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گزیدهای از سخنان رهبر معظم انقالب
حضرتآیتاهللخامنهایهنگامافتتاح
كوره بلند شماره 2ذوبآهن اصفهان
(آذرماه )1362

ذوبآهن اصفهان  50ساله شده است .نیمقرن
بر روی کاغذ دو واژه اســت .دو کلمه ،اما حیات پر
تبوتاب یک کارخانه در جريان  50سال ،در قالب
هیچ واژهای نمیگنجــد .گداختن در جوار فوالد و
از اخگر لهيب ،نديم حبيب بركشــيدن ،از  50سال
عظمتی میسازد که هرلحظهاش ستودنی است.
ملت ایران همواره برای رستن از آالم به برآوردن
آمال پناه برده اســت و ذوبآهن یکی از آرزوهای
دیرینه ایرانیان بود .رویايي که در قلب مردمان نهفته
بود .آرزوي شــکاری بزرگ که مرغدل نمیطلبید.
فراخ ســینه میخواست و خطر طلب .آهوی لنگ
گرفتن زیبنده ملتی که شیر شکار بود ،نبود .پس دل
در سینه عاشقان تپید و تجربههای مکرر تاریخی
را كه به شکست انجامیده بود به یکسو نهادند و
سنگ بنای صنعت مادر در ایران را بنیان افكندند.
ذوبآهــن در طــول  50ســال ،دســتی به
ســاختن فوالد داشته است و دســتی به ساختن
نســل .ذوبآهن تأمینکننده معاش از یکسو و
تربیتکننــده فنی برای جامعه صنعتي از ســوی
دیگر بوده اســت .دستی به ثروت آفرینی و دستی
به کارآفرینی .ذوبآهن آزمون زیر خطر زیستن را با
آغوش باز استقبال کرده است.
زیستن در کنار آب آتشگون ،زندگي با پلنگی
رنگینتن با رگهایی برخاسته از خروش و دستان
كارگراني که رام کننده این غران ســرکش است
تا استواری ســامانهها مان را به بارآورند و سکناي
آرامش را نثارمان كنند.
رونده آتشگون در کار سرکشی و عصیان است
و کارگر ذوبآهن در کار مهار ســاختن سركشي
اســت رها از عصب و رگ! و مرغان آتشکار متحد
و بال در بــال در کار آفریدن تنعم برخوان خلق و
چنين است كه آتش گرم ایمان در شبکیه چشمشان
مشتعل است.
ذوب ،زبان و بیانــی دارد .متولیان ذوب ،زبان
گویای این جوشــان خروشــانند .تاریخ شــفاهی
ذوبآهــن از کالم متوليان و مجریان شــنیدنی
اســت .در بيان جويندگان سنگ و آهن ،خاطرات
و خطرات ،رکوردها و رکودهــا ،بیمها و امیدها از
خاکســتر ایام زدوده میشود و رخسار صیقل گون
یک کارخانه با سیمای نسلی جدی ،مصمم و آبدیده
چهره مینماید .كتاب زبان ذوب ،حکایت نیمقرن
زیستن با ذوب است از زبان تجربه گران آن است.
آنان از روح كارخانه میگویند آنجا كه همهمهای از
آتش و آهن است و اين روح آنگاهکه جستجوگرانه
پرسه میزند ،ردپایی از خود بر موی و روی شاغالن
مینهد .شيار پيشاني ،موی سپید ،هرکدام نشانهای
است .به رخسار مبارك کارگران که مینگری گویی
خطهای راهآهن از شیار پیشانی آنان گذشته است
و اينها همه حکایت جسم و جان است كه بر پاي
معبود فرسوده میشود و خوشا كالبدي فرخنده كه
اخگر آفرينش فروزانش كرده است.
ذوب آهن روایت زيستن و همجواری با سختي
سنگ است ،شرح عرق ریزی جسم و روح كساني
است كه عمر را صرف پایداریاش کردهاند .تصویر
تاریخی تولد ،حیات و بلوغ و پختگی است.

درشبکههایاجتماعی
باذوبآهناصــفهان

تبریک

مقام معظم رهبری در آذرماه  1362در اجتماع كاركنان و
خانوادههای شــهداي ذوبآهن اصفهان حضور يافت و طي
سخناني ضمن تقدير از مسئوالن و كليه افرادي كه به نحوي
در امر راهاندازی كوره بلند شماره  2نقش داشتند گفتند :اینیک
حقیقت است که استقالل سیاسی بدون استقالل اقتصادی
امکانپذیر نیست و ما اگر بخواهيم اين استقالل را كه امروز
ن دهها هزار شهيد
باهمت میلیونها نفر در سطح كشور و با خو 
بهدستآمده حفظ كنيم بايد استقالل اقتصادي را تأمین كنيم.
ما بايد كشورمان را خودمان بنا كنيم و آينده مان را خودمان
رقم بزنيم و اين ملت را كه آمادگي همه گونه فداكاري دارند به
معناي واقعي به خودكفايي برسانيم .ايشان افزودند :اين ملت
ازنظر بنیانهای فرهنگي هيچ نقصي ندارند و ازنظر آمادگي
روحي بینظیر هستند .من هر وقت مسائل مختلف مردم را
با دقت نگاه میکنم در مقابل سيل خروشان ايمان اين مردم
مات و مبهوت و مجذوب میشوم .مقام معظم رهبري سپس
به كارگران افزودند شما عزيزان كه هرکدام به نحوي در افتتاح
كوره بلند شماره  2نقش داشتيد بايد بدانيد كه استكبار آمريكا
به هر قيمت درصدد است كه اين مسئله مقدسي را كه ممكن

است اندوختههای چندين ساالنه آنها را بسوزاند ،خاموش كند
و اين حقيقت است كه خواب راحت سردمداران استكبار و همه
سلطه گران دنيا از حركت و گسترش انقالب شكوهمند ما
برآشفته است .لذا آنها با تمام تالش سعي در تضعيف انقالب
دارند .حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به توطئههای دشمنان
انقالب اسالمي براي مقابله با انقالب اسالمي از قبيل جنگ
تحميلي ،محدودیتها و فشارهاي اقتصادي تأکید كردند :ما
يك نقطه مثبت داريم و آن وجود يك ملت حاضر درصحنه
است .كارگران ما كه بر گردن اين مردم حقدارند بايد بدانند كه
قطرهقطره زحمات آنان است كه بر رویهم انباشته میشود
و دعاي خیروبرکت براي مردم فراهم آورده اســت .حضرت
آیتاهلل خامنهای در ادامه ســخنان خود خطاب به كارگران
كشــور افزودند :هر کارگاه و هر دستگاهي كه شما با آن كار
میکنید سنگري است كه با آن مؤثرترین حیلهها و توطئههای
استكبار جهاني را هدف قرار دادهاید .بدانيد كه دولت جمهوري
اسالمي و همه مسئولين هيچ هدفي بهجز تحقق بخشيدن
به شعارهاي اصيل كه اين انقالب با آن شعارها به ثمر رسيده
است ندارد.

کانالتلگرامی
آتشکار

کانال رسمی شرکت ذوبآهن اصفهان در تلگرام.
با عضویــت در این کانال ،گــزارش رویدادهای
ذوبآهن اصفهان را سریع و دقیق دریافت کنید.
** آدرس کانال آتشکار:
T.me/Esfahan_Steel_Company
کانال تلگرامی

حمد و ستايش خداوندگاري را سزاست كه نعمت اش بيرون از دايره
شــمارش و عدد است .پروردگاري كه دگرگوني و تحول را در حرکت از
تاريكي به نور ،رهنمون بشر ساخت.
ســیونه سال پيش صبح اميد بر سيماي ســرزمين ايران پرگشود
و آسمان بانگ برآورد كه خورشــيد دميد ،به اشارتي از تدبر امام راحل
بشارتها باريدن گرفت و با پيروزي انقالب اسالمي ايران ،صنعت فوالد
كشور جاني تازه یافت و در رقابتهای عرصه جهاني با توان افزونتری
خود را عرضه كرد .امروز عزم ملي ايران تحت زعامت مقام معظم رهبري
و حركت با رويكرد اقتصاد مقاومتي ،آیندهای ســپيد و روشــن را براي
مردم ترسيم میکند .سالگرد اين رويداد فرخنده را به عموم همكاران و
خانوادههای معظم شهدا تبريك و شادباش میگویم .بهروزي و سالمتي
عزيزان را از پروردگار متعال خواستارم.

