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»و آهــن را پدیــد آوردیــم کــه در آن نیرویــی شــدید 
و ســودهایی بــرای مــردم اســت...«

سوره حدید، آیه 25

ید س شــد یــد فیــه با لحد لنــا ا نز و ا «
» . . . س للنــا فــع  منا و   

به لطف خداوند جان و خرد
شده سهم بیگانگان دست رد

جوانان دانای دانش پذیر  
نشستند بر چشم دشمن چو تیر

وطن شور و حال والیی گرفت
به همت ره خودکفایی گرفت 

به فوالد سخت آزمودیم بخت  
 نشستیم به لطف یزدان به تخت

ورق های فوالدیِ ما دگر  
شده شهره ی خاور و باختر 

به کیفیت از آزمون سربلند 
عریض اند و مستحکم و بی گزند

به تجهیز معدن و نفت و گاز  
 نشد دست ما سوی دشمن دراز 

به فوالد شد نام ما معتبر  
 توانا شد این پهنه ی پر گهر 

ز شرق و ز غرب آمد از هر طرف
به بازار ایران همه صف به صف

وطن، شاد و سرخوش بمان و بخند
ز محصول تو شد جهان بهره مند

شده نامدار و قدر ایران
به سرپنجه ی همت شیران

سر صنعت و دانش آمد بلند
ز فوالد اکسین خوزستان

بــه نــام خداونــد جان



امسـال سـاِل »تولیـد؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا« اسـت. کسـانی کـه 
دسـت اندرکار هسـتند جـوری عمل کنند کـه ان شـاء اهلل موانع تولید برداشـته 

شود؛ به طوری که یک تغییر محسوس در زندگی مردم به وجود بیاورد. 
ـ  اگـر مـا بخواهیم اشـتغال در کشـور بـه وجود بیایـد، باید به تولیـد ملیـ 
تولیـد بـه معنای عـام کلمه، یعنـی تولید صنعتـی، تولیـد کشـاورزی و تولید 
ـ اهمیت بدهیم. همه این ها بایسـتی مورد توجه قـرار بگیرند و برای  خدمـاتـ 
آن هـا برنامه ریزی بشـود. جایز نیسـت که ما آن ها را به تاخیـر بیندازیم؛ باید در 
اولیـن فرصـت،  مسـئوالن ذی ربط بـه این مسـئله بپردازنـد. این مسـائل جزو 

مسائل اولویت دار و درجه اول نظام اند. 
مـا تـا بـه کار ایرانـی و سـرمایه  ایرانـی احتـرام نگذاریـم، تولید ملی شـکل 
نمی گیرد؛ و اگر تولید ملی شـکل نگرفت، اسـتقالل اقتصادی این کشور تحقق 
ـ یعنی  پیـدا نمی کنـد؛ و اگر اسـتقالل اقتصادی یک جامعه تحقق پیـدا نکردـ 
در مسـئله  اقتصاد نتوانسـت خودش تصمیم بگیرد و روی پای خودش بایسـتد 
ـ اسـتقالل سیاسـی این کشـور تحقق پیدا نمی  کند؛ و اگر اسـتقالل سیاسی  ـ
یـک جامعه تحقـق پیدا نکـرد، بقیه  حرف ها، جـز حرف، چیز دیگری نیسـت. 
تـا یک کشـور اقتصاد خـود را قوی و پایدار نکند، متکی به خود نکند، مسـتقل 

نکند، نمی تواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره تاثیرگذار باشد.
بنده می شـناختم افرادی را که می توانسـتند پولشـان را ببرند در بخش های 
پردرآمـدی کـه غیرتولیدی اسـت صرف کننـد، اما نکردنـد. گفتند نمی کنیم؛ 
می خواهیـم به کشـور خدمـت کنیم. آمدنـد در تولید سـرمایه گذاری کردند، با 
سـود کمتر، درآمد کمتر؛ برای خاطر اینکه فهمیدند کشـور احتیاج دارد. ُخب، 
ایـن عبـادت اسـت. سـرمایه گذاری کـه فکـر نیـاز کشـور را می کنـد و پـول را 
نمی بـرد در راه داّللـی و کارهـای پردرآمـد و مضـر بـرای کشـور صـرف کنـد و 

می آید صرف می کند در سرمایه گذاری، این کارش حسنه است.

نگاهمان به تولیدکننده نگاه مناسـب و درسـتی نیسـت. من عرض می کنم 
نگاه مجموعه  دولت و مسـئوالن کشـور به آن فرد تولیدکننده باید نگاه به یک 
رزمنده باشـد. مگر نمی گویید »جنگ اقتصادی«؟ رزمنده  این جنگ اقتصادی 
کیسـت؟ آن کسـی کـه اقتصاد داخلـی را تقویـت می کند. اقتصـاد داخلی هم 
عمدتا با »تولید؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها« تقویت می شـود؛ پس تولیدکننده 

را به چشم یک رزمنده نگاه کنید.
مسـئله  اصلی ما اقتصاد و معیشـت مردم اسـت. همه باید تالش کنند، همه 
باید کار کنند و محور هم عبارت اسـت از »تولید؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها«؛ 
یعنـی اگـر شـعار »تولید؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا« را همه تعقیـب کنند و 
ـ هم مسئله   پیگیری کنند، بسـیاری از مشـکالت اقتصادی و معیشـتی مردمـ 
ـ حل خواهد شـد و  اشـتغال، هـم مسـئله  سـرمایه گذاری و هـم بقیه چیزهـاـ 
آسـیب های اجتماعـی به میـزان زیادی کاهـش پیدا خواهد کـرد. یعنی محور، 
»تولیـد؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا« اسـت. بنابرایـن اگر تولید، پشـتیبانی و 

مانع زدایی شود، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
ایـن کاری کـه در زمینـه  ]تولیـد؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا[ تـا حـاال 
شـده شـاید حتی یک دهِم آن چیزی نباشـد که برای کشـور احتیاج اسـت 
نباشـد. البتـه من »یک دهـم« را از روی آمـارِ دقیق نمی گویـم، بلکه حدس 
می زنـم »یک دهـم«؛ یعنـی شـاید واقعا ده برابـِر این بایـد کار انجـام بگیرد، 
چـه کار تحقیقی، چـه کار تولیدی، چه کارهای گوناگـون از همین قبیل، تا 
شـعار »تولیـد؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا« در زندگـی مردم اثـر خودش را 
نشـان بدهـد. در سـال 13۹۸ تولیـد تکان خـورد، حرکت کـرد و تا حدودی 
راه افتاد، لکن اثری در زندگی مردم از آن محسـوس نشـد. ما بایسـتی تولید 
را در سـال »تولیـد؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا« بـه جایـی برسـانیم که در 

زندگی مردم اثر بگذارد.

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری)مد ظله  العالی(

در ابتـدا قـرار بـود یـک کارخانـه لوله سـازی بـرای نفـت و گاز تُرش 
را یـک شـرکت خارجـی در ایـران ایجـاد کنـد کـه خوشـبختانه طـرح 
ورق و لولـه بـا تـالش شـرکت های ایرانـی بـه اتمام رسـید و ایـن برای 

ما بسیار دستاورد مهمی است.
تمـام شـرکت های خارجـی ای کـه در ایـن زمینـه می خواسـتند ما را 
یـاری کننـد کار خـود را متوقـف کردنـد و از ایـران رفتنـد. البتـه این در 
حالـی اسـت کـه تحریم کننـدگان به خوبی می داننـد کـه نمی توانند مانع 
حرکـت ملـت ایران در سـال »تولید؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها« شـوند. 
بنابرایـن، بـا اینکه روند تحریم مشـکالتی را برای کشـور بـه وجود آورده، 
امـا نبایـد از یـاد بـرد کـه فرصت هایی را نیـز در برخی بخش هـا همچون 
همیـن بخـش نصیـب مـا کرده اسـت، تا جایـی که توانسـتیم ایـن طرح 

عظیم را به دست نیرو های داخلی عملیاتی کنیم.
شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان، فـوالد مبارکه و بخش لوله سـازی 
توانسـتند بـا همراهـی یکدیگـر، لوله هـای مـورد نیـاز کشـور را در ایـن 
پـروژه تولیـد کننـد و تحویـل صنعـت کشـور بدهنـد. از هـزار کیلومتر 
لولـه مـورد نیـاز، حـدود ۴۴۰ کیلومتـر آن آمـاده شـده و بـه تدریـج 
تحویـل داده می شـود و لوله گـذاری در ایـن زمینـه آغـاز شـده اسـت. 
همچنیـن هشـت ایسـتگاه پمپـاژ وجـود دارد کـه ایـن پمپ هـا نیـز در 

ایران به همت صنعت داخلی سـاخته و پرداخته می شوند.
بسـیاری از کشـور های منطقـه بـرای صـادرات نفـت توانسـتند راه 
دومـی ایجـاد کننـد تـا در شـرایط خطـر احتمالـی بـرای تنگـه هرمـز، 
قـادر بـه صـادرات نفت خود باشـند. بـا این حـال، تنها کشـوری که در 
صـورت بسـته شـدن تنگـه هرمز صـادرات نفـت آن به طـور کامل قطع 
می شـد جمهـوری اسـالمی ایـران بـود؛ یعنی شـعاری که مـا می دادیم 

کـه مـا در کنـار تنگـه هرمـز هسـتیم و آبـراه در اختیـار ماسـت، کامال 
درسـت بـود، امـا بـرای روز مبـادا مشـکل عظیمـی بـرای خودمـان بـه 

وجود می آمد و ما از این مشـکل عبور کردیم.
در دولـت یازدهـم، طـرح لوله گـذاری گـورهـ  جاسـک را خدمـت مقام 
معظـم رهبری توضیـح دادیم و ایشـان فرمودنـد: »اسـتراتژیک ترین طرح 
دولـت شـما ایـن طرح اسـت«. این طـرح نه تنها بـه لحاظ اقتصـادی بلکه 
بـه لحـاظ امنیت ملـی، امنیـت اقتصادی و امنیـت انـرژی، مهم ترین طرح 
دولـت بـه حسـاب می آیـد و می تواند مشـتریان مـا را کامال از مـا مطمئن 

و راضی نگه دارد.
و  جاسـک  بـه  گـوره  خـام  نفـت  انتقـال  ملـی  و  راهبـردی  طـرح 
تاسیسـات نفتـی بندرجاسـک بـا هـدف انتقال یـک میلیون بشـکه نفت 
لولـه  یـک خـط  از طریـق  روز  در  و سـنگین صادراتـی  خـام سـبک 
پنـج  از  اسـتفاده  بـا  و  کیلومتـر  هـزار  تقریبـی  طـول  بـا  ۴۲اینچـی 
تلمبه خانـه بین راهـی و دو ایسـتگاه توپک رانـی، همچنیـن یازده پسـت 
بـرق و خطـوط انتقـال بـرق بـه طـول تقریبـی 1۸۰ کیلومتـر، اجـرا 
خواهـد شـد. ایـن طـرح شـامل پایانـه دریافـت نفت، بیسـت مخـزن به 
ظرفیـت مجمـوع 1۰ میلیـون بشـکه و تاسیسـات جانبـی شـامل سـه 

عدد گوی شـناور و اسکله صادراتی است.
در ایـن فعالیـت عظیم، سـه کارخانـه بـزرگ ایرانی برای تولید شـمش/ 
تختـال، تبدیـل تختال به ورق و تولید ورق به لوله و سـه شـرکت پمپ سـاز 
داخلـی بـرای تامین پمپ هـای این خط لوله بـه کار گرفته شـده اند. اجرای 
ایـن طـرح، بـا اتکا به تـوان داخلی، از خـروج ۲۰۰ میلیون یورو ارز از کشـور 
جلوگیـری می کنـد و برای نخسـتین بار، پایانـه صادراتی خـارج از محدوده 

تنگه هرمز را در اختیار صنعت نفت کشور قرار می دهد.

ایـران توقف ناپذیر است 

سخنان دکتر حسن روحانی، رئیس  جمهوری اسالمی ایران 



خدا را شـاکریم که مجموعه های متخصص و کارآمد فوالد اکسـین و شـرکت لوله سـازی اهواز 
توانسـتند با همت بلند و تالش های مسـتمر و خسـتگی ناپذیر مدیران و کارکنان خود، در جنگ 
تمام عیـار اقتصـادِی مسـتکبران علیه ملت مظلوم و آزاده ایران، سـرافراز و سـربلند بیـرون آیند و 
نقطـه عطفـی در تاریـخ صنعـت فوالد و نفت کشـور بـه وجود آورنـد و همچون نگین درخشـانی 
در ایـن عرصـه بدرخشـند. شـرکت های وابسـته بـه صندوق بازنشسـتگی کشـوری، در راسـتای 
تحقـق منویـات مقام معظم رهبـری و سیاسـت های کالن دولـت، اقداماتی بـزرگ و به یادماندنی 
را طـی دو سـال گذشـته انجـام داده انـد کـه نتیجـه آن خودکفایـی و بی نیـازی کشـور از واردات 
پرهزینـه ورق هـای فـوالدی و شکسـتن دیـوار تحریم هـای ظالمانـه پروژه های راهبـردی صنعت 
نفـت بـوده اسـت. دسـتاوردهای آنان در شـرایط سـخت تحریم به گونـه ای بود که می تـوان از آن 

با عنوان »شرح تاب آوری« یاد کرد. 
در حالـی کـه دشـمن بـه دنبـال زمین گیـر کـردن پـروژه عظیـم خـط انتقـال نفت گـوره به 
جاسـک بود، تولید ورق های مورد نیاز این پروژه، با همدلی و اسـتواری، به دسـت جوانان برومند 
ایـران اسـالمی عملیاتی شـد و عملیات اجرایی این طرح ملی با دسـتور رئیـس محترم جمهوری 
و گـزارش کامـل وزیـر محتـرم نفـت از عملکـرد مطلـوب ایـن شـرکت ها، در راسـتای کاهـش 

تهدیدات اقتصادی و نظامی علیه ایران، آغاز شد. 
اگـر امـروز در جـوار دسـتاوردهای شـگرف جوانـان عزیـز سـرزمین پرافتخـار ایـران اسـالمی 
می تـوان سـرودی بـه بلنـدای آرمان های انقالب اسـالمی خوانـد، همگی حاصل تالش و کوشـش 

دالورمردان صنعت در کنار ظرفیت های بی نظیر و نهفته صنایع کشور است.  
بنابرایـن بـر خـود الزم می دانـم کـه ضمن تشـکر از نـگاه و توجه ویـژه مقام معظـم رهبری و 
رئیـس محتـرم جمهـوری، از حمایت های مسـتمر وزیر نفت، تالش های خسـتگی ناپذیر مجموعه 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری و حمایت های اسـتاندار خوزسـتان، نمایندگان اسـتان، سهامداران 
ارجمنـد و هیئت مدیـره شـرکت های فـوالد اکسـین و لوله سـازی اهواز، که بسـتر را برای رشـد و 

شکوفایی این طرح فراهم کردند، صمیمانه قدردانی کنم.
امیـد اسـت که در پنـاه خداوند متعـال، ایـن حمایت ها به راه انـدازی طرح های عظیم توسـعه 
ایـن بنگاه ها در سـال 13۹۹ منجر شـوند تـا بتوانند به نقش تاریخی خـود در خودکفایی صنعتی 

ایران اسالمی جامه عمل بپوشانند و کشور را از واردات در این زمینه بی نیاز و خودکفا کنند.

نقش تاریخی فوالد اکسین در 
خودکفایی صنعتی ایران

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پـروژه خـط لولـه انتقـال نفـت گوره به جاسـک، با طـول تقریبی یـک هـزار و 1۰۰ کیلومتر و 
ظرفیـت یـک میلیون بشـکه نفت، یکـی از بزرگ ترین خطـوط انتقال نفت در خاورمیانه به شـمار 
مـی رود. ایـن خط لوله از منطقه گوره در شهرسـتان گناوه اسـتان بوشـهر آغاز می گـردد و پس از 
گذشـتن از اسـتان های فـارس و هرمـزگان، وارد پایانـه صادراتی جاسـک می شـود. بندر جاسـک 
یکـی از مهم تریـن بندرهای ایران اسـت کـه به آب هـای آزاد و اقیانوس هنـد راه دارد و می تواند از 
طریـق همیـن آب هـا به شـهرهای مهمی همچون مسـقط، دوبـی، ابوظبی و سـایر بندرهای مهم 
صادراتـی ارتبـاط داشـته باشـد. از ایـن رو، برنامه ریـزی بـرای تبدیل بندر جاسـک بـه قطب مهم 
انـرژی در خاورمیانـه در دسـتور کار دولـت قرار گرفت. بـا افتتاح پروژه خط لولـه انتقال نفت گوره 
بـه جاسـک کـه بـدون همراهـی و مشـارکت شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان )به عنـوان تنها 
تامین  کننـده ورق هـای فـوالدی بـا گریـد نفتـی در خاورمیانـه( امکان پذیر نبـود، افزون بـر امکان 
پهلوگیری نفتکش هایی با ظرفیت ۲ میلیون بشـکه، در شـرایط خطر و ایجاد محدودیت در تنگه 

هرمز، صادرات نفت ایران با مشکل مواجه نخواهد شد.
همچنیـن طـرح پایانـه صادراتـی نفت از جاسـک اسـتراتژیک ترین طـرح این دولت بـه نقل از 
مقـام معظـم رهبـری اسـت. ورق هـای ویـژه و بـا عـرض بسـیار، مهم ترین تجهیـز این خـط لوله 
انتقـال نفـت اسـت کـه با تالش های بسـیار و پس از گذشـت حدود ده مـاه )از اواخر سـال 13۹7 

تا اواسط سال 13۹۸(، ساخت آن ها به فوالد اکسین خوزستان سپرده شد.
فـوالد مبارکـه بـرای نخسـتین بـار تختال مـورد نیاز تولیـد این ورق و شـرکت فوالد اکسـین 
خوزسـتان نیـز بـرای نخسـتین بـار چنیـن ورق هـای عریضـی را پـس از تالش هـای بسـیار بـه 
بهره برداری رسـاندند. فوالد مبارکه از ۴۲۰ هزار تختال، 3۲۰ هزار تن و فوالد اکسـین خوزسـتان 
نیـز از 3۸۵ هزارتـن ورق، ۲۵۰ هـزار تـن را تولیـد کـرده و در اختیـار ایـن پـروژه قـرار داده انـد؛ 
شـرکت های لوله سـاز هـم از هزار کیلومتـر، ۴۴۰ کیلومتر را تولیـد کرده اند کـه 3۵۰ کیلومتر آن 

به سایت های مورد نظر حمل شده و در حال جوشکاری و کار است.
تاکنـون حـدود 3۰۰ میلیـون دالر در این طرح هزینه شـده اسـت و حـدود ۸۵۰ میلیون دالر 
دیگـر نیـز بـرای تکمیل باید هزینه شـود تا این طـرح به اتمام برسـد. البته موانع و مشـکالتی در 
ایـن زمینـه وجـود دارد کـه برخی از آن ها حل شـده اسـت و مابقـی منابع مورد نیاز نیـز از طریق 

بازار سرمایه تامین خواهد شد تا این طرح در زمان مقرر تکمیل شود.

اجرای پروژه گوره به جاسک 
بدون مشارکت فوالد اکسین 
خوزستان امکان پذیر نبود 

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت



یکـی از سیاسـت های مهـم مجموعـه اسـتانداری، بـه عنـوان 
نماینـده دولـت در اسـتان خوزسـتان، مشـارکت و هم افزایـی در 
تحقـق پروژه هایـی اسـت کـه زمینـه بومی سـازی و خودکفایـی 
تولیـد را بـه وجـود می آورنـد تا از ایـن طریق، بتوان جاده اشـتغال 
و توسـعه صنایـع مختلـف درون اسـتانی را هموار کـرد. این رویکرد 
در شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان، به عنوان یکی از شرکت های 
اسـتراتژیک و مهـم صنعتـی در شـهر اهـواز، طـی دو سـال اخیـر 
روندی روبه رشـد داشـته اسـت. در این راسـتا، می تـوان به تکمیل 
پروژه  هـای مختلـف این شـرکت اشـاره کـرد، از جمله تغییر سـبد 
تولیـد از ورق هـای سـاختمانی بـه ورق هـای »API« و آلیـاژی بـه 
همـراه بومی سـازی برخـی از قطعـات و تجهیزات مورد نیـاز تولید 
تسـت  منظـور  بـه  خوردگـی  آزمایشـگاه  سـاخت  در  به ویـژه 
محصـوالت »API« محیـط تـرش بـرای تکمیـل خـط لولـه نفـت 

گوره به جاسک.

b عملکرد مثال زدنی اکسین جوان
جـوان  مجموعـه  در  توسـعه یافتگی  مهـم  مصادیـق  از  یکـی 
در  شـرکت  ایـن  کم نظیـر  عملکـرد  خوزسـتان  اکسـین  فـوالد 
محصـوالت  سـاخت  در  مشـارکت  و  تولیـد  ارتقـای  زمینـه 

اکسین، تجلی توسعه و 
بومی سازی

قاسم سلیمانی دشتکی
استانـدار خوزستـان

اسـتراتژیک صنایـع نفتـی کشـور اسـت. اسـتراتژی ایـن شـرکت 
نشـان می دهـد کـه تولید بالـغ بر ۸۰۰ هـزار تن انـواع محصوالت 
فـوالدی بـا ارزش افـزوده بـاال شـامل ورق هـای »API«، مطابق با 
چشـم انداز 1۴۰1، نتیجه بخـش خواهـد بـود. بنابرایـن تحقق این 
امـر در بلندمـدت، ضمـن ارتقـای موقعیت بومی سـازی محصوالت 
منطقـه  اجتماعـی  رفـاه  و  اشـتغال زایی  وضعیـت  شـرکت،  ایـن 

خوزسـتان را نیز به نحو مطلوبی ارتقا می بخشد. 

b فوالدسازی اکسین، تجلی توسعه
برنامـه راه انـدازی واحد فوالدسـازی فوالد اکسـین، در راسـتای 
حفـظ و ارتقـای موقعیت تولید از طریق پایدارسـازی مـواد اولیه در 
بلندمـدت، گواهـی بـر توسـعه تولیـد و اشـتغال فراگیـر در منطقه 
اهـواز و کل اسـتان خوزسـتان اسـت، بـه طـوری کـه هم اکنـون، 
ضمـن ایجـاد اشـتغال بـرای بیـش از یـک هـزار و ۲۰۰ نفـر بـه 
صـورت مسـتقیم در ایـن مجموعـه، چنـد هـزار نفر نیز بـه صورت 
غیرمسـتقیم و به واسـطه تولید محصوالت این شـرکت، به اشـتغال 
پایـدار دسـت پیـدا کرده انـد. از طـرف دیگـر، بـا راه انـدازی کامـل 
پـروژه فوالدسـازی در شـرکت فـوالد اکسـین، عـالوه بـر اشـتغال 
نزدیـک بـه هـزار نفـر از جوانان بومی شـهر اهـواز در واحـد مذکور 
بـه صورت مسـتقیم، زیرسـاخت های کافـی برای اشـتغال چندهزار 

نفری به صورت غیرمستقیم نیز به وجود می آید.
شـرکت فوالد اکسـین، بـا راه اندازی واحـد فوالدسـازی، می تواند 
بخـش عمـده ای از چالش هـای موجـود در زمینه تهیـه و تامین مواد 
مـورد  در  اتخاذشـده  سیاسـت های  البتـه  کنـد.  مرتفـع  را  اولیـه 
محصـوالت تولیدی این شـرکت نشـان می دهـد که توسـعه تولید و 
خودکفایـی، بـه طور کامل در حال تحقق اسـت. بنابرایـن، با تکمیل 
زنجیـره ارزش، ضمـن ایجـاد ثبـات و امنیـت بیشـتر در تولیـد و 
اشـتغال، می تـوان انتظـار داشـت کـه برنـد ایـن مجموعـه شـانه به 

شانه برندهای بزرگ دنیا حرکت کند.

b برند بین المللی اکسین
ایـن شـرکت، بـا اهمیـت  دادن و حسـن توجـه بـه محصـوالت با 
ارزش افـزوده بـاال، ارزآور و اسـتراتژیک، توانسـته اسـت خـود را بـه 
عنـوان یـک برنـد مهـم و اثرگـذار در بـازار داخلی و خارجـی معرفی 
کنـد و در حـال حاضـر، به خوبـی می تـوان از نقـش آن در سـطح 
بین المللـی رونمایـی کرد. بنابراین مجموعه اسـتانداری، با ترسـیم و 
دریافـت دقیـق اطالعـات از عملکرد مثبـت فوالد اکسـین، همچنان 
بـه راهبـرد حمایتـی خـود از این شـرکت ادامـه می دهد تـا به زودی 
امکانـات کافـی بـرای غلبـه بـر تمامـی مشـکالت صنعتـی و اداری 

این گونه شرکت های اثرگذار در منطقه فراهم شود. 

اول دفتــــر #سخن_مهمان
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بسمه تعالی
َِّر اللَّْیِل َو النََّهارِ، یَا ُمَحوَِّل الَْحْوِل َو اْلَْحَواِل، َحوِّْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل  یَا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو اْلَبَْصارِ، یَا ُمَدب

خداونـد را شـاکریم کـه بـه مـا فرصـت تجربه سـالی دیگـر را داد تا با تکیه بـر اندوخته های گذشـته، برای آینـده برنامه ریـزی کنیم و بیش 
از پیش به سوی موفقیت ها گام برداریم.

سال جدید فرصتی برای رفتارها، کردارها و تصمیم های نو و همواره یادآور تحول به مراحل نیکوتر و واالتر است.
خانـواده بـزرگ فوالد اکسـین خوزسـتان در سـالی که با تدابیـر مقام معظم رهبـری به نام »جهش تولید« مزین شـده بود، بـا نقش آفرینی 
عظیـم خـود در بومی سـازی انـواع ورق هـای فوالدی مـورد نیاز صنعت نفت و گاز کشـور، خدمت شـایانی بـه خودکفایی و بی نیازی کشـور 

از واردات این کاالی استراتژیک و ارزبَر کرد.
ایـن شـرکت در آخریـن گام خـود در سـال 13۹۹، بـا تولیـد بیـش از ۸1۰ هزار تـن انواع ورق های فـوالدی آلیـاژی و خاص، رکـورد تولید ده 

ساله این شرکت را شکست تا نشان دهد فرمان های رهبر معظم انقالب اسالمی سرلوحه عمل تمام ارکان این شرکت است.
بـا وجـود ادامـه تحریم هـای ظالمانـه به ویژه علیـه صنعت فوالد، با تـالش کارگـران و متخصصان فوالد اکسـین، خط تولید ایـن نگین صنعت 
فـوالد بـا بیـش از ۹۰ درصـد آماده بـه کاری فعـال اسـت. ما تـالش کردیم کـه با تامیـن به موقع قطعـات یدکی، رسـیدگی بیشـتر و تعمیرات 
اساسـی خـط تولیـد، ضمـن صیانـت از ایـن امانـت، شـرایطی به وجـود آوریم تا ایـن دارایـی پرارزش بـا کیفیت باالتـری در خدمت کشـور و 

سهامداران آن باشد.
در حالی سـال 1۴۰۰ را آغاز می کنیم که راهبرد اصلی شـرکت، تولید بر مبنای اسـلب سـنگین و گریدهای »x 7۰« برای دسـتیابی به حداکثر 

ظرفیت تولیدی شرکت است تا با بهینه سازی محصوالت، شاهد کاهش بهای تمام شده پروژه های توسعه نفت و گاز در کشور باشیم.
در سـال 13۹۹ بـرای نخسـتین بـار 1۰۰ میلیـارد تومان از سـود شـرکت میان سـهامداران تقسـیم شـد و این روند در سـال آینـده با قوت 
بیشـتری تـداوم خواهـد یافـت و قطعـا میلیون ها بازنشسـته، مسـتمری بگیر و کارگـر، به عنـوان ذی نفعان نهایی شـرکت فوالد اکسـین، از 

سودآوری این تالش ها بهره مند خواهند شد.
در پایـان، ضمـن عـرض خسـته نباشـید به کلیه پرسـنل فوالد اکسـین به دلیل تالش هـای خود  در سـال 13۹۹، آرزوی موفقیت در سـال 

جدید را دارم و حلول آن را به تمام کارکنان و خانواده محترم آن ها تبریک و تهنیت عرض می کنم.
ای کاش هر روزمان نوروز باشد تا بتوانیم نو شویم؛ خودمان، اندیشه هایمان و عشقمان بـه همه زیبایی ها...

شـروع سـال نو همیشـه نشـانه ای اسـت از فکرهای جدیـد،  کردارهای جدیـد و تصمیم های تـازه برای آینـده، آینده ای کـه می خواهیم آن 
را بهتر از گذشته بسازیم.

با آرزوی سالمتی و تندرستی

فوالد اکسین، نگین صنعت فوالد کشور

امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان
 سال 1۴۰۰



در جهـان امـروز، اهمیـت فر  هنـگ و توسـعه فرهنگـی بر کسـی 
پوشـیده نیسـت و شرکتی موفق است که اسـتراتژی توسعه اقتصادی 
و توسـعه فرهنگـی آن به درسـتی تدوین شـده باشـد. در این راسـتا، 
روابط عمومی شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان در دو سـال گذشـته 
رویکـردی جدیـد بـه توسـعه فرهنگـی و سـطح تعامالت سـازنده در 
حـوزه رسـانه داشـته اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از مهم تریـن 
اسـتراتژی های روابـط عمومـی، افزایـش اطالع رسـانی از اقدامـات و 
فعالیت هـای انجام شـده در شـرکت اسـت، تصمیـم گرفتـه شـد تا با 
هـدف ارائـه آخریـن دسـتاوردها، تجربیـات و تالش هـای بی وقفـه 
خانواده بزرگ اکسـین و موفقیت های بی شـمار شـرکت طی دو سـال 

گذشته، کتاب »مسیر اوج« برای آیندگان گردآوری شود. 
گفتنی اسـت که فوالد اکسـین، به عنوان یک شـرکت بین المللی، 
بـا تحقق شـفافیت و بازسـازی اسـتراتژی ها،  دسـتاوردهای مهمی را 
طـی دو سـال اخیـر به ویـژه در سـطح بـازار داخلی و خارجی کسـب 
کرده اسـت کـه می توان آن هـا را به عنـوان نمونه هـای منحصربه فرد 

در صنعت فوالد کشور معرفی کرد. 
فـوالد اکسـین خوزسـتان نشـان داده اسـت که با تکیه بـر اعتماد 
بـه جوانـان و خودباوری، می توان به دسـتاوردهای مهم اسـتراتژیک و 
جهانی دسـت یافت. این شـرکت کارنامه ای موفق در زمینه دسـتیابی 
بـه سـود باال، نجـات از تولیـد کارمـزدی و تولید محصـوالت خاص و 
جدیـد و قابل رقابـت با نمونه هـای خارجی دارد، ولی به نظر می رسـد 
کـه تحقق حس خودبـاوری مهم تریِن دسـتاوردهای فوق به حسـاب 

تحقق حس خودباوری 
مهم ترین دستاورد اکسین

هومن خورشید
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت فــوالد 

اکســین خوزســتان

می آیـد. بـا ایـن حال، تاریخچـه این شـرکت گواهی می دهـد که تنها 
بـا تغییـر نـگاه، اعتمـاد بـه جوانـان متخصـص، ُحسـن انجـام کار و 

شفافیت، توانسته است به موفقیت های چشمگیر بین المللی برسد.
شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان، به عنـوان یکی از شـرکت های 
مهـم و اسـتراتژیک فـوالدی، طی دو سـال گذشـته، گام هایی بلند و 
اسـتوار در صنعـت فوالد کشـور و منطقه خاورمیانه برداشـته اسـت. 
اقدامـات مدیریتـی ایـن شـرکت از آخریـن مـاه سـال 13۹7 آغـاز 
شـدند و در طول سـال های 13۹۸ و 13۹۹  گواهی مسـتدل و متقن 
بـر موفقیت هـای بـزرگ اکسـین در پهنـه فـوالدی و نفتی کشـور و 
خاورمیانـه محسـوب می شـوند. بـا ایـن حال، بـه نظر می رسـد که با 
تغییـر راهبردهـای توسـعه محور در فـوالد اکسـین پـس از تحوالت 
مدیریتـی در اواخـر سـال 13۹7، نـگاه ایـن شـرکت بـه چگونگـی 
تحقـق دسـتاوردها تغییراتـی اساسـی می یابـد کـه راهبـری منظم، 
تـالش بی حدوحصر پرسـنل و تغییـر عمده تولیـدات کارخانه از ورق 
سـاختمانی بـه ورق »API«  نفتـی و فوالدهـای آلیـاژی ماحصـل 

تغییرات مدیریتی دو سال اخیر به حساب می آید.

b دستاوردهای فوالد اکسین
افزایش سـود حاصل از فروش مسـتقیم محصوالت در اکسـین یکی 
از مهم تریـن عواملـی اسـت کـه در ایجـاد اعتمـاد و اعتبـار بـرای ایـن 
شـرکت، به ویـژه در بـازار داخلـی و بین المللـی، نقش ایفـا می کند. این 
موضـوع، در کنـار ارتقـای سـطح بومی سـازی محصوالت این شـرکت، 
موجب شـده اسـت که بخش عمده ای از صنایع داخلی کشـور خصوصا 
لوله سـازهای نفتـی از واردات برخـی از اقـالم و مواد اولیـه تولیدی مورد 
نیاز نجات یابند. بنابراین دسـتاوردهای فوالد اکسـین بـه طور عمده در 
بخش هـای مختلفـی طلـوع یافته اسـت کـه شـامل بخش هـای فنی، 

مالی، حقوقی، آموزشی، بازرگانی و... می شود.
در حال حاضر و پس از گذشـت دو سـال از روی کار آمدن مدیریت 
جدید شـرکت و بـا اتخاذ سیاسـت های جدید، عالوه بـر ارتقای جایگاه 
ایـن شـرکت در میان شـرکت های فـوالدی منطقه، فوالد اکسـین تنها 

حلقه واسط صنعت  فوالد و نفت کشور شناخته می شود. 

b بِرندسازی اکسین
برندسـازی محصـوالت جدید یکـی از برنامه های مهم فوالد اکسـین 
اسـت کـه اگر این روند سـرعت مناسـبی بـه خود بگیـرد، یقینا فرهنگ 
اسـتفاده از تولیدات داخلی توسـط صنایع مختلف نیز نمایان خواهد شد. 
از طـرف دیگـر، بازاریابـی محصـوالت اکسـین، به ویـژه در جنوب شـرق 
کشـور و در منطقـه انـرژی نوظهور مکـران، یکی از برنامه های توسـعه ای 
این شـرکت در چشـم انداز آینده محسـوب می شـود. به نظر می رسد که 
همزمـان با فعال شـدن حضور ایـران در بازار جهانی، راهبرد اکسـین نیز 
به سـمت صـادرات  محصوالت آلیاژی و نفتی گرایش پیـدا کند تا از این 

طریق، بتواند ظرفیت های بالقوه این شرکت را بالفعل سازد. 

اول دفتــــر

شرکت فوالد اکسین خوزستان / نوروز1400 

10

#سرمقاله

اکسین  به تو می بالد



روایت اکسین 
گام.آخر،.خودکفـایی............................................................................................................16
اکسین،.نام.آور.خطه.جنوب...................................................................................................20
22...................................................................................... اکسین،.دژ.مستحکم.صنعت.فوالد
24................................................................ خودکفایی.اکسین،.با.شجاعت.متخصصان.جوان
اکسین،.نقشه.راه.توسعه.فوالدهای.کیفی............................................................................26
28..................................................................................... ردپای.فوالد.اکسین.در.توسعه.ملی
درخشش.اکسین.در.طرح.های.استراتژیک.کشور.................................................................30
رگ.های.صنعت.نفت.در.دستان.فوالد.اکسین.....................................................................32
رنسانس.فوالدی.در.خاورمیانه.............................................................................................34

چشم انداز اکسین
پیشبرد.یک.استراتژی.درست.برای.تامین.منافع.بازنشستگان.و.مردم.خوزستان.................38
اکسین،.حلقه.استراتژیک.صنعت.فوالد.و.نفت.....................................................................40
اکسین،.نماد.خالقیت...........................................................................................................41
42............................................................................. کارآمدی.وجه.جدایی.ناپذیر.اکسین.است
سرمایه.انسانی.و.تکنولوژی،.گواهی.بر.بی.رقیبی.اکسین.....................................................44
46................................................................. اینفوگرافیک:.تاریخچه.فوالد.اکسین.خوزستان.
درخشش.اکسین.در.اوج.جوانی............................................................................................48
ریکاوری.در.فوالد.اکسین....................................................................................................50
راه.اندازی.فوالدسازی.برای.رسیدن.به.اهداف.بین.المللی.....................................................52
54........................................................................................... رخش.سالمت.بر.قامت.توسعه.
56................................................................................................ اکسیـن.بایـد.جهـانی.شـود

طـرح و اجـرا: اخبـار فلـزات
سردبیر: هومـن خورشیـد       

همکاران تحریریه:.
جهانگیــر غیبی پــور، ســلامن قربــان زاده، ســیدعلی بالدیــان، 

مهــدی قمــر، رضــا رشفــه، کاظــم اســدی نژاد، محســن 

ــدری ــدی پورحی ــک زاده، مه ــعید کوچ ــلیامن زاده، س س

اکسین،.سرآمد.صنعت.فوالد.غرب.آسیا...............................................................................58
60.......................................... مسئولیت.های.اجتماعی.در.سرلوحه.ارزش.های.سازمان.اکسین
یک.گام.تا.جهانی.شدن.......................................................................................................62

تک تاز توسعه
موفقیت.اکسین.در.حل.چالش.ها..........................................................................................66
68.......................................................................................... دروازه.ای.به.سوی.اقتصاد.نوین.
تولید.»API«،.تحقق.بخش.رسالت.اکسین.........................................................................70
اکسین،.نگین.فوالد.ایران....................................................................................................72
واحد.»R&D«.اکسین،.الگویی.مناسب.برای.صنایع.داخلی...............................................74
گام.های.عملی.برای.طرح.فوالدسازی.اکسین.....................................................................76
درخشش.اکسین.در.سپهر.سرمایه.های.انسانی....................................................................78
80........................................................................... اینفوگرافیک:.دستاوردهای.فوالد.اکسین.
شتاب.تولید.در.فصل.شکوفایی............................................................................................82
تعمیرات.سراسری.برای.حفاظت.از.سرمایه.ملی..................................................................84
86.............................. دیدگاه.قاطعانه،.مصمم.و.جهادی،.رویای.فوالدسازی.را.تحقق.بخشید
88............................................... ردای.تنوع.بخشی.محصوالت.بر.قامت.توسعه.صنعت.کشور

سـر خـط
اعالم.سود.صد.برابری.شرکت.در.سال.1398.نسبت.به.بهترین.دوره.مالی.گذشته............92
نقشـه.راهی.به.سوی.توسعـه..............................................................................................94
امواج.توسعه.در.تاروپود.اکسین............................................................................................95
فصل.رونق.پروژه.های.اکسین..............................................................................................96
97........................................................... بهترین.شاخص.برای.ارزیابی.عملکرد.فوالد.اکسین
صنعت.سبز،.پرچم.سالمت،.تحقق.ایمنی............................................................................98
در.آستانه.خودکفایی.............................................................................................................99
بومی.سازی،.کلید.اتوماسیون.صنعتی..................................................................................100
دارای.استاندارد.ایزو.17025.)آزمایشگاه.مرجع.بین.المللی(................................................101
102.................................................................. اکسین،.طرحی.انقالبی.در.صنعت.فوالد.ایران
رنگ.خودکفایی..................................................................................................................104
انبارها.و.سفارش.ها،.هم.قافیه.سودآوری.............................................................................105
106............................................................................................. شکوفایی.در.خدمات.عمومی
اکسین.مثل.ساعت.کار.می.کند..........................................................................................107
برنامه.های.آموزشی.و.افزایش.بهره.وری.سازمانی..............................................................108
تقسیم.سود.100.میلیارد.تومانی.فوالد.اکسین...................................................................109
رکورد.تولید.ساالنه.ورق.اکسین.شکسته.شد.....................................................................110

نشانی: اهواز،.کیلومتر.10.جاده.بندر.امام.خمینی.)ره(

  061-32909000-9 تلفــن:            

کدپســتی:...........61788-13111

 www.oxinsteel.ir وب.سایت:...... 

 061-32909102 فکــس:              

t.me/oxinsteel .. ... تلگــرام:....

oxinsteel اینســتاگرام:.....         

◀  ارتبـاط با مـا:

@



روایت اکسین

14

روایت اکسین

15
شرکت فوالد اکسین خوزستان /  نوروز 1400 شرکت فوالد اکسین خوزستان / نوروز 1400 

خودکفایی اکسین، با شجاعت متخصصان جوان
مجتبی یوسفی،نماینده شهر اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسالمی

اکسین، دژ مستحکم صنعت فوالد
سید کریم حسینی،  نماینده شهر اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسالمی

اکسین، نام آور خطه جنوب
 دکترغالمرضا شریعتی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران )استاندار سابق خوزستان(

گام آخر، خودکفایی
امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان

روایت  اکسین

رگ های صنعت نفت در دستان فوالد اکسین
علی َکالکی، رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی و توسعه نفت

درخشش اکسین در طرح های استراتژیک کشور
تورج دهقانی ،مدیرعامل محترم شرکت مهندسی و توسعه نفت

ردپای فوالد اکسین در توسعه ملی
 امیرحسین نظری، رئیس سازمان صمت استان خوزستان

اکسین، نقشه راه توسعه فوالدهای کیفی
وجیه اهلل جعفری، رئیس هیئت عامل ایمیدرو



روایت اکسین

16

روایت اکسین

17
شرکت فوالد اکسین خوزستان /  نوروز 1400 شرکت فوالد اکسین خوزستان / نوروز 1400 

ــا گام آخر ــی ب ــیر اوج« گفت وگوی ــاب سال»مس ــگار کت خبرن
امیــن ابراهیمــی، مدیرعامــل شــرکت فــوالد اکســین 
خوزســتان، داشــت تــا در جریــان عملکــرد دوســاله 
شــرکت و برنامه هــای آتــی وی بــرای اداره امــور 
ــی  ــم. ابراهیم ــرار بگیری ــوالدی ق ــه ف ــن مجموع ای
ــه  ــته، ب ــال گذش ــرکت در دو س ــن ش ــد ای می گوی
رغــم مشــکالت متعــدد در زمینــه بانکــی، صادراتــی، 
مــواد اولیــه و بســیاری مــوارد دیگــر، توانســته اســت 
رکــورد تولیــد خــود را جابه جــا کنــد. ایــن وضعیــت 
نشــان می دهــد کــه شــرکت  فــوالد اکســین 
ــده  ــرکت تولیدکنن ــا ش ــوان تنه ــه عن ــتان، ب خوزس
ــی  ــه، قابلیت های ــض در خاورمیان ــوالدی عری ورق ف
ــود،  ــا ش ــه آن ه ــتری ب ــه بیش ــر توج ــه اگ دارد ک
یقینــا تاثیــر مســتقیم و بــدون واســطه ای بــر اقتصــاد 
ــدازی  ــا راه ان ــن ب ــت. همچنی ــد گذاش ــه خواه منطق
ــای  ــع محدودیت ه ــار رف ــازی، در کن ــد فوالدس واح
صادراتــی، امــکان افزایــش ظرفیــت طــی یــک ســال 
ــد  ــود دارد. وی معتق ــرکت وج ــن ش ــرای ای ــده ب آین
ــنه  ــن پاش ــر همی ــت ب ــر دِر موفقی ــه اگ ــت ک اس
ــه  ــواد اولی ــن م ــی در تامی ــن خودکفای ــد، ضم بچرخ
ــی،  ــد نفت ــوالدی گری ــای ف ــد ورق ه تولی
فــوالد اکســین بــه جمــع پنــج شــرکت 
ــد  ــه خواه ــن زمین ــان در ای ــر جه برت
پیوســت. متــن کامــل ایــن گفت وگــو 

را در ادامــه می خوانیــد.

 خودکفـایی

#گفت_و_گو

جایــگاه صنعــت فــوالد کشــور را  ●
می کنیــد؟ ارزیابــی  چگونــه 

بـر اسـاس گـزارش منتشرشـده در کتابچـه 
یازدهـم  جایـگاه  در  ایـران  فـوالد،  آمـاری 
تولیدکننـدگان بـزرگ فوالد در جهان طی سـال 
۲۰1۸ قـرار گرفتـه اسـت. این موضـوع در حالی 
اسـت کـه کشـور، به علت داشـتن ذخایر وسـیع 
سـنگ آهن و منابـع قابل توجـه انرژی نسـبت به 
سایر کشـورهای صنعتی نظیر فرانسـه و اسپانیا، 
مزیت تولید و رقابت بسـیاری در اختیار دارد و از 
ایـن طریـق می تواند در مسـیر توسـعه پرشـتاب 
قـرار بگیـرد. در حال حاضر، ایـران نهمین دارنده 
بـزرگ ذخایر سـنگ آهن و دهمیـن تولیدکننده 
بـزرگ آن بـه حسـاب می آیـد کـه ایـن آمـار، از 
نظـر منابـع گازی، ایران را در جایـگاه دوم جهان 
نشـان می دهـد. از ایـن رو، به کارگیـری منابـع 
فوق بـرای تولید فوالد در راسـتای بهبود زنجیره 
تولید، بایـد در اولویت برنامه های تولیدی کشـور 

قرار گیرد. 
از سـوی دیگـر، با توجـه به کاهش مـواد خام 
در رونـد تجـارت جهانـی، بـه نظـر می رسـد که 
تنهـا منبـع قابل اتـکا بـرای رشـد تولیـد ملـی و 
محصـوالت  صـادرات  ارزی،  درآمـد  افزایـش 
غیرنفتـی اسـت. بنابرایـن، در شـرایط فعلـی که 
کشـور درگیـر بحران هـای مختلـف در عرصـه 
بین المللـی اسـت، تولیـد فـوالد و تاثیـر آن در 
تولیـد ناخالص داخلی و گسـترش محصوالت آن 
می توانـد دروازه ای جدیـد به روی اقتصاد کشـور 
اقتصـادی،  سیاسـت گذاران  بنابرایـن  بگشـاید. 
ضمـن ضـرورت برنامه ریزی دقیـق و اصولی برای 
آینـده، می تواننـد از این طریق به متـوازن کردن 
زنجیـره تولیـد فـوالد در همـه ابعـاد )از قبیـل 
بـرای  کافـی  خـوراک  تامیـن  و  قیمت گـذاری 
جذب سـرمایه گذاران و انباشـت سـرمایه( کمک 

کنند و در نتیجه، راه توسعه را هموارتر سازند. 

بــا توجــه بــه شــعار امســال )جهــش  ●
ــد(، عملکــرد شــرکت فــوالد اکســین  تولی
خوزســتان در اســتفاده از ظرفیت هــا و 
امکاناتــش تــا امــروز چگونــه بوده اســت؟

یکـی از امکانـات فوالد اکسـین شـامل بخش 
مالی می شـود که طی دو سـال اخیـر، با عملکرد 
خیره کننـده  خـود، منزلـت سـودآوری را بـرای 
شـرکت بـه ارمغـان آورده اسـت. تحقـق مبلـغ 
۵هـزار میلیـارد ریال سـود خالص در قبـال زیان 
سـال قبـل، ورود منابـع مالـی پانزده برابـر سـال 

و  حقیقـی  اشـخاص  مطالبـات  تسـویه  قبـل، 
حقوقـی و تبدیـل معـادل ۸۵ درصـد منابع مالی 
بـه مـواد اولیـه جـزو دسـتاوردهای مالـی سـال 

13۹۸ محسوب می شوند.
همچنیـن طـی نُه ماهـه سـال 13۹۹، سـود 
شـرکت به سـه برابر کل سـال پیش از آن رسیده 
بـودن  همسـو  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  اسـت. 
هیئت مدیـره بـا مدیرعامـل و مدیـران اجرایـی 
شـرکت، تبدیـل سـبد تولیـد تجـاری بـه ورق 
خـاص و آلیـاژی و اسـتفاده از توان مالـی در اخذ 
اعتبـارات اسـناد، تسـهیالت و افزایـش تولیـدات 
سـود  از  بهره منـدی  و  بهره بـرداری  مالکیتـی، 

تحقـق  اصلـی  علـت  سـه  محصـوالت  اصلـی 
دسـتاوردهای کم نظیـر مالی طـی نُه ماهه ابتدای 

سال »جهش تولید« به حساب می آیند.
بـا توجـه به تشـدید نیـاز صنعت نفـت و گاز 
کشـور بـه ورق های فـوالدی طی سـال 13۹۸ 
)به منظـور تکمیـل پروژه های اسـتراتژیک(، در 
کشـور،  بـر  اِعمال شـده  تحریم هـای  کنـار 
فـوالد  شـرکت  تـا  آمـد  وجـود  بـه  زمینـه ای 
اکسـین خوزسـتان بتوانـد در مسـیر اصلی خود 
سـبد  میـزان  طریـق،  ایـن  از  و  گیـرد  قـرار 
حـدود ۸۰  از  را  خـود  تولیدشـده  محصـوالت 
درصـد   ۴۵ بـه  سـاختمانی  ورق هـای  درصـد 
از  دیگـر، ۵۵ درصـد  از طـرف  کاهـش دهـد. 
تولیـدات فوالد اکسـین به محصـوالت مورد نیاز 
صنعت نفـت، گاز و پتروشـیمی اختصاص یافته 
کـه ایـن رونـد در تمامـی ماه هـای منتهـی بـه 
اسـفندماه سـال 13۹۸ بـه طـور پیوسـته ادامه 

یافتـه و با توجه به تغییر سـبد تولیـدات، رکورد 
تولیـد سـاالنه نیـز در طـول فعالیـت شـرکت 

بیش از پیش شکسته شده است.
شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان در سـال 
13۹۹، بـا سـرلوحه قـرار دادن شـعار »جهـش 
تولیـد«، ضمـن افزایـش ۲۰ درصـدی تولید در 
ایـن  در  جدیـد  رکـورد  ثبـت  و  فروردین مـاه 
زمینـه طـی اردیبهشـت  ماه همین سـال معادل 
7۹ هـزار تن نورد اسـلب )که حـدود ۸۰ درصد 
ایـن محصـوالت مربـوط بـه ورق هـای لوله های 
انتقـال نفـت و گاز و ورق هـای مخـازن و سـایر 
ورق هـای آلیاژی مـورد نیاز صنایع بوده اسـت(، 
بـا  کارخانـه  اساسـی  اورهـال  انجـام  کنـار  در 
داخلـی،  بومی سازی شـده  قطعـات  از  اسـتفاده 
ایـن امـکان را بـه وجـود آورد تا شـعار »جهش 
تولیـد«، چـه از لحـاظ تناژ تولید و چـه تنوع در 

تولیدات، تحقق یابد. 
از طـرف دیگر، تغییر در سیاسـت های تولید 
و فـروش، تغییر سـبد تولید محصـوالت و تولید 
ورق هـای بـا ارزش افـزوده بـاال منجر بـه تامین 
کشـور  اسـتراتژیک  و  ملـی  پروژه هـای  نیـاز 
هماننـد پـروژه عظیم گـوره به جاسـک و انعقاد 
سـایر قراردادهای مهم شـده اسـت. اسـتفاده از 
ظرفیـت موجـود درون کشـور بـا اسـتفاده از 
انتقـال  دانش بنیـان،  و شـرکت های  کارگاه هـا 
ساخته شـده  قطعـات  تولیـد  فنـی  دانـش 
بومی سـازی  داخلـی،  سـازندگان  بـه  خارجـی 
کاالهایی که در گذشـته از طریـق خرید از خارج 
کشـور تهیـه و تامیـن می شـدند و رشـد بیش از 
37 درصدی سـفارش سـاخت کاال به سـازندگان 
درون کشـور در مقایسـه بـا سـال گذشـته جـزو 
دسـتاوردهای قابل توجه بخش بازرگانی شـرکت 

محسوب می شوند.
همچنین بهبود و اصولی سـازی سیاسـت های 
مربـوط به قیمت گـذاری، ایجاد تغییـرات الزم در 
بـا  متناسـب  سـازمان  تشـکیالتی  سـاختار 
فرایندهای آن و بهبود سیسـتم های انگیزشـی و 
پـاداش بـه کارکنـان بـه منظـور افزایـش انگیزه 
آن هـا عناصـر موثـر در بهبـود شـرایط مدیریتی 

اکسین خوزستان طی دو سال اخیر بوده است. 

چالش هــای پیــش ِروی فــوالد اکســین  ●
ــری  ــه تدابی ــل آن چ ــرای ح ــت و ب چیس

اندیشــیده اید؟
متاسـفانه سیاسـت های به کاررفته در صنعت 
فـوالد کشـور طـی شـرایط کنونـی، چالش هـا و 

به نظر می رسد که 
با راه اندازی واحد 
فوالدسازی، ضمن 

تکمیل زنجیره فوالد در 
شرکت فوالد اکسین 

خوزستان، امکان 
خودکفایی در تهیه و 

تامین مواد اولیه شرکت 
فراهم می شود

#گفت_و_گو
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معضـالت متعـددی را بـرای واحدهـای فـوالدی 
ایجـاد کـرده اسـت که بـه نظر می رسـد برخی از 
آن هـا جبران ناپذیرنـد. بـا ایـن حـال، محصوالت 
بـه دلیـل کیفیـت  فـوالد اکسـین خوزسـتان، 
مطلوب و ُحسـن سـابقه در بازارهـای بین المللی، 
همیشـه باب طبع مشـتریان متعـدد بوده اند، اما 
بـه علـت تبیین بخشـنامه های بی رویـه و متعدد 
اختاللـی جـدی در  بـازار،  تنظیـم  بـه منظـور 
صـادرات ایـن شـرکت و تامین منابـع ارزی مورد 

نیاز آن به وجود آمده است.
مهم تریـن چالش هـا و مشـکالت پیـِش روی 
فـوالد اکسـین عبار ت انـد از مشـکالت بانکـی از 
جملـه وجـود چک هـای برگشـتی مربـوط بـه 
سـال های گذشـته در نتیجـه عـدم امـکان اخـذ 
تمـام  از  اسـتفاده  در  ناتوانـی  دسـته چک، 
ظرفیت های سـایر بانک ها، بی میلی فوالدسـازان 
در ماه هـای اخیـر به فـروش اعتبـاری و تعهدات 
رقـم  رفتـن  تحلیـل  گذشـته،  سـال های 
قابل توجهی از سـود شـرکت برای انجام تعهدات، 
قبـل  بـودن وصـول مطالبـات سـنوات  دشـوار 
بـا  )عمدتـا  چیـن  فزاینـده  تولیـد  شـرکت، 
چشم پوشـی از برخی اسـتانداردها و حمایت های 
دولتـی کـه بـه قیمت هـای جهانـی فـوالد لطمه 
زده و حاشـیه سـود آن را کاهـش داده اسـت(، 
بـه  مربـوط  صحیـح  سیاسـت های  نبـود 
قیمت گـذاری مـواد اولیه و محصـوالت فوالدی و 
در نتیجـه، بـر هـم زدن تـوازن در زنجیـره تولید 
ارز،  نـرخ  انـواع محصـوالت فـوالدی، بی ثباتـی 
وجـود موانـع گمرکـی بر سـر صـادرات، الـزام به 
عرضـه ورق در بـورس کاال، منوط بـودن دریافت 
مـواد اولیـه در شـیوه نامه جدیـد معـاون محترم 
مکـرر  تغییـرات  ریاسـت جمهوری،  اقتصـادی 
سیاسـت های مربوط بـه بخش صـادرات و ایجاد 

بی ثباتی با هدف کنترل بازار داخلی.
حـل  بـرای  شـرکت  ایـن  پیشـنهاد 
چالش هـای مهـم و بنیـادی فـوق ایـن اسـت 
مشـتریان،  بـودن  خـاص  بـه  توجـه  بـا  کـه 
ورق هـای  غیرتجـاری  و  صنعتـی  کاربـرد 
متعـدد  پیگیری هـای  و  مکاتبـات  تولیـدی، 
بـرای مسـتثنا کـردن ایـن شـرکت از حیـث 
خریـد اسـلب و فـروش ورق در بـورس کاال و 
نیـز تامیـن قطعات یدکـی خط تولیـد و منابع 
ارزی مـورد نیاز وزارت صمـت، مجوز صادرات 
بخشـی از محصـوالت تولیـدی را بـه شـرکت 
فـوالد اکسـین خوزسـتان ارائه کنند کـه البته 

منتظر نتایج آن هستیم.

آیــا در خصــوص بهبــود کیفیــت  ●
ــش  ــور افزای ــه منظ ــدی ب ــول تولی محص
پذیــرش بیشــتر در بــازار بین المللــی 

برنامــه ای داریــد؟ 
بُعـد  دو  از  می تـوان  مثـال،  بـرای  بلـه. 
پروژه هـای  و  طرح هـا  تجهیـزات،  »ارتقـای  
کیفیـت  مسـتمر  »بهبـود  و  پژوهشـی« 
محصـوالت تولیـدی« بـه تشـریح برنامه هـای 
فـوق در این زمینه پرداخـت. ارتقای تجهیزات، 
نخسـتین  پژوهشـی  پروژه هـای  و  طرح هـا 
بهبـود کیفیـت محصـول  راسـتای  در  برنامـه 
بـه  راسـتا، می تـوان  ایـن  در  اسـت.  تولیـدی 

منظـور  بـه  خوردگـی  آزمایشـگاه  راه انـدازی 
تسـت محصـوالت »API« ترش اشـاره داشـت 
کـه عمال به افزایـش کیفیت محصـوالت منجر 

شده است. 
دومیـن برنامه، ارتقـای تجهیـزات، طرح ها و 
پروژه هـای پژوهشـی در زمینـه بومی سـازی و 
نصـب تجهیـزات اندازه گیری اسـت. بهبـود و یا 
طراحـی پروژه هـای جدیـد متناسـب بـا ارتقای 
پژوهشـی  طـرح  هماننـد  محصـوالت،  کیفـی 
»طراحـی، سـاخت و نصـب سیسـتم هوشـمند 
تشـخیص عیـوب سـطح ورق عریض فـوالدی«، 
جـزو دسـته دوم برنامه هـا محسـوب می شـود. 
آشکارسـازی  پـروژه،  ایـن  اجـرای  از  هـدف 
هوشـمند نواقـص در حین تولید و بـدون توقف 
گونـه ای  بـه  پـروژه  ایـن  اسـت.  تولیـد  خـط 
طراحی  شـده اسـت که متناسـب با خـط تولید 
کارخانـه، می توانـد بـا باالتریـن سـرعت و دقت، 

اطالعات عیوب سـطحی و زیر ورق را در اختیار 
کاربـر قـرار  دهـد. پـس از ایـن مرحلـه، کلیـه 
اطالعاتـی  بانـک  یـک  در  مربوطـه  اطالعـات 
ذخیـره  و ثبـت می شـوند تـا در مواقـع نیـاز در 
اختیـار کارشناسـان واحـد مربوطه قـرار گیرند. 
ایـن عیوب شـامل موارد سـطحی می شـوند که 
با چشـم در حالت ایسـتا قابل تشـخیص اند و در 

بیش از سی بخش، دسته بندی می شوند.
شـرح نیـاز این برنامه شـامل تحویل کیفی و 
سـریع )کـه منجربـه رضایـت مشـتری خواهـد 
قابل دفـاع  و  مسـتند  بازرسـی  داشـتن  شـد(، 
)آرشـیو(، سیسـتماتیک کردن و کاهش خطای 
افزایـش  دیگـر،  طـرف  از  می شـود.  کیفیـت 
سـرعت بازرسـی از طریـق اسـتفاده از سیسـتم 
آنالیـن، افزایـش دقـت بازرسـی ظاهـری ورق، 
 turn« حـذف زمـان دو تا سـه دقیقه ای پروسـه
over« بـرای هرکـدام از ورق هـا، ایجـاد پایـگاه 

داده عیـوب ورق فـوالدی )اطلس عیـوب( و نیز 
کاهـش نیروی انسـانی مـورد نیاز برای بازرسـی 
کیفـی ورق  هـای تولیـدی پنـج مولفـه مهـم در 

مسیر بهبود فرایند به حساب می آیند. 
همچنیـن مولفه هـای ایمنـی عبارت انـد از 
حـذف مشـکل ارگونومـی حاصـل از چمباتمـه 
زدن پرسـنل بـرای بازرسـی چشـمی، حـذف 
در  پرسـنِل  بـرای  حرارتـی  اسـترس  عامـل 
معـرض، حـذف مشـکل عامـل زیان آور آسـیب 
بـه چشـم و پوسـت پرسـنِل در معـرض، حذف 
زیـر  بـه  ارتفـاع  از  سـقوط  ایمنـی  مشـکل 
بخـار  استنشـاق  عامـل  بـد، حـذف  کولینـگ 
اسـپری رنگ برای پرسـنِل درگیـر و نیز حذف 
خطر سـقوط اشـیاء از سـقف بر سـر پرسنل به 

خاطر عبور کردن سقفی. 
کاهـش هزینـه در ایـن زمینـه هنگامـی رخ 
می دهـد کـه با اعـالم خطای کیفـی محصول به 
واحـد تولیـد، ضمـن پیشـگیری از ادامـه بـروز 
عیـب، بـرای رفـع سـریع آن اقـدام شـود. برای 
مثـال، عیـب ناشـی از خطـای برش دیوایـد و یا 
تریـم روی 1 مادرپلیـت، در تجهیز تریم طی دو 
ورق مـادر قابل حـذف و در تجهیـز دیوایـد در 

اولین ورق مادر قابل حذف است.
در زمینـه بهبود مسـتمر کیفیـت محصوالت 
تولیـدی، باید اشـاره داشـت که ایـن مولفه یک 
هـدف اسـتراتژیک در شـرکت فـوالد اکسـین 
محورهـای  از  یکـی  می شـود.  شـناخته 
مشـتری مداری و کسـب رضایـت آن ها داشـتن 
محصولـی باکیفیت در چارچوب اسـتانداردهای 

بازنگری در سیاست 
بازاریابی و فروش )از 

رویکرد فروش کارمزدی 
به فروش مالکیتی( جزو 
حوزه های مهم شرکت 
محسوب می شود که با 
تحقق آن طی دو سال 
گذشته، سودآوری به 
باالترین حد تاریخی 

خود رسیده است

#گفت_و_گو

بین المللـی و ملـی و نیـز متناسـب بـا سـلیقه و 
درخواسـت مشـتریان اسـت. پر واضح اسـت که 
از  یکـی  کیفیـت  مسـتمر  بهبـود  بـه  توجـه 
فضـای  در  مشـتری  مهـم جـذب  فاکتورهـای 
محسـوب  بین المللـی  و  داخلـی  رقابت هـای 
اکسـین،  فـوالد  رو، شـرکت  ایـن  از  می شـود. 
همزمـان بـا رویکـرد توسـعه محور محصـوالت 
را  تولیـدات  کیفیـت  مهـم  مشـخصه  جدیـد، 
سـرلوحه کار خـود قـرار داده اسـت تـا از ایـن 
طریـق بتواند راه های جدیـدی را برای واحدهای 

متولی به وجود آورد. 
زمینـه  ایـن  در  پیشـنهادی  راه حال هـای 
عبارت انـد از: تعیین شـاخص کیفیت محصوالت 
بـه عنوان یک هـدف، بهبـود فرایند هـای تولید 
محصـوالت در ایسـتگاه های مختلـف خط تولید 
بـا تعییـن روش هـا و اسـتراتژی های جدیـد و یا 
بهبود آن ها، مشـارکت در تدوین اسـتاندارد های 
بین المللـی و ملـی مرتبـط بـا تولیـد محصوالت 
بـه منظور مقایسـه محصوالت، انجـام تحقیقات 
صـورت  بـه  مختلـف  پروپوزال هـای  و  علمـی 
بررسـی  منظـور  بـه  برون سـپاری  و  داخلـی 
تکنولوژیکـی محصـوالت، پایـش مـداوم عیـوب 
دادن  و  محصـوالت  در  به وجودآمـاده 
اقـدام  عنـوان  بـه  مرتبـط  دسـتورالعمل های 
ایجـاد  آن  هـا،  بهبـود  و  رفـع  بـرای  اصالحـی 
واحدهـای  همـکاری  بـا  تخصصـی  گروه هـای 
مختلـف بـه منظـور بررسـی مـوارد مرتبـط بـا 
و  شـرکت ها  بـا  ارتبـاط  محصـوالت،  کیفیـت 
مقایسـه،  هـدف  بـا  دانش بنیـان  موسسـات 
همـکاری و بهبـود کیفیت محصـوالت، برگزاری 
جلسـات فنـی داخلـی و خارجـی بـرای بحث و 
گفت وگـو دربـاره بهبـود کیفیـت محصـوالت، 
برگـزاری دوره هـای تخصصی مختلـف مرتبط با 
کیفیـت محصـوالت بـه منظـور ارتقای مسـتمر 
محصـوالت  مقایسـه  و  پرسـنل  فنـی  دانـش 
مختلـف  تولیـدی  اسـتاندارد های  بـا  شـرکت 
داخلـی، خارجـی و نیز سـایر شـرکت ها با هدف 

پایش و بهبود کیفیت.

چــه  ● اکســین  فــوالد  شــرکت 
ــده  ــرای آین ــی ب ــتراتژی ها و برنامه های اس

تعریــف کــرده اســت؟
ظرفیت های گسـترده فوالد اکسین خوزستان 
در زمینـه تولیـد ورق هـای گریـد »API« نشـان 
اسـتراتژی هوشـمندانه در  اتخـاذ  می دهـد کـه 
راسـتای تثبیـت سـهم بـازار یکـی از اولویت های 

مهـم ایـن شـرکت بـه حسـاب می آیـد. از طـرف 
دیگـر، بازنگری در سیاسـت بازاریابی و فـروش )از 
رویکرد فروش کارمـزدی به فروش مالکیتی( جزو 
حوزه هـای مهم شـرکت محسـوب می شـود که با 
تحقـق آن طـی دو سـال گذشـته، سـودآوری بـه 
باالتریـن حـد تاریخـی خـود رسـیده اسـت. بـر 
اسـاس اسـتراتژی شـرکت و مطابق با چشـم انداز 
انـواع  تـن  هـزار  بـر ۸۰۰  بالـغ  تولیـد   ،1۴۰1
 )API( محصـوالت فوالدی بـا ارزش افزوده باالتـر

به ثمر خواهد نشست.

برنامه هـای  و  اسـتراتژی ها  مهم تریـن 
شـرکت فوالد اکسـین عبارت اند از شناسـایی و 
تحلیـل نیازهـا و انتظـارات ذی نفعـان شـامل 
مشـتریان، تامین کننـدگان، جامعـه و نهادهای 
نیازهـای  تحلیـل  و  اولویت بنـدي  قانونـی، 
اهـداف  تدویـن  منظـور  بـه  ذی نفعـان 
اسـتراتژیک، اسـتفاده از ظرفیت خرید و فروش 
اعتبـاری در برنامـه شـرکت، صـادرات پایـدار 
محصـوالت فـوالدی، افزایـش راندمـان کّمی و 
کیفـی خـط تولیـد، مدیریـت بهـای تمام شـده 
مشـتریان  بـا  ارتبـاط  توسـعه  محصـوالت، 
کلیـدی، افزایـش رضایت و وفاداری مشـتریان، 
پاسـخگویی بـه مشـتریان و پشـتیبانی موثر از 
طبـق  محصـوالت  به موقـع  تحویـل  آنـان، 
ارائـه  فـروش،  تعهـدات  مدیریـت  و  قـرارداد 
محصـوالت باکیفیـت مـورد انتظـار مشـتری با 
توسـعه  طـرح  موثـر  اجـرای  رقابتـی،  قیمـت 
فوالدسـازی و پروژه هـای زیرسـاختی، مدیریت 
اثربخـش تکنولوژی  هـای خـط تولیـد، ارتقـای 

دانـش فنـی تولیـد محصـوالت کیفـی جدیـد، 
توسـعه بازاریابـی اثربخش محصـوالت با ارزش 
افـزوده باالتـر، بهینه سـازی مصـرف حامل های 
تجهیـزات،  اثربخشـی  سـطح  ارتقـای  انـرژی، 
کاهـش ضایعـات خـط تولیـد، تامیـن پایـدار و 
اقتصـادی و مشـارکت بـا فوالدسـازان داخلـی، 
کارخانـه،  اسـتراتژیک  قطعـات  بومی سـازی 
تامیـن به موقع اقـالم و قطعات یدکـی کارخانه 
و  انسـانی  مدیریـت سـرمایه های سـازمانی،  و 

اطالعاتی.  

ــه  ● ــین را چگون ــوالد اکس ــم انداز ف چش
پیش بینــی می کنیــد؟

از آنجایـی که شـرکت فـوالد مبارکه اصفهان 
بـه  فـوالدی  تختـال  تامین کننـده  مهم تریـن 
منظـور تولیـد ورق هـای فـوالدی گریـد نفتـی 
شـرکت فـوالد اکسـین شـناخته می شـود، الزم 
اسـت تـا ضمـن بررسـی خطرهـا و چالش ها در 
ایـن زمینـه، یادآور شـد کـه این شـرکت )فوالد 
مبارکـه( در نظر دارد تا سـه سـال آینـده، واحد 
تولیـد ورق های فوالدی گرید نفتـی را در داخل 
نـورد ۲  پـروژه  عنـوان  تحـت  و  ایـن شـرکت 
راه انـدازی کنـد. بنابرایـن ضـرورت دارد کـه در 
ایـن زمینـه، پیش از آنکـه فوالد اکسـین نتواند 
مـواد اولیـه تولید خـود را از بـازار داخلی تامین 
کنـد، بـا راه انـدازی واحـد فوالدسـازی، امـکان 
تامین اسـلب مـورد نیاز تولیـد ورق های فوالدی 

گرید نفتی را فراهم آورد.
بـا ایـن حـال، خط نورد فـوالد اکسـین برای 
تولیـد اسـلب ۲3 تنـی طراحـی شـده، در حالی 
توسـط  تولیدشـده  اسـلب های  وزن  کـه 
فوالدسـازهای داخلـی عمومـا کمتـر از چهارده 
تـن اسـت که ایـن امر باعـث پیامدهایـی منفی 
از جملـه کاهـش ظرفیت اسـمی از یک میلیون 
و ۵۰ هـزار تـن به حدود 7۰۰ هـزار تن، افزایش 
تمام شـده  بهـای  افزایـش  نیـز  و  ضایعـات 
محصوالت تولیدی شـرکت شـده اسـت. به نظر 
تنـی  اسـلب ۲3  تامیـن  الزمـه  کـه  می رسـد 
آلیـاژی، اجرای مجتمع فوالدسـازی مشـتمل بر 
اسـت.  ریخته گـری  و  ذوب  مسـتقیم،  احیـای 
جذابیـت  ایجـاد  ضمـن  طـرح،  ایـن  اجـرای 
سـرمایه گذاری از نظـر نـرخ و زمـان بازگشـت 
سـرمایه، اشـتغال زایی بـرای حدود هـزار نفر به 
بـه صـورت  نفـر  هـزار  و 7  مسـتقیم  صـورت 
غیرمسـتقیم را در اسـتان خوزسـتان بـه همراه 

خواهد داشت.

پروژه »طراحی، 
ساخت و نصب سیستم 

هوشمند تشخیص 
عیوب سطح ورق 
عریض فوالدی« با 
هدف آشکارسازی 
هوشمند نواقص در 
حین تولید و بدون 
توقف خط تولید 
صورت می گیرد

#گفت_و_گو
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اکسین، نام آور خطه جنوب
اســتان خوزســتان، بــه عنــوان اســتانی فوق اســتراتژیک، ضمــن دارا بــودن منابــع و ظرفیت هایی 
سرشــار و غنــی در کنــار دسترســی بــه دریــا، خطــوط ریلــی و جــاده ای امــن همــراه بــا تعــدد و 
تنــوع شــرکت ها و کارخانه هــای صنعتــی، نفتــی و معدنــی، توانســته اســت بخشــی از رونــق و 
جهــش تولیــد کشــور را در شــرایط ســخت اقتصــادی بــر عهــده بگیــرد. صنایــع فــوالدی یکی 
ــوالد اکســین،  ــوه متعــدد در اســتان اند و شــرکت ف ــی و دارای ظرفیت هــای بالق ــع غن از صنای
از حیــث تولیــد محصــوالت اســتراتژیک در کنــار جــوان بــودن ایــن مجموعــه، ســرآمد ایــن 
صنایــع شــناخته می شــود. در ایــن خصــوص خبرنــگار کتــاب ســال »مســیر اوج« بــا رئیــس 
ســازمان ملــی اســتاندارد کشــور و اســتاندار ســابق خوزســتان بــه گفت وگــو نشســته اســت. 
غالمرضــا شــریعتی، ضمــن تاکیــد بــر نقــش اقدامــات و برنامه هــای توســعه ای ایــن شــرکت در 
اســتان خوزســتان به ویــژه شــهر اهــواز، اذعــان دارد کــه فــوالد اکســین بــا راه انــدازی پــروژه 
فوالدســازی، ضمــن دســتیابی بــه خودکفایــی در مــواد اولیــه و تولید محصــوالت خاص فــوالدی، 
اشــتغال فراگیــری را در منطقــه خوزســتان بــه وجــود خواهــد آورد. ایشــان تصریــح می کنــد که 
اگــر ایــن شــرکت بــه همیــن منــوال بتوانــد پله هــای ترقــی را یکــی پــس از دیگــری طــی کند، 

بــه زودی برنــد آن بــه عنــوان یــک برنــد جهانــی شــناخته و پذیرفتــه خواهــد شــد. 

در  ● جنابعالــی  مدیریــت  دوران  در 
ــات  ــطح تعام ــتان، س ــتانداری خوزس اس
اســتانداری و شــرکت فــوالد اکســین 
ــراه  ــه هم ــی ب ــه نتایج ــوده و چ ــه ب چگون

ــت؟ ــته اس داش
اصوال سیاسـت مجموعه استانداری ها، به عنوان 
نماینده دولت به ویژه در اسـتان خوزستان، مبتنی 
بـر مشـارکت و هم افزایـی اسـت تـا از ایـن طریـق 
بتواند جاده تولید، اشتغال و توسعه صنایع مختلف 
اسـتانی را همـوار کنـد. ایـن رویکـرد در نسـبت با 
شـرکت فوالد اکسین خوزسـتان، به عنوان یکی از 
شـرکت های اسـتراتژیک و مهـم صنعتی در شـهر 
اهـواز، رونـد روبه رشـدی را طـی دو سـال گذشـته 
طـی کـرده اسـت کـه در ایـن بـاره می تـوان بـه 
وضعیت تعامالت میان فوالد اکسـین و اسـتانداری 
طی دو سـال گذشته اشاره داشت که مطلوب ترین 
شـرایط ممکن را تجربه کرد. یکی از مصادیق مهم 
بـرای گفته فـوق، عملکرد کم نظیر این شـرکت در 
سـاخت  در  مشـارکت  و  تولیـد  توسـعه  زمینـه 

محصوالت خاص صنایع نفتی کشور است. 

عملکــرد شــرکت فــوالد اکســین  ●
ــی  ــه ارزیاب ــته را چگون ــال گذش در دو س

؟ می کنیــد
یکـی از نقـاط قـوت شـرکت فـوالد اکسـین 

خوزسـتان، پویایی و سـرعت عمل در شناسایی و 
حـل مسـائل و مشـکالت مختلـف اسـت. ایـن 
شـرکت، بـا درک کامل وضعیت موجـود، به خوبی 
در موقعیت های حسـاس شامل حوادث طبیعی و 
و  می کنـد  پیـدا  ورود  اقتصـادی  بحران هـای 
اصطالحـا به شـکل جهادی بـر مشـکالتی از این 
دسـت فائـق می آیـد. از طـرف دیگـر، مدیـران 
محترم اسـتان خوزسـتان وظیفه ذاتی، شـرعی و 
قانونی خود می دانند که در مسـیر رفع مشـکالت 
تولیـد و توسـعه اشـتغال صنایـع گوناگـون ایـن 
اسـتان اسـتراتژیک، گام هایـی اسـتوار و کارآمـد 
بردارنـد. روشـن اسـت کـه بـا تحقـق برنامه های 
چشـم اندازهای  طـول  در  شـرکت ها  توسـعه ای  
مختلـف، عمـال نبایـد خللـی در زمینه اشـتغال 
عمومـی و رفـاه اجتماعـی منطقه ایجاد شـود. از 
ایـن رو، همـکاری و همیـاری متقابل مسـئوالن 
چالش هـای  رفـع  بـرای  کشـوری  و  اسـتانی 
مدیریتـی همراه با تسـریع در تکمیـل پروژه های 
بـزرگ تولیـدی، شـامل پـروژه لوله هـای انتقـال 
نفـت از گـوره بـه جاسـک، می توانـد برنامه هـای 
همچـون  راهبـردی  شـرکت های  توسـعه ای 

اکسین را سرعت ببخشد. 

شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان تــا  ●
ــواز  ــادی اه ــعه اقتص ــدازه در توس ــه ان چ

ــوده اســت؟  تاثیرگــذار ب
فـوالد اکسـین در زمینـه توسـعه شـهر اهـواز 
آن چنـان موثـر و کارآمـد عمـل کـرده اسـت کـه 
صحـت این گفته را می توان در عملکرد درخشـان 
ایـن شـرکت طـی چنـد سـال اخیر جسـت وجو 
کـرد؛ عملکردی که بخشـی از آن بـا هدف تولید، 
ارزآوری،  ایجـاد  محصـوالت،  بـه  تنوع بخشـی 
تاثیرگـذاری و تحقـق برنامه های توسـعه محور در 
سـایر صنایع غیرفوالدی شـامل نفت و...، همراه با 
پـروژه  راه انـدازی  و  تعریـف  بـرای  پیگیـری 

فوالدسازی، تبیین و طراحی شده است. 
راه انـدازی واحـد فوالدسـازی شـرکت فـوالد 
اکسـین، در راستای حفظ و ارتقای موقعیت تولید 
از طریـق پایدارسـازی مـواد اولیـه در بلندمـدت، 
گواهـی بـر توسـعه تولیـد و اشـتغال فراگیـر در 
منطقـه اهواز و کل اسـتان خوزسـتان اسـت. این 
شـرکت، با اهمیت بخشـی به محصوالت بـا ارزش 
افـزوده بـاال، ارزآور و اسـتراتژیک، توانسـته اسـت 
برنـد خـود را به عنوان یک برند مهـم و اثرگذار در 
بـازار داخلـی و خارجـی معرفـی کند کـه در حال 
حاضـر به خوبـی می تـوان از نقـش آن در سـطح 

بین المللی رونمایی کرد. 
عـالوه بر ایـن، نقـش و اثرگذاری این شـرکت 
در توسـعه اقتصادی اهواز بر هیچ نهاد یا سـازمانی 
پوشـیده نیسـت به طـوری کـه هم اکنـون ضمن 
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ایجاد اشـتغال بـرای بیش از یک هـزار و ۲۰۰ نفر 
بـه صورت مسـتقیم در ایـن مجموعه، چنـد هزار 
نفر نیز به صورت غیرمسـتقیم و به واسـطه تولید 
محصوالت این شـرکت، به اشـتغال پایدار دسـت 
پیـدا کرده انـد. از طـرف دیگر، بـا راه انـدازی کامل 
پروژه فوالدسـازی در شـرکت فوالد اکسین، عالوه 
بـر اشـتغال نزدیک بـه هزار نفـر از جوانـان بومی 
شـهر اهـواز در واحـد مذکور به صورت مسـتقیم، 
زیرسـاخت هایی پدیـد خواهـد آمـد کـه موجـب 
اشـتغال چندهـزار نفـر بـه صـورت غیرمسـتقیم 

خواهد شد.

ــه نظــر جنابعالــی، ثبــات مدیریــت  ● ب
ــه توســعه محور شــدن  ــدازه ب ــا چــه ان ت
و تحقــق اهــداف بلندمــدت شــرکت 

کمــک می کنــد؟
ثبات مدیریـت، به ویـژه در بخش های صنعتی 
کشـور کـه بـا برنامه هـای توسـعه ای بلندمـدت 
و  ضـروری  کننـد،  مناسـبی  رشـد  می تواننـد 
اجتناب ناپذیـر اسـت. در واقع، ثبات مدیریتی )چه 
در بخـش دولتـی و چـه در بخـش غیردولتـی( 
نقشـی حیاتی در متعادل سـازی اقتصـاد منطقه و 
بهبـود شـرایط آن ایفـا می کنـد. ایـن نقـش بـه 
گونـه ای تعریف می شـود که اگر بـه حفظ و بهبود 
امنیـت مدیریتـی ختـم نشـود، طبیعتـا بخـش 
عمـده ای از برنامه هـای توسـعه ای بـا خلل هـای 
جـدی مواجـه خواهـد شـد. بنابرایـن، بـرای رفع 

چالش هـا در این زمینـه، مجموعه دولـت تمام قد 
در کنـار ایـده ثبات مدیریت در بلند مـدت، به ویژه 
در شـرکت های صنعتـی و معدنـی کشـور قـرار 
می گیـرد؛ زیرا اعتقـاد نهاد دولت بر این اسـت که 
ثبـات مدیریـت در بلندمدت موجب می شـود که 
مدیـران مختلـف بتوانند با فـراغ بـال، برنامه های 
را  صنعتـی  مختلـف  مجموعه هـای  توسـعه ای 

پیاده سازی کنند. 

در دوران مدیریــت شــما در اســتانداری  ●
خوزســتان، بخــش صنایــع فــوالدی، 
چــه  بــا  اکســین،  فــوالد  به ویــژه 
ــل  ــرای ح ــود و ب ــه  ب ــی مواج چالش های
آن هــا چــه تمهیداتــی در نظــر گرفته شــد؟
یکـی از چالش هـا در صنایـع فـوالدی، به ویژه 
فوالد اکسـین خوزسـتان، تکمیل نبـودن زنجیره 
فـوالد در دل مجموعه هـای بزرگ اسـت. تکمیل 
کـه  می شـود  موجـب  فـوالد  زنجیـره  نبـودن 
سـایر  بـه  صنعتـی  شـرکت های  وابسـتگی  
واحدهـای تامین کننـده مواد اولیـه بیش از پیش 
نمـود پیـدا کنـد. بـرای رفع کامـل این مسـئله، 
تاکیـد ویژه بـر حفـظ اسـتقالل و خودکفایی در 
تامین مـواد اولیه واحدهایی مانند فوالد اکسـین 
خوزستان اسـت. البته سیاست های اتخاذشده در 
زمینـه محصـوالت تولیـدی این شـرکت نشـان 
می دهـد که توسـعه تولید و خودکفایـی، به طور 
کامـل در حـال تحقق اسـت. بنابرایـن با تکمیل 
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زنجیـره ارزش تولید، ضمن ایجـاد ثبات و امنیت 
انتظـار  می تـوان  اشـتغال،  و  تولیـد  در  بیشـتر 
داشـت کـه برنـد مجموعـه فـوق شـانه به شـانه 

برندهای بزرگ دنیا حرکت کند.

چــه فرصت هایــی بــرای صنایــع  ●
اکســین،  فــوالد  به ویــژه  فــوالدی، 

مهیاســت؟
ظرفیت هـای  و  ترکیب بنـدی  نـوع  بـه  اگـر 
موجـود صنایع فوالدی اسـتان خوزسـتان نگاهی 
متفـاوت انداختـه شـود، می تـوان بـه فرصت های 
بی شـمارِ موجـود در این حوزه پی بـرد. با توجه به 
واحدهـای  کنـار  در  نفـت  صنعـت  وابسـتگی 
لوله سـازی اسـتان بـه تولیدات مجموعه اکسـین، 
همـراه بـا منحصر به فـرد بـودن ایـن شـرکت در 
منطقه خاورمیانه و به تبع آن در میان کشـورهای 
عربی حاشـیه خلیـج فارس، فرصت های بسـیاری 
برای شـکوفایی اسـتعدادها و توسعه هرچه بیشتر 
ایـن شـرکت خالق وجـود دارد. بنابرایـن، با توجه 
بـه سـطح تعامالت و آگاهـی کامل از شـرایط این 
شـرکت ها، برآینـد ما این اسـت کـه جهش تولید 

در فوالد اکسین خوزستان تحقق یافته است.

توســعه فــوالد اکســین در بلندمــدت،  ●
ــد؟ ــق می یاب ــه تحق چگون

خلـق  بـرای  متعـددی  اقدامـات  دولـت 
فرصت هـای جدید انجام داده اسـت کـه در مورد 
فوالد اکسـین خوزسـتان، می تـوان به کمک های 
اسـتانداری در طـول دو سـال اخیـر بـه منظـور 
تسـهیل در تسـریع پـروژه نفتی گوره و جاسـک 
اشـاره داشـت. عالوه بر این، با تسـریع در مراحل 
صـدور مجـوز فوالدسـازی بـرای فوالد اکسـین، 
عمـال کار غیرممکـن صـدور مجـوز امکان پذیـر 
شـد. همچنیـن مسـاعدت های دولتـی بـه نـوع 
قراردادهـای ایـن شـرکت و ایجـاد زمینـه ای در 
راسـتای خرید مواد اولیه و فـروش محصوالت به 
صـورت مسـتقیم بـا حـذف واسـطه ها، در کنـار 
تسـهیل رونـد مالیاتـی همـراه بـا توجه ویـژه به 
موضوعـات »Lc« این شـرکت، از دیگر اقداماتی 
اسـت کـه دولـت در زمینه عمل بـه وظایف خود 
بـرای توسـعه صنایـع فوالدی ایـن اسـتان انجام 
ایـن حـال، عملکـرد قدرتمنـد  بـا  اسـت.  داده 
مجموعـه جوان اکسـین در صنعت فـوالد و نفت 
کشـور بـه گونـه ای بوده اسـت کـه باید نـام این 
فـوالدی  صنایـع  توسـعه  پرچمـدار  را  شـرکت 

استان خوزستان دانست.  
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ــوالدی  ● ــزرگ ف ــرکت های ب ــش ش نق
ــه  ــواز را چگون ــتراتژیک اه ــهر اس در ش

ارزیابــی می کنیــد؟
شـهر اهواز، با ُحسن همجواری در کنار مرزهای 
جنـوب غربی کشـور، ظرفیـت بالقـوه ای در زمینه 
مرزهـای آبـی، ریلـی و زمینـی دارد. وجـود چنین 

نقشـی، در کنـار ثبـات و امنیـت منطقـه  جنـوب 
غـرب، فرصت مغتنمی برای این شـهر از نظر گرد 
هـم آوردن صنایـع مختلـف پدیـد آورده اسـت تا 
بتوانـد به عنوان یکی از راهبردی ترین اسـتان های 
کشـور، فرصت هـای شـغلی متعـدد و متنوعـی را 
ایجـاد کنـد. این ویژگی های منحصربه فرد نقشـی 

حیاتـی در محَقق شـدن رونـق و جهش اقتصادی 
شـهر اهواز و کل اسـتان خوزسـتان ایفا می کنند. 
در این میان، شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان به 
عنـوان یـک مجموعـه واحـد، جـوان و خـالق به 
مانند دژی مسـتحکم در قلب اسـتان خوزسـتان، 
راهبردهای متفاوتی در راسـتای توسعه شهر اهواز 

دژ مستحکم صنعت فوالد

ــعه یافته  ــورهای توس ــادی در کش ــد اقتص ــی رش ــاخصه های اصل ــوالد از ش ــت ف صنع
ــوالدی ای  ــای ف ــی از واحده ــتان یک ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ــود. ش ــوب می ش محس
ــه و حتــی  ــد در اقتصــاد منطق ــد محصــوالت تجــاری و خــاص، می توان ــا تولی ــه ب اســت ک
کشــور نقــش بســزایی داشــته باشــد. ایــن شــرکت در اســتان خوزســتان و در شــهر اهــواز 
از مزیت هــای زیــادی از جملــه نزدیــک بــودن بــه آب هــای آزاد، جــاده و فــرودگاه برخــوردار 
اســت و ایــن موضــوع همچنیــن تولیــد محصــوالت خــاص شــرکت فــوالد  اکســین را در بین 
تمــام شــرکت های فــوالدی کشــور متمایــز کــرده اســت. در ایــن خصــوص خبرنــگار کتــاب 
ســال »مســیر اوج« بــا نماینده شــهر اهــواز، بــاوی، حمیدیــه و کارون در مجلس شــورای اســالمی 
بــه گفت وگــو نشســته اســت. ســید کریــم حســینی، بــا اشــاره به نقــش اســتراتژیک شــرکت 
فــوالد اکســین خوزســتان در توســعه شــهر اهــواز، تاکیــد می کنــد کــه ایــن شــرکت، بــه دلیل 
ــاال در  ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص ــه تولی ــعه محور در زمین ــردی توس ــری راهب به کارگی
کنــار ارزآوری مناســب بــه همــراه اشــتغال فراگیــر، توانســته اســت نقشــی کارآمــد در توســعه 

زیرســاخت های ایــن شــهر ایفــا کنــد. 

#گفت_و_گو

بـه کار گرفتـه اسـت کـه از ایـن نظـر، می تـوان اکسین،
اکسـین را نقطه عطف صنایع جنوب غرب کشـور 

عنوان کرد.
در  به ویـژه  اهـواز،  بـاالی شـهر  ظرفیت هـای 
صنایـع فـوالدی کشـور، موجـب شـده اسـت تـا 
انتظارات از دسـت اندرکاران و سیاست گذاران حوزه 
صنعتـی ایـن شـهر بـه گونـه ای پیـش بـرود کـه 
راهبردهـای توسـعه ای صنایـع فـوالدی در اولویت 
برنامه هـا قرار بگیرنـد. یکی از ایـن برنامه های مهم 
که نقشـی کلیدی در ثبات تولیـد و خودکفایی در 
تامیـن مـواد اولیـه محصوالت فـوالد اکسـین ایفا 
می کنـد راه انـدازی پـروژه فوالدسـازی اسـت که با 
تسـریع در عملیاتی شـدن آن، امیدهای بسـیاری 
بـرای رونق و جهش تولید همراه با اشـتغال فراگیر 

در منطقه به  وجود می آید.

شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان در  ●
ــعه  ــی در توس ــه نقش ــته چ ــال گذش دو س
اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال در شهرســتان 

اهــواز داشــته اســت؟
طبعـا نمی تـوان از نقش کلیدی این شـرکت به 
مثابـه یک شـرکت پیشـگام در صنایع اسـتراتژیک 
غافل ماند، اما باید در نظر داشـت که فوالد اکسـین 
خوزسـتان در بین مراکز صنعتی موجود در منطقه، 
بـا وجود شـرایط حاصـل از تحریم های بین المللی و 
فشـارهای اقتصـادی ناشـی از آن، نه تنهـا عملکـرد 
روبه رشـدی داشـته، بلکـه بـا تبیین سیاسـت های 
فارغ التحصیـالن  جـذب  زمینـه  در  راهبـردی 
دانشـگاهی، توانسـته اسـت دروازه ای نوین بـه روی 

اشتغال و توسعه اقتصادی شهر اهواز بگشاید.

تعامــل ایــن شــرکت بــا عناصــر محلی  ●
و اســتانی در زمینــه افزایــش رفــاه اقتصادی 

در دو ســال گذشــته چگونــه بوده اســت؟
از حـق نمی تـوان گذشـت کـه یکـی از نقـاط 
عطف این شـرکت، گسـتره ارتباطـی آن با صنایع 
مشـابه، نهادهـا و جامعه اسـت. هرچنـد در زمینه 
ارتباطـات محلی و اسـتانی، انتظـار از این مجموعه 
جـوان و کارآمـد بیـش از آن چیزی اسـت که نگاه 
امـروز بـه آن گـواه می دهـد، باید اذعان داشـت که 
ایـن شـرکت می تواند با حفظ اسـتقالل و تمامیت 
صنعتی خود در کنار گسـترش هرچه بیشتر نقش 
تعاملی با مجموعه های محلی، اسـتانی، کشـوری و 
بین المللـی، نقـش دوچندانـی در کنـار زدن موانِع 
پیشـبرد و تحقـق اهـداف توسـعه ای ایفـا کنـد. از 
طـرف دیگر، بـا افـزودن تعامالت محلی و اسـتانی 

به ویـژه در شـرکت هایی مانند اکسـین، ابتدا عمل 
بـه مسـئولیت های اجتماعـی اسـت کـه تشـریح 
خواهد شـد و سـپس، با تـداوم این امـر، حلقه های 
مردمی به مثابه اشـتغال بومی در شهر اهواز و استان 
خوزسـتان، بیـش از گذشـته نمـودِ بیرونـی پیـدا 
خواهنـد کـرد. بـا وجـود ایـن، نمی تـوان برخـی از 
خدمـات و دسـتاوردهای اجتماعی ایـن مجموعه را 
کتمـان کرد، به طـوری که اگر آن ها نیـز در جایگاه 
بیرون از مجموعه خود به نظاره اکسین می نشستند، 

حتمـا با ایـن گفتـه هم نظـر می  بودند که اکسـین 
خوزسـتان نقشـی طالیـی در خدمـات اجتماعـی 
منطقه ایفا کرده اسـت. مشـارکت فوالد اکسـین در 
مواجهه با برخی از بحران های طبیعی مانند سـیل، 
آب گرفتگی معابر در سطح شهر، مسائل بهداشتی و 
شـیوع ویروس کرونا بخشـی از دسـتاوردهای زرین 
ایـن مجموعـه بـه حسـاب می آیـد کـه ماحصل 
آن، دسـتاوردی جـز ارتباط عاطفی این شـرکت 

با جامعه پیرامونی نبوده است. 

نماینــدگان منتخــب اهــواز در مجلــس  ●
ــهیل  ــور تس ــه منظ ــامی ب ــورای اس ش

توســعه شــرکت فــوالد اکســین چــه 
ــد؟ ــا می دهن ــد ی ــام داده ان ــی انج اقدامات

یکی از رسـالت های نمایندگان مجلس حمایت 
همه جانبـه از قوانینـی اسـت کـه یک جنبـه آن ها 
گره گشـایی از فراینـد تولیـد اسـت. ایـن رویکـرد 
مجلـس شـورای اسـالمی موجب شـده اسـت که 
این نهـاد نگاه ویژه ای به صنایع داخلی در راسـتای 
رونـق و جهـش تولیـد، همـراه بـا اشـتغال فراگیر 

جوانان کشور داشته باشد. 
بـه نظـر می رسـد کـه بـا حـد و حـدودی کـه 
مرجـع قانونی برای عملکرد مجلـس تعریف کرده، 
عملکرد نمایندگان در طول سـال های اخیر در این 
زمینـه اگـر نه کامـل، امـا همـواره قابل دفـاع بوده 
اسـت. از طـرف دیگـر، شـرکت های فـوالدی بـه 
عنـوان شـرکت هایی بـا ارزش افـزوده بـاال و ارزآور، 
همـواره در راس توجـه نماینـدگان مجلـس قـرار 
داشـته اند، به طوری که شـرکت های اسـتراتژیکی 
نـگاه  اکسـین همیشـه در راس  هماننـد فـوالد 
اقتصادی نمایندگان اسـتان خوزستان، به ویژه شهر 
در  اسـت. طـی جلسـه ای  داشـته   اهـواز، جـای 
کمیسـیون اجتماعـی مجلس بـا حضور وزیـر کار، 
تعـاون و رفاه اجتماعی به همراه معاونان ایشـان به 
تاریـخ  ۲۵ آذرمـاه 13۹۹، مباحـث و موضوعـات 
موجـود  مشـکالت  رفـع  زمینـه  در  متعـددی 
شـرکت های فوالدی، به ویژه شـرکت فوالد اکسین 
خوزسـتان، مطرح شـد. در این جلسـه، مدیرعامل 
صندوق بازنشسـتگی کشور به عنوان یکی از عمده 
سـهامداران شـرکت فـوالد اکسـین، ضمـن ارائـه 
گزارشـی مفصل درباره چگونگی و زمـان راه اندازی 
پـروژه فوالدسـازی در این مجموعه، ابـراز امیدواری 
کـرد کـه بـه زودی عـالوه بـر افتتـاح پـروژه فـوق، 
جهش مناسـبی در زمینه اشتغال بومی شهر اهواز 
و اسـتان خوزسـتان بـه دو صـورت مسـتقیم و 

غیرمستقیم صورت خواهد گرفت. 
بـا وجـود ایـن، سیاسـت نماینـدگان مجلـس، 
به ویـژه نمایندگان شـهر اهواز، مبتنـی بر پیگیری 
مطالبـات، مسـائل و مشـکالت صنایـع مختلـف و 
دیـدن  همچنیـن  آن هاسـت.  محتـرم  پرسـنل 
وضعیت، رایزنی و تبادل نظر با مسـئوالن، پرسـنل 
و سـایر دسـت اندرکاران مجموعه های فوالدی شهر 
اهـواز، به ویـژه فـوالد اکسـین، از دیگـر اولویت های 
نماینـدگان شـهر اهواز و بـاوی در مجلس شـورای 
اسـالمی اسـت. بنابراین چنین رویکـردی تا تحقق 
کامل جهش تولید و اشـتغال فراگیـر، همراه با رفع 
کامـل موانـع داخلـی و خارجـی ایـن مجموعـه، با 

قدرت ادامه خواهد داشت. 

#گفت_و_گو

فوالد اکسین خوزستان، 
با به کارگیری راهبردهای 
کارآمد و توسعه محور، 
پای خود را از تابلوی 

شفافیت فراتر گذاشته 
و به نوعی در ورودی 
دروازه های اذهان، 
آینه ای از شفافیت 

نصب کرده است تا از 
این طریق بتواند عالوه 

بر اهمیت بخشی به 
نقش خود در صنایع 

فوالدی و نفتی کشور، 
اعتماد عمومی را به 

مثابه مهم ترین سرمایه 
اجتماعی شرکت ها، در 

بلندمدت کسب کند
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خودکفایی اکسین، با شجاعت متخصصان جوان

ــاه  ــت و رف ــاد امنی ــتای ایج ــع در راس ــعه صنای ــه توس ــه تاریخچ ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ب
ــد  ــره تولی ــل زنجی ــه تکمی ــت ک ــوان دریاف ــرفته، می ت ــورهای پیش ــادی در کش اقتص
ــدازه در توســعه اقتصــادی تاثیرگــذار اســت.  ــا چــه ان در راســتای ایجــاد ارزش افــزوده ت
ــه عنــوان یــک کشــور غنــی در زمینــه منابــع ســنگ آهن و تولیــد محصــوالت  ایــران، ب
فــوالدی، می توانــد ضمــن توجــه بــه ایجــاد ارزش افــزوده از طریــق تکمیــل زنجیــره  تولیــد 
محصــوالت، ظرفیت هــای بالقــوه محصــوالت اســتراتژیک صنایــع پایین دســت فــوالدی را 
افزایــش دهــد تــا از ایــن طریــق، عــالوه بــر تحقــق امنیــت اجتماعــی، رفــاه اقتصــادی را 
ــه نظــر می رســد کــه از میــان شــرکت های فــوالدی،  ــه ارمغــان بیــاورد. ب ــرای کشــور ب ب
تجربــه فــوالد اکســین خوزســتان در راســتای توســعه محصــوالت اســتراتژیک، شــگرف و 
قابل تامــل باشــد. در ایــن خصــوص خبرنــگار کتــاب ســال »مســیر اوج« بــا نماینــده شــهر 
اهــواز در مجلــس شــورای اســالمی بــه گفت وگــو نشســته اســت. مجتبــی یوســفی، ضمــن 
اشــاره بــه نقــش مهــم فــوالد اکســین در منطقــه خاورمیانــه، تاکیــد می کنــد کــه تجربــه 
ــد نفتــی نشــان می دهــد کــه  ــا گری ــه تولیــد ورق هــای فــوالدی ب ــن شــرکت در زمین ای
در صــورت تــداوم مســیری کــه امــروز در ایــن شــرکت دنبــال می شــود، تردیــدی باقــی 
نمی مانــد کــه عــالوه بــر افزایــش نقــش اکســین در رفــاه اقتصــادی شــهر اهــواز و اســتان 
خوزســتان، ســطح اثرگــذاری صنعتــی آن بــه عرصــه جهانــی نیــز کشــیده خواهــد شــد. 

بــه نظــر شــما توســعه صنایــع،  ●
به خصــوص صنعــت فــوالد، در شهرســتان 
ــرای ایــن شــهر  اهــواز چــه مزایایــی را ب

ــت؟ ــان آورده اس ــه ارمغ ب
یکـی از موضوعات مهمی کـه از دیرباز تاکنون 
بـه عنـوان حلقـه مفقوده صنایع کشـور شـناخته 
شـده ایجاد زنجیـره ارزش افـزوده و فاصله گرفتن 
از خام فروشـی، به ویـژه در صنایـع معدنـی اسـت. 
صنعـت فوالد کشـور، به علـت نقش اسـتراتژیک 
خـود در میـان زنجیـره فـوالد، حساسـیت های 
بیشـتری را بـه خـود جلـب کـرده اسـت کـه این 
موضـوع بر اهمیـت تبییـن راهبـردی برنامه های 
می کنـد.  تاکیـد  بلندمـدت  ایـن صنعـت طـی 
بنابرایـن توجه بـه این صنعت، به علـت اهمیت و 
کاربـرد آن در صنایع پایین دسـت زنجیره، موجب 
شـده اسـت کـه صـادرات برخـی از محصـوالت 

شامل بیلت، بلوم، اسـلب و... به عنوان خام فروشی 
مطـرح شـود کـه می تـوان در این زمینه، بـا اتخاذ 
تدابیـر تازه ، نقـش این صنعـت را در ایجاد امنیت 
طـرز  بـه  منطقـه  اقتصـادی  رفـاه  و  اجتماعـی 

چشمگیری افزایش داد.
امـروزه ُحسـن توجـه بـه زنجیـره فـوالد، بـه 
عنـوان محصولـی بـا ارزش افـزوده بـاال، نه تنهـا 
می توانـد رونق کافی به اشـتغال همـراه با تکمیل 
زنجیـره ارزش افـزوده بدهـد، بلکـه تصویـر ورود 
برنـد محصوالت داخلـی به حلقه برندهای جهانی 
را بیـش از پیش بـه واقعیت نزدیـک خواهد کرد. 
بنابراین الزم اسـت که محصوالت فوالدی کشـور 
مسـیر اسـتراتژیک خود را به سمتی سوق بدهند 
مجـرای  از  معنـادار  فاصلـه ای  بـا  گویـی  کـه 
خام فروشـی حرکـت می کننـد تـا از ایـن طریق، 
امـکان گشـایش دروازه های نوین جهانـی به روی 

برنـد محصـوالت داخلـی فراهـم شـود. در واقـع، 
تحقق ایـن موضوع ارتباط مسـتقیمی با عملکرد 
مدیریـت نهادهـای تصمیم گیـر دارد، بـه گونه ای 
کـه بـا اتخـاذ تدابیر اسـتراتژیک و جهان شـمول، 
می تـوان هویـت صنعتی کشـور را در بیلبوردهای 
جهانـی، بـه عنوان فروشـنده صنایع پایین دسـت 
مانند خـودرو، لوازم خانگـی، ورق عریض فوالدی 

و... معرفی کرد.
بـا این حال، نقـش صنایع فوالدی شـهر اهواز 
در ایجـاد مزیت هـای زیرسـاختی، اشـتغال و رفع 
چالش هـای اجتماعـی، رفاهی و فرهنگی، نقشـی 
مهـم و اثرگـذار اسـت، به طـوری که بسـیاری بر 
ایـن عقیده انـد که صنایع فـوالدی اسـتان به ویژه 
شـهر اهـواز، بـا دارا بـودن ظرفیت هـای فـراوان، 
می تواننـد نقـش گسـترده تری در ایـن زمینه ایفا 
بـا سـهم  واقـع، اسـتان خوزسـتان   کننـد. در 
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1۴/3درصـدی از تولیـد ناخالـص داخلـی، پس از 
اسـتان تهـران، دومیـن اسـتان اثرگـذار در مقوله 
تولیـد بـه حسـاب می آیـد. ایـن موضـوع بـر یک 
بـه  عمدتـا  کـه  دارد  تاکیـد  واقعـی  آرمـان 
ظرفیت هـای گسـترده ایـن اسـتان برمی گـردد. 
بنابرایـن شـرکت های فـوالدی، با توجـه به نقش 
اهـواز،  شـهر  توسـعه  در  تعیین کننده شـان 
می تواننـد ضمـن حفظ جایـگاه و حراسـت از آن، 

ظرفیت های باقی مانده را پرشتاب بالفعل کنند.

ــتان  ● ــوالدی در شهرس ــرکت های ف ش
اهــواز، به خصــوص شــرکت فــوالد اکســین، 
ــه  ــه چ ــاز ب ــادی نی ــعه اقتص ــرای توس ب
ــا  ــد و ت ــت دارن ــوی دول ــی از س حمایت های
امــروز چــه اقداماتــی در ایــن زمینــه صــورت 

گرفتــه اســت؟
بـه نظر می رسـد که طی یک دهه گذشـته، 
شـیوه اثرگـذاری دولت بر شـرکت های فوالدی 
تغییـری نامحسـوس یافتـه اسـت. بـا توجـه به 
اینکـه نهـاد دولـت بـا اتخـاذ عـوارض صادراتی 
متوجـه  را  متعـددی  چالش هـای  می توانـد 
شـرکت های فوالدی کند، شـاید بایـد این حق 
را بـرای همـان شـرکت های فوق قائل شـد که 
از دولـت خواسـتار شفاف سـازی و چرایِی اتخاذ 
زمینـه  ایـن  در  یک جانبـه  دسـتورالعمل های 
و   13۹۲ تـا   13۹1 سـال های  در  باشـند. 
همزمـان بـا رکود جهانـی فوالد که بـر عملکرد 
داخـل  فوالدسـازی  شـرکت های  از  بسـیاری 
کشـور اثر منفی گذاشـت، دولت وقـت تصمیم 
گرفت کـه تعرفه صـادرات محصـوالت فوالدی 
را بـه 1۹ درصـد افزایـش دهد که ایـن تصمیم 
موجـب تغییـر رویـه فـوالد کشـور بـه سـمت  

واردات شد.
با این حال، شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان 
بـه عنوان یک شـرکت اسـتراتژیک و اثرگـذار در 
اقتصاد منطقه خوزسـتان و شـهر اهـواز، می تواند 
توسـعه  و  افـزوده  ارزش  زنجیـره  تکمیـل  بـا 
تکنولـوژی، نقـش خـود را در اقتصـاد و امنیـت 
اجتماعـی اسـتان بیـش از پیش نشـان دهـد. در 
ایـن میـان، دولـت نیـز بـا تبییـن سیاسـت های 
تسـهیل گرایانه بـرای شـرکت های فـوق، ضمـن 
ایفای نقش حمایتی و ایجاد مسـیری شـفاف در 
زمینـه سـازماندهی تجـارت صنعـت فـوالد در 
داخـل و خـارج از کشـور، می توانـد زمینه جهش  
تولیـد و بـه تبـع آن امنیـت و رفـاه اقتصـادی 

منطقه را فراهم کند.
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ــد  ● ــران ارش ــه و مدی ــرد مجموع عملک
شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان را در دو 
ســال گذشــته چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

خوشـبختانه، با ترسـیم روند روبه رشـد فوالد 
اکسـین و برنامه هـای توسـعه ای این شـرکت در 
راسـتای تکمیل زنجیـره تولید، بایـد به عملکرد 

مناسـب و اثرگـذار مدیـران این شـرکت اذعان 
و  مهـم  پروژه هـای  راه انـدازی  داشـت. 
کلیـدی، به ویـژه در اقتصـاد نفتی کشـور 
همچـون پـروژه گـوره بـه جاسـک، جزو 
برنامه هـای مهـم، موفـق و راهبـردی 
بـه  آن  مدیریـت  و  فـوق  مجموعـه 

فـوالد  بنابرایـن  می آیـد.  حسـاب 
اکسـین بـا تبییـن سیاسـت های 

اسـاس  بـر  عملگرایانـه 
نیازسـنجی های متجدد در 

آینه جهان، ضمن دسـتیابی 
زمینـه  تولیـد،  بهـره وری  بـه 
پیونـد صنعـت فوالد بـه صنعت 

نفت را به وجود آورده است.
بـا ایـن حـال، تجربـه صنعتی کشـور نشـان 
می دهـد کـه هـر گاه رویکرد شـرکت های بزرگ 
سـمت  بـه  توسـعه  و  تحقیـق  واحـد  بـه 
اسـتراتژیک محور بـودن حرکـت کـرده، آمـار و 
در  به ویـژه  کشـور،  صنعتـی  دسـتاوردهای 
میدان هـای جهانـی، رکـورد تـازه ای از خـود بـه 
جای گذاشـته اسـت، رکوردی که فوالد اکسـین 
جـزو  صنعتـی،  جدیـد  عصـر  در  خوزسـتان 
پیشـگامان و طالیه داران آن به حسـاب می آید و 
بـه گـواه آمـار، توانسـته اسـت راز بهـره وری و 

توسعه صنعتی را بیش از پیش واکاوی کند.

آینــده فــوالد اکســین خوزســتان  ●
را در بیــن رقبــای بین المللــی چگونــه 

می کنیــد؟ پیش بینــی 
آینـده از آِن نهادهـا و شـرکت هایی اسـت کـه 
بتواننـد ضمن فائـق آمدن بـر محدودیت ها، راهی 
نویـن بـا رویکـرد جدیـد اتخـاذ کننـد. بـه نظـر 
می رسـد کـه ضـرورت تاریخی صنعت کشـور در 
راسـتای دسـتیابی به چنین اهدافی تنها می تواند 
از دریچـه توجـه و اعتمـاد بـه نیروهای متخصص 

داخلی شکل بگیرد.
شـرکت فوالد اکسـین، با دسـتیابی بـه تجربه 
مشـارکت موفق و موثر در پروژه گوره به جاسـک 
بـه همراه تولیـد ورق های گرید نفتـی برای تولید 
لوله هـای نفتـی، توانسـته اسـت نـام خـود را بـه 

عنوان شـرکتی تثبیت کند که اعتمـاد و توجه به 
نیروهـای متخصـص بومـی را جـزو اولویت هـای 

برنامه های خود قرار می دهد. 
پیشکسـوت  و  جـوان  متخصصـان  جسـارت 
مجموعـه فـوق در راسـتای گام برداشـتن در این 
عرصـه تـا آنجـا پیـش رفتـه کـه عمـال موجـب 
خودکفایـی و بومی سـازی ورق های فـوالدی گرید 
نفتـی شـده اسـت؛ محصولی کـه تا پیـش از این، 
تنهـا از طریـق منابـع خارجـی تهیـه و تامیـن 
می شـد. خوشـبختانه فوالد اکسـین، بـا همراهی 
لوله سـازی اهـواز، توانسـتند برگ زرینـی در میان 

صنایع کشور رقم بزنند. 
شـرکت های داخلی می توانند با الگوبـرداری از 
تولیـد  در  به ویـژه  اکسـین  فـوالد  برنامه ریـزی 
محصـوالت اسـتراتژیک و بـا ارزش افـزوده بـاال، 
ظرفیت هـای پنهـان و بالقـوه خـود را آشـکار و 
بالفعـل کننـد. تشـریح موارد فـوق گواهـی بر این 
واقعیت اسـت که آینـده فوالد اکسـین در صورت 
تـداوم مسـیر تکمیـل زنجیـره تولیـد، همـراه بـا 
خودکفایـی در تکنولوژی محصوالت اسـتراتژیک، 
کـه  بـود  خواهـد  درخشـان  به غایـت  آینـده ای 
می توانـد زمینـه ای مسـاعد بـرای فعـال شـدن 
مکانیسـم اثرگذاری این شـرکت در بازار جهانی را 
پدیـد آورد. شـاید بایـد اذعـان داشـت کـه همـه 
این هـا به مدد یـادآوری این شـعار تحقق می یابد: 

»این تازه شروع راه است...«.
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اکسین، نقشه راه توسعه فوالدهای کیفی
رئیس هیئت عامل ایمیدرو مطرح کرد؛

بــا شــروع بــه کار دولــت یازدهــم 
واســطه  بــه  و   1392 ســال  در 
ــدرو و وزارت  ــت گذاری کالن ایمی سیاس
ــی  ــش خصوص ــن ورود بخ ــت، ضم صم
بــه توســعه صنایــع مختلــف، طــی ایــن 
ــژه  ــی به وی ــج قابل توجه ــال ها نتای س
ــت  ــه دس ــوالد ب ــره ف ــش زنجی در بخ
ــی  ــه برخ ــوری ک ــه ط ــت، ب ــده اس آم
ــدی را  ــش از 90 درص ــد بی ــا رش آماره
نشــان می دهنــد. بنابرایــن ایمیــدرو بــا 
ــاذ  ــوع و اتخ ــن موض ــع ای درک به موق
ــالوه  ــا آن، ع ــب ب ــت های متناس سیاس
بــر توســعه بخش هــای مختلــف زنجیره 
فــوالد، امــکان ســرمایه گذاری کالن 
در ایــن حــوزه را بــه وجــود آورده اســت. 
ــای  ــم تالش ه ــه رغ ــال و ب ــن ح ــا ای ب
متعــدد در زمینــه تولیــد محصــوالت بــا 
ــا  ــون ورق ه ــر همچ ــزوده باالت ارزش اف
ــای  ــی و فوالده ــاص نفت ــای خ و گریده
ــی در  ــعه چندان ــی، توس ــاژی و کیف آلی
ایــن زمینــه صــورت نگرفــت. بــا تصمیم 
ایمیــدرو، ضمــن تکمیــل طــرح جامــع 
ــعه  ــرای توس ــه راه ب ــد نقش ــوالد، بای ف
ــای  ــه ورق ه ــی، از جمل ــای کیف فوالده
صنعتــی و فوالدهــای آلیــاژی، تعریــف و 
اجــرا  شــود. در ایــن خصــوص خبرنــگار 
ــس  ــا رئی ــیر اوج« ب ــال »مس ــاب س کت
ــو  ــه گفت وگ ــدرو ب ــل ایمی هیئت عام
ــا  نشســته اســت. وجیــه اهلل جعفــری، ب
ــوالد  ــرکت های ف ــش ش ــه نق ــاره ب اش
مبارکــه و و فــوالد خوزســتان در تامیــن 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز تولیــد ورق های 
 )API( گاز  و  نفــت  انتقــال خطــوط 
ــتان،  ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ش
ابــراز امیــدواری می کنــد کــه بــا تبییــن 
ــه،  ــن زمین ــی در ای ــتراتژی صنعت اس
ــد  ــار تولی ــن در انتظ ــم اندازی روش چش

ــد. ــزوده باش ــا ارزش اف ــای ب ورق ه
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ــور را  ● ــوالد کش ــت ف ــت صنع وضعی
چگونــه ارزیابــی می   کنیــد؟

سـال  از  به ویـژه  و  اخیـر  سـال های  طـی 
13۹۲ )شـروع دولـت یازدهـم(، بـه سـبب نوع 
وزارت  و  ایمیـدرو  در  کالن  سیاسـت گذاری 
صنعـت معـدن و تجـارت و نیز مشـارکت بخش 
خصوصـی در توسـعه، زنجیـره فوالد رشـدی دو 
از  بیـش  رشـدی  مواقـع،  برخـی  در  و  رقمـی 
۹۰درصـدی داشـته اسـت. از سـال 13۹۲ تـا 
کنسـانتره  تولیـد  ظرفیـت   ،13۹۸ پایـان 
سـنگ آهن از ۲۸/7 میلیـون بـه ۵7/6 میلیـون 
تـن و تولیـد کنسـانتره از ۲3/۸ میلیـون تـن به 
۴7/3 میلیـون تـن ارتقـا یافته اسـت؛ این امر به 
معنـای رشـد ۹۲/7 درصدی در ظرفیت سـازی و 
رشـد ۹۸/6درصـدی در تولیـد به حسـاب می آید. 
رشـد  بـا  سـنگ آهن،  گندلـه  تولیـد  ظرفیـت 
116/۵درصدی، از ۲۲ میلیون تن به ۴7/6میلیون 
تـن و تولیـد آن، بـا افزایـش 1۰۰/۸درصـدی، از 
تـن رسـید.  بـه ۴1/7میلیـون  تـن  ۲۰میلیـون 
همچنیـن ظرفیـت تولیـد آهن اسـفنجی نیـز، با 
رشـد نزدیک به ۸۰ درصـدی، از 1۹/6 میلیون تن 
بـه 3۵/۲میلیـون تـن و تولیـد ایـن محصـول، بـا 
رشـد 73/6 درصـدی، از 1۵/۵ میلیـون تـن بـه 

۲7میلیون تن افزایش پیدا کرد. 
از طـرف دیگـر، ظرفیـت تولیـد فـوالد خام 
درصـدی   66/6 رشـدی  نیـز  شـمش(  )انـواع 
داشـت، بـه طـوری که رقـم ظرفیت سـازی آن 
تـن  میلیـون   37/۵ بـه  تـن  ۲۲/۵میلیـون  از 
رسـید. طـی ایـن مـدت، تولیـد فـوالد خـام از 
16/1میلیـون تن به ۲7/۲ میلیـون تن افزایش 
یافت که نشـان از رشـد نزدیک بـه 6۹درصدی 
اسـاس  بـر  و  برنامه ریزی هـا  طبـق  دارد. 
طرح هـای در دسـت اجـرا، طـی سـال 13۹۹ 
)تـا پایان سـال( نیـز ظرفیت ها و تولیـد واقعی 
در ایـن زنجیـره بیـن 31 تـا 67 درصـد رشـد 

خواهند داشت.

مزیت هــا و معایــب زنجیــره ارزش  ●
و  فرصت هــا  چــه  چیســت؟  فــوالد 
چالش هایــی در زنجیــره ارزش وجــود دارد؟
ایـران، بـا دارا بـودن مزیت هـای متعـدد و 
متنوعـی در تامیـن سـنگ آهن، انـرژی و بـه 
طـور کلـی مـواد اولیـه از معـدن تـا شـمش 
فـوالدی،  تجـاری  محصـوالت  و  فـوالد 
تولیـد و  قابل قبولـی در حـوزه  دسـتاوردهای 

کـرده  محقـق  نظـر  مـورد  اهـداف  صـادرات 
تولیـد  زمینـه  در  حـال،  ایـن  بـا  اسـت. 
محصـوالت بـا ارزش افـزوده باالتـر همچـون 
ورق هـا و گریدهای خـاص و فوالدهای آلیاژی 
نیافـت.  تحقـق  چندانـی  توسـعه  کیفـی،  و 
اگرچـه از دهه هـای گذشـته تاکنـون اقداماتی 
بـه گسـتردگی  انجـام شـده،  ایـن حـوزه  در 
تولیـد  تـا  معـدن  بخش هـای  در  فعالیت هـا 
شـمش و محصـوالت تجـاری نبوده و نیسـت. 
فوالدهـای  تولیـد  در  اقدامـات  ایـن  نظیـر 
آلیـاژی و ورق خـودرو صـورت گرفتـه اسـت، 
موجـود،  پتانسـیل های  بـه  توجـه  بـا  امـا 
فوالدهـای  در  بیشـتری  توسـعه  می تـوان 

کیفی به وجود آورد. 

نکتـه دیگر این اسـت که کشـورمان عالوه بر 
ذخایـر قابل توجـه در زمینه سـنگ آهن و انرژی، 
دارای ذخایـری در حـوزه فروسـیلیس، فرومنگنز 
و... اسـت. از دیگـر سـو، دسترسـی بـه بازارهـای 
مصـرف منطقـه ای، آبراه هـای بین المللـی و بـه 
طـور کلـی موقعیـت مناسـب جغرافیایـی جـزو 

مزایای کشورمان به حساب می آید.

در  ● داخلــی  شــرکت های  نقــش 
ــای  ــد ورق ه ــرای تولی ــره ارزش ب زنجی
گریــد نفتــی را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

در حـال حاضر، شـرکت های فـوالد مبارکه و 
و فـوالد خوزسـتان توانسـته اند مـواد اولیه مورد 
نیـاز تولیـد ورق هـای انتقال خطوط نفـت و گاز 
)API( را تولیـد کننـد و )بـرای تولیـد ورق( در 
اختیـار شـرکت فوالد اکسـین قـرار دهنـد. این 

امـکان نیـز وجـود دارد کـه با تعریـف طرح های 
توسـعه در ایـن حـوزه، برنامـه تولیـد ورق هـای 
گریـد نفتـی، کـه در صنایـع نفـت و گاز بـه کار 

می روند، بیشتر شود.

ــعه  ● ــرای توس ــدرو ب ــتراتژی ایمی اس
ــژه  ــتراتژیک، به وی ــای اس ــد ورق ه تولی
ورق هــای مــورد نیــاز در صنایع نفــت، گاز، 

ــت؟  ــازی، چیس ــیمی و کشتی س پتروش
تصمیـم اخیـر ایمیـدرو تکمیل کـردن طرح 
جامـع فـوالد اسـت، بـه گونـه ای کـه هماننـد 
مکمـل ایـن طرح کالن، نقشـه راه برای توسـعه 
فوالدهـای کیفـی، از جمله ورق هـای صنعتی و 
فوالدهـای آلیـاژی، تعریـف و اجـرا شـود. با این 
توسـعه  بـه سـمت  گام  یـک  می تـوان  اقـدام، 
فوالدهای کیفی برداشـت. مقرر شـده اسـت که 
شـرکت ملـی فـوالد، بـه عنـوان مجـری طـرح 

جامع فوالد، این کار را بر عهده گیرد.

ــد  ● ــای گری ــد ورق ه ــم انداز تولی چش
نفتــی در کنــار ورق هــای مــورد نیــاز 
چگونــه  را  کشــور  حســاس  صنایــع 

می کنیــد؟ پیش بینــی 
بایـد اذعـان کـرد که بـازار مصـرف ورق های 
گریـد نفتـی یـا بـه طـور کلـی ورق هـای کیفی 
)مصرفـی در صنایـع خودروسـازی، صنایع نفت 
و گاز و کشتی سـازی( در اختیـار سـایر صنایـع 
اسـت؛ از ایـن رو، نیازمنـد هماهنگی بین اجزای 
برنامه ریـزی و توسـعه با بخش مصرف هسـتیم. 
بـه عبارتـی، تحقق چنیـن چشـم اندازی نیاز به 
اسـتراتژی صنعتـی مشـخصی دارد و بایـد همه 
آن  در  پایین دسـت  و  باالدسـت  مجموعـه 
طرحـی  بتـوان  تـا  باشـند  داشـته  مشـارکت 
مشـخص طراحـی، تدویـن و اجـرا کـرد. نقـش 
ایمیـدرو در ایـن حلقـه، طراحی و اجـرای تولید 
گاز،  و  نفـت  صنایـع  سـو،  دیگـر  از  و  اسـت 
عنـوان  بـه  کشتی سـازی  و  خودروسـازی 
همیـن  در  می شـوند.  شـناخته  مصرف کننـده 
حـال، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت نقشـی 
کالن در هماهنگـی این اجـزا را بر عهده دارد. با 
و  به هم پیوسـته  مجموعـه  ایـن  در  حرکـت 
یکپارچـه، می تـوان امیدوار به توسـعه تولید این 
نـوع فوالدهـا در داخـل کشـور بـود و در بـازار 
داخلـی نیز بایـد مصرف کننـدگان را تامین کرد 

و به رقابت در بازارهای منطقه ای پرداخت.

#گفت_و_گو

با اجرای نقشه راه 
برای توسعه فوالدهای 
کیفی از جمله ورق های 

صنعتی و فوالدهای 
آلیاژی، می توان یک 
گام به سمت توسعه 

فوالدهای کیفی 
برداشت



روایت اکسین

28

روایت اکسین

29
شرکت فوالد اکسین خوزستان /  نوروز 1400 شرکت فوالد اکسین خوزستان / نوروز 1400 

ــوالد دارد.  ــت ف ــژه صنع ــف، به وی ــع مختل ــه صنای ــترده ای در زمین ــای گس ــه ظرفیت ه ــت ک ــان داده اس ــتان نش ــتان خوزس اس
ــرورت  ــی، ض ــص داخل ــد ناخال ــتان در تولی ــدی اس ــهم 14/3 درص ــار س ــوالدی، در کن ــوالت ف ــن محص ــون ت ــد 3/6 میلی تولی
ســرمایه گذاری و توســعه صنایــع کوچــک و متوســط را بــه وجــود آوره اســت. شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان، بــه عنــوان 
یکــی از شــرکت های مهــم کــه ســهم بســزایی از تولیــد محصــوالت اســتراتژیک صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی را در اختیــار 
دارد، همــواره توانســته اســت جایــگاه مطلوبــی در صنعــت فــوالد کشــور داشــته باشــد. در ایــن خصــوص خبرنــگار کتــاب ســال 
»مســیر اوج« بــا رئیــس ســازمان صمــت اســتان خوزســتان بــه گفت وگــو نشســته اســت. امیرحســین نظــری، با اشــاره بــه اینکه 
وزارت صمــت بــه عنــوان متولــی بخــش صنعــت و معدن کشــور هیــچ گاه نقــش حمایتی خــود از صنایــع کشــور را فرامــوش نکرده 
ــلب  ــه اس ــش عرض ــه افزای ــویق ب ــذاری و تش ــازوکار قیمت گ ــازی س ــا شفاف س ــه ب ــن وزارتخان ــه ای ــد ک ــد می کن ــت، تاکی اس
فــوالدی )مــاده اولیــه مــورد نیــاز ورق فــوالدی( در بــورس کاال، همــواره پشــتیبان اصلــی تولیــد در شــرکت های خــالق فــوالدی 

همچــون شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان بــوده اســت.

#گفت_و_گو

ــعه  ● ــرمایه گذاری در توس ــرورت س ض
ــع کوچــک و متوســط چیســت؟ صنای

اسـتان خوزسـتان قطـب دوم تولید محصوالت 
فـوالدی در کشـور بـه حسـاب می آیـد و بـا تولید 
3/6میلیـون تـن در سـال 13۹۸، توانسـته اسـت 
جایـگاه مهمـی در تولید کشـور بـه دسـت آورد. با 
توجـه بـه پتانسـیل صنایـع پایین دسـت زنجیـره 
توسـعه  کنـار  در  سـرمایه گذاری  بـرای  فـوالد 
زیرسـاخت ها و ایجـاد مشـوق های کافـی در ایـن 
خصـوص، بـه نظر می رسـد کـه بتوان به اشـتغالی 

پایدار در این زمینه دست یافت. 
صنایع کوچک و متوسـط، به علت نقش مهمی 
که در اقتصاد کشـور ایفا می کنند، طی چند سـال 

قـرار  دولـت  نهـاد  توجـه  مـورد  به شـدت  اخیـر 
گرفته  انـد. البتـه نبایـد از یـاد بـرد که ایـن واحدها 
توسـعه  بـه  توجهـی  شـایان  کمـک  می تواننـد 
کسـب وکار و رشد صنایع در مناطق مختلف داشته 
باشـند، بـه طوری کـه ضمن در نظر گرفتن سـهم 
اساسـی صنایع کوچک در اشتغال زایی استان و کل 
کشـور، وزارت صمـت تصمیـم گرفتـه اسـت که با 
هدایـت کارآفرینـان بـه سـمت سـرمایه گذاری در 
صنایع کوچک، زمینه های رشـد اقتصـادی متوازن 
در مناطـق مختلـف را به وجـود آورد. بـا این حال، 
درصـد زیـادی از صنایـع داخلـی به عنـوان صنایع 
کوچـک طبقه بندی می شـوند کـه ایـن واحدها در 
وضعیـت حسـاس کنونـی، می  تواننـد بسترسـاز 

توسـعه صنعتی از طریق کارآفرینی، نـوآوری، رونق 
تولید و توسعه صادرات در کشور باشند.

وزارت صمــت در خصــوص توســعه  ●
صنایــع کوچک و متوســط چه سیاســت هایی 
اتخــاذ کــرده اســت و شــرکت های فــوالدی 
چــه نقشــی در ایــن زمینــه ایفــا می کننــد؟

بـا توجه به شـرایط اقتصادی امـروز و به منظور 
جلوگیـری خـروج ارز از کشـور بـه منظـور تامیـن 
تجهیزات مـورد نیاز صنایع مختلف، بی تردید یکی 
از اولویت هـای وزارت صمـت طـی سـال های اخیر، 
توجـه ویـژه  به بخـش فوالد بـوده اسـت. کمک به 
توسـعه و راه انـدازی شـهرک های صنعتـی و ایجاد 

ردپای فوالد اکسین 
در توسعه ملی

زیرسـاخت ها به منظور جـذب سـرمایه گذار، یکی 
دیگر از شـاخصه های ایـن وزارتخانه برای رسـیدن 
بـه جهش تولیـد و تـاب آوری در اقتصاد کشـور به 
حسـاب می آیـد. از طـرف دیگـر، تامیـن قطعـات، 
لـوازم و مواد مصرفی مورد نیـاز صنایع مادر یکی از 
مهم تریـن عواملی اسـت که می تواند وابسـتگی به 
سـایر کشـورها را به حداقل ممکن برسـاند که این 

هدف توسط صنایع کوچک محقق شده است.
بـا ایـن حـال، صنعـت نفت نقـش بسـزایی در 
توسـعه صنایـع فلـزی در راسـتای تامیـن قطعات 
مـورد نیـاز خـود داشـته اسـت. ایـن موضـوع بـه 
گونـه ای اسـت کـه صنایـع کوچـک در اسـتان 
خوزسـتان، با قرار گرفتن در مجـاورت صنایع مادر، 
توانسـته اند درصـد زیـادی از نیـاز وارداتـی صنایع 

باالدستی خود را تامین کنند.
گفتنی اسـت کـه زنجیـره تکمیلی صنایـع در 
بخـش فوالد بـه دو بخش تقسـیم بندی می شـود. 
زنجیره نخسـت شـامل صنایع پایین دسـتی است 
کـه با اسـتفاده از تولیـدات صنعتی بخش فـوالد و 
ورق فـوالدی بـه سـاخت مخازن،کشـتی و دیگـر 
محصـوالت می پردازد. زنجیره دوم شـامل صنایعی 
می شـود کـه تامین خدمـات و تجهیـزات صنعتی 
بـرای واحدهـای مـادر را جزو اولویت های نخسـت 
خود می انـگارد. عموما شـرکت های توانمند فنی و 
مهندسـی جزو بخـش دوم به حسـاب می آیند که 
با اسـتفاده از روش های مهندسـی معکوس و سایر 
ابزارهای فنی، اقدام به طراحی، سـاخت و تعمیرات 

تجهیزات و ماشین  آالت صنایع مادر می  کنند.
در اسـتان خوزسـتان، بـا ظرفیـت نصب شـده 
حـدود ۴ میلیـون تـن شـمش فـوالد و بیـش از 
۹میلیـون تـن محصـوالت فـوالدی شـامل ورق، 
میلگرد، لوله و تیرآهن، بسـتر مناسبی برای توسعه 
در بخـش مذکور بـه منظور تکمیل زنجیـره فوالد 
فراهـم آمـده اسـت. ایجاد صنایعی همچـون تولید 
لوله و پروفیل، سـاخت کشـتی شـناور و سازه های 
دریایـی بـا توجه به دسترسـی اسـتان بـه آب های 
خلیج فـارس، به همراه ظرفیت های مناسـب برای 
سـاخت، تعمیر مخـازن، تجهیزات و ماشـین آالت 
مختلـف در حوزه هایـی همچـون نفـت، فـوالد، 
پتروشـیمی و نیشـکر، می تواند مزیت های بسیاری 

برای اشتغال زایی در استان به وجود آورد.
ایجاد مشـوق های مختلف از قبیل معافیت های 
مالیاتـی در شـهرک ها و نواحـی صنعتی اسـتان و 
تسـهیالت  ارائـه  کنـار  در  ارونـد،  آزاد  منطقـه 
ارزان قیمـت بـه صنایع کوچک و متوسـط اسـتان، 
بعضی از سیاسـت های تشـویقی بـرای صنعتگران 

طـی چنـد سـال اخیـر بوده انـد. با ایـن حـال، باور 
عموم بر این اسـت که اسـتان خوزسـتان همچنان 
بـه جایـگاه واقعـی خـود در صنعت فوالد نرسـیده 
اسـت و توسـعه صنایع مادر در این اسـتان می تواند 
یکـی از راهبردهـای توسـعه صنعتی اسـتان برای 

رسیدن به جایگاه واقعی خود محسوب شود.

فــوالد  ● دســتاوردهای  مهم تریــن 
پایین دســت  نیــاز  تامیــن  در  اکســین 

زنجیــره فــوالد چــه بــوده اســت؟
یکـی از محصوالت فـوالدی مورد نیاز در صنایع 
کشـور، ورق فـوالدی عریض اسـت. شـرکت فوالد 
اکسـین در سـال 13۸۸، بـا سـرمایه گذاری ۲۵۰ 
میلیـون دالری در شهرسـتان اهـواز و بـا ظرفیـت 
اسـمی یـک میلیـون و ۵۰ هـزار تـن تولیـد ورق 
عریض فـوالدی تا عـرض ۴/۵ متر، بـه بهره برداری 
رسـید. از ویژگی هـای مهم این شـرکت می توان به 
تولید محصـوالت متنوع بـا ضخامت های مختلف، 
منطقـه  کل  در  منحصربه فـرد  و  بـاال  مقاومـت 
خاورمیانـه اشـاره داشـت. از طـرف دیگـر، تختـال 
فوالدی )اسـلب( ماده اولیه مصرفی این شـرکت به 
حسـاب می آیـد کـه بـه طـور کلـی از سـه واحـد 
بزرگ فوالدسـازی کشـور شـامل فوالد خوزستان، 
فـوالد مبارکـه و فـوالد هرمـزگان تهیـه و تامیـن  
می شـود. بر اسـاس شـواهد موجود، شـرکت فوالد 
اکسـین بـه زودی و با راه انـدازی واحد فوالدسـازی، 
عمـال زمینـه خودکفایـی در تامیـن مـواد اولیـه 

تولیدات استراتژیک خود را فراهم می آورد.
همچنیـن محصـوالت شـرکت فوالد اکسـین 
خوزسـتان در فهرسـت خریـد شـرکت های بزرگ 
نفت، گاز و پتروشـیمی شـامل شرکت ملی مناطق 
نفت خیـز جنـوب، شـرکت ملـی حفـاری ایـران، 
شـرکت نفت فالت قاره، شـرکت ملی گاز و شرکت 
ملـی پخش و پاالیش به همراه سـایر شـرکت های 

بزرگ قرار گرفته است.
تولیـد محصـوالت فـوالد اکسـین در سـال های  
13۹۵ و 13۹6، به ترتیـب 63۰ و 67۰ هـزار تن بوده 
اسـت کـه ایـن آمـار در سـال 13۹7، بـه دلیـل 
مشـکالتی در تولید، کاهش یافت و به مرز 37۰هزار 
تن رسـید. بر اسـاس پیگیری مدیریت این شرکت و 
هماهنگی با سـازمان صمت در سـال 13۹۸، تولید 
فوالد اکسـین به سـقف 77۰ هزار تـن افزایش پیدا 
کـرد کـه ایـن آمـار طـی شـش ماهه سـال جـاری 

)13۹۹(، به بیش از 3۸۰ هزار تن رسیده است.
تولیـد ورق هـای آلیاژی توسـط فوالد اکسـین 
باعـث ایجـاد انگیـزه در واحدهای پایین دسـتی به 

دلیل در دسـترس بودن مواد اولیه مصرفی و تولید 
محصـوالت 1۰۰ درصـد وارداتـی شـده اسـت، بـه 
گونـه ای کـه طی سـال جاری، شـرکت لوله سـازی 
اهواز توانسـت با همـکاری فوالد اکسـین، لوله های 
نفتـی مورد نیـاز صنایع نفت را، که قبـال به صورت 
کامل از منابع خارجی تهیه و تامین می شـد، تولید 
کند. نمونه مشـابه این امر در صنعت کشتی سـازی 
و سـازندگان لوله فوالدی نیز کامال مشـهود بوده و 
محصـوالت  بـر  بسـزایی  تاثیـر  اکسـین  فـوالد 

شرکت های مذکور گذاشته است.

ــن  ● ــیر تامی ــی در مس ــه چالش های چ
ــع  ــد صنای ــاز تولی ــورد نی ــه م ــواد اولی م
کوچــک و متوســط اســتان خوزســتان 

توســط فــوالد اکســین وجــود دارد؟
تامیـن به موقـع نیـاز ورق فـوالدی در صنایـع 
پایین دسـتی، قیمـت مـواد اولیـه بـرای اسـتمرار 
عرضـه آن به همراه اولویت بخشـی به صنایع داخل 
اسـتان جـزو مهم ترین چالش هـای صنایع کوچک 
بـه حسـاب می آینـد. با ایـن حال، توجه بیشـتر به 
صنایـع کوچـک و تامین به موقع نیـاز آن ها موجب 
و  اقتصـادی  رشـد  سـودآوری،  تولیـد،  افزایـش 

اشتغال زایی در منطقه خواهد شد.

ــا  ● ــتان ب ــتان خوزس ــت اس وزارت صم
اتخــاذ چــه سیاســت هایی موجــب تســهیل 
در امــر تولیــد و سیاســت گذاری های فــوالد 

اکســین خوزســتان شــده اســت؟
وزارت صمـت در مسـیر تامین مـواد اولیه مورد 
نیـاز شـرکت های فـوالدی، به ویـژه شـرکت فـوالد 
اکسـین، سیاسـت هایی را اتخـاذ کـرده اسـت کـه 
عمدتـا بـه تحقـق جهش تولیـد در این شـرکت ها 
طـی سـال 13۹۹ منجـر خواهند شـد. بـه همین 
منظـور، شفاف سـازی در عرضه اسـلب فـوالدی از 
طریق بـورس کاال یکی از راهبردهـای وزارتخانه به 
منظور تسـهیل چالش های واحدهای اسـتراتژیک 
صنعتـی همچـون اکسـین اسـت. از طـرف دیگر، 
تامیـن مالـی برای تسـریع چرخـه تولیـدی، یکی 
دیگـر از خدمـات وزارت صمـت بـه منظـور مهیـا 
سـاختن فراینـد تولیـد شـرکت فـوالد اکسـین 
محسـوب می شود. بنابراین وزارت صمت با استفاده 
از ظرفیـت کارگـروه سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع 
تولیـد، آن هـم در شـرایط تحریم هـا و چالش های 
متعـدد اقتصـادی امـروز، همـواره در کنـار صنایع 
کشـور قـرار داشـته اسـت و در ایـن زمینـه از هیچ 

تالشی فروگذار نمی کند.

#گفت_و_گو
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درخشش اکسین
 در طرح های استراتژیک کشور

ــوان نقــش  ــه نمی ت ــی اســت ک ــن و اســتراتژیک ترین پروژه های ــه جاســک یکــی از مهم تری ــوره ب ــال نفــت گ ــه انتق ــروژه خــط لول پ
ــای  ــی از طرف ه ــدی برخ ــی و بدعه ــای بین الملل ــاز تحریم  ه ــا آغ ــان ب ــت. همزم ــده گرف ــور نادی ــاد کالن کش ــردی آن را در اقتص راهب
ــازی  ــرورت داخلی س ــره ای، ض ــی و ک ــرکت های چین ــدود ش ــامل مع ــزرگ ش ــرح ب ــن ط ــاز ای ــورد نی ــای م ــده ورق و لوله ه تامین کنن
تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن طــرح اســتراتژیک بــه وجــود آمــد. بــا همراهــی شــرکت های داخلی همچــون فــوالد اکســین و فــوالد مبارکه 
و در طــول چندیــن مــاه فراینــد آزمایشــگاهی، نهایتــا در ابتــدای ســال 1398، تســت های مــورد نیــاز تولیــد تجهیــزات ایــن پــروژه بــا 
موفقیــت کامــل انجــام گرفــت تــا بــرگ زرینــی در بومی ســازی تجهیــزات نفتــی کشــور ثبــت شــود. در ایــن خصــوص خبرنــگار کتــاب 
ســال »مســیر اوج« بــا مدیرعامــل محتــرم شــرکت مهندســی و توســعه نفــت بــه گفت وگو نشســته اســت. تــورج دهقانــی، ضمن اشــاره 
بــه نقــش تجهیــزات پیشــرفته در توســعه صنایــع نفت به همــراه نقــش قابل توجــه صنایــع نفتــی در شــاخص های کالن اقتصادی کشــور، 
یــادآور درخشــش نقــش اســتراتژیک شــرکت فــوالد اکســین به منظــور تامیــن ورق هــای مــورد نیــاز در طــول ایــن زنجیره می شــود که 
می بایســت مــورد تقدیــر و قدردانــی قــرار گیــرد. وی در ادامــه تصریــح می کنــد کــه فــوالد اکســین بــا مشــارکت فعــال در پــروژه گــوره 
بــه جاســک، توانســته اســت بــه عنــوان یــک شــرکت انحصــاری و دارای فنــاوری پیشــرفته، ســایه تهدیــد تحریم هــا را بــه درخشــش 

اســتراتژیک فرصــت تحریم هــا تبدیــل کنــد.  

بــه نظــر شــما، علــت وارداتــی بــودن  ●
تامیــن بیشــتر فوالدهــای خــاص در صنایع 
ــن  ــت ای ــز عل ــته و نی ــت و گاز در گذش نف
ــرکت های  ــه ش ــاد ب ــد و اعتم ــر رون تغیی
داخلــی از جملــه اکســین در ســال قبــل چه 

بــوده اســت؟
لوله هـای نفتی کاالهایی پرمصـرف در صنعت 
نفـت هسـتند کـه طـی مراحـل مختلف شـامل 
تامیـن اسـلب، تبدیل آن بـه ورق، سـاخت لوله از 
طریـق ورق هـای گریـد نفتـی و در نهایت تحویل 
آن بـه شـرکت های نفتی به منظور اسـتفاده از آن 
بـرای انتقـال نفـت تولیـد می شـوند. بـه منظـور 
تامیـن لوله هـای نفتی در طول زنجیـره طی چند 
سـال اخیـر، شـرکت های فـوالد مبارکـه، فـوالد 
کشـور  در  لوله سـازی  شـرکت های  و  اکسـین 
ظرفیت های مناسـبی ایجـاد کرده اند. اما پرسـش 
اینجاسـت کـه چـرا با وجـود قدمـت 11۰ سـاله 
صنعـت نفت در کشـور و نیاز به لوله هـای مذکور، 
هیـچ گاه از توانمندی هـای داخلـی، آن گونـه کـه 

باید، بهره کافی برده نشده است؟ 
بـا آغـاز بـه کار پـروژه خـط لولـه انتقـال نفت 
هـزار  تقریبـی  بـرای طـول  بـه جاسـک  گـوره 
کیلومتـر، نیـاز به ۴۰۰ هـزار تن لولـه ۴۲ اینچ به 
وجـود آمـد. در واقع، برای تامیـن ورق و لوله مورد 

نیـاز، درخواسـت های متعـددی بـه شـرکت های 
خارجـی، که عمدتا چینـی و کره ای بودند، ارسـال 
شـد که متاسـفانه به علت تحریم های بین المللی و 
بدعهدی کشـورهای مورد اشـاره، عمال امکان ورود 
تجهیـزات مـورد نیـاز ایـن پـروژه میسـر نشـد. به 
همین منظور، ابتدا یک تیم مهندسـی در شـرکت 
متن شـکل گرفت که در تعامل بـا ظرفیت داخلی 
شـرکت های سـاخت لوله هـای نفتی شـامل فوالد 
اکسـین و فـوالد مبارکـه، کارهای آزمایشـگاهی و 
میدانـی متعـددی به مدت زمـان پنج مـاه صورت 
گرفت که خوشـبختانه پس از چندین بـار آزمون و 
خطـا، عملیات سـاخت آن در اوایل سـال 13۹۸ با 
موفقیت به اتمام رسـید و داخلی سـازی لوله های با 

محیط ترش امکان پذیر شد. 
مایـه افتخـار اسـت که بسـیاری از تسـت های 
مورد نیـاز بر روی ورق های تولیدی شـرکت فوالد 
اکسـین نیـز بـا موفقیت بـه اتمام رسـید و همین 
موضـوع زمینـه بومی سـازی لوله های نفتـی را به 

وجود آورد. 
بـا توجه به اعتبار ۲ میلیـارد دالری پروژه خط 
لولـه انتقـال نفـت گوره به جاسـک که تنهـا 6۰۰ 
میلیـون دالر از آن به بخـش تامین لوله های مورد 
نیـاز ایـن طـرح اختصـاص داشـت، بیـش از چند 
صـد میلیـون یـا بعضـا چنـد صـد میلیـارد دالر 

صرفه جویـی ارزی بـرای کشـور داشـته اسـت. بـا 
ایـن حـال، تـا امـروز نزدیـک بـه 7۰ درصـد کل 
پـروژه خـط لولـه انتقـال نفـت گـوره به جاسـک 
پیشـرفت داشـته اسـت کـه تـا پایـان سـال، فـاز 

نخست آن راه اندازی خواهد شد.

نقــش فــوالد اکســین خوزســتان  ●
ــه  ــک را چگون ــه جاس ــوره ب ــروژه گ در پ

می کنیــد؟ تعریــف 
خوشـبختانه همکاری و مشـارکت مناسـبی با 
فوالد اکسـین خوزسـتان صورت گرفته اسـت که 
نشـان از توانمندی بـاالی این شـرکت دارد. بدون 
تردیـد وجـود دسـتگاه ها و تجهیـزات پیشـرفته 
اکسـین عنصـر مهمـی در بومی سـازی تجهیزات 
نفتـی بـه حسـاب می آیـد. بـا ایـن حـال، فـوالد 
دانـش  ارتقـای  زمینـه  در  می بایسـت  اکسـین 
متخصصان و تکنسـین های نگهداری از دستگاه ها 
و تجهیـزات تولید، راهبردهایـی را به منظور گریز 
از تحریم هـای بین المللـی تعریـف کنـد تـا از این 
طریـق بتوانـد رونـد بومی سـازی ایـن صنعـت را 
تجهیـز  بـر  عـالوه  بنابرایـن،  ببخشـد.  تسـریع 
متخصصانـی که بر اتوماسـیون نظـارت می کنند، 
بایـد برنامـه داخلی سـازی فناوری های مـورد نیاز 

این صنعت در اولویت قرار گیرد.
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بــا توجــه بــه اهمیــت پــروژه گــوره به  ●
جاســک در صنایــع نفتــی کشــور، عملکــرد 
فــوالد اکســین در انجــام ایــن ماموریــت را 

ــه ارزیابــی می کنیــد؟ چگون
عملکـرد تیـم مدیریتـی فوالد اکسـین نشـان 
داده اسـت کـه در این شـرکت توانایـی و ظرفیت 
باالیـی بـرای انجـام کارهای بـزرگ و اسـتراتژیک 
وجود دارد. مدیران ارشـد اکسـین همواره به تولید 
محصـوالت اسـتراتژیک و دارای ارزش افزوده باال، 
بـرای خدمت رسـانی به صنایـع حسـاس داخلی، 
اهتمام ورزیده اند. خوشـبختانه، با تعامل مناسـب 
میـان شـرکت متـن و فوالد اکسـین بـرای تامین 
ورق هـای گرید نفتـی، ماهیانه حـدود 3۵هزار تن 
ورق بـا کیفیـت باال از این شـرکت به پـروژه گوره 
به جاسـک اختصاص یافـت که این نیز دسـتاورد 
مهمـی بـه حسـاب می آیـد. بنابرایـن، بـا در نظر 
راسـتای  در  شـرکت  ایـن  توانایـی   گرفتـن 
نظـر می رسـد کـه در  بـه  فـوق،  دسـتاوردهای 
آینـده ای نـه چندان دور، نام و نشـان این شـرکت 

بیش از امروز شنیده و دیده خواهد شد. 

ویژگی هــای فنــی، مهندســی و کیفــی  ●
محصــوالت فــوالد اکســین در زمینــه 

لوله هــای انتقــال نفــت کدام انــد؟
رونـد تولیـد ورق های گریـد نفتی بـه گونه ای 
پیـش رفـت که در ابتدا سـه تسـت بـر روی آن ها 

مکانیکـی،  خـواص  شـامل  کـه  شـد  انجـام 
آزمایش هـای خاص سـرویس ترش تحـت عنوان 
»SSCC & HIC« و خـواص ظاهـری بود. با انجام 

موفقیت آمیـز تسـت های مذکـور، ضمـن افزایش 
امـکان  فـوق،  محصـوالت  صـادرات  قابلیـت 
رقابت پذیـری در عرصه بین المللـی نیز ارتقا یافت. 
بنابراین شـرکت فوالد اکسـین، با توانایی ای که از 
خـود در طـول ایـن مسـیر نشـان داد، توانسـت 
تهدیـد تحریم هـا را بـه فرصتـی مناسـب بـرای 
درخشـش اسـتراتژیک تبدیـل و از خـود الگـوی 

مناسبی برای صنایع کشور ترسیم کند.

آینــده این صنعت و مســیر داخلی ســازی  ●
را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

مقوله داخلی سـازی ابعاد مختلفی دارد که برای 
بررسـی آن نیاز اسـت که چند موضوع مورد توجه 
قرار گیرد. موضوع نخسـت، مزیت رقابتی اسـت که 
گاهـی به منظور افزایـش رقابت پذیری محصوالت، 
پیگیـری فراینـد واردات و صـادرات نیـز اهمیـت 
می یابـد. البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه شـرایط 
کشـور، خاص و ویژه  اسـت و باید بر اساس موقعیت 
امـروز، بـه اتخـاذ سیاسـت گذاری های کالن در این 

حوزه  حساس پرداخت.
تولیـد داخلی یک آرمان اسـت نـه یک هدف؛ 
آرمانـی کـه بـدون وجـود کیفیـت، می توانـد بـه 
ضدهـدف یا ضـدارزش تبدیل شـود. بـرای تولید 

داخلـی، عـالوه بـر وجـود راهبردهـای مختلـف، 
شـناخت و دسترسـی به اولویـت نیازمندی ها نیز 
اهمیـت دوچندانـی می یابـد؛ زیـرا از ایـن طریق، 
امـکان کاهـش فاصلـه وضـع موجـود تـا وضـع 
مطلـوب نیز بـه وجود می آیـد که عمدتـا از آن به 
عنـوان یـک فرصت طالیـی برای رفتن به سـمت 

تولید محصوالت استراتژیک نام می برند.
همچنیـن نفـت، بـه عنـوان یـک پیشـران و 
لوکوموتیو اقتصادی، توانایی انجام سـه کار عمده 
را دارد. ابتـدا می توانـد ضمـن کسـب درآمدهای 
ارزی بـاال برای کشـور، در صنایع پایین دسـتی و 
انرژی بر مانند پتروشـیمی، فـوالد و آلومینیوم به 
عنـوان یـک پیشـران فعـال عمـل کنـد. ماهیت 
وجـود چنیـن مزیتـی می توانـد بـرای توسـعه و 
خودکفایـی صنایـع مذکـور از نظر تامیـن انرژی 
پایدار اهمیت داشـته باشـد. بنابرایـن، با توجه به 
نقـش صنعـت نفـت در عملکـرد شـاخص های 
اقتصـادی کالن ماننـد نرخ بهره، بیـکاری، تورم و 
ارز، تامیـن تجهیـزات مـورد نیـاز ایـن صنعـت 
اهمیـت بسـیاری پیـدا می کنـد. اینجاسـت کـه 
در  اکسـین  فـوالد  شـرکت  اسـتراتژیک  نقـش 
تامیـن ورق هـای مـورد نیاز لوله هـای نفتی عیان 
شـرکت  یـک  انـدازه  چـه  تـا  کـه  می شـود 
اسـتراتژیک می توانـد بـه عنـوان یـک مهـره و 
بازیگـر مهـم در عملکردهـای اقتصـاد کالن یک 

کشور شناخته شود.  
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رگ های صنعت نفت در دستان فوالد اکسین
استانداردســازی و مطابقــت بــا اصــول فنــی مــورد پذیــرش در عرصه جهانــی از مــوارد مهمی 
ــژه در  ــی، به وی ــوالت صنعت ــری محص ــش رقابت پذی ــه افزای ــج ب ــد منت ــه می توان ــت ک اس
عرصــه بین المللــی شــود. صنایــع نفتــی، بــه دلیــل نیــاز مبــرم بــه ورق هــای فــوالدی بــا 
گریــد نفتــی بــه منظــور اســتفاده در خطــوط انتقــال نفــت، پیونــدی ناگسســتنی بــا صنایع 
فــوالدی برقــرار کرده انــد. شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان، بــه عنــوان تنهــا تولیدکننــده 
ــه و  ــزایی در تهی ــش بس ــه، نق ــه خاورمیان ــی در منطق ــد نفت ــا گری ــض ب ــوالدی عری ورق ف
تامیــن لوله هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی در داخــل کشــور ایفــا می کنــد. در ایــن خصــوص 
خبرنــگار کتــاب ســال »مســیر اوج« بــا رئیــس بازرســی و حفاظــت فنــی شــرکت مهندســی 
ــن موضــوع  ــادآوری ای ــا ی ــی َکالکــی، ب ــه گفت وگــو نشســته اســت. عل و توســعه نفــت ب
کــه ایــن شــرکت بــه دلیــل تحریم هــای بین المللــی و عــدم دسترســی بــه اســتانداردهای 
خارجــی در مســیر تولیــد ورق هــای »API«، ســطح تعامــالت فنــی و آزمایشــگاهی خــود را 
بــا صنایــع مرتبــط بــا نفــت و گاز افزایــش داده اســت، تاکیــد می کنــد کــه فعالیــت مســتمر 
فــوالد اکســین در ایــن زمینــه موجــب شــده اســت تــا از ایــن طریــق بتواند، بــر اســاس نیاز 

صنایــع مصرف کننــده، محصولــی بــا اســتاندارد بــاال تولیــد کنــد. 

چــه نــوع اســتانداردهایی بــرای صــدور  ●
گواهــی کیفیــت محصــوالت فــوالدی، 
به ویــژه ورق فــوالدی، در ســطح بین المللــی 
ــفارش های شــرکت  ــده س وجــود دارد؟ عم
مهندســی نفــت بــه شــرکت فوالد اکســین 

بــر چــه اســاس بــوده اســت؟
اصـوال اسـتانداردهای متعـددی در حوزه نفت و 
گاز تعریـف می شـود کـه از جمله مهم تریـن آن ها 
عمـده  داشـت.  اشـاره   »5L API« بـه  می تـوان 
مصـرف اسـتاندارد »5L API«، به ویـژه در حـوزه 
نفـت و گاز، در سـاخت لوله هـای نفتـی اسـت که 
الزامـات فنـی در ایـن زمینه اهمیـت باالیـی دارد. 
همچنین اسـتاندارد »AISI« محصوالت فوالدی از 
دیگر اسـتانداردهای مهم و مورد اسـتفاده در تولید 
ورق هـای فـوالدی، به ویژه در صنایع اسـتراتژیک و 

حساس کشور، به حساب می آید. 
شـرکت مهندسـی و توسـعه نفت بـرای تامین 
ورق هـای مـورد نیـاز لوله هـای نفتـی، به ویـژه در 
پـروژه گـوره بـه جاسـک، مذاکراتـی را بـا شـرکت 
فوالد اکسـین خوزستان به عنوان تنها تولیدکننده 
ورق هـای فـوالدی گرید نفتی در کشـور انجـام داد 
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که در نتیجه آن، سـفارش های مهندسـی توسـعه 
نفـت از فـوالد اکسـین به سـمت تولیـد ورق های 
فـوالدی بـا گریدهـای »A 283« ، »API X60« و 
»A570« رفـت. بنابرایـن، بـا توجـه بـه تکنولوژی 
مـورد اسـتفاده در خـط تولیـد فـوالد اکسـین و 
بهره گیری از اسـتانداردهای الزم بر پایه درخواست 
شـرکت مهندسـی توسـعه نفـت، سـفارش های 
مذکور صورت بندی شـد و برای نخسـتین بـار، آن 
هـم در شـرایط تحریمی کشـور، بومی سـازی کل 

فرایند پروژه گوره به جاسک تحقق یافت.

