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بنگاهها

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه و 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
ذوب آهن اصفهان شــنبه ۲۵ تیرماه  ، 
با حضور بیش از ۷۳ درصد ســهامداران 
و نمایندگان صاحبان ســهام شرکت  ، 
اعضای هیات مدیره، نماینده موسســه 
حسابرسی و نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهادار تهران و تعــدادی از دیگر 

مسئولین این شرکت  ، برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی 
ذوب آهن اصفهان  ،  مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در ارائه گزارش به هیات مدیره 
گفت: این شرکت به عنوان تولید کننده 
مقاطع ســاختمانی مطابــق با آخرین 
استانداردهای روز دنیا، این مقاطع کیفی 
را برای استفاده در زیرساخت های کشور 

در بخش های گوناگون تولید می کند.
ایرج رخصتی افزود   : این شــرکت با 
تولید ۲ میلیون و ۴۸۹  هــزار تن فوالد 
خام در ســال ۱۴۰۰ در مقایسه با سایر 
رقبا از منظر تولید فوالد خام، رتبه سوم 
را در کشــور دارد و در ســال های ۹۹ و 
۱۴۰۰ رشد همه شرکت  ها به جزء ذوب 
آهن منفی بوده است و این شرکت مادر 
صنعتی رشد ۵ درصدی تولید فوالد خام 

را به همت تالشگران ثبت نمود.
این مقام مسئول بیان کرد   : در سبد 
تولید محصــوالت ذوب آهن، تیرآهن 
سهم تولید ۶۴ درصدی دارد و در بخش 
صادرات نیز ۵۶ درصد از سهم صادرات 
شرکت را از آن خود نموده است لذا تولید 
و توســعه انوع تیرآهن  ها در سایزهای 

مختلف در دستور کار قرار دارد. رخصتی 
گفت   : طی سه ســال اخیر از سال ۹۸ تا 
ســال ۱۴۰۰،تولید تمامی محصوالت 
در شــرکت از جمله کک به عنوان یک 
محصول میانی تا شــمش و محصوالت 

نوردی رو به افزایش بوده است.
وی فرصت های پیش روی شــرکت 
را نیز چنین برشــمرد   : آغاز نهضت ملی 
مسکن توسط دولت خدمتگزار و ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی در سال برای 
ذوب آهــن اصفهان کــه تولید کننده 
مقاطع ساختمانی است یک نقطه قوت 
بسیار مهم به شمار می رود، امکان تامین 

نسبی بخشــی از  مواد اولیه و انرژی در 
داخل کشور،توسعه تکنولوژی در صنعت 
فوالد و امکان کاهش هزینه های تولید، 
هدف   گذاری دولت در توســعه شبکه 
حمل و نقل ریلی کشــور، تغییرالگوی 
مصرف از ورق به مقاطع سنگین و انتقال 
نماد از فرابورس به بورس و اســتفاده از 
معافیت های مالیاتی و ابزارهای تامین 

مالی.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در 
ادامه به تشریح نقاط قوت شرکت نیز به 
شرح ذیل پرداخت   : اعتبار و برند شرکت 
در بازارهای داخلی و بین المللی، وجود 

زنجیره کامل تولید فــوالد، تولید فوالد 
خام تمیز، توانمندی در تولید محصوالت 
متنوع با کیفیت باال، وجود زیرساخت های 
الزم برای توسعه و سرمایه   گذاری، تامین 
بخشی از منابع انرژی مورد نیاز)برق و گاز 
سوختنی( در داخل شرکت  ، بهره گیری 
از کمیته های تخصصی و اتاق های فکر 
جهت رصد مستمر  فضای کسب و کار و 

ارایه سیاست های راهبردی.
وی در خصــوص محدودیت هــای 
موجود نیز گفت   : نامتــوازن بودن بودن 
خط تولید در کک سازی و فوالدسازی 
از جمله محدودیت  ها است. قابلیت تولید 

۳ میلیون و ششصد هزار تن چدن در باال 
دســت خط وجود دارد و در نوردها نیز 
قابلیت تولید مقاطع وجود دارد در میانه 
فوالدسازی وجود دارد که قابلیت جذب 
این میزان از چدن را نــدارد که با تاکید 
هلدینگ صدرتامین و برنامه های مصوب 
شده به سمت جذب حداکثری چدن در 
کوتاه مدت و تبدیل آن به فوالد که ارزش 

