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سازندگي با اتحاد و اتكال به خداوند
ما مواجهیم با چهره های فروزنده جوانان برومند ایران که در ذوب 
آهن زحمت می کشند. من از اینکه شما جوانان محترم، بانوان محترمه 
به دیدن من و تفقد از من تشریف آوردید تشکر می کنم و از خداوند 
تعالی سعادت همه شما را خواهانم. ما امیدواریم که با همت واالی شما 
جوانان، بانوان و جوانان دیگر این راه را به آخر برسانیم. شما دیدید که 
با وحدت کلمه و با اتکال به خدای تبارک و تعالی تا اینجا آمده اید و 
این نهضت را به این مرتبه رساندید و این مرحله را باید به آخر برساند. 
انشاءاهلل خداوند به شماها توفیق بدهد که وحدت کلمه خودتان را و 
اتکال به خدای بزرگ را حفظ کنید با اتکال به خدای بزرگ است که 
می توانیم این راه پر مصیبت را و این راه آشفته را طی کنیم. با اتکال 
به خداوند عظیم است که می توانیم آشفتگی های این مملکت را و 

خرابی های این مملکت را بازسازی کنیم.
شما در این رفراندم شرکت کردید و رفراندم را به ثمر رسانیدید و 
جمهوری اسالمی مستقر شد و آن دولت خائن برای همیشه و سلطنت 
جائر برای همیشه دفن شد، لکن باز نیمه راه هستیم، باید باز با همت 
اتکال به خدای بزرگ راه را به آخر  با  با وحدت کلمه و  شماها و 
برسانیم. ما پس از این مرحله، مرحله انتخابات برای مجلس مؤسسان 
داریم، آنجا هم باید همت کنید و اشخاص متعهد، اشخاصی که برای 
ایران کار بکنند، نه برای اجانب، اشخاصی که ایمان به خدا داشته 
باشند، نه چپ گرا باشند و نه راست گرا بلکه صراط مستقیم را داشته 
باشند، آن ها را باید به مجلس مؤسسان بفرستیم و بعد از آن مجلس 
شوراست که باید باز به همت همه اقشار ایران و به همت واالی مرد 
و زن ایران، اشخاصی که متعهد هستند، اشخاصی که سالم هستند، 
اشخاصی که بصیرت دارند و هیچ انحراف ندارند و در صراط مستقیم 
انسانیت هستند به مجالس و مجلس شورا بفرستیم تا اینکه انشاءاهلل 

اسالم به آن معنایی که هست، اسالم به این حقیقتی که هست، در 
ایران پیاده بشود، اسالم مثل صدر اسالم، نه اسالمی که در زمان این 
پدر و پسر کوبیده شده بود و هیچ یک از مظاهرش را ما نمی توانستیم 
ارائه بدهیم. باید اسالم را ما ارائه بدهیم به آن طوری که هست، قرآن را 
ارائه بدهیم به آن طوری که هست. اگر قرآن و اسالم آنطور که هست 
عرضه بشود به دنیا، همه مشتری او هستند. انحرافات برای این است 
که اسالم را نشناخته اند اگر اسالم را بشناسند و احکام اسالم را ادراک 

کنند همه مشتری او هستند.
تبلیغات مسموم عمال آمریكا

من به شما جوانان محترم باز هم تذکر می دهم که این وحدت 
کلمه خودتان را از دست ندهید. اشخاصی که در کارخانه ها می آیند 
و سمپاشی می کنند این ها عمال اجانب هستند و بیشتر احتمال 
می رود که عمال آمریکا باشند. به این ها اعتنا نکنید، به این ها محل 
نگذارید، این ها فساد می خواهند بکنند، این ها می خواهند ایران را 
به حال اول برگردانند، این ها منافعشان به این است که دزدی در راه 
باشد، منافعشان به این است که چپاولگری باشد. اگر چنانچه عدل 
اسالمی باشد، دست چپاولگرها کوتاه است و این ها نمی خواهند دست 
چپاولگرها کوتاه باشد. این ها که در کارخانه ها می آیند و تبلیغات می 
کنند، این ها به صورت یک نحو تبلیغاتی که مردم بپسندند می کنند 

لکن در واقع می خواهند همان مسائل سابق را پیش بیاورند. 
باید با دقت مالحظه کنید، با هوشیاری با آن ها مواجه بشوید نگذارید 
آنها رخنه کنند در بین جوانان ما. خداوند انشاءاهلل شماها را حفظ کند 
از شر شیاطین و مملکت ما را حفظ کند از شر اشرار و از اجانب و 
مملکت ما مستقل و آزاد برای خودمان باشد خودمان در آن کار بکنیم 

و خودمان استفاده از آن بکنیم. سالم بر شما دوستان عزیز.
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

كاركنان  جمع  در  خمیني)ره(  امام  حضرت 
ذوب آهن اصفهان) 19 فروردین، سال 1358(

مامواجهیمباچهرههایفروزندهجوانانبرومندکهدرذوبآهناصفهانزحمتمیکشند

اگر قرآن و اسالم آن طور كه هست 
عرضه بشود به دنیا، همه مشتری او 
هستند. انحرافات برای این است كه 
را  اسالم  اگر  نشناخته اند.  را  اسالم 
ادراک  را  اسالم  احكام  و  بشناسند 

كنند همه مشتری او هستند.
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انقالب حضرت آیت ا...  از سخنان رهبر معظم  گزیده اي 
آهن  ذوب   2 شماره  بلند  كوره  افتتاح  هنگام  خامنه ای 

اصفهان )آذرماه 1362(
و  کارکنان  اجتماع  در   1362 آذرماه  در  رهبری  معظم  مقام 
طي  و  یافت  حضور  اصفهان  آهن  ذوب  شهداي  خانواده هاي 
سخناني ضمن تقدیر از مسئولین و کلیه افرادي که به نحوي در 
امر راه اندازي کوره بلند شماره 2 نقش داشتند گفتند : این یک 
حقیقت است که استقالل سیاسی بدون استقالل اقتصادی امکان 
پذیر نیست و ما اگر بخواهیم این استقالل را که امروز با همت 
میلیون ها نفر در سطح کشور و با خون دها 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. 
هیچ  فرهنگي  هاي  بنیان  نظر  از  ملت  این   : افزودند  ایشان   
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 
هر  که  عزیزان  شما  افزودند:  کارگران  به  سپس  رهبري  معظم 
کدام به نحوي در افتتاح کوره بلند شماره 2 نقش داشتید باید 
این  که  است  در صدد  قیمت  هر  به  آمریکا  استکبار  که  بدانید 
مسئله مقدسي را که ممکن است اندوخته هاي چندین ساالنه 
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 
از قبیل جنگ تحمیلي،  انقالب اسالمي  با  اسالمي براي مقابله 
محدودیت ها و فشارهاي اقتصادي تاکید کردند و اضافه نمودند: 
ما یک نقطه مثبت داریم وآن 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. 
به  خطاب  خود  سخنان  ادامه  در  اي  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
با  شما  که  دستگاهي  هر  و  کارگاه  هر  افزودند:  کشور  کارگران 
با آن موثرترین حیله ها و  آن کار مي کنید سنگري است که 
توطئه هاي استکبار جهاني را هدف قرار داده اید. بدانید که دولت 
تحقق  جز  به  هدفي  هیچ  مسئولین  همه  و  اسالمي  جمهوري 
بخشیدن به شعارهاي اصیل که این انقالب با آن شعارها به ثمر 

رسیده است، ندارد.

 كارگران ما كه بر گردن این مردم 
حق دارند باید بدانند كه قطره قطره 
هم  روي  بر  كه  است  آنان  زحمات 
انباشته مي شود و دعاي خیر و بركت 

براي مردم فراهم آورده است.

خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  انقالب  معظم  رهبر 
هنگام افتتاح كوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان 

)آذرماه 1362(:

اینیکحقیقتاستکهاستقاللسیاسیبدوناستقاللاقتصادیامکانپذیرنیست

مـا بایـد كشـورمان را خودمـان 
بنـا كنیـم و آیندمـان را خودمـان 
كـه  را  ملـت  ایـن  و  بزنیـم  رقـم 
آمادگي همـه گونه فـداكاري دارند 
بـه معنـاي واقعـي بـه خودكفایـي 

برسـانیم.
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مدت ها بود که آرزو داشتم اینجا در این مجتمع صنعتی حساس و مهم 
با کارکنان زحمتکش و فداکار این مجتمع مالقات داشته باشیم و صحبت 
کنیم منتهی به خاطر مالحظات خاص که در زمان جنگ بود، این توفیق 
پیدا نمی شد و این آرزوی من عملی نمی شد. مکرر اتفاق افتاد که از 
کنار همین مجتمع در راه مسافرت به جبهه ها عبور می کردم و با تماس 
زیادی که بود برای دیدار شما مالحظات مانع آن بود، خوشبختانه این 
فرصت پیدا شد و ما توانستیم همراه نمایندگان محترم استان اصفهان، 
همکارانمان در مجلس و دوستان دیگر و وزیر محترم معادن و فلزات 
بیاییم به زیارت شما، شما خودتان هم می دانید که مهمترین مرکز 
اقتصادی مؤثر مملکت اینجاست، ما االن در کشور جایی را به اندازه 
اهمیت و وسعت و تأثیر اقتصادی و فنی این مجتمع نداریم. گزارشی که 
آقای مهندس شهیدی از خدمات شما در تولید،صنعت و حضور شما در 
جبهه ها و تأثیری که در جنگ داشتید، دادند یک پرونده افتخارآمیزی 
است، انصافاً برای فرد فرد این مجتمع افتخار است که شریک باشید در 
خلق این پرونده و در هر جای مملکت که آثار تولید است شما را می 
بینیم و آثار نیروهایی که اینجا پرورش یافتند یا توسط ذوب آهن آموزش 
دیدند در صنایع دیگر به خوبی مشهود است. من امروز از صبح دو جای 
دیگر اصفهان رفتم و آنجا با هر کس برخورد می کردیم به نحوی از اینجا 
اثر گرفته یا آموزش دیده بود، یا از آموزش دیده گان اینجا استفاده کرده 
بود. این تعداد شهدا که شما تقدیم کردید و آن مقدار امکاناتی که در 
جنگ تهیه کردید، اینها را ما در دوران جنگ هم در جریانش بودیم. کار 
مهم شما این بود که در جریان جنگ، مرکزی را که بسیاری از صنایع 
و نیازهای مملکت را به خصوص جنگ را تغذیه می کرد، شما سر پا 
نگه داشتید و ما می دانیم که اینجا جزو اهداف دشمن بود. آن ها بارها 
ناجوانمردانه حمله کردند به اینجا و از شما شهید گرفتند، ولی مردانگی 

شما و فداکاری شما و درک شما از موقعیت این مرکز، اینجا را سرپا نگه 
داشت. من می دانم که شما هم مسائل خاص و مشکالتی که طبقه 
کارگر ما و کارمند ما این روزها با آن دچار هستند، دارید و اضافه بر آن 
هم مطالبی هست که قبال هم به من گفته شده است، البد شما می دانید 
که چرا انقالب نتوانسته تا به حال توقعات شما را آن طور که حقتان بوده 
به شما بدهد. وضع مملکت بعد از انقالب، وضع عادی نبوده، دیگر این ها 
را خودتان می دانید که چگونه و با چه پشتکارها توانسته ایم مملکت را 
سرپا نگه داریم که در جنگ از پا در نیاییم و بتوانیم به تنهایی روی پای 
خودمان با این همه دشمن در دنیا مقابله کنیم و انقالب را و اسالم را و 

مملکت را به صورت مستقل نگه داریم.
اگر نان خودمان را خودمان تولید نکنیم، اگر فوالد خودمان را تولید 
نکنیم، اگر داروی خودمان را تولید نکنیم، اگر لباس خودمان را تولید 
نکنیم و اگر بنا باشد برای نیازهای روز مره زندگیمان دستمان را دراز 
کنیم در برابر دیگران همیشه محتاجیم و این ها دیگر با هیچ چیز بدست 
نمی آید مگر با کار بیشتر و فعالیت بیشتر که جای آن کارها هم همین 
جاست. شما اگر کار کنید در سایه کار شما کشاورزان هم می توانند 
کار کنند، کارخانه های دیگر هم می توانند کار کنند، مردم هم میتوانند 

زندگی خوب داشته باشند. 
بنابراین امروز خدمت در همین مراکز تولیدی جزء مهمترین پیکارهای 
با استکبار و جزء مهمترین جهادها در راه خداست، البته اگر جنگ شد و 
بخواهند دوباره کشور ما را اشغال کنند، آن موقع ما وظیفه دیگری داریم 
و آن موقع ممکن است ما خیلی جاها را هم تعطیل کنیم و به جبهه ها 
برویم، انشاءاهلل همان طور که با دفاعی که در جبهه های جنگ کردیم و 
توانستیم شر هجوم نظامی را از کشورمان دفع کنیم با تالش مستمری 

که در میادین تولید می کنیم در صنعت نیز پیروز می شویم.

جمع  در  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  سخنرانی 
كاركنان ذوب آهن اصفهان )چهارشنبه 10 اسفند 1367(

درکشورجاییرابهاندازهاهمیتوتأثیراقتصادیوفنیذوبآهناصفهاننداریم

كار مهم شما این بود كه در جریان 
جنگ، مركزی را كه بسیاری از صنایع 
و نیازهای مملكت را به خصوص جنگ 
را تغذیه می كرد، سر پا نگه داشتید 
اهداف  اینجا جزء  دانیم كه  ما می  و 

دشمن بود.
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دولت یازدهم و دوازدهم ما را در ریل خودکفا کرد، امروز اصفهان 
)ذوب آهن( ریل ما را تامین می  کند ، دیگر الزم نیست انگلیسی ریل 

را به ما بدهد. 
 آینده بسیار خوب است . آنچه برای من مهم است این است که هر 
یک از این پروژه ها که افتتاح می شود یک ضربه بر دشمن و چراغ 

امیدی برای ملت ماست. دیگر نیاز نیست آلمان برای ما پل ورسک و 
راه آهن بسازد، ما خودمان راه آهن درست می کنیم خودمان ریل درست 
می کنیم، دولت یازدهم و دوازدهم ما را در ریل خودکفا کرد، امروز 
اصفهان )ذوب آهن( ریل ما را تامین می  کند. دیگر الزم نیست انگلیسی 

ریل را به ما بدهد. 

المسلمین دكتر حسن روحانی  حجت االسالم و 
رئیس جمهور:

اصفهان)ذوبآهن(ریلموردنیازکشورراتامینمیکند

 هــر یــک از ایــن پــروژه هــا كــه 
ــه  ــک ضرب ــود ی ــی ش ــاح م افتت
بــر دشــمن و چــراغ امیــدی بــرای 

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

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

دست آمد و هم در چغارت هم در گل گهر وهم در سنگان. 
هنوز هم پتانسیل هایی را از لحاظ معدنی داریم که بتوانیم تا مرحله ای که 
حداقل صنایع فوالد برای ایران هست مواد اولیه را بتوانیم تامین بکنیم. عالوه 
بر صنایع معدنی، انرژی بسیار زیادی در ایران قرار دارد. ایران ذخایر بزرگ 
گاز دنیا را در اختیار دارد. به همین دلیل صنایعی که انرژی زیادی را مصرف 
می کنند در واقع نقطه پشتیبانی مهمی برای توسعه خود دارند. در برخی از 
بخش های فوالد که روش کوره بلند مورد استفاده قرار می گیرد، زغال سنگ 
مورد نیاز است. ایران در این زمینه هم پتانسیل خوبی دارد. البته معادنی 
که تا کنون در بخش زغال سنگ است، جزء معادنی است که از لحاظ زغال 
سنگ میزان استخراج سختی دارند و از لحاظ کیفیت مشکل دارند ولی در 

حد نیاز توسعه فوالد برای کشور است. 
این ها درکنار نیروهای انسانی متخصصی که در سال های گذشته در این 
صنعت توسعه و رشد پیدا  کرده است، این مزیت را در اختیار ایران قرار داده 
که به صنعت فوالد به عنوان یک رشته مهم صنعتی توجه بکند. قبل از 

انقالب با شروع ذوب آهن این اتفاق رخ داد. 
ذوب آهن به عنوان اولین واحد فوالد کشور توسط دولت در اصفهان ایجاد 
شد. تنها نقطه ضعفی که می توان برای این دوره از توسعه صنعتی بر شمرد، 

آن است که تمام توسعه صنعت فوالد توسط بخش دولتی انجام شد و بخش 
خصوصی حضوری که در فوالد پیدا کرد در برنامه سوم بود و نقطه اصلی 
حضور این بخش خصوصی واحدهای نوردی فوالد بود. من فکر می کنم با 
توانمندی که اکنون ایجاد شده است، عالوه بر ظرفیتی که وجود دارد و 
حضور بخش خصوصی واعالم سیاست هاي اصل 44 قانون اساسي، بخش 

صنعت فوالد می تواند حضور جدی تری پیدا کند. 
ذوب آهن اصفهان مهمترین واحد صنعتی ایران است. تکنولوژی آن شرقی 
و طبیعتاً بر اساس این تکنولوژی، نیروی انسانی در آن سهم زیاد داشته 

است. 
اصالحات زیادی در ذوب آهن در سال های قبل از انقالب رخ داده است. 
در یک مقطع کاهش نیروی انسانی در آن رخ داد ولی کارکنان ذوب آهن به 
دلیل توانمندی فنی و علی رغم این که کشش به سمت تولید فوالد به روش 
احیاء مستقیم بود، توانستند ذوب آهن را توسعه دهند. طرح توازن بیش از 
آن که متکی برمنابع طبیعی باشد بر این اساس طراحی شده است که یک 
نیروی انسانی قوی و جدی در ذوب آهن وجود دارد که به سادگی نمی توان 
از آن گذشت و با آن می توان هم ذوب آهن اصفهان را توسعه داد و هم واحد 
های مشابه را. جرقه های این توسعه هم زده شد و کارکنان ذوب آهن کوره 
بلندی در میبد و کردستان ایجاد کردند که این توانمندی، بزرگترین سرمایه 
ای است که در اختیار کشور قرارگرفته است. خوشبختانه بخش اصلی 
محصول ساختمانی کشور در ذوب آهن تولید می شود. ذوب آهن اصفهان 
می تواند خود را پیشتاز توسعه صنعت ساختمان در ایران بداند. ذوب آهن 
می تواند به عنوان پشتیبان جدی بخش صنعت، فوالد را با کیفیت مناسب 
تولید کند. اثرات توسعه ذوب آهن اصفهان برای حداقل استان اصفهان بسیار 

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

شده که ذوب آهن در آن ایجاد شده است.

دكتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور:

تـوانمنـدیکارکنـانذوبآهـناصفهانبزرگترینسرمـایهکشـوراست

 یک نیروی انسانی قوی و جدی در 
سادگی  به  كه  دارد  وجود  ذوب آهن 
نمی توان از آن گذشت و با آن می توان 
هم ذوب آهن اصفهان را توسعه داد و 

هم واحدهای مشابه را.
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خداوند را شاکر هستم که بسیاری از مشکالت بانکی این شرکت 
بزرگ حل شده است. ذوب آهن اصفهان صنعت مادر کشور است که 
در ساخت سایر صنایع نقش موثری داشته است. حیات بسیاری از 
کارخانه ها و معادن در کشور وابسته به ذوب آهن است و لذا همه باید 

برای بهبود بیشتر شرایط آن تالش کنند. 
بعضاً شنیده می شود که می گویند، آمار بیکاری در کشور باالست 
اما نیاز است به این نکته توجه شود که ظرف مدت چهل سال گذشته 
رشد جمعیت کشور افزایش چشمگیری داشته است و با وجود مراکز 
علمی و دانشگاهی تعداد زیادی از جوانان پس از فارغ التحصیل شدن 
از دانشگاه در صنایع و سازمان مختلف جذب شده اند لذا نباید فکر 
کرد که در اشتغال فعالیتی صورت نگرفته است البته همچنان جای 

کار وجود دارد. 
بحمدا... در طول انقالب و بعد از آن رشد بسیار خوبی را در زمینه های 
مختلف شاهد بودیم و وجداناً یک قدم به عقب نرفته ایم و حتی جهش 
داشتیم. در مقایسه با کشورهای اطراف با وجود تحریم های ظالمانه، 

دستاوردهای ایران اسالمی به خوبی نمود یافته است. 
ذوب آهن اصفهان تعداد 286 شهید را تقدیم اسالم نموده و تعداد 
1446 جانباز و حدود 14 هزار نفر ایثارگر دارد که این افتخار بسیار 

بزرگی به شمار می رود. 
کسانی که در صنعت ملی ذوب آهن و محیط سخت آن تالش می 
کنند نیاز است خدمات آن ها مورد توجه قرار گیرد.این صنعت بزرگ 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم با صنایع مختلف کشور در ارتباط 

است و تاثیر این صنعت بر آنها بسیار چشمگیر است. 

کارکنان ذوب آهن با تالش خالصانه خود قدم های بزرگی را برداشتند 
و نیاز است این اقدامات ارزشمند برای جامعه اسالمی استمرار یابد.

در دوران نمایندگی مجلس نیز از ذوب آهن بازدید داشتم و خوشحالم 
که با وجود همه سختی ها، همیشه این صنعت یک گام به جلو برداشته 
است. امروز نیز تولید محصول ریل در ذوب آهن اصفهان یک اقدام 
بسیار ارزشمند است که دستاورد مهمی محسوب می شود. از مسئولین 
خواستم عالمت ایران نیز به نحوی بر روی این محصول داخلی که به 

همت سخت کوشان ذوب آهن تولید شده است، حک شود.
 تولید ریل در داخل منطقه صرفاً توسط ذوب آهن انجام می گیرد و 
این یک افتخار برای کشور است. در این پروژه کار بسیار بزرگی انجام 

شده و قطعاً واردات این محصول از خارج کشور قطع می شود. 
تحریم ها و چالش هایی که دشمنان برای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران ایجاد نمودند هم چون گذشته سبب شده است، کشور 
عزیزمان در زمینه های مختلف یکی پس از دیگری مراحل رشد و 

ترقی را عملیاتی نماید. 
در قرآن آمده است پس از هر سختی آسایشی وجود دارد. ایرانیان 
نیز با سرلوحه قرار دادن کالم وحی پیشرفت های خوبی را در مقابل 

اقدامات ظالمانه دشمن به منصه ظهور رساندند.
یکی از معدود کشورهایی که زیر بار استکبار نرفته و با استقالل کامل 
عمل می کند ایران است در حالی که برخی کشورهای عربی کاماًل 
تحت سیطره آمریکا هستند و حتی توان دفاع از مظلومین فلسطین 
را هم ندارند. این استقالل ارزشمند است و تالشگران صنعت کشور با 

همت خود، این استقالل را تقویت می کنند.

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان:

تالشخالصانهکارکنانذوبآهناصفهانبرایجامعهاسالمیارزشمنداست

همه  وجود  با  كه  خوشحالم 
صنعت  این  همیشه  سختی ها، 
است.  برداشته  جلو  به  گام  یک 
تولید محصول ریل در  نیز  امروز 
ذوب آهن اصفهان یک اقدام بسیار 

ارزشمند است.
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ذوب آهن اصفهان به عنوان پیشکسوت صنایع فوالدی ایران، نقش 
موثری در صنعتی نمودن کشور ایفا نموده است. این کارخانه عظیم با 
همت و تالش شبانه روزی کارگران در شرایط سخت دوران جنگ ضمن 
حفظ تولید در پشتیبانی از جبهه های جنگ با اعزام نیرو و همچنین 
ساخت قطعات و تجهیزات، همت و پایمردی در جبهه صنعت را به دفاع 
از کیان کشور پیوند داد و 286 شهید را به انقالب اسالمی ایران هدیه 

نمود. 
این شرکت همچنین در ساخت سایر صنایع فوالدی کشور نقش بی 
بدیلی ایفا نمود. همان گونه که شاهد هستیم در هر یک از صنایع به 
نوعی نمودی از فعالیت نیروهای متخصص ذوب آهنی به چشم می خورد 

تولید ریل در ذوب آهن اصفهان یک افتخار ملی است و 
ریل  تولید  به  دنیا  روز  استانداردهای  با  مطابق  آهن  ذوب 
از توانایی های این مجموعه صنعتی ما  پرداخته و استفاده 
خواهد  نیاز  بی  کشور  خارج  از  محصول  این  واردات  از  را 

کرد.
نیازی  اصفهان دیگر  با همت تالشگران ذوب آهن  امروز 
با  توانیم  می  که  است  طبیعی  و  نداریم   ریل  واردات  به 
فعالیت  توسعه  به  تنها  نه  داخلی  محصول  این  از  استفاده 

و این افتخار بسیار بزرگی است که در کارنامه این شرکت مادر صنعتی 
ثبت گردیده است. 

تولید مقاطع طویل ساختمانی و ریل ملی بدست توانمند نیروهای 
سخت کوش ذوب آهن، ایمنی و آسایش را به هموطنان عزیز هدیه نموده 
است و در کنار آن صادرات این محصوالت مرزهای کشور را درنوردیده 
و برند ذوب آهن اصفهان را در سایر نقاط جهان نیز جاودانه نموده است. 
ذوب آهن اصفهان پیشگام و پیشران صنعت کشور است. این شرکت 
بزرگ بر صنعت کشور حق بزرگی دارد و همه باید در جهت اعتالی نام 
ذوب آهن و توسعه آن تالش کنیم.با توجه به تحریم هاي ظالمانه باید با 

همدلی و هم افزایی بر کمبود ها و مشکالت فایق آییم.

مسیر  در  ایرانی  ریلهای  بلکه  کرده  کمک  کارخانه  این 
مسئله  این  که  است  گرفته  قرار  کشور  قطارهای  حرکت 

خود یکی از افتخارات مهم برای کشور می باشد.
از قدیمی ترین واحدهای صنعتی کشور  ذوب آهن یکی 
است،  تولیدی  واحد  یک  تنها  نه  کارخانه  این  و  است 
صنعت  جای  جای  در  آن  متخصصان  و  کارشناسان  بلکه 
برای همه  آنها  دانش  و  کنند  فعالیت می  فوالد کشورمان 

مجموعه های تولیدی فوالد، مفید و ضروری است.

دكتر عباس رضایی استاندار اصفهان:

دكتر محمدشریعتمداری، وزیر تعاون، كار و  رفاه اجتماعی

ذوبآهناصفهانپیشگاموپیشرانصنعت
کشوراست

تولیدریلدرذوبآهــناصفهـانیک
افتخارملیاست
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بیش از نیم قرن از عمر ذوب آهن اصفهان می گذرد؛ صناعتی که ایران 
را صنعتی کرد.نگارش بیش از نیم قرن بر پهنه سپید کاغذ و شرح شور 
و شیدایی ها و کوشش ها در قالب واژه ها تکافوی ادا نمودن حق مطلب 
را نمی کند. به روزگاران خرمنی حاصل آمده است که توصیفش زمانی 

به طول روزگاران می طلبد. 
کارخانه ای که روزی آرزوی ایرانیان بود،بیش از نیم قرن پیش در سال 
1346بنیان نهاده شد و توسط نسلی عاشق و متعهد که صنعتی شدن 
ایران را آرمان خود قرار داده بودند و شبانه روز با ایمان و اعتقاد راسخ در 
راستای به ثمر نشستن آن هدف بزرگ از جان مایه گذاشتند، در سال 
1350 به بهره برداری رسید و گام در عرصه تولید نهاد تا چشم ایران و 

ایرانی به تولید، اشتغال زایی،کاهش وابستگی و... روشن شود. 
ذوب آهن اصفهان هم اکنون با شرکت های زیر مجموعه میزبان 
حدود17 هزار نفر پرسنل است و معیشت کارگران معادن زغال سنگ 
ایران نیز از این کارخانه عظیم تامین می شود. کارخانه ای که همچون 
مادری بخشنده هر آنچه در توان داشت برای طراحی، ساخت و توسعه 
صنایع مختلف مانند مبارکه، خوزستان، خراسان، قروه، یزد و... ده ها ذوب 
آهن در سراسر این مرز پر گهر به کار گرفت تا همه در کنار همدیگر طعم 
شیرین رشد و بالندگی را بچشند و معیشت ایران و ایرانی را رونق بخشند.

این دستاوردهای اثربخش مرهون برند نیروی انسانی ذوب آهن اصفهان 
است که همچون برند صنعتی محصوالت، نماد شکوفایی و رویش های 
بسیار در صنعت فوالد ایران است و همگان به نیکی از آن یاد می کنند. 
اسالمی  انقالب  پیروزی  در  آن  تالشگران  که  اصفهان  آهن  ذوب 
دوشادوش مردم علیه رژیم ستم شاهی فعالیت نمودند، در سال های 
دفاع مقدس نیز با اعزام نیرو به جبهه، پشتیبانی از جنگ با ساخت 
قطعات و تجهیزات و همچنین تقدیم 286 شهید، حضور جانانه ای در 
این پیکار حق علیه باطل داشت و تا همیشه نماد ایثارگری در خانواده 

صنعت کشور شد. 

در کنار این دستاوردها ذوب آهن اصفهان در راستای ایفای مسئولیت 
اجتماعی، خدمات بسیاری را همچون احداث بزرگراه ذوب آهن، تاسیس 
فوالدشهر، ایجاد 16 هزار و پانصد هکتار فضای سبز دست کاشت، 
ساخت ورزشگاه بزرگ فوالدشهر، بیمارستان شهید مطهری و... را به 
جامعه ارائه نموده است لذا به جرات می توان گفت هیچ صنعتی مانند 

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

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

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

مهندس منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

ذوبآهناصفهـاننمادخودبـاوریوایثاردرصنعتکشـور

كارخانه ای كه روزی آرزوی ایرانیان بود،بیش از نیم 
قرن پیش در سال 1346بنیان نهاده شد و توسط نسلی 
عاشق و متعهد كه صنعتی شدن ایران را آرمان خود 
قرار داده بودند و شبانه روز با ایمان و اعتقاد راسخ در 
راستای به ثمر نشستن آن هدف بزرگ از جان مایه 

گذاشتند

Sc
ien

tifi
c-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny

11 دی 1398



قراداد تاسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان سندی مهم در جهت 
آغاز صنعتی شدن کشور روز 23 دی ماه 1344 به تصویب مجلس 
رسید و این ماه در سال 1350 با گرفتن اولین چدن از کوره بلند 
ذوب آهن اصفهان به یادماندنی تر شد. در 23 دی ماه 1371 با حضور 
ا... رفسنجانی بیستمین سالگرد  رییس جمهور وقت حضرت آیت 
تولید فوالد در ذوب آهن گرامی داشته شد و در همان روز مجتمع 
فوالد مبارکه با حضور ایشان به بهره برداری رسید و تصمیم گرفته 
شد که روز 23 دی ماه روز آهن و فوالد نام بگیرد. در بین تمام وقایع 
تصویب قراردادتاسیس   مهم فوالدی که در این روز رخ داد، قطعاً 
ذوب آهن، به عنوان مادر صنعت فوالد کشور جایگاهی خاص دارد . 
چرا که تاسیس 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.
از  گیري  بهره  با  بزرگ  مجموعه  این  سختکوش  همکاران 

نوین هم  آوریهاي  فن  از  هدفمند  استفاده  و  رهیافت هاي گذشته 
چنان 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 
خدمتشان 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 
تحریمها گرفتار نشدند و سنگالخ توسعه را زیر چرخ ارابه اراده خود 
هموار نمودند. از دل تهدیدها، فرصت هایي چون تامین مواد اولیه، 
بال پهن،اجرا و تکمیل  تیر آهن  تولید ریل و  از بحران آب،  عبور 

پروژه هاي توسعه اي و محیط زیست و... را خلق نمودند.

علیرضا امیری
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

23دیماه،طلوعآفتابصنعتیشدن
کشورازافقذوبآهناصفهان

با  بزرگ  مجموعه  این  سختكوش  همكاران 
استفاده  و  گذشته  رهیافت هاي  از  بهره گیري 
هدفمند از فن آوریهاي نوین هم چنان تجربه اي به 
تجربه هاي پیشینیان و برگ زریني دیگر به كتاب 

تاریخ پرافتخار ذوب آهن مي افزایند. 
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ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور پیشکسوتان 
بسیاری را در دامان خود پرورش داده است.

 این قشر ارزشمند و تالشگر بخشی از سرمایه های انقالب هستند 
که در روزهای سخت جنگ، با جان و دل در جبهه اقتصاد و خاکریز 
خط مقدم با حضور پرشور در اعتصاب ها و راهپیمایی ها به دعوت 
امام لبیک گفتند و از کشورشان دفاع کردند. همانانی که با عرق 
جبین خود رزق حالل را برای خانواده خویش به ارمغان بردند و ثمره 

ذوب آهن اصفهان همان گونه که در ساخت و راه اندازی صنایع 
مختلف کشور نقش آفرین بوده است، در جبهه های حق علیه باطل 

نیز به واقع خوش درخشید.
اول  خط  عنوان  به  آن  از  درستی  به  که  صنعتی  کارخانه  این 
جبهه صنعت یاد می شود با اعزام نیروی انسانی و ساخت قطعات 
و تجهیزات و تقدیم 286 شهید به انقالب رسالت خود را در قبال 

انقالب به سرانجام رسانید. 
بنده از مسائل مرتبط با این مجتمع عظیم صنعتي مطلع هستم و 
ضمن پیگیري اخبار و تحوالت آن در سطح استان، کشور و مجلس 

شوراي اسـالمي پیگــیر رفع مشکالت آن هستم. 

آن موفقیت خانواده ذوب آهن اصفهان در بخش های مختلف است. 
این کارخانه عظیم تعداد 286 شهید را به کشور تقدیم نمود تا 
بعثی همواره  مقابل دشمن  در  از کشور  دفاع  در  را  حقانیت خود 
ایثار  فرهنگ  باید  شرکت  این  مسئولین  و  مدیران  نماید.  جاودانه 
فهیم  قشر  از  و  بدارند  پاس  کارخانه  این  در  همواره  را  شهادت  و 
و ارزشمند بازنشستگان حمایت کنند زیرا این عزیزان پایه گذاران 

کارخانه عظیم ذوب آهن اصفهان به شمار می روند. 

و  خود  کارکنان  کوشی  سخت  و  همت  با  اصفهان  ذوب آهن 
استانداردهای  با  مطابق  روز  به  تکنولوژی  از  بهره گیری  همچنین 
جهانی، محصول استراتژیک ریل را در داخل کشور تولید کرد و این 
افتخار بسیار بزرگی به ویژه در دوران تحریم برای ایران اسالمی به 
شمار می رود که از دستاوردهای صنعت کشور پس از انقالب است.

 معیشت 14 هزار نفر در ذوب آهن اصفهان و همچنین به طور غیر 
مستقیم معادن کشور از این کارخانه تامین می شود.

افرادی که از سال 1346 در این شرکت فعالیت داشتند اکنون 
در ردیف بازنشستگان قرار دارند و نیاز است مورد توجه قرار گیرند. 

فرهنگایثاروشهادتدرذوبآهناصفهان
جاریاست

تولیدریل،یکیازدستاوردهایصنعت
کشورپسازانقالباست

دكتر حسن كامران
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

حجت االسالم والمسلمین سید ناصر موسوی الرگاني
شورای  مجلس  در  فالورجان  شهرستان  مردم  نماینده 

اسالمی : 
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رونـق و پیشـرفت ذوب آهـن اصفهـان بـر منطقه تاثیر مسـتقیم 
دارد و از طرفـی اگـر ذوب آهـن بـا مشـکالت جـدی مواجـه شـود، 
آثـار زیان بـاری بـرای منطقـه خواهد داشـت، لذا قطعـاً از فعالیت ها 
و اقداماتـی کـه بـه حـل مشـکالت ایـن شـرکت بیانجامد، بـا تمام 

تـوان حمایت مـی کنم.
بـا توجـه بـه اهمیـت همگرایـی بیـن صنعـت و محیـط پیرامون، 
یکـی از اولویـت هـای اصلـی کار مـن بـه عنـوان نماینـده مجلس، 
افزایـش همگرایـی بیـن شهرسـتان لنجـان و ذوب آهـن اصفهـان 
اسـت و بـرای ایـن موضـوع مهـم برنامـه دارم. توسـعه ارتباطـات 
فیمابیـن بـرکات بسـیاری بـرای صنعـت و محیـط پیرامـون دارد و 
حتـی ضریـب امنیـت را نیزافزایـش مـی دهـد. وجـود هـر صنعتی 
در منطقـه، منافـع و مضـار خـاص خـود را دارد، کار عاقالنـه ایـن 
اسـت که از منافع آن حداکثر اسـتفاده شـود و مضار آن به حداقل 
برسـد. ایـن امـر مسـتلزم همگرایی ا سـت یعنـی باید به توسـعه و 
رشـد ذوب آهن و فعالیت اقتصادی این شـرکت توجه شـود و آنگاه 
مـی تـوان شـاهد افزایـش حضـور و مشـارکت این شـرکت در حل 

مشـکالت شهرسـتان بود. 
مطابـق سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی و طبـق قوانیـن کشـور، 
واردات کاالهایـی کـه امـکان تولیـد آن در داخل کشـور وجود دارد 
ممنـوع اسـت و ایـن تکلیفـی بـرای کلیـه شـرکت های دولتـی و 

نهادهـای عمومـی و غیردولتـی اسـت. 
سیاسـت تغییرناپذیـر مجلس شـورای اسـالمی، حمایـت از تولید 
داخلـی در برابـر واردات اسـت. بـرای پیشـرفت کشـور بایـد بـر 
اسـتفاده حداکثـری از تـوان داخلی تکیه کنیم و این یک سیاسـت 
کلـی و منطبـق بر اقتصـاد مقاومتی اسـت. رکود در صنعـت فوالد، 
آثـار زیانبـاری بـرای کل کشـور دارد لـذا بایـد حمایـت الزم از این 

صنعـت صـورت گیرد. 

رونقوپیشرفتذوبآهناصفهانبرمنطقهتأثیرمستقیمدارد

دكتر محسن كوهكن
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی:

با توجه به اهمیت همگرایی بین صنعت و 
محیط پیرامون، یكی از اولویت های اصلی 
كار من به عنوان نماینده مجلس،افزایش 
ذوب  و  لنجان  شهرستان  بین  همگرایی 
آهن اصفهان است. یعنی باید به توسعه 
و رشد ذوب آهن و فعالیت اقتصادی این 
شركت توجه شود، آنگاه می توان شاهد 
افزایش حضور و مشاركت این شركت در 

حل مشكالت شهرستان بود. 
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آهن  ذوب  از  سال  نیم  و  یک  هر  تقریباً 
پیشرفت  جریان  در  و  دارم  بازدید  اصفهان 
این شرکت هستم. حتی  طرح های مختلف 
قبل از دوره نمایندگی مجلس نیز به دلیل 
تحصیل در رشته فنی و فعالیت در مهندسی 
آهن  ذوب  با  خوبی  کاری  تعامالت  جهاد 
اولین  عنوان  به  عظیم  کارخانه  این  داشتم. 
صنعت فوالدی کشور قبل از انقالب، فراز و 
نشیب های بسیاری را تجربه نمود اما توانسته 
مهندسی  فنی  توان  و  توسعه  طرح های  با 
تکنولوژی  همچنین  و  خویش  کارشناسان 
کند.  ارائه  را  خوبی  دستاوردهای  دنیا  روز 
زنجیره تولید این شرکت از معادن تا تولید 
محصول نهایی نیاز است تداوم یابد زیرا در 
حال حاضر دو کوره بلند فعال است و با وارد 
چرخه شدن کوره شماره یک، مواد اولیه برای 
باید در شرکت وجود  تولید محصول نهایی 

داشته باشد. 
طرح های توسعه این شرکت باید به ثمر 
بنشیند و تولید این مجموعه نه تنها به سه 
میلیون و ششصد هزار تُن که برنامه ریزی 
شده بلکه به پنج میلیون تُن برسد زیرا تولید 

زیر این رقم اقتصادی نیست. طی بازدیدها 
پروژه های بسیار خوبی را در کارخانه دیدم 
که با تکیه بر توان و تخصص داخلی کارگران 
در حال به ثمر رسیدن است و انشاا... روز به 

روز توسعه یابد. 
های  تكنسین  و  مدیران،كارشناسان 
ماهر ذوب آهنی در كشور نقش موثری 

داشتند 
کارخانه  مهمترین  اصفهان  آهن  ذوب 
صنعتی کشور و اولین کارخانه فوالدی بعد 
از انقالب بود. این صنعت بزرگ و ریشه دار 
محل تربیت مدیران،کارشناسان و تکنسین  
های ماهری بود که در ساخت سایر صنایع 
با  انسانی  نیروی  بر آن  نقش داشتند عالوه 
در  مختلف  دوران  طی  کارخانه  این  تجربه 
باالی مدیریتی کشور حضور داشته  سطوح 

اند. 
ذوب آهن اصفهان در زمینه مسئولیت 

اجتماعی عملكرد خوبی داشته است 
بنگاه های اقتصادی در کنار تولید نیاز است 
به جامعه اطراف نیز توجه داشته باشند زیرا 
فرایند تولید آن ها بی تاثیر نیست و ذوب آهن 

است.  داشته  خوبی  عملکرد  زمینه  این  در 
در  توسعه  ششم  برنامه  بررسی  زمان  در 
ذوب  وقت  مدیرعامل  با  جلسه ای  مجلس، 
که  شد  برگزار  آهن  راه  مدیرعامل  و  آهن 
مصوبه  حتی  و  داشت  خوبی  بسیار  نتیجه 
آن نیز تدوین شد. از ذوب آهن انتظار داریم 
تولید ریل را افزایش دهد با توجه به اینکه 
های  کارگاه  ازمهمترین  یکی  کارخانه  این 
تولیدی خود )نورد 650( را به این محصول 
استراتژیک اختصاص داده است البته از راه 
انتظار داریم که قراردادهای خرید  آهن نیز 
در  بتواند  آهن  ذوب  تا  دهد  توسعه  را  ریل 
چند سال آینده بر اساس میزان الزم تولید 

خود را تنظیم نماید. 
ذوب آهن با تولید انواع ریل می تواند همه 
این  و  دهد  پوشش  را  کشور  ریلی  نیازهای 
و  برساند  های جدید  قابلیت  به  را  کارخانه 
صنعت کشور را به لحاظ تولید داخل و حمل 
و نقل ریلی از واردات بی نیاز نماید. ریل یکی 
از نیازهای آینده کشور است و ما با توجه به 
سابقه ای که در صنعت فوالد داریم پسندیده 
باشیم  محصول  این  کننده  وارد  که  نیست 
زیرا صنعت و تکنولوژی آن در داخل وجود 
دارد و هر جایی هم نیاز به فناوری باشد وارد 
می کنیم. آزمایشات مختلف کنترل کیفی بر 
روی ریل ذوب آهن توسط مراجع ذی صالح 
به  را  کارخانه  این  ما  و  است  گرفته  انجام 
عنوان تولید کننده ریل می شناسیم. شرکت 
محصول  این  از  محموله  چند  نیز  آهن  راه 
تولید  را خریداری کرده است.در کنار ریل، 
تیرآهن بال پهن نیز در صنعت ساختمان از 
این  در  که  است  برخوردار  ای  ویژه  اهیمت 

کارخانه با کیفیت مطلوب انجام می گیرد. 
اولین  این که  بر  عالوه  اصفهان  آهن  ذوب 
کارخانه فوالدی کشور است، به دلیل عظمت 
و  اجتماعی  اقتصادی،  فضای  در  بزرگی  و 
فرهنگی منطقه، استان وکشور نقش بسیار 

موثری داشته و دارد. 