بــرای  ● کیفــی  گواهــی  کســب 
ــه  ــوالدی چ ــرکت های ف ــوالت ش محص

تاثیــری بر عملکــرد آن هــا می گــذارد؟ 
ــه  ــین در زمین ــوالد اکس ــرد ف عملک

ورق هــای  محصــول  کیفیــت 
عریــض را چگونــه ارزیابــی 

؟ می کنیــد
امـروزه، بـا توجـه بـه سـطح 
رقابت در میان شـرکت های بزرگ 
دنیـا، الزم اسـت کـه در راسـتای 

مقایسـه و ایجاد ثبات در صحنه بین المللی، فرایند 
معیار سـنجی صورت بگیرد. فرایند معیارسنجی از 
این منظر قابل بررسـی اسـت که شرکت ها بتوانند 

بر اسـاس مختصات ویـژه بین المللـی، ارزیابی های 
خـود را پیـش ببرنـد تـا از ایـن طریق، سـنجش و 
بـر  مبتنـی  شـرکت ها  شـرایط  طبقه بنـدی 
رقابت پذیری چندجانبه باشد. بنابراین شرکت هایی 
کـه بتواننـد در کنـار تولیـد و تسـت روش هـای 
مختلـف، گواهینامه هـای بین المللـی الزم را اخـذ 
کنند طبعـا می توانند بر مزیـت رقابتی محصوالت 

خود در سطح بین المللی بیفزایند.
تولیـد  بـه علـت  فـوالد اکسـین خوزسـتان، 
ورق هـای فوالدی خاص مصرفـی در صنایع نفت و 
گاز، از جایـگاه ویـژه ای در میان صنایع کشـور و نیز 
به ویـژه در کل منطقـه خاورمیانـه برخوردار اسـت. 
وقتـی از دریچـه تحریم هـای ظالمانـه بـه جایـگاه 
فوالد اکسـین نگاه  شـود، قطعا می توان تحریم ها را 
یـک فرصـت برای این شـرکت تلقـی کرد؛ زیـرا با 
شـروع تحریم ها و گسـترش آن  طی دو سال اخیر، 
جایـگاه فـوالد اکسـین به ویـژه در صنایع حسـاس 
کشـور بـه باالتریـن حد خـود طـی ده سـال اخیر 
رسـیده اسـت. بنابراین، برای حفظ و ارتقای جایگاه 
فوالد اکسـین د در میان صنایـع داخلی و خارجی، 
الزم اسـت که این شـرکت گواهینامه های کیفی و 
اسـتانداردهای مختلف را به سـبد محصوالت خود 

اضافه کند. 
تجربه مشـارکت شـرکت مهندسـی و توسـعه 
نفـت بـا فوالد اکسـین نشـان می دهد کـه رویکرد 
مدیـران ایـن شـرکت در پـروژه گـوره به جاسـک 
رویکردی توسعه طلبانه اسـت. راه اندازی آزمایشگاه 
خوردگـی در فـوالد اکسـین یکـی از مـوارد مهـم 

توسعه ای مدیریت اکسین شناخته می شود.  

بــا توجــه بــه نــوع  محصــوالت  ●
ــی  ــت رقابت ــین و مزی ــوالد اکس ــد ف تولی
ــه  ــی، چ ــطح بین الملل ــرکت در س ــن ش ای
ــی  ــی و فن ــعه کیف ــرای توس ــی ب الزامات

محصــوالت نیــاز اســت؟
بین المللـی  بـازار  در  رقابتـی  مزیـت  کسـب 
اصولـی را شـامل می شـود کـه عمـده آن هـا بـر 
اسـتاندارد »API Monogram« اسـتوارند. عالوه 
بـر پذیـرش اسـتاندارد مذکـور توسـط صاحبـان 
صنایع بـه عنوان مبنای استانداردسـازی ورق های 
فـوالدی خاص، دسـتیابی بـه آن می توانـد زمینه 
رقابت پذیـری در عرصـه بین المللـی را تسـهیل 
کند. برای دسـتیابی به گواهینامه اسـتاندارد فوق، 
نیـاز اسـت کـه تکنولـوژی تولید بـر اسـاس رویه 
مصطلح نزد این اسـتاندارد، طرح ریـزی و آزمایش 
شـود تـا از طریـق آن بتـوان راندمـان تولیـد را به 

حداکثر ممکن افزایش داد. 
از طـرف دیگـر، تحریم هـای ظالمانـه  علیـه 
بـه  کشـور خللـی جـدی در مسـیر دسـتیابی 
 »API Monogram« اسـتاندارد  گواهینامـه 
ایجـاد کـرده اسـت. در واقع، با اِعمـال تحریم ها و 
اسـتانداردهای  بـا  ارتباطـی  راه هـای  توقـف 
گواهینامه هـای  پذیـرش  عمـال  بین المللـی، 
اروپـا،  و  آمریـکا  حـوزه  از  به ویـژه  بین المللـی، 
امکان ناپذیـر اسـت. بـه نظر می رسـد در شـرایط 
دریافـت  بـرای  ارتباطـی  راه هـای  کـه  کنونـی 
گواهینامه های اسـتاندارد وجود ندارد، الزم اسـت 

کـه شـرکت های مذکور گام هایی جـدی در جاده 
ارزیابی هـای داخلـی و اصطالحا بومـی بگذارند تا 
از این طریق، امـکان ارزیابی و دریافت گواهینامه 

داخلی به طور کامل فراهم شود. 
بـا این حـال، ارزیابی هـای فنی داخل کشـور 
می توانـد بـه چنـد روش صورت پذیـرد که روش 
نخسـت )در میـان صنایع داخلی متعارف اسـت( 
بـر تامیـن الزامـات، نیازهـا و مشـخصات فنـی 
محصول بر اسـاس اسـتانداردهای مشتری تاکید 
دارد. برای مثال، شـرکت فوالد اکسین خوزستان 
بایـد تولید ورق هـای مورد نیاز صنعـت نفت، گاز 
اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  را  پتروشـیمی  و 
تعریف شـده مشـتری به مثابه شـرکت مهندسی 

و توسعه نفت پیش ببرد.

روش دوم بر این اسـاس اسـت که شرکت های 
تولیدکننـده، از جملـه فوالد اکسـین خوزسـتان، 
بـه  را  اسـتانداردهای متعـارف مصرف کننـدگان 
صـورت جداگانـه مـورد ارزیابـی قـرار دهنـد و بر 
و  کیفیـت  تولیـد،  فراینـد  بـرای  آن،  اسـاس 

آزمایش های مربوطه برنامه ریزی کند. 
بـا توجه به اینکه این شـرکت بـرای پروژه های 
خـاص خود، به ویـژه در زمینـه ورق هـای فوالدی 
عنـوان  بـا  جداگانـه ای  مدیریـت  نفتـی،  گریـد 
مدیریـت پـروژه تعریـف و تبییـن کرده اسـت، به 
رویکـرد  بـر  نشـانه ها  ایـن  کـه  می رسـد  نظـر 
توسـعه محور محصـوالت خـاص فـوالد اکسـین 
تاکیـد دارند. بنابرایـن آنچه امـروز و در این زمینه 
بـه عنوان سـندی متقن در راسـتای رویکرد فوالد 
اکسـین خوزستان شناخته می شـود عملکرد این 
شـرکت مبتنـی بـر استانداردسـازی مـورد نیـاز 
مشـتری اسـت. با این حال، تجربه فوالد اکسـین 
خوزستان نشـان داده است که به رغم تحریم های 
بین المللـی، بـه دلیل نیـاز بـازار، بـه زودی جایگاه 
واقعـی خود را به دسـت خواهـد آورد. برای تحقق 
این هدف، الزم اسـت که فوالد اکسـین و مدیریت 
کالن آن، اسـتراتژی خـود را به صـورت بلندمدت 

تبیین کنند. 

بــرای  ● شــرکت  ایــن  چشــم انداز 
ارتقــای کیفــی محصــوالت در راســتای 
ــه  ــری در عرص ــزان رقابت پذی ــش می افزای
ــد؟ ــی می کنی ــه پیش بین ــی را چگون جهان

امروزه فوالد اکسـین خوزستان، به دلیل تمرکز 
بـر تولید ورق های »API« در کنـار ورق های خاص 
آلیـاژی، فرصت های بی شـماری را در مسـیر تولید 
به دسـت آورده اسـت. وجود این شرکت، به ویژه در 
شـرایط تحریم هـای بین المللی کـه امـکان واردات 
ورق هـای فـوالدی مـورد نیـاز صنعـت نفـت و گاز 
وجـود ندارد، از موهبات صنعت کشـور به حسـاب 
می آیـد. بنابرایـن الزم اسـت که همـه بخش ها در 
راسـتای کمـک به برنامه  توسـعه این شـرکت های 
مهـم و اسـتراتژیک، که نقشـی اساسـی در صنایع 
حسـاس کشـور ایفا می کنند، وارد عمل شوند تا از 
ایـن طریق و با بومی سـازی محصوالت، خودکفایی 
تولیـد بـه واقعیـت بپیونـدد. از ایـن رو، پیش بینی 
می شـود که در چشـم انداز بلندمدت، شرکت فوالد 
و  درخشـان تر  عملکـردی  خوزسـتان  اکسـین 
تاثیرگذارتر داشـته باشـد؛ این امر بی شـک نام این 
شـرکت را بر بـام تولید ورق هـای گرید نفتی حک 

خواهد کرد.

در شرایط کنونی که 
راه های ارتباطی برای 

دریافت گواهینامه های 
استاندارد وجود 

ندارد، الزم است که 
شرکت های مذکور 

گام هایی جدی در جاده 
ارزیابی های داخلی و 

اصطالحا بومی بگذارند 
تا از این طریق، امکان 

ارزیابی و دریافت 
گواهینامه داخلی به طور 

کامل فراهم شود
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رنسانس فوالدی در خاورمیانه

ــر  ــت. ه ــدت اس ــتراتژی های کالن و بلندم ــن اس ــان تبیی ــروز، جه ــی ام ــان صنعت جه
ــی،  ــزرگ داخل ــق شــرکت های ب ــد از طری ــره تولی ــا تکمیــل زنجی ــد ب ــه بتوان کشــوری ک
بهــره وری و ایجــاد ارزش افــزوده در صنایــع مختلــف را تضمیــن کنــد، طبعــا شــانس بزرگی 
بــرای رقابت پذیــری در عرصــه بین المللــی خواهــد داشــت. ایــن موضــوع در مــورد صنعــت 
ــن  ــه ای ــد ک ــدان می یاب ــت دوچن ــی اهمی ــی، زمان ــوالد داخل ــت ف ــژه صنع ــوالد، به وی ف
صنعــت بــا محصــوالت فوق اســتراتژیک همــراه شــود. در ایــن خصــوص خبرنــگار کتــاب 
ســال »مســیر اوج« بــا رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد کشــور بــه گفت وگــو نشســته 
اســت. بهــرام ســبحانی، بــا اشــاره بــه نقــش مهــم شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان بــه 
واســطه تولیــد محصــوالت اســتراتژیک مــورد اســتفاده در صنایــع نفــت، گاز، لوله ســازی، 
دریایــی، کشتی ســازی و...، بــر ایــن نکتــه تاکیــد می کنــد کــه محصــوالت اکســین زمینــه 
خودکفایــی و ایجــاد یــک رنســانس بــزرگ میــان صنایــع پایین دســت فــوالد بــا صنایــع 
نفــت و گاز را فراهــم آورده اســت. وی خاطرنشــان می ســازد کــه اگــر ایــن شــرکت فرصــت 
تولیــد خــود را تنهــا صــرف ورق هــای فــوالدی عریــض بــا گریــد باالتــر کنــد، یقینــا ایفای 

نقــش جهانــی خــود در بلندمــدت را تضمیــن خواهــد کــرد. 

تعریــف اســتراتژی زنجیــره ارزش  ●
ــه  ــما حلق ــر ش ــه نظ ــت؟ ب ــوالد چیس ف
مفقــوده زنجیــره در کــدام قســمت اســت 
و چــرا در تعریــف اســتراتژی کمتــر بــه آن 

ــت؟ ــده اس ــه ش توج
تعریف استراتژی زنجیره ارزش فوالد، در مرحله 
نخسـت، بـه سـنگ آهن در بـاالی زنجیـره مبتنی 
اسـت که پـس از تولید محصوالت مختلف شـامل 
کنسـانتره، گندلـه، آهـن اسـفنجی و فـوالد خـام، 
دسـت آخر به صنایع پایین دسـتی منتهی می شود. 
تجربـه صنعـت سـنگ آهن و فـوالد جهانی نشـان 
داده اسـت کـه در صـورت اتخـاذ سیاسـت های 
راهبـردی بـرای تکمیـل زنجیـره تولیـد، ضمـن 
جـذب  بـرای  مختلـف  موقعیت هـای  تسـهیل 
سـرمایه گذار، ارزش افـزوده  مناسـبی نصیـب ایـن 
صنعـت خواهد شـد که طبعـا زمینه های توسـعه 
اقتصـادی را فراهـم مـی آورد. ایـن امر تا آنجـا ادامه 
می یابـد کـه می تـوان انعـکاس اثـر آن را در زمینه 
اشـتغال و تولید ناخالص داخلی، به وضوح مشـاهده 
کرد. بنابراین هر کشـوری در دنیا، بنا بر ظرفیت ها، 
نیازهـا و سیاسـت هایی کـه در بلندمـدت بـه کار 
می گیرد، راهبرد بیسـت سـال آینده را برای جایگاه 

خود در بازار بین المللی تبیین و تعریف می کند. 
ایـران، بـا داشـتن ذخایـر مناسـب در زمینـه 

تولیـد مـواد معدنی به ویژه فـوالد، همـراه با منابع 
عظیم انرژی، امکانات بالقوه ای در راسـتای تکمیل 
زنجیـره فـوالد در اختیـار دارد. ایـن امکانـات بـه 
انـدازه ای اسـت که می تواند برای کشـور موقعیتی 
منحصربه فـرد در منطقـه خاورمیانـه ایجـاد کند. 
اگـر سـرمایه گذاری مناسـبی بـرای بهره گیـری از 
موقعیـت صنعتـی منحصربه فـرد کشـور صـورت 
بگیـرد، ضمـن تکمیـل زنجیـره در کنـار تجمیع 
واحدهـا برای توسـعه یـک بِرند واحد فـوالدی در 
ارزآوری  و  صـادرات  امـکان  بین المللـی،  سـطح 
مناسـبی برای کشـور تحقـق خواهد یافـت. البته 
بـرای عملی شـدن موارد فوق، ترسـیم اسـتراتژی 
بـه عنـوان یک ابـزار کارآمـد در فراینـد  بلندمدت 
می توانـد گره بسـیاری از چالش هـای موجود این 

صنعت را باز کند.

ــور  ● ــود درکش ــاخت های موج ــا زیرس آی
می توانــد جوابگــوی ایجــاد ظرفیت بیشــتر 

بــرای تولیــد ورق هــای خــاص باشــد؟  
در ابتدا باید اشـاره داشـت که چندین نوع ورق 
فـوالدی به تولید شـرکت های فوالدی می رسـد، از 
ـ سـاختمانی، ورق مورد استفاده  جمله ورق تجاری 
در صنعـت لولـه و پروفیـل، ورق گالوانیـزه و ورق 
قلع انـدود مورد اسـتفاده در صنایع لـوازم خانگی 

و خـودرو. بـا وجـود ایـن، مهم تریـن بخـش از 
محصـوالت  بـه  مربـوط  فـوالدی  ورق  تولیـد 
کیفی تـر اسـت کـه اسـتاندارد »API« را شـامل 
گریدهـای  شـامل   »API« اسـتاندارد  می شـود. 
مختلفـی اسـت )X70 ،X65 ،X60( کـه هرچـه 
درجـه »X« در آن افزایـش پیـدا کنـد، مقاومـت 
فوالد بیشـتر خواهد شـد. به طور معمول، ورق های 
بـا اسـتاندارد »API« در صنایـع نفـت و گاز مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد که شـامل مخـازن تحت 
فشـار گاز و نفت در کنار لوله های انتقال نفت و گاز 
می شود. بنابراین ورق فوالدی عریض تنها محصول 
فـوالدی ای بـه حسـاب می آیـد کـه می توانـد در 
تولیـد محصـوالت فـوق مصرف شـود و بـه عنوان 
یـک محصول اسـتراتژیک، ماهیت خود را از سـایر 

صنایع فوالدی متمایز کند. 
اگـر امروز نام شـرکت فوالد اکسـین بـه عنوان 
تنها شـرکت تولیدکننده ورق هـای فوالدی عریض 
در منطقـه خاورمیانـه مطـرح می شـود، بـه علـت 
شناسـایی ظرفیت ها و توسـعه این بخش در مسیر 
تکمیـل زنجیـره فـوالد بـرای ایجـاد ارزش افـزوده 
بیشـتر در سطح بین المللی اسـت که تماما جزوی 

از سیاست کالن فوالدی کشور به حساب می آید. 
مواد اولیه )اسـلب( شـرکت فوالد اکسین عمدتا 
از طریق شـرکت فوالد مبارکه تامین می شـود. این 
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شـرکت، با تولید ورق های فـوالدی عریض و فروش 
آن بـه شـرکت های لوله سـازی همچـون شـرکت 
لوله سـازی اهـواز، امکانات تـازه ای بـرای تامین نیاز 
تجهیزات مورد اسـتفاده در انتقال خطوط نفتی به 
وجـود آورده اسـت. بنابراین می تـوان نتیجه گرفت 
کـه اگـر برنامه سیاسـت گذاری کالن شـرکت های 
فـوق بـه سـمت تکمیـل زنجیـره حرکـت کنـد، 
در  بـه ویــژه  قابـل توجهــی  پیشرفت هــای 
زیرسـاخت های ایـن بخـش حاصـل خواهد شـد؛ 
هرچند در حال حاضر، زیرسـاخت های کشور برای 
تولیـد بیشـتر ورق های فـوالدی خاص، در سـطح 

مطلوبی قرار دارد.

ــوان  ● ــه عن ــین، ب ــوالد اکس ــرکت ف ش
یــک شــرکت اســتراتژیک، چــه نقشــی در 

ــد؟ ــا می کن ــوالد ایف ــره ارزش ف زنجی
فـوالد اکسـین خوزسـتان، بـه عنـوان یـک 
شـرکت کامـال اسـتراتژیک، نقشـی مکمـل در 
زنجیره تولیـد فوالد به ویژه ورق هـای فوالدی ایفا 
ایـن  بالفعـل  و  بالقـوه  ظرفیت هـای  می کنـد. 
شـرکت به گونه ای طراحی و عملیاتی شـده است 
کـه بـا کمتریـن چالـش بتوانـد در گریدهـای 
مختلـف، ورق هـای عریـض فـوالدی تولیـد کند. 
مهم تریـن گرید تولیـد ورق های عریـض فوالدی 
مربـوط بـه لوله هـای خطـوط نفـت وگاز در کنار 
مخازن تحت فشـار اسـت کـه عموما گریـد باال و 
 اسـتراتژیک دارد. توصیه عموم کارشناسـان حوزه 
بین المللـی ایـن اسـت کـه شـرکت هایی ماننـد 
فوالد اکسـین برای ایجاد ارزش افزوده بیشـتر در 
و  متنـوع  متعـدد،  محصـوالت  تولیـد  مسـیر 
تمرکـز  اسـت کـه  بهتـر  فـوالدی،  اسـتراتژیک 
ویـژه ای بـر محصوالت گرید باال داشـته باشـند تا 
از ایـن طریـق بتواننـد ضمـن حفـظ اسـتراتژی 
تولید، ارزآوری بیشـتری را برای صنعت کشـور به 

ارمغان بیاورند. 

فــوالد  ● دســتاوردهای  مهم تریــن 
ــعه  ــتای توس ــتان در راس ــین خوزس اکس
ــوالد چــه  ــره ارزش ف نقــش خــود در زنجی

ــت؟ ــوده اس ب
اگـر نگاهی بـه تاریخچه تامین مـواد اولیه مورد 
نیـاز تولید لوله هـای نفتـی و گازی بیندازیم، حتما 
بـه نقـش واردات مواد اولیه مورد نیـاز در این عرصه 
پـی خواهیـم بـرد. وزارت نفـت، بـه عنـوان متولی 
بخـش نفتی و گازی کشـور، برای تامیـن ورق های 
عریـض تولید لوله هـای قطور خطـوط انتقال نفت 

وگاز، در مقاطعی تصمیم گرفت که بـه واردات ورق 
عریض فوالدی از کشورهایی همچون هند بپردازد. 
اما خوشـبختانه، با راه اندازی و توسعه شرکت فوالد 
اکسـین، عمـده چالش هـای موجـود در این زمینه 
بـه طور کامل مرتفع شـد. بنابرایـن می توان نتیجه 
دسـتاوردهای  مهم تریـن  از  یکـی  کـه  گرفـت 
فوق اسـتراتژیک فـوالد اکسـین خوزسـتان رفـع 
نیازهای شـرکت نفت و گاز کشـور طی چند سـال 

اخیر بوده است. 

ــت  ● ــاد مزی ــرای ایج ــرکت ب ــن ش ای
ــه  ــی چ ــای جهان ــد در بازاره ــی جدی رقابت

ــِش رو دارد؟ ــی پی ــات و موانع امکان
از هـر دریچـه ای کـه بـه تولیـد محصـوالت 
فـوالد اکسـین نگاه شـود، می توان بـه مزیت های 
و  داخلـی  عرصـه  در  شـرکت  ایـن  رقابتـی 
بین المللـی پـی بـرد. گـواه ایـن ادعـا بنـا شـدن 
محصـوالت تولیدی فوالد اکسـین بر پایه مصرف 
بـاال و اسـتراتژیک آن در منطقه خاورمیانه اسـت 
کـه شـاید در کمتـر نقطـه ای از جهـان بتـوان 
را  کاربـردی ای  و  اسـتراتژیک  تقاطـع  چنیـن 
مشـاهده کـرد. وجـود منابـع و میدان های عظیم 
نفـت و گاز در کنـار منطقـه خلیج فـارس نیاز به 
مصـرف ورق هـای عریـض فـوالدی را بیـش از 
گذشـته کـرده اسـت. از ایـن رو، شـرکت فـوالد 
اکسـین خوزسـتان ضمن تامین ورق هـای گرید 
نفتی خاورمیانه، می تواند در زمینه کشتی سـازی 
شـرکت  تنهـا  عنـوان  بـه  دریایـی  صنایـع  و 
تامین کننـده محصـول مـورد نیـاز منطقـه عمل 
کنـد. با این حال، توسـعه نقش فوالد اکسـین در 
راه انـدازی هرچـه  منطقـه خاورمیانـه مسـتلزم 
زودتـر واحـد فوالدسـازی این شـرکت اسـت. به 
نظر می رسـد کـه با راه انـدازی واحد فوالدسـازی 
شـرکت فوالد اکسـین و به تبع آن خودکفایی در 
تامیـن مـواد اولیـه مورد نیـاز تولید، این شـرکت 
می توانـد بـه عنـوان راهبـر صنایـع پایین دسـت 

فوالد در خاورمیانه شناخته شود.

راهبــرد انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد  ●
کشــور بــرای حفــظ و ارتقــای نقــش 
شــرکت های فــوالدی، به ویــژه فــوالد 
اکســین، در حفــظ و ارتقــای زنجیــره ارزش 

ــت؟ ــوالد چیس ف
انجمن تولیدکنندگان فوالد کشـور، به عنوان 
یـک انجمـن خصوصـی و بـا اعتبـار صنفـی، در 
زمینـه ارتقـای زنجیره ارزش فـوالد، عموما نقش 

مشـورتی بـرای خـود قائل اسـت. ایـن انجمن، با 
تکیـه بـر دانـش و آگاهـی از آمارهـا و اطالعـات 
متعدد و متنـوع داخلی و خارجی، می تواند منبع 
مهمـی برای تبیین و تعیین اسـتراتژی بلندمدت 
شـرکت های مختلـف فـوالدی در کشـور باشـد. 
فراخـوان  بـا  تولیدکننـدگان،  انجمـن  بنابرایـن 
شـرکت های مختلـف، می تواند بیـش از پیش بر 
نقـاط عطف و خطوط مشـورتی خـود تاکید کند 
تـا از ایـن طریـق در پیشـبرد اهـداف توسـعه ای 
شـرکت ها، ضمن اتخـاذ اسـتراتژی و تحلیل های 
آینـده،  و  حـال  گذشـته،  وضعیـت  از  جامـع 
روش هـای نویـن جهانـی را بـه صنایـع فـوالدی 

پیشنهاد بدهد. 
شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان در زمینـه 
تبیین راهبردها می تواند سرآمد صنایع پایین دست 
فـوالد معرفی شـود، به طـوری که این شـرکت در 
طول این مدت توانسـته اسـت وضعیتی مطلوب و 
سـودآور بـرای مجموعـه خود بـه وجـود آورد. پس 
ضمـن تاکید بر موفقیت های کم نظیر این شـرکت 
در تعریف اسـتراتژی، این آمادگی وجود دارد که در 
صـورت لـزوم و خواسـت فـوالد اکسـین، انجمـن 
تولیدکنندگان فوالد کشـور، به عنـوان بازوی کالن 
ایـن  اسـتراتژیک  اهـداف  یاری رسـان  مشـورتی، 

شرکت به حساب آید.
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چشم انداز اکسین

اکسین، نماد خالقیت
نادر جعفر یوسفی ، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد  ایران

پیشبرد یک استراتژی درست برای تامین منافع بازنشستگان و مردم خوزستان
 اکبر افتخاری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

کارآمدی وجه جدایی ناپذیر اکسین است
غالمرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شستا صدرتامین

سرمایه انسانی و تکنولوژی، گواهی بر بی رقیبی اکسین
غالمحسین انصاریان،  رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین خوزستان

اکسین، حلقه استراتژیک صنعت فوالد و نفت
محمدحسین ایزدیان،عضو هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین خوزستان

راه اندازی فوالدسازی برای رسیدن به اهداف بین المللی
 امیر غالمی، مشاور ارشد مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان

درخشش اکسین در اوج جوانی
حسام خوشبین فر، عضو هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین خوزستان

ریکاوری در فوالد اکسین
 ابوالفضل جنتی، عضو هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین خوزستان
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پیشبرد یک استراتژی درست 
برای تامین منافع بازنشستگان

 و مردم خوزستان

»وعــده ندهیــم؛ گــزارش عملکــرد بدهیــم.« ایــن عبــارت کوتــاه یکــی از مهم تریــن سیاســت هایی اســت کــه چنــدی پیــش، 
بــا تغییــر مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی کشــوری به ویــژه در بخــش اجــرای پروژه هــا و فعالیت هــای اقتصــادی، بــه عنــوان 
یــک اصــل مهــم بــه ثمــر نشســت. ایــن سیاســت، بــا تکیــه بــر توســعه شــرکت ها در طــول یــک چشــم انداز، راهبردهــای 
متعــدد و متنوعــی بــرای توســعه همه جانبــه شــرکت های تابعــه صنــدوق، به خصــوص شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان، در 
نظــر می گیــرد. در ایــن خصــوص خبرنــگار کتــاب ســال »مســیر اوج« بــا مدیرعامــل محتــرم صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 
ــش  ــت ها، افزای ــه سیاس ــرای این گون ــی اج ــدف اصل ــه ه ــد ک ــد می کن ــاری تاکی ــر افتخ ــت. اکب ــته اس ــو نشس ــه گفت وگ ب
ــه  ــا و ارائ ــرای پرداخــت حقــوق، مزای ــا هــدف تامیــن هرچــه بیشــتر منافــع مــورد نیــاز ب ســودآوری شــرکت های تابعــه ب
خدمــات بــه بازنشســتگان و وظیفه بگیــران ذی نفــع صنــدوق اســت. وی یــادآور می شــود کــه در راســتای تحقــق این گونــه 
ــی  ــد درآمدزای ــع آن می توانن ــه تب ــد و ب ــتری می طلبن ــرمایه گذاری بیش ــه س ــری ک ــرکت های بزرگ ت ــت ها، ش سیاس
باالتــری بــرای مجموعــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری داشــته باشــند نقــش و مســئولیت بزرگ تــری بــر عهــده دارنــد در 
ایــن میــان، شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان بــا عملکــرد خــود طــی دو ســال اخیــر نشــان داده کــه همــواره در راســتای 

تامیــن منافــع صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و ســایر ســهام داران، هدف گــذاری کــرده اســت.
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در حــال حاضــر، فــوالد اکســین  ●
ــرار دارد؟  ــرایطی ق ــه ش ــتان در چ خوزس
شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان یکـی از 
تحـت  شـرکت های  مهم تریـن  و  بزرگ تریـن 
پوشـش صندوق بازنشسـتگی کشـوری است که 
خوشـبختانه طی دو سال گذشـته، ضمن تبدیل 
شـدن از شـرکتی زیـان ده بـه شـرکتی سـودآور، 
توانسـته اسـت با افزایش تولید، سـهم خود را در 
بـازار داخلی و خارجی افزایش دهد. این دسـتاورد 
متخصـص،  مدیـران  تـالش  حاصـل  قطعـا 
بـزرگ  ایـن مجموعـه  کارشناسـان و کارگـران 
تولیـدی اسـت کـه در یکـی از مناطـق گرمسـیر 
کشـور و در شـرایط نه چندان مناسب آب وهوایی، 
بـا مدیریـت مناسـب و تـالش خسـتگی ناپذیر، 
توانسـته اند شـرکت مهـم فـوالد اکسـین را در 
وضعیـت  یـک  از   13۹۹ و   13۹۸ سـال های 
نابسـامان و زیـان ده خـارج و بـه یـک شـرکت 
ایـن  فعالیـت  تبدیـل کننـد.  سـودده و موفـق 
مجموعه، با اشـتغال زایی مسـتقیم برای یک هزار 

#گفت_و_گو

و ۵۰۰ نفر و اشـتغال زایی غیرمسـتقیم برای بیش 
از 6 هـزار نفـر، توانسـته اسـت نقـش موثـری در 
توسـعه صنعتی و محرومیت زدایی در اسـتان مهم 

و بزرگ خوزستان ایفا کند.
چالش هـای جنگ هشت سـاله و نیز مسـائل و 
سـیل های  همچـون  زیسـت محیطی  مشـکالت 
مکـرر و ریزگردهـا رخدادهـای ویرانگـری بوده اند 
کـه بـر زندگـی مـردم اسـتان خوزسـتان تاثیـر 
گذاشـته اند. بـه  رغـم تالش هـای صورت گرفتـه، 
هنـوز نتوانسـته ایم چنان  کـه شایسـته مردمـان 
خونگـرم و دلسـوز ایـن اسـتان از اقـوام و طوایـف 
مختلف اسـت، پاسخگوی خواسـته ها، مطالبات و 

انتظارات آن ها باشیم. 

نقش صنــدوق بازنشســتگی کشــوری  ●
در فــوالد اکســین چیســت؟

6۰ درصـد سـهام فـوالد اکسـین مربـوط بـه 
بازنشسـتگان کشـوری اسـت، بازنشسـتگانی کـه 
قطره قطـره سـرمایه خـود را پس انـداز کرده انـد تا 
پیـری،  سـال های  و  اشـتغال  از  پـس  دوران  در 
کمک حـال آن هـا باشـد. کار اصلـی مـا در فـوالد 
اکسـین، هلدینگ های صندوق و سـایر شرکت ها، 
عـالوه بـر تولیـد، فـروش و سـودآوری، صیانـت از 
حق النـاس اسـت. به عبـارت دیگر، سـرمایه هایی 
کـه در مجموعـه ای همچون اکسـین وجـود دارد 
حق الناس و متعلق به بازنشسـتگان کشـور اسـت 
و مـا بایـد بـرای سـاختن یـک زندگـی باکیفیت 
بـرای آن هـا، احسـاس مسـئولیت ویـژه داشـته 
باشـیم. خوشبختانه ما این وضعیت را در مجموعه 
فوالد اکسـین شـاهد هسـتیم، بـه طوری کـه در 
سـال 13۹۸، ایـن شـرکت بیـش از ۵۰۰ میلیارد 
تومـان سـودآوری داشـته و طـی ده ماهـه سـال 
13۹۹، ایـن رقـم بـه بیـش از یـک هـزار و ۴۰۰ 
میلیـارد تومـان افزایـش یافتـه کـه معـادل ۲/77 
برابر کل سـود شـرکت در سـال 13۹۸ بوده است. 
همچنیـن از نظـر میـزان تولیـد، طـی ده ماهـه 
نخسـت سـال 13۹۹، فـوالد اکسـین خوزسـتان 
توانسـت 1۰۴ درصـد تولید واقعـی )یعنی بیش از 
پیش بینـی  انجام شـده بـرای کل دوازده مـاه( را 
محقـق سـازد و به رکورد تولید بیـش از 61۰ هزار 
تـن انـواع ورق هـای فوالدی دسـت یابـد. گفتنی 
اسـت کـه کل  تولید محصوالت فوالد اکسـین در 
سـال 13۹۸ بالـغ بـر 6۰6 هـزار تن بوده اسـت. با 
ایـن حـال، انتظار مـی رود که بـا ادامه ایـن روند و 
نیـز اجـرای طـرح توسـعه فوالدسـازی، مجموعه 

اکسـین خوزسـتان در جایـگاه یکـی از قطب های 
مهم صنعت فوالد منطقه ظاهر شود. 

عملکــرد اکســین در پــروژه گــوره بــه  ●
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــک را چگون جاس

مجموعه فوالد اکسـین نقش مهمـی در تولید 
ورق هـای عظیم و سـاخت لوله هـای انتقال نفت و 
گاز بـرای پروژه گوره به جاسـک ایفا کرد. عملکرد 
اکسـین در کنار شـرکت لوله سـازی اهـواز، که هر 

کشـور  بازنشسـتگی  صنـدوق  زیرمجموعـه  دو 
هسـتند، در پـروژه بـزرگ خط انتقال نفـت گوره 
به جاسـک باعث افتخار ملی اسـت و بـه مدد این 
دو شـرکت، کشـور توانسـت در تولیـد ورق و نیـز 
لوله هـای نفـت و گاز به خودکفایی برسـد. اجرای 
ایـن طـرح در شـرایط تحریم هـای بین المللـی، 
محل تردیـد بود، اما خوشـبختانه دو زیرمجموعه 
بـزرگ صندوق بازنشسـتگی کشـوری توانسـتند 
لوله سـازی و سـاخت ورق مورد نیاز این پروژه را با 
اتـکا به تـوان داخلی انجام دهند و نقشـی کلیدی 
در اجـرای ایـن خـط لوله بـزرگ و سـایر خطوط 

انتقال نفت و گاز در سطح کشور ایفا کنند. 
در ادامـه عملکـرد مناسـب مجموعـه فـوالد 

اکسـین، این شـرکت در بهمن ماه امسال توانست 
بزرگ  تریـن و مقاوم تریـن ورق فوالدی ایـران را در 
قالـب اسـلب سـیصد میلی متـر، تحت اسـتاندارد 
»API«، گریـد x70، بـا ابعاد ۴/6 متـر در ۲7 متر 
تولیـد کند. تولید ایـن ابعاد در منطقه خاورمیانه و 
شـمال آفریقا فقط در توان شـرکت فوالد اکسـین 
اسـت و جـا دارد ایـن موفقیـت را بـه مجموعـه 

مدیران و پرسنل اکسین تبریک بگوییم. 

ــدازی  ● ــرای راه ان ــت هایی ب ــه سیاس چ
پــروژه فوالدســازی شــرکت فوالد اکســین 

در نظــر داریــد؟
پیش از سـخن گفتن درباره طرح فوالدسـازی 
اکسـین، بایـد یـادآوری کنیـم کـه موفقیت هـای 
مورد اشـاره به خوبی نشـان می دهند که مجموعه 
فوالد اکسـین در مسـیر درست و مناسبی حرکت 
می کنـد. ایـن مسـیِر خـالق و باکیفیـت، حاصل 
زحمـت و تـالش تک تـک مدیـران و پرسـنل این 
شـرکت بـوده اسـت. ما نیـز در مجموعـه صندوق 
بازنشسـتگی کشـوری، به عنوان نماینـده یکی از 
سـهام داران اصلی، از این عملکرد احساس رضایت 
رایزنی هـای الزم،  بـا  داریـم و تـالش می کنیـم 
شـرکت،  اسـتراتژی های  بهتـر  پیشـبرد  زمینـه 
به ویـژه اجـرای طـرح و توسـعه فوالدسـازی را که 
یکـی از اولویت هـای اصلـی صندوق بازنشسـتگی 
کشـوری در بخـش پروژه هـای صنعتـی اسـت، 
فراهـم سـازیم. گفتنـی اسـت کـه طـرح توسـعه 
فوالدسـازی بیش از ده سـال قبـل یعنی همزمان 
بـا راه انـدازی فـوالد اکسـین در دسـتور کار قـرار 
گرفـت. این طـرح از همان ابتدا قـرار بود در محل 
این شـرکت ایجاد شـود، اما این امر محقق نشـد 
و ایـن مجموعـه بزرگ عمـال ناتمام مانـد. از نظر 
مـا، به عنـوان سـهام دار عمده شـرکت، رهاکردن 
طـرح فوالدسـازی بـه ایـن معناسـت کـه امـوال 
بازنشسـتگان ده سـال رهـا و بالتکلیـف بـوده و 
قشـر  ایـن  سـرمایه های  بـا  مناسـبی  رفتـار 
آسـیب پذیر جامعه نشـده اسـت. از ایـن رو، برای 
جبران گذشـته، بـا تمام توان به دنبـال راه اندازی 
طـرح فوالدسـازی فـوالد اکسـین هسـتیم؛ زیرا 
سـرمایه گذاری  یـک  فـوالد  صنعـت  معتقدیـم 
بـرای  بـاال  بازدهـی و سـوددهی  بـا  بلندمـدت 
ناقـِص  بازنشسـتگان اسـت و تکمیـل زنجیـره 
موجـود می توانـد در افزایـش سـودآوری و تامین 
زندگـی  کیفـی  ارتقـای  منظـور  بـه  منابـع 

بازنشستگان نقشی مثبت ایفا کند.

یکی از مهم ترین 
اولویت های کاری آتی 
و جاری شرکت فوالد 

اکسین خوزستان 
ضرورت احداث و 

راه اندازی کارخانه تولید 
اسلب است که عالوه بر 
خودکفایی در تولید و 

تامین مواد اولیه مناسب 
و مورد نیاز در شرکت 
فوالد اکسین، ریسک 

مواجهه با نبود مواد اولیه 
را به پایین ترین سطح 

خود خواهد رساند
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اکسین، حلقه استراتژیک صنعت فوالد و نفت
عضو هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین خوزستان عنوان کرد:

ــال  ــی دو س ــتریان ط ــه مش ــدات ب ــام تعه ــویه تم ــی تس ــتان در پ ــین خوزس ــوالد اکس ــدد ف ــای متع ــه موفقیت ه ــه ب ــا توج ب
گذشــته، ســودآوری مناســبی بــه منظــور پیشــبرد برنامه هــای توســعه ای نصیــب ایــن مجموعــه اســتراتژیک شــد. از ایــن رو، 
خبرنــگار کتــاب ســال »مســیر اوج« بــا عضــو هیئت مدیــره شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان بــه گفت وگــو نشســته اســت. 
محمدحســین ایزدیــان، ضمــن اشــاره بــه اینکــه تغییــر اســتراتژی مدیریتــی و گام نهــادن در مســیر تولیــد ورق هــای »API« و 
آلیــاژی علــت اصلــی رشــد ایــن شــرکت طــی دو ســال اخیــر بــوده اســت، اذعــان می کنــد کــه تاثیــر تحــوالت اخیــر ایــن 
شــرکت می توانــد در نتیجــه مشــارکت اکســین در طــرح پــروژه نفــت گــوره بــه جاســک مشــاهده شــود. امــروزه فــوالد اکســین 
بــه عنــوان حلقــه واســط در صنعــت فــوالد و نفــت شــناخته می شــود و ایــن موضــوع می توانــد در بلندمــدت، مســیر توســعه 

ایــن شــرکت را همــوار کنــد.

وضعیــت فــوالد اکســین طــی دو ســال  ●
اخیــر را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

خوشـبختانه طـی دو سـال گذشـته اتفاقات 
مبارکـی در فوالد اکسـین افتاده اسـت که البته 
بـا  موفقیـت  ایـن  شـاخص های  وقتـی 
مقایسـه   13۹۸ سـال  از  پیـش  شـاخص های 
می شـود، تغییـرات آن نمـود می یابـد. در واقـع، 
تـا پیـش از سـال 13۹۸، عمده فعالیت شـرکت 
در زمینـه تولیـد ورق هـای سـاختمانی تعریـف 
بـه دلیـل تغییـر و  امـر،  ایـن  بـود کـه  شـده 
سـال،  همـان  اواخـر  در  مدیریتـی  تحـوالت 
پیشـامدهای پرخیر و برکتی را برای شـرکت به 

ارمغان آورد. 
یکـی از گام های نخسـت پیشـامدهای مفید 
بـا شـروع تیـم مدیریتـی جدیـد، تغییـر رونـد 

اسـتراتژیک تولیـد از ورق هـای سـاختمانی بـه 
تولیـد ورق هـای »API« و آلیـاژی بـود. آنچـه 
شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان را در تمایـز 
در  مشـابه  شـرکت های  سـایر  بـا  فاصلـه دار 
کشـور و سـطح منطقه خاورمیانه قـرار می دهد 
سـاخت  بـرای  نیـاز  مـورد  ورق هـای  تولیـد 
لوله هـای نفـت و گاز اسـت کـه با تاسـیس آن، 
امـکان خودکفایـی و عدم وابسـتگی بـه صنایع 
خـارج از کشـور تحقـق می یابـد. بـا گسـترش 
خـط تولیـد ورق هـای »API« و آلیـاژی فوالد 
اکسـین، شـرایط بـه گونـه ای تغییـر َرویـه داد 
کـه نه تنهـا تمـام بدهی هـای شـرکت تـا پیش 
از سـال 13۹۸ بـه تسـویه کامـل رسـید، بلکـه 
سـودآوری زمینه توسـعه برنامه هـای مختلف را 

به وجود آورد.

نقــش پــروژه بــزرگ خــط انتقــال نفت  ●
گــوره بــه جاســک در رونــق و جهــش تولید 

در فــوالد اکســین چگونــه بوده اســت؟ 
پـروژه بـزرگ خـط انتقـال نفـت گـوره بـه 
اکسـین  فـوالد  کـه  شـد  موجـب  جاسـک 
خوزسـتان در صنعـت نفت و گاز بـه عنوان یک 
سـتون اصلی صنایع اسـتراتژیک شـناخته شود، 
بـه طـوری کـه امـروزه مجموعـه اکسـین را بـه 
عنـوان حلقه واسـط میـان صنعت فـوالد و نفت 
می شناسـند. بـه نظـر می رسـد که تـالش برای 
رسـیدن به شاخص اسـمی تولیدات استراتژیک 
فـوالد اکسـین یکی از دسـتاوردهای مهم تالقی 
ایـن شـرکت بـا پـروژه خـط انتقـال گـوره بـه 

جاسک محسوب می شود.

ــین  ● ــوالد اکس ــازی ف ــروژه فوالدس پ
خوزســتان چــه نقشــی در تولید پایــدار این 

ــد؟ ــا می کن ــدت ایف ــه در بلندم مجموع
بـا راه انـدازی واحـد فوالدسـازی مجموعـه، 
مطمئنـا گامـی مهم در مسـیر خودکفایـی مواد 
اولیـه مـورد نیـاز تولیـد برداشـته خواهـد شـد. 
اهمیـت ایـن موضـوع در ایـن مرحلـه از تولیـد 
فـوالد اکسـین بـه نحـوی اسـت کـه می تـوان 
چالش هـای پیـِش روی تامیـن مـواد اولیـه یـا 
همان اسـلب مـورد نیـاز تولید ورق هـای خاص 
را از میـان برداشـت. بنابراین تحقـق این هدف، 
ضمـن تسـهیل اشـتغال در اسـتان خوزسـتان، 
افـزوده،  ارزش  ایجـاد  و  اولیـه  مـواد  تامیـن 
می توانـد سـودآوری مضاعفـی را بـرای شـرکت 

به ارمغان بیاورد.

#گفت_و_گو

محصــوالت شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان، کــه همــواره در قامــت تولیــد محصــوالت اســتراتژیک و خــاص مطــرح شــده 
ــا تاســی از ماموریــت اصلــی خــود یعنــی تولیــد ورق هــای مــورد نیــاز صنایــع نفــت، گاز و  اســت، طــی دو ســال گذشــته ب
پتروشــیمی، ضمــن تغییــر فرایندهــای تولیــدی و فــروش محصــوالت، رونــق دوبــاره ای بــرای اشــتغال و ســودآوری محصــوالت 
ــی  ــرم گــروه مل ــا مدیرعامــل محت ــاب ســال »مســیر اوج« ب ــگار کت ــن خصــوص خبرن ــه وجــود آورد. در ای ــن مجموعــه ب ای
صنعتــی فــوالد ایــران بــه گفت وگــو نشســته اســت. نــادر جعفــر یوســفی، ضمــن اشــاره بــه تحــوالت شــگرف ایــن شــرکت در 
زمینــه ســودآوری بــه واســطه تغییــر ســبد محصــوالت از ورق هــای ســاختمانی بــه ورق هــای »API« و آلیــاژی، اذعــان می کنــد 
کــه بــا تدبیــر مدیــران و پرســنل خــالق در مســیر راه انــدازی واحــد فوالدســازی اکســین، می تــوان جهــش قابل قبولــی را در 

ایــن مجموعــه مشــاهده کــرد.

اکسین، نماد خالقیت

ــتان  ● ــین خوزس ــوالد اکس ــت ف وضعی
ــت؟ ــه اس چگون

یکـی از ویژگی هـای فوالد اکسـین بـه عنوان 
و  خـاص  محصـوالت  دارای  شـرکت  یـک 
اسـتراتژیک، مزیـت رقابتـی باال نسـبت به سـایر 
محصـوالت تولیدشـده در صنعـت فـوالد اسـت. 
فـوالد  دوبـاره  گرفتـن  رونـق  بـا  خوشـبختانه، 
و  گاز  نفـت،  صنایـع  نیـاز  تامیـن  و  اکسـین 
و  مقاومتـی  اقتصـاد  راسـتای  در  پتروشـیمی 
اسـتقالل تولید، واردات سـایر محصوالت مشـابه 
کـه تـا پیش از این به کشـور وارد می شـد، توقف 
یافـت و عمـال زمینـه بـرای جهـش تولیـد فوالد 

اکسین به وجود آمد.
اگـر امـروز موفقیت هـای اکسـین می توانـد به 
رونـق اشـتغال، ارزآوری و نقدینگی شـرکت کمک 
کنـد، تمامـا حاصـل تـالش و ازخودگذشـتگی دو 

گروه جوان و باتجربه مسـتقر در این مجموعه است 
که خالقیت را در کنار دانش و تجربه قرار داده اند.

چــه نــوع اســتراتژی ای موجــب رونــق  ●
تولیــد در فــوالد اکســین شــده اســت؟

تجربه فوالد اکسـین در گذشته نشان می دهد 
که دور شـدن از تولید محصوالت غیراسـتراتژیک 
بزرگ تریـن ضربـه را بر پیکـره اکسـین وارد آورده 
اسـت. ایـن موضـوع موجـب شـد کـه بـا تغییـر 
مدیریـت مجموعه در کنار تغییر فرایندهای تولید 
از دو سـال پیش تاکنون، تغییراتی بنیادین در این 
شـرکت پدیدار شـود که همگی در راسـتای رفتن 
بـه سـمت ماموریـت اصلـی اکسـین از ابتـدای 

تاسیس بود.
همچنین به علت تولید محصوالت اسـتراتژیک 
اکسـین و نقش موثر و بی بدیل آن در صنایع نفت و 

گاز، همـواره ایـن پرسـش مـد نظـر بوده اسـت که 
چگونـه می تـوان این شـرکت را به ریـل اصلی خود 
یعنی تولید ورق های »API« کشاند. خوشبختانه، با 
مدیریـت بسـیار کارآمد و اسـتراتژیک این مجموعه 
جـوان و خالق، کارهـا و برنامه های مهمی در زمینه 
تولیـد، امـور مالی و صادرات صورت گرفته اسـت که 

می تواند در ادامه مسیر نیز افزایش داشته باشد.
بـا ایـن حـال، صورت های مالی اکسـین نشـان 
می دهنـد که چگونـه وضعیت یک شـرکت از زیان 
انباشـته انبـوه بـه سـمت سـود حاصـل از فـروش 
محصـوالت اسـتراتژیک تغییـر می کنـد. بـه نظـر 
جدیـد  اسـتراتژی  و  مدیریـت  کـه  می رسـد 
سیاسـت گذاری های کالن اکسـین دسـتاوردهای 
قابل قبولـی داشـته اسـت که تماما برای نخسـتین 

بار در تاریخ این شرکت به وقوع می پیوندند.

ــازی  ● ــرح فوالدس ــما از ط ــی ش ارزیاب
ــت؟ ــین چیس ــوالد اکس ــرکت ف ش

شـرکت گروه ملی صنعتی ایـران، به عنوان یکی 
از سـهامداران اصلی فوالد اکسین خوزستان با سهم 
۴۰ درصدی از سـهام این شـرکت، همواره بر تامین 
مـواد اولیـه مورد نیـاز تولید محصوالت اسـتراتژیک 
ایـن شـرکت تاکیـد کـرده اسـت، بـه طـوری کـه 
خودکفایی فوالد اکسـین خوزستان در زمینه تامین 
مواد اولیه می تواند تضمینی برای توسعه محصوالت 
خـاص این شـرکت باشـد. بنابرایـن راه انـدازی واحد 
فوالدسـازی اکسین تا سال آینده، ضمن رفع کمبود 
مـواد اولیه تولید بر اسـاس ظرفیت اسـمی به همراه 
اشـتغال فراگیر، امکان صادرات بخشی از محصوالت 
ایـن شـرکت را بـه منظـور توسـعه بِرند اکسـین و 

ارزآوری برای کشور به وجود می آورد. 

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد  ایران:
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کارآمدی وجه جدایی ناپذیر اکسین است
امــروزه بســیاری از شــرکت های بــزرگ، بــرای افزایــش رقابت پذیــری در دنیــای 
صنعتــی، بــه دنبــال اتخــاذ سیاســت ها و راهبردهایــی هســتند کــه ضمــن دســتیابی بــه 
ــرکت  ــد. ش ــش دهن ــی افزای ــکل محسوس ــه ش ــوالت را ب ــزوده محص ــودآوری، ارزش اف س
ــا اتخــاذ راهبردهــای بلندمــدت  ــرای تحقــق ایــن هــدف، ب فــوالد اکســین خوزســتان، ب
در زمینــه مــواد اولیــه، تغییــر در فراینــد تولیــد ورق هــای تجــاری بــه ورق هــای »API« و 
آلیــاژی، داخلی ســازی ماشــین آالت و تجهیــزات مــورد نیــاز خــط تولیــد، اورهــال، پــروژه 
فوالدســازی و تغییــر فــروش از سیســتم کارمــزدی بــه سیســتم فــروش مســتقیم، موقعیت 
ــر افزایــش فــروش و  منحصربه فــردی را بــه دســت آورده اســت، بــه طــوری کــه عــالوه ب
ســودآوری در مقایســه بــا ســنوات گذشــته، می تــوان بــه مزیــت رقابتــی ایــن شــرکت در 
ســطح بین المللــی نیــز اشــاره داشــت. در ایــن خصــوص، خبرنــگار کتــاب ســال »مســیر 
ــو  ــه گفت وگ ــن ب ــتا صدرتامی ــرمایه گذاری شس ــرکت س ــرم ش ــل محت ــا مدیرعام اوج« ب
ــر فــوالد  ــه دســتاوردهای قابل تقدی نشســته اســت. غالمرضــا ســلیمانی، ضمــن اشــاره ب
اکســین خوزســتان پــس از تغییــر و تحــوالت مدیریتــی طــی دو ســال اخیــر، تهیــه و تامین 
ــِش روی  ــای پی ــن چالش ه ــی از مهم تری ــاص را یک ــای خ ــد ورق ه ــرای تولی ــه ب ــواد اولی م
ــدازی واحــد فوالدســازی  ــر ضــرورت راه ان ــا تاکیــد ب ایــن شــرکت عنــوان می کنــد. وی ب
ــرای  ــه منظــور تکمیــل زنجیــره تامیــن فــوالد اکســین، فرایندهــای برنامه ریزی شــده ب ب
ــت و  ــط مدیری ــین توس ــازی اکس ــد فوالدس ــیدن واح ــرداری رس ــه بهره ب ــدازی و ب راه ان

ــد. ــول می دان ــه را قابل قب ــن مجموع ــهامداران ای س

#گفت_و_گو

ارزیابــی شــما از وضعیــت فــوالد  ●
چیســت؟ خوزســتان  اکســین 

از  شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان یکـی 
شـرکت های بسـیار خوب با تکنولوژی هـای به روز 
و پیشـرفته در حـوزه تولیـد ورق هـای عریـض 
فـوالدی شـناخته می شـود که خوشـبختانه طی 
دو سـال گذشـته و با تغییر و تحـوالت مدیریتی، 
توانسـته اسـت به موفقیت های بی شـماری دست 
پیـدا کند. یکی از موفقیت های مهم این شـرکت، 
سـنوات  معطل مانـده  پرونده هـای  حل وفصـل 
گذشـته بـود کـه زمینه ایجـاد سـوددهی و رونق 
تولید اکسـین را فراهم آورد. بنابراین تولید فکر و 
و  پویایـی  در  مهـم  عامـل  دو  فرایندهـا  تغییـر 

سـرزندگی این شـرکت در طول دو سـال گذشته 
بوده انـد و بـا ایجـاد ثبات و تـداوم در ایـن زمینه، 
مطمئنـا وضعیت مطلوب تـری برای این شـرکت 

در آینده به وجود خواهد آمد. 
مشـارکت در یکی از بزرگ ترین پروژه های ملی 
کشـور )گـوره بـه جاسـک( از دیگـر موفقیت های 
منحصربه فـرد ایـن شـرکت بـه حسـاب می آیـد. 
تاکیـدات ریاسـت محترم جمهـوری، وزیـر نفت و 
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـر ایـن پـروژه 
موجـب شـد تا فوالد اکسـین بتواند تعهـدات خود 
بـرای تامیـن مـواد اولیـه این پـروژه بزرگ شـامل 
ورق هـای »API« محیـط تـرش را انجـام دهـد. 
تحقـق تعهـدات فوالد اکسـین در پـروژه مورد نظر 

نشـان داد کـه ظرفیـت و توانایـی ایـن شـرکت به 
دسـتاوردهای  می توانـد  کـه  اسـت  گونـه ای 
قابل توجهـی بـرای صنعت فوالد کشـور در سـطح 

بین المللی به ارمغان بیاورد.  

اســتراتژی شــرکت فــوالد اکســین را  ●
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب چگون

و  مـدت دار  اسـتراتژی  اکسـین  مجموعـه 
تبیین شـده ای طی دو سـال گذشـته اتخاذ کرده 
و از طریـق همیـن اسـتراتژی، توانسـته اسـت 
فراینـد تولیـد خـود را از ورق های سـاختمانی به 
ورق هـای آلیـاژی و »API« تغییر دهد. این تغییر 
اسـتراتژی، عـالوه بر ایجاد ارزش افـزوده در تولید 

راسـتای تحقق کامل اهداف بلندمدت شرکت در 
زمینـه اورهـال بـه دسـت متخصصـان داخلـی 
امیـدوار کنـد. بـا تـداوم بومی سـازی کل فراینـد 
اورهـال، در آینـده ای نزدیـک، می تـوان انتظـار 
بومی سـازی فراینـد تولیـد بـه همراه نگهـداری و 
تعمیـرات قطعـات و تجهیـزات مـورد نیـاز خـط 

تولید را داشت.

فوالدســازی  ● تکمیــل  بــرای 
اکســین چــه برنامــه ای تبیین شــده 

ــت؟ اس
اکسـین  فـوالد  فوالدسـازی  پـروژه 
و  مهـم  پروژه هـای  جـزو  خوزسـتان 
اسـتراتژیک ایـن شـرکت به حسـاب 
می آیـد. از آنجـا که مجموعه اکسـین 
و   »API« ورق هـای  تولیـد  بـرای 
آلیـاژی نیـاز به تامیـن پایـدار مواد 
اولیـه در بلندمـدت دارد، راه انـدازی 
واحـد فوالدسـازی، به عنوان بخشـی 
از زنجیـره تامیـن، ضـروری بـه نظـر می رسـد. با 
نـگاه بـه وضعیـت مـواد اولیـه تولیـد ورق هـای 
کـه  بـرد  پـی  می تـوان  کشـور،  در  خـاص 
شـرکت های بـزرگ همـواره در پـی راهبردهایی 
هسـتند که بتواننـد زمینه خودکفایی مـواد اولیه 
تولیـد را بـه ارمغـان بیاورنـد. ایـن موضـوع برای 
انـدازه ای اهمیـت دارد کـه  بـه  فـوالد اکسـین 
ضربه هـای  بلندمـدت،  در  آن،  بـه  بی توجهـی 
جبران ناپذیـری بـه پیکر این شـرکت وارد خواهد 
آورد. خوشـبختانه، بـا مدیریت صحیـح و کارآمد 
همه جانبـه  حمایـت  کنـار  در  مجموعـه  ایـن 
سـهامداران از طرح فوالدسـازی در جلسه مجمع 
عمومی این شـرکت، موعـد بهره بـرداری از پروژه 
فوالدسـازی اکسـین بـه کوتاه تریـن زمـان خـود 
رسـیده اسـت، بـه طـوری کـه انتظـار مـی رود 
کلنـگ آغـاز این طـرح بـزرگ فوالدی کشـور در 
نیمه نخسـت سـال 1۴۰۰ بـر زمین زده شـود تا 
ایـن شـرکت در  از تکمیـل و راه انـدازی،  پـس 
آینـده ای نزدیـک بـا کمبـود مـواد اولیـه تولیـد 

ورق های خاص مواجه نشود. 

چــه  ● در  اکســین  فــوالد  جایــگاه 
دارد؟ قــرار  ســطحی 

فوالد اکسـین از نظر تولید، فروش و سـوددهی 
طـی دو سـال اخیـر، ضمن حفـظ روند روبه رشـد، 
توانسـته اسـت جایـگاه ویـژه ای را بـرای خـود در 
منطقه خاورمیانه تعریف کند. جایگاه استراتژیک و 

منحصربه فـرد اکسـین، بـه مثابـه تنهـا شـرکت 
تولیدکننـده ورق هـای »API« و آلیاژی در منطقه 
خاورمیانـه، بـه گونه ای اسـت کـه می تواند موجب 
ارتقـای مزیـت رقابتـی ایـن شـرکت در عرصـه 
بین المللی شـود. وجـود چنین ویژگـی ای در فوالد 
اکسـین عمدتا به دلیل داشـتن تکنولوژی بـه روز و 
متخصصـان داخلـی کارآمد اسـت. اگر در سـنوات 
گذشـته امکان خرید یـا ورود برخی قطعـات مورد 
نیاز تولید وجود داشـت، امـروز به دلیل تحریم های 
گسـترده ای که علیه صنایع کشـور به ویـژه صنایع 
نـوع  ایـن  تامیـن  اسـت،  شـده  وضـع  فـوالدی 

تکنولوژی ها دشوار به نظر می رسد. 

وضعیــت بومی ســازی فــوالد اکســین  ●
چگونــه اســت؟

اسـت  توانسـته  خوزسـتان  اکسـین  فـوالد 
بهره بـرداری از ماشـین آالت بـه روز صنعتـی را، از 
داخلـی،  متخصصـان  دانـش  کسـب  طریـق 
ایـن موضـوع  بومی سـازی کنـد کـه  به راحتـی 
آزمایشـگاه  افتتـاح  دارد.  متعـددی  مصادیـق 
اغلـب  در  مختلـف  تسـت های  خوردگـی، 
بخش هـای کارخانه، نـوآوری به همـراه نگهداری 
و تعمیرات قطعات و تجهیـزات مورد نیاز تولید از 
شـرکت  ایـن  در  بومی سـازی  مصادیـق  جملـه 
نتیجـه، شـرکت فـوالد  محسـوب می شـود. در 
حضـور  اسـت  توانسـته  خوزسـتان  اکسـین 
و  رونـق  تحقـق  بـرای  را  کارشناسـان خارجـی 
جهـش تولید بـه حداقـِل ممکن برسـاند که این 
افتخـاری بـزرگ بـرای صنایـع داخلـی و منطقه 

خاورمیانه به حساب می آید.

ــه  ● ــن را چگونـ ــداز اکسیـ چشم انــ
ــد؟  ــابی می کنی ارزیـ

برنامه های آتی شـرکت عمدتا در زمینه تکمیل 
زنجیـره تولیـد فوالد اسـت که شـامل راه انـدازی و 
تکمیـل پروژه فوالدسـازی، توسـعه جهت گیری به 
سـمت محصوالت خـاص و آلیاژی بـا ارزش افزوده 
بـرای  آنچـه  می شـود.  صـادرات  توسـعه  و  بـاال 
سـهامداران اهمیـت بسـیاری دارد تامیـن مالـی 
پروژه هـای مختلف در کنار تکمیـل ظرفیت تولید 
اسـت که دو مولفه مهم برای رسـیدن به روزشـمار 
موفقیت هـای ایـن شـرکت در آینـده محسـوب 
می شـوند. بنابراین، با برنامه هایی که فوالد اکسـین 
در نظـر گرفتـه اسـت، در کنار حمایـت همه جانبه 
سـهامداران، به نظر می رسـد که نگرانی ای در مورد 

موفقیت این شرکت وجود ندارد. 

#گفت_و_گو

محصـوالت ایـن شـرکت، جهـش مناسـبی در 
آورد.  وجـود  بـه  شـرکت  سـودآوری  و  فـروش 
بنابرایـن فـوالد اکسـین، بـا اتخـاذ سیاسـت های 
توسـعه  ای، توانسـت از حـوزه ورق هـای تجـاری 
فاصله بگیـرد و به تولید ورق های بـا ارزش افزوده 
بـاال اهتمـام ورزد. تحقـق ایـن هـدف، عـالوه بـر 
سـوگیری بـه سـمت تکمیـل زنجیـره تامیـن، 
اکسـین را بـه قـرار گرفتـن در میـان ده شـرکت 
بـزرگ تولیدکننـده ورق هـای عریـض خـاص در 

جهان نزدیک تر کرد.
از طـرف دیگر، تغییر فرایند فـروش کارمزدی 
محصـوالت بـه فـروش مسـتقیم، یکـی دیگـر از 
دسـتاوردهای مهم اکسـین در زمینه به کارگیری 
اسـتراتژی های کاربردی اسـت. پیـش از روی کار 
آمـدن مدیریت جدیـد، غالب فـروش مجموعه از 
طریـق کارمـزدی صـورت می گرفـت کـه عمدتـا 
کاهش سـودآوری شـرکت را به همراه داشـت. از 
ایـن رو، با ورود مدیریـت جدید و تغییر فرایندها، 
اسـتراتژی و سـاختار فـروش محصـوالت فـوالد 

اکسین روندی روبه رشد به خود گرفت. 
یکـی از تفاوت های اسـتراتژی های دوره جدید 
)از دو سـال گذشـته تـا بـه امـروز( نسـبت بـه 
سـنوات گذشـته، اهمیـت دادن به برنامـه اورهال 
کارخانه بوده اسـت. ویژگی منحصربه فـرد اورهال 
از  بهره گیـری   ،13۹۹ و   13۹۸ سـال های  در 
ظرفیت هـای داخلـی به ویـژه متخصصـان داخـل 
شـرکت بود که توانسـت مدیریت مجموعـه را در 
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سرمایه انسانی و تکنولوژی، گواهی بر 
بی رقیبی اکسین

ــه عنــوان یــک رکــن اساســی در پروژ ه هــای توســعه ای، همــواره از  محصــوالت فــوالدی، ب
ــوالت،  ــوع محص ــن ن ــی از ای ــد. یک ــرار گرفته ان ــژه ق ــه وی ــورد توج ــا م ــب حاکمیت ه جان
ورق هــای خــاص )API( یــا ورق هــای مــورد اســتفاده در صنایــع حساســی همچون نفــت، گاز 
و پتروشــیمی اســت. شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان، بــه عنــوان تنهــا تولیدکننــده ایــن 
نــوع محصــول در خاورمیانــه، نقــش واســط میــان صنعــت فــوالد و نفــت را بــر عهــده دارد. 
ــه گفت وگــو  ــا رئیــس هیئت مدیــره شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان ب در ایــن راســتا، ب
نشســتیم. غالمحســین انصاریــان معتقــد اســت کــه ایــن شــرکت، بــا تکیــه بــر تکنولــوژی 
ــا ارزش افــزوده بــاال را بــه ســبد محصــوالت  انحصــاری و های تــک،  محصــوالت متنــوع و ب

ــد.  ــه می خوانی ــو را در ادام ــن گفت وگ ــروح ای ــت. مش ــرده اس ــه ک ــور اضاف ــی کش صنعت

ــین  ● ــوالد اکس ــرکت ف ــرد ش      عملک
ــه  ــته را چگون ــال گذش ــتان در دو س خوزس

ارزیابــی می کنیــد؟
شـرکت های فـوالدی، بـه فراخور تکنولـوژی و 
امـکان  دارنـد،  اختیـار  در  کـه  ظرفیت هایـی 
نقش آفرینـی در این صنعت را می یابند، نقشـی که 
اگـر بـه عملکـرد فعـال در عرصه صنعتـی تبدیل 
شـود، تداوم تولید و سـودآوری را به همـراه خواهد 
داشـت. از این رو، شـرکت های فوالدی در ایران، که 
همـواره مـورد توجه نگاه حسـاس حاکمیت، دولت 
و نهادهـای قانونـی بوده انـد، ویژگی هایـی دارند که 
بـه موجـب آن می تواننـد بر تولیـد ناخالص داخلی 
اثـر بگذارند. اثرگـذاری در این زمینه زمانی جلوه ای 
خـاص می یابـد کـه محصـول آن هـا در شـرایط 
حسـاس )ماننـد شـرایط تحریمـی(، رنگ وبـوی 
اسـتراتژیک بدهـد و ارزش افزوده ای باالتر از سـایر 
محصوالت داشته باشـد. این ویژگی منحصربه فرد، 
بـا راه انـدازی شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان در 
شـهر اهواز، شـکل دیگری در صنعت فوالد کشـور 
بـه خـود گرفـت، بـه طـوری کـه می تـوان فـوالد 
اکسـین را تنها حلقه واسط میان صنایع نفت و گاز 

کشور با صنایع فوالدی معرفی کرد.
آمار و ارقام دو سـال اخیر شـرکت فوالد اکسین 
نشـان از جهشـی قابل توجه در تولید، سـود حاصل 
از فـروش و ارزش افـزوده بـاال می دهـد. بنا بـر آمار 
رسـمی شـرکت، سـود حاصل از فروش محصوالت 

خـاص  ورق هـای  بـه  )عمدتـا  سـال 13۹۸  در 
»API« اختصـاص داده شـد( ۵13 میلیارد تومان 
بـود کـه در مقایسـه با سـال پیش از آن در سـال 
آمـدن مدیریـت  کار  از روی  پیـش  )تـا   13۹7
جدید(، جهش خارق العاده ای داشـته اسـت. سود 
حاصـل از فـروش در سـال 13۹7 بـه منفـی 37 
درصـد رسـیده بـود، امـا آمار سـال 13۹۸ نشـان 
داد کـه ایـن شـرکت عـالوه بـر جهـش درآمدی، 
توانسـته اسـت بدهی هـا و زیان هـای سـال های 
پیـش از خـود را نیز جبـران کند. از طـرف دیگر، 
پیش بینی هـا از سـود فروش محصوالت در سـال 
13۹۹ بـر دسـتیابی بـه سـود یـک هـزار و ۵۰۰ 
میلیـارد تومانی تکیه دارد که ایـن افزایش نه تنها 
دور از دسـترس نیسـت، بلکه آمار نُه ماهه امسـال 

مصداقی از تایید همین گفتار است. 

ــه  ● ــر چ ــال اخی ــرکت در دو س ــن ش ای
ــد  ــره تولی ــل زنجی ــرای تکمی ــی ب اقدامات
فــوالد انجــام داده و چــه نتایجــی کســب 

ــت؟  ــرده اس ک
یکـی از مهم تریـن مـواردی کـه در تکمیـل 
زنجیره تولید نقش اساسـی ایفا می کند پایداری در 
تامیـن مـواد اولیه تولیـد اسـت. فوالد اکسـین، به 
دلیـل چالش هایش برای تامین مـواد اولیه از طریق 
منابع داخلـی، ضرورت راه انـدازی واحدی با نام واحد 
فوالدسـازی بـه منظـور خودکفایـی در تامیـن مواد 

اولیـه را احسـاس کـرد. از ایـن رو، بـا مسـاعدت 
مسـتمر  پیگیری هـای  و  محتـرم  سـهامداران 
هیئت مدیـره و مدیرعامـل، بـه زودی کلنـگ پـروژه 
فوالدسـازی بـر زمیـن زده خواهد شـد. بـا راه اندازی 
ایـن پـروژه، عـالوه بـر تکمیـل زنجیـره تولیـد و 
متنوع سـازی محصوالت و اشـتغال بیش از هزار نفر 
بـه صورت مسـتقیم، تبدیل شـدن اکسـین به یک 

قدرت جهانی در عرصه صنعتی حتمی خواهد بود.

شــرکت فــوالد اکســین بــرای افزایش  ●
ظرفیــت در تولیــد فــوالد خــاص چــه 

برنامــه ای دارد؟
راه اندازی شـرکت فوالد اکسـین بر پایه تامین و 
تولیـد ورق هـای خـاص )»API« و آلیـاژی مـورد 
اسـتفاده در صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی( بوده 
اسـت. تجربه سـال های  گذشته نشـان می دهد که 
این شـرکت با تغییر اسـتراتژی و گام برداشـتن در 
مسـیر تولید ورق های ساختمانی، زیان هنگفتی را 
بر خود تحمیل کرده اسـت، اما در دو سـال گذشته 
و بـا تغییـر سیاسـت ها، تولیـد ورق های خـاص به 
حـدود ۸۰ درصـد افزایش یافت. پیش بینی  که این 
آمـار می توانـد در ادامـه بـه بیـش از ۹۰درصـد نیز 
ارتقـا پیـدا کنـد. از طرف دیگـر، کمبود مـواد اولیه 
موجـب شـده اسـت کـه فـوالد اکسـین نتوانـد بر 
اسـاس ظرفیت هـای موجـود مجموعـه، بـه تولید 
انبـوه فـوالد خـاص )»API« و آلیاژی( دسـت یابد. 

#گفت_و_گو

به همیـن دلیل، بـا راه انـدازی پـروژه فوالدسـازی، 
ضمـن افزایـش تـوان تولید، می تـوان نیـاز صنایع 
نفت، گاز و پتروشـیمی به ورق هـای خاص فوالدی 

را در کشور تامین کرد. 

برنامــه  شــرکت بــرای ارتقــای کیفیــت  ●
محصــوالت بــه منظــور رقابــت در بازارهــای 

ــت؟ ــی چیس بین الملل
ابتـدا باید توجه داشـت کـه کیفیت محصوالت 
فوالد اکسـین در نُرم ها و اسـتانداردهای بین المللی 
بـا داشـتن تکنولـوژی  ایـن شـرکت،  قـرار دارد. 
انحصـاری و های تـک، توانسـته اسـت خـود را بـه 
عنوان یک شـرکت بین المللـی و مهم معرفی کند، 
به طوری که بسـیاری از کشـورهای عضـو اتحادیه 
اروپـا بـه طـور جـدی پیگیـر خریـد محصـوالت 
شـرکت هسـتند، اما بـه علـت وجـود قوانین منع 
صادراتـی، امـکان صـادرات محصـوالت بـه سـایر 
رفـع  بـا  بنابرایـن،  نـدارد.  وجـود  کشـورها 
محدودیت هـای صادراتـی، بایـد امیـدوار بـود کـه 
بتوان همچون سـال گذشته، ارسـال محصوالت به 

کشـورهای مختلف، به ویژه کشـورهای اروپایی را از 
سر گرفت.

ایــن شــرکت بــرای افزایش بهــره  وری  ●
نیــروی انســانی خود چــه برنامــه ای دارد؟

ضـرورت بـازار صنعتـی امـروز نشـان می دهد 
کـه رفـع محدودیت هـا، به ویـژه در زمینـه دانش، 
تخصـص و مهارت سـرمایه های انسـانی، عنصری 
اسـت کـه می تواند مزیـت رقابتی شـرکت ها را در 
اقتصـاد جهانـی ارتقـا دهـد. از ایـن رو، ارتقـای 
افزایـش  منظـور  بـه  انسـانی  نیـروی  پتانسـیل 
فـوالد  اسـت کـه شـرکت  مولفـه ای  بهـره وری، 
اکسـین بـه طور جـدی آن را دنبال می  کنـد تا در 
ایـن زمینـه بتوانـد از مـرز محدودیت هـای تولید 
عبـور کنـد. بهره گیـری از مشـاوران و متخصصان 
داخلی و خارجی برای ارتقای دانش و بومی سـازی 
بـرای  تولیـد  قطعـات  و  تجهیـزات  تکنولـوژی 
طراحـی، تکنولـوژی و تولید محصوالت متنوع و با 
ارزش افـزوده بـاال اقدامـی اسـت کـه بـه زودی در 

شرکت فوالد اکسین عملیاتی خواهد شد.

ــرای  ● ــرکت ب ــات ش ــن اقدام مهم تری
ــت؟ ــرژی چیس ــرف ان ــازی مص بهینه س

جهـان امروز همـواره بر زمین و هـوای پاک به 
منظـور رسـیدن بـه زندگـی بهتـر تاکید داشـته 
صنایـع،  گسـترش  بـا  ایـن،  بـر  عـالوه  اسـت. 
حساسـیت های فعـاالن عرصـه محیـط زیسـت 
موجـب شـده اسـت کـه بسـیاری از فرایندهـای 
صنعتـیـ  تولیـدی دسـتخوش تغییر شـوند و در 
مسـیر نمادهـای سـبز و عـاری از آالینده هـای 
زیسـت محیطی حرکـت کننـد. شـرکت فـوالد 
تجهیـزات  از  اسـتفاده  بـا  خوزسـتان،  اکسـین 
رسـته  در  بـاال،  تکنولـوژی  دارای  و  های تـک 
شـرکت های سبز از نظر زیسـت محیطی قرار دارد 
و لـوح تقدیـر واحـد نمونـه رعایت اسـتانداردهای 
زیسـت محیطی را از سـازمان حفاظـت از محیـط 
زیسـت دریافت کرده اسـت. با وجود ایـن، یکی از 
برنامه های مهم شـرکت برای بهینه سـازی مصرف 
انرژی، به روزرسـانی تجهیـزات و قطعات مورد نیاز 
خـط تولیـد اسـت. در ایـن زمینـه، به رغـم وجود 
تحریم هـای بین المللـی و عـدم امکان اسـتفاده از 
منابـع خارجـی، ضمـن اعتمـاد بـه متخصصـان 
شـرکت های  مهندسـان  و  شـرکت  داخلـی 
دانش بنیان سراسـر کشـور، به روزرسانی تجهیزات 
خـط تولیـد به صـورت مسـتمر صـورت می گیرد 
بـر  بسـزایی  تاثیـر  امـر خوشـبختانه  ایـن  کـه 

بهینه سازی مصرف انرژی داشته است. 

آینده شــرکت فــوالد اکســین را چگونه  ●
ــد؟ ــی می کنی پیش بین

سـرمایه های انسـانی، تکنولوژی و ظرفیت های 
تولیـدی شـرکت فوالد اکسـین بهترین گـواه برای 
اثبـات ایـن موضوع اسـت کـه رقیـب خصوصی ای 
برای این شـرکت در منطقه خاورمیانه وجود ندارد. 
پـس بـا افزایـش ظرفیت تولیـد ورق هـای خاص و 
اسـتراتژیک، طبعا جایگاه فوالد اکسین در آینده ای 
نزدیـک، فراتـر از جایـگاه فعلـی اش خواهـد بـود. 
بنابرایـن رسـیدن فوالد اکسـین به جایـگاه برتر در 
سـطح بین المللـی نه تنهـا یک پیش بینی نیسـت، 
بلکـه تصویری اسـت که به وضوح می تـوان آن را در 

قاب امروز مشاهده کرد.