احمد صادقي /مدیرعامل شركت

سرای ذوب

به كانال خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان (سراي
ذوب) بپيونديــد .افزايش همدلي و نشــاط اين
خانواده،هدف ماست.
** آدرس کانال سرای ذوب
t.me/esco_family
صفحهاینستاگرام
ذوبآهن اصفهان

در صفحه اینستاگرام ذوبآهن اصفهان با عنوان
آتشــکار ،جدیدترین تصاویر ،فیلمها و کلیپهای
مربوطبهاینمجتمععظیمصنعتیرامشاهدهکنید.
** آدرساینستاگرام:
esfahan_steel_company
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ذوبآهن اصفهان پس از پیروزی انقالب اسالمی ،شکوفایی صنعت کشور را رقم زد
شــركت ســهامي ذوبآهن اصفهان ( )ESCOبهعنوان نخستین و
بزرگترينتولیدکنندهمقاطعطويلفوالديكشورومنطقهخاورميانهمحسوب
میشود .ايجاد يك كارخانه ذوبآهن كه مادر ديگر صنايع محسوب میشد
بهعنوان يك آرمان ملي مطرح بود كه همواره با موانع سياسي مواجه بود تا
اينكه در چارچوب پروتکل همکاریهای فني و اقتصادي بين دولت ايران
و شوروي سابق ساخت كارخانه ذوبآهن در  23دیماه  1344به تصويب
مجلس وقت رسيد .عمليات اجرايي ساخت اين مجتمع در سال  1346آغاز
و نخستین ذوب در اسفندماه  1350از کوره بلند دریافت شد .در ادامه با توليد
محصوالت فوالدسازي و مهندســي نورد در دیماه  1351بهرهبرداری از
كارخانه آغاز شد.
اين كارخانه با بهرهگیری از توانمندي نيروهاي متخصص داخلي توانست
در ســال  1369به مرز توليد  2ميليون تن برســد .در سال  1388با اتمام
پروژههای اصلي طرح توازن ظرفيت توليد چدن مذاب به  3ميليون و 600
هزار تن در سال رسيد که امید است سال آینده این مجتمع عظیم صنعتی
بتواند به این تولید دست یابد.
با پیروزی انقالب اســامی ،ذوبآهن اصفهــان نهتنها خودکفایی و
بومیسازی را رقم زد ،بلکه به توسعه سایر صنایع کشور نیز کمک شایانی
کرد و خدمات شایانی در سطح ملی و منطقهای در ابعاد صنعتی ،تولیدی و
همچنین مسئولیت اجتماعی ارائه داد که این اقدامات بهطور خالصه در ذیل
ذکر میشود.
.1اشتغالزایی (مستقيم بیش از  55هزار نفر و غیرمستقیم به ازاي هر
شاغل  10نفر)
با توجه به وجود بیش از  40هزار نفر بازنشسته و حدود  15هزار نفر شاغل
درمجموع حدود  50هزار نفر در اين شركت بهصورت مستقيم مشغول به
كار بوده و میباشند .همچنين با توجه به استانداردهاي رايج به ازاي هر نفر
شاغل در صنعت فوالد حدود  10نفر بهطور غیرمستقیم در صنايع باالدستي،
پاییندستی و مرتبط مشغول به كار میشوند.
.2توليدمحصوالت
در  50ســال گذشــته بیش از  72ميليون تن انواع محصوالت طويل
ساختماني در اين مجتمع توليد شده است.
.3گنجينه نيروي متخصص و مجرب (آموزش و انتقال به ساير
صنايع و حضور بازنشستگان در واحدهاي خصوصي)
نظر به قدمت ذوبآهن اصفهان بهعنوان نخستین تولیدکننده
فوالد كشــور و يكي از بزرگترين واحدهاي عظيم صنعتي بخش
قابلتوجهی از نيروهاي جذبشده در اين شركت پس از فراگيري
آموزشهای تخصصي فني حسب نياز ساير واحدهاي صنعتي كشور
منتقل و مشغول به کارشدهاند .دراینارتباط با توجه به تخصصهای
کسبشده توسط بازنشستگان اين شركت بخش قابلمالحظهای
از آنان در ساير واحدهاي بخش خصوصي صنعتي كشور مشغول
به كار ند.
.4ســاخت و توسعه واحدهاي فوالدي كشور (فوالد خراسان و
فوالد سبا)
با توجه به تجارب کسبشــده در حدود نیمقرن در توليد محصوالت
فوالدي اين شركت نسبت به سرمایهگذاری در ساخت و راهاندازی واحدهاي
فوالد خراسان و ورق سبا اقدام کرده است.
.5انتقال دانش فني به ساير واحدهاي فوالدي (فوالدمبارکه ،ذوبآهن
ميبد و فوالد كردستان)
با توجه به دانش فني موجود در ذوبآهن اصفهان و حسب مسئولیتهای
اجتماعي اين مجتمع نسبت به همكاري در ساخت و راهاندازی و بهرهبرداری
ازجمله ذوبآهن ميبد و فوالد كردستان ايفاي نقش کرده است.
.6مشاركت در توسعه ظرفيت فوالد كشور (طرح توازن و طرح توسعه
شهيدكاظمي)
با توجه به چشــمانداز كشــور در افق  1404و بر اساس سیاستهای
بخش صنعت مبني بر توليد  55ميليون تن انواع محصوالت فوالدي اين
شركت بهمنظور حفظ جايگاه خود نسبت به برنامهریزی در تحقق  20درصد
چشمانداز كشور در توليد فوالد اقدام کرده است.

دههفجرشوقانگیزترین
خاطرهها را در اذهان زنده
میسازد

دهــه مبارك فجر ،تجلی شــكوهمند حماســه و
سرافرازی ملتی است كه در عصر اسارت انسان با انقالب
اسالمی خویش ،صفحهای زرین را در تاریخ حیات آدمی
گشود و فریاد خداخواهی ،معنویت ،آزادی و استقالل را در
گوش و جان جهانیان طنینانداز كرد.
دهه فجر هرسال ،شــوقانگیزترین خاطرهها را در
اذهان زنده میســازد .در این ایــام مبارك ،یاد حضرت
امام (رحمت ا ...علیــه) را گرامی میداریم ،بزرگمردی
كه هماره دم مســیحاییاش ،جانبخــش جانهای
حقیقتجوســت و هنوز پس از گذشت سالها از رحلت
ملكوتیاش ،نامش بر پایههای ســتم و اســتكبار لرزه
میافكند و یادش ،در دلهای مســتضعفان و آزادگان
زمین ،امید میآفریند و انگشــت اشارت او ،به آیندگان
امتداد راه را نشــان میدهد.اينجانب چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب شكوهمند اسالمی را محضر مقام معظم
رهبري و ملت شــهیدپرور ایران اسالمی بهویژه اهالي
مؤمن و متدين بخش باغبهادران تبریک و تهنیت گفته و
پیروزی و سرافرازی همیشگی ملت غیور ایران را در همه
عرصههای سیاسی ،علمی ،اجتماعی و فرهنگی از خداوند
متعالمسئلتمینمایم.
حاجعلی محمدی ،بخشدار باغبهادران