کشور صنعتی کارخانه مهمترین اصفهان آهن ذوب
است

مهندس حمیدرضا فوالدگر
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی :
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آنچه مسـلم اسـت از برکات انقالب شـکوهمند اسالمی، شکوفایی 
صنعـت و تحـول چشـمگیر در حوزه تولید و صنعتی شـدن کشـور 
عزیزمـان بـوده اسـت کـه بـی شـک یکـی از دسـتاوردهای مهـم 

انقـالب می باشـد. 
رشـد روز افـزون تولیـد و ایجاد واحدهـای صنعتـی در حوزه های 
مخابـرات،  بـرق،  خانگـی،  صنایـع  سـیمان،  پتروشـیمی،  فـوالد، 
صنایـع غذایـی، صنایـع دارویـی و فراتـر از آن صنایـع هـوا فضـا و 
تکنولوژی هـای نانـو و ژنتیـک و دههـا مـورد دیگـر ره آورد انقـالب 

اسـالمی ایران اسـت. 
در همیـن راسـتا ذوب آهـن اصفهـان به عنـوان اولیـن واحد مادر 
تخصصـی در تولیـد فـوالد خام و مقاطع در کشـور نقـش بی بدیل 
و بسـزایی در بومـی کـردن ایـن صنعت و تربیت مدیـران متخصص 

داشـته کـه احـداث واحدهـای پایین دسـت و کارخانجات فـوالد با 
ظرفیت هـای مختلـف حاصل همین دسـت آوردها اسـت. 

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان بـا پتانسـیل بـاال و تأثیـر گـذاری 
ملـی در تولیـد مقاطـع سـاختمانی و تربیـت مدیـران کار کشـته و 
متخصص نقش سـازنده و تاثیرگذاری در کشـور و اسـتان نیز دارد. 
بدیهـی اسـت دولـت و مجلس در حمایـت از صنایع مـادر و مولد 
از جملـه ذوب آهـن اصفهـان باید اهتمـام جدی و متقابـاًل مدیران 
و سـهامداران ایـن صنایـع نیـز مـی بایسـت در جهت حفـظ منافع 
ملـی از تدابیـر متخذه به نحو احسـن بهره بـرداری نمایند. از جمله 
ایـن تعامـالت می توان بـه تامین مواد اولیـه، ایجاد سـاز و کار رفاه 
پرسـنل شـاغل و بازنشسته در قالب قوانین و تسـهیل امورات تولید 

و گمرکـی و تامیـن منابع فاینانس اشـاره نمود.

ذوبآهـناصفهاندرتربیتنیرویانسـانیمتخصص
نقشموثریداشـتهاست

حجت االسالم و المسلمین احمد سالک
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی :
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خوبی  رشد  انقالب  از  پس  کشور  صنعت 
داشته است، اساساً می توان گفت صنعت ما 
در بسیاری از زمینه ها، از جمله خودروسازی، 
پتروشیمی، سیمان، فوالد و... پس از انقالب 
اسالمی شکل گرفت و تکامل یافت، به عنوان 
مثال در دوران قبل از انقالب، ما توانایی تولید 
سی هزار خودرو در سال را داشتیم که اکنون 
به بیش از یک میلیون رسیده و فقط یک نوع 

خودرو هم تولید نمی شود. 
در کل قبل از انقالب، ما صنعتی نداشتیم و 
اگر هم وجود داشت به طور کلی یک صنعت 
بسیار محدود بود و 95 درصد از محصوالت 
ما و حتی بسیاری از قطعات پیکان، وارداتی 
بود، اما امروز وضعیت صنعت کشور به جایی 
رسیده است که فقط در صنایع خودروسازی و 
کارهای وابسته آن، بیش از یک میلیون شاغل 
وجود دارد که با همه مشکالت، وظیفه ملی 

خود را انجام می دهند.
اکنون تولید سیمان یا فوالد نسبت به پیش 
از انقالب به بیش از پنجاه برابر رسیده است و 
این مرهون کارخانجاتی چون ذوب آهن است. 
ضمن آن که تنها کارخانه فوالد کشور که پیش 

از انقالب فعالیت داشت، ذوب آهن اصفهان بود 
که در سال 1351 شروع به کار کرد و مابقی 
فوالدسازان، از جمله فوالد خوزستان در سال 
1367، فوالد مبارکه در سال 1370 و فوالد 
آلیاژی در سال 1378، پس از انقالب ایجاد 
انقالب  از پیروزی  شدند. به یک تعبیر پس 
اسالمی، تمام کارشناسان خارجی، کشور را 
ترک کردند و احداث صنایع فوالد کشور که به 
طور صد درصد توسط این کارشناسان صورت 
می گرفت، به وسیله متخصصان داخلی انجام 
شد و این نقطه اتکای بسیار خوبی برای ما 
هم در سرمایه فیزیکی و هم در سرمایه انسانی 

ست. 
ذوب آهن اصفهان در خودكفایی 
صنعتی و تحرک صنعت ایران نقش 

موثری داشته است
عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب  کارخانه 
اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فوالد 
ساختمانی و ریل در ایران تاثیر بسیار زیادی 
هم در خودکفایی صنعتی و هم در تحرک 
صنعت ایران داشته است، به هر حال همان 
طور که می دانید ذوب آهن جزء صنایع مادر 

محسوب می شود و از لحاظ تاریخی هم از 
دوره قاجار ایجاد یک مادر صنعت مثل ذوب 
آهن همواره به عنوان یک آرمان ملی مطرح 
بوده است اما با موانع متعددی روبرو بود که 
سرانجام حدود نیم قرن پیش این اتفاق رقم 
پیدایش  آمد،  وجود  به  این شرکت  و  خورد 
ذوب آهن پیشران بقیه صنایع و خدمات بود 
یعنی عالوه بر آنکه باعث شد ایران در مسیر 
خودکفایی صنعتی در عرصه فوالد قدم بر دارد 
سبب گردید که بقیه صنایعی هم که از فوالد 
تغذیه می شوند نیز رونق پیدا کنند و این به 
اشاره  بدان  که  تحرک صنعتی ست  معنای 

داشتم. 
ذوب آهن اصفهان در ایران یک جریان 

صنعتی ایجاد كرد
همان طور که می دانید اولین ها در صنعت 
و بازار صنعتی همیشه در آن صنعت جریان 
ساز می شوند، ذوب آهن در ایران در صنعت و 
به خصوص صنعت فوالد یک جریان صنعتی 
ایجاد کرد، استاندارد و پروتکل ساخت و به 
این  پایه گذاری کرد،  را  فوالد  قولی صنعت 
در  آهن  ذوب  یعنی  ست  بزرگی  خدمت 
ارزش  کرد،  ایجاد  افزوده  ارزش  یک  صنعت 
افزوده ای که تا پیش از این وجود نداشت، 
ذوب آهن صنعت فوالد را ریل گذاری کرد 
و برای آن بستر سازی انجام داد. ضمن آنکه 
من بعنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
برایم تحوالت اجتماعی که ذوب آهن رقم زد 
بسیار مهم است، ذوب آهن در اصفهان یک 
از  این  و  کرد  ایجاد  صنعتی  متوسط  طبقه 
لحاظ اجتماعی تاثیر بسیار زیادی بر اصفهان 
به  مهاجرت های شغلی  از  بسیاری  گذاشت، 
اصفهان به خاطر ذوب آهن بود و این میزان 
تاثیری را می رساند که ذوب آهن بر اصفهان 
گذاشت. این کارخانه درست پس از اصالحات 
ارضی در اصفهان تاسیس شد و الگوی غالب 
دستخوش  اصفهان  در  را  اشتغال  و  شغلی 

تغییراتی کرد. 

ذوبآهناصفهاندرایرانیکجریانصنعتیایجاد
کـرد

دكتر ناهید تاج الدین
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
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ابتـدا نیـاز اسـت یاد آوری داشـته باشـم کـه صنعت نقش بسـیار 
تعیین کننده ای در پیشـرفت و توسـعه کشـورها دارد و در صورت 
توقـف رشـد و یـا کاهـش آن شـاهد شکسـت طـرح هـای توسـعه 
اقتصـادی خواهیـم بـود. رشـد صنعتـی می توانـد باعث اسـتقالل و 
خودکفایـی، صرفه جویـی ارزی و افزایش صادرات سـایر بخش های 
اقتصـادی شـود. در دوران پس از انقالب شـاهد رشـد صنعتی قابل 
توجهـی بودیـم کـه منجـر بـه رشـد سـایر بخش هـای اقتصـادی 
شـد و افزایـش رقابـت پذیـری و صـادرات در سـایر بخـش هـا را 
بـه همراه داشـته اسـت کـه می تـوان از سـاخت ادوات کشـاورزی، 
خـودرو سـازی، کشـتی سـازی، صنعـت فـوالد، صنعـت سـیمان و 

سـایر صنایـع کوچـک نـام برد.
از  بسـیاری  شـكل گیری  موجـب  اصفهـان  آهـن  ذوب 

صنایـع دیگـر در كشـور شـده اسـت
اصفهـان موجـب  آهـن  انـدازی ذوب  راه  کـه   می تـوان گفـت 
شـکل گیری بسـیاری از صنایع دیگر در کشـور شـده اسـت و نقش 
مهمی در توسـعه صنعتی کشـور دارد. به همیـن دلیل مادر صنعت 

فوالد کشـور نـام گرفته اسـت.
در حـال حاضـر محصـوالت شـرکت سـهامی ذوب آهـن اصفهان 

بـه بیـش از 23 کشـور اروپایی، آسـیایی و آفریقایی صادر می شـود 
و در داخـل کشـور هـم تأمیـن کننـده فـوالد پـروژه هـای عظیـم 

صنعتـی، سـد سـازی و نیـروگاه ها به شـمار مـی رود. 
ایـن شـرکت بـزرگ  از  دولـت و مجلـس در راسـتای حمایـت 
می تواننـد در راسـتای تامیـن نقدینگـی جهت گسـترش واحدهای 
تولیـدی و اسـتفاده از تکنولـوژی های جدید اقدامـات موثری انجام 
دهنـد بـه طوری که قـدرت رقابت پذیـری این صنعـت در بازارهای 
بین المللـی حفـظ و افزایـش یابـد کـه این موضـوع اشـتغال زایی را 
نیـز بـه همـراه دارد. شـهر اصفهـان و شـرکت ذوب آهـن اصفهـان 
تاثیـرات متقابـل زیادی بـر یکدیگر دارنـد، اولین تأثیرگـذاری مهم 
بحـث اشـتغا  ل زایی اسـت که جنبه مسـتقیم آن به کارگیـری افراد 
جویـای کار در ذوب آهـن اصفهـان می باشـد و تأثیـر غیرمسـتقیم 
آن ایجـاد صنایـع کوچـک وابسـته به صنعـت مادر فوالد در کشـور 
اسـت و ایـن مهـم نیازمنـد نیروهای متخصص اسـت کـه در نهایت 
باعـث رشـد و شـکوفایی منطقـه مـی شـود، دومیـن تاثیـر گذاری 
سـودمند تعامـل دانشـگاه هـا و ذوب آهـن اصفهـان می باشـد زیرا 
این شـرکت رشـد تحقیقـات علمی را رقم زده و بـرای جامعه علمی 

دسـتاوردهای بسـیار ارزشمندی داشـته است.

ذوبآهناصفهانرشدتحقیقاتعلمیرارقمزدهاست

دكتر حیدر علی عابدی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی :
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از تالشگران ذوب آهن اصفهان به دلیل تولید محصوالت جدید 
از جمله ریل ملی نیز قدردانی می نمایم،طی بازدیدی محموله 
های ریل تولید شده در ذوب آهن را مشاهده کردم،هر چند هنوز 
عده ای این موفقیت و دستاورد مهم را باور ندارند اما با اطمینان 
و  تحریم  با  مبارزه  اول  اصفهان،در صف  آهن  ذوب  گوییم  می 
ریل  تولید  در  را  ایران  و  دارد  قرار  اقتصادی  فشارهای  کاهش 
خودکفا کرد. نهضت داخلی سازی در ذوب آهن اصفهان با تولید 

ریل تبلور یافته است.   

ذوب آهـن اصفهـان یکـی از نمادهـای اصلی عظمـت و هویت 
صنعت این کشـور اسـت که دسـتاوردهای بزرگی همچون تولید 
محصـول اسـتراتژیک ریل و تربیـت نیروی انسـانی متخصص را 
بـرای صنایـع گوناگون کشـور بـه ارمغـان آورده و هـم اکنون در 
مسـیر خوبـی قـرار دارد و بـه ویـژه در دو سـال اخیـر موفقیـت 

هـای مهمـی را در این شـرکت مادر صنعتی شـاهد هسـتیم.  

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

صورت پایدار تامین گردد. 

عملکـرد ذوب آهـن اصفهـان در پـروژه PCI و زحماتـی کـه 
تالشـگران ایـن شـرکت بـرای پیشـبرد آن در شـرایط تحریـم 
هـای ظالمانـه متحمـل شـده انـد، ارزنـده و غرورآفرین اسـت و 
همچنیـن نشـانگر برخـورداری ایـن شـرکت از تکنولـوژی های 

مـدرن در صنعـت فـوالد مـی باشـد.

ذوبآهناصفهان،درصفاولمبارزه
باتحریمقراردارد

نهضتداخلیسازیدرذوبآهناصفهان
باتولیدریلتبلورپیدایافتهاست

دكتر محمد رضوانی فر
مدیرعامل شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 

)شستا(

دكتر غالمرضا سلیمانی
مدیرعامل هلدینگ صدر تامین:

Sc
ien

tifi
c-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny

19 دی 1398



دی 201398



دكتر بهرام سبحانی
رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان
ایرانبااحداثذوبآهناصفهان

صنعتیشد
در دنیا صنایع فوالد را موتور محرکه توسعه 
می دانند،  صنعتی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
فوالدی در هر  توسعه صنایع  و  ایجاد  زیرا 
فعالیت های  سری  یک  نیازمند  منطقه ای 
زیر بنایی است که چه در مرحله ساخت و 
چه در مرحله بهره برداری باعث توسعه آن 

منطقه می شود.
همچنان که ذوب آهن در طیف محدود 
منجر به توسعه استان اصفهان و در طیف 
گسترده تر منجر به توسعه کشور شد. این 
کارخانه به دلیل این که اولین صنعت فوالد 
کشور است نقش مهمتری نسبت به دیگر 
صنایع ایران دارد به دلیل این که ایران با 
ذوب آهن پا به عرصه صنعتی شدن گذاشت 
با این صنعت ، ضرورت پرورش نیروهای  و 
متخصص بیش از پیش مشخص شد. حضور 
این  ساخت  دوران  در  روسی  کارشناسان 
کارخانه و به کارگیری کارشناسان ایرانی در 
کنار آنها موجب ارتقای توان صنعتی ایران 

شد.
انجام  موجب  آهن  ذوب  احداث 
استان  در  بسیاری  بنایی  زیر  فعالیت های 
اصفهان و حتی سراسر کشور شد. از جمله 
ساده ترین این کارها ، ایجاد امکانات اسکان 
جهت کارشناسان خارجی و داخلی در این 

و  فوالدشهر  شهر  احداث  جمله  از  منطقه 
بیمارستان ، جاده ،  هتل ،  از جمله  امکاناتی 
امکانات رفاهی ، ورزشی و... است که چهره 

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

اشاره کرد.
به طوری که کارکنان برخی از این معادن 
تا مدت ها خود را پرسنل ذوب آهن اصفهان 
می دانستند. در واقع احداث ذوب آهن چهره 
این مناطق محروم را عوض کرد و از طرفی 
شبکه راه آهن و جاده ها جهت حمل ونقل 
خوبی  گسترش  کارخانه  به  اولیه  مواد 
یافت. ضمن اینکه تمرکز نیروهای فنی از 
تا جوشکار  گرفته  بند  آرماتور  و  بند  قالب 
و مونتاژکار و کارشناسان تحصیل کرده که 
موجب  آمدند  اصفهان  به  مختلف  نقاط  از 
تحول منطقه شد، هر چند حضور ناگهانی 
منفی  آثار  بومی در هر کجا  غیر  نیروهای 
هم  تورم  و  اجتماعی  ناهنجاری های  مانند 
قابل  که  باشد  داشته  همراه  است  ممکن 
آن  مثبت  تبعات  و  آثار  اما  است،  کنترل 

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

نشات گرفت.
این  اشتغال زایی  نقش  به  باید  همچنین 
کارخانه اشاره کرد. آمار نشان می دهد که 
بسته به فرهنگ وموقعیت جوامع مختلف ، 
تواند  می  فوالدسازی  کارخانه  یک  احداث 
هر  ازای  به  شغلی  فرصت   25 تا   20 بین 
شغل مستقیم در این صنعت ایجاد کند به 
همین دلیل است که جهت رفع محرومیت 
توصیه  فوالد  ایجاد صنعت  محروم  مناطق 

می شود.

ذوب آهـن اصفهـان نقش مهمتری نسـبت بـه دیگر صنایع 
ایـران دارد بـه دلیل ایـن كه ایران بـا ذوب آهن پـا به عرصه 
صنعتی شـدن گذاشـت و بـا این صنعـت ، ضـرورت پرورش 

نیروهـای متخصص بیش از پیش مشـخص شـد. 
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محمد زارع پور اشكذری
عضو هیات مدیره

23دیماهطلیعهصنعتفوالدایران
است

برای  گرانمایه  روزی  یادآور  ماه  دی   23
صنعت فوالد کشور است. در این روز قرارداد 
به عنوان مادر  تاسیس ذوب آهن اصفهان 
صنعت فوالد  کشور امضاء شد و طلیعه ای 
این مجتمع  برای رشد صنعت کشور شد. 
عظیم صنعتی به همت نسلی عاشق که تمام 
توان خود را شبانه روز برای صنعتی شدن 
ایران در طبق اخالص گذاشتند، بنا نهاده 
شد و چشم ایران و ایرانی به تولید و توسعه 
روشن شد. ذوب آهن در دوران ساخت و 
دشمن  سوی  از  مرتبه  چند  برداری  بهره 
بعثی بمباران شد و تعداد زیادی از کارگران 
نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  کار  حین  در 
شدند که یاد و خاطره این عزیزان و ثمره 
رشادت آنها جاودانه خواهد بود. ذوب آهن 
اصفهان در این شرایط نقش بی بدیلی نیز 
در طراحی، ساخت و راه اندازی سایر صنایع 
مبارکه،خوزستان،  جمله  از  ایران  فوالدی 
خراسان و ... ایفا نمود که همگان بدان واقف 
قبل  از  آهن  ذوب  دهها  نوعی  به  هستند 
ذوب آهن اصفهان در جای جای این مرز پر 

گهر رشد کرد و به شکوفایی رسید.
فوالدی  محصوالت  در  عظیم  شرکت  این 
مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا را 
دنیا  کشور   21 از  بیش  به  و  نموده  تولید 

منظور  به  ریزی  برنامه  نماید.  می  صادر 
که  شرکت  این  اولیه  مواد  پایدار  تامین 
را  ایران  معادن  مدیریت  دهه 40  در  خود 
بر عهده داشت و هم اکنون با کم توجهی 
باشد و می  مواجه شده است ضروری می 
این  تولید  چشمگیر  افزایش  موجب  تواند 
شرکت از طریق به کارگیری ظرفیت کامل 
آن گردد. این مجتمع عظیم صنعتی بنیان 
گذار بهره برداری از معادن کشور بوده است 
و اکنون نیز شایسته است از معادن سنگ 
آهن برخوردار باشد تا زنجیره تامین در این 

شرکت با مشکل مواجه نشود. 

احسان دشتیانه
عضو هیات مدیره

ذوبآهنبهقهرمانملياشسالم
نظاميميدهد

همیشه دلم مي خواست یک بار براي ذوب 
که  یادداشت  یک  بنویسم.  یادداشت  آهن 
همه احساس بیش از نیم قرن توسعه صنعت 
کشور در آن بیان شدني باشد و همیشه با 
خودم مي گفتم نشدني است هنوز نه قلمم 
آنقدر تواناست و نه سوادش را دارم فقط با 
را  مطلب  توان حق  نمي  و عشق  احساس 
من  از  همکاران  وقتي  اما  بار  این  کرد.  ادا 
بنویسم  دي   23 مناسبت  به  تا  خواستند 
آن  به  نتوانستم  که  قولي  دادم  قول  ناچار 
عمل کنم. همانطور که فکرش را مي کردم 
هنوز زود بود هنوز وقتش نرسیده و هنوز 
مانده تا بتوانم حق مطلب را ادا کنم. حاال 
من مانده ام و یک قول داده شده و چند بار 
فرصت مجدد. جمعه را گذاشته بودم براي 
این کار مي خواستم یک روز کامل را وقت 
صرف کنم تا کمي از بزرگي و عظمت مادر 
صنعت را به یاري کلمات به بیان قلم آورم 
اما صبح جمعه ناگهان همه ایران با خبري 
سخت ناگوار سراسر خشم و غم و حزن شد.

 االن که این کلمات را مي نویسم مراسم 
ادامه  هنوز  تهران  در  ملي  سردار  تشییع 
با  دارد و من پس از ساعت ها طي مسیر 
هموطنان عزیز به سختي خود را به پرواز 
تا در جلسه هیئت مدیره ذوب  ام  رسانده 
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براي  خواهد  مي  دلم  کنم.  شرکت  آهن 
حاج قاسم تعریف کنم از ذوب آهن از مادر 
از 100  بیش  از  شهیدش  از 286  صنعت 
اعتالي  براي  قرن  نیم  هزار متخصصي که 
صنعت ایران در آن زحمت کشیدند. حاج 
قاسم هنوز پیکر تو بر دوش مردم به سمت 
رفتي،  تو  قاسم  آزادي مي رود حاج  میدان 
آهن  ذوب  تا  رفتي  تو  بکشیم  نفس  ما  تا 
بماند تو رفتي تا صنعت بماند تو رفتي، تا 
امنیت بماند تو رفتي، تا ایران بماند. حاج 
قاسم بدان فقط تو سرباز سلیماني نیستي 
همه ما پشت سر تو سرباز سلیماني هستیم. 
حاج قاسم این روزها کوره بلند به احترام تو 
نفس مي کشد و ذوب آهن و ذوب آهني 
ها قدر تو را مي دانند. این اداي احترام به 
حاج قاسم باشد یاد بود سالگرد امسال ذوب 
آهن و ذکر عالقه و عشق ما به ذوب آهن 

باشد براي بعد. 
امروز همه ایران به احترام سرباز سلیماني 
خبر دار مي ایستد و ذوب آهن به قهرمان 

ملي اش سالم نظامي مي دهد.
١٦ دي ماه ١٣٩٨ ساعت حدود ١٦ مكان، 

)محل  تهران  آزادي  ميدان  بين  آسمان 

حمل پيكر حاج قاسم سليماني( و كارخانه 

ذوب آهن اصفهان

مهندس بابک بیگی
عضو هیات مدیره 

پنجاهودوسالحیاتوسرزندگیدر
ذوبآهناصفهان

بیش از نیم قرن پیش مردم این سرزمین 
همگی با هم و گاه با گذشتن از جان خود 
توانستند آرزوی دیرینه ی ایرانیان را جلوه ای 
از واقعیت بخشند. این گونه بود که ذوب آهن 
در مرکز فالت ایران، بر کرانه ی زنده رود و 
سرزمین حاصل- خیز لنجان در چهل و پنج 
کیلومتری جنوب غربی شهر تاریخی اصفهان 

بنیان نهاده شد. 
نماد  که  کارخانه،  این  تاریخ  در  سیری  با 
اثر  می توان  است  ایران  سربلندی  و  شکوه 
ایران زمین را دید. از آن  اقوام  دستان همه 
روست که نخستین بار این شرکت عظیم را 
شرکت ملی ذوب آهن ایران نام نهادند چون در 
سرتاسر پهنه ی ایران از معادن البرز شرقی در 
شاهرود و طبس تا یزد و کرمان حضور داشت. 
هنوز هم در آن نواحی مردم معادن را به نام 

ذوب آهن می شناسند.
ای  مجموعه  آهن  ذوب  روزگاران،  آن  در 
از کارگاه های مختلف بود که نیروهای فنی 
می کرد  تربیت  را  ای  برجسته  مهندسی  و 
پیروزی  از  بعد  سال های  در  که  نیروهایی 
انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس با ساخت 
حضور  و  ها  جبهه  نیاز  مورد  جنگی  ادوات 
نیروهای پشتیبانی فنی، مهندسی و رزمنده و 
تقدیم دویست و هشتاد و شش شهید سرافراز 

نقشی ماندگار از خود بر جای نهادند. 
مهندسین و کارکنان ذوب آهن در طی پنج 
دهه با تکیه بر دانش و توان فنی خود در رشد و 
گسترش صنعت فوالد در کشور نقش اساسی 
داشته اند. متخصصان ذوب آهن با مشارکت در 
ساخت مجتمع فوالد مبارکه، فوالد خراسان، 
فوالد سبا، فوالد میبد و فوالد قروه جایگاه خود 

را در صنعت فوالد تثبیت کردند. 
اینک که بیش از پنج دهه از عمر این شرکت 
مهم فوالدی می گذرد می توان گفت ذوب 
آهن فقط شرکتی نبوده که وظیفه اش تولید 
فوالد بوده باشد. این شرکت عالوه بر تولید 
تن،  میلیون   3 مرز  تا  هزار   500 از  فوالد 
دانشگاهی فنی مهندسی است که افزون بر 
تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد، همچون 
نهادی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
در رویدادهای مهم کشور نقش آفرینی کرده 

است. 
انجام طرح های توسعه و پروژه های نوسازی 
و بهسازی شرکت همگی حاکی از تالش برای 
بهبود شرایط و روند کار در این کارخانه ی 
عظیم است. کارخانه ای که حیاتش مرهون 
پایداری و تالش همه ی کارکنان نجیب و 

سختکوش آن است. 
رهبران  و  مدیران  همه،  این  بی تردید 
مجموعه را به پیمانی نانوشته متعهد می کند 
که با هوشمندی و دقت بیشتری تصمیم گیری 
کنند تا منابع سازمان، کارکنان و جامعه پایدار 

بماند.
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صنعتی  و  اقتصادی  توسعه 
توانمندی های  باور  با  کشور 
داخلی و با استفاده از کارشناسان 
بومی  به  ایرانی  متخصصین  و 
سازی کلیه صنایع منجر شد و 
در این بین ذوب آهن اصفهان 
نقش عمده ای در آن ایفا نمود. 
به همین دلیل 23 دی ماه روز 
تصویب موافقتنامه تاسیس ذوب 
آهن اصفهان در سال 1344، روز مهمی در صنعت کشور محسوب می 

شود که به درستی روز آهن و فوالد نام گرفته است. 
در ذوب آهن اصفهان، باور داشتن به توان و دانش تالشگران این شرکت 
همواره مورد تاکید بوده است و لذا با اتکا به نیروها و متخصصین داخلی و 
با حول و قوه الهی این شرکت با بهره گیری از توان داخلی و باور به اینکه 
ما می توانیم مسیر رشد و توسعه را طی نموده است. این شرکت درزمان 
جنگ نیز مورد تهاجم ونامالیمات اقتصادی ازجمله تحریم قرار گرفت و 
با وجود این لطمه ای در تولید آن بوجود نیامد، پس از جنگ تحمیلی 
چون تنها تولید کننده مقاطع ساختمانی بود در امر بازسازی و ساخت 

و ساز کشور اقدام نمود و از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد و عالوه بر 
حفظ تولید در رشد و توسعه نیز کارنامه درخشانی داشت. از جمله پروژه 
های توسعه می توان به احداث کوره بلند3، احداث واحدهای کک سازی و 
ریخته گری و احداث وتوسعه نوردها اشاره نمود که در پی آن با حفظ سبد 
محصوالت ساختمانی به تنوع آن پرداخت تا جایی که هم اکنون افتخار 
تولید انواع مقاطع سنگین و سبک و ریل را در پرونده خود دارد و باز هم 

جزء اولین ها محسوب می شود. 
شرکت ذوب  آهن اصفهان، مادر صنعت فوالد کشور، دانشگاه صنعتی، 
متنوع در سبد محصول، استوار در برابر مشکالت، خستگی ناپذیر دربرابر 
نامالیمات،با داشتن نیروهایی متعهد و دلسوز وبا باور بر توان نیروهای 

داخلی همواره استوار و پاینده در کشور بوده و می باشد.

باوربهتوانداخلی،رویهذوبآهن
اصفهاناست

مهندس مهرداد توالئیان
معاون بهره برداری

در  اصفهان  آهن  ذوب 
نقش  کشور  صنعت  رشد 
به  نمود  ایفا  چشمگیری 
نمی توان  هرگز  که  گونه ای 
این  یافت.  آن  برای  مشابهی 
مجتمع عظیم صنعتی، نه تنها 
در شکل گیری صنایع مختلف 
بلکه  بود  موثر  فوالدی کشور 
های  مسئولیت  به  عمل  در 
اجتماعی خود نیز بهترین کارنامه را به جای گذاشت و زیرساخت 

منطقه را نیز توسعه داد. 
بهترین  و  است  خانه  همچون  من  برای  اصفهان  آهن  ذوب   
دوران زندگی یعنی جوانی را در آن سپری کرده ام. با موفقیت ها، 
و  غرور  احساس  همواره  شرکت  این  خوب  خبرهای  و  دستاوردها 
خوشحالی میکنم و خود را بخش جداناشدنی از این شرکت می دانم. 
طی سالیان گذشته فرصت رفتن از این شرکت فراهم شد اما تصمیم 
گرفتم اینجا بمانم و حتی یک لحظه هم احساس پشیمانی نکردم. 

است،  شده  حاصل  این شرکت  از  دارم  آنچه  هر  معتقدم  اکنون 

خداوند برای من فرصتی فراهم کرده است تا بتوانم فعالیت مثبت و 
اثرگذاری برای این شرکت انجام دهم. 

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

بسیاری کسب نمایند.

ذوبآهناصفهان،دانشگاهصنعت
کشوراست

مهندس مهدی نصر
معاون برنامه ریزی و توسعه
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سابقه  با  اصفهان  ذوب آهن 
همواره  فوالد،  تولید  ساله   50
نماد تحقق آرزوي دیرینه کشور 
براي دست یابي به زیرساخت 
است  بوده  صنعتي  توسعه 
در  فعاالن  بیشتر  که  آنجا  تا 
حوزه تولید فوالد کشور امروز 
از دانش و تجربه خانواده بزرگ 
حرکت  به  براي  شرکت  این 
درآوردن چرخ تولید خود بهره مي برند. توسعه دانش فني و ایجاد تنوع 
در محصوالت از دیگر افتخارات این شرکت مي باشد به طوري که یکي از 
متنوع ترین دامنه تولید فوالد ساختماني و صنعتي در این شرکت صورت 

مي پذیرد.
تولید ریل قطار 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 بوده و ازکمک جاني و 
مالي به جبهه هاي حق علیه باطل، نقش بی تردید در دوران سازندگي و 
حضور فعال در جبران خسارات مالی و کاهش آالم ناشي از بالیاي طبیعي 
تا توسعه دانش با تربیت نیروهاي متخصص دانشگاهي و فني در خدمت 
کشور بوده است. از دیگر دستاوردهاي شرکت، حضور فعال در فعالیت هاي 
فرهنگي و ورزشي و حمایت از ورزشکاران و قهرمانان تیم ملي است که 
نام کشور را در عرصه هاي ورزشي در سطح بین المللي مطرح  همواره 

نموده است.

ذوبآهناصفهانبانیزیرساخت
توسعهصنعتیکشور

مهندس بهزاد كرمی
معاون بازاریابی و فروش

ذوب  وارد  که  روزی  اولین 
آهن شدم، خوشحالی همراه با 
بهت و تشویش داشتم. وسعت 
و عظمت شرکت از یک طرف، 
طبیعت خشن و سرد صنعت 
عجیبی  مشغولی  دل  فوالد، 
از  پس  بود.  کرده  ایجاد  برایم 
در  استخدام،  تشریفات  انجام 
اولین روز کاری با چهره دیگر 
ذوب آهن آشنا شدم.همکاران 
عزیز و بزرگواری که به گرمی استقبال کردند و تجربیات ارزشمند خود 
را خالصانه عرضه داشتند و جا دارد که قدردان زحمات و الطاف یکایک 

آنها باشم.
با گذشت نیم قرن از عمر ذوب آهن، احساس میکنم گذشتگان این 
صنعت دین بزرگی بر گردن ما به عنوان وارثان فعلی این صنعت دارند. 
لذا الزم است در جهت حفظ سربلندی و بالندگی شرکت، توسعه و به روز 
سازی در جهت حفظ و ارتقاء جایگاه ذوب آهن، به عنوان مادر صنعت 
ایران و همچنین حفظ و ارتقاء ارزش سهم شرکت به منظور نیل به 

اهداف سهامداران از هرگونه تالشی دریغ ننمائیم. 
برند ذوب آهن تداعی کننده اعتماد و اطمینان،سخت کوشی و تالش، 

کیفیت ماندگار و صنعتی دوستدار محیط زیست است.
حوزه خرید در طی بیست و شش سال سابقه حضور بنده، تغییرات 
فراوانی داشته و عمده تغییرات در جهت چابک سازی و توانمند سازی، به 

روز آوری دانش و تجهیزات، آموزش و مهارت های فردی و گروهی منابع 
ارتباطات، دهکده جهانی،  تغییرات سریع دنیای  با  بوده است.  انسانی 
امکان حضور در لحظه در همه بازارهای جهانی و دسترسی به اطالعات 
مورد نیاز به سرعت امکانپذیر شده است.در مقایسه با زمانی که تنها راه 
ارتباطی مخابره تلکس بوده، راههای ارتباطی فعلی با سرعت نور قابل 

قیاس است.
امور، کاهش  افتاده، به منظور تسهیل  اتفاق  بر همه تغییرات  عالوه 
قیمت تمام شده و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت، ناگزیر می بایست 
از ایجاد تغییر و تحول و نوآوری هراسی به دل راه نداد و با آغوش باز، 
بصیرت و پرهیز از آزمون و خطا، مسیر ورود به دنیای نوین را هموار نمود.

پیشرفت و موفقیت مانند نگه داشتن آب در زمین شن زار است. تالش 
فراوان و همت بلندی الزم است تا با بهره گیری از دانش روز، سرمایه 
انسانی موجود، تجربیات ارزشمند و گرانقدر پرسنل مسیر رشد و توسعه 
شرکت هموار شود. ذوب آهن اصفهان، به مثابه دانشگاهی است که علم 
را در عمل آموزش می دهد. به جرات می توان گفت دانش و آگاهی 
ذوب آهن در عمل تجربه شده است که در هیچ کتابی قابل یافتن نیست.

پیشکسوتانذوبآهندینبزرگیبر
گردنصنعتفوالددارند

مهندس محمد جعفر صالحی
معاون خرید
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بیست و سال پیش و  دقیقاً 
دی ماه اولین روز ورود من به 
ذوب آهن بود که پس از اعالم 
نتایج کنکور سراسری موفق به 
قبولی در آزمون و استخدام در 

ذوب آهن شدم.
نام و اعتبار ذوب آهن اصفهان 
بیشتر اوقات برای خود ما که 
در بطن کارخانه مشغول به کار 
هستیم شاید ملموس نباشد یا از آن آگاه نباشیم اما کافی است از بیرون 
به آن بنگریم تا جایگاه ویژه آن را درک کنیم. کماکان با گذشت سالیان 
و حتی با وجود صنایع بزرگ دیگر که شاید حتی گوی رقابت را در برابر 
ذوب آهن به لحاظ حجم تولید یا درآمد ربوده اند، اما نام صنعت و به 
ویژه صنعت فوالد با نام ذوب آهن عجین است و در نقاط مختلف کشور 

تصورشان از فوالد و صنعت،ذوب آهن اصفهان می باشد. 
در ابعاد سیاسی و اجتماعی ذوب آهن پیشرو در تحوالت اساسی نظیر 
انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس بوده و یکی از تاثیرگذارترین ها 
در این زمینه به شمار می رود. همکاران به طور کلی در هر برهه نقش بی 

بدیل خود را به نحو شایسته ایفا نمودند. 

صنعتکشوربانامذوبآهناصفهان
عجیناست

مهندس مهدی بهرامی
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی

در بعد سازمانی نیز شاهد ایجاد واحدهایی برای اداره امور بیش از 30 
هزار نیرو در بخش ساخت و سپس تولید، می باشیم که با پیشرفت کار 
و تثبیت شرکت مباحث مدیریتی به سوی مدیریت جامع نیروی انسانی 
و سپس نگرش به سمت منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی دگرگون 
شده است. هدف غایی یک جامعه،سازمان و حتی فرد رسیدن به تعالی 
است اگر سازمانی به تعالی که برتر از تولید و سودآوری است،دست یابد 
قطعاً به مصداق مثل چو صد آید نود هم پیش ماست آنها هم به تبع آن 
حاصل خواهد گشت. سازمانی متعالی می شود که کارکنان آن اعم از 
مدیر،کارمند و کارگر متعالی بوده و در این راه گام بر می دارند. بنابراین 
باید هر کدام از ما سعی کنیم همه کارهایمان مبتنی بر این هدف باشد. 
اگر کسی وظیفه ای را بر عهده دارد با این رویکرد انجام دهد که شرکت 

به سمت تعالی و پیشرفت برود و غرور و افتخار همگان را در پی دارد.

آهن  ذوب  وجودی  فلسفه 
اصفهان، صنعتی کردن کشور 
دانشگاه  یک  ایجاد  و  ایران 
منظور  به  عملی  فناوری 
و  ها  مهارت  آوردن  فراهم 
رشد  برای  الزم  های  قابلیت 
صنایع  سایر  و  فوالد  صنعت 
کشور بوده است. اگر بخواهیم 
منصفانه قضاوت نماییم ذوب 
آهن به خوبی توانسته است از پس این رسالت مهم برآید. با اجرای 
سیاست های ابالغی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی شدن شرکت، 
افزون بر رسالت قبلی، اکنون رسالت جدیدی که همانا برآورده ساختن 
انتظارات و خواسته های سهامداران خصوصی و عمل کردن به عنوان 
یک کسب و کار انتفاعی است، نیز بر عهده شرکت گذاشته شده است 
که الزامات جدی و خطیری را پیش روی شرکت قرار داده است. شایان 
یادآوری است که با وجود خصوصی شدن شرکت هنوز هم سایر گروه 
های ذینفع همان انتظارات گذشته را از شرکت دارند و این در حالی 
است که شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور 

هرجااثریازصنعتهستردیاز
ذوبآهناصفهانرادرآنمیتوان

مشاهدهنمود

دكتر احمد سلیمی
معاون مالی و اقتصادی 

هر آن چه در توان داشته است قبال نثار فرزندان خود نه تنها در عرصه 
صنعت فوالد، بلکه کل اجتماع نموده و با وجودی که فرزندانش از 
شرایط، امکانات و یارانه های مختلف بهره مند هستند، خود از آن ها 
بی بهره است و مورد بی مهری همگان نیز قرار گرفته است. با وجود 
تمامی کاستی ها و بی مهری ها، بر این اعتقاد هستیم که شرکت ذوب 
آهن اصفهان از آن چنان قابلیت های پنهانی برخوردار است که باز هم 
همچون گذشته از پس این آزمون سخت و طاقت فرسا نیز سربلند 
بیرون خواهد آمد و بار دیگر ثابت خواهد کرد که یک ایران است و 

یک ذوب آهن. 
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آیت ا... حبیب ا... رهبر مسئول دفتر 
هماهنگی تبلیغات اسالمی ذوب آهن اصفهان:
ذوب آهن نقش به سزایي در 
انقالب و تداوم آن داشته است

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

استعماري انگلیس و سپس آمریکا بودند. 
تعیین  کلي  طور  به  آمریکایي  مستشاران 
کننده سرنوشت ملت بودند و هئیت 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.
حکومت  یک  ها  قرن  از  بعد  ترتیب  بدین 

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

مجتمع عظیم به ثبت رسانده است. 
خداوند این نظام و رهبري امام گونه آن را 
و همه پیروان وي را در سایه لطـف خویش 

محفوظ دارد. 

حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان، 
امام جمعه زرین شهر:

ذوب آهن اصفهان رشد صنعت 
كشور را رقم زده است

و  بزرگ  دستاوردهای  از  یکی  بدون شک 
افتخارات نظام اسالمی رشد و بلوغ  از  یکی 
صنعت کشور است. امری که بعد از انقالب، 
مسیر پیشرفت خود را آغاز و با سرعت در حال 
حرکت است آن هم با نگاه به بومی و خودکفا 
بودن و رشد صنعتی. برای کشور مفید است 
که فن آوری آن بومی و متعلق به داخل باشد 
و  اسالمی  انقالب  برکت  به  که خوشبختانه 
همت جوانان غیور و دانشمند این امر تحقق 
یافته و تا رسیدن به اوج قله پیشرفت هنوز 
مسیرهای زیادی را در پیش رو داریم. ترقی و 
پیشرفت صنعت فوالد در ایران بدون نگاه به 
ذوب آهن اصفهان امکان پذیر نبوده ونیست. 
این کارخانه عظیم به عنوان مادر صنعت فوالد 
در پیشرفت اکثر صنایع نقش مهم و اساسی 
چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم داشته 
است. این نقش بی بدیل و انکار ناپذیر در نگاه 

کلی، رشد صنعت کشور را رقم زده است. 
ذوب آهن اصفهان نام پر آوازه و پر افتخاری 
درکشور و حتی آسیا است. نامی که همواره 
در کنار صنایع ایران می درخشد. صنعتی که 
و  قانونی  دست اندازهای  همه  این  با  امروزه 
غیر قانونی و بی مهری ها هنوز پابرجاست وبا 

قدرت به حرکت خود ادامه می دهد. 

حجت االسالم و المسلمین حسن صفر زاده، 
امام جمعه شهر زاینده رود:

حركت عظیم ذوب آهن در 
حمایت از انقالب ستودنی بود

حضرت امام )ره( با عنایت خداوند، اتکا به 
دین و بهره گیری از آموزه های آن قیام کردند 
و به ایران و مسلمان هویت بخشیدند و نشان 
افیون ملت ها نیست  تنها  نه  دادندکه دین 
بلکه سعادت بشریت در گرو دین و بهره گیری 
از آموزه های آن است. آنچه که حضرت امام 
خمینی )ره( انجام دادند به واقع معجزه تاریخ 

به شمار می رود. 
زمانی که به ذوب آهن نگاه می کنیم به 
عنوان یک شهر به حساب می آید و دست 
ندارد.  لنجان  شهرستان  شهرهای  از  کمی 
مردم شیفته اهل بیت )ع( تمامی بخش های 
قرار دادند  انقالب  را در خدمت  این صنعت 
حتی شهید قبل از انقالب نیز در ذوب آهن 
داریم. در این صنعت تا آن جایی که امکان 
داشت تحصن کردند، بخش هایی از کارخانه 
تعطیل شد،ازجبهه و جنگ با توان داخل و 
ساخت قطعات و تجهیزات دفاع کردند. این 
حرکت عظیم ذوب آهن در پیروزی انقالب 
و حمایت از حضرت امام خمینی )ره( به واقع 
ستودنی بود. این کارخانه عظیم شهدا بسیاری 
را به انقالب هدیه نمود و همچنین تعدادی 
نیز جانباز شدند که یاد و خاطره همه آن ها را 

گرامی می داریم. 

