخته شد، صنعتی شدن  وقتی  رفتند.  آلومینیوم  و  اراک  ماشین سازی  و  تراکتورسازی  ذوب آهن، 
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 
از رکن الدین سادات تهرانی  بخواهد می تواند پول را دریافت کند. این، اشتباهی بود که در قرارداد رخ داده بود. شاه 
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 آنها 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. آنها تفکر نیروی کار را عوض کردند و مهندسین زیادی تربیت شدند. متأسفانه با توجه به پیشرفت های 
باقی ماندند. دائماً می گفتند  افتاد، برخی روشنفکران همراهی نکردند و بر دیدگاه چپ گرایانه خود  اتفاق  صنعتی که 
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مهندسین ما فقط وصله پینه کردن بلدند. جالل آل احمد در کتاب ارزیابی شتابزده می گوید 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 مددکارانی 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 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 آنها 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 
آنها 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. 

ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

3737

اه
گ

ن



تثبیت سود آوری ذوب آهن اصفهان 
برای چهارمین سال متوالی

تثبیت سود آوری ذوب آهن اصفهان 
برای چهارمین سال متوالی

ذوب آهن اصفهان از سال 96 پس از چند فراز و فرود به تثبیت سوددهی رسید و این امر 
باعث شد در سال 99 این شرکت از زیان انباشته خارج شود.

طی سال گذشته سود شرکت به میزان 15 هزار و 819 میلیارد ریال رسید که دالیل افزایش 
میزان درآمد و سود شرکت ناشی از تمرکز بر تولید و فروش محصوالت صنعتی و محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر، تمرکز شرکت بر صادرات به دلیل ارزش افزوده باالتر، افزایش تورم و 

افزایش سطحی عمومی قیمت ها است.
همچنین در سال 99 ذوب آهن، شاهد رشد 245 درصدی سودآوری شرکت های تابعه داخلی 

نسبت به سال 98 بوده است.
در واقع ذوب آهن طی یک دهه برای نخستین بار در سال 99 از زیان انباشته خارج شد تا 
بتواند سود را بین سهامداران توزیع کند و بدین ترتیب شرایط پیوستن این شرکت از فرابورس 

به بورس مهیا گردید که در سال جاری عملیاتی گردید.
موفقیت ذوب آهن اصفهان در سودآوری ادامه یافت در و در سال جاری نیزاین شرکت موفق 
شد رکورد سود آوری خود را تنها در 6 ماهه اول سال 1400 ارتقاء دهد و با افزایش 195 
درصدی به سود بیش از 2 هزار میلیارد تومان برسد و حاشیه سود این شرکت برای اولین بار 

از 12 درصد عبور کرد.
عمده سودآوری ذوب آهن اصفهان حاصل بهبود فرایند، تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
و رشد صادرات بوده است و تنها حدود 30 درصد از این افزایش سود حاصل تورم و افزایش 

قیمت ارز می باشد.
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دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان
در نه ماهه اول سال 14۰۰ 

دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان
در نه ماهه اول سال 14۰۰ 

t انتخاب ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار
t انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره 2

t تقدیر استاندار از مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمای سالمت محور استان
t بومی سازی چرخ و محور قطارهای های مانوری در پویش بازرگان ذوب آهن

t کاهش 50 درصدی مصرف آب با اجرای طرح های توسعه
V21 صادرات اولین محموله آرک معدن t

t کسب تندیس طالئی و گواهینامه برند سبز
t بارگیری مواد فله ای از کشتی به واگن و ارسال به ذوب آهن

t دستیابی به رکورد تولید 25 ساله کالف 
t بومی سازی مته ریل

t پیوستن ذوب آهن اصفهان از فرابورس به بورس
t مشارکت در عملیات اجرایی تاسیسات فاضالب 11 روستای شهرستان فالورجان 

t ریخته گری اولین پاتیل سرباره شرکت ملی صنایع مس ایران و فوالد آلیاژی ایران توسط شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن
t انتخاب مهندس یزدی زاده برای دومین بار به عنوان مرد سال صنعت فوالد کشور

t ثبت رکورد سودآوری ذوب آهن اصفهان در شش ماهه اول سال جاری
t ثبت رکورد در تعمیرات اساسی کنورتور شماره 3 فوالدسازی

t تولید محصوالت جدید از جمله تولید میلگرد آجدار قطر12، مارک DIN488B500B، میلگرد ساده قطر 30 مارک 70CR2، کالف  
قطر 5/7 کششی مارک SAE1008، تیرآهن سبک M سایز 14، مارک37 ،میلگرد ساده، سایز 50، مارک 70CR2، میلگرد ساده، سایز 60، 
مارک ST-37 ،  تیرآهن بال شیبدار، سایز20، مارک 52، میلگرد ساده قطر 80، مارک MN315، بیلت 130x130 مارک C82D2،  بیلت 
130x130 مارک C82D2+CR، ریل مترو 54E1 جهت مترو تهران ، تولید آرک معدن TH36، تولید تیرآهن بال نیم پهن سبک I7 سایز 

200 میلیمتر با  طول 12 متر 
t افتتاح مرکز فوق تخصصی پایش سالمت و طب کار ذوب آهن اصفهان

ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

3939

اه
گ

ن



رکوردهای حاصل شده در بخش های 
مختلف تولیدی و تعمیراتی

بخش ككسازي: 
= رکورد تولید ماهیانه کک دی ماه )109،516تن( در سال 1397

= رکورد تولید سالیانه کک )1،213،685تن( در سال 1398

بخش آگلومراسيون:
= رکورد تولید ماهیانه آگلومره در اردیبهشت ماه )351/033 تن( در سال 1393

= رکورد تولید سالیانه آگلومره )3،580،096 تن( در سال 1393
= رکورد تولید ماهیانه آهک در شهریور ماه )44،240 تن( در سال 1398

= رکورد تولید سالیانه آهک )452،766 تن( در سال 1396

بخش كوره بلند:
= رکورد تولید ماهیانه چدن مذاب در فروردین ماه )257/763تن( در سال 1393 )سه 

کوره در جریان تولید(
= رکورد تولید ماهیانه چدن مذاب در اردیبهشت ماه )244/144 تن( در سال 1398 )دو 

کوره در جریان تولید(
= رکورد تولید سالیانه چدن مذاب )2،703،418 تن( در سال 1393 )سه کوره در جریان 

تولید(
= رکورد تولید سالیانه چدن مذاب )2،526،174تن( در سال 1398)دو کوره در جریان 

تولید(

بخش فوالدسازی:
= رکورد تولید تعداد ذوب کنورتور در مورخ 93/1/24 )81 ذوب( در سال 1393

= رکورد تولید ماهیانه شمش آماده در فروردین ماه )252،495 تن( در سال 1393 
= رکورد تولید سالیانه شمش آماده )2،655،920 تن( در سال 1393

= رکورد تولید سالیانه فوالد خام )2،707،228 تن( در سال 1393
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بخش نورد: 
= رکورد تولید ماهیانه محصوالت نوردي در آذر ماه )تن 260،002( در سال 1392

= رکورد تولید ساالنه محصوالت نوردي )2،824،850 تن( در سال 1389

نسوز:
= رکورد مدت زمان بهره برداری نسوز میکسر )رکورد 1،895،156 تن چدن عبوری( در 

سال 1393
= رکورد تعداد ذوب در تاندیش ها )12ذوب( در سال 1393

= رکورد مدت زمان بهره برداری الیه ایمنی پاتیل فوالد )2587 ذوب در پاتیل فوالد( در 
سال 1393

توليد محصوالت صادراتي:
= رکورد تولید سالیانه محصوالت صادراتی )1،156،000 تن( در سال 1398
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طراحی و توسعه محصوالت جدیدطراحی و توسعه محصوالت جدید

تنوع بخشی به ترکیب سبد عرضه محصوالت فوالدی، از منظر استراتژی توسعه محصول 
اصفهان  فراوان شرکت ذوب آهن  توجه  بازار، همواره مورد  روزافزون  نیازهای  به  پاسخ  و 
بوده است. طراحي و توسعه محصول جدید فرصت هاي موجود در بازار را به متغیري براي 
تولید محصول جدید تبدیل مي کند. این فرآیند از آن منظر حائز اهمیت است که شرکت 
ذوب آهن را در گروه جدیدي از تولیدکنندگان محصوالت فوالدي قرار مي دهد و سبب بروز 
تغییرات در سبد کاالي تولیدي و به روزآوري آن مي گردد. محصوالت جدید در شرکت 
کردن محصول  )تجاری  مرحله  آخرین  تا  ایده(  )ارائه  مرحله  اولین  از  ذوب آهن  سهامي 
یا تولید انبوه(، همگي با اتکا به توان داخلي شرکت و با ایجاد ساز و کار بین مدیریتي و 
همکاری بخش هاي مختلف شرکت صورت مي گیرد. قسمتي از این سلسله فعالیت ها در 

قالب تیم هاي طراحي و توسعه محصول نمایان مي گردد. 
پروژه هاي طراحي و توسعه محصول جدید در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان به لطف 
مقوله هایي مانند دانش و مهارت هاي فني، منابع رهبري پروژه، استراتژي هاي مناسب و 

برنامه ریزي هاي مطلوب، حمایت سازماني و... در حد باالیي از موفقیت قرار دارند. 
در همین راستا، طی سال های گذشته محصوالت زیر برای اولین بار در شرکت ذوب آهن 

اصفهان طراحی و تولید گردیده اند:

t ناوداني بال شیب دار سنگین  سایز 20

50X50X4 نبشي بال مساوي سایز t

t ناوداني بال شیبدار سبک سایز 20 

t نبشي بال مساوي سایز 8 تا10

t ناوداني بال شیبدار سنگین سایز 14 و 16

18X7 ناوداني بال شیب دار سبک t

V21 آرک معدن t
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t تیرآهن فوق سبک سایز 14 

t تیرآهن بال پهن H20 وزن سبک و متوسط

t تیرآهن بال پهن H14 وزن سبک و متوسط

B500B گرید BS4449 آرماتور مطابق استاندارد t

t تیرآهن بال پهن H16 وزن سبک و متوسط

t تیرآهن سبک نمره14  

70Cr2 میلگرد سایز 60 و80 مارک t

t تیرآهن بال پهن سایز H18 وزن سبک و متوسط

49E1 ریل مترو تیپ t

70X70X7 نبشي t

t تیرآهن نیمه سبک نمره 16

60E1 ,46E2 ریل راه آهن تیپ t

t ورق سازه های فوالدی با عرض 200 و 250 و 300 میلیمتر

t مفتول فنر

t مفتول الکترود زیر پودری

t سیم طوقه

49E1 ریل مترو تیپ t

70X70X7 نبشي t

t تیرآهن نیمه سبک نمره 16

60E1 ,46E2 ریل راه آهن تیپ t
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برنامه هاي عملیاتي کاهش مصارف 
گاز طبیعی در زنجیره تولید فوالد 

1. استفاده از گازهای فرایندی )در پروسه تولید فوالد، به وجود می آیند( به جای گاز طبیعی 
در بخش های مختلف کارخانه 

2. بازسازی دیگ های اوتیلیزاتور فوالدسازی 

                 استفاده بهینه از انرژی حاصل از گازهای خروجی کنورتور

3. بازسازی و افزایش ظرفیت دیگ های بخار شماره 3 و 4 نیروگاه مرکزی 

                              کاهش مصرف گاز طبیعی و جایگزینی آن با گاز کوره بلند

4. به کار گیری کوره های پخت با مشعل های شعله پره ای 

                                          کاهش مصرف گاز طبیعی و آب

 )Hot Charging( 500 5.پروژه شارژ گرم شمش در نورد 

                 کاهش حدود 30 میلیون متر مکعب گاز مصرفی کوره نورد در سال و جلوگیری 

)Cold Charghing از اتالف انرژی ناشی از                                   

6. تغییر و اصالح مشعل بویلرهای نیروگاه ها 

                 استفاده حداکثری از گازهای فرایندی )در این طرح می توان به ترکیبی در گاز 

                    مصرفی مشعل ها دست یافت که شامل باالی 90 درصد گاز کوره باشد(

 گاز كوره
 بلند

 استفاده در نیروگاه های تولید برق

استفاده در کوره های نورد )تغییر در ترکیب گاز مخلوط کوره هاي نورد(

استفاده در مشعل هاي کائوپرهاي کوره بلند براي گرم نمودن هواي دمشي به کوره بلند

 استفاده در باتری های کک سازی

 گاز كک

 استفاده در باتری های کک سازی

استفاده در مشعل هاي دیگ هاي بخار در نیروگاه

ه استفاده در کوره های نورد
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پروژه های صرفه جویی در مصرف آب

به منظور كاهش حداكثري ميزان برداشت مصرف آب، كميته صرفه جوئي مصرف آب به صورت مستمر تشكيل و با انجام بررسي ها 
و مطالعات، اهم پروژه های انجام شده در جهت كاهش مصرف آب به شرح زیر مي باشد:

 پروژه انتقال پساب تصفیه گاز کوره بلند 3 براي مصرف در بخش آگلومراسیون 
 پروژه نصب درایو کنترل دور )پروژه مولتي پمپ( براي پمپ خانه آب صنعتی که منجر به صرفه جویی آب و برق مصرفی شده است. 

 تغییر مصرف آب کوره رولیکي نورد 300 از سیکل تمیز به سیکل کثیف 
 تغییر مصرف آب گازبندهاي کوره متدیک نورد 300 از سیکل تمیز به سیکل کثیف 

 حذف آب اسپري هاي کوره متدیک نورد 300 
 بازیابی و برگشت آب در تصفیه خانه شیمیایی جدید مهندسی تولید و توزیع برق 

 بازسازی برج های خنک کننده فشار قوی پمپخانه های شماره 1و 9 
 بازسازی 5 عدد برج خنک کننده نیروگاه حرارتی      

 خرید، انتقال و تصفیه پساب شهرهای اطراف جهت استفاده در صنعت
 بازگرداني پساب RO پساب سیکل KW و شستشوي فیلترهاي STF پمپخانه 17 )ایستگاه ریخته گري 5( به سیکل کثیف نوردهاي 

350 و650
 تنظیم درجه حرارت آب مدارگردشي بخش هاي تولیدي و نیروگاهي روي حداکثر دماي مجاز 

 افزایش درجه تغلیظ سیکل هاي گردشي کارخانه تغییر طرح استفاده از آب سیکل کثیف به جاي سیکل آب تمیز براي ترمکس نورد300
 استفاده از پساب سیکل 2FAN )تصفیه گاز کوره بلند3( به عنوان آب جبراني حوضچه دراي پیت کوره بلند3 و سیکل تصفیه گاز کوره 

بلند1 و 2 در پمپخانه شماره 3
 ساخت و نصب برج خنک کننده هیبریدي در پروژه نوسازي برج هاي خنک کننده ایستگاه ریخته گري 5 
 استفاده از آب گردشي آگلومراسیون )سیکل کثیف( براي آب جبراني برج هاي خاموش کننده کک سازي

 تصفیه پساب هاي صنعتي غیررسمي کارخانه و بازگرداني به چرخة آب کارخانه
 بازگرداني آب تخلیه دیگ هاي اوتیلیزاتور به چرخه آب دمین کارخانه و یا سیکل آب تمیز پمپخانه2 )نورد350 و650(

 بازگرداني آب حاصل از شستشوي فیلترهاي کاتیوني تصفیه خانه شیمیایي به چرخه تولید این تصفیه خانه
 کاهش بلودان دیگ هاي نیروگاه مرکزي با استفاده از تزریق ماده شیمیایي هیالمین

 کنترل و اصالح قطره گیر برج هاي خنک کننده
 انتقال آب کندانس پایگاه ماشین آالت و سایر بخش ها به تصفیه خانه شیمیایي قدیم

 تأمین آب اره نورد 500 از سیکل کثیف
 بازگرداني آب خنک کننده یاتاقان هاي و نتیالتورهاي ضلع جنوبي نیروگاه مرکزي به سیکل گردشي

 بازگرداني بلودان دیگ هاي نیروگاه هاربین به سیکل آب کولینگ )برج هاي خنک کننده(
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tامینالضربوکورهآهنتراشی
زمان  به  ذوب آهن   ایجاد  برای  پیشنهادات  و  برنامه ها  اولین 
»محمدحسن  که  زمانی  می گردد.  باز  قاجار  شاه  ناصر الدین 
زمره  در  نوعی  به  و  داشت  صنعت  در  دستی  امین الضرب« 
کارآفرینان بود. او به دیدار ناصرالدین شاه شرفیاب شد و از شاه 
»کوره  به  ابتدا  در  که  ذوب آهن ،  کارخانه  انحصاری  اجازه  وقت 
درخواست  مدت 30 سال  به  را  بود؛  یافته  آهن تراشی« شهرت 
کرد؛ اگر چه مخالفان این درخواست کم نبودند اما در نهایت او 
توانست مجوز مورد نظرش را در سال 1877 میالدی )1266( 

به دست آورد.
را  »آمل«  در  منطقه  ای  طرح  این  اجرای  برای  امین الضرب   

23 اسفند 1346؛ مقامات و مسئوالن اصفهان از جمله استاندار، اميرعلی شيبانی مدیرعامل 
ذوب آهن در فرودگاه به قصد استقبال از ميهمانان جمع شده بودند؛ ساعت 9 صبح هواپيمای آنها 
به زمين نشست  و دقایقی بعد هليكوپتر انتقال دهنده آنها به محل كارخانه ذوب آهن اصفهان از 
جا برخاست. كارگران و نمایندگان شركت های طرف قرارداد در محل حضور داشتند. پس از فرود 
هليكوپتر در محوطه كارخانه مراسم آغاز شد و كارخانه ذوب آهن  با شرح بخشی از تاریخچه این 

آرزوی دیرینه افتتاح شد.
از هر چيز به سختی های راه و تاریخچه پر فراز و نشيب تأسيس صنعت  این آیين بيش   در 

ذوب آهن  در كشور اشاره شد؛ تاریخچه  ای كه به چندین و چند دهه قبل باز می گشت.
 در این گزارش نگاهی گذرا خواهيم داشت به آنچه بر سر پایه گذاری این صنعت در ایران در 

ادوار گوناگون آمد.

ظرفیت  با  متری   8 کوره  یک  کار  ابتدای  در  و  گرفت  مدنظر 
کرد.  نصب  و  خریداری  فرانسه  از  را  شبانه روز  در  آهن  تن   15
را  بخار، کوره های دمشی و سایر تجهیزات  توربین  او  همچنین 
نیز از این واحد فوالد فرانسوی تهیه کرد. شروع این کار بحث ها 
و نگرانی هایی را در بازار این کاال و واردات آن ایجاد کرد و به 
مرور زمزمه مخالفت با آن به گوش رسید. این مخالفت ها تا جایی 
پیش رفت که به ناگاه امین الضرب به جرم تقلب در ضرب سکه 
متهم و به زندان افتاد؛ اموالش را نیز به جرم همکاری با بیگانگان 
توقیف و او را به پرداخت 765 هزار تومان محکوم کردند. اینگونه 
همان  در  ایران  در  ذوب آهن   ایجاد  برای  تالش  اولین  که  شد 

ابتدای کار متوقف یا به عبارتی در نطفه خفه شد.

نگاهی به فراز و نشيب راه اندازی ذوب آهن  در ایران / سميه متقی

از کوره آهن تراشی امین الضرب
تـا کارخـانه ذوب آهـن  اصفهـان
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tسرنوشتمحتومذوبآهندرعصرقاجار
سنتی  شکل  به  ذوب آهن   کارخانه  ایجاد  برای  تالش  دومین 
می گردد.  باز  شاه  ناصرالدین  حکومت  سال  آخرین  به  آن 
بارزترین  از  مظفرالدین  داماد  صنیع الدوله«،  قلی خان  »مرتضی 
فناوران ایران در آن دوره که اولین رئیس مجلس ملی ایران و از 
تدوین کنندگان قانون اساسی مشروطه هم بود در کنار برنامه های 
انتقال صنایع نوین غربی  تحول طلبانه اش در فضای سیاسی در 
انتقال  ایران نیز ید طوالیی داشت. مشهور است که او برای  به 
صنایع نساجی، کبریت سازی و تولید قند به ایران تالش بسزایی 
داشته است. عالوه بر این موارد او همان سال ها پیگیر راه اندازی 
صنعت ذوب آهن  در ایران هم بود که پس از ترور شاه دست از 
کار نکشید و در دوران مظفرالدین شاه نمونه  ای از کوره »آهن 
این  کرد. سنگ آهن  نصب  فعلی  داوودیه  منطقه  در  را  تراشی« 
کارگاه  به  و  حمل  چهارپایان  با  قلعه«  »پس  کوه های  از  کوره 
منتقل و زغال سنگ آن هم از منطقه شمشک استخراج می شد. 
این تالش با کارشکنی قوای روس و انگلیس و در رقابت با رقبای 
خارجی شکست خورد. نبود نیروی ماهر، هزینه باالی حمل و نقل 
و واردات فوالد ارزان دست به دست هم دادند که این سرنوشت 

باردیگر برای تاسیس ذوب آهن  در ایران رقم بخورد. 

tدستورساختکارخانهذوبآهن
با  ذوب آهن   صنعت  به  دستیابی  برای  تالش ها  اگرچه 
ناکامی روبرو شده بود اما اهمیت دستیابی به این صنعت مانع از 
تالش های بعدی نشد. هرچند جنگ جهانی اول و نا آرامی های 
داخلی فرصت را از بسیاری از توسعه طلبان ایران گرفت اما یک 
سال بعد از تاجگذاری رضاشاه، مستوفی الممالک در برنامه دولت 
خود به مجلس شورای ملی وعده تاسیس کارخانه ذوب آهن در 
ایران را مطرح کرد. در همان سال قانونی در مجلس به تصویب 
رسید که براساس آن دولت مکلف بود چهار میلیون و 500 هزار 

تومان از محل عایدات قند و شکر را به تأسیس کارخانه ذوب آهن 
اختصاص دهد. بر این میان »مسیو هارتمان« در سال 1306 ه. 
ش. و »مسیو مارتن« در سال 1308 ه. ش. از طرف وزارت فواید 
عامه در راستای مطالعات ضروری برای احداث واحدهای تولید 

