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شماره 20        اردیبهشت ماه 1401        نشریه اکسینیها                  با ما همراه باشید...

نشریه داخلی روابط عمومی شرکت فوالد اکسین خوزستان 
ویژه انعکاس دستاوردهای فوالد اکسین خوزستان در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدا ئی ها

با تمرکز بر روی منابع انسانی شرکت بعنوان سرمایه های سازمان ؛ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و  تبدیل وضعیت 
کسین خوزستان در سال 1400 اجرا شد فرزندان شهدا و  ایثارگران  و همچنین  کارکنان باسابقه بیش از 10 سال شرکت فوالد ا

سایت اینرتنیت شرکت:

WWW.OXINSTEEL.IR

OXIN
Steel Company

   construction   highstrength   shipbuilding
هــای  ورق  تولیدکننــده  بزرگتریــن  و  اولیــن  خوزســتان  کســن  ا فــوالد  شــرکت 
عریــض فــوالدی  اســتحکام بــاال و عملیــات حرارتی شــونده در ایــران و خاورمیانه

رهبر معظم انقالب:  تولیدکنندگان فرماندهان، پیشروان، 
خط شکنان و صفوف مقدم عرصه ی حیاتِی »تولید داخلی، 

رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی«  هستند. این میدان 
خطیر، میدان یک جنگ واقعی است.

در سال 1400، سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، 
مالک تصمیمات سازمان منافع ملی و همچنین تامین نیازهای 

مختلف نیروی انسانی شرکت بعنوان بزرگترین سرمایه 
سازمان بوده است.

به کار گیری جوانان 
متخصص و دلسوز 

در جایگاه های 
مهم، در راستای 
توسعه سرمایه 

های سازمان

استقرار ترانس 
مالکیتی پست 

برق که در تعمیرات 
سالیانه 1400 
شرکت فوالد 

اکسین

سود 2500 میلیارد 
تومانی در سال 

1400 با وجود قطعی 
برق در خرداد و 

تیرماه 1400

اهتزاز پرچم فوالد 
اکسین در قلب 

اروپا؛ صادرات 
محصوالت از خرداد 

ماه سال 1400 
از سر گرفته شد

تولید ورق فوالدی 
استراتژیک     

API5LX80PSL2
برای اولین بار در 

خاورمیانه
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است )نیز برای حفظ عدالت( آفریدیم

سوره حديد - آهی 25
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هب انم خداوند جان و رخد
به لطف خداوند جان و خرد

شده سهم بیگانگان دست رد

جوانان دانای دانشپذیر
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

ِ
ورقهای فوالدی ما دگر

شده شهرهی خاور و باختر

به کیفیت از آزمون سربلند
عریض ا ند و مستحکم و بیگزند

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

به فوالد شد نام ما معتبر
 توانا شد این پهنه ی پرگهر

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

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

شده نامدار و قدر ایران
به سرپنجه ی همت شیران

سرصنعت   و دانش آمد بلند
کسین خوزستان ز فوالد ا
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کــه  کنیــم  کوشــش  بایــد  مــا  باشــیم.  مســتقل  بایــد  مــا 
دیگــران بــه مــا محتــاج باشــند در امــور صنعتــی و می توانیــم و 

می توانیــم.  و  توانیــد  مــی 
پیــروزی  و  مبــارزه  دوران  در  ایــران  شــریف  و  بــزرگ  ملــت 
ــاش  ــت و ت ــاهد صداق ــون، ش کن ــگ تا ــاز جن ــز از آغ ــاب و نی انق
و  صنایــع  محتــرم  مســئولین  و  عزیــز  کارگــران  مجاهــدات  و 
ــوده  ــت، ب ــت نف ــرکت و صنع ــزان ش ــا عزی ــات، خصوص کارخانج
شایســته ترین  شــرایط،  حســاس ترین    در  بحــق  کــه  اســت 

نموده انــد.  اســامی  میهــن  و  انقــاب  بــه  را  خدمــات 
مــن ضمــن تشــکر از گرداننــدگان صنایــع کشــور، خصوصــا 
تــاش  بــا  کــه  می خواهــم  آنــان  همــه  از  گاز،  و  نفــت  صنعــت       
خــود بــه دنیــا ثابــت کننــد کــه می تواننــد بــا فکــر و تــاش خــود 
ــاءالله  ــد. و انش ــت درآورن ــه حرک ــور را ب ــادی کش ــای اقتص چرخ ه
آن هــا بــا مــژده راه انــدازی کامــل صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی 
ــن  ــران را روش ــردم ای ــم و دل م ــدان دور، چش ــه چن ــده ای ن در آین

ــرد.  ــد ک ــاد خواهن و ش
ثابــت  جهانیــان  بــه  مقــدس  امــر  ایــن  در  تــاش  بــا  شــما 
را  مــا  جنــگ،  از  پــس  اقتصــادِی  فشــارهای  کــه  کــرد  خواهیــد 
بــه هیــچ کشــوری وابســته نخواهــد کــرد. ضــد انقــاب داخــل 
و خــارج و اســتعمار چــپ و راســت در تمامــی زمینــه هــا تبلیــغ 
نظــام  کمــر  جنــگ،  از  پــس  اقتصــادی  فشــارهای  کــه  می کننــد 
را  آرزو  ایــن  آن هــا  بایــد  شکســت.  خواهــد  را  اســامی  نوپــای 
تمامــی  در  و  بمباران هــا  زیــر  در  کــه  مردمــی  ببرنــد.  گــور  بــه 
کرده انــد  آمــاده  طوالنــی  مبــارزه  یــک  بــرای  را  خــود  مصائــب، 
مقابــل  در  نرمشــی  کوچک تریــن  نیســتند  حاضــر  هرگــز 
کــه  اســت  بدیهیــات  از  ایــن  باشــند.  داشــته  اســتکبار  جهــان 
و  نمی شــود  برطــرف  ســرعت  بــه  جنــگ  از  پــس  نارســایی های 

شــود. برطــرف  کمبودهــا  تــا  اســت  الزم  وقــت  ســالی  چنــد 
ســبک  صنایــع  بــه  وابســته  هــای  کارخانــه  در  کــه  عزیزانــی 

و  تلگــراف  و  پســت  و  نیــرو  و  معــادن  و  گاز  و  نفــت  و  ســنگین  و 
ــر  ــدا را در نظ ــد، خ ــز کار می کنن ک ــایر مرا ــری و س ــن و راه و تراب تلف
و  اســتوار  و  ندهنــد  دشــمنان  تبلیغــات  بــه  گــوش  و  بگیرنــد 
کشــور  صنعتــی  و  اقتصــادی  چرخ هــای  راه انــدازی  در  مقــاوم 

نماینــد. کوشــش 
عامــه  وضــع  بــا  متناســب  رفــاه  جهــت  در  ریــزی  برنامــه 
و  اســامی  کامــل  ارزش هــای  و  شــعائر  حفــظ  بــا  تــوام  مــردم 
بــا  مبــارزه  نیــز  و  افراط گرایی هــا  و  تنگ نظری هــا  از  پرهیــز 
انقابــی  جامعــه  یــک  آفــت  بزرگ تریــن  کــه  مصرفــی  فرهنــگ 
ــت  ــزی در جه ــی و برنامه ری ــدات داخل ــه تولی ــویق ب ــت و تش اس
از  خــروج  و  کاال  صــدور  مبــادی  گســترش  و  صــادرات  توســعه 
بــه  و  واردات  و  صــادرات  آزادی  نیــز  و  نفــت  صــادرات  بــه  تکیــه 
ــوع و  ــت در ن ــارت دول ــا نظ ــون و ب ــاس قان ــر اس ــارت ب ــی تج ــور کل ط

. قیمــت
ــردم  ــه م ــیم ک ــا باش ــن معن ــال ای ــد دنب ــا بای ــورت م ــر ص در ه
بــدون  می گوینــد؛  آقایــان  کــه  همین طــوری  و  داریــم  نگــه  را 
بــه ایــن  هــم  پشــتیبانی  و  کارکــرد.  پشــتیبانی مــردم نمی شــود 
کبــر بگوینــد؛ ایــن پشــتیبانی نیســت.  نیســت کــه مــردم الله ا
پشــتیبانی ایــن اســت کــه همــکاری کننــد، همــکاری ایــن اســت 
کــه در تجــارت همــکاری کننــد، شــما مجــال بــه آن هــا بدهیــد 
ــک  ــردم کم ــد، م ــما دادی ــال را ش ــن مج ــی ای ــد. وقت ــکاری کنن هم
آن هــا  خــود  کــه  اســت  ایــن  پشــتیبانی  معنــی  هســتند.  شــما 
گــر ایــن طــور عمــل بشــود، هــم ســرمایه هایــی کــه  عمــل بکننــد. ا
ــم در  ــازار و ه ــود در ب ــند، وارد می ش ــاورده باش ــت نی ــن اس ممک
ــوند  ــن می ش ــوند و مطمئ ــک کار می ش ــردم کم ــم م ــا و ه بان که
اســامی  جمهــوری  کــه  می کننــد  خیــال  کــه  اشــخاصی  هــم  و 
ــد و  ــه کار می کن ــد ک ــی فهمن ــد، م ــردم کار کن ــرای م ــد ب نمی خواه

ــد.  ــی کن ــک م کم
گزیده ای از صحیفه امام، ج 19
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اقتصــاد  رشــد  بــرای  کــه  اســت  ایــن  مــن  امــروز  حــرف 
بایــد  قاطــع  طــور  بــه  کشــور،  اقتصــادی  امــور  اصــاح  و  کشــور 
خاصــه ی  بکنیــم؛  حرکــت  دانش بنیــان  اقتصــاد  ســمت  بــه 
یعنــی  دانش بنیــان«  »اقتصــاد  اســت.  ایــن  مــا  امــروز  عــرض 
نقش آفرینــِی  پیشــرفته  فّنــاوری  و  دانــش  اینکــه  یعنــی  چــه؟ 
تولیــد.  عرصه هــای  همــه ی  در  باشــد  داشــته  کاملــی  و  فــراوان 
حّتــی  یعنــی  میکنیــم،  عــرض  کــه  تولیــد«  عرصه هــای  »همــه ی 
انســان  کــه  نــدارد  لزومــی  چــون  تولیــدی؛  کار  آن  انتخــاب 
کار  آن  انتخــاب  بدهــد.  انجــام  را  تولیــدی  کارهــای  همــه ی 
و  بینشــی  و  دانشــی  نــگاه  از  برخاســته ی  ]بایــد[  هــم  تولیــدی 
کــه  اســت  دانش بنیــان  اقتصــاد  معنــای  ایــن  باشــد؛  علمــی 
گــر  ا باشــد.  داشــته  دخالــت  اقتصــاد  عرصه هــای  همــه ی  در 
زمینــه ی  و  پایــه  را  دانــش  و  کردیــم  دنبــال  را  سیاســت  ایــن  مــا 
ــان  ــاد دانش بنی ــای اقتص ــم و بنگاه ه ــرار دادی ــور ق ــاد کش اقتص
ــرای  ــادی ب ــع زی ــم ــــ مناف ــرض میکن ــد ع ــه بع ــم ــــ ک ــش دادی را افزای
را  هزینه هــا  داشــت:  خواهــد  کشــور  اقتصــاد  بــرای  و  کشــور 
ــش  ــب کاه ــان موج ــاد دانش بنی ــی اقتص ــد؛ یعن ــش میده کاه
ــره وری را افزایــش میدهــد کــه  هزینه هــای تولیــد میشــود؛ به
ــت  ــت؛ کیفّی ــره وری اس ــش به ــا کاه ــکات م ــی از مش ــروز یک ام
ــوالت  ــد و محص ــود میبخش ــد، بهب ــش میده ــول را افزای محص
را رقابت پذیــر میکنــد؛ یعنــی در بازارهــای جهانــی، مــا میتوانیــم 
رقابت پذیــر  محصــوالت  عنــوان  بــه  محصــوالت  ایــن  از 
اســتفاده کنیــم، در داخــل کشــور هــم همیــن جــور؛ یعنــی در 
داخــل کشــور هــم، ولــو مــا در مــورد واردات هــم خیلــی تعرفــه 
داخلــی  محصــول  وقتــی  بشــود،  ســرازیر  واردات  و  نگذاریــم 
مــردم  داشــت،  ارزان تــری  قیمــت  داشــت،  بهتــری  کیفّیــت 
ــد  ــی در تولی ــن خصوصّیات ــک چنی ــد؛ ی ــال میکنن ــه آن اقب ً ب ــا طبع

دارد. وجــود  دانش بنیــان 
تحریمهــای آمریــکا  مســئله ی  بــا  را  کشــور  اقتصــاد  نبایــد 

امثــال اینهــا گــره نزننــد؛ نگوینــد تــا تحریــم هســت همیــن  یــا 
در  میشــود  هــم  آمریکایی هــا  تحریــم  وجــود  بــا  نــه،  اســت؛ 
سیاســتهای  خوشــبختانه  کــرد.  پیشــرفت  اقتصــاد  زمینــه ی 
حــرف  ایــن  کــه  داد  نشــان  دارد،  وجــود  کشــور  در  کــه  جدیــدی 
تحریمهــای  وجــود  بــا  کردنــد؛  را  کار  همیــن  و  اســت  درســت 
ــش  ــق داد و افزای ــی را رون ــارت خارج ــود تج ــم میش ــی، ه آمریکای
قراردادهــای  وارد  میشــود  هــم  کــرد،  پیــدا  افزایــش  کــه  داد 
ــم  ــد، ه ــت و وارد ش ــت توانس ــه دول ــه بحمدالل ــد ک ــه ای ش منطق
ــادی  ــائل اقتص ــر از مس ــی دیگ ــت و برخ ــه ی نف ــود در قضّی میش
وضعّیــت  بــه  کــرد،  پیــدا  دســت  ارتقاهایــی  و  پیشــرفتها  بــه 
اینکــه  بــا  افتــاده،  اتّفــاق  اینهــا  بحمداللــه  کــه  رســید  بهتــری 
ــچ  ــه هی ــده ب ــه بن ــت. البّت ــش هس ــر جای ــم س ــکا ه ــم آمری تحری
ــم  ــا ه ــه، باره ــیم؛ ن ــم نباش ــع تحری ــال رف ــه دنب ــم ک ــه نمیگوی وج
در  میکننــد  کار  و  میکننــد  تــاش  دارنــد  کــه  کســانی  گفته ایــم 
ــه  ــاس قضّی ــن اس ــد؛ لک ــال کنن ــدارد، دنب ــکالی ن ــه، اش ــن زمین ای
ایــن اســت کــه جــوری حرکــت کنیــم، کشــور را جــوری اداره کنیــم 
بزنــد.  آن  بــه  مهّمــی  و  اساســی  ضربــه ی  نتوانــد  تحریمهــا  کــه 
ــا  ــد اّم ــاد بکن ــه هایی ایج ــک خدش ــت ی ــن اس ــم ممک ــاال تحری ح
نتوانــد یــک ضــرر بــزرگ و زیــان بزرگــی را بــه اقتصــاد کشــور بزنــد؛ 
ــن  ــاءالله ای ــتی ان ش ــه بایس ــت ک ــئولین اس ــده ی مس ــه عه ــن ب ای
میکنــم،  را  توصیــه  همــان  هــم  امســال  مــن  بدهنــد.  انجــام  را 
امســال هــم عــرض میکنــم کــه ]مســائل کشــور[ بــه تحریــم گــره 

نشــود. زده 
ایــران  ملّــت  متعــال  خداونــد  ان شــاءالله  امیدواریــم 
و  بکنــد  ســعادتمندتر  و  موفّق تــر  دل شــادتر،  روز بــه روز  را 
دل  ملّــت  بــرای    ً واقعــا کــه  کســانی  آن  را،  دلســوز  مســئولین 
میســوزانند، بــرای ملّــت میخواهنــد کار کننــد، دنبــال رضــای 
بدهــد. افزایــش  را  توفیقاتشــان  روز بــه روز  هســتند،  الهــی 
۰1/۰1/1۴۰1
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بــا  تاریخــی،  پیــچ  و  ســخت  گردنه هــای  از  ایــران  ملــت 
ــد  ــان از کی ــه همچن ــرد. البت ــور ک ــتقال عب ــظ اس ــرافرازی و حف س

نیســت. غافــل  دشــمن 
ــا  ــران و ی ــت ای ــال مل ــی فع ــرن نقش آفرین ــم، ق ــرن پانزده ق

ــت. ــامی اس ــران اس ــرن ای ــن تر ق ــارت روش ــه عب ب
بلــوچ،  آذری،  کــرد،  لــر،  فــارس،  از  اعــم  ایرانــی،  اقــوام  همــه 
حرکــت  ملــی  آرمــان  ایــن  بــه  خدمــت  در  همــه  ترکمــن،  و  عــرب 
سرنوشــت  بــا  هســتیم،  خانــواده  یــک  مــا  همــه  کننــد.  مــی 

ایرانــی. خانــواده  مشــترک، 
می گــذرد،  کارش  بــه  آغــاز  از  کــه  ماهــی  هفــت  در  دولــت 

کنــد. عمــل  می گویــد  آنچــه  بــه  اســت  مصمــم  داد  نشــان 
گفتیــم کــه کرونــا را بــه توفیــق الهــی و کمــک مــردم، مهــار 
می کنیــم، الحمدللــه انجــام شــد. گفتیــم کــه کشــور و اقتصــاد 
انجــام  عیــن  در  کــه  دیدنــد  همــه  نمی کنیــم،  برجــام  معطــل  را 
کــره و بــه کارگیــری ابزارهــای سیاســی و حقوقــی بــرای رفــع  مذا
جنایــت تحریــم، امــا تمرکــز خــود را بــر خنثی ســازی تحریم هــا 
چگونــه  اول  ماه هــای  همــان  از  کــه  دیدنــد  همــه  دادیــم.  قــرار 
و  متعــال  خداونــد  لطــف  بــه  را  معطل مانــده  ظرفیت هــای 
ثبــات  و  رشــد  نشــانه های  خوشــبختانه  کردیــم.  فعــال  مــردم 
و  خارجــی  تجــارت  ارزش  چشــمگیر  افزایــش  و  اقتصــادی 
ــارت  ــت. تج ــده اس ــدار ش ــدت پدی ــن م ــی در ای ــادرات غیرنفت ص
کــه  گفتیــم  دادیــم.  افزایــش  مــردم  نفــع  بــه  را  همســایگان  بــا 
ــتهای  ــال سیاس ــورم و اعم ــار ت ــت مه ــی دول ــذاری اصل ــدف گ ه
ــروز  ــد و ام ــاز ش ــت آغ ــن حرک ــی ای ــق اله ــه توفی ــت. ب ــورم زدا اس ت
ــواه  ــا گ ــد. آماره ــده ش ــال کاهن ــر س ــه آخ ــه ماه ــورم در س ــیب ت ش

بــر ایــن مدعاســت.
ــم.  ــت در می آوری ــه حرک ــوت ب ــا ق ــد را ب ــرخ تولی ــه چ ــم ک گفتی
آمارهــای رســمی کــه هنــوز تــا پایــان ۳ ماهــه ســوم اســت، نشــان 