ساخت نیروگاههای داخلي ( 3واحد  160مگاوات و  2واحد

.7
 110مگاوات)
با توجه بهضرورت انرژي الكتريكي بهعنوان يكي از ورودیهای اصلي
فرآيند فوالد و امكان بهرهگیری از گازهاي خروجي فرآيند توليد اين شركت
نسبت به ساخت سه واحد نيروگاهي ( 160مگاوات) در طرح قديم و دو واحد
ديگر ( 110مگاوات) در طرح توازن اقدام کرده است.
.8انجام تحقيقات كاربردي (توسعهای فوالد و بهبود فرايندها)
با توجه به نقش تحقيقات و پژوهش در توسعه و بهبود مستمر و وجود
دانشگاهها و مراكز علمي تحقيقاتي در جوار ذوبآهن اصفهان اين شركت
نسبت به تعريف و اجراي بیش از  318پروژه تحقيقاتي كاربردي درزمینه
توســعه صنعت فوالد و توسعه محصوالت كاهش مصرف انرژي افزايش
بهرهوری و اقدام کرده است.
.9نهادينه کردن فرايند بومیسازی (ساخت قطعات و تجهيزات و تولید
مواد مصرفي)
با توجه به وجود کارگاههای ســاخت و توليد در داخل كارخانه در قالب
شرکتهای اقماري مجتمع بیش از  70درصد از قطعات و تجهيزات موردنیاز
كارخانه در داخل شــركت و حدود  25درصد از آنها در داخل كشــور توليد
میشود در راستاي سیاستهای سازمان محترم ايميدرو مبني بر بومیسازی
كامل اين امر در قالب فرايند فوق در دستور كار شركت قرار دارد.
.10طراحــي و توليد محصوالت جديد (توليد ريل راهآهن ،مفتولهای
صنعتي بیش از  15مارك و تيرآهن  ،Hریختهگری بیم بالنک و )...
با توجه به توان طراحي محصوالت فوالدي و حسب نياز صنايع تبديلي
به انواع محصوالت صنعتي و تغيير در الگوي مصرف مقاطع ساختماني اين
شركت نسبت به طراحي و توسعه محصوالت جديد در سالهای اخير اقدام
کرده كه ماحصل آن افزايش رضایتمندی مشتريان و جلوگيري از خروج
مقادير قابلمالحظهای ارز از كشور بوده است.
.11مشــاركت در تدوين اســتانداردهاي ملي (محصوالت فوالدي و
معيارهاي مصرف انرژي)
بــا توجه به تجارب موجود شــركت در تدوين اســتانداردهاي داخلي

محصوالت و حســب نياز كشور به تدوين استانداردهاي ملي اين شركت
نسبت به همكاري چشمگیر در تدوين استانداردهاي محصوالت فوالدي
با موسسه استاندارد اقدام کرده است .در سالهای اخير و اهميت مديريت و
كنترل مصرف حاملهای انرژي اين شركت نقش قابلمالحظهای در تدوين
معيارها و استانداردهاي مصارف انرژي در فرآيندهاي مختلف توليد فوالد به
روش كوره بلند كنورتور ايفا کرده است.
.12ايجــاد واحد بهداشــت صنعتي (طب صنعتــي و كنترل و پايش
آالیندههایزیستمحیطی)
اين شركت با شروع عمليات ساختماني نسبت به ساخت اين مركز اقدام
کرده تا عمليات اجرايي و رعايت موازين ارگونومي را تحت كنترل قرار دهد و
همزمان با بهرهبرداری از مجتمع با خريد تجهيزات مدرن و پيشرفته نسبت به
كنترل و پايش خروجي آالیندههای زیستمحیطی اقدام کرده است.
ساخت بيمارستان شهيد مطهري (كسب باالترين نمره ارزشيابي استان و
ارائه بیش از  600هزار نفر خدمت در سال)

در راستاي حمايت و صيانت از منابع انساني بيمارستان شهيد مطهري
تأسیس و ضمن ارائه خدمات بهداشتي درماني به كاركنان شركت و خانواده
ايشان نسبت به پوشش جامعه اطراف از اين نظر اقدام کرده است.
.13ايجاد باشگاه فرهنگي ورزشي (كسب مقام قهرماني در داخل و خارج
از كشور و توسعه ورزش همگاني)
بهمنظور حفظ نشاط و روحيه پرســنل ،اين شركت نسبت به
ساخت باشگاه و توسعه ورزش همگاني اقدام کرده است و در راستاي
پاسخگويي به نياز طرفداران تیمهای ورزشي و جوانان عزيز كشور و
شناسايي بيشتر شركت در سطح بینالملل ورزش قهرماني را با توجه
ويژه به ردههای پايه دنبال كرده است.
.14اجراي پروژههای زیستمحیطی (انجام دهها پروژه با هزينه
 400ميليارد تومان)
عليرغــم پیشبینی تجهيزات زیســتمحیطی در طرح
اوليه شركت و نياز بروزرسانی اين تجهيزات با استانداردهاي
سطح باالي زیستمحیطی اين شركت تحت نظام مديريت
زیستمحیطی نسبت به تعريف و اجراي بیش از  58پروژه با
هزينه  400ميليارد تومان اقدام کرده است.
.15ایجاد جنگل مصنوعي كشور (با وسعت  16000هكتار و هزينه
نگهداري  5ميليارد تومان در سال)
بهمنظور كاهش اثرات زیستمحیطی ناشي از فرايند توليد شركت
يكي از اقدامات تأثیرگذار توسعه فضاي سبز بوده است كه منجر به
ايجاد بزرگترين جنگل مصنوعي كشور شده است.
.16مشاركت و عضويت در انجمنها (تعداد  23انجمن علمي و
 14انجمن صنفي)
با توجه به اهميت تعامل شركت با ساير بخشهای اقتصادي ،علمي
و اجتماعي كشور اين شركت عضويت گستردهای در انجمنهای علمي
و صنفي بهمنظور تبادل دانش و تجربيات و ايجاد هماهنگیهای الزم دارد.
.17مشاركت در توسعه مراكز علمي (دانشگاه صنايع و معادن و دانشگاه
علمي و كاربردي)
با توجه به مســئولیتهای اجتماعي شركت و در راستاي سیاستهای
دولت در ايجاد و ارتقای سطح علمي كشور اين شركت با حمايت در ساخت

دانشگاه و مراكز علمي مشاركت مؤثر خود را در پيشبرد اين سياست اعمال
کرده است.
.18ارائه آموزشیهای تخصصي موردنیاز واحدهاي فوالدي كشور (ميزان
 210هزار نفر ســاعت در سال جهت شاغالن و  18هزار نفر ساعت جهت
واحدهاي صنعتي و مراكز دانشگاهي)
بــا توجه به امكانات مغز افزاری و ســختافزاری موجود در ذوبآهن
اصفهان و بهمنظور بروزرســانی سطح دانش و آگاهي پرسنل و انتقال اين
دانش و تجربيات به ساير مراكز صنعتي بویژه فوالد كشور اين شركت نسبت
به برنامهریزی و اجراي دورههای آموزشي در رشتههای تخصصي مرتبط و
موردنظر اقدام کرده است.
این شــرکت از ابتدای تأسیس تاکنون توانســته بيش از  5هزار نفر از
نیروهای تازه استخدام شده ساير شرکتها و مؤسسات صنعتي را با اجراي

دورههای آموزشــي بلندمدت آموزش داده كه بیشــتر آنها در راه اندازي و
بهرهبرداری آن صنايع نقش عمدهای را ايفا کرده اند.
مهمترين اين شــرکتها عبارتاند از :فوالدمبارکه ،صنايع پتروشيمي
ايران ،صنايع هفتم تير ،معادن گل گهر ،بافق و ذغال سنگ كرمان ،جهاد
سازندگي اصفهان ،فوالد آلياژي اصفهان ،فوالد خوزستان ،فوالد آلياژي يزد،