آهن و فوالد در ایران انتخاب شدند.
تصمیمات  این  گویا  و  برنامه ریزی ها گذشت  این  از  سال   4  
تصمیم  اساس  همین  بر  اینکه  تا  بود  گذاشته  فراموشی  به  رو 
والی  روزها  آن  که  صناعت  وزیر  اولین  فرخ،  مهدی  شد  آن  بر 
آذربایجان است، برای چنین کاری به تهران فراخوانده شود. او 
را به تصدی اداره صناعت منصوب کردند تا مساله ذوب آهن در 
کلنگ  اولین  بعد،  ماه  سه  قرارگیرد.  عاجل  اقدام  و  کار  دستور 
شهربانو«  بی بی   کوه  »پشت  امین آباد  در  کارخانه  ای  تاسیسات 
این تالش ها، سایر  با همه  اما  به زمین خورد؛  واقع در شهرری 
مقامات در کارشکنی برای تامین اعتبار و امکانات کم نگذاشتند 
و همین موجب شد که فرخ قهر و کار را نیمه تمام رها کند. در 
بخشی از خاطرات فرخ در علت استعفایش آمده است: »محمود 
بدر )وزیر دارایی( وقتی پول در اختیارم نمی گذاشت و عرصه را بر 

من تنگ می کرد به  ناچار باید از کابینه خارج می شدم.« 

tتالشنافرجامساختذوبآهن
رفتن فرخ کار را در امین آباد ناتمام گذاشت اما این به معنای 
به  رضاشاه  نبود؛  صنعت  این  به  دستیابی  برای  تالش ها  پایان 
دنبال دستیابی به این آرزو و ایجاد کارخانه ذوب آهن و آوردن 
برای  رایزنی  دوم،  از جنگ جهانی  پیش  ایران  به  فوالد  صنعت 
قرارداد با کمپانی »دماگ-کروپ« آلمان را در سال 1317 آغاز 
 15 کارخانه  یک  احداث  موجب  می توانست  قرارداد  کرد.این 
هزار تنی ذوب آهن در ایران شود. در ابتدای کار آلمان ها محل 
ورامین  حوالی  را  آن  ماشین آالت  نصب  و  کارخانه  این  احداث 
انجام  حال  در  کارها  مرور  به  شد.  شروع  کار  و  کردند  ارزیابی 
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بود و همه چیز آماده کلنگ زنی نخستین کارخانه ذوب آهن بود 
فرمان  تا  کردند  دعوت  ورامین  به  را  رضاشاه  امر  متصدیان  که 
ساخت این کارخانه را صادر کند. ولی در نهایت تصمیم این شد 
که محل کارخانه عوض شود. امان اهلل میرزا )جهانبانی( عهده دار 
شدن  بسته  و  جدید  محل  انتخاب  درباره  کشور  صناعات  اداره 
قرارداد با این کنسرسیوم به ابوالحسن ابتهاج که در آن زمان دبیر 
شورای اقتصادی دولت بود چنین گفت: شب و روز با نمایندگان 
 دماگ -  کروپ مذاکره کردند و قرارداد ذوب آهن را در کرج، با 
بدانند  واقعاً  اینکه  امضا کردند. بدون  هزینه 23 میلیون مارک، 

چه کار می کنند.«
ابتهاج هم درباره این قرارداد معتقد بود: »امضای قرارداد با این 
با عجله  بود  آلمان  بزرگترین شرکت های صنعتی  از  شرکت که 
و بدون مطالعه کافی انجام شد و در نتیجه محل نامناسبی در 
کرج برای این کار تعبیه شد... برای اجرای چنین طرحی الزم 
بود مطالعات بسیار دقیقی، مخصوصاً از نظر تعیین محل مناسب 
به  به طوری که دسترسی  بیاید،  به عمل  برای احداث کارخانه 

معادن سنگ آهن و زغال سنگ و آب مورد نیاز آسان باشد.«
در آن دوران، بانک جهانی با احداث ذوب آهن  در کشورهای 
در حال توسعه مخالف بود و مدعی بود که این صنعت تاثیرات 
مخربی برای این کشورها به همراه دارد. با وجود چنین شرایطی 
یک  و  شد  تعیین  کار  سرپرست  به عنوان  زنجانی  اسماعیل 
تیمی دو  در  تا  او شد  با  مامور همکاری  فرانسوی هم  متخصص 
محوطه  ای  در  کارخانه  این  ایجاد  برای  را  الزم  مطالعات  نفره 
و  )ابتهاج(  ایران  نماینده  میان  رایزنی ها  دهند.  انجام  کرج  در 
این  ادامه پیدا کرد. در  بر اساس همین مطالعات  دماگ کروپ 
که  می کند  تاکید  موضوع  این  بر  آلمانی  شرکت  نماینده  میان 
دو  تأمین  توان  فقط  شمال  سنگ آهن  معادن  اینکه  دلیل  »به 
سال از نیاز این کارخانه را دارد که همین میزان هم از کیفیت 

مناسبی برخوردار نیست؛ این طرح عملی نیست.« عالوه بر این 
زغال سنگ منطقه هم به عنوان سوخت کارخانه کیفیت مناسبی 
محلی  چنین  انتخاب  دلیل  تنها  ابتهاج  خاطرات  بنابر  نداشت. 
این  علت  بیان  در  بود.  همایونی  فرمان  کارخانه  احداث  برای 
تصمیم نماینده شرکت آلمانی به نماینده ایران گفته بود که »به 
ما گفتند شاه دستور داده محل کارخانه باید همین جا باشد و ما 

نیز به ناچار قبول کردیم.«
آغاز  کارخانه  احداث  کار  فرودها  و  فراز  این  تمام  با  باالخره 
چندی  شد.  نصب  تاسیسات  این  در  آالت  ماشین  از  بخشی  و 
همه  باردیگر  و  رسید  راه  از  دوم  جهانی  جنگ  که  نگذشت 
معادالت را برای احداث ذوب آهن  بر هم زد. کشتی حامل قطعات 
کارخانه ذوب آهن  کرج در راه انتقال از بندر  هامبورگ به طرف 
مدیترانه و به مقصد ایران در نزدیکی سواحل مصر توسط ارتش 
انگلیس و متفقین مصادره و به حبشه برده؛ قسمتی مفقود و بقیه 
به اتیوپی منتقل و در آنجا رها می شود. به عبارتی طی این برنامه 
گسترده تنها حدود 8500 تن از مواد و لوازم کارخانه ذوب آهن 
که 2500 تن آن مواد نسوز بود به ایران وارد شد. در این سال ها 
رضاشاه از حکومت خلع شد و فرزندش محمدرضا روی کار آمد 
اما به محض آرام شدن جهان دولت، غالمعلی فریور را مامور کرد 
که ماشین آالت خریداری شده را به ایران بیاورد. او ترتیب حمل 
ایران  به  فرسوده  و  زنگ زده  ماشین آالت  تن  چندین  و  داده  را 
تحویل داده و در سوله هایی که در کرج برای ذوب آهن ساخته 
نگهداری  استفاده،  و  بعدی  مطالعات  و  بررسی  بود، جهت  شده 
شد. در نهایت مطالعات بر آنچه باقی مانده بود انجام گرفت که 
که  است  فرسوده  و  زنگ زده  آنقدر  ماشین آالت  این  داد  نشان 
قابلیت استفاده برای ساخت کارخانه ذوب آهن را ندارد. بنابراین 
این تالش برای تاسیس کارخانه ذوب آهن  هم به در بسته خورد.
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در ایران سازی ناکام به کمر غربیها t
احداثکارخانهذوبآهنبستند.

احداث  برنامه های  پیگیری  مدتی  برای  اتفاقات،  این  از  پس 
ذوب آهن  متوقف شد اما با ورود به دهه 30 باردیگر مجموعه  ای از 
مطالعات پیرامون احداث کارخانه در شهر ازنا در استان لرستان 
و سپس در کرمان با همکاری شرکت آلمانی صورت گرفت. که 
به موجب آن در سال 1337 ابتهاج اعالم کرد نمایندگان کروپ 
برای از سر گیری فعالیت های مربوط به احداث ذوب آهن  به تهران 
می آیند. در اردیبهشت ماه سال 1338 گروهی از کارخانه کروپ 
اعتبار جهت احداث ساختمان  تامین  به تهران آمدند و موضوع 
وزیر  ارهارد  دکتر  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ذوب آهن  کارخانه 
میلیون   800 مبلغ  به  اعتباری  پرداخت  با  آلمان  دولت  اقتصاد 
مارک برای کلیه هزینه های مراحل مختلف پروژه ذوب آهن ایران 
موافقت کرد اما اعتباری که ابتدا به ایران داده می شد 360 میلیون 
از  دیگری  گروه   1338 اسفندماه  اوایل  در  کمی بعد  بود.  مارک 
کارشناسان آلمانی به ایران آمدند و مذاکرات با سازمان برنامه10 
روز ادامه پیدا کرد اما گویا برنامه ها خوب پیش نرفته بود که در 
همین زمان خبرهایی مبنی بر عدم اعطای اعتبار الزم از سوی 

سازمان برنامه برای ساختمان کارخانه ذوب آهن منتشر شد. 
در ابتدا سازمان اظهارنظری در این زمینه نکرد اما در نهایت با 
تایید این اخبار اعالم کرد که: »بر اساس مذاکرات اجرای مرحله 
اول صنعت ذوب آهن چهار سال به طول می انجامد و هزینه آن 
بنابر چهار میلیارد و 680 میلیون ریال پیش بینی می شود اما در 
به  کارخانه ذوب آهن  تاسیس  برای  دوم  برنامه هفت ساله  قانون 
ظرفیت 60 الی 90 هزار تن در سال اعتباری به میزان دو هزار 

میلیون ریال تصویب شده است.« در نهایت برای پرداخت اولین 
پیش قسط قرار شد چند کارخانه داخلی کشور به فروش برسد 
اما فروش این کارخانه ها عملی به نظر نمی رسید. زیرا آنها چند 
کارخانه کوچک بودند که روی دست دولت مانده بودند. بنابراین 
با شرایط پیش آمده و اعالم نظر سازمان برنامه، دستیابی به این 

هدف به آینده موکول شد.

tآغازدوبارهمذاکرات
اواخر دهه 30 به همت جعفر شریف امامی  وزیر صنایع و معادن 
دیگر  بار  افتاد  اتفاق  وزارت خانه  این  از سوی  که  رایزنی هایی  و 
و درباره کارخانه  آمده  ایران  به  آلمان  از کارخانه کروپ  هیاتی 
در هتل  آلمانی  مذاکره کنندگان  مذاکره شد.  ذوب آهن مشغول 
متن  روز  آن  فردای  بود  این  بر  قرار  و  شدند  مستقر  هیلتون 
بنا  شب  همان  برسد.  طرفین  امضای  به  شده  تنظیم  توافقنامه 
به  آلمان  رئیس جمهور  از دفتر  تلفنی  نیازمند،  اظهارات رضا  بر 
آنها می شود و به آنها دستور می دهند که قرارداد را امضا نکنند 
و فوری به آلمان برگردند. کارشناسان آلمانی گویا در پاسخ گفته 
بودند که هواپیمایی که ما را به سرعت از ایران خارج کند، وجود 
برای  آلمان هواپیمایی اختصاصی  بر همین اساس دولت  ندارد. 

آنها می فرستد و آنها را به آلمان بازمی گرداند. 
ساعت 9 صبح، وزیر صنایع و معادن وخبرنگاران در وزارت خانه 
بودند؛  رسمی  قرارداد  امضای  برای  آلمانی  کارشناسان  منتظر 
وقتی خبری از آنها نشد؛ شریف امامی  می گوید که »به هتل محل 
اقامت آنها )هتل هیلتون( تلفن کنید ببینید کارشناسان آلمانی 
کجا هستند.« که متصدی هتل پاسخ می دهد: »دیشب آلمانی ها 
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تیاژپروم  شرکت  توسط  آن  اجرایی  عملیات  و  رسید  مجلس 
اکسپورت )Тяжпромэкспорт( آغاز شد.

عالوه بر آن قرار بر این شد که روس ها کارخانه ماشین سازی 
هم در اراک بسازند و یک خط لوله گاز از چاه های نفت در جنوب 
ایران تا رودخانه ارس، سرحد شوروی با ایران بکشند. نیازمند در 
این زمینه نیز چنین نوشته است: »برای اینکه دولت ایران بداند 
روس ها چه اندازه از گاز را مصرف می کنند، کنتوری نصب شده 
با مشاهده میزان گاز مصرفی قیمت  ایران  بانک مرکزی  تا  بود 
کند.  اعالم  این کشور  به  و  محاسبه  را  به شوروی  گاز  صادرات 
روس ها هم وقتی که ماشین آالت را به ما تحویل می دادند بانک 
پایاپای  تا حساب ها  مرکزی قیمت آن را در دفاترش می نوشت 
ایران  روابط  از سال ها  باعث شد، پس  احداث ذوب آهن  بشود... 

و شوروی که همیشه غیردوستانه بود، خوب و دوستانه شود.«
بر اساس تحقیقاتی که این شرکت در اواسط سال 1344 با 
همکاری کارشناسان ایرانی انجام داده بود؛ حدود 11 ناحیه در 
اطراف اصفهان از نظر زمین شناسی، مهندسی، شبکه ارتباطی، 
فنی  عوامل  سایر  و  انسانی  نیروی  لزوم،  مورد  برق  گاز،  آب، 
اقتصادی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتیجه دشت 
ریز در 45 کیلومتری جنوب غربی  قریه  واقع در شمال  طبس 
ناحیه  مناسب ترین  زاینده رود  کیلومتری   5 فاصله  به  اصفهان 
تشخیص داد شد که قرار بر این شد کارخانه ذوب آهن  اصفهان به 
ظرفیت 600-500 هزار تن، قابل توسعه در مرحله اولیه تا 1.9 
میلیون تن و در مرحله بعد تا چهار میلیون تن توسط مهندسان 

روسی ساخته شود. 
نگرانی عمده دولتمردان در ایران و کشورهای غربی این بود 
که ایران در دام یا دامان کمونیست بیفتد اما گویا روس ها خود 
با  منطبق  روابطی  بر  و  کرده  پیش دستی  نگرانی  این  برابر  در 

حسن نیت تاکید داشتند.
نیازمند در این زمینه می نویسد: »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 
اطمینان  عمر  یک  از  بعد  باالخره  در نمی آوریم.  جاسوسی  و 
نداشتن و دشمنی، روس ها با ما به اصطالح رفیق شده بودند.« 

لوازم خود را جمع کردند، حساب هتل را دادند و ساعت 10 شب 
تماس  از  پیش  که  می شود  معلوم  بعدها  رفتند«  کشورشان  به 
با مذاکره کنندگان آلمانی، رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور 
آلمان تلفن کرده و گفته است »اگر قرارداد تاسیس ذوب آهن امضا 
تولید می کنیم،  را که در شیکاگو  تولیدیمان  ما آهن های  شود، 
به  برگردند.«  اینها  بدهید  دستور  بنابراین  بفروشیم.  نمی توانیم 
کارخانه  ساخت  برای  آلمانی  کروپ  شرکت  پرونده  ترتیب  این 

ذوب آهن  در ایران بسته می شود.

tهمقراردادبستهشدوهمروسهاکمونیست
بازیدرنیاوردند

و  خارجی  سیاست  فضای  در  گسترده  تغییرات  با   40 دهه 
آلمانی  رفتار کارشناسان  از  اقتصاد همراه شد؛ دولت سرخورده 
تولیدات  به  غربی ها  از چشم  دور  به  که  کرد  را جزم  عزم خود 
صنعت ذوب آهن  دست یابند. در این دهه وزارت اقتصاد با ادغام 
سه وزارت خانه صنایع و معادن، بازرگانی و اقتصاد تاسیس شد و 
علی نقی عالیخانی سکان اقتصاد و تولید کشور را در دست گرفت. 
همین زمان بود که به مرور روابط شاه با روس ها بیشتر شد و گویا 
در همین رفت و آمد شاه به مسکو بود که جرقه همکاری صنعتی 
اگرچه  برای احداث کارخانه ذوب آهن  زده شد.  میان دو کشور 
همه مذاکرات مخفیانه بود اما رفت و آمد کارشناسان روس به 
گفته  به  کرد.  مشکوک  را  امریکایی ها  ویژه  به  غربی ها  ایران، 
نیازمند که در آن زمان مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران بود؛ در ابتدا امریکایی ها تالش کردند اطالعاتی از 
محمد یگانه که از مدیران ارشد وزارت اقتصاد بود، به دست آورند 
اما او دعوت به سفارت آمریکا را نپذیرفت. پس از آن، عالیخانی 
را به سفارت دعوت کردند؛ علیخانی هم که حدس می زد داستان 
از چه قرار است به همراه مهندس اصفیا رئیس سازمان برنامه به 
مهمانی آنها رفت. سئوال ها درباره آمد و رفت کارشناسان روس 
اگر چه هنوز قراردادی  به میان می آید؛ عالیخانی هم  ایران  در 
میان دو کشور امضا نشده بود؛ مدعی شد که همین امروز قرارداد 
ذوب آهن  را با روس ها منعقد کردیم و به این شکل مانع از ادامه 
پیگیری ها و تالش برای نفوذ امریکایی ها در مذاکرات فیما بین 
ایران و شوروی شد. در نهایت قرارداد ذوب آهن  در روز 22 دیماه 
1344 به امضای طرفین رسید و در 23 دی ماه 1344 به تصویب 
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صورت  عظیمی به  زیربنایی  برنامه های  طرح  این  خاطر  به 
ساختمان سد  شاه عباس کبیر، راه آهن اصفهان به یزد و کرمان، 
دست  در  منطقه  این  سراسر  در  غیره  و  برق  شبکه  توسعه 
کارگاه های  ایجاد  با  دیماه  اول  نیمه  در  بعد  اجراست.« 4 سال 
بهره برداری   1 شماره  بلند  کوره  و  اگلومراسیون  کک سازی، 
تولید  آن  از  پس  سال  یک  شد.  آغاز  تولید چدن  با  مجتمع  از 
محصوالت فوالدی نیز با راه اندازی بخش فوالدسازی و مهندسی 
نورد با ظرفیت 550 هزارتن در سال شروع به کار کرد و در روز 23 
اسفند 1351 )1974 میالدی( آلکسی کاسیگین، رییس شورای 
وزرای شوروی، برای حضور در مراسم گشایش و افتتاح کارخانه 
ذوب آهن اصفهان به همراه دخترش وارد تهران شد. متعاقب آن 
در سال 1351 کارهای ساختمانی و اجرایی طرح توسعه برای 
احداث  با  سال  در  فوالد  تن   1٬900٬000 ظرفیت  به  رسیدن 
آگلومراسیون،  مختلف  بخش های  توسعه  و   2 بلند شماره  کوره 
کک سازی، فوالدسازی، نورد و ... آغاز شد؛ و عملیات ساختمانی 

مجتمع چدن در سال 1357 به اتمام رسید.

tبرآوردهشدنیکرؤیا
به  شروع  تا  قرارداد  امضای  از  بعد  سال های  تمام  در  البته 
فعالیت کارخانه ذوب آهن  این موضوع از امریکایی ها مخفی ماند 
تا دخالت آنها موجب برهم خوردن روابط ایران و شوروی نشود. 
تا اینکه عملیات ساختمانی اسفندماه سال 1346 با حضور شاه، 
وزیر دربار، نخست وزیر، وزیر اقتصاد و مقامات و مسئوالن اصفهان 
به کار کرد.همانجا که سخنان محمدرضا  به صورت رسمی آغاز 
پهلوی همراه با گله گذاری و انتقاد از عملکرد غربی ها انجام شد. 
پس از او، عالیخانی در جایگاه ایستاد و نقش ذوب آهن اصفهان را 
در تحوالت آتی صنعت کشور ترسیم کرد: »بی گمان امروز برای 
ملی  و همت  اراده  با  که  است چرا  بزرگی  روز  ایران  ملت  همه 
یکی از آرزوهای دیرینه ملت صورت عمل به خود می گیرد. ولی 
از آن باالتر امروز را باید بحق نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی و 
صنعتی ایران دانست. با پیدایش این واحد غول آسا نه  تنها به نحو 
بی سابقه ای بر قدرت صنعتی و فنی کشور افزوده می شود بلکه 

چهره مناطق مرکزی ایران دگرگونی فاحشی می یابد.
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کرد. این مهم به واقع شاهکار بزرگی برای صنعت فوالد کشور به 
شمار می رود که در اذهان مردم ایران زمین تا همیشه جاودانه 

است. 
ایران،  فوالد  تولید  اصفهان محور  استان  احداث ذوب آهن،  با 
قرار گرفت. گزینش اصفهان به این علت بود که این استان در 
مرکز کشور قرار داشت و با آسیب های مرزی کمتری مواجه بود 
و همچنین قرارگیری آن در کنار معادن که فاصله آن تا معدن 
یزد 200 تا 300 کیلومتر  بود و  قرار گیری در جوار رودخانه 
زاینده رود از سایر مزیت های آن بود. عالوه بر این مزایا، اصفهان 
شهر صنعتگران ماهر و زبردستی است که در زمینه های مختلف 

نقش آفرین بودند و تاریخ گواه این موضوع است. 
حضور  هم  روس  کارشناسان  ذوب آهن  ساخت  زمان  در 
داشتند اما محور اصلی کار در اختیار صنعتگران، کارگران ماهر 
و متخصصین و کارشناسان و مهندسین ایرانی بود که با احداث 
ارائه داد.  این شرکت خدمات بسیاری را به دیگر صنایع کشور 
با ورود ذوب آهن به ایران و تولید 550 هزار تن که طرح اولیه 
روس ها بود، طبیعتاً دو محور برای توسعه مورد توجه قرار گرفت: 
1( توسعه ذوب آهن بود که پس از بهره برداری اولیه 550 هزار 
تن متوجه شدند این کارخانه با امکانات و تجهیزات نصب شده 
توان افزایش تولید به میزان 700 هزار تن را داراست لذا طرح 
یافت  افزایش  به یک میلیون و 900 هزار تن  توسعه ذوب آهن 
که گستره این موضوع در تمامی زمینه های خط تولید ذوب آهن 
و  را داشت  مادر ذوب آهن  ایران، صنعت  آنجایی که  از  بود. 2( 
داشتند،  وجود  نیز  فوالد  تولید  تر  کوچک  صنایع  آن  کنار  در 
برنامه ریزی شد که تولید فوالد در آن مقطع به مرز 5 میلیون 
تن برسد. بدین منظور شرکت های کوچک تر در شهرهای دیگر 
پیش بینی شد که مقاصدی از جمله اشتغال زایی و تولید فوالد 
در مناطق دور دست و همچنین توسعه صنعت را از شرق کشور 
موقعیت  آن  در  بنابراین  بودند.  داده  قرار  توجه  مورد  غرب  به 