ــت. ــیده اس ــد رس ــاالی ۵ درص ــه ب ــادی ب ــد اقتص ــد رش می ده

ــه  ــرعت دادن ب ــرای س ــور ب ــای کش ــه ظرفیته ــم از هم گفتی
شــاهد  همــه  می کنیــم.  اســتفاده  کشــور  آبادانــی  و  پیشــرفت 
ــزاری  ــیر خدمتگ ــردن مس ــر ک ــرای هموارت ــه ب ــه چگون ــد ک بودن
دســتگاهها و نهادهــای عمومــی و انقابــی راه بــاز شــد و همــه 
ــاب  ــای انق ــه نهاده ــروز هم ــم. ام ــت رفتی ــه خدم ــم ب ــار ه در کن
ــار  ــه در کن ــد و هم ــرار دارن ــر ق ــار یکدیگ ــت در کن ــا دول ــامی ب اس

ــد. ــرار دارن ــردم ق م
ــه  ــز معامل ــچ چی ــا هی ــردم را ب ــت م ــع و امنی ــه مناف ــم ک گفتی
ــکی و  ــی و موش ــوان دفاع ــش ت ــه افزای ــد ک ــه دیدن ــم. هم نمی کنی
ــور  ــت کش ــون امنی ــم، چ ــرار دادی ــت ق ــور را در اولوی ــی کش فضای

ــت. ــت اس در اولوی
ــه  ــد. ب ــدی باش ــت صادق الوع ــا دول ــت م ــه دول ــم ک امیدواری

ــود. ــل ش ــودش عم ــان خ ــده در زم ــای داده ش وعده ه
بــه  را  تعــادل  فعــال،  دیپلماســی  بــا  مــردم  شــما  دولــت 
دســتاورد  بزرگتریــن  اســت.  بازگردانــده  خارجــی  سیاســت 
ــار  ــت فش ــه سیاس ــت مفتضحان ــال ها شکس ــن س ــور در ای کش
ــن  ــران ای ــت ای ــت مل ــا مقاوم ــه ب ــوده ک ــا ب ــری آمریکایی ه کث حدا

شــد. میســر  شکســت 
کردیــم.  شــروع  درســتی  مســیر  از  را  کشــور  اداره 
سرنوشــت ملــت را در دســتان بیگانــگان جســتجو نکردیــم. 
قــدرت  کننــده  تضعیــف  کــه  فاصله گــذاری  و  دوگانه ســازی 
ــدان  ــدرت می ــه ق ــم ک ــان دادی ــتیم. نش ــار گذاش ــت کن ــت اس مل
در  می توانــد  دیپلماســی  اســت.  دیپلماســی  قــدرت  نفــع  بــه 
ــاد  ــت اقتص ــی را در خدم ــط خارج ــد. رواب ــامت باش ــت س خدم
ــرا و  ــت تحول گ ــای دول ــان معن ــن هم ــم و ای ــه کار گرفتی ــه ب جامع

اســت. عدالت محــور 
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متعهــد  متخصصیــن  بــه  دســت  فــوالد  صنعــت  توســعه 
داخلــی  تــوان  بــر  تکیــه  بــا  می تــوان  کــه  می دهــد  نشــان 
گذشــته  بــا  را  ایــران  امــروز  وقتــی  آمــد.  فائــق  تحریم هــا  بــر 
تحریم هــای  علی رغــم  کــه  می بینیــم  می کنیــم،  مقایســه 
و  مهندســان  برومنــد،  جوانــان  بــه  همــت  شــکننده،  بســیار 
ــی از  ــه یک ــم ک ــن داری ــرای گفت ــی ب ــای مهم ــان، حرف ه متخصص
ــتان  ــژه در اس ــه  وی ــور ب ــوالد در کش ــت ف ــعه صنع ــوارد آن، توس م
از  یکــی  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  اســت.  خوزســتان 
اســامی  انقــاب  از  پــس  مهــم  حرف هــای  و  دســتاوردهای 
اســت کــه می بایســت بیــش از پیــش توســعه یابــد. بنابرایــن 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  فوالدســازی  طــرح  تــا  اســت  الزم 

شــود.  حمایــت  جانبــه  همــه  صــورت  بــه  خوزســتان 
ــوی  ــا از س ــد دائم ــامی بای ــدس اس ــام مق ــتاوردهای نظ دس

ــود. ــی ش ــان و معرف ــردم بی ــه م ــانه ها ب رس
ــل  ــتاها قب ــیاری از روس ــه بس ــود ک ــام ش ــردم اع ــه م ــد ب بای
چــه  دارای  حاضــر  حــال  در  و  داشــتند  شــرایطی  چــه  انقــاب  از 

هســتند. امکاناتــی 
رئیــس  دســتورات  اجــرای  بــرای  خوزســتان  مســئوالن 
جمهــور بایــد لبــاس رزم بپوشــند تــا مســائل و مشــکات مردم 
مثــل  مســئوالن   کــه  می بیننــد  وقتــی  مــردم  کننــد.  برطــرف  را 
آن هــا زندگــی  می  کننــد، در زمــان  مشــکات تحمــل می کننــد و 

همــواره حامــی نظــام و دولــت خواهنــد بــود.
می کنیــم،  مقایســه  گذشــته  بــا  وقتــی  را  ایــران  امــروز 
کــه  شــکننده  بســیار  تحریم هــای  علی رغــم  کــه  می بینیــم 
کشــور  تــا  دادنــد  هــم  دســت  بــه  دســت  دنیــا  تمــام  تقریبــا 
و  مهندســان  برومنــد،  جوانــان  بــه  همــت  امــا  نکنــد،  رشــد 
داریــم  گفتــن  بــرای  حــرف  دنیــا  در   مــا  همچنــان  متخصصــان، 
کنــد،  محقــق  را  مهــم  ایــن  می توانــد  کــه  مــواردی  از  یکــی  و 
ــتان  ــژه در اس ــه  وی ــور ب ــوالد در کش ــت ف ــعه صنع ــوع توس موض

اســت. خوزســتان 
مراحــل  از  نــوردی  و  فــوالدی  صنایــع  مــا   کشــور  در  امــروز 
توزیــع  و  تبدیــل  و  تولیــد  تــا  اولیــه  مــواد  تامیــن  و  ابتدایــی 
محصــوالت اســتخراج شــده، همــه و همــه بــه  همــت جوانــان 
ــن  ــر ای ــه روز ب ــرد و روز ب ــورت می گی ــل ص ک در داخ ــا ــن آب و خ ای

می شــود.  افــزوده  ارزآور  صنایــع 
نیازهــای  ضروری تریــن  از  یکــی  فــوالد  صنعــت  بــه  نیــاز 
را  داخلــی  مشــکات  از  بســیاری  آن  توســعه  و  اســت  کشــور 
ــت را از واردات  ــم مل ــوالت ه ــن محص ــادرات ای ــد. ص ــل می کن ح
ــود. ــد می ش ــش تولی ــق و جه ــبب رون ــم س ــد و ه ــات می ده نج

اقتصــاد  بحــث  در  رهبــری  معظــم  مقــام  فرمــان  بــه 
کننــد  فراهــم  را  زمینــه ای  و  بســتر  بایــد  مســئوالن  مقاومتــی 
مــا  همــه  باشــد.  تولیــد  ملــی  اقتصــاد  محــور  و  تــوان  و  تکیــه  تــا 
منطقــه  ایــن  در  کــه  هســتیم  عزیــزی  شــهدای  خــون  مدیــون 
بــه  رســیدگی  بنــده  دغدغــه  اســت.  شــده  ریختــه  مقــدس 
نابرخــوردار  مــن  نظــر  از  اســت.  نابرخــوردار  و  محــروم  مناطــق 
جایــی اســت کــه توجــه مســئولین دور بــوده اســت. از آنجایــی 
می بایســت  هســتیم،  خوزســتان  ک  خــا مدیــون  مــا  همــه  کــه 
بیــش از پیــش توجــه ویــژه ای بــه ایــن اســتان داشــته باشــیم.

ــتر  ــا صنعــت بیش بــه طــور مثــال قبــل از انقــاب یکــی دو ت
و  زیــاد  صنایــع  کنــون  ا هــم  امــا  نبــود  خوزســتان  اســتان  در 
اســت.  کســین  ا فــوالد  آن  بــارز  نمونــه  کــه  هســتند  مهمــی 
ــم  ــتاوردهای مه ــی از دس ــتان یک ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ش
ــش  ــش از پی ــت بی ــه می بایس ــت ک ــامی اس ــاب اس ــد از انق بع
ــت اندرکاران  ــه دس ــاش همه جانب ــا ت ــدم ب ــد. معتق ــعه یاب توس
ــا  ــد ت ــت کنن ــه حمای ــد هم ــر، بای ــئوالن دیگ ــهامداران و مس و س
ــته  ــین برداش کس ــوالد ا ــازی ف ــرح فوالدس ــدازی ط ــع راه ان موان
ــوه  ــتن و می ــر نشس ــه ثم ــاهد ب ــه  زودی ش ــاءالله ب ــا انش ــود ت ش

باشــیم. آن  دادن 
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ــی،  ــی و معدن ــرکت های صنعت ــازمانی ش ــارت س ــی چ ــد و تعال ــرای رش ــژه ب ــه وی ــل ب ــه بین المل ــترس در عرص ــل دس ــای قاب ــن فراینده ــی از مهم تری   یک
ــی  ــم و اساس ــد گام مه ــروش، می توان ــد و ف ــه تولی ــردی در زمین ــای عملک ــتندنگاری فراینده ــت. مس ــال اس ــول س ــا در ط ــتندنگاری عملکرده مس
کســین خوزســتان بــه عنــوان یکــی از شــرکت های پیشــرو در صنعــت  در راســتای ترســیم چشــم اندازی روشــن بــه حســاب آیــد. شــرکت فــوالد ا
اســاس  بــر  کتــاب  یــک  فرمــت  در  شــرکت  تولیــدی  عملکردهــای  مســتندنگاری  مقولــه  بــه  راهبــردی  و  خــاص  نگاهــی  بــا  همــواره  منطقــه،  فــوالد 

اســتانداردهای بین المللــی، گام مهمــی بــرای رشــد و تعالــی ایــن مجموعــه در چشــم انداز آِینــده بــه وجــود آورده اســت. 

سخن مدیر مسئول

سلمان قربان زاده

ســازمان ها،  اســتراتژی  تدویــن  امــروزه 
و  صنعتــی  مختلــف  شــرکت های  و  نهادهــا 
ــی  ــه صنعت ــای جامع ــاس نیاز ه ــر اس ــی ب معدن
نیازهــای  ترســیم  می گیــرد.  شــکل  معاصــر 
چشــم انداز  یــک  بــه  رســیدن  بــرای  اساســی 
ســازوکار  می توانــد  کــه  موفقیت آمیــز  و  امــن 
عرصــه  در  را  متعــدد  نهادهــای  و  ســازمان ها 
مــد  همــواره  بخشــد،  ارتقــا  بین المللــی 
استراتژیســت های  و  ارشــد  مدیــران  نظــر 

اســت.  صنعتــی  شــرکت های 
اســتراتژی های  مهم تریــن  از  یکــی 
عرصــه  در  متولــی  نهادهــای  و  ســازمان ها 
ــتای  ــو در راس ــه جل ــه روز و رو ب ــگاه ب ــت، ن صنع
ــگاه  ــوع ن ــن ن ــت. ای ــداف راهبــردی اس ــق اه تحق
بین المللــی،  اســتانداردهای  از  پیــروی  بــا 
ــای  ــا و ارتق ــود فراینده ــر بهب ــاوه ب ــد ع می توان
بــرای  پیش زمینــه ای  تولیــد،  اســتراتژی 
باشــد.  دورُبــرد  نــگاه  یــک  در  صنایــع  توســعه 
ــت و  ــه ثب ــوان ب ــاص می ت ــای خ ــه نگاه ه از جمل
اســتراتژیک  و  فنــی  تولیــدی،  تاریخچــه  ضبــط 
بــه  کــرد.  اشــاره  ســازمان ها  و  شــرکت ها 
ــن  ــرای تبیی ــازمان ها ب ــک از س ــر ی ــه ه ــوری ک ط
جامعــه  نیــاز  اســاس  بــر  تولیــد  اســتراتژی 
ــان  ــه و پای ــدا، میان ــه ابت ــژه ب ــی وی ــر، نگاه معاص
ســازمانی  تعالــی  و  رشــد  ســاالنه  فرایندهــای 

. رنــد ا د
دســتیابی  بــرای  فرایندهــا  ســنجش 
ســازمان ها  عملکــرد  از  دقیــق  ارزیابــی  بــه 
شــیوه  در  بررســی  مــورد  مــوارد  دیگــر  از   ،
اســتراتژی  تبییــن  بــرای  برنامه ریــزی 
ســنجش  و  ضبــط  ثبــت،  اســت.  ســازمان ها 
یــک  ســاختارمند  عــرض  و  طــول  در  فرایندهــا 
ــی و  ــی، فن ــی علم ــه مبان ــر پای ــژه ب ــه وی ــازمان ب س
ــده  ــد تضمین کنن ــواره می توان ــتاندارد، هم اس
گــر  ا آیــد.  شــمار  بــه  ســازمان ها  تعالــی  و  رشــد 

صنعتــی،  شــرکت های  و  نهادهــا  ســازمان ها، 
ــه  ــال ب ــدای س ــد را در ابت ــتراتژی تولی ــن اس تبیی
ــنجش  ــد، س ــر می گیرن ــم درنظ ــک مه ــوان ی عن
همــان  پایــان  در  اســتراتژی  تبییــن  ارزیابــی  و 
اســت.  کتمــان  غیرقابــل  ضرورتــی  هــم  ســال 
ارزیابــی  بــرای  هســتند  موظــف  شــرکت ها 
و  چالش هــا  دســتاوردها،  همــه  فرایندهــا، 
را  زیرمجموعــه  واحدهــای  پرســنل  عملکــرد 
ضبــط  و  ثبــت  مکتــوب،  ســند  یــک  عنــوان  بــه 
مکتوباتــی  چنیــن  بــه  دســتیابی  نماینــد. 
ارزیابــی،  رونــد  تســهیل  بــر  عــاوه  می توانــد 
تاریخچــه  از  شــگرفی  میــراث  و  گنجینــه  
دهــد.  قــرار  آینــدگان  اختیــار  در  ســازمان ها 

میراثی گرانبها در طاقچه یک کتاب
استراتژیســت های  از  بســیاری 
ســازمان ها  کــه  هســتند  معتقــد  بین المللــی 
ــود را  ــد خ ــه رش ــد رو ب ــد رون ــی می توانن در صورت
ــی  ــه نگاه ــد، ک ــظ کنن ــده حف ــم انداز آین در چش
گذشــته  در  شــده  طــی  فرایندهــای  بــه  ویــژه 
موضــوع  ایــن  اهمیــت  علــت  بی اندازنــد. 
می توانــد  کــه  تاریخچــه ای  بــه  برمی گــردد 
یــک  پرســنل  و  مدیــران  مواجهــه  نحــوه 
پدیده هــای  بــه  نســبت  را  صنعتــی  مجموعــه 
کــه  آنچــه  نمایــد.  ترســیم  جدیــد  صنعتــی 
هســتند،  معتقــد  آن  بــه  استراتژیســت ها 
ــای  ــد در مجموعه ه ــد رش ــه فراین ــت ک ــن اس ای
ــی  ــن باق ــته، الک ــه گذش ــه ب ــدون توج ــی ب صنعت
از  گذشــته  در  ســازمان ها  عملکــرد  می مانــد. 
عنــوان  بــه  صنعتــی  استراتژیســت های  نــگاه 
می توانــد  کــه  اســت  آینــده  برابــر  در  آینــه ای 
ــول  ــد در ط ــراغ تولی ــدن چ ــن ش ــر روش ــاوه ب ع
ــرای  ــودآوری را ب ــش س ــم انداز، افزای ــک چش ی
و  خــرد  نهادهــای  و  ســازمان ها  شــرکت ها، 

باشــد.  داشــته  پــی  در  کان 

ــه  ــگاه ب ــیم ن ــای مهــم در ترس ــی از راه ه یک
ــازی  ــته و مکتوب س ــه گذش ــژه ب ــگاه وی ــده، ن آین
بــرای  اســت.  ســازمان ها  شــفاهی  تاریــخ 
ســازمان ها،  شــفاهی  تاریــخ  بــه  دســتیابی 
عــاوه بــر ثبــت آمــار و ارقــام تولیــدی، ترســیم 
بــه  مجموعــه ای  هــر  پرســنل  و  مدیــران  نــگاه 
برخــوردار  بســیاری  اهمیــت  از  تولیــد،  امــر 
ــران  ــگاه مدی ــا و ن ــازی آماره ــت. مکتوب س اس
بــه  نســبت  ارزش گــذاری  ضمــن  می توانــد 
مالــی،  ســال  یــک  طــول  در  واحدهــا  عملکــرد 
چشــم انداز  طــول  در  را  واحــد  هــر  جایــگاه 
روشــن  بــا  کنــد.  نشــانه گذاری  اســتراتژیک 
ــاد  ــن ایج ــتراتژیک، ضم ــم انداز اس ــدن چش ش
آینــده،  خــم  و  پیــچ  پــر  مســیر  در  شــفافیت 
نصیــب  ســال  ابتــدای  در  مضــاف  اشــتیاقی 
واســطه  بــه  تــا  می شــود  پرســنل  و  مدیــران 
چنــد  رشــد  بــرای  دوبــاره  شــروعی  بتواننــد  آن 

آورنــد.  پدیــد  عملکردهــا  برابــری 

فوالد اکسین در قاب تاریخچه مکتوب
بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
در  راهبــردی  شــرکت های  از  یکــی  عنــوان 
خاورمیانــه،  و  ایــران  فــوالدی  صنایــع  زمینــه 
اســتراتژی های  گرفتــن  درنظــر  بــا  همــواره 
اهــداف  بــه  دســتیابی  پــی  در  کارآمــد،  و  نویــن 
ــا دارا  ــرکت ب ــن ش ــت. ای ــم اس ــتراتژیک و مه اس
ــد، در  ــوان و متعه ــرب، ج ــای مج ــودن نیروه ب
مســیر تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باال 
ــیمی گام  ــت، گاز و پتروش ــع نف ــژه در صنای ــه وی ب
ــرکت  ــن ش ــوان ای ــت ج ــگاه مدیری ــی دارد. ن برم
مکتوب ســازی  و  ضبــط  ثبــت،  ضــرورت  بــه 
فرایندهــای  زمینــه  در  ویــژه  بــه  عملکردهــا 
بــرای  را  منحصربه فــردی  موقعیــت  تولیــد، 

اســت. آورده  وجــود  بــه  مجموعــه  ایــن 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  امــروزه 
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زمینــه  در  راهبــردی  نگاهــی  بــا  خوزســتان 
گام هــای  اســتراتژیک،  محصــوالت  تولیــد 
خــود  عملکــردی  کارنامــه  ثبــت  بــرای  اساســی 
اســت.  برداشــته  ســاالنه  عملکــرد  طــول  در 
چــاپ  زمینــه،  ایــن  در  مهــم  مــوارد  از  یکــی 
شــرکت  ســاالنه  عملکــرد  عنــوان  بــا  کتابــی 
ــرای  ــاری ب ــال ج ــه در س ــت ک ــین اس کس ــوالد ا ف
ایــن  چــاپ  مــی رود.  چــاپ  زیــر  بــه  دومین بــار 
مجموعــه  مهــم  راهبردهــای  از  یکــی  کتــاب 
روابــط  مدیریــت  ویــژه  بــه  کســین  ا مدیریتــی 
روابــط  مدیریــت  می آیــد.  شــمار  بــه  عمومــی 
ــی و  ــات داخل ــی ارتباط ــوان متول ــه عن ــی ب عموم
اســتانداردهای  از  پیــروی  بــا  شــرکت،  خارجــی 
فرایندهــای  ثبــت  زمینــه  در  بین المللــی 
ــدی  ــدون و هدفمن ــزی م ــردی، برنامه ری عملک