فوالد ميبد ،فوالد آذربايجان ،فوالد خراســان ،نفت و گاز پارس جنوبي
(توتال فرانسه) ،فوالد بافق ،فوالد بردسیر کرمان و ...
.19انجام بازديد و خدمات كارآموزي (تعداد  20هزار نفر بازديد علمي و
 3هزار نفر كارآموز دانشجو و دانشآموز)
ذوبآهن اصفهان بهعنوان يك دانشگاه صنعتي هرساله پذيراي دهها
هزار نفر در قالب بازدیدکننده و دانشپژوه است.
.20اجراي برنامههای فرهنگي (انتشار مجله فوالد و هفتهنامه آتشكار و
ايجاد كانون فرهنگي هنري و برگزاري جشنهای دانشآموزی و دانشجويي
ممتاز بیش از  5هزار خانواده در سال)
ذوبآهن اصفهان جهت انتقال اخبار و اطالعات و ايجاد بســترهاي
فرهنگي با بهرهگیری از امكانات شبكه تلویزیونی ،وبسایت شركت و انتشار
جرايد (ماهنامه تخصصي فوالد و هفتهنامه آتشكار) نسبت به اجراي اين
مهم اقدام کرده است.
.21توســعه تعامل با جامعه (حمايت از برگزاري همايش،
حمايت از انجمنهای خيريه و مشاركت در اجراي طرحهای
عمرانيمنطقه)
در راســتاي گسترش تعامل شــركت با جامعه و تحقق
مســئولیتهای اجتماعي شــركت بهمنظور حفظ و توسعه
جايگاه شركت در سطح جامعه اين شركت نسبت به حمايت
از برگزاري همایشها در ســطح منطقه ،استان و كشور اقدام
کرده و با حمايت از انجمنهای خيريه به ايفاي نقش شهروندي
خود عمل نموده است .اين شركت همچنين در راستاي توسعه
عمران و آباداني منطقه نسبت به اجرا و كمك به دهها طرح و
پروژه عمراني (ساخت مسجد ،مدرسه ،پل ،جاده ،توسعه فضاي
سبز و  )...در سطح منطقه اقدام کرده است.
.22مشــاركت در ساخت شــهرکهای صنعتي (شهرك
صنعتي فوالد و شهرك صنعتي اشترجان)
در راستاي تحقق سياست دولت محترم مبني بر توسعه صنعتي كشور
و اهتمام به امر ساخت زیرساخت در جهت تسريع در كاهش نرخ بيكاري
و اشتغال جوانان عزيز اين شركت نسبت به حمايت از ساخت شهرکهای
فوق اقدام کرده است.

فرماندارشهرستانلنجان:

ایمان ،وحدت و اراده پیروزی انقالب اسالمی را رقم زد
سید محسن سجاد فرماندار شهرستان لنجان گفت:
دهه فجر نزد مردم ایرانزمین از جایگاه ویژهای برخوردار
است و یادآور روزهای حماسی است که مردم از طیفهای
مختلف با جانودل به رهبری حضرت امام خمینی (ره)
تــاش نمودند و طعم پیروزی که باایمان ،وحدت و اراده
خویش حاصل نمودند را چشــیدند .بدون شك جوانان
بهعنوان یک قشر تأثیرگذار و آیندهساز همانگونه كه در
پيروزي انقالب اسالمي و شکلگیری آن نقش به سزايي
داشــتند در تداوم انقالب اسالمي و تثبيت آن نيز داراي
نقش محوري هستند و همراهي آنان تضميني براي آينده
انقالب اسالمي و پيشبرد اهداف آن در تمام زمينهها خواهد
بود.
وی افزود :پــس از انقالب ،در طول جنگ تحميلي

حضور جوانان و فداكاري آنان توطئه دشــمنان را خنثي
نمود و در عرصههاي علمي نيز پس از جنگ در سازندگي
كشور نقش جوانان بيبديل بوده است ازاینرو توجه جدي
به این بخش از جامعه و فراهم نمودن زمينههاي پيشرفت
همهجانبهآنان تضميني براي پيشرفت انقالب اسالمي و
تحقق اهداف آن است ،بدون همراهي جوانان دستيابي به
اهداف انقالب اسالمي امکانپذیر نخواهد بود.
استقرارصنعتریشهدارذوبآهناصفهاندرشهرستان
لنجان نعمات و برکات بسیاری را در برداشته است
مهندس سجاد در خصوص تعامل با ذوبآهن اصفهان
بیان داشت :در هر نقطه که صنعت استقرار یابد بهواسطه
آن توسعه و پیشرفت نیز بهعنوان یک فرصت استراتژیک
مطرح میگردد ،که البته با چالشهایی نیز همراه است.

استقرار صنعت ریشهدار ذوبآهن اصفهان در شهرستان
لنجان نیز نعمات و برکات بسیاری را در برداشته است ،اما
آالیندگی آن نیز طبیعتًا وجود دارد که البته اقدامات خوبی
از سوی این شــرکت در جهت رفع آالیندگیها صورت
گرفته است .خوشبختانه فضای تعامل ،همدلی و آرامش در
شهرستان برقرار است و جهت برطرف نمودن مشکالت و
موانع در کنار صنعت هستیم .تولید تیرآهن بالپهن و ریل
ملی در ذوبآهن اصفهان رشد و توسعه شهرستان را در
بردارد که در دولت جدید و با تالش پرسنل سختکوش اين
شركت بزرگ تحققیافته است.
فرماندار شهرستان لنجان در ادامه برخی از مهمترین
برنامههای دهه فجر را بدین شرح عنوان کرد :اجرای بیش
از  110برنامه متنوع ،گشایش و بهرهبرداری از  31طرح

و پروژه بااعتباری بیش از  17میلیارد تومان ،غبارروبی و
عطرافشانی مزار شهدا گلستان شهدای زرینشهر با حضور
کلیه ادارات شهرستان نخستین روز دهه فجر ،گشایش
پروژههای بهداشت و درمان ،کشاورزی ،خدمات شهری،
عمرانی و بهزیستی ،بهرهبرداری و گشایش پروژه :پایگاه
سالمت شماره  2فوالدشهر ،سردخانه  2500تنی جهاد
کشاورزی ورنامخواســت خیابان کمربندی بصیرت و
میدان امام حســین (ع) سده لنجان ،کتابخانه عمومی
ســده لنجان ،شهرداری فوالدشــهر ،ساختمان شماره
یک ،گشــایش مرکز مشاوره گفتمان ،گشایش بازارچه
فوالدشهر و جشنواره غذاهای محلی ،نشست خبری با
اصحاب رســانه ،دیدار با خانوادههای شهدا و ایثار گران
کارمند و . ...

منجزیرئیسشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیشهرستانلنجان:

وحدتوهمگراییملیمحوربرنامههایسیونهمینفجرپیروزی
ناصر حسینی منجزی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی شهرستان لنجان با اشاره به کالم حضرت علی (ع)
که میفرمایند« :خداوند بر هر «نعمتـــی»« ،حقّـی» قرار
داده است و آن حق «شکـرگـزاری» آن نعمت میباشد».
گفت :انقالب شــکوهمند اســامی ایران و دستاوردهای
بینظیــر و فراوان آن در ســطح ملّی بــرای ملّت ایران و
در ســطح جهانی برای همه آزاداندیشان دنیا «یک نعمت
بزرگ و ارزشمند» است و ُشـکـــر «این نعمت بینظیر و
ارزشمند» عقـ ً
ال و شـرعـًا واجـب است.
وی افزود :این انقالب حاصل «ایمـــان به ُخـــداوند
متعـــال»« ،رهبـــری آگـاهـانـه امـــام خمینـی (ره)»،
«اتّحـاد و همبستگـی همـه اقشـار ملّـت» و «پـایـداری
و ازخودگذشــتگی در برابر مشکالت و سختیها» میباشد
که در  22بهمن  1357به بار نشست و ثمر داد.
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شهرستان

لنجان گفت :امروز؛ در آســتانه ورود به چهلمین ســالگرد
پیروزی انقالب شــکوهمند اســامی بایــد بیشازپیش
آگاه و هوشــیار باشیم ،چراکه دشــمن (استکبار جهانی و
صهیونیست) «اتحــــاد» ما را نشانه رفته است؛ بنابراین؛
شایسته و ضروری است که :برنامههای ایام ا ...دهه مبارک
فجر و جشــنهای انقالب «همصدا» و «وحدتگرایانه»
بابیان دســتاوردهای چهلســاله انقالب و نظام در قالب
نمایشگاههای اقتصاد مقاومتی با محوریت مردمی و بهویژه
نسل جوان همراه با هنـرمنـــدی ،نـــوآوری و تأثیرگذار،
جـــ ّذاب و بهیادماندنی برگزار شــوند ،بهگونهای که مردم
فهیم و نجیب و شــهیدپرورمان بااحساس نشاط و شادابی
حالوت و شیرینی آن را بچشند.
ناصــر حســینی منجزی گفت :در این راســتا ســتاد
گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی شهرستان لنجان از
اوایل آذرماه  1396فعالیت خود را آغاز نموده و با تشــکیل