با شنیدن کلمه مادر معنایی همچون ایثار، دلسوزی و تعهد 
و عالقه خاصی  با عشق  مادر  که  متبادل می شود چرا  به ذهن 
فرزندان خویش را پرورش می دهد و برای رشد و تعالی آنها از 
حال  نمی ورزد.  دریغ  شرایط  سخت ترین  در  حتی  تالشی  هیچ 
صحبت از مادری است به گستره ایران زمین... مادری از جنس 
فوالد که فرزندان پوالدینی را در دامان خود پرورش داده است 
ابد به یادگار  و در جای جای ایران زمین نامی نیک از خود تا 
گذاشته است، فرزندانی پویا و خالق که در حیات صنعتی کشور 
همچون قلبی تپنده هر روز با تکیه بر آموخته های مادر خویش 
برای رشد و شکوفایی بیشتر کشور تالش می کنند. چرا که فرزند 
آیینه خانواده خود است.... در خصوص فرزندان ذوب آهن اصفهان 
با یکی از فوالدمردان این شرکت که با تعصب و هیجان خاصی 
از این فرزندان با وفا و صدیق سخن می گوید، گفتگویی صمیمی 
انجام دادیم. مهندس سیروس موتمن که نامش با صنعت فوالد 
و کوره بلند ذوب آهن اصفهان گره خورده است. وی هم اکنون 
به عنوان مشاور فنی مدیرعامل ذوب آهن و همچنین مدیرعامل 
فوالد کشور  کنار صنعت  در  رضا همچنان  قائم  مجتمع صنایع 
است. مهندس سیروس موتمن درباره تأسیس ذوب آهن چنین 
می گوید: یکی از آرمان های بسیار بزرگ ایرانیان داشتن صنعت 
با  خارجی  کشورهای  که  مشکالتی  به  توجه  با  بود.  ذوب آهن 
ارائه این تکنولوژی به کشورمان نبودند  ایران داشتند حاضر به 
اصفهان در سال 1344  احداث ذوب آهن  قرارداد  نهایت  در  اما 
با کشور شوروی سابق منعقد شد و در سال 1346 کلنگ این 
من  دیدگاه  از  شد.  زده  اصفهان  در  فوالد  تولید  عظیم  شرکت 
احداث ذوب آهن در آن زمان و تحت شرایط حاکم بر آن دوران، 
بزرگترین پروژه صنعتی در کشور بود که ظرف مدت چهار سال 
کلنگ زنی شد و در سال 1350 اولین بهره برداری از کوره بلند 
شماره یک ذوب آهن انجام گرفت و آرزوی ملی ایرانیان محقق 
به صنعت فوالد روشن  را  اصفهان چشم همگان  شد. ذوب آهن 

مهندس سيروس مؤتمن:

جوشش صنعت فوالد کشور از 
چشمه ذوب آهن اصفهان
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ذوب آهن اصفهان بود که می توانست به توسعه صنعت فوالد در 
اقصی نقاط کشور کمک کند زیرا تنها مرکزی بود که علی رغم 
انسانی متخصص، فرایندهای طراحی،  حضور فعال سرمایه های 
توسعه  کلیدهای  شاه  عنوان  به  را  بهره برداری  و  نصب  ساخت، 
به  اصفهان  ذوب آهن  بود.  نهادینه ساخته  درون خود  در  فوالد 
عنوان پیشکسوت تولید فوالد در کشور با استفاده از سنگ آهنی 
از  اعم  ساختمانی  پروفیل های  می شد،  استخراج  معادن  از  که 
تیرآهن، آرماتور، نبشی، ناودانی و... که محصول نهایی نورد بود 

را در سبد محصوالت خود قرار داد . 
صنایع  احداث  و  فوالد  توسعه  در  اصفهان  ذوب آهن 
واقف  آن  بر  همگان  كه  داشت  بی بدیلی  نقش  مختلف 

هستند.
ذوب آهن اصفهان در ساخت سایر صنایع نقش مستقیم داشته 

است. از مهمترین این صنایع می توان موارد زیر را برشمرد: 

= فوالد ميبد یزد 
مهندس  حضور  زمان  در  و   70 دهه  در  اصفهان  ذوب آهن 
کوره  یک  احداث  و  چدن  تولید  برای  شرکت،  این  در  صادقی 
بلند 500 متر مکعبی، منطقه میبد یزد را انتخاب کرد. تعدادی 
کردند.  فعالیت  به  شروع  واحد  این  احداث  برای  سهامداران  از 
در آن زمان 49 درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت ملی 
ایران و 25 درصد آن متعلق به شرکت های تولیدی بود  فوالد 
قائم  هلدینگ  )مانند  بود.  گرفته  شکل  ذوب آهن  درون  از  که 
تعدادی  و  نظیر شهرداری  ارگان هایی  از   نیز  درصد  رضا(. 15 
بلند را در میبد احداث کردند  این کوره  از سهامداران حقیقی 
امور  و  شد  ارائه  اصفهان  ذوب آهن  سوی  از  آن  اولیه  طرح  که 
مهندسی توسط شرکت فوالد تکنیک که زیر مجموعه هلدینگ 
قائم رضا بود، انجام شد. ذوب آهن اصفهان به عنوان زیر مجموعه 
انسانی  نیروی  تامین  در  را  اساسی  نقش  فوالد   ملی  شرکت 
و  مستقیم  نقش  و  داشت  سرمایه گذاری  و همچنین  متخصص 
که  داشت  میبد  مترمکعبی  بلند 500  کوره  احداث  در  اساسی 
بعد به تولید 300 هزار تن در سال رسید و پس از فروش سهام 
بخش  را   بلند  کوره  طریق  از  چدن  تولید  سهامداران،  توسط 

خصوصی بر عهده گرفت. 
= فوالد مباركه 

یکی دیگر از کارهایی که ذوب آهن اصفهان برای توسعه فوالد 
بخشی  ساخت  و  همکاری  در  آن  بارز  نقش  داد،  انجام  کشور 
بندرعباس  در  آن  اولیه  طرح  که  بود  مبارکه  فوالد  مجتمع  از 
زیادی  بسیار  مباحث  انقالب  ابتدای  در  بود.  شده  پیش بینی 
مزیت های  به  توجه  با  اصفهان  در  مجتمع  این  که  شد  مطرح 
این شهر ساخته شود که در نهایت مسئولین کشوری و وزارت 
با تاسیس فوالد مبارکه در شهر صنعتی  صنایع و معادن وقت 
نیروی  و  کردند  موافقت  فوالد  تولید  قطب  عنوان  به  اصفهان 
کارخانه  در ساخت  متخصص ذوب آهن جهت همکاری  انسانی 

به آنجا اعزام شد. 
به تدریج برنامه ریزی برای تولید 5 میلیون تن فوالد انجام شد 
تاسیس  پنجگانه  طرح های  قالب  در  دیگر  فوالدی  واحدهای  و 
شدند. 1( فوالد سبا در جوار ذوب آهن با 700 هزار تن تولید، 
2( فوالد خراسان 550 هزار تن، 3( فوالد میانه برای تولید 550 
فوالد  توسعه  طرح های  از  برخی  اجرای   )4 آرماتور،   تن  هزار 

مبارکه، 5( فوالد خوزستان.
اصفهان  ذوب آهن  در  بود  مقرر  بسیاری  طرح های  همچنین 
انجام شود اما شرکت ملی فوالد تصمیم گرفت طرح های پنجگانه 
توسط  مبارکه  بازسازی  لذا  نماید  اجرا  مختلف  شهرهای  در  را 
سرمایه گذاری  با  خراسان  فوالد  و  سبا  طرح  شرکت،  همین 
نهایت  در  و  خوزستان  توسط  میانه  فوالد  اصفهان،  ذوب آهن 
شد.  واگذار  شرکت  همین  به  نیز  خوزستان  فوالد  بازسازی 
بنابراین نقش ذوب آهن اصفهان در توسعه فوالد کشور در چند 
بخش متمرکز شد که از جمله فوالد سبا برای تولید 700 هزار 
تن ورق با استفاده از آخرین تکنولوژی به روز دنیا به عنوان تولید 
اسلب یا تختال نازک که این فرایند کاهش حجم سرمایه گذاری 
انجام  پیوسته  ورق  تولید  زیرا  داشت  پی  در  را  نورد  واحد  در 
می گرفت یعنی ماشین ریخته گری تختال نازک رامستقیم روی 
استندهای نورد می فرستاد و تولید ورق انجام می گرفت که رقم 
حاصل  تولید  بودن  پیوسته  دلیل  به  صرفه جویی  توجهی  قابل 

می شد.
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= فوالد خراسان 
در سال 1381تولید 550 هزار تن آرماتور در فوالد خراسان 
انجام شد. سهامدار اصلی، این شرکت سرمایه گذاری آن و ارائه 
انجام  اصفهان  ذوب آهن  توسط  پیمانکاران  انتخاب  و  خدمات 
انسانی  نیروی  اعزام  با  ذوب آهن  نیز  بخش  این  در  می گرفت. 
متخصص نقش اساسی در ساخت این مجموعه فوالدی داشت. 

= قروه و همدان 
در سال 1381دو واحد دیگر که عمدتاً نقش انتقال تکنولوژی 
تولید فوالد را بر عهده داشتند در قروه و همدان ایجاد شدند که 
واحدهای کوچک 100 متر مکعبی با 70 هزار تن تولید چدن 
در سال بودند. در این دو منطقه نقش ذوب آهن بسیار مهم بود 
این دو واحد را شرکت ملی  از سهام  اینکه 49 درصد  به دلیل 
واحدها  این  راه اندازی  در  اصفهان  ایران داشت. ذوب آهن  فوالد 
ایران سهامدار  از سه منظر نقش داشت: 1( شرکت ملی فوالد 
عمده برخی از واحدهای ساخته شده بود که ذوب آهن اصفهان 
نیز بخشی از این شرکت به شمار می رفت. بنابراین نقش طراحی، 
سازندگی و اجرا را بر عهده گرفت. 2( درخشش تالشگران اولین 
فوالد  توسعه  برای  اصفهان(  )ذوب آهن  فوالدی  عظیم  شرکت 
کشور و حضور در صنایع مختلف به لحاظ استراتژیک بسیار مهم 
بود.3( به دلیل دارا بودن مواد اولیه )کک وآگلومره(، نقش تامین 

خوراک این کارخانه ها را در زمان بهره برداری بر عهده داشت. 

= فوالد خوزستان 
در سال 1373 ذوب آهن اصفهان در زمینه اعزام نیروی انسانی 
متخصص به فوالد خوزستان هم  کوتاهی نکرد و هر ماه تعدادی 
از نیروهای انسانی ماهر خود را برای راه اندازی و افزایش تولید 

فوالد در مجموعه خوزستان به این شرکت فرستاد. 

= فوالد آلياژی یزد 
در سال1372 شرکت دانیلی ایتالیا فوالد آلیاژی یزد را احداث 
انسانی  نیروی  به  نیاز مبرم  به دلیل  بهره برداری آن  زمان  کرد. 
را  خود  انسانی  نیروهای  دیگر  بار  اصفهان  ذوب آهن  متخصص، 
و  آموزش  از  پس  و  کرد  اعزام  مجموعه  این  به  قراردادی  طی 
تربیت نیروی انسانی متخصص بومی ، ذوب آهنی های با غیرت به 

خانه خود بازگشتند و مجدداً بر روی فعالیت های شرکت و تولید 
یک میلیون و 900 هزار تن ، و پس از آن نیزطرح توسعه سه 
میلیون و 400 هزار تن متمرکز شدند و این طرح های توسعه 
توسط متخصصین کارخانه و پیمانکارانی که تربیت کرده بودند 

ادامه یافت. 

سایر  ساخت  در  اصفهان  ذوب آهن  غيرمستقيم  نقش 
صنایع 

= نقش اقتصادی 
ذوب آهن به عنوان یک صنعت مادر در کشور به ویژه از بعد 
آهن،  واردات  از  ایران  نمودن  نیاز  بی  و  فوالد  تولید  اقتصادی، 
اهمیت دارد. این شرکت به دلیل دارا بودن مواد اولیه، سوخت و 
نیروی انسانی متخصص نقش آفرین بود. کشورهایی که صنایع 
سنگین مانند ذوب آهن دارند امتیازاتی که این صنعت برای آن 
این است که صنایع کشور در تمامی  به وجود می آورند  کشور 
سبب  ذوب آهن  وجود  اینکه  کنار  در  می یابد.  توسعه  زمینه ها 
در  بحمدا...  فوالد   تولید  و  در کشور شد  فوالد  توسعه صنعت 
حال حاضر به 21 و چهار دهم میلیون تن رسید و ظرفیت سازی 
برای 35 میلیون تن نیز صورت گرفته است. همچنین در برنامه 
چشم انداز 1404 کشور، دست یابی به تولید 50 میلیون تن فوالد 
در سال دیده شده است. دیگر صنایع مانند نفت، گاز، سیمان 
و... در کنار ذوب آهن نقش توسعه خود را در کشور نشان دادند. 
قبل از ذوب آهن، اصفهان با وجود صنایع کوچک، صنعتی بود 
اما توسعه صنعتی این شهر توسط صنایعی که در کنار واحدهای 
برکت  از  واقع  در  و  گرفت  فوالد خلق شدندشکل  تولید  بزرگ 
وجود این صنعت مادر، اصفهان چهره نوینی از خود عرضه کرد. 
این نقش غیر مستقیم ذوب آهن اصفهان در توسعه صنعت فوالد 
کشور و سایر صنایع، همه را مرهون این شرکت بزرگ نموده و 
مزیت های بسیاری را در صحنه بزرگ صنعتی کشور ایجاد کرده 
است و افتخار بزرگی برای کشور جمهوری اسالمی ایران است. 
آینده شاهد  زودی ظرف چند سال  به  به خدا  توکل  با  انشاا... 
این  از  کدام  هر  باشیم.  کشور  در  فوالد  تن  میلیون   50 تولید 
در جای جای  که  بودند  ایران  و صدیق  وفا  با  فرزندان  صنایع، 
نقشه پهناور کشور پایه گذاری شده اند و نقشی در توسعه فوالد 

کشور دارند. 
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= نقش ذوب آهن اصفهان در معادن 
پایه گذاری  ایران  در  اصفهان  ذوب آهن  که  دالیلی  از  یکی 
از معادن زغال  شد دارا بودن مزیت نسبی و غنی بودن کشور 
کشورها  از  بسیاری  دنیا  در  چه  اگر  بود.  آهن  سنگ  و  سنگ 
هستند که مواد اولیه ندارند اما از تکنولوژی برخوردار هستند و 
تولید فوالد را انجام می دهند. در سال 1344 که قرارداد ساخت 
نمودن  بهره برداری  قابل  و  ذوب آهن منعقد شد، توسعه معادن 
آنها و اکتشاف پهنه های معدنی ایران توسط کشور شوروی سابق 
انجام گرفت. بنابراین معادن و بنادر برای تامین برخی از مواد 
اولیه که به دالیلی از خارج وارد می شد و همچنین شرکت های 
تولیدی همه زیر چتر شرکت ملی فوالد قرار داشتند که صاحب 

تغییرات  و  توسعه  که  تدریج  به  اما  بود.  کشور  فوالد  صنعت 
اصفهان  ذوب آهن  متاسفانه  شد  انجام  مالکیت ها  در  ساختاری 
به عنوان پیشکسوت صنعت فوالد کشور برای تامین مواد اولیه 
تولید  این صنعت  خوراک  که  اولیه  مواد  شد.  مواجه  مشکل  با 
فوالد است متاسفانه به صورت خام صادر می شود و این موضوع 
مشکل آفرین است. در حال حاضر تکنولوژی تبدیل مواد خام 
را به محصول نهایی و دریافت ارزش افزوده را دارا هستیم که 
برنامه ریزی های  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  خوشبختانه 
از  یکی  انشاا...  است.  فروشی  خام  از  جلوگیری  درصدد  مدون 
معادن سنگ آهن را نیز در اختیار ذوب آهن اصفهان قرار دهند 

که این شرکت دچار کمبود مواد آهنی نباشد.
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= نقش ذوب آهن در تربيت نيروی انسانی 
کشور  در  فوالد  تولید  نقش  بر  عالوه  اصفهان  ذوب آهن 
انسانی  نیروی  تربیت  زمینه  در  صنایع؛  سایر  با  همکاری  و 
متخصص نیز نقش بارزی ایفا کرده است. در حال حاضر در هر 
هستند  کشور  صنعت  اصلی  محور  که  متخصصینی  ایران  جای 
کارآموزی،  آنان دوران  ارتباط هستند.  با ذوب آهن در  نوعی  به 
خدمت سربازی، استخدام و ... را به نحوی از این کارخانه عظیم 
تربیت   ، ذوب آهن  زیربنایی  کمک های  از  یکی  لذا  کردند.  آغاز 
نیروی انسانی متخصص و تزریق آن به بدنه صنایع مختلف بود. 
سایر  و  صنایع  واگذاری  که   44 اصل  اجرای  از  بعد  همچنین 
نیروهای  از  بسیاری  شد  مطرح  خصوصی  بخش  به  شرکت ها 
مختلف  های  زمینه  در  تولیدی  کارخانه های  محور  که  انسانی 
هستند در صحبت های خودشان عنوان می کنند که تجربه حضور 
زده  رقم  فعلی  شغل  در  را  آنها  موفقیت  اصفهان،  ذوب آهن  در 
است. این افراد سفیران این کارخانه مادر صنعتی در جای جای 
به  بنده هم خوشحال هستم که  به شمار می روند.  زمین  ایران 
بر  تکیه  با  کشور  فوالد  خانواده صنعت  از  کوچکی  عضو  عنوان 
و  هستم  مجموعه  این  کنار  در  همچنان  خود،  تجربه  و  دانش 

همواره برای رشد و اعتالی آن از هیچ تالشی دریغ ندارم. 

ذوب آهن  سالگی   50 كه  مزیت هایی  مهمترین   =

اصفهان به كشور هدیه داد  
معموالً وقتی می خواهند از باب تجربه، تخصص و پیشکسوت 
توجه می کنند.  آنها  و سال  به سن  بزنند  را محک  افراد  بودن 
رسیده  سالگی  به 50  فوالد  که صنعت  بسیار خوشحال هستم 
به  ایران  کشور  برای  سال   50 این  طی  که  مزیت هایی  است. 
صنعت  راه اندازی  و  ساخت  با  که  است  این  شد  آورده  ارمغان 
یافت،  افزایش  افراد صنعتی  نفس  به  اعتماد  اصفهان،  ذوب آهن 
مدیران فنی بسیاری آموزش دیدند و منشأ اثر شدند. مجموعه 
ذوب آهن اصفهان به عنوان یک دانشگاه کاربردی با قدمت 50 
سال در مقابل سایر صنایع مزایا و دستاوردهای قابل توجهی را 

ارمغان آورده است. رشدی که صنعت کشور در  به  برای کشور 
این 50 سال در کنار ذوب آهن اصفهان کسب نموده قابل تحسین 
است. تکنولوژی های خوبی در کنار ذوب آهن داشتیم، طرح قائم 
به عنوان تولید آهن اسفنجی در کنار روش های متداول دنیا است 

و صاحب امتیاز آن کشور جمهوری اسالمی ایران است. 

= نقش ذوب آهن اصفهان در شهرسازی 
زمانی که ذوب آهن در 35 کیلومتری شهر اصفهان در دشت 
کنار  در  که  بود  این  اولیه  بحث  شود  تاسیس  شد  مقرر  طبس 
ذوب آهن یک شهرک صنعتی داشته باشیم که نیروهای متخصص 
را در کنار ذوب آهن به دو دلیل اسکان دهیم: هزینه حمل و نقل 
زیادی به شرکت تحمیل نشود و دیگر اینکه کارکنان با اسکان در 
جوار شرکت هر لحظه که نیاز باشد می توانند در کمترین زمان 
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در کارخانه حضور می یابند و مشکل مسکن نیز نخواهند داشت. 
برنامه های  جزء  انسانی شرکت  نیروی  اسکان  اینکه  به  توجه  با 
منطقه  دو  شهر،  احداث  برای  شرکت  این  بود،  ذوب آهن  مهم 
اولین شهرک در  ابتدا شهرک صنعتی واحد که  انتخاب کرد  را 
جوار صنعت در کشور محسوب می شد و متخصصین ذوب آهن 
اقامت داشتند، سپس کلنگ  آن  با کارشناسان روس در  همراه 
شهر فوالدشهر در سال 1346 و در شش کیلومتری ذوب آهن 
زده شد. در کنار آن ساخت منازل، امکانات شهری و ... مطرح 
شد. نیروهایی که در ابتدا کار ساخت ذوب آهن را انجام می دادند، 
ساخت منازل شهر فوالدشهر را نیز به صورت همزمان بر عهده 
گرفتند. در ذوب آهن عالوه بر کارگاه هایی که ساخت قطعات و 
تجهیزات کارخانه را انجام می دادند، در واحد ساختمانی ذوب آهن 
نیز تجهیزاتی وجود داشت که پیش ساخته های منازل مسکونی  

به صورت انبوه در آن انجام می گرفت، این پیش ساخته ها را  پس 
از ساخت به فوالدشهر حمل می کردند و در آنجا سریع از طریق 
این قطعات برج ها و ویالها ساخته و به کارکنان در عرض چندین 
ذوب آهن  از  یادگاری  بزرگ  شهر  این  می شد.  داده  تحویل  ماه 
ساخته  این شرکت  کارکنان  توانای  به دست  که  است  اصفهان 
برای ساخت منازل پیش ساخته  الگویی  بزرگ  شد. همین کار 
در کشور شد. ذوب آهن پس از اتمام کار ساخت منازل فوالدشهر 
مختلف کشور  نقاط  سایر  به  ارسال  و  پیش ساخته ها  تولید  در 
پایان  به  فوالدشهر  ساخت  کار  اینکه  از  قبل  بود.  آفرین  نقش 
برسد کارکنان در اصفهان ساکن بودند. اتوبان ذوب آهن قباًل یک 
جاده دو طرفه بود و حوادث ناگواری داشت با احداث ذوب آهن 
اتوبان فعلی با سرمایه گذاری توسط  در 35 کیلومتری اصفهان، 
باند  اطراف  که  نیز  فعلی  موج شکنی های  شد.  ساخته  کارخانه 
اتوبان ذوب آهن نصب شده اند توسط این شرکت سرمایه گذاری 
و تولید شد و برای نصب به اداره راه و ترابری تحویل داده شد. 