گفتگو با ائمه جمعه و جماعات

دی 281398



 در سـال 1342 در دانشـگاه تحصیل می کردم. آن روزها احداث 
کارخانـه ذوب آهـن در ایـران یـک آرزوی ملی بود. یکی از اسـاتید 
مـا آقـای مهنـدس الوی کـه در خـارج تحصیـل کـرده بـود بـرای 
آمـوزش دانشـجویان رشـته متالـورژی بـه ایـران دعوت شـده بود. 
آن زمـان ایـران در حـال انعقـاد قـرارداد بـرای خریـد و راه انـدازی 
کارخانـه ذوب آهـن در شـهر اصفهـان بـود. آقـای مهنـدس الوی 
اسـتاد مـا میگفـت امـروزه در دنیـا فـوالد سـوئدی معـروف اسـت. 
انشـااهلل بـا آمـدن کارخانـه ذوب آهن به ایـران و نصـب آن در ایران 

فـوالد اصفهانـی در دنیـا معـروف گردد. 
خوشـبختانه بـا ورود کارخانـه ذوب آهن به ایران شـاهد موفقیت 
هـای روز افـزون صنعـت فوالد ایـران از نظـر کمی و کیفـی بودیم. 
امیـد و آرزوی مـا ایـن اسـت کـه بـا حـل مسـائلی هماننـد تأمین 
سـنگ آهـن جهت تکمیل ظرفیت ذوب آهن اصفهان شـاهد رشـد 

کمـی و کیفی فـوالد در ایران باشـیم.
اقدامـات انجـام شـده در جهت بومی سـازی و نو آوری ،بازسـازی 
دسـتگاههای بارگیری کوره های بلند و تغییر طرح از دسـتگاههای 
بارگیـری کـوره بلنـد بـا زنـگ به سیسـتم بـدون زنگ،سـاخت تیر 
آهـن بـال پهـن و ریـل و طرح تزریـق پـودر ذغال بمنظـور کاهش 

مصـرف کک از طرحهـای موفق و افتخـار آور برای فـوالد ایران بود 
کـه ذوب آهـن اصفهـان در آن پیشـگام و پرچمدار بوده. اسـت. 

از شـاخص تریـن کارهـای کارخانـه ذوب آهن اصفهـان میتـوان 
سـاخت اولیـن کارخانـه ذوب آهن ایرانی در اسـتان یزد شهرسـتان 
میبـد بـود. ایـن کار از جملـه کارهای شـاخص و بیـاد ماندنی تفکر 
بومـی سـازی بـا کار مشـترک نخبـگان ذوب آهـن ،شـرکت بیـن 
المللـی فـوالد تکنیـک و کارگاههـای سـاخت ذوب آهـن و کاری 
مانـدگار از دوران وزارت آقـای مهنـدس محلوجـی و مدیـر عاملـی 

آقـای مهنـدس احمـد صادقـی  می باشـد
از جملـه کارهـای بیـاد مانـدگار کارخانـه ذوب آهـن اصفهان که 
در زمـان مدیریـت آقـای مهنـدس داریـوش شـهیدی اتفـاق افتـاد 
و بـرگ برنـده ای بـود بـرای ذوب آهـن  اصفهـان سـال 1363 کـه 
کارشناسـان روس در دوران دفـاع مقـدس بـه بهانـه نبـود امنیـت 
کشـور ایـران را تـرک  کرند. و کارخانه ذوب آهـن با مدیریت آقایان 
مهندس شـهیدی مدیرعامـل و  آقایان آذربایجانی،فرقدانی و سـایر 
مدیـران و نخبگان  صنعتگران ذوب آهنی بزرگترین تعمیر اساسـی 
کـوره بلنـد شـماره دو ایران و رفع مسـائل و مشـکالت ذوب آهن با 

بهتریـن روش انجـام گردید.

آرزویفـوالداصفهانـی

خاطره ای از مهندس مجتبی فردیار 
)پیشكسوت فوالد(
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ایثار، دلسوزی و تعهد به  با شنیدن کلمه مادر معنایی همچون 
ذهن متبادل می شود چرا که مادر با عشق و عالقه خاصی فرزندان 
خویش را پرورش می دهد و برای رشد و تعالی آنها از هیچ تالشی 
حتی در سخت ترین شرایط دریغ نمی ورزد. حال صحبت از مادری 
فرزندان  که  فوالد  از جنس  مادری  زمین...  ایران  گستره  به  است 
پوالدینی را در دامان خود پرورش داده است و در جای جای ایران 
زمین نامی نیک از خود تا ابد به یادگار گذاشته است، فرزندانی پویا 
و خالق که در حیات صنعتی کشور همچون قلبی تپنده با تکیه بر 
آموخته های مادر خویش برای رشد و شکوفایی بیشتر کشور تالش 

می کنند،چرا که فرزند آیینه خانواده خود است...
یکی از آرمان های بسیار بزرگ ایرانیان داشتن صنعت ذوب آهن 
بود. با وجود مشکالتی که کشورهای خارجی با ایران داشتند حاضر 
به ارائه این تکنولوژی به کشورمان نبودند اما در نهایت قرارداد احداث 
ذوب آهن اصفهان در سال 1344 با کشور شوروی سابق منعقد شد 
و در سال 1346 کلنگ این شرکت عظیم تولید فوالد در اصفهان 
زده شد. 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 وآرزوی ملی ایرانیان محقق شد. 
ذوب آهن اصفهان چشم همگان را به صنعت فوالد روشن 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. 
با احداث ذوب آهن، استان اصفهان محور تولید فوالد ایران، قرار 
گرفت. گزینش اصفهان به این علت بود که این استان در مرکز کشور 
با آسیب های مرزی کمتری مواجه بود و همچنین  قرار داشت و 
تا  یزد 200  تا معدن  آن  فاصله  معادن که  کنار  در  آن  قرارگیری 
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. 
در زمان ساخت ذوب آهن کارشناسان روس هم حضور داشتند اما 
محور اصلی کار در اختیار صنعتگران، کارگران ماهر و متخصصین و 
کارشناسان و مهندسین ایرانی بود که با احداث این شرکت خدمات 
بسیاری را به دیگر صنایع کشور ارائه داد. 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 پس از بهره برداری اولیه 550 هزار تن بود، 
پس از آن متوجه شدند این کارخانه با امکانات و تجهیزات نصب 
شده توان افزایش تولید را دارد بر این اساس طرح توسعه ذوب آهن 
به میزان یک میلیون و 900 هزار تن افزایش یافت که گستره این 

موضوع در تمامی زمینه های خط تولید ذوب آهن بود. 
2( از آنجایی که ایران، صنعت مادر ذوب آهن را داشت و در کنار 
برنامه ریزی  نیز وجود داشتند،  تولید فوالد  تر  آن صنایع کوچک 
شد که تولید فوالد در آن مقطع به مرز 5 میلیون تن برسد. بدین 
منظور شرکت های کوچک تر در شهر های دیگر پیش بینی شد که 
مقاصدی از جمله اشتغال زایی و تولید فوالددر مناطق دور دست 
توجه  مورد  غرب  به  کشور  شرق  از  را  صنعت  توسعه  همچنین  و 
قرار داده بودند. بنابراین در آن موقعیت ذوب آهن اصفهان بود که 
کشور کمک  نقاط  اقصی  در  فوالد  توسعه صنعت  به  توانست  می 
های  سرمایه  فعال  وجود حضور  با  که  بود  مرکزی  تنها  زیرا  کند 
انسانی متخصص، فرایندهای طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری 
را به عنوان شاه کلیدهای توسعه فوالد در درون خود نهادینه ساخته 
بود. ذوب آهن اصفهان به عنوان شناسنامه تولید فوالد در کشور با 
استفاده از سنگ آهنی که از معادن استخراج می شد، پروفیل های 

جوششصنعتفوالدکشورازچشمهذوبآهناصفهان
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ساختمانی اعم از تیرآهن، آرماتور، نبشی، ناودانی و... که محصول 
نهایی نورد بود،در سبد محصوالت خود قرار داد. 

فرزندان ذوب آهن اصفهان 
ذوب آهن اصفهان در توسعه فوالد و احداث صنایع مختلف نقش 

بی بدیلی داشت که همگان بر آن واقف هستند.
این شرکت در ساخت سایر صنایع نقش مستقیم داشته است. از 

مهمترین این صنایع می توان موارد زیر را برشمرد : 
فوالد میبد یزد 

ذوب آهن اصفهان در دهه 70 و در زمان حضور مهندس صادقی 
در این شرکت، برای تولید چدن و احداث یک کوره بلند500 متر 
مکعبی، منطقه میبد یزد را انتخاب کرد. تعدادی از سهامداران برای 

احداث این واحد شروع به فعالیت کردند. 
فوالد مباركه 

برای توسعه فوالد  از کارهایی که ذوب آهن اصفهان  یکی دیگر 
کشور انجام داد، نقش بارز آن در همکاری و ساخت بخشی از مجتمع 
فوالد مبارکه بود که طرح اولیه آن در بندرعباس پیش بینی شده 
بود. در ابتدای انقالب مباحث بسیار زیادی مطرح شد که این مجتمع 
در  که  شود  ساخته  شهر  این  های  مزیت  به  توجه  با  اصفهان  در 
نهایت مسئولین کشوری و وزارت صنایع و معادن وقت با تاسیس 
فوالد مبارکه در شهر صنعتی اصفهان به عنوان قطب تولید فوالد 
موافقت کردند و نیروی انسانی متخصص ذوب آهن به آنجا اعزام 
شد.به تدریج برنامه ریزی برای تولید 5 میلیون تن فوالد انجام شد 
و واحدهای فوالدی دیگر در قالب طرح های پنجگانه تاسیس شدند. 

1( فوالد سبا در جوار ذوب آهن با 700 هزار تن تولید.
2( فوالد خراسان با 550 هزار تن.

3( فوالد میانه برای تولید 550 هزار تن آرماتور.
4( اجرای برخی از طرح های توسعه فوالد مبارکه. 

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

پیوسته بودن تولید حاصل می شد. 
فوالد خراسان 

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

ساخت این مجموعه فوالدی داشت. 
قروه و همدان 

انتقال تکنولوژی  نقش  در سال 1381 دو واحد دیگر که عمدتاً 
تولید فوالد را بر عهده داشتند در قروه و همدان ایجاد شدند که 
بودند.  تولید چدن  تن  با 70  متر مکعبی  واحدهای کوچک 100 
اینکه  به دلیل  بود  این دو منطقه نقش ذوب آهن بسیار مهم  در 
49 درصد از سهام این دو واحد را شرکت ملی فوالد ایران داشت. 
از سه منظر نقش  ها  واحد  این  اندازی  راه  اصفهان در  ذوب آهن 
داشت : 1( شرکت ملی فوالد ایران سهامدار 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 شرکت عظیم فوالدی )ذوب 
آهن اصفهان ( برای توسعه فوالد 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. 
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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 آلیاژی یزد 

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

نقش اقتصادی 
بُعد  از  ویژه  به  کشور  در  مادر  صنعت  یک  عنوان  به  آهن  ذوب 
اقتصادی، تولید فوالد و بی نیاز نمودن ایران از واردات آهن، اهمیت 
نیروی  و  اولیه، سوخت  مواد  بودن  دارا  دلیل  به  این شرکت  دارد. 
که صنایع سنگین  بود. کشورهایی  آفرین  نقش  متخصص  انسانی 
مانند ذوب آهن دارند در تمامی زمینه ها توسعه می یابند، در کنار 
اینکه وجود ذوب آهن سبب توسعه صنعت فوالد در کشور شد و 

تولید آن بحمدا... در 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 تولید55 
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. اصفهان قبل از ذوب آهن با وجود صنایع کوچک، صنعتی بود 
اما توسعه صنعتی این شهر توسط صنایعی که در کنار واحدهای 
بزرگ تولید فوالد خلق شدند شکل گرفت و در واقع از برکت وجود 
این صنعت مادر، اصفهان چهره نوینی از خود عرضه کرد. این نقش 
غیرمستقیم 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. انشاا... با توکل به خدا به 
زودی ظرف چند سال آینده شاهد تولید 50 میلیون تن فوالد در 
کشور باشیم. هر کدام از این صنایع، فرزندان باوفا و صدیق ایران 
بودند که در جای جای نقشه پهناور کشور پایه گذاری شده اند و 

نقشی در توسعه فوالد کشور دارند. 
نقش ذوب آهن اصفهان در معادن 

پایه گذاری شد  ایران  اصفهان در  از دالیلی که ذوب آهن  یکی 
دارا بودن مزیت نسبی و غنی بودن کشور از معادن زغال سنگ و 
سنگ آهن بود. اگر چه در دنیا بسیاری از کشورها هستند که مواد 
اولیه ندارند اما از تکنولوژی برخوردار هستند و تولید فوالد را انجام 
می دهند. در سال 1344 که قرارداد ساخت ذوب آهن منعقد شد، 
توسعه معادن و قابل بهره برداری نمودن 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 صنعت فوالد کشور بود.  اما به تدریج 
که توسعه و تغییرات ساختاری در مالکیت ها انجام شد متاسفانه 
ذوب آهن اصفهان به عنوان پیشکسوت صنعت فوالد کشور برای 
این  اولیه که خوراک  با مشکل مواجه شد. مواد  اولیه  تامین مواد 
صنعت تولید 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 
خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامه ریزی های مدون 
درصدد جلوگیری از خام فروشی است. انشاا... یکی از معادن سنگ 
آهن را نیز در اختیار ذوب آهن اصفهان قرار دهند که این شرکت 
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دچار کمبود مواد آهنی نباشد.
نقش ذوب آهن در تربیت نیروی انسانی 

ذوب آهن اصفهان عالوه بر ایفای نقش در تولید فوالد کشور و 
همکاری با سایر صنایع؛ در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص 
ایران  ایفا کرده است. در حال حاضر در هر جای  نیز نقش بارزی 
متخصصینی که محور اصلی صنعت کشور هستند به نوعی با ذوب 
آهن در ارتباط می باشند. آنان دوران کارآموزی، خدمت سربازی، 
استخدام و... را به نحوی از این کارخانه عظیم آغاز کردند. لذا یکی 
از کمک های زیربنایی ذوب آهن، تربیت نیروی انسانی متخصص و 
تزریق آن به بدنه صنایع مختلف بود. همچنین بعد از اجرای اصل 
44 که واگذاری صنایع و سایر شرکت ها به بخش خصوصی مطرح 
شد بسیاری از نیروهای انسانی که محور کارخانه های تولیدی در 
زمینه های مختلف هستند در صحبت های خودشان عنوان می کنند 
که تجربه حضور در ذوب آهن اصفهان،  موفقیت آنها را در شغل 
فعلی رقم زده است. این افراد سفیران این کارخانه مادر صنعتی در 

جای جای ایران زمین به شمار می روند. 
مهمترین مزیت هایی كه بیش از نیم قرن ذوب آهن اصفهان 

به كشور هدیه داد 
معموالً وقتی می خواهند از باب تجربه، تخصص و پیشکسوت بودن 
افراد را محک بزنند به سن و سال آنها توجه می کنند. مزیت هایی 
که طی این بیش از نیم قرن برای کشور ایران به ارمغان آورده شد 
این است که با ساخت و راه اندازی صنعت ذوب آهن اصفهان، اعتماد 
آموزش  بسیاری  فنی  یافت،مدیران  افزایش  افراد صنعتی  نفس  به 
دیدند و منشأ اثر شدند.مجموعه ذوب آهن اصفهان به عنوان یک 
دانشگاه کاربردی با قدمت بیش از 50 سال در مقابل سایر صنایع 
مزایا و دستاوردهای قابل توجهی را برای کشور به ارمغان آورده است. 
رشدی که صنعت کشور در 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 طبس 
مقرر شد تاسیس شود بحث اولیه این بود که در کنار 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 در کارخانه حضور 
یابند و مشکل مسکن نیز نخواهند داشت. با توجه به اینکه اسکان 
نیروی انسانی شرکت جزء برنامه های مهم ذوب آهن بود دو منطقه 
را انتخاب کرد، ابتدا شهرک صنعتی واحد بود که اولین شهرک در 
جوار صنعت در کشور محسوب می شد و متخصصین ذوب آهن 
همراه با کارشناسان روس در آن اقامت داشتند، سپس کلنگ 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 تجهیزاتی وجود داشت که 
کارهای مربوط به پیش ساخته های منازل مسکونی به صورت انبوه 
در آن انجام می گرفت، این پیش ساخته ها را پس از ساخت به 
از طریق این قطعات  فوالدشهر حمل می کردند و در آنجا سریع 
برج ها و ویالها ساخته و به کارکنان در عرض چندین ماه تحویل 
داده می شد. این شهر بزرگ یادگاری از ذوب آهن اصفهان است که 
به دست توانای کارکنان ذوب آهن اصفهان ساخته شد. همین کار 
بزرگ الگویی برای ساخت منازل پیش ساخته در کشور شد. ذوب 
آهن پس از اتمام کار ساخت منازل فوالدشهر در تولید پیش ساخته 
از  بود. قبل  آفرین  نقاط مختلف کشور نقش  به سایر  ارسال  و  ها 
اینکه کار ساخت شهر فوالدشهر به پایان برسد کارکنان در اصفهان 
ساکن بودند. اتوبان ذوب آهن قباًل یک جاده دو طرفه بود و حوادث 
ناگواری داشت با احداث ذوب آهن در 35 کیلومتری اصفهان، اتوبان 
فعلی با سرمایه گذاری توسط کارخانه ساخته شد. موج شکن های 
فعلی نیز که اطراف باند 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 در 
شهر های مختلف نیز علی رغم توجه به مساله رفاه پرسنل در رونق 
صنعت گردشگری و اقتصاد شهرهای مختلف نیز نقش موثری داشته 
رفاهی  مراکز  تاسیس  با  چادگان  شهرستان  مثال  عنوان  به  است. 
ذوب آهن در ایران شناخته شد و از رونق اقتصادی خوبی برخوردار 
است. قباًل موسسه خیریه قائم رضا متعلق به ذوب آهن بود و در امور 
خیریه نیز نقش داشت که انشاا... 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.
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این  حیات  قرن  نیم  در  اصفهان  آهن  ذوب  برداري  بهره  حوزه 
شرکت، مملو از دستاوردهاي مختلف در حوزه تولید، بومي سازي، 
ارتقاء تکنولوژي و... بوده است. برخي فعالیت هاي شاخص این حوزه 

در سالهای اخیر در ادامه معرفي مي گردد : 
تولید انبوه ریل هاي مورد نیاز راه آهن

توسعه  میزان  کشور  هر  اقتصادی  توسعه  های  شاخص  از  یکی 
خطوط ریلی آن کشور می باشد. طبیعتاً باتوجه به هزینه پایین تر و 
امنیت باالتر تردد ریلی نسبت به سایر شیوه هاي حمل و نقل، توسعه 
این بخش از اهمیت زیادي برخوردار است. در طي سالیان گذشته 
و به منظور تأمین ریل مورد نیاز، واردات زیادي از کشورهاي دیگر 
صورت گرفته است که باعث خروج ارز از کشور و ایجاد وابستگي 
گذشته  هاي  سال  در  اصفهان  آهن  ذوب  کارخانه  است.  گردیده 
تصمیم به فراهم کردن مقدمات تولید ریل ملي گرفت و بر همین 
اساس مراحل اجرایي توسعه کارگاه نورد 650 شروع گردیده و در 
طي آن، تجهیزات مورد نیاز در خط نورد، بسترهاي خنک کننده و 
ناحیه پرداخت نهایي نصب شد. همزمان با نصب این تجهیزات در 
کارگاه نورد 650، برنامه ریزي براي تولید فوالد و شمش ریل در 
بخش فوالدسازي نیز انجام گردید که طي آن کارگاه گوگردزدایي، 

سیستم گاز زدایي تحت خالء، شلتر و... تکمیل گردید. 
در حال حاضر تولید انبوه ریل هاي راه آهن U33و UIC60 و 
ریل مترو S49 در حال انجام مي باشد و ریل UIC54 نیز به زودی 

تولید می گردد.
SAE تولید كالف هاي صنعتي مارک سري

تولید کالف هاي صنعتي با مارک فوالدهاي سری SAE باتوجه به 
نیاز بازارهاي داخلي و صادراتي، از سال 95 آغاز گردید. کالف ها در 
 SAE 1008، SAE 1012 سایزهاي 5/5 تا 12 ساده و با مارک
و SAE 1018 تولید شده است و توانایی تولید دیگر گریدها نیز 
وجود دارد. کالف هاي تولیدی مطابق با استانداردهاي ملي و بین 

المللي و نیز درخواست مشتریان انجام شده که قسمت عمده آن نیز 
به بازارهاي صادراتي ارسال گردیده است. 

تولید آرگون 
تولید  کارگاه  از  برداري  بهره  و  گرفتن  قرار  مدار  در  به  باتوجه 
هیدروژن و فراهم شدن امکان تولید آرگون با خلوص باال و به منظور 
تالشگران  همکاري  با  آرگون،  مصرف  عملیاتي  راهکارهاي  ایجاد 
بخش  سوخت،  سازي  بهینه  و  انرژي  مدیریت  از  اکسیژن  کارگاه 
فوالدسازي و مدیریت هاي مهندسي نت و امورفني و برنامه ریزي 
تولید موفق به نصب و راه اندازي ایستگاه تقلیل فشار آرگون و انتقال 

آرگون توسط شبکه لوله کشي به بخش فوالدسازي گردیدند. 
باتوجه به افزایش مصرف آرگون در بخش فوالدسازي و نیاز این 
بخش به آرگون با فشار 25 بار در واحدهای VD و LF، در راستاي 
انتقال بي وقفه آرگون به تجهیزات مزبور، طراحي خطوط فشارشکن 
و لوله کشي هاي مربوطه تعریف و اجرا گردید. این طرح که شامل 
دستگاه  دو  به  ارتباطی  هاي  کشي  لوله  و  فشارشکن  خط  چهار 
آکوموالتور براي ذخیره آرگون مي باشد، پس از تأمین متریال هاي 
مورد نیاز و نصب، از تاریخ 96/5/11 مورد بهره برداري قرار گرفت. 
در این طرح، آرگون تولیدي بلوک KAAR-32 با فشار 150 بار 
پس از کاهش فشار تا 32 بار داخل دو دستگاه آکوموالتور ذخیره 
و با کاهش فشار در خط دیگر تا 2 بار به بخش فوالدسازي انتقال 
مي یابد. با اجراي این طرح از شارژ ماهیانه حدود 200 عدد کپسول 
با فشار 150 بار و نقل و انتقال آن ها به بخش فوالدسازي، همچنین 
مشکالت عدیده اي که در دمش آرگون در ذوب یا کپسول وجود 

داشت جلوگیري گردید. 
راه اندازي پروژه انتقال مواد 

با انجام این پروژه، انتقال مواد اولیه از انبار شمالي به داخل کارخانه 
و سکوهاي انبار مواد، توسط نوارنقاله انجام مي پذیرد. با اجرای این 
پروژه عالوه بر حذف کامیون جهت جابه جایي مواد، از خردایش مواد 

ناشي از بارگیري و تخلیه آنها نیز جلوگیري مي گردد. 
پروژه دو قلو و سه قلو )نورد 300 – 350( 

تولید میلگردهاي سایز پایین در کارگاه هاي نورد گرم مداوم به 
صورت تک شاخه، از یک سو با افت تولید زیادي همراه بوده و از 
سوی دیگر تعداد قفسه نوردي بیشتر و تجهیزات اضافه تری نیاز 
دارد. روش روز دنیا استفاده از کالیبرهاي چند قلو مي باشد که عالوه 
بر افزایش تولید، باعث کاهش حجم و تعداد تجهیزات خط نورد و 
به دنبال آن کاهش مصرف انرژي خواهد شد. در ذوب آهن اصفهان 
طبق طرح اولیه کارگاه هاي نورد کلیه محصوالت میلگرد شاخه اي 

دستاوردهایشاخصمعاونت
بهرهبرداريذوبآهناصفهان

ازبدوتأسیستاکنون
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به صورت تک شاخه و با تعداد زیادي قفسه نوردي تولید مي گردد. 
لذا جهت تولید بهینه و افزایش ظرفیت تولید، پروژه نورد دو قلو و 
سه قلو در کارگاه هاي نورد 300 و 350 از سال 1396 آغاز و پس از 
انجام مراحل طراحي کالیبراسیون و تهیه نقشه هاي مربوطه، قطعات 

مورد نیاز تأمین گردید. 
در حال حاضر تولید میلگرد 14 به روش دو قلو و میلگرد سایز 12 
به صورت سه قلو در کارگاه نورد 350 با موفقیت انجام شده است. 
تولید این دو محصول طبق طرح اولیه کارگاه نورد 350 و باتوجه 
به تعداد کم قفسه هاي نورد، وجود نداشت. در حال حاضر تولید 
انبوه محصول میلگرد نمره 14 آج 400 در کارگاه نورد 350 انجام 

می شود.
انجام اقدامات فوق با تالش پرسنل مهندسي نورد، امورفني وبرنامه 
ریزي تولید و مهندسي نت مکانیک و سایر قسمت هاي ذیربط انجام 

پذیرفته است. 

به ظرفیت رساني پروژه قائم )طرح توسعه قائم(
کارگاه تولید آهن اسفنجي قائم بخش آگلومراسیون، با تأمین آهن 
اسفنجي کیفي به عنوان جایگزین مناسب بخشي از قراضه مورد نیاز 
واحد فوالدسازي در مدار تولید مي باشد و مي تواند آهن اسفنجي 
از لحاظ کمي و کیفي تأمین نموده و نقش  نیاز کارخانه را  مورد 
مؤثري درکاهش ضریب HMR و افزایش راندمان تولید فوالد ایفا 

نماید. 

كننده  خاموش  برج  ساخت  پروژه  اجرایي  عملیات  انجام 
شماره 4 واحد 2 كک سازي 

برج  در  باتري شماره 3،  تولیدي  منظور خاموش کردن کک  به 
خاموش کننده شماره 3، با پاشیدن آب بر روي کک گداخته دماي 
آن پایین آورده مي شود. در هر واحد کک سازي معموالً دو برج 
خاموش کننده در نظر گرفته مي شود که در صورت نیاز به انجام 

تعمیرات در هر یک از این برج هاي خاموش کننده، از برج دیگر 
استفاده مي شود. 

باتوجه به موارد فوق و ضرورت انجام تعمیرات ماشین هاي درب 
بازکن باتري 3، مطالعات اولیه و طراحي برج خاموش کننده شماره 
4 انجام و از ابتداي سال 96 عملیات اجرایي احداث آن آغاز گردید 
که در حال حاضر به اتمام رسیده است. طراحي و اجراي این برج 
خاموش کننده بصورت کامل و با استفاده از توان پرسنل و امکانات 

داخلي ذوب آهن اصفهان انجام پذیرفته است. 
راه اندازي اره برش سرد خط راست نورد 500 به جاي قیچي 

630 تني 
بخشي از کیفیت محصول تیرآهن تولیدي مربوط به برش سطح 
مقطع آن مي باشد. جهت ارتقای کیفیت برش ها خصوصاً در تیرآهن 
هاي سبک و فوق سبک صادراتي، تیرآهن نمره 18 و میلگرد سایز 
60 مارک 70Cr2، پروژه تعویض قیچي برش متراژ به اره برش سرد 
در کارگاه نورد 500 انجام و یکي از خط هاي نورد 500 به اره برش 
سرد مجهز گردید و برنامه ریزي براي تعویض قیچي برش خط دیگر 

انجام که عملیات اجرایي آن صورت خواهد پذیرفت. 

تولید  منظور  به  مداوم  ریخته گري  تجهیزات  طراحي 
بیم بالنک 

امروزه یکي از شاخصه هاي پیشرفت کیفي در ریخته گري مداوم 
در جهان، امکان تولید مقاطع پیچیده است. باتوجه به تنوع نیازهاي 
بازار در محیط به شدت رقابتي صنعت فوالد، درجه باالیي از انعطاف 
اقتصادي و مشتري مداري جهت  پذیري، کیفیت محصول، تولید 
رسیدن به موفقیت ضروري مي باشد. یکي از مقاطع خاص ریخته 
گري مداوم مقطع Beam Blank مي باشد. قالب هاي ریخته گري 
این مقطع، به گونه اي است که شکل اولیه مورد نیاز تیرآهن های 

سنگین مانند تیرآهن H300 را تأمین مي کند. 
قبیل  از  مواردي  به  توان  مي   Beam Blank تولید  مزایاي  از 
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کاهش مصرف انرژي، افزایش بهره وري، کیفیت باالتر محصوالت، 
پاس  تعداد  نهایي، کاهش  تولید محصول  و سرعت  افزایش حجم 
مقاطع  تولید  قابلیت  و  نورد  غلتک مصرفي  میزان  نوردي، کاهش 

سنگین اشاره نمود. 
در این خصوص با تالش و پشتکار پرسنل بخش فوالدسازي، مراحل 
طراحي و تهیه نقشه هاي قالب و موبیل سکتور و نیز انجام هماهنگي 
 Beam Blank هاي الزم با مهندسي نورد و مشــخص کردن ابعاد
مورد نیاز، طراحي و تأمین مس قالب براساس ابعاد مشخص شده 
توسط بخش فوالدسازي، طراحي واتر ژاکت براساس ابعاد و شکل مس 
قالب و محاسبات انتقال حرارت، طراحي کاست، طراحي کشاننده و 
صاف کن و تهیه نقشه هاي ساخت انجام وکلیه تجهیزات مورد نیاز 
پروژه طراحي، تأمین و ساخته و مونتاژ گردید و پس از مراحل تست 

گرم و تولید آزمایشي، تولید آن با موفقیت انجام شد. 

تولید محصول جدید گرد قطر 250 میلیمتر 
با تالش و همت متخصصان شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان و 
کارگاه نورد 650، محصول گرده 250، پس از انجام مراحل طراحي 
کالیبراسیون، ساخت و آماده سازي قطعات تکنولوژي و تراش غلتک 
ها با موفقیت تولید گردید. تولید این محصول در راستاي تکمیل 
سبد محصول تولیدي و تنوع بخشي به آن انجام شده است. باتوجه 
به عدم سابقه تولید این محصول در کشور، صنایع مختلفي که در 
این  از  توانند  مي  کنند  فعالیت مي  و شافت  قطعه  زمینه ساخت 
محصول به عنوان ماده اولیه خود استفاده نمایند. همچنین امکان 
بازاریابي و فروش این محصول در بازارهاي صادراتي نیز فراهم خواهد 

بود. 

اهم اقدامات انجام شده در راستاي بومي سازي و خودكفایي 
صنعت فوالد

از  فوالدکشور  صنعت  مادر  بعنوان  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت 
سالهاي دور اقدامات بسیار ارزشمندي در راستاي بومي سازي ساخت 
قطعات، انجام پروژه هاي صنعتي و دانش فني صنعت فوالد به انجام 
رسانده است که ازجمله آن مي توان به ساخت واحد تولید آهن 
اسفنجي به روش احیاء مستقیم ) طرح قائم (، احداث و راه اندازي 
واحد فوالد سبا در راستاي تأمین نیاز بازار ورق کشور، مشارکت در 
احداث و راه اندازي واحدهاي فوالد خراسان، فوالد آلیاژي یزد، فوالد 
میبد ونیزساخت صد ها قطعه سبک، سنگین و فوق سنگین مورد 
نیاز صنایع کشور اشاره نمودکه کسب رتبه برتر نخست و لوح افتخار 

و تندیس ویژه در بخش آهن و فوالد اولین نمایشگاه دستاوردهاي 
بومي سازي و خودکفایي صنعت و معدن ) مصلي امام خمیني)ره( 
16 الي 21 دي ماه 89 ( براي پروژه بازسازي و بهسازي کوره بلند 
شماره یک و در بین بیش از200 پروژه ارائه شده ونیز دریافت لوح 
یاد شده،  نمایشگاه  در  بومي سازي  در  پیشرو  تقدیر شرکت هاي 

نشان دهنده این حرکت بزرگ در ذوب آهن اصفهان مي باشد. 
 ذیاًل به نمونه هایي از موارد ارزشمند انجام شده در راستاي بومي 

سازي در صنعت فوالد اشاره مي گردد:
* راه اندازي کوره بلند شماره یک )بدنبال تعمیرات اساسي انجام 

شده در سال 1389(
* انجام باز سازي و نوسازي )ریومپینگ( آگلوماشین هاي شماره 

1و2و3 
* بازسازي، مدرنیزاسیون و تعمیرات اساسي درجه یک کوره بلند 

شماره 2
بلند  کوره  )کائوپر(  هاي  هواگرمکن  چیني  نسوز  و  بازسازي   *

شماره2
* بازسازي و نوسازي باتري شماره یک بخش تولیدات کک و مواد 

شیمیایي 
بمنظور صرفه  کارخانه  غیر سمي  پساب  خانه  تصفیه  احداث   *

جویي در مصرف و برداشت آب
ایستگاه هاي 7و8 ریخته  تارت  * طراحي، ساخت و نصب لدل 
گري مداوم توسط مدیریت هاي مهندسي نت، کارگاه هاي ساخت و 

تولید، شرکت مرآت پوالد و بخش فوالد سازي. 
* نوسازي و راه اندازي سیستم تصفیه غبار کوره بلند شماره یک

* بازسازي دیگ بخار شماره 5 نیروگاه حرارتي
* پروژه 5 گانه زیست محیطي بخش آگلومراسیون 

* باز سازي واصالح دیگهاي اوتیلیزاتور بخش فوالدسازي
* ساخت عدسي میکسرهاي شماره 1و2 کارگاه کنورتور و میکسر. 
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* ساخت رام نوسان ایستگاه ریخته گري شماره6. 
* ساخت قالب ریخته گري ایستگاه ریخته گري شماره 3 )ریخته 

گري شمش در مقاطع 200 × 200، 250 × 250، 360 × 360(. 
* ساخت بارابان جرثقیل هاي مذاب بر بخش فوالدسازي.

* ترمیم، باز سازي و پوشش دهي فرآیند ساخت فورم هاي دو 
جداره کوره بلند با همکاري مدیریت هاي کوره بلند، مهندسي نت و 

کارگاه هاي ساخت و تولید.
نورد  ترمیم سطح قطعات تحت سایش  بازسازي  بهبود روش   *

.HP/HVOF 350 با استفاده از تکنیک پاشش حرارتي
* جایگزیني درایوهاي DC قفسه هاي 1تا16 وقیچي هاي 63 

و130 تني خط تولید نورد 500.
اندازي سیستم  * تحقیق، امکان سنجي جایگزیني، نصب و راه 
اندازه گیري و کنترل دما بر روي دریچه بازدید پایین گنبد هواگرم 

کن هاي کوره بلند)کائوپر(.
* بازسازي بالک هاي زیر ریل هاي جرثقیل هاي مذاب بر سالن 

ریخته گري مداوم در محور 19. 
* ساخت گیربکس رام نوسان ایستگاه ریخته گري شماره 3. 

* ساخت تلشکي مته دانگو جهت باز کردن مجراي چدن کوره 
بلند هاي شماره 1 و 2. 

* ساخت خنک کننده کتابي بدنه کوره بلند. 
* ساخت شیپوري سیستم هواي دم کوره بلند. 

 3 شماره  باتري  تخلیه  ماشین  اشتانک  تعویض  و  ساخت   *
کک سازي. 

* ساخت تاج دندانه دستگاه هاي بارگیر شماره1، 2 و 3 بخش 
آگلومراسیون. 

* ساخت شافت حلزوني و چرخ حلزوني گیربکس مکانیزم 306 
مهندسي نورد. 

طراحي  جهت   3 ایستگاه  نوسان  هاي  رام  ارتعاشي  تحلیل   *
سیستم فنر بندي مناسب و ارائه راهکارهاي جدید به منظور افزایش 

عمر تجهیز.
* مطالعه و بکارگیري الینرهاي آلومینایي در بخش هاي کوره بلند 

و آگلومراسیون. 
* بررسي جایگزیني آجرهاي آندالوزیتي و قطعات پیش ساخته 
ریختني با دیر گدازهاي فعلي مورد استفاده در پاتیل هاي چدن 

بخش کوره بلند.
* مطالعات مهندسي و استفاده از فوالد هاي ضد سایش تولید 

داخل در ساخت شبکه هاي سرند ي مسیر آگلومره.

سایش شوت  سازي صفحات ضد  بومي  و  فني  دانش  تدوین   *
توزیع کننده مواد کوره بلند شماره3 و سخت سازي سطحي آن با 

استفاده از فرآیندهاي مهندسي سطح.
اندازي سیستم حذف  راه  و  بررسي، طراحي، ساخت  * مطالعه، 

آالینده هاي جامد گازي از عملیات کارگاه نورد 650.
* بررسي امکان سنجي و نصب سنسورهاي ضد تصادف بر روي 

جرثقیل هاي 21 و22 نورد 650.
* مطالعه و امکان سنجي افزایش عمر کاري کریستالیزاتورهاي 

ریخته گري مداوم ذوب آهن اصفهان به روش الکترولیز هیبریدي.
* سخت سازي سطحي کریستالیزاتورهاي ریخته گري مداوم بر 
روي قالب هاي 250*250 به منظور افزایش عمر کاري، با استفاده 

از روش هاي پیشرفته مهندسي سطح.
* بهینه سازي شبکه سرندهاي پاستل با پلیمرهاي پیشرفته در 

بخش آگلومراسیون.
تجهیزات  ساختار  در  جدید  هاي  روش  بکارگیري  و  بررسي   *
جذب  افزایش  جهت  سازي  کک  بخش  بازیابي  واحد  الکتروفیلتر 

قطران. 
* طراحي و ساخت آزمایشي دستگاه تزریق آلومینیوم در بخش 

فوالدسازي که در VD نصب شده است. 
* مطالعه مهندسي، امکان سنجي، طراحي و ساخت دستگاه جدید 
و ارائه دفترچه ساخت و دانش فني مربوط به دستگاه جوشکاري 

سرامیک در باتري هاي کک سازي.
* افزایش عمرغلتکهاي بستر شمش خطوط ریخته گري.

* بومي سازي، مطالعه مهندسي، امکان سنجي، طراحي و ساخت 
و فن آوري نسوز مناسب در موقعیت استقرار فورم هاي هواي دم.

* مطالعه و امکان سنجي به منظور انتخاب و شناسایي رینگ هاي 
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تفلون گرافیتي بهینه در قالب و تدوین استاندارد و بومي سازي.
* طرح ایمني و بهینه سازي سیستم کنترل سطح ایستگاه هاي 

ریخته گري شماره 7 و 8.
* مطالعه، امکان سنجي، طراحي، ساخت و اجراي پنل هاي استخر 
تصفیه خانه شیمیایي ذوب آهن اصفهان با استفاده از مواد پیشرفته.

* بازسازي تیغه هاي قیچي برش تیرآهن درکارگاه نورد 500.
* مطالعه مهندسي و ارتقاء راهکارهاي اجرایي براي ارتقاء سیستم 
کنترل هوشمند دور موتور برج هاي خنک کننده در شرکت سهامي 
ذوب آهن اصفهان و ارائه و اجراي فن آوري نوین براي انتقال قدرت 

از موتور به فن.
سنجي  ارتعاش  طریق  از  عیوب  وتشخیص  بررسي  مطالعه،   *
منظور  به  نورد  هاي  کارگاه  وانیورسال  عمودي  و  افقي  قفسه هاي 

بهینه سازي سیستم باالنس قفسه ها.
* طراحي و ساخت نمونه بردار سه کاره در کنورتور.

* پوشري کردن سیستم ترانسفر کار ریخته گري فوالدسازي.
هاي  رینگ  به  مربوط   550 دانیالي  الکینگ  قطعه  ساخت   *

قفسه هاي دانیالي نورد 350. 
* ساخت قفسه هاي نوردي ژوکر مربوط به قفسه هاي 13، 15 و 

17 کارگاه نورد 350. 
* ساخت جک مونتاژ منوبلوک. 

* ساخت اشپیندل عمودي قفسه هاي ژوکر کارگاه نورد 350.
* ساخت خنک کننده مسي محوطه کوره بلند )خنک کردن بدنه 

کوره(. 
و 4  توربوکمپرسورهاي شماره 3  افزایش ظرفیت  و  بازسازي   *

نیروگاه مرکزي.
* پروژه زیست محیطي تصفیه غبار کنورتور.

* ساخت زانویي هدایت گاز کک از سلول هاي تولیدي به لوله هاي 
جمع کننده. 

* ساخت دیسک سرند کک تولیدي. 
* ساخت فیکس کننده رگالژ قاب آببندي کننده دور درب باتري. 

* ساخت پالت آگلوماشین ها. 
* ساخت رکوپراتور جهت گرم نمودن هواي ورودي به کوره هاي 

نوردي. 
* ساخت چرخ دنده تاجي بارابان جرثقیل هاي 7و8 میکسر. 

* ارتقا اتوماسیون در بخش های تولیدی و مهندسی
* طراحي، ساخت و نصب بونکرهاي توزین مواد کوره بلند شماره1 

)جایگزین سیستم قدیمي واگن توزین مواد(. 
* طراحي ساخت و نصب جام، زنگ و محور زنگ بزرگ شارژ مواد 

کوره بلند شماره یک. 
* بازسازي باتري شماره یک کک سازي) نصب تجهیزات مکانیکي(. 
اوتیلیزاتور  هاي  دیگ  غبارگیر  ونتوري  نصب  و  طرح  تغییر   *

کنورتورهاي بخش فوالدسازي. 
* تغییر طرح و جنس و نصب بروسي هاي ورودي )خنک شونده 

و خنک نشونده(  کوره نورد 350. 
* تغییر طرح و نصب پلیت هاي L شکل کف کوره نورد 500 و 

300 از 2 تکه به یک تکه. 
* تولید کامل )ریخته گري و ماشین کاري( دستک پاتیل هاي 

حمل چدن کوره بلند. 
* تولید درب هاي باتري 3 کک سازي. 

براساس طرح جدید )در حال  باتري 3  تولید درب فلکسیبل   *
انجام است(. 

* تولید و مونتاژ تجهیزات مورد نیاز جهت تغییر طرح واگن توزین 
کوره بلند 1. 

* تولید فورم هاي هواي دم دو جداره کوره هاي بلند شماره 1، 
2 و 3. 

* تولید آمبرازورهاي مسي کوره بلندها. 
* تولید پاتیل هاي سرباره بخش فوالدسازي. 