#گفت_و_گو
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طرح اولیه در وزارت نفت و 
ارجاع به وزارت صنایع وقت

به روزرسانى اسناد راه اندازى 
فوالد اکسین با برنده مناقصه 

(شرکت Danieli از ایتالیا)

تولید انبوه ورق هاى فوالدى

عبور از مرز تولید 600 هزار تن عبور از مرز تولید 300 هزار تن به همراه 
استقرار نظام هاى مدیریت

راه اندازى کوره هاى عملیات 
حرارتى و تولید محصوالت خاص 
عبور از تولید 650 هزار تن

تولید انبوه محصوالت «API» ترش پروژه گوره به جاسک براى اولین بار در خاورمیانه

تولید پنج نوع ورق فوالدى جدید با ارزش افزوده باال
دستیابى به سود 2 هزارمیلیارد تومان

شروع پروژه فوالد سازى

راه اندازى و شروع به کار 
عملیات نورد تولید ورق 

فوالدى با عرض 4/5 
متر به ظرفیت اسمى 
750هزار تن در سال

آغاز عملیات اجرایى با اولویت تولید 53 درصد ورق هاى «API» مورد نیاز 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمى، 10 درصد ورق هاى ساختمانى با 

کاربردهاى مختلف صنعتى و نیز 37 درصد ورق هاى آلیاژى و خاص با 
کاربرد براى مخازن تحت فشار، بویلرها و کشتى سازى

انتخاب به عنوان شرکت برتر فوالدى کشور از سوى اداره استاندارد ایران
 عبور از مرز تولید روزانه  5 هزار تن و عبور از مرز تولید ماهانه 83 هزار تن

برگزارى مناقصه با حضور چهار شرکت خارجى
 Danieli از ایتالیا، Sms & Voest-Alpine از آلمان،

 Nippon Steel از ژاپن و Mannesman Demag از اتریش

تاریخچه فوالد اکسین خوزستان

ایتالیا آلمان اتریش ژاپن

1374
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1382

1382

1388
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1392

1393

1398

1399
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1391

دستیابى به سود 513 میلیارد تومان
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درخشش اکسین در اوج جوانی

ــته  ــه، توانس ــترده و ظالمان ــای گس ــم تحریم ه ــه رغ ــه ب ــت ک ــرکتی اس ــتان ش ــین خوزس ــوالد اکس ف
اســت پرچــم تولیــد ورق هــای آلیــاژی و »API« را در منطقــه خاورمیانــه برافراشــته کنــد. ایــن شــرکت، 
ــش  ــردی، نق ــد و راهب ــت کارآم ــار مدیری ــص در کن ــرب و متخص ــری از کادر مج ــل بهره گی ــه دلی ب
قابل توجهــی در صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی ایفــا می کنــد. تامیــن ورق هــای »API« مــورد نیــاز در 
صنایــع نفــت و گاز بــا محیطــی تــرش و شــیرین، یکــی از دســتاوردهای دو ســال اخیــر فــوالد اکســین 
خوزســتان بــه عنــوان حلقــه واســط میــان صنعــت فــوالد و نفــت بــه حســاب می آیــد. بــا ایــن حــال، 
دسترســی و تامیــن پایــدار مــواد اولیــه تولیــد ایــن شــرکت یکــی از دغدغه هــای مهمــی اســت کــه 
ــه منظــور تامیــن اســلب  ــدازی واحــد فوالدســازی ب ــا تســریع در برنامــه توســعه چشــم انداز و راه ان ب
مــورد نیــاز تولیــد ورق هــای خــاص و اســتراتژیک رقــم می خــورد. در ایــن خصــوص، خبرنــگار کتــاب 
ســال »مســیر اوج« بــا عضــو هیئت مدیــره شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان بــه گفت وگــو نشســته 
اســت. حســام خوشــبین فر، بــا تاکیــد بــر حفــظ موقعیــت اســتراتژیک شــرکت از طریــق تامیــن پایدار 
مــواد اولیــه، اشــاره می کنــد کــه اگــر فــوالد اکســین بتوانــد بــه زودی بــه واحــد فوالدســازی دســت 
ــه  ــت و ب ــد داش ــود نخواه ــرکت وج ــن ش ــدات ای ــت تولی ــی ای باب ــه نگران ــا هیچ گون ــد، طبع ــدا کن پی
نوعــی می تــوان امیــدوار بــود کــه در آینــده، ایــن مجموعــه در میــان چنــد شــرکت برتــر جهــان جــای 
ــد.  ــه حســاب می آی بگیــرد؛ هدفــی کــه تحقــق آن یکــی از برنامه هــای بلندمــدت فــوالد اکســین ب

#گفت_و_گو

سریر اکسین، طنین تولید

ارزیابــی شــما از وضعیــت فــوالد  ●
چیســت؟ اکســین 

بـا توجـه بـه اینکـه ورق  و لوله هـای فوالدی 
پروژه هـای ملـی نفت، گاز و پتروشـیمی کشـور 
طی سـال های گذشـته بـه طور کامـل از طریق 
واردات تامیـن می شـدند و شـرکت های داخلـی 
سـهم بسـیار اندکی در اجرای این گونـه پروژه ها 
داشـتند، بـا آغـاز تحریم هـای ظالمانـه، واردات 
جـدی  چالش هایـی  بـا  محصـوالت  این گونـه 
مواجـه شـد و در نهایت، به توقـف کامل واردات 
ایـن نـوع محصـوالت انجامیـد. به دنبـال اِعمال 
تحریم هـای ظالمانه و ناجوانمردانه علیه کشـور، 
عـالوه بـر ایجـاد زمینه بـرای توجه بـه صنایع و 
ظرفیت هـای داخلـی، موقعیـت شـرکت ها برای 
فعالیـت در ایـن زمینه به یک موقعیت حسـاس 
و اسـتراتژیک تبدیـل شـده اسـت تـا بـه نوعـی 
بـرای  را  فضایـی  تحریـم،  شـرایط  در  بتواننـد 

تسهیل و رونق تولید ایجاد کنند. 
اجـرای  راه  شـرایط،  ایـن  در  همچنیـن 
کـه  اسـتراتژیک،  و  ملـی  بـزرگ  پروژه هـای 
نیازمنـد ورق هـای فوالدی خاص بودند، باز شـد 
و بـه نوعـی اعتماد به تولید داخلی و اسـتفاده از 
تـوان شـرکت های داخلی بیش از گذشـته مورد 
توجـه قـرار گرفـت. خوشـبختانه در سـال های 
اخیـر )از حـدود دو سـال گذشـته تاکنـون( این 
مهـم به وقوع پیوسـته و شـرکت فوالد اکسـین 
توانسـته اسـت بـا اسـتفاده از تـوان خـود، در 
پروژه هـای اسـتراتژیک و ملـی کشـور در ایـن 
زمینـه نقش آفرینـی کند. این مهـم، در وضعیت 
رونـق تولیـد طـی سـال  جـاری، تاثیـر مثبت و 
خوبـی در سـودآوری و اسـتفاده از فرصت هـای 
به دسـت آمده بـرای تولیـد ورق هـای »API« و 
آلیـاژی در فـوالد اکسـین فراهـم سـاخت و این 
شـرکت، از این لحـاظ، در جایگاه مناسـبی قرار 
گرفتـه اسـت. بنابرایـن، بـا توجـه بـه شـرایط 
موجـود، بایـد بـا تالش مسـتمر بـرای حفظ آن 
گام برداریـم و در مسـیر ارتقـای آن، بـه تبییـن 

استراتژی های جدید بپردازیم. 
از  یکـی  اکسـین  فـوالد  حاضـر،  حـال  در 
نیـاز  مـورد  کاالی  تامیـن  اصلـی  حلقه هـای 
خطـوط لوله هـای نفـت و گاز بـه شـمار می  آید. 
ایـن موضـوع در بلندمـدت می توانـد بـر نقـش 
کلیـدی ایـن شـرکت بـه عنـوان حلقـه واسـط 
میـان صنعـت نفـت و فـوالد تاکیـد دوچنـدان 
داشـته باشـد تا از ایـن طریق، عـالوه بر تکمیل 
ورق  ظرفیـت  فـوالد،  پایین دسـت  زنجیـره 

»API« مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشـیمی 
در داخل کشور به طور کامل تامین شود.

آنچـه تمایـزی اساسـی میـان شـرکت فوالد 
اکسـین خوزسـتان با سـایر شـرکت های مشابه 
در سـطح دنیـا ایجـاد می کنـد محدودیت هـای 
گسـترده ناشـی از تحریم هـای بین المللی اسـت 
را  کـه می توانـد زمینـه توسـعه و خودکفایـی 
منطقـه  در  منحصربه فـرد  ایـن شـرکت  بـرای 
خاورمیانـه به وجـود آورد. اگرچه امـروزه تهدیِد 
تحریم هـا بـه فرصتی برای شـکوفایی و به وجود 

آمـدن ظرفیـت گسـترده تولیـد و اشـتغال در 
منطقـه خوزسـتان به ویـژه شـهر اهـواز تبدیـل 
شـده اسـت، نبایـد از یاد بـرد که ایـن موقعیت، 
بـا ارتقای روزافزون شـرکت از نظـر تکنولوژی و 
بـه چشـم اندازی روشـن  لجسـتیک، می توانـد 

دست پیدا کند. 

چــه  ● خوزســتان  اکســین  فــوالد 
راهبــردی بــرای افزایــش تولیــد محصوالت 

دارد؟ اســتراتژیک 
ابتـدا بایـد در نظر داشـت که شـرکت فوالد 
بـر  بسـیاری  مزیت هـای  خوزسـتان  اکسـین 
سـایر شـرکت های فـوالدی در طـول زنجیـره 

بـا  همجـواری  کارون،  رود  بـا  مجـاورت  دارد. 
منابـع گاز و بـرق اسـتان، دسترسـی آسـان به 
خلیـج  ورودی  طریـق  از  دریایـی  حمل ونقـل 
فـارس در کنار خطوط ریلـی و هوایی، نزدیکی 
به شـرکت  فـوالد خوزسـتان به عنـوان یکی از 
شـرکت های تامین کننـده مواد اولیه و سـهولت 
دسترسـی بـه صنایـع مصرف کننـده ورق هـای 
شـامل  نفتـی  لوله هـای  نیـاز  مـورد   »API«
شـرکت لوله سـازی اهواز و شـرکت لوله سـازی 
ماهشـهر جـزو مزیت هایـی اسـت کـه می تواند 
بـرای  را  و سـودآوری  تولیـد  افزایـش  زمینـه 
شـرکت بـه ارمغـان بیـاورد. از ایـن رو، یکی از 
اولویت هـای مجموعه به کارگیـری راهبردهایی 
اسـت کـه ضمن توسـعه خطوط تولیـد در کنار 
بـه  فوالدسـازی  واحـد  راه انـدازی  در  تسـریع 
عنـوان یکـی از واحدهـای تامین کننـده مـواد 
اولیـه مجموعـه، بتواننـد زمینـه تامیـن کامـل 

ظرفیت صنایع داخلی را به وجود آورند. 

ــده  ● ــای کاری آین ــن اولویت ه مهم تری
فــوالد اکســین از نظــر شــما چیســت؟

یکـی از مهم تریـن عوامـل در تکمیل زنجیره 
تولید شـرکت فوالد اکسـین، پایـداری در تامین 
مـواد اولیـه مورد نیـاز پروژه هـای ورق های نفت 
و گاز اسـت. بـا وجود اینکـه چالش هایی در این 
زمینه طی سـال های اخیر اختالل ناخواسـته ای 
را در رونـد تولیـد مجموعـه بـه وجـود آوردنـد، 
خوشـبختانه بـا همکاری شـرکت فـوالد مبارکه 
و  شـده اند  برطـرف  چالش هـا  ایـن  اصفهـان 
امـروزه می تـوان بـه تامیـن پایـدار مـواد اولیـه، 
شـامل تولیـد مسـتمر و تامیـن تختـال )مـواد 
اولیـه( مـورد نیـاز ورق هـای »API« و آلیاژی با 
ابعـاد و اوزان مناسـب خـط تولید، دسـت یافت. 
بنابرایـن یکـی از مهم تریـن اولویت هـای کاری 
آتـی و جاری شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان 
ضـرورت احـداث و راه انـدازی کارخانـه تولیـد 
اسـلب اسـت که عالوه بـر خودکفایـی در تولید 
و تامیـن مـواد اولیـه مناسـب و مـورد نیـاز در 
شـرکت فوالد اکسـین، ریسـک مواجهه بـا نبود 
مـواد اولیـه را به پایین ترین سـطح خـود خواهد 
رسـاند. از ایـن رو، بـا پیگیری هـای مسـتمر و 
همـکاری و مسـاعدت سـهامداران و هماهنگـی 
اعضـای هیئت مدیـره، اجـرای پـروژه مذکور در 
اولویـت اصلی شـرکت قـرار خواهد گرفـت و در 
این مسـیر از هیچ تالشـی برای تحقق آن دریغ 

نخواهد شد. 
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یکی از مهم ترین 
اولویت های کاری آتی 
و جاری شرکت فوالد 

اکسین خوزستان 
ضرورت احداث و 

راه اندازی کارخانه تولید 
اسلب است که عالوه 

بر خودکفایی در تولید 
و تامین مواد اولیه 

مناسب و مورد نیاز در 
شرکت فوالد اکسین، 

ریسک مواجهه با 
نبود مواد اولیه را به 

پایین ترین سطح خود 
خواهد رساند
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ریکاوری در فوالد اکسین
صنعــت فــوالد، بــه عنــوان یکــی از صنایــع اســتراتژیک، نقــش مهمــی در ارزآوری بــه کشــور بر عهــده دارد. 
ایــن صنعــت، بــه رغــم وجــود تحریم هــای بین المللــی علیــه کشــور، همــواره بــر نقــش توســعه ای خــود 
ــرکت های  ــی از ش ــتان یک ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ــد. ش ــد می کن ــد تاکی ــره تولی ــل کل زنجی در تکمی
اســتراتژیکی اســت کــه ضمــن تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال به ویــژه تامیــن ورق هــای مــورد نیاز 
صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی، نقــش مهمــی در منطقــه خاورمیانــه ایفــا 
ــیر  ــال »مس ــاب س ــگار کت ــتا خبرن ــن راس ــد. در ای می کن
ــین  ــوالد اکس ــرکت ف ــره ش ــو هیئت مدی ــا عض اوج« ب
ــل  ــت. ابوالفض ــته اس ــو نشس ــه گفت وگ ــتان ب خوزس
ــته  ــال گذش ــرکت در دو س ــت ش ــت موفقی ــی عل جنت
را ســایه تحریم هــا بــر کشــور می دانــد و معتقــد 
ــه  ــردن ب ــی ب ــم در پ ــای مه ــی از مولفه ه ــت یک اس
ــان  ــرکت در می ــن ش ــتراتژیک ای ــگاه اس ــت جای اهمی
ــه  ــا ک ــت. از آنج ــوده اس ــا ب ــی تحریم ه ــع داخل صنای
ــری  ــش رقابت پذی ــعه و افزای ــرای توس ــرمایه گذاری ب س
در بازارهــای جهانــی از اولویت هــای اصلــی ایــن شــرکت 
بــه شــمار مــی رود، در صــورت تــداوم ســرمایه گذاری بــه 
منظــور تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز صنایــع حســاس 
ــی  ــی ط ــطح جهان ــد در س ــش تولی ــار جه ــور، انتظ کش
چشــم انداز بلندمــدت فــوالد اکســین خوزســتان 
ــرا  ــره آن روز ف ــت و باالخ ــور نیس ــاری دور از تص انتظ

ــید. ــد رس خواه

در حــال حاضــر، وضعیت ســرمایه گذاری  ●
در صنعــت فــوالد کشــور را چگونـــه 

ــد؟ ــی می کنی ارزیابـ
اصوال سـرمایه گذاری در صنایع مختلف، به ویژه 
صنعـت مهـم و ارزآور فـوالد، یکی از شـاخصه های 
مهـم توسـعه ای در هـر کشـور شـناخته می شـود. 
بسیاری از کشـورها، با پیشبرد اهداف بلندمدت در 
صنعـت فوالد، به دنبال افزایش سـهم خـود از بازار 
بین المللی هسـتند تـا از این طریـق بتوانند ضمن 
افزایـش رقابت پذیری، بر توسـعه محصـوالت خود 
بیفزاینـد. ایـن موضـوع در صنعت فوالد کشـور به 
گونـه ای اسـت کـه بـر اسـاس طـرح جامع فـوالد، 
می بایسـت در سـال 1۴۰۴، صنعت فوالد به تولید 
۵۵ میلیـون تن برسـد. ایـن در حالی اسـت که در 

تـا  صـادرات ۲۰  تولیـد  بـر  مذکـور،  چشـم انداز 
۲۲میلیـون تـن فوالد در سـال 1۴۰۴ تاکید شـده 
اسـت. بـه نظـر می رسـد کـه بـرای تحقـق اهداف 
فـوق، الزم اسـت کـه سیاسـت صنعـت فـوالد بـه 
سـمت تولید محصوالت بـا ارزش افزوده باال سـوق 
پیدا کنـد تا به واسـطه چنین اسـتراتژی ای، عالوه 
بـر تکمیـل زنجیـره فـوالد، اهـداف صادراتـی این 

صنعت نیز محقق شوند. 

در  ● کشــور،  نیــاز  اســاس  بــر 
کــدام قســمت زنجیــره فــوالد بایــد 
ــود و  ــام ش ــتری انج ــرمایه گذاری بیش س

چیســت؟ آن  علــت 
جهان امـروز، جهان مبادالت چندجانبه اسـت، 

جهانـی که عـالوه بر تحسـین تحقـق خودکفایی، 
واردات و صـادرات محصـوالت مختلـف را ضـرورت 
حفظ و ارتقای مناسـبات بین المللـی می داند. برای 
توسعه این مناسـبات، نیاز است که زیرساخت های 
داخلـی به ویژه در صنعت فوالد و صنایع باالدسـتی 
تکمیل شـوند. مطالعـات امروز نشـان می دهند که 
پاشـنه آشـیل صنعت فوالد کشـور نقاط حساسی 
همچـون کنسـانتره و گندلـه اسـت. از ایـن رو، 
سـرمایه گذاری در این صنعـت، به ویژه در راسـتای 
تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولیـد گندلـه و 
فوالدسـازی، یکـی از الزامـات مهـم و اساسـی در 
تحقـق اهـداف 1۴۰۴ به حسـاب می آیـد. از طرف 
دیگـر، بایـد در نظـر داشـت کـه صنایـع فـوالدی 
جهـان برای افزایش رقابت پذیـری، در کنار حفظ و 
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ارتقـای جایگاه خـود در عرصه بین الملل، نیاز مبرم 
بـه تولید محصوالت با ارزش افـزوده باال یا تولیدات 
خـاص فوالدی دارند. ایـن موضوع در زنجیره فوالد، 
به ویـژه در انتهـای آن، عـالوه بر سـودآوری، مزیت 
رقابتـی ویژه ای را شـامل می شـود. تولیـد ورق های 
فـوالدی بـا گرید نفتی، در کنـار ورق هـای آلیاژی، 
یکی از اسـتراتژی های مهمی است که شرکت های 
بـزرگ بـرای توسـعه همه جانبـه خـود در طـول 

زنجیره فوالد به کار گرفته اند.

اصلی تریــن چالش هــای ســرمایه گذاری  ●
در صنعت فوالد کشــور چیســت؟

صنعـت فـوالد کشـور در مسـیر تولیـد طـی 
دهه هـای اخیـر، همـواره بـا چالش هـای عدیده ای 
مواجـه بوده اسـت کـه این چالش هـا، در مـواردی، 
خلل هایـی جـدی بـه پیکـره ایـن صنعـت وارد 
آورده اند. شـفاف نبـودن قوانین و مقـررات، در کنار 
صدور بخشـنامه های لحظه ای در این صنعت، جزو 
مهم تریـن چالش هـای پیـِش روی فوالد کشـور به 
حسـاب می آینـد. بنابرایـن بایـد توجه داشـت که 
الـزام در سـرمایه گذاری، همـواره تابـع مولفـه ای 
همچون گذر زمان اسـت. اگر کلنگ پروژه ای امروز 
بـر زمین زده می شـود، نبایـد انتظار داشـت که در 
مـدت زمان کوتاهی به نتایج دلخـواه در این زمینه 
رسـید. اصـوال هر پـروژه  ای بـه طـور میانگین بین 
سـه تـا پنـج سـال زمـان الزم دارد تـا عـالوه بـر 
بهره بـرداری کامـل، جایـگاه خـود را در صنایـع 
مختلف پیـدا کند و اصطالحا به اهـداف اولیه خود 
دسـت یابد. بنابرایـن برای تحقق چنین شـرایطی 
کـه می توانـد به جـذب سـرمایه گذار در این زمینه 
منتـج شـود، الزم اسـت کـه سیاسـت  های کالن 
فـوالد کشـور گام در مسـیر شـفافیت بگذارنـد تـا 
سـرمایه گذاران بتوانند با فراغ بال به سرمایه گذاری 

گسترده در این زمینه راغب شوند.
همان طـور کـه اشـاره شـد، تصویـب و ابـالغ 
بخشـنامه های متعـدد در صنعـت فـوالد یکـی 
دیگـر از چالش های مهم در این زمینه محسـوب 
می شـود. تنهـا در حدود یک سـال اخیر، نزدیک 
به ده بخشـنامه با قوانیـن و محتواهای مختلف و 
بعضا متضاد با یکدیگر به تصویب رسـیده اسـت. 
بخشـنامه تاریـخ 1 مـرداد 13۹۹ جـزو همـان 
صـادرات  و  تولیـد  کـه  اسـت  بخشـنامه هایی 
بسـیاری از شـرکت های فـوالدی را بـه چالـش 
کشـید، بـه طـوری کـه شـرکت های بـزرگ و 
اسـتراتژیک فـوالدی امـکان صـادرات را بـه طور 

کامل از دست دادند.

یکـی دیگـر از چالش هـای مهم صنعـت فوالد، 
تامیـن انرژی مـورد نیاز تولید )بـرق و گاز( در کنار 
تهیه تاسیسـات و تجهیزات زیربنایی در این زمینه 
اسـت. صنعت فـوالد، در ِشـمای کلی، یک صنعت 
انرژی بر شـناخته می شـود که طی فصول مختلف 
و بنا بر اقتضائات زمانی، نیاز به تمهیدات باالدستی 
بـه منظـور تامین انـرژی مورد نیـاز تولیـد دارد. به 
نظـر می رسـد کـه در بسـیاری از کشـورهای دنیـا 
پذیرفته شـده اسـت که نبایـد در فصولی همچون 
تابسـتان و زمستان، شـرکت های فوالدی با کمبود 

برق و گاز مواجه شوند.

ــت  ● ــین را در صنع ــوالد اکس ــگاه ف جای
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــور چگون ــوالد کش ف
شرکت فوالد اکسین خوزستان، به دلیل اهتمام 
ویـژه بـر تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال، 
توانسته است به جایگاهی خاص و منحصربه فرد در 
صنعت فوالد برسـد. در یک سـال اخیـر، با توجه به 
تشـدید تحریم هـای بین المللـی، فـوالد اکسـین 
توانسـت بخـش زیـادی از نیـاز صنایع نفـت، گاز و 
پتروشـیمی را در کشـور بـرآورده سـازد. تحقق این 
دسـتاوردها به تغییر شـرایط تولید محصـوالت این 
 »API« شـرکت از ورق های سـاختمانی به ورق های
مبتنـی اسـت کـه این تغییـر، زمینـه سـودآوری و 

جهش اقتصادی را به وجود می آورد.
بر اسـاس الزامات شرکت دانیلی )طراح و مجری 
تولید( در مسـیر تولید محصوالت فوالدی شـرکت، 
سـبد تولیـد ورق هـای »API«، ورق هـای آلیـاژی و 
ورق های سـاختمانی، به ترتیـب 6۰، 3۰ و 1۰ درصد 
تعریف شـده بود که این موضوع از ابتـدای راه اندازی 
شـرکت تا سـال 13۹7، روند معکوسی را طی  کرد و 
غالـب سـبد تولید محصوالت شـرکت بـه ورق های 

سـاختمانی اختصاص داشـت. این روند، بـا روی کار 
آمـدن مدیریـت جدیـد طی دو سـال اخیـر، رونقی 

دوباره به روح و جان شرکت داد.

اســتراتژی فــوالد اکســین در افزایــش  ●
حضــور  و  آلیــاژی  فوالدهــای  تولیــد 
ــت؟ ــی چیس ــای جهان ــر در بازاره پررنگ ت

بـا توجـه بـه سـطح تقاضـای داخلـی بـرای 
ورق هـای آلیـاژی در کنار ورق هـای »API« به ویژه 
در پروژه هـای متعـدد نفتـی، بـه نظـر می رسـد 
مشـکل خاصـی از جنبه تقاضا برای شـرکت فوالد 
اکسـین خوزستان وجود نداشته باشـد. با این حال، 
چشـم انداز بلندمـدت شـرکت تاکیـد می کنـد که 
مسـیر رسـیدن بـه توسـعه در آینـده، از دروازه 
صـادرات محصـوالت بـا ارزش افزوده گـذر خواهد 
کـرد و به همین منظور و با تحقق صـادرات، امکان 
تامیـن تجهیـزات و قطعـات مـورد نیـاز تولید نیز 
فراهـم خواهـد شـد. بنابرایـن صـادرات بخشـی از 
محصـوالت فوالد اکسـین در بلندمـدت، ضرورتی 
بـرای تامیـن قطعـات و تجهیـزات مورد نیـاز خط 
تولید به حسـاب می آیـد. پس اسـتراتژی صادرات 
بلندمـدت  بـاال در  افـزوده  بـا ارزش  محصـوالت 
می تواند ضمن ارزآوری مناسـب برای کشـور، فوالد 
اکسـین را به عنوان نماینده فوالد کشور در جایگاه 

برتر جهانی قرار دهد. 

ــده  ● ــین را در آین ــوالد اکس ــگاه ف جای
می کنیــد؟ پیش بینــی  چگونــه 

آینـده از آن کسـانی خواهـد بود کـه در طول 
و  اسـتراتژی  تدویـن  ضمـن  آن،  بـه  رسـیدن 
برنامه ریـزی مدون، بر توسـعه خواسـته های خود 
اصرار بورزند. از این رو، فوالد اکسـین خوزسـتان 
مسـیر چشـم انداز  در  برنامه ریـزی  و  طـرح  بـا 
بلندمـدت، ضمـن پایـش اختصاصـی و مـداوم 
طرح هـا و پروژه هـا، کیفیت و تکنولـوژی آن ها را 
و  پایـش  می دهـد.  قـرار  سـنجش  مـورد  نیـز 
فـوالد  تولیـد  تکنولـوژی  و  برنامه هـا  سـنجش 
اکسـین خوزسـتان قطعـا ارتقـای جایـگاه ایـن 
شـرکت در عرصـه جهانی را موجب خواهد شـد. 
بنابرایـن بـا توجه بـه اورهال اختصاصـی طی دو 
سـال اخیـر، در کنـار بازسـازی مـداوم، منظـم و 
کارشناسـانه خطـوط تولیـد، بایـد اذعان داشـت 
که ریل گذاری های توسـعه ای به شـکل مناسـبی 
صـورت گرفته اسـت و همیـن مولفه ها تضمینی 
بـرای توسـعه و موفقیـت اکسـین در بلندمـدت 

خواهند بود.

برای تحقق اهداف 
چشم انداز 1404 الزم 

است که سیاست 
صنعت فوالد به سمت 

تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باال سوق 

پیدا کند

#گفت_و_گو
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راه اندازی فوالدسازی 
برای رسیدن به اهداف بین المللی

ــب  ــی موج ــع نفت ــتفاده در صنای ــورد اس ــوالدِی م ــای ف ــم واردات ورق ه ــیر پرپیچ وخ مس
ــرد.  ــکل بگی ــتان ش ــین خوزس ــوالد اکس ــام ف ــا ن ــرکتی ب ــیس ش ــده تاس ــه ای ــد ک ش
ــه علــت حضــور صنایــع لوله ســازی در اســتان خوزســتان، زمینــه جانمایــی  همچنیــن، ب
ایــن شــرکت در شــهر اهــواز و در همســایگی فــوالد خوزســتان بــه وجــود آمــد. پــس از 
ــاه  ــروژه فــوق در بهمن م ــده شــدن شــرکت ایتالیایــی دانیلــی، پ برگــزاری مناقصــه و برن
ــرداری  ــه بهره ب ــال 1388 ب ــاه س ــوم خردادم ــا در س ــد و نهایت ــد زده ش ــال 1382 کلی س
ــا مشــاور ارشــد  ــاب ســال »مســیر اوج« ب ــگار کت ــن خصــوص خبرن کامــل رســید. در ای
مدیرعامــل شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان بــه گفت وگــو نشســته اســت. امیــر غالمــی 
اذعــان می کنــد کــه ایــن شــرکت، بــه علــت تولیــد ورق هــای فــوالدی مــورد اســتفاده در 
ــع داخلــی ایفــا می کنــد و  صنایــع حســاس و اســتراتژیک، نقــش مهمــی در میــان صنای
بــا توجــه بــه تکنولــوژی بــه روز و بازگشــت دوبــاره بــه تولیــد ورق هــای »API« و آلیــاژی 
بــه همــراه تغییــر سیســتم فــروش از کارمــزدی بــه مســتقیم، بایــد منتظــر شــکوفایی این 

شــرکت در عرصــه جهانــی بــود. 

ایــده شــکل گیری فــوالد اکســین چــه  ●
بــود و بــه چــه علــت در جانمایــی، اهــواز را 

انتخــاب کردیــد؟
در سـال 137۴، همزمـان بـا پـی بـردن بـه 
دشـواری های واردات ورق عریـض فـوالدی مـورد 
اسـتفاده در لوله هـای خـط انتقـال نفـت، گاز و 
پتروشـیمی، ایده تاسیس شرکت فوالد اکسین در 
وزارت نفـت شـکل گرفـت. پـس از ایـن بـود کـه 
موضـوع شـکل گیری فـوالد اکسـین بـه وزارت 
صنایـع وقـت ارجاع داده شـد تـا در این خصوص 
اقدامـات الزم صـورت پذیـرد. در ابتـدای بررسـی 
ایـن موضوع، عالوه بر اسـتان خوزسـتان به عنوان 
محـل جانمایـی این شـرکت، اسـتان های دیگری 
همچون کرمانشـاه و اصفهان نیـز مطرح بودند که 
بـه علـت حضور دو شـرکت لوله  سـازی بـزرگ در 
اسـتان خوزسـتان، تاسیس شرکت در شـهر اهواز 
بـه تصویـب رسـید. پـس از آن بـود کـه شـرکت 
فـوالد خوزسـتان، بـه عنـوان بزرگ ترین شـرکت 
فوالدی اسـتان، مسـئولیت راه اندازی پروژه فوق را 

بر عهده گرفت.

دانیلــی  ● شــرکت  انتخــاب  علــت 
ــا  ــود؟ آی ــه ب ــوژی چ ــز تکنول ــرای تجهی ب

شــرکت های دیگــری هــم مطــرح بودنــد؟
پـس از آنکه فوالد خوزسـتان اسـناد مـورد نیاز 
بـرای مناقصـه طرح مذکـور را نهایی کـرد، طرح با 
شـامل  خارجـی  بـزرگ  شـرکت  چهـار  حضـور 
 »Sms & Voest-Alpine« ،از ایتالیا »Danieli«

و  ژاپـن  از   »Nippon Steel« آلمـان،  از 
»Mannesman Demag« از اتریـش به مناقصه 

گذاشـته شـد کـه در نهایـت، شـرکت دانیلـی بـا 
۲۵۰میلیون دالر سرمایه گذاری، طرح فوالد اکسین 
را از آن خـود کرد. آغاز عملیـات راه اندازی طرح فوق 
از بهمن مـاه سـال 13۸۲ به صورت جـدی، همراه با 
حضـور شـرکت دانیلـی و در همسـایگی فـوالد 
خوزسـتان، کلید خورد. در فروردین ماه همین سال 
و پـس از به روزرسـانی اسـناد مشـارکت دانیلـی در 
راه انـدازی فوالد اکسـین، کلنگ اجرایـی کارخانه بر 
زمیـن زده شـد. بـر اسـاس مفاد قـرارداد، ایـن پروژه 
می بایسـت در طـول ۴۸ مـاه آماده و نهایی می شـد، 
اما به علت شـروع تحریم های خارجی علیه کشـور، 
تکمیل پروژه با هشـت ماه تاخیر به سـرانجام رسید. 
بودجـه بخش خارجـی و داخلی پروژه فوق به ترتیب 
۲۵۰ میلیـون دالر و ۲۰۰ میلیـارد ریـال بـود کـه 
جزئیـات آن در سـال 13۸۲ و بـا حضـور دو طـرف 
قـرارداد، مذاکره و تصویب شـد. این پـروژه در نهایت 

بـا 3۰۰ هـزار متر مکعـب بتن ریـزی، در کنار نصب 
1۲ هـزار شـمع و ۲3 هـزار تـن اسـکلت فلـزی بـه 
همـراه ۴۵ هـزار تن تجهیـزات مکانیکـی، با حضور 
رئیس جمهـور وقـت در سـوم خردادمـاه 13۸۸ بـه 

بهره برداری کامل رسید.
بـر اسـاس مفـاد قـرارداد بـا شـرکت دانیلـی، 
تامیـن پـروژه بر عهده این شـرکت بـود، در حالی 
کـه عملیـات نصـب و راه انـدازی را به طـور کامل 
مجری داخلی بر عهده داشـت. طبق سیاست های 
کالن آن دوره، اسـتفاده حداکثـری از توان داخلی 
بـه عنـوان یـک الـزام نـزد شـرکت های داخلـی 
مطـرح بود کـه به موجـب این موضـوع، نیروهای 
داخلـی بـه لحاظ وزنی حـدود ۵۰ درصد پـروژه را 
پیش بردند که شـامل اسـکلت فلـزی، کوره ها و... 
می شـد. البتـه فراینـد فـوق بـه طـور کامـل بـا 

نظارت شرکت دانیلی صورت گرفت. 

اســتراتژی های کوتاه مــدت و میان مــدت  ●
فــوالد اکســین چــه بــود و چقــدر از آن تــا بــه 

امــروز محقق شــده اســت؟
فـوالد اکسـین خوزسـتان، به عنوان بخشـی از 
حلقه مفقـوده صنعت فوالد، از همان ابتـدا بنا را بر 
تولیـد فلزهـای خـاص گذاشـت تـا در ایـن زمینه 

#گفت_و_گو

بتوانـد ارزش افـزوده مناسـبی را بـه زنجیـره فوالد 
بیفزایـد. بنابرایـن هدف عمـده این شـرکت، تولید 
ورق های با اسـتحکام باالست که در تولید لوله های 
نفـت و گاز، بـه همـراه مخـازن پتروشـیمی و بدنه 
کشـتی، مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. همـه موارد 
فـوق در فلـزات خـاص و اسـتراتژیک طبقه بنـدی 
می شـوند کـه اصطالحا نـام تجـاری آن را با عنوان 
اسـتاندارد »API« می شناسـند. در گـروه فلـزات 
آلیـاژی، حـدود 17۰ تـا 1۸۰ نـوع گریـد مختلـف 
وجـود دارد کـه هرکـدام از آن هـا بـه عنـوان یـک 

محصول استراتژیک شناخته می شوند. 
بـه نظـر می رسـد کـه بـا اِعمـال تحریم هـای 
بین المللـی و قطـع واردات ورق های فـوالدی گرید 
نفتـی، می توان پیش بینی ها بـرای راه انـدازی فوالد 
اکسـین را محقـق کـرد. نمونـه آن را می تـوان در 
پـروژه گـوره بـه جاسـک مشـاهده کـرد که خطی 
بسـیار اسـتراتژیک اسـت. در پروژه فوق، نزدیک به 
۴۰۰ هـزار تـن ورق فـوالدی مـورد اسـتفاده قـرار 
مبارکـه،  فـوالد  شـرکت های  و  اسـت  گرفتـه 
لوله سـازی اهواز و لوله سـازی ماهشهر شرکت های 

همکارِ فوالد اکسین در این پروژه هستند.
ظرفیـت ورق هـای فـوالدی مـورد نیـاز صنایع 
نفت، گاز و پتروشـیمی ۲ میلیون تن در سال است 
و در حـال حاضـر، ظرفیت فوالد اکسـین، به عنوان 

از  لحــاظ فنــی و تکنولوژیکــی، جایــگاه  ●
ایــن شــرکت در ســطح بین المللــی را 

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب چگون
تکنولـوژی مورد اسـتفاده در شـرکت، به روز و 
پیشـرفته اسـت و می تـوان از آن بـه عنـوان یک 
نمونـه منحصربه فـرد در خاورمیانـه نـام بـرد. بـا 
ایـن حـال، هیچ یـک از شـرکت های فـوالدی در 
 »2 LEVEL« سـطح کشور تکنولوژی اتوماسیون
 »1 LEVEL« را ندارند و غالبا دارای اتوماسـیون
هسـتند که عمدتا تجهیزاتی اسـت، در حالی که 
تجهیـز خط تولید فوالد اکسـین از همان ابتدای 
کارخانـه تـا انتهـا، به طـور کامل و در یک راسـتا 
بـه هم متصل اسـت. همچنین یکـی از تجهیزات 
خـاص شـرکت، »ACC« اسـت کـه آنالیز تولید 
صـورت  اسـتراتژیک  و  مهـم  تجهیـز  ایـن  بـا 
بـرای  ورق  خنک سـازی  سـرعت  می گیـرد. 
تجهیـزات  از  دیگـر  یکـی  گریدهـای مختلـف، 
تکنولوژیک مورد اسـتفاده در خط نـورد کارخانه 
تولیـد ورق فـوالدی اسـت. از جملـه انـواع ایـن 
تجهیـز می توان بـه »TMR« و »TCR« اشـاره 
داشـت کـه در کنـار سیسـتم عملیـات حرارتـی 
ایـن  بـه  باالیـی  تکنولوژیکـی  مزیـت  آنالیـن، 
شـرکت در بیـن ده شـرکت بـزرگ تولیدکننـده 

ورق فوالدی عریض در دنیا داده است.  
بـا وجـود ایـن، بـا آغـاز پـروژه فوالدسـازی 
ــ کـه در آن از جدیدتریـن تکنولـوژی  شـرکتـ 
ـ در اوایل سـال 1۴۰۰ و به  اسـتفاده شـده استـ 
بهره بـرداری رسـیدن آن طـی سـه سـال آینده، 
نزدیـک بـه یـک میلیـون و ۲۰۰ هزار تن اسـلب 
بـه عنـوان مـاده اولیه مـورد نیاز تولیـد ورق های 
فـوالدی در اختیـار شـرکت قـرار می گیـرد تـا 
بدین وسـیله، جرقه خودکفایی مـواد اولیه تولید 
نشـان  برآوردهـا  زده شـود.  اکسـین  فـوالد  در 
می دهنـد کـه بـا راه انـدازی پـروژه فوالدسـازی 
فوالد اکسین خوزسـتان، این شرکت در آینده ای 
نزدیـک بـه گل سرسـبد فـوالد کشـور تبدیـل 

خواهد شد. 

تصورتــان از آینــده فــوالد اکســین  ●
چیســت؟

تصویـر امـروز نشـان از آینـده ای روشـن در 
مجموعـه فـوالد اکسـین خوزسـتان می دهـد. 
تکمیـل طرح هـای توسـعه ای شـرکت و افزایش 
مزیـت رقابتـی در سـطح بین المللـی، یـک بـه 
یـک زمینـه توسـعه ایـن شـرکت را بـه وجـود 

خواهند آورد. 

تنهـا تولیدکننـده ورق  های فـوالدی مورد نیـاز در 
صنایـع مذکور، حـدود یک میلیـون و ۵۰ هزار تن 
بـه صـورت سـاالنه اسـت. برآوردهـای فوق نشـان 
می دهنـد کـه اسـتراتژی توسـعه شـرکت فـوالد 
اکسـین در راسـتای تامین نیاز کشـور در میانه راه 
قرار دارد و در صورت تکمیل طرح های توسـعه، راه 
بـرای جهش تولید و رسـیدن به تامین نیاز صنایع 

حساس کشور توسط اکسین هموار خواهد شد.

چــه عواملــی باعــث ُکنــدی رونــد تولید  ●
ورق هــای آلیــاژی در فــوالد اکســین شــده 
ــال  ــد در دو س ــد تولی ــت رش ــت؟ عل اس

ــد؟ ــه می دانی ــته را چ گذش
بایـد در نظر داشـت که هیچ گونـه امکانی برای 
واسـطه گری در زمینـه تولیـد ورق هـای آلیـاژی 
وجـود نـدارد. در واقع، بـا توجه به اینکه محصوالت 
فـوق در صنایع خاص نفتی و گازی مورد اسـتفاده 
قرار می گیرند، طبیعتا دسـت واسـطه ها یـا دالالن 
نیـز از ایـن بـازار کوتاه خواهد شـد. با این حـال، در 
زمینه تولیـد ورق های فوالدی، به علت اسـتفاده از 
آن هـا در صنعت سـاختمان، امکان واسـطه گری و 
داللـی وجـود دارد. ایـن موضـوع زمانـی اهمیـت 
می یابـد که توجه کنیم عمده تولید شـرکت فوالد 
اکسین خوزستان تا پیش از سـال 13۹۸ ورق های 
سـاختمانی، آن هـم بـه صـورت سیسـتم فـروش 
کارمـزدی بود که همیـن امر زمینه زیان ده شـدن 
این شـرکت را فراهم آورد. 16۴ میلیارد تومان زیان 
در سـنوات گذشـته، بـه همراه انباشـت تعهـدات، 
شـرکت را در موقعیت سـخت تولید و فـروش قرار 
داد. بنابراین، از دو سـال گذشـته و با تغییر رویه از 
تولید ورق سـاختمانی به ورق آلیاژی و »API« به 
همـراه تغییـر سیسـتم فـروش از کارمـزدی بـه 
مسـتقیم، نه تنهـا این شـرکت بـه ریـل واقعی 
تولید خود بازگشت، بلکه توانسـت سودآوری 

را به اوج خود برساند. 

#گفت_و_گو
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رخش سالمت بر قامت توسعه 
تعبیــر شــفافیت در جهــان صنعتــی امــروز نه تنهــا طرحــی بــرای تحقــق فضیلــت انســانی 
ــل فســاد و عــدم  ــه عنــوان عنصــری در مقاب اســت، بلکــه بســیاری از کارشناســان از آن ب
ــام می برنــد. شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان، بــه عنــوان یکــی از  ســالمت اقتصــادی ن
شــرکت های مهــم فــوالدی، از دو ســال گذشــته بــه ایــن ســو بــا ارائــه برنامه هــای متعــدد و 
متنــوع در راســتای تغییــر فرایندهــا از ســازوکار فــردی بــه ســازوکار جمعی )کمیســیون ها(، 
پرچــم شــفافیت را بــر ســردر اکســین برافراشــته کــرده اســت. در ایــن خصــوص خبرنــگار 
کتــاب ســال »مســیر اوج« بــا عضــو ســابق هیئت مدیــره شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان 
بــه گفت وگــو نشســته اســت. محمــود یارعلــی زاده، ضمــن تاکیــد بــر الزام فــوالد اکســین به 
تضمیــن ســالمت و شــفافیت معامــالت، تغییــر فراینــد خریــد و فــروش کارمــزدی بــه صورت 
ــه عنــوان عنصــری تاثیرگــذار مطــرح  ــن شــرکت، ب ــا وضعیــت ای مســتقیم را در رابطــه ب
ــه عنــوان  ــزرگ فــوالدی ب ــه بهره گیــری از فراینــد شــرکت های ب ــا اشــاره ب می کنــد. وی ب
معیــار  در ســودآوری، تحقــق نظــم و اصــول اداری بــا تشــکیل کمیســیون معامــالت شــرکت 
را، کــه جــزو مولفه هــای مهــم در رونــق تولیــد و ســودآوری شــرکت بــه حســاب می آیــد، 

ــد.  ــی می کن معرف

ــی و  ● ــی، مل ــای بین الملل ــه معیاره چ
شــرکتی ای بــرای شــفافیت و ســامت 

معامــات وجــود دارد؟
اصـوال حرکت به سـمت شـفافیت در تمام دنیا 
بـه عنـوان یک فضیلت بـرای شـرکت ها و عملکرد 
تولیـدی آن هـا مطرح می شـود. شـفافیت عنصری 
اسـت که می تواند رونق و سـودآوری را در شـمایل 
واقعـی خود نشـان دهد. بنابراین عمـده معیارهای 
بین المللـی، ملـی و شـرکتی در زمینـه سـالمت 
معامالت در بازارهای داخلی و خارجی بر کمیته ای 
سـاختن فرایندهـا اسـتوار اسـت کـه امـروزه آن را 
»کمیسـیون های تخصصی« می نامند؛ به این معنا 
کـه فرایندهـای خریـد و فـروش از دوش مدیریت 
بخش های مختلف به کمیسـیون تخصصی واگذار 
می شـود تا روال پاسـخگویی و ارائه اسناد شفاف در 
ایـن زمینـه بـر پایـه خـرد جمعـی متخصصـان و 

کارشناسان شرکت ها صورت بگیرد.

ــتای  ● ــین در راس ــوالد اکس ــرکت ف ش
شــفافیت در حــوزه معامــات چــه اقداماتــی 

ــت؟ ــام داده اس انج
فـوالد اکسـین خوزسـتان، بـه عنـوان یکـی از 
شـرکت های جوان و خالق، توانسـته اسـت طی دو 
سـال اخیر ضمـن پاالیش قوانین به ویـژه در فرایند 

معامـالت، در کنـار ایجـاد و احیـای کمیته هایـی 
همچون کمیتـه معامالت، کمیته فـروش، کمیته 
ایفای تعهدات، کمیته عالی منابع انسـانی و کمیته 
حسابرسـی،  به نوعی سـالمت معامـالت )خرید و 
فـروش( را بر اسـاس عرف بین المللی تضمین کند. 
همان طور که پیش تر اشـاره شـد، فوالد اکسـین با 
پیـروی از راهکارهـا و قوانین بین المللـی در زمینه 
سـالمت معامالت، امور جاری و عملیاتی شرکت را 
از سیاسـت فردی به سیاسـت جمعی تغییر داد. با 
ایجـاد کمیسـیونی تخصصـی بـه نام کمیسـیون 
معامالت، تمامی مسـائل و موضوعات طرف معامله 
شـرکت، به ویـژه در زمینه خرید و فـروش، به بحث 
و بررسـی گذاشـته می شـود. از سـوی دیگـر، بـا 
اصـالح دسـتورالعمل ها و مصوباتی که می بایسـت 
کمیته های مختلف در آن شـرکت داشـته باشـند، 
عملکرد اکسـین در راستای تحقق شفافیت، شامل 
معامـالت ورودی و خروجـی شـرکت، بـه نتایـج 
قابل تاملـی رسـیده اسـت. بـرای مثـال، آیین نامـه 
فـروش جزو همـان آیین نامه هایی بود کـه عالوه بر 
اصـالح، قوانیـن آن در یـک بخش جدید بـا عنوان 
کمیتـه معامالت ادغام شـد تـا از ایـن طریق بتوان 
ضمـن افزودن و تطبیـق قوانین فـروش در کمیته 
معامالت، زمینه شفافیت و سالمت اداری معامالت 

را در حال و آینده به وجود آورد. 

اهمیت کمیسـیون معامالت در عملکـرد آن به 
عنـوان بـازوی نظارتـی و حسابرسـی هیئت مدیره 
اسـت. به نظر می رسـد که گسـتردگی فرایندهای 
معامالتـی در شـرکت هایی ماننـد فـوالد اکسـین 
اقتضـا می کنـد کـه رونـد آن هـا از شـخصی بـه 
کمیتـه ای سـوق پیدا کند تـا از ایـن طریق، ضمن 
و  بررسـی  روش هـای  در  تسـریع  و  تسـهیل 
گزارش دهـی پیرامـون معامـالت، فراینـد نظـارت، 
بررسـی و نتیجـه عملکردهـا بـه صـورت کامـال 
تخصصـی و با حضور مدیـران بخش های مرتبط با 

هر معامله در کمیسیون معامالت صورت  پذیرد. 

اعضــای کمیســیون معامــات شــرکت  ●
فوالد اکســین خوزســتان چنــد نفرنــد و چه 

ــد؟ ــمت هایی دارن ِس
بر اسـاس عرف بین المللی، اعضای کمیسـیون  
معامـالت بـه دو بخـش اعضـای اصلـی و اعضـای 
علی البدل تقسـیم بندی می شـوند. ایـن دو بخش، 
هرکـدام بـا پنـج نفـر )شـامل مدیـران رده هـای 
مختلف یک شـرکت(، الزامات فرایندها و طرح های 
پیشـنهادی را مورد بررسـی قرار می دهنـد. الزامات 
طرح هـای پیشـنهادی زمانـی اهمیـت می یابد که 
مدیـران بخش هـای مرتبط بـا موضوع هر جلسـه 
نظـرات خـود دربـاره مزایـا و عواقـب توجـه و عدم 

#گفت_و_گو

توجـه به الزامـات در این زمینـه را ارائه می دهند. با 
ایـن حال، نماینـده مدیرعامل، رئیس کمیسـیون، 
دبیـر کمیسـیون )بـدون حـق رای(، مدیـر تولید، 
مدیر مالی و... جزو برخی از اعضای این کمیسـیون 
مهـم بـه حسـاب می آینـد کـه بـه واقـع، نقشـی 
اساسـی در پیگیری شـفافیت معامالت شرکت به 

عنوان یک عنصر فضیلت محور ایفا می کنند.

ــات  ● ــای معام ــوص آیین نامه ه در خص
کوچــک، متوســط و بــزرگ شــرکت فــوالد 

ــح بفرمایید.  ــین توضی اکس
معامالت شـرکت در هرکدام از سه فرایند فوق، 
جـزو منحصربه فردتریـن فرایندهـا در میان سـایر 
بـر  بـه حسـاب می آینـد.  شـرکت های فـوالدی 
اسـاس عـرف شـرکت های بـزرگ، معامـالِت تـا 
سـقف ۴۵۰ میلیون تومان جزو معامالت متوسـط 
و بـاالی رقـم فوق جـزو معامالت بزرگ محسـوب 
می شـوند. این تقسـیم بندی بر اسـاس معیارهایی 
اقتصـاد  وضعیـت  و  نقدینگـی  تـورم،  همچـون 
بین المللی شـکل می گیرد که در برخـی از موارد و 
بـر اسـاس معیارهـای داخلـی هر شـرکت، قابلیت 
تغییـر دارد. در شـرکت فوالد اکسـین، تـا پیش از 
جلسـه یـک مـاه گذشـته کمیسـیون در آذرمـاه 
13۹۹، معامـالت تـا سـقف ۲۵ میلیـون تومان به 
عنـوان معامـالت متوسـط تلقی می شـد کـه این 
مسـئله به تحقق شـفافیت فرایند خریـد و فروش، 
کمک شـایان توجهی می کرد. بـا این حال، مصوبه 
فـوق )سـطح معامالت متوسـط شـرکت( پـس از 

مدتی، ضمن بازنگری مجدد در کمیسـیون، به 
رقـم 3۰۰ میلیون تومان افزایـش پیدا کرد که 
علـل عمـده آن را می تـوان تـورم، نقدینگـی و 
مشـکالت اقتصاد کالن عنوان داشـت. اگر طی 
سـال گذشـته امکان خرید برخی تجهیزات یا 
مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـط تولیـد با رقـم ۲۵ 

میلیون تومان وجود داشـت، امسال به دلیل 
جهش تورمی ناشـی از تحریم های ظالمانه، 
رقم هـا بـه چندیـن برابـر افزایـش یافتـه 

اسـت. بنابراین کمیسـیون تصویب کرد 
که سـقف معامالت متوسـط بـه 3۰۰ 
میلیـون تومان ارتقا پیدا کنـد تا از این 
طریـق، حجـم پرونده هـای ضـروری 

کمیسـیون بـه حداقـِل ممکن برسـد. همه مـوارد 
فـوق در راسـتای ایجـاد شـفافیت و سـالمت در 
معامـالت شـرکت صـورت گرفت کـه نتایـج آن را 
منحصربه فـرد  نظـم  و  سـودآوری  در  می تـوان 
معامـالت )بـه رغـم نبود حسـاب بانکی بـه همراه 

دسته چک(  مشاهده کرد. 

بــا  ● آیین  نامه هــا  ایــن  تفــاوت 
ــت  ــرکت ها چیس ــایر ش ــای س آیین نامه ه
و چــه نقشــی در افزایــش شــفافیت و 

ســامت معامــات دارنــد؟
یکـی از مهم تریـن سیاسـت های شـرکت در 
راسـتای افزایش هرچه بیشـتر سالمت معامالت، 
بهره گیری از فرایندهای مثبت مورد اسـتفاده در 
واقـع،  در  اسـت.  هم ردیـف  سـایر شـرکت های 
ارتقـای سـطح  بهبـود و  بـرای  فـوالد اکسـین 
بنچمـارک،  انجـام  ضمـن  معامـالت،  سـالمت 
بـزرگ  بـا شـرکت های  تعامـالت خـود  سـطح 
کـرده  حفـظ  را  فـوالدی  شـرکت های  به ویـژه 
اقتصـادی  شـدن  بـه  ایـن طریـق  از  تـا  اسـت 

فرایندهای داخلی دسترسی پیدا کند.
با این حال، مهم ترین اقدام شـرکت در راسـتای 
بهبـود فرایندها، به ویژه در مسـیر خریـد و فروش، 
تغییر فراینـد فروش کارمزدی به فروش مسـتقیم 
اسـت. اگرچه فروش مسـتقیم به خودی خود و در 

منابـع علمـی مزیـت بیشـتری نسـبت بـه فروش 
کارمـزدی نـدارد، نبایـد از یـاد بـرد که تغییـر این 
از  یکـی  اکسـین  فـوالد  شـرکت  در  فراینـد 
شـجاعانه ترین و مهم تریـن تصمیماتـی بـود کـه 
وضعیـت شـرکت را از سـایه  ای تیـره به روشـنایِی 
آفتـاب کشـاند. علـت این موضـوع، سیاسـت تیم 
مدیریتـی جدید بود که اصراری تمام نشـدنی برای 
دسـتیابی بـه بهـای تمام شـده محصـوالت از خود 
نشـان می دادند. بـه همین خاطر، اسـتخراج بهای 
تمام شـده تولیـد، شـرکت را بر این نکتـه آگاه کرد 
کـه در کجای بهای تمام شـده ایسـتاده اسـت تا از 
ایـن طریـق بتوانـد راهکارهایـی تخصصـی بـرای 
دسـتیابی بـه سـود یک برابـری نسـبت بـه بهـای 
تمام شـده ارائـه دهـد. اینجـا بـود که پـس از اعالم 
بهای تمام شـده در جلسـه هیئت مدیره، همه اعضا 
تصویـب کردنـد که مجموعـه در صورتـی مجاز به 
معاملـه دسـتمزدی خواهـد بـود کـه حداقل کف 
قیمتی، دوبرابر بهای تمام شـده باشـد. بنابراین اگر 
بهـای تمام شـده تولیـد بـه عنـوان هزینـه واقعـی 
شـرکت تلقی شود، منطقی اسـت که سود شرکت 
حـدود یک برابر بهای تمام شـده باشـد. پس مصوبه 
تعییـن کـف کارمـزد در هیئت مدیـره بـه مقـدار 
دوبرابـر قیمـت تمام شـده محصـوالت بـه منظـور 
صیانـت از آورده شـرکت )که همانا ارزش سـرمایه 
سـهامداران اسـت( بـه تصویـب رسـید. این هـا و 
بسـیاری از دیگـر موارد جـزو اقدامـات کالن فوالد 
اکسـین در راسـتای تحقـق شـفافیت و سـالمت 
معامالت به حسـاب می آینـد. ناگفته نماند که آمار 
و ارقـام، گواهـی اسـت بـر اینکـه بـه دلیـل 
تبیین اسـتراتژی، موفقیت شرکت بیشتر از 

گذشته شده است.
بـا ایـن حـال، انسـجام و یکدلـی تیـم 
مدیریتی به گونه ای رقم زده شـد که ضمن 
اتفاق نظـر در موضوعات مختلف شـرکتی، 
برابـر  در  را  اکسـین  فـوالد  موقعیـت 
اسـتوارتر  کـرد.  متعـدد،  چالش هـای 
اعضـای  نظـر  ُحسـن  بـا  بنابرایـن 
مدیریتـی فـوالد اکسـین در مسـیر 
پرپیچ وخم تولید، به نظر می رسـد 
آینـده  در  تیـم  ایـن  موفقیـت 

تضمین شده باشد.

#گفت_و_گو
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اکسیـن بایـد جهـانی شـود
امــروزه تنــوع بخشــیدن بــه محصــوالت و تولیــد محصــوالت اســتراتژیک در راســتای رقابت 
در بازارهــای جهانــی یکــی از اولویت هــای بنیادیــن شــرکت های بــزرگ فــوالدی اســت. در 
ایــن خصــوص شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان، بــا وجــود ســابقه ای نه چنــدان طوالنــی، 
توانســته اســت ضمــن دســتیابی بــه دانــش تولیــد محصــوالت اســتراتژیک مــورد اســتفاده 
در صنایــع حساســی همچــون نفــت، گاز و پتروشــیمی، مزیــت رقابتــی بی شــماری را بــرای 
رقابــت در عرصــه بین المللــی بــه وجــود آورد. در ایــن راســتا خبرنــگار کتــاب ســال »مســیر 
اوج« بــا )عضــو ســابق هیئت  مدیــره شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان( و مشــاور مدیرعامل 
ــا مقایســه  ــم ســلمان پور، ب ــه گفت وگــو نشســته اســت. کری ــی ب ــور بازرگان شــرکت در ام
ــا ســال های گذشــته،  موفقیت هــای تولیــد محصــوالت اســتراتژیک طــی دو ســال اخیــر ب
رفــع ممنوعیــت صادراتــی را بــه عنــوان راهــی بــرای جهــش وضعیــت بازرگانــی و فــروش 
ــد. ــه می خوانی ــو را در ادام ــن گفت وگ ــل ای ــد. متــن  کام محصــوالت اکســین اعــالم می کن

شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان چه  ●
ــوص  ــزی ای در خص ــتراتژی و برنامه ری اس
ــوالت  ــی( محص ــی و خارج ــروش )داخل ف

اتخــاذ کــرده اســت؟
شـرکت فوالد اکسـین، با توجه به رسالت اصلی 
خـود در راسـتای تولیـد محصوالت اسـتراتژیک با 
تدویـن اسـتراتژی بلندمـدت فروش محصـوالت و 
ارائه آن به بازار داخلی و خارجی، توانسته است گام 
بلندی در راسـتای تحقق فروش بهینه بـردارد. در 
واقـع، عرضـه محصـوالت دارای ارزش افـزوده 
باالتـر در بازارهـای هدف می توانـد ویژگی ها و 
توانمندی هـای اکسـین را به شـکل واقعی و 
در سـطح جهانـی نمایان کنـد. محصوالتی 
همچـون فوالدهـای سـری »API« )مورد 
استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی(، 
به همـراه فوالدهای آلیـاژی، دو محصولی 
هسـتند که عـالوه بر تامین نیـاز داخلی، 
می تواننـد ضمـن  صـادرات،  طریـق  از 
تامیـن ارز مـورد نیـاز و خرید تجهیزات 
افـزوده  ارزش  تولیـد،  خـط 
قابل مالحظـه ای را بـرای مجموعـه به 

وجود آورند.  

در دو ســال گذشــته،  ●
چه تحوالتــی در بخــش بازرگانی 
ــه و ایــن  شــرکت صــورت گرفت

ــرای شــرکت  تحــوالت چــه دســتاوردهایی ب
داشــته اســت؟

در سـال های گذشـته، به دلیل نبود شفافیت و 
بهره گیـری نکـردن از توانمندی هـای واقعـی فوالد 
اکسـین، وضعیـت معامـالت )خریـد و فـروش( 
شـرکت بـه گونـه ای بحرانـی بـود کـه در مـواردی 
زیان هایـی بـه مجموعـه وارد می کرد. بـرای مرتفع 
کـردن مشـکالت سـنوات گذشـته، ابتـدا اقدامات 
مناسـبی برای اصالح قوانیـن و آیین نامه ها، به ویژه 
گرفـت.  معامـالت، صـورت  آیین نامـه  حـوزه  در 
آیین نامـه معامالت، با توجـه به نقش مهمی که در 
تنظیم و ایجاد سـودآوری برای شـرکت به واسـطه 
خریـد مواد اولیه و فـروش محصول نهایـی دارد، از 
نظـر نظام هـای کنترلی وضعیت نامطلوبی داشـت. 
به این منظـور، آیین نامه معامالت بـه طور اجمالی 
و آیین نامـه فـروش به صورت خاص مـورد بازنگری 
و اصـالح قـرار گرفت و پـس از آن، فرایندی اجرایی 
تعریـف شـد تـا از طریـق آن بتـوان از رعایـت 
آیین نامه هـا و تحقـق اهـداف شـرکت اطمینـان 
تشـکیل  انجام شـده  اقدامـات  جملـه  از  یافـت. 
کمیتـه ای بود کـه بتوانـد از تصمیم گیـری فردی، 
به ویـژه در حـوزه فـروش، توسـط مدیر فـروش و یا 
مدیرعامـل به تنهایـی جلوگیری کنـد. کار کمیته 
مـورد نظـر بـرآورد قیمت هـای پایـه بـه صـورت 
هفتگـی بر اسـاس شـرایط بـازار تعریف شـد تـا از 
طریـق آن، مدیر فروش ملزم بـه پیروی از مصوبات 

#گفت_و_گو

کمیتـه و موظـف بـه ارائـه گـزارش ماهیانـه بـه 
هیئت مدیـره شـرکت شـود. بـرای اینکـه بتـوان 
گزارش هـای مدیـر فـروش را در تـرازوی شـفافیت 
قرار داد، تصمیم گرفته شـد تا مدیریت حسابرسی 
داخلـی، بـه عنـوان بـازوی نظارتـی هیئت مدیـره، 
نظارتـی دقیق بر عملکرد این بخش داشـته باشـد 
تـا صحه گـذاری اقدامات بخش اسـتراتژیک فروش 

به سرانجام برسد. 
تحـول دوم بـه تنظیم قرارداد فـروش و الزام به 
فـروش  معامـالت  بـرای  قـرارداد  از  اسـتفاده 
محصـوالت از ابتـدای سـال 13۹۸ مرتبط اسـت. 
مذکـور  تاریـخ  از  پیـش  تـا  اکسـین  مجموعـه 
محصـوالت  فـروش  بـرای  قـراردادی  هیچ گونـه 
منعقـد نمی کـرد و فـروش محصـوالت حتـی بـه 
صورت نسـیه فقـط با صـدور یـک پیش فاکتور با 
امضـای فـروش انجـام می شـد. بـه کار نگرفتـن 
قـرارداد در معامـالت فـروش محصوالت شـرکت 
باعـث تبیین نشـدن روابـط خریدار و فروشـنده و 
ایجـاد چالش هـای متعدد حقوقی و قضایی شـده 
و به ویـژه در خصـوص معامالت نسـیه، شـرکت را 
در دریافـت ارزش کاالی تحویلـی بـا معضالتـی 

مواجه کرده بود. 

چالش هــای پیــش ِروی شــرکت در  ●
بخــش بازرگانــی کدام انــد و چــه تدابیــری 

ــیده اید؟  ــا اندیش ــل آن ه ــرای ح ب
ابتـدا بایـد در نظـر داشـت کـه فـوالد اکسـین 
محصوالتـی تولیـد می کند که عمـال در خاورمیانه 
هیـچ رقیبی ندارنـد. بنابرایـن ضـرورت دارد که در 
ابتدا، ضمن تامین نیاز داخل، در راسـتای تامین ارز 
مـورد نیاز خریـد تجهیزات خط تولید و مشـارکت 
اقداماتـی بـرای  افزایـش صـادرات غیرنفتـی،  در 
صـادرات محصـوالت صورت پذیـرد. از طرف دیگر، 
در راسـتای حمایت از تولیدات داخلـی، باید واردات 
محصوالتـی کـه در داخل امکان تولیـد آن ها وجود 
واردات  تسـهیل  سیاسـت  و  شـود  ممنـوع  دارد 
سرنوشـت  تـا  نشـود  دنبـال  فـوالدی  ورق هـای 
واحدهای صنعتی داخل کشـور به محـاق نرود. این 
موضـوع ممکن اسـت در بلندمـدت چالش مهمی 
بـرای شـرکت باشـد و برنامه هـای توسـعه ای آن را 

تحت الشعاع قرار دهد. 
تامیـن مـواد اولیـه در بلندمـدت یکـی دیگر از 
چالش هایی اسـت که می تواند مشـکالتی اساسـی 
بـرای فـوالد اکسـین به وجـود آورد. شـرکت فوالد 
مبارکـه اصفهان تنها تامین کننده مـواد اولیه مورد 

 »API« نیاز کارخانه اکسـین برای تولید ورق هـای
محسـوب می شـود و برنامه توسـعه ای این شرکت 
نشـان می دهـد کـه طی سـه سـال آینـده، پـروژه 
نـورد ۲ آن بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. بـا بـه 
بهره بـرداری رسـیدن این طـرح، فـوالد مبارکه نیز 
 »API« به جمع تولیدکنندگان ورق های آلیـاژی و
خواهد پیوسـت و قطعاً مـواد اولیه مورد نیـازش را، 
اکسـین  فـوالد  بـه  تاریـخ  آن  از  پیـش  تـا  کـه 
می فروخـت، خـود مـورد اسـتفاده قرار می دهـد. از 
ایـن رو، الزم اسـت کـه فـوالد اکسـین در مسـیر 
تامیـن مواد اولیه مورد نیاز خود، مسـیر جدیدی را 
بیابـد تـا از این طریق بر چالش های پیـش ِرو چیره 
شـود. طرح فوالدسازی اکسـین، به منظور رسیدن 
بـه خودکفایـی در تامین مـواد اولیه شـرکت، برای 
سـهامداران و هیئت مدیره محترم اهمیت داشـت و 
آن هـا اجـرای آن را پیگیـری کردند. بـا کلنگ زنی 
ایـن طـرح و بـه بهره برداری رسـیدن آن طی سـه 
سـال آینده، به نظر می رسـد که چالش مـواد اولیه 
بـه طـور کامـل مرتفـع شـود. بـا راه انـدازی پـروژه 
فوالدسـازی، ظرفیـت فـوالد اکسـین ۲۵ درصـد 

افزایش می یابد.

ــرکت  ● ــروش ش ــد و ف ــزان تولی کل می
فــوالد اکســین بــه تفکیــک در چنــد ســال 

ــت؟ ــوده اس ــدر ب ــته چق گذش
ظرفیـت تولیـد شـرکت حـدود یک میلیـون و 
۵۰هـزار تن مشـروط بـه تامین اسـلب با ضخامت 
سـیصد میلی متر و عرض ۲ هـزار و ۲۰۰ میلی متر 
اسـت کـه در کشـور تولید نمی شـود. تنها اسـلب 
تولیدشـده در کشـور ضخامتی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
و  هـزار  یـک  تـا   ۲۰۰ و  هـزار  یـک  عـرض  و 
۸۰۰میلی متـر دارد کـه عمال نیاز واقعی اکسـین را 
اسـاس  بـر  و  حـال  ایـن  بـا  نمی کنـد.  تامیـن 
ظرفیت هـای موجـود، تولیـد اکسـین بـه دلیـل 
کمبود همین اندازه از اسـلب تولیدی در کشـور، به 
حـدود 7۰۰ هـزار تن طی سـال  13۹۸ رسـید که 

همین رقم رکورد ده سال اخیر محسوب می شود.  
آمـار نُه ماهه سـال جاری نیز نشـان می دهد که 
تولید، نسـبت به مدت مشـابه طی سـال گذشـته، 
رشـد چشـمگیری داشـته اسـت. عالوه بر این، 7۰ 
 »API« درصد تولید اکسـین شـامل ورق هـای رده
اسـت. تولید ورق هـای »API«، به عنـوان ورق های 
اسـتراتژیک مـورد اسـتفاده در صنایع نفـت و گاز، 
جـزو ماموریت هـای اصلی این شـرکت به حسـاب 
می آیـد و بـا ارتقـای سـبد تولیـد این محصـوالت، 

ارزش افـزوده زیـادی نصیـب شـرکت خواهد شـد. 
پـروژه گـوره بـه جاسـک )خط لولـه انتقـال نفت( 
جزو طرح هایی اسـت که زمینه توسـعه محصوالت 
اکسـین را بـه وجـود آورد. تامین حـدود 366 هزار 
تـن ورق مـورد نیاز پروژه فـوق یکـی از رکوردهای 
مهـم در طـول تاریـخ این شـرکت و کل کشـور به 

حساب می آید. 
از دیگـر دسـتاوردهای تولیـدی ای کـه رونـق 
فـروش  تنـوع  و  بازرگانـی  زمینـه  در  مناسـبی 
محصـوالت اکسـین ایجـاد کـرده آغاز تولیـد ورق 
»X70« از ابتـدای آذرمـاه سـال جـاری اسـت کـه 
عمدتـا برای نیـاز وزارت نفت در عـرض ۴/۵ متر به 
تولیـد می رسـد. بـه نظر می رسـد کـه بـا توجه به 
قـرارداد منعقـده فـوالد اکسـین بـا وزارت نفت در 
راسـتای تامیـن ورق مـورد نیـاز لوله هـای نفتی، تا 
سـال 1۴۰1 عمـال نیـاز داخلی بـه ورق هـای مورد 

نظر تامین خواهد شد. 

ــرکت  ● ــوالت ش ــادرات محص ــار ص آم
ــه  ــر چگون ــال اخی ــد س ــی چن ــین ط اکس

ــت؟ ــوده اس ب
برنامـه صادراتـی از اهـم برنامه هـای بازرگانـی 
شـرکت فوالد اکسـین است. بر اسـاس چشم انداز 
1۴۰۴، تولیـد فـوالد کشـور بـه ۵۵ میلیـون تـن 
افزایـش پیـدا می کنـد. ایـن در حالی اسـت که تا 
آن زمـان، بـازار داخلـی بـه ۲۰ تـا ۲۵ میلیون تن 
فـوالد نیـاز خواهـد داشـت و مابقی آن، بـه عنوان 
مـازاد، بایـد در بازارهـای هـدف صادراتـی عرضـه 
شـود. بنابراین حضور مسـتمر در بازارهای جهانی 
ویـژه ای  اهمیـت  از   1۴۰۴ افـق  تحقـق  بـرای 

برخوردار است. 
اگر ممنوعیت وضع شـده توسـط وزارت صمت 
بـرای صـادرات رفع شـود، یقینا جهـش صادراتی 
مناسـبی در فوالد اکسـین به ثمر خواهد نشست. 
بـر اسـاس رایزنی هـای صورت گرفته، امید اسـت 
کـه به زودی ممنوعیـت صادرات محصـوالت رفع 
شـود؛ زیـرا ورق هـای غیرتجاری ماننـد »API« و 
ورق هـای آلیـاژی مشـمول بخشـنامه عرضـه در 
بـورس کاال نمی شـوند و صـادرات ورق شـرکت 
فوالد اکسـین خوزسـتان نباید به عرضـه ورق در 
بـورس کاال منـوط گردد. شـواهد نشـان از بهبود 
شـرایط و رفع ممنوعیـت صـادرات در این بخش 
دارنـد که با تحقـق آن، بخـش بازرگانی به بخش 
فعـال ایـن شـرکت در عرصـه بین المللـی تبدیل 

خواهد شد. 

#گفت_و_گو
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اکسین، سرآمد صنعت فوالد غرب آسیا
شــرکت های صنعتــی در قــرن جدیــد تمایــل زیــادی بــه ارتقــای جایــگاه خــود در توســعه 
ــرف  ــا ص ــرکت ها، ب ــن ش ــد. ای ــوالت دارن ــد محص ــادرات و بِرن ــد، ص ــه تولی همه جانب
هزینه هــای هنگفــت در مســیر تحقــق اهــداف برنامــه توســعه، ســعی می کننــد هماننــد 
ســایر شــرکت های اثرگــذار در دنیــا، بــه باالتریــن جایــگاه حقیقــی و حقوقــی در صنایــع 
مختلــف دســت پیــدا کننــد. در ایــن میــان، شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان، بــا تولیــد 
ــازی،  ــازی، لوله س ــیمی، کشتی س ــت، گاز، پتروش ــوزه نف ــتراتژیک در ح ــوالت اس محص
ــتای  ــد در راس ــه می توان ــت ک ــرده اس ــدا ک ــت پی ــدی اهمی ــه ح ــازی و...، ب ساختمان س
ــرز  ــرکت، م ــتگاه ش ــد و خاس ــول، بِرن ــر محص ــه عنص ــعه س ــرای توس ــزی ب برنامه ری
جایگاه یابــی خــود را در عرصــه بین المللــی جابه جــا کنــد. ایــن موضــوع تــا آنجــا پیــش 
رفتــه اســت کــه ایــن شــرکت، بــا تولیــد اســتراتژیک ورق هــای فــوالدی عریض، توانســته 

اســت جایــگاه نخســت تولیــد در کشــور و خاورمیانــه را داشــته باشــد.