ذوب آهن اصفهان با ساخت مراکز تفریحی، سیاحتی و اقامتی 
پرسنل  رفاه  به مساله  توجه  نیز علی رغم  در شهرهای مختلف 
در رونق صنعت گردشگری و اقتصاد شهرهای مختلف نیز نقش 
موثری داشته است. به عنوان مثال شهرستان چادگان با تاسیس 
مراکز رفاهی ذوب آهن در ایران شناخته شد و از رونق اقتصادی 
به  متعلق  رضا  قائم  خیریه  موسسه  قباًل  است.  برخوردار  خوبی 

ذوب آهن بود و در امور خیریه نیز نقش داشت.
انشاا... ذوب آهن همیشه پایدار باشد و در کنار تولید محصوالت 
فوالدی با برند مطرح جهانی،  نقش اجتماعی و فرهنگی خود را 

همچون گذشته در کارنامه ایران زمین ثبت نماید. 
رویکرد  با  که  اصفهان  ذوب آهن  عمومی  روابط  از  پایان  در 
جدید خود در عرصه اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی، انتقال 
دانش، تجربیات و تاریخچه ذوب آهن اصفهان از نسل های گذشته 
به نسل جدید برنامه ای خوبی را در پیش گرفته است به سهم 

خویش تشکر و قدردانی می نمایم.
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ذوب آهن اصفهان در ذوب آهن اصفهان در 
نگاه پیشگاماننگاه پیشگامان
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با احساس مسئولیت  و تعلق سازماني در تمام رده هاي سازمان خدمات  تالشگران ذوب آهن 
 ارزشمندي را به صنعت کشور ارائه نمودند.

 ذوب آهن تاریخ و هویت ما و دروازه ورود ایران به یک آرزوي ملي است و لذا براي همیشه 
باید حفظ شود.

 
ذوب آهن حق بزرگي بر گردن کشور دارد و باید براي همیشه حفظ شود. 

ذوب آهن دانشگاه صنعت و کالس عشق است. ذوب آهن چشمه اي تشنه است که همه را سیراب 
کرده و حق بسیاري بر گردن صنعت کشور دارد ولي حقش ادا نشده است.

 ذوب آهن را به دلیل آموخته هایم در سیمایي فراتر از تولید فوالد مي نگرم. 

ذوب آهن به تمام کشور صادرات نیروي انساني انجام داده و بزرگترین خدمت را به صنعت کشور  
نمود.

حسين آذربایجاني: 

سيد موسي آقائي لنكراني: 

سید محمدرضا آیت الهي:

مسعود ابكاء:

اصغر اربابيون:

 محمود اسالميان: 
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غالمرضا سليمانی:

ذوب آهن برای من نماد عمران، آبادانی و خوشنامی است. انصافا آدم های زحمت کشی در این 
کارخانه تالش کردند. حتی نفراتی که نقد می کنند هنوز هم ِعرق آن جا را دارند. 

منصور یزدي زاده: 

صنعت کشور فرزند ذوب آهن است و این مجتمع عظیم صنعتي همچون مادري مهربان از جان 
خود مایه گذاشت و امروز نباید مورد بي مهري قرار بگیرد.

بهرام سبحانی: 

در بسیاری از مراکز رد پای ذوب آهنی ها هویداست. ذوب آهنی وقتی بازنشسته شده و در صنایع 
دیگر مشغول به کار شده است،چون دانش صنعتی را داشته، آنجا هم کارساز بوده است.

مهدی كرباسيان:

ذوب آهن صنعت کشور را پشتیباني کرد و امروز باید هر گونه پشتیباني الزم از این شرکت 
صورت گیرد.

محمد ابكاء:

امروز در هر صنعتی جای پای ذوب آهنی ها محسوس است. آنها در همه صنایع پخش شدند و 
تجربه صنعتی خود را انتقال دادند. در ساخت واحدهای بعدی مانند فوالد خوزستان یا فوالد 

مبارکه و ... نیروهای ذوب آهن کمک رسان بودند.

عليرضا بختياری:

ذوب آهن برایم اولین تجربه صنعتی بود. من با صنعت و اقتصاد از آنجا آشنا شدم. ذوب آهن 
مقیاس بزرگی برای فعالیت بود و نظم، الزام و جدی کار کردن را به من آموخت.
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 مشکالت صنایع مختلف کشور پس از انقالب با توان ذوب آهن حل شد.

ذوب آهن با نیم قرن تجربه توانسته در کنار حفظ کیفیت محصوالت، مقاطع جدیدي را تولید 
نماید و همچنان در کشور منحصر به فرد باشد.

 

نقش ذوب آهن در اجرای بسیاری از پروژه های بزرگ مملکت بسیار مهم است و ذوب آهنی ها به 
دلیل اینکه متخصص و بسیار پر کار بوده اند امروز هر جای مملکت نقش پر رنگی ایفا می کنند.

هر صنعت موفقي در کشور مدیر ذوب آهني داشته یا دارد.

بزرگ ترین خدمت را  در کشور براي تربیت نیروي انساني ذوب آهن انجام داده است.

سرعت عمل در ساخت و بهره برداري ذوب آهن اصفهان بیانگر وحدت در فرماندهي، دقت در 
برنامه ریزي، انسجام در ساماندهي، نظم و قدرت در اجرا و انجام عملیات ساخت و نصب بوده 

است.

محمدتقي بانكي: 

احمدرضا برهان:

ایرج اصالني:

سيد اردشير افضلي: 

محمدرضا  اميدبخش:

آتش  انتظامي:
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ذوب آهن، قلب صنعت و تکنولوژي و عامل اصلي انتقال دانش علمي و کاربردي و رسیدن به 
خودباوري مردم ایران است.

 

ذوب آهن باید با توسعه کمي و کیفي، همانند گذشته طالیی نیم قرنی خود، در صنعت فوالد 
کشور نقش آفریني کند.

ذوب آهن تنها در طول 4 سال ساخته شد که کوتاه ترین زمان اتمام پروژه در 60 سال اخیر است.

ذوب آهن به عنوان مهد صنعت فوالد و یک دانشگاه صنعتي بزرگ کشور را دگرگون کرد.

ذوب آهن از سازمان هایي که 20 سال پس از آن ایجاد شده اند منسجم تر، محکم تر و سازمان یافته تر 
فعالیت مي کند. 

کیفیت  حفظ  محور  با  را  توسعه  و  تولید  خود،  حیات  قرن  نیم  طول  در  اصفهان  ذوب آهن 
محصوالت انجام داده است.

محمدجواد برنا:

محمود بهادران:

یزدان بيگلری:

علي پاليزدار:

حسن پالرک:

حسن تشكری:
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ذوب آهن همانند یک دانشگاه بزرگ است که در دل خود کارشناسان خبره و باکفایت زیادی 
را پرورش داده و به کل صنایع کشور در جای جای مملکت خدمت کرده است.

ذوب آهن موثرترین واحد صنعتي ایران است و توانمندي هاي کارکنان آن بزرگترین سرمایه اي 
است که در اختیار کشور قرار گرفته است.

جشن پنجاه سالگي ذوب آهن در واقع بزرگداشت پنجاهمین سالروز توسعه کشور است.

نیروي انساني متخصص مهمترین نتیجه تاسیس ذوب آهن بود.

ذوب آهن در نیم قرن حیات خود نقش مهمي در استقالل و خودکفایي کشور ایفا نمود. 

اصفهان، محوري ترین شرکت در توسعه صنعتي کشور است. 
 

محمدحسن تقی زاده:

اسحاق جهانگيري:

محمدحسن جوالزاده:

محمدمهدي حميدیا:

محمود حميدي شاد:

عليرضا خزایي: 
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ذوب آهن مظلومانه مثل سنگ  زیرین آسیاب در مباحث اجتماعی، مسئولیت ایفا کرده و اگر 
انصاف بیشتری در ارزیابی این مسئولیت ها به خرج داده می شد امروز محبوبیتی دو چندان در 

دل ذی نفعان می داشت.
 

 

ایثارگري و تعهد تالشگران ذوب آهن اصفهان نه تنها موجب رشد این مجتمع عظیم صنعتي 
بلکه کل صنعت کشور را متحول ساخت. 

ذوب آهن نماد صنعتي کشور است و یکي از معتبر ترین شرکت هاي فوالدي در سطح منطقه 
به شمار می رود. 

ذوب آهن یکي از تاب آورترین صنایع کشور است که در چالش هاي اقتصادي و صنعتي قابل 
اتکا است. 

ذوب آهن با توجه به اینکه فرایند تولید از معدن تا محصول نهایی را در اختیار دارد دارای 
امکانات بالقوه ای است که اگر به درستی استفاده گردد هیچ گاه نباید با مشکل مواجه شود. 

ذوب آهن دانشگاهی بود که غیر از آفریدن صنعتی که دلخواه همه بود شکل مملکت را عوض 
کرد. دانشگاهی تشکیل شد که کارگر، تکنسین و مهندس تربیت کرد.  

محمدرضا خسروی راد:

مرتضي درخشاني: 

احسان دشتيانه: 

ایرج رخصتي:

عليرضا رفيعی:

داریوش سرور:
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اردشير سعد محمدي:

عباس سمندریان: 

ماشااله سهراب نژاد:

كاظم شاهپوري: 

پیشرفت صنعت فوالد کشور مدیون تجربه و توان تخصصي ذوب آهن اصفهان است. 

  

ذوب آهنی  ها، افرادي منضبط، کاردان با حس مسئولیت و مقید به اقتصاد کار هستند.

هر جا کسی دستی به صنعت دارد یا ذوب آهنی است، یا شاگرد یک ذوب آهنی بوده است. من 
نیز ذوب آهنی ام و شاگرد ذوب آهنی ها.

ذوب آهن با کمترین امکانات و بـا از خودگذشتگي ساخته شد لذا این میراث گران بها را باید با 
تمام وجود حفظ کرد.

ذوب آهن دانش فني و مهندسي را به ایران آورد و زیرساخت هاي صنعتي کشور مدیون این 
شرکت است. 

ذوب آهن جامع اغلب رشته هاي صنعتي و فني است و به همین دلیل فرهنگ صنعتي ایران 
حاصل تاسیس این شرکت است. 

علي شكر ریز: 

حسين شهسواري:
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شاهرخ شهنازي: 

داریوش شهيدي: 

عبدالحميد شيباني: 

احمد صادقي:

ذوب آهن اولین کارخانه حیاتي مملکت بود که في الواقع یک رنسانس صنعتي در ایران را به 
وجود آورد. 

تاسیس ذوب آهن اصفهان تاثیر شگرفي بر اقتصاد و صنعت کشور گذاشت.

 

هدف اصلی از تاسیس ذوب آهن، ارتقاء سطح زندگی و رفاه عموم مردم بود.

ذوب آهن توسعه صنعتي کشور را رقم زد و امروز در مسیري قرار گرفته که بتواند به زودي دانش 
فني را به کشورهاي دیگر صادر کند.

تالشگران نسل اول ذوب آهن رابطه عاشقانه با این شرکت داشتند و با این عشق زندگي مي کردند.

ذوب آهن دانشگاه بزرگي است و تربیت نیروي انساني متخصص را براي کل کشور انجام داده 
است. 

علي صادقي: 

اسدا... صالح فروز: 
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محمدحسين عرفانيان:

زنده یاد حسن  فاميل دردشتي:

سيد محمد طاهایي: 

محمد یاسر طيب نيا:

عباس عباس زاده: 

محمدعلي عباسي:

ذوب آهن اصفهان پنجاه سال پیشرفت و توسعه را پشت سر گذاشت و این میراث گران بها براي 
همیشه در ایران باقي است.

دستان پینه بسته کارگران ذوب آهن اصفهان آمادگي شرکت در مسیر پیشتازي تولید را دارد 
و دل هاي آنان مملو از عشق به میهن و ذوب آهن است. این ذوب آهن مستحق روزهاي خوش 

و پر رونق است.
 

ذوب آهن یک برند برتر و یک شاخص فراگیر در کل کشور است و هنوز هم مشکالت صنعت به 
دست ذوب آهني ها حل مي شود.

ذوب آهن در زمینه هاي اجتماعي،  آموزشي، ورزشي، رفاه، امنیت،  اقتصاد خانواده و جلوگیري از 
نامالیمات اجتماعي نقش موثری داشته است.

شعار ما مي توانیم و اتکا به توان داخلي در جهت فعالیت هاي صنعتي و تولیدي با ذوب آهن 
شکل گرفت.

مسئولیت اجتماعي خود در جهت ارتقاء دانش فني را در باالترین سطح در کل کشور به نحو 
شایسته اي انجام داده است.
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حسين فخاری:

مجتبی فردیار:

محمدرضا فرقدانی:

محمد حسين فنایي:

ذوب آهن سمبل افتخار صنعت کشور است و ارزش آن با مسایل مادي قابل بیان نیست.
 

ذوب آهن بزرگترین پروژه ای است که در ایران اجرا شده است و با تولید اولین محصول آن، مردم 
در سراسر کشور بسیار شادی کردند.

ذوب آهن اصفهان باعث شد مملکت از فاز کشاورزي وارد فاز صنعتي شود و پایه هاي صنعت 
فوالد در آن زمان گذاشته شد.

ذوب آهن مدیریت منابع انساني را در کشور نهادینه کرد.

مسئولیت هاي اجتماعي ذوب آهن بیش از یک وزارت خانه بود و همگي را به خوبي انجام داده 
است.

آلمان،  ایتالیا،  کرد.  صادر  را  خود  محصوالت  اروپا  کشورهای  اکثر  به  گذشته  در  ذوب آهن 
اسپانیا، فرانسه، هلند و... از خاطرات خوب من آن است که در ساخت ورزشگاه المپیک چین از 

میلگردهای ذو ب آهن استفاده شد.

مجيد فيض بخشيان: 

یداهلل قادی: 
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 اولین نقش ذوب آهن اصفهان،  بومي کردن صنعت کشور بوده است و لذا هیچ شرکتی حتی 
پس از ذوب آهن نتوانست این تاثیرگذاری را داشته باشد.

ذوب آهن صنعت کشور را پشتیباني کرد و امروز باید هر گونه پشتیباني الزم از این شرکت 
صورت گیرد.

انگیزه ما در دوره دبیرستان به فعالیت در ذوب آهن بود و چه انگیزه اي باالتر از این احساس امید، 
شعف، سازندگي و انرژي براي حرکت به ساختن و خودکفایي.

اما تاسیس این مجتمع  از تاسیس ذوب آهن، حتی شهرنشین ها رفاه چندانی نداشتند،  قبل 

عظیم، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را دگرگون ساخت.

ذوب آهن را با جان و دل دوست دارم. )این جمله را از طرف مرحوم مانی نگاشتیم چرا که از 
بزرگی چون او، این عاشقی بر می آمد، روحش شاد( 

آرزوی همه ذوب آهني ها که در گذشته با نهایت تالش و فداکاری در آن شرایط سخت کار 
کردند، توسعه این شرکت تا 8 میلیون تن بود که امیدوارم روزی محقق شود.

حميد قانونی: 

مهدي كرباسيان: 

احمد كيوان آرا:

سهراب لطفی مهياری:

زنده یاد محمد مانی:

حسن مقاره زاده:



ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

7575

ن
ما

گا
ش

پی

ذوب آهني ها کیفیت محصول خود را در دنیا منحصر به فرد مي دانستند که واقعاً هم همینطور  
بود.

ذوب آهن تمام وظایف اقتصادي، اجتماعي و صنعتي خود را به خوبي ایفا نمود و به کشور 
خدمت کرد اما امروز مورد بي مهري قرار مي گیرد. 

صنعتي شدن کشور از جنبه فني و از بُعد نیروي انساني مدیون ذوب آهن است که متاسفانه 
مظلوم بزرگ صنعت به شمار می رود.

محمد حسين مقيمي:

غالمرضا  ملكيان: 

سيروس موتمن: 

اصغر مرادی كوپایی:

کار کردن در ذوب آهن با همراهی همکارانی که در آن زمان همه در یک سطح و عموماً جوان 
و پر انرژی بودیم، بسیار خوب و لذت بخش بود.

جواد اخوت:

ذوب آهن یکی از شرکت های موفق در سطح کشور است. در تولید فوالد و تولیدات جانبی آن، 
از بسیاری از شرکت های مطرح دنیا جلوتر بوده است. کارشناسان متعهد، وظایف خود را از ابتدا 

تا کنون به خوبی انجام داده اند.

حسن مومنی:

نسل جوان کشورمان که امروز وارث میراث ارزشمند هستند باید قدردان آن کسانی باشند که 
عمر و جوانی خود را در راه به ثمر رسیدن این کارخانه بزرگ مایه گذاشتند.
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حميد مولوی:

این  از جمله  بوده است  فعال  نیز  اجتماعی  تولید در زمینه مسئولیت های  بر  ذوب آهن عالوه 
فعالیت ها تأسیس مجتمع بهداشتی و درمانی شهید مطهری است. این مرکز اولین بیمارستان در 

درمانگاه های تخصصی و تجهیزات پزشکی مدرن و به روز است.

رسول بخشنده:

ذوب آهن یک دانشگاه است که هر روز در آن یاد می گیریم. آنجا دانشگاهی کاربردی است، چیزی 
که امروز در قبال انجام وظیفه یاد می گیریم می توانیم در اولین فرصت پیاده کنیم.

عبدالعلی ملكی:

در زمینه مسئولیت های اجتماعی، ذوب آهن به عنوان یک دانشکده صنعتی عمل نموده و با تربیت 
نیروهای متخصص و ماهر نقش ارزنده ای در جامعه صنعتی کشور ایفا نموده است.

علی قاسمی:

ذوب آهن امکانات رفاهی، فرهنگی را در حد توان خود به سوی جامعه روان کرده است. ذوب آهن 
مادری است که همه از او توقع مهربانی دارند. 

علی حيدری:

احساس من نسبت به ذوب آهن مانند احساسم نسبت به خانه خودم است. آن چنان که نسبت به 
خانه خود مسئولیت دارم، در برابر ذوب آهن هم احساس مسئولیت می کنم.

علی خنجری:

تمام کسانی که از دور و نزدیک در کارخانه ای به آن عظمت استخدام شدند منجی صنعت بودند و 
بهترین افراد متخصص بودند که در بازگشت به موطن خود، بهترین نیروهای فنی و صنعتگر شدند. 
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جعفر كسایيان:

بی گمان ذوب آهن بزرگترین نقش در آبادانی و ایجاد اشتغال برای روستاها و شهرهای اطراف 
کارخانه را داشته است.

احمد كاخانی:

نیروی  انسانی است.  نیروی  بلکه  به نظر من بزرگترین سرمایه ذوب آهن تجهیزات آن نیست 
انسانی خیلی از کارهایی را که انجام نشده بود، شدنی کرد.

پرویز اصغری:

باید جهت  همیشه  که  آموخت  من  به  ذوب آهن  کارکنان  عظیم  کنار خیل  در  زندگی  و  کار 
پیشبرد اهداف در زندگی صبر و تحمل را پیشه کنم و از دیگر آموزه های ذوب آهن ایجاد توانایی در 

همزیستی مسالمت آمیز با تفکرهای مختلف در یک جامعه است . 

حسين جاللی:

مقاطع می باشد مروج  به  نیازهای کشور  از  تأمین بخشی  ذاتی که  بر وظیفه  ذوب آهن عالوه 
فرهنگ صنعت  و نشر وگسترش نگاه صنعتی بوده و هست ضمن اینکه افراد مجرب بسیاری را در 
رده های مختلف اعم از مدیر، کارشناس، تکنسین و حتی کارگران فنی تربیت و به جامعه تحویل 

داده است.

حسين قلی احمدیان:

در ذوب آهن افراد آموزش دیدند و اآلن ذوب آهن، انسان های فنی را صادر می کند و خانواده های 
زیادی از ماحصل ذوب آهن به زندگی  ادامه می دهند و امرار معاش می کنند. 

رضا امين زاده:

ذوب آهن همیشه برایم مانند یک دانشگاه و حتی فراتر از آن بوده است. جایی که علم و تجربه، 
تئوری و عمل، تنوع فرهنگ ها و قومیت های مختلف ایرانی از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب 
فقط و فقط با نام ذوب آهن و با هدف تولید یکی از استراتژیک ترین محصوالت یعنی فوالد در کنار 

هم قرار گرفتند.



ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

78

ن
ما

گا
ش

پی

سيد محسن ميرلوحی:

اثراتی که اکنون در شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور می بینید همه ردپایی از مسائل فرهنگی 
ذوب آهن است که شامل پل ها، مدارس، توسعه هایی که در روستاها انجام شد و امکاناتی که در اختیار 
بخش های فرهنگی کشور قرار داده شد و آموزش هایی که در دانشگاه ها صورت گرفت، تمام این عوامل 

اثرات وجود ذوب آهن به عنوان قطب اول صنعت کشور است.

عبدالكریم ذوالفقاری:

توسعه ذوب آهن را کمک تکنولوژی روز دنیا و مطالعه طرح های گذشته تعیین می کند.

علی حسينی:

من همیشه احساسم به ذوب آهنی ها این بوده که آدم هایی هستند که با خلوص نیت کار کردند 
و دلشان می خواهد با همین خلوص بمانند.

محسن بهمن:

درطول سال های خدمت در شرکت شاهد تغییرات و تحوالت مثبتی در زمینه های مختلف از 
جمله افزایش تولید، اجرای طرح های توسعه، بهبود شرایط محیط کار، ارتقاء سطح دانش پرسنل، 
بهسازی و زیباسازی محوطه ها و فضاهای پیرامونی کارخانه و از همه مهمتر احیای اعتبار، نام و برند 

شرکت در سطح جامعه بودم که باعث افتخارخانواده بزرگ ذوب آهن است.

محسن فضيلتی:

ذوب آهن موهبتی است که در اختیار ملت ایران است و باید آن را گرامی داشت و قدر و منزلت 
آن را دانست.

محمد فاطميان:

امیدوارم با عقالنیت، برنامه ریزی و تدوین راه انگاشت های عملیاتی درست مدیران فعلي و آتی 
شرکت ذوب آهن )دانشگاه فوالد( بتواند به عنوان موجودی زنده در بخش صنعت کشور همچنان 
بدرخشد و بر نوسانات و متغیرهای قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی با مدیریت آگاهانه فائق 

گردد.
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مسعود ندیمی شهركی:

از  چون سال ها در این شرکت کار کردم به نحوی نسبت به آن احساس وابستگی می کنم و 
پیشرفت های آن خوشحال و از شکست هایش ناراحت می شوم، اما انصافاً نفرات زحمت کشی دارد 

که الیق قدر شناسی هستند.

مسيب كریمایی:

عمده ترین نقشی که ذوب آهن در سطح کشور داشته یکی ایجاد اشتغال و دیگری آموزش کارهای 
تخصصی به کارکنان بوده  است.

