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رپرتاژ

در دیدار مدیــر عامل ذوب  آهن بــا وزیر کار، 
گزارش روند پیشرفت پروژه های این شرکت مورد 

حمایت وزیر قرار گرفت.
به گزارش ایلنــا، ایرج رخصتــی مدیرعامل 
ذوب  آهن اصفهان پنج شنبه ۱۹ آبان ماه با حضور در 
دفتر دکتر سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، با وی دیدار و گفتگو کرد و برنامه های 
تولید و روند پیشرفت پروژه های توسعه و شرایط این 
شرکت را تشریح نمود که با حمایت وزیر تعاون کار و 

رفاه اجتماعی از این برنامه ها همراه بود .
ســید صولت مرتضوی، موفقیــت ذوب  آهن 
اصفهان را در ثبت رکورد تولید در شش ماهه اول 
سال جاری شایسته قدردانی دانست و افزود: این 
دســتاورد و همچنین تولید محصوالت جدید و 
استراتژیک نشان دهنده همت واالی تالشگران و 

مدیریت صحیح این مجتمع عظیم صنعتی است.
وی افزود: حمایت از ذوب  آهن اصفهان به عنوان 
یک صنعت اســتراتژیک که محصوالت مهم و اثر 
گذار در توسعه زیرســاخت های کشور تولید می 

کند و نقش بسزایی در تحقق نهضت ملی مسکن 
دارد ضروری اســت و این وزارت خانه فعالیت ها و 
تالش این شــرکت را همواره رصد می کند . وزیر 
تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر حمایت 
قاطع از برنامه های ذوب  آهن، اظهار داشت: مدیران 
و تالشگران این شرکت با وجود مشکالت و مسائل 
مختلف، در امر تولید موفق بوده اند و با پشتیبانی 

الزم قطعاً این واحد صنعتی شکوفاتر خواهد شد.
مدیرعامل ذوب  آهن اصفهان در این دیدار به 
دستاوردهای این شرکت از جمله بهترین عملکرد 
از ابتدای تاسیس که در شش ماهه اول سال جاری 
رقم خورد اشاره کرد و گفت: با وجود مشکالت در 
تامین مواد اولیه و محدودیت های مالی و نقدینگی 
که حاصل فضای بیرونی سازمان بود، این شرکت با 
همت تالشگران و اتخاذ شیوه ها و رویکرد جدید 
موفق شد با حل مشکل تامین مواد اولیه در کوتاه 
مدت، در شش ماهه اول سال جاری رکورد جدیدی 
در تولید این شرکت طی نیم قرن گذشته ثبت کند 

و ۱۲ محصول جدید نیز تولید نماید.

همچنین با توجه ویژه بــه تولید دانش بنیان 
پروژه های متعدد با همکاری شرکتهای دانش بنیان 
تعریف و اجرا شده که از جمله آن برنامه ریزی برای 
تولیدسوزن ریل که یک محصول بسیار استراتژیک 
است می باشد. در مقوله صرفه جویی و باز چرخانی 
آب نیــز پروژه های متعدد در حال اجراســت که 
مهمترین آن احداث تصفیه خانه پســاب شهری 
است نتیجه این اقدامات کاهش مصرف آب کارخانه 
بوده که به تایید شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
رسیده و ان شــاء اهلل با بهره برداری از پروژه های 
در دست اجرا برداشــت آب از رودخانه زاینده رود 

نزدیک به صفر خواهد شد.
رخصتی با اشــاره به اینکه حفظ و ارتقاء تولید 
ذوب  آهن اصفهان در شرایط جاری اهمیت ویژه 
ای دارد، افزود: این تولید در شرایط سختی صورت 
می گیرد و مشکالتی که از بیرون سازمان تحمیل 
شده همچون افزایش حقوق گمرکی مواد اولیه و 
افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه گاز، در کنار 
کنترل دستوری قیمت محصوالت در بورس کاال 

توسط دولت تولید اقتصادی ذوب  آهن را با چالش 
مواجه کرده است .