اســت.  کــرده  تبییــن  زمینــه  ایــن  در 
در  راهبــردی  برنامه هــای  تبییــن 
فــوالد  شــرکت  عمومــی  روابــط  مجموعــه 
ســال،  کتــاب  چــاپ  طریــق  از  ویــژه  بــه  کســین  ا
قابــل  کارنامــه  فراهم ســازی  بــر  عــاوه 
راه  چــراغ  می توانــد  مدیــران،  بــرای  دســترس 
ــن  ــده روش ــنل آین ــران و پرس ــرای مدی ــده را ب آین
روابــط  مهــم  راهبردهــای  از  یکــی  نمایــد. 
عملکــرد  ضبــط  و  ثبــت  کســین،  ا عمومــی 
ــازی  ــتای شفاف س ــف در راس ــای مختل دوره ه
اســت.  مجموعــه  ایــن  تولیــد  عملکردهــای 
ــی فوالد  ــط عموم ــد رواب ــای واح ارزش راهبرده
عملکــردی،  کتــاب  چــاپ  زمینــه  در  کســین  ا

و  تولیــد  اســتراتژی  تبییــن  بــه  می توانــد 
ــده  ــرکت در آین ــن ش ــی ای ــای بین الملل راهبرده

نمایــد.  توجهــی  شــایان  کمــک  نزدیــک، 
مســتندنگاری  کــه  مــواردی  از  یکــی 
مجموعــه  در  ویــژه  بــه  را  تولیــد  فرایندهــای 
مهــم  ضــرورت  یــک  عنــوان  بــه  کســین  ا
در  کافــی  اطاعــات  نبــود  می کنــد،  مطــرح 
طــول  در  عملکردهــا  مکتوب ســازی  زمینــه 
گذشــته  رویــه  اســت.  گذشــته  ســال   1۳
عملکــردی  کتــاب  چــاپ  فقــدان  زمینــه  در 
مدیــران،  بــه  مکتــوب  گزارشــی  ارائــه  جهــت 
ــور،  ــوالد کش ــه ف ــهامداران و جامع ــنل، س پرس
چــاپ  ســمت  بــه  رفتــن  بــرای  مهمــی  انگیــزه 
طــی  شــرکت  ایــن  تولیــد  عملکردهــای  کتــاب 

می آیــد.  شــمار  بــه  اخیــر  ســال های 
چــاپ  طریــق  از  مکتــوب  گــزارش  ارائــه 
و  ســهامداران  میــان  آن  توزیــع  و  کتــاب 
کســین  ا فــوالد  مجموعــه  ذی نفعــان  تمــام 
خوزســتان، می توانــد عــاوه بــر ایجــاد شــبکه 
پیرامــون  نظــر  تبــادل  راســتای  در  کی  اشــترا
ــن  ــرای تبیی ــی ب ــن مهم ــا، تضمی ــود فراینده بهب
مدیــران  راهبــردی  سیاســت گذاری های 

باشــد.  آینــده 

چشم انداز مستندنگاری اکسین
ــرورت  ــروزه بــه عنــوان یــک ض آنچــه کــه ام
نهادهــای  و  ســازمان ها  در  کتمــان  غیرقابــل 
از  گاهــی  آ می شــود،  گرفتــه  درنظــر  فــوالدی 

شــرکت های  در  تولیــد  مدیریــت  چگونگــی 
نحــوه  مســتندنگاری  اســت.  مختلــف 
می توانــد  ســاالنه،  عملکردهــای  و  مدیریــت 
شــرکت ها  ســودآوری  و  رشــد  تولیــد،  مســیر 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  نمایــد.  تضمیــن  را 
در  موضــوع  ایــن  از  تبعیــت  بــا  خوزســتان 
بــرای  مهمــی  گام  گذشــته،  ســال  دو  طــول 
تولیــدی  عملکردهــای  مســتندنگاری 

اســت.  برداشــته 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  عملکــرد 
در  آن  مســتندنگاری  و   1400 ســال  در 
را  زمینــه  شــده،  طراحــی  کتــاب  یــک  قالــب 
تولیــد،  مســیر  در  کارکنــان  اشــتیاق  بــرای 
تبییــن  و  تولیــدی  فقدان هــای  شناســایی 
همــان  رفــع  بــرای  کارآمــد  اســتراتژی های 
ــط  ــه رواب ــی آورد. مجموع ــود م ــه وج ــا ب فقدان ه
درنظــر  بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  عمومــی 
ترســیم  و  تشــریح  تبییــن،  ضــرورت  گرفتــن 
ذیــل  مجموعــه  ایــن  عملکــردی  فرایندهــای 
افزایــش  راســتای  در  مهمــی  گام  کتــاب،  یــک 
تضمیــن  و  مشــتریان  رضایت منــدی  ســطح 
ــت.  ــته اس ــک برداش ــده نزدی ــودآوری در آین س
ــا  ــاری ب ــال ج ــول س ــتراتژیک در ط ــد اس ــن واح ای
زمینه هــای  در  متعــدد  داده هــای  جمــع آوری 
تجهیــزات،  صــادرات،  فــروش،  تولیــد، 
ســال  کتــاب  چــاپ  ضــرورت   ،... و  تکنولــوژی 
کســین خوزســتان را بیــش از  مجموعــه فــوالد ا

کــرد. ترســیم  گذشــته 
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اتخــاذ  توســعه،  مفهــوم  مهــم  مولفه هــای  از  یکــی 
تولیــد  تکنولــوژی  توســعه  راســتانی  در  نویــن  رویکردهــای 
جهانــی  امــکان  تولیــد،  تکنولــوژی  توســعه  بــا  اســت. 
همیــن  کــه  می آیــد  فراهــم  صنعتــی  ســازمان های  شــدن 
بــه  جهــان  مهــم  صنایــع  و  کشــورها  بــرای  می توانــد  امــر 
برســد.  نظــر  بــه  حیاتــی  و  ضــروری  فــوالد،  صنعــت  در  ویــژه 
توســعه  مســیر  در  کاربــردی  و  نویــن  اســتراتژی های  تبییــن 
ــم در  ــکاری مه ــد راه ــاال می توان ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب محص
ــتا  ــن راس ــود. در ای ــوب ش ــه محس ــعه همه جانب ــتای توس راس
ــه  ــون نقش ــتان پیرام ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــگار ش خبرن
آســیابان  امیــن  آقــای  جنــاب  بــا  صنعتــی  مجموعــه  ایــن  راه 
ــیابان  ــت. آس ــته اس ــو نشس ــه گفتگ ــرکت ب ــن ش ــل ای مدیرعام
بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  کــه  اســت  معتقــد 

ورق هــای  تولیــد  تکنولــوژی  به روزتریــن  بــودن  دارا  واســطه 
فــوالدی بــا ارزش افــزوده بــاال جهــت اســتفاده در صنایــع 

می توانــد  پتروشــیمی،  و  گاز  نفــت،  همچــون  راهبــردی 
ضمــن تامیــن کامــل نیازهــای داخلــی، نقــش و جایــگاه 

کنــد. ایفــا  بین الملــل  عرصــه  در  ویــژه ای 

مدیر عامل شرکت فوالد اکسین خوزستان:

فوالد اکسین خوزستان
   در مسیر توسعه همه جانبه 
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فــوالد  شــرکت  تاســیس  ضــرورت 
اکســین خوزســتان در میــان صنایــع کشــور 

؟ چیســت
نفــت  عظیــم  ذخایــر  وجــود  بــه  توجــه  بــا 
صنایــع  همچنیــن  و  کشــور  در  موجــود  گاز  و 
شــامل  صنایــع  ایــن  بــه  وابســته  ســنگین 
ــت  ــال نف ــوط انتق ــی، خط ــیمی، نیروگاه پتروش
ــه  ــی و ... ب ــوط صادرات ــی و خط ــبکه مل و گاز در ش
صنعتــی  زیرســاخت های  از  بخشــی  عنــوان 
و  کشــور  اقتصــادی  توســعه  خدمــت  در 
آب هــای  بــه  خوزســتان  اســتان  نزدیکــی  نیــز 
اســتراتژیک  زمینــی  مرزهــای  وجــود  و  آزاد 
امــکان  همــراه  بــه  همســایه  کشــورهای  بــا 
ــته  ــدی وابس ــول تولی ــوع محص ــر ن ــادرات ه ص
ــی،  ــنجی های سیاس ــع، امکان س ــن صنای ــه ای ب
ــال 1۳84  ــه در س ــد ک ــب ش ــادی و ... موج اقتص
کســین  ا فــوالد  شــرکت  ثبــت  بــه  تصمیــم 
تولیدکننــده  اولیــن  عنــوان  بــه  خوزســتان 
ــا  ــده ب ــی ش ــات حرارت ــض و عملی ــای عری ورق ه
ــن  ــود. بنابرای ــه ش ــواز گرفت ــهر اه ــت ش محوری
ایــن  وقــت،  دولــت  خــوب  حمایت هــای  بــا 
روز  تکنولــوژی  بــا   1۳88 ســال  در  کارخانــه 
نمــود  فعالیــت  بــه  شــروع  و  راه انــدازی  دنیــا 
اســاس  و  پایــه  عنــوان  بــه  حاضــر  حــال  در  و 
کشــور  و اســتراتژیک  ملــی  صنایــع  پشــتیبانی 

می شــود. شــناخته 
ایــن  فعالیــت  اساســی  بخش هــای 
المللــی،  بیــن  عرصــه  در  نظیــر  کــم  کارخانــه 
فــوالدی  عریــض  ورق هــای  تولیــد  شــامل 
بــرای مخــازن ذخیــره و خطــوط انتقــال نفــت، 
صنایــع  پتروشــیمی،  محصــوالت  و  گاز 
نیروگاهــی،  ماشین ســازی،  صنایــع  دریایــی، 
اســت.  ... و  فلــزی  ســازه های  خودروســازی، 

ــوالد  ــرکت ف ــای ش ــن چالش ه مهم تری
اکســین خوزســتان از ابتــدای راه انــدازی تــا 

بــه امــروز چیســت؟
و  نصــب  بــرای  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  تجهیــزات  راه انــدازی 
بســیاری  ســرمایه گذاری های  خوزســتان، 
صــورت گرفــت، لــذا بــرای جبــران هزینه هــای 
پــس   بایســت  مــی  شــده،   انجــام  عملیاتــی 
زمــان  حداقــل  در  کارخانــه  راه انــدازی  از 
توزیــع  و  تولیــد  راندمــان  کثــر  حدا بــه  ممکــن 
کــه  می کــرد  پیــدا  دســت  محصــول  پایــدار 
ــدا  ــق پی ــی تحق ــل مختلف ــه دالی ــوع ب ــن موض ای
تولیــد   1۳88 ســال  در  کــه  طــوری  بــه  نکــرد؛ 
ســاالنه شــرکت حــدود 68 هــزار تــن، مجمــوع 
تولیــد ســال 1۳88 تــا 1۳90 حــدود 720 هــزار تــن 
 API محصــوالت  تولیــد  اســت. از طرفــی  بــوده 

حــدود   1۳96 پایــان  تــا  و  شــروع   1۳9۳ ســال  از 
امــر،  همیــن  کــه  اســت  بــوده  تــن  هــزار   2۵
بــرای  پلکانــی  مالــی  چالش هــای  و  مشــکات 
شــرکت بــه وجــود آورد. بــا توجــه بــه موضوعــات 
کشــور،  اقتصــادی  شــرایط  کنــار  در  فــوق 
ــخت  ــیار س ــا بس ــران آن ه ــازار و ... جب ــرایط ب ش

شــد.  پیچیــده  و 
چالش هایــی  اتفاقــات،  ایــن  از  پــس 
هــزار   200 )حــدود  فــروش  تعهــدات  شــامل 
بحرانــی  حالــت  بــه  را  شــرکت  شــرایط  تــن(، 
رهایــی  بــرای   1۳97 ســال  در  لــذا   داد؛  ســوق 
نجــات  راســتای  در  آمــده  پیــش  شــرایط  از 
بــه  اقتصــادی  ورشکســتگی  از  کارخانــه 
بــه  وابســته  ملــی  صنایــع  بــه  کمــک  همــراه 

ــت  ــا حمای ــتان، ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ش
ویــژه  حمایت هــای  و  اســتانی  مســئولین 
تغییــرات  ســهامداران،  و  دولــت  طــرف  از 
ــه  ــد ک ــود آم ــه وج ــرکت ب ــطح ش ــده ای در س عم
زمینــه را بــرای تغییــر اســتراتژی های فــروش، 
نیــاز  مــورد  یدکــی  قطعــات  و  تختــال  تامیــن 
ــنواتی  ــدات س ــع تعه ــزی رف ــه، برنامه ری کارخان
صفــر  بــه   1400 ســال  پایــان  تــا  )کــه  فــروش 

آورد. وجــود  بــه   ... و  می رســند( 
ــنل  ــت پرس ــی و هم ــای بیرون ــا حمایت ه ب
ســه  طــی  شــرکت  داخــل  بازرگانــی  و  فنــی 
توجهــی  قابــل  درآمدهــای  گذشــته،  ســال 
بــرای شــرکت تحقــق یافــت کــه زمینــه را بــرای 
آورد.  وجــود  بــه  قبــول  قابــل  ســودآوری 
توجــه  بــا  می شــود  پیش بینــی  بنابرایــن 
شــرایط  شــده،  طراحــی  اولیــه  بودجــه  بــه 
ظهــور  منصــه  بــه   1401 ســال  در  مطلوب تــری 

. برســد
چالش هــای  مهم تریــن  حــال،  ایــن  بــا 
کســین عبارتنــد از: 1- نداشــتن  شــرکت فــوالد ا
نبــودن  کافــی   -2 فوالدســازی  کارخانــه 
تامیــن  بــرای  گــردش  در  ســرمایه  و  نقدینگــی 
اســتراتژی  اجــرای  و  اولیــه  مــواد  درصــدی   100

ــوالت ۳-  ــام محص ــرای تم ــتقیم ب ــروش مس ف
برخــی  در  انــرژی  حامل هــای  کمبــود  بحــران 
محدودیت هــای  ایجــاد  و  ســال  فصــول  از 

دولــت. توســط  اجبــاری  تولیــدی 

فــوالد  شــرکت  اقدامــات  مهم تریــن 
اکســین خوزســتان در مســیر خودکفایــی 
بــوده  چــه  اخیــر  ســال های  طــی  تولیــد 

اســت؟
از  شــرکت  نیــاز  مــورد  تختــال  عمــده 
می شــود  تامیــن  کشــور  داخــل  فوالدســازان 
تــا  راه انــدازی  آغازیــن  ســال های  طــول  در  کــه 
تختال هــای  از  عمــده ای  بخــش   ،1۳97 ســال 
وجــود  عــدم  دلیــل  بــه  کارخانــه  نیــاز  مــورد 
در  تختال هــا  نــوع  ایــن  ســاخت  تکنولــوژی 
ــره ای  و  ــی، ک ــرکت های چین ــور، از ش ــل کش داخ

می شــد.  تامیــن  برزیلــی 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  پیشــنهاد  بــا 
مشــارکت  بــا  فنــی  کارگروهــی  خوزســتان، 
شــرکای  اصفهــان،  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
نفــت  وزارت  حــوزه  شــرکت های  بازرگانــی، 
الزم  اقدامــات  کارگــروه،  ایــن  ذیــل  و  تشــکیل 
بومی ســازی  پیرامــون  تحقیقــات  جهــت 
ــت  ــه جه ــاز کارخان ــورد نی ــاص م ــای خ تختال ه
ورق هــای  جملــه  از  عریــض  ورق هــای  تولیــد 
خــط  ملــی  پــروژه  در  نیــاز  مــورد  تــرش  محیــط 
ــک  ــه جاس ــوره ب ــی گ ــام صادرات ــت خ ــال نف انتق
نتایــج  بــا  خوشــبختانه  کــه  گرفــت  صــورت 
کشــور  نیــاز  لــذا  بــود.  همــراه  موفقیت آمیــز 
ورق هــای  و  تختال هــا  نــوع  ایــن  واردات  بــرای 
در  و  یافــت  خاتمــه  همیشــه  بــرای  مربوطــه 
نیــاز  مــورد  تختال هــای  تمامــی  حاضــر  حــال 
داخلــی  فوالدســاز  شــرکت های  از  کارخانــه 

می شــوند. تامیــن 
کســین،  ا فــوالد  شــرکت  کــه  آنجــا  از 
تولیدکننــده محصــوالت اســتراتژیک شــامل 
ــواد  ــه م ــذا ب ــت، ل ــوالدی اس ــاص ف ــای خ ورق ه
کــه  فوالدســازانی  دارد.  نیــاز  خاصــی  اولیــه 
مــواد  می تواننــد  کشــور  در  حاضــر  حــال  در 
ــوالد  ــای ف ــد ورق ه ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــه م اولی
محــدود  بســیار  کننــد،  تامیــن  را  کســین  ا
هســتند. بــه طــور مثــال، شــرکت فــوالد مبارکــه 
نقــش  کســین  ا فــوالد  کنــار  در  اصفهــان 
از  خــام  نفــت  لولــه  خــط  اجــرای  در  را  بســزایی 
ــرد. ــا ک ــک ایف ــدر جاس ــه بن ــوره ب ــی گ ــه نفت پایان

بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
دنیــا  روز  تکنولــوژی  و  تجهیــزات  داشــتن 
و  عریــض  فــوالدی  ورق هــای  تولیــد  بــرای 
پرســنل  داشــتن  و  شــده  حرارتــی  عملیــات 
تکنولــوژی،  تلفیــق  بــا  ایــن زمینــه،  در  مجــرب 

برنامه ریــزی  اســاس  بــر 
فــوالد  شــرکت  اســتراتژیک 
افــق  تــا  خوزســتان  اکســین 
ســال 1۴۰5، صــادرات پایــدار 
بــه  فــوالدی  محصــوالت 
ــی  ــع اصل ــی از مناب ــوان یک عن
ســودآوری  و  درآمــد  رشــد 
شــرکت تعییــن شــده اســت.
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شکســته  را  انحصــار  مرزهــای  تجربــه،  و  علــم 
زمینــه  ایــن  در  دســتاورد ها  جملــه  از  اســت. 
ــژه  ــای API۵L X80 وی ــد ورق ه ــه تولی ــوان ب می ت
بــا  کــه  کــرد  اشــاره  بــاال  فشــار  تحــت  لوله هــای 
محصــول،  ایــن  تولیــد  فرمــول  بــه  دســتیابی 
خودکفایــی را بــرای کشــور از نظــر واردات ایــن 

آورد. ارمغــان  بــه  محصــوالت  نــوع 

در  اقداماتــی  و  سیاســت ها  چــه 
زمینــه صــادرات محصــوالت شــرکت فــوالد 

اســت؟ شــده  تبییــن  اکســین 
ــات  ــوالت، اقدام ــادرات محص ــوزه ص درح
گذشــته  ســال  ســه  طــی  بسیارمناســبی 
ــت گذاری وزارت  ــت. سیاس ــه اس ــورت گرفت ص
ــاژی  لی ــوالت آ ــادرات محص ــوزه ص ــت در ح صم
صنعــت  در  ویــژه  بــه  بــاال  افــزوده  ارزش  بــا  و 
ــه  ــین ب کس ــوالد ا ــرای ف ــت را ب ــن فرص ــوالد، ای ف
مناســبی  برنامه ریــزی  بتوانــد  کــه  آورد  وجــود 
انجــام  صــادرات  جملــه  از  حوزه هــا  تمامــی  در 
ــوالت  ــادرات محص ــه ص ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ده
ــی تامین  ــی از منابــع اصل لیــاژی ایــن شــرکت یک آ
منابــع ارزی واردات قطعــات یدکــی کارخانــه بــه 
قطعــات  محــل،  ایــن  از  لــذا  می آیــد،  حســاب 
ــتیبان  ــای پش ــون غلطک ه ــتراتژیک همچ اس
تولیــد  خــط  پایــداری  کــه  شــد  وارد  تولیــد  خــط 

کارخانــه را بــه دنبــال داشــت. 