مهدی نجاری:

تمام تولیدات ذوب آهن برای خدمت به زیرساخت های جامعه بوده و هست و سهم عمده ای در 
توسعه و افزایش صنعتی شدن اصفهان و کشور دارد. 

سيد داوود یثربی:
یکی از افتخارات بزرگ را در این می بینیم که هیچ طرحی با این حجم مانند ذوب آهن در فاصله 
زمانی 4 ساله ساخته نشده است. این طرح از سال 1346 لغایت 1350 در حجمی به این عظمت با 

کک سازی و آگلومره و کوره بلند و عملیات ساختمانی و زیرساخت  فاز اول ایجاد شد. 



پیشگامان ذوب آهن اصفهان
اسفند 1397
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23 اسفند 1349. مراسم بزرگداشت روز ملی ذوب آهن



گزارش ویژهگزارش ویژه



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 آنها 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 آنها 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 آنها 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 آنها 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 آنها طلب داریم. روس ها هم وقتی که ماشین آالت را به ما 

داستان تأسیس ذوب آهن اصفهان

به روایت رضا نيازمند

خوبی قرارداد ما 
با روسيه این بود 

كه ماشين آالت 
ذوب آهن و 

ماشين سازی 
اراک و لوله كشی 
سرتاسری گاز تا 

روسيه را روس ها 
می دادند و ما به 
جای آن به آنها 

گاز می دادیم. آن 
هم گازهایی كه 

ما می سوزاندیم. 

هنگام امضاء قرارداد ساخت
ذوب آهن با مقامات شوروی
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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 آنها 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 اینها 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. آنها 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: كتاب تكنوكراسی و سياست گذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نيازمند، چاپ دهم، )191-194(، انتشارات لوح فكر. 

یكی از قدم های 
اوليه برای توسعه 
صنعت، تهيه 
فلزات پایه است 
كه عبارت باشد از 
آهن، آلومينيوم 
و مس. این سه 
فلز را باید داشته 
باشيد تا بتوانيد 
مملكت را صنعتی 
كنيد بدون اینها 
نمی شود مملكت 
را صنعتی كرد.
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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 420 
با توان ترانس 256 مگاولت آمپر)8تا 32  ازای هر ذوب و  به  تن 
مگاولت آمپر(  در حال بهره برداری است. در تصویر1- نمایی از 
این اولین  و بزرگترین کوره قوس اکتریکی جهان نشان داده شده 
است. شکل1- روند توسعه کوره های قوس الکتریکی جهان را نشان 
می دهد. در سال 2020 سهم فرایند تولید کوره قوس الکتریکی در 
تولید فوالد خام جهان %26.3 بوده است. در سال پیشین بیشترین 
تولید فوالد در کوره های قوس الکتریکی را به میزان 98 میلیون 
تن)%9.2 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 در تولید فوالد توسط 

تاریخچه فوالد
فوالد از ایام قدیم در حجم های کوچک تولید و به مصرف 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 قزاضه تشکیل می داد و  
پاالیش فوالد با هوای پیش گرم شده بصورت 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 بنام توماس ابداع کرد. در سال 1906 
آقای دکتر پل هرولت اهل فرانسه در شهر لیندنبرگ آلمان اولین 

مقدمه
فوالد به دلیل داشتن مشخصات مکانیکی، فزیکی و شیمیایی مطلوب در زمینه های مختلف صنایع کاربرد و مصرف زیادی دارد. فوالد بعد از 
سیمان و چوب مهمترین مصالح ساخت و ساز به شمار می آید. امروزه در جهان ساالنه نزدیک به 1/87 میلیارد تن فوالد خام  تولید می شود و 
در آمد ناشی از فروش آن بیش از 1/2 تریلیون دالر می باشد. ارزش افزوده محصوالت فوالدی جهان باالی 500 میلیارد دالر برآورد شده است. 
محصوالت صنایع فوالد بعد از رشته نفت و گاز پر حجم ترین تجارت جهان را شکل می دهند. در صنایع فوالد جهان نزدیک به 6.1 میلیون نفر 
اشتغال دارند. در زنجیره تأمین مواد صنایع فوالد برای 40/5 میلیون نفر شغل ایجاد شده است. در شرکت های خریدار محصوالت فوالدی نیز 
49/6 میلیون نفر اشتغال دارند. امروزه تولید و مصرف فوالد به عنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی جوامع و کشورها محسوب 
می شود. میزان مصزف سرانه فوالد کشورهای توسعه یافته باالی 300 کیلوگرم در سال است. این نرخ برای کشورهای در حال توسعه بین 100 
الی 300 کیلوگرم در سال است. میزان مصرف سرانه کشورهای توسعه نیافته زیر 100 کیلوگرم در سال می باشد. در سال 2020 کشور کره جنوبی 
با 995 تن مصرف سرانه فوالد در رده اول دنیا قرار گرفته است. میزان مصرف سرانه فوالد ایران در سال قبل 204.9 کیلوگرم بوده است. در 
حال حاضر چالش های اصلی صنایع فوالد جهان کاهش دادن میران مصرف انرژی، گازهای گل خانه ای، توقف های ناشی از حوادث و باال بردن 

راندمان تولید می باشد.

در پنجاهمین سالگرد بهره برداری ذوب آهن اصفهان

مروری بر تولید فوالد جهان، ایران و 
ذوب آهن اصفهان

تهيه و تنظيم : محمدحسن جوالزاده
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فرایندهای تولید فوالد در سا2020ل در شکل-4 مشاهده می گردد. 
در  جهان  تنی(   400( اکسیژنی  کنورتور  بزرگترین  تصویر-4  در 
شرکت تیسن کروپ آلمان دیده می شود. سهم فرآیندهای کنورتور 
اکسیژنی و کوره قوس الکتریکی در تولید فوالد خام ایران به ترتیب 
8/7 و 91/3 درصد بوده است. در حال حاضر در ایران تنها شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان تولیدکننده فوالد به روش کوره بلند - 
شرایط  در  اصفهان  ذوب آهن  شرکت  می باشد.  اکسیژنی  کنورتور 
کنونی دارای 3 کنورتور اکسیژنی هر کدام به ظرفیت 130 تن بازای 
هر ذوب می باشد. ظرفیت این کنورتورها ابتدا 80 تن بوده و در دو 
مرحله ظرفیت آنها به 100 و 130 تن افزایش داده شد. هلدینگ 
خاور میانه ایرانیان امسال کنوتور اکسیژنی خویش را راه اندازی کرد. 
کشور چین با تولید 966/8 میلیون تن )%90/8 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 6/12 میلیون تن  )%90 کل 
تولید( بوده است. امروزه فرایندهای تولید فوالد به روش های بسمر 
و توماس منسوخ شده و فرایند تولید فوالد به روش زیمنس مارتین 
نیز در حال منسوخ شدن است. در سال 2020 کشور اکراین 3.9 
میلیون تن) 19 % کل تولید( فوالد خود را به روش زیمنس مارتین 

تولید کرده است.

آقای Lellep  دریک کنورتور اکسیژنی 1 تنی  و کسب نتیجه مثبت و 
 Robert Durrer (1890–1978( در ادامه این تحقیقات توسط آقای
اهل سویس )تصویر-2( درشهر لینز کشور اتریش توسط شرکت 
وست آلپین تحول عظیمی در صنایع فوالد ایجاد کرد و تولید انبوه 
فوالد درسطح جهان عمالً شروع شد. مراحل تحقیقات فرایند تولید 
فوالد کنورتور اکسیژنی در شکل-2 به نمایش گذاشته شده است. 
در این مقطع زمانی سهم فرایند زیمنس مارتین در تولید فوالد خام 
BOF/LD/( جهان %80 بوده است. امروزه این فرایند تولید فوالد

BOS( تحت عنوان کنورتور اکسیژنی شناخته می شود و سهم این 

فرایند در تولید فوالد جهان نزدیک به %73/2 است. در تصویر- 3  
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 
این فرایند در کنورتور 30  انجام گرفت و سپس در سال 1952 
تن به اجرا گذاشته شد و نتایج مثبتی حاصل گردید. عمالً فرایند 
برای  از سال 1953 در سطح دنیا فراگیر شد.  کنورتور اکسیژنی 
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. شکل3- نشانگر سهم فرایندهای تولید فوالد در 
شرکت وست اتریش  بین سال های 1848 الی 1958 می باشد. سهم 

تصویر-1 : اولین)چپ( هرولت )1906( و بزرگترین )راست(کوره قوس الکتریکي جهان 
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شکل-1: روند توسعه کوره هاي قوس الکتریکي

شکل-2: مراحل تحقیقات فرایند تولید فوالد کنورتور اکسیژنی 

شکل-3 : سهم فرایندهای تولید فوالد در شرکت وست اتریش بین 
سال های 1948 الی 1958 

 Robert Durrer تصویر-2: آقای
)1978 - 1890(

تصویر-3:  اولین آزمایشات و تولید فوالد به 
روش دمش اکسیژن در شهر لینز اتریش
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شکل-4 :سهم فرآیندهای تولید فوالد
در جهان در سال 2020

تصویر-4: بزرگترین کنورتور اکسیژنی دنیا )400 تنی( مستقر
در شرکت تیسن کروپ آلمان

تولید فوالد شده است. بحران  باعث توقف رشد  غربی و شرقی 
اقصادی فراگیر پیش آمده در جهان در سال 2009 هم منجر 
به کاهش میزان تولید فوالد دنیا شده است. بعد از سال 2010  
تولید  سریع  رشد  به  منجر  چین  کشور  عظیم  اقتصادی  رشد 
جهان  فوالد  بیشترین   2020 سال  در  است.  شده  جهان  فوالد 
را کشور چین به میزان 1064/8 میلیون تن تولید کرده است. 
30/14 میلیون تن این تولید فوالد ضد زنگ بوده است. کشور 
جمهوری اسالمی ایران با تولید 28/99 میلیون تن در رده دهم 
دنیا قرار گرفته است. کشورهای هند و ژاپن به ترتیب با تولید 
100/3 و 83/2 میلیون تن در رده های دوم و سوم جهان قرار 
گرفتند. پیش بینی می شود که در سال 2021 ایران باز هم در 
رده نهم جهان بایستد. در جدول-4 رده بندی 10 کشور پیشتاز 
تولیدکننده فوالد جهان دیده می شود. در سال پیشین بیشترین 
  BaoWu فوالد جهان را به میزان 115/29 میلیون تن شرکت
چین تولید کرده و در رده نخست دنیا قرار گرفته است. در سال 
2020 شرکت آرسلور میتال با تولید  78/46 میلیون تن فوالد در 
رده دوم جهان ایستاده است )با سهم شرکت های AM /NS هند 
و Oriental چین(. در جدول-5 ده شرکت پیشتاز تولیدکننده 
فوالد جهان دیده می شود. قابل توجه است که در رده بندی 7 
شرکت چینی قرار دارند. جدول-6 نیز نشانگر 10 شرکت پیشتاز 
تولیدکننده فوالد کشور چین می باشد. ادامه حیات شرکت های 
امکان پذیر  پایداری  شاخص های  انجام  و  رعایت   با  فوالدسازی 
عدم  است.  شده  ارائه  شکل-7  در  شده  یاد  شاخص های  است. 
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 

روند توليد فوالد جهان
میزان تولید فوالد جهان در سال 1900 در حدود 36 میلیون 
تن بوده است. در سال 2020 میزان تولید فوالد جهان با 0/21 
رشد نسبت به سال قبل 1878 میلیون تن به ثبت رسیده است. 
سهم فوالد ضد زنگ در این تولید 50/89 میلیون تن بوده است. 
در حالیکه ظرفیت تولید فوالد جهان در سال قبل 2453 میلیون 
تن برآورد شده است. در جدول-1 روند تولید فوالد جهان بین 
سال های 1950 الی 2020 از نظر می گذرد. شکل-5 نیز نشانگر 
روند رشد تولید فوالد خام جهان است.  میزان ورودی های مواد 
میلیون   2082/8 قبل   سال  در  جهان  فوالدسازی های  آهندار 
آهن دار  مواد  ورودی های  میزان  جدول-2   در  است.  بوده  تن 
فوالدسازی های جهان در سال 2020  دیده می شود. روند تولید 
در  است.  آمده  در  نمایش  به   6- شکل  در  جهان  مذاب  چدن 
است.  شده  ارائه  دنیا  اسفنجی  آهن  تولید  روند  نیز  جدول-3  
سیاسی،  ابداعات،  تحوالت  تأثیر  تحت  جهان  فوالد  تولید  روند 
مسائل  و   COVID-19 نظیر  واگیر  امراض  اجتماعی،  اقتصادی، 
نظامی بوده است. هم اکنون چندین آثار تاریخی جهان نظیر پل 
آهنی انگلستان، برج ایفل پاریس فرانسه و ستون آهنی دهلی نو 
هند با وزن بیش از 3 تن که از آهن و فوالد ساخته شده است، 
از طرف میلیون ها نفر مورد بازدید قرار می گیرند. برای اتصاالت 
است.  استفاده شده  پرچ  میلیون عدد  از 2/5  ایفل  برج  قطعات 
در تصاویر شماره 6/5 و 7  این آثار تاریخی از نظر می گذرد.  با 
ابداع فرایند کنورتور اکسیژنی، ساخت ماشین ریخته گری مداوم 
با  ثانویه تولید فوالد جهان  و به کارگیری فرایندهای متالورژی 
سرعت زیاد افزایش یافته است و این روند تا سال 1970 ادامه 
فروپاشی  تحوالت   90 و   70 دهه  سال های  بین  است.  داشته 
آلمان  برلین و متحد شدن  برداشته شدن دیوار  شوروی سابق، 
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و %1 سهم فروش خود را به عنوان هزینه های تحقیق و توسعه 
در نظر بگیرند. در سال 2020 در سطح جهان برای توسعه فرایند 
هزینه  فوالدی  محصوالت  فروش    8/03% جدید  محصوالت  و 
شده است. در جدول- 7 شاخص های پایداری اندازه گیری شده 
بین المللی  فوالد  و  آهن  انجمن  )میانگین( در 94 شرکت عضو 
مشاهد  اخیر  سال   3 در  فوالد(  تولید  تن  میلیون   1008/4(
می گردد. سهم ریخته گری مداوم در تولید فوالد در سال 1970 
درحدود %4 بوه است این سهم در سال قبل %96/9 برآورد شده 
است. میزان تولید فوالد کشور چین با روش ریخته گری مداوم 
1050 میلیون )98/6 % کل تولید( تن به ثبت رسیده است. در 
کل   %  66/2( تن  میلیون   13/6 گذشته  سال  در  اکراین  کشور 
تولید( فوالد به روش ریخته گری مداوم حاصل شده است. میزان 

مصرف محصوالت فوالدی جهان در سال 2020 بالغ بر 1772 
میلیون تن برآورد شده است. در شکل-8 سهم رشته های مختلف 
در مصرف فوالد به نمایش گذاشته شده است. %49 مصرف فوالد 
مصرف  الگوی  است.  بوده  زیربناها  و  ساختمان سازی  در  جهان 
در کشورهای پیشرفته 70 الی %80 محصوالت تخت و 20 الی 
%30 محصوالت طویل است. در حالیکه در کشورهای  در حال 
توسعه این نرخ ها 70 الی %80 محصوالت طویل و 20 الی 30% 
محصوالت تخت است. در سال قبل 400/7 میلیون تن )22.9% 
کل تولید( محصوالت فوالدی به نقاط مختلف جهان صادر شده 
جهان  فوالدی  محصوالت  صادرات  روند  جدول-8  در  است. 
مالحضه می گردد. کشور چین بزرگ ترین صادرکننده محصوالت 
فوالدی جهان می باشد. میزان صادرات کشور یاد شده در سال 

شکل-6 : روند تولید چدن مذاب جهان

جدول-1 : روند تولید فوالد خام جهان 2020-1950 

جدول- 2: میزان مصرف مواد آهن دار در 
فوالدسازي هاي جهان در سال 2020

شکل-5 : روند رشد تولید فوالد خام جهان
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درجدول-9  است.  رسیده  ثبت  به  تن  میلیون   51/4 گذشتته، 
تنوع صادرات محصوالت فوالدی کشور چین در 4 سال گذشته 
دیده می شود. باز بیشترین صادرات خالص فوالد جهان را کشور 
در  آمریکا  است.  داده  انجام  تن  میلیون  میزان 26/4  به  روسیه 
سال گذشته 19/5 میلیون تن )محصول فوالدی و کاالهای حاوی 

فوالد( محصوالت فوالد نوردی  به ارزش 16/575 میلیارد دالر، 
وارد کرده است. در جدول-10 تنوع واردات محصوالت فوالدی 
کشور آمریکا در 4 سال گذشته دیده می شود. بیشترین واردات 
خالص فوالد جهان را کشور آمریکا به میزان 13/6 میلیون تن 

انجام داده است.

جدول- 3 : روند تولید آهن اسفنجي جهان)میلیون تن( تصویر-5 : پل آهني Shropshire انگلستان به وزن 329  تن 
ساخنه شده از چدن )سال 1781(

تصویر-6 : اسکلت فلزي برج ایفل پاریس با اتصالت پرچ )18038 قطعه(

تصویر -7 : سر ستون آهني دهلي نو، 1621 سال مقاومت در برابر خوردگي )قطر 41 سانتیمتر، طول 7/21 متر( 

سازه با كيفيت امروز ساخته شود وزن آن 
2500 تن بيش نخواهد بود وزن سازه های فوالدی ۷300 تن

ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

9797



جدول - 5: ده شرکت پیشتاز تولیدکننده فوالد جهان

جدول- 7 شاخص های پایداری اندازه گیری شده توسط انجمن آهن و فوالد بین المللی
جدول-6 : 10 شرکت پیشتاز تولیدکننده فوالد 

کشور چین

شکل - 7 : شاحص های پایداری صنایع فوالد جهان  شکل - 8 : زمینه های مصرف فوالد جهان در سال 2020 

جدول-4: 10 کشور پیشتاز تولید کننده فوالد جهان در سال 2020 
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جدول-8 : روند صادرات محصوالت فوالدی جهانجدول-9 : تنوع صادرات محصوالت فوالدی کشور چین در 4 سال گذشته

جدول-10 : تنوع واردات محصوالت فوالدی کشور آمریکا در 4 سال گذشته

روند توليد فوالد ایران
 آهن و فوالد در ایام قدیم در ایالم تولید می شد. در مازندزان در 
قرن نوردهم چدن تولید می شد و در لرستان تبر آهنی مربوط به 
3000 قبل از میالد پیدا شده است. در شکل- 9 کوره ذوب آهن 
مازندران و تبرآهنی 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 
 29/03 به   2020 سال  در  و  کرد  پیدا  رونق  ایران  خام  فوالد 
میلیون تن رسید. در شکل-10 روند تولید فوالد ایران به نمایش 
فوالد  صنایع  فوالد  تأمین  زنجیره  در جدول-11  است.  درآمده 
ایران به نمایش درآمده است. در طول 50 سال گذشته در ایران 
است.  تولید شده  فوالد خام  تن  میلیون  به 349  نزدیک  جمعاً 
کشور ایران با تولید 29.03 میلیون تن فوالد خام، 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، 1.56 
کشورهای  خام  فوالد  تولید  میزان  جدول-12  در  است.  درصد 
اسالمی ارائه شده است. در بین کشورهای اسالمی در تولید فوالد 
ایستاده است.   از کشورترکیه در رده دوم  بعد  ایران  خام کشور 
شکل-11  سهم کشورهای مختلف در تولید فوالد خام جهان در 

سال 2020 را نشان می دهد.

آهن  سنگ  پایه  بر  فوالد  تولید  بر  حاکم  فرایند  ایران  در 
استواراست، لذا در ورودی های فوالدسازی سهم قراضه فوالدی 
کم است. دالیل اصلی این موضوع وجود قراضه کم در کشور و 
قراضه  به  نسبت  شده  تولید  اسفنجی  آهن  قیمت  بودن  پایین 
فوالدی است. در سطح بین المللی قیمت آهن اسفنجی باالتر از 
قراضه فوالدی است. با توجه به تولید فوالد بر پایه سنگ آهن 
در ایران، تولید سنگ آهن از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. 
در سال 1399 در ایران 100 میلیون تن سنگ آهن تولید شده 
تن  میلیون   105 آهن  سنگ  تولید  ظرفیت  حالیکه  در  است، 
بوده است. در جدول-13 روند تولید سنگ آهن ایران به نمایش 
درآمده است. شکل-12  نشان دهنده مراحل تولید فوالد از سنگ 
آهن در ایران است. در واقع %95 مواد آهندار ورودی فوالدسازی 
را سنگ آهن تشکیل می دهد. در جدول-14 سهم  ایران  های 
انواع مواد آهندار در ورودی فوالدسازي هاي ایران در سال 2020 
دیده می شود. در شکل-13 روند تولید چدن مذاب ایران مشاهده 
می گردد. در شکل-14 سهم فرایندهای مختلف در تولید فوالد 
ایران رویت می شود. همان طوری که در جدول-14 دیده می شود. 
%85/6 مواد آهندار ورودی فوالدسازی های ایران را آهن اسفنجی 
تشکیل می دهد. ایران در سال 2020 بعد از کشور هند در تولید 
آهن اسفنجی در رده دوم جهان ایستاده است. در سال 1399، 
میزان تولید کنسانتره و گندوله سنگ آهن ایران به ترتیب 47/3 
و 41/77 میلیون تن بوده است. در جدول-15 و 16 شرکت های 
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در سال  ایران  آهن  کنسانتره سنگ  )پلت(  گندوله  تولیدکننده 
پیش از نظر می گذرد. میزان تولید آهن اسفجی جهان در سال 
قبل،  سال  در  است.  بود  تن  میلیون   104/4 به  نزدیک   2020
تولید آهن اسفنجی سرد، بریکت گرم و شارژ گرم آهن  میزان 
گزارش  تن  میلیون   11/38 و   9/07  ،83/95 تریب  به  اسنجی 
اول  رده  ایران   2021 سال  در  می شود  پیش بینی  است.  شده 
تولید آهن اسفنجی جهان را از آن خود کند. در شکل-15 روند 
تا کنون( مشاهده می گردد.  ابتدا  )از  ایران  تولید آهن اسفنجی 
جدول-17 نیز نشانگر تولیدکنندگان آهن اسفنجی جهان است. 
اسفنجی  آهن  صادرات  و  مصرف  تولید،  میزان  جدول-18  در 
جدول-19  در  است.  درآمده  نمایش  به   1399 سال  در  ایران 
نمایش  به  در سال 1399  ایران  اسفنجی  آهن  کنندگان  تولید 
 )PERED( درآمده است. میزان تولید آهنن اسفنجی روش پرد
فراید  است.  بوده  تن  میلیون   2/94 به  نزدیک   1399 سال  در 
تولید آهن اسفنجی پرد ابداع ایرانی است. در جدول-20 تولید 
داده شده  نشان  پرد  ایرانی  به روش  اسفنجی   آهن   کنندگان 
تن  میلیون   10/15 تولید  با  مبارکه   فوالد  گروه  است. شرکت 

بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی دنیا است. 
آهن  تن  میلیون   5/3 میتال  آرسلور  شرکت   ،2020 سال  در 
اسفنجي تولید کرده است سهم بخش خصوصی در تولید فوالد 
خام ایران، 7/64 میلیون تن )%25/3 کل تولید( بوده است. میزان 

تولید محصوالت نوردی ایران در سال 1399، 22/078 میلیون 
تن گزارش شده است. سهم بخش خصوصی در تولید محصوالت 
ایران 8/8 میلیون تن )%39/86 کل تولید( بوده است.  فوالدی 
شرکت های  فوالد،  محصوالت  انواع  تولید  میزان  درجدول-21 
خصوصی ایران در سال 1399 دیده می شود. جدول-22 آنالیز 
تولید محصوالت فوالدی ایران را در سال 1399  نشان می دهد. 
در 2020  ایران  فوالدی  و کل محصوالت  سرانه  میزان مصرف 
رسیده  ثبت  به  تن  میلیون   17/2 و  کیلوگرم   204/9 تریب  به 
از  ایران  فوالد  سرانه  و  کل  مصرف  روند  جدول-23  در  است. 
فوالد  در مصرف  و طویل  تخت  نظر می گذرد. سهم محصوالت 
میلیون   )46/87%( و 9/004   )53/3%( ترتیب 9/848  به  ایران 
تن اعالم شده است. در سال های اخیر کشور ایران صادرات فوالد 
ایران  فوالد  میزان صادرات  قبل  در سال  است.  داده  افزایش  را 
11/195 میلیون تن )به ارزش 4/5 میلیارد دالر( گزارش شده 
تن  میلیون   1/5 صادرات  این  در  خوزستان  فوالد  سهم  است. 
گزارش شده است. در جدول-24 روند صادرات فوالد ایران از نظر 
می گذرد. بیشترین صادرات محصوالت فوالدی به میزان 6/162 
جدول-25  در  است.  بوده  ساخته  نیمه  محصوالت  تن  میلیون 
شده  داده  نشان  ایران  فوالدی  محصوالت  انواع  صادرات  میزان 
ایران 928 هزار تن بر  است. در سال قبل میزان واردات فوالد 

آورد شده است. 