کریسـتوفر الوالک، نویسـنده کتـاب »اصـول 
بازاریابـی و خدمـات«، در یکـی از بندهـای کتـاب 
فـوق، جایگاه یابـی را فراینـِد یافتن و اسـتقرار یک 
جـای متمایـز در بـازار عنـوان می کنـد کـه از نظر 
بـر  شـرکت  یـک  پیشـنهادهای  مشـتریان، 
جایگزین های رقابتی آن پیشـنهاد، برتری بیشتری 
دارد. تئـوری الوالک زمانـی کامـل می شـود که به 
مولفه های سـه گانه شـرکت های صنعتـی به مثابه 
مجموعه هایـی بالقوه بـرای خلق کسـب و کارهایی 
واقـع،  در  کـرد.  توجـه  تعیین کننـده  و  بـزرگ 
جای گـذاری مولفه های فوق، شـامل محصول، بِرند 
و شـرکت، به گونـه ای فعلیـت می یابد کـه هرکدام 

الزم و ملزوم یکدیگر محسوب  شوند.
کشـورهای  در  امـروزه  راسـتا،  همیـن  در 
توسـعه یافته، شـرکت های موفـق، بـرای رقابت و 
حضـور در بازارهـای جهانـی، گام هـای بلندی به 
سـمت تنوع بخشـی محصـوالت برداشـته اند. در 
ایـن میـان، شـرکت های فـوالدی بـرای ارتقـا و 
توسـعه، اقـدام بـه تولیـد محصـوالت بـا ارزش 
افـزوده بیشـتر و اسـتراتژیک کرده انـد. از ایـن 
جنبـه، می تـوان نـگاه کالن و جایـگاه راهبـردی 
بـازار جهانـی را بـه طـرز  ایـن مجموعه هـا در 

موشکافانه ای مورد ارزیابی قرار داد.

b  فوالد اکسین و ضرورت تاسیس
ایـران، به عنـوان یکی از کشـورهای مطـرح در 
زمینـه تولیـد نفـت و گاز، موقعیت مناسـبی برای 

توسـعه ایـن صنایـع در اختیـار دارد. بنابرایـن، بـا 
رویارویـی جهـان با حجم عظیم ذخایر نفـت و گاز 
بـرای تامیـن انـرژی تولیـد در صنایـع مختلـف، 
سیاسـت کالن کشـور نیـز بـه سـمت اسـتخراج، 

انتقال و صادرات این مواد سوق یافت. 
از نیمه هـای دهـه هشـتاد شمسـی بـود کـه 
شـرکت فوالد اکسین خوزسـتان، با توسعه صنعت 
نفـت و گاز در کشـور و در راسـتای تامین لوله های 
مـورد نیـاز خـط انتقـال نفـت و گاز، در منطقـه 
سوق الجیشی  خوزستان و در همسایگی رود کاروِن 
شـهر اهـواز راه اندازی شـد. این شـرکت، بـه عنوان 
نخسـتین شـرکت تولیدکننـده ورق هـای عریض  
فـوالدی، بـا بهره گیـری از تکنولوژی های مـدرن و 
نوپـا، توانسـت ضمـن تعریف اهـداف اسـتراتژیک 
شـامل زنجیره تامیـن صنایع نیازمند بـه ورق های 
عریـض فـوالدی و عملیات حرارتـی همچون نفت، 
گاز، پتروشـیمی، صنایع دریایی، ماشین سـازی و...، 
جایگاه ویژه ای را در میان صنایع فوالدی کشـور به 

دست آورد.

b  فوالد اکسین و جایگاه محصول
تاسـیس شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان، به 
عنوان نقطه عطـف زمانی و مکانی تاریخ صنعتی و 
فوالدی کشـور برای توسعه هرچه بیشتر تجهیزات 
مـورد نیـاز صنعـت نفـت و گاز، می توانـد بررسـی 
جایـگاه محصـوالت ایـن شـرکت را از جنبه هـای 
مختلـف پیـِش رو روشـن کنـد. بـرای بازیابـی این 

پرونـده، به نظر می  رسـد کـه جایگاه یابی محصول 
در شـرکت های فـوالدی در همـان نقطـه تالقـی 
نخسـت در اولویـت برنامه ها قرار می گیـرد. تعریف 
جایگاه یابـی محصـول عمدتـا مبتنـی بـر تحلیـل 
بازاریابـی برای تجزیه وتحلیل های نماینده خرید در 
مورد فروشـنده اسـت. در واقع، شناسایی، تعریف و 
سـنجش پتانسـیل فروشـنده برای بـرآورده کردن 
احتیاجـات خاص خریـدار جزو الزامات اساسـی در 

جایگاه یابی محصوالت فوالدی به حساب می آید. 
ایـن روش، دارای راهبردهای متنوعی اسـت که 
شـرکت فوالد اکسـین برای تحقق  آن ، محصوالتی 
را برگزیـد کـه بتوانـد رویکـردی راهبـردی را برای 
آن ها تبیین کند. کیفیت، قیمت، قابلیت اطمینان، 
انـدازه محصـول، طراحـی محصـول، خدمـات و 
پیشـتیبانی فنـی جـزو مولفه هـای قابل ذکـر در 
راهبردهـای متنـوع جایگاه یابـی محصـوالت ایـن 
شـرکت به حسـاب می آیند. با این حـال، مجموعه 
فوالد اکسـین برای تعییـن جایگاه یابی محصوالت، 
دو گام مهـم تعریـف کرده اسـت که شـامل تعیین 
اسـاس  بـر  و جایگاه یابـی  معیارهـای خریـداران 

معیارها می شود.

b فوالد اکسین و جایگاه یابی بِرند
در تعاریـف علمی از جایگاه یابی بِرند، اهّم تاکید 
بر تصمیمات اسـتراتژیک اسـت که می تـوان آن را 
به عنوان طراحی پیشـنهادها و تصویر یک شـرکت 
به منظـور احاطه یک فضای متمایـز در ذهن بازار، 

#گـــزارش

در  مهـم  عوامـل  از  یکـی  کـرد.  هدف گـذاری 
جایگاه یابـی بِرند، داشـتن مزیت رقابتی در سـطح 
بین المللی اسـت. ایـن عنصر مهم زمانـی می تواند 
بالفعـل شـود کـه خـأ میـان خـود و محصـول 
اسـتراتژیک را از میـان بـردارد تـا بـا ادغـام این دو 
عنصر، امکان شـکوفایی بِرند در سـطح بین المللی 

فراهم شود.
شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان، برای توسعه 
بِرنـد و تحقـق اهـداف خـود، منشـور اخالقـی، 
محکـم،  ماموریت هـای  و  سـازمانی  ارزش هـای 
اسـتراتژیک و ناممکـن را طراحـی و تبییـن کـرده 
اسـت. از ایـن رو، فوالد اکسـین نیز به تبـع رویکرد 
جهانـی خـود، پایبنـدی بـه ارزش هـای اخالقـی، 
حفـظ کرامـت انسـانی در موضـوع ارتباطـات و 
معامـالت فـردی و سـازمانی، پایبنـدی به فرهنگ 
نقدپذیری، پاسـخگویی، مسـئولیت پذیری، اعتماد 
متقابـل، مصـرف بهینـه انـرژی در راسـتای حفظ 
منابـع طبیعـی و سـرمایه  های ملـی و عمـل بـه 
مسـئولیت های اجتماعی و اخالقی، بومی سـازی و 
توانمندسازی سرمایه های انسانی و کار هوشمند به 
منظـور افزایـش بهـره وری را جزو منشـور اخالقی 
توسـعه تولید، صـادرات، بِرنـد و جایگاه محصوالت 

استراتژیک خود می داند.
بـر  تکیـه  بـا  ایـن شـرکت  دیگـر،  از طـرف 
گروهـی،  کار  شایسته سـاالری،  مشـتری مداری، 
بهبـود مسـتمر و مسـئولیت اجتماعـی، بـر جنبه 
اسـتراتژیک ارزش های سـازمانی تاکیـد می کند تا 
در جایگاه یابـی بِرنـد در سـطح ملـی و منطقـه ای، 
سـرآمد باشـد و پیشـران عمـل کنـد. با ایـن حال، 
فـوالد اکسـین بـا طـرح ماموریت هـای ناممکـن، 
ضمـن جابه جایـی مرزهـای توسـعه با تولیـد انواع 
ورق هـای عریض و آلیاژی خاص و با اسـتحکام باال 
از طریـق فناوری هـای پیشـرفته، توانسـته اسـت 
گام هـای مهمـی در زمینه تکمیل زنجیـره فوالد و 
تامیـن نیاز صنایـع نفتی، گاز، پتروشـیمی، دریایی 
و... بـردارد. بـا تحقـق ماموریـت غیرممکـن ایـن 
مجموعـه جـوان در تولیـد و فـروش محصـوالت 
مذکـور از طریـق تغییر فروش کارمـزدی به فروش 
مسـتقیم و بـه تبـع آن قطـع ارتبـاط دالالن و 
واسـطه ها، این شرکت سود خود در سـال 13۹۸ را 
بـه ۵13 میلیـارد تومـان افزایش داد که نسـبت به 
سـال 13۹۵ )با سـود ۵ میلیارد تومانی(، رشـد صد 

برابری را به همراه داشته است.
بـه نظر می رسـد که شـرکت فوالد اکسـین، با 
صورت بنـدی اسـتراتژی بِرندینـگ از طریـق توجه 
هرچه بیشـتر بـه ایفای نقش جهانـی، قیمت برتر، 

طول عمر، کیفیت قابل درک، تصویر قابل تشخیص 
از محصـوالت تولیـدی، دسـتیابی به رهبـری بازار 
منطقـه ای، تبییـن جایـگاه متمایـز در کنار سـهم 
قابل توجـه از بـازار سـرمایه، در آینـده ای نزدیک به 
جایگاهـی مهـم در صنایع فـوالدی، نفتـی و گازی 

منطقه و جهان دست پیدا خواهد کرد.

b فوالد اکسین و جایگاه یابی شرکت
مفهـوم جایگاه یابـی شـرکت همـان روش ارائه 
ارزش به مشـتریان اسـت که در موضوع اسـتراتژی 
شـرکت ها، پیش بینـی و تبییـن می گـردد. راهبرد 
این مفهوم، در صورت بندی کلی، بر شـهرت، دامنه 
پیشـنهادها، سـادگی انجام تجارت، تمایز، مدیریت 
کیفیت و تحویل به موقع مبتنی اسـت. اصوال روش 
کـه  می یابـد  فعلیـت  زمانـی  ارزش  ارائـه 
شـامل  سـطح  پنـج  در  آن  پیش زمینه هـای 
کیفیـت،  مدیریـت  سیسـتم های  خط مشـی 
خط مشی نظام آراسـتگی محیط )5S(، خط مشی 
مشتری مداری، خط مشی سیسـتم مدیریت انرژی 

آزمایشـگاه  کیفیـت  مدیریـت  خط مشـی  و 
هدف گـذاری شـود. هرکـدام از این پنـج مولفه، که 
جزوی از الزامات اساسـی جایگاه یابی شـرکت فوالد 
اکسـین بـه حسـاب می آینـد، در چندیـن سـطح 
ضمانـت اجرایـی پیدا کرده اند کـه می تواند گواهی 
بـر جایگاه ویـژه و برتر این شـرکت در زمینه اصول 
شـرکت داری و کارخانـه داری در منطقه خاورمیانه 

باشد. 
بـا  اکسـین  فـوالد  شـرکت  حـال،  ایـن  بـا 
اولویت بخشـی به مشـتری بـه مثابه یک خانـواده، 
افزایـش رقابت میان مشـتریان را به عنـوان یکی از 
سـازمانی  موفقیـت  شـاخص های  کلیدی تریـن 
معرفـی می کنـد. همچنیـن از نظر فوالد اکسـین 
خوزسـتان، مشـترِی ناراضـی بزرگ تریـن منبـع 
یادگیـری در موضوعات مختلف به حسـاب می آید. 
بنابرایـن رویکـرد اسـتراتژیک فـوالد اکسـین برای 
حفـظ جایگاه خود در صنایع داخلی کشـور عمدتا 
مبتنی اسـت بر تمرکز بـر آموزش، افزایش سـطح 
کیفیت تولیـد مطابق با اسـتانداردهای بین المللی، 
بهره گیری از نظام های نوین، توسـعه بازار و تحکیم 
جایـگاه بین المللـی شـرکت در راسـتای تامیـن 
محصوالت فـوالدی، پیشـگیری از ایجاد آالیندگی 

در زیست بوم و بهینه سازی مصرف انرژی.

b نتیجه گیری
بـه نظـر می رسـد که وجـود خـرِد جمعـی در 
مجموعـه فـوالد اکسـین خوزسـتان، بـه همـراه 
عنـوان  بـه  انسـانی  سـرمایه های  از  بهره گیـری 
گنجینه های بازگشـت ناپذیر شرکت، توانسته است 
موتـور تحریم هـای بین المللی علیه این شـرکت را 
تـا جای ممکـن خاموش نگـه دارد. ایـن موضوع تا 
آنجـا ادامـه می یابد که با حمایـت وزارت نفـت، در 
کنـار تـالش شـبانه روزی پرسـنل مجموعـه فوالد 
اکسـین و دسـتگیری از مبانی علمی و خالقانه در 
امـر تولیـد و تجـارت، ایـن شـرکت خالق و نـوآور 
توانسـت ضمن تولید ورق های »API«، کشـور را از 
نظـر واردات ایـن محصـول بی نیـاز کنـد و در ایـن 

زمینه به خودکفایی کامل برساند.
پـس در یـک کالم می تـوان بـه یـاد آورد کـه 
ایجـاد  توسـعه،  و  تحقیـق  واحـد  بـه  توجـه 
زیرسـاخت های مناسـب، کاهش قیمت تمام شـده 
مـواد اولیـه و تولیـد، اسـتفاده بهینـه از منابـع و 
بهینه سـازی فرایندهـا دسـتاوردهایی بوده انـد کـه 
فـوالد اکسـین را بـه جایگاه برتـر تولید محصوالت 
پایین دسـت فوالدی در منطقه خاورمیانه و شـمال 

آفریقا رسانده اند. 

همزمان با ایجاد اتحاد 
استراتژیک میان 

فوالد اکسین با برخی 
تامین کنندگان مواد 
اولیه تولید ورق های 
فوالدی عریض شامل 
فوالد خوزستان، فوالد 
مبارکه اصفهان و فوالد 
هرمزگان، این شرکت 

به زودی و با راه اندازی و 
توسعه پروژه فوالدسازی، 
در زمینه تامین مواد اولیه 
تولید نیز به خودکفایی 

کامل خواهد رسید که از 
این منظر می تواند موجب 
ایجاد جهش استراتژیک 
در جایگاه این شرکت در 

سطح بین المللی شود

#گـــزارش
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مسئولیت های اجتماعی
 در سرلوحه ارزش های سازمان اکسین

اصـوال رسـالت یـک بنـگاه اقتصـادی بـزرگ، 
کسـب سـودآوری بـرای سـهامداران و ذی نفعـان 
اسـت و بالطبع وقتـی یک بنـگاه در منطقه ای به 
تولید پایدار و سـودآوری می رسـد، الزم اسـت که 
بـه همـان انـدازه ای کـه از منطقه فـوق بهره مند 
شـده در ارائـه خدمات مضاعف بـه همان منطقه، 
کوشـا عمـل کنـد. بخشـی از خدمات شـرکت ها 
می توانـد در قالـب خریـد و بخشـی دیگـر نیز در 
زمینـه مسـائل زیسـت محیطی باشـد که هـر دو 
جایـگاه مهـم و اثرگذاری در اجتمـاع دارند. با این 
حـال، بنگاه هـای اقتصـادی موظـف هسـتند که 
عملکـرد خـود را بـه گونـه ای مدیریـت کنند که 
جوانـان  از  برخـی  جـذب  بـر  عـالوه  بتواننـد 
متخصـص و تحصیل کـرده مناطـق اطـراف، در 
جـاری  هزینه هـای  تمام شـده  بهـای  کاهـش 
زندگـی مـردم منطقه نیز اثرگذار باشـند. بنابراین 
تجربـه شـرکت های بـزرگ نشـان می دهـد کـه 
رشـد و توسـعه در صورتـی می توانـد پاسـخگوی 
ذی نفعـان،  کارکنـان،  کـه  باشـد  جامعـه  نیـاز 
سـهامداران و مناطـق محروم اطراف شـرکت ها از 
سـودآوری اقتصـادی بنگاه هـای بـزرگ بهره مند 
شـوند. از همیـن رو، بنگاه هـای اقتصـادی به مرور 
مسـئولیت های  زمینـه  در  دسـتورالعمل هایی 
اجتماعـی وضـع کردند تـا از ایـن طریـق بتوانند 
بخشـی از سود محصوالت تولیدشـده خود را برای 

رفـع  بـه  کمـک  همجـوار،  مناطـق  توسـعه 
محدودیت ها و توجه به چالش های زیست محیطی 
و آمـوزش پرسـنل در مسـیر اعتـالی فرهنگـی 

منطقه به کار گیرند. 

b اکسین، استراتژی ، مسئولیت اجتماعی
برنامه هـا و پیگیری هـای  بـا  فـوالد اکسـین، 
مدیریـت و سـهامداران محتـرم در زمینـه افزایش 
حـدود و ثغـور مسـئولیت های اجتماعـی، همـواره 
طعـم شـیرین سـودآوری را به مذاق همسـایه های 
پیـدا و پنهـان مجموعـه می رسـاند. از آنجایـی که 
دیدگاه مدیران ارشـد شـرکت حمایت همه جانبه و 
در حد توان از مردم  شـهیدپرور و غیور اهواز اسـت، 
بـا گسـترش مسـئولیت های اجتماعی و تـالش و 
برنامه ریـزی بـه منظـور تحقـق همه جانبـه آن ها، 
اسـتراتژی هایی تدویـن شـده اسـت کـه می توانـد 
عـالوه بر تاثیرگـذاری در عملکـرد تولید، جمعیت 
بیشـتری را بـرای پیشـبرد برنامه ها با خـود همراه 
کنـد. به نظر می رسـد که بـا ایجاد ارتباط دوسـویه 
میـان فـوالد اکسـین و مـردم منطقـه، به راحتـی 
می تـوان جامعـه هدفی که بـه مسـاعدت های این 
شـرکت نیـاز دارند را پیدا و شناسـایی کـرد. با این 
حال، نباید از یاد برد که فوالد اکسـین خوزسـتان، 
بـا تجربـه ای ژرف در زمینه خدمت رسـانی به مردم 
منطقـه به ویـژه در تامیـن تجهیـزات و امکانـات 

رفاهـی، توانسـته اسـت گام هـای بلنـدی را در این 
زمینـه بردارد و به شـکوفایی اسـتعدادهای مناطق 

محروم شهر اهواز یاری رساند. 

b  توسعه مسئولیت اجتماعی و نگاه
مدیریت

مجموعه مدیران ارشد فوالد اکسین خوزستان، 
بـا تکیـه بر دانـش و خالقیـت، همواره بـر عمل به 
مسـئولیت های اجتماعی تاکید می کنند که تداوم 
این موضوع می تواند به توسـعه شـهریت و فرهنگ 
منطقـه کمک شـایان توجهی کند. از طـرف دیگر، 
مدیرعامل محتـرم مجموعه همـواره در این زمینه 
پیشـگام عمل کرده اسـت، به طوری که نگاه کالن 
ایشـان بـه موضوع مسـئولیت های اجتماعی، عمل 
بـه آن به صورت همه جانبه اسـت تـا از این طریق، 
ضمـن اسـتفاده حداکثری از ظرفیت هـای موجود، 
بتـوان وضعیت بهتـری را برای مردمـان منطقه به 
ارمغـان آورد. ایـن رویکـرد، عـالوه بـر همراهـی 
مسـئوالن  محتـرم،  هیئت مدیـره  و  سـهامداران 

محترم استانی را نیز با خود همراه کرده است. 
بـا بررسـی عملکرد شـرکت فـوالد اکسـین در 
حوزه مسـئولیت های اجتماعی، می تـوان این حوزه 
را بـه قبل و بعد از سـال 13۹۸ تقسـیم بندی کرد. 
به دلیل شـرایط نامسـاعد صورت های مالی شرکت 
تا پیـش از سـال 13۹۸، امکان تامین بودجه کافی 

توجــه بــه مســئولیت های اجتماعــی در هــر بنــگاه اقتصــادی یــک رســالت مهــم و اساســی 
شــناخته می شــود. ایــن مهــم در شــرکت های فــوالدی، بــه دلیــل ارزآوری و اشــتغال زایی بــاال، 
اهمیــت بســیاری می یابــد کــه در صــورت تــداوم ایــن موضــوع، عــالوه بــر رونــق اقتصــادی 
مناطــق همجــوار، محیــط زیســت مناطــق همســایه شــرکت های فــوالدی نیــز در وضعیت ســبز 
باقــی خواهــد مانــد. شــرکت فوالد اکســین خوزســتان، به ســبب تولیــد محصوالت اســتراتژیک 
)ورق هــای فــوالدی API(، نقــش مهمــی در اقتصاد و توســعه اجتماعی منطقــه اهواز و کل اســتان 
خوزســتان بــر عهــده دارد. ایــن شــرکت طــی دو ســال گذشــته، همزمــان بــا توســعه تولیــد و 
ســودآوری، توجــه ویــژه ای بــه مســائل و چالش هــای اجتماعــی کــرده اســت. اتخــاذ تدابیــر الزم 
بــرای مقابلــه با شــیوع ویــروس کرونــا، تهیــه و تامیــن تجهیــزات آموزشــی و رفاهــی در مدارس 
برخــی مناطــق اهــواز، ورود ماشــین آالت ایــن شــرکت بــرای حــل مشــکل ســیل و آب گرفتگی 
مناطــق مختلف اســتان، حمایــت از تیم هــای ورزشــی و مشــارکت در آزادســازی زندانیــان جرایم 
غیرعمــد، تنهــا بخشــی از دســتاوردهای مهــم دو ســال اخیــر ایــن شــرکت در راســتای عمل به 

مســئولیت های اجتماعــی بــوده اســت.

هومن خورشید
مدیر روابط عمومی و امـور بین الملـل 

شرکت فوالد اکسین خوزستان

برای رفع محرومیت های شـهری در مجموعه فوالد 
اکسـین به انـدازه امـروز نبـود و می توان دسـتاورد 
از  بـارز  نمونـه ای  را  خوزسـتان  اکسـین  امـروز 
بـزرگ  مـردم  بـه  همه جانبـه  خدمت رسـانی 

خوزستان و شهر اهواز دانست.

b عملکرد اکسین و مسئولیت اجتماعی
بـا روی کار آمـدن تیم مدیریتی جدیـد در اواخر 
سـال 13۹7 و تغییـر نگاه هـا به همـراه افزایش توان 
تولیـد و میـزان سـودآوری طی دو سـال اخیـر، نگاه 

ویـژه ای بـه منظـور رفـع محرومیت هـا در مناطـق 
محـروم شـهر اهـواز شـکل گرفـت کـه عمدتـا بـر 
بهره مندسـازی مردم منطقـه از ثروت و سـود تولید 
محصوالت شـرکت اسـتوار بـود. یکـی از برنامه های 
رفـع  و  کاهـش  راسـتای  در  شـرکت  مدیریـت 
محرومیت ها، خرید تجهیزات و وسـایل رفاهی برای 
مـدارس مناطـق همجـوار بـه مبلـغ 11۵ میلیـون 
تومان در سـال 13۹۸ بود که عمده آن ها شامل میز 
و نیمکت در کنار وسایل رفاهی همچون کولر گازی 
و آب سـردکن می شـود. عالوه بر این هـا و همزمان با 
وقـوع سـیل و آب گرفتگـی در شـهر اهواز و اسـتان 
خوزسـتان به ویژه در سـال گذشـته، فوالد اکسین با 
در نظـر گرفتن مسـئولیت های اجتماعـی ای که بر 
عهده داشـت، از همان ابتدای وقوع حادثه، با ارسـال 
مقادیـر زیادی ماشـین آالت، بیل و کلنـگ به همراه 
مواد غذایی برای روسـتاها و محالت، حضور مستمر 

و فعالی را در منطقه از خود نشان داد. 
همچنیـن کمک بـه تیم هـای ورزشـی، به ویژه 
انجمـن معلـوالن و بیماری هـای خـاص در کنـار 
حمایت همه جانبه از تیم کشـتی فوالد اکسـین به 
منظـور ایجـاد روحیـه نشـاط و شـادابی در میـان 
جوانـان اهـوازی، از دیگـر برنامه هـای این شـرکت 

محسوب می شود. 

b  ویروس کرونا و ارزیابی عملکرد
رویکرد مجموعه در قبال عمل به مسئولیت های 

اجتماعـی، به ویژه در سـال جدید کـه همزمان بود 
با شـیوع ویـروس کرونا، به گونه ای پیـش رفت که 
در ابتـدای سـال و هم راسـتا بـا درخواسـت مقـام 
معظـم رهبـری بـرای کمـک بـه مـردم محـروم و 
آسـیب دیده از این ویـروس، 1۰ هزار بسـته غذایی 
بـه ارزش ۲۵ میلیـارد ریـال بـا همراهـی فـوالد 
اسـتان  پاسـداران  سـپاه  و  اسـتانداری  اکسـین، 

خوزستان در میان آن ها توزیع شد. 
بـا وجـود ایـن، از همـان آغـاز شـیوع ویروس 
کرونـا، مدیریـت محتـرم بـر حفـظ و سـالمتی 

کارکنـان و خانواده آن ها به عنوان اولویت نخسـت 
مجموعـه تاکیـد می کردنـد. بـه همیـن خاطـر، 
کمیتـه ای بـرای مقابلـه بـا شـیوع ویـروس کرونا 
شـکل گرفـت کـه غالـب اعضـای آن را مدیـران 
بخش هـای مختلـف شـرکت تشـکیل می دادنـد. 
وظیفـه این کمیته رصد به موقع وضعیت شـرکت 
شـامل پایش سالمت افراد، مشـاوره به کارکنان و 
توزیع مکرر اقالم بهداشـتی همانند ماسـک، مواد 
ضدعفونی کننـده، ضدعفونی کننده هـای اتاق های 
اداری و اماکن بهداشـتی و وسـایل حمل ونقل بود. 
با تالش شـبانه روزی، شیوع گسـترده این ویروس 
در همـان ماه هـای نخسـت بـه کنتـرل کمیتـه 
مقابلـه بـا شـیوع ویـروس کرونـا درآمـد. از طرف 
دیگـر، پرسـنلی کـه بیمـاری زمینـه ای داشـتند، 
بـرای ارتقـا و حفـظ سـالمتی، از همـان اوایـل تا 
امـروز بـه صـورت دورکاری و بـا حفـظ شـرایط 
حقوقـی، بـه منـوال قبـل بـا شـرکت همـکاری 
می کننـد و در کمتـر سـازمانی حفـظ سـالمتی 

کارکنان تا این اندازه حائز اهمیت است.

b وجهه اجتماعی فوالد اکسین در منطقه
بـرای اولیـن بـار، به منظـور بررسـی و یافتن 
داده هـای مـورد نظـر در مـورد میـزان مقبولیت 
اجتماعـی شـرکت در میـان روسـتاهای اطـراف 
بـه  نظرسـنجی  یـک  درخواسـت  اهـواز،  شـهر 
جامعه شناسـی  و  اجتماعـی  علـوم  اسـتادان 

دانشـگاه های شـهر اهـواز تحویـل داده شـد کـه 
نتیجـه آن مقبولیـت شـرکت در مناطق همجوار 
بـود. بـه نظـر می رسـد کـه اگـر طبـق برنامـه از 
کمک هـای  هیئت مدیـره،  تعیین شـده  پیـش 
فوالد اکسـین به مناطق حواشـی شرکت افزایش 
پیـدا کند، بدون  تردید سـطح رضایـت اجتماعی 
از حضـور ایـن مجموعـه و تولید محصـوالت آن 
ارتقـا می یابـد و تحقق ایـن هدف  چهـره ای  تازه  

از فوالد اکسین را به نمایش می گذارد. 
از طـرف دیگـر، کمـک بـه آزادسـازی زندانیان 

جرایـم غیرعمـد با همـکاری سـتاد دیه اسـتان از 
دیگـر مـواردی بود کـه زمینه مقبولیـت اجتماعی 
شـرکت را به ویـژه در مناطق همجوار افزایـش داد، 
بـه طـوری کـه بـا آزادسـازی 7۲ نفـر از زندانیـان 
جرایـم غیرعمد با صرف هزینه 3۰۰ میلیون تومان 
توسـط فوالد اکسین خوزستان، شادی وصف ناپذیر 
و به یادماندنـی ای در میـان خانواده هـا و آشـنایان 
زندانیـاِن آزادشـده ایجـاد شـد. امیـد اسـت کـه با 
تـداوم این چرخه، بتوان مقبولیت جایگاه اجتماعی 

اکسین را در بلندمدت افزایش داد.

b  مقبولیـت و  اکسـین  فـوالد  اقدامـات 
اجتماعی

طبعـا کمـک بـه آمـوزش و پـرورش منطقـه 
کوت عبداهلل در راسـتای تهیه و نوسـازی تجهیزات 
و وسـایل رفاهـی مـدارس، به همراه تهیـه و توزیع 
1۰ هزار بسته غذایی، جزو مهم ترین و اثرگذارترین 
کارهـای مجموعـه بـه منظـور افزایـش مقبولیـت 
اجتماعی به حسـاب می آید. میـزان ریالی کمک ها 
در راسـتای تهیـه و تحویـل وسـایل و تجهیـزات 
رفاهـی مـدارس بـه مبلـغ 1۰۰ میلیـون تومـان 
می رسـد. بنابرایـن تجربـه کمک هـای مومنانـه به 
مردم شـریف اسـتان خوزستان، به ویژه شـهر اهواز، 
نشـان می دهـد کـه عـالوه بـر محبوبیـت مردمی، 
اعتبار اجتماعی از سـطح منطقه ای به سـطح ملی 

ارتقا پیدا کرده است.

#یادداشـت#یادداشـت
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یک گام تا جهانی شدن
ــرکت های  ــدن ش ــی ش ــی در جهان ــش مهم ــتراتژیک نق ــوالت اس ــد محص ــروزه تولی ام
ــد  ــه بِرن ــردی ای ک ــول کارب ــد محص ــع، تولی ــد. در واق ــا می کن ــی ایف ــف صنعت مختل
اســتراتژیک را در قبــای خــود داشــته باشــد امــکان جهانــی شــدن و اثرگــذاری بلندمــدت 
ــه عنــوان یــک کشــور دارای ذخایــر فــراوان نفتــی،  را تســریع می بخشــد. ایــران نیــز، ب
گازی و معدنــی، ظرفیت  هــای مناســبی بــرای رقابــت صنعتــی در عرصــه بین المللــی دارد. 
شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان، بــا تولیــد محصــوالت اســتراتژیک شــامل ورق فــوالدی 
ــاختمانی،  ــازه  های س ــت و گاز، س ــال نف ــای انتق ــون لوله ه ــی همچ ــرای صنایع ــض ب عری
ــه  ــه خاورمیان ــود را در منطق ــوالت خ ــت محص ــته اس ــازی و...، توانس ــازی، کشتی س پل س

و شــمال آفریقــا عرضــه کنــد. 

با گسـترش هرچه بیشـتر تکنولـوژی، افزایش 
تنوع بخشـی در محصـوالت صنعتـی باعـث توجه 
بیشـتر شـرکت های فعال به صنایع های تک شد و 
دیـری نپاییـد کـه برخـی از کشـورهای صاحـب 
تکنولـوژی، مسـیر تولیـد را بـه سـمت تولیـدات 
اسـتراتژیک تغییـر دادند. از نظـر آن ها محصوالتی 
می توانسـتند عنوان اسـتراتژیک به خود بگیرند که 
ضمن دسترسـی محـدود کشـورها بـه تکنولوژی 
سـاخت آن، ارزش افـزوده ای باالتـر از میـزان تولید 

داشته باشند.

b انقالبی در محصوالت اکسین
جـزو  اکسـین  فـوالد  شـرکت  محصـوالت 
اسـتراتژیک ترین محصـوالت صنعتـی در داخـل 
کشور محسـوب می شـوند. این محصوالت در انواع 
مختلـف و در مصـارف گوناگـون صنعتـی بـه کار 
گرفتـه می شـوند که عمده آن هـا در زمینه خطوط 
انتقـال نفـت و گاز کاربرد دارند. مـواد اولیه مصرفی 
ایـن شـرکت تختـال فوالدی )اسـلب( بـا ضخامت 
11۰ تـا 3۰۰ میلی متـر، عرض یک هـزار و ۲۰۰ تا 
۲ هـزار و ۲۰۰ میلی متـر و طـول 3 هزار تـا ۴ هزار 

طریـق  از  عمدتـا  کـه  اسـت  میلی متـر  و ۵۰۰ 
کارخانجات فوالدسـازی داخل کشور تهیه و تامین 
می شـود. ایـن شـرکت، در کنـار ظرفیـت اسـمی 
تولیـد سـاالنه یـک میلیـون و ۵۰ هـزار تـن ورق 
فـوالدی عریـض، قابلیت انجام عملیـات حرارتی تا 
۲1۰ هـزار تن از محصـوالت فوق را داراسـت که از 
بـرای  اسـتراتژیک  دسـتاورد  یـک  فنـی،  نظـر 
محصـوالت فـوالد اکسـین خوزسـتان به حسـاب 

می آید.
محصوالت فوالد اکسـین، در یک شمایل کلی، 
و خاورمیانـه  ایـران  تاریـخ صنعتـی  در  انقالبـی 
محسـوب می شـوند.  محصـوالت ایـن شـرکت در 
انـواع مختلـف تولیـد و در بـازار داخلـی و خارجی 
عرضه می شـوند. عمده این ورق ها شـامل ورق های 
فـوالدی بویلرهـا و مخـازن تحـت فشـار، خطـوط 
انتقـال نفـت و گاز، ورق هـای فـوالدی با چقرمگی 
مناسـب، ورق هـای فـوالدی بـرای کشتی سـازی، 
سـاختمانی معمولـی، سـاختمانی نرمالیزه شـده، 
سـاختمانی بـا نـورد ترمومکانیکال، سـاختمانی با 
مقاومـت به خوردگی مناسـب و ورق هـای فوالدی 
مقاوم به سـایش و با اسـتحکام تسـلیم باال )کوئنچ 

و تمپرشده( می شود.

b ورق فوالدی خطوط انتقال نفت و گاز
ورق  هـای فـوالدی خطوط انتقال نفـت و گاز در 
 »5L API« هشـت گریـد و بـا اسـتاندارد کیفـی
تولیـد می شـوند. ایـن خطـوط عمدتا بـرای انتقال 
نفت، گاز، آب و لوله های حفاری مورد اسـتفاده قرار 
می گیرنـد. مقادیـر کم کربن، سـولفور و فسـفر، در 
کنار فوالد تمیز و اسـتحکام و تافنس مناسب، جزو 

ویژگی های این محصول به حساب می آیند. 

b ورق فوالدی برای کشتی سازی
ورق هـای فوالدی بـرای کشتی سـازی در دوازده 
گریـد و با اسـتاندارد کیفی »KR« تولید می شـوند. 
ایـن ورق هـا عمدتـا در سـاخت کشـتی ، تانکـر، 
سـازه های دریایـی و یدک کش ها مورد اسـتفاده قرار 
می گیرنـد و بـه فـوالد تمیـز بـا مقادیـر کم کربن و 
سـولفور، همراه با فوالدی با مقادیری از مس و نیکل 

و مقاوم در برابر خوردگی محیط شهرت دارند. 
ورق هـای فـوالدی مخازن تحت فشـار، که در 
چهـارده گریـد تعریـف و در اسـتاندارد کیفـی 

»ASTM A573« تولیـد و عرضـه می شـوند، از 

محصـوالت مهم این شـرکت به حسـاب می آیند. 
نیروگاه هـا،  در  عمـده  بـه طـور  ایـن محصـول 
مخـازن تحـت فشـار، پاالیشـگاه ها، مبدل هـای 
حرارتـی و بویلرهـا کاربـرد دارد و فـوالد تمیـز با 
مقادیـر کم سـولفور و فسـفر، در کنار اسـتحکام و 
ویژگی هـای  مهم تریـن  مناسـب،  چقرمگـی 

محصول فوق هستند. 

b ورق فوالدی ساختمانی
ورق های فوالدی ساختمانی از دیگر محصوالت 
شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان اند کـه در یازده 
گریـد تعریـف می شـوند کـه عمدتـا در نیروگاه ها، 
پل ها، سـدها، برج ها و سـازه های سـاختمانی مورد 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد. فـوالد تمیـز بـا مقادیـر 
کم فسفر و سولفور، فوالدهای میکروآلیاژ، استحکام 
و تافنـس مناسـب و نیـز نرماله شـدگی در کـوره 
عملیات حرارتـی از ویژگی های عمده این محصول 

استراتژیک به حساب می آیند. 

b ورق فوالدی کوئنچ و تمپرشده
ورق های فوالدی مقاوم به سـایش و با استحکام 
تسـلیم بـاال )کوئنـچ و تمپر شـده( یکـی دیگـر از 
ورق هـای تولیدی شـرکت فوالد اکسـین اند که در 
نُـه گریـد و سـه اسـتاندارد کیفـی، تهیـه و تولیـد 
می شـوند. این محصول به طور معمـول در معادن، 
ماشین آالت، لودرها و صنعت سیمان مورد استفاده 
قـرار می گیـرد و از نظـر فنـی، پنـج ویژگـی عمده 
دارد: فـوالد تمیـز بـا مقادیرکم فسـفر و سـولفور، 
فوالدهـای آلیـاژی، مقاومـت به سـایش مناسـب، 
اسـتحکام و تافنـس مناسـب و فـوالد کوئنـچ و 

تمپرشده.

b اکسین و تحول در تولید
فراینـد تولید بِرندهای فـوالدی اشاره شـده، که 
کاربـردی اسـتراتژیک در صنایـع راهبردی کشـور 
می گیـرد:  صـورت   مرحلـه  شـش  طـی  دارنـد، 
»پیش گـرم کردن تختال فوالدی یا همان اسـلب« 
اولیـه ورق فـوالدی عریـض(،  )بـه عنـوان مـاده 
»عملیـات نـورد«، »بازرسـی ورق«، »برشـکاری و 
و  محصـول«  »بسـته بندی  ورق«،  موجگیـری 
»عملیـات حرارتـی«. هرکـدام از این مراحـل برای 
تبدیـل شـدن ورق فـوالدی عریـض در بِرندهـای 
مختلـف بـه گونـه ای تخصصـی توسـط واحدهای 
پیشـرفته شـرکت فوالد اکسـین بررسـی، آنالیز و 

عملیاتی می شوند. 

b تولید در مرحله اول و دوم
پیش گـرم کـردن تختـال فـوالدی بـه طـور 
معمـول در کوره هـای پیش گـرم صـورت می گیرد 
کـه دمـای آن بـه حـدود یـک هـزار و ۲۰۰ درجه 
سـانتی گراد می رسـد. در این مرحله، عناصر آلیاژی 
محصول اسلب پس از همگن شـدن، از کوره خارج 
می شـوند. پس از این، عملیات نورد در سـه شـاخه 
پوسـته زدایی، نورد گرم و موج گیـری در حالت گرم 
صـورت می گیرد. یکی از عمده دالیل مشـخص در 
زمینـه نـورد گرم که فوالد اکسـین را بـه یک برند 
بین المللـی تبدیـل می کنـد تعییـن نـوع عملیات 
بـا  اسـاس خـواص مکانیکـی مطابـق  بـر  نـورد 
اسـتانداردهای بین المللـی و مـورد نظر مشـتریان 
اسـت. تجهیـزات مورد اسـتفاده در این شـرکت به 
گونـه ای بـه روز و فناورانـه اسـت که قابلیـت انجام 
عملیات نورد به سـه روش معمولی، کنترل شـده و 

ترمومکانیکال وجود دارد.

b تولید در مرحله سوم
بازرسـی ورق فوالدی عریض به دو روش صورت 
می گیرد: روش نخسـت به بازرسی چشمی شهرت 
دارد که عمدتا از طریق چشـم انسـان، نقاط ضعف 
مورد نظر  شناسـایی می شـوند و در صورت امکان، 
اصالحات مذکور بـر روی آن انجام می گیرند؛ روش 
دوم بـه آزمـون فراصوتی گفته می شـود که با عبور 
ورق از دسـتگاه »UT«، ضمـن تعیین نقاط ضعف 
داخلی ورق، نتیجه بازرسـی مورد نظر در برشکاری 

ورق به کار می رود. 

b تولید در مرحله چهارم
عملیـات مرحلـه چهـارم، کـه از آن بـا عنـوان 
»برشـکاری و موجگیری ورق فـوالدی عریض« نام 
می گیـرد:  صـورت  وجـه  دو  در  می شـود،  بـرده 
نخسـت، برشـکاری و دوم، موجگیری سرد. در وجه 
نخسـت، با سـه روش قیچـی  لبـه زن، قیچی برش 
طولی و قیچی تقسـیم کن یا بـرش عرضی، عمدتا 
بـر اسـاس سـفارش مشـتری ابتـدا برش هایـی در 
لبه هـای قیچی صورت می گیرد و سـپس عملیات 
بـرش بـر روی ورق مادر انجام می شـود و در نهایت، 
قیچـی بـرش طولی وظیفه  برش سـر و تـه ورق را 

انجام می دهد.
وجـه دوم، یا همان موجگیر سـرد، به مرحله ای 
گفته می شـود که ورق های تولیدی قبـل از عبور از 
قیچـی بـرش عرضی، وارد دسـتگاه مو جگیر سـرد 
می شـوند. ویژگـی مهـم ایـن وجـه از برشـکاری و 
موجگیـری ورق، بـاال بردن کیفیت سـطحی و رفع 

موج هـای احتمالـی در ورق هایـی با ضخامت کمتر 
از ۲۵ سانتی متر است.

b تولید در مرحله پنجم
مرحلـه پنجـم، کـه »بسـته بندی محصـول« 
ثبـت  توزیـع،  نامیـده می شـود، شـامل مراحـل 
اطالعـات مـورد نیـاز مشـتری بـر روی ورق هـا، 
برچسـب  چسـباندن  تسـمه زنی،  و  بسـته بندی 

مشخصات و انتقال به انبار محصول است.

b تولید در مرحله ششم
عملیـات حرارتـی ششـمین مرحله یـا آخرین 
مرحلـه از فرایند تولید اسـت کـه دو نوع عملیات را 
بـه طـور کامل بـر روی ورق هـای فوالدی پوشـش 
دوم،  و  تمپــر  ـ  کوئنــچ  نخسـت،  می دهــد: 
نرمالیزینگ. تجهیزات مورد اسـتفاده در این بخش 
 ANF« شـامل ۵مـورد مشـخص اسـت: کـوره

 ،)Austenitizing and/or Normalizing Furnace

 CQF«)Continuous Quenching Furnace سیسـتم
 TNF«)Tempering and/or Normalizing Furnace کـوره

موج گیـر  دسـتگاه  و  خنک کننـده  بسـترهای 
 .»Warm Plate Leveer«

b اکسین و محصول نهایی ورق
ابعـاد محصـول نهایـی ایـن شـرکت بـه طـور 
معمـول در ضخامـت ۵ تـا 1۵۰ میلی متـر، عرض 
یـک هـزار و 1۰۰ تـا ۴ هـزار و ۵۰۰ میلی متـر و 
میلی متـر  هـزار  تـا ۲۴  و ۵۰۰  هـزار  طـول ۲ 
اندازه گیـری می شـود. همچنیـن ابعـاد عملیـات 
نرمالـه کـردن در ضخامـت 1۰ تـا 1۲ میلی متـر، 
عـرض یک هـزار و 1۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ میلی متر 
و طـول ۲ هـزار و ۵۰۰ تـا 1۵ هـزار میلی متـر 
صـورت می گیـرد که ایـن اندازه ها بـرای ابعاد ورق 
بـه منظـور انجـام عملیـات حرارتـی بـه 1۰ تـا 
6۰میلی متـر )ضخامـت(، یـک هـزار و 1۰۰ تـا 
۴هـزار و ۵۰۰ )عـرض( و ۲ هزار و ۵۰۰ تا 1۵ هزار 

میلی متر )طول( خواهد رسید.
بـا ایـن حـال، بـه نظـر می رسـد که داشـتن 
وظیفـه اسـتراتژیک در قبـال صنایـع راهبردی، 
نقـش  بین المللـی،  و  ملـی  آن هـم در سـطح 
فوالد اکسیــن خوزستــان در میـان شرکت هـای 
صنعتــی به ویـژه شـرکت های فـوالدی کشـور را 
منحصربه فـرد می کنـد. ایـن نقش بر یـک عنصر 
کلیـدی تاکید دارد که جـزو ویژگی های راهبردی 
اکسیـــن بـــه حســاب می آیــد: هـر انــدازه 

استراتژیک تر، جهانی تر.
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تولید »API«، تحقق بخش رسـالت اکسـین
امین آسیابان، مدیر پروژه های تولید ورق های خاص شرکت فوالد اکسین خوزستان

اکسـین، نگین فوالد ایران
هومان احمدی، سرپرست مدیریت فروش و بازاریابی  شرکت فوالد اکسین خوزستان

دروازه ای به سـوی اقتصاد نوین
اسماعیل حمید، مدیر مالی شرکت فوالد اکسین خوزستان

موفقیت اکسـین در حل چالش ها
حمید عزیزی، مشاور حقوقی  شرکت فوالد اکسین خوزستان

تک تاز توسعه

درخشـش اکسـین در سـپهر سرمایه های انسانی
مجتبی سلیمانی، مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت فوالد اکسین خوزستان

شـتاب تولید در فصل شـکوفایی
بهرنگ اهدایی، مدیر تولیدشرکت فوالد اکسین خوزستان

گام های عملی برای طرح فوالدسـازی  اکسـین
محسن توکلی، مدیر محترم واحد مهندسی شرکت فوالد اکسین خوزستان

الگویی مناسـب برای صنایع داخلی
رضا فریدونی، مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت فوالد اکسین خوزستان
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موفقیت اکسین در حل چالش ها
شــرکت های بــزرگ فعالیت هــای متنــوع تجــاری و بازرگانــی دارنــد و در حوزه هــای مختلــف 
نیازمنــد در اختیــار داشــتن بخــش حقوقــی و قــراردادِی باتجربــه ای هســتند تا بتواننــد نظام 
تامیــن و تــدارک کاال و خدمــات و نیــز نحــوه تعامــل بــا شــرکای تجــاری خــود را ســاماندهی 
و بــا کمتریــن تعــارض، مســیر بلندمــدت تجــاری خــود را طی کننــد. حتــی ســاماندهی امور 
داخلــی شــرکت ها نیــز نیازمنــد طراحــی مقــررات اســتخدامی مطلــوب و نظــام متناســبی 
ــات  ــائل و موضوع ــد. مس ــته باش ــراه داش ــه هم ــان را ب ــغلی کارکن ــت ش ــه رضای ــت ک اس
ــه ای اســت کــه  ــه گون ــژه در صنعــت فــوالد، ب ــزرگ صنعتــی، به وی حقوقــی شــرکت های ب
ــان  ــای مهندس ــتاوردها و موفقیت ه ــظ دس ــی در حف ــش مهم ــد نق ــی می توان ــش حقوق بخ
نیــز داشــته باشــد و از اختراعــات و نوآوری هــای آن هــا از رهگــذار نظــام مالکیــت فکــری 
پاســداری کنــد. شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان یکــی از آن شــرکت های فــوالدی اســت 
کــه بــه واســطه تولیــدات اســتراتژیک مــورد اســتفاده در صنایع حســاس کشــور )نفــت، گاز، 
پتروشــیمی و...(، نقــش مهمــی در توســعه و پیشــرفت و ثبــات در صنایــع مهم کشــور از قبیل 
صنایــع نفــت و گاز و صنایــع عمرانــی بــر عهــده دارد. از ایــن رو، بررســی و حــل چالش هــای 
ایــن شــرکت و پیش بینی هــای حقوقــی الزم بــرای مواجهــه بــا آن هــا یکــی از اولویت هــای 

مدیــران ارشــد فــوالد اکســین بــه حســاب می آیــد.

حمید عزیزی
ــوالد  ــرکت ف ــی  ش ــاور حقوق مش

ــتان ــین خوزس اکس

در  حقوقـی  مشـاور  آشـنایی  و  تخصـص 
شـرکت های بزرگ، به ویژه شـرکت های فوالدی، با 
مسـائل صنعـت و بازرگانـی داخلـی و خارجـی از 
ضرورت هایی اسـت که می بایسـت مد نظر مدیران 
شـرکت های بـزرگ باشـد؛ زیـرا مسـائل حقوقـی 
می توانـد روند تصمیم گیـری و اجرای تصمیمات را 
بـا چالش هـای متعـددی مواجـه سـازد. مسـائل 
حقوقـی از زمـان ثبت شـرکت و طراحی و تصویب 
اساسـنامه آغـاز می شـود و به طور معمـول، پس از 
آن، موضوعـات مهمـی همچون امـور تولید، خرید، 
فـروش، واردات و صـادرات و نیـز سـایر مسـائل 
مختلـف و مسـئولیت های حقوقـی و اجتماعـی و 

دیگر الزامات زیست محیطی را در بر می گیرد.

b سبد حقوقی فوالد اکسین
فـوالد اکسـین خوزسـتان، بـه عنـوان یکـی از 
آغـاز  از  در خاورمیانـه،  اسـتراتژیک  شـرکت های 
راه اندازی تا اواخر سـال 13۹7، همواره مشـکالتی را 
در سـبد حقوقـی خود مشـاهده کـرده اسـت. این 
رویـه عمدتـا حاصـل برخـورد میـان متقاضیـان 
محصـوالت این شـرکت و فروشـندگان مـواد اولیه 
تولیـد ورق فـوالدی عریـض شـکل می گرفـت، به 
طوری که در ابتدای سـال 13۹۸ و همزمان با روی 

کار آمـدن مدیریـت جدید، فوالد اکسـین عالوه بر 
لـزوم پرداخـت مطالبـات متعـدد مشـتریان خود، 
تعهـدات معوقـی نیـز در قبـال آن ها داشـت که به 
عنـوان چالشـی مهـم در این شـرکت عـرض اندام 
می کـرد. اغلـب مـوارد فـوق، بـه علـت وضعیـت 
نامناسـب مالی و نقدینگی شرکت، بالتکلیف باقی 
مانده بود. حاصل جمع مسـائل و مشـکالت حقوقی 
منجـر بـه وضعیتی شـده بـود که حتی شـرکت از 
امـکان ثبـت تغییـرات قانونـی مصوبـات مجمع و 
هیئت مدیـره نیـز درمانـده بـود. بـه منظـور رفـع 
مشـکالتی کـه عمدتـا منشـا مالـی داشـتند ولی 
تبدیـل به چالش های حقوقی شـده بودند، چندین 
راهکار اندیشـیده شـد. اولین گام، ایجاد کمیته های 
هماهنگـی میان بخش هایی بود که گره مشـکالت 

به دست همه آن ها باز می شد.

b کمیته وصول مطالبات و ایفای تعهدات
در ابتـدای سـال 13۹۸، عـالوه بـر تعهد معوق 
13۵ هـزار تنی، فوالد اکسـین مبلـغ 1۲۵ میلیارد 
تومـان مطالبـات نهایـی نیـز داشـت. همیـن امـر 
موجـب شـد کـه به سـرعت و طـی یـک جلسـه 
فوق العـاده در هیئت مدیـره، مصوبـه ای بـا مجـوز 
مدیرعامـل و تمامی اعضـای هیئت  مدیره مبنی بر 

تشـکیل یک کمیته تحت عنـوان »کمیته وصول 
مطالبـات و ایفای تعهدات« به تصویب برسـد. این 
کمیتـه، بـا برگـزاری جلسـات مـداوم بـر اسـاس 
دسـتورالعمل های معّیـن، وظیفـه رسـیدگی بـه 
مسـائل و موضوعـات حقوقـی شـرکت را بر عهده 
نماینـده  از  بـود  مرکـب  کمیتـه  ایـن  داشـت. 
هیئت مدیـره، نماینـده مدیرعامـل، مشـاور امـور 
حقوقـی و مدیـران مرتبـط بـا موضـوع. در ایـن 
کمیتـه و در حضـور واحـد نظارت به عنـوان ناظر 
)بـدون حـق رای(، بـر اسـاس دسـتورالعمل های 
مشـخص، تمامـی تعهـدات و مطالبـات بـه طـور 
و  پایـش  می شـد.  پایـش  تخصصـی  و  مـداوم 
واقعـی  تـوان  اسـاس  بـر  نهایـی  تصمیم گیـری 
شـرکت صورت می گرفت. در نتیجـه این فرایند و 
کنـار  در  صورت گرفتـه،  برنامه ریزی هـای  طبـق 
نظـم و تـداوم مثال زدنـی در این زمینـه، به جز 1۰ 
هـزار تـن تعهـد باقی مانـده، تمامـی تعهـدات تـا 
پایان سـال 13۹۸ به طور کامل تسـویه شد. آنچه 
در مسـیر فوق نزد کمیته وصول مطالبات و ایفای 
تعهـدات بـه عنـوان یـک الـزام و اولویـت در نظـر 
ایـن  کـه  بـود  مشـتری مداری  می شـد  گرفتـه 
موضـوع همچنـان در راس امـور حقوقی شـرکت 

فوالد اکسین قرار دارد. 

#یادداشـت

b چالش های حقوقی اکسین
چالش هـا و مسـائل حقوقی شـرکت، به ویژه در 
واحدهـای خرید، فـروش و مالی، عمدتـا مربوط به 
موضوعـات مالیاتـی، گمرکـی و ارزی بودنـد کـه 
خوشـبختانه، بـا برنامه ریزی مـدون و طـرح آن در 
کمیته تخصصی وصول مطالبـات و ایفای تعهدات، 
بـه طور کامل مرتفع شـدند تـا از این طریق، ضمن 
حـل چالـش تعهـدات و مطالبـات شـرکت طـی 
سـال های گذشته، امکان سـودآوری در محصوالت 
اسـتراتژیک نیـز ایجاد شـود. بـه نظر می رسـد که 
تغییـر رونـد فـروش محصـوالت از کارمـزدی بـه 
مسـتقیم از جمله راهکارهایی بود که تاثیر بسزایی 
در سـودآوری شـرکت و پویایـی موقعیـت مالـی 
داشـت. گفتنی است که عمده معامالت در صنعت 
فـوالد، بـرای ایجاد سـرعت در فراینـد آن، از طریق 
بـرای  واقـع،  در  می گیـرد.  پیش فاکتـور صـورت 
متقاضی محصول، ضمن صدور پیش  فاکتور، مبلغ 
و تمامـی مباحـث حقوقـی نیـز مطـرح و تعییـن 
می گـردد. بـا ایـن حـال، امـکان دارد کـه در ایـن 
زمینه مشـکالتی به وجود بیاید که شرایط حل آن 
عمـال در پیش فاکتـور قابل ذکـر نباشـد. از ایـن رو، 
کمیتـه وصول مطالبـات و ایفای تعهـدات تصمیم 
گرفـت کـه بـرای جلوگیـری از بـه وجـود آمـدن 
تبدیـل  مسـیر  در  دسـت،  ایـن  از  مشـکالتی 
پیش  فاکتـور بـه قـرارداد، گام هایی اساسـی و مهم 
بـردارد. اینجا بود که کلیـه روابط تجاری و بازرگانی 
بـه قرارداد تبدیل شـدند و کارگزاران شـرکت فوالد 
اکسـین ایـن فراینـد را همچنـان بـه عنـوان یـک 

ـ حقوقی در نظر می گیرند.  دستورالعمل اجرایی 

b چالش های حقوقی اکسین
بایـد در نظـر داشـت کـه موضوعـات حقوقـی 
مرتبط با فوالد اکسـین از دو نظر قابل بررسـی بود: 
موضوعات درون سازمانی و موضوعات برون سازمانی. 
موضوعـات درون سـازمانی عمدتـا بـه مسـائل و 
مشـکالت درون شرکت و چالش های حقوقی میان 
بـا  خوشـبختانه،  کـه  بـود  مربـوط  واحدهـا 
هیـچ  اسـتراتژیک،  و  هدفمنـد  برنامه ریزی هـای 
پرونـده ای در ایـن زمینه طی دو سـال اخیر پدیدار 
نشـد. این امر یکی از دسـتاوردهای حقوقی شرکت 
محسـوب می شـود که با ایجاد یکپارچگی حقوقی 
میـان اعضای یک شـرکت به مانند اعضـا و جوارح 
بـدن، توانسـته اسـت موقعیـت تولیـد، فـروش، 
سـودآوری و توسـعه تجهیـزات شـرکت را ارتقـا 
بخشـد. بنابرایـن عملیـات نظارتـی تیـم حقوقـی 
اکسـین بـر پیکـر داخلـی شـرکت موجب شـد تا 

چالش هـای امـور جـاری و اختالف هـا بـه صفـر 
کاهـش پیدا کنـد که رکوردی طی یـک دهه اخیر 

محسوب می شود. 
از طرف دیگر، تیم حقوقی شـرکت در راسـتای 
رفع موانع و مشـکالت مختلف در زمینه موضوعات 
برون سـازمانی، طـی دو سـال اخیر عزم راسـخی از 
خـود نشـان داده اسـت، بـه طـوری کـه اغلـب 
موضوعـات برون سـازمانی شـرکت فـوالد اکسـین 
خوزسـتان، شـامل اختالفـات بـا گمـرک، امـور 
مالیاتی، تامین اجتماعی و مشـتریان طرف  قرارداد، 
بـه طـور کامل حل وفصـل شـدند و از ایـن طریق، 
شـاکیان متعـدد مدعـی طی سـنوات گذشـته به 
صفـر رسـیدند. بنابراین، بـا رفع تمامی مشـکالت 
ایـن شـرکت از طریق اتخاذ تدابیـر متعدد و متنوع 
در زمینه های حقوقی، موقعیت منحصربه فردی در 
پیکره واحد اکسـین بـه وجود آمد. البتـه تمام این 
و  مسـئوالن  همـه  تـالش  حاصـل  دسـتاوردها 

دست اندرکاران فوالد اکسین به حساب می آیند. 
مسـائل و موضوعات حقوقی چالشـی عمده در 
بسـیاری از شـرکت ها شناخته می شـوند که اگر با 
تببیـن برنامه ها و اسـتراتژی های بلندمـدت بتوان 
پنـج ضلع تولید، بازرگانی، مالی، حقوقی و مدیریت 
را هم پوشـانی کـرد، موفقیـت شـرکت ها حتمـی 

خواهد بود و این یک پیام کامال حقوقی است.

b چشم انداز حقوقی اکسین
بـا توجـه بـه چالش هـای حقوقـی پیش آمده 
طی سـنوات گذشـته، باید ابـراز خوشـحالی کرد 
کـه بـا ورود تیم مدیریتی جدید و تشـکیل فوری 
کمیتـه وصـول مطالبـات و ایفـای تعهـدات در 
ابتـدای سـال 13۹۸، بسـیاری از چالش هـای این 
شـرکت در زمینـه موضوعـات حقوقـی کاهشـی 
چشـمگیری یافـت، بـه طـوری کـه امروز بـا فراغ 
بـال می تـوان از بـه صفـر رسـیدن مطالبـات و 
تعهـدات فوالد اکسـین در بازار داخلـی و خارجی 

گفت و به آن افتخار کرد.
در دو سـال اخیـر، سـعی شـد کـه نیروهـای 
بخـش حقوقی و قـراردادی، بر اسـاس تجربیات و 
تخصصـی  صـورت  بـه  قبلـی،  توانمندی هـای 
عهـده دار یکـی از حوزه هـای مـورد نیـاز شـرکت 
باشـند تا فوالد اکسـین در آن حوزه از نظر نیروی 
متخصـص حقوقـی نیـز خودکفـا شـود. اعـزام 
کارکنـان بـه دوره هـای تخصصـی حقوقـی از 
برنامه هـای آتـی ایـن بخش اسـت که بـا رفع 
محدودیت های ناشـی از بیماری کرونا، از سـر 

گرفته خواهد شد.  

#یادداشـت تک تاز توسعهتک تاز توسعه
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دروازه ای به سوی اقتصاد نوین 
اگــر تــا دیــروز بــاور بــه علــم اقتصــاد گاهــی دچــار تزلــزل می شــد، امــروزه همه شــرکت ها 
و ســازمان های مختلــف در جهــان می داننــد کــه اقتصــاد رکــن اساســی رقابــت در دنیــای 
ــا تحمیــل پایه هــای  ــد ب ــع، اقتصــاد اســت کــه می توان ــی محســوب می شــود. در واق کنون
ــل  ــزرگ را حل وفص ــکالت ب ــا و مش ــیاری از چالش ه ــوب، بس ــاختار معی ــک س ــود در ی خ
کنــد. شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان، بــا روی کار آمــدن مدیریــت جدیــد طــی دو ســال 
اخیــر و بــه تبــع آن، تغییــرات اساســی در سیســتم مالــی، پولــی و اقتصادی شــرکت شــامل 
جایگزینــی روش مالکیتــی بــه جای فــروش کارمــزدی، رونــق و شــکوفایی نوینی در ســاختار 
اقتصــادی خــود بــه وجــود آورد. ایــن ســاختارها در حالــی تغییــر کردنــد و متحــول شــدند 
کــه طی ســنوات گذشــته، بــه طــور مــداوم گرفتــار بحــران بودنــد. بنابرایــن توقــف، واکاوی، 
ارائــه راهــکار، مراقبــت و اســتراتژی اهــداف بــه منظــور رســیدن بــه نتایــج مطلــوب باعــث 
شــد کــه نتایــج مالــی و اقتصــادی شــرکت از زیــان 343 میلیــارد ریالی ســال 1397 به ســود 
5 هــزار و 131 میلیــارد ریالــی در ســال 1398 برســد. رقــم فــوق در نُه ماهــه ســال 1399 بــه 

ســه برابر ســال پیــش از آن افزایــش یافــت.

اسماعیل حمید
مدیــر مالــی شــرکت فوالد اکســین 

خوزستان

بررسـی عملکـرد مالی شـرکت های بـزرگ، به ویژه 
از  روشـنی  می توانـد چشـم انداز  فـوالد،  در صنعـت 
آینـده ایـن شـرکت ها و اثرگـذاری آن هـا در اقتصـاد 
کالن ارائـه بدهـد. بـه نظـر می رسـد کـه صحبـت از 
شـرکت های  اقتصـادی  و  مالیاتـی  مالـی،  وضعیـت 
فـوالدی، بـه دلیـل حجـم کالن نقدینگـی این گونـه 

شـرکت ها، حساسـیت  مالـی آن هـا را افزایـش داده 
اسـت. از این رو، بررسـی فوالد اکسـین به عنوان یک 
نمونـه موفـق کـه توانسـته اسـت از طوفـان تعهدات، 
بدهی هـا  و زیان هـای متعـدد مالـی بـه سـالمت عبور 
کنـد، می توانـد راز سـترگ مدیریت مالی این شـرکت 

را هویدا سازد.

#یادداشـت

b دروازه اقتصادی اکسین
بـا  خوزسـتان،  اکسـین  فـوالد  شـرکت 
و  مدیرعامـل  جدیـد  ترکیـب  پذیـرش 
هیئت مدیـره در اواخـر سـال 13۹۸، در مـدت 
سـود  و  مالـی  موفقیـت  بـه  کوتاهـی  زمـان 
قابل اتـکا دسـت یافت. بـرای فهم ایـن موضوع 
بهتـر اسـت مـروری بـر تولیـدات این شـرکت 
از  درسـتی  درک  بتـوان  تـا  گیـرد  صـورت 
آورد.  دسـت  بـه  پسـین  و  پیشـین  وضعیـت 
تجهیـزات و دارایی هـای تکنولوژیـک اکسـین 
نشـان می دهنـد که توانایـی این شـرکت برای 
تولیـد ورق هـای فـوالدی خـاص، شـامل رده 
گریـد نفتـی و آلیاژی مصرفـی در صنایع نفت، 
گاز و پتروشـیمی، جـزو اولویت هـای تولیـدی 
آن بـه حسـاب می آینـد. بنابرایـن، اگـر میزان 
اسـتاندارد  از  پایین تـر  بـه  فـوق  تولیـدات 
قابل تعریـف در ایـن شـرکت نـزول پیـدا کنـد، 
آنجاسـت کـه زنـگ بدهـی، زیـان و تعهـدات 

بی دلیل به صدا درمی آید.

b مدیریت جدید از نگاه اقتصادی
تولیـد  عمـده   ،13۹۸ سـال  از  پیـش  تـا 
سـاختمانی  ـ  تجـاری  ورق هـای  بـر  شـرکت 
متمرکـز بـود و فعالیت هـای مالـی و اقتصادی، 
روش  طریـق  از  آن،  فـروش  و  خریـد  شـامل 
کارمـزدی صـورت می گرفـت. روش کارمـزدی 
بـه معنـای ایجـاد راهـی بـرای ورود دالالن و 
سـوداگران بـه ایـن بـازار مهـم و اسـتراتژیک 
اسـت. از ایـن رو، بـا پیشـبرد روش فـوق طـی 
ایـن  اکسـین،  فـوالد  در  متمـادی  سـال های 
شـرکت به مـرور تـن بـه زیـان و بدهـی داد، بـه 
طـوری کـه صورت هـای مالـی شـرکت در سـال 
نشـان  را  ریالـی  میلیـارد   3۴3 زیانـی   13۹7
و  مطالبـات  تعـدد  بدهـی،  افزایـش  می دهنـد. 
حجـم زیـان مالکیت شـرکت موجب شـد که در 
اواخـر سـال 13۹7 تغییـر و تحـوالت مدیریتـی 
صـورت پذیـرد. بـا تثبیـت تحـوالت به ویـژه در 
سـال 13۹۸، بـه دلیـل تصمیمـات شـجاعانه و 
قابل تقدیـر مدیرعامل و هیئت مدیـره محترم در 
زمینـه موضوعات اسـتراتژیک تولیـدی ـ مالی، 
وضعیـت ایـن شـرکت روی دیگـری از خـود را 
ورق  تولیـد  میـزان  جابه جایـی  داد.  نشـان 
سـاختمانی بـا ورق هـای خاص، در کنـار تغییر 
بـه  کارمـزدی  فـروش  و  خریـد  فراینـد  در 
مالکیتـی، دو تصمیـم مهمـی بود کـه نهایتا به 
سـود ۵ هـزار و 131 میلیـارد ریالـی در سـال 

13۹۸ منجـر شـد. مدیریت مناسـب، تمرکز بر 
بـا  سـازنده  تعامـل  شـرکت،  اصلـی  مسـائل 
بانک هـا و تدویـن اسـتراتژی عواملـی بودند که 
تاثیـری مسـتقیم بـر سـودآوری فوالد اکسـین 

داشتند.

b اکسین در جاده سودآوری
راسـتای  در  تجـاری،  بـزرگ  شـرکت های 
موفقیـت، بایـد برنامـه مدونـی بـرای تعامـل با 
بانک هـا بـه منظـور تسـهیل شـرایط تولیـد و 
سـودآوری داشـته باشـند. ایـن رویکرد میسـر 
طریـق  از  شـرکت ها،  اینکـه  مگـر  نمی شـود 
کسـب دانـش سـرمایه گذاری و نحـوه دریافـت 
تسـهیالت بانکـی، وضعیـت اقتصـادی خـود را 

بـا  متعـدد  مذاکـرات  بنابرایـن  کننـد.  تجهیـز 
بانک هـا منتـج بـه ایـن دسـتاورد مهـم مدیریت 
مالی اکسـین شـد که معادل کل سرمایه شرکت 
از »LC« و تسـهیالت ریالی بهـره صورت گرفت. 
یکـی دیگـر از سیاسـت های مهمـی کـه بـه کار 
گرفتـه شـد تبدیـل پـول نقد به مـواد اولیـه بود 
کـه از ایـن طریـق، سـود بزرگی نصیب شـرکت 
شـد. بـا ادامـه ایـن روش در البـه الی سیاسـت 
امـروز، ضمـن تضمیـن تولیـد و امنیـت آن در 
بلندمـدت، فصـل جدیـدی در موقعیـت رقابتـی 

شرکت آغاز شده است. 
فـروش داخلـی، در کنـار فـروش صادراتـی 
و سـودآوری  کـه رشـد  انـدک، موجـب شـد 
آیـد.  بـه دسـت  اخیـر  مناسـبی در دو سـال 
فراینـد صادراتی فوالد اکسـین تنها به واسـطه 
ایـن  از  و  گرفـت  صـورت  خوزسـتان  فـوالد 
طریـق، این شـرکت توانسـت غلتک هـای مورد 
نیـاز خط تولیـد را از منابع خارجـی تهیه کند. 

از ایـن رو، عایـدی فراینـد صادرات بـه گونه ای 
در  مهـم  عنصـری  را  آن  بتـوان  کـه  نبـود 
سـودآوری شـرکت طی سـال 13۹۸ به حساب 
نشـان  نیـز   13۹۹ سـال  نُه ماهـه  آمـار  آورد. 
می دهـد کـه سـود خالـص ایـن مـدت حـدود 
سـه برابر کل سـود سـال 13۹۸ بـوده اسـت. از 
طـرف دیگـر، ورودی منابع نقدینگی یـا ورودی 
پول طی سـال جاری دوبرابر سـال گذشـته بود 
و بـر اسـاس سیاسـت های مـدون امـور مالـی 
فـروش،  قراردادهـای  در  توانسـتیم  شـرکت، 
حاشـیه سـود را چندین برابر سـال 13۹۸ کنیم. 
بـه نظر می رسـد که ارائـه گزارش های پیوسـته 
و مـداوم واحدهـای شـرکت بـه مدیرعامـل و 
هیئت مدیـره محتـرم موجـب شـده اسـت کـه 
تصمیمات اسـتراتژیک و مهمـی در زمینه تولید 
و فـروش محصـوالت گرفتـه شـود کـه ماحصل 
ایـن فراینـد را می تـوان سـودآوری امـروز فوالد 

اکسین خوزستان عنوان کرد. 

b  استراتژی و چشم انداز
اتخـاذ تدابیـر و اسـتراتژی های الزم در امور 
مالـی صنایع فوالدی آن چنـان اهمیت دارد که 
بـدون آن نمی تـوان بـر چالش هـای متعدد این 
بخـش فائـق آمد. اگـر بپذیریـم که اسـتراتژی 
واحـد مالـی تابعی از اسـتراتژی کل شـرکت به 
حسـاب می آیـد، اسـتراتژی ها در ایـن زمینـه 
بایـد بـرای حـدود یـک تـا پنـج سـال تدویـن 
بازنگـرِی  و  تعدیـل  پایـش،  در  الـزام  شـوند. 
می توانـد  مالـی شـرکت ها  اسـتراتژی  تدویـن 

فرایند به روزرسانی را تسهیل کند. 
بـا این حـال، فـوالد اکسـین خوزسـتان در 
نظـر دارد تـا ضمـن دریافـت تسـهیالت بانکی 
بیشـتر )چـه در قالـب تسـهیالت ریالـی و چـه 
LC(، موضوعـات مالکیتـی شـرکت را کامل تـر 

مالـی  واحـد  پیش بینـی  کنـد.  گذشـته  از 
اسـت کـه در صـورت تحقـق  ایـن  مجموعـه 
مـوارد فـوق طی سـال آینده، عالوه بـر افزایش 
حاشـیه سـود شـرکت، دارایی های شـرکت نیز 
دوبرابـر خواهند شـد. بنابرایـن برنامه بلندمدت 
واحـد مالـی فـوالد اکسـین خوزسـتان نشـان 
می دهـد کـه در صورت ارتقای سـطح همکاری 
سـایر  مدیـران  و  درون سـازمانی  مدیـران  بـا 
کشـوری  و  اسـتانی  نهادهـای  و  سـازمان ها 
چشـم انداز  طبعـا  فـوالد،  صنعـت  در  به ویـژه 
روشـنی در انتظـار بخـش مالـی فوالد اکسـین 

خواهد بود.

مدیریت مناسب، تمرکز 
بر مسائل اصلی شرکت، 
تعامل سازنده با بانک ها 

و تدوین استراتژی 
عواملی بودند که تاثیری 

مستقیم بر سودآوری 
فوالد اکسین داشتند

#یادداشـت
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تولید » API«، تحقق بخش رسالت اکسین
اصــوال تولیــد محصــوالت اســتراتژیک یکــی از اقداماتــی اســت کــه شــرکت های بــزرگ در 
ــه  ــی ک ــه محصوالت ــد. از جمل راســتای تحقــق برنامه  هــای توســعه ای خــود انجــام می دهن
در صنایــع مختلــف نفــت، گاز، پتروشــیمی، کشتی ســازی و... کاربــرد اســتراتژیک دارد ورق 
فــوالدی  »API« اســت و شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان تنهــا تولیدکننــده ایــن محصول 
ــر و  ــا تغیی ــته، ب ــال گذش ــرکت از دو س ــن ش ــود. ای ــناخته می ش ــه ش ــه خاورمیان در منطق
تحــوالت مدیریتــی، توانســته اســت ضمــن راه انــدازی مدیریــت مســتقل پروژه هــای تولیــد 
ورق هــای خــاص، زمینــه توســعه و ســودآوری شــرکت را دوچنــدان کند. ایــن در حالی اســت 
کــه ماموریــت اصلــی فــوالد اکســین تولیــد ورق هــای خــاص، شــامل »API« و آلیاژی اســت. 
بــا ایــن حــال، نیــاز صنایــع حســاس کشــور طــی یــک دهــه آینــده بــه حــدود 10میلیــون 
تــن ورق »API«، در کنــار ظرفیــت ســاالنه اکســین بــه رقــم یــک میلیــون و 50 هــزار تــن، 
ــوارد،  ــاز کشــور و در بســیاری م ــن نی ــه شــرکت اکســین قابلیــت تامی نشــان می دهــد ک

صــادرات مــازاد مصــرف داخلــی ورق مــورد نظــر را دارد. 

امین آسیابان
ــد ورق هــای  ــر پروژه هــای تولی مدی
ــین  ــوالد اکس ــرکت ف ــاص ش خ

ــتان خوزس

در دو سـال گذشـته، با تدوین سیاسـت گذاری 
مدیـران ارشـد در راسـتای تحقـق رسـالت اصلـی 
فوالد اکسـین )تولید ورق هـای  »API« و آلیاژی(، 
کلیـه پروژه هـای خطوط لوله و مخازن نفـت، گاز و 
پتروشـیمی در سـطح کشـور شناسایی شـدند. در 
طـول ایـن مـدت، حـدود 1۵۰ تـا ۲۰۰ جلسـه بـا 
مسـئوالن و مدیران شرکت های تابعه وزارت نفت و 
شـرکت های تامین کننده لوله و ورق تشـکیل شـد 
و  قابلیت هـا  معرفـی  زمینـه  در  عمدتـا  کـه 
توانمندی های تولیدی شـرکت فوالد اکسین بودند. 
ناآگاهی مجموعـه وزارت نفت و عدم اطالع رسـانی 
دقیـق درباره توانمندی های تولیدی فوالد اکسـین 
در گذشـته، یکـی از عمـده دالیـل تولیـد نشـدن 
ورق هـای خـاص بـوده اسـت. با ایـن حال، بـا ورود 
تیـم مدیریتی جدید در راس امور از سـال 13۹۸ تا 
امـروز، وضعیـت تولیـد ورق هـای خـاص شـرکت 
فـوالد اکسـین تغییر یافـت و عمال از یک شـرایط 
نامطلـوب به یک شـرایط مطلـوب، تغییر وضعیت 

داد و این روند همچنان نیز ادامه دارد. 

b تقاضا، فوالد اکسین، ورق های خاص
خطوط لوله در سراسـر کشـور به دو بخش نفت 
و گاز تقسـیم بندی می شـوند و عمدتـا خطـوط 
انتقـال نفت خام یا نفـت فرآوری شـده و یا خطوط 
انتقـال گاز بـه حسـاب می آینـد. قطـر لوله هـای 
خطـوط لوله نفت بـه طور عمده زیـر 3۰ اینچ و در 
برخـی مـوارد، بـاالی 3۰ اینـچ و بـرای لوله هـای 
انتقـال گاز عمدتـا بـاالی ۲۴ اینج اسـت. ورق های 

مورد اسـتفاده برای سـاخت لوله در هرکـدام از این 
دو نـوع، تفاوت هایـی از جنبـه گریـد، ابعـاد )قطـر، 
طـول و عرض( و کیفیت فـوالد به کاررفته دارند که 
عمدتـا بـه میـزان درصـد تـرش یـا شـیرین بودن 
سـیالی وابسـته اسـت کـه در آن عبـور می کنـد 
 .)»h2S« ترکیب شیمیایی سـیال از لحاظ میزان(
اگر سـیال مورد نظر همانند پروژه گوره به جاسـک 
نفـت تـرش باشـد، باید بـر اسـاس اسـتانداردهای 
جهانـی، خـواص و مشـخصات ویـژه ای مقـاوم بـه 
محیـط خورنده شـامل »h2S« داشـته باشـد. در 
ایـن صـورت، فرایند تولید از مرحله تولید اسـلب تا 
ورق متفـاوت و دارای پارامترهـای کنترلـی بسـیار 
حساسـی خواهـد بود که همین مهم یکـی دیگر از 
ویژگی هـای تولیـدی منحصربه فـرد شـرکت فوالد 
اکسین اسـت که در طراحی فرایند تولیدش لحاظ 
می کنـد. با این حال، آمار فـوق و تعاریِف به کاررفته 
نشـان از اهمیـت نقـش شـرکت های تولیدکننـده 
ورق هـای »API« دارنـد. به همین منظور، بررسـی 
تقاضای ساالنه ورق مصرفی در خطوط انتقال نفت 
و گاز اهمیت می یابد تا به واسـطه آن، آشـکار شـود 
که فوالد اکسـین چه نقشـی می تواند در این میان 

ایفا  کند.

b طی یک دهه آینده »API« تقاضای ورق
بر اسـاس آمارهای موجـود، برای انتقال خطوط 
نفـت و گاز در سراسـر کشـور طی یـک دهه آینده، 
حـدود ۲۴ هـزار کیلومتـر خـط لوله تعریف شـده 
اسـت که معـادل تنـاژی ورق هـا به منظـور تامین 

خـط لوله هـای مذکـور بـه حـدود ده تـا دوازده 
میلیـون تـن می رسـد. با توجـه به ظرفیـت تولید 
سـاالنه حدود یـک میلیـون و ۵۰ هزار تنـی فوالد 
اکسـین، به نظر می رسـد که هیچ گونه چالشـی از 
این حیـث برای تامین ورق های فـوالدی مورد نظر 
وجود نداشـته باشد. بنابراین اعداد و ارقام گفته شده 
در مـورد تولیـد ورق فـوالدی عریـض در شـرکت 
فوالد اکسـین به هیچ عنوان ثابت نیسـتند و عمال 
تحقـق آن تابع عملیاتی شـدن و اجـرای پروژه های 
نفـت و گازی کشـور و همچنین تامین مـواد اولیه 

مناسب و مورد نیاز است. 
بـا ایـن حـال، اگـر شـرایط کشـور بـه گونه ای 
پیش برود که محدودیت های اِعمال شـده ناشـی از 
تحریم هـای ظالمانـه رفـع شـود و بـه واسـطه آن، 
امـکان فـروش نفت و تبادالت گسـترده بین المللی 
بـه وجود آید، قطعا وضعیت عرضـه و تقاضا در بازار 
صنایع اسـتراتژیک و تامین ورق هـای مورد نیاز این 
صنایـع تغییـر خواهد کـرد. بـا این پیش فـرض، با 
راه انـدازی پروژه های نیمه تمام متوقف شـده در کنار 
پروژه هـای آینده، بی تردید نیاز صنایـع به ورق های 
تولیدی در شـرکت فوالد اکسین خوزستان بیش از 
امـروز خواهد شـد و این توانایـی در مجموعه وجود 
دارد تـا بـا ارتقای کیفیت در راسـتای نیاز صنایع به 
تولیـد خـود، به میـزان ارقـام مذکـور در این زمینه 

دست پیدا کند.
از طرف دیگر، در حال حاضر تنها سـه شـرکت 
بـزرگ لوله سـازی در کشـور مشـغول بـه فعالیت 
هسـتند که می تواننـد تولیـد لوله های مـورد نیاز 

#یادداشـت

صنایـع نفت، گاز و پتروشـیمی را بر عهده بگیرند. 
جمع ظرفیت تولید سـالیانه سـه شـرکت مذکور 
بـه رقم حـدود 7۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن می رسـد که 
از  را  خـود  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  می تواننـد 
شـرکت هایی همانند فوالد اکسـین دریافت کنند. 
بنابرایـن اگـر مجموعـه اکسـین بتوانـد در سـال 
حـدود 7۵۰ هـزار تـن ورق »API« تولیـد کنـد، 
نیـاز صنایـع  تامیـن  عمـال چالشـی در زمینـه 
لوله سـازی برای سـاخت لوله هـای مورد نیـاز این 
صنایع اسـتراتژیک وجـود نخواهد داشـت. این در 
حالـی اسـت که طـی نُه ماهه سـال جـاری، تولید 
ایـن محصـول به نزدیـک 3۵۰ هـزار تن رسـیده 
 »API« اسـت و پیش بینی ها در زمینه تولید ورق
ایـن  تولیـد  رقـم  نشـان می دهـد کـه  شـرکت 
محصـول طـی سـال آینـده بـه ۵۵۰ هـزار تـن 

افزایش پیدا خواهد کرد.

b »API« ویژگی های ورق های
ورق هـای آلیـاژی و »API«، بـه علـت کاربـرد 
حسـاس آن ها در صنایع اسـتراتژیک، عمدتا دارای 
ویژگی هـای منحصربه فردی هسـتند که می توانند 
ایـن ورق هـا را از سـایر ورق هـای مورد اسـتفاده در 
صنایع مختلف، متمایز کنند. بـه طور معمول، این 

ورق ها از گرید »X42« تا »X120« تقسـیم بندی 
می شـوند. بـا ایـن حـال، درجه بنـدی گریدهـای 
مختلـف ورق »API« بـه گونه ای اسـت کـه با باال 
رفتـن گریدهـا، عالوه بـر ارتقای میـزان کیفیت در 
کنار افزایش مقاومتشـان در برابر شرایط محیطی و 
برخـورداری از خواص مکانیکی و متالورژیکی باالتر، 
وزن نهایـی مـورد نیاز و به تبـع آن هزینه پروژه نیز 
کاهـش پیدا خواهـد کرد. مجموعه فوالد اکسـین، 
بـر اسـاس تعاریف کارخانـه و ظرفیت هایـی که در 
آن وجـود دارد، امـکان تولیـد ورق هـای »API« از 
گریـد »B« تـا »X80« را دارد کـه ایـن امـکان در 
آینـده و بـا احـداث کارخانـه فوالدسـازی و تولیـد 
اسـلب با مشـخصات خاص، به بیش از مـوارد فوق 

گسترش می یابد.

b صنایع خاص و نقش اکسین
ظرفیت های گسـترده فوالد اکسـین خوزستان 
در زمینـه تولیـد ورق های فـوالدی بـا ارزش افزوده 
بـاال، به ویـژه مـورد اسـتفاده در صنایـع مهمـی 
همچون کشتی سـازی، مخازن تحت فشـار نفت و 
گاز، صنایـع نظامـی و...، نشـان می دهد کـه به رغم 
کمبود مواد اولیه، مجموعه اکسـین توانسـته است 
سـاالنه حـدود ۸۰ هـزار تـن در ایـن زمینـه تولید 

داشـته باشـد. این رقم بـرای نیاز صنایـع مورد نظر 
در کشـور، کـه بـه حـدود 1۲۰ هـزار تـن در سـال 
می رسـد، باعـث شـده اسـت کـه در ایـن زمینـه 
نزدیـک بـه ۴۰ هـزار تـن واردات ورق هـای خـاص 
مربـوط به صنایع مذکور صورت بگیـرد. این امر در 
صورتـی می توانـد به پایـان مسـیر واردات ورق های 
خاص منجر شـود که فوالد اکسـین بتوانـد به مواد 
اولیـه مناسـب و کافـی برای تولیـد بر اسـاس نیاز 
کشـور دسـت یابد که طبیعتا با راه انـدازی کارخانه 

فوالدسازی، این امکان محقق خواهد شد.

b آینده، فوالد اکسین، مواد اولیه
در حـال حاضـر، سـه فوالدسـاز بزرگ کشـور، 
شـامل فـوالد خوزسـتان، فـوالد مبارکـه و فـوالد 
هرمزگان، سـه شرکت تامین کننده اسلب )تختال( 
مـورد نیاز تولید فوالد اکسـین به حسـاب می آیند. 
ایـن موضـوع در آینـده، بـا توسـعه برنامـه تولیـد 
ورق های عریض توسـط فوالد مبارکه، ممکن است 
چالش هایـی را از حیـث تامیـن اسـلب مـورد نیـاز 
برای مجموعه اکسـین به وجود آورد. بـا راه اندازی و 
توسـعه واحد فوالدسـازی فوالد اکسـین، عمال این 
نیـاز مرتفـع خواهد شـد و مشـکلی در ایـن زمینه 

پدید نخواهد آمد. 