* تولید ارابه فوالدبر بخش فوالدسازي. 
* اجراي ایستگاه هاي تقلیل فشار آرگون کارگاه اکسیژن و لوله 

کشي تا LF ها و VD فوالدسازي. 
* بومي سازي سیستم یک پارچه برنامه ریزي منابع )ERP( و 

 .)EAM( سیستم یکپارچه مدیریت تجهیزات کارخانه
* طراحي، ساخت و نصب تجهیزات و سرندهاي خط تغلیظ سنگ 
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آهن انبار موادخام آگلومراسیون. 
* تعویض مخروطي هاي هر سه کنورتور در بخش فوالد سازي.

* طراحي، ساخت و نصب تجهیزات غبارگیر کارگاه برش خرسک 
بخش فوالدسازي. 

* استانداردسازي احجام و فعالیت هاي مکانیکي تعمیرات جاري 
و اساسي و تهیه اسناد مناقصه تعمیرات سالیانه کارخانه )حدود یک 

میلیون نفر ساعت / سالیانه(. 
* تولید چرخ هاي فوالدبر بخش فوالدسازي. 

* نصب کنورتورهاي 130 تني ژاپني بجاي کنورتورهاي روسي. 
* بازسازي گیربکس وینچ کوره بلند شماره یک. 

* نصب اره برش گرم نورد 500. 
* اجراي پروژه هاي لوله کشي به منظور استفاده بهینه وصرفه 
جویي در مصرف آب گردشي کارگاه نورد300 شامل اجراي خط لوله 
قطر mm300 از سیکل کثیف نورد 300 به پمپ خانه ترمکس و 
لوله کشي مسیر آبرساني به کوره رولیکي نورد 300 از سیکل کثیف 

کارگاه و حذف مصرف آب گردشي تمیز. 
* اصالح پین قیچي 630 تني نورد 500. 

* بازیابي آب درین و کندانس کنورتورهاي بخش فوالدسازي. 
* اجراي مسیر لوله کشي و تجهیزات مربوط به تزریق اکسیژن 
به هواي ورودي فورم هاي کوره بلند 2 و 3 جهت کاهش مصرف 

سوخت )کک( و افزایش راندمان تولید. 
* طراحي، ساخت و نصب تجهیزات صدا خفه کن تزریق بخار به 

دودکش کنورتورها جهت کاهش میزان غبار خروجي از دودکش. 
* ساخت فن آگلوماشین هاي قدیم و جدید بخش آگلومراسیون.

محصوالت و استانداردها
محصوالت میاني و نهایي در تمامي مراحل تولید توسط بازرسان 

مقیم مدیریت کیفیت از نظر کلیه پارامترهاي فني از جمله آنالیز 
شیمیایي، خواص مکانیکي، مشخصات ابعادي و... کنترل و در صورت 
تطابق با استانداردهاي ملي و بین المللي مربوطه به مرحله بعدي 
به  تا زمان تحویل محصول  فرآیند  این  و  ارسال مي گردند  تولید 
مشتري در انبار محصوالت کارخانه تداوم دارد. به طوري که یکي 
از دقیق ترین و کامل ترین فرآیندهاي کنترل به منظور اطمینان از 

کیفیت تولید، در کارخانه ذوب آهن اجرا مي گردد.
اي  شاخه  صورت  به  آهن  ذوب  در  تولیدي  فوالدي  محصوالت 
)بسته بندي شده با طول مشخص و سایز یکسان( یا به صورت کالف 
مي باشد، هر بسته داراي حداقل 2 پالک حاوي مشخصات محصول 
از جمله شماره ذوب، سایز، طول، زمان تولید و... مي باشد. همچنین 
به همراهي تمامي محصوالت، گواهینامه فني شامل کلیه مشخصات 
فني از جمله ترکیب شیمیایي، شماره ذوب، سایز محصول، تائیدیه 
کنترل کیفي و... عرضه مي شود که باتوجه به موارد مذکور امکان 
ردیابي محصول به صورت کامل وجود دارد. به جز تولیدات روتین 
شرکت، سفارش فوالدهاي خاص مشتریان نیز قابل بررسي خواهد 
بود و در صورت توافق بین شرکت و مشتري، تولید و عرضه انجام 
خواهد گردید. در این راستا تاکنون محصوالت متعددي و متنوعي در 
ذوب آهن اصفهان تولید و به مشتریان خاص تحویل گردیده است. 
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان کیفیت محصوالت فوالدي خود را 
مطابق استانداردهاي مربوطه، تضمین مي نماید. در زیر به برخی از 

این استاندارها اشاره شده است
استانداردهای میلگرد 

استاندارد ملي ایران 3132 
 ISO 6935-2 بین المللي

 BS 4449-2005 استاندارد
 ASTM A615-15 استاندارد

 UK Cares گواهینامه
استانداردهای تیرآهن

 )DIN 1025/5( 1791 استاندارد ملي ایران
 13779 استاندارد  استاندارد-13781   14484- استاندارد 

) H تیرآهن های(
) IPNتیرآهن( DIN 1025 Part 1استاندارد

CE گواهینامه
 استاندارد ریل

EN 13674-1 استاندارد اروپایی
UIC860 استاندارد
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و  ساختمانی  محصوالت  دیگر  اصفهان  آهن  ذوب  این  بر  عالوه 
و عرضه  تولید  المللی  بین  های  استاندارد  مطابق  را  صنعتی خود 

می نماید.
ركوردهای تولید

بخش تولیدات كک و مواد شیمیایی 
سال  در  108380تن(  ماه)  فروردین  کک  ماهیانه  تولید  رکورد 

1396
رکورد تولید سالیانه کک)1193158تن( در سال 1396

بخش آگلومراسیون
رکورد تولید آگلومره در اردیبهشت ماه ) 351,033تن( در سال 

1393
رکورد تولید سالیانه آگلومره)3580096تن( در سال 1393
رکورد تولید آهک در مرداد ماه)42611تن( در سال 1396

رکورد تولید سالیانه آهک)452766تن( 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 درآذر ماه)225,658تن( در سال 
1397 )دو کوره در جریان تولید(

رکورد تولید سالیانه چدن مذاب )2703418تن( در سال 1393
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 )252495 تن( 
در سال 1393 

رکورد تولید سالیانه شمش آماده)2655920 تن ( در سال 1393
رکورد تولید سالیانه فوالد خام )2707228تن( در سال 1393

بخش نورد 
رکورد تولید ماهیانه محصوالت نوردي در آذر ماه ) تن 260002( 

در سال 1392
رکورد تولید ساالنه محصوالت نوردي )2824850تن ( در سال 

1389
نسوز

* رکورد مدت زمان بهره برداری نسوز میکسر) رکورد 1895156تن 
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

تولید محصوالت صادراتي
رکورد تولید سالیانه محصوالت صادراتی)1037000تن( در سال 

1396
 

روند تعمیرات اساسي، بازسازي و توسعه واحدهاي تولیدي 
در شركت ذوب آهن اصفهان

اندازي بلوک جدید اکسیژن با ظرفیت 30 هزار  1- نصب و راه 
متر مکعب. 

2- انجام عملیات اجرایي طرح توازن کارخانه )احداث کوره بلند 
باتري کک شماره 3، واحد جدید  شماره 3، آگلوماشین شماره 4، 

نیروگاهي(. 
3- احداث واگن برگردان دوم انبار موادخام. 

4- نصب بونکرهاي ذخیره آگلومره. 
5 - تغییر طرح سیستم هواي دم کوره بلند شماره 2. 

6 - نصب و راه اندازي مجتمع فوالد سبا. 
7 - بهینه سازي و افزایش ظرفیت دیگ بخار 2 نیروگاه مرکزي. 

8 - نصب و راه اندازي کمپرسور اکسیژني دماگ. 
9 - طراحي و ساخت واحد احیاء مستقیم قائم. 

10 - بازسازي و توسعه پست هاي برق کارخانه. 
11 - ارتقاء و بهبود سیستم هاي اتوماسیون. 

12 - طراحي و ساخت ایستگاه گاز زدایي فوالد مذاب. 
13 - طراحي و نصب ایستگاه تثبیت فشار اکسیژن. 
14 - تعمیرات اساسي درجه 2 کوره بلند شماره 1. 

15 - اجراي طرح توسعه بخش اسید سولفوریک. 
16 - نوسازي برج خاموش کن شماره 1. 
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17 - نصب و راه اندازي پمپ خانه آبرساني کوثر. 
18 - نصب و جایگزیني ایستگاه 3 و 6 ریخته گري. 

19 - نصب و راه اندازي کوره پاتیلي شماره 2. 
20 - نصب و جایگزیني کنورتورهاي 130 تني.

21 - اجراي پروژه هاي بازسازي نورد 650. 
22 - راه اندازي خط سیم نورد 350. 

23 - تعمیرات اساسي و بازسازي کوره بلند شماره 2. 
24 - تعمیرات اساسي و بازسازي خط تولید آگلومره. 

25 - احداث و راه اندازي کارگاه نورد 300. 
26 - نصب و راه اندازي ایستگاه هاي 7 و 8 ریخته گري. 

27 - نصب و راه اندازي جراثقال هاي 180 تني ریخته گري. 
28 - نصب و راه اندازي ایستگاه 6 ریخته گري. 

29 - نصب و راه اندازي کنورتور 100 تني. 
30 - نصب و راه اندازي نیروگاه حرارتي. 

31 - نصب و راه اندازي تصفیه خانه شیمیایي. 
32 - تکمیل و راه اندازي کوره بلند شماره 2. 

33 - تکمیل و راه اندازي باتري شماره 2 کک سازي. 
34 - نصب توربوکمپرسورهاي 3 و 4 نیروگاه مرکزي. 

35 - احداث و راه اندازي کارگاه نورد 500.

تولید تجمعی از ابتدای بهره برداری
 باتوجه به نیاز بازار کشورهاي مختلف از جمله کشورهاي همسایه، 

مشتریان  فني  شرایط  و  استاندارد  با  مطابق  مختلفي  محصوالت 
ابتدای  از  به طوری که  تولید گردید،  اخیر  خارجي طی سال های 
بهره برداری تا کنون منجر به تولید 73،450،000 تن محصول شده 

است. 
انواع محصوالت شركت سهامي ذوب آهن

تولیدات عمده شرکت را در دو نوع محصوالت فوالدي و محصوالت 
جنبي به شرح زیر مي توان بر شمرد :

محصوالت فوالدي
* انواع شمش های فوالدی ساختماني

* انواع شمش های فوالدی صنعتی
* انواع تیر آهن هاي بال نیم پهن موازي

* انواع تیرآهن های بال پهن وزن سبک و متوسط
* تیرآهن های بال باریک شیبدار

* انواع ناوداني هاي بال شیبدار و بال موازی
* انواع نبشي بال مساوی

* انواع میلگرد هاي ساده و آجدار
* انواع چهار گوش های صنعتی و ساختمانی

* انواع کالف های صنعتی و ساختمانی
* آرک معدن

* انواع میلگردهای صنعتی سایز باال
U33و UIC60 ریل های راه آهن *

S49 ریل مترو *

نمودارتولید تجمعی از ابتدای بهره برداری
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* انواع ورق سازه های فوالدی

فرآورده هاي جانبي 
* چدن جامد جهت مصرف صنایع ریخته گري

* قطران – جهت پاالیش و تولیدات فراورده هاي گوناگون
و  چسب  )رنگ،  شیمیایي  صنایع  و  رزین  تولید  جهت  فنل،   *

الستیک(
و  )رنگ، چسب  شیمیایي  صنایع  در  عنوان حالل  به  تولوئن   *

الستیک(
* سولونت به عنوان حالل در صنایع شیمیایي )رنگ، چسب و 

الستیک(
* سولفات آمونیم جهت بخش کشاورزي و صنایع نساجي 

* سرباره کوره بلند به صورت گرانوله جهت مصرف در کارخانجات 
سیمان

* عایق هاي حرارتي و صوتي
* لجن صنعتي جهت صنایع رنگ

* آب مقطر
فشار  و  درصد  تا 99/9  درجه خلوص 99/5  با  مایع  اکسیژن   *

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

تولید فوالد هاي كیفي
در راستاي رفع نیاز و درخواست فوالد هاي صنعتي خاص و کاربرد 
این فوالدها در داخل کشور، ذوب آهن اصفهان مبادرت به بررسي و 
تولید فوالدهاي خاص در کنار تولید فوالدهاي ساختماني نیز نموده 

است. 
بخش فوالدسازی و مهندسي نورد ذوب آهن اصفهان با برخورداري 
از زیرساخت های الزم، پرسنل متخصص، دانش سازمانی باال و نزدیک 
با  به نیم قرن تجربه تولید، امکان تولید محصوالت متنوع مطابق 
استاندارد هاي مختلف را دارا هستند. به طور کلي محصوالت خاص 
ذوب آهن در حال حاضر در سه گروه به شرح زیر تولید مي شود : 

چهارگوش هاي صنعتي
 125×125 میلیمتر،   100×100 مقاطع  با  ها  گوش  چهار  این 
با  خریدار  با  توافق  براساس  یا  و  میلیمتر   130×130 میلیمتر، 

اندازه هاي دیگر و در مارک هاي مختلف فوالد، قابل تولید مي باشد. 
عملیات تکمیلي روي این چهار گوش ها مي تواند عملیات نوردي، 

فورج یا ماشینکاري توسط خریدار باشد. 

میلگردهاي شاخه اي در اندازه هاي مختلف
کارگاه هاي نورد 300و 350 ذوب آهن قادر به تولید میلگرد هاي 
صنعتي در اندازه هاي 10 تا 40 میلیمتر از مارک هاي مختلف فوالد 
کیفي هستند. همچنین امکان تولید میلگردهایي با قطر باالتر نیز در 

کارگاه های نورد 500 و 650 وجود دارد.
مفتول ها

امکان تولید مفتول از سایز 5/5 تا 12 میلیمتر با گرید های مختلف 
در قسمت منوبلوک کارگاه نورد 350 وجود دارد. 
مفتول کششي براي مصارف مختلف صنعتي : 

* مفتول الکترودهای روکش دار
* مفتول الکترود جوشکاري زیر پودري و الکترود جوشکاري تحت 

CO2 گاز محافظ
* مفتول بتن پیش تنیده 

* مفتول فنر 
* مفتول جهت سیم طوقه

* مفتول کششي : این مفتول با میزان کربن پائین )زیر 12 دهم 
درصد( براي مصارف عمومي کشش مورد استفاده قرار مي گیرد. 

آرک معدن:
یکی از تجهیزات پرکاربرد در ساخت و پیشروی تونل های معدن، 
این  تولید  با  توانست  آهن  ذوب  شرکت  باشد.  می  معدن  آرک 
محصول، نیاز معادن کشور به واردات این محصول را برطرف نماید.

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

دی 421398



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. 
در شرکت سهامي  توسعه محصول جدید  و  پروژه هاي طراحي 
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:

.Beam Blank تولید شمش با مقطع

R260 تولید شمش ریل

U33 ریل راه آهن

 UIC60 ریل راه آهن

S49 ریل مترو

ورق سازه فوالدی 20*200 و 15*250

H300 تیرآهن بال پهن

تولید گرد با قطر 250 میلیمتر

 SAEتولید کالف های صادراتي مارک های سری

ناوداني بال شیب دار سنگین سایز 20

نبشي بال مساوي سایز 4*50*50

ناوداني بال شیبدار سبک سایز 20 

نبشي بال مساوي سایز10و 12

ناوداني بال شیبدار سنگین سایز 14 و 16

ناوداني بال شیب دار سبک 18

تیرآهن بال پهن سایز22

تیرآهن بال پهن سایز24

V21 آرک معدن

تیرآهن فوق سبک سایز 14 

H20 تیر آهن بال پهن

H14 تیر آهن بال پهن

.Beam Blank تولید شمش با مقطع

BS4449 آرماتور مطابق استاندارد

)IPB( H16 تیرآهن بال پهن سري

IPEA 14تیر آهن سبک

70Cr2 میلگرد سایز 60و80 مارک

تیرآهن بال پهن سایز18

)IPBL تیرآهن بال پهن سایز18)سري

تیر آهن IPN سایز 14

تیر آهن IPN سایز 12

مفتول جوشکاري

مفتول کششي

تیرآهن 24

تیرآهن 22

مفتول فنر

مفتول الکترود زیر پودری

سیم طوقه

تیرآهن 20 با طرح جدید

نبشي 7*70*70

تیرآهن 30

آرماتور آج 340

C67 مفتول
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تأسیس ذوب آهن اصفهان :
 عملیات اجرایی ساخت واحدهای مختلف ذوب آهن اصفهان از 
با ایجاد کارگاه های کک سازی، اگلومراسیون  سال 1346 آغاز و 
و کوره بلند شماره 1 در نیمه اول دی ماه 1350، بهره برداری از 
با  نیز  تولید محصوالت فوالدی  و  آغاز  تولید چدن  با  این مجتمع 
راه اندازی بخش فوالد سازی و مهندسی نورد در دی ماه 1351 با 

ظرفیت 550 هزار تن در سال شروع شد. 
فاز اول توسعه:

برای  توسعه  اجرایی طرح  و  کارهای ساختمانی  در سال 1351 
دستیابي به ظرفیت 1/9 میلیون تن فوالد در سال با احداث کوره 
بلند شماره 2 و توسعه بخش های مختلف آگلومراسیون، کک سازی، 
فوالد سازی، نورد و.... شروع گردید. و در سال 1361 با بهره برداري 
از طرح هاي یاد شده ظرفیت ذوب آهن اصفهان به 1/9 میلیون تن 

در سال رسید.
طرح بهینه سازي ظرفیت تولید:

به دلیل اشکاالت موجود در طراحی ماشین های ریخته گری   
تولید  محدود کننده  و  گلوگاه  عنوان  به  فوالدسازی  روسی،  مداوم 
شناسایي و از سال 1367 نصب دو ایستگاه ریخته گری مدرن از 
کشور ایتالیا شروع و در سال 1369 بهره برداری کامل از کمپلکس 
فوالد تا مرز ظرفیت اسمی انجام پذیرفت. در ادامه به دنبال مطالعات 
انجام شده، اجرای بازسازی جامع و همه جانبه در دستور کار ذوب 
آهن اصفهان قرار گرفت و با تکیه به توانمندی های موجود، اقدام به 
افزایش ظرفیت تولید واحدها، تنوع محصوالت و کیفیت آنها گردید 
به نحوي که در سال 1374 ظرفیت این مجتمع به 2/2 میلیون تن 

در سال رسید. 
طرح سبا:

این طرح در قالب طرحهاي 4 گانه وزارت صنایع و معادن با شرکت 

دانیلي ایتالیا بصورت ابتدایي منعقد گردیده بود و در سال 75 به 
ذوب آهن اصفهان واگذار گردیدکه بعد از جانمایي، عملیات اجرایي 
آن آغاز گردید. عملیات اجرایي این واحد فوالدسازي و نورد توسط 
پیمانکارخارجي )DANIELI( بهمراه پیمانکاران داخلي جهت تولید 
ورق با ضخامت و عرض مختلف با ظرفیت فاز اول 700 هزارتن و 
فاز توسعه 1/4 میلیون تن از سال 1376 شروع شد. راه اندازي آن 

درمرداد ماه سال 1382 صورت پذیرفت. 
طرح توازن:

طرح توازن ذوب آهن اصفهان به منظور ایجاد توازن بین واحدهاي 
مواد اولیه و چدن و بخش هاي محصول نهایي همچنین تامین بخشي 
براساس  اجرا گردید.  و  تعریف  فوالد سبا  نیاز  مورد  فلزي  از شارژ 
مطالعات اولیه طرح توازن، احداث واحدهای زیر پیش بینی شده بود:

* کوره بلند شماره 3 )با حجم 2000 متر مکعب( با ظرفیت تولید 
1/4 میلیون تن چدن مذاب درسال 

)با سطح  موجود  ماشینهاي  بازسازي  و  آگلوماشین شماره 4   *
مفید 204 متر مربع( باظرفیت تولید 2/4 میلیون تن آگلومره درسال

نیروگاه  خام،  مواد  انبار  )شامل  یوتیلیتي  و  جانبي  تاسیسات   *
یوتیلیزاتور  دیگهاي  فشرده،  هواي  کمپرسورخانه  توسعه  مرکزي، 

فوالدسازي و... ( 
* باتري شماره 3 ککسازي و بازیابي مواد شیمیایي آن )شامل 74 

سلول( باظرفیت تولید 900 هزارتن کک درسال
* پیش نیازهاي طرح توازن )شامل خطوط ارتباطي انرژي، آب و...( 

* نیروگاه حرارتی )شامل دو واحد 55 مگاواتي(
که  اي  مناقصه  براساس  مختلف  پکیجهاي  در  این طرح  قرارداد 
سال 1379 برگزار شد در تاریخ 30 آذر 1378 )21 دسامبر 1999 
میالدی( با شرکت قائم رضا و همکاران خارجي آن منعقد گردید و 
به مرور طي سالهاي 82 تا 83 برای همه پکیج ها به صورت مستقل 
گشایش LC انجام و فعالیت رسمي آنها آغاز گردید. راه اندازی هر 
یک از پکیچ های این طرح به مرور انجام شد به گونه ای که کوره بلند 
افتتاح شد سپس در اسفندماه سال  شماره 3 در مردادماه 1388 
1390 آگلوماشین شماره 4 نیز راه اندازی گردید. پس از آن و در 
سال 1391 نیروگاه حرارتی و در اسفندماه 1392 باطری شماره 3 

راه اندازی شدند.
طرح جذب چدن:

با توجه به جدا شدن طرح سبا در سال 1385 از ذوب آهن اصفهان، 
شامل  سال 1386  در  )جذب چدن(  فوالد  تن  میلیون  طرح 3/6 
زیر پروژه هاي تکمیل واحد کوره بلند، تکمیل واحد فوالدسازي و 

معاونت شاخص دستاوردهای
برنامهریزیوتوسعهذوبآهن

اصفهانازبدوتأسیستاکنون
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گلخانه ای فعالیت نمایند. از این رو در سال های گذشته پروژه های 
زیست محیطی متعددی بعالوه پروژه هاي زیست محیطي طرح توازن 
در این مجتمع به مرحلة اجرا در آمده است. عناوین برخی از این 

پروژه ها عبارتند از:
* آسپیراسیون کوره بلند شماره 1

* کاهش میزان غبار در گاز خروجی کنورتورهای بخش فوالدسازی 
تا میزان استاندارد

* کاهش CO در خروجی کنورتورهای بخش فوالدسازی تا میزان 
استاندارد

* اصالح سیستم مکنده غبار میکسر فوالدسازي
* سیستم تصفیه گاز آگلوماشین شماره 4

* پروژه هاي سه گانه و پنجگانه زیست محیطی بخش آگلومراسیون
* مشعل های سوزانندۀ گازهای اضافی کک و کوره بلند

 On Line اندازه گیری، پایش و نمایش مقادیر آالینده ها بصورت *
زیست  محیط  اداره  همکاری  و  درخواست  با  ذوب آهن  محیط  در 

اصفهان
* ستلر آبزدایي سیستم تصفیه گاز کنورتور و کوره بلند شماره 3

* تصفیه خانه پساب صنعتی غیر سمی به ظرفیت 770 متر مکعب 
در ساعت

* انتقال پساب زرین شهر جهت آبیاری فضای سبز غیر مثمر اطراف 
کارخانه و حومه زرین شهر به میزان 216 متر مکعب در ساعت

* ایجاد بیش از 16000هکتار فضای سبز در فضای داخل و اطراف 
شرکت به عنوان بزرگترین جنگل مصنوعی کشور و یکی از مؤثرترین 

راهای جذب Co2 محیط
طرح هاي تامین آب:

با توجه به بحران کم آبي و بدلیل قطع آب ورودي کارخانه در 
ابتداي سال 97 پروژه هایي به منظور تامین و مدیریت آب مورد نیاز 

تکمیل نورد 350 تعریف گردید که بازسازي و به روزرساني کوره 
بلند شماره 2 در سال 1392، احداث واحد ریخته گري شماره 5 به 
ظرفیت یک میلیون تن شمش فوالدي در سال 1395 و راه اندازي 
واحد 2 طرح گوگردزدایي از چدن مذاب در اسفند ماه 1396 انجام 
گردید و کارگاه اکسیژن جدید به ظرفیت Nm3/h 25000 در حال 

اجرا مي باشد.
طرح هاي بازسازی و نوسازی :

در  اصفهان  ذوب آهن  نوسازی  و  بازسازی  طرح هاي  مهمترین 
سال هاي اخیر عبارتند از: 

مقاطع  و  ریل  تولید  جهت   650 نورد  بازسازي  پروژه   *
سنگین :

و  معدن  صنعت،  وزیران   1393 تیرماه  تفاهم نامه  به  عنایت  با 
تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی در خصوص 
تولید ریل ملی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، مقرر گردید 
به منظور تأمین نیازهای ریلی راه آهن جمهوری اسالمی ایران، در 
فاز نخست این پروژه، به منظور تولید ریل UIC60 )برای اولین بار 
در کشور( و تیرآهن بال پهن، کارگاه نورد 650 ذوب آهن تجهیز و 
بازسازي گردد. پس از بررسي و مطالعات دقیق، اجرای این پروژه با 
مشارکت پیمانکارانی از آلمان و ایران آغاز گردید و فازاول آن در 

شهریور 95 و فاز دوم آن در مهر ماه 1397 به بهره برداري رسید.
)VD( پروژه سیستم گاززدایي از چدن مذاب *

پروژه  ریل،  و  صنعتي  فوالدهاي  تولید  چرخه  تکمیل  هدف  با 
سیستم گاززدایي از چدن مذاب )VD( از سال 93 آغاز و همزمان با 
راه اندازي خط تولید ریل ملي در سال 1397 به بهره برداري رسید.

* پروژه نوسازي باتري كک سازي شماره یک:
 با عنایت به مستهلک شدن باتري شماره یک کک سازي و به 
منظور تولید 450 هزار تن در سال کک، نوسازي این باتري از سال 

1390 آغاز و در خرداد 1393 به بهره برداري رسید.
* پروژه تزریق پودرزغال :

پروژه تزریق پودر زغال با هدف کاهش مصرف کک متالورژي در 
کوره بلندها و کاهش قیمت تمام شده محصوالت شرکت از دي ماه 

1395 آغاز گردید و در شهریور 1398 به بهره برداري رسید.
طرح هاي زیست محیطی :

فرایندهای مورد استفاده در صنایع فوالد، ماهیتاً می توانند باعث 
انتشار گازهای گلخانه ای و آالینده ها در محیط زیست شوند، مگر 
آنکه اینگونه صنایع، با جدیت و متعهدانه، در زمینة بهبود شرایط 
زیست محیطی فرایندهای تولید و کاهش انتشار آالینده ها و گازهای 
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کارخانه تعریف و اجرا گردیده است که مهمترین آنها مي توان به 
ساخت مخازن ذخیره آب اضطراري و انعقاد قرارداد و آغاز عملیات 
اجرایي خرید و انتقال پساب فوالد شهر و ایمانشهر و انعقاد قرارد و 
شروع عملیات اجرایي احداث تصفیه خانه با ظرفیت 850 متر مکعب 
بر ساعت به روش BOT، همچنین انعقاد قرارداد خرید پساب نجف 

آباد و شهرهاي اطراف از جمله فالورجان اشاره نمود.
طرح دستیابي به ظرفیت 4 میلیون تن محصول:

مطالعات توسعه و ایجاد توازن در خطوط تولید کارخانه در قالب 
تدوین نقشه راه )Road Map( شرکت جهت دستیابي به ظرفیت 

4 میلیون تن محصول در فنس موجود و 6 میلیون تن در سواحل 
طرح  هاي  پروژه  مهمترین  از  که  است  شده  انجام  فارس  خلیج 
دستیابي به ظرفیت 4 میلیون تن محصول مي توان به موارد ذیل 

اشاره نمود:
کوره  احداث  و   )LF1( یک  شماره  پاتیلي  کوره  بازسازي 
موجود  کنورتورهای  بازسازی  و  اصالح   ،)LF3(  3 شماره  پاتیلي 
)LD Optimized(، بازسازي باتري کک سازي شماره 2 با ظرفیت 
550 هزار تن در سال، احداث خط دوم سیم فوالدي در نورد 350 
و احداث یک واحد گندله سازی با ظرفیت 1/2 میلیون تن در سال.
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و  شد  گذاری  پایه  ایران  در  اصفهان  آهن  ذوب  که  دالیلی  از  یکی 
قرارداد ساخت آن در 23 دی ماه سال 1344 در مجلس تصویب شد، 
دارا بودن مزیت نسبی و غنی بودن کشور از معادن زغال سنگ و سنگ 

آهن بود.
و  آنها  نمودن  برداری  بهره  قابل  و  معادن  توسعه  قرارداد،  امضاء  با 
همچنین اکتشاف پهنه های معدنی ایران توسط کشور شوروی سابق 
انجام گرفت. بنابراین توسعه معادن و بنادر برای تامین برخی از مواد 
اولیه که به دالیلی از خارج وارد می شد ساخته و توسعه یافت. به تدریج 
که توسعه و تغییرات ساختاری در مالکیت ها انجام شد، متاسفانه ذوب 
آهن اصفهان به عنوان پیشکسوت صنعت فوالد کشور برای تامین مواد 
اولیه با مشکل مواجه شد. مواد اولیه که خوراک این صنعت تولید فوالد 

است به صورت خام صادر می شود و این موضوع مشکل آفرین است. 
همچنین شبکه حمل و نقل ریلي به واسطه انتقال مواد اولیه از اقصي 
نقاط کشور توسعه یافت. به طور کلي از زمان راه اندازي شرکت تاکنون 
اهم اقدامات و دستاوردهاي حوزه خرید در جهت تامین و حمل مواد 

اولیه مورد نیاز خط تولید، بدین شرح بوده است:
1( تامین حدود 55 میلیون تن سنگ آهن درشت دانه با میانگین 

Fe 61 درصد
 Fe 2( تامین حدود 75 میلیون تن سنگ آهن ریزدانه با میانگین

59 درصد
3( تامین حدود 50 میلیون تن زغالسنگ از معادن داخلي و خارجي 
انواع  شامل  الزم  اولیه  مواد  سایر  تن  میلیون   40 حدود  تامین   )4
مواد آهن دار، سنگ آهک،  منگنز، فلورین، دولومیت، سنگ و ماسه 

کوارتزیت، فرو آلیاژها و... 
5( اخذ مجوز از هیات محترم وزیران براي تامین ساالنه 1.750.000 

تن سنگ آهن دانه بندي پر عیار به مدت 5 سال از ابتداي سال 98
6( بومي سازي تولید و تامین بیش از 80 درصد انواع روانکاوها و مواد 

نسوز به منظور جلوگیري از خروج ارز و بهبود رونق تولید داخل
7( بومي سازي و تولید بیش از 70 درصد از قطعات خارجي مکانیکي 
مورد نیاز در داخل شرکت با تشکیل اداره ساخت در حوزه خرید از سي 

سال پیش به منظور جلوگیري از خروج ارز و بهبود رونق تولید داخل

8( پیاده سازي و بهبود و افزایش روند خرید الکترونیکي با استفاده از 
ERP سیستم یکپارچه

از 16000  بیش  و  پیمانکار  از 1000  بیش  با  9( همکاري مستمر 
تامین کننده در ساسر کشور

10( تدوین قراردادهاي بلندمدت کاال و خدمات با تامین کنندگان
و  پیمانکاران  و  کنندگان  تامین  اطالعات  بانک  ثبت  و  تهیه   )11
همچنین ارزیابي دوره اي به منظور حفظ و افزایش تامین کنندگان 

شرکت
12( بازنگري و بهبود فرایند حمل و نقل کاال

13( گردش مالي حدود 4000 میلیارد توماني در هر سال براي تامین 
کنندگان 

14( توسعه و ایجاد بلوغ در تامین کنندگان و پیمانکاران از طریق 
ایثارگران، شرکت هاي  احیاء سپاهان،  تکادو،  هاي  هلدینگ  تاسیس 

پویش و... 
در شرکت ها،  نفر  هزار  بیش 100  مستقیم  غیر  زایي  اشتغال   )15

پیمانکاران و تامین کنندگان در طول 50 سال فعالیت مستمر شرکت
16( بازنگري و بهبود فرآیندهاي حمل و نقل کاال )مهندسي مجدد 

حمل و نقل( در جهت استفاده حداکثري از حمل و نقل ریلي
17( ارتقا رضایت تامین کنندگان تا 67 درصد در کلیه موارد

18( بهبود فرایند تعدیل قیمت در زمان عقد قرارداد و میلیاردها ریال 
صرفه جویي از این بستر

19( به اشتراک گذاري تجارب و تقویت شرکت هاي پیمانکاري در 
صنعت  توسعه  و  داخل  ساخت  قطعات  کمي  و  کیفي.  توسعه  جهت 

داخلي و بومي سازي
اقالم  و  خدمات  او.لیه،  مواد  هاي  ریسک  ارزیابي  و  شناسایي   )20

استراتژیک و کنترل مستمر موجودي و نحوه ارائه خدمات مربوطه
بر  کنندگان  تامین  انتخاب  و  ارزیابي  فرایند  اصالح  و  بازبیني   )21

اساس مدل هاي چند متغییره و هماهنگ
22(تامین مواد نسوز مورد نیاز از منابع داخلي و خارجي به ارزش 
میلیاردها ریال. به نحویکه در حال حاضر بیش از 90 درصد نیاز نسوز 

کارخانه از منابع داخلی تامین می شود.
23( شناسایي و تعیین تکلیف هر ساله اقالم راکد از طریق بازرسي 

مستمر انبارهاي شرکت به ارزش میلیاردها ریال
در حال حاضر کشور تکنولوژی تبدیل مواد خام را به محصول نهایی 
و دریافت ارزش افزوده را دارا است و خوشبختانه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با برنامه ریزی های مدون درصدد جلوگیری از خام فروشی 
است. انشاا... با تدبیر و درایتی که در مسئولین سراغ داریم نسبت به 
به  اصفهان  آهن  ذوب  به  بخش  امید  محدوده  یا چند  یک  تخصیص 
منظور تامین نیاز مواد آهن دار، سهم اندکی از دین این پیر صنعت فوالد 

و سنگ زیربنای توسعه صنعتی کشور را ادا نمایند.

معاونت شاخص دستاوردهای
خریدذوبآهناصفهانازبدو

تأسیستاکنون
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دستاوردهای حوزه مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان که با همت 
تالشگران این حوزه حاصل شده است بدین شرح است :

اقتصادی در سال1366و تبدیل  • اصالح ساختارسازمانی مالی و 
)FOXPRO( سیستم حسابداری دستی به سیستم حسابداری کل

• استقرار IT اولین بار درسیستم حسابداری کل درسال1366
• پرداخت حقوق و دستمزد ازسیستم دستی وپرداخت نقدی به 

پرداخت ازطریق سیستم بانکی
• تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری اولین بار 

در سال1375
• تشکیل اولین کمیته حسابرسی شرکت درسال1375

• استقرارشعب بانک ملی، صادرات، ملت، رفاه در شرکت 
• اصالح ساختارسازمانی مالی و اقتصادی تبدیل سیستم حسابداری 

)ERP(به سیستم یکپارچه اطالعات )FOXPRO ( کل
 AP, AR, GL, OPM,از جمله ERP اجرایی نمودن ماژل های •

:GMF
• تهیه، تدوین و اجرایي نمودن فرایند بودجه بندي سرمایه اي با 

رویکرد شرکتهاي سهامي 
ماده141قانون  ازشمول  وخروج  شرکت  ساختارسرمایه  اصالح   •

تجارت
• پیشتاز در استفاده از روشهای نوین ابزارتامین مالی مانند اوراق 

مرابحه، و اوراق اسالمی،اوراق سلف موازی
• استفاده از خطوط اعتباری فاینانس و یوزانس جهت واردات مواد 

اولیه و تجهیزات از طریق بانکهای عامل داخل کشور
• استفاده از تسهیالت فاینانس ازاگزیم بانک کره جنوبی و چین 

جهت طرح توازن با ضمانت بانک ملت
• اخذ تسهیالت از بانک سوسایته جنرال فرانسه )SG( به مبلغ 

200 میلیون دالر
• اخذ تسهیالت از بانک استاندارد چارترلندنبه مبلغ 100 میلیون 

دالربصورت تسهیالت بارتربرای اولین بار
• اخذ تسهیالت از بانک ABC بانک بحرین به مبلغ 70 میلیون 

دالر که توسط 23بانک عربی و اروپایی پشتیبانی شده است
• تهاتر بدهی های بانکی و مالیاتی شرکت با مطالبات سازمان تامین 
اجتماعی از دولت )موضوع بند"و"تبصره 5 قانون بودجه سالهای96و97

• تنفس یکساله و تقسیط 5ساله بدهی های بانکی شرکت از محل 
مصوبه کار گروه ستاد تسهیل و حمایت ازتولیددرسال97

• استقرارنظام حسابداری سنجش مسولیت
)اقتصاد  سرمایه ای  پروژه های  اقتصادی  ارزیابی  نظام  استقرار   •

مهندسی(
• استقرارنظام تحلیل بازارسرمایه وسرمایه گزاری دربورس

• رعایت کامل قوانین ومقررات مبارزه باپول شویی
• استقرارنظام هزینه یابی نگهداری وتعمیرات 

• عرضه سهام شرکت دربازارفرابورس
• واگذاری 5 درصد سهام ترجیحی به کارکنان شرکت وتشکیل 

ساختار امور سهام وسرمایه گذاری
و  شاغل  پرسنل  ترجیحی  سهام  درصد  وانتشار40  آزادسازی   •

بازنشسته
• تهیه صورتهای مالی تلفیقی باشرکتهای تابعه

IFRS تهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای •
• تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی شرکت )مالیات های سنواتی(
• برگزار نمودن مجامع عمومی عادی و فوق العاده ساالنه شرکت 

• برگزار نمودن مجامع عمومی عادی و فوق العاده ساالنه شرکتهای 
تابعه

• اصالح ساختارسازماني و مالي و اقتصادي شرکتهاي تابعه و کنترل 
و نظارت بر شرکـتهاي تابعه. 

• تهیه دستورالعمل نحوه اداره شرکتهاي تابعه و وظایف مدیرعامل و 
اعضاي هیات مدیره شرکتهاي تابعه و وابسته. 