 4ســتاد فرعی و  20کمیته زیرمجموعه تاکنون نسبت به
برنامهریــزی و هماهنگی بیــش از  120برنامه اجتماعی،
فرهنگی ،ورزشی ،نمایشگاه ،جشنواره را برنامهریزی نموده
است.
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شهرستان
لنجــان ایــن برنامهها را چنیــن برشــمرد :نواختن زنگ
انقالب در مدارس همزمان بــا ورود حضرت امام خمینی
(ره) در روز  11بهمن ،برگزاری مراســم نمادین اســتقبال
از حضــرت امام خمینی (ره) در روز  12بهمن در گلـــزار
شهـــدا ،برگزاری جلسات متعدد سخنرانی با عناوین دهه
فجر ،برگزاری مســابقات فرهنگی با موضوعات دهه فجر،
برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدا در روز
 19بهمن ،برگزاری کارگاه قصهگویی معرفی شــخصیت
امــام خمینی (ره) ،برگزاری نقاشــی بزرگ انقالب ،پخت
انواع غذاهای ســنتی و ایرانی ،تقدیــر و تجلیل از دانش

آموزان و دانشــجویان ممتاز و نخبه ،تجلیل از دانشجویان
حجاب برتر ،برگزاری کارگاه آموزشی طراحی گرافیک آثار
انقالب ،برگزاری نمایشــگاههای متنوع و متعدد (عکس،
پوســتر ،کتاب و  ،)...برنامههای شــاد و اجرای کنســرت
موسیقی ســنتی و محلی ،برگزاری مسابقات ورزشی (شنا،
کوهپیمایی ،دومیدانی ،فوتبال ،فوتسال ،تنیس و  ،)...برنامه
بازدید و عیادت مسئوالن از خانواده معظم شهدا و جانبازان
و ایثارگران ،برگزاری شبشعر و خاطرات انقالب ،همایش
فرهنگیــان با عنوان معلــم و فرهنگســازی ،تخفیفات
عوارض شــهرداری و دیگر ادارات به مناسبت ایام ا ...دهه
فجر ،گشایش و بهرهبرداری از دهها طرح و پروژه عمرانی
در سطح شهرســتان و تجلّی حضور حماسی آحاد مردم را
در راهپیمایــی بینظیر یوم ا 22 ...بهمــن .بهمنظور اجرا
و عملیاتــی نمودن در ایام ا ...دهه مبارک فجر در ســطح
شهرستان لنجان اقدام نموده است.
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پیشرفتوبومیسازیدرذوبآهناصفهانبابهرهگیریازاصولاقتصادمقاومتی
تالشــگران ذوبآهن اصفهان در راســتاي كاهش قيمت تمامشده و
انجام صرفهجویــی ،اقدامات متعددي در زمینههای مختلف انجام دادهاند.
کاهــش مصارف انرژي و آب ،بازســازی و اســتفاده از قطعات موجود در
انبارهای مستعمل و راکد ،انجام و تكميل پروژهها توسط پرسنل داخلی و...
از اين جملهاند .همچنین درزمینه ســاخت برخی قطعات و طراحی و تولید
محصوالت جدید بهصورت فعال و پویا اقدامات مؤثری به انجام رسیده است
که گوشهای از این فعالیتها در پی میآید:
**فعالیتهای طراحي صنعتي ،نقشهکشی ،محاسبات فني و
شبیهسازی در پروژههای حوزه
بهرهبرداری با اســتفاده از نرمافزارهای طراحي و طراحي مهندســي
(مانند )…,catia, Inventor, solidwork,Abaqus:كه برخي از آنها
شامل موارد زیر است:
شبیهسازی و طراحی کالیبراســیون ریل ،تیرآهن بالپهن و سایر
پروفیلهای جدید تولیدی ،طراحی رديف کنندههای بستر خنککننده
نــورد  300بهمنظور کاهش محصول طول کوتاه ،طراحی و ســاخت
سيســتم ترمكس نورد  ،350طراحی پروسه و كليه تجهيزات مربوط
به نــورد دوقلو و ســهقلو در کارگاههای نــورد  300و  ،350تحلیل
ســیالن فلز در شیارهای آج دوکی ،طراحي قالب ریختهگری Beam
 Blankشامل طراحي مس قالب ،طراحي واترژاكت ،موبيل سكتور،
سردکنندهها ،كشــاننده ها ،صاف كن و دامي بار ،طراحی
و ســاخت تجهیزات غبارگیر کنورتورها و سایر موارد که

توسط پرسنل مهندسی نورد و بخش فوالدسازی انجام پذیرفته است.
انجام طراحیهای مهندسی در زمینههای عمرانی شامل طراحی سازه،
معماری ،مکانیک و برق ازجمله :طراحی و تهیه نقشههای اجرایی مخزن
 8500مترمکعبی بتنی ذخیره آب ،طراحی و نظارت فونداسیون و سازه توسعه
طرح قائم ،طراحیهای معماری ،صوت و نور ســالن آمفیتئاتر فوالدشهر،
طراحي سر در ورودي منطقه  2چادگان و ...که توسط کارشناسان امور فنی
بهرهبرداری انجام پذیرفته است.
**توليد محصوالت جديد
طراحــي و توليــد محصــوالت فــوالدي جدید كــه باهدف
تنوعبخشــی به تركيب ســبد محصوالت فوالدي انجام میشود و
از منظر اســتراتژي توسعه محصول و پاســخ به نيازهاي روزافزون
بازار ،همواره موردتوجه فراوان شــركت بوده است .در اين راستا ،در
دو ســال اخير محصوالت زير براي اولين بار در شــركت ذوبآهن
طراحي ،توليد و عرضهشده است:
کالفهای صنعتی با مارکهای فوالد سري  ،SAEآرك معدني تيپ
 ،V21تیرآهنهای بالپهن سايز  18 ،16 ،14و  ،20ناودانیهای بال شیبدار
ســايز  18،16و  ،20نبشي بال مساوي سايز  ،6ميلگردهاي آجدار مطابق
استاندارد  ،4449 BSريل راهآهن U33
عالوه بر توليــد محصوالت جديد ،توليد آرگــون خالص نيز از ديگر
دستاوردها است .در كارگاه اكسيژن (مديريت انرژي و بهینهسازی مصرف
ســوخت) با راهاندازی واحد خالصســازی آرگــون ،بلوك تفكيك هواي

 32-KAARو واحد توليد هيدروژن ،امكان توليد آرگون با خلوص 99/995
درصد فراهم کرد.

**فعالیتهای انجامشده در جهت بازسازي و ساخت قطعات
باهمت و تالش پرسنل ،همواره بسیاری از قطعات و تجهیزات بخشهای

مختلف بهرهبرداری موردبازسازی و استفاده مجدد قرار میگیرد كه در زير به
تعدادي از آنها اشاره میشود:
بازسازي انواع قطعات شــامل پره کوپلینگ کمپرسور لکوموتیوهای
روسی ،محور ورودی سیســتم هیدرولیک روسی ،سوپاپ دمنده و مکنده
لکوموتیوهایچینی،چرخدندههای سیستمهیدرولیک روسی.
بازسازی و استفاده از دستگاههای تراش موجود در انبار اسقاط ،ساخت
راهبندالکترومکانیکی،طراحیوساختجکهایهیدرولیک،ساختدستگاه
واشربُر الكترومكانيكي و ...
فعاليت در ســه بخش اتوماسيون کارگاهها ،آزمایشگاهها و مخابرات و
شامل طراحي و ساخت انواع اوريفيس ها و چرخدندههای مكانيكي ،طراحي
و ساخت ترمومتر ،بيسيم و پوزيشنر ،تابلوهاي كنترلي و مانيتورينگ ،طراحي
و ساخت کورههای تست آزمايشــگاهي و بردهاي الكترونيك  SMDو
سیســتمهای توزين و طراحي و ساخت سیستمهای پيجينگ ،اينتركام و
اعالم حريق انجام شد.
موارد ذکرشده فوق توسط مدیریتهای راهآهن و ترابري ،تولیدات کک و
مواد شیمیایی و اتوماسيون و ارتباطات انجامشده است .مدیریتهای مهندسی
نورد ،امور فنی بهرهبرداری ،تولید و توزیع برق ،فوالدسازی ،آگلومراسیون،
انرژی و بهینهسازی مصرف سوخت و سایر بخشهای تولیدی و مهندسی
حوزه معاونت بهرهبرداری نیز در موضوعات مختلف طراحی ،ساخت ،تولید
محصول جدید ،اقدامات صرفهجویی ،بازسازی قطعات و ...فعالیت دارند که
قابلتجلیلاست.