#یادداشـت
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اکسین، نگین فوالد ایران
شــرکت های فــوالدی، بــه عنــوان عضــو اصلــی جامعــه صنعتــی، ضمــن ســودآوری و نیــز 
ارزآوری ناشــی از محصــوالت بــا ارزش  افــزوده بــاال، همــواره نقشــی اساســی در ســایر صنایع، 
به ویــژه صنایعــی همچــون نفــت، گاز و پتروشــیمی ایفــا کرده انــد. آگاهــی از ایــن موضــوع 
ــوالت  ــروش محص ــد ف ــتم ها و فراین ــانی سیس ــز به روزرس ــازی و نی ــت کارآمدس ــر اهمی ب
ــرکت های  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــین، ب ــوالد اکس ــد. ف ــد می کن ــی( تاکی ــی و خارج )داخل
تامین کننــده بخشــی از نیــاز صنایــع حســاس نفتــی و...، از اواخــر ســال 1397 و بــا تغییــر و 
تحــوالت مدیریتــی، سیســتم فــروش محصــوالت خــود را تغییــر داد تــا از ایــن طریــق بتواند 
راهــکاری بــرای ســودآوری و نیــز ارزآوری شــرکت بــه وجــود آورد. شــرایط امــروز شــرکت 
نشــان می دهــد کــه در صــورت رفــع برخــی موانــع صادراتــی و البتــه چالش هــای موجــود، 

قطعــا شــکوفایی اقتصــادی در انتظــار شــرکت خواهــد بــود. 

هومان احمدی
سرپرســت مدیریت فــروش و بازاریابی  

شــرکت فوالد اکســین خوزســتان

فـروش  در سـال های 13۹6و 13۹7، عمـده 
محصـوالت شـرکت به صـورت کارمـزدی صورت 
گرفته اسـت. همچنین با تغییر مدیریـت در اواخر 
سـال 13۹7 و اِعمال استراتژی های جدید در امور 
فروش و بازاریابی به منظور اسـتفاده از فرصت های 
بـازار بـه همـراه اخـذ حداکثـری منافـع فـروش 
محصـوالت تجـاری ، سیسـتم فـروش کارمـزدی 
متوقـف شـد و عمـده فروش محصوالت به شـکل 
مسـتقیم تغییر یافت. همچنین در حوزه ورق های 
»API« و آلیـاژی نیز فروش هـای صورت گرفته بر 
مبنـای مشـارکتی و یا در مـواردی به منظور انتقال 
هزینه هـای مربوط به ضمانت  نامـه کارفرما و خرید 
مواد اولیه به مشـتری، با محاسـبه حداکثری منافع 
فـوالد اکسـین و اصـالح کلـی کارمـزد فـروش 
محصـوالت، صـورت پذیرفـت، بـه نحـوی کـه در 
نهایـت، منافع حاصـل از این گونه فروش ها مشـابه 

فروش مستقیم محصوالت باشد.

b آغاز راهی جدید در سیستم فروش
بـا توجـه بـه اینکـه در فروش هـای کارمـزدی 
دریافـت  به خصـوص 13۹7  و  سـال های 13۹6 
کارمزد از مشـتریان به حداقِل ممکن رسـیده بود، 
منافـع مالـی حداقلی نصیب شـرکت شـد. این در 
حالی اسـت کـه قیمت هـا در بازار فـوالد خصوصا 
در مقطـع فـوق، بـه دالیل مختلـف از جمله تاثیر 
بازارهـای جهانـی، تحریـم، ممنوعیـت واردات و 

افزایـش نرخ ارز، روندی به شـدت صعودی داشـت 
و فرصت هـای بی نظیـری را در ایـن زمینـه بـه 
وجـود آورد. بـا تغییر اسـتراتژی و ایجاد سیسـتم 
فـروش مسـتقیم، فـوالد اکسـین توانسـت نبـض 
سیاسـت گذاری فروش محصوالت خـود را در بازار 
فـوالد بـه دسـت گیـرد تـا از ایـن طریـق، ضمن 
اسـتفاده حداکثـری از فرصت های موجـود، منافع 
به دسـت آمده نصیب شرکت و سـهامداران آن )که 
عمدتـا بازنشسـتگان، کارگـران و کارمنـدان ایـن 

مرزوبوم هستند( شود.

b رسالت فوالد اکسین خوزستان
یکـی از اهـداف اصلی تاسـیس شـرکت فوالد 
اکسـین خوزسـتان تکمیل حلقه گمشده زنجیره 
و  فـوالدی  ورق هـای  نیازمنـد  صنایـع  تامیـن 
عملیـات حرارتی همچون نفت، گاز، پتروشـیمی، 
صنایع دریایی و ماشین سـازی به همـراه رفع نیاز 
محصـوالت اسـتراتژیک صنعـت کشـور اسـت. از 
ایـن رو، ایـن شـرکت از اواخـر سـال 13۹7 بـه 
ورق هـای  تامیـن  حـوزه  وارد  جـدی  صـورت 
مخصـوص لوله هـای انتقـال نفت و گاز مـورد نیاز 
وزارت نفـت شـد. بنابرایـن، بـا اتخـاذ اسـتراتژی 
فروش شـرکت شـامل تامین حداکثـری نیاز این 
وزارتخانـه و تولیـد ورق »API« محیـط  تـرش و 
فـوالد  مجموعـه  در  نویـن  راهبـردی  شـیرین، 

اکسین تحقق یافت.

فـوالد اکسـین، بـه عنـوان تنهـا تولیدکننـده 
ورق هـای عریـض فـوالدی در منطقـه خاورمیانه، 
رسـالت اصلـی خـود را فعالیت حداکثـری در این 
حـوزه می دانـد. بـا توجـه بـه ماهیـت خـط تولید 
شـرکت و نیـاز وزارت نفت، ابتدا اسـتراتژی فروش 
داخلـی در راسـتای تامیـن حداکثری نیـاز صنایع 
حسـاس کشـور تعریف شـد. تحقـق این هـدف، از 
طریـق اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت خـط تولید 
کارخانـه به همراه تولید محصوالت بـا ارزش افزوده 
باالتر، ضمن جلوگیری از ارزبری شـدید در کشـور، 
منافـع مالـی قابل توجهـی بـرای فوالد اکسـین به 

همراه داشته و در ادامه نیز خواهد داشت. 
ورود و معرفـی محصـوالت متنوع بـه بازارهای 
جدیـد و بازارهای جهانی از جمله اهداف صادراتی 
اکسـین به حسـاب می آید. آمارها و ارقام صادرات 
محصـوالت شـرکت نشـان می دهـد کـه عملکرد 
مطلوبـی در ایـن زمینـه به دسـت آمده اسـت، به 
گونـه ای که به رغـم محدودیت هـای به وجودآمده 
در مسـیر صادرات مسـتقیم، ضمن بهره گرفتن از 
صـادرات مشـارکتی بـا شـرکت فوالد خوزسـتان، 
رکـورد صـادرات سـالیانه بـا صـادرات ۴1 هـزار و 
1۹۸ تـن ورق تـا انتهای سـال 13۹۸، رشـد ۲1۸ 
ارزش  در  درصـدی  و ۵۸۹  مقـدار  در  درصـدی 
محصوالت صادراتی نسـبت به سال 13۹7 تحقق 
یافـت. ضمنا با توسـعه بازارهای هـدف به چهارده 
کشـور دنیا، تعداد مشـتریان خارجی این شـرکت 

#یادداشـت

به حدود 1۰۰درصد افزایش پیدا کرد. 
همچنیـن منابـع ارزی حاصـل از صـادرات به 
منظـور تامیـن قطعـات اسـتراتژیک خـط تولیـد 
سـفارش گذاری می شـود کـه بـا تـداوم و پایداری 
ایـن رونـد، می تـوان اطمینان یافت که خدشـه ای 
در فراینـد بلندمـدت تولیـد ایـن شـرکت پدیـد 
نخواهـد آمـد. بـه آمـار صادراتـی شـرکت فـوالد 

اکسین در نمودار شماره 1 اشاره شده است.

b اکسین و چالش های صادراتی
در حـال حاضر، اسـتمرار انعقاد قـرارداد تامین 
ورق هـای »API« با زیرمجموعه هـای وزارت نفت، 
در کنـار جلوگیـری از واردات هـر گونـه محصول 
جملـه  از  شـرکت،  ایـن  توسـط  قابل تولیـد 
دغدغه هـای صادراتـی فـوالد اکسـین به حسـاب 
می آیـد. گفتنـی اسـت کـه در این زمینـه، ارتباط 
مسـتمری میان فوالد اکسین با مسـئوالن وزارت 

نفت و وزارت صمت وجود دارد. 
صدور بخشـنامه  ها و دسـتور العمل های متعدد 
از سـوی سـازمان ها و نهادهـای مختلـف از دیگـر 
چالش هـای قابل طـرح بـه حسـاب می آیـد کـه 
عمدتا ناشـی از  شـناخت ناکافی از نحـوه تولید و 
فراینـد مربوط بـه کارخانجات ورق فوالدی اسـت. 
بایـد توجه داشـت کـه فرایند تولید شـرکت هایی 
همچـون فوالد اکسـین بـا فرایند تولیـد ورق های 
رول قابل مقایسـه نیسـت و نباید قوانین در این دو 
زمینـه به صورت مشـترک نوشـته شـود. عالوه بر 
ایـن، انحصـاری بـودن کارخانـه فوالد اکسـین در 
خاورمیانـه و محصـوالت خـاص آن نیازمنـد نگاه 
ویـژه ای اسـت کـه می توانـد زمینـه آن از سـوی 

مسئوالن مختلف ایجاد شود. 
از طـرف دیگـر، بایـد یادآور شـد کـه ورق های 
خـاص )API(، کـه مشـتریان خاصـی خواسـتار 
خریـد آن هسـتند، قابل عرضـه در بـورس کاالی 
ایـران نیسـت. بنابرایـن منوط شـدن صـادرات به 
کـه  کاال،  بـورس  در  ورق هـا  این گونـه  عرضـه 
صاحبـان آن از پیـش )پیمانـکاران صنایـع نفت و 
گاز و...( بـا انعقاد  قـرارداد، زمینه ایجاد تعهد برای 
ایـن شـرکت را فراهـم کرده انـد، موجـب صـادر 
نشـدن مجـوز صـادرات ورق بـرای ایـن کارخانـه 
می شـود. همچنین رفع مشـکالت و موانع بانکی، 
بـه همـراه ایجاد نقدینگی و سـرمایه در گردش به 
منظـور ورود مسـتقل و مسـتقیم در مناقصـات 
تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز وزارت نفـت، جـزو 
مواردی اسـت کـه برنامه ریزی برای اجـرای آن در 

حال انجام است.

b پروژه فوالدسازی و منافع آن
بدیهی اسـت کـه احـداث پـروژه فوالدسـازی 
مهم تریـن برنامـه این شـرکت به حسـاب می آید. 
امـکان تولیـد و تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز 
کارخانـه بـا ابعاد مـورد نظر به منظور رسـیدن به 
ظرفیـت نهایـی تولیـد )یـک میلیـون و ۵۰ هزار 
تـن( عالوه بـر اینکه موجب رشـد ۵۰ درصدی در 
زمینـه تولیـد محصـوالت شـرکت خواهـد شـد، 
مزایـای بی شـماری از نظـر اقتصـادی، رقابتـی، 

تجاری و... به همراه خواهد داشت.
کاهـش قابل توجـه بهـای تمام شـده و افزایش 
منظـور  بـه  به خصـوص  رقابتـی  پتانسـیل های 
آمادگـی بـرای حضـور در بازارهـای رقابتـی در 
جـزو  آتـی  سـال های  طـی  بین المللـی  سـطح 
مزایـای اجـرای طـرح فـوق محسـوب می شـود. 
اطمینـان از تامیـن پایـدار و به موقـع مـواد اولیـه 
خـاص مورد نیاز خط تولید شـرکت، امکان تولید 
بخشـی از محصـوالت که تاکنـون به دلیـل نبود 
نبوده انـد،  قابل تولیـد  داخلـی  مناسـب  تختـال 
اسـتفاده از حداکثر ظرفیت های بازار و مشـتریان 
و افزایـش قـدرت رقابـت و چانه زنـی از مزایـای 

احـداث کارخانـه فوالدسـازی اکسـین محسـوب 
می شـوند. بـا توجـه بـه فضـای رقابتی سـال های 
آتـی و انجـام  طرح هـای سـایر رقبـا، تاخیـر در 
اجـرای طـرح فوالدسـازی مطمئنـا به زیـان این 

شرکت خواهد بود. 
داخلـی،  متخصصـان  مطالعـات  اسـاس  بـر 
مقایسـه ای در زمینـه ظرفیت و راندمـان تولید در 
صـورت احـداث کارخانه فوالدسـازی انجام شـده 

است که در نمودار ۲ مشاهده می شود.

b چشم انداز جهانی اکسین
منحصر به فـرد  ویژگی  هـای  بـه  توجـه  بـا 
مجموعـه در تولیـد ورق هـای آلیـاژی بـه همراه 
رفع نیاز کشـور در شـرایط فعلی، این شـرکت به 
عنـوان نگیـن فـوالد ایـران شـناخته می شـود. 
ظرفیت هـای بالقوه فوالد اکسـین نشـان می دهد 
کـه در صـورت مدیریت پایدار و بـه روز، نگهداری 
و  نرم افـزاری  و  سـخت افزاری  سیسـتم های  از 
احداث کارخانه فوالدسـازی، قدرت رقابت پذیری 
باالیـی در سـطح داخلـی و بین المللـی نصیـب 

شرکت خواهد شد.

 فوالدسازی کارخانه احداث صورت در تولید راندمان و ظرفیت مقایسه. 2 نمودار

 
 

۷۰۰

۱۰۵۰

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

در صورت تامین اسلب از منابع داخلی در صورت احداث فوالدسازی و تولید اسلب سنگین

تن
زار 

ه

در صورت تامین اسلب از منابع داخلی در صورت احداث فوالدسازی و تولید اسلب سنگین

 درصد 05

نمودار 2. مقایسه ظرفیت و راندمان تولید در صورت احداث کارخانه فوالدسازی

 خوزستان اکسین فوالد شرکت محصوالت سالیانه صادرات. 1 نمودار

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۸ ۱۰

۲۸

۲۳

۱۳

۴۱

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

 تن
هزار

نمودار 1. صادرات سالیانه محصوالت شرکت فوالد اکسین خوزستان

#یادداشـت



تک تاز توسعهتک تاز توسعه

7475
شرکت فوالد اکسین خوزستان /  نوروز 1400 شرکت فوالد اکسین خوزستان / نوروز 1400 

الگویی مناسب برای صنایع داخلی 
واحد »R&D« اکسین

ــا  ــزرگ ب ــرکت های ب ــعه در ش ــق و توس ــا تحقی ــد »R&D« ی ــاد  واح ــروزه ایج ام
هــدف افزایــش نــوآوری در یــک مجموعــه شــکل می گیــرد و اهمیــت آن بــه حــدی 

ــرکت ها در  ــعه ای ش ــای توس ــق برنامه ه ــرای تحق ــی ب ــد تضمین ــه می توان ــت ک اس
ــرکت های  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــتان، ب ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ــد. ش ــدت باش بلندم

ــه   ــال 1397، ب ــر س ــد در اواخ ــت جدی ــدن مدیری ــا روی کار آم ــان ب ــالق، همزم ــوان و خ ج
واحــد تحقیــق و توســعه جــان تــازه ای بخشــید. بــر همیــن اســاس، توجــه بــه ســاختارمند 
کــردن فرایندهــای پژوهشــی و نیــز تبدیــل تهدیدهــای مربــوط بــه تحریــم به فرصتــی برای 
رشــد و توســعه بومی ســازی جــزو اهــداف اصلــی واحــد »R&D« شــرکت اســت کــه طــی 
یــک ســال اخیــر، بــا تعریــف ســه پــروژه بومی ســازی قطعــات مــورد نیــاز خــط تولیــد و دو 

پــروژه توســعه ای، دســتاوردهای نوینــی را بــرای شــرکت بــه همــراه داشــته اســت.

رضا فریدونی
ــعه  ــق و توس ــد تحقی ــر واح مدی
شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان

بررسـی مقولـه تحقیق و توسـعه و ارتبـاط آن با 
صنایـع داخـل کشـور از این حیث اهمیـت دارد که 
ایـن مقوله  می تواند مزیت هـا  و چالش های صنایع را 
از  برخـی  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  کنـد.  تبییـن 
شـرکت های بـزرگ در ایـران به مرور زمـان، با تکیه 
بـر تکمیـل سـاختارها و فرایندهـای تولیـد، بـه 
قابلیت هـای مناسـبی در زمینـه »R&D« دسـت 
یافته انـد. شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان نیـز، با 
پیروی از تجربیات سـایر شـرکت ها و دسـتاوردهای 
موفق در مسـیر تولید، امروزه به عنوان یک شـرکت 
پیشرو در این زمینه شناخته می شـود. این در حالی 
اسـت کـه فوالد اکسـین تا پیـش از ایـن و از ابتدای 
تاسـیس شـرکت تـا اواسـط دهـه نـود شمسـی، 
همچنـان در چم وخـم شـکل گیری سـاختارهای 
پژوهشـی بـود کـه ایـن مهـم، همزمـان با اسـتقرار 
مدیریـت جدید در سـال 13۹7 و اولویت بخشـی به 
این واحد، جهشـی خیره کننده یافـت. برای تصدیق 
سـخن فوق می توان به نقشـه اسـتراتژیک شـرکت 
اشـاره داشـت کـه سـه بنـد مهـم آن بـه موضـوع 

»R&D« و الزام در تحقق اهداف آن اشاره دارد. 

b  کارنامـه موفـق واحـد تحقیـق و توسـعه
اکسین

در دو سـال گذشـته، بـا تدوین اسـتراتژی های 
مشـخص، امکان تعریف پروژه هایی فراهم شـد که 
بـه عنوان کالن پروژه شـناخته می شـدند. هـدف از 
اجرای این کالن پروژه هـا، افزایش بهره وری، کاهش 
قیمـت تمام شـده محصـول، کاهـش ضایعـات و 

ارتقـای ایمنی بود. اِعمـال تحریم های بین المللی و 
افزایـش نـرخ ارز دو مولفـه مهمـی هسـتند کـه 
دسترسـی بـه تجهیـزات و تکنولـوژی مـورد نیـاز 
نـوآوری در تولیـد را به حداقِل ممکـن و در مواردی 
بـه صفـر رسـانده اند. وجـود چنین مسـائلی باعث 
شـد که مدیریت ارشـد شـرکت، با اهمیت دادن به 
بخـش »R&D«، اهـداف اسـتراتژیک بومی سـازی 
)دانـش فنـی، طراحـی، سـاخت و اسـتقرار( را در 

اولویت برنامه های خود قرار دهد. 
دومیـن پـروژه پژوهشـی، اندازه گیـری ابعاد در 
ورق های فوالدی اسـت که نرخ بازگشـت سـرمایه 
جـزو  فـوق  پـروژه  البتـه  دارد.  باالیـی  بسـیار 
پروژه های اسـتراتژیک و مهم مجموعه به حسـاب 
می آیـد. ایـن پـروژه، ماننـد پروژه های پیشـین، از 
طریـق شـرکت های دانش بنیـان داخلی، بـه طور 
کامـل طراحی شـده و در حال انجام اسـت و پس 
از طـی مراحـل نهایـی آن، در مـدار تولیـد مـورد 

استفاده قرار می گیرد. 

b »R&D« نگاه فرامرزی اکسین به
در گذشـته، فعالیت های مربوط به بومی سازی 
سـاخت  واحـد  بـه  اکسـین  فـوالد  شـرکت  در 
)زیرمجموعـه واحـد خریـد و پشـتیبانی( سـپرده 
می شـد، امـا بـا اسـتقرار تیـم مدیریتـی فعلـی و 
اتخـاذ تدابیـر جدیـد، مسـئولیت بومی سـازی به 
واحد تحقیق و توسـعه واگذار شـد تا از این طریق 
بتـوان پیش زمینه نوآوری و رشـد تولیدات داخلی 

را فراهم کرد.

پس از تغییر و تحوالت در زمینه بومی سـازی 
و واگـذاری آن بـه واحـد تحقیق و توسـعه، ابتدا 
دسـتورالعملی طراحـی و تدوین شـد تـا از این 
طریق، الزامـات عملی برای اجـرای پروژه های 
ایـن بخـش فراهـم شـود. اگـر تصویـر واحد 
»R&D« در گذشـته مصـداق جملـه »باری 
به هر جهـت« بود، امـروزه یک متغیر مهم 

و دارای برنامه به حساب می آید. 
از طـرف دیگر، وقتی افزایـش نرخ ارز و 
تحریم هـای  ناجوانمردانـه  اِعمـال  نیـز 
همه جانبـه را در کنـار متغیـری بـه نام 
آماده بـه کاری خـط تولیـد قـرار دهید، 
ابتـدا بـه حیاتی بـودن ایـن متغیر در 
پیشـبرد برنامه هـای توسـعه ای پـی 
از  وقتـی  بنابرایـن  بـرد.  خواهیـد 
حیاتی بـودن متغیـر آماده به کاری 
سخن گفته می شـود، نباید از یاد 
بـرد کـه با توقف هر یک سـاعت 
از خـط تولیـد )بـه هـر علتی(، 
بـه  زیـان   تومـان  میلیاردهـا 
شـرکت تحمیل خواهد شـد. 
شـرکت ها،  اینکـه  بـرای 
اکسـین  فـوالد  به ویـژه 
متحمـل  خوزسـتان، 
هنگفتـی  زیـان  چنیـن 
نشـوند، بایـد در تامیـن 
تجهیـزات  و  قطعـات 
مورد نیـاز خط تولید، 
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سـرعت را چاشـنی دانـش کنند تا 
از ایـن طریـق، رونقـی روبـاره بـه 
برنامه های توسـعه ای ببخشند. برای 
تحقـق ایـن موضـوع ابتدا الزم اسـت 
در  به ویـژه  کالن،  سیاسـت های  کـه 
بـه سـمت حمایـت  تحریـم،  شـرایط 
همه جانبـه از فرایند بومی سـازی توسـط 
واحدهـای »R&D« سـوق پیـدا کننـد. 
بـا  اکسـین  شـرکت  در  امـر  ایـن  البتـه 
اسـتقبال همه جانبـه شـخص مدیرعامـل و 

هیئت مدیره محترم همراه شده است. 

b پروژه های بومی سازی
طی یک سال گذشـته، در زمینه بومی سازی، 
سـه پـروژه کالن در نظـر گرفتـه شـده اسـت که 
همه آن ها اسـنادی باالدسـتی و قابل اتکا در اهداف 
استراتژیک محسوب می شـوند. »فلومتر« نام پروژه 
نخسـت درج شـده در اهداف اسـتراتژیک شـرکت 
اسـت کـه عمـده کار آن بـه اندازه گیـری دبـی 
برمی گردد. این دسـتگاه 11۴ نقطه نصبی در خط 
تولیـد دارد که سـابقاً به میزان ۹7 درصـد از آلمان 
وارد کشـور می شـد. بـا شـروع تحریم  ها، سیاسـت 
کالن مجموعـه بـه سـمتی حرکـت کـرد کـه این 
همـکاری  بـا  و  مشـارکتی  صـورت  بـه  پـروژه 
شـرکت های دانش بنیـان پیـش رفـت و بـه زودی 

فرایند نصب آن آغاز خواهد شد. 
کنتـرل ولوهـا و مگنت هـای جرثقیل ها نـام دو 
پـروژه سـاخت قطعـات مـورد نیـاز در خـط تولید 
اسـت و واحد متقاضـی ایـن دو کاال واحد مکانیک 
شـرکت فوالد اکسین خوزستان اسـت. با این حال، 
اشـاره به دسـتاوردهای کلی شـرکت طی دو سـال 
اخیر خالی از لطف نیسـت و باید اذعان داشـت که 
طـی مـدت مذکـور، بیـش از سـی قلـم کاالی 
اسـتراتژیک و غیراسـتراتژیک در فـوالد اکسـین 

بومی سازی شده است. 

b  و چالش های پیشِ رو »R&D«
اگـر نگوییـم بزرگ ترین چالش، امـا مهم ترین 
چالـش واحدهـای تحقیـق و توسـعه را می توان 
پذیرفتـه نشـدن آن  بـه عنوان یـک ضرورت 
حیاتـی در شـرکت های بـزرگ فـوالدی 
عنـوان کـرد. اگـر شـرکت های بزرگ 
در راسـتای توجـه بـه موضوعـات 
بـه  را  آن هـا   ،»R&D« واحـد
عنـوان پروژه هـا و طرح های 
نظـر  در  سـرمایه ای 

بگیرند، تضمینی برای رشـد و توسـعه شـرکت ها 
در بلندمـدت خواهـد بـود. از طرف دیگـر، باید در 
نظـر داشـت کـه شـرکت های دانش بنیـان، بـه 
موضـوع  در  فعـال  شـرکت های  عمـده  عنـوان 
و  تجهیـزات  دانـش  بومی سـازی  و   »R&D«
تکنولوژی تولید، سـرمایه  در گردش زیادی ندارند 
و در ایـن زمینـه الزم اسـت تا شـرکت های بزرگ 
مشـارکتی جدی در ریسـک آن ها داشته باشند. با 
ایـن حـال، بی ثباتی قیمت ها و فرسایشـی شـدن 
تاییـد فرایندها در راهروهـای اداری سـازمان های 
مربوطـه دو عاملـی هسـتند که چالش هـای مهم 
ایـن بخـش محسـوب می شـوند. شـرکت فـوالد 
اکسـین خوزسـتان، با اتخـاذ راهبردهای مناسـب 
الگـوی نسـبتاً  توانسـته اسـت  ایـن زمینـه،  در 
مناسـبی بـرای واحدهـای »R&D« داخل کشـور 

به وجود آورد.

b حکایت شرکت دانیلی
بایـد توجه داشـت کـه کارخانه فوالد اکسـین، 
بـه عنوان یک کارخانه »High Tech«، اسـتاندارد 
»LEVEL 2« را بـه طـور کامـل در اختیـار دارد. 
راه انـدازی ایـن کارخانـه توسـط شـرکت دانیلـی 
صـورت گرفـت. این شـرکت در ابتـدا، بـرای انجام 
تسـت، مقدار محـدودی ورق فوالدی تولیـد کرد و 
تمام آن را در اختیار شـرکت اکسـین قرار داد. البته 
پـس از نصب و راه اندازی کارخانه و به دنبال شـروع 
تحریم هـای بین المللی، این شـرکت ایـران را ترک 
کـرد و از انتقـال کامل دانش فنـی در کنار خدمات 
ذکرشـده امتنـاع ورزیـد. بـا این حـال و بر اسـاس 
مفـاد قـرارداد وضع شـده مابیـن شـرکت فـوالد 
اکسـین و شـرکت دانیلـی، قـرار بـود تعـدادی از 
پرسـنل فوالد اکسـین بـه ایتالیـا برونـد و زیر نظر 
متخصصان شـرکت فوق، آموزش کامل ببینند که 
ایـن برنامـه در پروسـه ای کوتـاه و بـرای نزدیک به 

1۵۰ نفر انجام شد.
داسـتان شـرکت دانیلـی نشـان می دهـد کـه 
دسـتاوردهای بزرگ امروز در شـرکت فوالد اکسین 
حاصـل دسـترنج و دانـش بومـی ایـن شـرکت به 
حسـاب می آیـد. بنابرایـن فـوالد اکسـین، بـا طی 
کـردن این روند سـخت و طاقت فرسـا در کنار عزم 
راسـخ بـرای تحقـق برنامه هـای توسـعه ای، فرایند 
بومی سـازی را بـه یـک امـر اجتناب ناپذیـر تبدیل 
کرده اسـت، به طوری که بسـیاری از شـرکت های 
بزرگ، شـرکت فوالد اکسـین خوزستان را نمونه ای 
موفق در زمینه بومی سـازی قطعات مورد نیاز خط 

تولید می دانند. 

#یادداشـت
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گام های عملی برای طرح فوالدسازی  اکسین
ــا اینکــه فــوالد اکســین خوزســتان اندکــی جوان تــر از ســایر واحدهــای فــوالدی اســت،  ب
تجربــه یــک دهــه اخیــر ایــن شــرکت در راســتای ارج نهــادن بــه تولیــد و تــالش قابل تقدیر 
بــه منظــور خودکفایــی در تهیــه و تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز تولیــد نشــان می دهــد کــه 
ایــن شــرکت عزمــی پوالدیــن بــرای رســیدن بــه خواســت ها و آرزوهــای دانش محــور خــود 
ــت  ــی اس ــوع پروژه های ــین از آن ن ــازی اکس ــروژه فوالدس ــه پ ــد ک ــر می رس ــه نظ دارد. ب
کــه عمــال زمینــه خودکفایــی در تامیــن مــواد اولیــه و توســعه محصــوالت بــا ارزش افــزوده 
بــاال را در ایــن شــرکت بــه وجــود مــی آورد. ایــن واحــد، کــه عملیــات احــداث آن بــه زودی 
و طــی ســال جــاری آغــاز خواهــد شــد، جــزو واحدهایــی اســت کــه بــه واســطه بهره گیــری 
ــط  ــازمان محی ــه، س ــوالدی در خاورمیان ــرکت های ف ــان ش ــوژی در می ــن تکنول از به روزتری
ــن واحــد  ــاره موقعیــت ســبز ای ــراز نظــری بی ســابقه درب ــه اب زیســت کشــور را مجــاب ب
فــوالدی کــرده اســت، بــه طــوری کــه از ایــن پــس قــرار اســت واحــد فوالدســازی اکســین 
معیــار تاســیس واحدهــای فــوالدی در کشــور باشــد کــه ایــن نیــز در نوع خــود دســتاوردی 

ــود. ــی می ش ــم تلق مه

محسن توکلی
ــی  ــد مهندس ــرم واح ــر محت مدی
شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان

پـروژه فوالدسـازی اکسـین یکـی از مهم تریـن 
برخـی  اسـت کـه  اخیـر  یـک دهـه  پروژه هـای 
فرایندهـای اصلی آن شـامل تهیه اسـناد مناقصه و 
شناسـایی و ارزیابی پیمانکاران عملیاتی شده است. 
اسـناد مناقصه، به عنوان یکی از پیش نیازهای مهم 
راه انـدازی ایـن پـروژه، به دو بخش فنـی و بازرگانی 
تقسـیم بندی می شـوند و هم اکنـون فـاز نهایـی 
مناقصـه در حال پیگیـری و انجام اسـت. به عبارت 
دیگـر، جدیت و همیت اعضای محترم هیئت مدیره 
و نیز سـهامداران گرامی این امکان را به وجود آورد 
تـا شـروع عملیـات اجرایی طـرح فوق، بـه احتمال 
قریـب بـه یقیـن، در پایـان دی ماه سـال جـاری به 

نتیجه برسد.

b پروژه فوالدسازی و چالش ها
شـرایط موجـود در کشـور نشـان می دهـد که 
مهم تریـن چالـش راهبـردی در پروژه های مختلف 
)نیمه تمام و جدید( چالش مالی و اقتصادی اسـت. 
در تحقق پروژه های مختلف، اگر سـازوکار مدیریتی 
بـرای حل چالش های مالی وارد عمل نشـود، طبعا 
راهکارهـای پیشـنهادی بـه موانـع سـخت تبدیل 
خواهنـد شـد و تـداوم ایـن موضـوع در بلندمـدت 
حیـات  چرخـه  در  اساسـی  اشـکالتی  می توانـد 

شـرکت های بـزرگ بـه وجـود آورد. شـرکت فوالد 
از  یکـی  عنـوان  بـه  نیـز،  خوزسـتان  اکسـین 
شـرکت های استراتژیک با کاربرد متنوع محصوالت 
راهبـردی در صنایـع حسـاس کشـور، در ابتـدای 
مطـرح شـدن پـروژه فوالدسـازی بـا چالش هایـی 

اساسی روبه رو بود. 
چالـش مالـی یکـی از مهم تریـن چالش هایـی 
اسـت کـه عمدتـا در زمـان تعییـن روش مناقصه و 
پـروژه  مناقصـه  می آیـد.  وجـود  بـه  آن  فراینـد 
فوالدسـازی در ابتـدا به صـورت »EPC+F« برگزار 
شد و تامین کنندگان مالی مختلفی در سطح پروژه 
فوالدسـازی، شناسـایی و بررسـی شـدند. بـه دلیل 
پیچیدگی شـرایط مورد نظـر تامین کنندگان مالی 
و یا نامناسـب بودن پیشنهادهای مطرح شده اعم از 
نـرخ بهره یا مدت تقسـیط، مثال پیشـنهاد یوزانس 
یک سـاله به جـای فاینانس مـدت دار، به ناچار روش 
مناقصـه از نـوع »BOT« نیـز به عنـوان یک روش 
قابل قبـول، مطـرح گردید و مجوزهـای آن از طرف 
سـهامداران اخـذ شـد. به مناقصه گـران نیـز اعالم 
شـد که در مناقصه جاری، هر دو روش پیشـنهادی 
مذکور از طرف آن ها بررسـی و مناسـب ترین گزینه 
بـر اسـاس شـرایط شـرکت و سـهامداران انتخـاب 
خواهـد شـد. با این حـال، رویکرد و تجربـه اجرایی 

شـرکت طـی دو سـال اخیر نشـان داده اسـت که 
هیچ نوع چالشـی نمی تواند خدشـه ای در عزم این 
شـرکت برای ارتقای تولید، تکنولـوژی و پروژه های 

توسعه ای وارد آورد. 

b مواد اولیه فوالدسازی و مسئله واردات
در گـزارش توجیهـی شـرکت فـوالد اکسـین، 
پیش بینـی شـده اسـت که مـواد اولیـه مـورد نیاز 
کارخانـه فوالدسـازی بـه صـورت 1۰۰ درصـد از 
طریـق منابـع خارجی تامین شـود؛ برای مثـال، از 
کشـور عمـان کـه دارای ظرفیـت بالفعـل و بالقوه 
قابل توجهی در تولید گندله اسـت. پرسش آغازین 
ایـن آنالیـز این بود: آیا پـروژه فوالدسـازی، با فرض 
واردات کل مـواد اولیـه مورد نیاز از خارج از کشـور، 
توجیـه اقتصـادی دارد؟ نتایج آنالیز فوق نشـان داد 
کـه اگـر تمـام مـواد اولیه مـورد نیاز به طـور کامل 

وارد کشـور شـود، عـالوه بـر اینکـه پـروژه 
سـودده و جـذاب خواهـد بـود، می توانـد 

متعددی  ظرفیت های 
را در ایـن واحد فعال 

کنـد. لذا به 

#یادداشـت

نظـر می رسـد کـه بـا برنامه ریـزی وارداتـی گندله، 
جای نگرانی از بابت تأمین مواد اولیه نیسـت. البته 
گفتنی اسـت کـه برآوردهـای کارشناسـان از مواد 
اولیـه داخـل کشـور نشـان می دهد کـه در زنجیره 
فوالد طی سـال های آینده، هیچ گونه چالشی تهیه 
و تامیـن گندلـه مـورد نیـاز را تهدیـد نمی کنـد و 
امـکان تامیـن داخلـی مـواد اولیه نیز مهیـا خواهد 
بـود که ایـن موضـوع جذابیت اقتصـادی پـروژه را 

دوچندان خواهد کرد.

b متنوع سازی محصوالت فوالدی
طبعـا  فوالدسـازی،  پـروژه  راه انـدازی  بـا 
ظرفیت های زیادی در فوالد اکسـین به ثمر خواهد 
نشسـت کـه برخـی از آن هـا می توانـد بـه تولیـد 
محصـوالت متنـوع و متعـدد در ایـن زمینه منجر 
شـود. از طرف دیگر، متنوع سـازی محصوالت یکی 
از اسـتراتژی های مهم شـرکت در تمـام زمینه های 
تولیدی اسـت کـه با در نظـر گرفتن آن بـه عنوان 
یـک اصـل، می توان امید بسـیاری به پـروژه فوق و 
دسـتاوردهای آن داشـت. یکی از محصوالتی که با 
راه انـدازی واحد فوالدسـازی می تواند به طور جدی 
در دسـتور کار قرار گیرد ورق های کرایوژنیک است 
کـه ارزش افـزوده بسـیار باالیـی دارنـد. در صـورت 
تولیـد ایـن محصـول اسـتراتژیک، فـوالد اکسـین 
خوزسـتان می توانـد خـود را بـه عنـوان نخسـتین 
تولیدکننـده محصـول کرایوژنیـک در کل منطقه 
خاورمیانـه معرفـی کنـد کـه این دسـتاورد مهمی 

برای مجموعه فوالد اکسین خواهد بود. 

b محیط زیست و فوالدسازی
زیسـت محیطی  مباحـث  بـه  ورود 

ضرورتی اسـت که اگر امـروز به آن 
اهمیت داده نشـود، حتما 

گریبـان جامعه صنعتـی را خواهد گرفـت. از همان 
چالش هـای  بررسـی  امـروز،  بـه  تـا  ابتـدا 
زیسـت محیطی یکـی از اولویت های مهم شـرکت 
فـوالد اکسـین بـوده کـه بـا نـگاه وسـیع و مثبت 
مدیریـت کالن مجموعـه و نیـز اعضـای محتـرم 
هیئت مدیـره، دسـتاوردهای سـبزی در این زمینه 
فقـط  دلیـل،  همیـن  بـه  اسـت.  شـده  حاصـل 
شـرکت های صاحـب تکنولـوژی مدرن و سـبز در 
حوزه فوالد در لیسـت شـرکت های مـورد تایید در 
اسـناد مناقصه فوالدسـازی قرار گرفته اند و همگی 
متعهد شـده اند کـه کارخانه فوالد اکسـین فراتر از 
استانداردهای زیست محیطی کشور به بهره  برداری 
می  رسـد. نخسـتین  بـار اسـت کـه بـه واسـطه 
فوالدسـازی،  پـروژه  زیسـت محیطی،  مالحظـات 
احیـا، ذوب و ریخته گـری در امتداد هم و به صورت 
»HotLink« در کشـور اجرا می شـود. موضوع فوق 

بـه معنای این اسـت که مـواد اولیـه ذوب در دمای 
بـاال و بـدون نـوار نقالـه، از طریـق لولـه ای که هیچ 
ارتباطـی با محیط بیرون ندارد، وارد کوره می شـود 
تـا بـه صـورت عملـی، زمینـه ایجـاد آالیندگـی و 
آلودگی زیسـت محیطی را به صفر برساند. عالوه بر 
ایـن، واحد غبارگیر فوالدسـازی، با افزایش ظرفیت 
بیش از اسـتانداردهای بین المللی، توانسـته اسـت 
نظر مسـاعد سـازمان محیط زیست کشـوری را به 
پـروژه فوق جلـب کند. جلب نظر سـازمان محیط 

مسـائل  متولـی  عنـوان  بـه  زیسـت، 
زیسـت محیطی در کشـور، پس از 

می گیـرد  صـورت  آن 
ایـن  کـه 

سازمان در یک فرایند طوالنی و بر اساس اطالعات 
و آمارهـای دقیق کارشناسـان خـود، به این نتیجه 
رسـید که عالوه بر محیط سـبز واحد فوالدسـازی 
اکسـین در زمـان راه انـدازی، ایـن واحـد می توانـد 
و  جدیـد  فوالدسـازی  واحدهـای  سـایر  الگـوی 
تازه تاسیس در زمینه استانداردهای زیست محیطی 
نیـز قـرار بگیـرد. ایـن دسـتاورد فوالد اکسـین که 
عـالوه بر جلـب نظر سـازمان محیط زیسـت، پایه 
تاسـیس واحدهای فوالدی در کشـور قرار می گیرد 
خـود نشـانی از جهـش خارق العـاده ایـن شـرکت 

خالق است.

b چشم انداز پروژه فوالدسازی
آزمـون و خطاهـای  امـروز، در کنـار  تجربـه 
گذشـته، حـاوی نکاتی اسـت که برگ زریـن امروز 
را پرعیارتـر می کنـد. ایـن بـرگ حاصـل تـالش 
بسـیاری از همکاران و تالشگراِن بادانش شرکت در 
عرصـه تولیـد و بومی سـازی تکنولـوژی تجهیزات 
مـورد نیـاز خط تولید اسـت. بنابرایـن دور از انتظار 
نیسـت که در مواجهه با آینده، فوالدسـازی سـبز و 
هوشـمند اکسـین، بـه واسـطه دانش و مهندسـی 
متخصصـان داخلـی، در قله موفقیت هـای جهانی 

قرار بگیرد.

#یادداشـت
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درخشش اکسین در سپهر سرمایه های انسانی 
امــروزه توجــه بــه نیــروی انســانی، یــا همــان ســرمایه های انســانی، یــک مزیــت رقابتــی 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــانی ب ــروی انس ــل نی ــر اص ــرکت ها ب ــر ش ــود. اگ ــناخته می ش ــوه ش بالق
نقطــه اتــکای رشــد ســازمانی تکیــه کننــد، طبعــا موقعیــت تولیــدی آن هــا نیــز جایــگاه 
منحصربه فــردی پیــدا خواهــد کــرد. طراحــی سیســتم ارزیابــی عملکــرد پرســنل، بــه همراه 
پیونــد اهــداف اســتراتژیک بــا پاداش هــا و مزایــای پرســنل فعــال در تولیــد محصــوالت، جزو 
مهم تریــن دســتاوردهای واحــد امــور اداری و نیــروی انســانی فــوالد اکســین خوزســتان بــه 
حســاب می آینــد. بــا ایــن حــال، بــا در نظــر گرفتــن برنامــه  ای توســعه ای در زمینــه طــرح 
فوالدســازی فــوالد  اکســین، بیــش از هــزار شــغل مســتقیم و چنــد هزار شــغل غیرمســتقیم 

ــود. ــاد می ش ایج
مجتبی سلیمانی

مدیــر امــور اداری و منابــع انســانی 
شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان

در مباحـث اسـتراتژیک، اصـل بر این اسـت که 
سـازمان ها در محل هایـی سـرمایه گذاری کنند که 
مزیـت رقابتـی داشـته باشـد. مزیـت رقابتـی فوق 
باعث می شـود که سـازمان نسبت به سـایر رقبا، در 
ارائـه محصـوالت یـا خدمـات، بهتـر عمل کنـد. از 
جملـه مزیت هـای رقابتـی یـک سـازمان، نیـروی 
انسـانی آن اسـت. با بررسـی سـازمان های بزرگ و 
پیشـرو ماننـد گـوگل، می تـوان پـی برد کـه فقط 
نیروی انسـانی باعث ارتقای ارزش سهام آن ها شده 
اسـت. وقتـی ایـن موضـوع بـه سـایر سـازمان ها و 
شـرکت های بـزرگ تعمیم داده  می شـود، به راحتی 
امـکان ارتقـای سـازمانی از منظـر نیـروی انسـانی 

فراهم می آید.
اگر شـرکت ها بـر اصل نیروی انسـانی به عنوان 
تنها نقطه اتکای رشـد سـازمانی تکیه کنند، طبعا 
موقعیت تولیدی آن هـا نیز جایگاه منحصربه فردی 
پیـدا خواهـد کـرد. در واقـع، نیـروی انسـانی تنهـا 
عنصـری اسـت که می تواند شـور و شـعف تولید را 
به سـازمان ها عرضه کند و در صورت بی توجهی به 
ایـن موضـوع، حتـی اگـر سـازمان ها تجهیـزات 
پیشـرفته ای در اختیار داشـته باشـند، یقینا نتیجه 
دلخـواه و مـورد نظرشـان تحقق نخواهد یافـت. در 
واقع، نیروی انسـانی به عنوان یک مزیت رقابتی در 
سـازمان های پیشرو، یک عنصر حیاتی در موفقیت 
میـزان  افزایـش  زمینـه  در  به ویـژه  سـازمان ها، 

بهره وری تولید محسوب می شود.

b نیروی انسانی و تعلق سازمانی
مهم تریـن  از  یکـی  نیروهـا  سـازمانی  تعلـق 

مولفه هـای سـازمانی در مسـیر افزایـش بهـره وری 
اسـت. اگر استراتژی سـازمان ها به گونه ای باشد که 
بتواند تعلق سازمانی نیروهای انسانی را ارتقا بخشد 
و نیروهـا بـه این موضـوع پی ببرند کـه دارایی های 
سـازمان همانند دارایی های شـخصی اسـت، قطعا 
دسـتاوردهای درخشـانی نصیـب چارت سـازمانی 
شـرکت های بـزرگ خواهد شـد. با توجـه به اینکه 
شـرکت فوالد اکسـین خوزستان از سـال 13۹۸ به 
این سـو، اسـتراتژی تولید ورق های فـوالدی خاص 
را بـه صـورت انبوه در برنامـه خود قـرار داده، عمده 
برنامـه منابـع انسـانی و امـور اداری مجموعـه بـه 
سـمتی گام برداشـته اسـت که تغییراتی در زمینه 
پاداش هـا ایجـاد کنـد. تغییـرات فـوق در راسـتای 
سـهیم کـردن پرسـنل از سـود حاصـل از وضعیت 
ارتقایافته شـرکت به واسطه گام برداشتن در مسیر 
تولیـدات بـا ارزش افزوده باال بـود که این موضوع، با 
ُحسـن نظر مدیرعامل و هیئت مدیره محترم فوالد 
اکسـین خوزسـتان، مـورد موافقـت قـرار گرفـت.  
تحقـق ایـن هدف کمک شـایان توجهی بـه ارتقای 
تعلق سـازمانی پرسـنل فوالد اکسـین کـرد که به 
نظـر می رسـد نتایـج و تاثیـرات نامحسـوس آن در 

بلندمدت به چشم بیاید. 

b برنامه ها و عملکرد
واحد امور اداری و نیروی انسـانی فوالد اکسـین 
خوزسـتان برخـی برنامه هـا را، بـه دلیـل اهمیـت 
آن هـا ، در اولویـت کاری خـود قـرار داده اسـت کـه 
برخی از آن ها پیش از این، دسـتاوردهایی داشته اند. 
طراحـی سیسـتم ارزیابی عملکرد پرسـنل یکی از 

برنامه هـای مهمـی بود کـه به واسـطه آن، عملکرد 
هـر پرسـنل بـه طـور جداگانـه مـورد ارزیابـی قرار 
می گرفـت. نتایـج این برنامه، پس از بررسـی و ثبت 
و در راسـتای حفـظ و ارتقـای نقـاط قـوت در کنار 
رفـع نواقـص عملکـردی، بـه طـور کامل بـه اطالع 

پرسنل محترم شرکت می رسید. 
از دیگـر برنامه هـا می تـوان بـه پیونـد اهـداف 
اسـتراتژیک با پاداش ها و مزایای پرسـنِل درگیر در 
تولید محصوالت اشـاره داشـت. این برنامه در ایجاد 
رقابـت، شـور و شـعف در میـان کارکنـان فـوالد 
اکسـین نقشـی اساسـی ایفا می کند. بنابراین، با در 
نظـر گرفتـن مـوارد فوق و ُحسـن توجه بـه میزان 
عملکـرد آن هـا، ظرفیت هـای ممکـن در زمینـه 

بهره وری نیز به طرز چشمگیری افزایش می یابند. 
برخـی برنامه هـای امـور اداری و منابـع انسـانی 
مجموعـه بـه گونـه ای بودنـد کـه بـه علت شـیوع 
ویـروس کرونـا و ایجـاد محدودیت هـای اجتماعی، 
عمـال متوقـف شـده اند. عمـده ایـن برنامه هـا در 
راسـتای ایجاد روحیه نشـاط و تغییر جغرافیایی از 
طریـق سـفرهای زیارتی و سـیاحتی بـرای خانواده 
اکسـین طراحی و تبیین شده بود که امید است در 
فراهـم شـود کـه  امـکان  ایـن  دوران پسـاکرونا، 
سفرهای متعددی را برای افزایش راندمان نیروهای 

انسانی، طراحی و اجرا کرد. 

b رویکرد تشویقی، تقدیری، مشارکتی
سیاسـت این شـرکت برای دسـتیابی به ُحسن 
انجـام کار توسـط پرسـنل خـود، دوری از رویکـرد 
تنبیهی است. اعتقاد سیاسـت های کالن مجموعه 

#یادداشـت

در حـوزه نیـروی انسـانی بـر پایه تشـویق، تقدیر و 
مشـارکت اسـت تـا از ایـن طریق مجموعـه بتواند 
ضمن افزایش انگیزه خدمـت، تاب آوری و خالقیت 
کارکنـان را بـه فراتر از مرزهای بین المللی برسـاند. 
بـا در نظـر گرفتـن ایـن موضـوع بـه صـورت یک 
فرهنـگ، توسـعه رفتارهـای اسـتاندارد در میـان 
نیـروی انسـانی  بـه یـک امـر بدیهـی و فرهنگـی 

تبدیل می شود. 

b طرح طبقه بندی مشاغل
یکـی از اولویت هـای مدیریـت جدیـد، تحقـق 
عدالـت سـازمانی اسـت. بـا اینکـه تحقـق 1۰۰ 
درصـدی ایـن هـدف یـک امـر محـال شـناخته 
می شـود، گام برداشـتن در مسـیر تحقـق عدالـت 
یکپارچـه،  بـه شـکل  را  نیروهـا  می توانـد  اداری 
متوازن سـازی کنـد. طـرح طبقه بنـدی مشـاغل 
سـازمانی یکـی از برنامه هایـی اسـت که بـه عنوان 
یک اصل نزد مدیریت منابع انسـانی در نظر گرفته 
می شـود. ایـن طرح در پی یکسان سـازی اسـت، به 
طوری که پارامترهای اثرگذار بر شـغل سـازمانی را 
بـا  تـا  امتیاز بنـدی  کنـد  به اصطـالح، تعییـن و 
پرسـنل  گنجانـدن  مسـیر  در  فـوق،  امتیـازات 
پیرامون گروه های بیسـت گانه،  مزد آن بر اسـاس 
اسـتاندارد تعییـن شـود. خروجی یـا نتیجه طرح 
طبقه بنـدی مشـاغل بـه عنـوان عدالـت مـزدی 
مطـرح می شـود. به جرئت می تـوان اذعان داشـت 
کـه ایـن پـروژه به عنـوان مهم تریـن پـروژه واحد 
امور اداری و نیروی انسـانی شـرکت فوالد اکسین 

خوزسـتان در سـال 13۹۹ در نظر گرفته می شود، 
پـروژه ای کـه تـا امـروز، نزدیـک بـه ۸۰ درصـد 

پیشرفت داشته است. 
تحقـق طـرح طبقه بنـدی مشـاغل مسـتلزم 
تصویـب یـک چـارت سـازمانی قدرتمنـد در کنار 
تعییـن شـرایط احـراز شـغل سـازمانی بـه همـراه 
اسـتخدام یـک مشـاور مسـلط و بادانـش در ایـن 
موضوِع خاص است. در نتیجه، ایجاد امکانات بالقوه 
بـرای تحقـق مـوارد فـوق، رضایت منـدی نیـروی 
انسـانی را به همراه خواهد داشـت. هدف از این کار 
ایـن اسـت کـه پرسـنل بداننـد تمـام رفتارهـای 
سیسـتم بر اسـاس قواعد قانونی و مصـوب صورت 
می گیـرد و هیچ گونـه سـلیقه ای در ماهیت قوانین 
دخالـت نـدارد. بنابرایـن دسـتورالعمل ها در پـی 
تحقـق این هدف هسـتند که قانون در سـازمان ها، 

به ویژه فوالد اکسین خوزستان، اِعمال شود.

b دستورالعمل ها و اکسین خوزستان
دستورالعمل ارتقا و نصب جزو دستورالعمل هایی 
شـناخته می شود که پرسـنل مختلف می توانند به 
ـ سازمانی باالتری  واسـطه آن در جایگاه های شغلی 
قـرار بگیرنـد. برای تحقق ایـن هدف، ابتدا شـرایط 
آن سـنجیده می شود و سپس امتیازدهی بر اساس 
آن صـورت می گیـرد تـا در نهایـت، بـا تصمیـم 
مدیریت کالن، در زمینه جایگاه مورد نظر پرسـنل 

تصمیم گیری  شود. 
یکـی دیگـر از دسـتورالعمل های رفاهـی بـرای 
پرسـنل مجموعـه، دسـتورالعمل صنـدوق رفـاه و 

تسـهیالت اسـت. ایـن دسـتورالعمل در راسـتای 
وام دهـی بـدون بهـره بـرای پرسـنل بـه تصویـب 
رسـیده اسـت تا از این طریق بتـوان، به عنوان یک 
بانـک داخلی، یاریگر نیروهای انسـانی و برنامه های 

شخصی آن ها شد. 

b  اکسین در پنجره اشتغال
شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان، به واسـطه 
حجـم و ارزش افزوده محصوالت تولیدی، نیروهای 
انسـانی متعـددی را در زیر چتر حمایتـی خود قرار 
داده اسـت کـه ایـن نیروها به دو بخش مسـتقیم و 

غیرمستقیم تقسیم بندی می شوند. 
فوالد اکسـین خوزسـتان، برای افزایش میزان 
اشـتغال پرسـنل و بـاال بـردن رقم هـای موجود، 
دارد.  توسـعه ای  طرح هـای  افزایـش  بـه  نیـاز 
طرح هـای توسـعه ای بـه عنـوان بـازوی حمایتی 
اکسـین در جذب و پوشـش جوانان منطقه عمل 
می کننـد و در صـورت تحقـق آن ها، می تـوان به 
اشـتغال چنـد هـزار نفـری بـه صورت مسـتقیم 
دسـت یافـت. فـوالد  اکسـین، با در نظـر گرفتن 
برنامـه ای  توسـعه ای در زمینه طرح فوالدسـازی، 
در صـدد تحقـق اهـداف اسـتراتژیک به ویـژه در 
نظـر  بـه  اسـت.  انسـانی  سـرمایه های  حـوزه 
می رسـد که اگر شـرکت فوالد اکسین خوزستان 
بتوانـد در ایـن زمینـه عملکـرد خوبـی از خود به 
جـای بگذارد، طبعا بـه افزایش پرسـنل و ارتقای 
رفاهـی آن هـا در کل مجموعـه منجـر  سـطح 

خواهد شد.

#یادداشـت
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شتاب  تولید در فصل شکوفایی

ــران و  ــوالدی در ای ــض ف ــده ورق عری ــرکت تولیدکنن ــا ش ــتان تنه ــین خوزس ــوالد اکس ف
خاورمیانــه محســوب می شــود. ایــن شــرکت، بــا تعریــف ماموریــت اصلــی خــود بــر اســاس 
ــا ارزش  ــه ســمت تولیــدات ب ــاژی، محصــوالت خــود را ب ــد ورق هــای رده »API« و آلی تولی
ــا  ــود را ارتق ــی خ ــگاه جهان ــد جای ــق بتوان ــن طری ــا از ای ــت ت ــوق داده اس ــاال س ــزوده ب اف
بخشــد. بــا رویکــرد فــوالد اکســین بــه تولیــد محصــوالت اســتراتژیک )API و آلیــاژی( از 
ســال 1398 و ریل گــذاری همزمــان اهــداف مجموعــه بــر اســاس تولیــد بــا ارزش افــزوده باال 
و مــورد نیــاز در صنایع حســاس کشــور همچــون نفــت، گاز و پتروشــیمی، تولید و ســودآوری 
ایــن شــرکت به مــرور رکوردهایــی را بــر جــای گذاشــت، بــه طــوری کــه در حــال حاضــر، 
بــه  رغــم محدودیت هــای مختلــف داخلــی و خارجــی، ضمــن تامیــن مــواد اولیــه تولیــد تــا 
پایــان ســال، رکــورد تولیــد ورق هــای »API« و آلیــاژی طــی نُه ماهــه اخیــر نســبت به ســال 

گذشــته شکســته شــده اســت. 

بهرنگ اهدایی
ــین  ــوالد اکس ــرکت ف ــر تولیدش مدی

خوزســتان

تنهـا  خوزسـتان  اکسـین  فـوالد  شـرکت 
تولیدکننـده ورق عریض فوالدی و عملیات حرارتی 
ایـران و خاورمیانـه محسـوب می شـود. ایـن  در 
 ،»API« شـرکت با هدف تولیـد ورق های آلیـاژی و
به ویـژه مورد اسـتفاده در صنایعی همانند نفت، گاز 

و مخازن پتروشیمی، راه اندازی شد. 
تولیـد  از  گـذر  تولیـد،  بخـش  هدف گـذاری 
ورق هـای تجـاری و سـوق یافتـن به سـمت تولید 
ورق هـای »API« و آلیـاژی بود و همچنان نیز جزو 
ماموریت هـای اصلی شـرکت به حسـاب می آید. با 
ایـن حال، حرکت شـرکت تـا پیش از سـال 13۹۸ 

به گونه ای پیش رفت که عمال نتوانسـت در مسـیر 
ماموریـت اصلـی خـود گام هـای موثـری بـردارد. 
خوشـبختانه، با اِعمال اسـتراتژی  های توسعه محور 
طی دو سـال اخیر، فوالد اکسـین توانسته است در 
جـاده پرسـود تولیـد ورق های بـا ارزش افـزوده باال 

شامل »API« و آلیاژی حرکت کند. 

b  عملکرد دوساالنه تولید فوالد اکسین
اکسـین  فـوالد  شـرکت  هدف گذاری هـای 
خوزسـتان تـا پیـش از سـال 13۹۸ بـه گونـه ای 
طراحی شـده بـود کـه ۸۰ درصد تولیدات خـود را 

بـه محصـوالت تجـاری یـا سـاختمانی اختصاص 
می داد. اسـتراتژی فوق، پس از ورود مدیریت جدید 
در اواخـر سـال 13۹7، بـه سـمت تولیـد ورق های 
آلیـاژی به حدود ۸۰ درصد تغییر شـکل یافت. این 
 »API« در حالی اسـت که تولید ورق های آلیاژی و
طـی نُه ماهـه سـال 13۹۹ بـه بیـش از ۸۰ درصـد 
رسـید که آمار فـوق بـرای تولید ورق هـای تجاری 
)سـاختمانی( رقمـی کمتـر از ۲۰ درصـد را نشـان 
می دهـد. آمارهـای فـوق گواهـی بـر ریل گـذاری 
هدفمنـد تولیـد بـر اسـاس ماموریت اصلـی فوالد 
اکسـین اسـت و بـه نظـر می رسـد کـه ایـن ارقام 

#یادداشـت
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نمودار 1. گزارش عملکرد تولید شرکت فوالد اکسین خوزستان

محصـول فـوق اهتمـام ورزنـد. برنامه ریزی هـای 
واحـد تولید نشـان می دهد کـه طی سـال آینده، 
ایـن محصـول کـه بـا نـام تجـاری »اکسـینار« 
شناخته شده اسـت، در کنار ورق های کرایوژنیک، 
به تولید انبوه در مجموعه اکسـین خواهد رسـید. 
ضدسـایش  ورق  محصـول  کـه  اسـت  گفتنـی 
)اکسـینا( عمدتا در صنایعی مانند مس، سیمان و 
ماشین سـازی اسـتفاده می شـود. از این رو، اسلب 
مـورد نیاز در شـرکت از طریق شـرکت های بزرگ 
فوالدی کشـور مانند فوالد خوزسـتان و هرمزگان 

تهیه و تامین می شود.  
بـا  تولیـد،  واحـد  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
عملیاتـی کـردن تولید این محصـول )آن هم به 
صـورت انبوه(، دسـتاورد مناسـبی برای شـرکت 
بـه  فـوق  دسـتاورد  آورد.  خواهـد  ارمغـان  بـه 
انـدازه ای مهـم اسـت که تـا پیـش از تحقق آن، 
تکنولـوژی تولیـد ایـن محصول تنهـا در انحصار 
کشـورهای اروپایـی و شـرق آسـیا بـود کـه بـا 
اکسـین  فـوالد  شـرکت  آن،  بومی سـازی 
خوزستان نیز توانسـت به باشگاه تولیدکنندگان 

این محصول بپیوندد. 

b مدیریت کارآمد و چشم انداز
مدیریـت کارآمـد نقـش بسـزایی در توسـعه 
مجموعه هـای فـوالدی در کشـور ایفـا می کنـد. 
ریل گذاری اهداف و عزم جدی در تصمیم گیری های 
کارآمـد و موثـر می توانـد بـه کل سـاختار تولیدی 
یک مجموعه کمک شـایان توجهی کنـد. به جرئت 
می تـوان گفـت که مدیریـت کارآمد فوالد اکسـین 
در شـرایط حسـاس کنونـی، سـتون  اصلـی ثبـات 
تولید، فروش و سـودآوری این شـرکت به حسـاب 
می آید. یکی از دسـتاوردهای مهم مدیریت کنونی، 
تامیـن مـواد اولیه مـورد نیاز تولید اسـت و در حال 
حاضـر، ذخیـره مـواد اولیـه کفـاف تولید پنـج ماه 
کارخانـه را می دهـد. بـا ایـن حـال، از واحـد خرید 
خبر می رسـد کـه نزدیک به 1۰۰ تـا ۲۰۰ هزار تن 
اسـلب )تختـال( در حال خریـد و سـفارش گذاری 
اسـت که می تواند پشـتوانه ای مناسـب برای تولید 
فوالد اکسـین محسـوب شـود. این ها و بسـیاری از 
موارد دیگر، نشـانه ای اسـت از تدبیر و دوراندیشـی 
مدیریـت ارشـد و نیز هیئت مدیره محترم شـرکت 
کـه تضمینـی بر جـوالن تولیـدات این شـرکت در 

آینده خواهد بود.

می توانـد در آینـده ای نزدیـک بـه فراتـر از آمـار 
ثبت شـده امروز افزایش پیدا کنـد. بنابراین طی دو 
سـال گذشـته رونـد تثبیت تولیـدات اسـتراتژیک 
شـرکت فراتـر از انتظـار پیـش رفـت و ایـن مهـم 
تالشـی برای اثبات حقانیت مسـیر تولید شـرکت 
بـود تا از ایـن طریق، ضمن هموارسـازی آورده های 
مالـی، زمینـه جهانی شـدن را نیـز فراهـم آورد. در 
نمودارهـای 1 و ۲، بـه طور تفصیلی به آمـار و ارقام 
موجـود در زمینـه تولید محصوالت فوالد اکسـین 

پرداخته شده است. 

b عوامل رشد محصوالت خاص
نیـاز صنعـت نفـت و گاز کشـور بـه لوله هـای 
انتقـال ایـن مـاده مهـم و اسـتراتژیک، در کنـار 
 »API« راه انـدازی پروژه هایـی کـه بـه ورق هـای
اکسـین نیازمند هستند، از جمله دالیل مهمی بود 
که باعث شـد واحـد تولید مجموعه ضمـن اصالح 
و به روزرسـانی اهداف و برنامه های اسـتراتژیک طی 
دو سـال اخیـر، توانایی هـای فنـی و ظرفیت هـای 
بالقـوه و بالفعـل خـود را بـه اثبـات برسـاند. ایـن 
موضـوع حاصل جلسـات متعـدد درون سـازمانی با 
مدیران و متخصصان داخلی در کنار جلسـات فنی 
برون سـازمانی با حضور بازرسان پروژه های مختلف 
نفـت و گاز کشـور بـوده اسـت کـه دسـتاوردهای 
محصـوالت  تولیـد  طعـم  می توانـد  آن  شـگرف 
اسـتراتژیک را برای صنایع حساس کشـور )به  رغم 

وجود تحریم های خارجی( شیرین کند.  

b اکسین، تولید، استراتژی
یکـی از مهم ترین دسـتاوردهای شـرکت فوالد 
اکسـین خوزسـتان در زمینـه تولیـدات جدیـد و 
منحصربه فـرد، تولیـد انبـوه ورق هـای ضدسـایش 
اسـت. کار تحقیقاتـی پروژه فـوق از چندین سـال 
پیـش در مجموعه آغاز شـد و با همت متخصصان 
داخلـی، ظرفیت هـای مناسـبی در ایـن زمینـه به 
وجـود آمـد. ورق ضدسـایش شـامل گریدهـای 
مختلفـی اسـت که تولیـد گریدهـای ۴۰۰، ۴۵۰ و 
۵۰۰ ایـن محصـول بیشـترین کاربـرد را در داخل 
کشـور دارد که بر اسـاس استانداردهای بین المللی، 
به تولید انبوه رسـیده اسـت. بر اسـاس برنامه کالن 
شـرکت، تا پایان سـال جاری، امکان تولید و عرضه 
مستقیم گرید ۵۰۰ و 6۰۰ در مجموعه وجود دارد. 

از طـرف دیگر، وجـود تحریم های بین المللی و 
نیـز ضـرورت تامیـن ارز مـورد نیـاز بـرای ورود 
ورق های ضدسـایش باعث شـد کـه متخصصان و 
محققـان داخلی شـرکت بـر تولید و بومی سـازی 

#یادداشـت
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تعمیرات سراسری برای حفاظت از سرمایه ملی

ــش  ــات اساســی شــرکت ها در راســتای افزای ــا جــزو الزام ــت( غالب ــرات )ن نگهــداری و تعمی
ــن  ــی از مهم تری ــه کاری یک ــد. آماده ب ــمار می آی ــه ش ــد ب ــط تولی ــه کاری خ ــطح آماده ب س
مولفه هایــی اســت کــه زمینــه افزایــش رقابت پذیــری را بــه وجــود مــی آورد. از این رو، شــرکت 
فــوالد اکســین خوزســتان بــا جهشــی اســتراتژیک طــی دو ســال اخیــر در زمینــه اورهــال و 
تامیــن قطعــات مــورد نیــاز خــط تولیــد از طریــق نیروهــای بومــی، ســطح آماده بــه کاری خــط 
تولیــد را بــه 92 درصــد ارتقــا داده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایدئــاِل آماده بــه کاری در 
اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا بــه حــدود 86 درصــد می رســد. بنابرایــن، بــا توجــه بــه وجــود 
ــا، عــالوه بــر  تحریم هــای همه جانبــه علیــه کشــور در کنــار شــیوع گســترده ویــروس کرون
آماده بــه کاری شــرکت، قطعــات و تجهیــزات مهمــی در مســیر خــط تولیــد بــه دســت توانمند 
ــزرگ در  ــتاوری ب ــوان دس ــه عن ــوان از آن ب ــه می ت ــد ک ــازی ش ــی بومی س ــای داخل نیروه

پیکــره صنایــع فــوالدی ایــران نــام بــرد. 

محسن ابوعلی
مدیــر واحــد نگهــداری و تعمیــرات 
)نــت( شــرکت فــوالد اکســین 

ــتان خوزس

بررسـی وضعیـت شـرکت های بـزرگ دنیـا در 
زمینـه اورهال، تامین قطعات مـورد نیاز خط تولید 
و افزایـش بهـره وری نشـان می دهـد که سیاسـت 
عمـده ایـن شـرکت ها پیرامـون افزایـش سـطح 
آماده بـه کاری خط تولیـد می چرخـد. آماده به کاری 
خـط تولیـد آن چنـان اهمیـت دارد کـه در صورت 
بی توجهـی به آن، می تواند یک شـرکت سـودده را 
از بـازار رقابـت داخلی و خارجی کنـار بزند. بنابراین 
توجـه بـه ایـن موضـوع یکـی از اصـول بنیادیـن 
بـرای  فـوالدی،  شـرکت های  به ویـژه  شـرکت ها، 
حفـظ و افزایش رقابت پذیری در سـطح بین المللی 

محسوب می شود.

b آماده به کاری خط تولید
بـر اسـاس اعـالم شـرکت دانیلـی بـه عنـوان 
شـرکت سـازنده فوالد اکسین خوزسـتان، سطح 
ایدئـاِل آماده بـه کاری خـط تولیـد بـه میـزان ۸6 
درصـد صورت بنـدی شـده اسـت. در واقـع، برای 
اینکـه شـرکت بتوانـد بر اسـاس ظرفیت اسـمی 
منـدرج در پروانـه بهره بـرداری دسـت بـه تولیـد 
ورق فـوالدی بزند، الزم اسـت که از طریق تامین 
قطعـات مورد نیـاز خط تولید همزمان بـا اورهال 
افزایـش  بـرای  را  الزم  زمینـه  تخصصـی، 
مطلـوب  تحقـق  منظـور  بـه  آماده بـه کاری 
صورت هـای کّمـی و کیفـی محصـوالت تولیدی 
و  اضطـراری  توقفـات  میـزان  آورد.  وجـود  بـه 
برنامـه ای، در کنار میزان تولیـد ماهیانه به همراه 
کیفیـت محصـول، جـزو مـوارد اساسـی بـرای 

تبییـن درصد آماده به کاری شـرکت ها به حسـاب 
می آیـد. از ایـن رو و بـر اسـاس مولفه هـای فوق، 
سـطح  کـه  می دهنـد  نشـان  ارقـام  و  آمـار 
آماده بـه کاری خـط تولید فوالد اکسـین در سـال 
13۹۸ و طـی نُه ماهـه سـال جاری به حـدود ۹۰ 
تـا ۹۲ درصـد ارتقا پیدا کرده اسـت و این در نوع 
خود یـک رکـورد قابل توجه محسـوب می شـود. 
آمـار آماده بـه کاری شـرکت فـوالد اکسـین بـه 
تفکیـک ماه از سـال 13۹۴ تا پایان آذرماه سـال 

13۹۹ در نمودار 1 آمده است.

b اورهال و افزایش رقابت پذیری
امـروزه شـرکت ها آگاه انـد کـه بـرای تحقـق 
رقابت پذیـری به ویـژه در سـطح بین المللـی، بایـد 
بـه اورهال به چشـم عنصـری سـرمایه ای بنگرند. 
نـگاه سـرمایه ای به اورهال می تواند ضمن تسـریع 
و تسـهیل در فراینـد تعمیرات برنامه ریزی شـده و 
نیز رونق و سـودآوری پیشـاموعد، میـزان توقفات 
اضطـراری را بـه حداقِل ممکـن برسـاند. بنابراین 
اگـر رویکرد شـرکت ها بـر پایه دسـتیابی به دانش 
بومـی بـه همـراه تـداوم ارتقای همـان دانـش در 
راستای دسـتیابی به خودکفایی قطعات مورد نیاز 
خـط تولیـد باشـد، طبعـا صورت بنـدی فراینـد 
اورهـال به تشـریح موفقیت هـای مدام شـرکت ها 

بدل خواهد شد. 
بـر اسـاس اعـالم شـرکت سـازنده خـط تولید 
فـوالد اکسـین )شـرکت دانیلـی(، یکـی از الزامات 
توسـعه تولید، اورهال دوهفته ای به صورت سـاالنه 

اسـت. در واقع فوالد اکسـین موظف شده است که 
در راسـتای نگه داشـت سـطح آماده بـه کاری خـط 
تولیـد، سـاالنه یـک بـار و طـی بـازه ای دوهفته ای، 
فراینـد اورهـال را عملیاتـی سـازد. پـس از خـروج 
تحریم هـای  اِعمـال  دلیـل  بـه  دانیلـی  شـرکت 
بین المللـی در اواخر دهة هشـتاد شمسـی، تحقق 
ایـن موضـوع کم رنگ  تـر دنبال شـد، به طـوری که 
اورهـال شـرکت طـی یازده سـال گذشـته، به طور 
میانگین، بین دو تا سـه بار عملیاتی شـده است که 
آخریـن آن هـا )پیـش از ورود مدیریـت جدیـد در 

اواخر سال 13۹7( به سال 13۹۵ برمی گردد.

b  اکسین و دستاوردهای اورهال
سیاسـت مدیریت جدید در سـال 13۹۸ بر پایه 
ضرورت بخشـی بـه اورهال خـط تولید اسـتوار بود. 
ایـن موضوع به گونـه ای پیش رفت کـه همزمان با 
برنامه ریـزی مـدون در ابتـدای سـال 13۹۸ بـرای 
اورهـال خط تولید، پروژه بومی سـازی قطعات مورد 
نیـاز شـرکت نیز بـه طور جـدی پیگیـری و دنبال 
شـد کـه نتایج آن نشـان داد ظرفیـت داخلی فوالد 
اکسـین قابلیت رقابت با نمونه های مشـابه خارجی 

را دارد.
جک هـای »HAGC«، بـا وزن ۲۵ تـن )بـرای 
هرکـدام( بـه همراه دو سـیلندر، یکـی از تجهیزات 
مهـم تولید محصـوالت فوالدی اسـت که شـرکت 
دانیلـی تاکیـد ویـژه ای بر تعویـض آن پـس از پنج 
سـال اسـتفاده داشـت. این شـرکت، با الزام حضور 
کارشناسـان خـود به عنـوان ناظـر تعویض تجهیز 

#یادداشـت

فـوق در زمـان مقـرر، عمـال بـر حساسـیت بـاالی 
قطعـات و تجهیزات فـوق در خط تولید تاکید کرد. 
از طـرف دیگـر، نزدیـک بـه نُـه سـال بـود کـه 
جک هـای »HAGC« تعویض نشـده بودنـد و هر 
لحظه امـکان خرابی و بروز حادثه ای وجود داشـت. 
از این رو، فوالد اکسـین درخواسـت مکتوبی را برای 
حضـور کارشناسـان مـورد نظر طی فراینـد اورهال 
خـط تولیـد به شـرکت دانیلی ارسـال کـرد که در 
لحظات آخر، این شـرکت از ورود کارشناسـان خود 
بـه ایـران امتناع ورزیـد. با این حـال، تصمیم کالن 
مجموعـه، واگذاری فرایند مورد نظـر )از تعویض تا 
نصـب جک هـای »HAGC« در خـط تولیـد( بـه 
نیروهـای متخصـص داخـل شـرکت بـود کـه این 
مسـئله در نـوع خـود کم نظیر اسـت؛ زیـرا اعتماد 
مدیـران بـه پرسـنل و متخصصان داخلـی موجب 
شـد که ضریب موفقیت این عملیات در کوتاه ترین 

زمان ممکن به فراتر از تصور موجود برسد. 
از طـرف دیگـر، نمونه یونیت هـای هیدرولیکی 
مجموعه یکی از منحصربه فردترین تجهیزات مورد 
اسـتفاده در خط تولید به شـمار می آیـد، به طوری 
کـه از جنبـه پیشـرفته بـودن، نمونه مشـابه آن در 
منطقـه خاورمیانـه وجـود نـدارد. بنابرایـن به نظر 
می رسـد کـه دسـتاوردهای بومی سـازی تجهیزات 
مـورد نیـاز خط تولید مهم  ترین دسـتاورد دو سـال 
اخیر مجموعه به ویژه در زمینه تکنولوژی محسوب 
می شـود. با ایـن حال، خـروج خط تولیـد، در کنار 
بـه صفـر رسـیدن خروجـی محصـول در زمـان 

اورهـال، یکـی از تفاوت هـای عمـده اورهـال خـط 
تولید فوالد اکسـین با سـایر شـرکت ها به حسـاب 
می آیـد. چرایـی ایـن موضوع بـه ممتد بـودن کل 
خـط تولید فوالد اکسـین برمی گردد که بر اسـاس 
آن، ابتـدا و انتهـای خط تولید همچـون حلقه های 
یـک زنجیـر بـه یکدیگـر متصل انـد. بـا ایـن حال، 
آمـاری میـان تعمیـرات سـالیانه در  مقایسـه ای 
سـال های 13۹۸ و 13۹۹ صـورت گرفتـه کـه در 

جدول 1 به تفکیک آمده است.

b اورهال و مشارکت
آمار و ارقام اورهال سـال جاری نشـان می دهند 
کـه از ۲3 واحـد مدیریتی شـرکت، حدود سـیزده 
واحد به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در فرایند 
اورهال خط تولید مشـارکت داشـته اند. در کنار این 
موضـوع، مبلـغ سـرمایه گذاری و صـرف هزینـه در 
تـا  حـدود 1۲  سـال 13۹۸  طـی  زمینـه  ایـن 
13میلیـارد تومان بوده که این عملیات برای سـال 

نزدیـک  بـه  زمـان،  روز  ده  بـا  )آذرمـاه(،  جـاری 
1۸میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

b آینده واحد نت
اگـر امـروز به موقعیـت و موفقیت اسـتراتژیک 
اکسـین در قامـت یـک شـرکت بـزرگ افتخـار 
می شـود، نبایـد از یـاد بـرد کـه ایـن امـر حاصـل 
برنامه ریـزی و تالش همه جانبه در گذشـته اسـت. 
تجربـه فوالد اکسـین نشـان داده اسـت کـه بدون 
موقعیـت  بـه  رسـیدن  برنامه ریـزی،  و  تـالش 
زمینـه  ایـن  در  خودکفایـی  و  فوق اسـتراتژیک 
امکان پذیـر نخواهد بود. از این رو، با برنامه ریزی های 
صورت گرفتـه بـر اسـاس عملکـرد اورهال طـی دو 
سـال اخیر، این تضمین وجود دارد که تا سـه سال 
آینده، هیچ نیازی به اورهال مجدد نباشـد و سـطح 
آماده بـه کاری شـرکت در میانگیـن ۹۰ درصد باقی 
بمانـد و این می تواند به عنوان یک دسـتاورد بزرگ 

در سطح خاورمیانه مطرح شود. 