شکل-9 : کوره ذوب آهن مازندران )راست( و تبر آهنی لرستان )چپ(
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شکل-10 : روند تولید فوالد خام ایران )2020-1971(

جدول-11  : روند زنجیره تأمین فوالد کشور ایران

جدول-13 : روند تولید سنگ آهن ایران 

جدول-12 : تولید فوالد خام کشورهای اسالمی در سال2019

شکل-11 : سهم کشورهای مختلف در تولید فوالد خام جهان در سال 2020
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شکل-12 : تولید فوالد از سنگ آهن در ایران

شکل- 13: روند تولید چدن مذاب ایران 

جدول- 14: سهم انواع مواد آهن دار در ورودی 
فوالدسازي هاي ایران در سال 2020 

شکل-14: سهم فرایندهای فوالدسازی در 
تولید فوالد خام ایران در سال 2020 

جدول-16 : شرکت های تولیدکننده کنسانتره  سنگ آهن  
ایران در سال 1399

جدول-15 : شرکت های تولیدکننده )پلت( 
گندله سنگ آهن ایران در سال 1399

ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

ه
مچا

�د
۲

۳
ت

�ا
و

لاير

102



شکل-15 : روند تولید آهن اسفنجی ایران 

جدول-18 : میزان تولید، مصرف و صادرات 
آهن اسفنجی 1399

جدول- 20 : تولید آهن اسفنجی به روش 
پرد در ایران در سال 1399

جدول - 17 : میزان تولید آهن اسفنجي کشورهاي مختلف جهان
در سال2020

جدول-19 : شرکت های تولیدکننده آهن اسفنجی ایران
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جدول- 21: میزان تولید انواع محصوالت فوالد، 
شرکت های خصوصی ایران در سال  1399

جدول- 23 : روند مصرف سرانه  و کل فوالد ایران

جدول- 22 :آنالیز تولید محصوالت فوالدی ایران 
در سال 1399

جدول-24 : روند صادرات فوالد ایران

جدول- 25: صادرات محصوالت و نیمه محصوالت فوالدی ایران در سال 1399 
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جدول-26 : مشخصات کوره بلندهای ذوب آهن اصفهان جدول-27: رده بندی شرکت های فوالدی 
ایران در سطح جهان

شکل-16 : مشخصات کنورتوراکسیژني 100 الی 130تني

روند توليد فوالد ذوب آهن اصفهان
شرکت ذوب آهن اصفهان در سال 1346 شکل گرفته و در سال  
راه اندازی و  نیازهای مصالح فوالدی کشور  تأمین  1350 جهت 
قرار گرفت. محصوالت ذوب آهن اصفهان  در  بهره برداری  مورد 
می توان  و  می رسد  مصرف  به  زیربناها  و  ساختمان سازی  رشته 
گفت که در هر خانه ایرانی اثری از محصوالت این شرکت دیده 
که  است  جهان  نادر  شرکت های  از  اصفهان  ذوب آهن  می شود. 
می کند.  تولید  ساختمانی  طویل  محصوالت  آهن  سنگ  از 
و  ایران  در  ساختمانی  نوردی  محصوالت  تولید  در  شرکت  این 
خاورمیانه - شمال آفریقا )MENA( در رده اول قرار دارد. شرکت 
ذوب آهن اصفهان در شرایط کنونی دارای 2 باطری کک سازی 
به  زیترسازی  ماشین   4 در سال،  تن  میلیون  به ظرفیت 1/35 
بلند به ظرفیت 3/5  ظرفیت 4/8 میلیون تن در سال، 3 کوره 
اسمی  ظرفیت  به  اسفنجی  آهن  واحد   1 سال،  در  تن  میلیون 
0/6 میلیون تن در سال، 3 کنورتور اکسیژنی هرکدام با ظرفیت 
 4 و  مداوم  گری  ریخته  ماشین   5 ذوب،  هر  بازای  تن   130
در  تن  میلیون   2/8 ظرفیت  به  جمعاً  طویل  مقاطع  نورد  واحد 
در  اصفهان  ذوب آهن  بلندهای  کوره  مشخصات  می باشد.  سال 
جدول-26 قابل رویت است. بهره وری کوره بلندهای شماره2 و 

3 ذوب آهن اصفهان در سال 1399 به ترتیب 1/76 و 2/02 تن 
به ازای هر مترمکعب حجم کاری در یک شبانه روز بوده است. 
در شکل-16 نیز مشخصات کنورتورهای اکسیژنی 100 الی130 
تنی نشان داده شده است. متخصصین شرکت ذوب آهن اصفهان 
در راه اندازی شرکت های فوالد خوزستان و فوالد مبارکه همکاری 
موثری داشته و در احداث و راه اندازی شرکت فوالد خراسان و 
و  احداث  است.  کرده  ایفا  را  اصلی  نقش  اصفهان  سبای  فوالد 
تولید  فوالدی،  تجهیزات  و ساز  واحد ساخت  راه اندازی چندین 
فروآلیاژ، غلطک 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 خام شرکت ذوب آهن 
است  بوده  ایران(  فوالد  کل   8/1%( تن  میلیون   2/34 اصفهان 
)رده 131 جهان(. در جدول-27 جایگاه شرکت های اصلی فوالد 
تولید  ایران در رده بندی جهان مشاهده می گردد. ذوب آهن در 
خوزستان  فوالد  و  مبارکه  فوالد  شرکت های  از  بعد  خام  فوالد 
در  است.  گرفته  قرار  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  سوم  رده  در 
در  مبارکه  فوالد  شرکت  از  بعد  نیز  فوالدی  محصوالت  تولید 
رده دوم ایستاده است. در جدول-28 تولیدکنندگان فوالد خام 
نیز  جدول-29  در  می شود.  دیده  ایمیدرو  سازمان  ریزمجموعه 
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ایمیدرو  سازمان  زیرمجموعه  فوالدی  محصوالت  تولیدکنندگان 
ذوب آهن  در  حاکم  فوالد  تولید  فرایند  است.  شده  داده  نشان 
اصفهان بر پایه کوره بلند - کنورتور اکسیژنی است. این شرکت 
در سال پیش 2/246 میلیون تن محصوالت نوردی تولید کرده 
آنالیز تولید محصوالت نهایی ذوب آهن  است. در جدول-30 به 
اصفهان در سال 1399 اشاره شده است. شکل-17 بیانگر روند 
تولید فوالد خام شرکت ذوب آهن اصفهان است. دراین شرکت 
در طول50 سال بهره برداری جمعاً بالغ بر 81 میلیون تن فوالد 
محصوالت  تولید  میزان  جدول-31  در  است.  شده  تولید  خام 
 1399 سال  در  اصفهان  ذوب آهن  سهامی  شرکت  مختلف 
مشاهده می گردد. مواد آهن دار اصلی وروردی های کنورتورهای 
ذوب آهن  شرکت  در  می دهد.  تشکیل  مذاب  را چدن  اکسیژنی 
اصفهان 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 فوالدسازی کنورتور اکسیژنی، چدن مذاب است. شایان ذکر 
است با افزایش سهم قراضه در بارگیری کنورتور راندمان تولید 
کاسته  طبیعی  منابع  مواد  مصرف  از  و  می یاید  افزایش  فوالد 
می شود. در شکل-18 مزایای به کارگیری قراضه در فوالدسازی 
تولید می شود.  بلندها  است. چدن مذاب در کوره  خالصه شده 
تولید چدن  با  ایران  تولید چدن مذاب  اینکه میزان  به  با توجه 
مذاب شرکت ذوب آهن اصفهان سنجیده می شود، ایران در سال 
بیست  رده  در  مذاب  چدن  تن  میلیون   2/52 تولید  با   2020

به  توجه  با  است،  ذکر  است. شایان  گرفته  قرار  و هشتم جهان 
می شود  پیش بینی  ایرانیان  زرند  هلدینگ  بلند  کوره  راه اندازی 
کند.  و ششم جهان صعود  بیست  رده  به  ایران  در سال جاری 
از  بعد  اصفهان(  )ذوب آهن  ایران  اسالمی  کشورهای  بین  در 
کشورهای ترکیه و قزاقستان رده سوم را از آن خود کرده است. 
در جدول-32 تولیدکنندگان چدن مذاب جهان در سال 2020 
به نمایش گذاشته شده است. در طول 50 سال گذشته در این 
مجتمع بیش از 97/66 میلیون تن چدن مذاب تولید شده است. 
در حین تولید فوالد در این شرکت انواع محصوالت جانبی نیز 
از مهمترین محصول جانبی سرباره کوره  حاصل می شود. یکی 
برای  خوبی  خوراک  سرباره،  این  کردن  گرانوله  با  است.  بلند 
کارخانه های تولید سیمان بدست می آید. خاطر نشان می گردد 
بازای هرتن مصرف سرباره کوره بلند در تولید سیمان از انتشار 
یک تن گاز CO2 )گاز گل خانه ای( جلوگیری شده و 570 مگا 
کالری انرژی صرفه جویی می گردد. سال گذشته در کوره بلندهای 
ذوب آهن اصفهان بالغ بر 970 هزارتن سرباره تولید شده است، به 
عبارت دیگر از انتشار 970 هزار تن گاز CO2 در صنایع تولید 
این  خارجی  شرکت های  و  درکشور  است.  شده  کاسته  سیمان 
مزایا به حساب شرکت تولیدکننده سرباره نوشته می شود. ضمناً 
محصوالت جانبی واحد کک سازی ذوب آهن در جدول-33 دیده 
می شود. شایان ذکر است از آمونیاک تولید شده کود شیمیایی 
سولفات آمونیوم به دست می آید که در کشاورزی مورد استفاده 

جدول-29: میزان تولید محصوالت نهایی فوالد شرکت های تحت پوشش  
ایمیدرو در سال 1399 

جدول- 28: تولید فوالد خام شرکت های تحت پوشش 
ایمیدروی ایران در سال 1399 
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قرار می گیرد. گازهای فرایندی حاصل از کوره بلند، کک سازی و 
کنورتور اکسیژنی ضمن اینکه در گرمایش باطری های کک سازی 
و پیش گرم کردن هوای دم کوره بلند، در کوره های پیش گرم 
نوردها به کار برده می شود در تولید برق و بخار نیز مورد استفاده 
قرار می گیرند. ارزش حرارتی این گازها به تریب 1000، 4400 
اکسیدی  پوسته های  است.  مترمکعب  بر  کیلوکالری   2000 و 
حاصله از فرایند ریخته گری مداوم و نورد، در زینترسازی مورد 
استفاده قرار می گیرد. در سال 1398 شرکت ذوب آهن اصفهان 
موفق به تولید ریل راه آهن UIC-60 شده و به بازار داخلی عرضه 
کرده است. میزان تولید ریل راه آهن UIC-60 شرکت ذوب آهن 
اصفهان در سال پیش )1399( نزدیک به 59 هزار تن بوده است. 
در شکل-19 مقطع ریل راه آهن UIC-60 نشان داده شده است. 
در منطقه خاورمیانه به غیر از ذوب آهن اصفهان شرکت کاردمیر 
ترکیه تولیدکننده ریل راه آهن )با ظرفیت 400 هزار تن در سال( 
می باشد. میزان فروش ریل راه آهن این شرکت در سال قبل 56 

هزار تن بوده است. 
پایین دستی  در صنایع  اصفهان  از محصوالت سیم ذوب آهن 
سیم  و  مهره،  و  پیچ  میخ،  جوشکاری،  الکترود  تولید  برای 
الستیک خودرو استفاده می شود. در سال 1399 میزان صادرات 
بالغ بر  923 هزار تن به  محصوالت فوالدی ذوب آهن اصفهان 
ثبت رسیده است. صادارت فوالد، به منظور دسترسي به نقدینگي 
پایدار،  توسعه  مشتري،  با  عمیقتر  رابطه  تولید،  فناوري  بیشتر، 

انجام  محصوالت  تنوع  و  بین المللي  رقابت  شرکت،  استراتژي 
آنالیز  محصوالت فوالدی  صادرشده، در جدول-34  مي پذیرد. 
ذوب آهن  در  ایران  مصنوعی  جنگل  بزرگترین  می شود.  رویت 
میلیون   2/1 و  سبز  فضای  هکتار  هزار   16( دارد  قرار  اصفهان 
اصله درخت(. با توجه به اینکه هر درختی ساالنه نزدیک به یک 
 CO2 جذب می کند،  ساالنه 2/1 میلیون تن گاز CO2 تن گاز
فضای  کلیه  است  ذکر  شایان  می شوند.  درخت ها جذب  توسط 
سبز این شرکت با پس آب های تصفیه شده آبیاری می شود. با 
توجه به اهمیت ذوب آهن در توسعه پایدارکشور، در سال 1381 
است. در سال گذشته 12،844  به چاپ رسیده  یادبودی  تمبر 
نفر در شرکت ذوب آهن اصفهان اشتغال داشته اند. در دوره ای 
که سنگ آهن بافق، معادن ذغال کرمان، شمال، طبس و سنگ 
آهک پیر بکران و.... در اختیار ذوب آهن بود، در حدود 40  هزار 
نفر در در این شرکت اشتغال داشتند.  سال قبل بهره وری نیروی 
نفر  ازای هر  به  انسانی در این شرکت 175 تن محصول نهایی 

شاغل محاسبه شده است. 
ایران و خاور میانه تنها شرکتی  شرکت ذوب آهن اصفهان در 
پاتیل سرباره،  توان ساخت قطعات فوق سنگین نظیر  است که 
)سیمان  دوار سیمان  کوره  رینگ  و  مبارکه(  )فوالد  نورد  قفسه 
اصفهان( را دارا می باشد. دراین کارخانه قطعات فوق سنگینی که 
نیاز به 390 تن مذاب فوالد داشته باشند، قابل ریخته گری است. 

در شکل-20 پاتیل سرباره کوره بلند مشاهده می گردد.

جدول- 31 : میزان تولید محصوالت مختلف  شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان در سال 1399

جدول- 30 : میزان تولید محصوالت نهایی 
ذوب آهن اصفهان در سال 1399 
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شکل- 17: روند تولید چدن مذاب ذوب آهن اصفهان

شکل- 18: مزایای به کار گیری قراضه در فوالدسازی شکل - 19: ریل راه آهن تولیدی UIC-60  ذوب آهن اصفهان

جدول -32: تولیدکنندگان چدن مذاب جهان در سال 2020 
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جدول- 34: آنالیز صادرات محصوالت فوالدی 
شرکت ذوب آهن اصفهان در سال 1399

شکل - 20: پاتیل سرباره کوره بلند ذوب آهن اصفهان

جدول- 33: محصوالت واحد کک سازی ذوب آهن اصفهان
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آغاز به کار قطارها به سدۀ 1500 میالدی باز می 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 از سنگ آهن تا ریل آهن در 
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان
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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 مسئولین 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 قرارداد بود 

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.
با توجه به حجم باالی سفارش که اخیراً درخواست های متعدد صادراتی هم در حال اضافه شدن می باشد  پروژه 
توسعه خط دوم برشکاری و سوراخ کاری ریل با موفقیت انجام شد که با راه اندازی آن امکان تولید ریل به بیش از 

2 برابر افزایش یافته است و صادر کردن آن نیز تسهیل شده است.
برای تولید ریل همزمان با سایر مقاطع به طور مستقیم حدود 550 نفر در نورد 650 مشغول به کار هستند که 
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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 آلیاژسازی 
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 
به منظور اکسیژن زدایی فوالد و اصالح ساختار  انجام می شود و نهایتاً  مناسب، عملیات اکسیژن زدایی سرباره 
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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محصوالت تولیدی در شرکت ذوب آهن اصفهان

مي توان توليدات عمده شركت را در نوع محصوالت فوالدي و محصوالت جنبي به شرح زیر بر شمرد:
محصوالت فوالدي

= انواع شمش های  ساختماني
= انواع شمش های  كيفي كم عيار

= انواع تير آهن هاي بال نيم پهن موازي
= انواع ناوداني هاي بال شيبدار و بال موازي

= انواع نبشي بال مساوی
= انواع ميلگردهاي ساده و ساختمانی و صنعتی

= انواع چهار گوش صنعتی
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= انواع كالف های ساختمانی و صنعتی
= انواع تيرآهن بال پهن موازی

= انواع ریل های راه آهن، مترو و معدن
= انواع ميلگردهای آجدار آلياژی و ترمكسی

= انواع تيرآهن های بال باریک شيبدار
= انواع تيرآهن های نيمه سبک بال موازی

= انواع آرک معدن
= انواع ورق سازه های فوالدی
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فرآورده هاي جانبي 

= چدن جامد 
= قطران 

= فنل 
= تولوئن 

= سولونت 
= سولفات آمونيم 

= سرباره كوره بلند 

= عایق هاي حرارتي و صوتي
= لجن صنعتي 

= آب مقطر
= اكسيژن مایع با درجه خلوص 99/5 تا 99/9 درصد و فشار 150 اتمسفر

= ازت مایع با درجه خلوص 99/2 تا 99/6 درصد و فشار 150 اتمسفر 
= آهک پخته به صورت دانه بندي با درجه خلوص92 درصد
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  نگاهی به برخی ازنگاهی به برخی از
  فعالیت های ذوب آهن اصفهانفعالیت های ذوب آهن اصفهان
  در حوزه مسئولیت هایدر حوزه مسئولیت های
اجتماعیاجتماعی



- اشتغال  160هزار  نفر به صورت مستقیم و  یک میلیون و ششصد هزار 
نفر به صورت غیر مستقیم از تاسیس شرکت تاکنون

 CE Marketing UK ( تولید محصوالت بر اساس استانداردهای روز دنیا -
CARES (، تولید ریل زبانه سوزن برای اولین بار در کشور، انواع ریل 
برای خطوط ریلی کشور از جمله تامین یکی از بزرگترین محورهای 
ریلی کشور حد فاصل چابهار - زاهدان که بندر تجاری و ترانزیتی 

چابهار را به کشورهای آسیای میانه متصل می کند.
- تامین فوالد مورد نیاز کشور  ساالنه به میزان بیش از 3 /1 میلیون تن و 

به ارزش بالغ بر 10460 میلیارد تومان  
- تولید 81 میلیون تن چدن مذاب، 75 میلیون تن محصوالت نهایی و 

77 میلیون تن شمش فوالدی در نیم قرن گذشته
- تداوم صادرات به 19 کشور جهان با وجود تحریمهای شدید ظالمانه 
)صادرات محصوالت اصلي به میزان بیش از 900 هزار تن و به ارزش 
بالغ بر  370 میلیون دالر و محصوالت فرعي به میزان 178هزارتن و به 
ارزش 7  /5 میلیون دالر( که در نیم قرن گذشته به 10 میلیون تن رسیده 

است.
- همکاری و خرید مواد اولیه زغال سنگ از معادن زغال سنگ کشور که 

منجر به اشتغال 7 هزار نفر گردیده است.
- توسعه بومی سازی و ساخت داخل 70 درصد قطعات و تجهیزات 

مورد نیاز شرکت و همچنین ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز سایر 
صنایع مانند پاتیل سرباره برای شرکت ملی صنایع مس ایران، رینگ 

بزرگ کارخانه سیمان آبیک، پاتیل سرباره فوالد آلیاژی ایران و .... 
- پرداخت مالیات بر عملکرد ساالنه به مبلغ بیش از 110 میلیارد تومان و 
مالیات ارزش افزوده ساالنه شامل مالیات بر ارزش افزوده، محیط زیست 
و سالمت به مبلغ بیش از 50 میلیارد تومان مطابق با قوانین مالیاتی کشور 
- تمدید اعتبار گواهینامه های سیستمهای  مدیریتی استاندارد شرکت 
و گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی از سازمان ملی استاندارد و 

گواهینامه CE Marketing جهت صادرات به اروپا
- احداث و نگهداري فضاي سبز) بیش از 84 برابر استاندارد مربوط به 

گستره فضاي سبز صنایع( وکاشت 32 هزار اصله نهال 
- کاهش میزان 50 درصد در میزان آب برداشتي از زاینده رود طي 15 
سال گذشته، به میزان حجم 14 میلیون متر مکعب  در سال که حدود 
یک درصد منابع آبی کل زاینده رود را شامل می شود از طریق استفاده 
از پساب های شهرهای اطراف و بازچرخانی آب مورد استفاده در فرایند 

تولید
- تأمین بالغ بر 60 درصد انرژي حرارتي مورد نیاز شرکت از طریق 
مصرف گاز هاي تولید شده در فرآیندهای تولیدی کارخانه وصرفه 

جوئي میلیون ها متر مکعب در مصرف گاز طبیعي.