اســتراتژیک  برنامه ریــزی  اســاس  بــر 
افــق  تــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
محصــوالت  پایــدار  صــادرات   ،140۵ ســال 

اصلــی  منابــع  از  یکــی  عنــوان  بــه  فــوالدی 
تبییــن  شــرکت  ســودآوری  و  درآمــد  رشــد 
و  اقدامــات  راســتا  ایــن  در  اســت.  شــده 
توســعه  جهــت  مختلفــی  اســتراتژی های 
در  حضــور  و  موجــود  صادراتــی  بازارهــای 
علی رغــم  گرفــت.  صــورت  جدیــد  بازارهــای 
الیــه  چنــد  و  مختلــف  تحریم هــای  وجــود 
و  کشــتیرانی  بانکــی،  مالــی،  حوزه هــای  در 
بخــش  ایــن  در  مهمــی  دســتاوردهای   ،...
شــامل  کــه  پذیرفــت  صــورت   1400 ســال  طــی 
توســعه  همــراه  بــه   APIورق هــای صــادرات 
کشــور   1۵ و  قــاره  ســه  بــه  صادراتــی  بازارهــای 
قــاره  بــه  ورق  صــادرات  اولیــن  کنــار  در  دنیــا 
در  مختلــف  رکوردهــای  کســب  و  آفریقــا 
ســالیانه  ارزآوری  و  ماهیانــه  صــادرات  حــوزه 

  . د می شــو

اکســین  فــوالد  شــرکت  چشــم انداز 
می کنیــد؟ ارزیابــی  چگونــه  را  خوزســتان 

کســین خوزســتان،  رســالت اصلــی فــوالد ا
و  گاز  و  نفــت  عظیــم  صنایــع  نیــاز  بــه  پاســخ 
جلوگیــری  جهــت  در  ملــی  بــزرگ  پروژه هــای 
از  ارز  خــروج  و  محصــوالت  بی رویــه  واردات  از 
ــال  ــه دنب ــتا، ب ــن راس ــن همی ــت. در ای ــور اس کش
عرضــه  و  تولیــد  زنجیــره  تکمیــل  و  توســعه 
توســعه ای  برنامه هــای  فــوالدی،  محصــوالت 
و  فوالدســازی  واحــد  احــداث  ازجملــه 
ایجــاد  باعــث  خــود  کــه  هســتیم  ریخته گــری 

می شــود. افــزوده  ارزش 
ــری  ــازی و ریخته گ ــد فوالدس ــداث واح اح
منجــر  امــر  ایــن  بــه  مســتقیم  احیــا  کنــار  در 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  کــه  شــد  خواهــد 
اولیــه  مــواد  و  اســلب  خریــد  بــه  نیــازی  دیگــر 
از ســایر فوالدســازان کشــور نداشــته باشــد. 
کســین  ا فــوالد  مجموعــه  ترتیــب،  ایــن  بــه 
احیــا  شــامل  کاملــی  فــوالدی  مجموعــه  بــه 
نــورد  فوالدســازی،  ریخته گــری،  مســتقیم، 
تبدیــل  نهایــی  محصــوالت  تولیــد  و  ورق 

شــد. خواهــد 
فــوالد  فوالدســازی شــرکت  طــرح  اجــرای 
اقتصــادی  صرفــه  نظــر  از  خوزســتان  کســین  ا
مزایــای  کشــور،  بــرای  افــزوده  ارزش  ایجــاد  و 
از  جلوگیــری  ضمــن  کــه  چــرا  دارد؛  بســیاری 

ــادی  ــق مب ــه از طری ــواد اولی ــلب و م واردات اس
در  توجهــی  قابــل  صرفه جویــی  خارجــی، 

داد. خواهــد  رخ  نیــز  بــرق  و  گاز  مصــرف 

ــین  کس ــوالد ا ــره ف ــل زنجی ــرح تکمی ــر ط گ ا
ــزایی  ــش بس ــد نق ــد، می توان ــرانجام برس ــه س ب
ارزش  بــا  فــوالدی  محصــوالت  تولیــد  در 
آوردن  پاییــن  و  اشــتغال زایی  بــاال،  افــزوده 
حومــه  و  اهــواز  شهرســتان  در  بیــکاری  نــرخ 
ــت  ــت نف ــتقرار صنع ــه اس ــه ب ــا توج ــد. ب ــا کن ایف
کشــور  نیــاز  و  خوزســتان  اســتان  در  گاز  و 
کســین  ا فــوالد  صنایــع،  نــوع  ایــن  توســعه  بــه 
نیــاز  مــورد  محصــوالت  می توانــد  خوزســتان 
صنعــت نفــت و گاز را در همیــن اســتان فراهــم 
آورد. بــا تحقــق ایــن امــر، ضمــن کاهــش هزینــه 
شــرکت های  نیــاز  و  گاز  و  نفــت  لولــه  تامیــن 
بــرای  توجهــی  قابــل  ســودآوری  پتروشــیمی، 
پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  حــوزه  شــرکت های 

یافــت. خواهــد  میســر 
ــوالت  ــودن محص ــاری ب ــه انحص ــه ب ــا توج ب
خوززســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  تولیــدی 
ــن  ــده ای ــوان آین ــه، می ت ــا در منطق ــرایط رقب و ش
شــرکت را طــی ســه ســال آینــده توســعه یافته 
ــدازی  ــا راه ان ــه ب ــت ک ــد اس ــرد و امی ــی ک پیش بین
طــی  الــی  ایــده  شــرایط  فوالدســازی،  طــرح 
فراهــم  کســین  ا شــرکت  بــرای  آتــی  ســال های 

شــود.

اســتقرار  بــه  توجــه  بــا 
صنعــت نفــت و گاز در اســتان 
کشــور  نیــاز  و  خوزســتان 
صنایــع،  ایــن  توســعه  بــه 
خوزســتان  اکســین  فــوالد 
می توانــد محصــوالت مــورد 
نیــاز صنعــت نفــت و گاز را در 
خوزســتان  اســتان  همیــن 

آورد. فراهــم 

بخش هــای اساســی فعالیــت 
در  کم نظیــر  کارخانــه  ایــن 
عرصــه بیــن المللــی، شــامل 
عریــض  ورق هــای  تولیــد 
فــوالدی بــرای مخــازن ذخیــره 
گاز  نفــت،  انتقــال  خطــوط  و 
پتروشــیمی،  محصــوالت  و 
صنایــع  دریایــی،  صنایــع 
نیروگاهــی،  ماشین ســازی، 
ســازه های  خودروســازی، 

اســت.  ... و  فلــزی 
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کســب  بــرای  جشــن ها  تمــام  کنــار   در 
فــوالد  شــرکت  در  مختلــف  موفقیت هــای 
بلــوغ  جشــن  جــای   ،1400 ســال  در  کســین  ا
بــا  کــه  مهمــی  موضــوع  بــود،  خالــی  ســازمانی 
مدیــران  انتخــاب  بــرای  ســهامداران  اعتمــاد 
بــه  مدیرعامــل  حتــی  و  رده  میــان  ارشــد، 
جوانــان متخصــص  و از دل همیــن مجموعــه 
و  افتخــار  قله هــای  فتــح  بــه  منجــر  و  محقــق 

شــد. کســین  ا فــوالد  بــرای  موفقیــت 
شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
برگــزاری  از  بعــد  و   1400 ســال  کســین،  ا فــوالد 

امــا  مجموعــه،  ایــن  موفقیــت  جشــن های 
بنــام  جشــنی  بــود،  خالــی  جشــن  یــک  جــای 

ســازمانی. بلــوغ  جشــن 
و  کســین  ا فــوالد  شــرکت  احــداث  بــا 
مهندســان   1۳88 ســال  در  تحریم هــا  اجــرای 
شــرکت توانســتند بــا تکیــه بــر تــوان جوانــان 
مانــده  باقــی  اشــکاالت  و  نواقــص  متخصــص 
برطــرف  را  ســازنده  کارخانــه  احــداث  از 
در  گرانبهــا  گوهــر  ایــن  راه انــدازی  بــا  و  کــرده 
ورق هــای  بــه  خاورمیانــه  نیــاز  ایــران،  جنــوب 

کنــد. برطــرف  را  فــوالدی  اســتراتژیک 
نوین تریــن  از  کســین  ا فــوالد  کــه  حــاال 
ایــن  تمــام  در  و  اســت  دنیــا  کارخانه هــای 
ــراه  ــف هم ــارات مختل ــب افتخ ــا کس ــال ها ب س

بــوده؛ ایــن افتخــارات حاصــل تکیــه بــر جوانــان 
متخصــص، دانــش فنــی و انگیــزه بــی انتهــای 
افتخــار  قله هــای  فتــح  بــرای  مجموعــه  ایــن 

اســت. بــوده 
  API۵LX80 فــوالدی  ورق  نــورد  کــه  روزی 
در  ایرانــی  هــر  جــای  میشــد  انجــام  شــرکت  در 
کــه  حالــی  در  بــود،  خالــی  تولیــد  فرمــان  اتــاق 
قوانیــن  اجــرای  بــرای  گیــری  تصمیــم  ســختی 
مــی  دیــده  کارکنــان  تمــام  چهــره  در  متالــورژی 
فــوالد  شــرکت  در  اتحــاد  قــدرت  بــاز  امــا  شــد، 
و  داد  نشــان  را  خــود  خوزســتان  کســین  ا
ــد.  ــد ش ــه تولی ــوالدی خاورمیان ــن ورق ف بهتری
از  گذشــته  API5LX80در  ورق هــای 
ایــن  حــاال  و  می شــد  وارد  خارجــی  کشــورهای 

جشن بلوغ سازمانی در سایه 
اعتماد به جوانان متخصص

سخن سردبیر

سعید کوچک زاده
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گاز،  نفــت،  صنایــع  در  اســتراتژیک  کاالی 
کشــتی  و  ســازی  لولــه  ســازی،  ســاختمان 
تبدیــل  و  بومــی  جوانــان  علــم  بــا   ... و  ســازی 
کارخانــه  ایــن  در  فرصت هــا  بــه  تهدیدهــا 
تولیــد می شــود کــه تنهــا بخشــی از افتخــارات 

اســت. شــرکت  ایــن  زریــن 
قــراردادن  ســرلوحه  بــا  و   1400 ســال  در 
گام  درمــورد  رهبــری  معظــم  مقــام  بیانــات 
ــان در  ــت جوان ــا محوری ــامی ب ــاب اس دوم انق
نیــز  شــرکت  ایــن  کشــور،  مهــم  میدان هــای 
ایــن  مدیریــت  خــود  ســهامداران  اعتمــاد  بــا 
مدیریــت  تــا  ارشــد  مدیریــت  از  را  ســازمان 
کــه  ســپرده  افــرادی  بــه  مختلــف  واحدهــای 
صنعــت  در  خــود  عمــر  فعالیت هــای  تمــام 
کــرده  ســپری  شــرکت  همیــن  در  را،  فــوالد 
حتــی  و  مدیــری  تــا  کارگــری  از  و  بودنــد 
پلــه  بــه  پلــه  شــرکت  ایــن  در  را  مدیرعاملــی 

. نــد ه ا ند را گذ
دل  از  بــاال  رده  و  میانــی  مدیــران  انتخــاب 
باعــث  شــرکت  کارگــران  و  کارکنــان  همیــن 
میــان  ارتبــاط  شــناخت  بــرای  پروســه ای  شــد 
و  نداشــته  وجــود  ارشــد  مدیــران  و  کارگــران 
بــزرگ  خانــواده  یــک  و  همدلــی  ایجــاد  ضمــن 
ــار  ــای افتخ ــمت قله ه ــه س ــرکت را ب ــد، ش متح
ســوق دهنــد و توانایی هــای ایــن شــرکت را بــه 

بکشــند. جهانیــان  رخ 
بــا  کســین  ا فــوالد  شــرکت  میــان  ایــن  در 
طــرح  جملــه  از  کار  قوانیــن  صحیــح  اجــرای 
وضعیــت  تبدیــل  مشــاغل،  طبقه بنــدی 
قانــون  مشــمولین  از  توجهــی  قابــل  تعــداد 
افــراد  بکارگیــری  ایثارگــری،  خدمــات  جامــع 
و  ســازمان  مهــم  جایگاه هــای  در  متخصــص 
ــه  ــنل و ... ک ــت پرس ــت معیش ــر وضعی ــز ب تمرک
متخصــص    ً اوال گزینه هــای  بــه  اعتمــاد  ثمــره 
ســازمانی  درون  و   بومــی  بعــد  مراحــل  در  و 
ــه  ــه ب ــن مجموع ــه ای ــه توج ــان داد ک ــت، نش اس
ــرمایه  ــک س ــوان ی ــه عن ــود ب ــانی خ ــروی انس نی

. ســت ا
بلــوغ  ســایه  در  افتخــارات  ایــن  همــه 
و  داده  رخ  کســین  ا فــوالد  شــرکت  ســازمانی 
مدیرعامــل،  برانگیــز  تحســین  اقدامــی  در 
از  کارشناســان  و  رؤســا  مدیــران،  معاونیــن، 
میــان افــرادی انتخــاب شــد کــه ضمــن آمــوزش 
در ایــن شــرکت و کســب تجربــه طــی ســال ها، 
را  ایــران  گران بهــای  گوهــر  ایــن  مدیریــت 
برعهــده گرفتــه و ســود 2۵00 میلیــارد تومانــی را 

کردنــد. خــود  ســهامداران  تقدیــم 
ــرکت  ــک ش ــوان ی ــه عن ــه ب ــین ک کس ــوالد ا ف
ــفافیت  ــق ش ــا تحق ــد، ب ــی می درخش ــن الملل بی
دســتاوردهای  صحیــح،  اســتراتژی   اتخــاذ  و 

بــازار  ســطح  در  اخیــر  ســال   2 طــی  را  مهمــی 
بــه  را  آن  و  نمــوده  کســب  خارجــی  و  داخلــی 
صنعــت  در  بفــرد  منحصــر  نمونــه  عنــوان 

کــرد. معرفــی  کشــور  فــوالد 
تکیــه  بــا  کــه  داد  نشــان  کســین  ا فــوالد 
بــه  می تــوان  جوانــان  تعهــد  و  تخصــص  بــر 
جهانــی  و  اســتراتژیک  مهــم  دســتاوردهای 
می دهــد  نشــان  آن  تاریخچــه  و  یافــت  دســت 
جوانــان  بــه  اعتمــاد  نــگاه،  تغییــر  بــا  کــه 
شــفافیت  و  کار  انجــام  حســن  متخصــص، 
بیــن  چشــمگیر  موفقیت هــای  بــه  توانســته 

برســد. المللــی 
راهبردهــای  تغییــر  بــا  کســین  ا فــوالد 
توســعه محــور پــس از تحــوالت مدیریتــی در 
ــل  ــد مراح ــام رون ــت در انج ــا جدی ــال 1400 و ب س
ــال 1401  ــدرت س ــا ق ــرکت ب ــن ش ــازی ای فوالدس

اســت. نمــوده  آغــاز  را 
ــر  ــنل و تغیی ــر پرس ــد و حص ــی ح ــاش ب ــا ت ب
ســاختمانی  ورق  از  کارخانــه  تولیــدات  عمــده 
ــز  ــاژی و تمرک لی ــای آ ــی، فوالده ــه ورق API نفت ب
عنــوان  بــه  کارکنــان  معیشــت  بــر  جــدی 
ماحصــل  ســازمان  دارایــی  ارزش تریــن  بــا 

می آیــد. حســاب  بــه  مدیریتــی  تغییــرات 
برنامه هــای  از  یکــی  جدیــد  محصــوالت 
ــد  ــن رون ــر ای گ ــه ا ــت ک ــین اسـ کس ــوالد ا ــم ف مه
 ً یقینــا بگیــرد،  خــود  بـــه  مناســبی  ســـرعت 
ــط  ــی توسـ ــدات داخل ــتفاده از تولی ــگ اسـ فرهن
از  شــد؛  خواهــد  نمایــان  نیــز  مختلــف  صنایــع 
ــین،  کس ــوالت ا ــی محصـ ــر، بازاریابـ ــرف دیگـ طـ
یکــی  جهــان،  نوظهــور  مناطــق  در  ویــژه  بــه 
در  شـــرکت  ایــن  توســعه ای  برنامه هــای  از 
چشــم انداز آینــده محســوب می شــود کــه در 
ــد  ــن رون ــت ای ــه تثبی ً ب ــا ــازی قطع ــار فوالدس کن

می کنــد. کمــک  رشــد  بــه  رو 
همزمـــان بــا فعــال شـــدن حضــور ایـــران 
صــادرات  ســرگیری  از  و  جهانــی  بــازار  در 
راهبــرد  اروپــا،  اتحادیــه  قلــب  بــه  محصــوالت 
کســـین، تثبیــت محصــوالت بــا کیفیــت ایرانی  ا

ــت  ــان اس ــای جه ــر قاره ه ــا و دیگ ــب اروپ در قل
تــا از ایــن طریــق، بتوانــد ظرفیت هــای بالقــوه 

ســازد. بالفعــل  را  شــرکت  ایــن 
مدیــون  را  نتایــج  ایــن  پایــان  در 
بــه  اعتمــاد  بــا  کــه  هســتیم  ســهامدارانی 
طوفــان  جــرأت  مــا  بــه  شــرکت  ایــن  جوانــان 
شــود  پیــدا  نفســی  بــه  اعتمــاد  تــا  دادنــد 
موفقیــت  از  ســطح  ایــن  بــه  بتوانیــم  کــه 
بــه  رســیدن  و  رســیده  المللــی  بیــن 
دهیــم. قــرار  هــدف  را  بــزرگ   چشــم اندازهای 