افزوده باالیی دارد، حرکت می کنیم.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در 
خصوص تامین مواد اولیه نیز گفت   : در 
سه محدوده کشور سه  هاب تعریف شده 
است که در یک بخش آن مجوز تاسیس 

گندله سازی و فرآوری سنگ آهن گرفته 
شده است و در بخش دیگر در کردستان 
تفاهم نامه آن منعقد شــد و در شــرق 
اصفهان نیز در مرحله مذاکره هستیم و 
به زودی خبرهای خوشی در این زمینه 

منتشر می کنیم.
وی اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به 
عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران 
از نسل اول که بنیان این کارخانه را نهادند 
تاکنون به همت نیروی انسانی مجرب، 
کارنامه درخشــانی از خودش در بخش 
مختلف و در جای جای ایران اســالمی 
به یادگار گذاشــته اســت. برنامه ریزی 
برای بهره گیری از تجربیات پیشگامان و 
همچنین دانش کارکنان در بخش های 

مختلف شرکت در دستور کار قرار دارد.
 رخصتی رکوردهای شرکت در سال 
۱۴۰۰ را نیز چنین عنوان کرد   : دستیابی 
به رکورد تولید ۲ میلیون و ۷۶۸ هزار تن 
چدن مذاب و یک میلیون و ۲۲۳ هزار تن 
کک خشــک،طراحی و تولید ریل مترو 
و قطار پرســرعت، توافق با استانداری 
کردســتان برای بهره برداری از معادن 
ســنگ آهن، اخذ مجوز فرآوری سنگ 
آهن و تولید گندله در خراسان جنوبی و 
خراسان رضوی، تکمیل زنجیره تولید ریل 
ملی با انعقاد قرارداد سوزن ریل با استفاده 
از توان شرکت های دانش بنیان، طراحی و 
تولید محصوالت جدید با ارزش افزوده 
باال و کسب رکورد  ۱۲ ساله تولید قطعات 
در کارگاه های ساخت با  ساخت و تحویل 

حدود ۴۰۵۰۰۰ قطعه.

ایرج رخصتی در مجمع عمومی شرکت: 

تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، استراتژی اصلی ذوب آهن است

 شماره  1126 /   دوشنبه  3 مرداد   1401  /     25 ذی الحجه 1443  /  25 جوالی   2022

در نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت؛

ایرج رخصتی،  مدال زرین مدیر برتر 
حامی  روابط عمومی را دریافت کرد

مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در نهمین کنفرانس 
روابط عمومی و صنعت که اول مرداد ماه در هتل المپیک 
تهران برگزار شد  ، به عنوان مدیر برتر حامی روابط عمومی 

انتخاب و مدال زرین روابط عمومی را دریافت کرد.
به گزارش ایلنا، نهمین کنفرانــس روابط عمومی و 
صنعت با عنوان »روابط عمومی صنعت در ایران  ، تجربه  ها 
و روندها«  ، با حضور خسرو رفیعی، رئیس انجمن روابط 
عمومی ایران، حسین زاده قشمی مدیرکل دفتر ارتباطات 
وزارت صمت، دکتر تقی پور دبیرکل باشــگاه مدیریت 
ارتباطات یونسکو-ایران و جمعی از اساتید  ، صاحب نظران 
و دست اندرکاران حوزه روابط عمومی برگزار شد  . در این 
کنفرانس  همانند دوره های گذشته مدیر برتر حامی روابط 
عمومی بر اساس معیارهای این حوزه توسط دبیرخانه 
دائمی کنفرانس روابط عمومی و باشگاه مدیریت ارتباطات 
یونسکو انتخاب شد که در سال جاری بر اساس ارزیابی های 
صورت گرفته، ایــن عنوان به مهنــدس ایرج رخصتی 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان رسید.
ویژگی های رخصتی که منجر به انتخاب وی به عنوان 
مدیر برتر حامی روابط عمومی شــد  ، رویکرد عملی وی 
در مسئولیت های مختلف کاری در ذوب آهن اصفهان 
طی سال های مختلف و همچنین مسئولیت در شرکت 
تارابگین به عنوان مدیر عامل که همواره نسبت به حوزه 
روابط عمومی و ارتباطات توجه خاصی داشــته اســت. 
پاسخگویی به ذینفعان به شــیوه های مختلف از جمله 
میز خدمت  ، توســعه ارتباطات درون و برون سازمانی  ، 
توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی شرکت  ، مشارکت 
در برنامه های فرهنگی و اجتماعی  ، حضور مداوم در بین 
کارکنان  ، حضور در برنامه های مختلف روابط عمومی و 
همایش های مرتبط با شرکت  ، ارتباط وتعامل با رسانه  ها، 
حضور فعال درشبکه های اجتماعی و کانال های تخصصی 
صنعت فوالد  ، در نظرگرفتن جایگاه مناسب برای روابط 
عمومی در ساختار سازمانی و  ....از جمله معیار های دیگر 