• انجام اقدامات جهت حمایت از تولید و افزایش فروش شرکتهاي 
تابعه و ایجاد سود قابل قبول

• خرید بیش از 99/9 درصد سهام شرکت ذغالسنگ البرز شرقی 
سهام  قیمتی  نوسانات  وکنترل  سهام  بازارگردانی  عملیات   •

دربازارجهت حمایت ازحقوق سهامداران خرد شرکت 
رفاه حال  ثابت جهت  آمد  در  با  ایجاد صندوق سرمایه گذاري   •

کارکنان شرکت
• واگذاری واحدهای مسکن سازمانی به کارکنان توسط کمیته وام 

و مسکن
• استقرارسیستم بهای تمام شده محصوالت شرکت 

)ABC( استقرارسیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت •
• تهیه لیست کامل امالک شرکت و نقشه برداری و تعیین موقعیت 

آنان
• ساماندهی اموال راکد و مازاد و فروش آنها جهت تامین بخشی از 

نقدینگی
• بیمه نمودن کامل تجهیزات، ابنیه واموال شرکت

• اخذ بیمه تکمیل درمان برای پرسنل شاغل وبازنشسته
• پشتیبانی مالی طرح های توسعه شرکت تا سقف5 میلیون تن از 

جمله پروژه کک سازی سوم، کوره بلند شماره 3،کارگاه اکسیژن و...
• دستیابی به باالترین سودمالی تاریخ شرکت درسال1397

صندوق  از  شرکت  مطالبات  بابت  دادگاه  از  قطعي  راي  اخذ   •
بازنشستگان فوالد بیش از 6 هزار میلیارد ریال

و مالی حوزه دستاوردهای
اقتصادیذوبآهناصفهانازبدو

تأسیستاکنون
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مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه منابع انساني و امور اجتماعی 
که با همت تالشگران این حوزه انجام شده است بدین شرح است : 

1 - تدوین و تصویب برنامه جامع مدیریت منابع انساني شرکت
2 - بازنگري و نهایي نمودن ساختار سازماني شرکت

3 - تدوین طرح جامع زیست محیطي شرکت با همکاري سازمان 
حفاظت محیط زیست

4 - تدوین بسته رفاهي- معیشتي کارکنان
5 - انجام پروژه آسیب شناسي مدیریت منابع انساني
6 - برنامه ریزي و سازماندهي نظام ارتقائ و انتصاب

7 - تدوین طرح مدیریت عملکرد و شروع پروژه ارزیابي عملکرد 
کارکنان)مرحله اول(

8 - برنامه ریزي نظام جامع سالمت با محوریت طرح پایش سالمت 
الکترونیکي کارکنان

حرفه  گري  مربي  هاي  دوره  اجراي  و  ریزي  برنامه   -  9
اي)Coaching( براي سطح مدیران

10 - بازنگري و تدوین نظام مدیریت آموزش 
11 - بازنگري نظام پرداخت پاداش تولید بر مبني نظام ارزیابي 

 )SEM(عملکردسازمان
12 - تهیه و ارائه گزارش ساختار سازمانی استاندارد کل شرکت در 

افق 5 سال آتی به مدیرعامل محترم شرکت
براساس  شرکت  سازماني  چارت  تاپ  اصالح  و  بازنگري   -  13

فرایندهاي مصوب 
14 - اجرای پروژه اصالح ساختار سازمانی از نقشه راه منابع انسانی 

به میزان 100% 
دستاوردهاي حوزه محیط زیست

1 - استقرار سیستم مدیریت زیست محیطي iso 14001 مطابق 
با ویرایش 2004 از سال 1381 و ارتقاء آن به ویرایش 2015 در 

سال 1397
2 - تهیه برنامه جامع محیط زیست شرکت

3 - احداث و نگهداري 16500 هکتار فضاي سبز) بیش از 84 برابر 
استاندارد مربوط به گستره فضاي سبز صنایع(

 global energy 4 - کسب تندیس برترین پروژه سبز از مؤسسه
اروپا جهت پروژه بازیافت محصوالت میاني ناشي از کک

5 - دریافت جایزه بلوغ HSE از انجمن مدیریت سبز ایران
6 - کاهش میزان 50 درصد در میزان آب خام برداشتي از زاینده 

رود طي 15 سال گذشته
7 - قابلیت تولید 100 درصد انرژي الکتریکي مورد نیاز شرکت

8 - تأمین بالغ بر 60 درصد انرژي حرارتي مورد نیاز شرکت از 
طریق مصرف گاز هاي فرآیندي تولید شده در بخش هاي ککسازي، 
کوره هاي بلند و به تبع آن صرفه جوئي میلیون ها متر مکعب در 

مصرف گاز طبیعي
9 - پیشتاز در نصب و راه اندازي سیستم هاي آنالین مونیتورینگ 

عوامل آالینده محیط زیست در بین صنایع کشور 
10 - اولین شرکت داراي ایستگاه سنجش عوامل آالینده محیطي 

) ایستگاه سنجش کیفیت هوا ( در بین صنایع فوالدکشور 
11 - بومي سازي تجهیزات زیست محیطي با تکیه بر توانمندي 
به  توان  از آن جمله مي  نیروي هاي متخصص داخل شرکت که 
ناحیه  نوسازي سیستم تصفیه غبار کنورتورهاي  بازسازي و  پروژه 
ناحیه  ادامه آن پروژه نصب سیستم تصفیه غبار  فوالدسازي و در 
و همچنین  باطري 3  فلکسیبل  برش خرسک، ساخت درب هاي 
بهینه سازي سیستم تصفیه غبار کوره پاتیلي LF1 فوالدسازي اشاره 

نمود
پساب هاي شهري در جهت  از  استفاده  مقوله  در  پیشرو   -  12
از  یکي  راستا  این  در  که  آبهاي سطحي  منابع  از  استفاده  کاهش 
بزرگترین پروژه هاي انتقال پساب در سطح کشور با انتقال بخشي 
از پساب شهرستان زرین شهر به این شرکت در مهر ماه سال 1394 

رقم خورد
13 - انجام بیش از 40 مورد پروژه تحقیقاتي زیست محیطي با 

همکاري مراجع علمي و دانشگاهي کشور
14 - برنامه ریزي و اجراي بیش از 36 پروژه زیست محیطي 
در بخش هاي هوا، آب، پساب، پسماند با صرف هزینه هاي 
بسیار هنگفت كه از جمله مهمترین این پروژ ه ها به موارد 

زیر مي توان اشاره نمود:
-پروژه بازسازي و بهسازي سیستم تصفیه غبار کنورتورها 

منابع معاونت دستاوردهاي
انسانيواموراجتماعیذوبآهن

اصفهانازبدوتأسیستاکنون
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- پروژه پنج گانه زیست محیطي بخش آگلومراسیون
- پروژه تولید ریل ملي

- پروژه انتقال مواد از انبار شمالي به واگن ته ریز
- پروژه بازیافت محصوالت میانی موجود در سایت تنگه جوزدان

تنگه  سایت  حوضچه هاي  از  آالیندگي  رفع  و  پاکسازي  پروژه   -
جوزدان

انبارش محصوالت  بتوني جهت  و  فلزي  پروژه ساخت مخازن   -
میاني ناشي از کک

- پروژه نوسازی باطری های کک سازی
- پروژه آبزدایی از لجن کنورتورهای ناحیه فوالدسازی

- پروژه تصفیه و جداسازي آب از سرباره کوره بلند
- پروژه دریافت پساب تصفیه خانه فاضالب شهرستان زرین شهر

- پروژه سه گانه زیست محیطي آگلومراسیون 
- پروژه احدث الکتروفیلتر آسپیراسیون کوره بلند شماره یک

- پروژه اصالح مکنده غبار کارگاه میکسر فوالدسازي 
- پروژه احداث مشعل سوزاننده گازهاي اضافي کوره بلند 3

- پروژه بازسازي و بهسازي الکتروفیلترهاي شماره 2 و 1 پلي زیوس 
ناحیه آهک

- پروژه نصب بگ فیلترهاي مسیر موادرساني واقع در 42 متري 
کنورتورها

- پروژه نصب بگ فیلتر مکنده غبار E41 وE40 ناحیه فروآلیاژ 
فوالدسازي 

- پروژه نصب و راه اندازي ESP2 بخش آگلومراسیون )انبار مواد 
خام توازن (

- پروژه طراحی و احداث مشعل سوزاننده گازهای اضافی باطری 
3 ککسازی

- نصب و راه اندازي ایستگاه سنجش کیفیت هوا
- پروژه نصب و راه اندازي سیستم سنجش آالینده هاي آب 

- پروژه نوسازی برج های خاموش کننده کک
- پروژه تعویض مشعل های آگلوماشین های شماره 3و2و1 به نوع 

شعله پرده ای
- پروژه نصب سیستم هاي پایشگر آنالین آالینده ها

 PCBS عملیات امحاء پسماندها و تجهیزات حاوی -
- ساخت درب  نمونه فلکسیبل جهت نصب بر روي باطري شماره 

3 ککسازی 
- تنظیم رژیم حرارتي و هیدرولیکي و تنظیم آنکراژهای باطري 

شماره 3 ککسازی
- بهره برداري از کوره کالوس واحد 2 بازیابي ککسازی

و  انرژي  قسمت  لجن  شارژ  زیست محیطي  پروژه  اندازي  راه   -
بیوشیمي در باتري 3 ککسازی

- انجام عملیات حفاظت شیمیایي بخش هاي سولفات آمونیوم و 
بازیابي اسید سولفوریک به منظور پیشگیري از آلودگي خاک محوطه 

کارگاه هاي مذکور
- انجام تعمیرات اساسي برج هاي جذب و پکینگ هاي مربوطه و 
پیشگیري از بروز نشت گاز از برج هاي جذب مواد واحد 1 بازیابي مواد

کاهش  و  تبخیري  الگون هاي  به  ارسالي  پساب هاي  مدیریت   -
چشمگیر پساب هاي خروجي مدیریت کک و مواد شیمیایي

هاي  واحد  نهایي  کننده هاي  سرد  اساسي  تعمیرات  انجام   -
بازیابي1و2 و پیشگیري از انتشار گازهاي آالینده

- احیا و انجام تعمیرات بر روي سیستم هاي تصفیه غبار بخش هاي 
ذغال و دانه بندي باتري هاي شماره1و3

- پروژه بهینه سازي مجدد سیستم تصفیه غبار کنورتورهاي 1، 
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2و 3 فوالدسازي
- نصب و راه اندازي سیستم تصفیه غبار کارگاه برش خرسک با 

استفاده از توانمندي نیروهاي متخصص داخل شرکت
- ساخت و نصب 74 عدد درب فلکسیبل بر روي باطري شماره 

3 ) سمت کک( 
- پروژه بهینه سازي مجدد LF1 فوالدسازي به منظور استفاده 
غبار  تصفیه  سیستم هاي  مناسب  ارتقاء  و  تولید  ظرفیت  از  بهینه 

مرتبط با آن.
الکتروفیلترهاي  عملکرد  اصالح  و  بهبود  دوم  مرحله  پروژه   -  

ماشین هاي 1 و2 و3 آگلومراسیون. 
 اهم اقدامات انجام گرفته در زمینه مدیریت مصارف آب

- اصالح مسیر فاضالب هاي کارخانه با هدف کاهش حجم پساب و 
کنترل فرآیند تولید پساب.

- احداث خط جدید فاضالب اماکن جهت افزایش ظرفیت انتقال 
پساب بهداشتي.

- اصالح شیب خطوط فاضالب اماکن بطول 4 کیلومتر.
- استفاده از درین سیکل هاي گردشي تمیز براي تغذیه سیکل هاي 

کثیف.
- استفاده از درین سیکل هاي کثیف براي خنک کردن سرباره 

کوره بلند )پمپخانه8( و سرباره کنورتور)آبزدایي(.
- استفاده از روش آبیاري قطره اي در برخي از نواحي فضاي سبز و 

در نتیجه کاهش مصرف آب و پساب.
- باز سازي برج هاي خنک کننده به طور مستمر.

- تصفیه و فیلتراسیون آب سیکل کثیف نوردها و استفاده از آن 
براي سیکل تمیز.

- اتصال خط درناژ نیروگاه مرکزي به مخزن آب گرم پمپخانه 1 
و درناژ نیروگاه هاربین به برج های خنک کننده نیروگاه هاربین به 

منظور کاهش مصرف آب پمپخانه شماره1 و نیروگاه هاربین.
- استفاده از ماده شیمیائی منعقد کننده پلی الکترولیت آنیونی 

برای کاهش مواد معلق آب سیکل های گردشی.
- مدیریت مصرف آب و کاهش فشار آب هنگامی که مصرف آب 

کم می باشد و یا در خطوطی که نیاز به فشار باال نمی باشد.
- نصب مولتی پمپ با درایو کنترل دور روی پمپ های پمپ خانه 

آب صنعتی برای کاهش مصرف آب و مصرف برق.
- تعویض لوله هاي فرسوده در سطح کارخانه به طور مستمر.

- بستن لوله آب موقت) قدیمي ( به دلیل فرسودگي زیاد.
- استفاده از آب چاه و پساب های تصفیه شده اماکن و صنعتی 

براي فضاي سبز و حذف آب خام مصرفي فضاي سبز.
- اجراي خط لوله از تصفیه خانه شیمیایي تا نیروگاه حرارتي براي 
باال بردن کیفیت آب ورودي به نیروگاه و در نتیجه باال بردن درجه 

تغلیظ نیروگاه.
- پروژه تثبیت آب سیکل گردشي به منظور باال بردن درجه تغلیظ 

سیکل گردشي
- استفاده از پساب تصفیه خانه شیمیایي براي برج خاموش کن 

کک سازي و سرباره کوره بلند 3 
- کاهش فشار آب صنعتي و آشامیدني تا حد ممکن جهت کنترل 

مصرف و کاهش مصرف آب کارخانه
اقدام در زمینه مدیریت مصارف  پروژه هاي در دست  اهم 

آب
- خرید و انتقال پساب شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر

- خرید و انتقال پساب شهر نجف آباد
- خرید و انتقال پساب فالورجان و روستاهاي اطراف

- احداث تصفیه خانه متمرکز پساب شهري و صنعتي در شرکت 
ذوب آهن اصفهان

از  خروجي  خط  و  پساب  انتقال  خطوط  و  پمپ خانه  احداث   -
تصفیه خانه

- پروژه بازیافت بخار آب از برج هاي خنک کننده تر
- پروژه آبیاري قطره اي بخشی از اراضي جنگل توحید

 اهم اقدامات انجام گرفته در زمینه مدیریت مصارف انرژی:
- استفاده از گازهاي حاصل از فرآیند تولید به میزان حدود 60 
% از گازهاي مصرفي کارخانه و ظرفیت تولید بالغ بر %100 انرژي 
الکتریکي مصرفي کارخانه در نیروگاه ها ي داخلي شرکت با استفاده 

از گازهاي فرآیندي
- پروژه باز سازي بویلر هاي 1و2 نیروگاه
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جمع كلبازنشستهشاغلنوع ایثارگریردیف
286286-شهید1

20513181523جانباز2

196483آزاده3

3821214312525ایثارگر4

521-521فرزند شهید5

1017-1017فرزند جانباز6

21441372815872جمع

جدول آماری جامعه ایثارگر )جدول 1(

- باز سازي دیگ هاي اوتیلزاتور فوالدسازي
- پروژه تزریق پودر ذغال)PCI( به کوره بلندها 

نورد  پیشگرم  کوره  به  ریخته گری  از  داغ  شمش  شارژ  پروژه   -
)Hot charging(

اهم برنامه های آتی درحوزه مدیریت مصارف انرژی:
- نصب توربین انبساطی در مسیر گاز طبیعی ایستگاه گاز کارخانه

- استفاده از انرژی حرارتی گازهای خروجی از دودکش ها جهت 
تولید انرژی الکتریکي 

- بازسازی و افزایش ظرفیت دیگ بخار شماره 3و4 نیروگاه مرکزی

- نصب گاز هلدر
 )TRT( استفاده از توربین بازیابی فشار گاز دهانه  کوره بلند -

- استفاده از فناوري سیکل ترکیبي در نیروگاه هاي ذوب آهن اصفهان
دستاوردهای ذوب آهن در مجموعه امور شهدا جانبازان و 

ایثارگران :
جدول آماری جامعه ایثارگر )جدول 1(

● اعزام نیروهای نظامی رزمی تخصصی، امدادگری، تربیت مربی، 
جهت آموزش نظامی طی 103 دوره

● تحویل عدوات و تجهیزات فنی مهندسی و میلگرد و تیرآهن 
جهت ساخت و کاربردهای جنگی

ایثارگران جهت  و  امور شهدا، جانبازان  بعنوان  واحدی  ایجاد   ●
خدمت رسانی به خانواده های پرسنل در زمان دفاع قدس و دوران 

سازندگي
 800 سالیانه  شرکت)  ایثارگر  جامعه  از  بازدید  هاي  برنامه   ●
خانوار(، بازدید از آسایشگاه جانبازان و معلولین با همراهی مدیریت 

عالی و معاونین ومدیران شرکت
● برگزاری چهار مورد کنگره شهدا با دعوت از ایثارگران شاغل و 

بازنشسته بهمراه خانواده های ایشان
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فروش حدود 76 میلیون تن محصول از ابتدای بهره برداری 
ذوب آهن اصفهان

معاونت بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان از ابتدای بهره برداری 
تا کنون فرایند فروش حدود 76 میلیون تن محصوالت ذوب آهن 

اصفهان را در بازارهای داخلی و خارجی انجام داده است.  

گزارش آماری تولید و فروش محصوالت فوالدی

برخی دستاوردهای این حوزه بدین شرح است : 
* دریافت نشان صادر کننده نمونه

از سازمان  کنندگان  رعایت حقوق مصرف  زرین  لوح  دریافت   *
حمایت 

* دارنده تندیس بلورین جایزه تعالی سازمانی 
* راه اندازي سیستم فروش اینترنتي

* ایجاد بزرگترین جنگل دست ساز منطقه )16هکتار(
* کسب استانداردهاي بین المللي بمنظور ایجاد امکان صادرات 
و   CE Mark گواهینامه  )از جمله  اروپائي  به کشورهاي  محصول 

حوزه خلیج فارس(
* دریافت گواهي Cares جهت صادرات به کشورهاي حوزه خلیج 

فارس و آفریقا
و     EN13674 -1 اروپایي استاندارد  با  مطابق  ملي  ریل  تولید   *

تبدیل ایران به هفدهمین کشور تولید کننده ریل در دنیا 

فروش)تن(تولید)تن(

75,879,50375,963,952

* ثبت جهاني برند جدید شرکت ZOBESCO به صورت بین 
المللي در سیستم مادرید

* تاسیس و راه اندازي شرکتي با مالکیت %100 ذوب آهن در 
کشور عمان به عنوان سکوي صادراتي شرکت در منطقه خلیج فارس

* تاسیس و راه اندازي شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان با 
هدف اصالح سیستم توزیع در سطح کشور

* تکمیل بزرگترین پروژه تحقیقاتي فوالد کشور تحت عنوان آب 
زدایي از لجن کنورتور با هدف کاهش هزینه هاي تولید، ارتقا کیفیت 

و بهبود شرایط زیست محیطي
* کاهش آالیندگی های هوا و رعایت الزامات زیست محیطی

محصوالت جدیدی كه متناسب با نیاز بازار در این شركت 
تولید شده اند نیز بدین شرح است : 

* تیرآهن بال پهن سبک و سنگین 
* میلگرد سایز باال آج 400 با خواص میکرو آلیاژي جهت استفاده 

در سازه هاي بلند مرتبه مانند پل ها، سدها و. .. 
* میلگردهاي آج 500 بر اساس استاندارد ملي ایران به شماره 
3132 )با در نظر گرفتن سابقه این شرکت و ایجاد تغییرات مثبت 

در تبدیل مصرف آرماتورهاي آج 340 به آج 400(
* ناودانی بال شیب دار 

* شمش صادراتي با مقطع 130*130 با توجه به نیاز بازارهاي 
داخلي و خارجي و در راستاي افزایش بهره وري و حضور در بازارهاي 

صادراتي
* آرک معدن V21 جهت نگهداري و جلوگیري از ریزش سقف 

تونل هاي معادن براي اولین بار در کشور
* ریل قطار و مترو 

دستاوردهايمعاونتبازاریابیو
فروشذوبآهناصفهانازبدو
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در دنیایـی زندگـی می کنیم 
ممـات  و  حیـات  از  پـر  کـه 
آدمیانـی اسـت کـه پدیـد و 
بـر  چیـزی  نـه  ناپدیدشـان 
چیـزی  نـه  افـزوده  جهـان 
کاسـته. )کـه اگـر کاسـته اند 
بـدا بـر روزگارشـان(. امـا در 
صحنـه  سـازندگان  میـان 
تولیـد و صنعـت مـا بـا نسـلی مواجهیـم کـه چیـزی بـر 
جهـان اضافـه کرده انـد. آنـان از رسـته آفرینـش گران انـد. 
بنیان گـذاران ذوب آهـن از ایـن دسـته اند. آنـان جامعـه ای 
سـنتی را به سـوی جامعـه ای، صنعتی رهنمون سـاخته اند. 
نسـلی کـه حق زندگـی را ادا کرده انـد و آرزوی یک ملت را 
بـر آورده انـد. نیم قـرن پیش،گروهی از کارگـران و کارکنان 
آمـوزش  هـای  کـرات  تکنـو  و  نخبـگان  هدایت گـری  بـا 
دیـده، گـرد هـم آمده انـد و بنیـان صنعتـی را نهادنـد کـه 
ام الصنایـع اش نامیده انـد. و از آن روز چرخـی بـه گـردش 
در آمـد کـه تـا زمان خوانـدن ایـن متن در چرخش اسـت 
و رزق و روزی می آفرینـد. متوجـه باشـیم کـه ایـن نسـل 
ایسـتای سـرتق، در دنیایـی؛ رویـای دیـر و دور یـک ملـت 
را تحقـق می بخشـد کـه خـردک آرزو هـای زود و نزدیـک 
کوچکتریـن افـراد را آسـمان پـر سـتاره نادیـده می گیـرد.

نسـل کارکنان شـریف بنیان گـذار کاری کارسـتان کرده 
اسـت. نسـلی که راحت طلـب نبودند، مهارت طلـب بودند. 
برای مشـکالت کمتـر، فکر نکرده اند، برای راه گشـایی های 

بیشـتر اندیشیده اند. 
 آنـان بـا ماندگاری نام، بـر ناماندگاری ایام غلبـه کرده اند، 
ردی از جـای پـای خـود بر شـن زار جهـان نهاده انـد؛ عمر 
رمنـده را در بنـد کرده انـد و بـا رام کـردن مـذاب غرنـده، 
سـقف سـامانه هایمان را، سـامان بخشـیده انـد. امنیـت و 
آرامـش راه هایمـان را مهیـا سـاخته اند. بسـیاری از صنایع 
دیگـر را تغذیـه کرده انـد و هنوز هزار باده ناخـورده در رگ 

تاک اسـت...
 هرکـس در اعمـاق دل خویـش جاودانگـی را آرزومندانـه 
مـی طلبـد. آنـان نیز نمی خواسـتند، عمـر و جوانی شـان، 
و  آفرینشـگری  بـه  روی  پـس  باشـد،  مسـتعجل  دولـت 
سـازندگی آوردنـد تـا نـام و یاد خـود را در افهـام یک ملت 
جاویـد کننـد. آنـان روح جـوان و پـر جالی شـان را البالی 
قشـر سـیمان و گـچ کارگاه ها بـه امانـت نهادندتا امـروز با 
استشـمام و فهـم افـت و خیـز نفـس شـان در البـالی درز 
پنجـره هـا و تجهیـزات بار دیگر شـاهد آن باشـیم که آلیاژ 
نـاب وجودشـان در روح جمعی کارکنـان حلول یابد و مکرر 
شـوند در کالبـدی جدیـد بـا داسـتانی دیگـر و حماسـه ای 

دیگر...

ماندگاری انم و
انماندگاری ایام بهرام جعفر پور
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ست  کوره  من  جان 
خوشست آتش  با   

حسين آذربايجاني

سيد موسي آقائي لنكراني

 محمود اسالميانسيد محمدرضا آيت الهي

اصغر اربابيون

مسعود ابكاء

و  ما  هويت  و  تاريخ  آهن   ذوب 
آرزوي  يك  به  ايران  ورود  دروازه 
بايد  هميشه  براي  لذا  و  است  ملي 

حفظ شود.

گردن  بر  بزرگي  حق  آهن  ذوب   
كشور دارد و بايد براي هميشه حفظ 

شود. 

احساس  با  ذوب آهن  تالشگران 
تمام  در  سازماني  تعلق  مسئوليت  و 
رده هاي سازمان خدمات  ارزشمندي 

را به صنعت كشور ارائه نمودند.

ذوب آهن دانشگاه صنعت و كالس 
اي  چشمه  آهن  ذوب  است.  عشق 
تشنه است كه همه را سيراب كرده 
و حق بسياري بر گردن صنعت كشور 

دارد ولي حقش ادا نشده است.

 ذوب آهن را به دليل آموخته هايم  
فوالد  توليد  از  فراتر  سيمايي  در 

مي نگرم.

صادرات  كشور  تمام  به  آهن  ذوب 
نيروي انساني انجام داده و بزرگترين 

خدمت را به صنعت كشور  نمود.

دی 601398



محمد تقي بانكي

احمد رضا برهان

 مشكالت صنايع مختلف كشور پس از 
انقالب با توان ذوب آهن حل شد.

ذوب آهن با نيم قرن تجربه توانسته در 
كنار حفظ كيفيت محصوالت، مقاطع 
جديدي را توليد نمايد و همچنان در 

كشور منحصر به فرد باشد.

ايرج اصالني

سيد اردشير افضلي

مدير  كشور  در  موفقي  صنعت  هر 
ذوب آهني داشته يا دارد.

بسياری  اجرای  در  آهن  ذوب  نقش 
بسيار  مملكت  بزرگ  های  پروژه  از 
به دليل  مهم است و ذوب آهنی ها 
اينكه متخصص و بسيار پر كار بوده اند 
امروز هر جای مملكت نقش پر رنگی 

ايفا می كنند.

بزرگترين خدمت را  در كشور براي 
آهن  ذوب  انساني  نيروي  تربيت 

انجام داده است.

بهره  و  ساخت  در  عمل  سرعت 
بيانگر  اصفهان  آهن  ذوب  برداري 
در  دقت  فرماندهي،  در  وحدت 
برنامه ريزي، انسجام در ساماندهي، 
انجام  و  اجرا  در  قدرت  و  نظم 

عمليات ساخت و نصب بوده است.

محمود بهادرانآتش  انتظامي

مجمد جواد برنامحمدرضا  اميد بخش

و  كمي  توسعه  با  بايد  آهن  ذوب 
نيم  طاليی   گذشته  همانند  كيفي، 
كشور  فوالد  صنعت  در  خود،  قرنی 

نقش آفريني كند.

ذوب آهن، قلب صنعت و تكنولوژي 
و  علمي  دانش  انتقال  اصلي  عامل  و 
خودباوري  به  رسيدن  و  كاربردي 

مردم ايران است.
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ذوب آهن به عنوان مهد صنعت فوالد 
و يك دانشگاه صنعتي بزرگ كشور را 

دگرگون كرد.

ذوب آهن تنها در طول 4 سال ساخته 
شد كه كوتاه ترين زمان اتمام پروژه 

در ٦0 سال اخير است.

علي پاليزدار

محمد مهدي حميدياحسن تشكری

يزدان بيگلری

محمدحسن جوالزادهحسن پالرك

محمد حسن تقی زاده

اسحاق جهانگيري

 20 كه  سازمان هايي  از  آهن  ذوب 
سال پس از آن ايجاد شده اند منسجم 
تر، محكم تر و سازمان يافته تر فعاليت 

مي كند. 

ذوب آهن اصفهان در طول نيم قرن 
حيات خود، توليد و توسعه را با محور 
حفظ كيفيت محصوالت انجام داده 

است.

ذوب آهن همانند يك دانشگاه بزرگ 
كارشناسان  خود  دل  در  كه  است 
راپرورش  زيادی  باكفايت  و  خبره 
داده و به كل صنايع كشور در جای 

جای مملكت خدمت كرده است.

ذوب آهـن موثرتريـن واحد صنعتي 
ايران است و توانمندي هاي كاركنان 
آن بزرگترين سرمايه اي است كه در 

اختيار كشور قرار گرفته است.

در  آهن  ذوب  سالگي  پنجاه  جشن 
سالروز  پنجاهمين  بزرگداشت  واقع 

توسعه كشور است.

مهمترين  متخصص  انساني  نيروي 
نتيجه تاسيس ذوب آهن بود.
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احسان دشتيانه

ايرج رخصتي

محمود حميدي شاد

عليرضا خزايي

عليرضا رفيعیمحمدرضا خسروی راد

داريوش سرورمرتضي درخشاني

قرن حيات خود  نيم  در  ذوب آهن 
نقش مهمي در استقالل و خودكفايي 

كشور ايفا نمود.

محوري  اصفهــان،  آهــن  ذوب 
ترين شركت در توسعه صنعتي كشور 

است. 

ايثـــارگــري و تعهــد تالشـــگران 
ذوب آهن اصفــهان نه تنها موجب 
رشـد اين مجتمع عظيم صنعتي شد 
متحول  را  كشور  صنعت  كل  بلكه 

ساخت.

مثل  مظــلومانه  ذوب  آهـــن 
مبـــاحث  در  آسياب  زيرين  سنگ  
و  كرده  ايفا  مسئوليت  اجتماعی، 
اين  ارزيابی  در  بيشتری  انصاف  اگر 
مسئوليتها به خرج داده می شد امروز 
محبوبيتی دو چندان در دل ذی نفعان 

می داشت.

است  نماد صنعتي كشور  ذوب آهن 
هاي  شركت  ترين  معتبر  از  يكي  و 
شمار  به  منطقه  سطح  در  فوالدي 

می رود.

عظيم  صنعت  ساخت  در  كسی  هر 
آرزوی  كه  اصفهان  آهن  ذوب 
ايرانيان بود زحمت كشيده است بايد 

تا ابد به خود ببالد

فرايند  اينكه  به  توجه  با  آهن  ذوب 
توليد از معدن تا محصول نهايی را در 
اختيار دارد دارای امكانات بالقوه ای 
است كه اگر به درستی استفاده گردد 

هيچ گاه نبايد با مشكل مواجه شود. 

غير  كه  بود  دانشگاهی  آهن  ذوب 
همه  دلخواه  كه  صنعتی  آفريدن  از 
كرد.  عوض  را  مملكت  شكل  بود 
كارگر،  كه  شد  تشكيل  دانشگاهی 

تكنسين و مهندس تربيت كرد. 
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پيشرفت صنعت فوالد كشور مديون 
آهن  ذوب  تخصصي  توان  و  تجربه 

اصفهان است. 

منضبط،  افرادي  آهنی  ها،  ذوب 
به  مقيد  و  مسئوليت  با حس  كاردان 

اقتصاد كار هستند.

اردشير سعد محمدي

عباس سمندريان

شاهرخ شهنازيماشااله سهراب نژاد

علي شكر ريز

حسين شهسواري

رشته هاي  اغلب  جامع  آهن  ذوب 
صنعتي و فني است و به همين دليل 
فرهنگ صنعتي ايران حاصل تاسيس 

اين شركت است. 

ذوب آهن با كمترين امكانــات و بـا 
از خودگذشتگي ساخته شد لذا اين 
وجود  تمام  با  بايد  را  گرانبها  ميراث 

حفظ كرد.

ذوب آهن دانش فني و مهندسي را به 
ايران آورد و زيرساخت هاي صنعتي 

كشور مديون اين شركت است. 

هر جا كسی دستی به صنعت دارد يا 
ذوب آهنی است، يا شاگرد يك ذوب 
آهنی بوده است. من نيز ذوب آهنی 

ام و شاگرد ذوب آهنی ها.

داريوش شهيديكاظم شاهپوري

حياتي  كارخانه  اولين  آهن  ذوب 
يك  الواقع  في  كه  بود  مملكت 
رنسانس صنعتي در ايران را به وجود 

آورد. 

تاثير  اصفهان  آهن  ذوب  تاسيس 
كشور  صنعت  و  اقتصاد  بر  شگرفي 

گذاشت.
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سيد محمد طاهايي عبدالحميد شيباني

محمد ياسر طيب نيااحمد صادقي

اسدا... صالح فروز

علي صادقي

محمد علي عباسي

عباس عباس زاده

را  كشور  صنعتي  توسعه  آهن  ذوب 
رقم زد و امروز در مسيري قرار گرفته 
بتواند به زودي دانش فني را به  كه 

كشورهاي ديگر صادر كند.

آهن،  ذوب  تاسيس  از  اصلی  هدف 
عموم  رفاه  و  زندگی  سطح  ارتقاء 

مردم بود.

سال  پنجاه  اصفهان  آهن  ذوب 
پيشرفت و توسعه را پشت سر گذاشت 
و اين ميراث گرانبها براي هميشه در 

ايران باقي است.

دستان پينه بسته كارگران ذوب آهن 
مسير  در  شركت  آمادگي  اصفهان 
هاي  دل  و  دارد  را  توليد  پيشتازي 
ذوب  و  ميهن  به  عشق  از  مملو  آنان 
اين ذوب آهن مستحق  آهن است. 

روزهاي خوش و پر رونق است.

تالشگران نسل اول ذوب آهن رابطه 
عاشقانه با اين شركت داشتند و با اين 

عشق زندگي مي كردند. 

و  است  بزرگي  دانشگاه  آهن  ذوب 
تربيت نيروي انساني متخصص را براي 

كل كشور انجام داده است. 

يك  و  برتر  برند  يك  آهن  ذوب 
است  كشور  كل  در  فراگير  شاخص 
و هنوز هم مشكالت صنعت به دست 

ذوب آهني ها حل مي شود.

اجتماعي،   زمينه هاي  در  ذوب آهن 
امنيت،   رفاه،  ورزشي،  آموزشي، 
از  جلوگيري  و  خانواده  اقتصاد 
موثری  نقش  اجتماعي  ناماليمات 

داشته است.
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مسئوليت  اصفهان،  آهن  ذوب 
اجتماعي خود در جهت ارتقاء دانش 
فني را در باالترين سطح در كل كشور 

به نحو شايسته اي انجام داده است.

توان  به  اتكا  و  توانيم  مي  ما  شعار 
داخلي در جهت فعاليت هاي صنعتي 
و توليدي با ذوب آهن شكل گرفت.

محمد حسين عرفانيان

حسن فاميل دردشتي

مجيد فيض بخشيانحسين فخاری

محمدرضافرقدانی

محمد حسين فنايي

يداهلل قادیمجتبی فرديار

ذوب آهن سمبل افتخار صنعت كشور 
است و ارزش آن با مسايل مادي قابل 

بيان نيست.

ذوب آهن بزرگترين پروژه ای است 
كه در ايران اجرا شده است و با توليد 
اولين محصول آن، مردم در سراسر 

كشور بسيار شادی كردند.

ذوب آهن اصفهان باعث شد مملكت 
از فاز كشاورزي وارد فاز صنعتي شود 
و پايه هاي صنعت فوالد در آن زمان 

گذاشته شد.

را  انساني  منابع  ذوب آهن مديريت 
در كشور نهادينه كرد..

هاي  مسئوليت  گذشته  قرن  نيم  در 
يك  از  بيش  آهن  ذوب  اجتماعي 
به خوبي  را  بود و همگي  وزارتخانه 

انجام داده است.

اكثر  به  گذشته  در  آهن  ذوب 
خود  محصوالت  اروپا  كشورهای 
اسپانيا،   ، آلمان  ايتاليا،  را صادر كرد. 
خوب  خاطرات  از  و...  هلند  فرانسه، 
من آن است كه در ساخت ورزشگاه 
ذوب  ميلگردهای  از  چين  المپيك 

آهن استفاده شد.
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حميد قانونی

محمد مانیمهدي كرباسيان

سهراب لطفی مهياری

احمد كيوان آرا

غالمرضا  ملكيان

محمد حسين مقيمي

 اولين نقش ذوب آهن اصفهان،  بومي 
كردن صنعت كشور بوده است و لذا 
هيچ شركتی حتی پس از ذوب آهن 
داشته  را  تاثيرگذاری  اين  نتوانست 

باشد.

ذوب آهن صنعت كشور را پشتيباني 
پشتيباني  بايد هر گونه  امروز  و  كرد 

الزم از اين شركت صورت گيرد.

انگيزه ما در دوره دبيرستان فعاليت در 
ذوب آهن بود و چه انگيزه اي باالتر 
از اين احساس اميد، شعف، سازندگي 
و  ساختن  به  حركت  براي  انرژي  و 

خودكفايي.

حتی  ذوب آهن،  تاسيس  از  قبل 
نداشتند،  چندانی  رفاه  ها  شهرنشين 
اما تاسيس اين مجتمع عظيم، شرايط 
را  كشور  اجتماعی  و  اقتصادی 

دگرگون ساخت.

دوست  ودل  جان  با  را  آهن  ذوب 
دارم. ) اين جمله را از طرف مرحوم 
مانی نگاشتيم چرا كه از بزرگی چون 
روحش  آمد،  می  بر  عاشقی  اين  او، 

شاد (

ذوب آهني ها كيفيت محصول خود 
را در دنيا منحصر به فرد مي دانستند 

كه واقعاً هم همينطور  بود.

اقتصادي،  وظايف  تمام  آهن  ذوب 
اجتماعي و صنعتي خود را به خوبي 
ايفا نمود و به كشور خدمت كرد اما 

امروز مورد بي مهري قرار مي گيرد.

صنعت كشور فرزند ذوب آهن است 
و اين مجتمع عظيم صنعتي همچون 
مايه  خود  جان  از  مهربان  مادري 
گذاشت و امروز نبايد مورد بي مهري 

قرار بگيرد.

منصور يزدي زاده
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معماران  از  نفر  صدها  از  بيش 
ايران در ذوب آهن شاغل  بزرگ 
بودند. معمار كه می گويم به معنای 

اخص كلمه می گويم.

دانشگاه  را  آهن  ذوب   من، 
هم  كه  دانشگاهی  ديدم.  عظيمی 

تئوريكال است و هم عملی.

يك  افتتاح  ذوب آهن  تأسيس 
و  ملت  هم  بلكه  نيست  پروژه 
بوده اند.  آن  پشتوانه  دولت  هم 
شدن  صنعتی  شروع  ذوب آهن 
و  كشور  معادن  توسعه  است  كشور 
آغاز فضای صنعتی، فرهنگ صنعتی، 
تربيت كارشناس و متخصص، كارگر 

و صنعتكار كشور است.

جامعه  كه  پيش  قرن  چندين  از 
فوالد  پيشرفت  بروی  جهانی 
از  آهن  ذوب  و  است  بوده  فعال 
با  كارخانه  شروع  و  ساخت  زمان 
طرح های توسعه ای كه ايجاد كرد 
باعث شد كه وابستگی ما در درجه 
قطع  خارجی  كشورهای  به  اول 
شود و االن ذوب آهن در شرايطی 
است كه با توليد ريل٦0 UIC و تير 
آهن بال پهن در سراسر كشور هم 
مصرف داخلی و هم صادرات دارد.

االن  كه  كسانی  از  بســـياری   
اداره  را  بزرگی  شركت های 
می كنند، ابتدا در ذوب آهن بودند. 
به مسائل فنی تكنولوژی ايران خيلی 
كمك كرد. از لحاظ اجتماعی بسيار 
خوب بود. فكر می كنم كه در اين 

زمينه بسيار موفق بود.

اين مادر بخشنده و صبور صنعت 
مانند  بسياری  فرزندان  فوالد كشور 
خوزستان،  مباركه،  فوالد  صنايع 
توسعه  و  رشد  را  و...  يزد  خراسان، 
داد. بنده احساس بسيار خوبی دارم 
پويا  و  اثربخش  صنعت  اين  در  كه 

فعاليت نمودم.

حسن قليايی

حسين امامی

مصطفی مؤذن زادهحسين پور صفا

حسين علی يزدان مهر

حسين علی توصيفيان 

و  فني  جنبه  از  كشور  شدن  صنعتي 
ذوب  مديون  انساني  نيروي  بُعد  از 
آهن است كه متاسفانه مظلوم بزرگ 

صنعت به شمار می رود.

حسن مقاره زادهسيروس موتمن

در  كه  آهني ها  ذوب  همه  آرزوی 
گذشته با نهايت تالش و فداكاری در 
آن شرايط سخت كار كردند، توسعه 
بود كه  ميليون تن  تا ٨  اين شركت 

اميدوارم روزی محقق شود.
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بنده با اين جمله كه گفته مي شود 
دانشگاه  يك  اصفهان  آهن  ذوب 
است موافق هستم اما دانشجويان اين 
اين  قدر  پيش  از  بيش  بايد  دانشگاه 
محيط را بدانند و واقعاً از سرمايه هاي 
مالي  مباحث  كنند.  استفاده  آن 
تنها بُعد كوچكي از كار است، بهره 
وكار  تكنولوژي  و  دانش  از  گيري 
گرانبهايي  ُدر  فني،  محيط  در  تيمي 
است كه در هر محيطي مهيا نيست. 
يك  همچون  اصفهان  آهن  ذوب 
را  گرانبها  هاي  مرواريد  اين  صدف 
نگهداري  مختلف  نسل هاي  براي 
مي نمايد تا آن ها با عشق و عالقه در 

اين مكتب منشأ خير و بركت باشند.

و  فاميل  پيش  ام،  خانواده  پيش 
افتخار  بودن  آهنی  ذوب  به  جامعه 
می كنم كه ذوب آهن، عالوه بر اين 
كه توليد دارد. يك دانشگاه بزرگی 
برای  بزرگی  افتخار  واقعًا  است  هم 
همكارانم  مانند  هم  من  است.  همه 
ياد  زيادی  چيزهای  آهن  ذوب  از 
ها  آن  از  زندگی  در  كه  گرفتم 

استفاده می كنم.

ذوب آهن اصفهان الفباي صنعت 
جرأت  به  آموخت.  ايرانيان  به  را 
صنايع  اكثر  حدود  بگويم  مي توانم 
اين  مرهون  را  خود  حيات  كشور 
كارخانه بزرگ هستند و اين افتخار 
بسيار بزرگي براي ذوب آهن است. 

ذوب آهن در طول عمر بيش از 
پنجاه ساله خود انصافاً در زمينه های 
صنعتی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، 
مسئوليت های  و  زيست  محيط 
را  داشته  توان  در  آنچه  اجتماعی 
كارنامه  اين جهت  از  و  داده  انجام 
و  احداث  با  و  دارد  قبولی  قابل 
هكتار  هزار   ١٦ حدود  نگهداری 
فضاي سبز، خدمات بسيار ارزنده اي 
به منطقه و كشور ارائه كرده كه قابل 

تقدير و ستايش می باشد.

را  آهن  ذوب  كارخانه  انصافًا 
يا  بزرگ  دانشگاه  يك  به  می توان 
به يك شهر بزرگ صنعتی آن هم با 
جمعيتی حدود ٣5 تا 40 هزار نفر با 
شغل ها و تخصص ها و فرهنگ های 
مختلف كه تا قبل از سالهای پيروزی 
شيفت های  در  اسالمی  انقالب 
مختلف در كارخانه كار می كردند 

تشبيه نمود.

اعتراف  به  اصفهان  آهن  ذوب 
اغلب كار شناسان و اين جانب نقش 
ايران  صنعت  پيشرفت  در  بزرگی 

داشته و دارد.

اكبر براآنی احمد حكيمی
دستجردی

بهرام ابراهيمی

اله يار دانشمند

احمد محمودی

اسماعيل ايرانی
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برنامه  و  تالش  با  ها  آهنی  ذوب 
ريزی كارخانه را ساختند و خاستگاه 

و سكوی پرتاب مديران بودند.

بايد سعی كنيم كيفيت محصوالتی 
كه توليد می كنيم در حد استاندارد 
با كشورهای صاحب  بتوانيم  تا  باشد 
و  كنيم  رقابت  رشته  اين  در  صنعت 

موفقيت خوبی داشته باشيم.

ساخته  آهن  ذوب  شنيدم  وقتی 
كه  بود  اين  آرزويم  باالترين  شده 
از  يكی  بتوانيم  هم  ما  روزی  يك 
را  آهن  ذوب  كوچك  های  چرخ 
بچرخانيم و تالشمان را نيز كرديم و 

به حمداهلل موفق هم شديم.

ذوب  به  نسبت  خوبی  بسيار  حس 
كارخانه  از  اينكه  با  و  دارم  آهن 
بيرون هستم ولی خدا می داند چون 
ذوب  از  خونم  و  وگوشت  پوست 
آهن است با تمام وجود به آن عشق 

می ورزم.

هر كجا كه صحبت از ذوب آهن 
يار  كه  است  اين  من  احساس  باشد 
گمشده ای می دانم كه سالها با هم 
با هم بزرگ شديم و به هم  بوديم. 
كمك كرديم و از شنيدن خبرهای 
و  شوم  می  خوشحال  آن  خوش 
ناخودآگاه خاطراتم را مرور می كنم.

افرادی كه كارشان مختص ذوب 
آهن بود و داننده كار بودند، وقتی 
بازنشسته می شدند، بيرون از محيط 

ذوب آهن برای آنان كار بود.

به نظر من صنعت ذوب آهن واقعًا 
صنعت مادر بوده است يعنی در نسلی 
كه ما وارد ذوب آهن شديم علم و 
صنعت به اين روز نبود كه االن در 
جامعه ما هست. خيلی ابتدايی بوده 
و  اند  آمده  جامعه  در  ها  اين  ولی 
جامعه ما را واقعًا تغيير دادند وآن را 

صنعتی كردند.

آهن  ذوب  كاركنان  و  مديران 
بازسازی تجهيزات  به  چه در كمك 
تامين ادوات جبهه های جنك  يا  و 
و يا راه اندازی صنايع بزرگ كشور 
نام  اند و  ايفا نموده  سهم بزرگی را 
برتارك  آهن  ذوب  توانمندی  و 
قله افتخارات اين مملكت ايستاده و 

درخشان است.

ايرج امينی

مرتضی بهنام نيا

جمشيد صنيعبهرام تقی پور

جالل حاج صادقی

جمشيد ياقوت كاربهنام جم

حقيقت اهلل مزدك
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و با خاطرات ذوب آهن در طول 
ولی  ام  كرده  زندگی  سال  اين 50 
دوست دارم كه اين صنايع بيش از 
اينكه در حال حاضر هست پيشرفت، 
ما  حق  و  باشد  داشته  وتوليد  توسعه 
ايرانی هاست كه اين صنايع پيشرفت 
اآلن  كه  صنايعی  باشند چون  داشته 
توليد  ساختمانی  فوالد  فقط  داريم، 
را  توان خيلی كارها  می كنند. می 
های  فوالد  و  داد  انجام  كنارش  در 
آلياژی توليد كرد و از اين فوالدها 
كه  كرد  استفاده  مختلف  صنايع  در 
اين عدم وابستگی مارا به كشورهای 

غرب زياد می كند.

نقطه  از  كه  تصويری  بهترين 
آغازين ذوب آهن در ذهنم برجسته 
می شود استفاده از ابزار و امكانات به 

روز دنيا می باشد.

كودكی  دوران  كه  انجا  از 
كه  شنيدم  می  گريخته  و  جسته 
برای  آهن  ذوب  كارخانه  داشتن 
هموطنانم يك آرزوی ملی به شمار 
می آيد،ناخود آگاه عالقمند به انجام 

وظيفه و اشتغال در آن شده بودم.

ذوب  در  كار  مدت  تمام  در  من 
آهن دو خانه داشته ام كه اگربگويم 
خانه اول من ذوب آهن بوده است، 

سخنی به گزاف نگفته ام.

نسل  آهن  ذوب  فعلی  نسل 
هستند  شانسی  خوش  و  خوشبخت 
ارتباطی  با گسترش شبكه های  زيرا 
به  دارند  اختيار  در  كه  اطالعاتی  و 
را  اطالعات  تمام  توانند  راحتی می 
می تواند  نسل  اين  كنند.  دريافت 
از  و  بسازد  جديدی  آهن  ذوب 
فنی،  توليدی،  های  زيرساخت  نظر 
اقتصادی وكمی می توانند تغييرات 
هم  و  آورند  بوجود  چشمگيری 
پيش  های  تحريم  وجود  با  اكنون 
قطعه ای  ساخت  با  توانند  می  آمده 
عهده  از  آن  خارجی  نوع  شبيه 

مشكالت پيش آمده برآيد.