مدیرعامل ذوب  آهن اصفهــان با انتقاد از عدم 
تخصیص ســهمیه یک میلیون و ۷۵۰ هزارتنی 
سنگ  آهن ذوب  آهن در حالیکه سایر شرکت های 
فوالدی از ســهمیه ســنگ  آهن معادن دولتی 
برخوردار هستند، افزود: تامین پایدار مواد اولیه در 
شرایط کنونی اهمیت بسیاری برای این شرکت دارد 
که در این راستا اقدامات مختلف از جمله درخواست 
برای انجام اکتشــافات معدنی نیز صورت گرفته 
است. نتیجه بخشی این اقدامات مسلتزم مساعدت 
الزم از طرف وزارت صمت برای واگذاری پهنه های 
اکتشافی درخواست شده و همچنین تخصیص 

سهمیه مذکور است .
وی با اشاره به دستاورد مهم ذوب  آهن در تولید 
ریل گفت: این شــرکت با وجود مشکالت فراوان 
ســرمایه گذاری زیادی برای تولید ریل انجام داد 
اما مسئله مطالبات ذوب  آهن از دولت بابت فروش 
ریل و همچنین مطالبات از صندوق بازنشستگی 

و ایمیدرو و سایر سازمان ها و شرکت های دولتی 
هنوز حل نشده که در بهبود شرایط اقتصادی این 
شرکت تعیین کننده است. رخصتی اظهار داشت: 
تالشگران ذوب  آهن اصفهان با آگاهی از اهمیت 
پیشرفت و بالندگی ذوب  آهن اصفهان برای صنعت 

کشور و نقش این شرکت در تامین مسکن ملی برای 
اقشار کم برخوردار، ازهیچ کوششی برای دست یابی 
به اهداف تولیدی دریغ نمی ورزند و همچون گذشته 
در خط مقدم مقابله با تحریم هــا، مجاهدت می 
نمایند که حاصل آن دستاوردهای مهم اخیر است.

در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد؛ 

حمایت وزیر کار از برنامه ها و پروژه های ذوب  آهن اصفهان
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در زمان تاسیس ذوب  آهن اصفهان در دهه چهل به عنوان 
اولین کارخانه تولید کننده فوالد کشور که از روش کوره بلند 
استفاده می کند با دور اندیشی، کلیه زیرساخت های زنجیره 
تولید شامل) معادن، نیروگاه، نیروی انسانی متخصص، کارخانه 
پخت آهک،کارگاههای قطعه ســازی و ریخته گری قطعات 
سنگین، تولید آجر و جرم نسوز و ... ( برای تولید فوالد به طور 

کامل در یک شهر صنعتی برای آن در نظر گرفته شد.

به گزارش ایلنا، در زمان تاســیس ذوب  آهن اصفهان در 
دهه چهل به عنوان اولین کارخانه تولید کننده فوالد کشــور 
که از روش کوره بلند اســتفاده می کند با دور اندیشی، کلیه 
زیرساخت های زنجیره تولید شامل) معادن، نیروگاه، نیروی 
انســانی متخصص، کارخانه پخت آهک،کارگاههای قطعه 
سازی و ریخته گری قطعات سنگین، تولید آجر و جرم نسوز و ... 
( برای تولید فوالد به طور کامل در یک شهر صنعتی برای آن در 
نظر گرفته شد. در دوران دفاع مقدس، مجموع این امکانات به 
ویژه نیروی انسانی مجرب و کارگاههای کارخانه در کنار حفظ 
جبهه تولید و خودکفایی، با ساخت قطعات و تجهیزات دفاعی 
گوناگون در پشــتیبانی از جبهه حق علیه باطل نیز نقش بی 

بدیلی ایفا نمودند.
در بخش تولید بــرق این کارخانه چهار نیروگاه شــامل: 
حرارتی)دهه۶۰ بــا ظرفیت ۱۱۵ مــگاوات(، مرکزی)دهه 
۵۰ با ظرفیت ۲۴ مــگاوات(، نیروگاه هاربین با ظرفیت ۱۱۰ 
مگاوات)دهه هشــتاد( و نیروگاه گازی که هم اکنون به دلیل 
کمبود گاز و مشکالت تجهیزاتی در مدار نیست، را تاسیس کرد.
نکته مهم در خصوص نیروگاه حرارتی اینکه با توجه به خروج 
روس ها از کشــور، این نیروگاه توسط نیروی انسانی توانمند 

ذوب  آهن اصفهان به عنوان یک دستاورد بزرگ در آن دوران 
به بهره برداری رسید.