)CSR( بیانیه گزارشگری مسئولیت اجتماعی
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
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- انجام بیش از 40 مورد پروژه تحقیقاتي زیست محیطي با همکاري 
مراجع علمي و دانشگاهي کشور و طراحی و اجرای 8 پروژه زیست 
محیطی به ارزش حدود 30 میلیارد تومان جهت کاهش آلودگی هوا و 

آالینده های زیست محیطی.
از روش  مردم  و  کارکنان(  از  نفر  کارکنان) 28948  توانمندسازی   -
برگزاری  دوره های های آموزشی مختلف به تعداد 163391 ساعت 

دوره آموزشی، در 5044 دوره به صورت غیر حضوری
- تامین بودجه ای بالغ بر 50 میلیارد تومان جهت توانمندسازی و تامین 
منابع انسانی ، امکانات و تجهیزات تخصصی درمانی در بیمارستان شهید 
مطهری  جهت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی  به مردم منطقه و 

کارکنان در مقابله با ویروس کرونا
- ضد عفونی و گندزدایی مستمر اماکن و ساختمان ها و ارایه تسهیالت 
بهداشتی، سرویس های ایاب و ذهاب و تامین اقالم بهداشتی اعم از 

محصوالت ضدعفونی و ماسک های بهداشتی 
بر  نظارت های مستمر   بازرسی و  تیم تخصصی HSE و  - تشکیل 
عملکردها، اماکن و واحدها و ارائه گزارش های دوره ای ، همچنین 
تدوین و ارسال دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی و توانمندسازی 
شهروندان از طریق آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ سازی جهت کنترل 

شیوع کرونا
- ارایه مستمر خدمات ایمنی و نجات به منطقه اطراف )عضویت در 

ستاد بحران(
- توسعه اتوماسیون اداری و استفاده از فناوری های نوین در فرایندهای 

جاری که منجر به کاهش قابل توجه استفاده از کاغذ شده است.
- فرهنگ سازی و اطالع رسانی به عموم با استفاده از  تبلیغات محیطی 
, اقدامات رسانه ای و ساخت تیزر ؛ موشن  گرافی، نشر کتاب ، هفته 
نامه آتشکار و ویژه نامه بهداشتی ، و استفاده از ظرفیت های شبکه های 
اجتماعی به منظور ایجاد فرهنگ پیشگیری  و مقابله با ویروس کرونا، 
توسعه فرهنگ مدیریت سبز و  محیط زیست با هزینه ای بالغ بر 900 

میلیون تومان در سال 99. 
- حمایت از رسانه های استان به ویژه در شرایط نامساعد اقتصادی 
دوران کرونا و پوشش خبری فعالیت های ذوب آهن اصفهان در مقابله 

با کرونا با هزینه ای بالغ بر 50 میلیون تومان در سال 99
- حمایت از باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان مشتمل بر تیم 
های ورزشی آقایان وبانوان در رده های سنی مختلف جهت ترویج 

ورزش همگانی و روحیه قهرمانی و پهلوانی در جامعه  
- شرکت در برنامه یک شهر ضیافت سیمای استان اصفهان به منظور آزاد 
سازی زندانیان غیر عمد در ماه مبارک رمضان  و حمایت مالی و معنوی 

به میزان 750  میلیون تومان( در سال 99
- امضا تفاهمنامه با دانشگاه صنعتی مالک اشتر جهت افزایش تالش 
علمی وتوسعه پژوهش های کاربردی ،  پذیرش  150  نفر کارآموز و 
هنرجو از دانشگاهها و مراکز آموزشی سراسر کشور و همچنین پذیرش 

430  نفر دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی ذوب آهن در سال.
- حمایت های مالی و معنوی از بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار، 

و  العالج و خاص  بیماران صعب  معلولین،  زوج های جوان، 
نیازمندان با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد تومان در سال 99
نهادهای فرهنگی  با  نامه  و همکاری  تفاهم  - عقد 

پرورش  کانون  عمومی،  کتابخانه های  همچون 
با هدف   .... فکری کودکان و نوجوانان و 

سایر  و  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج 
ارزشهای واالی فرهنگی

صادرکننده  مقام  کسب    -
نمونه و تنها مدال آور و 
اولین شرکت فوالدی در 

این زمینه در سال 99 
نظرات  و  دیدگاهها  آوری  - جمع 

مردم، کارکنان، تامین کنندگان و مشتریان 
و پایش و تحلیل آنها به طور مستمر و مداوم

- ساماندهی مشارکت بیش از 8500 نفر از کارکنان 
شرکت در قالب خیریه والفجر ذوب آهن اصفهان و جمع 
آوری بیش از یک میلیارد تومان کمک نقدی در سال 99.

- برپایی ایستگاه »در انتظار مهر« جهت جمع آوری کمک برای دانش 
آموزان بی بضاعت و تهیه و توزیع لوازم التحریر توسط ذوب آهن 

اصفهان به ارزش 420 میلیون تومان در سال 99.
- ساخت وتحویل 3 باب منزل مسکونی در شهرستان لنجان جهت 3 

خانواده نیازمند در دهه مبارک فجر سال 99.
- کمک به زلزله زدگان سی سخت شامل ) 50 عدد هیتر برقی ؛ 800 

تخته پتو ؛ 300 تخته چادر برزنتی ( در دونوبت .
- تقدیم 290شهید و 1532 نفر جانباز در دوران دفاع مقدس ) جامعه 

ایثارگری 16 هزار و 627 نفر(
- طرح نذر نفس و اهدای 250 کپسول اکسیژن جهت نیازمندان مبتال 

به کرونا
- ساخت مجتمع فوالد خراسان، فوالد سبا و همکاری و مشارکت در 

ساخت فوالد مبارکه، فوالد میبد، فوالد کردستان و ...
- احداث اتوبان ذوب آهن

ضمن تشکر از کلیه کارکنان ، اینجانب و مجموعه ذوب آهن اصفهان، 
خود را ملزم به رشد و توسعه شرکت و جامعه و همچنین انجام 

مسئولیت های اجتماعی آن می دانیم.    

               
منصور یزدی زاده

مدیر عامل
تهیه و تنظیم: 1399
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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 14،500 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 آنها جان و امیدی 
فزون تر می یابیم ، انرژی بیشتری به رهگذران می بخشیم و همچون 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.

از مسیر سبز تا آسمان آبی
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مهم تـرین پــروژه های افزایــش               انطباق با الزامات زیست محیطيمهم تـرین پــروژه های افزایــش               انطباق با الزامات زیست محیطي

1- طراحي و ساخت درب هاي فلكسيبل باطري 3 كک سازي : 
باتری هاي کک سازي شامل سلول هاي گرمایي و تولیدي مي باشد که با شارژ زغال سنگ در سلول 
هاي تولیدي،  عملیات تبدیل زغال سنگ به کک انجام مي گردد. یکي از منابع آالینده ، انتشار گازهاي 
تولیدي از درب سلول ها مي باشد که عالوه بر آلودگي محیط کار، با احتراق در معرض هوا موجب آسیب 
دیدگي تجهیزات مي گردد. راهکار در نظر گرفته شده طراحي، ساخت و نصب درب هاي فلکسیبل 
)مشابه باطري 1( مي باشد که به دلیل تفاوت ابعاد آن نیاز به بهینه سازي داشت. در این ارتباط درب 
هاي سمت کک )تخلیه کک( پس از طراحي ، ساخت 74 درب و 10 عدد رزرو انجام و نصب گردید که 
مراحل تست عملکرد خود را طي مي کند. در ادامه مسیر بهینه سازی درب هاي سمت ماشین که داراي 
دریچه اضافي پالنیر مي باشد تحت عملیات طراحی ، ساخت و نصب قرار گرفت و  نسبت به ساخت درب 
آزمایشي و تست عملکرد آن اقدام گردید و سپس نسبت به ساخت 74 درب و 10 عدد رزرو اقدام گردید 

که مراحل ساخت آن به پایان رسید و در حال حاضر در حال بهره برداری است.

2- تعویض سيستم تميزكننده درب درام باطري 3 : 
یکي از منابع انتشار آالینده ها در باطري 3 از درب سلول هاي باطري 3 مي باشد که در صورت عدم 
آب بندي کامل درب هاي سلول ها از آنها انتشار گازهاي آالینده صورت مي گیرد. با ساخت درب هاي 
فلکسیبل تا حدود زیادي این انتشار کنترل گردید. ولي در هنگام بهره برداري مداوم باطري به دلیل تولید 

قطران و نشست آن روي درب سلول ها عملکرد 
درب هاي فلکسیبل با اختالل مواجه خواهد شد. راه حل مقابله با این امر تمیزکاري مداوم درب و رام 
سلول ها )محل نشست درب در بدنه باطري( مي باشد سیستم تمیزکننده نصب شده روي ماشین هاي 
باطري متناسب با درب هاي قدیمي بوده و کارایي الزم را نداشت. بدین منظور با اتکاء به دانش و توان 
پرسنل بخش تولیدات کک و مواد شیمیایي نسبت به طراحي و اجراي آزمایشي تمیزکننده ها اقدام 
گردید و پس از تائید عملکرد آن نسبت به ساخت نهایی سیستم تمیزکننده درب و رام در قالب گراف 

زمان بندی تعریف شده اقدام و پس از تست عملکرد در حال بهره برداری  می باشد.

3- سيستم جمع آوري و تصفيه غبار واگن توزین كوره بلند شماره 1 : 
یکي از کارگاه هاي جنبي در فرآیند تولید کوره بلند واگن توزین کوره بلند 1 بوده که وظیفه تأمین 
مواد اولیه را به عهده داشت. این سیستم قدیمي داراي معایبي در عدم کنترل دقیق ورود مواد به کوره 
بلند بود که با تغییر طرح آن به استفاده از بونکرهاي مواد و سیستم توزین نوارنقاله اي اقدام گردید. در 
فرآیند تأمین مواد اولیه به بونکرها و تخلیه از آنها و حمل و نقل مواد توسط نوارنقاله، انتشار گرد و غبار 
اجتناب ناپذیر مي باشد. لذا نسب به طراحي، ساخت و نصب سیستم جمع آوري و تصفیه گرد و غبار اقدام 
گردید که با انجام مناقصه شرکت هوا سیستم به عنوان پیمانکار پروژه انتخاب شد. با هدف جمع آوري و 
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مهم تـرین پــروژه های افزایــش               انطباق با الزامات زیست محیطيمهم تـرین پــروژه های افزایــش               انطباق با الزامات زیست محیطي

تصفیه غبار کارگاه تامین و توزین بار، با سطح فیلتراسیون m2 1869 ، 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 . در این پروژه با هدف طراحي، ساخت و نصب 
سیستم جمع آوري غبار شامل ساخت هودها در محل ریزش مواد به بونکر و تخلیه مواد از  بونکر و در 
محل هاي تغییر مسیر نوارنقاله ها و سپس تصفیه غبارات حاصل در بگ فیلتر نصب شده مي باشد و 

در مراحل تست عملکرد بگ فیلتر و مسیرها می باشد و در سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید.

4-تعویض لوله های اكران دیگ های كنورتور فوالد سازی : 
یکی از منابع انتشار آالینده ها در بخش فوالدسازی ، انتشار گرد و غبار هنگام تخلیه پاتیل چدن در 
کنورتور می باشد که باعث انتشار گرد و غبار از سقف کارگاه فوالد سازی  می گردد . در این ارتباط 
نسبت به تعریف پروژه تعویض لوله های اکران کنورتور و جلوگیری از انتشار آالینده ها در محیط کارگاه،  
نسبت به بهبود عملیات بهره برداری از دیگها و جلوگیری از اتالف منابع اقدام گردیدکه با خرید لوله ها 
نسبت به تعویض آنها در طی سال جاری اقدام و در کنورتورهای 2و3 انجام شد و بر اساس برنامه ریزی 

تا پایان سال انجام خواهد شد.

5- بهينه سازی مكنده غبار E40  فوالد سازی با نصب بگ فيلتر:
یکی از مواد مصرفی کنورتور بخش فوالد سازی فروآلیاژ می باشد  که در بونکرهای مربوطه ذخیره و 
پس از تخلیه در ظروف مخصوص به کنورتور شارژمی گردد.جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبار هنگام 
شارژ و تخلیه فروآلیاژها از آن ، در طرح اولیه سیستم جمع آوری و تصفیه گرد و غبار توسط سیکلون 
در نظر گرفته شده بود. خروجي  این سیستم به دلیل راندمان پایین ، باالتر از حد مجاز بود که با تعریف 
پروژه و طراحي ، ساخت و نصب سیستم بگ فیلتر در ادامه مسیر حرکت سیال در مولتي سیکلون ) 
به طور سری با آن (نسبت به کاهش آالینده ها اقدام گردید. در این ارتباط همچنین با افزایش ظرفیت 
مکنده به 17 هزار متر مکعب ،  افزایش مکش و سپس تصفیه گرد و غبار با راندمان باال در بگ فیلتر 
انجام می گردد که از زمان بهره برداری تاکنون خروجی آن در حد پایین وتامین کننده الزامات قانونی 

زیست محیطی می باشد.

6- اصالح مكنده غبار ميكسر فوالدسازی:
میکسر واحد نگهداري چدن مذاب در بخش فوالد سازی می باشد که جهت جلوگیری از انتشار گرد 
و غبار هنگام شارژ و تخلیه چدن از آن ، در طرح اولیه سیستم جمع آوری و تصفیه گرد و غبار توسط 
مولتي سیکلون در نظر گرفته شده بود. خروجي  این سیستم به دلیل راندمان پایین ، باالتر از حد مجاز 
بود که با تعریف پروژه و طراحي ، ساخت و نصب سیستم بگ فیلتر در ادامه مسیر حرکت سیال در مولتي 
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سیکلون ) به طور سری با آن (نسبت به کاهش آالینده ها اقدام گردید. در این ارتباط همجنین با افزایش 
ظرفیت مکنده به 320 هزار متر مکعب ،  افزایش مکش و سپس تصفیه گرد و غبار با راندمان باال در بگ 
فیلتر انجام می گردد که پس از بهره برداری طوالنی و نواقص حین بهره برداری نسبت به تعریف پروژه 
بهینه سازي سیستم تصفیه غبار  میکسر و بهبود و تمرکز مکش آالینده ها در دهانه میکسر و با حذف 
مکش مضره هوای اضافی ورودی به مکنده نسبت به بهبود عملیات جمع آوری تصفیه غبار اقدام خواهد 
گردید . این امر  پس از اتمام مرحله  تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز و نصب آنها نسبت به بهبود 

عملکرد عملیات جمع آوری و تصفیه غبار اقدام خواهد شد.

۷- نوسازي و بهينه سازي باطري یک و ماشين هاي كک سازي و درب هاي سلول ها :
باطري یک کک سازي ذوب آهن که از سال 1351 مورد بهره برداری قرار گرفته بود به دلیل بهره 
برداري طوالني به مدت حدود 40 سال و فرسودگي باطري ، دچار تخریب های گسترده و گرفتگی های 
وسیعی در مسیرهای جمع آوری و انتقال گاز کک گردیده و به تبع آن انتشار گاز و گرد و غبار به طور 

گسترده صورت می گرفت. با انجام 
تعمیرات اساسي روي باطري شماره 1 ، از جمله تخریب کامل نسوز و اسکلت فلزي باطري و همچنین 

نوسازي 
ماشین هاي شارژ، تخلیه و درب بازکن و با بکارگیری سیستم جدید تمیز کننده درب و رام و همچنین 

تبدیل 
درب هاي سلول ها به نوع جدید فلکسیبل جهت آب بندی بهتر درب ها ، نسبت به کنترل انتشار 
آالینده ها از باطري اقدام گردید . همچنین با تغییر طرح سیستم کنترل انتشارآالینده ها هنگام شارژ 
ذغال در سلول ها ، از سیستم ترزیق بخار به تزریق آب آمونیاکي ضمن افزایش راندمان بهره برداري 
نسبت به بهبود قابل مالحظه کنترل آالینده هاي گاز و گرد و غبار هنگام شارژ سلول ها اقدام گردید. 
در حال حاضر باطری شماره 1 در وضعیت کنترل شده ای از نظر انتشار آالینده ها در حال بهره برداری 

می باشد.

8- بهينه سازی مكنده غبار E41   فوالدسازی با نصب بگ فيلتر:
یکی از مواد کمکی مصرفی بخش فوالد سازی ، مواد نسوز می باشد. در این ارتباط مرتل شاموتی در 
بونکرهای مربوطه ذخیره و پس از تخلیه در میکسرمخصوص با افزودن آب نسبت به تولید مالت اقدام 
می گردد .این مالت برای نسوزکاری ظروف ضایعات داغ فوالدسازی ، ناودانی های زیر تاندیش ایستگاه 
های ریخته گری ، کاورهای قالب ریخته گری و مالت کشی محوطه ریخته گری به کار می رود.جهت 
جلوگیری از انتشار گرد و غبار هنگام شارژ و تخلیه مواد از بونکرها ، در طرح اولیه سیستم جمع آوری و 
تصفیه گرد و غبار توسط سیکلون در نظر گرفته شده بود که خروجي  این سیستم به دلیل راندمان پایین 
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، باالتر از حد مجاز بود و با تعریف پروژه ، نسبت به طراحي ، ساخت و نصب سیستم بگ فیلتر در ادامه 
مسیر حرکت سیال در سیکلون ) و به طور سری با آن ( جهت کاهش آالینده ها اقدام گردید که از زمان 

بهره برداری تاکنون خروجی آن در حد پایین وتامین کننده الزامات قانونی زیست محیطی می باشد.

پروژه های زیست محیطی در دست انجام
 : ESP1 1- بهينه سازي سيستم تصفيه غبار مسيرهاي مواد آگلومراسيون

در فرآیند آگلومراسیون مواد اولیه مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد و با مخلوط کردن آنها عملیات 
پخت روي مواد انجام شده و آگلومره مورد مصرف کوره بلند تولید مي گردد. در این فرآیند ، نقل و انتقال 
مختلفي روي مواد و همچنین آگلومره تولید شده در سینتر کولر و خردایش شده در سرندها  انجام مي 
گردد. که جهت کنترل گرد و غبار تولید شده در فرآیند نقل و انتقال، هودهاي جمع آوري و مسیرهاي 
داکت انتقال سیال به الکتروفیلتر ESP1 تعبیه و نصب گردیده است. در این ارتباط هنگام راه اندازي به 
دلیل مشکالت نصب و اجرا، خروجي ها از شرایط استاندارد انحراف قابل مالحظه اي داشت که نسبت به 
بررسي و انجام بهینه سازي هایي روي صفحات جذب و دیسشارژ انجام گردید و بهبود قابل مالحظه اي 

یافت ولي به حد استاندارد نرسید. 
این سیستم به دلیل عدم باالنس در مسیرهاي جمع آوري و عبور سیال حاوي گرد و غبار باعث شد 
در برخي نقاط گاز و ازت با سرعت باال موجب آسیب به کانال ها و هودها گردد و در برخي هودها مکش 
کافي وجود نداشته باشد. که اصالحاتي با الیه بندي داکت ها و بعضي مسیرها تعویض داکت انجام گردید. 
همچنین مکش مضره باالي دبل فلپ ها،  آب بندي با الستیک ریزي آنها انجام شد ولي مکش مضره 
ادامه دارد. این گرد و غبار موجب آسیب دیدگي پروانه ها نیز گردیده است که تعمیراتي روي آنها انجام 
گرفت. الزم به ذکر است در تعمیرات جاري و اساسي سیستم تحت کنترل قرار دارد ولي نسبت به تعریف 
پروژه با انتخاب مشاور و استخراج احجام بهینه سازي بایستي اقدام گردید. بدین منظور از طرف مشاور 
ممیزی سیستم جهت استخراج احجام کار و تهیه اسناد مناقصه  انجام و در مرحله مناقصه به صورت 

EPC می باشد. 

2- بهينه سازي سيستم هاي تصفيه غبار كوره هاي پلي زیوس آهک : 
واحد پخت آهک یکي از کارگاه هاي جانبي در فرآیند تولید فوالد مي باشد که وظیفه تولید آهک مورد 
نیاز بخش فوالدسازي را به عهده دارد. این کار در کوره هاي عمودي و دوار کارگاه آهک انجام مي شود. 
کوره هاي دوار توسط شرکت پلي زیوس طراحي، نصب و راه اندازي گردیده است براي کنترل خروجي 
سیستم تصفیه غبار مشتمل بر سیکلون و الکتروفیلترطراحی شده توسط شرکت الکس سوییس وظیفه 
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تصفیه غبارات حاصل از فرآیند را به عهده دارد. در این ارتباط جهت بهینه سازي نسبت به انجام مناقصه 
بهینه سازي اقدام گردید و تعمیرات اساسي روي الکتروفیلتر و سیکلون ها انجام گردید که به دلیل عدم 
توجه به اثرات فرآیند پخت، خروجي ها در حد استاندارد زیست محیطي حاصل نشد. بدین منظور مقرر 
شد از طرف مشاور بهینه سازی فرآیند انجام گردد که پس از انجام عملیات بهینه سازی ، عالوه بر کاهش 
مصرف سوخت میزان دبی سیال و ورودی به الکتروفیلتر کاهش خواهد یافت . این پروژه  در مرحله 

تکمیل اسناد مناقصه  و برنامه ریزی جهت برگزاری مناقصه می باشد.