ذوبآهناصفهان
و انقالب شکوهمند اسالمی
درکالمپیشکسوتان
درباره نقش ذوبآهن اصفهان در پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی و دستاوردهای این مجتمع عظیم صنعتی با تعدادی از
پیشکسوتان شرکت که در آن زمان فعالیت مینمودند ،گفتگو
کردیم که در پی میآید:
ذوبآهن اصفهان نقش بارزی در پیروزی
انقالب ایفا کرد
محمدحسین صالحی نجفآبادی ،معاون خرید اسبق
شرکت

در جریان انقالب تظاهراتهای بسیاری در کارخانه صورت
گرفت که با دخالت ساواک همراه شد ،همکاران بسیاری شهید
شــدند که یاد و خاطره آن عزیزان را گرامی میداریم .هدف
دشمن در آن زمان آسیب به کارگاه اکسیژن بود که بحمدا...
موفق نشــد اما تا حدود نیروگاه شرکت را تخریب نمود که با
وحدت تالشــگرانی ذوب آهنی موردبازسازی قرار گرفت .به
خاطر دارم خانوادههای بسیار زیادی جنگزده شده بودند که
ذوبآهن اصفهــان این هموطنان عزیز را در مجموعه واحد
با امکانات مناسب اسکان داد ،همچنین با ارسال تجهیزات و
قطعات که به دست توانمند کارکنان شرکت ساختهشده بود
نقش بارزی در پیروزی انقالب ایفا کرد.
نسلهای مختلف برای فجر پیروزی جانانه ،جان دادند در
جبهه صنعت ،خیابان ،منزل و  ...رشادتهای آفریدن که یاد و
خاطره آنها تا ابد در اذهان ماندگار است.
استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی

مرتضی بهنام نیا ،مدیرعامل اسبق شرکت ایثارگران
حدید

با ســام و درود به روح پرفتوح شهدای انقالب اسالمی،

شهدای کارخانه ذوبآهن و شهدای بخش فوالدسازی آنچه
میتوان در پیشبرد و پیروزی اهداف انقالب در ذوبآهن نام
برد بسیار گسترده و فراتر از ذهن و تواناییهای اینجانب است
ولی آنچه میتوانم بدان اشــاره نمایم ،مبارزه و عدالتخواهی
تکتک کارکنان این کارخانه عظیم است که اکنون همگی
بازنشسته و یا فوت و یا شهید شدهاند که شایسته است یادی از
مبارزات و قهرمانیهای آنها در این برهه زمانی بویژه در دهه
مبارک فجر بشود.
آنچه مبارزات را فراگیر کرد ،ارسال پیامهای رهاییبخش
حضرت امام خمینی(ره) به مــردم ایران در مبارزه با طاغوت
و ســتمگران ،کارگران و کارکنان بخشهای صنعتی کشور
همچون شــرکت نفت و ذوبآهن که تشنه عدالت و برابری
و برادری بودند تأثیرگذار شــد .این پیامهای دستنوشته و یا
نوارهای صوتی توسط کارکنان ،بهدوراز چشم عوامل ساواک
و خبرچینان رژیم مطالعه و مطالب پیامها موردبحث محافل
بود و همگی این مطالب را دستبهدست به دوستان و آشنایان
خود میرساندند .با هر پیام و ســخنرانی امام ،اقدامات رژیم
در ســرکوب خواستهها و تظاهرات مردم شریف ایران بیشتر
میشــد و این ســختگیریها برای رژیم بویژه در ذوبآهن
معکوس داشت تا جایی که عوامل رژیم به فکر چاره افتادند
تا خواستههای سیاســی کارکنان را با خواستههای اقتصادی
معاوضــه و اعتراضات را کاهــش دهند که در این راســتا
میتوان به موافقتنامه و اطالعیــه  1357/7/19مدیرعامل
وقت ذوبآهن و نماینده تاماالختیار وزیر کار اشــاره کرد که:
قصد داشــتند صف مبارزه کارگران را با وعده افزایش حقوق،
سختی کار ،حق شیفت ،استخدام رسمی همه کارگران ،از بین
بردن تبعیضها و افزایش مبلغ وام اداری و مسکن و برگزاری

انتخابات برای تشکیل سندیکای کارگری و ...اشاره کرد که در
این اطالعیه وعده تحقق یکماهه برای انجام آنها داده شد،
اما کارگــران و کارکنان مبارز ذوبآهن فریب این وعدههای
توخالی را نخوردند و همگام با سایر اقشار مردم در را مبارزه با
ظلم و بیعدالتی پرخروش و توانمند همراهی میکردند و ابتدا
با تظاهرات در محل کار و سپس تجمع در محلهای خاص
ازجمله تجمعات زیر ساختمان اداری فوالدسازی (معروف به
ساختمان  7و  )8و سپس راهپیماییها و شعارهای :استقالل،
آزادی ،جمهوری اســامی سر داده میشــد .دریکی از این
تجمعات چند نفر از مسئولین امنیتی رژیم گذشته آمدند تا با
حرفها و وعده دادنها و نهایتًا با ترساندن حاضرین آنها را به
محل کار برگردانند که کارگران با شعار دادن و هو کردن ،آنها
را مجبور به ترک محل نمودند و شاید بتوان گفت این تجمع
نقطه عطفی بود در پررنگتر شدن تجمعات و راهپیماییها که
درنهایت تا پیروزی انقالب اسالمی ادامه داشت.
بومیسازی و خودکفاییهایی در ذوبآهن
اصفهان افتخاری بزرگ در تاریخ ایران است

رسول نیلفروش ،سرپرست حملونقل سنگین اسبق
شرکت

ابتداشایستهاستیادوخاطرهشهدایگرانقدرخطاولجبهه
صنعت ،ذوبآهن اصفهان را گرامی بدارم .ذوبآهن اصفهان
این صنعت ریشهدار کشــور در دوران جنگ به دستور مدیران
عامل وقت مرحوم مهندس حسین نیلی و مهندس شهیدی،
انبار تجهیزات و امکانات خویش را برای جبهه ارســال نمود و
از باب نیروی انسانی نیز سربازان رشید و دالوری را به مناطق
جنگی فرستاد که خبر شهادت آنها از جهتی ناراحتی و از سوی

دیگر غرور ملی را برای ذوبآهن اصفهان به ارمغان آورد .ارسال
کامیون ،آمبوالنس و  ...از سایر اقدامات ذوبآهن در این زمینه
بود .به خاطر دارم تالشگران ذوب آهنی بهصورت خودجوش
حقوق خود را جمع میکردند و برای کمک به جبهههای جنگ
میفرســتادند .بنده نیز در آن دوران درخواست خویش را برای
اعزام به جبهه به مرحوم مهندس حسن نیلی تقدیم نمودم که
ایشان مخالفت کردند و گفتند شما باید در جبهه اقتصاد فعال
بمانید .به خاطر دارم در آن بحبوحه برای تأمین مواد اولیه کارخانه
(زغال)وتخلیهکشتیهاوارسالبهکارخانهسختیهایبسیاری
را تحمل کردیم .بومیسازی و خودکفاییهایی که در آن زمان
در ذوبآهن اصفهان صورت گرفت تا همیشه بهعنوان افتخاری
بزرگ در تاریخ این مرزوبوم ثبت شده است .نسل امروز ذوبآهن
نیز با چنین رشادتها و ازخودگذشتگیهای میتوانند ذوبآهن
اصفهان را به جایگاه واقعی خود برسانند.