یک داستان کوتاه
بــه  مــکان  نقــل   بــرای  کتابخانــه ای 
روبــه رو  مشــکل  بــا  خــود  جدیــد  ســاختمان 
همــه  جابه جایــی  بــرای  آنهــا  بــود،  شــده 
و   حمــل   بــرای  گزافــی  هزینــه  بایــد  کتاب هــا 
ــک  ــا ی ــد، ام ــت می کردن ــروی کار پرداخ ــل و نی نق
ایــن  همــه  گهــی  آ یــک  توســط  باهــوش  مدیــر 
گهــی بــه مــردم  هزینــه را حــذف کــرد. او در آن آ
جابه جایــی  دلیــل  بــه   کتابخانــه  کــه  داد  اطــاع 
ــگان و در ازای  ــورت رای ــود را به ص ــای خ کتاب ه
عمــوم  اختیــار  در  شناســایی  کارت  دریافــت 
را  کتاب هــا  بایــد  آن هــا  و  می دهــد  قــرار  مــردم 
طــی 2 هفتــه آینــده بــه آدرس جدیــد کتابخانــه 

دهنــد. تحویــل 
ــارت  ــردن مه ــر  ک ــه در فک ــرادی ک ــاوت اف تف
را  کارهــا  انجــام  فقــط  کــه  افــرادی  بــا  دارنــد 
بــا  شــاید  باالســت.  داســتان  ماننــد  بلدنــد، 
امنــی  حاشــیه  گــزاف،  هزینــه ای  پرداخــت 
قبــول  بــا  امــا  باشــد  داشــته  وجــود  کار  بــرای 
قبــال  در  مســئولیت پذیری  و  ریســک  یــک 
آن تصمیــم می تــوان راه حل هــای خاقانــه ای 

کــرد. پیــدا  اهــداف  بــه  رســیدن  بــرای 
و  اســت  منابــع  کنتــرل  علــم  مدیریــت 
ــه  ــتند، همیش ــد هس ــردن بل ــه فکر ک ــرادی ک اف
راه هایــی بــرای اســتفاده هوشــمندانه از منابــع 
مدیــران  بیــن  تفــاوت  ایــن  و  می کننــد  پیــدا 
ایــن  و  اســت  معمولــی  مدیــران  و  بــاال  ســطح 
کســین  ا فــوالد  ســهامداران  کــه  بــود  راهــی 
خوزســتان بــا ســپردن مدیریــت ایــن شــرکت 
را  ســازمانی  رده هــای  ســال ها  کــه  افــرادی  بــه 
ــن  ــا کمتری ــتند ب ــد توانس ــی کرده ان ــی ط ــی در پ پ
بــا  کــه  بســازند  کســینی  ا فــوالد  هزینه هــا 
بومــی  رده هــای  تمــام  در  می توانــد  قــدرت 
و  اســتراتژیک  تولیــدات  صــادرات،  ســازی، 
انــدام  عــرض  بومــی  هــای  نیــروی  از  اســتفاده 

. کنــد

شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان 
چنیــن  بــار  نخســتین  بــرای  نیــز 
از  پــس  را  عریضــی  ورق هــای 
و  ســاختند  بســیار  تالش هــای 
می دهــد  نشــان  موضــوع  ایــن 
ســاخت،  در  ایرانــی  شــرکت های 
تجهیــزات  تامیــن  و  تولیــد 

توانمندنــد. چقــدر  صنعتــی 
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نماینده مردم در مجلس شورای اسامی

دکتر سید کریم حسینی

پیشبرد استراتژی درست برای 
بازنشستگان و مردم خوزستان
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نماینده مردم در مجلس شورای اسامی

دکتر شبیب جویجری

ح های  اکسین در مسیر اجرای طر
راهبردی حرکت می کند
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پیشبرد استراتژی درست برای 
بازنشستگان و مردم خوزستان

شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان چــه 
جایگاهــی در میــان صنایــع دارد؟

شــــاخصه های  از  فــوالد  صنعــت 
کشــــورهای  در  اقتصــــادی  رشــــد  اصلــــی 
ــرکت  ــود. شــ ــوب می شــ ــعه یافته محســ توســ
ــای  ــی از واحدهــ ــتان یکــ ــین خوزس کس ــوالد ا ف
محصــوالت  تولیــــد  بــــا  کــــه  اســت  فــوالد ی 
اقتصــــاد  در  می توانــــد  خــــاص،  و  تجــــاری 
منطقــــه و حتــی کشـور نقـش بســـزایی داشـته 
خوزســـتان  اســـتان  در  شـــرکت  ایـــن  باشـــد. 
از  زیـــادی  مزیت هـــای  از  اهـــواز  شـــهر  در  و 
ــاده  ــای آزاد، جـ ــه آب هـ ــودن بـ ــک بـ ــه نزدیـ جملـ
موضـــوع  ایـــن  و  اســـت  برخـــوردار  فـــرودگاه  و 
ــرکت  ــاص شـ ــوالت خـ ــد محصـ ــن تولیـ همچنیـ
شـــرکت های  تمـــام  بیــن  در  را  کســـین  ا فـــوالد 

می کنــد.  متمایـــز  کشـــور  فـــوالدی 
به کارگیــــری  دلیــل  بـــه  شـــرکت  ایـــن 
تولیــــد  زمینــــه  در  توســــعه محور  راهبــــردی 
کنـــار  در  بــــاال  افــــزوده  ارزش  بــــا  محصــــوالت 
گیـر،  ارزآوری مناســـب بـه همـراه اشـــتغال فرا
توســـعه  در  کارآمـــد  نقشـــی  اســـت  توانســـته 
زیرســـاخت های ایـن شـــهر ایفـا کنـد کـــه از ایـن 

ــع  ــف صنای ــه عط ــین را نقط کسـ ــوان ا ــر، می تـ نظـ
کــرد. عنــوان  کشـــور  غــرب  جنــوب 

ظرفیت هـــای بـــاالی شـــهر اهـــواز، بــه ویـــژه 

شـــده  موجـــب  کشـــور،  فـــوالدی  صنایـــع  در 
و  دســـت اندرکاران  از  انتظــارات  تـــا  اســـت 
شـــهر  ایـــن  صنعتـــی  حــوزه  سیاســت گذاران 
راهبردهـــای  کـــه  بـــرود  پیـــش  گونـــه ای  بـــه 
اولویــت  در  فــوالدی  صنایـــع  توســـعه ای 

بگیرنـــد. قــرار  برنامه هـــا 

درصــد   ۵۳ بــه  نزدیــک  حاضــر  حــال  در 
خطــوط  در  شــرکت  ایــن  تولیــدی  محصــوالت 
ــوط  ــد مرب ــش از ۳0 درص ــت و گاز، بی ــال نف انتق
محفظه ســازی  تولیــدی  شــرکت های  بــه 
حــدود  و  گاز  و  نفــت  فشــار  تحــت  مخــازن 
ســاختمانی  مصالــح  حــوزه  در  درصــد   10
کارخانــه  اینکــه  ضمــن  می شــود.  اســتفاده 
خاورمیانــه  و  ایــران  در  کســین  ا فــوالد  نــورد 
کنــون بــه عنــوان  منحصربه فــرد اســت و هم ا
ــوالد در  ــض ف ــای عری ــده ورق ه ــا تولیدکنن تنه
ــن  ــن ای ــود. بنابرای ــناخته می ش ــه ش ــن منطق ای
ــر  ــرکت برت ــزو 10 ش ــردی ج ــاق و راهب ــرکت خ ش
بــه  دنیــا  در  عریــض  ورق هــای  تولیدکننــده 

می آیــد. شــمار 

اکســــین  فــوالد  شــــرکت  نقــش 
خوزســتان در توســــعه اقتصـادی و ایجـاد 
اشـــتغال در اســتان خوزســتان بــه ویــژه 
شهرســـتان اهــــواز را چگونــه بــوده اســت؟ 

ظرفیت هــای  خوزســتان  اســتان 
بــر  عــاوه  دارد.  صنعــت  حــوزه  در  متنوعــی 
کشــور  اول  اســتان  نفــت،  صنعــت  در  اینکــه 

ــب  ــور، موجـ ــوالدی کشـ ــع فـ ــژه در صنایـ ــه ویـ ــواز ب ــهر اهـ ــوع شـ ــدد و متن ــای متع ظرفیت هـ
ایـــن  صنعتـــی  حــوزه  سیاســت گذاران  و  دســـت اندرکاران  از  انتظــارات  تـــا  اســـت  شـــده 
ــت  ــوالدی در اولوی ــع ف ــعه ای صنایـ ــای توسـ ــه راهبردهـ ــرود کـ ــش بـ ــه ای پیـ ــه گونـ ــهر بـ شـ
ــا  ــتان بـ ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــگار ش ــوص خبرن ــن خص ــد. در ایـ ــرار بگیرنـ ــا ق برنامه هـ
ــورای  ــس شـ ــه و کارون در مجل ــاوی، حمیدیـ ــواز، بـ ــهر اهـ ــده شـ ــینی نماین ــم حس ــید کری س
اســتان  فــوالد  زنجیــره  بــه  اشــاره  بــا  حســینی  اســـت.  نشســـته  گفتگـــو  بـــه  اســامی 
ــرد  ــا، منحصربه ف ــرکت نوپ ــک ش ــوان ی ــه عن ــین را ب کس ــوالد ا ــرکت ف ــتان، ش خوزس
بــه  تولیــدات  مناســب،  درآمــد  کســب  فــوالدی،  ورق  محصــوالت  تولیــد  در 
هنگام در کشــور معرفی کرد. ایشــان راه انـــدازی پـــروژه فوالدســـازی شرکت 
ــدی  ــش کلی ــه نق ــم ک ــای مه ــی از برنامه ه ــوان یک ــه عن ــین را ب کس ــوالد ا ف
محصــوالت  اولیـــه  مـــواد  تامیـــن  در  خودکفایــی  و  تولیـــد  ثبــات  در 
آن،  شـــدن  عملیاتــی  در  تســـریع  کــه  می کنــد  عنــوان  فــوالدی 
گیــر در منطقه  رونــق و جهــش تولید همــراه بــا اشـــتغال فرا

را بــه وجــود مــی آورد.

وضعیــت،  مشــاهده 
بــا  نظــر  تبــادل  و  رایزنــی 
و  پرســـنل  مســئوالن، 
دســـتاندرکاران  ســـایر 
فــوالدی  مجموعه هــای 
ــوالد  ــژه ف ــه ویـ ــواز ب ــهر اهـ ش
اکســـین، از دیگـر اولویت های 
و  اهــواز  شـــهر  نماینـــدگان 
شـــورای  مجلــس  در  بـــاوی 
اســالمی بــه حســاب می آیــد

دکتر سید کریم حسینی، نماینده مردم شریف اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسالمی:
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ذخایــر  بیشــترین  می آیــد،  حســاب  بــه 
بــه  نیــز  را  نفــت  تولیــد  بیشــترین  و  نفتــی 
اینکــه  ضمــن  اســت.  داده  اختصــاص  خــود 
اســتان  در  قبــل  ســال های  از  فــوالد  صنعــت 
کشــور،  فــوالد  قطــب  عنــوان  بــه  خوزســتان 

می شــود. تلقــی  یافتــه  توســعه 

خوزســتان،  اســتان  فــوالد  زنجیــره  در 
نوپــا  جهــت  بــه  هــم  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
بــودن، منحصربه فــرد بــودن تولیــدات و هــم 
بــه جهــت کســب درآمــد مناســب، تولیــدات 
اســت.  داشــته  کشــور  در  هنــگام  بــه  بســیار 
و  تاثیرگــذار  شــرکت های  از  یکــی  شــرکت  ایــن 
محســوب  فــوالد  صنعــت  در  نشــان  صاحــب 
می شــود. امــروزه مــا در خوزســتان بــه دنبــال 
از  بیــش  موفقیــت  و  شــرکت  ایــن  توســعه 
شــرکت  زیــرا  هســتیم؛  فــوالد  صنعــت  پیــش 
ــته  ــه گذش ــک ده ــته در ی ــین توانس کس ــوالد ا ف
اشــتغال زایی،  فرصت هــای  ایجــاد  در  هــم 
اجتماعــی  مســئولیت های  در  نقش آفرینــی 
نقــش  موفــق،  و  خــوب  مدیــران  تربیــت  و 
ــود  ــا وج ــن بـ ــد. بنابرای ــا نمای ــری ایف ــیار موث بس
بین المللــی  تحریم هــای  از  حاصـــل  شـــرایط 
شــرکت  آن،  از  ناشـــی  اقتصـــادی  فشـــارهای  و 
کــز  مرا میــان  در  خوزســـتان  کســـین  ا فــوالد 
صنعتــی موجــود در منطقــه، نــه تنهـــا توانســته 
ــش  ــه نمای ــود ب ــرد مناســبی از خ ــت عملکـ اس
سیاســـت های  تبییــن  بـــا  بلکـــه  بگــذارد، 
ــان  ــذب فارغ التحصی ــه جـ ــردی در زمینـ راهبـ
بـــه  نویــن  دروازه ای  توانســـته  دانشـــگاهی، 
شــهر  اقتصــادی  توســعه  و  اشــتغال  روی 

بگشــاید. اهــواز 
ــدود  ــه ح ــت ک ــاره داش ــد اش ــن بای همچنی
کســین  ا فــوالد  شــرکت  کارکنــان  از  درصــد   70
دارنــد.  ســن  ســال   40 تــا   ۳1 بیــن  خوزســتان 

بــرای  شــرکت  ایــن  حاضــر  حــال  در  طرفــی  از 
ــتقیم  ــتغال مس ــر اش ــزار و 400 نف ــک ه ــدود ی ح
ــه  ــداد ب ــن تع ــر از ای ــزار نف ــک ه ــه ی ــرده ک ــاد ک ایج
ــدود  ــرکت و ح ــا ش ــتقیم ب ــرارداد مس ــورت ق ص
ــه کار  ــغول ب ــکاران مش ــا پیمان ــا ب ــر آن ه 400 نف
ــزان  ــش می ــرای افزای ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــتند. ع هس
ایــن  کارکنــان  کاری  تعهــد  و  رضایت منــدی 
انجــام  مشــاغل  طبقه بنــدی  طــرح  شــرکت، 
شــهدا  خانــواده  کارکنــان  وضعیــت  تبدیــل  و 
در  نیــز  رفــاه  صنــدوق  و  اجــرا  ایثارگــران،  و 

اســت. شــده  ایجــاد  کســین  ا

نماینـــدگان اهـــواز در مجلـس شــورای 
اســــامی بــــه منظــــور تســــهیل توســــعه 
شــــرکت فــوالد اکســــین چــــه اقداماتــــی 

ــد؟  ــام داده انــ انجــ
شــورای  مجلـــس  نماینـــدگان  سیاســـت 
اهــواز،  شـــهر  نماینــدگان  ویـــژه  بــه  اســامی 
و  مســـائل  مطالبـــات،  پیگیــری  بــر  مبتنـــی 
مشکات صنایـــع مختلـــف و پرســـنل محتـــرم 
و  رایزنــی  وضعیــت،  مشــاهده  اســـت.  آن هــا 
ســـایر  و  پرســـنل  مســئوالن،  بــا  نظــر  تبــادل 
فــوالدی  مجموعه هــای  دســـتاندرکاران 
ــر  ــین، از دیگـ کسـ ــوالد ا ــژه ف ــه ویـ ــواز ب ــهر اهـ ش
ــاوی  ــواز و بـ ــهر اه ــدگان شـ ــای نماینـ اولویت ه
حســاب  بــه  اســامی  شـــورای  مجلــس  در 
می آیــد. بنابرایــن چنیــن رویکـــردی تــا تحقــق 
گیـــر،  فرا اشـــتغال  و  تولیــد  جهــش  کامــل 
ــی  ــی و خارجـ ــع داخلـ ــل موانـ ــع کامـ ــا رف ــراه ب هم
خواهــد  ادامــه  قــدرت  بــا  مجموعـــه،  ایـــن 

. شــت ا د
نقــش  کــه  مهــم  برنامه هــای  ایـــن  از  یکــی 
در  خودکفایــی  و  تولیـــد  ثبــات  در  کلیــدی 
کسـین  ــه محصوالت فوالد ا ــواد اولیـ ــن مـ تامیـ
ایفــا می کنـــد، راه انـــدازی پـــروژه فوالدســـازی 
آن،  شـــدن  عملیاتــی  در  تســـریع  بــا  کــه  اســـت 
جهــش  و  رونــق  بـــرای  بســـیاری  امیدهــای 
گیــر در منطقــه به  تولیــد همــراه بــا اشـــتغال فرا
نفــر  یک هــزار  بــرای  طــرح  ایــن  می آیــد.  وجــود 
ــر  ــر غی ــزار نف ــرای 2۳ ه ــتقیم و ب ــورت مس ــه ص ب
مســتقیم اشــتغال ایجــاد می کنــد کــه حــدود 
صــورت  طــرح  ایــن  زیرســاخت  از  درصــد   20
گرفتــه و ایــن آمادگــی وجــود دارد تــا ایــن طــرح 

شــود. آغــاز  ســریع تر  چــه  هــر 
دنبــال  بــه  اهــواز  شــهر  نماینــدگان 
بــه  کســین  ا فــوالد  تــا  هســتند  ایــن 
همیــن  بــه  دهــد.  ادامــه  خــود  موفقیت هــای 
پــروژه  ســریع تر  هرچــه  راه انــدازی  بــا  خاطــر 
اینکــه  بــر  عــاوه  کســین،  ا فوالدســازی 
فــوالد  صنعــت  بــرای  جدیــدی  ظرفیت هــای 

فرصت هــای  بلکــه  شــد  خواهــد  ایجــاد 
مســتعد  جوانــان  بــرای  جدیــد  اشــتغال 

آمــد.  خواهــد  وجــود  بــه  خوزســتانی 
ایــن  پیرامــون  اســتانی  مدیــران  تــاش 
فوالدســازی  طــرح  تــا  اســت  مهــم  موضــوع 
ــد.  ــی برس ــه نهای ــه نتیج ــال 1401 ب ــین در س کس ا
اهــواز  نماینــدگان  همــه  خواســته  مهــم  ایــن 
بــه  ســریع تر  چــه  هــر  می بایســت  و  اســت 
تکمیــل  بنابرایــن  برســد.  کامــل  شــکوفایی 
احــداث  بــه  کســین  ا فــوالد  ارزش  زنجیــره 
در  کــه  اســت  وابســته  آن  فوالدســازی  طــرح 
بحــث  کــه  چــرا  پذیــرد؛  صــورت  بایــد  آن  کنــار 
ــره تولیــد فــوالد  ــل زنجی ــرح توســعه و تکمی ط
کســین فرصــت خوبــی بــرای اشــتغال جوانــان  ا
بومــی و بــه ویــژه متخصصیــن در حــوزه فــوالد 

می کنــد. ایجــاد 

در  اکســین  فــوالد  شــرکت  نقــش 
ارزیابــی  چگونــه  را  اجتماعــی  زمینه هــای 

؟ می کنیــد
ــت  ــظ تمامی ــا حف ــد ب ــرکت می توان ــن شـ ایـ
هرچــه  گســـترش  کنــار  در  خــود  صنعتــی 
مجموعه هــای  بــا  تعاملــی  نقــش  بیشــتر 
بین المللـــی،  و  کشـــوری  اســـتانی،  محلــی، 
موانــع  زدن  کنـــار  در  دوچندانـــی  نقـــش 