در این انتخاب است.
    

تجلیل از چهره های ماندگار صنعت 
فوالد در قاب ذوب آهن اصفهان

نخستین آیین تجلیل از چهره های ماندگار صندوق 
بازنشستگی فوالد کشور با حضور جمعی از پیشکسوتان 
این صنعت برخاســته از نام بلنــد ذوب آهن اصفهان  ، 
۲۷ تیرماه همزمان با عید ســعید غدیر خم در ســالن 

همایش های صداوسیما برگزار شد  .
به گزارش ایلنا،  در این مراسم که با حضور احمد خانی 
معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  ، حسین 
عامریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد  ، جمعی از 
اعضای هیات مدیره این صندوق  ، محمدعلی تیموری 
مدیرعامل سایپا  ، بیت اهلل برقراری مدیرعامل صندوق 
بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشایر کشور 
و جمعی از فعاالن صنعت فوالد کشور همراه بود، از ۲۵ 
طالیه دار صنعت فوالد کشور و تعدادی از تالشگران و 

ایثارگران این صنعت تجلیل به عمل آمد  .
ایرج اصالنی، محمدرضا فرقدانی، سیروس مؤتمن، 
محمد حسن عرفانیان، علی صادقی، منوچهر توفیقی، 
اردشــیر افضلی،  مهدی نصر، احمد علی هراتی نیک، 
عبدالوهاب ادب آوازه، علی پالیزدار، علی اصغر چیت ساز، 
محمد پیشوا، ایرج سلطانی، مجتبی فردیار، اسماعیل 
فتوت، مسعود شایق، محمود شیری، سروش کامیاب، 
رضا اشرف ســمنانی، رئوف پرتوی، علی خزائی تبار و 
مهناز همدانی زاده   از جمله طالیه دارانی بودند که اغلب 
دســتی بر آتش ذوب آهن داشتند و دانش آموخته این 
مکتب صنعت فوالد کشــور بودند، در این مراسم مورد 

تجلیل قرار گرفتند  .
سیروس موتمن از پیشگامان ذوب آهن اصفهان در 
حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار ما گفت   : برنامه 
امروز رنگ و بوی ذوب آهن اصفهان داشت چون به حق 
این شرکت طالیه دار اصلی صنعت فوالد کشور است  . این 
مراسم باعث شد عید غدیر امسال برای من رنگ و بوی 
دیگری داشته باشد و خاطره آن برای همیشه باقی بماند.

اخبار ذوب آهن

در راستای تعامل و هم افزایی بیشتر بین دو فوالدساز بزرگ کشور )ذوب آهن اصفهان 
و مجتمع فوالد مبارکه(،سومین نشست هم اندیشی در دوره مدیریت جدید ذوب آهن 
اصفهان،به میزبانی فوالد مبارکه،سه شنبه بیست و هشتم تیرماه با حضور مهندس ایرج 

رخصتی،دکتر محمدیاسر طیب نیا و جمعی از مسئولین این شرکت  ها برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در این نشست گفت   : هر یک از بخش های کشور برای پیشرفت و آبادانی ایران اسالمی 
رســالتی دارند و تولید، وظیفه کلیدی و اصلی صنایع فوالدی به عنوان بخش پیشران 