 1933تا پایان آذرماه  1931کاری شرکت فوالد اکسین به تفکیک ماه از بهآمار آماده .1نمودار 
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آماده به کاری عملیاتی نوردگزارش : منبع

نمودار 1. آمار آماده به کاری شرکت فوالد اکسین به تفکیک ماه از 1394 تا پایان آذرماه 1399

جدول 1. مقایسه آماری تعمیرات سالیانه در سال های 1398 و 1399

 میانگینتعداد روزنفر ساعتتعداد  فعالیتشرح فعالیت
نفرساعت هر روز

101062457106246تعمیرات سالیانه 1399

99171924154795تعمیرات سالیانه 1398

#یادداشـت
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دیدگاه قاطعانه، مصمم و جهادی،  رویای 
فوالدسازی را تحقق بخشید

امــروزه تامیــن مــواد اولیــه تولیــد در شــرکت های صنعتــی یکــی از ضرورت هــای تولیــد 
و توســعه بــه شــمار مــی رود. اهمیــت ایــن موضــوع تــا جایــی اســت کــه بی توجهــی بــه 
آن ممکــن اســت منجــر بــه تعطیلــی و یــا کنــار گذاشــته شــدن از بــازار رقابتی در ســطح 
ــرکت ها را  ــد ش ــه بتوانن ــعه ای ک ــی توس ــف طرح  های ــن تعری ــود. بنابرای ــی ش بین الملل
ــی  ــاند حیات ــعه برس ــات و توس ــه ثب ــد ب ــاز تولی ــورد نی ــه م ــواد اولی ــن م ــث تامی از حی
ــن  ــا در نظــر گرفتــن اهمیــت ای ــوالد اکســین ب ــن رو، شــرکت ف و ضــروری اســت. از ای
موضــوع، در کنــار تولیــدات خــاص خــود کــه تکنولــوژی تامیــن مــواد اولیــه آن در کشــور 
ــرای  ــازی ب ــروژه فوالدس ــدازی پ ــدد راه ان ــود، در ص ــت می ش ــدود یاف ــورت مح ــه ص ب
ــا از  تامیــن مــواد اولیــه تولیــد ورق هــای فــوالدی عریــض، به ویــژه ورق »API« اســت ت
ایــن طریــق بتوانــد ضمــن خودکفایــی در تامیــن مــواد اولیــه، زمینــه تامیــن نیــاز داخلــی 

ــم آورد. ــی را فراه ــازار بین الملل ــری در ب ــور و  رقابت پذی کش

نبی هللا رازانی
معــاون برنامه ریــزی و توســعه 
شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان

#یادداشـت

در شـرکت فوالد اکسـین، در ابتدای هر سال، 
چشـم انداز  از  بلندمـدت  دوره هـای  بـرای 
اسـتراتژی های شـرکت، ارزیابی به عمـل می آید. 
مطالعـات  اسـاس  بـر  اسـتراتژیک  سـند  ایـن 
اکتشـافی، از جملـه اسـناد باالدسـتی، میدانـی، 
تطبیقـی و کانونـی، تنظیـم می شـود. هم اکنـون 
چشـم اندازی  اکسـین  فـوالد  شـرکت  بـرای 
سه سـاله ترسیم شـده است که سـال های 13۹۹ 

تا 1۴۰1 را در بر می گیرد.
موضـوع دیگـر مربـوط بـه خـط تولیـد فوالد 
اکسـین اسـت. در ایـن زمینه، تالش شـده اسـت 
کـه راندمـان کّمی و کیفـی خط تولید ارتقـا داده 
شـود تا از ایـن طریق، بهای تمام شـده محصوالت 
کاهـش یابـد. از طـرف دیگـر، قرار اسـت تا سـال 
1۴۰1 بالـغ بـر 7۵۰ هـزار تـن انـواع ورق هـای 
فـوالدی بـا ارزش افـزوده باالتـر، به ویـژه در حوزه 
»API«، تولید شـود. این چشـم اندازِ ترسیم شده، 

تحت اعتبار شـش ارزش سـازمانی بوده اسـت که 
کیفیت محوری، مشـتری مداری، شایسته ساالری، 
مسـئولیت های  و  مسـتمر  بهبـود  گروهـی،  کار 
اجتماعـی را شـامل می شـود. در این راسـتا، برای 
سـال 13۹۹، تولیـد و فروش حـدود 7۰۰ هزار تن 
محصـول  تـن  هـزار   1۰۰ صـادرات  و  ورق 
هدف گـذاری شـده و در ایـن زمینـه، بـر پیگیری 

راهبردهای متنوع تاکید ویژه شده است.

b پروژه فوالدسازی اکسین
جـزو  اکسـین  فوالدسـازی  توسـعه  طـرح 
طرح هـای اصلی و توسـعه ای شـرکت به حسـاب 
می آیـد کـه از همان بدو فعالیت تولیدی شـرکت، 
بـه عنوان یک طـرح دارای اولویت نخسـت مطرح 
می شـد. حتـی در ایـن زمینـه در سـال ۲۰۰۵ 
قـراردادی با شـرکت دانیلـی )Danieli( ایتالیا نیز 
منعقـد شـد و زیرسـاخت های الزم ماننـد زمیـن، 
آب، بـرق، گاز و سـایر تسـهیالت مورد نیـاز طرح 

مهیـا گردیـد. امـا متاسـفانه، بـه علت مشـکالتی 
ماننـد عدم تامین منابع مالی، تغییر سـهامداران و 
سـایر مسـائل داخلـی شـرکت، ایـن قـرارداد بـه 
سـرانجام نرسـید. از سـال 13۹3 مقدمـات اجرای 
طـرح مجـددا در دسـتور کار قـرار گرفـت و بـه 
توصیـه سـهامداران، طـی سـال 13۹۸، اجـرای 
مراحـل بعـدی طرح توسـعه کارخانه فوالدسـازی 
بـه طـور جـدی پیگیـری شـد. پـس از انتخـاب 
مشـاور طـرح، اسـناد فنـی و بازرگانـی طی سـال 

#یادداشـت

جـاری تهیه شـد و هم اکنـون فراینـد مناقصه در 
حال انجام است.

b ضرورت فوالدسازی و مواد اولیه
یکـی از مهم تریـن مشـکالت شـرکت فـوالد 
اکسـین خوزسـتان کـه موجب شـده این شـرکت 
تاکنـون بـه اهـداف و ظرفیت اسـمی خود دسـت 
نیابـد عـدم تامین مکفی و مسـتمر اسـلب آلیاژی 
عریـض به عنـوان مـاده اولیـه اسـت. همچنین به 
دلیل نبود تکنولـوژی الزم در فوالدسـازهای داخل 
کشـور، تامیـن کامـل ظرفیـت اسـلب »API« به 
میـزان 7۰۰ هـزار تـن در سـال عمـال امکان پذیـر 
نیسـت و تنها تامین کننده اسـلب »API« محیط 
ترش یعنی شـرکت فـوالد مبارکه نیز با محدودیت 
ظرفیـت تولید ماهیانه تقریبـا 3۵ هـزار تن مواجه 
اسـت، بـه طـوری کـه اختصـاص همیـن مقـدار 
ظرفیـت به فـوالد اکسـین خوزسـتان نیـز موقت 
اسـت و در آینـده ای نزدیک، با راه انـدازی خط نورد 
گرم ۲ فوالد مبارکه، امکان اسـتفاده از این ظرفیت 

وجود نخواهد داشت. 
از طـرف دیگـر، الزمـه تامیـن اسـلب ۲3 تـن 
مجتمـع  اجـرای  شـرکت،  نیـاز  مـورد  آلیـاژی 
و  ذوب  و  مسـتقیم  احیـای  شـامل  فوالدسـازی 
ریخته گـری اسـت کـه تحقـق آن، ضمـن ایجـاد 
جذابیـت بـرای سـرمایه گذاری از نظر نـرخ و زمان 
بازگشـت سـرمایه، موجب اشـتغال زایی مسـتقیم 

برای حدود هزار نفر در استان خوزستان می شود.

b چالش های طرح فوالدسازی
هماننـد سـایر پروژه هـای اجرایـی در کشـور، 

مهم تریـن مسـئله پروژه فوالدسـازی نیـز تامین 
منابـع مالـی اسـت. بـا توجـه بـه سـوابق ناموفق 
عملیاتـی شـدن طـرح مذکور طـی پانزده سـال 
گذشـته، تیـم مدیریتـی کنونـی شـرکت فـوالد 
اکسـین خوزسـتان در سـال 13۹۸ تصمیـم بـه 
اجـرای ایـن طـرح بـه هر نحـو ممکـن، حتی در 
شـرایط تحریمـی اقتصاد کشـور گرفـت. در ابتدا 
بـه صـورت  پـروژه  بـود کـه  ایـن  بـر  تصمیـم 
»EPCF« انجـام شـود، امـا بـا توجـه بـه اینکه 

اسـت  ممکـن  کـه  کردنـد  اعـالم  سـهامداران 
فاینانـس طرح توسـط آن ها انجام شـود، مناقصه 
بـه صـورت »EPC+F« آگهـی شـد. بـه عبارت 
دیگـر، بـرای تامیـن مالـی هـم از مناقصه گـران 
خواسـته شـد کـه پیشـنهاد مالـی خـود را ارائـه 
دهنـد و هـم دسـت سـهامداران بـرای یافتـن 
فاینانسـور مناسـب بـاز گذاشـته  شـد تـا از بیـن 
آن هـا بهترین گزینـه انتخاب شـود. با هماهنگی 
سـهامداران و بـه منظـور تامیـن مالـی طـرح، به 
صـورت مـوازی، حـدود چهل تامین کننـده مالی 
در مرحلـه اول شناسـایی شـدند و بعـد از فیلتـر 
کردن بر اسـاس شـرایط و سـقف فاینانس آن ها، 
بـا حدود بیسـت فاینانسـور مذاکـرات مفصلی به 
عمـل آمد. متاسـفانه، طـی مذاکـرات، همه آن ها 
شـرایطی را درخواسـت می کردند که نه سهامدار 
قـادر بـه پذیـرش آن هـا بـود و نـه بـا وضعیـت 
شـرکت تناسـب داشـت. بـرای مثـال، یکـی از 
شـرایط ایـن بـود کـه یـک شـرکت در یکـی از 
بندرهـای آزاد خـارج از کشـور تاسـیس شـود و 
سـهام کارخانـه فعلـی در رهـن آن شـرکت قرار 
گیـرد و یـا سـهام سـهامداران بـرای فاینانـس 

توثیق شـود. در جلسـه ای که به صورت حضوری 
بـا مناقصه گـران برگـزار شـد، همگـی بـه همین 
موضـوع اشـاره داشـتند و امـکان تامیـن مالی بر 
اسـاس شـرایط فـوالد اکسـین را غیرواقع بینانه و 
دشـوار عنـوان کردنـد. طی ایـن مـدت، مناقصه 
چنـد بار تمدید شـد تـا تصمیم و راه حلـی اتخاذ 
گـردد. در نهایـت، بـا توجـه بـه رویکـرد اصلـی 
مدیریـت شـرکت یعنـی یافتن راه حل بـرای رفع 
موانـع، پـس از بررسـی راهکارهـای مختلف، این 
نتیجـه حاصل شـد کـه با توجه به مشـکل وثائق 
 »BOT« و تضامیـن فاینانـس، روش مناقصه بـه
تغییـر کند تا بتـوان بـدون ایجاد تعهـد مالی در 
دوران سـاخت، از مزایـای بهره بـرداری از مجتمع 
فوالدسـازی، بـه دلیـل تولید اسـلب مناسـب به 
عنـوان مـاده اولیـه خـط نـورد، و بـه تبـع آن 
افزایـش ۵۰ درصـدی ظرفیـت خـط نـورد بهره 
بـرد و در نهایـت، پس از مسـتهلک شـدن اصل 
و فـرع سـرمایه گذاری پیمانـکار از محـل فروش 
محصـول به شـرکت فوالد اکسـین، مالکیت کل 
کارخانـه جدیـد بـه سـهامداران شـرکت منتقل 
گـردد. در ایـن خصـوص گزارش هـای تفصیلـی 
تهیـه و بـرای سـهامداران تشـریح شـد. پـس از 
بررسـی های کارشناسـانه بسـیار زیاد، در نهایت 
مجوزهـای تغییـر روش مناقصه از سـهامداران و 
صندوق هـای  هیئت امنـای  همچنیـن 

بازنشستگی اخذ شد.

b چشم انداز پروژه فوالدسازی
بـا توجـه بـه اینکـه حیـات و ممات شـرکت 
فـوالد اکسـین خوزسـتان بـه احـداث صنعـت 
باالدسـتی خود یعنی فوالدسـازی وابسـته است، 
مدیریـت ارشـد سـازمان در نظـر دارد کـه به هر 
طریـق ممکـن و بـا هـر روشـی کـه امکان پذیـر 
باشـد، این پروژه ــ که ادامـه موجودیت کارخانه 
ـ عملیاتی گـردد. لذا، با  فعلـی در گرو آن اسـتـ 
ایـن دیدگاه قاطعانـه، مصمم و جهـادی، اجرایی 
شـدن پـروژه مذکور چشـم انداز بسـیار روشـنی 
دارد. امیـد اسـت کـه در بهمن مـاه سـال جاری، 
برنـده مناقصـه مشـخص و عملیـات اجـرای این 
پـروژه آغاز شـود. بنابراین، با حمایت سـهامداران 
و پیگیری هـای مسـئوالن، موضوع طرح توسـعه 
فـوالد اکسـین خوزسـتان، کـه همـه مسـئوالن 
کشـوری در سـطوح مختلف بـر لزوم اجـرای آن 
اتفـاق نظـر دارنـد، بعـد از گذشـت سـه سـال از 
کامـل  بهره بـرداری  بـه  اجـرا،  شـروع عملیـات 

خواهد رسید. 
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ــن  ــی از مهم تری ــوالدی، یک ــرکت های ف ــژه در ش ــی، به وی ــوالت صنعت ــی در محص تنوع بخش
ــد  ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــوب می ش ــل محس ــاد بین المل ــری در اقتص ــای رقابت پذی مولفه ه
کــه توجــه بــه بازارهــای جهانــی در راســتای تنــوع و توســعه محصــوالت جــزو الزامات اساســی 
ــتای  ــتان، در راس ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ــد. ش ــاب می آی ــه حس ــوالدی ب ــرکت های ف ش
تحقــق اهــداف تنوع بخشــی در محصــوالت، ســاالنه تولیــد ســه محصــول بــا گریــد فــوالدی 
جدیــد را در برنامــه اســتراتژیک خــود در نظــر گرفتــه کــه عمدتــا در حوزه فروش، توســعه ســبد 
محصــوالت و گســترش تولیــد محصــوالت باالدســتی و پایین دســتی فــوالد بــه منظــور تکمیــل 
زنجیــره ارزش برنامه ریــزی شــده اســت. بــر اســاس چشــم انداز ایــن شــرکت بــرای ســال 1401، 
تولیــد انــواع محصــوالت فــوالدی بــا ارزش افــزوده باالتــر، به ویــژه »API«، بــه حــدود 800 هــزار 
تــن خواهــد رســید کــه ایــن نه تنهــا یــک رکــورد در نــوع خــود خواهــد بــود، بلکــه می توانــد 

رقابت پذیــری محصــوالت اکســین را در ســطح بین المللــی افزایــش دهــد. 

محمد هیزم بر
مدیــر متالــورژی و روش هــای تولید 

شــرکت فوالد اکســین خوزســتان

تنوع بخشـی در محصوالت شرکت های فوالدی 
را می تـوان در سـه مولفه بیان کرد. مولفه نخسـت 
شـامل تنوع محصوالت فوالدی به منظـور افزایش 
میـزان فروش به ویژه در محصوالت بـا ارزش افزوده 
باال می شـود که توجه به این مولفـه، افزایش میزان 
سـوددهی شـرکت ها را بـه همـراه خواهد داشـت. 
مولفه دوم مربوط به توسـعه تنوع سـبد محصوالت 
شـرکت های فوالدی بر اسـاس نیاز صنایع مختلف 
اسـت که تسـریع شـرایط تحقق آن موجب کمتر 
شـدن ریسـک کاهـش فروش می شـود. البتـه این 
فرایند با جایگزینی صنایع متفاوت و مصرف کننده 
فـوالد صـورت می پذیرد. مولفه سـوم دربـاره توجه 
و  باالدسـتی  محصـوالت  تولیـد  گسـترش  بـه 
پایین دسـتی فوالد )چه در حیطه مـواد اولیه و چه 
در حـوزه مصـارف نهایی( به منظور تکمیل زنجیره 
ارزش شرکت هاسـت کـه ضمـن اثـر گذاشـتن بر 
تبدیـل آن هـا بـه یـک هلدینـگ بـزرگ فـوالدی، 
کاهش شـدید هزینه های تولید، افزایـش راندمان و 

در نهایت افزایش سودهی را به همراه دارد.

b  استراتژی و تنوع بخشی محصوالت
بـا توجـه به اینکه رسـالت اصلی فوالد اکسـین 
خوزسـتان تولید ورق های عریض فـوالدی با ارزش 
افزوده باال و مورد اسـتفاده در سـاخت مخازن تحت 
فشار، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و کشتی سازی 
اسـت، الزم است که در این زمینه، ضمن شناسایی 
بازارهای هدف، نیاز مشـتریان و صنایع مختلف نیز 
بـه طور کامل مورد بررسـی قـرار گیرد. برای تحقق 
اسـتراتژی شـرکت در راسـتای تنوع بخشـی بـه 
محصوالت، تمامـی واحدهای داخلـی ضمن انجام 
وظیفـه، بر تـداوم تولید گریدهـای بـا ارزش افزوده 
بـاال و جدیـد مـورد نیـاز بـازار )از جملـه ورق های 
عریـض فـوالدی تحـت اسـتاندارد »API«( تاکید 
می کننـد. از اهـم این فعالیت ها می  توان به توسـعه 
سـبد محصوالت کیفی و تولید سـی گونه فوالدی 
جدیـد بـا گریدهـای خـاص و بـا ارزش افـزوده باال 

طـی شـش سـال اخیر اشـاره کـرد. همچنیـن در 
برنامـه اسـتراتژیک، تولیـد سـه محصـول بـا گونه 
فوالدی جدید به صورت سـاالنه تعریف شـده است 
کـه اقدامـات فـوق در این زمینه خبـر از تحقق آن 

پیش از موعد مقرر می دهند. 

b دستاوردهای اکسین در محصوالت
شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان، بـا رویکرد 
تامیـن نیازمنـدی صنایـع و بازارهای هـدف، نقش 
بسـیار مهمی در بومی سازی بسیاری از تجهیزات و 
تکمیل پروژه های صنعتی در کشـور داشـته است. 
این شـرکت توانسـته اسـت به میـزان قابل توجهی 
گاز،  نفـت،  حوزه هـای  در  اسـتراتژیک  ورق هـای 
پتروشـیمی، معـدن و راه سـازی را تامیـن کنـد. از 
جملـه مهم تریـن پروژه ها می تـوان به تولیـد انبوه 
 API5L« حـدود 36۰ هـزار تن( ورق های با گریـد(
X60MS« پـروژه خـط لولـه انتقـال نفت خـام از 

 API5L« گوره به جاسـک، تولید ورق های بـا گرید

X70PSL2« بـرای سـاخت لوله های ۵6 اینچ انتقال 

 »A283GR.C-NACE« گاز، تولید ورق های با گرید
بـه منظـور سـاخت مخـازن جاسـک، تولیـد ورق با 
 »C45« 30« وCRNiMo8« گریــدهـــای
برای ساخــت قطعــات با استحکــام تسلیـم 
بـاال و همچنیـن بومی سـازی و تولیـد ورق هـای 
 »OXINAR450« و »OXINAR400« ضدسایش

اشاره کرد. 
همچنین اخیرا، با تشـکیل کارگروه مشـترک 
میـان فوالد اکسـین، ایمیـدرو، جهاد دانشـگاهی، 
فـوالد مبارکـه و فوالد اسـفراین، مطالعـات فنی و 
بازرگانـی اولیه بـه منظور تولید ورق هـای فوالدی 
»Cryogenic« صـورت گرفته اسـت. این ورق ها 
فشـار  تحـت  و  بـرای سـاخت مخـازن ذخیـره 
اکسـیژن، نیتـروژن و سـایر گازهـای مایع شـده 

)همانند »LPG« و »LNG«( کاربرد دارند.

b  فوالد اکسین و تکنولوژی
شـرکت فوالد اکسـین، بـا توجـه بـه دارا بودن 
خـط تولیـد پیشـرفته، تجهیـزات خـاص نـورد، 
عملیـات حرارتی ورق ها و انطباق بسـیار مطلوب با 
تکنولوژی روز دنیا، جزو ده شرکت برتر تولیدکننده 
ورق عریض فوالدی جهان محسـوب می شـود. این 
شـرکت، بـا دارا بودن طیف متنوعـی از محصوالت 
در گریدهـای مختلـف فـوالدی و ابعـاد خـاص )تا 
عـرض ۴/۵ متـر(، نشـان داده اسـت کـه می توانـد 
از  بهره گیـری  بـا  را  خـود  رقابت پذیـری  سـطح 

تکنولوژی های روز دنیا ارتقا دهد. 

b محصوالت جدید فوالد اکسین
یکـی از ویژگی هـای خاص این شـرکت تعیین 
نوع عملیات نورد بر اسـاس خـواص مکانیکی مورد 

نظر مشـتریان و مطابق با اسـتاندارهای بین المللی 
اسـت. تجهیـزات خط نورد شـرکت فوالد اکسـین 
خوزسـتان بـه گونـه ای طراحـی شـده  اسـت کـه 
قابلیـت انجـام عملیات نـورد به چهار روش شـامل 
نـورد معمولـی )CR(، نورد کنترل شـده از نظر دما 
)TCR(، نـورد ترمومکانیکال همـراه با خنک کاری 
در هـوا )TMR( و نـورد ترمومکانیـکال همـراه بـا 

خنک کاری توسط آب )TMR+ACC( را دارد.
از طـرف دیگـر، محصـوالت تولیـدی جدیـد 
شـرکت گونه هـای فـوالدی مختلفـی را شـامل 
می شـوند. ورق هـای عریض فـوالدی بـا گریدهای 
 ،»API5L X52PSL2« ،»API5L X42PSL2«
 »API5L X70PSL2« و   »API5L X60MS«
جـزو فوالدهای میکروآلیاژی هسـتند کـه عالوه بر 
مصـرف در صنایع نفـت و گاز، با فناوری خاص و به 

روش نورد ترمومکانیکال تولید می شوند. 
همچنیـن ورق هـای ضدسـایش بـا گریدهـای 
جـزو   »OXINAR450« و   »OXINAR400«
فوالدهایـی هسـتند که عـالوه بر اینکه در سـاخت 
تجهیـزات راه سـازی بـه کار می رونـد، بـرای تولید 
آن هـا از فراینـد عملیـات حرارتی، به ویـژه کوئنچ و 
تمپر، اسـتفاده شـده اسـت. شـایان ذکر اسـت که 
ورق هـای فـوالدی ضدسـایش و بـا اسـتحکام بـاال 
 )High Strength Wear Resistant Plates(
جـزو ورق هـای مصرفـی خـاص در صنایـع داخلی 
کشـور هسـتند و به علت فقدان تکنولوژی و تولید 
ایـن ورق هـا در اشـل صنعتـی، تامین نیـاز صنایع 
می گیـرد.  صـورت  واردات  طریـق  از  داخلـی 
درآمدزایـی تولیـد ورق ضدسـایش به هیـچ عنوان 
قابل مقایسـه بـا محصوالت معمـول نیسـت و این 
موضـوع بـه دلیل خـاص بودن ایـن نـوع فوالدها و 

باال بودن تکنولوژی و تجهیزات تولیدی آن هاست.

A283GR.C-« ورق هـای بـا گریـد فـوالدی
جـزو   »NACE-70.A516GR« و   »NACE

دسـته فوالدهـای مقـاوم در برابـر خوردگی اند. این 
ورق هـا بـرای سـاخت مخـازن ذخیره تحت فشـار 
نفـت و گاز در محیـط تـرش مـورد اسـتفاده قـرار 
نـورد  روش  بـه  فـوق  محصـوالت  می گیرنـد. 
ترمومکانیـکال و همچنیـن انجـام فرایند عملیات 

حرارتی نرماالیزینگ تولید می شوند. 
 ،»P355GH« فـوالدی  گریـد  بـا  ورق هـای 
مطابـق بـا اسـتاندارد »EN10028-2«، به منظور 
سـاخت مخـازن با دمـای کاری بـاال کاربـرد دارند. 
ترمومکانیـکال و  نـورد  بـه روش  ایـن محصـول 
حرارتـی  عملیـات  فراینـد  انجـام  همچنیـن 

نرماالیزینگ تولید می شود. 
 ،»30CRNiMo8« ورق های با گریـد فـوالدی
»C45« و »S690Q« جـزو دسـته فوالدهـای بـا 
اسـتحکام تسـلیم باال هسـتند و درمـوارد صنعتی 
خـاص بـه کار می رونـد که نیـاز به اسـتحکام های 
بـاال دارنـد. روش تولیـد ایـن ورق هـا انجـام نـورد 
کنترل شـده به همـراه عملیـات حرارتـی کوئنچ و 

تمپر است.

b چشم انداز خودکفایی محصوالت فوالدی
شـرکت فوالد اکسین خوزسـتان، به عنوان یک 
واحـد صنعتـی اسـتراتژیک کـه بـر تولیـد انـواع 
ورق هـای عریـض فـوالدی و آلیـاژی خـاص تاکید 
دارد، بـه دنبـال تکمیل زنجیـره فوالد در کشـور با 
هدف تامین نیازهای صنایع نفت، گاز، پتروشـیمی 
و دریایی اسـت. چشم انداز سـال 1۴۰1 این شرکت 
نشـان می دهد که تولیـد انواع محصـوالت فوالدی 
بـا ارزش افزوده باالتر، به ویـژه »API«، به ۸۰۰ هزار 

تن خواهد رسید. 
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فصل رونق پروژه های اکسین
ناصر روشنی، مدیر اجرای پروژه های شرکت فوالد اکسین خوزستان

بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد فوالد اکسین
محمد جامعی، مدیر حوزه مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان

امواج توسعه در تاروپود اکسین
عباس خزاعی، مدیر فناوری اطالعات شرکت فوالد اکسین خوزستان

نقشـه راهی به سوی توسعـه
فروزان باقری، مدیر سیستم ها و استراتژی شرکت فوالد اکسین خوزستان

سـر خــــط

بومی سازی، کلید اتوماسیون صنعتی
احسان مسعودیان، مدیر برق و اتوماسیون صنعتی شرکت فوالد اکسین خوزستان

دارای استاندارد ایزو 17025 )آزمایشگاه مرجع بین المللی(
ابوالفضل حیدریان فیروزآبادی، مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت فوالد اکسین خوزستان

در آستانه خودکفایی
مجتبی حدادیان، مدیر تاسیسات و پشتیبانی شرکت فوالد اکسین خوزستان

صنعت سبز، پرچم سالمت، تحقق ایمنی
کریم ثابتی، واحد سالمت و ایمنی و محیط زیست )HSE( شرکت فوالد اکسین خوزستان
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اعالم سود صد برابری شرکت در سال 1398 
نسبت به بهترین دوره مالی گذشته

مجمــع عمومــی شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان، بــا حضــور ســهامداران، مدیرعامــل، هیئت مدیــره و مدیرعامــل محتــرم شــرکت 
ســرمایه گذاری صنــدوق بازنشســتگی، بــه تاریــخ 25 تیرمــاه 1399 در محــل ایــن شــرکت برگــزار شــد. در این جلســه، ضمن مقایســه 
وضعیــت تولیــد و فــروش محصــوالت، درصــد ســودآوری شــرکت فــوالد اکســین در دو بــازه زمانــی پیــش و پس از ســال 1398 بررســی 
و ارزیابــی شــد. عــالوه بــر ایــن، جابه جایــی مرزهــای تولیــد و نیــز ســودآوری شــرکت، بــا توجــه بــه اهمیــت مشــارکت در پــروژه خط 
لولــه انتقــال نفــت گــوره بــه جاســک و تامیــن ورق هــای فــوالدی گریــد نفتــی مــورد نیــاز در ایــن پــروژه اســتراتژیک، یکــی دیگــر از 
موضوعاتــی بــود کــه توجــه اعضــای مجمــع ســالیانه شــرکت را بــه خــود جلــب کــرد. در همیــن زمینــه، امیــن ابراهیمــی، مدیرعامــل 
فــوالد اکســین خوزســتان کــه ســکان هدایــت ایــن شــرکت را از اواخــر ســال 1397 بــر عهــده گرفتــه اســت، می گویــد در زمینه ســود 
و زیــان انباشــته، ایــن شــرکت بــا تکیــه بــر ظرفیت هــای گســترده خــود، توانســته طــی ســال 1398 بــه ســود 513 میلیــارد تومانــی 
دســت پیــدا کنــد کــه ایــن رقــم صــد برابــر باالتــر از عملکــرد مالــی شــرکت در ســال 1395 اســت. از ایــن رو، ضمن تســویه بســیاری 
از بدهی هــای باقی مانــده از ســنوات گذشــته، رویکــرد مالــی مجموعــه نیــز بــه ســمت جــاده توســعه همه جانبــه ســوق پیــدا کــرد.

در مجمع شرکت فوالد اکسین بیان شد

#گـــزارش

راهبـردی گرفته شـده طـی سـال 13۹۸ و نیـز 
تغییر رویکردها، شـرکت فوالد اکسین خوزستان 
توانسـته اسـت با قطع ارتباط دالل ها و واسطه ها، 
فـروش کارمـزدی خـود را بـه فروش مسـتقیم و 
مالکیتـی تبدیـل کنـد و جهشـی کم سـابقه در 

زمینه درآمد شرکت داشته باشد«. 
وی افـزود: »ایـن رخداد مهـم و اثرگذار رونقی 
دوبـاره در زمینه تامیـن مواد اولیه مورد نیاز تولید 
در فـوالد اکسـین ایجـاد کـرد و بـه واسـطه آن، 
تولیـد، فـروش و سـودآوری شـرکت بـه گونـه ای 
جهـش یافـت کـه امـروز می توان بـا فراغ بـال به 
پروژه هـای توسـعه ای، به ویـژه پروژه فوالدسـازی 
فـوالد اکسـین، توجهـی درخـور داشـت. بـه نظر 
و  تولیـد  از  اطمینـان  افزایـش  کـه  می رسـد 
سـودآوری محصـوالت اسـتراتژیک شـرکت گام 
بـه  سـهامداران  نظـر  جلـب  بـرای  بلنـدی 
سیاسـت گذاری های مدیریـت و اعضـای محتـرم 

هیئت  مدیره شرکت ایجاد کرده است.  
همچنین در ادامه امیـن ابراهیمی، مدیرعامل 
شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان، نیـز بـه بیان 
گزارشـی از فعالیت ها و دسـتاوردهای این شرکت 
طـی سـال 13۹۸ و برنامه های پیـِش رو پرداخت. 
وی، با بیان موفقیت فوالد اکسـین در سـال رونق 
تولید و شکسـته شـدن مرزهای تولید، افزود: »در 
سـال 13۹۸ که توسـط مقام معظم رهبری سـال 
» رونـق تولیـد« نام گـذاری شـده بـود، مجموعـه 
بـه همـت و تـالش جوانـان  توانسـت  اکسـین 
معـادل  تنـاژی  بـه  تولیـد  زمینـه  در  شـرکت 
7۲۰هـزار تـن دسـت پیـدا کنـد و عمـال رکـورد 

ده ساله این شرکت را به ثبت برساند«. 
مدیرعامـل شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان 
گفـت: »دسـتاوردهای مجموعـه در سـال 13۹۸ 
نشـان می دهـد کـه عـزم و اراده ای جـدی بـرای 
ارتقای سیاسـت های تولیدی وجود داشـته اسـت 
و ایـن امـر طی سـال جـاری نیـز، به عنـوان یک 
راهبـرد مهـم و کارآمـد به منظـور حفـظ، ارتقا و 
تنوع بخشـی بـه محصـوالت در راسـتای افزایـش 

رقابت پذیری بین المللی، ادامه می یابد«.
ابراهیمی یادآور شـد: »شـرکت فوالد اکسـین، 
در زمینـه سـود و زیاِن انباشـته، توانسـت به سـود 
۵13 میلیـارد تومانی طی سـال 13۹۸ دسـت یابد 
کـه ایـن رقـم صـد برابـر باالتـر از عملکـرد مالـی 
شرکت در سـال 13۹۵ )بهترین سال مالی شرکت 
در گذشـته با سـود ۵ میلیارد تومان( بوده اسـت. از 
این رو، ضمن تسـویه بسیاری از بدهی های سنوات 
گذشـته، رویکرد مالی مجموعه نیز به سـمت جاده 

توسعه  گام برداشت«.
وی عامـل دسـتیابی بـه ایـن موفقیت هـا در 
سـال 13۹۸ را چهار دلیل عمده دانسـت و اشـاره 
اول، حـذف فـروش کارمـزدی و  کـرد: »دلیـل 
فـروش مسـتقیم بود کـه منجر به حـذف دالل ها 
و واسـطه ها شـد. تحقـق ایـن هدف موجب شـد 
کـه فـوالد اکسـین خوزسـتان جایگاه خـود را در 
بـازار داخلـی و خارجی به دسـت آورد و در همین 
زمینه و به صورت مسـتقل، برای خود اسـتراتژی 

فروش تعریف کند«.
مدیرعامل شـرکت فوالد اکسـین خوزستان در 
ادامـه اذعـان داشـت: »یکـی دیگـر از رخدادهـای 
شـایان توجهی کـه نقشـی اساسـی در موفقیـت 
اکسـین طی سال گذشـته داشـت، تولید ورق های 
فـوالدی مربـوط بـه پـروژه لوله هـای خـط انتقـال 
نفـت گـوره بـه جاسـک بـود. در واقـع، بـا توجه به 
اینکـه ۵3 درصـد از سـبد محصوالت این شـرکت 
مربـوط بـه ورق هـای APA یـا حـوزه نفـت و گاز 
اسـت، سـال گذشـته امکانی فراهم آمد تا بتوان به 
اهـداف مـورد نظـر در این زمینه دسـت یافـت، به 
طـوری کـه توجـه بـه ایـن موضـوع و اهمیـت 
اسـتراتژیک آن برای صنایع حسـاس کشور موجب 
شـد کـه رکـورد تولیـد ورق هـای APA در تاریـخ 

ده ساله این شرکت به باالترین حد خود برسد«.
ابراهیمـی اضافـه کرد: »خرید قطعـات و لوازم 
یدکـی در سـال 13۹۸ نیـز یکـی دیگـر از دالیل 
موفقیـت  مـداوم فوالد اکسـین بـود که بـا خرید 
1۲6 میلیـارد تومان لـوازم و قطعات یدکی، منجر 
بـه بـاال بـردن میـزان آماده بـه کاری تجهیـزات و 

خط تولید شد«. 
سـهامداران،  حمایت هـای  از  پایـان  در  وی 
هیئت مدیره، اسـتاندار محترم خوزسـتان و وزرای 
نفـت و تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تشـکر و 

قدردانی کرد.
گفتنی اسـت که مجمع سـالیانه فوالد اکسین 
خوزسـتان برای نخسـتین بار در موعد زمانی خود 
برگـزار می شـود. بنابرایـن بایـد اذعـان داشـت که 
عملکرد درخشـان یک سـال اخیر شـرکت حاصل 
مدیرعامـل  و  کـه هیئت مدیـره  اسـت  تدابیـری 
شـرکت در پیـش گرفته انـد و بـدون تردید چنین 
رویکردی می تواند تضمینی برای تولید محصوالت 

متنوع در آینده این شرکت محسوب شود.
در پایان جلسـه، دستورکارهای مجمع بررسی 
حمایت  هـای   از  و  رسـید  تصویـب  بـه  و  شـد 
پرسـنل  و  هیئت مدیـره  سـهامداران،  بی دریـغ 

محترک تقدیر و تشکر صورت گرفت.

اکسـین  فـوالد  شـرکت  سـالیانه  مجمـع 
خوزستان به تاریخ چهارشـنبه ۲۵ تیرماه 13۹۹، 
هیئت مدیـره،  اعضـای  سـهامداران،  حضـور  بـا 
مدیرعامـل  حسـینی  امیرعبـاس  و  مدیرعامـل 
شـرکت سـرمایه گذاری صندوق بازنشسـتگی، به 
منظـور بررسـی صورت هـای مالـی طـی سـال 

13۹۸ برگزار شد.
در ابتـدای این جلسـه، غالمحسـین انصاریان، 

رئیس هیئت مدیره شـرکت فوالد اکسـین، ضمن 
خیرمقدم گویـی به مهمانان حاضـر در این مجمع، 
از دکتر حسینی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشسـتگی کشوری، تقدیر و تشکر کرد 
و حضـور ایشـان را موجب افزایـش روحیه اعضای 

هیئت مدیره شرکت دانست.
سـال های  طـی  اینکـه  بیـان  بـا  انصاریـان، 
سـوی  از  نشـدن  حمایـت  علـت  بـه  گذشـته، 
نهادهـای مختلف، این شـرکت تقریبا در شـرایط 
بسـیار وخیمی از لحاظ اقتصـادی قرار گرفته بود، 
تصمیمـات  بـا  »خوشـبختانه،  داشـت:  اظهـار 

#گـــزارش
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#یادداشـت

نقشـه راهی به سوی توسعـه

شــرکت های بــزرگ دنیــا، بــرای بررســی میــزان عملکــرد اهــداف اســتراتژیک خــود، بــه 
ــه پایــش و اصــالح سیســتم ، دســتورالعمل ها و قواعــد مــورد نیــاز تولیــد  طــور منظــم ب
ــی  ــای صنعت ــتراتژی واحده ــرد اس ــوه عملک ــی نح ــش و بررس ــرورت پای ــد. ض می پردازن
ــد.  ــاب می آی ــه حس ــدی ب ــت تولی ــای نخس ــزو اولویت ه ــزرگ ج ــرکت ب ــک ش در ی
ــور  ــه منظ ــتانداردهای الزم ب ــن اس ــر گرفت ــا در نظ ــتان، ب ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ش
ــر اســاس چشــم انداز 1404، برنامه هــای متعــددی  ایجــاد راهبردهــای مناســب تولیــدی ب
ــا  ــه نظــر می رســد ب ــود اهــداف اســتراتژیک در نظــر دارد، ب ــرای پایــش، اصــالح و بهب ب
ــه  ــداث کارخان ــوالد و اح ــره ف ــل زنجی ــتای تکمی ــوق در راس ــای ف ــدن برنامه ه ــی ش نهای
فوالدســازی، اهــداف مهمــی همچــون ارتقــای اشــتغال و اهــداف اســتراتژیک ایــن شــرکت 

ــد. ــق می یاب ــز تحق نی

فروزان باقری
مدیــر سیســتم ها و اســتراتژی 
شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان

کار اصلـی مدیریـت سیسـتم  ها و اسـتراتژی، 
تدویـن اسـناد اسـتراتژیک و اهـداف در کنار پایش  
آن هاسـت. در بهمن مـاه 13۹۸ و بـا روی کار آمدن 
تیـم مدیریتی جدید سـازمان ، بـا توجه به اهمیت 
موضوع برنامه ریزی اسـتراتژیک بـه منظور هدایت 
کسب وکار در مسیر چشـم انداز اقتصادی و استفاده 
از تمامـی ظرفیت هـا به ویـژه مزیت هـای رقابتـی 
شـرکت و در راسـتای سودآوری سـازمان، بازنگری 
اسـناد اسـتراتژیک در افق 13۹۹ تا 1۴۰1 توسـط 
واحد سیسـتم ها و اسـتراتژی سـازمانی انجام شد و 
نقشـه اسـتراتژی و جدول اهداف شـرکت در سـال 
13۹۹ بـا اسـتفاده از مـدل کارت امتیـازی متوازن 
)BSC(، پـس از تحلیل  محیط های کالن، صنعت 

و درونی، استخراج گردید. 
مـدل فـوق ایـن امـکان را در اختیـار مدیـران 
سـازمان قرار می دهد تا با یـک چارچوب یکپارچه، 
متوازن سـازی اهـداف مالی و اسـتراتژیک، به همراه 
تفکیک معیارهای عملکردهای سـازمان به واحدها 
را فراهـم کننـد. با در نظر گرفتـن چهار معیار مهم 
شـامل معیارهای مالی، مشتری، فرایندهای داخلی 
و رشـد و یادگیری، اهداف اسـتراتژیک شـرکت در 

چشم انداز شش ساله طراحی و تبیین شد.

b نظارت، رمز توسعه
یکـی از برنامه هـای مهم مدیریت سیسـتم ها و 
استراتژی در راستای تحقق یافتن و عملیاتی شدن 
ماهیانـه  برگـزاری  اسـتراتژیک شـرکت،  اهـداف 
جلسـات متعدد با مدیرعامل و هیئت مدیره محترم 

به همـراه مدیران واحدهای مختلف فوالد اکسـین 
در قالـب »کمیتـه راهبری« شـرکت اسـت. در این 
جلسـات، ضمن پایش اهـداف اسـتراتژیک، میزان 
تحقـق و رشـد اهـداف مـورد بررسـی و سـپس 

پیگیری قرار می گیرد.
همچنیـن بـرای پایـش اهـداف نُه ماهه سـال 
13۹۹، برنامه بازدید از واحدهای مختلف شـرکت 
بـه منظـور بررسـی اسـناد و اطالعـات در زمینـه 
تحقـق اهـداف اسـتراتژیک و موانع موجـود در آن 
شـکل می گیرد. پس از بررسـی موارد فوق و ثبت 
و ضبـط موانـع مرتبـط بـا عـدم پیشـبرد اهـداف 
اسـتراتژیک، ابتدا برای بهبود شـرایط، پروژه بهبود 
تعریف می شـود و به موازات آن، اقدامات اصالحی 
و پیشـگیرانه صـورت می گیرد. البتـه این موضوع 
در رابطـه بـا موفقیت اکثـر واحدها از نظر پیشـی 

گرفتن از اهداف استراتژیک نیز وجود دارد.
بر اسـاس داده هـا و آمارها، طـی پایش عملکرد 
واحدهـا در راسـتای پیشـبرد اهـداف اسـتراتژیک 
شـرکت طـی نُه ماهـه سـال 13۹۹، نزدیـک به ۹7 
درصـد از اهداف مورد نظر محقق شـده اسـت. این 
عملکـرد نشـان می دهـد که اهـداف مـورد نظر در 
چهـار بخش مالی، مشـتری، فرایندهـای داخلی به 
همـراه رشـد و یادگیـری نه تنهـا ۹7 درصد تحقق 
یافتـه، بلکه برخی واحدها به تجربـه 1۰۰ درصدی 
از تحقـق اهـداف مـورد نظر نیز دسـت یافته اند که 
نگرش و رویکرد اسـتراتژیکی ارکان تصمیم گیرنده 
سـازمان به منظـور متعالی کردن بیشـتر آن تاثیر 

بسیاری در این مقوله داشته است.

b ضرورت پایش دستورالعمل ها
در راسـتای بازنگری اهداف استراتژیک سازمان، 
دسـتورالعمل های مورد نظر هم راسـتا با فرایندها و 
اهـداف در حـال به روز رسـانی و بازنگری انـد. آنچـه 
فـوالد اکسـین ضـرورت و الـزام در راسـتای تحقق 
هرچـه بهتر اهـداف خود می داند دریافت اسـتعالم 
از واحدهـای شـرکت برای بررسـی وضعیت اهداف 
مـورد نظـر اسـت تـا از ایـن طریـق بتوانـد امـکان 
معیارسـنجی نتایـج به دسـت آمده بـا شـرکت های 
متعالی را به وجود آورد. در این زمینه، بررسـی نیاز 
برخی از دستورالعمل ها پس از پایش و به روزرسانی 
با ابزار معیارسـنجی دیگر شـرکت های فوالدی به 
مـدار بخش های صف و سـتاد شـرکت، می تواند در 
تغییـر ظرفیت های پنهـان شـرکت از حالت بالقوه 

به بالفعل ثمربخش باشد.

b چشم انداز اهداف استراتژیک
استراتژی شـرکت فوالد اکسـین از همان ابتدا، 
عـالوه بـر نـورد، بـر اسـاس راه انـدازی مجتمـع 
فوالدسـازی مشـتمل بر احیای مسـتقیم و ذوب و 
ریخته گـری بـوده اسـت. بـا اجـرای طـرح مذکور، 
عـالوه بـر رفع برخـی موانع اساسـی از جمله موانع 
اقتصادی شـرکت، با ایجاد جذابیت سـرمایه گذاری 
از نظر نرخ و زمان بازگشـت سـرمایه، اشـتغال زایی 
در اسـتان را در بـر خواهد داشـت. امیـد می رود که 
با اجرای تمهیدات اندیشیده شـده به منظور تحقق 
اهـداف اسـتراتژیک شـرکت بر اسـاس چشـم انداز 

1۴۰۴، به زودی واحد فوالدسازی راه اندازی شود. 

امواج توسعه در تاروپود اکسین

ــرورت در  ــک ض ــه ی ــت، بلک ــک مزی ــا ی ــات نه تنه ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــه فن ــه ب توج
جهــان امــروز شــناخته می شــود. شــرکت فــوالد اکســین، بــا داشــتن قطعــات و تجهیــزات 
ــه فنــاوری اطالعــات را  ــگاه مترقی تــر خــود ب های تــک در خــط تولیــد، توانســته اســت ن
نســبت بــه ســایر شــرکت ها حفــظ کنــد. تجمــع دســتاوردها طــی دو ســال اخیــر، به ویــژه 
در حــوزه فنــاوری اطالعــات، بــه گونــه ای بــوده اســت کــه می توانــد بــا تحقــق برنامه هــای 
متنــوع به ویــژه در راســتای ارتبــاط قدرتمنــد بــا تامین کننــدگان مــواد اولیــه و خریــداران، 
ــه منظــور تســهیل در  ــرای ایجــاد آمادگــی ب ــت زیرســاخت های ارتباطــی ب ــار تقوی در کن

اجــرای پــروژه فوالدســازی،آینده ایــن واحــد را تضمیــن کنــد. عباس خزاعی
ــاوری اطاعــات شــرکت  ــر فن مدی

ــوالد اکســین خوزســتان ف

و  اطالعـات  فنـاوری  واحـد  در سـال 13۹۰ 
ارتباطات شـرکت فوالد اکسـین خوزستان متولد 
شـد. این مجموعـه، در سـال های آغازیـن، عمدتا 
شـامل ایجـاد زیرسـاخت های فنـی ماننـد مرکـز 
و  زیرسـاخت  شـبکه  اجـرای  و  مخابـرات  داده، 
سـرویس های پایـه فنـاوری اطالعـات بـود. بعد از 
ایجـاد مقدمات الزم، پروژه راه اندازی سیسـتم های 
یکپارچـه نرم افزاری به منظـور اجرای فعالیت های 
شـرکت آغاز شـد. پـروژه فوق در چهار فـاز به اجرا 
درآمـد کـه فـاز نخسـت آن در سـال 13۹3 و 
فازهـای دوم، سـوم و چهـارم آن در سـال 13۹۴ 
عملیاتی شـدند. سـال های 13۹۵ تا 13۹7 صرف 

تثبیت سیستم های راه اندازی شده گردید.

b ورود ماژول های جدید
مدیریـت  ورود  بـا  سـال 13۹7،  انتهـای  در 
جدیـد، درهـای جدیدی به روی ایـن واحد مهم و 
ارتقـای  ضمـن  کـه  شـد  گشـوده  اسـتراتژیک 
سـخت افزارهای مـورد نیاز، سیسـتم های جدیدی 
را در الیه هـای عملیاتـی، نظارتـی و مدیریتـی به 
ایـن مجموعه اضافـه کـرد. ماژول هـای تعمیرات، 
توقفات و مسـتندات در حوزه پشتیبانی، ارتباط با 
و  مشـتریان  بـا  ارتبـاط  تامین  کننـدگان، 
قیمت گذاری محصوالت در حـوزه بازرگانی، بهای 
تمام شـده و برنامه ریـزی اقتصـادی در حوزه مالی، 
ارزیابـی عملکـرد، تغذیـه و پیمانـکاران در حـوزه 
منابـع انسـانی، داشـبوردهای مدیریتـی، مدیریت 
اسـتراتژیک و شـاخص های کلیـدی در بخـش 

مدیریتـی و سیسـتم های نرم افـزاری خـاص بـه 
منظـور ارتبـاط مکانیزه با شـرکت های همـکار یا 
سـهامدار تنهـا بخشـی از دسـتاوردهای دو سـال 

اخیر محسوب می شوند.

b سیستم بهای تمام شده
سیسـتم بهـای تمام شـده یکـی از مهم تریـن 
بـه  سیسـتم هایی اسـت کـه در سـال گذشـته 
بهره بـرداری رسـید. ایـن مـاژول بـرای اولین بـار با 
ویژگی هـای منحصربه فـرد در صنعت فوالد کشـور 
تولیـد و راه انـدازی شـده و قـادر اسـت بـه روش 
شناسـایی ویـژه، هزینـه تولیـد و بهـای تمام شـده 
محصـوالت را بـه صـورت ورق بـه ورق و مرحله به 
در  را  متنـوع  گزارش هایـی  و  محاسـبه  مرحلـه، 
بازه هـای زمانـی کوتاه مدت ارائه کند. بدیهی  اسـت 
کـه وجود چنین سیسـتم هوشـمندی می تواند به 
مدیریـت هزینه هـا، قیمت  گـذاری محصـوالت و 

افزایش راندمان کمک شایان توجهی کند. 
همچنیـن، بـا همـکاری سـهامداران محتـرم، 
داشـبوردهای مدیریتی مناسـبی اجرا شده است تا 
آن ها نیز بتوانند به صورت آنالین وضعیت شـرکت 

را از نظر تولید، مالی، بازرگانی و... رصد کنند.

b  ماموریت غیرممکن
ارتباطـات،  و  اطالعـات  فنـاوری  ماموریـت 
طراحی، توسـعه و پشـتیبانی زیرسـاخت فناوری 
اطالعـات، شـبکه داده و مخابـرات و بی سـیم و 
سـخت افزارهای  و  نرم افـزاری  سیسـتم های 

سـازمانی اسـت. ایـن واحد اسـتراتژیک بـه چهار 
بخـش »سـخت افزار«، »نرم افـزار«، »زیرسـاخت 
»امنیـت  و  بی  سـیم«  و  مخابـرات  داده،  شـبکه 

اطالعات« تقسیم بندی می شود. 
شـرکت فـوالد اکسـین، بـه عنـوان شـرکتی 
تمام مکانیـزه، یـک سیسـتم یکپارچـه بـا بیش از 
چهـل مـاژول نرم افـزاری در اختیـار دارد که عمال 
تمـام عملیـات مالـی، بازرگانـی، منابـع انسـانی، 
تولید، لجسـتیک، نگهداری، تعمیرات و همچنین 

امور اداری و مکاتبات را انجام می دهد.

b چشم انداز فناوری اکسین
بـا توجـه به اهـداف اسـتراتژیک ترسیم شـده 
بـرای شـرکت و همچنیـن برنامـه تدوین شـده 
توسـعه و ارتقای فناوری اطالعـات و ارتباطات در 
افـق پنج سـاله، اهـداف و برنامه هـای متنوعی در 
ایـن حـوزه برنامه ریـزی شـد کـه عبارت انـد از 
به روزرسـانی و ارتقـای مرکز داده و سـرویس های 
راه انـدازی  اطالعـات،  فنـاوری  زیرسـاختی 
ارتقـای  و  نرم افـزاری  جدیـد  ماژول هـای 
ماژول هـای موجـود بـه منظـور تکمیـل زنجیره 
ارتباطـات  توسـعه  و  فرایندهـا  مکانیزاسـیون 
برون سـازمانی بـا کلیه افـراد و نهادهـای ذی نفع 
برون سـازمانی. همچنیـن، بـا توجـه بـه اهمیـت 
امنیـت اطالعات، موضـوع مذکـور در تمامی این 
پروژه هـا مـد نظـر خواهـد بـود. بـا اجـرای ایـن 
برنامه هـا، آینـده روشـنی بـرای شـرکت فـوالد 

اکسین خوزستان ترسیم خواهد شد.

#یادداشـت
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درسـت از اواخـر سـال 13۹7 بـود کـه بـا ورود 
مدیریت جدید در شـرکت فوالد اکسین خوزستان، 
اجرای پروژه ها به عنوان یک واحد مسـتقل شـروع 
بـه کار کرد. ضرورت دسـتیابی بـه نتایج مطلوب و 
اجرای صحیح پروژه ها در سـاحت توسـعه، دو علت 
عمـده بازآفرینـی مدیریـت مسـتقل بـرای واحـد 

مذکور بود.

b دستاوردهای دوساله
بـرای تحقـق برنامه هـا، پروژه هـای مختلـف و 
متنـوع، نیـاز بـه سـرمایه امـری ضـروری اسـت. 
اختصاص سـرمایه، یا همـان در نظر گرفتن بودجه 
مـورد نظـر بـرای طراحـی، اجـرا و نگهـداری از 
پروژه هـا، به همـراه مدیریت منظم و کاربـردی آن، 
جـزو ضرورت هـای راهبـری واحـد اجـرای پروژه ها 
اکسـین  فـوالد  شـرکت  می آینـد.  حسـاب  بـه 
خوزسـتان، بـا در نظر گرفتن اهمیـت این موضوع، 
رقمـی حدود 1۵ میلیـارد ریال را به عنـوان بودجه 
مصـوب برای سـال 13۹۸ در اختیـار این واحد قرار 
داده اسـت، در حالی که به منظور توسـعه اهداف و 
رشـد  کنـار  در  برنامه هـا  بهتـر  هرچـه  اجـرای 
خیره کننده دسـتاوردهای بخش مذکور طی سـال 
13۹۸، بودجه فوق برای سـال 13۹۹ به 1۸میلیارد 

تومان افزایش پیدا کرد. 
همچنیـن، پـروژه  پسـاب بهداشـتی، اورهـال 
آزمایشـگاه  راننـدگان،  اسـتراحتگاه  آشـپزخانه، 
خوردگـی و اکسیداسـیون، دوربین هـای کنتـرل 
ابعـادی ورق، ترمیـم و روسـازی جاده های داخلی 
شـرکت، نصـب جرثقیـل در آزمایشـگاه، سـاخت 
آب هـای  جمـع آوری  بانـدل،  ماشـین  پولپیـت 
پـروژه فنس کشـی و محوطه سـازی  سـطحی و 

محـل دفاتـر کارفرمـا و مشـاور پروژه فوالدسـازی 
جـزو برنامه هـا و دسـتاوردهایی بـود کـه طـی دو 

سال اخیر به ثمر نشست. 
عنـوان  بـه  کـه  بهداشـتی،  پسـاب  پـروژه 
پروژه هـای  اجـرای  واحـد  پـروژه   بزرگ تریـن 
مجموعه طی دو سـال اخیر شـناخته می شود، در 
حـال حاضر پیشـرفت های مناسـبی کرده اسـت. 
ایـن پـروژه، بـا بودجـه مصـوب اولیـه 1۰ میلیارد 
تومانـی، قـرار اسـت تـا اواسـط سـال 1۴۰۰ بـه 
بهره برداری برسـد. عالوه بر این، پروژه آزمایشـگاه 
خوردگی و اکسیداسـیون جزو نادر آزمایشگاه های 
موجود در کشـور اسـت کـه به منظور رفـع موانع 
تولیـد ورق های فوق اسـتراتژیک »API«، در اواخر 
سـال 13۹۸ به بهره برداری رسـید. همچنین رفع 
موانع پسـت برق ۴۰۰، که یکی از الزامات اساسـی 
در تسـهیل پروژه فوالدسـازی شـرکت به حساب 

می آیـد، بـه طـور کامـل مرتفـع شـد و مسـیر 
راه انـدازی واحـد فوالدسـازی را بیـش از پیـش 
همـوار کـرد. در جـدول 1، مجمـوع پروژه هـا بـه 

تفصیل بیان شده است

b چشم انداز و برنامه های آینده
و  نیازسـنجی  اسـاس  بـر  پروژه هـا  انتخـاب 
اولویت بخشـی، در کنـار بودجـه مـورد نظـر، دو 
عاملـی هسـتند کـه نقشـی اساسـی در تعییـن 
برنامه هـای آینـده ایـن واحـد بـر عهـده دارنـد. 
افزایـش فضـای انبارش بـرای ذخیره بیشـتر مواد 
اولیه، توسـعه سیستم بهداشـتی با در نظر گرفتن 
جـذب  هزار نفر پرسـنل برای پروژه فوالدسـازی و 
نیـز افزایـش بودجـه مصـوب جـزو برنامه هـای 
بنیادیـن واحـد اجـرای پروژه هـا طی سـال آینده 

محسوب می شوند.

فصل رونق پروژه های اکسین
ــرای  ــی ب ــارات قانون ــزا و اختی ــه ای مج ــاص بودج ــا اختص ــو، ب ــن س ــه ای ــال 1398 ب از س
پیشــبرد و ُحســن انجــام پروژه هــای مهــم توســط واحــد اجــرای پروژه هــا، دســتاوردهای 
متنوعــی بــه دســت آمــده اســت کــه راه انــدازی آزمایشــگاه خوردگــی بــه منظــور توســعه 
ورق هــای اســتراتژیک »API« و پســاب بهداشــتی اکســین دو نمونــه مهــم و بــزرگ از ایــن 
ــد  ــه واح ــش بودج ــا افزای ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــاب می آین ــه حس ــتاوردها ب دس
مذکــور در کنــار گســترش برنامه ریــزی و اجــرای پروژه هــا، تحقــق دســتاوردهای بزرگــی 

کــه بتواننــد مــوج توســعه را بــه همــراه بیاورنــد دور از ذهــن نیســت.
ناصر روشنی

مدیــر اجــرای پروژه هــای شــرکت 
ــتان ــین خوزس فوالد اکس

شماره ردیف
قرارداد

مبلغ قرارداد عنوان پروژه
)میلیون ریال(

7.665پروژه ترمیم و روسازی جاده اسلب یارد به توزین1129816

7.550پروژه فنس کشی و محوطه سازی محل دفاتر کارفرما و مشاور پروژه فوالدسازی2130563
3.736پروژه احداث کانال دفع آب های سطحی3128997
7.093پروژه احداث پولپیت باندل4129001
13.000پروژه اجرای عملیات رفع موانع اجرایی پست برق مقسم 400 کیلوولت شرکت5130859

46.000پروژه ارتقای سیستم کنترل ابعادی سطح روی ورق و سیستم کولینگ دوربین ها6129708

96.344پروژه تکمیل شبکه فاضالب بهداشتی و احداث تصفیه خانه فاضالب بهداشتی7128996

181.388جمع )میلیون ریال(

جدول شماره 1. )پروژه های واحد اجرای پروژه ها(

#یادداشـت

بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد فوالد اکسین
اگــر بــه عملکــرد فــوالد اکســین خوزســتان نگاهــی اجمالــی بیندازیــم، پــی خواهیــم 
بــرد کــه ایــن شــرکت، بــه رغــم وجــود مشــکالت متعــدد بانکــی، مالیاتــی و بیمــه ای 
ــه جــای فــروش  ــا فــروش کارمــزدی ب در کنــار کمبــود مــواد اولیــه تولیــد همــراه ب
ــته  ــد، توانس ــی جدی ــم مدیریت ــطه تی ــه واس ــال 1398، ب ــش از س ــا پی ــتقیم ت مس
ــی  ــای جهان ــد موفقیت ه ــق بتوان ــن طری ــا از ای ــد ت ــت کن ــعه را کش ــذر توس ــت ب اس
ــال  ــی دو س ــرکت ط ــن ش ــرد ای ــع، عملک ــد. در واق ــن نمای ــده را تضمی ــود در آین خ
ــه عنــوان یکــی  گذشــته نشــان می دهــد کــه فــوالد اکســین در آینــده ای نزدیــک ب
ــد و  ــد ش ــناخته خواه ــی ش ــای »API« نفت ــده ورق ه ــزرگ تولیدکنن ــرکت های ب از ش

ایــن فراتــر از یــک شــعار اســت.
محمد جامعی

ــرکت  ــل ش ــوزه مدیرعام ــر ح مدی
ــتان ــین خوزس ــوالد اکس ف

فوالد اکسـین خوزسـتان، به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده ورق  فـوالدی در خاورمیانه، نزدیک به 
دو سـال اسـت کـه بـا اتخـاذ راهبردهـای نویـن 
توسـط تیم مدیریتی جدید، توانسـته است پرچم 
تولیـد و توسـعه را در بلنـدای خـاور مرکـزی بـه 

اهتزاز درآورد. 

b عملکرد اکسین در گذشته
برای تشـریح دسـتاوردهای دو سال اخیر، ابتدا 
بایـد اذعـان داشـت کـه همزمـان بـا ورود تیـم 
مدیریتی جدید، مشـکالت متعددی وجود داشت 
کـه عمدتا متعلق به سـنوات گذشـته بـود. بدهی 
بـه  سـنگین  بدهـی  فوالدسـازها،  بـه  سـنگین 
تامین کننـدگان قطعـات، انبار خالی از مـواد اولیه، 
انبـار خالـی از محصـول و نیـز بدهـی فوق العـاده 
کنـار  در  مالیاتـی،  امـور  سـازمان  بـه  سـنگین 
چالش های بانکی و بیمه ای شـامل  مسـدود بودن 
حسـاب های بانکـی شـرکت همـراه بـا نداشـتن 
بودنـد.  مشـکالت  ایـن  جملـه  از  دسـته چک، 
بنابرایـن، وقتـی چالش هـای فـوق را در کنار نبود 
مـواد اولیه کافی در انبارهـا، محدودیت قطعات در 
شـرکت،  تولیـد  خـط  سـاالنه  اورهـال  زمینـه 
قـرار  متعـدد  شـاکی های  و  تنـاژی  بدهی هـای 
 دهیـم، آنجاسـت کـه متوجـه حجـم مشـکالت 
پیـِش روی تیـم مدیریتـی جدیـد از همـان اواخر 

سال 13۹7 خواهیم شد. 
از طـرف دیگـر، برخـی از تولیدکننـدگان بـا 
در  شـرکت  بـه  )اسـلب(  اولیـه  مـواد  تحویـل 

از  سـنوات قبـل، در صـدد اخـذ ورق حاصـل 
تولیـد آن مـواد اولیـه  بودند که در اغلـب موارد، 
ورق هـای نهایـی تولیدشـده توسـط شـرکت در 
چنیـن  و  بـود  شـده  فروختـه  دیگـری  جـای 
رونـدی شـکایت های حقوقی علیه شـرکت را به 
باالتریـن میـزان خود رسـانده بود. این مسـائل، 
همـراه بـا َجـو نـاآرام در میـان پرسـنل، اوضـاع 
شـرکت را ملتهـب  کـرده بـود، اوضاعـی کـه از 
حیـث مالـی، تولیـدی و قانونی، موجب تشـدید 

بحران ها می شد. 

b عملکرد دو سال اخیر فوالد اکسین
بـا وجود تمام مشـکالت، تیـم مدیریتی جدید 
بـا اتخـاذ اسـتراتژی مناسـب، به کارگیـری افـراد 
بازتعریـف  کارخانـه،  بدنـه  از  صالحیـت  دارای 
فرایندهـا و اصـالح رویکردهـای پیشـین، امکانات 
گسـترده ای را برای شـرکت به ارمغان آورده است. 
تغییـر و تحوالت جدیـد در اواخر سـال 13۹7 در 
حالـی چهره ای نو بـه خود  گرفت کـه خط تولید، 
تجهیزات و پرسـنل شـرکت جان تازه ای در مسیر 
توسـعه یافتند. در واقع، بهترین راهی که مدیریت 
جدیـد بر آن تاکید ورزید به روزرسـانی فرایندهای 
تولیـد و فـروش، به ویـژه موضوع فروش مسـتقیم 
بـود. بـه نظر می رسـد که بـا تغییر فراینـد فروش 
از روش کارمـزدی بـه روش مسـتقیم، امـکان بـه 
دسـت گرفتن عنان تولید توسـط فوالد اکسـین و 
محـو شـدن ردپـای دالالن و واسـطه ها از ایـن 

شرکت فراهم شده است.

پروژه بومی سـازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز 
در خـط تولید، یکی دیگـر از پروژه های موفقی بود 
کـه ضمـن توجـه بـه شـرکت های دانش بنیـان 
داخلـی و بهره منـدی از آن ها، جـاده خودکفایی در 
تکنولـوژی مورد نیاز فوالد اکسـین را هموارکرد. در 
واقع، تحقق دسـتاوردهای داخلی شرکت به نحوی 
پیـش رفت کـه دیگر نیـازی به حضـور خارجی ها 
بـرای تحقـق توسـعه تولید نبـود و ساخت وسـاز با 
ایـن رویکرد تا جایی ادامه یافت که برای نخسـتین 
بـار طـی ده سـال اخیـر، اورهـاِل برنامه ریزی شـده 
شـرکت بـا دسـتان پرتـوان نیروهـای داخلـی طی 

پانزده روز و در سال 13۹۸ تحقق یافت. 

b آینده اکسین
با تمرکز مدیرعامـل و هیئت مدیره محترم، در 
کنار لطف مسـئوالن وزارتخانه و اسـتان به همراه 
نماینـدگان محترم شـهر اهواز در مجلس شـورای 
اسـالمی برای اسـتمرار حضور تیم مدیریت فعلی 
بـرای انجـام وظیفه، ظرفیت های تولیـدی، مالی و 
توسـعه ای همچنـان در حال افزایش اسـت. پروژه 
فوالدسـازی اکسـین خوزسـتان برنامه قطعی تیم 
مسـاعدت  و  حمایـت  بـا  شـرکت  مدیریتـی 
سهامداران، مسئوالن و نمایندگان محترم مجلس 
شـورای اسـالمی اسـت. بـا وجـود ایـن، موفقیت 
جهانی فوالد اکسـین، به ویـژه در آینده ای نزدیک، 
حتمی اسـت و این یک شـعار نیسـت؛ بـا در نظر 
گرفتـن عملکـرد دو سـال اخیر شـرکت، می توان 

تصویر روشن آینده را به خوبی مشاهده کرد.

بررسی راهبردها و نتایج

#یادداشـت
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صنعت سبز، پرچم سالمت، تحقق ایمنی
واحــد »HSE« )ســالمت، ایمنــی و محیــط زیســت( وظیفــه نظــارت بــر ُحســن اجــرای 
ــاد  ــن ایج ــده دارد. همچنی ــر عه ــا را ب ــا کارفرم ــط ب ــی مرتب ــات قانون ــن و الزام قوانی
محیطــی ایمــن، ســالم و بــه دور از بیماری هــای شــغلی، در کنــار جلوگیــری از حــوادث، 
ــن  ــن تدوی ــود. همچنی ــوب می ش ــد محس ــن واح ــی ای ــم و اصل ــای مه ــزو ماموریت ه ج
ــه،  ــدی کارخان ــات تولی ــماندها و ضایع ــت پس ــتی، مدیری ــط زیس ــتورالعمل های محی دس
نظــارت بــر حامل هــای انــرژی، انجــام گشــت ها و پایش هــای زیســت محیطی، 
رســیدگی بــه مصدومان و بیمــاران ســرپایی و واکنــش در شــرایط اضطراری دســتاوردهای 

ــوند.  ــوب می ش ــت محس ــط زیس ــه محی ــین در زمین ــوالد اکس ــد »HSE« ف ــم واح مه

واحد »HSE« شـامل شـش بخش بهداشـت 
اورژانـس،  زیسـت،  محیـط  ایمنـی،  حرفـه ای، 
آتش نشـانی و سیسـتم های اعـالم و اطفای حریق 
می شـود. ایـن واحد، به عنـوان یکـی از مهم ترین 
واحدهـای فـوالد اکسـین، بـا گسـترش تولیـد و 
سـودآوری طی دو سـال اخیر، توانسته است سهم 
بسـزایی در اجـرای برنامه هـای شـرکت داشـته 
باشـد. اقدامات و دسـتاوردهای مهم واحد سالمت 
و ایمنی فوالد اکسـین عبارت اند از انجام مسـتمر 
نیازسـنجی آموزشـی برای ارتقای آگاهـی و دانش 
کارکنـان بـه منظـور تحقـق اهـداف سـالمت و 
کاهش حـوادث، انجـام طب کار کارکنـان مطابق 
مـادة ۹۲ قانـون کار و با اولویت بیماری های مزمِن 
غیرواگیـردار همچـون چاقی، دیابت، فشـار خون،  
نارسـایی کبد و... با پوشـش ۹۹/۸ درصـد، ارزیابی 
عوامل زیـان آور محیط کار شـامل عوامل فیزیکی 
)نور، صدا و...(، شـیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیک 
و روانـی، تعبیـه تهویـه موضعـی، بهبـود وضعیت 
پروژه هـای  صـدا،  کاهـش  پـروژه  روشـنایی، 
ارگونومـی و حمـل بـار، کنترل ارتعـاش و کاهش 
اسـترس حرارتـی، تهیـه دسـتورالعمل های انجام 
کار بـه روش ایمن، پیگیری تامیـن لوازم حفاظت 
فـردی )PPE(، مدیریت حـوادث احتمالی، انجام 
کنترل هـای  و  پایش  هـا   ،»VIP« گشـت های 

حفاظتی و کنترل های ایمنی پیمانکاران.
b 1398 در سال »HSE« دستاوردهای واحد

اخـذ عنـوان »HSE« برتر اسـتان از سـازمان 
صمـت، اخـذ عنـوان گواهینامـه صنعـت سـبز 

اخـذ  زیسـت،  محیـط  حـوزه  در  کشـوری 
گواهینامه شـرکت برتر در پیشـگیری از شـیوع 
از وزارت بهداشـت،  ویـروس کرونـا در اسـتان 
رسـیدن به شـاخص شـدت حادثه صفر )سـالی 
بـدون حادثه شـدید(، بهبود شـاخص »BMI« و 
مزمـِن  بیماری هـای  در   کبـدی  آنزیم هـای 
غیرواگیـردار، اخذ گواهینامه مسـئول بهداشـت 
بـا  ارتبـاط  برقـراری  و  اسـتان  برتـر  حرفـه ای 
مهم تریـن  از   »HSE« حـوزه  در  ذی نفعـان 
اکسـین  فـوالد   »HSE« واحـد  دسـتاوردهای 

خوزستان در سال 13۹۸ محسوب می شوند.

b »HSE« محیط زیست و
محیـط  آالینده هـای  شـاخص های  ارزیابـی 
زیسـت، کـه چهار مرتبه در سـال انجام می شـود، 
بـر اسـاس قانـون خوداظهـاری در پایش سـازمان 
صـورت  کشـوری  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
می پذیـرد. شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان در 
حـوزه آب، هـوا، خـاک و صـوت نیـز هیچ گونـه 
آالینـده ای ایجـاد نمی کند و عمال تهدیـدی برای 
منطقه محسـوب نمی شـود. از طرف دیگر، تدوین 
دسـتورالعمل های محیـط زیسـتی، اندازه گیری و 
مدیریـت  زیسـت محیطی،  مدیریـت جنبه هـای 
پسـماندها و ضایعات تولیدی کارخانـه، نظارت بر 
حامل هـای انـرژی، انجـام گشـت ها و پایش هـای 
زیست محیطی، رسـیدگی به مصدومان و بیماران 
سـرپایی، تامیـن داروهـای مـورد نیـاز، رعایـت 
شـرایط  در  واکنـش  و  بهداشـتی  پروتکل هـای 

 »HSE« اضطراری جزو دسـتاوردهای مهـم واحد
فوالد اکسـین در زمینه محیط زیسـت به حساب 
می آیند. کنترل سیسـتم ها و تجهیـزات اتوماتیک 
و دسـتی اعـالم و اطفـای حریـق، پایش مسـتمر 
همـه پتانسـیل های بـروز آتش سـوزی و انجـام 
مانورهـای امـداد و نجـات موجـب افزایـش میزان 
آمادگـی ایـن واحـد بـرای مقابلـه بـا حـوادث و 

آتش سوزی ها شده است.
بـه دسـتور مدیرعامـل محترم شـرکت فوالد 
اکسـین، واحد »HSE« در زمینه پیشـگیری از 
شـیوع ویـروس کرونا، اقدام به تشـکیل »کمیته 
واکنـش در شـرایط اضطراری کرونـا« کرد که با 
انجـام اقدامـات دقیق و کارشناسی شـده، آماری 
خیره کننـده در مبـارزه بـا ایـن ویـروس از خود 
بـر جای گذاشـت و مورد تقدیر وزارت بهداشـت 

قرار گرفت. 

b »HSE« چشم انداز واحد
از دیگـر دسـتاوردهای واحـد »HSE« فـوالد 
اکسـین خوزسـتان این اسـت که تاکنـون نه تنها 
شـکایتی از طـرف مجموعـه وزراتخانه هـای کار، 
بهداشـت و صمت نداشـته، بلکه در مـواردی مورد 
تقدیـر نیـز قـرار گرفتـه اسـت. بنابراین، بـه دلیل 
دسـتاوردهای متعدد این واحد و توجه سـازمان ها 
بـه عملکـرد آن، تردیـدی باقـی نمی مانـد کـه در 
چشـم انداز بلندمـدت فـوالد اکسـین خوزسـتان، 
عملکـرد واحـد »HSE« بـه فراتـر از آمـار امـروز 

ارتقا خواهد یافت. 

کریم ثابتی
ــط  ــی و محی ــامت و ایمن ــد س واح
فــوالد  شــرکت   )HSE( زیســت 

اکســین خوزســتان

#یادداشـت#یادداشـت

در آستانه خودکفایی

ــا اِعمــال تحریم هــای بین المللــی علیــه صنایــع و معــادن کشــور، بســیاری از شــرکت ها  ب
بــرای تامیــن قطعــات و تجهیــزات مــورد نیــاز تولیــد بــا چالش هــای اساســی مواجه شــدند. 
ــده  ــوه پیش آم ــد بالق ــرکت ها از تهدی ــیاری از ش ــه بس ــدند ک ــب ش ــا موج ــن چالش ه ای
بــه عنــوان یــک فرصــت بالفعــل اســتفاده کننــد و در ایــن زمینــه بــه دســتاوردهای بزرگــی 
دســت یابنــد. فــوالد اکســین خوزســتان، بــا محصولــی اســتراتژیک، بــرای تامیــن تجهیزات 
و قطعــات مــورد نیــاز تولیــد، بــه ســاخت و بومی ســازی ضرورت هــای تولیــدی تکیــه کــرد. 
ایــن رویکــرد، بــا ورود مدیریــت جدیــد طــی دو ســال اخیــر، بــه اوج شــکوفایی خود رســید 
و عمــال بــه مرزهــای خودکفایــی نزدیــک شــد. از ایــن رو، بایــد اذعــان داشــت کــه مدیریــت 
پشــتیبانی فنــی و تاسیســات شــرکت، بــه رغــم وجــود مشــکالت، همچنــان کوشــا و کارا به 

تامیــن نیازهــای تولیــدی و تاسیســاتی می پــردازد.

یکـی از مهم تریـن بخش هایـی کـه ارتبـاط 
مختلـف  بخش هـای  سـایر  بـا  بی واسـطه ای 
شـرکت های صنعتـی دارد بخـش تاسیسـات و 
پشـتیبانی اسـت. ایـن بخـش همـواره متعهد به 
تامیـن نیاز قطعات مهم و اسـتراتژیک بخش های 
متنـوع تولیـدی اسـت تـا از این طریـق بتواند بر 
چالش هـای پیش بینی شـده و پیش بینی ناشـده 
فائـق آیـد. بنابرایـن برنامه ریـزی و صحـت انجام 
ایـن  مسـئولیت های  جـزو  عملیاتـی  کارهـای 
بخـش بـه عنـوان بخشـی اسـتراتژیک و مهم به 

حساب می آید. 
از طـرف دیگر، بخش تاسیسـات و پشـتیبانی 
شـامل قسـمت های متعـددی اسـت کـه کارگاه 
مرکزی و تاسیسـات آب رسـانی از جمله مهم ترین 
آن هـا به حسـاب می آیند. نظارت بر ُحسـن انجام 
قراردادهـای مهمـی همچون تامین ماشـین آالت 
سـنگین و تعمیر و نگهداری سـازه های صنعتی و 
غیرصنعتـی بـر عهـده زیرمجموعه ایـن مدیریت 
اسـت که برنامه های سـاالنه متعددی برای اجرای 

آن در نظر گرفته می شود. 

b  1398 دستاوردهای سال
بـا ورود مدیریـت جدید در اواخر سـال 13۹۸ 
و تغییـر وضعیت اکثر بخش ها، امـکان بازآفرینی 
و رشـد تولیـد بـه شـکل حقیقی صـورت گرفت. 
ایـن موضـوع بـا ورود بـه بخـش تاسیسـات و 

پشـتیبانی بـه گونه ای خـود را هویدا سـاخت که 
تجهیـزات  صحت وسـقم  و  برنامه ریـزی  عمـال 
مـورد نیاز تولیـد به رکن مهم ایـن بخش تبدیل 
شـد. دسـتاوردهای ایـن بخـش از ایـن رو مهـم 
بین المللـی،  تحریم هـای  شـروع  بـا  کـه  اسـت 
بیشترین آسـیب به بخش تاسیسات و پشتیبانی 
وارد آمـد. بنابرایـن وجـود تحریم هـا از یک طرف 
بـه  تولیـدی  بخش هـای  مبـرم  نیـاز  تامیـن  و 
قطعـات و تجهیـزات مـورد نیاز تولیـدی از طرف 
دیگـر، دو عامـل اثرگـذار مهـم در عملکـرد ایـن 
و  تدبیـر  بـا  خوشـبختانه،  کـه  بودنـد  واحـد 
برنامه ریـزی، تهدیـد تحریم هـا بـه فرصتـی ناب 
بـرای توسـعه تولیـد و تاسیسـات فوالد اکسـین 

تبدیل شد. 
در سـال 13۹۸، حـدود یـک هـزار و 1۸۰ 
قطعه در کارگاه مرکزی به وزن تقریبی دویسـت 
تـن سـاخته و تعمیر شـده اسـت. عالوه بـر این، 
حـدود 7۲۵ هـزار مترمکعـب آب صنعتـی و ۲7 
واحـد  در  طبیعـی  گاز  مکعـب  متـر  میلیـون 
تاسیسـات آبرسـانی تهیـه شـد و در اختیار خط 
تولید قـرار گرفت. همچنیـن در بخش نظارت بر 
تامیـن ماشـین آالت سـنگین نیـز می تـوان بـه 
تامیـن یـک هـزار و ۲۰۰ شـیفت تریلـی کفـی 
بـرای جابه جایـی اسـلب و ورق در سـطح داخلی 
شـرکت، بارگیـری و جابه جایـی کنـار ورق هـای 

تولیدی اشاره داشت. 