پیشـبرد و تحقـق اهـداف توسـعه ای ایفـا کنـد. 
ــین در مواجهه  کسـ ــوالد ا ــارکت ف از طرفی مشـ
بــا برخــی از بحران هــای طبیعــی ماننــد ســـیل، 
مســائل  شــهر،  ســطح  در  معابــر  آبگرفتگــی 
بخشـــی  کرونــا  ویــروس  شـــیوع  و  بهداشــتی 
بـــه  مجموعـــه  ایـــن  زریــن  دســـتاوردهای  از 
ــتاوردی  ــل آن، دسـ ــه ماحص ــد کـ ــاب می آیـ حسـ
جامعــه  بــا  شـــرکت  ایــن  عاطفــی  ارتبــاط  جـــز 

اســت. نبــوده  پیرامونــی 

بـــه  اکســین  فــوالد  شـــرکت 
دلیــل به کارگیــــری راهبــــردی 
زمینــــه  در  توســــعه محور 
تولیــــد محصــــوالت بــــا ارزش 
ــار ارزآوری  ــاال در کنـ ــزوده بــ افــ
مناســـب بـــه همـــراه اشـتغال 
اســـت  توانســـته  فراگیـــر، 
توســـعه  در  کارآمـــد  نقشـــی 
اهــواز  شــهر  زیرســـاخت های 
ایفـــا کنـــد کـــه از ایـــن نظـــر، 
نقطــه  را  اکســـین  می تـــوان 
عطــف صنایــع جنــوب غــرب 

کــرد کشـــور عنــوان 

تکمیــل زنجیــره ارزش فــوالد 
طــرح  احــداث  بــه  اکســین 
وابســته  آن  فوالدســازی 
بایــد  آن  کنــار  در  کــه  اســت 
صــورت پذیــرد؛ چــرا کــه بحــث 
تکمیــل  و  توســعه  طــرح 
زنجیــره تولیــد فــوالد اکســین 
فرصــت خوبــی بــرای اشــتغال 
ویــژه  بــه  و  بومــی  جوانــان 
ــوالد  ــوزه ف ــن در ح متخصصی

می کنــد ایجــاد 
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اکسین در مسیر اجرای 
ح های راهبردی  طر

حرکت می کند
یکــی از اولویت هـــای اســتان خوزســتان بــه ویــژه شــهر اهــواز، توجـــه بــه بخـــش 

اســـت.  کشـــور  در  ارز  حفــظ  پیرامــون  آن  اســتراتژیک  محصــوالت  و  فــوالد 
ــه  ــز، از جمل ــادر نی ــع م ــاز صنای ــورد نیـ ــی م ــواد مصرف ــوازم و م ــات، لـ ــن قطعـ تامیـ

کشـــورها  ســـایر  بــه  وابســـتگی  قطــع  اســـت  راســتای  در  عناصــر  مهم تریــن 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  خبرنـــگار  خصـــوص  ایـــن  در  می آیــد.  حســاب  بــه 

اهــواز،  مــردم  محتــرم  نماینــده  جویجــری  شــبیب  دکتــر  بـــا  خوزســتان 
ــاره  ــا اش ــری ب ــت. جویج ــته اسـ ــو نشسـ ــه گفتگ ــه و کارون بـ ــاوی، حمیدی ب
زمینــه  در  کســـین  ا فـــوالد  شــرکت  نقــش  و  فــوالد  صنعــت  اهمیــت  بــه 

ــرکت  ــن ش ــال ای ــارکت فعـ ــردی، مشـ ــای راهب ــون طرح ه ــارکت پیرام مش
خــاق در پـــروژه های بــزرگ ملــی همچــون خــط انتقــال نفــت از گــوره بــه 

ــور  ــتراتژیک کش ــع اس ــی در صنای ــف صنعت ــه عط ــوان نقط ــه عن ــک را ب جاس
کــرد. عنــوان 

مهم تریــن ضــــرورت پیرامــون موضــوع 
و  کوچــــک  صنایــــع  در  ســــرمایه گذاری 

متوســــط اســتان خوزســتان چیســــت؟
تولیــد  دوم  قطـــب  خوزســـتان،  اســـتان 
بـــا  کــه  اســت  کشـــور  در  فــوالدی  محصــوالت 
تولیــد حدود 6.۳ میلیـــون تـــن در ســـال 1۳98، 
تولیــد  در  مهمـــی  جایـــگاه  اســـت  توانســـته 
محصوالت فوالدی در کشـــور بـــه دسـت آورد. 
ــت  ــع پایین دسـ ــیل صنایـ ــه پتانسـ ــه بـ ــا توجـ ب
ســـرمایه گذاری  پیرامــون  فـــوالد  زنجیـــره 
ایجـــاد  و  زیرســـاخت ها  توســـعه  کنـــار  در 
مشـــوق های کافـــی در ایـــن خصـــوص، بـــه نظــر 
می رســـد کـــه بتوان بــه اشـــتغالی پایــدار در این 

یافــت.  دســت  زمینــه 
نقــش  علــت  بــه  اخیـــر  ســـال  چنــد  طــی 
اقتصــاد  در  متوســـط  و  کوچــک  صنایــع  مهــم 
کشـــور، این موضوع مـــورد توجـــه نهـــاد دولـت 
ــه نبایـــد فرامــوش کــرد  ــت. البتـ ــه اس قـــرار گرفت

شـــایان  می تواننـدکمـــک  واحدهــا  ایـــن  کــه 
رشــد  و  کســـب وکار  توســـعه  بـــه  توجهـــی 
باشـــند؛  داشــته  مختلــف  مناطــق  در  صنایــع 
ســـهم  گرفتــن  نظــر  در  ضمــن  کـــه  طــوری  بـــه 
اشــتغال زایی  در  کوچــک  صنایــع  اساســـی 
اســتان و کل کشـــور، وزارت صمـــت تصمیـــم 
گرفتـــه اســـت کــه بــا هدایـــت کارآفرینـــان بـــه 
کوچــک،  صنایــع  در  ســـرمایه گذاری  ســـمت 
در  متــوازن  اقتصـــادی  رشـــد  زمینه هــای 
مناطـــق مختلـــف را به وجـــود آورد. بـــا این حال، 
عنـــوان  بــه  داخلـــی  صنایـــع  از  زیـــادی  درصـــد 
کـــه  می شـــوند  طبقه بنــدی  کوچـــک  صنایــع 
ایـــن واحدهــا در وضعیـــت حســـاس کنونـــی، 
توســـعه  جهــت  مناســبی  بســتر  می تواننـــد 
ــق  ــوآوری، رون ــی، نـ ــیر کارآفرین ــی از مس صنعت

نماینــد. ایجــاد  را  صــادرات  توســعه  و  تولیــد 
در  راهبــردی  چــه  خوزســتان  اســتان 
بــه  و  کوچــک  صنایـــع  توســــعه  راســتای 

ویــژه پیرامــون محصــوالت فــوالدی بــه کار 
گرفتــه اســت؟ 

خوزســتان  اســتان  اولویت هـــای  از  یکــی 
ــوالد  ــش ف ــه بخـ ــه ب ــواز، توجـ ــهر اه ــژه ش ــه وی ب
راســتای  در  آن  اســتراتژیک  محصــوالت  و 
جلوگیـــری از خـــروج ارز از کشـــور بـــه منظـــور 
ــف  ــع مختل ــاز صنای ــورد نی ــزات مـ ــن تجهی تامیـ
ــوازم و  ــات، لـ ــن قطعـ ــه تامیـ ــن اینک ــت. ضم اسـ
مــواد مصرفــی مــورد نیـــاز صنایــع مــادر، یکــی 
می توانــد  کــه  اســـت  عواملــی  مهم تریـــن  از 
حداقــل  بــه  را  کشـــورها  ســـایر  بــه  وابســـتگی 
ممکــن برســـاند کــه ایــن هــدف، توســط صنایــع 

می شــود.  گرفتــه  درنظــر  کوچــک 
خوزســـتان،  اســـتان  در  کوچـــک  صنایـــع 
مــادر،  صنایــع  مجـــاورت  در  گرفتــن  قــرار  بــا 
ــادی از نیـــاز وارداتـی  توانســـته  است درصـد زیـ
نماینــد.  تامیــن  را  خــود  باالدســتی  صنایــع 
تکمیلــی  زنجیـــره  کـــه  اســـت  توضیــح  بــه  الزم 

دکتــر شــبیب جویجــری، نماینــده مــردم شــریف اهــواز، بــاوی، حمیدیــه و کارون 
در مجلــس شــورای اســالمی:
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بخــش  دو  بـــه  فــوالد  بخـــش  در  صنایـــع 
نخســـت  زنجیــره  می شـــود.  تقســـیم بندی 
بــا  کـــه  اســت  پایین دســـتی  صنایــع  شـــامل 
اســـتفاده از تولیـــدات صنعتــی بخــش فــوالد 
و ورق فــوالدی بـــه ســـاخت مخازن،کشـــتی و 
دوم  زنجیــره  می پــردازد.  محصــوالت  دیگـــر 
شـــامل صنایعی می شـــود کـــه تامین خدمـــات 
مـــادر  واحدهـــای  بـــرای  صنعتــی  تجهیـــزات  و 
درنظــر  خــود  نخســـت  اولویت هــای  جــزو  را 
فنــی  توانمنــد  شـــرکت های  عمومــا  می گیــرد. 
حســـاب  بــه  دوم  بخـــش  جــزو  مهندســـی  و 
روش هــای  از  اســـتفاده  بــا  کــه  می آینــد 
ابزارهــای  ســایر  و  معکــوس  مهندســـی 
تعمیــرات  و  ســـاخت  طراحــی،  بــه  اقــدام  فنــی، 
مــادر  صنایــع  الت  ماشــین آ و  تجهیــزات 

. می کننــد
در اســـتان خوزســـتان، بـــا ظرفیـــت نصــب 
شـــمش  تـــن  میلیـــون  چهــار  حـــدود  شـــده 
محصـــوالت  تـــن  میلیـــون   9 از  بیـــش  و  فــوالد 
و  لولــه  میلگــرد،  ورق،  شـــامل  فــوالدی 
بـــه  توســعه  بــرای  مناســبی  بســـتر  تیرآهــن، 
منظــور تکمیــل زنجیـــره فــوالد فراهـــم شــده 
اســـت. ایجــاد صنایعــی همچـــون تولیــد لولــه و 
پروفیل، ســـاخت کشـــتی شـــناور و ســازه های 
بـــه  اســـتان  دسترســـی  بــه  توجــه  بـــا  دریایـــی 
ظرفیت هــای  کنــار  در  فـــارس  خلیــج  آب هــای 
مخـــازن،  تعمیــر  ســـاخت،  جهــت  مناســـب 
در  مختلـــف  الت  ماشــین آ و  تجهیــزات 
فــوالد،  نفـــت،  همچـــون  حوزه هایـــی 
ــای  ــد مزیت ه ــکر، می توان ــیمی و نیشـ پتروشـ

آورد. وجــود  بــه  اشــتغال زایی  پیرامــون 

شــرکت  دســتاوردهای  مهم تریــن 
چیســت؟ خوزســتان  اکســین  فــوالد 

فــوالد  شـــرکت  مهــم  ویژگی هــای  از  یکــی 
محصــوالت  تولیــد  خوزســتان،  کســین  ا
ضخامت هــای  بـــا  فــوالدی  ورق  متنــوع 
منطقـــه  کل  در  بــاال  مقاومـــت  مختلــف، 
شـــرکت  ایــن  محصـــوالت  اســت.  خاورمیانـــه 
ــت،  ــزرگ نف ــرکت های ب ــد شـ ــت خریـ در فهرسـ
ــرکت ملی مناطق  ــامل ش ــیمی شـ گاز و پتروشـ
حفـــاری  ملـــی  شـــرکت  جنـــوب،  نفت خیـــز 

ایـــران، شـــرکت نفــت فــات قــاره، شـــرکت ملــی 
ــه همــراه  ــش ب ــش و پاالی ــی پخ گاز و شــرکت ملـ

دارد. قــرار  بــزرگ  شـــرکت های  ســـایر 
هماننــد  اســتراتژیک  ورق هــای  تولیــد 
از  یکــی  عنــوان  بــه   X80 فــوالدی  ورق 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  مهــم  دســتاوردهای 
کــه  اســت  پروژه هایــی  جملــه  از  خوزســتان، 
اقتصــاد  در  را  آن  راهبــردی  نقــش  نمی تــوان 
همراهـــی  بـــا  گرفــت.  نادیــده  کشــور  کان 
کســین،  شـــرکت های داخلی همچـــون فـــوالد ا
لوله ســازی،  شــرکت های  و  مبارکــه  فـــوالد 
نهایتـــا در ســـال 1400، تســت های مـــورد نیـــاز 
کامـــل  موفقیـــت  بـــا  محصــول  ایــن  تولیـــد 
ــازی  ــی در بومی سـ ــرگ زرینـ ــا بـ ــت تـ ــام گرف انجـ
ضمــن  شــود.  ثبـــت  کشـــور  نفتـــی  تجهیـــزات 
در  پیشـــرفته  تجهیـــزات  نقـــش  اینکــه 
قابــل  نقـــش  کنــار  در  نفــت  صنایـــع  توســـعه 
شـــاخص های  در  نفتـــی  صنایـــع  توجـــه 
نقـــش  درخشـــش  یـــادآور  اقتصــادی،  کان 
کسین به منظـور  ــوالد ا ــرکت فـ ــتراتژیک شـ اسـ
ایـــن  طـــول  در  نیـــاز  مـــورد  ورق هـــای  تامیـــن 

اســت.  زنجیــره 
در  فعـــال  مشـــارکت  بـــا  کســـین  ا فـــوالد 
انتقــال  خــط  همچــون  ملــی  بــزرگ  پـــروژه های 
ــژه  ــگاه وی ــر ن ــاوه ب ــک، ع ــه جاس ــوره ب ــت از گ نف
بــه منابــع انســانی متخصص، توانســـته اســـت 
دارای  و  انحصـــاری  شـــرکت  یـــک  عنـــوان  بـــه 
بـــه  را  تحریم هـــا  ســـایه  پیشـــرفته،  فنـــاوری 

کنـــد. تبدیـــل  درخشـــش اســـتراتژیک 

اکســین  فــوالد  شــرکت  آینــده 
می کنیــد؟ ارزیابــی  چگونــه  را  خوزســتان 

اســاس  بــر  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
اهــداف  و  شــده  پیش بینــی  ماموریت هــای 
ــا  ــه دارد ت ــوالد، وظیف ــش ف ــی در بخ ــی و کیف کم
محصــوالت  ویــژه  بــه  فــوالدی  بخش هــای  در 
در  خودکفایــی  بــه  دســتیابی  بــر  عــاوه  نهایــی، 
عریــض،  فــوالدی  ورق  محصــوالت  تولیــد 
و  نفــت  صنعــت  بــه  را  مناســبی  خدمــات 
خودکفایــی  تحقــق  راســتای  در  گاز  صنعــت 

دارد. ارزانــی 
بــرای  را  زمینــه  کــه  طرح هایــی  از  یکــی 
پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  صنعــت  خودکفایــی 
واحــد  راه انــدازی  طــرح  مــی آورد،  وجــود  بــه 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  فوالدســازی 
بــا  می رســد  نظــر  بــه  اســت.  خوزســتان 
ــه  کسین، زمینـ ــازی ا ــدازی واحد فوالدس راه انـ
تولیــدات  اولیـــه  مـــواد  تامیـــن  در  خودکفایـــی 
بــا  بنابرایــن  می شــود.  فراهــم  اســتراتژیک 
بــر  عــاوه  کســین،  ا فــوالد  زنجیــره  تکمیــل 

فــوالدی،  محصــوالت  تولیــد  در  خودکفایــی 
ــتان  ــطح اس ــی در س ــل توجه ــتغال زایی قاب اش

می آیــد.  وجــود  بــه 

ــازی  ــرح فوالدس ــریع در اجرای ط ــرای تس ب
وجــود  عملیاتــی  راهــکار  دو  شــرکت،  ایــن 
می توانــد  کار  وزیــر  رابطــه  ایــن  در  دارد. 
ســهامدار  کــه  بازنشســتگی  صنــدوق  بــه 
بدهــد  دســتور  اســت،  کســین  ا فــوالد  اصلــی 
دهــد.  قــرار  اولویــت  در  را  فوالدســازی  طــرح 
می توانــد  نیــز  اقتصــاد  وزارت  همچنیــن 
اجــرای  بــرای  بانک هــا  طریــق  از  را  مالــی  منابــع 
نماینــدگان  بنابرایــن  کنــد.  تامیــن  طــرح  ایــن 
از  کتبــی  درخواســت  ارســال  بــا  اهــواز  شــهر 
جهــت  الزم  اعتبــار  تامیــن  لــزوم  بــر  کار،  وزیــر 
مجموعــه  فوالدســازی  توســعه  طــرح  اجــرای 
صنــدوق  توســط  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
ــه  ــته اند. ب ــد داش کی ــوری، تا ــتگی کش بازنشس
ــی  ــورت کتب ــه ص ــز ب ــر کار نی ــر، وزی ــن خاط همی
نماینــدگان  درخواســت  بــا  را  خــود  موافقــت 
طــرح  اجــرای  بــرای  اعتبــار  تامیــن  بــر  مبنــی 
و  اعــام  کســین  ا فوالدســازی  کارخانــه 
ــد  ــرر ش ــذا مق ــود. ل ــادر نم ــتورات الزم را ص دس
ــزار  ــن ه ــرای چندی ــه ب ــن کارخان ــدازی ای ــا راه ان ب
مســتقیم  غیــر  و  مســتقیم  صــورت  بــه  نفــر 
ــان  ــتخدام جوان ــت اس ــا اولوی ــدار ب ــتغال پای اش
شــود. ایجــاد  شــرکت  مجــاور  مناطــق  بومــی 

پــس از روی کار آمــدن مدیرعامــل جدیــد، 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  پویایــی 
در  مهــم  نکتــه  اســت.  شــده  برابــر  چندیــن 
فــوالد  شــرکت  جدیــد  مدیرعامــل  خصــوص 
ایشــان  بومــی  مدیریــت  خوزســتان،  کســین  ا
اســت کــه بــه عنــوان وجــه تمایــز مهم شــناخته 
اســتان  نماینــدگان  بنابرایــن  می شــود. 
ــی  ــران بوم ــدی از مدی ــورت ج ــه ص ــتان ب خوزس
می کننــد.  حمایــت  اســتان  کل  و  شــرکت  ایــن 

واحــد  راه انـــدازی  بــا 
ــه  ــین، زمینـ ــازی اکس فوالدس
ــواد  ــی در تامیـــن مـ خودکفایـ
اولیـــه تولیــدات اســتراتژیک 

می شــود فراهــم 

مهــم  ویژگی هــای  از  یکــی 
اکســـین  فــوالد  شـــرکت 
تولیــد  خوزســتان، 
ورق  متنــوع  محصــوالت 
ضخامت هــای  بـــا  فــوالدی 
مختلف، مقاومـــت بــاال در کل 
اســت خاورمیانـــه  منطقـــه 
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کسین رئیس هیأت مدیره شرکت فوالد ا

افشین محمدی

کسین عضو هیأت مدیره شرکت فوالد ا

ابوالفضل جنتی

محوریت  فوالد اکسین در منطقه با  
صادرات محصوالت

سودآوری اکسین
 حاصل تالش جمعی است
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کسین نائب رئیس هیأت مدیره شرکت فوالد ا

محمد حسین ایزدیان

قدم زدن فوالد اکسین  خوزستان
در مسیر خودکفایی
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قدم زدن در مسیر خودکفایی
از  یکــی  بومی ســازی  اســت.  بومی ســازی  رونــد  تکمیــل  می گیــرد،  قــرار  صنعتــی  بــزرگ  شــرکت های  توجــه  مــورد  کــه  برنامه هایــی  از  یکــی  امــروزه 
فرایندهایــی اســت کــه می توانــد بســیاری از کشــورها را بــه مرحلــه خودکفایــی برســاند تــا از ایــن طریــق، وابســتگی راهبــردی را بــه حداقــل ممکــن 
ــره  ــس هیئت مدی ــب رئی ــان نای ــین ایزدی ــد حس ــای محم ــاب آق ــا جن ــتان بـ ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــگار ش ــوص خبرن ــن خصـ ــد. در ای ــش دهن کاه
فراینــد  بــه  ویــژه ای  توجــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ایزدیــان  اســـت.   نشســـته  گفتگــو  بـــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
ــان  ــت. ایش ــد داش کی ــد تا ــای تولی ــون کاهــش هزینه ه ــع، پیرام ــتای توســعه اســتراتژیک صنای ــر در راس ــن ام ــت ای ــر اهمی ــته و دارد، ب ــازی داش بومی س
ــه  ــوان ب ــیر بت ــن مس ــا در ای ــت ت ــی اس ــوان داخل ــت ت ــتغال زایی و تقوی ــعه اش ــال توس ــه دنب ــاق ب ــوان و خ ــی ج ــه صنعت ــن مجموع ــه ای ــتند ک ــان داش اذع

مرحلــه خودکفایــی رســید.