هدایت فنی ،نیروگاه مرکزی ،فوالدســازی و  ...آسیب دیدند
و تالشگرانی در این جریان شهید شدند که یاد و خاطره این
عزیزان را گرامی میداریم .این دلیرمردان در جبهه صنعت و
سایر کارکنان در جبهه اقتصاد از این مرز پرگهر همچون جان
خویش دفاع نمودند .کارکنان با برگزاری اعتصابهای بسیاری
از بخشهای نورد ،مهندسی کل مکانیک و  ...به سمت درب
اصلی حرکت میکردند و شعارهای انقالبی را سر میدادند.
بنده خبر پیروزی انقالب را در مهندســی کل مکانیک از
رادیو شنیدم ،بهواقع شور و شوقی وصفناپذیر در وجود همگان
ایجادشده بود و اعتصابها جای خود را به جشن پیروزی انقالب
شکوهمند اســامی داد .در زمان اعتصاب هماهنگی خوبی
بهمنظور حفظ تجهیــزات کارخانه بهویژه باتریهای تولیدات
کک و مواد شیمیایی که نسوز آن از اهمیت ویژهای برخوردار بود
توانستیم با کمک و همکاری بعضی از مدیران مسئول انقالبی
آماده نگهداری کنیم که خدا را شکر بهمحض اطالع از پیروزی
انقالب بدون هیچ مشکلی باتریها آغاز به کارکردند.

سید حسین بدری ،معاون شرکت مهندسی مرآت
پوالد

کارکنان ذوبآهن ضمن حفظ این واحد
بزرگ صنعتی همبستگی خود را نشان دادند

نقش ذوبآهن اصفهان در پیروزی انقالب
جاودانه است

نقش ذوبآهن اصفهان در پیروزی انقالب اســامی از
ابتدای اعزام نیروی انســانی و ساخت قطعات و تجهیزات تا
ابد در اذهان جاودانه اســت .ساخت شعلهپوش ،دستگاههای
مینیاب ،دمونتاژ و ســاخت موتور قایقهای تندرو که شامل
 72قطعه بود و همچنین حضور پرشور تالشگران ذوب آهنی
در جبهههای حق علیه باطل افتخاری بزرگ برای این شرکت
مادر صنعتی به شمار میرود.
به خاطــر دارم در جریــان بمباران کارخانه ســاختمان

کاظم یزدانی ،معاون مالی اسبق مجتمع بهداشتی
درمانی ذوبآهن

علیرغم گذشت چهار دهه از پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی بهویژه ســال  1357فراموش ناشــدنی است و نیاز
اســت عالوه بر تالش و کوششهای انجامشده در خصوص
تبیین و توضیح حوادث و مبارزات مردم مســلمان ایران علیه
رژیم منحوس پهلوی برای آنکه در آن زمان حضور نداشتند
اطالعرسانی بیشتری انجام گیرد .کارکنان کارخانه ذوبآهن

اصفهان بهعنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی و تولیدی
کشور در سال  1357همراه و همگام با ملت مسلمان ایران در
مبارزات علیه رژیم پهلــوی در محل کار کلیه حوادث را رصد
نموده و در اطالعرسانی مفاد اعالمیههای حضرت امام خمینی
(ه) به سایرین و پیوستن به اعتصابات مردمی نقش برجستهای
داشتند .بنده در کارگاه نورد 350شاغل بودم پس هماهنگیهای
الزم و فراهم نمودن مقدمات کار در شیفت شب ،با طلوع آفتاب
کارکنان از حضور در محل کار خودداری نمودند و در محوطه
بین ساختمانهای  7و  8و دیوار غربی کارگاه نورد اعتصاب خود
را اعالم نمودند ،برخی از مسئوالن سعی داشتند این افراد را به
محل کار خود بازگردانند اما کسی قبول نکرد ...
در پی این اعتصابات ساواک وارد عمل شد و بهاتفاق گروهی
نظامی با یک دستگاه نفر که مسلسلی روی آن نصبشده بود در
محل اجتماع حضور یافت و مجدد درخواست پایان اعتصاب را
صادر کرد اما بازهم بینتیجه ماند .اتحاد و یکپارچگی تالشگران
ذوب آهنی همچون سایر مردم مسلمان ایران مثالزدنی است .به
خاطر دارم افرادی برای تهیه نان و پنیر به شهرک واحد فرستاده
شدند تا افراد بتوانند استفاده کنند .همچنان شعارهای کوبنده و
طنین آیات قرآن از سوره نصر و  ...در گوشم طنینانداز میشود.
راهپیمایی از در اصلی به سمت درب آبرسانی ادامه یافت در این
محلنیروهاینظامیبهفرماندهیسرهنگخطیرعرضجادهرا
مسدود نمودند و با تیراندازی هوایی مانع از ادامه راهپیمایی شدند.
قطعًا بازتاب و انتشار خبر تحصن تالشگران جبهه صنعت ضربه
دیگری بر پیکر رژیم منحوس ستمشاهی بود .کارکنان ذوبآهن
ضمن حفظ این واحد بزرگ صنعتی برای آینده کشور بدینوسیله
همبستگی و همراهی خود را برای سقوط رژیم پهلوی با مردم
مسلمانایراندرسرتاسرمیهناسالمینشاندادند.