ذوب آهن پدر بزرگ صنعت ايران 
و  است  ايران  صنعت  كبير  امير  و 
مكانی است كه بسياری از متخصصان 

را تربيت و پرورش داده است.

نقش ذوب آهن از نظر عمران و 
ها  جاده  و  اماكن  تاسيس  و  آبادي 
بسيار  سبز  فضاي  مخصوصًا  ها  پل  و 
مهم است و فضاي سبز اين شركت 
سطح  در  وسعت  و  مقدار  جهت  از 
رتبه  صنايع  تمام  ميان  در  و  كشور 

برتر را دارد.

ذوب آهن مجموعه ای است كه 
انسان  يك  به  را  خواهان  انسان  هر 

وارسته تبديل می كند.

حميدرضا قندی

حسين فاطمی

صفر علی رونق

سعيد ابوالقاسمی

علی صبوحی 

رضا آقايی شلمانی

رمضان علی شاه مرادی

سعيد منشی

Sc
ien

tifi
c-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny

71 دی 1398



در  تاسيس  بدو  از  شركت  اين 
بوده  فعال  اجتماعی  زمينه های 
و  سازمان ها  و  ارگان ها  همه  است. 
مردم طلبكار ذوب آهن بودند زيرا 
جاده،  مسجد،  ترميم  و  ساخت  از 
و  كوچه  خيابان،  مسكن،  حسينيه، 
بسيار مسائل ديگرگرفته تا كمك به 
نكرده  كوتاهی  بضاعت  بی  افراد 

است. 

ذوب آهن خانه پدری است.

افزون،  روز  توسعه  منظور  به 
ذوب آهن ابتدا نياز است نيروهاي 
متخصص را حفظ نموده و جوانان 
هاي  آموزش  وصنعت  علم  پرتو  از 
كوشش  و  سعي  ثانيًا  ببينند  را  الزم 
وجدان  داشتن  توليد،  ارتقاء  براي 
كاري و همچنين تعامل با كشورهاي 
توسعه يافته و فنون جديد را مورد 

توجه قرار دهند. 

و  مادر  كارخانه  يك  آهن  ذوب 
و  است  بزرگ  دانشگاه  و يك  ملی 
را پرورش داده  كارشناسان زيادی 
منشاء خدمات  در صنايع كشور  كه 

چشمگيری بوده اند.

بر توليد فوالد  ذوب آهن عالوه 
مايه  و  استخوان  و  پوست  با  كه 
تك  تك  روح  و  جسم  از  گذاشتن 
روز  شبانه  صورت  به  كه  پرسنل 
انجام داد نسبت به آموزش و تربيت 
های  رشته  در  متخصص  نيروهای 
گذار  اثر  كشور  سطح  در  مختلف 

بوده است. 

معادن  بتواند  اگر  آهن  ذوب 
را  ساختارش  و  كند  تأمين  را  خود 
ريزی  برنامه  با يك  باشد  داشته  نيز 

خوب می تواند توسعه يابد.

ايران  صنعت  مادر  آهن  ذوب 
است و بسيار به اين مملكت خدمت 
متخصصان  ترين  بيش  است.  كرده 
و  كرده  ايجاد  مملكت  اين  در  را 
عنوان  به  شركت  اين  كيان  بايد 
و  شود  حفظ  اصلی  شركت  يك 
به  روز  آهن  كه ذوب  بكنند  تالش 
بتواند  تر  با توان و توليد بيش  روز 

جوابگوی مملكت باشد.

آرزوي  اصفهان يك  آهن  ذوب 
با  كه  بود  ايرانيان  براي  ملي 
قبل  دوران  در  فراوان  سختي هاي 
از انقالب و بعد از آن غلو نيست اگر 
بگويم با عشق ساخته شد و جان كه 
از آن در دوران جنگ و بعد از آن 

دفاع گرديد. 

كامبيز رسولی 

اكبر رجايی  رضا نقيه

سيد رضانور بخشسيد حسين بدری

مجيد طاليی

عباس داداسيد رحمت اله هاشمی
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عبداهلل صالحی فروز

محمد تقی احسانی علی عسكری

محمد حسن اوليايیغالمرضا سرحدی

مانده علی كامران مهر 

محمدحسين خدابخشيانفيروز قناعی

عالوه بر توليد محصوالت قبلی در 
ابعاد واندازه های مختلف،به توليد 
محصول استراتژيك ريل نيز دست 
داخل  بازارهای  جز  وبه  ايم  يافته 
بازارهای جهانی هم  به  ايم  توانسته 

جهت صادرات دست يابيم.

 

ذوب آهن عشق من است.

ذوب آهن سيل زيادی از نيروی 
جوان را به خود جذب كرده است 
و توانسته عالوه بر ايجاد شغل، يك 
مركز آموزش در زمينه صنعت فوالد 
ايران داشته باشد. هر كجای ايران 
فوالد  های  بچه  پای  جا  برويد  كه 

ديده می شود.

ذوب آهن  اگر  كنم  می  فكر  من 
رشد  ما  صنعت  نمی شد  ساخته 
اساس  و  پايه  چون  نمی كرد، 
صنعت، ذوب آهن بوده است. حتی 
آهن  ذوب  به  ربط  ما  كشاورزی 

دارد.

ذوب آهن با گستردگی و وسعت 
و  تربيت  در جهت  فعاليت  تنوع  و 
كارآزموده  و  مجرب  كادر  تعليم 
بوده  آفرين  نقش  بسيار  كشور  در 
و در جهت قطع وابستگی كشور به 
فوالد و تبديل مواد خام معدنی به 
انجام  ثمر  مثمر  اقدامات  فرآوری 

داده است.

مدير  كارگاه  يك  آهن  ذوب 
كه  عالی  تخصص  با  است  سازی 

می تواند افراد رابسازد.

پرورش  عنوان  به  را  آهن  ذوب 
اجتماعی  و  صنعتی  زندگی  دهنده 
دوست  صميمانه  ديگران،  و  خود 

دارم.

اين سرمايه ملی، حاصل تالشهای 
شبانه روزی و خون دلهای فرزندان 
اين مرز و بوم می باشد. اميد كه با 
تعهد و وجدان خويش، امانتدارانی 

امين در اين عرصه باشيم. 
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احساس می كنم كاركردن با بچه 
آغاز  در  آهن  ذوب  مجموعه  های 
عين آهن و فوالد سخت است. اما 
وارد كه شدی و احساس كردند در 
در حال  ها  آن  به  راستای خدمت 
تالش هستی، به راحتی تو را جذب 

می كنند.

تاثير  آهن  كارذوب  به  شروع 
زندگی  زايی،  دراشتغال  بسزايی 
آنها  های  خانواده  و  شاغل  افراد 
داشته و واقعا محيطی ارزنده و پر بار 
از دانش برای پروش افراد فنی در 
بيشتر زمينه های صنعتی بوده است. 

هر  آهنی  ذوب  من  ديدگاه  از 
جای جهان باشد برای ذوب آهنی 

كه با عشق ساخته، قلبش می تپد.

كشور  به  آمدن  با  آهن  ذوب  
بزرگترين خدمت را به ملت ايران 
بزرگی  كرد. ذوب  آهن آموزشگاه 
نفر   500 الی  روزانه200  كه  بود 
درآن استخدام می شدند و آزادانه 
نيازمندی های  و  می كردند  كار 
شغلی آنان مانند لوازم و ابزار كار به 

سرعت فراهم می شد.

كه  بود  دانشگاهی  آهن  ذوب 
نسل فنی را تربيت كرد. هر مهندس 
سابقه داری حداقل يكی دو سال را 
است.  كرده  سپری  آهن  ذوب  در 
نسل  بود كه  دانشگاهی  ذوب آهن 

فنی امروز مملكت را تربيت كرد. 

مسئوليت  به  توجه  با  آهن  ذوب 
خود،خدمات  فرهنگی  و  اجتماعی 
بسيار خوبی برای پرسنل و خانواده 
فضای  ايجاد  جمله  از  محترمشان 
سبز - برگزاری اردوهای سياحتی و 
تفريحی - تعامل با مسئولين استان و 

شهرستان برگزار كرده است.

در زمينه محيط زيست و كاهش 
انجام  خوبي  اقدامات  آب  مصرف 
شده كه بايد بيشتر شود. ذوب آهن 
در زمينه تامين شغل براي شهرهاي 
اطراف حق مطلب را ادا كرده است.

چندين  آهن  ذوب  كنار  از 
كارخانه به وجود آمده، همه صنايع 

فوالد زاييده ی ذوب آهن است.

محمد علی پور آرين

محمود بی ريا محمد صافی

مرتضی ساالریمحمد حسين پيشدار

محمود صفاييان

ناصر كاشفیمحمود بزم آرا
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اين كه ذوب آهن را صنعت مادر 
می دانستند واقعًا درست بود منتهی 
نه صرفا به عنوان اينكه آهن توليد 
می كرد بلكه به عنوان يك صنعت 
و  شايسته  مديران  درتربيت  مهم 

ايجاد فرهنگ كار. 

های  حالل  از  يكی  آهن  ذوب 
در  و  است  بوده  كشور  مشكالت 
جايی  افتخارترين  پر  جنگ  زمان 
آهن  ذوب  كرده  می  همياری  كه 
ارائه  زيادی  خدمات  و  است  بوده 

داده است.

جذب نيروهای معتقد و متخصص 
آنها  زندگی  های  هزينه  تأمين  با 
هماهنگی در پرداخت ها و مهمتر از 
همه مديريت مستقل برای كارخانه 
و استفاده از تكنولوژی روز می تواند 

برای توسعه كارخانه مهم باشد.

منطقه،  در  آهن  ذوب  احداث 
تحول عظيمی در زندگی اجتماعی 
در  دگرگونی  سبب  و  نمود  ايجاد 

بافت سنتی و صنعتی گرديد.

مهدی يزدان پناه

محمد تقی قاسمی مسعود اسكندری

مجيد منصوریمهدی دانشمند

مهدی فخاری

هدايت اله معشوریهوشنگ طبرستانی

اين مجموعه عظيم تقريبًا نيروی 
انسانی كليه رشته های تحصيلی در 
كار  جذب  را  فنون  و  علوم  زمينه 
دانشگاهی  حقيقت  در  و  می كند 
در  ای  زبده  كارشناسان  كه  است 

همه زمينه ها تربيت می نمايد.

و  است  صنعت  قلب  آهن  ذوب 
قلب من برای ذوب آهن می تپد.

نبود  اصفهان  آهن  ذوب  اگر 
مديران  و  مهندسين  پرورش 
سرعت  به  صنايع  ساير  در  اجرايي 
نمي كرد. در يك كالم ذوب  رشد 
آهن اصفهان پيشران صنعت فوالد و 
سايرصنايع معدني كشور بوده است.

ذوب آهن به عنوان مادرصنعت 
درتربيت  ای  ارزنده  نقش  كشور 
ازابتدا  فن  اساتيد  و  متخصصين 
ازخروج  پس  و  داشته؛  عهده  بر 
تزريق  و  خارجی  كارشناسان 
نيروهای جوان تحصيل كرده دچار 
تحوالت زيادی در نوآوری و بهينه 

سازی تجهيزات گرديده است.
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چكیده
یکی از جنبه های سیاست خارجی ایران و شوروی در سال های 1351-1341ش، گسترش همکاری های اقتصادی بود؛ بر همین اساس یکی 
از مهم ترین موافقت نامه های همکاری های اقتصادی برای احداث کارخانة ذوب آهن اصفهان، در 23 دی ماه 1344ش / 13 ژانویة 1966م، بین 
دو کشور به امضا رسید. به موجب این موافقت  نامه، شوروی متعهد شد که عملیات نقشه کشی و اکتشافی اولیه را انجام دهد و ماشین آالت این 
کارخانه را تأمین نماید و کارشناسان خود را برای جمع آوری اطالعات اولیه به ایران اعزام کند. دولت شوروی پذیرفت تا در ساختمان کارخانه 
ذوب آهن اصفهان نظارت داشته باشد و به اتباع ایران آموزش فنی بدهد و تعدادی از آنان را برای گذراندن دوره های تخصصی به شوروی 
بفرستد. از این گذشته دولت شوروی پذیرفت وامی به مبلغ دویست و شصت میلیون روبل، معادل با دویست و هشتاد و شش میلیون دالر، 
به ایران بپردازد. طرح کارخانة ذوب آهن چنان که پیش بینی شده بود در سال 1350ش، به پایان نرسید و سرانجام در سال 1351ش، تکمیل 
شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. این پژوهش به روش تاریخی و رویکرد توصیفی - تحلیلی، و با بهره گیری از کتب، روزنامه ها و اسناد، درپی 
یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که دولت ایران و شوروی در زمینه ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان، در چه زمینه هایی و به چه 

میزان،با یکدیگر همکاری  داشته اند.
واژگان كلیدی: ایران و شوروی، همکاری های اقتصادی و فنی،کمک های مالی، ذوب آهن اصفهان.

اقتصادی فنی- همکاریهای
احداث در شوروی و ایران
اصفهان، آهن ذوب کارخانه

1341-1351

 دکتر هادی وکیلی
 شادی حا جی   زاده سعدآباد

دی 761398



آمدن  کار  روی  با  گرفت. 
سلسه پهلوی و تاج گذاری 
حسن  میرزا  رضاشاه، 
اولین  الممالک  مستوفی 
سلسله،  این  نخست وزیر 
به  دولتش  بر نامه  در 
مجلس شورای ملی وعده 
کارخانه  ایران  در  که  داد 

ذوب آهن تأسیس کند. قانونی در 4 اسفند 1305 ش، به تصویب 
رسید که بر اساس آن 4/5 میلیون تومان از محل وجوه عایدات قند 
و شکر برای ایجاد ذوب آهن اختصاص داده شد و بدین منظور سال 
بعد دو تکنسین خارجی از طرف وزارت فواید عامه برای مطالعات 
بودند  انتخاب شده  ایران  تولید آهن و فوالد در  ساخت واحدهای 
 20 در  نرسید)جعفرپور،26:1396(.  نتیجه  به  آن ها  اقدامات  ولی 
فروردین1334ش، قراردادی بین سازمان برنامة ایران و نمایندگان 
منعقد  ذوب آهن  ایجاد  بر  مبنی  آلمانی  دماک گروپ  کمپانی 
در سال  نهایی  بررسی های  و  مطالعات  از  مزبور پس  کمپانی  شد. 
1335 ش، طرحی پیشنهاد کرد که کارخانة ذوب آهن در چمزمان 
شمس آباد واقع در 10 کیلومتری جنوب ایستگاه راه آهن ازنا احداث 
گردد، تا مواد الزم آن از شمس آباد تأمین شود. لکن با گذشت چهار 
سال، کمپانی دماک گروپ در نتیجه عدم عالقه به ایجاد فعالیت های 
صنعتی زیر بنایی در ایران کاری انجام نداد. ابوالحسن ابتهاج، دبیر 
اقتصادی شورای دولت در آن زمان، امضای این قرارداد را عجوالنه 
دانست: امضای این قرارداد با این شرکت که از بزرگ ترین شرکت های 
نامناسبی  انجام شد و در نتیجه محل  با عجله  صنعتی آلمان بود 
بسیار  مطالعات  بود  الزم  طرحی  چنین  اجرای  برای  شد.  انتخاب 
دقیقی مخصوصاَ از نظر تعیین محل مناسب برای احداث کارخانه به 
عمل آید به  طوری که دسترسی به منابع سنگ آهن و زغال سنگ و 
آب مورد نیاز آسان باشد)ابتهاج،417:1371(. دولت ایران یک هیئت 
از مشاوران سوئدی را به ایران دعوت کرد که دوباره کار دماک گروپ 
و مسئله ذوب آهن را مطالعه نمایند. این هیئت پس از مطالعه، در 
سال 1338ش، پیشنهادات گروپ را بی ارزش و غیراقتصادی دانست؛ 
به این ترتیب قرارداد گروپ منتفی گردید)ماهنامه آهن، شمارۀ5و6، 
1356: 5(. ایران برای گزارش ها و پروژه ها و مشاوره های ارائه شده از 
طرف غرب نزدیک به 25 میلیون دالر هزینه کرد اما هیچ نتیجه ای 
حاصل نشد. متخصصان کشورهای غربی سعی در اثبات این داشتند 
که ایران فاقد سنگ های آهن مناسب است، زغال سنگ فشرده در 

مقدمه
یکی از جنبه های سیاست خارجی ایران و شوروی در سال های 
بر  بود؛  فنی  و  اقتصادی  همکاری های  1351-1341ش، گسترش 
اقتصادی و فنی  همین اساس مهم ترین موافقت نامة همکاری های 
برای احداث کارخانة ذوب آهن اصفهان، ایجاد خط لولة گاز و تأسیس 
ژانویة   13  / دی ماه 1344ش   23 در  اراک  ماشین سازی  کارخانة 
1966م، بین دو کشور به امضا رسید. به موجب این موافقت نامه، 
شوروی متعهد شد که عملیات نقشه کشی و اکتشافی اولیه را انجام 
دهد و هرگونه وسایل و ماشین آالت را تأمین نماید و کارشناسان 
در  و  کند  اعزام  ایران  به  اولیه  اطالعات  جمع آوری  برای  را  خود 
به  و  باشد  داشته  نظارت  و  اصفهان  ذوب آهن  کارخانه  ساختمان 
برای گذراندن  را  آنان  از  تعدادی  ایران آموزش فنی بدهد و  اتباع 
دوره های تخصصی به شوروی بفرستد. از این گذشته دولت شوروی 
با  معادل  روبل،  میلیون  و شصت  دویست  مبلغ  به  وامی  پذیرفت، 
دویست و هشتاد و شش میلیون دالر، به ایران بپردازد. طرح کارخانة 
ذوب آهن چنان که پیش بینی شده بود در سال 1350ش، به پایان 
نرسید و سرانجام در سال 1351ش، تکمیل شد. دربارۀ این قرارداد، 
اثر پژوهشی در خوری در اختیار نیست و تنها اطالعاتی پراکنده 
در برخی آثار دیده می شود که از آن جمله می توان از: کتاب روابط 
ایران در  از مهدی سنایی و کتاب سیاست خارجی  ایران و روسیه 
دوران پهلوی از عبدالرضا هوشنگ مهدوی، یاد کرد. در اکثر کتب 
مورد استفاده در این پژوهش، نمی توان مطالبی در باب چگونگی 
ذوب آهن  کارخانه  ساخت  برای  شوروی  و  ایران  دولت  همکاری 
اصفهان به دست آورد و با بهره گیری از اسناد و روزنامه ها می توان 
به نتایج بهتری دست یافت. این نوشتار به روش تاریخی و رویکرد 
توصیفی - تحلیلی، و با بهره گیری از کتب، روزنامه ها و اسناد، در 
اتحاد  ایران و  این پرسش است که دولت  برای  یافتن پاسخی  پی 
زمینه  در  تا1351ش،   1341 سال های  طی  در  شوروی،  جماهیر 
چه  به  و  زمینه هایی  چه  در  اصفهان،  ذوب آهن  کارخانه  ساخت 
میزان، همکاری  داشته اند.بر اساس این پرسش، فرضیه ای که مطرح 
می شود این است که شوروی در زمینه ساخت و بهره برداری کارخانه 
ذوب آهن اصفهان،همکاری و نقش قابل توجه و بسیار موثری داشته 

است. 
پیشینۀ ساخت ذوب آهن اصفهان

 تالش برای ساخت کارخانه آهن و فوالد به کمک شرکت های 
خاتمة  از  پس  بود.  شده  شروع  دوم  جهانی  جنگ  از  قبل  غربی، 
جنگ جهانی دوم، بار دیگر مسئلة ذوب آهن ایران مورد توجه قرار 
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نورد  فلزات سیاه  است که  بهتر  و در کل  نمی باشد  کشور موجود 
شده از خارج کشور وارد شود. در رابطه با این موضوع جالب است 
خاطرنشان شود که میادین سنگ آهن و زغال سنگ که کارخانه 
آهن و فوالد اصفهان بر اساس آن کار می کند در آن زمان شناخته 
شده بودند. آشکار است که دلیل به تعویق انداختن ساخت کارخانه ها 
توسط کشورهای غربی عدم وجود مواد اولیه نبود، بلکه عدم تمایل 
در حال گسترش  بازارهای  دادن  از دست  برای  غربی  شرکت های 
داران  سرمایه  زمانی که  دلیل  همین  به  شماره1(.  بود)سند  ایران 
ایرانی می خواستند کارخانه هایی ایجاد کنند با کارشکنی بیگانگان 

مواجه می شدند )رازی،633:1341(.
با وجود چنین شرایطی، صنعت ذوب آهن از طرف ملت ایران به 
فراموشی سپرده نشد، برهمین اساس، در سال 1344 ش، قرارداد 
تأسیس کارخانه ذوب آهن با دولت شوروی امضا شد ) نشریه شرکت 
به  را  آن  مقدماتی  ی  موافقت نامه  و   .)10 ذوب آهن، 1347:  ملی 
ایران  اقتصاد  وزیر  عالیخانی  تقی  علی  آمریکا، دکتر  رغم مخالفت 
ش،امضا   1344 14مهر  در  شوروی  نمایندگی  هیئت  موسس  و 
کردند) الجوردی،1384 :117(. گروه نمایندگان شوروی به ریاست 
کولیوف معاون رئیس کمیته دولتی روابط اقتصادی اتحاد شوروی 
با کشورهای خارجی در 12شهریور 1344ش، وارد تهران شدند و 
گفتگوهای خود را با هیئت ایرانی به ریاست دکتر عالی خانی آغاز 
کردند. این گفتگوها یک ماه به درازا کشید و در پایان، موافقت نامه 

ای تنظیم شد. )طاهر احمدی،1393: 135(.
ایران در قرون و اعصار گذشته، از جهت آشنایی با نحوه به دست 
آوردن آهن و فوالد، هم سطح و هم تراز با دیگر جوامع و تمدن های 
بزرگ بود. اما در سه قرن اخیر، به لحاظ سیطره کشورهای غربی 
زمره  در  ایران  داخلی،  صنایع  اضمحالل  و  آنان  سریع  پیشرفت  و 
کارخانه  یک  ایجاد  و  گرفت  قرار  فلزی  محصوالت  واردکنندگان 
آرمان  یک  عنوان  به  شد  می  محسوب  صنایع  مادر  که  ذوب آهن 
ملی از دوره قاجار مطرح بود که همواره با موانع متعددی از جمله 
مشکالت سیاسی خارجی و داخلی و محدودیت های مالی مواجه بود 
تا این که در چهارچوب پروتکل همکاری های فنی و اقتصادی بین 
دولتین ایران و شوروی، احداث کارخانه ذوب آهن، مورد توافق قرار 
گرفت و موافقت نامه ای به امضا رسید که در 23دی ماه1344ش، 
به تصویب مجلس شورای ملی رسید. یکی از اصول این توافق نامه 
همکاری دولت شوروی در زمینه احداث کارخانه ذوب آهن در ایران 
بود و بر همین اساس شرکت ملی ذوب آهن ایران، قرارداد الزم را 
با موسسه )تیاژ پرم اکسپورت شوروی( برای تهیه طرح و تجهیزات 

الزم کارخانه و طراحی و تجهیز معادن سنگ آهن و زغال سنگ و 
سنگ آهک منعقد کرد)جعفرپور،38:1396 (. شرایطی که شوروی ها 
به ایران پیشنهاد کردند نظیر شرایطی بود که قباًل به هند پیشنهاد 
ایران تأسیس می کنند شبیه  بودند و کارخانه ای هم که در  کرده 
اما مدت  است  افتاده  کار  به  کارخانه ذوب آهنی است که در هند 
الزم برای ایجاد کارخانه به جای پنج سال که به هندی ها پیشنهاد 
شده، سه سال و نیم تعیین گردید. شوروی ها اظهار امیدواری کردند 
که این مدت باز هم تقلیل خواهد یافت شاید اجرای بر نامه زودتر از 
موعد مقرر عملی شود. طبق اظهار کارشناسان مربوطه دولت ایران 
باید ظرف یک سال و نیم اتصال راه آهن میان اصفهان و کرمان را که 
معدن زغال سنگ است به اتمام برساند و دولت شوروی نیز در همان 
می نماید  ذوب آهن  کارخانجات  ماشین آالت  نصب  به  شروع  موقع 

)کیهان،سال23، ش6722،9/10/ 1344(.
که  ذوب آهن،  کارخانه  احداث  برای  شوروی  ازموافقت  قبل 
ایران  به شمار می آمد،  در جهت صنعتی شدن کشور  مهمی  گام 
اما  کند  اقدام  کارخانه  این  احداث  به  نسبت  تا  آمریکا خواست  از 
آمریکایی ها به این خواسته پاسخ منفی دادند و دولت ایران متوجه 
شوروی شد و آن ها از این پیشنهاد استقبال کردند)سند شماره1(. 
نیست  شما  به صالح  که  می نوشت  ایران  نامه  به  مستقیم  آمریکا 
درذوب آهن سرمایه گذاری کنید)جعفرپور،28:1396 (. کارشناسان 
شرکت آمریکایی کایزر معتقد بودند که ایجاد صنعت ذوب آهن در 
ایران به علت محتوای زیاد مس در سنگ آهن با صرفه تمام نمی شود 
)اکبری،2:1396(. غیر از آمریکا، انگلیس، آلمان غربی و محافل مالی 
فرانسه هم زیاد نسبت به ایجاد ذوب آهن در ایران خوش بین نبودند 
و آن را برای ایران الزم نمی شماردند) تهران اکونومیست، سال13، 

ش618، 18/10/1344: 12(. 
ساخت  در  ایران  با  شوروی  علمی  و  فنی  همكاری های 

كارخانه ذوب آهن
مذاکرات ایران و شوروی برای خرید کارخانه ذوب آهن از بهار سال 
1344ش، آغاز شد و پس از توافق کلی، در تیرماه سال جاری هیئتی 
از کارشناسان شوروی به تهران آمدند و مطالعات خود را درباره محل 
استفاده  برای  میزان موجود سنگ های معدنی  آزمایش  و  کارخانه 
در این کارخانه آغاز کردند و اصفهان را برای محل کارخانه انتخاب 
کردند )کیهان،ش6722،9/10 /1344(. کارشناسان ایرانی و شوروی 
اطراف شهر اصفهان را از نظر استحکام طبقات زمین، موقعیت محل 
از نظر زلزله، تأمین آب، گاز، انرژی الکتریکی و سایر مواد اولیه و 
خطوط ارتباطی و عوامل فنی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار 
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دادند.با مطالعاتی که کارشناسان شوروی به عمل آوردند سرانجام 
محل کارخانه در فاصلة 45 کیلومتری شهر تاریخی اصفهان و در 
شمال جاده اصفهان به شهرکرد، در5کیلومتری رودخانة زاینده رود 
انتخاب شد) نشریه شرکت ملی ذوب آهن،10:1347(. پروفسوری به 
نام سی الیف، با مطالعات زیاد دشت طبس را برای تأسیس ذوب آهن 

مشخص کرد)جعفرپور،128:1396(. 
این موافقت نامه متضمن حضور تکنسین های شوروی در ایران، 
بود)کاتوزیان،372:1377(.  شوروی  در  ایرانی  کادر  آموزش  نیز  و 
عهده دار  شوروی  سازمان های  است:  آمده  قرارداد  این  دو  ماده  در 
انجام کارهای اکتشافی و تحقیقاتی و طراحی مورد لزوم و تهیه و 
تحویل تجهیزات و ماشین ها و مصالح و وسایل مکانیکی و ساختمانی 
خواهند بود و کارشناسان شوروی برای جمع آوری اطالعات اولیه، 
و  اجرا  در  نظارت  و  شناسی  زمین  اکتشافی  و  تحقیقاتی  عملیات 
مشاوره هنگام ساخت تأسیسات و نیز تعلیم فنی افراد ایرانی برای 
کمک در نصب و تنظیم و به کار انداختن تجهیزات و ماشین ها به 
ایران اعزام خواهند شد. هم چنین مقرر شد تا برای کسب تعلیمات 
فنی در امور تولیدی برای به کار گماردن افراد ایرانی در تأسیسات 
مورد همکاری، این افراد در موسسات اتحاد شوروی پذیرفته شوند 
شوروی  موافقت نامه،  این  موجب  به  )سنایی-کرمی،139:1387(. 
دهد  انجام  را  اولیه  اکتشافی  و  نقشه کشی  عملیات  که  کرد  تعهد 
و هرگونه وسایل و ماشین آالت و مواردی را که در ایران به دست 
نمی آید تأمین کند و کارشناسان خود را برای جمع آوری اطالعات 
اولیه به ایران بفرستد و در ساختمان کارخانه نظارت داشته باشد و 
به اتباع ایران آموزش فنی بدهد و تعدادی از آنان را برای گذراندن 
دوره های تخصصی به شوروی اعزام کند)مهدوی،1377: 323(. در 
آموزش  زمینه  در  شوروی  و  ایران  همکاری های  1348ش،  سال 
کارکنان فنی و علمی موسسه های وابسته به ذوب آهن، انتقال گاز و 
شیالت هم چنان ادامه داشت و گروه های گوناگونی برای کار آموزی 
اعزام  شوروی  به  عملی  تجربه های  و  علمی  آگاهی های  تکمیل  و 
تعداد  قرارداد، در سال 1351ش/1972م،  اساس همین  بر  شدند. 
161 نفر از کارآموزان شرکت ملی ذوب آهن ایران جهت آشنایی با 
طرز کار کارخانجات ذوب آهن شوروی وارد این کشور شدند)طاهر 

احمدی،193:1393(.
سال های 1345 تا 1357ش، را می توان بهترین سال های روابط 
دو کشور به حساب آورد زیرا هزاران کارشناس روسی برای اجرای 
اراک،  ماشین سازی  اصفهان،  ذوب آهن  توسعه  احداث  طرح های 
)سنایی-کرمی،41:1387(.  شدند  ایران  و...وارد  سیلوها  ساختن 

کولوف، سر مهندس  آقای 
کارخانه  تولید  شوروی 
اظهار  وی  بود.  ذوب آهن 
داشت: تا آخر سال جاری 
از  جدیدی  کارشناسان 
خواهند  ایران  به  شوروی 
آمد که فقط در امور تولید 
کارخانه  از  بهره برداری  و 

کارشناس  در حدود 40  ودر حال حاضر  دارند  ذوب آهن تخصص 
شوروی برای تعلیم افراد و کمک های فنی و نظارت بر امور ساختمانی 
کارند)کیهان، سال28،ش8124، 26/5/  کارخانه مشغول  در محل 

.)1349
- حسین آذربایجانی: کارشناسان شوروی در انتقال دانش فنی 
و هم چنین تحویل مدارک فنی و آموزش های تئوری و عملی الزم، 

انصافا تمام تالش خود را کردند)جعفرپور،86:1396(. 
- ایرج اصالنی: شوروی ها عالی ترین دستاوردهای خود را به ما 
دادند. کک سازی، کوره بلند، آگلومراسیون، فوالد سازی، ریخته گری و 

نوردها را ایجاد کردند)همان،127(.
داشتند.  امید بخش: شوروی ها صداقت عجیبی  - محمد  رضا 
و  سخت گیر  بسیار  شوروی ها  دادند.  انتقال  داشتند  چه  هر  آنان 
دقیق و پرکار بودند و اخالق و روحیات کاری خود را به ما منتقل 

می کردند)همان،133(.
-یزدان بیگلربیگی: ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان در طول 
حدود 4سال که زمانی بی سابقه بود )کوتاه ترین زمان اتمام یک پروژه 
در طول 60سال اخیر( با همت کارگران، تکنسین ها و مهندسین 

ایرانی و کارشناسان شوروی به اتمام رسید)همان،185(.
- داریوش شهیدی: ساخته شدن ذوب آهن در طی 4 الی 5 
اوالً  است،  متعدد  امر  این  دالیل  بود.  شگرفی  و  نادر  پدیده  سال 
شوروی ها بخاطر رقابت در مراودت صنعتی ایران که بیش تر با غرب 
بود عالقه مند بودند که تجربه ای موفق و قوی ارائه کنند بنابراین 
شوروی ها  می فرستادند.  ایران  به  را  خوبی  مدیران  و  کارشناسان 
نداشتند  موافقت  شوروی  با  که  آمریکایی ها  برابر  در  می خواستند 
تجربة یک الگوی موفق را ارائه دهند. شوروی ها سیستم مدیریت 
دقیقی داشتند، جلسات آنان روی دقیقه بود و افراد تأخیر کرده را 
به جلسه راه نمی دادند و عادت به وقت شناسی داشتند و این امر 
نهادینه شده بود. یکی از دالیلی که بعد از رفتن آن ها ما توانستیم 
ادامه بدهیم به غیر از عرق و همت و حیثیت، به کارگیری آموزش 
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خوب از کارشناسان شوروی نیز بود)همان،293(.
- سید محمد طاهایی: ساخت فاز اول کارخانه، کمتر از چهار 
سال به انجام رسید. در شروع کار ذوب آهن به امر آموزش اهمیت 
جهت  حساس  مشاغل  از  نفر  سیصد  از  بیش  می شد.  داده  بسیار 
آموزش تخصصی به شوروی سابق اعزام شدند و در کارخانجات فوالد 

آن کشور تحت آموزش تئوری و عملی قرار گرفتند )همان،324(.
- محمد حسین فنایی: شوروی ها قدرت خود را نشان دادند. آن 
ها از لحاظ فوالد قوی بودند و بر نامه ریزی خوبی داشتند و این سیستم 

را در ایران و در بین کارگران و کارکنان حاکم کردند)همان،380(.
- یداهلل قادی: شوروی ها بدون هیچ مضایقه ای هر چه دانش 

از همة  تا عمر دارم  داشتند در اختیار ذوب آهن گذاشتند و واقعا 
کارشناسان شوروی تشکر می کنم)همان،389(.

- حمید قانونی: قراردادی که با شوروی برای تأسیس ذوب آهن 
خارجی  کشور  یک  که  بود  کارهایی  مهم ترین  از  یکی  شد،  بسته 
می توانست برای کشور دیگر انجام دهد. سابقه ای که آن ها از خود در 
ذوب آهن بر جای گذاشتند انتقال بی دریغ معلومات بود. ذوب آهن 
در سال 1346ش، کلنگ زده شد و در سال 1351ش، نورد 650 
شمش تولید کرد. در چنین فاصلة زمانی رکورد بسیار خوبی ثبت 
شد )همان،393(. در جدول 1 اسامی تعدادی از کارآموزان ایرانی را 
که طی سال های1345 تا1355ش، برای برگزاری دوره های آموزشی 

محل آموزشمدت آموزشسالنامردیف

شوروی-1345مجتبی فردیار1

شوروی1سال1348سید محمد طاهایی2

شوروی2سال1348محمد رضا امید بخش3

شوروی5ماه1348حسین آذربایجانی4

شوروی-1350ایرج اصالنی5

شوروی1 سال1350یزدان بیگلری6

شوروی1ماه1352محمود طیاری7

شوروی1ماه1352محمد امین پاک طینت8

شوروی1ماه1352هوشنگ امامی9

شوروی1ماه1352علی شاه محمدی10

شورویچند ماهه1354اصغر اربابیون11

شوروی3 ماه و نیم1355یداهلل قادی12

نوع فعالیتنامردیف

سرپرست گروه كارشناسان مربوط به ساختمان كارخانه ذوب آهن اصفهانبویكو- و.ای1

مهندس ارشد پروژه كارخانه ذوب آهن اصفهانفیالتوف- و.و2

جدول شماره1- نیروهای آموزش دیده ایرانی در کشور شوروی- از سال 1345 تا سال 1355ش
)جعفرپور،1396( - )اسناد شماره3-4-5-6(

جدول شماره2- اسامی کارشناسان فنی شوروی در ایران
)شعبانی نصر،106:1376(

دی 801398



به شوروی اعزام شدند را مشاهده می کنیم. 
ماه  دی  در23  اصفهان  ذوب آهن  کارخانه  ساخت  قرارداد 
1344ش/13ژانویة 1966م، منعقد شد و قرار بر این شد که ساخت 
کارخانه از سال 1346ش، آغاز شود و بر اساس پروژۀ پیش بینی شده 
می بایست در ظرف مدت چهار سال به پایان رسد و در1350ش، 
شروع به کار کند. کارخانه ذوب آهن اصفهان، در کوتاه ترین مدت 
ممکن یعنی در فاصله ی چهار تا پنج سال ساخته شد. اولین کلنگ 
ساختمان کارخانه در 23 اسفند 1346ش، به زمین زده شد. نوزدهم 
بهمن 1350ش، کارخانه با اتمام ساختمان کوره بلند، نیروگاه برق، 
و  آگلومراسیون  کک سازی،  شیمیایی،  و  فیزیکی  خانه ی  تصفیه 
کارگاه های کنورتور و نورد، تولید چدن خام را آغاز کرد. در 25آذر 
1351ش، با به کار افتادن واحدعظیم فوالد سازی، کارخانه های تولید 
اکسیژن، کوره های تولید آهک مخصوص و سایر کارگاه های وابسته، 
تمامی  شامل  که  مجتمعی  ترتیب  بدین  گردید.  آغاز  پوالد  تولید 
آهن  و سنگ  زغال سنگ  استخراج  از  فوالد  و  آهن  تولید  مراحل 
گرفته تا ایجاد شمش ها و ورقه های پوالدی می گردید با ظرفیت 
اولیه ی نزدیک به 700هزار تن در مدت کم تر از پنج سال ساخته 

شد و به بهره برداری رسید)رزاقی،169:1381(. 
در کشور ما که اجرای برخی از طرح های وعده داده شده سال ها 
افتد، تحقق پروژۀ ذوب آهن چنان که حتی روز نامه  به تأخیر می 
اطالعات تأیید می کند - به معجزه شباهت داشت. پیشرفت کارهای 
و  کننده  را خیره  آن  باید  بلکه  است،  تنها چشم گیر  نه  ذوب آهن 
 .)27/3/1347 ش12008،  سال42،  )اطالعات،  دانست  اعجاب آور 
تاریخ در کم تر کشوری مشاهده شده است که دو واحد  در طول 
ذوب آهن  ی  کارخانه  و  کبیر  عباس  شاه  سد  مانند  اقتصادی 
اصفهان با این سرعت در مدت کوتاهی به بهره برداری رسیده باشد 
برهان  رضا  احمد    .)19/3/1348 ش12020،  سال43،  )اطالعات، 
و  ساخت  در  عمل  سرعت  می گوید:  ذوب آهن  کارمندان  از  یکی 
بهره برداری این مجتمع عظیم صنعتی ظرف مدت چهار سال بود 
انجام  و  اجرا  در  قدرت  و  نظم  فرماندهی،  در  وحدت  بیان گر  که 
عملیات ساخت و نصب بوده است و در سال 1352ش، پیشرفت کار 
ساخت، نصب و بهره برداری کارخانه باعث تعجب و شگفتیم گردید 
)جعفرپور،160:1396(. اتحاد شوروی نه فقط صنایع ذوب آهن ایران 
را در کشور ایران ایجاد نمود، بلکه در جریان آن به تربیت کاد های 
متخصص ملی اقدام کرد. کارشناسان شوروی نه فقط در تمام مراحل 
ایجاد این صنعت دوش به دوش کادرهای ملی ایرانی کار کردند، 

بلکه تجربه و تخصص خود را در اختیار آن ها گذاشتند. 

در  حال  که  ایران 
ملی  اقتصاد  ایجاد  مسیر 
باید  است،  گرفته  قرار 
مشکالت کوچک و بزرگ 
زیادی را حل کند. یکی از 
پرسنل  آماده سازی  آن ها 
و  تهیه  بود.  ملی  فنی 
و  انسانی  نیروی  تأمین 

کارآمد از واجبات یک طرح عظیم صنعتی و اقتصادی می باشد چرا 
که به عقب انداختن و تأخیر در فراهم کردن این شرایط بر روند 
تولیدی تاثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت. کشور ایران هم به عنوان 
یک کشور جهان سومی و دارای امکانات آموزشی محدود، داشتن 
چنین شرایطی را برای برپایی کارخانه عظیم ذوب آهن احساس کرد 
به همین منظور، شرکت ملی ذوب آهن ایران برای ایجاد هماهنگی 
در انجام امور و هم چنین باال بردن سطح کارایی کارکنان خود، اقدام 
به تأسیس آموزشگاه های حرفه ای و دایر ساختن دوره کالس های 
تخصصی و هم چنین اعزام کارآموز به کشورهای خارج نمود. در مدت 
بالغ بر 5سال در ایران، 4 مرکز آموزشی که با همکاری اتحاد جماهیر 
شوروی ساخته شدند شروع به فعالیت کردند و نزدیک به 8 هزار نفر 

متخصص ایرانی در آن ها فارغ التحصیل شدند.
سال  تا  1347ش  ماه  آبان  از  ذوب آهن،  پرسنل  آموزشی  امور 
مهندسی-  سطح  در  کارآموز  نفر  یک هزار  به  قریب  1350ش، 
هندوستان جهت  و  شوروی  کشورهای  به  فنی  کارگر  و  تکنسین 
1350ش،  سال  خالل  در  و  کرد  اعزام  عملی  و  نظری  کارآموزی 
ریخته گری  نورد،  رشته های  در  کارآموزی  برای  نفر   172 تعداد 
مداوم، استخراج معادن روباز زغال، به شوروی اعزام شدند. با توجه 
به اقدامات گفته شده، از ابتدای سال 1350ش، 278 کارآموز، بعد 
از اتمام دورۀ مربوطه، از شوروی مراجعت نمودند و بالفاصله جهت 
اشتغال در امور بهره برداری به کارخانه معرفی شدند)کار نامه شرکت 
ملی ذوب آهن ایران،1350(. در سال 1351ش، سازماندهی 9 مرکز 
آموزشی دیگربه اتمام رسید و قرارداد مبنی بر سازماندهی 10 مرکز 
آموزشی دیگر هم امضا شد. این شکل آموزش به طور گسترده ای در 
تمامی سازه های در حال ساخت در ایران با همکاری اتحاد جماهیر 

شوروی مورد استفاده قرار گرفت )سند شماره7(.

خالصه ای از فعالیت های آموزشگاه های ذوب آهن
1- آموزشگاه متالوژی در تهران
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آموزشگاه متالوژی جهت تربیت کادر مورد نیاز کارخانه ذوب آهن 
در ابتدا در تهران فعالیت داشت و قرار بود این آموزشگاه، در ابتدای 
سال1351ش، به اصفهان منتقل شود. در سال 1350، 252کارآموز 
به  آموزشگاه، جهت خدمت  این  در  مربوطه  دوره های  از طی  بعد 
واحد عملیات ساختمانی کارخانه معرفی شدند و 67نفر از کارآموزان 

آموزشگاه جهت دوره های علمی به شوروی اعزام شدند.