اکســین  فــوالد  شــرکت  ماموریــت 
می کنیــد؟ ارزیابــی  چگونــه  را  خوزســتان 

همــه  علی رغــم  کشــور  فــوالد  صنعــت 
دهه هــای  طــی  کــه  توفیقاتــی  و  پیشــرفت ها 
و  افق هــا  همچنــان  داشــته،  گذشــته 
بســیاری  نشــده  کشــف  چشــم اندازهای 
توانمنــد  دســتان  منتظــر  کــه  دارد  رو  پیــش 
ایــن  فتــح  و  اســت  بــوم  و  مــرز  ایــن  جوانــان 
آینــده  نویدبخــش  می توانــد  چشــم اندازها 
حــوزه  ایــن  در  اســامی  ایــران  بــرای  درخشــان 

. شــد با
بــرای  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
ــور راه اندازی  ــت و گاز کش ــت نف ــاز صنع ــع نی رف
اصلــی  رســالت  کــه  طــوری  بــه  اســت؛  شــده 
تولیــد  در  صنعــت  ایــن  نیــاز  رفــع  پیرامــون  آن 
ــت،  ــال نف ــه انتق ــوط لول ــوالدی خط ــای ف ورق ه
تعریــف  فشــار  تحــت  و  ذخیــره  مخــازن  و  گاز 

. د می شــو
اســمی  ظرفیــت  بــا  خــاق  شــرکت  ایــن 

فــوالدی  ورق  تــن  هــزار   ۵0 و  میلیــون  یــک 
هکتــار   160 مســاحت  بــه  زمینــی  در  عریــض 
در ســال 1۳88 توســط شــرکت دانیلــی ایتالیــا 
ســاخته  دالر  میلیــون   2۵0 هزینــه  صــرف  بــا  و 
ــا  ــود دارد ت ــدواری وج ــن امی ــه ای ــت ک ــده اس ش
ــال های  ــی س ــد ط ــی بتوان ــه صنعت ــن مجموع ای
ماموریت هــای  تکمیــل  ضمــن  رو،  پیــش 
در  توســعه محور  راهبــردی  اســتراتژیک، 
همه جانبــه  توســعه  و  اشــتغال زایی  مســیر 

بگیــرد. پیــش  کشــور 

شــرکت  دســتاوردهای  مهم تریــن 
فــوالد اکســین خوزســتان طــی ســال های 

اخیــر چــه بــوده اســت؟
ــرکت  ــی در ش ــتاوردهای مهم ــروزه دس ام
نشســته  بــار  بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
بــه  می تــوان  فــوق  مــوارد  از  یکــی  کــه  اســت 
بــرای   ۵LX80PSL2  API ورق هــای  تولیــد 
تولیــد  بــا  کــرد.  اشــاره  کشــور  در  اولین بــار 

فــوالد  مصــرف  در  درصــد   1۵ تــا  ورق هــا  ایــن 
امــر  ایــن  و  می آیــد  وجــود  بــه  صرفه جویــی 
ــد.  ــد ش ــا خواه ــه پروژه ه ــش هزین ــب کاه موج
دریافــت  صــورت  در  کــه  ورق هایــی 
اینکــه  بــر  عــاوه  نهایــی،  تاییدیه هــای 
مالــی  و  ارزی  صرفه جویــی  کنــار  در  می توانــد 
صنایــع  در  بــزرگ  انقابــی  بــه  کشــور  بــرای 
نفــت  و  گاز  انتقــال  خطــوط  مثــل  وابســته 
توانمندی هــای  شــود،می تواند  منجــر 
انتقــال  لوله هــای  تولیــد  بخــش  در  را  داخلــی 
و  تکنولــوژی  عالی تریــن  ســطح  در  نفــت  و  گاز 

بخشــد. ارتقــا  دنیــا  روز  توانمندی هــای 
ــری  ــم، هم فک ــداد مه ــن رخ ــق ای ــرای تحق ب
کســین  ا فــوالد  میــان  مناســبی  هم افزایــی  و 
ایجــاد  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  بــا  خوزســتان 
مجموعــه  دو  ایــن  کار  تقســیم  و  اســت  شــده 
 2  PSL  80  LX  ۵  APIبــزرگ تولیــدی بــرای تولیــد
فــوالد  کــه  شــده  برنامه ریــزی  صــورت  بدیــن 
ایــن  نیــاز  مــورد  اســلب های  ابتــدا  مبارکــه 

عضو هیأت مدیره

محمد حسین ایزدیان
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نیــز  و  زیرســاخت  بــه  توجــه  بــا  را  محصــول 
ســاخته  دارد  اختیــار  در  کــه  تکنولوژی هایــی 
نیــز  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  ســپس  و 
در  زیرســاخت های  کمــک  بــا  را  اســلب ها 
بــه  خــود  متخصصــان  فنــی  دانــش  و  اختیــار 

می کنــد. تبدیــل   80X ورق هــای 
از  بســیاری  امــروزه  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
میعانــات  انتقــال  بــرای  جهــان  کشــور های 
از  بهره گیــری  ســمت  بــه  نفتــی  و  گازی 
 APIورق هــای بــا  شــده  ســاخته  لوله هــای 
مهــم  ایــن  تحقــق  رفته انــد،   2  PSL  80  LX  ۵
جمهــوری  کــه  اســت  ایــن  بیانگــر  کشــور  در 
ــوژی  ــازی تکنول ــا بومی س ــز ب ــران نی ــامی ای اس
ــور های  ــطح کش ــری در س ــن قرارگی ــوق، ضم ف
انگشت شــمار تولیدکننــده ورق هــای مــورد 
ورق هــای  ایــن  از  بهره منــدی  بــرای  نظــر، 
شــد. خواهــد  بی نیــاز  واردات  از  اســتراتژیک 

بــا  اخیــر  ســال های  در  اینکــه  ضمــن 
اصفهــان،  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  همــکاری 
تــا   ۵LX42PSL2  API ورق هــای  تولیــد 
بــرای   1400 ســال  در  کــه   ۵LX80PSL2  API
آزمایشــی  تولیــد  کشــور  در  نخســتین بار 
اســت.  شــده  آغــاز  گرفــت،  صــورت  آن 
ایــن  از  زیــادی  نمونه هــای  و  مختلــف  مــوارد 
و  مهم تریــن  کــه  دارد  وجــود  همکاری هــا 
خــط  ورق  تولیــد  آن هــا،  اســتراتژیک ترین 
گــوره  از  صادراتــی  خــام  نفــت  انتقــال  لولــه 
فــوالد  مبارکــه،  فــوالد  کــه  اســت  جاســک  بــه 
در  لوله ســازی  کارخانــه  ســه  و  کســین  ا
بــدان  ایــن  و  کردنــد  ایفــا  مهمــی  نقــش  آن 
خطــوط  اولیــه  مــواد  تامیــن  در  کــه  معناســت 
بــه  نیــازی  هیــچ  کشــور،  سراســر  در  لولــه 

نــدارد. وجــود  کاال  واردات 

اکســین  فــوالد  شــرکت  عملکــرد 
بــوده  چگونــه   1۴۰۰ ســال  در  خوزســتان 

؟ ســت ا
 4۵ بــرق  قطعــی  وجــود  بــا   1400 ســال  در 
شــرکت  در  توجهــی  قابــل  رخدادهــای  روزه، 
نشســته  ثمــر  بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
بیــش  مذکــور  ســال  در  کــه  طــوری  بــه  اســت؛ 
ســودآوری  تومــان  میلیــارد   ۵00 و  هــزار  دو  از 
ســال  در  اینکــه  ضمــن  شــد.  شــرکت  نصیــب 
مطابــق  مشــاغل  طبقه بنــدی  طــرح  جــاری، 
ــه  ــه مرحل ــرکت ب ــنل ش ــرای پرس ــون کار ب ــا قان ب
کــه  دارد  وجــود  امیــدواری  ایــن  و  رســید  اجــرا 
تکمیــل  و  تــداوم   1401 ســال  در  رونــد  ایــن 
دارای  کســین  ا فــوالد  شــرکت  بنابرایــن  یابــد. 
اســت  متخصصــی  و  جــوان  انســانی  نیــروی 
ــالیان  ــه روز در س ــش ب ــری از دان ــا بهره گی ــه ب ک

ــتاوردهای  ــته دس ــروز توانس ــه ام ــا ب ــته ت گذش
ــاص  ــوالدی خ ــوالت ف ــد محص ــی را در تولی مهم

بزنــد. رقــم  راهبــردی  و 
نیــاز  زنجیــره،  تکمیــل  بــرای  شــرکت  ایــن 
مبــرم بــه خــط نــورد گــرم دارد تــا بتوانــد میــزان 
در  نمایــد؛  تامیــن  را  خــود  نیــاز  مــورد  اســلب 
تنگاتنــگ  رقابــت  دلیــل  بــه  صــورت  ایــن  غیــر 
آینــده  در  اســت  ممکــن  مشــابه  شــرکت های 
منفــی  اثــر  آن  تولیــدات  میــزان  بــر  نزدیــک 

. رد ا بگــذ
ایــن  در  نفــر   990 حــدود  حاضــر  حــال  در 
شــرکت مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه از 
ــات  ــد و عملی ــط تولی ــر در خ ــداد، 624 نف ــن تع ای
کار می کننــد. بــه نظــر می رســد کــه در صــورت 
ــرکت  ــازی در ش ــعه فوالدس ــرح توس ــرای ط اج
کســین خوزســتان، بیــش از یک هــزار  فــوالد ا
بــه  خوزســتان  اســتان  کار  نیروهــای  از  نفــر 

یابنــد. دســت  پایــدار  اشــتغال 

ــد  ــه خری ــی ب ــته، توجه ــال های گذش در س
ســال  دو  طــی  امــا  نمی شــد  یدکــی  قطعــات 
خــط  توقــف  مــدون،  برنامه ریــزی  بــا  گذشــته 
ــه  ــش یافت ــود کاه ــزان خ ــن می ــه کمتری ــد ب تولی
ــه  ــر قطع ــدد از ه ــد ع ــز چن ــد و تجهی ــا خری ــه ب ک
تردیــد  بــدون  ضــروری،  قطعــات  ایــن  انبــار  و 
افــزوده  تولیــد  خــط  بــه کاری  آمــاده  میــزان  بــر 

شــد. خواهــد 
خبــری  حاضــر  حــال  در  خوشــبختانه 
فــروش  بــا  و  نیســت  کارمــزدی  فــروش  از 
قیمــت  تعییــن  دالالن،  حــذف  و  مســتقیم 
ضمــن  می پذیــرد.  صــورت  شــرکت  داخــل  در 
فوالدســازی  طــرح  راه انــدازی  بــرای  اینکــه 
فراهــم  آن  ســاخت های  زیــر  و  مجوزهــا  کــه 
تــا  دارد  وجــود  امیــدواری  ایــن  اســت،  شــده 
راه انــدازی  رونــد  ســهامداران،  همــکاری  بــا 
از  بیــش  طریــق،  ایــن  از  تــا  شــود  تســهیل  آن 
در  مســتقیم و غیــر مســتقیم  شــغل  20 هــزار 

بخــورد. رقــم  اســتان 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  چشــم انداز 

می کنیــد؟ ارزیابــی  چگونــه  را  خوزســتان 
اســتراتژیک  مهــم  ابعــاد  از  یکــی 
اشــتغال زایی  موضــوع  فــوالد،  صنعــت 
اســتانداردهای  طبــق  کــه  به گونــه ای  اســت؛ 
صنعــت  ایــن  در  اشــتغال زایی  بین المللــی، 
شــغلی  فرصــت  دو  هــر  کــه  اســت  بــه  نحــوی 
تقریبــی  طــور  بــه   صنعــت،  ایــن  در  مســتقیم 
تامیــن  زنجیــره  ســایر  در  شــغلی  فرصــت   1۳
ــره  ــان زنجی ــا پای ــد ت ــن رون ــر ای گ ــد. ا ــاد می کن ایج
ــم  ــود، رق ــه ش ــر گرفت ــی مدنظ ــد کاالی نهای تولی
خواهــد  ایجــاد  شــغلی  فرصــت  توجهــی  قابــل 
ــعه  ــد توس ــوالدی از ُبع ــع ف ــن صنای ــد. بنابرای ش
یــک  اقتصــادی،  کان  شــرایط  و  اجتماعــی 
ــد. ــمار می آی ــه ش ــعه ب ــرای توس ــرک ب ــور مح موت

ــازی  ــعه و نوس ــازمان توس ــام س ــر اع ــا ب بن
معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو( طــی 
ــرکت  ــازی 12 ش ــال 99، ارزش بومی س ــاه س 11 م
بــزرگ معــدن و صنایــع معدنــی در حوزه هــای 
و  لومینیــوم  آ مــس،  فــوالد،  ســنگ آهن، 
دالر  میلیــون   ۵24 بــه  معــدن کاری  بخــش 
ــی  ــه وضعیت ــه ب ــا توج ــن ب ــت. بنابرای ــیده اس رس
بــرای  نیــاز  مــورد  ارز  تامیــن  در  کشــور  کــه 
تردیــد  بــدون  اســت،  مواجــه  آن  بــا  صنایــع 
بومی ســازی،  فراینــد  گرفتــن  نظــر  در  بــدون 
 1404 چشــم انداز  افــق  بــه  دســتیابی  تحقــق 

بــود. خواهــد  دســترس  از  دور 
چشــم انداز  برنامه هــای  از  یکــی 
بــه  توجــه  کســین خوزســتان،  فــوالد ا شــرکت 
بــه  توجــه  بــا  فــوالد  صنعــت  در  بومی ســازی 
اهمیــت و گســتره اهمیــت آن بــر دیگــر صنایــع 
اســت.  تولیــد  هزینه هــای  کاهــش  نظــر  از 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  بنابرایــن 
و  جــوان  صنعتــی  مجموعــه  یــک  عنــوان  بــه 
و  اشــتغال زایی  توســعه  دنبــال  بــه  خــاق، 
تقویــت تــوان داخلــی اســت تــا در ایــن مســیر 
پیــدا  دســت  کامــل  خودکفایــی  بــه  بتــوان 
ســرمایه گذاری،  جــذب  اینکــه  ضمــن  کــرد. 
و  فنــی  دانــش  ارتقــای  فنــاوری،  تقویــت 
صنایــع  توســعه  بــرای  مناســب  بســتر  ایجــاد 
میــزان  کــه  اســت  عواملــی  جملــه  از  فــوالدی، 
ارتقــا  را  صنعــت  ایــن  در  بومی ســازی  ارزش 
فــوالد  شــرکت  کــه  برنامــه ای  می دهــد. 
ــگاه  ــه آن ن ــژه ب ــکل وی ــه ش ــتان ب ــین خوزس کس ا
همــت  بــا  بتوانــد  مجموعــه  ایــن  تــا  می کنــد 
را  زمینــه  محتــرم،  پرســنل  و  ارشــد  مدیــران 
کنــار  در  قطعــات  کامــل  بومی ســازی  بــرای 
پیرامــون  فوالدســازی  واحــد  راه انــدازی 
نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد  تامیــن  در  خودکفایــی 

آورد. وجــود  بــه  تولیــد،  خطــوط 

شــرکت  برنامه هــای  از  یکــی 
ــتان در  ــین خوزس ــوالد اکس ف
ــه  ــه ب ــم انداز، توج ــول چش ط
بــا  صنعــت  در  بومی ســازی 
توجــه بــه اهمیــت و گســتره 
نظــر  از  دیگــر  صنایــع  بــر  آن 
تولیــد  هزینه هــای  کاهــش 

اســت
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محو ر یت  فوالد اکسین در 
منطقه با  صادرات محصوالت 

ــل  ــی در داخ ــی و تخصص گرای ــای بوم ــه نیروه ــکاء ب ــن ات ــاال، ضم ــزوده ب ــا ارزش اف ــرکت های ب ــی از ش ــوان یک ــه عن ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ش
ایــن  در  اســت.   برداشــته  گام  کشــور  فــوالد  صنعــت  توســعه  پیرامــون  پایــدار  و  مولــد  ســرمایه گذاری های  توســعه  مســیر  در  همــواره  کشــور، 
ــه  ــتان بـ ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــره ش ــت مدی ــس هیئ ــدی رئی ــین محم ــای افش ــاب آق ــا جن ــتان بـ ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــگار ش ــوص خبرن خص
ــه  ــتند ک ــان داش ــه، اذع ــه خاورمیان ــتان در منطق ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــردی ش ــش راهب ــه نق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــت. محم ــته اسـ ــو نشسـ گفتگ
ــد.  ــاب می آی ــه حس ــور ب ــوالد کش ــت ف ــودآوری در صنع ــزان س ــش می ــتای افزای ــازی در راس ــد فوالدس ــعه واح ــی، توس ــه صنعت ــن مجموع ــت ای سیاس
ــای  ــکان تحریم ه ــوک پی ــتان، ن ــتان خوزس ــی در اس ــتعدادهای بوم ــری از اس ــا بهره گی ــد ب ــین می توان کس ــرکت ا ــه ش ــدند ک ــادآور ش ــه ی ــان در ادام ایش

ــردارد.   ــی گام ب ــتقال صنعت ــی و اس ــیر خودکفای ــار زده و در مس ــه را کن ظالمان

ــین  ــوالد اکس ــرکت ف ــی ش ــالت اصل رس
ــاص  ــرکت خ ــک ش ــوان ی ــه عن ــتان ب خوزس
ارزش  بــا  فــوالدی  ورق هــای  حــوزه  در 