اقتصاد کشور است.
ایرج رخصتی، افزود   : ذوب آهن اصفهان با دانش نیروی انسانی و تجربه بیش از نیم قرنی 
و همچنین برخورداری از زیرساخت های موثر در بخش های گوناگون در کنار گسترش 
سبد محصوالتش، تولیدات با ارزش افزوده باال را به عنوان یک استراتژی کلیدی در دوره 

جدید در دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد   : این شرکت به عنوان اولین تولید کننده 
فوالد در ایران و مجتمع فوالد مبارکه نیز به عنوان بزرگترین تولید کننده فوالدی کشور 
می توانند از طریق تعامالت در بخش های مختلف،روز به روز زمینه توسعه بیشتر کشور و 

به ویژه حمایت از جامعه پیرامون را رقم بزنند.

آماده واگذاری چدن مازاد ذوب آهن
به فوالد مبارکه هستیم

رخصتی اظهار داشت   : ظرفیت تولید چدن در ذوب آهن اصفهان ۳ میلیون و ششصد 
هزار تن است که امکان جذب آن در داخل کارخانه فراهم نیست و می توانیم این چدن 

تولیدی را به فوالد مبارکه واگذار کنیم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص مسئولیت های اجتماعی این صنایع فوالدی 
نیز گفت   : با توجه به اینکه ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه در حوزه فعالیت های ورزشی  ، 
فرهنگی و اجتماعی فعال هستند،مقرر شد با هماهنگی هر دو شرکت برنامه ریزی هدفمند 
به نحوی صورت گیرد که این مجموعه  ها رقیب یکدیگر تلقی نشوند و بتوانند با حمایت 

از رشته های متنوع ورزشی،دو مقوله تولید و ورزش را دوشادوش یکدیگر پیش ببرند.
وی در زمینه بهره گیری از توانمندی های شرکت های تابعه هر دو مجموعه نیز بیان 
کرد   : شرکت های بسیاری در زیر مجموعه ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه در بخش های 
گوناگون فعالیت دارند که از پتانسیل های بسیار خوبی برخودار هستند و تالش می کنیم 
به شیوه ای عملیاتی تر، از این شرکت  ها در راستای افزایش تولید و تنوع بخشی بیشتر به 

آن بهره مند شویم.
مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه نیز در این نشست به وضعیت تولید فوالد در ایران و 

جهان پرداخت و گفت   : چالش های پیش روی تولید فوالد  ، فراتر از جنگ اوکراین و حتی 
شیوع ویروس کرونا است،گرچه این دو متغیر نیز در روند تولید فوالد جهان تاثیرگذاری 

بسیاری داشته ؤاند.
طیب نیا اضافه کرد   : هماهنگی بیشتر بین مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است و سبب می شود این دو فوالدساز بزرگ کشور برای مقابله با 
محدودیت های پیش رو و همچنین بهره گیری بیشتر از فرصت هایی که برای صنعت فوالد 
کشور وجود دارد، برنامه ریزی جامع تری داشته باشند و حمایت مسئولین را برای ارتقای 
تولید که رشد و شکوفایی بیشتر کشور را در بخش های گوناگون در پی دارد،جلب نموده و 

افتخارات بیشتری را برای کشور ثبت کنند.

 نشست مسئولین ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه برگزار شد

 هم افزایی دو فوالدساز بزرگ کشور در راستای ارتقای تولید 

گزارش

همایش سراسری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با شعار »شستا؛ گام 
دوم، اقتصاد مردمی، ایران قوی« ۲۲ و ۲۳ تیرماه با حضور سرپرست وزارت تعاون  ، کار و رفاه 
اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل هلدینگ شستا، معاون نظارت و 
حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس کمسیون 
اقتصادی مجلس، رییس کمسیون صنایع و معادن مجلس و دیگر مسئولین در محل سالن 