گزارشتصویرینخستینسالگردپیروزیانقالبشکوهمنداسالمیدرذوبآهناصفهان

حضرت امام خميني(ره) در جمع كاركنان ذوب آهن
اصفهان  :تاريخ  19فروردين 1358

ما مواجهیم با چهره های فروزنده
جوانان برومند ایران که
در ذوب آهن زحمت می کشند

بسماهللالرحمنالرحیم
من از اینکه شــما جوانان محترم و بانوان
محترمهبهدیدنمنوتفقدازمنتشریفآوردید
تشکر میکنم و از خداوند تعالی سعادت همه
شمارا خواهانم .ما امیدواریم که باهمت واالی
شما جوانان ،بانوان و جوانان دیگر این راه را به آخر
برسانیم .شما دیدید که با وحدت کلمه و با اتکال
به خدای تبارکوتعالی تا اینجا آمدهاید و این نهضت را به این مرتبه رساندید و این مرحله
را باید به آخر برساند .انشاا ...خداوند به شماها توفیق دهد که وحدت کلمه خودتان را و
اتکال به خدای بزرگ را حفظ کنید با اتکال به خدای بزرگ است که میتوانیم این راه پر
مصیبتوآشفتهراطیکنیم.بااتکالبهخداوندعظیماستکهمیتوانیمآشفتگیهای
اینمملکتراوخرابیهایاینمملکترابازسازیکنیم.
شمادراینرفراندومشرکتکردیدورفراندومرابهثمررسانیدیدوجمهوریاسالمی
مستقر شد و آن دولت خائن و سلطنت جائر برای همیشه دفن شد ،لکن باز نیم هراه
هســتیم ،باید باز باهمت شماها و با وحدت کلمه و با اتکال به خدای بزرگ،راه را به
آخر برسانیم .ما پسازاین 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 چپگرا باشند و نه راستگرا ،بلکه
صراطمستقیمراداشتهباشند،آنهارابایدبهمجلسمؤسسانبفرستیموبعدازآنمجلس
شوراســت که باید باز به همت همه اقشــار 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
بفرستیمتااینکهانشاا...اسالمبهآنمعناییکههست،اسالمبهاینحقیقتیکههست،
در ایران پیاده بشود ،اسالم مثل صدر اسالم ،نه اسالمی که در زمان این پدر و پسر کوبیده
شدهبودوهیچیکازمظاهرشرامانمیتوانستیمارائهبدهیم.بایداسالمراماارائهبدهیم
آنطوری که هست ،قرآن را ارائه بدهیم به آنطوری که هست .اگر قرآن و اسالم آنطور
کههستعرضهبشودبهدنیا،همهمشتریاوهستند.انحرافاتبرایایناستکهاسالم
را نشناختهاند اگر اسالم را بشناسند و احکام اسالم را ادراک کنند همه مشتری او هستند.
** تبليغاتمسمومعمالآمريكا
من به شما جوانان محترم بازهم تذکر میدهم که این وحدت کلمه خودتان را
از دست ندهید .اشخاصی که در کارخانهها میآیند و سمپاشی میکنند اینها عمال
اجانب هستند و بیشتر احتمال میرود که عمال آمریکا باشند .به اینها اعتنا نکنید،
به اینها محل نگذارید ،اینها فساد میخواهند بکنند ،اینها میخواهند ایران را به حال
اول برگردانند ،اینها 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 اینها نمیخواهند دست چپاولگرها کوتاه باشد .اینها که در کارخانهها میآیند
و تبلیغات میکنند ،اینها بهصورت یک نحو تبلیغاتی که مردم بپسندند میکنند لکن
درواقع میخواهند همان مسائل سابق را پیش بیاورند .باید با دقت مالحظه کنید،
با هوشیاری با آنها مواجه بشوید و نگذارید آنها رخنه کنند در بین جوانان ما .خداوند
انشاا...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
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مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :علی سلیمانی
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ذوبآهن اصفهان دوستدار محیطزیست
شــركت ذوبآهن اصفهان بهعنوان نخســتین
تولیدکننــده فوالد در ايران در راســتاي خطمشــی
زیســتمحیطی خود و تعهد مديريت عالي شركت،
با صرف هزینههای بسيار هنگفت اقدام به تعريف و
اجراي پروژههای زیستمحیطی در قالب طرحهای
بازسازي ،بهسازي و نوسازي در بخشهای هوا ،آب،
پساب و پسماند نموده است كه اين خود مؤيد اعتقاد
راسخ مسئولين و كاركنان اين مجتمع عظيم صنعتي و
گامهای عملي اين شركت در مقوله حفظ و صيانت از
محیطزیست است .اهم پروژههای زیستمحیطی اين
شركت به شرح ذيل است.
 -1پروژه بازسازي و بهسازي سيستم تصفیه غبار
كنورتورهايناحيهفوالدسازي
 -2پروژه  5گانه زیستمحیطی آگلومراسيون
 -3اجراي پروژه انتقال مواد از انبار شمالي به واگن
ته ريز
 -4بازیافت محصوالت میانی موجود در ســایت
تنگه جوزدان
 -5پروژه نوسازی باطریهای کک سازی
 -6پروژه توليد ريل ملي
 -7پــروژه آبزدایی از لجــن کنورتورهای ناحیه
فوالدسازی
 -8دریافت پساب تصفیهخانه فاضالب شهرستان
زرینشهر
 -9پروژه تصفيه و جداســازي آب از سرباره كوره
بلند
 -10پــروژه ســهگانه زیســتمحیطی بخش
آگلومراسيون
-11پروژه آسپيراسيون كوره يك
 -12ساخت مشعل سوزاننده گازهاي اضافي كوره
بلند 3
 -13اصالح مكنده غبار كارگاه ميكسر فوالدسازي
با اضافه کردن یك عدد بگ فيلتر به مولتي سيكلون
موجود
 -14پروژه بازســازي و بهسازي الكتروفيلترهاي
شماره  2و  1پلي زيوس ناحيه آهك
 -15نصــب بگ فيلترهاي مســير آهك ناحيه
فوالدسازي

 -16نصب بگ فيلترهاي مربوط به مســير مواد
رساني واقع در  42متري كنورتورها
 -17نصــب بگ فيلتر مكنده غبــار  E40ناحيه
فروآلياژفوالدسازي
 -18نصــب بگ فيلتر مكنده غبــار  E41ناحيه
فروآلياژفوالدسازي
-19نصب و راه اندازي  ESP2بخش آگلومراسيون
 -20افزایــش مصرف گازهای فرآیندی ناشــی
از فرآیندهای مربوط به بخــش تولیدات کک ومواد
شیمیایی و کوره بلند در تولید کک
 -21نوســازی برجهــای خاموشکننده کک با
طراحی جدید جهت جلوگیری از انتشــار ذرات جامد
همراه بخارات تولیدی
 -22تعویض مشعلهای آگلوماشین های شماره
 1،2،3به نوع شعله پردهای در جهت کاهش مصرف
سوخت به میزان  75درصد و همچنین کاهش مصرف
آب به میزان h300/m3
 -23طراحی و ساخت مشعل سوزاندن گازهای
اضافی باطری  3ککســازی در راستای جلوگیری از
آلودگی هوا

 -24راهاندازی پروژه زیســتمحیطی شارژ لجن
قسمت انرژي و بيوشيمي در باتري 3
 -25انجام عمليات حفاظت شيميايي بخشهای
ســولفات آمونيوم و بازيابي اسیدسولفوریک بهمنظور
پيشگيري از آلودگي خاك محوطه کارگاههای مذكور
 -26انجام تعميرات اساسي سردکنندههای نهايي
واحدهای بازيابي  1و  2و پيشگيري از انتشار گازهاي
آاليندهمحيط
 -27احيا و انجام تعميرات بر روي سیســتمهای
تصفيه غبار بخشهای ذغال و دانهبندی باتریهای
شماره  1و 3
 -28نصب و راهاندازی ايستگاه سنجش كيفيت
هوا (ايستگاه مانیتورینگ آنالين آالينده هاي محيطي)
 -29نصب سیستمهای پايشگر آنالين آالیندهها
در  16نقطه با  52آنااليزر
 -30نصــب و راهاندازی سيســتم تصفيه غبار
كارگاه برش خرسك با استفاده از توانمندي نيروهاي
متخصص داخل شركت
 -31ایجــاد و نگهداری بیش از  15هزار هکتار
فضای سبز

** برخي از اقدامات انجامگرفته درزمینه
مديريت مصارف آب:
-1اصالح مســير فاضالبهای كارخانه باهدف
كاهش حجم پساب و كنترل فرآيند آن
 -2ســاخت خط جديد فاضــاب اماكن جهت
افزايش ظرفيت انتقال پساب بهداشتي
-3اصالح شيب خطوط فاضالب اماكن به طول
 4كيلومتر
-4استفاده از درين سیکلهای گردشي تميز براي
تغذيهسیکلهایكثيف
 -5استفاده از درين سیکلهای كثيف براي خنك
كردن سرباره كوره بلند (پمپ خانه  )8و سرباره كنورتور
(آبزدايي).
-6اســتفاده از روش آبياري قطرهای در بخشي از
فضاي سبز و درنتیجه كاهش مصرف آب
-7بازسازی برجهای خنککننده بهطور مستمر
 -8تصفيه و فيلتراسيون آب سيكل كثيف نوردها و
استفاده از آن براي سيكل تميز
 -9اتصال خط درنــاژ نيروگاه مركزي به مخزن
آب گرم پمپخانه  1و درناژ نیروگاه هاربین به برجهای

خنککننده نیروگاه هاربین بهمنظور كاهش مصرف
آب پمپخانه شماره  1و نیروگاه هاربین
 -10اســتفاده از ماده شیمیایی منعقدکننده پلی
الکترولیــت آنیونی بــرای کاهش مــواد معلق آب
سیکلهایگردشی
-11مدیریــت مصرف آب و کاهش فشــار آب
هنگامیکه مصرف آب کم است و یا در خطوطی که
نیاز به فشار باال نیست
 -12نصــب مولتی پمپ با درایو کنترل دور روی
پمپهای پمپ خانه آب صنعتی برای کاهش مصرف
آب و مصرف برق
 -13با تشــكيل كميته آب و انجام شــیوههای
مديريت پســاب ازجمله بازچرخاني ،بي خطرسازي،
مخلوط سازي و رقیقسازی و  ...از حجم پسابهای
توليدي شركت به مقدار قابلتوجهی كاسته شده است.
مجمــوع اقدامات انجامگرفته در  15ســال
گذشــته باعث كاهش  50درصد در برداشت آب
خام از رودخانه زایندهرود علیرغم توســعههای
انجامگرفته در بخشهای مختلف شركت ،شده
است.