2- آموزشگاه معدنی در كرمان
نفر   15 و  ایرانی  کارشناس  با26نفر  کرمان  معدنی  آموزشگاه 
از شهریور ماه سال 1349ش،  را  کارشناس شوروی، فعالیت خود 
آغاز نمود. اولین دسته کارآموزان در سپتامبر1971م، برابر با شهریور 
ماه سال 1350ش، دروس تئوری و عملی خود را در رشته های زیر 

به پایان رسانده و در قسمت های مربوطه مشغول به کار شدند.

3- آموزش در كالس های شبانه آموزشگاه در اصفهان
کالس های شبانه آموزش زبان روسی زیر نظر مترجمین آموزشگاه، 
جهت اعزام دوازده نفر تکنسین به شوروی در تاریخ یکم شهریورماه 
1349ش، شروع به فعالیت نمودند و پس از 872 ساعت آموزش 
در تاریخ23 تیرماه 1350ش، کار خود را به اتمام رساندند )کار نامه 

شرکت ملی ذوب آهن ایران،50:1350(.
بیان گر آن است که شوروی  این جدول ها،  اطالعات موجود در 
تمام تالش خود را برای تربیت نیروی متخصص و کارآزموده ایرانی 
کرده است. نیروهای کارگری ساده و یا با مهارت و تخصص نه چندان 
باال در منطقه گرد آمدند و با هدایت و نظارت کارشناسان اعزامی 
اتحاد جماهیر شوروی سابق، فعالیت وسیعی را آغاز نمودند. دولت 
شوروی به لحاظ همکاری های فنی و علمی، نهایت تالش و همکاری 
اتحاد شوروی نه تنها به تعهدات خود در  ایران داشته است.  با  را 
مورد طرح های صنعتی ایران به موقع و تمام و کمال عمل نمود، 
بلکه همزمان با اجرای این طرح ها و پیدایش امکانات جدید به قبول 
تعهدات وسیع تری در امور توسعه ذوب آهن و ماشین سازی و دیگر 

طرح های صنعتی، علمی و آموزشی و نظایر آن ها اقدام کرد. 
از شرایط مهم پیش آمده آن بود که هم زمان با ساخت کارخانه 
ذوب آهن اصفهان، مشکل تأمین مسکن و شرایط زندگی کارگران 
این  با  رابطه  نیز مطرح شد. در  و کارمندان کارخانة آهن و فوالد 
موضوع ایدۀ ساخت شهر متالوژیست ها )فوالد شهر( شکل گرفت که 
ساخت و ساز آن به کمک متدهای پیشرفتة ساخت و ساز مسکن 
انجام شد. با همکاری سازمان های شوروی، طراحی این شهرک و 
ساخت و ساز آن به واقعیت پیوست. این شهر برای سکونت کارکنان 
کارخانه  در 12کیلومتری  و  گرفته شد  نظر  در  ذوب آهن  کارخانه 
حداث شد و و جود یک رشته کوه ممتد از شمال به جنوب، مانع از 
نفوذ هوای آلوده کارخانه به این شهر مسکونی می گردید. مساحت 
تقریبی این شهر، در مرحله نهایی6000 هکتار )به طول11کیلومتر 
و عرض بین 6تا8کیلومتر( در نظر گرفته شد )کار نامه شرکت ملی 
با  ذوب آهن  کارخانه  جوار  در  شهر  فوالد  ایران،1350(.  ذوب آهن 
و  آینده  در  و 200 هزار  هشتاد هزار جمعیت در سال 1350ش، 
شهر ک هایی که در جوار دیگر مراکز صنعتی مربوط به ذوب آهن 
و ماشین سازی در زمین هایی بکر و برای اول بار در ایران ساخته 
شوروی  اتحاد  فنی  و  اقتصادی  کمک های  دیگر  نتایج  از  شده اند 
به ایران به شمار می رود)کیهان،بی تا: 11(. این جمله بیان گر آن 
است که دولت شوروی در ساخت شهر فوالدشهر همکاری الزم را 
با ایران داشت و توانست تا حدودی مشکل تأمین مسکن کارگران 
و کارمندان کارخانه را برطرف نماید. در جدول 4 تعداد کارمندان 
شهر  فوالد  ساخت  در  سال 1350ش،  در  که  را  شوروی  و  ایرانی 

فعالیت داشتند را مشاهده می کنیم.

تأمین اعتبارات مالی از سوی شوروی
ایجاد  شامل  شوروی،  و  ایران  اقتصادی  همکاری های  قرارداد 
کارخانه های ذوب آهن در اصفهان و ماشین سازی در اراک و نصب 
تا آستارا مرز شوروی بود. ایران  از جنوب  لوله گاز  1100کیلومتر 

ایران برای اجرای این قراردادها، اعتباری به مبلغ ششصد میلیون 
دالر نیازداشت. اعتبارات الزم برای طراحی و خرید ماشین آالت و 
تجهیزات و هزینه های کارشناسان مورد نیاز و مخارج کار آموزی افراد 
ایرانی از جانب دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اختیار 
دولت وقت گذاشته شد)اطالعات، سال39، ش9871، 14/7/1344(. 
به موجب موافقت نامه قرار شد شورو ی اعتبارات الزم را جهت اجرای 
پروژۀ ذوب آهن به صورت وام دوازده ساله به مبلغ 286میلیون دالر 
آن  ازاء  در  و  دهد  قرار  ایران  دولت  اختیار  در  درصد  بهرۀ 2/5  با 

تعداد كارآموزاننام رشته

48كارگر كوه بر

26كارگر آتشبار

26ماشینیست حفاری

جدول شماره3
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)جمع)نفركارگرانكارمندانتاریخ

7483157فروردین

7185156اردیبهشت

7086156خرداد

7386159تیر

7184155مرداد

7085155شهریور

6982151مهر

7282154آبان

7786163آذر

7686162دی

7587162بهمن

7686162اسفند

تعداد رشته هازمان فارغ التحصیلیسیكلدیپلم دو سالهدیپلم یكسالهدوره

10رشتهمهر1348--367اول

دو رشتهمرداد69-1349""

5رشتهخرداد1349--117دوم

5رشتهدی1349--133سوم

دو رشتهفروردین1350---"

یک رشتهنیمه دوم فروردین271350--"

دو رشتهمهر871350--چهارم

جدول شماره4- پرسنل ایرانی و شوروی آموزشگاه حرفه ای اصفهان در سال 1350ش
)کار نامه شرکت ملی ذوب آهن،1350(

جدول شماره5- فارغ التحصیالن آموزشگاه حرفه ای ذوب آهن اصفهان
)نشریه ماهانه آموزشگاه حرفه ای ذوب آهن اصفهان،ش1و2، مهر و آبان1350: 72(

گاز و محصوالت کشاورزی و سنگ های معدنی ایران را خریداری 
لوله  احداث خط  با  کند)کیهان، سال23، ش6722،9/10/1344(. 
سراسری گاز ایران به شوروی، پشتوانه خوب و قابل اطمینانی برای 
به وجود آمد.کارخانه ذوب آهن  احداث چنین پروژه های عظیمی 
اصفهان در ازاء صدور گاز به روسیه از آن کشور خریداری شد و در 

نزدیکی شهر ریز از توابع لنجان بنا گردید )جعفرپور،247:1396(.
اتحاد جماهیر شوروی تعهد همکاری فنی  توافق نامه  این  طبق 

با ایران را در ساخت کارخانه آهن و فوالد به قدرت تولیدی-600
ایران  لوله سراسری  500هزار تن فوالد در سال در اصفهان، خط 
از میادین نفتی جنوبی تا مرز ایران - شوروی و هم چنین کارخانه 
ماشین سازی را به عهده گرفت. به این منظور اتحاد جماهیر شوروی 
به ایران وامی پرداخت کرد )سند شماره2(. در جدول زیر وام های 
پرداختی شوروی به ایران در طی سال های1345 تا1351ش، برای 
راه اندازی و توسعه کارخانه ذوب آهن اصفهان، کارخانه ماشین سازی 

Sc
ien

tifi
c-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny

83 دی 1398



تعداد كارگرنام محلتعداد كارگرنام محل

815كرمان96اراک

850شیراز167زنجان

900گیالن176سیستان و بلوچستان

1100مازندران212همدان

1600خوزستان232كردستان

2500خراسان289لرستان

2801تهران320آذربایجان

3220چهارمحال375باختران

11190اصفهان425یزد

602فریدن

27870جمع

تعداد كارمنداننام محلتعداد كارمنداننام محل

210كرمان27اراک

245شیراز46زنجان

254گیالن47سیستان و بلوچستان

283مازندران52همدان

397خوزستان58كردستان

630خراسان77لرستان

747تهران78آذربایجان

821چهارمحال97باختران

2774اصفهان105یزد

142فریدن

7090جمع

جدول شماره 6- توزیع منشا جغرافیایی کارگران ذوب آهن اصفهان
)دفتر شمارۀ 16 کارگران ذوب آهن، موجود در ادارۀ عمومی و کارگزینی ذوب آهن اصفهان،سال 1357(

جدول شماره 7- توزیع منشا جغرافیایی کارمندان ذوب آهن اصفهان
)دفتر شمارۀ 17 کارمندان ذوب آهن، موجود در ادارۀ عمومی و کارگزینی ذوب آهن اصفهان،سال 1357(

13471348134913501351نوع ماده معدنی

303031050335040309030زغال سنگ

2416329502150سنگ  آهن
جدول شماره8- تعداد کارکنان ذوب آهن اصفهان در رشته های مختلف

)مجله سال نامه آماری1352، ش8: 388(
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اراک و احداث خط لوله گاز و تأسیس آموزشگاه های حرفه ای، را 
می بینیم.

مرحله یكم ساخت كارخانه ذوب آهن
و  ایران  اقتصادی  روابط  پیشرفت  منظور  به  اقدامات  مهم ترین 
این  نتیجه ی  انجام گرفت، در  شوروی در سال1343ش /1966م، 
به امضا رسید که دولت  ژانویه 1966م، قراردادی  اقدامات در 13 
ایران با کمک فنی شوروی، یک کارخانه ذوب آهن را در نزدیکی 
اصفهان، یک کارخانه ماشین سازی در اراک و لوله کشی از معادن 
جنوبی گاز و نفت تا آستارا در مرز ایران و شوروی را ایجاد کرد. 
کارخانه ذوب آهن اصفهان در دو مرحله راه اندازی شد. مرحله اول آن 

در سال 1346ش، با همکاری شوروی شروع به کار کرد و در سال 
1350مورد بهره برداری قرار گرفت و نخستین فرآورده های چدن از 
کارخانه ذوب آهن اصفهان بیرون آمد با آغاز بهره برداری کوره بلند 
در این مرحله، کارخانه از تیرماه سال 1350ش، با3585نفر کارمند 
ایران،  ذوب آهن  ملی  شرکت  )کار نامه  کارنمود  به  شروع  کارگر  و 
و  مالی  منابع  محدودیت  به  توجه  با  شوروی  کارشناسان   .)1350
مواد اولیه خصوصاً ذخایر زغال سنگ، ظرفیت کارخانه را در فاز اول، 
احداث  اجرایی  کردند.کارهای  تعیین  سال  در  فوالد  تن  550هزار 
ساختمان واحدهای مختلف کارخانه از سال1346ش، آغازشده بود و 
با ایجاد کارگاه های کک سازی، آگلومراسیون و کوره بلند شماره یک 

جمع)نفر(كارگران)نفر(كارگران)نفر(تاریخ

6415391603فروردین

6715291596اردیبهشت

6817871855خرداد

6618091875تیر

6918781947مرداد

7219372009شهریور

7419952069مهر

7521262201آبان

7821362214آذر

7920202099دی

8419432027بهمن

8819522040اسفند

جدول شماره9- پرسنل ایرانی و شوروی واحد ساختمانی فوالدشهر در سال 1350ش
)کار نامه شرکت ملی ذوب آهن ایران،1350(

نحوه مصرفمحل اعتبارمبلغسالردیف

تأسیس كارخانه ذوب آهنشوروی260 میلیون روبل11345

خرید تجهیزات ماشین سازی اراکشوروی80 میلیون دالر21347

تأسیس آموزشگاه های حرفه ایشوروی8میلیون روبل31349

تكمیل و افزایش ظرفیت كارخانه ذوب آهنشوروی260میلیون روبل41351

جدول شماره10- وام های پرداختی شوروی به ایران از سال 1351-1345
)عباسی ماکرانی،121:1396(
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در نیمه اول دی ماه 1350، بهره برداری از مجتمع با تولید چدن آغاز 
شد و تولید محصوالت فوالدی نیز با راه اندازی بخش فوالد سازی و 
مهندسی نورد در دی ماه 1351ش، با ظرفیت 550هزار تن در سال 

شروع شد)جعفرپور،38:1396(.
مرحله دوم )توسعه كارخانه ذوب آهن(

موافقت  نامه ی  1972م،  مارس   15 1351ش/  اسفند   24 در 
میان  اصفهان  ذوب آهن  کارخانه  توسعه  برای  دیگری  همکاری 
در  کشور  دو  نخست وزیران  حضور  با  شوروی  و  ایران  دولت های 
کاخ وزارت امور خارجه ایران امضا شد)طاهراحمدی،156:1393(. 
مناسبات  به  نظر  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  ایران 
حسن هم جواری بین ایران و شوروی و بنا به تمایل طرفین برای 
توسعه و تحکیم همکاری های اقتصادی، که بر اساس منافع متقابل 
هر دو طرف می باشد، این موافقت  نامه را منعقد نمودند. بنابراین 
موافقت  نامه قرار شد، شوروی مجددا 260 میلیون روبل برای پرداخت 
بهای ماشین آالت و وسایلی که برای افزایش ظرفیت کارخانه تا1/9 
میلیون تن در سال الزم است در اختیار ایران بگذارد. این وام نیز 
با بهرۀ 2/5 درصد به ایران پرداخت شد. به همین منظور، در سال 
به  رسیدن  برای  توسعه  طرح  اجرایی  و  ساختمانی  1351کارهای 
بلند شماره2  کوره  احداث  با  در سال  فوالد  ظرفیت1900000تن 
و توسعه بخش های مختلف آگلومراسیون، کک سازی، فوالد سازی، 
نورد و... شروع گردید و عملیات ساختمانی کمپلکس چدن در سال 
اتمام رسید )سند شماره3(. در سال 1355، مرحله  1357ش، به 
با کمک  تن،  میلیون  با ظرفیت 1/9  ذوب آهن  توسعه ی  دوم  ی 
کارشناسان شوروی به اتمام رسید )اطالعات، سال48، ش14912، 

 .)22/10/1353
نتیجه 

کارخانة ذوب آهن اصفهان یکی از اقتصادی ترین طرح های صنعتی 
قبل و بعد از انقالب در کشور است که در کوتاه ترین زمان با همکاری 
دنبال  به  از سال 1306ش،  ایران  ایجاد شد. دولت  دولت شوروی 
احداث کارخانه فوالد بود به همین منظور در ابتدا خواهان همکاری 
با ایاالت متحده آمریکا و دول غربی از جمله آلمان و فرانسه شد 
اما به انجام نرسید و سرانجام دولت شوروی در 23 دی ماه سال 
1344ش، با پیشنهاد ایران مبنی بر ساخت این مجتمع، موافقت 
کرد و قراردادیبین طرفین منعقد شد. شوروی متعهد شد که عملیات 
نقشه کشی و اکتشاف اولیه را انجام دهد و هرگونه وسایل و ماشین 
ایران به دست نمی آید، تأمین نماید و  آالت و مواردی را که در 
کارشناسان خود را برای جمع آوری اطالعات اولیه به ایران بفرستد 

و در ساختن کارخانه نظارت داشته باشد. هم چنین دولت شوروی 
متعهد شد که وامی 12 ساله به مبلغ 260میلیون روبل و با بهرۀ 
5/2 درصد جهت پرداخت هزینه های کمک های فنی این طرح در 
اختیار ایران قرار دهد. طبق قرارداد بین ایران و شوروی قرار بر این 
شد که کارخانه ذوب آهن در سال 1350ش/1971م، به بهره برداری 
برسد ولی این اتفاق نیفتاد و کار ساخت کارخانه در تاریخ معین شده 
به اتمام نرسید. بنابراین در 19مرداد 1351ش/10آگوست1972م، 
موافقت نامة جدیدی بین ایران و شوروی به امضا رسید که عالوه 
یافت.  افزایش  نیز  تولید آن  بر تکمیل کارخانه ذوب آهن، ظرفیت 
شوروی متعهد شد که ظرف 5 سال آینده مجددا اعتباری به مبلغ 
بهای ماشین آالت و وسایلی که  برای پرداخت  260 میلیون روبل 
برای افزایش ظرفیت کارخانه تا 9/1میلیون تن در سال الزم است در 
اختیار ایران بگذارد. این وام نیز با بهرۀ 5/2درصد به ایران پرداخت 
و  اروپایی  اکثر کشورهای  که  در سال هایی  دولت شوروی  گردید. 
آمریکا از کمک به ایران خود داری می کردند با تمام توان و با حداکثر 
تالش، در ساخت این پروژه عظیم شرکت کرد و به نحو مطلوبی 
از ال به الی اسناد،  این مطلب را می توان  ایران همکاری نمود.  با 
سخنان پرسنل و کارکنان قدیمی و با سابقة ذوب آهن اصفهان به 
طور کامل درک کرد.دولت شوروی از نقطه آغاز ساخت کارخانه، تا 
آخرین مرحله، در زمینة فنی، علمی، ومالی،با اعطای وام به ایران به 
بهترین نحو ممکن با ایران در ساخت این پروژه غظیم همکاری کرد 
و تنها با یک سال اختالف از زمان وعده داده شده سرانجام در سال 
1351ش، کارخانه ذوب آهن اصفهان به بهره برداری رسید وآرزوی 

دیرینه ایرانیان به تحقق پیوست.
منابع و مآخذ
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ایده تاسیس انجمن مدیران پیشگام این مجتمع عظیم صنعتی به 
منظور بهره مندی بیشتر از دانش و تجربه مدیران پیشکسوت ذوب آهن 
اصفهان توسط تعدادی از مدیران بازنشسته شکل گرفته و امید می رود 
در راستای شکوفایی صنعت فوالد کشور قدم های موثری بردارد. جای 
هیچگونه تردیدی نیست که ذوب آهن اصفهان به عنوان شناسنامه 
صنعت فوالد کشور با قدمت بیش از نیم قرن دانش تخصصی و تجربه 
ارزشمند،تالشگرانی را آموزش داد و تربیت کرد که صنایع فوالد کشور 
به یُمن حضور آنها شکل گرفتند، رشد کردند و شکوفا شدند و به عنوان 
یادگاری ماندگار از این مادر صنعت فوالد کشور بر پهنه گسترده نقشه ایران 

زمین، خوش درخشیدند.
چندین جلسه با حضور تعدادی از عالقه مندان به این موضوع تشکیل 
شد و پس از بحث و بررسی های الزم اساسنامه ای برای آن با رعایت قانون 
تجارت تهیه و به مراجع ذی ربط ارایه گردید و خوشبختانه از طرف سازمان 
برنامه و بودجه و استانداری اصفهان پس از اصالحاتی مورد تایید قرار گرفت 

و جهت ثبت نهایی به اداره ثبت شرکت ها تحویل شد.
با توجه به اهداف تعریف شده در اساسنامه و همچنین نامه تایید به 
سازمان برنامه و بودجه اصفهان به نظر می رسد این انجمن بتواند با عضویت 
گرفتن اکثریت کارشناسان خبره ذوب آهن و طرح مسایل و مشکالت 
صنعت فوالد و ارایه راه حل های مناسب از طریق بهره مند شدن از توان 

همه اعضاء انجمن، خدمات موثری به صنعت بنماید. 

این انجمن به نوبه خود یک ایده جدید است و اقدامات بعدی آن مسلماً 
نیاز به بحث و بررسی های کارشناسی دارد و چنانچه بتواند نظر سایر 
بنگاه های فنی و اقتصادی را جلب نماید و عالوه بر بهره گیری از دانش و 
تجربه اعضاء رسمی خود، از دانش روز نیز استفاده نماید موفق خواهد بود. 
در مجمع عمومی که با حضور اعضاء هیئت موسس برگزار شد هیات 

مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
1 - جناب آقای مهندس داریوش شهیدی رئیس هیات مدیره 

2 - جناب آقای مهندس حسین آذربایجانی نایب رئیس هیات مدیره 
3 - جناب مهندس آقای محمد رضا فرقدانی عضو اصلی هیات مدیره 

4 - جناب آقای مهندس آتش انتظامی عضواصلی هیات مدیره 
5 - جناب آقای مهندس حسین فخاری عضو اصلی هیات مدیره و 

دبیر انجمن 
6 - جناب آقای مهندس حمید قانونی عضو علی البدل هیئت مدیره 

7 - جناب آقای مهندس فخاری عضو علی البدل هیئت مدیره
8 - جناب آقای مهندس مجید طالیی بازرس اصلی 

9 - جناب آقای عبداهلل صالحی فروز بازرس علی البدل
حمایت های بی دریغ مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن، 
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی و همکاران ایشان در راستای تاسیس 

انجمن پیشگامان ذوب آهن اصفهان جای بسی قدردانی دارد.

تشکیلانجمنمدیرانپیشگامذوبآهناصفهان

سال 1355 - مراسم افتتاحیه ذوب آهن اصفهان
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ذوب آهن اصفهان به عنوان صنعت شاخص 
فوالد کشور با پرورش نیروی انسانی توانمند 
خویش در کنار ساخت این مجموعه عظیم در 
نیز  کشور  صنایع  سایر  اندازی  راه  و  ساخت 
نقشی به واقع جاودانه داشته است به نحوی که 
نام ذوب آهن اصفهان به آن ها هویت بخشیده 
است. پیشکسوتان بسیاری در این راستا نقش 
داشتند که نام و یادشان را گرامی می داریم و 
به روح عزیزانی که دست روزگار آن ها را از ما 
سبب  به  آنان  فرستیم  می  درود  نمود،  جدا 
جاودانه  همیشه  تا  شان  خالصانه  خدمات 

هستند. 

شهال بابا زاده 
متولد سال 1328 در شهر سنندج که پس 
از مدت کوتاهی به تهران نقل مکان کرد، سال 
1348 وارد ذوب آهن اصفهان شد. با توجه به 
یادگیری  شرکت  در  روسی  نیروهای  حضور 
زبان روسی ضروری بود که دوره ای یک و نیم 
ساله را در تهران و در ادامه دوره شیمی را در 
آموزشگاه متالورژی سابق طی نمود و با سمت 
سرپرست شیفت آزمایشگاه کوره بلند در ذوب 

آهن اصفهان مشغول به کار شد.   
» اولین لحظه ای که وارد ذوب آهن شدم 
با شوق فراوان به راننده آژانس گفتم، این کوره 
بلند است و با دستم کوره را نشان دادم، آن 
را مانند فرزندم دوست دارم. محل کار احمد، 

همسر مرحوم خودم را بعد از 30 سال مشاهده 
کردم«. بابازاده این عبارت ها را با شوق گفت و 
از همسر خود نیز این گونه یاد کرد : »می خواهم 
از همسرم، احمد ایازپور بگویم؛ سال 1322 در 
کرمانشاه متولد شد و در سال 1347 در ذوب 
آهن اصفهان استخدام شد، مهندس متالورژی 
کوره  سرپرست  نظیر  هایی  سمت  در  و  بود 
بلند، سرپرست آزمایشگاه مرکزی و دفتر فنی 
خدمت نمود و سال 1366 پس از 30 سال 
افتخار  به  فوالدکشور  صنعت  قطب  در  کار 

بازنشستگی نائل شد. «
به  و  آشنا شدم  آهن  در ذوب  احمد  با   «
بود.  انگیزی  خاطره  روزهای  انجامید.  ازدواج 
همسرم بسیار خوش اخالق، منظم و مردمی 
بود، واقعاً هزاران حیف شد که او را از دست 
دادم. )اشکی که در چشمانش بود به خوبی 
دیده می شد...( همسرم سال 1356 تصادف 
بسیار بدی در جاده قم داشت و متاسفانه از 
ناحیه پا دچار آسیب جدی شد چندین عمل 
جراحی سخت در این خصوص انجام داد اما 
به علت عفونت شدید به نتیجه نرسید لذا از 
طریق ذوب آهن به کشور انگلستان اعزام شد 
و یک سال و نیم در آنجا اقامت داشت چندین 
تنها  به دلیل  اما  بودم  را در کنارش  اول  ماه 
بودن فرزندان به ایران بازگشتم ایشان نیز بعد 
از این مدت برگشتند و بنده در منزل مرتب 
با کمال افتخار از ایشان پرستاری می نمودم. 
هفتم خردادماه 1385 بود که حین ورزش در 
پارک بدون هیچ سابقه ای به دلیل عارضه قلبی 

متاسفانه فوت کردند. .. «
این زوج پیشکسوت گویی زندگی خود را با 
ذوب آهن و به خصوص کوره بلند شریک بوده 
اند و آن را مانند فرزند خود می دانند. بابازاده 
از این صنعت و تجهیزاتش همچون یک عزیز 

دوست داشتنی سخن می گوید :

بلند که  از کوره  ارسالی  نمونه های  » در 
اندازه می گرفتیم گاهی مقدار گوگرد متغیر بود 
که این مهم در تولید چدن تاثیر برجسته ای 
داشت. نتیجه آزمایش ها را به مهندس ایازپور 
ارائه گزارش  از  دادم، روزی پس  گزارش می 
نتیجه  بابت  و  با احمد صحبت کردم  تلفنی 
آزمایش فنی ابراز نگرانی نمودم، دقیقاً  خاطرم 
هست گفت : نگران نباش من قدم که به محیط 
کوره بگذارم متوجه پارامترها می شوم و این 
موضوعی بود که سایر همکارانش نیز با شگفتی 
آن را مطرح می کردند. سال 1354 از ذوب 
با  آهن دوست داشتنی بر اساس تواقفی که 
همسرم نمودیم، خداحافظی ظاهری کردم چرا 
که همیشه ذوب آهن همراه من است. اعتقادم 
این بود که وقتم را کامل صرف تربیت فرزندان و 
رسیدگی به امور تحصیلی آینده سازان کشورم، 
ایران بنمایم. همکاران خانم خودم را به یاد دارم 
که بی ریا بدون توجه به مبلغ دریافتی خودشان 
از جان و دل زحمت می کشیدند البته در دو 
و  تالش  امیدوارم  خانواده.  و  اقتصاد  جبهه 
از  بیش  آهنی  ذوب  بانوان  خالصانه  کوشش 

پیش مورد توجه قرار گیرد.  
اساسی  تعمیرات  برای  ویژه  به  همسرم 
کوره بلند به همراه مهندسین، تکنسین ها و 

کارگران زحمتکش 72 ساعت را در کارخانه 
می گذراندند. هیچ موقع برای کار زیاد و نبودن 

بارهروانکهنذوبآهناصفهان
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در منزل به ایشان گالیه نمی کردم به همراه 
سه فرزندم محیط خانواده را به نحوی برنامه 
ریزی می کردم که ایشان بتواند دقایقی را توام 
با آرامش در منزل طی نماید. به خاطر دارم 
شب های زیادی بود که به کالم خودش می 
گفت کوره بیمار است و ما دکترها باید سریع بر 
بالین بیمارمان حاضر شویم. .. از اینکه در یک 
محیط کاری مشغول بودیم بسیار خوشحال 
بودم چرا که ایشان را در محل کار می دیدم.  

گرمی  و  تجمالت  بدون  ساده،  زندگی   
داشتیم. صفا و صمیمیت در خانه ما همیشه 
حکمفرما بود. منزل سه فرزندم نیز هم اکنون 
مانند همان خانه گذشته است. .. همسرم دو 
جمله طالیی داشتند که همیشه مطرح می 
زیاده  نکنید،  به هیچ کسی حسادت  کردند: 
خواه نباشید. این دو جمله از همان دوران در 
ذهنم نقش بست و همواره مورد توجه من بوده 

و است. 
آلبومی از تصاویر زمان ساخت ذوب آهن را 
آوردم تا با شما نسل جدید ورق بزنیم. اندوهی 
این  بود.  اش  چهره  در  شوقی  و  کالمش  در 
عکس کوره بلند است، این عکس درخت بیدی 
است که از گذشته در این زمان بود و خاطرم 
هست که نهالی کوچک بود و آن را آبیاری می 
کردیم و امروز من آن درخت تنومند را در ذوب 
آهن دیدم، این عکس. ...  او گفت. این آلبوم 
را ساشا که سرپرست یکی از گروه های روس 
بود آماده کرد و در همان سال ها به همسرم 

هدیه دادند که یادگاری بسیار ارزشمند برای 
من است. 

علت  به  نیز  بازنشستگی  از  بعد  همسرم 
عشق و عالقه فراوانی که به ذوب آهن اصفهان 
داشت با تاسیس شرکت معبر چدن با مهندس 
معتکف، سایر همکارانش و همچنین پسرم نیما 
ایازپور برخی از کارهای پیمانکاری ذوب آهن 
را انجام می داد و این عشق به کار و تعلق به 

کارخانه را نشان می داد و بس. .. 
ذوب  سالگی  که 50  خبر  این  شنیدن  با 
آهن دوست داشتنی نزدیک است، در کمترین 
ساعت خودم را از تهران را به کارخانه رساندم، 
من  خاطرات  تمام  منبع  اصفهان  آهن  ذوب 
است . .. بسیار خوشحالم که این صنعت بزرگ و 
ریشه دار ایران که رنسانس کشور بود علی رغم 
سختی ها و مشکالت در آستانه 50 سالگی قرار 
دارد، از این بابت به ذوب آهنی بودن خودم می 
بالم. .. نیروی انسانی ماهر، دلسوز، تالش شبانه 
روزی، وجدان کاری، تکنولوژی همه و همه این 
شناسنامه صنعت ایران را به 50 سالگی رساند، 
ذوب آهنی از دیدگاه من هر جای این جهان 
باشد برای ذوب آهنی که با عشق ساخته است 

قلبش می تپد، تا باد چنین بادا. .. 
برخی  قدیم که  نسل  برای  است  شایسته 
متاسفانه در کنار ما نیستند طلب رحمت و 
برای نسل جدید که آینده سازان ذوب آهن 
افزون  روز  توفیق  و  آرزوی سالمتی  هستند، 

داشته باشم.  

عباس دادا 
سال  در  اصفهان  در   1325 سال  متولد 
1347 به عنوان شاگرد ممتاز از آموزشگاه در 
رشته جوش برق فارغ التحصیل شد و همان 
سال نیز در بخش اسکلت فلزی فعالیت در ذوب 
آهن اصفهان را آغاز نمود. وی کالمش را با این 
جمله آغاز کرد : حدود هشت سالی می شد که 
درخواست  به  قبالً  بودم،  نیامده  آهن  ذوب 
مسئولین برای امور فنی در شرکت رفت و آمد 

داشتم . 

شیبانی  مهندس  مدیرعاملی  زمان  در 
سرپرست  با  را  فعالیتم  و  شدم  استخدام 
جوشکاری دستی، اتوماتیک، مونتاژ و. .. آغاز 
از آن مسئولیت  انقالب، پس  تا زمان  نمودم 
مدتی  بنده سپرده شد.  به  بلند  کوره  مونتاژ 
در این زمینه فعالیت داشتم و پس از ساخت 
کوره بلند شماره 2، به دستور مهندس نیلی 
برای ساخت فوالد مبارکه به همراه تعدادی از 
همکاران به آن مجموعه منتقل شدیم. به یاد 
با  آنها را  دارم اصالح قطعات و سوراخ کاری 
دریل و مگنت شروع کردیم و چندین قطعه را 
برای شروع کار انجام دادم. پروژه فوالد مبارکه 
که قرار بود توسط یک شرکت ایتالیایی انجام 
شود با مشاهده توانمندی و پشتکار همکاران 
به تیم ما سپرده شد. به یاد دارم زمانی که از 
شرکت ایتالیایی برای بازدید و تایید به فوالد 
مبارکه آمدند سر میز ناهار از طریق مترجم 
خودشان از تیم ما تشکر کردند که این موضوع 
روحیه ای مضاعف برای فعالیت بیشتر به اعضا 

بخشید.  
فوالد  در  کارگاه  چندین  ساخت  از  پس 
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برای  وقت  آهن  راه  مدیر  دستور  به  مبارکه 
تعمیرات کوره بلند شماره یک به خانه خودمان 
مهندس  بازگشتیم.  اصفهان(  آهن  )ذوب 
کوره  مدیریت  زمان  آن  در  موتمن  سیروس 
بلند را عهده دار بودند، دقت و پشتکار ایشان در 
کار زبانزد همه بود. گروهی که از شرکت های 
مختلف )آزاد( برای تعمیرات آماده بودند، ایشان 
قبول نکردند و کار را به تیم ما سپردند که با 
تالش و کوشش شبانه روزی همکاران و نظارت 
ایشان کار به خوبی به پایان رسید. روزی به 
شوخی به ایشان گفتم مهندس، به منزل سر 
نمی زنید در پاسخ گفت من خانواده را به تهران 
فرستادم تا با تمرکز کامل تمام وقت در اختیار 

ذوب آهن باشم. 
کالم مهندس موتمن اثری خاص در بنده 
ایجاد کرد واقعاً عشق به ذوب آهن اصفهان 
حتی بر خانواده هم در آن زمان غلبه کرده 
کارخانه  این  موفقیت  رمز  نظر من  به  و  بود 
عظیم تنها عشق به کار بود و بس. مهندس 
علی صادقی معاون وقت کوره بلند، مهندس 
مجتبی فردیار مسئول مکانیک بخش، مهندس 
کیوان  مهندس  زاده،  مقاره  مهندس  فنایی، 
آرا، مهندس ایرانی و مهندس اربابیون و. .. از 
جمله مدیران پرتالش آن دوران بودند. یاد آن 
روزهای سخت و شیرین را همیشه گرامی می 
دارم، یادش بخیر. این جمالت با تبسم همراه با 

جدیت بر زبان این پیشکسوت جاری شد. 
نداشتم،  توجهی  خودم  حقوقی  فیش  به 

تنها به پیشرفت کار فکر می کردم و هر روز به 
نحوی میزان آن را اندازه گیری می کردم. در هر 
بخشی که نیاز به کار بود با عالقه فراوان حاضر 
می شدم. رزق حالل نیز برکت فراوانی داشت 
و بحمدا... فرزندانم در مدارج عالی مشغول به 
تحصیل هستند. دوران حضور اولیه مهندس 
احمد صادقی در ذوب آهن را به خاطر دارم 
ایشان شب ها نیز از کارگاهها بازدید داشتند و 
ساخت قطعات و تعمیرات را کنترل می نمودند. 
ذوب آهن اصفهان یک آرزوی ملی برای ایرانیان 
بود که با سختی های فراوان در دوران قبل از 
انقالب و بعد از آن غلو نیست اگر بگویم با عشق 
ساخته شد و جان که از آن در دوران جنگ و 

بعد از آن دفاع گردید. 
در  صنعتی  مادر  شرکت  این  شدم  مطلع 
آستانه پنجاه سالگی قرار دارد این خبر مسرت 
بخش مانند خون، انرژی یا هر چیز دیگری مرا 
به وجد آورد. درخت تنومند ذوب آهن اصفهان 
که نهال های بسیاری را کاشت و در به ثمر 
رساندن آنها نیز با جان و دل تالش کردیم هم 
اکنون در آستانه پنجاه سالگی قرار دارد و این 
افتخار بزرگی برای کشور ایران و تک تک افتخار 
آفرینان ذوب آهنی است، مبارکتان باد مردان 
روزهای سخت، گوارای وجودتان این شیرینی. 
از اینکه در این مجموعه صنعتی گذران عمر و 
کسب تجربه نمودم بسیار خوشحالم و همچنان 

نیز آماده خدمت هستم.  
اولتیلیزاتور  دمونتاژ دیگ  و  مونتاژ  تعمیر، 

بدون حضور کارشناس روسی برای اولین بار 
انجام  اصفهان  اینجانب در ذوب آهن  توسط 
گرفت، همچنین مونتاژ و دمونتاژ اشتانگ کک 
سازی نیز برای اولین بار با تغییر طرح از یک 
هفته کار به یک روزکار تقلیل یافت. در ساخت 
افتخار  که  میبد  فوالد  شرکت  اندازی  راه  و 
داشتم در خدمت مهندس علی صادقی معاون 
وقت کوره بلند باشم. همچنین در ساخت و 
راه اندازی کوره فوالد نطنز جهت اصالح طرح 

چینی انجام وظیفه نمودم. 
 حسین كشاورزیان 

متولد سال 1328 شهر مالیر هستم و سال 
1349 در ذوب آهن اصفهان به عنوان مونتاژ 
تکنولوژ استخدام شدم. بر این اساس در اکثر 
بخش های کارخانه افتخار فعالیت داشتم. سال 
65 بر اساس بخشنامه بازنشستگی با 15 سال 
سابقه کار، متقاضی و بازنشسته شدم. شاید 
برای برخی این سوال مطرح شود چرا بنده با 
15 سال سابقه کار از ذوب آهن دوست داشتنی 
جدا شدم. علت آن فقط و فقط کسب تجربه 
بیشتر بود. در این کارخانه عظیم هم که فعالیت 
داشتم نمی توانستم در یک بخش بمانم هر 
لحظه به دنبال تجربه و یادگیری بودم. البته 
از طریق فعالیت با شرکت ها و مجموعه هایی که 
به نحوی با ذوب آهن در ارتباط بودند همچنان 

با این شرکت تعامل داشتم. 
دانشگاه  یک  واقع  به  اصفهان  آهن  ذوب 
بزرگ بودکه دانشکده های بسیاری دارد کک 
سازی، آگومراسیون، فوالد سازی و. .. هر کدام 
مرکزی بودند که بدون هیچ چشمداشتی دانش 
فنی را در محیطی عملیاتی آموزش دادند و 

دی 981398



مهد پرورش چهره های شاخص بسیاری شدند. 
پوالدمردانی که شب ها و روزهای بسیاری را 
دور از خانواده در این مراکز با عالقه و تحمل 
نمودندوبه عنوان  فراوان سپری  سختی های 
مایه مباهات صنعت فوالد کشور  یک سفیر 
شدند که البته این مسیر همچنان ادامه داد. 
عظمت این شرکت بزرگ فوالدی اجازه نمی 
داد کمتر و کوچکتر از آن کار کنیم. به واقع 
عشق به کار در ذوب آهن به نوعی در وجود 
به  دارم  یاد  به  بود.  شده  نهادینه  افراد  همه 
عنوان مثال مهندس موتمن بیشتر ایام را در 
کارخانه سپری می کرد، زمانی که فوالدشهر 
می رفت پس از زمان کوتاهی به کارخانه بر می 
گشت. به نوعی آرام و قرار در وجود کسی وجود 
نداشت. پوالد مردان ذوب آهنی مانند حلقه 
های یک زنجیر فوالدی مستحکم برای ساخت 
و راه اندازی ذوب آهن اصفهان که یک آرزوی 
ملی بود، جانانه تالش کردند. به خاطر دارم، 
جوشکاری که در ارتفاع انجام می شد متاسفانه 
بعضاً با حادثه همراه بود. یک نفر از همکاران 
از ارتفاع سقوط کرد زمانی که او را به محلی 
منتقل کردند هنوز پزشک به بالین او نرسیده 
بود که نفر بعدی دواطلبانه برای جوشکاری 
جایگزین می شد، ترس از حادثه هیچ معنایی 

نداشت عشق به کار بود و بس. .. 
بنده تا همیشه در کنار ذوب آهن اصفهان 
هستم حتی اگر روی ویلچر باشم و کارخانه نیاز 
به حضور من داشته باشد با جان و دل بازمی 

گردم. زمانی که از کنار کارخانه های کوچکی 
که به هر دلیلی تعطیل شده عبور می کنم، 
عمق وجودم را اندوه فرا می گیرد. نسل جدید 
نیز مانند حلقه های یک زنجیر مستحکم نیاز 
است برای رشد و اعتالی بیش از پیش ذوب 
آهن تالش کنند. چرا که ما تو را آسان نیاوردیم 
به دست. .. دعا می کنم ذوب آهن اصفهان 50 
سال دیگر نیز عمر پر خیر و برکت داشته باشد و 
جشن نیم قرن دوم فعالیت خود را با نسل هایی 
مختلف جشن بر پا نماید. ) چهره شاد و صدای 
لرزان ( درپایان الزم است از آقایان مهندسین 
علی صادقی و مجتبی فردیارکه اعتبارشان را به 

من اعتماد کردند تشکر و قدردانی نمایم. 
احمد حكیمی 

در اتوبوس به مقصد فوالد میبد در حرکت 
بودم زمانی که برای مصاحبه تماس گرفتند و 
گفتند برای گفتگو در خصوص پنجاه سالگی 
کارخانه به ذوب آهن بیایید از شدت خوشحالی 

گریه کردم و می خواستم از بین راه برگردم. 
و  هستم  تبریز  شهر   1326 سال  متولد 
سال 1348 در زمان مهندس دانش راد، وارد 
ذوب آهن اصفهان شدم. فعالیتم را از قسمت 
بهره  در  و  نمودم  آغاز  بهداشتی  تاسیسات 
پایان رساندم. 24  به  برداری در سال 1370 
سال از دوران خدمتم به صورت شیفت گذشت. 
به ذوب آهن اصفهان  عشق و عالقه خاصی 
داشتم به نحوی که کار در سد ارس را کنار 
گذاشتم و با مطلع شدن از جذب نیرو در ذوب 

آهن با عالقه فراوان وارد اصفهان شدم. پس 
از بازنشستگی نیز برای تعمیرات کوره شماره 
2 به کارخانه دعوت شدم و چهار سال نیز به 
صورت قراردادی کار کردم. هم اکنون در فوالد 
میبد مشغول به کار هستم و از تجربیات که در 
ذوب آهن اصفهان به عنوان یک دانشگاه کسب 

نمودم استفاده می نمایم. 
فرم هوای دم کوره بلند را برای اولین بار در 
فوالد میبد و سپس در ذوب آهن اصفهان با 
همکاری سایر دوستان در سال 1383 تعمیر 
نمودیم تا نیازمند خارجی ها نباشیم.  قبالً این 

فرم از شوروی وارد می شد. 
در زمان انقالب به یاد دارم گفتند کارخانه 
تعطیل شود امکان تعطیلی کک سازی وجود 
دریچه  طریق  از  شبانه  همین  برای  نداشت. 
تعادل چوب داخل کوره می ریختیم تا روشن 
شده و کک ها گرم شوند. خاطرات کاری من 
بیشتر از خانوادگی است. خاطرم هست، روزی 
همسرم به من گفتند اگر بگویند خنک کننده 
کوره بلند سوخته است سریع در هر شرایطی 
خودت را به ذوب آهن می رسانی و این به واقع 
عشق و عالقه به کار است و دیگر هیچ. .. در 
کارخانه فرصتی را به چک کردن فیش حقوقی 
اختصاص نمی دادم هر روز میزان پیشرفت کار 
را به هر نحو ممکن رصد می نمودیم نقاط قوت 

را تقویت و ضعف ها را یادداشت می کردیم تا 
برطرف نمایم. این موضوع انرژی و انگیزه ای 
مضاعف به ما می داد. جدای از قسمتی که کار 
می کردیم نسبت به سایر قسمت های شرکت 
نیز حساس بودیم و با روی گشاده در خصوص 
عملکرد یکدیگر در آن دوران سخت مباحثه 
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شبانه  های  تالش  این  حاصل  کردیم.  می 
آهن  ذوب  اقتصاد  شکوفایی  و  توسعه  روزی 
و تبع تاثیری گذاری بر کل کشور بود. بنده 
پیش وجدان خودم راحت و آسوده هستم چرا 
که با هرآنچه در توان داشتم قلباً در ذوب آهن 
اصفهان به سهم خویش تالش کردم و از این 

بابت بسیار خوشحال هستم. 
 زمانی که ازدواج کردم با همسرم صحبت 
کردیم و به تفاهم رسیدیم و برنامه ریزی شده 
و بر اساس در آمد، جدول زندگی را تنظیم 
حالل  رزق  برکت  از  خوشبختانه  و  نمودیم 
ذوب آهن زندگی خوبی داریم و فرزندانم نیز 
تحصیل کرده و موقعیت اجتماعی خوبی دارند. 
افتخار می  همسرم به ذوب آهنی بودن من 
کند و با کسب هر لوح تقدیر و یا عنوان دیگر 
بسیار خوشحال می شود که این موضوع انگیزه 

بیشتری برای فعالیت به بنده می دهد. 
بنده با این جمله که گفته می شود ذوب 
آهن اصفهان یک دانشگاه است موافق هستم اما 
دانشجویان این دانشگاه باید بیش از پیش قدر 
این محیط را بدانند و واقعاً از سرمایه های آن 
استفاده کنند. مباحث مالی تنها بُعد کوچکی از 
کار است، بهره گیری از دانش و تکنولوژی وکار 
تیمی در محیط فنی، ُدر گرانبهایی است که 
در هر محیطی مهیا نیست. ذوب آهن اصفهان 
همچون یک صدف این مروارید های گرانبها را 
برای نسل های مختلف نگهداری می نماید تا 
آن ها با عشق و عالقه در این مکتب منشأ خیر 

و برکت باشند. 
در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده 
بسیار  آهن  ذوب  سالگی  پنجاه  از  گفت  بود 
خوشحال هستم احساسم قابل توصیف نیست. 
زمان بازنشستگی که می خواستم از شرکت 
بروم یک ساعت آنجا گریه کردم زیرا از خانه 
اصلی خودم دور می شدم. باید بیشتر از خانه و 
کاشانه، صنعت خودمان را دوست داشته باشیم. 