همایش های صداوسیما برگزار شد.
به گزارش ایلنا،  در این همایش که مسئولین شرکت های تابعه شستا و از جمله ایرج 
رخصتی، مدیرعامل و مهرداد توالئیان، معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان حضور 
داشتند  ، این مجتمع عظیم صنعتی به جهت عملکرد موفق در سال مالی ۱۴۰۰ به ویژه در 
زمینه انجام سیاست هم افزایی در بین شرکت های این هلدینگ  ، در رتبه بندی شرکت های 
تابعه  ، به عنوان شرکت برتر معرفی و لوح و تندیس ویژه مربوطه از سوی میرهاشم موسوی؛ 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به نماینده ذوب آهن اهدا شد.
ذوب آهن اصفهان با توجه به تاکید مسئولین سازمان تامین اجتماعی و هدلینگ شستا 
و صدرتامین بر هم افزایی بین شرکت های تابعه  ، در اجرای این سیاست  ها پیشگام بود که  از 
جمله آن می توان به امضای قرارداد با شرکت صبا تامین در جهت عرضه ساالنه ۷۵۰ هزار 

تن محصول به بورس کاال اشــاره کرد  . ضمن اینکه در این همایش  ، در راستای هم افزایی 
شرکت های تابعه  ، تفاهم نامه همکاری بین ذوب آهن اصفهان و شرکت فرآورده های نسوز 

ایران امضا شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این همایش با تبریک هفته تأمین اجتماعی  ، 
گفت   : خوشبختانه توانستیم تمام بدهی  سازمان تأمین اجتماعی  به بانک رفاه را که رقمی 
بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان بود، تسویه کنیم و به این ترتیب از فهرست ابربدهکاران بانکی 

خارج شده ایم.
میرهاشم موسوی، فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان را ناظر بر حفظ و 
ارتقای ارزش ذخایر و دارایی های این سازمان برای استمرار ارائه خدمات جاری و تعهدات آتی 
در قبال جامعه تحت پوشش دانست و گفت: تأمین اجتماعی در قالب شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی در بخش مهمی از اقتصاد و سرمایه گذاری کشور نقش قابل توجهی دارد 
و شستا یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور است که در  ۹ هلدینگ تخصصی در 

بخش هایی چون پتروشیمی، دارو و معدن و غیره فعالیت مثمر ثمری دارد.
وی افزود: وجه تمایز شستا در حوزه ســرمایه گذاری این است که اموال و دارایی های 
سازمان تأمین اجتماعی و شستا، متعلق به قشر عزیز جامعه یعنی قشر مولد شاغالن، کارگران 
و بازنشستگان کشور است که در ایجاد و شکل گیری این سرمایه در قالب پرداخت حق بیمه 
ماهانه مشارکت داشته اند. در واقع، سرمایه شستا به نوعی حق الناس ویژه ای است که باید 
در حفظ آن و افزایش ارزش دارایی های این بخش، دقت و حساسیت ویژه ای داشته باشیم.

در همایش سراسری شرکت سرمایه   گذاری تامین اجتماعی عنوان شد:

ذوب آهن اصفهان، شرکت برتر هلدینگ شستا در هم افزایی شرکت های تابعه

تالشــگران ذوب آهن اصفهان در بخش کوره بلند با تولید ۹۸۰۵ تن چدن 
مذاب در تاریخ سی و یکم تیرماه، رکورد روزانه جدیدی را در تولید چدن با سه 

کوره بلند ثبت کردند.
به گزارش ایلنا،  مدیر بخش کوره بلند ذوب آهــن اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: قیمت های انرژی و کک در دنیا رو به افزایش است و با توجه به تامین حدود 
۷۰ درصد از زغال مصرفی کارخانه از معادن داخلی و ۳۰ درصد از کک و زغال 
مصرفی از خارج از کشور و تامین منابع مالی و انتقال این حجم از مواد اولیه، نیاز 

است مصرف کک را در کارخانه کاهش دهیم.   همایون صمیمی، افزود   : در این 
راستا از سال قبل چند تیم کاری تشکیل شــده که نتایج خوبی نیز رقم خورده 
و به طور میانگین نسبت به ســال قبل مصرف کک خشک حدود ۴۰ کیلوگرم 
کاهش یافته است و در کوره بلند شــماره ۲ نیز مصرف کک خشک به کمتر از 
۵۰۰ کیلوگرم به ازای هر تن چدن رسیده است و با بهره برداری از پروژه تزریق 
پودر زغال به کوره بلند، رکوردهای چشمگیری در زمینه کاهش مصرف کک 

حاصل خواهد شد.

ثبت رکورد تولید روزانه در ذوب آهن اصفهان