در حال حاضر ســه نیروگاه حرارتی، مرکــزی و هاربین 
برای مصــرف ذوب  آهن اصفهان در مجموع حــدود ۱۵۰ تا 
۱۸۰ مگاوات برق در ســاعت تولید می کنند و در صورتی که 
این ســه نیروگاه با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار بگیرند، 
ظرفیت اســمی آنها بالغ بر ۲۴۰ مگاوات برق در ساعت است 
و بنابراین تولید ساالنه آنها بیش از ۸۵۰ هزار مگاوات ساعت، 

افزایش می یابد.  
این میزان تولید بــرق در ذوب  آهن اصفهان ســبب می 
شــود، این مجتمع عظیم صنعتی در کنار تولید انرژی مورد 
نیازش،همانند سال های گذشته بتواند در تامین برق شبکه 
سراسری که تقاضای بسیاری به ویژه در فصول گرم سال برای 
آن ارائه می شود، محور تولید قرار بگیرد اما هم اکنون ذوب  آهن 
اصفهان به سمتی پیش می رود که به جای تولید کننده برق در 
شبکه سراسری، خودش نیز در نقش خریدار برق از شبکه، آن 

هم در اوج کمبود این انرژی ظاهر شود.
ذوب  آهن اصفهان برای تولید برق مورد نیاز کارخانه که به 
طور متوسط در طول سال حدود ۱۹۰ مگاوات در ساعت است، 

ساالنه حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب در ساعت، گاز طبیعی نیاز 
دارد. گازی که به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر زیر ساختی 
تولید برق در کارخانه، هم اکنون به دلیل اجرای ناقص قانون 
هدفمندی یارانه ها، با نرخ هر متر مکعب ۲۵۰۰ تومان برای این 
تولید کننده مقاطع ساختمانی محاسبه می شود و این در حالی 
است که عدد یاد شده مبنای تعیین نرخ گاز برای پتروشیمی ها 
و واحد های تولید به روش احیا بوده و اساســاً هیچ ارتباطی با 
عرصه تولید فوالد به روش کوره بلند ندارد. این در حالی است که 
بر اساس ماده ۸  قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف است ۳۰ 
درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای حمایت 
از تولید کنندگان و به ویژه حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 
و  افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق در این واحد ها 
هزینه کند، اما افزایش قیمت حامل های انرژی مخصوصاً برای 
ذوب  آهن اصفهان که به روش کوره بلند تولید می کند،  نتایجی 

بر خالف اهداف این ماده قانونی دارد.
 ذوب  آهن اصفهان به جهت عدم بهره مندی از یارانه انرژی، 
خرید کک و زغال خارجی، قیمت گذاری دستوری در فروش 
و ... به عنوان بانی صنعت فوالد کشور برای تولید محصوالت 
ارزش افزا با چالش جدی مواجه است و این در حالی است که 
شرکت های سیمانی و سایر تولید کنندگان از تعرفه ۱۰ درصدی 
و کمتر بهره مند شده اند، لذا امیدواریم بازخوانی این مباحث 

کارشناسی،  مبنای تصمیمات موثرتر قرار بگیرد.  
در حال حاضر کشــورهایی مانند چین و روسیه در حال 
دامپینگ محصوالت خودشان هستند اما در داخل کشور به 

جای حمایت از تولید کنندگان ملی، عمالً صدور بخشنامه های 
خلق الساعه و مصوبات  و آیین نامه ها و دستور العمل های غیر 
کارشناسی، از مصادیق ایجاد ریسک می باشد و تبعات زیانباری 

برای تولید و صنعت دارد .
عدم وحدت رویه در قانونگذاری بین ســه وزارتخانه نیرو، 
نفت و صمت، تضاد در مصوبات را در پی داشته است، از یک سو 
وزارت نیرو صرفه جویی و در کنار آن حداکثر تولید را درخواست 
دارد و در طرف مقابل وزارت نفت، نرخ گاز آزاد را مبنای تولید 
قرار داده است که در این پیچ و خم سیاست گذاری،تولید برق 
به واقع در ذوب  آهن اصفهان صرفه اقتصادی ندارد و زیان غیر 
قابل قبولی دارد و بخش های مختلف جامعه به تبع این رویه، 

آسیب می بینند.
برای تولید هر مگاوات برق در ســاعت حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
هزار یورو ســرمایه گذاری در مدت زمان سه سال نیاز است 
همچنانکه ذوب  آهن اصفهان بالغ بر ۱۳۰ میلیون یورو برای 
احداث این چند نیروگاه در گذشته سرمایه گذاری کرده و می 

تواند با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار گیرد.
ذوب  آهن اصفهان با این ســرمایه گذاری عظیم که برای 
ساخت نیروگاهها در گذشته انجام داده است، در صورت تامین 
آب مورد نیاز آنها، اعمال تعرفه گاز نیروگاهی و حل مشکالت از 
جمله تامین مواد اولیه پایدار، مهیای تولید با ظرفیت کامل است 
که این موضوع درکنار تامین نیاز بازار داخل و ارز آوری از محل 
صادرات به تامین برق برای شبکه سراسری توسط این شرکت 

نیز منجر می شود.

ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب  آهن اصفهان:

مشکالت ذوب  آهن اصفهان با وحدت رویه در سیاستگذاری حل می شود

خبر

معاون طرح و برنامه و مدیر امور شعب استان های بانک ایران 
زمین به منظور بازدید از شعب و دیدار با همکاران مدیریت شعب 
استان های مازندران، گلستان و سمنان بانک، به استان مازندران 

سفر کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی؛ در این دیدار مهران 
باوند سواد کوهی شرط الزم برای ارتقای قدرت رقابت پذیری را 
بهبود مستمر در بهره وری از نیروی انسانی بیان کرد و گفت: در راه 
تحقق بخشیدن به اهداف ابالغی و دست یابی به جایگاه مطلوب 
در تعامل با مشتریان، الزم است رؤسای شعب بیش از پیش به 

ارتقای بهره وری توجه کنند.
ســوادکوهی دو مؤلفه اصلی و مهم بهره وری را کارایی و اثر 
بخشی اعالم کرد و افزود: کارایی به استفاده کارآمد از امکانات، 
منابع، محصوالت و خدمات در فرایند عملیات اجرایی اتالق می 

شود و اثر بخشی میزان نیل در تحقق اهداف ابالغی است.
معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین مراقبت و دانش را دو بال 
پرواز دانست و خاطرنشان کرد: یک نیروی انسانی آموزش دیده و 

توانمند می تواند با این دو بال تحول ایجاد کند.
سوادکوهی یادگیری و افزایش ســطح دانش الکترونیک 
کارکنان را از اولویت های بانک بیان کــرد و گفت: این روند به 
بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان منجر می شود 
و آنان می توانند به عنوان افرادی متفکر، تحلیلگر و تسهیل گر 
در ســازمان ظاهر شوند و هم برای ســاختار و هم برای جامعه 

مفید باشند.
در ادامه محمد حسینی کنارویی مدیر امور شعب استانها، 
شعبه را به عنوان قلب تپنده و مرکز شور آفرینی و نشاط در خط 
مقدم اعالم کرد و گفت: رئیس موفق فردی اســت که در کنار 

تمامی وظایف محوله یک تئورسین و بازاریاب حرفه ای بوده و 
قدرت تجزیه و تحلیل بازار را داشته باشد.

حسینی کناروئی تحول فکری و رفتاری بیش از انتقال دانش 
و مهارت حرفه ای را یک ضرورت دانســت و افزود: کارکنان در 
نقش ها و موقعیت های جدید سازمانی با یکدیگر تعامل موثر 
پیدا می کنند و خویشتن سازمانی و حرفه ای خود را عرضه می 
کنند و نهایتاً این روند به تربیت و پرورش رفتار حرفه ای کارکنان 
و توانمندسازی آینده حرفه ای بانک منجر خواهد شد و امکان 

رشد و پرورش کارکنان را نیز فراهم می کند.
در این دیدار سید مهدی سلیم بهرامی مدیر شعب استان های 
مازندران، گلستان و سمنان ضمن قدردانی از حضور مدیران 
عالی بانک، گزارشی از وضعیت عملکرد شعب تابعه ارائه و گفت: 
نوآوری و چابکی باید در سراسر بانک نهادینه شود تا در برآورد 

نیاز مشتریان و بهره گیری از فرصت ها، همیشه یک گام جلوتر از 
سایر رقبا خود باشیم و به نتایج مطلوب برسیم.

سلیم بهرامی افزود: در این مسیر رئیس شعبه به منزله محرک 
اصلی مدیریت در اجرای برنامه ها بوده و باعث پیشرفت و ترویج 

انگیزه در بین همکاران خواهد بود.

رمز موفقیت بانک ایران زمین در بازار رقابتی، بهبود مستمر بهره وری است
گزارش

محمدرضا ساکت سالروز نایب قهرمانی تیم فوتبال ذوب  آهن 
در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و روز ذوب  آهن را به مدیرعامل 

باشگاه ذوب  آهن تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، محمدرضا ســاکت ســالروز نایب قهرمانی 
تیم فوتبال ذوب  آهن در مســابقات لیگ قهرمانان آســیا و روز 
ذوب  آهن را به مدیرعامل باشــگاه ذوب  آهن تبریک گفت. متن 

پیام مدیرعامل سپاهان به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احســانی مدیرعامل محترم 

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب  آهن
با سالم؛

احتراماً، بدینوسیله سالروز نایب قهرمانی تیم فوتبال ذوب  آهن 
در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و روز ذوب  آهن را به حضرتعالی و 

خانواده باشگاه ذوب  آهن تبریک عرض می نمایم.
اینجانب به نمایندگی از ۹۳ تیم و ۲۵۰۰ ورزشــکار باشگاه 