 : (EGF( 4 3- بهينه سازي سيستم تصفيه غبار آگلوماشين
در بخش آگلومراسیون ماشین 4 وظیفه تولید آگلومره را بر عهده دارد که مواد اولیه مختلف پس از 
مخلوط سازي تحت فرآیند پخت قرار مي گیرد که در فرآیند پخت با احتراق و مکش هوا پالت ایجاد گاز 
و سیال حاوي گرد و غبار مي گردد که با جمع آوري به الکتروفیلتر EGF جهت تصفیه انتقال مي یابد. 
در این ارتباط هنگام راه اندازي به دلیل مشکالت نصب و اجرا، خروجي ها از شرایط استاندارد انحراف قابل 
مالحظه اي داشت که نسبت به بررسي و انجام بهینه سازي هایي روي صفحات جذب و دیسشارژ انجام 
گردید و بهبود قابل مالحظه اي یافت ولي به حد استاندارد نرسید. همچنین مکش مضره باالي دبل فلپ 
ها،  آب بندي با الستیک ریزي آنها انجام شد ولي مکش مضره ادامه دارد. این گرد و غبار موجب آسیب 
دیدگي پروانه ها نیز گردیده است که تعمیراتي روي آنها انجام گرفت. الزم به ذکر است در تعمیرات جاري 
و اساسي سیستم تحت کنترل قرار دارد ولي نسبت به تعریف پروژه با انتخاب مشاور و استخراج احجام 
بهینه سازي بایستي اقدام گردید. بدین منظور مشاور، ممیزی سیستم جهت استخراج احجام کار و تهیه 
اسناد  را انجام داد و مقرر گردید عملیات اولیه جداسازی فیلدهای الکتروفیلترها جهت تعیین احجام کار 

باقیمانده و نهایی نمودن اسناد مناقصه صورت پذیرد .

4- طراحي، ساخت و نصب سيستم جمع آوري گرد و غبار ماشين شارژ باطري 3 : 
یکي از منابع انتشار آالینده ها در باطري 3 انتشار ذرات گرد و غبار هنگام شارژ سلول هاي تولیدي 
در باطري مي باشد که با برداشتن درب سلول ها جهت شارژ و خارج شدن تلسکوپ شارژ کننده ذغال 
انتشار گرد و غبار اتفاق مي افتد که در این پروژه هدف جمع آوري گرد و غبار ذغال و تصفیه آن مي 
باشد. در این ارتباط گرد و غبار منتشر شده هنگام شارژ سلول از طریق لوله های خروجی )مینی استایاک 
ها ( جمع آوری و به سلول مجاور منتقل شده تا برای تصفیه ارسال گردد و در مرحله عقد قرارداد با 

پیمانکار می باشد.
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5- بهينه سازي سيستم تصفيه غبار  Stack house  كوره بلند:
این سیستم وظیفه جمع آوري غبارات مسیرهاي انتقال مواد به کوره بلند 3 و تصفیه آن در الکتروفیلتر 
مربوطه را  به عهده دارد. از ابتداي بهره برداري به دلیل طراحی هاي نامناسب و استفاده از جنس لوله 
نامرغوب براي کانال ها دچار سایش هاي شدید گردیده است و در مراحل مختلف به صورت ترمیمي 
بخش هایي از آن توسط بهره برداری اصالح گردیده است. بدین منظور مشاور پس از ممیزی سیستم ، به 
استخراج احجام کار و تهیه اسناد مناقصه اقدام نمود و در قالب یک گزارش برخی اقدامات کوتاه مدت را 

به عنوان راهکارهای بهینه سازی سیستم ارائه نمود که در مرحله تصمیم گیری نهایی می باشد . 

6- بهينه سازي سيستم تصفيه غبار  Cast house  كوره بلند:
این سیستم وظیفه جمع آوري غبارات مسیرهاي محوطه ریخته گري و جوي هاي کوره بلند 3 را به 
عهده دارد که به دلیل عدم امکان درپوش گذاري ناشي از عدم کارایي سیستم جابه جایي درپوش ها 
)Jeep crane( از ابتداي بهره برداري و ورود غبارات و فیوم هاي فلزي داخلي مسیرهاي داکت ها کارایي 
آن به شدت کاسته شده است و الزم است ابتدا با خرید سیستم جابه جایي درپوش ها )مانیپوالتور( و 
تمیزکاري داکت ها کارایي سیستم مورد بررسي قرار گیرد. بدین منظور مشاور پس از  ممیزی سیستم 
، به استخراج احجام کار و تهیه اسناد مناقصه اقدام نمود و در قالب یک گزارش برخی اقدامات کوتاه 
مدت را به عنوان راهکارهای بهینه سازی سیستم ارائه نمود که در مرحله تصمیم گیری نهایی می باشد . 

۷- ساخت تصفيه خانه پساب 

8- بهينه سازی الكتروفيلترهای آگلو ماشين های قدیم آگلومراسيون )پروژه پنجگانه ( 

9- بهينه سازی سيستم جمع آوری و تصفيه غبار آسپيراسيون كوره بلند شماره 2
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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 به ویژه 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 در چند 
سال اخیر از لحاظ فني و عمراني 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.

تاریخچه باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان
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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 تاکنون نیز پرچم این صنعت همراه با تیم هاي ورزشي آن در سطح کشور برافراشته 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.
امید، جوانان،  )بزرگساالن،  فوتبال  در رشته های  بانوان  و  آقایان  رده  دو  در  ورزشی  تیم  از 40  بیش  در حال حاضر   
نونهاالن11،12،13 و 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 و بانوان( 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 فوتبالو لیگ برتر باشگاه 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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■   اماكن 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 15،000 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 گنجایش 25هزار نفر تماشاگر، زمین های تمرین فوتبال، رختکن های تیم میزبان و میهمانان و 
خبرنگاران، 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
تمرینات  و  برگزاری  برای  می توان  آن  از  و  می باشد  داوران  و  رختکن  اتاق های  دارای  نفرتماشاگر  ظرفیت 3000  با   

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.
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● 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 و پاتیل کارخانه 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 و در 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 21،465 نفر. تعداد 
ایثارگران کارخانه در جبهه هاي جنگ حق علیه باطل 16،627 نفر، تعداد شهدا 290 نفر،  تعداد آزادگان 86 نفر، تعداد جانبازان 1532 نفر. 

ب: خدمات فني، مهندسي و تجهيزات
1-  تحویل زاغه بتني به ستاد جنگ و ارگان ها و سپاه پاسداران تا تاریخ 67/4/27 به تعداد 20،935 عدد 

2- ساخت 200 تن سنگر فلزي 
3- تحویل میلگرد 56 میلگرد 60 تسمه چهارگوش 200 چهارگوش 104 و چهارگوش 80 معادل 11،260 تن جهت ساخت مهمات و 

کاربردهاي جنگي ) نورد (

نقش مؤثر ذوب آهن اصفهان 
در دفاع مقدس
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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 
كشور ما است. 
هشت سال دفاع 
مقدس در تاریخ 
انقالب اسالمي 
چونان خورشيدي 
تابان بر تارک 
تاریخ كشورمان 
مي درخشد.

4- اعزام وسیله نقلیه اتوبوس و میني بوس به تعداد 10،898 روز و خودرو سبک به تعداد 346 دستگاه به طور 
مداوم با راننده در طول جنگ به مدت 68،183 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:
دنده،  چرخ  انواع  دندانه اي،  دیسک هاي  توربین،  قطعات  متري،  میلي   130 توپ  شعله پوش هاي  ساخت   ♦
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 پل هاي متحرک به تعداد 44،821 عدد و 

به وزن30،000 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 یک دستگاه 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.
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بازنشسته ذوب آهن اصفهان، متولد 12 تیر ماه 1334  از کارکنان قدیمی و  مهندس محمد حافظی 
شهر آبادان است. آخرین تحصیالت وی لیسانس مهندسی برق )قدرت( و کارشناسی صنایع هوایی است. 
وی صاحب چندین اختراع ثبت شده، عضو انجمن مخترعین کشور، چهره ماندگار و محقق نمونه صنعتی 
اصفهان است. وی از کودکی عالقه مند به کار های علمی و اختراع بوده و از همان دوره به بعد اختراعات 
زیادی را به نتیجه رسانده است. پدر وی میرزا حسین حافظی فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد انگلستان در 
سال 1338 بود که در زمان خود از نوابغ و مخترعین بزرگ و در عین حال ناشناس بود. وی به دلیل این 
که با شاه مخالف بود و چند بار هم دستگیر و زندانی شده بود در سن 29 سالگی در سال 1349 به طور 
مرموزی توسط عمال شاه به قتل رسید. مهندس حافظی با یادآوری نکات فوق به تشریح زندگی سیاسی، 
مبارزاتی، حضور در جبهه و ابتکارات و خالقیت های فنی در ذوب آهن اصفهان و سال های بعد از بازنشستگی 

خود به شرح پیش رو پرداخته است:
1-  من در موقع مرگ مرموز و زودرس پدر 4 سال بیشتر نداشتم. ما در کودکی از آبادان به اصفهان 
مهاجرت کرده ایم، از این رو تحصیالت اول تا سوم ابتدایی من در اصفهان طی شد تا این که دوباره به آبادان 
رفتیم. در آنجا نیز تحصیالت هنرستانی و دبیرستانی خود را ادامه دادم. در زمان تحصیل در هنرستان فنی 
آبادان با فرمانده شهید محمد جهان آرا آشنا شدم. در آن زمان با کمک وی و تعدادی دیگر از دوستان مان 
گروه حزب ا... آبادان و خرمشهر را تشکیل داده و من مسئول شاخه نظامی آن شدم. در آن زمان من در سن 
12 سالگی بودم و از طریق گروه مذکور ضمن انجام فعالیت های انقالبی به مبارزه علیه شاه و بهایی گری و 
پخش اعالمیه های امام خمینی می پرداختیم. در آن زمان خودم با تهیه مواد منفجره بمب های دست ساز 
می ساختم و آن ها را در زمین اسب دوانی آبادان امتحان می کردم. یک بار در هنگام آزمایش بودم که یکی 
از بمب ها در دستم منفجر شد وترکش های آن به سر و چشمانم برخورد کرد و به همین دلیل تا مدتی 
بینایی خود را از دست داده بودم. در این شرایط یک شب وقتی در بیمارستان خرمشهر بستری بودم توسط 
شهید محمد جهان آرا به طور تاکتیکی از بیمارستان فرار ی شده و به تهران رفتیم و در آن جا به مدت 4 
ماه به معالجه پرداختم. گروه انقالبی ما هم توسط یکی از شیوخ عرب که از عوامل بیگانه و مزدوران شاه بود 
لو رفت و در همین ارتباط با تقدیم سه شهید، سایر افراد گروه به زندان افتادند. البته در شب انهدام گروه 
توسط ساواک، من مریض بوده و در جلسه مربوطه حاضرنبودم و از این جهت به دست ساواک نیفتادم. من 
بعد از اتفاق مذکور حدود 7، 8 سال مخفی بودم و حتی به خاطر چهره مجروحم و قضیه انفجار، قبولی ام 
در دانشکده نفت آبادان را ر ها کرم. بعد با معرفی خود به خدمت سربازی در منطقه جلدیان پیرانشهر و 
مرز عراق رفتم. در سال 55 و ماه آخر خدمت هم بود که با دختر عمویم ازدواج کردم. بعد از اتمام سربازی 
در سال 55 به آبادان رفتم و بعد از چند ماه کار در یک مغازه تعمیر رادیو تلویزیون که از زمان پدرم باقی 
مانده بود دوباره به اصفهان آمده و با ارایه درخواست استخدام در چند شرکت، زودتر از همه به استخدام 

از مبارزه با شاه تا ابتکارات فنی، 

مهندسی در ذوب آهن اصفهان
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ذوب آهن اصفهان در آمدم.
2- روز اول استخدام، آزمایشات طب صنعتی را انجام دادم و روز دوم به آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ شرکت 
معرفی شدم. در آن زمان مهندس گلشن آزاد رییس ما بود و رییس باالترمان نیز مهندس بهروش بودکه 
همه می دانستند او یک فرد ساواکی و فردی پیچیده وآدم مغروری بود. از همان روز اول حضور در ذوب آهن 
بود که با امور اداری و زیر و بم و طعم تلخ پشت سر هم زدن های آن آشنا شده و رییس من، بهروش نیز 
با من در افتاد ولی من زیر بار او نرفتم. از هفته دوم با سیاسیون و انقالبیون ذوب آهن و کارهای شان مثل 
توزیع کتاب و اعالمیه های امام آشنا شده و با توجه به تجربه قدیمی خودآن ها را متشکل کردم. من آدم 
جسور و چریکی بودم و اهل ورزش های رزمی و بوکس و با توجه به مبارزات نظامی خود با همه گروه ها و 
افراد سیاسی و انقالبی ارتباط داشتم. با گروه های کمونیستی و سازمان منافقین هم آشنا و با آن ها بحث 
می کردیم. در آن دوره، ذوب آهن همه نوع افراد انقالبی و همه نوع افراد ضد انقالب وابسته به تمامی احزاب 
موجود و معروف را در خود داشت به طوری که در بین رده های مدیر یت از رده های باالی منافقین هم 
حضور و نفوذ داشتند. حزب توده هم به دلیل حضور روس ها در شرکت به شدت فعال بود و مورد حمایت 
قرار داشت. با شروع انقالب با همکاری آقایان محمد مبینی نژاد، شهید اثنی عشری، شهید شیرازی و 
دیگران در شرکت، تظاهراتی با شکوه به راه انداختیم. در این تظاهرات من بر روی سنگ کنار درب اصلی 
رفتم و با بلندگو شعار می دادم. در آن روز چند هزار نفر جمع شدند و به طرف آبرسانی رفتیم، در ادامه هم 
می خواستیم به فوالد شهر برویم. در این هنگام سرهنگ خطیب فرمانده نظامی منطقه دستور آتش داد. 
البته شلیک ها هوایی بود و همه متفرق شدند. کم کم اعتصابات هم با شرایط خاص خود در شرکت که بنا 
نبود کارخانه تعطیل شود ادامه داشت. من به لحاظ زندگی مخفی خانه ای کوچک پشت مسجد امام اصفهان 
اجاره کرده بودم و در خانه ام تصاویر امام و امکانات پارچه نویسی داشتم. اقالم تبلیغاتی تهیه شده در این 
خانه هم در سطح شهر نصب می شد. من 4 روز قبل از پیروزی توسط مرحوم آیت ا... طاهری امام جمعه 
اصفهان مسلح شدم. در آن موقع با توجه به تجربه خود افراد انقالبی را آموزش می دادم. اسم این نیرو ها که 
از 4 ماه زودتر آموزش آن ها شروع شده بود فداییان و پاسداران امام نام داشت. پاسداران اولیه سپاه نیزاز 
همین جا انتخاب و تربیت شدند. ما از 21 بهمن 57 تمام شهر و مراکز نظامی و انتظامی اصفهان را تصرف 
کردیم و من رییس کالنتری 3 شدم. در این روز ها نیروها ی نظامی و انتظامی شاه همه تسلیم ما شده بودند 
و دیگر در کار ها دخالتی نداشتند. سپس من رییس کالنتری 4 با حوزه وسیع تر شدم. در این مدت ذوب آهن 
را ر ها کرده بودم. در کالنتری مراجعات و چیز هایی می دیدم که طاقت ماندن در آن را نداشتم. کم کم به 
ذوب آمدم. در کارخانه سکوت غریبی همه جا را گرفته بود، بعضی ساواکی بودندکه حذف شده بودند. من 
مسئول انجمن اسالمی آزمایشگاه کارخانه شدم. در این جایگاه به همه اجازه می دادیم که در سالن بزرگی 

در آزمایشگاه مرکزی حرف شان را بزنند. با این کار افراد مخالف خود و حرف حساب آن ها را شناختیم.
3- اول انقالب هیچ امکانی نداشتیم. من به لحاظ عشقی که به کار های فنی داشتم با کمک دوستان، 
دفتر خودکفایی ذوب آهن را ایجاد کردیم. در این دفتر، من بودم و آقای نجات بخش که رییس دفتر مدیر 
عامل بود. فردی هم به نام مهندس نفری با ما بود که توده ای بود و بعد معلوم شد. وی کم کم شناخته شد 
و به این علت فرار کرد و به شوروی رفت. ما 8 ماه بعد از انقالب نمایشگاهی صنعتی در سطح شرکت زدیم 
و هرکس ساختن قطعه ای را به عهده گرفت. جنگ تحمیلی که شروع شد، ما گفتیم باید کاری کنیم. من 
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شب ها در بسیج بودیم و روز ها در ذوب آهن کار فنی انجام می دادم. در آن دوره ما فقط چندین قطعه برای اف 
14ها ی جنگنده ساختیم. چندین قطعه الزم برای دیگربخش ها را نیز ساخته و تحویل دادیم. در این شرایط 

ضد انقالب در ذوب آهن بی کار ننشسته بود.
4- وقتی عملیات فتح المبین شد، من به جبهه رفتم و زخمی شدم. در این عملیات خیلی صدمه خوردیم 
ولی خوشحال بودیم که پیروز شدیم. در این عملیات، من زخمی شده بودم و بنا بود با هلی کوپتر به اورژانس 
منتقل شوم ولی نیرو ها گفتند که من به لحاظ نقش روحیه بخشی نباید بروم و تا 38 روز در سنگری در منطقه 
بستری بودم. من چون شوخی می کردم و روحیه می دادم، بنا شد بمانم و روحیه بدهم. از این رو دوباره به منطقه 
رفتم و با ترکش خمپاره دوباره زخمی شدم. سپس برای پانسمان رفتم. در بهداری باندی نبود و بعد از 40 روز 

با همان پانسمان به اصفهان آمدم. از  آن زمان مسئول محور بودم.
در مقطعی دیگر 6 روز در محاصره عراقی ها و در میان کشته های دشمن بودیم. با فرا رسیدن صبح، جهت را 

شناختم و به طرف مقر خودمان رفتم و در اولین مرحله منطقه را پاکسازی کردیم.
5- با برگشت از جبهه دوباره به ذوب آهن آمدم. در یکی از آن روز ها که مرحوم مهندس نیلی احمَدآبادی 
مدیرعامل کارخانه بود، به دعوت و تحریک گروهک ها و پشتیبانی طرفداران شاه جمعیتی حدود 10 هزار نفر 
برای طرح بعضی خواسته ها و زدن حرف هایی که با مدیر عامل داشتند و من از جزییات آن خبر نداشتم اعتصاب 
کرده بودند و در محل درب اصلی تجمع کرده بودند. بعضی هم شاید فقط حضور داشتند. آن ها با حرارت خاصی 
خواسته های خود را مطرح می کردند. در این حال مهندس نیلی برا ی سخنرانی در جمع اعتصاب کنندگان وارد 
تجمع شد که با اعتراض افراد مواجه شد و لنگه های کفش ایمنی کارکنان حاضر مانند باران بر سرش بارید. در 
این موقع من او و روحانی همراه را کمک کرده و به اتاق پشت ساختمان هدایت کردیم. یک نفر نیروی انتظامی 

هم با اسلحه حاضر بود که به شدت نگران بود.
در این حال معترضین وارد محوطه شدند. من فرد نیروی انتظامی را به همراه حاج آقای میردامادی را به 
پشت بام درب اصلی هدایت کردم. کم کم نیرو های سپاه از زرین شهر آمدند و افراد حمله کننده با دیدن نیرو ها 
محوطه را ترک کردند. چند روز بعد جلسه ای در انجمن اسالمی تشکیل دادیم و سران اعتصاب را شناسایی 
اختالفات و چند  نکرد.  برخوردی  با آن ها  به مدیر عامل دادیم. ولی مدیر عامل  را  کردیم و فهرست آن ها 
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دستگی ها در کارخانه بین بچه مذهبی ها و انقالبیون از یک طرف و دیگران که ضد انقالب بوده و از همه نوع 
افرادی در میان آن ها بودند، از همان موقع شروع شد.

6- من هم در این شرایط از اوضاع نا امید شده و از کار های مدیریتی کنار کشیدم و فقط مسئولیت پادگان 
بسیج ذوب آهن را به عهده گرفتم و مانند اول انقالب و کار های خود در شهر مشغول آموزش نیرو ها شدم. در 
این موقع ساختن یک تانک زرهی کوچک جنگی را شروع کردم که از آن به طرح شهید اثنی عشر یاد می شود 
و هدف آن کمک به حفظ بیشتر جان نیرو ها در عملیات ها در برابر دشمن بود. من این تانک را در قایقرانی 
امتحان کردم. در این زمان یک درخواستی از جهاد جبهه و جنگ آمد و از من خواستند که در ساخت تانک 

به آن ها کمک کنم. 
از این رو به جهاد رفتم و به مدت سه ماه کار کرده و اولین تانک زرهی با شنی الستیکی را ساختم که از 
آن به عنوان طرح شهید اعتمادی یاد می شود. سپس مشکالتی پیش آمد که من از آن جا رفته وتا 5 سال بعد 
در کارگاه خود یک هلیکوپتر را طراحی و ساختم. در این دوره خودم و پسرم که 11 ساله بود کار می کردیم. 
سپس این طرح با نام شهید خرازی یا طرح شاهد ادامه یافته و تا شاهد 5 پیش رفت و چند هلی کوپتر دیگر 
ساخته شد. البته بعداً این بخش توسعه یافته و با ایجاد اشتغال و پیشرفت های خوبی که داشت متخصصان و 

فارغ التحصیل زیادی را تربیت کرده است.
من در عملیات طالییه شیمیایی شدم و 4 ماه در کما بودم و نمی توانستم بخوابم و هر لحظه احساس 
می کردم که دارم خفه می شوم. حدود 14 سال معاون ساخت شرکت هواپیماسازی بودم، نه دیگر حقوقی 
داشتم و نه کسی با من کار داشت. یک بار رییس دفترم آمد و نامه های مهم را برای امضا آورد. در زمانی که من 
در شرکت هواپیماسازی معاون بودم، ذوب آهن به من می گفت جنگ تمام شده است و اگر حقوق می خواهی 
باید به ذوب آهن بیایی. سپاه هم به من حقوق نمی داد. در این شرایط زیر دست هایم دو و نیم برابر من حقوق 
می گرفتند. باالخره من در 34 سالگی با دستور رهبری و طبق قول بازنشستگی شرکت به عنوان جوان ترین فرد 
ذوب آهنی باز نشسته شدم. آری دستور آقا بود که من بروم و کار های دفاعی را ادامه بدهم. اضافه کنم که من 
تا کنون 183 پروژه و از جمله طرح هلی کوپترها ی مختلف را در وزارت دفاع، سپاه و غیره طراحی کرده و حاال 

هم برای کار آفرینی و اشتغال جوانان کشور فعالیت می کنم.
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▲ 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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▲ سال 1346  - تابلوی نصب شده در دشت طبس 

▲ سال 1349 * مراحل ساخت فوالدسازی
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▲ سال 1349 * نمایی از پوالدشهر در حال ساخت

▲ سال 1349 * نمایی از پوالدشهر در حال ساخت
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▲ سال 1349 * نمایی از كوره بلند شماره یک  در حال ساخت

▲ سال 1348 * نمایی از ساخت سيلوهای كک سازی
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▲ تيرماه سال 1348 * نصب اولين قطعه كوره بلند
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▲ بهمن ماه سال 1348 * افتتاح راه آهن ذوب آهن اصفهان
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▲ 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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