در بخـش سـازه های صنعتـی و نیمه صنعتـی 
می تـوان به این موارد اشـاره کـرد: انجام عملیات 
ترمیـم و مقاوم سـازی مخـازن آبـی در محـدوده 
تاسیسـات، نظارت بر ُحسـن انجـام کار پیمانکار 
الیروبـی، کانال هـای سرپوشـیده و روباز شـرکت 
بـا پیشـرفت فیزیکـی 1۰۰ درصـد، الیروبـی 3 
هـزار و ۲۰۰ متـر کانـال روبـاز و سرپوشـیده و 

پاک سازی 1۴۰ تن لجن، نی و علف هرز. 

b سال 1399 و چشم انداز آینده
از جملـه فعالیت هـای انجام شـده طـی سـال 
13۹۹ می تـوان بـه سـاخت سـه ِهِدر پوسـته زدا 
بـه وزن تقریبی ۲ هـزار و 7۰۰ کیلوگرم با صرف 
زمان 1۵6 نفرسـاعت و مونتاژ و تسـت جک های 
جبران کننـده انحنـای غلتک های اسـتند به وزن 
تقریبـی 11۰ هـزار و ۴۰۰ کیلوگـرم بـا صـرف 
زمان 16۸ نفرسـاعت و انجام تعمیرات پیشگیرانه 
و مـوردی، تجهیزات آبرسـانی و هوای فشـرده به 

میزان ۹۲۰ نفرساعت اشاره کرد. 
از اهـداف شـرکت طـی سـال 13۹۹ می توان 
تـن  هـزار   7۰۰ فـروش  و  تولیـد  تحقـق  بـه 
محصـوالت فوالدی اشـاره کرد. امید اسـت که با 
سـاخت قطعـات مـورد نیـاز خـط تولیـد، ضمن 
کاهـش توقفـات احتمالـی و رسـیدن بـه سـطح 
آماده بـه کاری عملیاتـی ۸۹/6 درصـد، شـاخص 

کیفی ۹7/۴ درصد نیز تحقق پیدا کند.

مجتبی حدادیان
مدیر تاسیســات و پشــتیبانی شرکت 

فــوالد اکســین خوزســتان



ســر خـــط ســــر خـــط

100101
شرکت فوالد اکسین خوزستان /  نوروز 1400 شرکت فوالد اکسین خوزستان / نوروز 1400 

بومی سازی، کلید اتوماسیون صنعتی
ــود،  ــای موج ــن مدیریت ه ــی از پیچیده تری ــی یک ــیون صنعت ــرق و اتوماس ــت ب مدیری
ــش  ــتکار و دان ــا پش ــتان، ب ــین خوزس ــوالد اکس ــت. ف ــم اس ــرایط تحری ــژه در ش به وی
ــه  ــر بســیاری از مشــکالت و چالش هــای ایــن بخــش ب پرســنل خــود، توانســته اســت ب
طــور کامــل فائــق آیــد. ارائــه خدمــات بــه بخش هــای غیرصنعتــی و پیرامونــی شــرکت، 
در کنــار افزایــش توانمنــدی در خــط تولیــد به خصــوص حیــن عملیــات نــورد ورق فــوالدی، 
یکــی از دســتاوردهای مهــم ایــن واحــد اســتراتژیک بــوده اســت. بــه نظــر می رســد کــه با 
برگــزاری برنامه هــای آموزشــی در کنــار توســعه اتوماســیون صنعتــی فــوالد اکســین، بــا 
ــه خودکفایــی رســیدن  همراهــی و مشــارکت شــرکت های دانش بنیــان داخلــی، امــکان ب

در بخــش بــرق و تکنولــوژی مــورد اســتفاده در آن فراهــم شــود. 

پیونـدی  امـروز  جهـان  در  بـرق  صنعـت 
جدایی ناپذیـر بـا دنیـای مـدرن دارد. ایـن امـر در 
فراینـد صنعتی تفاوت های عمـده ای با برق خانگی 
دارد. یکـی از تفاوت هـای عمـده میان برق صنعتی 
و خانگـی، همجـواری بـرق صنعتی با اتوماسـیون 
صنعتـی اسـت. اسـتفاده از سیسـتم اتوماسـیون 
صنعتـی در فراینـد پیچیـده تولید سـبب کاهش 
کیفـی  و  کّمـی  افزایـش  و  انسـانی  خطاهـای 

محصوالت تولیدی کارخانجات می شود. 

b معرفی واحد برق و اتوماسیون
واحـد بـرق و اتوماسـیون صنعتـی، بـه لحـاظ 
در  به کاررفتـه  تکنولـوژی  و  تنـوع  کار،  وسـعت 
بـا سـایر  تفـاوت عمـده ای  تجهیـزات کارخانـه، 
واحدهـای شـرکت  دارد. ایـن واحـد، بـا بخش های 
بسـیار متنـوع و تخصصی زیرمجموعـه خود مانند 
بخش هـای تعمیراتـی، آزمایشـگاه الکترونیـک و 
کالیبراسـیون، کارگاه موتـورآالت و بخـش مهـم و 
تخصصـی رادیوایزوتـوپ، نقـش بسـیار مهمـی در 
پیشـبرد اهداف اسـتراتژیک سـازمان داشته است. 
همچنیـن ایـن واحـد در امـوری ماننـد تامیـن 
روشـنایی معابـر و جاده هـای منتهی به شـرکت و 
رفع اشـکاالت سیسـتم برق ساختمان مهمانسرای 
شـرکت، همواره در حال ارائه خدمات اسـت. عالوه 
بـر این مـوارد، پروژهایی اصالحـی در خط تولید به 
منظـور ارتقا و تنوع بخشـی به محصـوالت نیز اجرا 
تولیـد،  خـط  بـر  عـالوه  واقـع،  در  می شـوند. 
سـاختمان ها و محوطه هـای شـرکت نیـز از طریق 

ارائه خدمات متنوع این واحد، منتفع می شوند.

b نماد سبز
کارخانـه فوالد اکسـین، به علـت بهره گیری از 
تجهیـزات های تـک بـا تکنولـوژی بـاال، فراینـد 
انـرژی را بـه گونـه ای طراحـی کـرده اسـت کـه 
وقتـی الکتروموتورهـا متوقف می شـوند، انرژی در 
خـط تولید و شـبکه باقی می مانـد. مصرف بهینه 
انـرژی برق، در کنار نماد سـبز، موقعیت اکسـین 
را عـاری از آالیندگـی کرده اسـت. از طرف دیگر، 
دیماند مصرف فوالد اکسـین در شرایط نورد ورق 
فـوالدی به پانـزده مگاوات می رسـد، در حالی که 
دیماند مصرف سـایر شـرکت های فـوالدی حدود 

هفتصد مگاوات است.

b اتوماسیون صنعتی و تحریم ها
بـا توجه بـه اینکه تکنولـوژی مورد اسـتفاده 
شـرکت  طریـق  از  تمامـا  اکسـین  فـوالد  در 
خارجـی دانیلـی )Danieli( تهیه و نصب شـده 
اسـت، بـه نظر می رسـد که بـه این دلیـل و نیز 
ورود  امـکان  عمـال  بین المللـی،  تحریم هـای 
قطعـات مـورد نیاز خـط تولیـد از منابع خارجی 
وجود نـدارد. از این رو، شـرکت های دانش بنیان 
از طریـق آن  از راهکارهایـی اسـت کـه  یکـی 
امـکان دور زدن تحریم ها و بومی سـازی قطعات 
مـورد نیـاز تولیـد بـه وجـود می آیـد. در حـال 
می تـوان  فـوق،  موضـوع  بررسـی  بـا  حاضـر، 
ایـن  جـدی  پیگیـری  بـر  عـالوه  کـه  پی بـرد 
مسـیر  از  مهمـی  دسـتاوردهای  موضـوع، 
بومی سـازی قطعـات نصیـب خـط تولیـد فوالد 

اکسین خوزستان شده است.

b درایوهای کارخانه
درایوهـای )Drive( اصلی یکـی از مهم ترین 
تجهیـزات کارخانه انـد که نقشـی بسـزا در نورد 
ورق هـای فـوالدی دارنـد. تعویـض انکـودر ایـن 
درایوهـا، بـه رغـم پیچیدگـی بـاال، حدود سـال 
موفقیـت  بـا  شـرکت  پرسـنل  توسـط   13۹7
صـورت پذیرفـت. از دیگـر دسـتاوردها می توان 
بـه اصـالح الگوی نـورد سـه تایی )بچ سـه تایی( 
اشـاره کـرد کـه در فروردین مـاه 13۹۹ زمینـه 
نـورد سـه اسـلب را به صـورت همزمـان محقق 
کـرد کـه ایـن امـر باعـث افزایـش چشـمگیر 

میزان تولید شد.

b برنامه  هایی برای آینده
واحد برق و اتوماسـیون صنعتی شـرکت فوالد 
اکسـین در سـال های آینده برنامه های متنوعی را 
بـه منظـور تسـهیل شـرایط تولیـد، به ویـژه در 
زمینـه تجهیـزات برقـی مـورد نیـاز بـرای خـط 
یـا  سـرکابل  ترکیـدن  دارد.  نظـر  در  تولیـد، 
عمـده  چالش هـای  از  یکـی  سـرکابل زدگی 
درون سـازمانی اسـت کـه سـاالنه هفت تا هشـت 
مرتبـه اتفـاق می افتـد. یکـی از برنامه هـای واحد 
بـرق بـرای رفع چالـش کنونی، حذف سـرکابل و 
اسـتفاده از باسـبار اسـت. عـالوه بـر ایـن، یکی از 
مدرسـان  دعـوت  آتـی،  برنامه هـای  مهم تریـن 
دوره هـای  برخـی  آمـوزش  بـرای  بین المللـی 
تخصصـی بـه پرسـنل شـرکت اسـت تـا از ایـن 
طریـق بتـوان فقدان هـای تخصصـی داخلـی را 

مرتفع کرد. 

احسان مسعودیان
ــی  ــیون صنعت ــرق و اتوماس ــر ب مدی
ــتان ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ش

#یادداشـت

دارای استاندارد ایزو 17025 )آزمایشگاه مرجع بین المللی(

ــای  ــد ورق ه ــه تولی ــی در زمین ــابقه ای طوالن ــا س ــتان، ب ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ش
ــازی،  ــد لوله س ــف مانن ــتراتژیک مختل ــع اس ــون در صنای ــارف گوناگ ــرای مص ــوالدی ب ف
ــت  ــرل کیفی ــتای کنت ــژه در راس ــازی، به وی ــازی و ساختمان س ــازی، کشتی س مخزن س
ورق هــای فــوالدی در آزمایشــگاه، تجهیــزات و قابلیت هــای متعــدد و متنوعــی را 
در اختیــار دارد. ایــن شــرکت، بــا راه انــدازی یکــی از مدرن تریــن مجتمع هــای 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــک ش ــا کم ــت ب ــته اس ــور، توانس ــطح کش ــگاهی در س آزمایش
آزمایشــگاه خوردگــی را بومی ســازی کنــد. در حــال حاضــر، فــوالد اکســین یــک شــرکت 
مرجــع در زمینــه تســت های آزمایشــگاهی ورق هــای فــوالدی در داخــل و خــارج کشــور 

ــود.  ــوب می ش محس

واحد کنترل کیفیت جـزو واحدهای کلیدی و 
مهـم شـرکت فوالد اکسـین بـه حسـاب می آید و 

شامل دو بخش مجزاست:
1. بازرسـی کنتـرل کیفیت: کیفیـت درونی و 
کیفیـت ظاهری ورق فـوالدی و ابعاد مورد نظر آن 
توسـط ایـن بخـش و بـه صـورت آنالیـن در خط 

تولید بررسی می شود؛
داشـتن  بـا  کیفیـت:  کنتـرل  آزمایشـگاه   .۲
تسـت های  انجـام  بـرای  پیشـرفته  تجهیـزات 
آزمایشگاهی و استاندارد ایزو 17۰۲۵ از آنالیتیکای 
روسـیه، آزمایشـگاه مرجع در داخل و خارج کشور 

محسوب می گردد.

b مجتمع آزمایشگاهی فوالد اکسین
یکـی از شـاخصه های مهـم و اسـتراتژیکی که 
شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان را منحصربه فرد 
می کند مجتمع آزمایشـگاهی کنتـرل کیفیت آن 
اسـت کـه آزمایشـگاه هایی مختلـف و تجهیزاتـی 
پیشـرفته دارد. شـرکت فـوالد اکسـین بـا افزودن 
یـک سـاختمان جدید آزمایشـگاهی به مسـاحت 
خوردگـی،  )آزمایشـگاه  مربـع  متـر  دویسـت 
سـاختمان  کنـار  در  مکانیـک(،  و  متالوگرافـی 
آزمایشـگاهی قدیمـی بـه مسـاحت سـیصد متر 
مربع )آزمایشـگاه مکانیک، کوانتومتری، سیاالت و 
کارگاه سـاخت نمونه ها(، توانسته است بر ظرفیت 

فـوالدی  ورق هـای  کیفـی  متعـدد  تسـت های 
بیفزایـد. مجموع پرسـنل شـاغل در ایـن واحد به 
حدود پنجاه نفر می رسـد که بیسـت نفرشـان در 
بخـش آزمایشـگاه و سـی نفـر از آن هـا در بخـش 

بازرسی کنترل کیفیت مشغول به کارند. 

b چالش واحدهای آزمایشگاهی
یکـی از الزامـات مهـم تولیـد ورق هـای نفتـی 
)API( مـورد اسـتفاده در لوله هـای خـط انتقـال 
نفـت و گاز در محیـط ترش، آزمایشـگاه خوردگی 
اسـت که به دلیـل تحریم های بین المللـی، امکان 
واردات تجهیـزات آن وجـود نداشـت. از این رو و با 
مسـاعدت شـرکت مهندسی و توسـعه نفت ایران، 
در راسـتای تکمیـل پـروژه اسـتراتژیک خط لوله 
از گـوره بـه جاسـک، آزمایشـگاه  انتقـال نفـت 
خوردگـی )کـه تـا پیـش از ایـن در ایـران تولیـد 
نمی شـد( توسـط متخصصـان داخلـی شـرکت و 
شـرکت های دانش بنیان داخلی بومی سـازی شـد. 
آزمایشـگاه خوردگـی فـوالد اکسـین بزرگ تریـن 
آزمایشـگاه خوردگی کشور محسـوب می شود که 

دارای ده کابین و هجده سل است.
یکـی دیگـر از تجهیـزات جدیـد آزمایشـگاه، 
دسـتگاه کشـش دویست تنی اسـت که با توجه به 
ورق هـای تولیدی فـوالد اکسـین در ضخامت های 
مختلـف تا 1۵۰ میلی متر، وجود این دسـتگاه برای 

ایـن  انجـام تسـت های متنـوع، ضـروری اسـت. 
دسـتگاه توسـط یک شـرکت دانش بنیـان داخلی 

ساخته و در فوالد اکسین نصب و راه اندازی شد. 

b آینده تجهیزات کیفی فوالد اکسین
طـی دو سـال گذشـته و بـا تغییـر اهـداف و 
اسـتراتژی سـازمان بـه منظـور تولیـد ورق هـای 
آلیـاژی بـا ارزش افـزوده بـاال و »API«، بـا اتخـاذ 
تدابیـر الزم در ایـن زمینه، عمال افتی در شـاخص 
کیفـی ورق هـای تولیدی فوالد اکسـین مشـاهده 
نشـد. در حـال حاضـر، راندمـان کیفـی ورق های 
تولیـدی فوالد اکسـین به ۹۹ درصد می رسـد که 
بین المللـی  اسـتانداردهای  بـا  کامـل  طـور  بـه 
مطابقـت دارد و از لحـاظ کیفـی قابل رقابـت بـا 

محصوالت مشابه خارجی است. 
بـا ایـن حـال، در برنامـه توسـعه ای و اهـداف 
اسـتراتژیک شـرکت، طراحـی و سـاخت و نصـب 
دسـتگاه سیستم هوشمند تشخیص عیوب سطح 
ورق عریـض فـوالدی در حالت آنالین یک تجهیز 
کیفـی دیگـر اسـت کـه طـی سـال آینـده بـه 
بهره بـرداری کامـل خواهد رسـید. این دسـتگاه بر 
روی خـط تولیـد مسـتقر می شـود و بـه صـورت 
کامـال اتوماتیک، عیوب و وضعیت کیفی پشـت و 
دوربین هـای  طریـق  از  را  فـوالدی  ورق  روی 

مخصوص، کنترل می کند. 

واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه فوالد اکسین؛

ابوالفضل حیدریان فیروزآبادی
مدیــر کنتــرل کیفیــت و آزمایشــگاه 
شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان

#یادداشـت
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اکسین، طرحی انقالبی در صنعت فوالد ایران

نشســت هم اندیشــی مدیرعامــل و برخــی از اعضــای هیئت مدیــره فــوالد اکســین خوزســتان 
ــتان  ــتقر در اس ــای مس ــدگان خبرگزاری ه ــات و نماین ــان مطبوع ــانه، صاحب ــاب رس ــا اصح ب
خوزســتان، بــا محوریــت انتقــال تجربیــات میــان طرفیــن و آگاهــی از فرایندهای این شــرکت 
و انعــکاس آن در شــرایط کنونــی، در محــل ایــن شــرکت برگــزار شــد. در ایــن جلســه، ضمــن 
تشــریح عملکــرد فوالد اکســین طــی دو ســال گذشــته و همزمــان بــا روی کار آمــدن مدیریت 
جدیــد از اواخــر ســال 1397، آسیب شناســی ســنوات گذشــته و چالش هــای پیــِش رو مــورد 
بررســی قــرار گرفــت. در ایــن جلســه کــه بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا بــا محدودیــت 
حضــور عمومــی خبرنــگاران و اصحــاب رســانه های اســتانی همــراه شــده بــود، مدیــر روابــط 
عمومــی و امــور بین الملــل فــوالد اکســین ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــه زودی و در آینــده ای 
ــا تصویــر  ــه صــورت عمومــی برگــزار شــود ت نزدیــک، جلســه هم اندیشــی ایــن شــرکت ب

واقعیت هــای درخشــان ایــن شــرکت بیــش از گذشــته انعــکاس رســانه ای بیابــد.

در نشست هم اندیشی اکسین با اصحاب رسانه مطرح شد؛

برگـزاری نشسـت  هم اندیشـی میـان برخـی 
اعضـای هیئت مدیـره فوالد اکسـین خوزسـتان با 
اصحـاب مطبوعـات و نماینـدگان خبرگزاری هـای 
استان خوزسـتان فرصتی بود تا ضمن به هم رسانی 
تجربیـات و آگاهـی از وضـع موجـود در این زمینه، 
دیدگاه هـا و نظـرات مختلـف و متنوعـی به منظور 

بهبود فرایندهای این شرکت پیشنهاد شود.

b انقالبی در فوالد اکسین
ابراهیمـی،  امیـن  ابتـدای جلسـه،  در همـان 
مدیرعامل شـرکت فوالد اکسین خوزستان، ضمن 
اشـاره بـه ایـن موضوع کـه در حال حاضر شسـتا و 
صندوق بازنشستگی کشـوری هرکدام 3۰ درصد و 
گـروه ملی فـوالد ایـران ۴۰ درصـد از سـهام فوالد 
اکسـین را در اختیار دارند، اظهار داشـت: »از همان 
ابتدا شـخص وزیر رفاه و استاندار محترم خوزستان 
حامیان اصلـی راه اندازی این شـرکت بودند که این 
امـر موجب شـد در ادامه، همه مسـئوالن اسـتانی، 
خصوصـا مقامـات قضایی خوزسـتان و شـهر اهواز، 
امام جمعـه و روحانیون محترم، همراه سـایر نهادها 
در قامـت حامیـان این شـرکت اسـتراتژیک نقش 

پر رنگ تری پیدا کنند«.
وی افـزود: »با وجود بدهی های سـنگین پس از 
محتـرم  اعضـای  و  این جانـب  معارفـه  و  تودیـع 
هیئت مدیـره در اواخـر سـال 13۹7، الزام بسـیاری 
وجود داشـت تا برای پاسـخ به شـکایات طلبکاران 

به دادگسـتری مراجعه شـود. یکـی از ضرورت های 
و  بدهی هـا  وجـود  دادگسـتری،  بـه  مراجعـه 
مالیات هـای انباشت شـده سـنگین بـود که بسـته 
شـدن حسـاب های بانکـی را بـه شـرکت فـوالد 
اکسـین تحمیل کـرد. این موضوع موجب شـد که 
فـوالد اکسـین از دریافـت هـر گونـه تسـهیالت و 
ابتـدای  ایـن در  و  بانکـی محـروم شـود  اعتبـار 
سـکانداری تیـم جدیـد، چالش هایـی عدیـده بـه 
وجود آورد. گفتنی اسـت که طی ده سـال گذشته، 
زیان انباشـته شـرکت به حدود 16۴ میلیارد تومان 
رسـیده بود کـه ایـن در نوع خود وظیفـه مدیریت 

جدید را بیش از پیش سنگین می کرد«.
مدیرعامـل فـوالد اکسـین خوزسـتان گفـت: 
»کارخانه هـای مشـابه فـوالد اکسـین در سـطح 
کـه  کارخانه هایـی  انگشت شـمارند،  جهـان 
می تواننـد بـا بهره گیـری از تکنولـوژی خـاص، به 
تولیـد ورق هـای گریـد نفـت و گاز با تنوع بسـیار 

دست بزنند«.
 API ابراهیمـی یادآور شـد: »تولیـد ورق های
مـورد نیـاز صنعت نفـت و نیـز ورق هـای آلیاژی 
رسـالتی بـود کـه از همـان ابتـدا بر عهـده فوالد 
اکسـین گذاشـته بودند. بنابراین ورود اکسـین به 
تولیـد محصـوالت بـا گریـد نفتـی طی دو سـال 
گذشـته موجب شـد که شـرکت های فوالدسازی 
تولیـد  وظیفـه  کـه  کاویـان،  فـوالد  همچـون 
ورق هـای سـاختمانی را بـر عهـده دارنـد، از نـو 

رونـق بگیرنـد و بتواننـد بـه رسـالت اصلـی خود 
عمل کنند«. 

وی اشـاره داشـت: »نزدیـک بـه 7۰ درصـد از 
صنایـع  در  اکسـین  فـوالد  شـرکت  تولیـدات 
پایین دسـت ماننـد لوله سـازی ماهشـهر و اهـواز 
مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. موقعیـت ژئوپلتیک 
اکسـین به موجب همجـواری و نزدیکی با صنایع 
لوله سـازی در اسـتان خوزسـتان، ضمـن ایجـاد 
رونـق و جهشـی مناسـب در وضعیـت اشـتغال 
شـرکت های مذکـور، توسـعه صنایع پایین دسـت 

استان را به ارمغان می آورد«. 
مدیرعامل فوالد اکسـین خوزسـتان، با اشاره به 
بـاال بـودن سـطح تحصیـالت در میـان پرسـنل 
مجموعـه، عنـوان کرد: »مایـه مباهات اسـت که از 
تعداد ۹۹۰ نفر نیروی انسـانی شـاغل در مجموعه، 
حدود 6۰ درصد تحصیالت کارشناسی، کارشناسی 
ارشـد و دکتـری دارنـد. از طـرف دیگـر، پرسـنل 
مجموعـه، بـا میانگیـن سـنی حـدود 37 سـال، 
سـرمایه عظیمی را در اختیار شـرکت قـرار داده اند 
کـه می توانـد زمینـه تکمیـل زنجیـره تولیـد و 

خودکفایی را در بلندمدت به وجود آورد«. 
ابراهیمـی در پایـان صحبت هـای خـود، بـا نام 
بردن از پروژه فوالدسـازی اکسین به عنوان طرحی 
انقالبـی در صنعـت فوالد ایـران، خاطرنشـان کرد: 
»طبعـا بـا راه انـدازی پـروژه فوالدسـازی، عـالوه بر 
تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولیـد و حـذف 

#گـــزارش

امـکان  زمینـه،  ایـن  در  احتمالـی  چالش هـای 
متنوع سـازی محصـوالت در گریدهـای بـا ارزش 
رقابت  پذیـری  افزایـش  منظـور  بـه  بـاال  افـزوده 

بین المللی به وجود می آید«. 

b تغییر سیاست ها و توسعه تولید
کریـم سـلمان پور، عضـو هیئت مدیره شـرکت 
فـوالد اکسـین خوزسـتان، ضمن اشـاره بـه تجربه 
مدیریت هـای  بی توجهـی  و  گذشـته  سـال های 
پیشـین به خرید قطعات یدکی مورد نیاز شـرکت، 
گفـت: »بـا ورود تیم مدیریت جدید در اواخر سـال 
13۹7، ضمـن کاهـش توقفات تولیـدی، قطعات و 
تجهیـزات مـورد نیـاز تولید نیز به صورت مسـتمر 
تهیه شـد و در اختیار واحدهای مختلف قرار گرفت 
تـا چالش هـای موجـود نتواننـد مانعـی در تحقـق 

جهش و رونق تولید ایجاد کنند«. 
بـا اتخـاذ  وی اذعـان داشـت: »خوشـبختانه، 
سیاسـت های جدیـد در راسـتای حـذف فـروش 
کارمـزدی محصـوالت و جایگزیـن شـدن فـروش 
مسـتقیم بـرای جلوگیـری از سوءاسـتفاده دالالن، 
مسـیر تولید به سـمتی رفـت که موجـب افزایش 
سـودآوری محصـوالت و جایگزینـی آن بـا زیـان 

گذشته شد«.

b تحولی در صنایع استراتژیک
محمـود یارعلـی زاده، یکـی دیگـر از اعضـای 
هیئت مدیره شـرکت فوالد اکسـین، گفـت: »اتمام 
پروژه گوره به جاسـک هیچ مشـکلی برای شـرکت 
زیـرا  آورد؛  نخواهـد  وجـود  بـه  اکسـین  فـوالد 
قراردادهـای مناسـبی بـه منظـور تولیـد و فـروش 
محصـوالت بـا چندین شـرکت و برای چند سـال 
آینده بسـته شـده اسـت که عمال تضمینـی برای 
تحقق جهش سـودآوری شـرکت خواهند بود. گواه 
این گفته، سـودآوری مجموعه طـی نُه ماهه ابتدای 
سـال جاری اسـت که رقم فوق عـدد 16۰ میلیارد 

تومان را نشان می دهد«. 
وی اضافه کرد: »منشـا سـودهای مطلوب فوالد 
اکسـین، تحولی اسـت که می تواند موجب توسـعه 
زنجیـره  فوالد، نفت و گاز کشـور شـود. تحقق این 
هـدف، زمینـه نـوآوری و تحـول را از سـنگ آهن تا 

لوله به وجود آورده است«. 
عضو هئیت مدیره فوالد اکسـین خوزسـتان در 
پایـان صحبت هـای خـود عنـوان کـرد: »در حالی 
کـه در زمینه عمل بـه مسـئولیت های اجتماعی، 
نظـر هیئت مدیـره اختصـاص 1۰ میلیـارد تومان 
بودجـه مصـوب بـود، سـهامداران تنهـا بـه ۲/۵ 

میلیـارد تومـان از مبلـغ مذکـور بسـنده کردنـد. 
امیدواریـم در آینـده ای نزدیـک، این مبلغ جهش 
چشـمگیری پیدا کنـد تا رونقی دوبـاره در مناطق 

حوالی شرکت ایجاد شود«. 

b شایستگی و تخصص، شاه کلید مدیریت
امیرغالمـی، مشـاور مدیرعامل فوالد اکسـین، 
اظهـار داشـت: »انتخـاب صحیـح یک مدیـر برای 
مجموعه هـای صنعتی مولفه ای اسـت که نقشـی 
اساسـی در زنـده نـگاه داشـتن یـک سـازمان ایفا 
می کنـد. بـه همین خاطـر، بایـد در ابتـدا از آقای 
ابراهیمـی تشـکر ویـژه صـورت گیرد کـه در کنار 
سـایر عوامـل توانسـتند حـدود ۲ هـزار میلیـارد 
تومـان سـود را بـرای مجموعـه فـوالد اکسـین به 

دست آورند«. 
وی افـزود: »شایسـتگی و تخصص، شـاه کلید 
مدیریت در هر سـازمان و نهادی اسـت و به هیچ 
عنـوان نمی تـوان بـا مطـرح کـردن موضوعاتـی 
حاشـیه ای همچـون مدیـر بومـی و غیربومـی، 
ضـرورت تخصـص را نادیـده گرفـت. یـک مدیـر 
شایسـته آدم هـای باتجربـه و کاربلـد را دور خود 
جمـع می کنـد تـا بتواننـد بـا کاهش مشـکالت، 
دسـتیابی بـه سـود کافـی بـرای رونق اشـتغال و 
عمل بـه مسـئولیت های اجتماعی، سـود حاصل 
را در طرح هـای توسـعه ای بـه کار گیرنـد. ایـن 
موضوع، بـا راه اندازی پروژه فوالدسـازی، می تواند 
یـک نمونـه موفـق مدیریتـی در فـوالد اکسـین 

محسوب شود«. 

b نماد جهش تولید
در ادامـه ایـن جلسـه، مدیـران خبرگزاری های 
حاضـر در جلسـه به بیـان دیدگاه های خـود درباره 
وضعیت صنعت فوالد اسـتان پرداختنـد. در ابتدای 
بخش دوم، بهاروند مدیر خبرگزاری ایرنا در اسـتان 
خوزسـتان، ضمن اشـاره بـه این موضوع کـه فوالد 
اکسـین نمـاد واقعـی جهـش تولیـد اسـت، گفت: 
»تحقـق ظرفیت هـای ایـن شـرکت موجب شـده 
اسـت کـه شـعار سـال )جهش تولیـد( بـه معنای 
واقعی محقق گردد و از این نظر دسـتاوردی بزرگی 

کسب شده است«. 

b اکسین و فوالد خوزستان
فروغی نیـا، رئیس هیئت مدیـره خانه مطبوعات 
اسـتان خوزسـتان، اذعان داشـت: »به نظر می رسد 
کـه در زمینـه حـل مشـکل سـهامداری و اختالف 
اکسـین بـا فـوالد خوزسـتان، می بایسـت اقدامات 

عملی بیشـتری صورت پذیرد؛ زیرا اگر این شـرکت 
دوبـاره تحـت تملک فوالد خوزسـتان قـرار بگیرد، 
طبعـا می تواند بـه تعهداتـش در ابتـدای راه  اندازی 

مجموعه عمل کند«.

b مدیریت، رکن شکوفایی
افشـار پرویـزی بابـادی، مدیـر خانـه مطبوعات 
خوزسـتان، عنوان کرد: »پس از گشـایش اقتصادی 
کشـور به واسـطه قرارداد برجـام، تمـام نمودارها و 
آمارهـای فـوالد اکسـین منفـی بـود. امـا در حـال 
حاضـر و بـه رغـم وجـود سـخت ترین تحریم های 
بین المللی، عملکرد فوالد اکسـین در اوج شکوفایی 
خـود قرار دارد. بنابراین موضوع مدیریت و نقش آن 

تاثیر بسزایی در عملکرد یک شرکت دارد«.

b انعکاس دستاوردهای اکسین
منادی، سرپرسـت خبرگزاری تسنیم در استان، 
بیـان کـرد: »بـه نظر می رسـد مـردم منطقـه باید 
بدانند که شـرکت فوالد اکسین خوزستان کارهای 
اسـتراتژیک و مهمـی همچـون پـروژه گـوره بـه 
جاسـک را انجـام داده اسـت. این موضـوع می تواند 
تصویـر اکسـین را در انظـار عمومـی بهتـر از پیش 
نشـان دهـد، آن چنان کـه امـروز تصویر مناسـب و 

شکوهمندی از این شرکت وجود دارد«. 

b پیروزی تخصص گرایی
در  برنـا  خبرگـزاری  سرپرسـت  رشـیدی، 
فـوالد  بی حدوحصـر  »رشـد  گفـت:  خوزسـتان، 
اکسـین نشـانه ای از اهمیت تخصص گرایـی در این 
شـرکت اسـت. بنابراین جای بسی خرسندی است 
کـه ظرفیـت بزرگـی همچـون فـوالد اکسـین در 

استان خوزستان وجود دارد«.

b نشست عمومی در آینده ای نزدیک
در پایـان ایـن نشسـت طوالنی که بیش از سـه 
سـاعت به طـول انجامیـد، هومن خورشـید، مدیر 
روابـط عمومـی و امـور بین الملـل فـوالد اکسـین 
خوزسـتان، خاطـر نشـان کـرد: »بـه علت شـیوع 
ویروس کرونا، نشسـت امروز به صورت هم اندیشـی 
نماینـدگان  از  تعـداد محـدودی  از  بـا دعـوت  و 
اعضـای  همـراه  بـه  اسـتان  خبرگزاری هـای 
هئیت مدیره و مدیریت خانه مطبوعات برگزار شـد. 
بـا ایـن حال، نشسـت خبـری ای کـه در آینـده ای 
نزدیـک برگـزار خواهـد شـد بـه صـورت عمومـی 
خواهـد بـود و تمامـی رسـانه های اسـتانی امـکان 

حضور در آن را خواهند داشت«.

#گـــزارش
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رنگ خودکفایی
امــروزه بســیاری از شــرکت های بــزرگ دنیــا بــه ایــن ضــرورت پــی برده انــد کــه خودکفایــی 
ــت  ــه فرص ــتگی را ب ــد وابس ــایه تهدی ــد س ــد می توان ــه تولی ــواد اولی ــن م ــه تامی در زمین
شــکوفایی تبدیــل کنــد. تحقــق ایــن موضــوع، از طریــق نقــش اســتراتژیک شــرکت های 
فــوالدی در تولیــد ناخالــص داخلــی، نشــان از ضــرورت به روزرســانی در مســیر خودکفایــی 
صنعــت فــوالد دارد. از ایــن رو، شــرکت فــوالد اکســین بــا راهبــری مناســب و اخذ اســتراتژی 
بلندمــدت در خریــد مــواد اولیــه تولیــد، در صــدد راه انــدازی پــروژه فوالدســازی اســت تــا از 

ایــن طریــق بتوانــد رنــگ خودکفایــی را بــه شــکوفایی تولیــد تبدیــل کنــد.

آمـار و ارقـام در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه طی 
نُه ماهـه سـال 13۹۹ در مقایسـه بـا سـال 13۹۸ 
)جدول 1( نشـان از رشـد ۴۰ درصدی مواد اولیه در 
شـرکت فـوالد اکسـین دارد. بـا توجـه بـه نیـاز 
پروژه هـای ملـی به محصـوالت این شـرکت، بدون 
تردیـد آمـار مقادیـر فـوق تـا پایـان سـال رونـدی 
افزایشـی خواهـد داشـت. همه مـوارد فـوق گواهی 
اسـت بر جدیـت مدیریت ارشـد و اعضـای محترم 
در  خودکفایـی  و  بومی سـازی  بـر  هیئت مدیـره 
نیازهای شـرکت تا از این طریق بتوان روح تولید را 

در ستون خودکفایی دمید.

b مواد اولیه و چالش ها
بایـد در نظـر داشـت کـه هیـچ نسـبتی میـان 
ظرفیـت تولید ورق های عریض فوالدی در شـرکت 
فوالد اکسـین با تولید اسـلب موجود در کشـور به 
صورت سـاالنه وجود نـدارد. بنابراین چنین چالش 
مهمـی موجب شـده اسـت کـه راندمان تولیـد در 
محصوالت اسـتراتژیک فوق به شدت کاهش یابد و 
ایـن موضـوع در بلندمـدت می توانـد آسـیب هایی 
جـدی به تولیـد ورق های گریـد نفتـی وارد آورد. با 
ایـن حـال، بـه نظر می رسـد کـه حل این مشـکل 
بـزرگ در گرو راه اندازی واحد فوالدسـازی مجموعه 

باشد که به زودی این مهم نیز میسر خواهد شد. 

b تکنولوژی و تحریم
در  به ویـژه  تکنولوژیکـی،  وابسـتگی  اصـوال 
تجهیـزات مـورد اسـتفاده خـط تولیـد، در مواقـع 
بحرانـی می توانـد چالش هـای متعـددی را متوجه 
شـرکت های مختلـف دنیـا کند. ایـن موضـوع، در 
کنـار تشـدید تحریم هـای ظالمانـه علیـه کشـور، 
شـرایطی را به وجود آورده اسـت کـه قطعات مورد 
نیـاز تولیـد به سـختی فراهم می  شـوند، بـه طوری 

کـه شـرکت فـوالد اکسـین، به سـبب اسـتفاده از 
تجهیزات خارجی )شـرکت دانیلی از کشـور ایتالیا( 
مـورد اسـتفاده در خـط تولیـد، بـا چالش هـای 
متعـددی در زمینه خرید قطعات مـورد نیاز به ویژه 
از طریـق منابـع اصلی مواجه بـوده اسـت. از طرف 
دیگر، مشکالت تخصیص منابع ارزی بانک مرکزی 
و نقل وانتقـال پـول بـرای شـرکت های خارجـی، با 
توجـه بـه تحریـم سیسـتم بانکـی و نیـز ارائـه 
ضمانت نامـه معتبـر توسـط آن شـرکت ها، از دیگر 

چالش های مهم در این زمینه محسوب می شود.

b سهامداران و سودآوری
بـا توجه به تولید محصـوالت خاص و نیاز بیش 
از پیـش خـط تولید شـرکت به قطعات مـورد نیاز 
تولیـد، ایـن امور همچنان بـا تالش روزافـزون برای 
تامیـن به موقع کاالی باکیفیت به منظور پیشـبرد 
اهـداف تولید در حال انجام اسـت. خوشـبختانه، با 
مسـاعدت سـهامداران محترم شرکت، بسـیاری از 
تامیـن  کـه  سفارش گذاری شـده ای  کاالهـای 
نقدینگی آن ها متوقف شـده بود مجددا در پروسـه 
تامیـن قـرار گرفته انـد. با ایـن حال، تسـویه بدهی 
انباشـته شـرکت به بـازار طی دو سـال اخیـر جزو 

مهم تریـن دسـتاوردهای فوالد اکسـین به حسـاب 
می آید که تماما حاصل تـالش راهبردی کل ارکان 

مجموعه بوده است. 

b توسعه و راهبرد جهش تولید
طبق فرمایش های مقام معظم رهبری، همزمان 
با سـال »جهـش تولید«، عزم این شـرکت بر تامین 
همه جانبـه مواد اولیه در کنـار کاالها و قطعات مورد 
نیاز تولید بوده اسـت. راهبردهای اکسـین، به همراه 
عملکـرد آمـاری ایـن شـرکت، نشـان می دهـد که 
تهدیدهای ناشـی از تحریم هـای بین المللی فرصت 
خودکفایـی و شـکوفایی تولید مجموعـه را به وجود 
آورده اسـت. در همیـن راسـتا، پیـروی از مسـیر 
بومی سـازی قطعـات و تجهیـزات مـورد نیـاز تولید 
یکی از راهبردهای مهم این شـرکت تلقی می شـود 
کـه در ایـن زمینـه، دسـتاوردهای بزرگـی از طریق 
مشـارکت اکسـین بـا تولیـد ورق های گریـد نفتی، 
به ویژه در پروژه گوره به جاسـک، تحقق یافته اسـت. 
بـه نظـر می رسـد کـه بـا ادامه اسـتراتژی فعلـی در 
بومی سـازی کاالهـا، قطعـات و مـواد اولیـه در کنـار 
تحویـل به موقع آن هـا، فوالد اکسـین به خودکفایی 

در این صنعت حیاتی برسد.

سعید پراش
مدیــر خریــد  شــرکت فوالد اکســین 

خوزستان
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جدول 1. گزارش نُه ماهه اسلب تامین شده در سال های 1398 و 1399

#یادداشـت

انبارها و سفارش ها
 هم قافیه سودآوری

واحــد انبارهــا و ســفارش ها حلقــه ای از زنجیره هــای تولیــد و تامیــن در ســازمان اســت. بــا 
توجــه بــه اینکــه درصــد زیــادی از ســرمایه های ســازمان را مــواد اولیــه و قطعــات تشــکیل 
می دهنــد، نگهــداری و برقــراری یــک نظــام صحیــح اطالعاتــی بــرای کنتــرل موجــودی انواع 
مختلــف انبارهــا و یــا زمــان به موقــع بــرای ســفارش و میــزان ســفارش کاال از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت. در همیــن زمینــه، شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان طــی دو ســال اخیــر 
دســتاوردهای قابل توجهــی را کســب کــرده اســت کــه نشــان می دهــد چگونــه بــه شــکل 

مســئوالنه بــه وظایــف خــود عمــل می کنــد.

واحد سـفارش ها و انبارها از چهار قسـمت کلی 
تشـکیل شده است که شـامل »انبارهای مواد اولیه 
و محصول«، »انبارهای محصوالت فرعی و ضایعات 
و  کاال«  و  قطعـات  »انبارهـای  مـازاد«،  اقـالم  و 

»سفارش ها و کنترل موجودی« می شود.
انبارهـای مـواد اولیـه وظیفه دریافـت، برش و 
تحویـل اسـلب به خط تولیـد را بر عهـده دارد. از 
طـرف دیگـر، انبارهـای محصول وظیفـه دریافت 
ورق از خط تولید و ارسـال به مشتری و انبارهای 
محصـوالت فرعـی و ضایعـات و اقـالم مـازاد نیز 
وظیفـه دریافـت ضایعـات خط تولید و ارسـال به 
قسـمت  می گیرنـد.  عهـده  بـر  را  مشـتری 
سـفارش ها وظیفـه کدگـذاری، شناسـایی، ایجاد 
شناسنامه کاال، سـفارش گذاری و پیگیری تامین 
قطعـات مـورد نیـاز سـازمان را عهـده دار اسـت. 
همچنین انبارهای قطعـات و کاال وظیفه دریافت 
قطعـات و کاالهـا، نگهـداری و تحویـل آن هـا به 

متقاضیان را بر عهده دارند. 
آمارهـا در زمینـه موجـودی مـواد اولیـه نشـان 
می دهنـد که میـزان متوسـط موجودی اسـلب در 
سـال جاری 1۲6 هزار تن بوده اسـت، در حالی که 
آمارهـا در همین زمینـه و طی سـال 13۹۸ حدود 
۴۲ هـزار تـن و در سـال 13۹7 حـدود 13 هزار تن 
را نشـان می دهنـد. بـا ایـن حـال، موجـودی پایان 
دوره آذرمـاه امسـال ۲۰3 هـزار تـن بـوده کـه در 
مقایسـه با موجودی پایان دوره سـال 13۹۸ )با ۵۵ 
هزار تن(، رشـدی 37۰ درصدی را به ثبت رسـانده 
اسـت. بنابرایـن آمارهـای فـوق حکایـت از اهمیت 
حفـظ موجـودی مـواد اولیـه نـزد مدیریـت جدید 

مجموعه طی دو سال اخیر دارند.
همچنین طـی نُه ماهه سـال 13۹۹، در انبارهای 

محصول، میزان ورق های دریافت شـده از خط تولید 
۵۵7 هزار و ۸۴1 تن و میزان ارسال انواع محصوالت 

فوالدی ۵۵۴ هزار و ۲71 تن بوده است.

b  سفارش ها و کنترل موجودی
واحـد سـفارش ها وظیفـه کنتـرل موجـودی، 
سـفارش گذاری، طبقه بنـدی و کدگـذاری کاال ها و 
خدمـات در راسـتای سیاسـت ها و اسـتراتژی های 
سـازمان را بـر عهـده دارد. ایـن واحـد، بـه عنـوان 
متولـی درخواسـت های کاال، اقـدام به شناسـایی و 
پایـش درخواسـت ها می  کنـد کـه تمامـا از مرحله 
متقاضـی تـا ورود بـه انبار را شـامل می شـود. برای 
اینکـه بتـوان آماده بـه کاری خـط تولیـد را بـه ۹۴ 
درصـد رسـاند، تامیـن قطعـات الزم یک ضـرورت 
اسـت. در این زمینه، طی سـال گذشته، حدود یک 
هـزار و ۵۰۰ درخواسـت بـه عنـوان درخواسـت 
اضطراری و استراتژیک شناسایی و به منظور تامین 
بـه واحد خرید ارجاع شـده اسـت. بنابراین ضرورت 

تامیـن قطعات اضطراری و اسـتراتژیک خط تولید، 
مهم تریـن  ناجوانمردانـه،  تحریم هـای  وجـود  بـا 

چالش زنجیره تامین است. 

b استراتژی واحد انبارها و سفارش ها
در راسـتای افزایـش موجـودی مـواد اولیه طی 
سـال 13۹۹، توسـعه انبارهای مـواد اولیه به عنوان 
یـک ضـرورت آغـاز شـد. از ایـن رو، یک انبـار روباز 
اسـلب بـه مجموعـه انبارهـای مـواد اولیـه اضافـه 
اکسـین  فـوالد  چشـم انداز  اسـاس  بـر  گردیـد. 
خوزسـتان، توسـعه انبارهای مورد نیاز مواد اولیه به 
منظـور افزایـش موجـودی، در کنـار تسـریع زمان 
تحویـل انـواع محصـوالت فـوالدی بـا گریدهـای 
مختلـف به مشـتریان، جـزو برنامه های مهم سـال 

آینده این واحد به حساب می آید. 
در پایـان، گفتنـی اسـت کـه واحـد انبارهـا و 
سـفارش ها در نظـر دارد که موجودی مـواد اولیه را 

تا پایان سال به ۲۵۰ هزار تن افزایش دهد.

امین ویسی نژاد
مدیــر انبارهــا و ســفارش ها شــرکت 

فوالد اکســین خوزســتان

 1933 تا 1931 آذرماه ،اولیه مواد دوره پایان موجودی مقایسه. 1 نمودار
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شکوفایی در خدمات عمومی
ــر  ــه تاثی ــود ک ــناخته می ش ــری ش ــوان عنص ــه عن ــواره ب ــاه هم ــی و رف ــات عموم خدم
ــوالد  ــرکت ف ــذارد. ش ــا می گ ــره وری آن ه ــنل و به ــرد پرس ــر عملک ــطه ای ب ــدون واس ب
اکســین خوزســتان، بــا اولویــت قــرار دادن موضوعــات مختلــف و متنــوع به ویــژه در بخــش 
ورزشــی، فضــای ســبز و آشــپزخانه، توانســته اســت برنامه ریــزی مناســبی بــرای افزایــش 
ــه  ــه از ســال 1398 و ب ــه نظــر می رســد ک ــد. ب ــان و خانواده هــای آن هــا بکن ــاه کارکن رف
دنبــال افزایــش ســودآوری شــرکت، بخــش خدمــات عمومــی و رفــاه توانســته اســت بــه 

رشــد و شــکوفایی برســد. 

واحد خدمات عمومی و رفاه یکی از مدیریت های 
مهم زیرمجموعه معاونت اداری و مالی شرکت فوالد 
اکسـین خوزسـتان اسـت که با حدود دویسـت نفر 
پرسـنل، خدمـات متعـددی در زمینه های مختلف 
شـامل حمل ونقل، ورزش، غذا و بسیاری موارد دیگر 
ارائـه می دهـد. ایـن واحد، بـه عنوان واحـدی فعال و 
کاربـردی، می توانـد زمینه هـای افزایـش بهـره وری 
تولیـد و نیز انگیزه فعالیت را در میان پرسـنل ایجاد 
کند تا به واسطه آن، ضمن توسعه تولیدات شرکت، 
امنیـت رفاهی کارکنـان و بـه تبـع آن، خانواده های 

آن ها را تضمین کند. 

b منطقه سبز اکسین
بـا ورود تیـم مدیریتی جدیـد در مجموعه فوالد 
شـدن  رفـع  و  گذشـته  سـال  دو  طـی  اکسـین 
چالش هـای مالـی و بدهی هـای شـرکت، بخـش 
خدمات توانسـته اسـت با فراغ بال و انگیزه بیشتری 
بـه کارهـا و برنامه های مهـم در این زمینه بپـردازد. 
یکی از دستاوردهای مهم در بخش خدمات عمومی، 
تجهیز محیط های اکسین به منطقه ای سبز و عاری 
از آلودگـی اسـت. ایـن فعالیـت مهـم زمانی تحقق 
یافـت که واحد فضای سـبز تعداد زیـادی گل و گیاه 
برای کاشـتن در محیط های مختلف خریداری کرد. 
بـه نظر می رسـد که محیط فوالد اکسـین، با حجم 

گسـترده ای از فضای سبز، شکل و شمایل زیبایی به 
خـود گرفته که ایـن امر در ایجاد انـرژی مضاعف در 

کارکنان تاثیر شگرفی گذاشته است.

b اورهال آشپزخانه
برای نخسـتین بار، در زمینـه خدمات عمومی، 
سـال ها  از  پـس  آشـپزخانه  اورهـال  عملیـات 
پوسـیدگی و ازهم گسـیختگی، به سـرانجام رسید. 
عملیـات فوق، که بـا مسـاعدت مدیرعامل محترم 
امکان  اجرایی شـدن یافت، بیشـتر به کف و سـقف 
پوسـیده محیـط آشـپزخانه پرداخـت تا بـا تعمیر 
بنیادیـن آن، عـالوه بر خلق تصویـری زیبا و منظم 
از ایـن محیط، فضایی امن و دارای گواهی سـالمت 

بر اساس استانداردهای بین المللی به وجود آورد.

b ورزش و اکسین
کـه  اسـت  حوزه هایـی  از  یکـی  تربیت بدنـی 
دسـتاوردهای متعـددی را نصیـب شـرکت فـوالد 
اکسـین خوزسـتان کـرده اسـت. ضـرورت توجه به 
ورزش و گسـترش آن در میان پرسنل و خانواده های 
محتـرم آن هـا سـالمت افـراد و محیـط کارشـان را 
تضمین خواهد کرد. بخش خدمات عمومـی و رفاه، 
با در نظر گرفتن ظرفیت های متعدد میان کارکنان، 
ضمـن تقسـیم بندی بخش هـای مختلـف ورزش و 

ایجـاد اماکـن ویژه آن به منظور بهره گیری مسـتمر 
پرسنل، موقعیت رقابت داخلی، استانی و بین المللی 
را بـرای افـراد به وجود آورده اسـت. در همین زمینه، 
نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ باشـگاه ورزشـی در سـطح شهر 
وجـود داشـت کـه شـامل رده هـای مختلف سـنی 
می شـد. تیم شـطرنج شـرکت، پس از کسب عنوان 
قهرمانی کشـور در بخش کارگـران، مجوز حضور در 
رقابت های بین المللـی یونان را به دسـت آورد، اما به 
علت شـیوع ویروس کرونا، مسابقات مذکور لغو شد. 
در حـال حاضـر، آمـوزش اسب سـواری در چند فاز و 
برای نخسـتین بار آغاز شـده اسـت و در این زمینه 
خدمات مناسـب و مطلوبی به پرسنل و خانواده های 

آن ها ارائه می شود.

b چشم انداز خدمات عمومی
بنـا داریـم برنامه ریـزی هدفمنـدی برای سـال 
1۴۰۰ تدویـن کنیـم کـه تمامـا به منابع مالـِی در 
اختیـار شـرکت مرتبـط اسـت. یکـی از برنامه های 
مهـم، افـزودن بخـش رفاهـی به خدمـات عمومی 
اسـت و پیش بینـی می شـود کـه طی سـال آینده، 
اقداماتـی اساسـی در ایـن زمینـه صـورت پذیرد تا 
عـالوه بـر ابـالغ بخـش رفاهـی بـه صـورت یـک 
دسـتورالعمل، امکانات مناسبی در اختیار پرسنل و 

خانواده های آن ها قرار گیرد. 

علیرضا خزلی
مدیــر خدمــات عمومــی و رفــاه 
ــتان ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ش

#یادداشـت#یادداشـت

اکسین مثل ساعت کار می کند
نقــش برخــی واحدهــا ماننــد نقــش قطعــات کوچکی اســت کــه اگــر وجود نداشــته باشــند، 
ــرات  ــزی تعمی ــد برنامه ری ــود. واح ــد ب ــور نخواه ــد دور از تص ــط تولی ــی خ ــار خاموش انتظ
و بازرســی فنــی جــزو همــان واحدهایــی اســت کــه اگرچــه بــوق و کرنــا نــدارد، نبــود آن 
ــه  ــین، ب ــوالد اکس ــرکت ف ــرد. ش ــد ک ــاد خواه ــرکت ها ایج ــرای ش ــیعی ب ــای وس چالش ه
ــاص  ــه خ ــزی توج ــد برنامه ری ــه واح ــواره ب ــتراتژیک، هم ــرکت های اس ــی از ش ــوان یک عن
و ویــژه ای نشــان داده اســت. هــدف ایــن مدیریــت )شــامل دو واحــد برنامه ریــزی تعمیــرات 
ــه کاری  و بازرســی فنــی( کاهــش هرچــه بیشــتر توقفــات تولیــد و افزایــش ســطح آماده ب
ــداف  ــه اه ــدت ب ــوان در بلندم ــا بت ــت ت ــرات اس ــای تعمی ــش هزینه ه ــزات و کاه تجهی

توســعه  ای دســت یافــت. 

واحـد برنامه ریـزی و تعمیـرات، بـرای تحقـق 
اهـداف فـوق، سـه وظیفـه اصلـی دارد: اول، تهیه 
برنامه هـای نگهـداری و تعمیـرات پیشـگیرانه بـه 
منظـور جلوگیـری از بـروز خرابـی در تجهیزات و 
توقفـات خـط تولیـد؛ دوم، ثبت و ضبط سـوابق و 
برنامه هـای  اجـرای  از  به  دسـت آمده  داده هـای 
تهیـه  بـرای  دانـش(  )مدیریـت  تعمیراتـی 
کلیـدی  شـاخص های  و  آمـاری  گزارش هـای 
عملکـرد و تحلیـل هزینه هـای تعمیـرات؛ سـوم، 
تحلیـل ریشـه یابی خرابی هـای تکرارشـونده یـا 
مزمـن و ارائـه راهـکار اصالحـی بـه منظـور حـل 

ریشه ای مشکالت مذکور. 
واحـد بازرسـی فنی تالش می کنـد تا با کمک 
ابزارهای ویـژه و با اندازه گیری و پایش پارامترهای 
خـاص از قبیـل دمـا، لـرزش و صـدا، نشـانه های 
زودرس خرابی در ماشـین آالت را کشـف و قبل از 
بـروز توقـف و خرابـی وسـیع تر، هشـدار الزم را به 
واحدهـای اجرایی تعمیـرات اعالم کند. همچنین 
بخش دیگری از پرسـنل ایـن واحد وظیفه کنترل 
کیفـی قطعـات مـورد نیـاز بـرای تعمیـرات را بـر 
عهـده دارنـد کـه در کارگاه هـای قطعه سـازی در 

سراسر کشور ساخته  می شوند. 

b دستاوردی بزرگ در واحد برنامه ریزی
سـال های 13۹۸ و 13۹۹ بـه عنوان سـال های 
اوج دسـتیابی بـه دسـتاوردهای بـزرگ در واحـد 
مذکور شـناخته می شـوند. تعمیرات اساسی خط 
تولید دسـتاوردی بود که طی دو سـال اخیر، آمار 
و ارقـام قابل توجهـی را نصیـب شـرکت کـرد. این 

برنامه ریـزی  واحـد  درگیـری  دلیـل  بـه  آمـار، 
تعمیـرات در طـول سـال، بـه رغـم تحریم هـای 
بین المللـی، کیفیـت اورهـال را افزایـش داد و بـر 
حساسـیت دوچنـداِن کار افـزود. در واقع، به علت 
حجـم بـاالی کار، ضرورت دارد که پیش از شـروع 
پـروژه، ضمن برنامه ریـزی دقیق برای جلوگیری از 
تداخل هـای نابجا در بخش های مختلـف، منابع و 

قطعات مورد نیاز در این زمینه تامین شوند. 
در سـال جـاری، نزدیک بـه هزار ردیـف کار در 
تاسیسـاتی  و  برقـی  مکانیکـی،  کارهـای  رسـته 
پیش بینـی شـده اسـت کـه عمدتا مرتبـط با خط 
رفـع  بـرای  بازرسـی  و  برنامه ریـزی  تولیدنـد. 
چالش هـای بزرگ می توانـد ایمنی عملیات اجرایی 

در کنار حفاظت جانی پرسنل را تضمین کند. 
از  اساسـی،  تعمیـرات  فراینـد  در  همچنیـن 
خدمـات نُـه پیمانـکار بیرونـی اسـتفاده شـد کـه 
عمـده فعالیت آن ها در زمینه بـرق و مکانیک بود. 
البتـه برخـی حوزه هـای دیگر همانند سـرویس و 
بـه  نیـز  بـرق  ترانس هـای  روغـن  تعویـض 
شـرکت های پیمانـکاری سـپرده شـدند. بـا ایـن 
حـال، تمامـی برنامه ریزی های اجرایـی، نظارتی و 
بازرسـی فرایند فـوق بر عهـده واحـد برنامه ریزی 

تعمیرات است. 
واحـد  مهـم  دسـتاوردهای  از  دیگـر  یکـی 
برنامه ریزی، به روزرسـانی سیسـتم های نرم افزاری 
ارتقـای سیسـتم های نرم افـزاری می توانـد  بـود. 
کمک شـایان توجهی به فراینـد برنامه ریزی و اجرا 
داشـته باشـد، بـه طـوری کـه عـالوه بـر ایجـاد 
برنامه هـای  اجـرای  کیفیـت  سـاده تر،  کاربـری 

تعمیراتـی و تهیـه گزارش های متنـوع تحلیلی را 
بهبود دهد.

b گروه تحلیل خرابی
گاهـی بـرای دسـتیابی بـه نتایج بلند مـدت و 
پایـدار، نیـاز به وجـود گروهی با نام گـروه تحلیل 
خرابـی وجود دارد. عمده کار این گروه، ریشـه یابی 
خرابی اسـت تا از این طریـق بتواند ضمن افزایش 
بهـره وری، از تکـرار خرابی هـا جلوگیری کنـد. در 
واقـع، گروه تحلیل خرابی، بـا تمرکز بر پروژه هایی 
کـه هزینه و یـا تلفات جانی گسـترده دارند، عمال 
خط مشـی خـود را بـر تحقـق اهـداف توسـعه ای 
شـرکت متمرکـز کرده اند. ایـن گروه اسـتراتژیک 
کـه در اغلب شـرکت ها نقش بسـزایی در رشـد و 
بهـره وری ایفـا می کنـد، بـا تکـرار یـک عنـوان 
خرابـی، ضمـن انجـام اقدامـات اصالحـی در کنار 
ارائـه راهکار، تحلیل هـای الزم در ایـن زمینه را به 
واحـد برنامه ریـزی واگـذار می کنـد تـا ایـن واحد 

بتواند بهره وری تولید را بهبود بخشد. 

b چشم انداز برنامه ریزی
مدیریـت  در  نفـر  نـوزده  حاضـر،  حـال  در 
برنامه ریـزی و بیـش از 1۵۰ نفـر نیـز در تیم های 
اجـرای تعمیرات مشـغول بـه کار هسـتند. عمده 
هـدف ایـن واحـد و تمـام پرسـنل آن، کاهـش 
توقفـات و هزینـه تولیـد بـه همـراه جلوگیـری از 
تکـرار خرابی هـای مکـرر اسـت تـا از ایـن طریـق 
بتـوان بـر تابلـوی برنامه ریـزی و توسـعه، چـراغ 

تحلیل و توسعه تاباند.

واحد برنامه ریزی تعمیرات و بازرسی فنی؛

ابراهیم کاووسی
ــزی تعمیرات و بازرســی  مدیر برنامه ری
فنی شــرکت فوالد اکســین خوزســتان



ســر خـــط ســــر خـــط

108109
شرکت فوالد اکسین خوزستان /  نوروز 1400 شرکت فوالد اکسین خوزستان / نوروز 1400 

برنامه های آموزشی و افزایش بهره وری سازمانی    

ــه منظــور  ــر برنامه ریــزی ب عملکــرد اکســین در ســال 1399 نشــان می دهــد کــه عــالوه ب
ــا  ــز ب ــا نی ــای آن ه ــنل، خانواده ه ــرای پرس ــی ب ــه آموزش ــاعت برنام ــزار نفرس ــه 35 ه ارائ
پیــروی از الگوهــای مــورد نظــر توانســته اند بــر دانــش و تخصــص خــود بیفزاینــد. راه اندازی 
ســامانه »LMS« )آموزش هــای آنالیــن( یکــی از برنامه هــای مهمــی اســت کــه طــی ســال 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــرایط ش ــرکت در ش ــای ش ــهیل فعالیت ه ــور تس ــه منظ ــاری و ب ج
ــا راه انــدازی بزرگ تریــن کتابخانــه دیجیتــال تــا پایــان  اجــرا شــده اســت. ایــن برنامــه، ب
ــه را  ــه خاورمیان ــتان در منطق ــین خوزس ــوالد اکس ــی ف ــت آموزش ــد موقعی ــال، می توان س

ــد. ــرد کن منحصربه ف

آمـوزش مسـتمر در راسـتای توسـعه منابـع 
انسـانی یکی از ماموریت هایی اسـت که بسیاری از 
شـرکت های بزرگ و استراتژیک آن را یک اولویت 
و ضـرورت می داننـد. بـا ایـن حـال، شـرکت های 
فـوالدی برای تنظیم الگوهای مورد نیاز آموزشـی، 
از معیارهای مشـخصی بهـره می گیرند که عمدتا 
مطابق با اسـتانداردهای آموزشی »ISO« هستند. 
اسـتانداردهای فـوق بـه چهـار مرحلـه تقسـیم 
می شـوند: نیازسـنجی، تدویـن برنامـه  آموزشـی، 

اجرا و پایش اثربخشی. 

b آموزش در قالب مفاهیم
فـوالد اکسـین خوزسـتان، بـه عنـوان یـک 
شـرکت بدیع و خالق که همـواره بر آموزش های 
تخصصـی و مهارت محـور تاکیـد ویـژه داشـته 
راهبردهـای  تبییـن  و  تشـریح  ضمـن  اسـت، 
آموزشـی بـه منظـور ارتقـای دانـش و تخصـص 
پرسـنل، تحقـق سـودآوری محصـول را در لوای 
ارائـه  می دانـد.  پرسـنل  آگاهـی  و  آمـوزش 
آموزش هـای تخصصـی منطبـق با شـرح وظایف 
پرسـنل پیش گفتاری اسـت که فوالد اکسـین در 
زمینـه مدیریـت آموزش و توسـعه منابع انسـانی 
اسـاس  بـر  زمینـه،  ایـن  در  تـا  ارائـه می دهـد 
نیازسـنجی های آموزشـی، بتوانـد راهبـری آن را 

تدوین، برنامه ریزی و اجرا کند. 
برنامه ریـزی  بخـش  دو  بـه  آمـوزش  واحـد 
می شـود.  تقسـیم بندی  آن  اجـرای  و  آموزشـی 
تقسـیم بندی فوق، در کنار تعریـف فرایند آموزش 

شـامل تعیین نیازهای یادگیری، طراحی خدمات 
آموزش هـای  پایـش  آمـار،  پایـش  یادگیـری، 
انجام شـده و ارزشـیابی اثربخشـی، تضمینی برای 

تحقق برنامه های آموزشی فوالد اکسین است.

b آموزش در آینه آمار
در سـال 13۹۸، بـا آمـوزش حـدود 3۲ هـزار 
نفرسـاعت، دسـتاورد مهمـی در ایـن زمینه حاصل 
شـد. بر اسـاس برنامه ریزی استراتژیک صورت گرفته 
نفرسـاعت  هـزار   3۵ اجـرای   ،13۹۹ سـال  در 
مهارت محـور  و تخصصـی  آموزش هـای عمومـی 
شـاخص گذاری شده اسـت. بنابراین سـال جاری به 
عنـوان سـال آموزش هـای مهارت محـور و کارگاهی 
شـناخته می شـود. آمار عملکـردی در همین زمینه 
طـی نُه ماهـه سـال جـاری نشـان می دهـد کـه به 
رغم وجود شـرایط کرونایی و محدودیت های ناشی 
از آن، بخـش قابل توجهـی از برنامه هـای آموزشـی 
بـرای پرسـنل مجموعه تحقـق یافته اسـت. عمده 
آموزش هـای تخصصی در این زمینه شـامل فرایند 
تولید، تعمیـرات و نگهداری، برنامه ریـزی نت، برق 
اتوماسـیون، نرم افـزار و بسـیاری مـوارد دیگـر  و 
می شـود. اسـاس برگـزاری دوره هـا بـر بازآمـوزی 
تخصص ها و چالش های پیِش روی کارخانه اسـتوار 
اسـت. بـه همیـن منظـور، فوالد اکسـین در سـال 
13۹۹ بـر آموزش های مهارتی و کارگاهی پرسـنل 
تاکیـد دارد تا از این طریق و مطابق با نیازهای فنی 
کارخانه، بتواند پرسـنل مجموعـه را از نظر دانش و 

تخصص ارتقا دهد. 

b آموزش در ساحت خانواده پرسنل
یکی از دسـتاوردهای مهم مجموعـه، به ویژه در 
سـامانه  راه انـدازی  کرونـا،  محدودیـت  دوران 
آموزش هـای مجـازی )LMS( اسـت. بـا راه اندازی 
ایـن سـامانه، عمـال امکانـی ایجـاد شـد کـه بتوان 
عـالوه بـر ارائـه آموزش هـای آنالیـن و آفالیـن بـه 
پرسـنل، خانواده های محترم آنان را نیز آموزش داد. 
بـه همیـن منظـور و بـا مشـارکت سـازمان جهاد 
دانشگاهی اسـتان خوزسـتان، چهل دوره آموزشی 
مهارت محـور مجـازی بـرای خانواده هـای پرسـنل 
برنامه ریـزی و اجرا شـد. همچنین بـا هدف افزایش 
بهره وری سـازمانی از طریق ایجاد آرامش و ثبات در 
کانـون خانواده، واحد آمـوزش اقدام به انعقاد قرارداد 
با سـه مرکز مشـاوره روان شناسـی به منظـور ارائه 
خدمـات بـه پرسـنل و خانـواده آن ها کرده اسـت. 
عـالوه بـر آن، برگزاری مسـابقه و طـرح کتابخوانی 
ویـژه خانـواده پرسـنل از جملـه برنامه هـای سـال 

جاری واحد آموزش محسوب می شود.    

b چشم انداز و دستاوردهای بدیع
راه اندازی کتابخانه دیجیتال یکی از بزر گ ترین 
پروژه هایی اسـت که بـا اتصال آن به دیتابیس های 
معتبرتریـن کتابخانه هـای مجـازی دنیـا، امـکان 
داده هـای  بـه  دسـتیابی  و  پژوهـش  تحقیـق، 
بین المللـی مهیـا می شـود. تحقق پـروژه فـوق تا 
پایـان سـال جـاری یکـی از دسـتاوردهای مهمی 
اسـت کـه می توانـد منجـر بـه سـالی پرشـکوه و 

پررونق در زمینه برنامه های آموزشی شود.

رضا آبدیده
مدیــر آموزش و توســعه منابع انســانی 

ــین خوزستان ــرکت فوالد اکس ش

#یادداشـت

امیـن ابراهیمـی، با اشـاره بـه زیان انباشـته 
این شـرکت در سـنوات گذشـته، اظهار داشـت: 
»پـس از بهره بـرداری از شـرکت فـوالد اکسـین 
کار  بـه  شـروع  و   13۸۸ سـال  در  خوزسـتان 
ورق هـای  تولیـد  منظـور  بـه  نـورد  عملیـات 
فـوالدی در گریدهـای مختلـف، متاسـفانه طی 
ده سـال گذشـته، بـه علـل گوناگـون، شـرکت 
دچار زیان انباشـته بیـش از 7۰۰ میلیارد تومان 
شـد. از دالیـل آن می تـوان بـه عوامـل داخلی و 
خارجـی اشـاره داشـت کـه در زمینـه عوامـل 
ناجوانمردانـه  اِعمـال تحریم هـای  بـا  خارجـی، 
علیـه کشـور، چالش هایـی جـدی بـرای فـوالد 

اکسین به وجود آمد«. 
وی افـزود: »خوشـبختانه، بـا گذشـتن از ایـن 
دوران سـخت و ایجـاد تغییر و تحـوالت مثبت در 
سـاختار مدیریت و نوع تولیدات، روند روبه رشـدی 
در مجموعـه بـه وجـود آمـد کـه موجـب حرکت 
اکسـین در مسیر تولیدات اسـتراتژیک شد. از این 
رو، پـس از موفقیت هـای پی درپی اکسـین در نوع 
محصـول تولیـدی کـه عمدتا بـه تولیـد ورق های 
API بـا گرید نفتی اختصاص داشـت، سـودآوری 

شرکت به وضعیت مطلوبی رسید«.

مدیرعامل شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان، 
ضمـن تاکیـد بـر اینکـه بخـش بزرگـی از سـود 
حاصل شـده به ترمیم موقعیت تولیدی و پیشـبرد 
طرح های توسـعه ای اختصاص یافته اسـت، گفت: 
»بـر اسـاس تصمیـم سـهامداران مجموعـه فوالد 
اکسـین خوزسـتان، برای نخسـتین بار حدود ۲۰ 
از سـود خالـص سـال 13۹۸ در میـان  درصـد 
سـهامداران توزیع و تقسـیم شـد که در نوع خود 

یک رکورد بی سابقه به حساب می آید«. 
سـود  »میـزان  شـد:  یـادآور  ابراهیمـی 
اختصاص یافته به سـهامداران حدود 1۰۰ میلیارد 
تومـان بـود که ۲۰ درصد کل سـود به دسـت آمده 

شرکت در سال 13۹۸ را شامل می شود«. 
وی محصـوالت تولیـدی این شـرکت را از نوع 
اسـتراتژیک خوانـد و تصریـح کـرد: »بـر اسـاس 
ماموریت شـرکت فوالد اکسین، عمده محصوالت 
تولیـدی مجموعـه مرتبـط بـا ورق هـای فـوالدی 
خـاص یـا همان ورق هـای API و آلیاژی اسـت. تا 
پیـش از سـال 13۹۸ عمـده تولیـد محصـوالت 
شـرکت به سـمت ورق های سـاختمانی رفته بود، 
امـا پس از تغییـر و تحوالت مدیریتی و بازگشـت 
اکسـین بـه ریـل حقیقـی خـود در اواخـر سـال 

13۹7، اولویـت تولیـد محصـوالت بـر پایـه تولید 
ورق هـای خـاص یـا همـان ورق های اسـتراتژیک 
تعریـف شـد کـه در حـال حاضـر عمده آن هـا در 
پـروژه خـط لولـه  انتقـال نفـت گـوره به جاسـک 

مورد استفاده قرار می گیرد«.
مدیرعامـل شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان 
اضافـه کـرد: »تغییر سیاسـت های شـرکت و گام 
نهـادن در مسـیر تولیـد محصـوالت اسـتراتژیک، 
ضمن به وجود آوردن سـود حقیقی در کوتاه مدت، 
دسـتاوردهای بزرگـی را نصیب شـرکت کرد که با 
و  هیئت مدیـره  اعضـای  سـهامداران،  حمایـت 
پرسـنل مجموعـه، مسـیر طی شـده تـا امـروز، با 

قدرت هرچه تمام تر ادامه خواهد یافت«.
ابراهیمی در پایان، ضمن اشـاره به سـهامداران 
ایـن شـرکت، خاطرنشـان کـرد: »۴۰ درصـد از 
سـهام اکسـین بـه گـروه ملـی )از شـرکت های 
زیرمجموعـه بانک ملـی(، 3۰ درصد به شسـتا )از 
و  اجتماعـی(  تامیـن  زیرمجموعه هـای سـازمان 
3۰درصـد بـه صندوق بازنشسـتگی کشـور تعلق 
دارد و امیـد اسـت کـه در آینـده ای نزدیک، سـود 
حاصل از تولید محصوالت اسـتراتژیک به چندین 

برابر افزایش یابد«.

تقسیم سود 100 میلیارد تومانی فوالد اکسین

مدیرعامــل شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان گفــت: »پــس از تغییــر و تحــوالت مدیریتــی و 
نیــز تغییــر سیاســت های تولیــدی در اواخــر ســال 1397، وضعیــت مطلوبــی بــرای شــرکت 
بــه وجــود آمــد، بــه طــوری کــه بــرای نخســتین بــار، 20 درصــد از ســود حاصــل از فــروش 
ــرکت  ــن ش ــهامداران ای ــه س ــان ب ــارد توم ــزان 100 میلی ــه می ــال 1398 ب ــوالت در س محص

اختصــاص یافــت«. 

برای نخستین بار رقم خورد؛

#گـــزارش
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کایت همچنان باقی ست ح
صاحب تکنولوژی شرکت فوالد اکسین خوزستان، 
نصب تجهیزات و ابزارآالت مورد اسـتفاده در فرایند 
تولیـد ایـن مجموعـه را به گونـه ای طراحـی کرده 
اسـت که بتـوان ۹۰ درصد تولید محصـوالت خود 
را بـه تولیـد ورق هـای فـوالدی آلیـاژی و نفتـی 
اختصـاص داد. مطابـق طراحـی شـرکت دانیلـی 
ایتالیا، این شـرکت بایـد ۹۰ درصد تولید خود را به 
ورق هـای بـا ارزش افـزوده بـاال شـامل ورق هـای 
آلیـاژی و نفتی و فقط 1۰ درصـد آن را به ورق های 
سـاختمانی اختصاص دهد که متاسـفانه، در طول 
یـک دهـه نخسـت فعالیت، ایـن شـرکت هیچ گاه 
نتوانسـت به سـبد تولید طراحی شـده دسـت پیدا 

کنـد. نمـودار 3 وضعیـت سـبد تولید طبق سـبد 
طراحی شرکت دانیلی را نشان می دهد.

ایـن  ایـن حـال، سیاسـت های مدیریتـی  بـا 
شـرکت در دو سال گذشته نشـان از چرخش 36۰ 
درجه ای در زمینه توسـعه محصـوالت راهبردی آن 
نسـبت به گذشـته دارد، به طوری که فوالد اکسین 
توانسـته اسـت طـی همیـن مـدت کوتـاه، ضمن 
تغییـر سـبد تولید محصـوالت، فـروش خـود را از 
روش کارمـزدی بـه روش مسـتقیم تغییـر دهـد و 
نقـش واسـطه گر را به حداقـِل ممکن برسـاند تا از 
این طریق، راه را برای کسـب رکوردهای بی سـابقه 

و متوالی هموار کند.  

رکورد تولید ساالنه ورق اکسین شکسته شد
برای اولین بار تست عملکردی خط تولید ثبت شد

ــه  ــرای دســتیابی ب ــه همــراه تــالش کارکنــان ب راهبــرد سیســتماتیک مدیریــت مجموعــه، ب
رکوردهــای تولیــد، دو عنصــر قابل توجــه بــرای برشــماری دســتاوردهای این شــرکت در دو ســال 
اخیــر بــه حســاب می آیــد. تولیــد 735 هــزار تــن ورق فــوالدی عریــض بــه عنــوان یــک رکورد 
تولیــدی در ســال »جهــش تولیــد« بــه همــراه دســتیابی بــه تســت عملکــردی در اســفندماه، 

ــود. ــوب می ش ــال 1399 محس ــرکت در س ــن ش ــتاوردهای ای ــن دس ــزو مهم تری ج

#خبـــــــر
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نمودار3. وضعیت سبد تولید طبق سبد طراحی شرکت دانیلی

خودکفایـی کشـور در زمینـه تولیـد ورق هـای 
مـورد نیاز صنعـت نفت و گاز یکی از دسـتاوردهای 
قابل توجه شـرکت فوالد اکسـین در مسـیر تحقق 
چشـم انداز توسـعه ای بلندمدت به حسـاب می آید، 
بـه طـوری کـه فـوالد اکسـین خوزسـتان در ایـن 
زمینـه توانسـت ضمـن بی نیـاز کـردن کشـور از 
واردات ورق هـای صنعـت نفـت و گاز، ۹۰ درصـد 
تولیـدات خود را بـه محصوالت بـا ارزش افزوده باال 

اختصاص دهد.

b پرتره اکسین در قامت یک رکورد
بـا آغـاز سـال 13۹۹، مجموعـه سیاسـت های 
راهبـردی مدیریت این شـرکت در راسـتای تحقق 
گام  سمت وسـویی  بـه  تولیـد«  »جهـش  شـعار 
برداشـت کـه ایـن شـرکت برای نخسـتین بـار در 
اسـفندماه توانسـت بـه سـبد تولیـد عملکـردی 
)performance test( خـود دسـت پیدا کند. این 

رخـداد بـزرگ یکـی از مهم تریـن دسـتاوردهای 
شـرکت فوالد اکسـین اسـت که باعث شد کشور از 
واردات فوالدهـای خـاص مورد نیـاز صنعت نفت و 

گاز بی نیاز شود.
همچنیـن بـرای نخسـتین بـار طـی ده سـاله 
گذشـته، تولیـد ورق فوالدی عریـض این مجموعه 
بـزرگ صنعتـی بـه 73۵ هـزار تـن در طول سـال 
13۹۹ رسـید. ایـن رقـم نشـان می دهـد کـه ایـن 
مجموعـه بـزرگ و اسـتراتژیک عـزم خـود را برای 
دسـتیابی به رکوردهای جهانی جزم کرده اسـت و 
در ایـن زمینه، برنامه های متعـدد و متنوعی درنظر 
دارد. نمـودار 1 تسـت عملکـردی خـط تولیـد این 
شـرکت در اسفند ماه سـال ۹۹ و نمودار ۲ وضعیت 
سـبد تولید این شـرکت در سـال های ۹۵ تا ۹7 را 

نشان می دهد.
گفتنـی اسـت کـه شـرکت دانیلـی، بـه عنوان 