فوالد مبارکه سپاهان، تدوام موفقیت در میادین ملی و بین المللی 
را برای باشگاه ذوب  آهن آرزومندم. در مسیر ارتقاء ورزش استان 

و کشور سربلند باشید.
محمدرضا ساکت

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان 
گفت: محصوالت این مجتمع عظیم صنعتی از دیر 
باز دارای بهترین کیفیت بوده زیرا این یک وجه غیر 
متمایز از تولیدات شرکت است و باید گفت کیفیت 

مطلوب همیشه همراه تولیدات ذوب  آهن بوده است .
به گزارش ایلنا، معــاون برنامه ریزی و توســعه 
ذوب آهن اصفهان گفت: محصــوالت این مجتمع 
عظیم صنعتی از دیر بــاز دارای بهترین کیفیت بوده 
زیرا این یک وجه غیر متمایز از تولیدات شرکت است 
و باید گفت کیفیت مطلوب همیشه همراه تولیدات 

ذوب  آهن بوده است .
به گزارش ایراسین، علیرضا رضوانیان معاون برنامه 
ریزی و توسعه و محمد صدری مدیر کیفیت فراگیر 
شرکت به مناسبت ۱۸ آبان ماه روز کیفیت، با بازدید 
از قسمت های فوالدســازی، نورد ۵۰۰، نورد ۶۵۰ و 

نورد ۳۰۰ و اهدا شاخه گل به کارکنان این بخش ها، از 
زحمات و تالش آنها در جهت بهبود کیفیت محصوالت 

شرکت قدردانی کردند .
رضوانیان با اشاره به این که کیفیت در واقع خواسته 
ای است که مشتری از محصوالت ذوب  آهن اصفهان 
طلب می کند، گفت: محصوالت این مجتمع عظیم 
صنعتی از دیر بــاز دارای بهترین کیفیــت بوده زیرا 
این یک وجه غیر متمایز از تولیدات شــرکت است و 
باید گفت کیفیت مطلوب همیشــه همراه تولیدات 

ذوب  آهن بوده است .
وی با اشاره به این که کیفیت محصوالت ذوب  آهن 
حاصل تالش تمامی کارکنان است، افزود: ذوب  آهن 
اصفهان به عنوان نماد خودباوری در صنعت کشور، 
عالوه بر تولید محصوالت با کیفیت، همچون دانشگاه 
نیز عمل کرده و نیروهــای متخصصی در آن تربیت 

شــده اند که نقش مهمی در توســعه صنعت فوالد 
کشور دارند . معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت گفت: 
رضایت مشــتری، دوام محصوالت، بی نقص بودن و 
تولیدات مطابق با نیاز مشتری از عواملی است که باعث 
شده کیفیت محصوالت ذوب  آهن همواره باالترین 
میزان رضایت را در بین محصوالت فوالدی کشــور 
داشته باشــد. مدیر کیفیت فراگیر شرکت نیز گفت: 
به رغم تنوع محصوالت ذوب  آهن اصفهان در چند سال 
اخیر آمار رضایت مشتریان همواره صعودی بوده و این 
نشان از تالش کارکنان در کسب رضایت مشتریان و 

نظارت کامل بر محصوالت تولیدی شرکت دارد.
شایان ذکر است در این بازدیدها معاون برنامه ریزی 
و توســعه و مدیر کیفیت فراگیر شرکت با تالشگران 
بخش های مذکور در خصوص مسائل مختلف شرکت 

به گفتگو پرداختند.

همزمان با سالروز نایب قهرمانی تیم فوتبال ذوب  آهن صورت گرفت؛

پیام تبریک مدیرعامل سپاهان به مناسبت روز ذوب  آهن
در روز کیفیت عنوان شد؛

کیفیت محصوالت ذوب  آهن حاصل تالش تمامی کارکنان است

بانک ایران زمین به منظور تامین و تکمیل 
سرمایه انسانی خود در شعب شهرستان اصفهان 
برای عنوان شــغلی متصدی امور بانکی دعوت 
به همکاری می نماید.  به گــزارش ایلنا و به نقل 
از روابط عمومی بانک ایــران زمین، متقاضیان 
می توانند به سایت بانک ایران زمین مراجعه کنند 
و پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط استخدام، 
نســبت به تکمیل فرم ثبت نــام الکترونیکی 
اقدام کنند. جهت کســب اطالعات بیشــتر، 
https://tools. بدون فیلترشکن به لینک
izbank.ir/EmploymentLaw.

aspx  مراجعه کنید.

 دعوت به همکاری
در بانک ایران زمین

                                