اسماعیل ایرانی 
از سال 1385 که برای بازدید به ذوب آهن 
اصفهان آمدم سالیان بسیاری می گذرد که به 
کارخانه نیامده بودم، من و همسرم در سال 58 

ازدواج کردیم و ماه عسل را به متل کارخانه 
آمدیم و امروز هفتم اسفندماه سال 1396 نیز 

در همان متل مستقر شدیم. 
متولد سال1327 در استان آذربایجان شرقی 
) شبستر (، در سال 1352 با تحصیالت لیسانس 
مهندسی صنایع وارد ذوب آهن اصفهان شد و 
در سال 1376 به افتخار بازنشستگی نایل شد.

اولین  در  طبیعی  درس  دبیر  سال 1344 
جلسه کالس چهارم دبیرستان رشته طبیعی از 
بچه ها علت انتخار رشته ریاضی را سوال کردند 
و من در پاسخ گفتم پیگیر رویدادهای صنعتی 
کشور بودم و مطلع شدم قرارداد ساخت ذوب 
آهن اصفهان در شرف انجام است، من به خاطر 
انتخاب  را  ریاضی  کارخانه رشته  این  در  کار 
از  کردم، دبیرمان با تعجب گفت یعنی واقعاً 
االن به فکر رفتن به ذوب آهن هستی گفتم، 

بله و ایشان آرزوی توفیق برای من داشتند. 
و  علم  دانشگاه  وارد  و  گرفتم  ریاضی  دیپلم 
صنعت ) هنر سرای عالی ( سابق شدم و در 
رشته تحصیلی مهندسی صنایع تحصیل کردم. 
در دی ماه 52 در خیابان ابتهاج تهران برای 
مصاحبه و امور استخدامی رفتم و 27 اسفندماه 
روز  اولین  وارد ذوب آهن شدم.  سال 1352 
را به خاطر دارم مهندس گوهریان سرپرست 
مهندسی کل مکانیک بودند ایشان بنده را به 
معرفی  ساالویوف  اسم  به  روس  کارشناسی 
کردند، رفتم دفتر این کارشناس، به من گفت 
: ایرانی ببین باید ساعت هفت صبح قبل از 
کارگران لباس پوشیده در کارگاه حاضر باشی، 
بعد از آنها از کارگاه بروی و هر روز حداقل یک 
مرتبه همه کارها را چک کنی. نظم و انضباط 

آن روزها همواره مثال زدنی است. همسرم را 
می بردم به تهران و بعضاً فرصت این کار هم 
بیایند  ایشان  پدر  تماس می گرفتم  نداشتم 
و همسرم را ببرند که تنها نباشند زیرا مدت 
تا یک هفته  تعمیرات  برای  ویژه  به  طوالنی 
هم می شد که منزل نمی رفتم. به خاطر دارم 
مهندس موتمن روزی با پای گچ گرفته شده 
در محل کار حاضر می شد، عشق به کار در آن 

دوران قابل توصیف نیست. 
همیشه سعی می کردم ریزه کاری ها را از 
روس ها فرا بگیرم در این خصوص خاطره ای از 
تنظیم تجهیزات و بارگیری کوره بلند را تعریف 
می کنم. انجام یکی از تنظیمات طوالنی شد 
به خاطر دارم مهندس آذربایجانی نیز ناظر این 
کار بودند و کارشناس روسی به نام کولوپوف 
این  در  فوالدی  کار شد، طناب  این  مشغول 
مسیر تعادل الزم را نداشت، در آن صحنه من 
توضیحات الزم را برای انجام این کار ارائه دادم 
که تعجب همه را برانگیخت زیرا مدت کوتاهی 

بود که به کارخانه آمده بودم. 
به  را  صنعت  الفبای  اصفهان  آهن  ذوب 
بگویم  توانم  می  جرأت  به  آموخت.  ایرانیان 
حدود اکثر صنایع کشور حیات خود را مرهون 
این کارخانه بزرگ هستند و این افتخار بسیار 

بزرگی برای ذوب آهن است. 
نسل جدید شرکت توقعات مالی از کارخانه 
دارند اما نیاز است در این خصوص تعادل رعایت 
شود نتیجه تالش و کوشش آنها همین حقوقی 
می شود که دریافت می کنند لذا جانانه کار 
کردن است که زندگی آسوده را به همراه دارد. 
رسیدن ذوب آهن به 50 سالگی را به فال 
نیک می گیرم و به نسل قدیم و جدید تبریک 
عرض می نمایم. عزیزانی که بین ما نیستند اما 
از جان برای ذوب آهن مایه گذاشتند نیز روح 

شاد و نام شان نیز همیشه جاودانه است. 
در  که  عزیزانی  روح  به  فرستم  می  درود 
بین ما نیستند و از جان خود در راه بقای این 
مجتمع عظیم گذشتند. امثال شهید محمد 
سیاح در حادثه بمباران کارخانه در حال انجام 
حوادث  در  یا  و  رسیدند  شهادت  به  وظیفه 
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گوناگون کارخانه جان خود را از دست دادند. 
که  ایرانی  مهندس  همسر  شهال صابری 
بود گفت: اسماعیل  این گفتگو همراه ما  در 
عالقه بسیار زیادی به ذوب آهن داشت و دارد. 
روزهای بسیاری را دور ایشان گذراندم اما از 
اینکه همسرم در چنین شرکت بزرگی فعالیت 
برکت  ایشان  حقوق  بودم.  خوشحال  داشت 
زیادی داشت، ما هم خانواده ساده و به دور از 
تجمالت بودیم و زندگی معمولی اما صمیمی 
داشتیم. از اینکه امروز در ذوب آهن اصفهان 
انشاا...  هستم  خوشحال  بسیار  یافتم  حضور 
نسل جدید نیز مانند نسل صبور و قانع گذشته 
بتوانند روز به روز به وجدان کاری در راستای 
رشد و اعتالی این کارخانه که متعلق به جایی 
جای ایران زمین است کوشا باشند. قبول دارم 
شرایط فعلی با دوران گذشته تفاوت بسیاری 
با مدیریت  نیز  با  اما نسل جدید  کرده است 
توانند  باال می  انتظارات  هزینه ها و نداشتن 
روزهای خوبی را در کنار خانواده بگذرانند و 

همین خوبی هاست که باقی می ماند.
انشاا... ذوب آهن اصفهان تا همیشه پایدار 
باشد و روز به روز به افتخارات صنعتی ایران 

بیفزاید. 
سید حسین بدري

متولد سال 1319 در شهر اصفهان، در سال 
1347 با مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی 
مکانیک به استخدام ذوب آهن در آمد و در 
سال 1374 به افتخار بازنشستگی نایل شد. 

ابتدا در شروع کار به سمت های مهندس مونتاژ 
تجهیزات اسکلت فلزي جراثقال ها و کوره بلند 
درکمپلس اسکلت فلزي انجام وظیفه نمود. در 
سال 1351 با شروع بهره برداری کوره بلند به 
مهندسی کل مکانیک کارخانه منتقل گردید. 
برخی از سمت های وی عبارتند از : مهندس 
بازرس فني تجهیزات، سرپرست قسمت فني 
مهندسي کل مکانیک )بازرس فني( و در سال 
1359 به عنوان قائم مقام مهندسي کل در 
امور نگهداري و تعمیرات ذوب آهن. وی هم 
اکنون مدیر ارشد نگهداري، تعمیرات و خدمات 
مهندسي شرکت مهندسي مرآت پوالد است. 

49 سال فعالیت در ذوب آهن 
ساخت کارخانه ذوب آهن و بهره برداری از 
آن آرزویی برای همه ایرانیان بود چرا که جوانان، 
با دریافت مطالب علمی از دانشگاه وارد صنعت 
ذوب آهن شده و با آموزش فني مهندسي آشنا 
شده و در این دانشگاه بزرگ مشغول به کار 
می شوند. با سعي و کوشش بحمدا... این آرزو 

تحقق پذیرفت و در روز 11 دي ماه سال 1350 
مطابق با اول ژانویه با خروج چدن مذاب از کوره 
بلند چشم و دل همه کارکنان و جوانان ایراني 
روشن شد، سپس به ترتیب فوالدسازي، نوردها 

و سایر قسمت ها شروع به کار کردند. 
به منظور توسعه روز افزون، ذوب آهن ابتدا 
نیاز است نیروهاي متخصص را حفظ نموده و 
جوانان از پرتو علم وصنعت آموزش هاي الزم 
را ببینند ثانیاً سعي و کوشش برای ارتقاء تولید، 
با  تعامل  همچنین  و  کاری  وجدان  داشتن 
کشورهاي توسعه یافته و فنون جدید را مورد 

توجه قرار دهند.  
بنده در طول خدمتم در ذوب آهن همیشه 
و  ها  نگراني  رفع  تولید،  افزایش  به  نگاهم 
نگهداري تعمیرات و تجهیزات بود که با عالقه 

فراوان ادامه یافت. 
در زمینه مسئولیت اجتماعي نیز ضمن انجام 
به عنوان یک بسیجي استانداردها و  وظایف 
دستورالعمل هاي کارخانه را همواره مورد توجه 
قرار می دادیم به ویژه دستورالعمل هاي ایمني 
برداري  بهره  در جلسه  دارم  به خاطر  فني.  
ساختمان رسالت در سال 1355 که کارشناسان 
روسي نیز حضور داشتند، کارشناس ایمني و 
فني اظهار داشت دستورالعمل هاي ایمني را با 
خون نوشته اند از جهت توجه به موارد ایمني. 
احساس من این است کارخانه عظیم ذوب 
آهن متعلق به ملت جمهوري اسالمي ایران 
و  تالش  همدلي،  با  همه  است  نیاز  و  است 
کوشش در جهت نگهداري تجهیزات، صرفه 
از پیش آن  جویي و رشد و شکوفایی بیش 

کوشا باشیم. 
خاطره من روز 29 اسفند سال حدودا 67 
بود که زنگ بزرگ داخل کوره بلند افتاد. شبانه 
تعمیرات  پرسنل  و  مسئولین  همه  بالفاصله 
انجام  را  مقدماتي  های  فعالیت   51 کارگاه 
دادیم و صبح روز عید ساعت 8 صبح در اتاق 
فرمان کوره بلندجلسه برقرار و همه مسئولین و 
پرسنل نیز حضور داشتند و اقدامات الزم جهت 
طراحي و ساخت محور کمکي وجوشکاري به 
زنگ توسط آقاي همتي جوشکار درجه یک 
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الهي زنگ  با حول و قوه  انجام و  کارگاه 51 
بیرون آورده شد و نهایتاً به مدت سه روز کلیه 

کارها انجام و راه اندازي گردید.
مجتمع عظیم ذوب آهن سند زنده اي است 
که به دست ما به امانت سپرده شده و ما باید 
این امانت را به طور صحیح نگه داشته و به 
دست دیگران بسپاریم وسعی وکوشش کنیم 
که چرخه تولید به نحو مطلوب حرکت داشته 

باشد. 
در  مسئولیت  زمان  در  است  ذکر  شایان 
و  فعالیت  جهت  به  مکانیک  کل  مهندسی 
کوشش و انجام وظیفه در سال 1371 افتخار 
دریافت لوح تقدیر از مدیر عامل محترم ذوب 
آهن مهندس احمد صادقی را در کارنامه کاری 

خود ثبت نمودم. 
محمدرضا شریفی

محمدرضا شریفی از تالشگران ذوب آهن 
عرصه  پیشکسوتان  از  او  اما  نیست  اصفهان 
رسانه محسوب می شود و اولین فردی است که 
فعالیت های رسانه ای را در فوالدشهر آغاز نمود 
و در این زمینه با ذوب آهن اصفهان همکاری 

های خوبی داشته است. 
سال 1326 در لنجان متولد شدم. با وجود 
50 سال فعالیت مطبوعاتي در ذوب آهن و 
فوالدشهر که با مشقت هاي فراوان همراه بوده 
و با وجودي که ده ها نفر را جهت کار به بخش 
فکر  به  خودم  ام  کرده  معرفي  مختلف  هاي 
استخدام در ذوب آهن نبوده و استخدام این 

کارخانه نشدم. 
50 سال فعالیت مطبوعاتي دارم و از سال 
46 و بنیان گذار مطبوعات فوالد شهر بودم. 
به  خدمتگزاري  مرهون  را  هایم  موفقیت 
همنوعانم مي دانم و هر چیزي که دارم متاثر از 
این است که توانسته ام با تالش و آثارم مشکلي 
را از پیش پاي مردم برداشته و باعث خوشنودي 

هموطنانم شوم.
ذوب آهن قبل با ساخت فوالدشهر و شهرک 
واحد فعالیت خود را در منطقه آغاز نمود و 
پس از افتتاح پروژه کارخانه و تولید محصوالت 
کنون  تا  بوجودآمد.  درآن  بزرگي  تحوالت 

تغییرات چشمگیري از همه نظر در آن مشاهده 
شده و افتخاري است براي کل کشور. 

ذوب آهن نقش خود را در صنعت کشور به 
خوبي ایفا نموده و به خصوص در زمان جنگ 
تحمیلي تاثیر بسیار زیادي داشته است. این 
شرکت به مراکز صنعتي و فرهنگي منطقه، 
استان و کشور کمک هاي شایسته اي کرده 
است لذا از اینکه ذوب آهن درمنطقه من و 

زادگاهم مثمرثمر بوده احساس خوبي دارم . 
گفتگو با پیشكسوت ورزش كوهنوردی 

ذوب آهن اصفهان
و  چالش ها  با  حاضر  عصر  در  زندگی 
به  نیاز  لذا  است  همراه  بسیاری  فرصت های 
زندگی  برای  مثبت  انرژی  دریافت  و  آرامش 
این  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  سالم 
موضوع در محیط های کاری صنعتی به دلیل 
دارد.  مضاعف  توجه  به  نیاز  فعالیت ها،  نوع 
بنابراین ذوب آهن اصفهان از بدو تاسیس در 
کنار تولید محصوالت متنوع فوالدی با برندی 
مطرح در عرصه جهانی همواره از طریق برنامه 
های فرهنگی، ورزشی، هنری و. .. به پاسداشت 
نیروی انسانی و ایجاد روحیه شادابی و نشاط در 
این سرمایه های ارزشمند توجه نموده است. 
کارخانه  این  دار  ریشه  های  ورزش  از  یکی 
عظیم که طرفداران بسیاری نیز دارد، ورزش 
کوهنوردی است. تالشگر ذوب آهنی که در 
سال 48 با مدرک کارشناسی رشته علوم وارد 
این شرکت شد در مصاحبه با خبرنگار ما از 
با ورزش کوهنوردی  پیوند خویش  چگونگی 
سخن گفته است. خواندن این مصاحبه خالی 

از لطف نیست. 

محمد جواد برنا که از بدو ورود به ذوب آهن 
اصفهان در حوزه منابع انسانی فعالیت داشته 
و در سال 75 با سمت سرپرست طرح های 
پیمانی شرکت بازنشسته شده است گفت: نسل 
قدیم ذوب آهن اصفهان، راه اندازی این شرکت 
بزرگ را یک آرزوی ملی قلمداد می کردند و 
با عشق و عالقه فراوان برای ساخت کارخانه 
تالش می کردند. مسئولین شرکت و باشگاه 
فرهنگی ورزشی نیز از همان ابتدای تاسیس 
شرکت به دلیل حضور کارکنان در این محیط 
سخت و خشن برنامه های ورزشی را برای ایجاد 
روحیه شادابی و نشاط در بین کارکنان در نظر 
گرفتند که یکی از آنها ورزش کوهنوردی بود. 

وی که هم اکنون عضو هیات مدیره شرکت 
همزمان   : افزود  است،  فوالد  فناوران  تعاونی 
از طریق تشکیل گروه  فعالیت در شرکت  با 
کوهنوردی سبز که عنوان آن نیز از طبیعت 
گرفته شده بود به همراه همکاران، قله های 

بسیاری را با کمترین امکانات فتح نمودیم. 
محمد جواد برنا با اشاره به اینکه ذوب آهن 
اصفهان بزرگترین جنگل مصنوعی کشور را 
دارد تصریح کرد: این مهم نشان دهنده توجه 

این شرکت مادر صنعتی به مقوله محیط زیست 
و تاثیر آن در بهره وری است. این موضوع در 
ورزش کوهنوردی به نحوی دیگر نمود یافته 
است. همکاران پس از فعالیت در جبهه صنعت 
کشور،  اقتصاد  اعتالی  و  رشد  برای  تالش  و 
ساعاتی و بعضاً چند روزی را در قالب گروه 
کوهنوردی در دامان طبیعت می گذارند و با 
صعود به قلل این کشور چهار فصل، لحظه های 
به یاد ماندنی را ثبت می نمایند و سپس با 
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بیش  و کوشش  تالش  برای  مضاعف  روحیه 
از پیش به شرکت باز می گردند. پوالد مردان 
ذوب آهنی با تالش شبانه روزی و عرق جبین 
پذیر  انعطاف  ذوب  به  را  سخت  سنگ  خود 
تبدیل می نمایند و نام ذوب آهن را در جهان 

پر آوازه می نمایند. 
این تالشگر ذوب آهنی گفت: از همان دوران 
اولیه که تیم کوهنوردی را تشکیل دادیم از 
برنامه مختلف مانند صعود به قله ها و حضور 
در طبیعت عکس های را با آن دوربین قدیمی 
که داشتم تهیه کردم که هر یک از آن سراسر 
خاطره است. تصمیم گرفتم این مجموعه آلبوم 
که از سال 1350 با کمک همکاران و حمایت 
مسئولین جمع آوری کردم به روابط عمومی 
ذوب آهن اصفهان تقدیم نمایم که به یادگار 

برای استفاده نسل های مختلف باقی بماند. 
می دانم  شایسته  گفت:  برنا  جواد  محمد 
کوهنوردی  مربی  و  پیشکسوت  زحمات  از 
مرحوم  همچنین  و  جمالی  حسین  مرحوم 
حسن روحانی که سرپرست گروه کوهنوردی 
زمینه ورزش  این عزیزان در  یاد کنم.  بودند 
کوهنوردی ذوب آهن اصفهان جایگاه ویژه ای 
داشتند و یاد و خاطره آن ها تا همیشه جاودانه 

است.  
وی گفت : مطلع شدم ذوب آهن اصفهان در 
آستانه 50 سالگی قرار دارد. به واقع با شنیدن 
این خبر احساس خاصی به بنده دست داد. 
ذوب آهن اصفهان، صنعت را در ایران شکوفا 
وجود  صنعت  از  تصوری  این  از  قبل  کرد، 
کارخانه  این  مدیون  جامعه صنعتی  نداشت، 
بزرگ است که دانش علمی را عملیاتی نمود. 
این رویداد بسیار مهم برای خانواده بزرگ ذوب 
روزهای  یادآور  ایرانیان  سایر  و  اصفهان  آهن 
سختی است که آرزوی ملی ایرانیان را به ثمر 

رساندند. 
عظیمی  قادر  آقایان  خدمات  از  پایان  در 
مربی پیشکسوت، رمضانعلی فرهادی و همه 
ورزش  خدمت  در  که  دیگری  همنوردان 
نمایم.  تشکر می  و هستند  بوده  کوهنوردی 
انشااهلل این تالش ها که داوطلبانه و افتخاری 

انجام شده است همچنان ادامه داشته باشد. 

نسل سوم میراث دار ذوب آهن شد
با توجه به پنجاه ساله شدن ذوب آهن، این 
شرکت به دست سومین نسل سپرده و اداره می 
شود. نمونه عینی مورد آن رضا براتی چمگردانی 
است که از اولین پرسنل شاغل در ذوب آهن 
اصفهان بوده و پس از وی، فرزندانش به نام 
های امامقلی و جعفر براتی به عنوان نسل دوم 
پرسنل ذوب آهن اصفهان پا به عرصه صنعت 
گذاشتند و در حال حاضر نوه های ایشان به 
نام های سعید و حسین براتی در این کارخانه 

شاغل هستند. 
رضا براتی چمگردانی متولد 1314، هفتمین 
نفری بوده که به عضویت تیم مطالعاتی زمین 
های منطقه طبس، به لحاظ حصول اطمینان 
از دارا بودن پارامترهای مناسب جهت احداث 

کارخانه ذوب آهن ایران درآمده است. 

طبق اظهارات وی در دهه 40 گروه مطالعات 
موذنی  مهندس  سرپرستی  به  خاک شناسی، 
در شهرستان  واقع  بیابان طبس  های  زمین 
لنجان را با حفر چاه های گمانه به عمق 10 الی 
15 متر و نمونه برداری از خاک های عمق زمین 

بررسی می کنند.
اطراف  روستاهای  از  نفرات  امر،  ابتدای 
همچون چمگردان، پیاده به محل کار آمد و 
شد داشتند سپس جهت ایاب و ذهاب پرسنل، 
کامیون های کراز را تدارک می بینند که پرسنل 
در قسمت بار کامیون مستقر و به محل کار 

منتقل می شدند. 
انجام  از  بعد  سال   2 حدود  وی  گفته  به 

مطالعات خاک شناسی منطقه، احداث ذوب 
آهن در بیابان طبس تایید و تصویب می شود. 
همزمان با عقد قرارداد احداث ذوب آهن توسط 
شرکت روسی، کار شن برداری از زمین های 
اطراف رودخانه زاینده رود شروع می شود و 
زمین های کشاورزی کنار رودخانه که از شن 
مرغوبی جهت بتن سازی در زیر ساخت های 
کارخانه برخوردار بوده، گود برداری می شود 
و به مرور دریاچه قایقرانی کنونی پدید می آید 
که عمق برخی نقاط آن تا 30 متر نیز می رسد.

وی افزود: موقعیت منطقه طبس از پتانسیل 
خوبی جهت احداث کارخانه ذوب آهن با توجه 
به اهمیتی که این صنعت در آن برهه از زمان 
برای کشور داشت برخوردار بود که از آن جمله 
می توان به قرار داشتن در مرکز جغرافیایی 
به همه  کشور، دسترسی مشترک و یکسان 
نقاط کشور، وجود آب کافی، امنیت، نوع خاک 
و استحکام زمین اطراف، تامین منابع آسان 

)مواد اولیه، نیروی انسانی،. ..( اشاره داشت.
جبهه  در  آهن  ذوب  طرف  از  براتی  رضا 
های نبرد حق علیه باطل در سال 1366 در 
کاری  تجارب  و  یافت  مجنون حضور  جزیره 
وی شامل گروه مطالعات زمین شناسی منطقه 
جهت احداث صنعت فوالد، مدیریت حراست، 

مدیریت حمل نقل می باشد. 
اولین فرزندشان به نام امامقلی براتی استخدام 
سال 1361 شاغل در کارگاه کنورتور و میکسر 
به   1383 سال  در  که  فوالدسازی  مدیریت 
افتخار بازنشستگی نایل شدند و فرزند دیگر وی 
جعفر براتی می باشد که سال 1362 کار خود را 
در مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت شروع 

و در سال 1388 بازنشسته شده است.
در حال حاضر نیز نوه های وی سعید براتی 
شاغل  اکنون  هم  که   1390 سال  استخدام 
در مدیریت HSE و حسین براتی مستخدم 
سال 1391 شاغل در مدیریت آگلومراسیون 

می باشند. 
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و  افتخارات  خاطرات،  از  مملو  سال هاي  مقدس  دفاع  سال هاي 
مختلف  نهادهاي  و  دولتي  هاي  ارگان  مختلف،  اقشار  رشادت هاي 

انقالبي  و مردمی کشور ما است.
چونان  اسالمي  انقالب  تاریخ  در  مقدس  دفاع  سال  هشت 
این  و  مي درخشد  کشورمان  تاریخ  تارک  بر  تابان  خورشیدي 
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.
تولیدي در جهت  این میان نقش موسسات و کارخانه هاي  در 
تامین 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 تامین 
تعمیر  متخصص،  نیروهای  اعزام  تدارکات،  تامین  و  انساني  نیروي 
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 
در  آهن  ذوب  مقدس،  دفاع  هاي  ارزش  و  آثار  توسط ستاد حفظ 
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 به شرح 

زیر ارایه شده است:

الف: نیروي انساني 
اعزام نیروهاي نظامي، رزمي، تخصصي، امدادگري، تربیت مربي 
. ر جهت آموزش نظامي طي 103 دوره به تعداد 21465  ش. م 
نفر. تعداد ایثارگران کارخانه در جبهه هاي جنگ حق علیه باطل 
تعداد  نفر،  آزادگان 86  تعداد  نفر،   تعداد شهدا 286  نفر،   13456

جانبازان 1400 نفر. 

ب: خدمات فني، مهندسي وتجهیزات
1- تحویل زاغه بتني به ستاد جنگ و ارگان ها و سپاه پاسداران تا 

تاریخ 67/4/27 به تعداد 20935 عدد 
2- ساخت 200 تن سنگر فلزي 

 200 چهارگوش  تسمه   60 میلگرد   56 میلگرد  تحویل   -3
چهارگوش 104 و چهارگوش 80 معادل 11260 تن جهت ساخت 

مهمات و کاربردهاي جنگي ) نورد (
4- اعزام وسیله نقلیه اتوبوس و میني بوس به تعداد 10898 روز 
و خودرو سبک به تعداد 346 دستگاه به طور مداوم با راننده در طول 
جنگ به مدت 68183 نفر ساعت، تعمیر دستگاه ها و ادوات جنگي 
و ارسال ماشین آالت شامل کراز، ماز، کمپرسي، تریلر، کامیون باري، 

بونکر، سیمان و تانکر آب پاش به مدت 3864 روز 

نقشموثرذوبآهناصفهاندردفاعمقدس

مقدس  دفاع  سال هاي 
و  خاطرات  از  مملو  سال هاي 
افتخارات و رشادت هاي اقشار 
هاي  ارگان  اجتماعي  مختلف 
مختلف  نهادهاي  و  دولتي 
ما  كشور  مردمی  و  انقالبي  
است. هشت سال دفاع مقدس 
در تاریخ انقالب اسالمي چونان 
خورشیدي تابان بر تارک تاریخ 

كشورمان مي درخشد.
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5- در طول هشت سال دفاع مقدس بیش از یکصد هزار قطعه 
توسط نیروهاي متعهد و متخصص در قسمت هاي مختلف کارخانه 
جهت تامین 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 :
♦ ساخت شعله پوش هاي توپ 130 میلي متري، قطعات توربین، 
محور  یاتاقان،  مقرتفنگ،  دنده،  چرخ  انواع  دندانه اي،  دیسک هاي 
لنگ، میله فنر ارتجاع، توپ ، پین، تعمیر انواع ماشین تراش، فلنج، 
تعداد  به  فلزي  اسکلت  گري،  ریخته  حرارتي،  آهنگري،  مکانیکي، 
9478 قطعه و به وزن 428 تن ) مهندسي کل مکانیک ( مرات پوالد 
نافي     R.P.G.7 سوزن  قطر    R.P.G.7 سوزن  تراشکاري   ♦
خمپاره ، پین پلهاي متحرک به تعداد 44821 عدد و به وزن30000 

کیلوگرم ) مرکز آموزش توحید (
♦ آنالیز شیمیایي تعیین مارک قطعات ارسالي از جهاد سازندگي 
انجام  مختلف  قطعات  روي  بر  حرارتي  عملیات  انجام  ها  جبهه  و 
آزمایشهاي مکانیکي شامل کشش؛ خمش، سختي ، انجام آزمایشهاي 
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 ( 
ایجاد  سیرن،  نصب  وضعیت،  اعالم  الکترونیکي  مدار  ساخت   ♦
شبکه فرمان و تغذیه آن، نصب یکدستگاه مرکز 20 شماره اي در 
پدافند هوایي، نصب یکدستگاه 50 شماره اي در محل آتشبارگردان ، 
تعمیر و نگهداري تلفنها 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 8/5 کیلومتر سیم 

کشي و نصب ترمینال ها و جعبه ترمینال هاي مربوطه )مخابرات( 

نظامي  صنایع  یک  گروه  آب  تصفیه خانه  اندازي سیستم  راه   ♦
بخار  دیگ هاي  و  حرارتي  اندازي سیستم  راه  و  بازسازي  اصفهان، 
صنایع نظامي اصفهان )گروه 4 شیمیایي( که در ارتباط با بمباران 
 4 گروه  سولفوریک  اسید  بخار  دیگ  اندازي  راه  بود.  دیده  آسیب 
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 
پایه میل  انژکتور، میل سوپاپ،  کربال و لشکر نجف. تحویل پمپ 
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 (
هوایي،  ضد  سیستم  ها،  ترانس  انواع  ژنراتورها،  انواع  تعمیر   ♦
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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مؤسسه خیریه والفجر كاركنان 
ذوب آهن 

خداوند  لطف  به  تشكیل:  تاریخچه 
متعال با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی 
ذوب  محترم  ای  خانواده  از  زیادی  تعداد 
آهنی که سرپرست آنها فوت یا بعلت حواث 
مختلف ازکارافتاده یا معیل بودند و درآمد ها 
با  نداشت  تناسبی  هم  با  آنها  هزینه های  و 
مساعدت مدیران محترم و به همت تعدادی از 
همکاران محترم خّیر صندوق خیریه والفجر از 
سال 1362 فعالیت خود را جهت کمک رسانی 
به خانواده های محترم نیازمند از محل کمک 
های همکاران عزیز خّیر شروع و برای رعایت 
قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی ایران 
هیئت مؤسس 20 نفره که اکثراً از مدیران و 
سرپرستان خّیر کارخانه بودند نسبت به تدوین 
اساسنامه اقدام و این صندوق با عنوان مؤسسه 
خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن سال 1375 
در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و با 
افزایش 10 نفر دیگر به اعضاء هیئت مؤسس 
در سال 1392 مؤسسه با هیئت امناء 30 نفره 
و هیئت مدیره 7 نفره و دو بازرس فعالیت خود 

نیاز تعداد زیادی از خانواده ها مرتفع گردیده 
است.

با احداث یک باب تاالر در فوالدشهر   -5
شرایط آسان برای برگزاری جشن های عقد و 
عروسی و... برای جوانان عزیز فراهم و هزینه 
های مربوطه با تخفیف ویژه و بصورت اقساط 
دریافت و درآمدهای نیز کاًل به مؤسسه و از آن 

طریق به نیازمندان اهداء می گردد.
6- فعالیت مؤسسه از زمان تأسیس سال 
در  سال   30 بمدت   1392 لغایت   1362
کارخانه بود که ورود خانواده ها به آن محل 
برای تعداد زیادی از آنها غیر ممکن و برای 
بعضی هم خیلی مشکل بود که جهت رعایت 
برای  فوالدشهر  در  مناسب  محلی  آنها  حال 

مراجعه آنها در نظر گرفته شده است.
و چند  آزادگان  آژانس  نمودن  دایر  با   -7
رفاهی  امکانات  کارخانه  سطح  در  بوفه  باب 
برای همکاران عزیز فراهم گردیده است که 
عواید حاصل از آنها به مؤسسه اهداء می گردد.

موسسه خیریه قائم الرضا
سال 1375  در  قائم الرضا  خیریه  موسسه 
به  اقدام  تاسیس  ابتدای  از همان  و  تاسیس 

را ادامه می دهد.
فعالیت های مؤسسه : 

1- فعالیت های مؤسسه از سال 1362 تا 
زمانی که به ثبت رسیده مشخص نمی باشد 
ولی طبق دفاتر قانونی از سال 1375 تا کنون 
بیش از چهل میلیارد ریال به خانواده هائی 
که واجد شرایط بودهاند جهت کمک هزینه 
ازدواج، درمان، معیشت، رددین و غیره اهداء 

گردیده است.
2- شاخص ترین کمک ها خرید و اهداء 
خانواده  دو  برای  مسکونی  خانه  باب  دو 
شهرستان  در  آهنی  ذوب  سرپرست  بی 
حدود  ارزش  به  سده  و  فوالدشهر  های 

1/700/000/000 ریال می باشد.
که  نیازمندان  از  زیادی  تعداد  برای   -3
شرایط کمک بالعوض نداشته اند مبلغ زیادی 
وام قرض الحسنه از طریق قرض الحسنه های 
منطقه با شرایط سهل کارسازی گردیده است.

4- با جمع آوری و اهداء لوازم خانگی نظیر 
یخچال، اجاق گاز، تلویزیون، فرش، لباسشوئی، 
غیره  و  پوشاک  و  غیره  و  آشپزخانه  لوازم 
همکاران عزیزی که نیازی به آنها نداشته اند 

فعالیتهایخیریهخانوادهبزرگذوبآهناصفهان

 از سال 1375 تا كنون 
بیش از  چهل میلیارد ریال 
به خانواده هائی كه واجد 
شرایط بوده اند جهت كمک 
هزینه ازدواج، درمان، 
معیشت، رددین و غیره اهداء 
گردیده است.
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ارائه خدمات حمایتی و مددکاری به خانواده 
العالج  صعب  بیماران  و  سرپرست  بی  های 
در  سپس  استمراردارد.  همچنان  که  نمود 
راستای ایفای رسالت خویش مسئولیت اداره، 
نگهداری و توانبخشی حدود 300 مددجوی 
شبانه  صورت  به  و جسمی  ذهنی  توان  کم 
روزی در مرکز توانبخشی شهید مدنی زرین 
شهر را نیز به عهده گرفت که این مهم تاکنون 
ادامه دارد. این موسسه به منظور همسو شدن 
زمینه  در  جامعه  مختلف  اقشار  نیازهای  با 
های اجتماعی فرهنگی و حمایتی از ابتدای 
سال 1395 اقدام به راه اندازی مرکز مشاوره 
اختالالت  زمینه  در  روانشناختی  خدمات  و 
خانواده،  ازدواج،  بالینی،  افسردگی  خلقی، 
تربیتی، تحصیلی، شغلی، سازمانی و...... نموده 
و با ارائه این خدمات گام مثبتی در فرآیند 
پیشگیری و درمان عوارض اجتماعی برداشته 
و ادامه این اقدامات را سرلوحه فعالیت خویش 

قرار داده است.
فعالیتهای جاری موسسه خیریه قائم 

الرضا
1- بخش خدمات نیکوکاری و مددکاری 
اجتماعی: ارائه خدمات مددکاری، حمایتی و 
اجتماعی به خانواده های بی سرپرست، بیماران 

و  تاسیس  ابتدای  از  نیازمند  و  مستمندان 
فعالیت مؤسسه خیریه قائم الرضا فعال بوده 
و هدف حمایت و کمک به نیازمندان جامعه 
فعال در شهر  از طریق دو دفتر  را  خدماتی 
می  ارائه  زیر  شرح  به  اصفهان  و  فوالدشهر 

نماید.
الف. کمک هزینه درمان و دارو به بیماران 

صعب العالج و سرطانی.
ب. کمک هزینه معیشتی، ازدواج و درمان 

به خانواده های بی سرپرست و نیازمند.
ج. کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان 

بی بضاعت.

صعب العالج سرطانی وخاص. 
2- مرکز توانبخشی معلولین شهید مدنی 
حدود  توانبخشی  و  نگهداری  شهر(:  )زرین 
صورت  به  و جسمی  ذهنی  مددجوی   300

شبانه روزی و روزانه.
روانشناختی  وخدمات  مرکزمشاوره   -3
پارسیان: ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی 
و  نیازمند  اقشار  ویژه  به  مردم  عموم  به 
مددکاری  بخش  پوشش  تحت  مددجویان 

خیریه در شهرهای فوالدشهر و اصفهان.
1- بخش خدمات نیکوکاری و مددکاری 

اجتماعی: 
به  کمک  و  حمایت  هدف  با  بخش  این 
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گذشته  سال   52 طول  در  اصفهان  ذوب آهن 
حدود 74 میلیون تن محصول نهایی تولید کرده 
و در احداث زیربناها، بازسازی ها، آبادانی و توسعه 
کشور سهم و نقش به سزایی داشته است و بطور 
خالصه نقش این شرکت بزرگ در منطقه و کشور 

به شرح ذیل بیان می گردد:
1( اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم )به ازای 

هر نفر شاغل در حدود 30 نفر(
2( ارتقای سطح آموزش 

3( رشد شبکه راه و ترابری و مشارکت در توسعه 
بنادر

4( رشد ارتباطات و رسانه های عمومی
5( تعامل با نهاد، سازمان و اداره های منطقه و 

استان
و  همکاری  دانشگاه ها،  گسترش  و  احداث   )6

همیاری با دانشگاه های منطقه و کشور
7( پرداخت مالیات به دولت، عوارض شهرداری، 

آموزش و پرورش.
8( بیمه کردن کارکنان و خانواده های آنها

9( ایجاد فرصت و بستر الزم برای خانواده های 
کارکنان جهت آشنایی با صنعت فوالد

10( راه اندازی پاالیشگاه قطران زغال سنگ
نمایشگاه، همایش و دوره های  11( حضور در 

تخصصی داخلی و بین المللی
و  دانشگاه  ارتباطات  گسترش  و  برقراری   )12

صنعت
علوم و  وزارت  به  کارآموزی  ارائه خدمات   )13
خدمات نو و بازآموزی به شرکت و سازمانهای منطقه 

و کشور
14( پرداختن به امور تحقیق و توسعه و سرمایه 

برنامه های فرهنگی، اجتماعی و  26( برگزاری 
فعالیت های شادی بخش و انتشار تمبرهای یادبود

27( تاسیس نهادهای خیریه و تعاونی مصرف و 
مسکن

28( انتشار ماهنامه فوالد و هفته نامه آتشکار
29( توسعه پایدار با رعایت قوانین و شاخص های 

بین المللی و مشارکت در تهیه استانداردهای ملی
پایین  برای شرکت های  اولیه  تامین مواد   )30
و  پیچ  سازی،  الکترود  تارابگین،  )سیمان،  دست 

مهره سازی، کشاورزی و قطران(.
31( صادرات برخی از محصوالت فوالدی

32( خانه سازی در منطقه و ارائه وام های مسکن 
و بازسازی

فرآیند  گازهای  از  کارخانه  برق  تامین   )33
کک سازی و کوره بلند )115 مگاوات نصب شده و 

110 مگاوات در حال احداث است(
34( تعامل با مشتریان و فروشندگان و مشارکت 

در آبادانی و بازسازی کشور
35( مصرف بهینه انرژی، آب، نسوز و مواد در 
فرآیند تولید پایش و کاهش انتشار گاز Co۲ و گرد 

و غبار
رضایت مندی  و  شکایات  به  رسیدگی   )36

مشتری و ذینفعان
تلویزیونی،  شبکه  اینترنتی،  سایت  ایجاد   )37
ERP و اتوماسیون اداری و بهره برداری بهینه از آنها

38( مستندسازی مدارک، برنامه ها و رویدادهای 
مهم صنایع فوالد و ذوب آهن

39( ارائه خدمات اعزام نیرو و فنی در 8 سال 
دفاع مقدس

)فوالدهای  فرآیند و محصوالت جدید  گذاری در 
میکرو آلیاژی، اچ بیم، کاشی سرامیکی ضد سایش 

و اسید(
15( ایجاد شرکت های اقماری خدماتی از قبیل 
شرکت  دهها  و  رضا  قائم  سپاهان،  احیای  تکادو، 
زیرمجموعه و ساخت و ساز و ایجاد شهرک های 

صنعتی
واحدهای  واگذاری  و  راه اندازی  احداث،   )16
جدید فوالدسازی )فوالد خراسان، ذوب آهن میبد، 

فوالد کردستان، فوالد سبا و طرح قائم(
صنفی  و  علمی  انجمن های  در  عضویت   )17
و  پژوهشکده  انجمن،  تاسیس  بودن  سهیم  و 
شهرک های علمی و تحقیقاتی و پارک های فن آوری

و  علمی  و سمینارهای  برگزاری همایش   )18
تخصصی در شرکت

19( پیشتاز در امر کمک و امدادرسانی به آسیب 
دیدگان حوادث غیرمترقبه

جهت  ورزشی  و  فرهنگی  باشگاه  ایجاد   )20
گسترش ورزش همگانی و قهرمانی

میزان  به  فضای سبز  و گسترش  احداث   )21
16500 هکتار و حفظ اکوسیستم منطقه )کاشت 

2/2 میلیون اصله درخت(
22( ایجاد مهد کودک و پیش دبستانی برای رفاه 

حال فرزندان کارکنان
23( معرفی، آشنایی و گسترش زبان روسی و 
تربیت و تامین مترجمین مورد نیاز شرکت و کشور

24( ابداع فرآیندهای جدید و انتقال دانش فنی 
به واحدهای دیگر کشور

25( تشویق دانش آموزان و دانشجویان فرزندان 
کارکنان و بازنشسته

نقش52سالحیاتذوبآهناصفهان
درمنطقهوکشور

ذوب آهن اصفهان در طول 52 سال گذشته حدود 74 میلیون تن محصول نهایی تولید كرده و در احداث 
Scزیربناها، بازسازی ها، آبادانی و توسعه كشور سهم و نقش به سزایی داشته است.
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