چیســت؟ بــاال  افــزوده 
فــوالد  شــرکت  احــداث  اصلــی  رســالت 
صنایــع  نیــاز  رفــع  خوزســتان،  کســین  ا
ــت، گاز  ــع نف ــه صنای ــور از جمل ــتراتژیک کش اس
تولیــدی  محصــوالت  اســت.  پتروشــیمی  و 
مخــازن  لوله هــا،  ســاخت  در  شــرکت،  ایــن 
صنعــت  گاز،  و  نفــت  فشــار  تحــت  و  ذخیــره 
دریایــی،  ســطح  و  زیرســطحی  کشتی ســازی 
صنعــت ســاختمان و ... مــورد اســتفاده قــرار 

. می گیــرد
ــوان  ــتان، ت ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ش
ــوالدی  ــای ف ــترده ای از ورق ه ــف گس ــد طی تولی
ــای  ــد ورق ه ــف مانن ــاژی مختل لی ــای آ ــا گریده ب
خــاص مــورد اســتفاده در صنایعــی همچــون 
اســتخراج  معــدن،  الت  ماشــین آ صنعــت 
در  اســتفاده  مــورد  تجهیــزات  و  معــدن  از 
حمل ونقــل مــواد اســتخراج شــده از معــادن 

دارد. را 
بــا توجــه بــه راهبــردی بــودن محصــوالت 
خوزســتان،  کســین  ا فــوالد  شــرکت  تولیــدی 
ــاص و  ــز خ ــه نی ــاز مجموع ــورد نی ــه م ــواد اولی م
ــور  ــه ط ــواد ب ــن م ــه ای ــه تهی ــت ک ــتراتژیک اس اس
عمــده، از کارخانه هــای فوالدســازی هماننــد 

اصفهان،فــوالد  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
و  تامیــن  هرمــزگان  فــوالد  و  خوزســتان 
بــرای  نیــاز  مــورد  ورق هــای  بــه  نهایــت  در 
تبدیــل  خارجــی  و  داخلــی  مختلــف  پروژه هــای 
ــتان،  ــین خوزس کس ــوالد ا ــن ف ــود. بنابرای می ش
تکنولــوژی،  نظــر  از  دنیــا  برتــر  شــرکت   10 جــزو 
بــر  تولیــدی  محصــول  تولیــد،  بهــره وری 
و  متالوژیکــی  مکانیکــی،  خــواص  اســاس 

می آیــد. شــمار  بــه  ابعــادی 
کســین  ا مجموعــه  راهبــردی  سیاســت 
محصــوالت  فــروش  و  تولیــد  موضــوع  در 

و  داخــل  نیــاز  تامیــن  بــاال،  افــزوده  ارزش  بــا 
مبــادی  بــه  محصــوالت  صــادرات  ســپس 
نیــاز  مــورد  ارز  تامیــن  منظــور  بــه  خارجــی 
اســتراتژیک  و  یدکــی  قطعــات  تامیــن  جهــت 
نخســتین بار  بــرای  خوشــبختانه  اســت. 
صــادرات  ســال،  ســه  گذشــت  از  پــس  و 
بــاال  افــزوده  ارزش  بــا  فــوالدی  محصــوالت 
شــد  گرفتــه  ســر  از   1400 ســال  مــاه  خــرداد  از 
و  ارز  تامیــن  جهــت  مناســبی  زمینــه  کــه 
طــوری  بــه  آورد.  فراهــم  شــرکت  ســودآوری 
کــه در ســال گذشــته، نزدیــک بــه 1۳ هــزار تــن 
از ورق هــای فــوالدی بــا ارزش افــزوده بــاال بــه 
ضمــن  اســت.  شــده  صــادر  اســپانیا  کشــور 
طــی  حــال  در  نیــز  دیگــری  کشــورهای  اینکــه 
ــت  ــرای دریاف ــود ب ــای خ ــد قرارداده ــردن رون ک

هســتند. کســین  ا محصــوالت 
اکســین  فــوالد  شــرکت  عملکــرد 
چگونــه  ســودآوری  زمینــه  در  خوزســتان 

اســت؟ بــوده 
کســین  ا فــوالد  عمــده  ســهامداران 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  شــامل  خوزســتان 
بــا  ایــران  ملــی  بانــک  درصــد،   60 بــا  اجتماعــی 
درصــد   0.۵ بــا  شــرکت  پرســنل  و  درصــد   ۳9.۵
ســودآوری  ایــن  از  حاصــل  منافــع  می شــود. 
شــامل  جامعــه  درآمــد  کــم  قشــر  بــه  عمدتــا 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  بازنشســتگان 
ملــی  بانــک  بــه  منافــع  درصــد   40 و  کشــور 

اکســین  فــوالد  شــرکت 
تولیــد  تــوان  خوزســتان، 
طیــف گســترده ای از ورق هــای 
ــاژی  لی ــای آ ــا گریده ــوالدی ب ف
ورق هــای  ماننــد  مختلــف 
اســتفاده  مــورد  خــاص 
همچــون  صنایعــی  در 
معــدن،  الت  ماشــین آ
و  معــدن  از  اســتخراج 
ــتفاده در  ــورد اس ــزات م تجهی
حمل ونقــل مــواد اســتخراج 

دارد را  معــادن  از  شــده 

کسین رئیس هیأت مدیره شرکت فوالد ا

افشین محمدی
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نقش آفرینــی  صنعــت  توســعه  در  کــه  ایــران 
می رســد. می کنــد، 

ــال 1۳99  ــرکت در س ــودآوری ش ــزان س می
بالــغ بــر یــک هــزار و 800 میلیــارد تومــان بــوده 
آن،  از  پیــش  ســال های  بــه  نســبت  کــه  اســت 
ســودآوری  زمینــه  در  توجهــی  قابــل  رکــورد 
ــاب  ــه حس ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ش
نشــان   ،1400 ســال  در  رقــم  ایــن  می آیــد. 
فراینــد  بــه  قــوا  تمــام  بــا  کســین  ا کــه  می دهــد 
اســت.   یافتــه  دســت  ســودآوری  در  توســعه 
علی رغــم  کــه  می دهــد  نشــان  آمارهــا 
موضــوع  در  آمــده  وجــود  بــه  چالش هــای 
مــرداد  و  تیــر  ماه هــای  طــی  بــرق  مصــرف 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  درآمــد   ،1400 ســال 
بــه  نســبت  ســال  همیــن  در  خوزســتان 
درصــد   ۳0 از  بیــش  آن،   از  پیــش  ســال های 
ــت  ــه سیاس ــن اینک ــت. ضم ــه اس ــش یافت افزای
بــه  برقــی  چالش هــای  پیرامــون  کســین  ا
ــد  ــرای فرآین ــه را ب ــه زمین ــد ک ــت ش ــمتی هدای س

ــود آورد. ــه وج ــد ب ــط تولی ــال خ ــرات و اوره تعمی

اکســین  فــوالد  شــرکت  برنامــه 
خوزســتان در افــق چشــم انداز ســال 1۴۰1 

؟ چیســت
ظرفیت هــای  خوزســتان  اســتان 
در  فــوالد  صنایــع  بخــش   در  گســترده ای 
بــه  اســتان  ایــن  کــه  طــوری  بــه  دارد؛  اختیــار 
کشــور  در  فــوالد  تولیــد  دوم  قطــب  عنــوان 
و  چالش هــا  گرچــه  ا می شــود.  شــناخته 
توســعه  زمینــه  در  متعــددی  مشــکات 
صنایــع فــوالدی در اســتان خوزســتان وجــود 
ــرای  ــرد ب ــن راهب ــال، مهم تری ــن ح ــا ای ــا ب دارد، ام
ــال در  ــرکت های فع ــش روی ش ــع پی ــع موان رف

اســت.  همه جانبــه  توســعه  زمینــه،  ایــن 
بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
و  راهبــردی  شــرکت های  از  یکــی  عنــوان 
و  توســعه  دنبــال  بــه  بــاال،  افــزوده  ارزش  بــا 
محصــوالت  عرضــه  و  تولیــد  زنجیــره  تکمیــل 

ایــن  توســعه ای  برنامــه   مهم  تریــن  اســت. 
و  فوالدســازی  واحــد  احــداث  شــامل  شــرکت 
زمینــه  آن،  تکمیــل  بــا  کــه  اســت  ریخته گــری 
مناســبی بــرای ایجــاد ارزش افــزوده و جهانــی 
از  می شــود.  فراهــم  کســین  ا فــوالد  شــدن 
کســین  ا فــوالد  طــرح  مزیت هــای  جملــه 

و  بــرق  مصــرف  در  صرفه جویــی  بــه  می تــوان 
ــن  ــاده ای و جایگزی ــل ج ــش حمل ونق گاز، کاه
ــل  ــای حمل ونق ــه ج ــی ب ــل ریل ــدن حمل ونق ش

کــرد. اشــاره  جــاده ای 
مــورد  اســلب  احــداث  پــروژه  طرفــی،  از 
ــدازی  ــان راه ان ــوالدی از زم ــض ف ــاز ورق عری نی
درنظــر  خوزســتان،  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
گذشــته  ســال   طــی  لــذا  اســت؛  شــده  گرفتــه 
زمینــه،  ایــن  در  توجــه  شــایان  اقدامــات  بــا 
پیشــرفت های قابــل توجهــی بــه منصــه ظهــور 
زنجیــره  تکمیــل  بــا  بنابرایــن  اســت.  رســیده 
ــان  ــین همزم کس ــدی ا ــوالت تولی ارزش محص
مــورد  اســلب  فوالدســازی،  واحــد  توســعه  بــا 

می شــود. فراهــم  نیــز  تولیــد  خــط  نیــاز 

کــه  می دهــد  نشــان  آمارهــا 
بــه  چالش هــای  علی رغــم 
موضــوع  در  آمــده  وجــود 
ماه هــای  طــی  بــرق  مصــرف 
 ،1۴۰۰ ســال  مــرداد  و  تیــر 
درآمــد شــرکت فــوالد اکســین 
ســال  همیــن  در  خوزســتان 
نســبت بــه ســال های پیــش 
درصــد   ۳۰ از  بیــش  آن،   از 

اســت یافتــه  افزایــش 

برنامه هــای  مهم  تریــن 
فــوالد  شــرکت  توســعه ای 
شــامل  خوزســتان  اکســین 
فوالدســازی  واحــد  احــداث 
بــا  کــه  اســت  ریخته گــری  و 
تکمیــل آن، زمینــه مناســبی 
بــرای ایجــاد ارزش افــزوده و 
جهانــی شــدن فــوالد اکســین 

می شــود فراهــم 

اگرچــه چالش هــا و مشــکالت 
ــعه  ــه توس ــددی در زمین متع
اســتان  در  فــوالدی  صنایــع 
خوزســتان وجــود دارد، امــا با 
ایــن حــال، مهم تریــن راهبــرد 
ــش روی  ــع پی ــع موان ــرای رف ب
ایــن  در  فعــال  شــرکت های 
زمینــه، توســعه همه جانبــه 

ــت اس
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سودآوری اکسین
 حاصل تالش جمعی است

ــوالت  ــد محص ــتراتژی تولی ــمت اس ــه س ــد را ب ــتراتژی تولی ــوالدی، اس ــع ف ــژه صنای ــه وی ــع ب ــی صنای ــد و ترق ــرای رش ــان ب ــورهای جه ــیاری از کش ــروزه بس ام
بــا ارزش افــزوده بــاال برده انــد. یکــی از ضرورت هــای مهــم بــرای دســتیابی بــه محصــوالت خــاص و ارزآور در ســطوح بین المللــی، وجــود تجهیــزات 
ــتراتژیک خــود در میــان  ــین خوزســتان بــه تبعیــت از جایــگاه اس کس ــرکت فــوالد ا ــروی انســانی متخصــص و کارآمــد اســت. ش مناســب در کنــار نی
ــه  ــه مثاب ــانی ب ــروی انس ــگاه نی ــوق و جای ــه حق ــرام ب ــار احت ــد در کن ــط تولی ــیر خ ــب در مس ــزات مناس ــود تجهی ــر وج ــواره ب ــی، هم ــی و خارج ــع داخل صنای
ــاغل  ــدی مش ــرح طبقه بن ــد، ط ــط تولی ــز خ ــرای تجهی ــه روز ب ــات ب ــن قطع ــر تامی ــاوه ب ــرکت ع ــن ش ــت. ای ــرده اس ــژه ک ــد وی کی ــانی، تا ــرمایه های انس س
را نیــز در مســیر افزایــش ســطح رضایت منــدی کارکنــان بــه اجــرا درآورده اســت تــا از طریــق دو بــازوی خــود شــامل تجهیــزات پیشــرفته و نیــروی 

ــد. ــش ده ــود افزای ــزان خ ــن می ــه باالتری ــرکت ب ــرای ش ــودآوری را ب ــد، س ــانی کارآم انس

عضو هیأت مدیره

ابوالفضل جنتی

یکــی  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
زمینــه  در  کــه  اســت  شــرکت هایی  معــدود  از 
بــا  می کنــد.  فعالیــت  عریــض  ورق  تولیــد 
ریل گــذاری   ،1۳98 ســال  در  مدیریــت  تغییــر 

خــود  اصلــی  مســیر  بــه  محصــوالت  تولیــد 
ارزش افــزوده  بــا  محصــوالت  تولیــد  شــامل 
امــر  همیــن  کــه  بازگشــت   API ورق هــای  و 
صنایــع  نیــاز  تامیــن  ضمــن  تــا  شــد  موجــب 

ــاد  ــور ایج ــرای کش ــبی ب ــی، ارزآوری مناس داخل
کســین  ا فــوالد  شــرکت  اینکــه  ضمــن  شــود. 
خوزســتان در طــول دو ســال اخیــر توانســت 
ــال  ــه انتق ــط لول ــاز خ ــورد نی ــای م ــی ورق ه تمام
کــه  نمایــد  تامیــن  را  جاســک  بــه  گــوره  از  نفــت 
افتخــار  یــک  اینکــه  بــر  عــاوه  دســتاورد  ایــن 
هــم  ارز  خــروج  از  زیــادی  حــدود  تــا  بــود،  ملــی 

آورد.  عمــل  بــه  جلوگیــری 
 X80 ــی ورق ــد آزمایش ــا تولی ــال 1400 ب در س
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــری در ش ــن دیگ ــرگ زری ، ب
خوزســتان بــه ثبــت رســید کــه ایــن دســتاورد 
از  درصــدی   20 کاهــش  بــرای  را  زمینــه  مهــم، 
وجــود  بــه  گاز  انتقــال  خطــوط  هزینه هــای 
بــرای   X80 ورق  تولیــد  اینکــه  ضمــن  آورد. 
نخســتین بار درکشــور رقــم خــورد کــه بــدون 
ــزرگ  ــرکت های ب ــاری ش ــک  و ی ــدون کم ــد ب تردی
شــرکت  همچــون  کشــور  در  فوالدســازی 
فــوالد مبارکــه در زمینــه تامیــن اســلب مــورد 
ــکان  ــتراتژیک، ام ــن ورق اس ــد ای ــرای تولی ــاز ب نی
تولیــد انبــوه محصــول فــوق وجــود نداشــت. 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  بنابرایــن 
شــرکت های  کمــک  بــا  تــا  دارد  را  ایــن  توانایــی 
ســایر  کشــور،  در  فوالدســازی  بــزرگ 
برســاند  تولیــد  بــه  را  نشــده  تولیــد  ورق هــای 
در  خودکفایــی  بــر  عــاوه  زمینــه،  ایــن  در  تــا 
تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال بــرای 
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داخلــی  اســتراتژیک  صنایــع  نیازهــای  تامیــن 
ارزآوری  پتروشــیمی،  و  گاز  نفــت،  همچــون، 
ــان آورد.  ــه ارمغ ــور ب ــرای کش ــی را ب ــل توجه قاب
مابیــن  فــی  قــراردادی  حاضــر  حــال  در 
شــرکت  و  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
مــور  لوله هــای  تامیــن  بــرای  ایــران  گاز  ملــی 
ــه  ــور ب ــال گاز در کش ــوط انتق ــه خط ــاز در زمین نی
امضــا رســیده کــه نشــان از نقــش ویــژه فــوالد 
کشــور  فــوالدی  صنایــع  میــان  در  کســین  ا

. ســت ا

اکسین و نیروی انسانی کارآمد
قامــت  در  انســانی  نیــروی  امــروزه 
می شــود.  نگاشــته  کارآمــد  ســرمایه های 
ســازمان های  و  شــرکت ها  کــه  آنچــه 
مصــون  تهدیــدات  برابــر  در  را  بین المللــی 
انســانی  نیــروی  به موقــع  حضــور  مــی دارد، 
اســت.  آن هــا  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  و 
بــا  نیــز  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
در  و  بین المللــی  اســتانداردهای  از  پیــروی 
کار،  نیــروی  کرامــت  و  حقــوق  حفــظ  راســتای 
ســرمایه  یــک  دریچــه  از  را  انســانی  نیــروی 
می کنــد.  ترســیم  اســتراتژیک  و  مهــم 
اعضــای  و  مدیریــت  ســرمایه محور  نــگاه 
فــوالد  شــرکت  محتــرم  هیئت مدیــره 
شــده  موجــب  انســانی  نیــروی  بــه  کســین  ا
مختلــف،  شــرایط  تحــت  و  همــواره  کــه  اســت 
انســانی  نیــروی  از  ویــژه ای  حمایت هــای 

پذیــرد.  صــورت  کارخانــه  در  موجــود 
ســرمایه های  از  کســین  ا حمایت هــای 
ــام  ــوی انج ــادی و معن ــورت م ــه دو ص ــانی ب انس
شــرکت  مهــم  برنامه هــای  از  یکــی  می گیــرد. 
رضایت منــدی  ســطح  افزایــش  راســتای  در 
بــه  پــاداش  ارائــه  و  تقدیــر  کارکنــان، 
مناســبت های  در  انســانی  ســرمایه های 
اســت.   ... و  اعیــاد  شــامل  کشــوری  مختلــف 
از طرفــی، شــرایط اضطــراری حاصــل از شــیوع 
راســتای  در  تــا  شــد  موجــب  کرونــا  ویــروس 
ویــژه ای  تمهیــدات  کارکنــان،  ســامت  حفــظ 

شــود.  عملیاتــی  و  اتخــاذ 
یکــی از مهم تریــن رخدادهــای قابــل اعتنــا 
کســین خوزســتان پیرامون  در شــرکت فــوالد ا
ســرمایه های  رضایت منــدی  ســطح  افزایــش 
مشــاغل  طبقه بنــدی  طــرح  اجــرای  انســانی، 
ارتقــای  ضمــن  طــرح،  ایــن  اجــرای  بــا  بــود. 
تمامــی  مزایــا  و  حقــوق  افزایــش  و  شــغلی 
ــزان از  ــن می ــه باالتری ــغلی ب ــت ش ــنل، امنی پرس
روز  اســتانداردهای  اســاس  بــر  درجه بنــدی 
ــکاران  ــن، پیمان ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــرار گرف ــا ق دنی
تبدیــل  بــا  تــا  شــدند  موظــف  نیــز  محتــرم 

خــود،  زیرمجموعــه  کارکنــان  وضعیــت 
کامــل  طــور  بــه  را  مشــاغل  طبقه بنــدی  طــرح 
بــه  کارکنــان  معیشــت  تــا  نماینــد  عملیاتــی 

کنــد. پیــدا  افزایــش  قبولــی  قابــل  ســطح 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  نــگاه 
ــرمایه ای  ــگاه س ــس ن ــانی از جن ــروی انس ــه نی ب
انســانی،  نیــروی  بــدون  ماشــین  یــک  اســت. 
داشــته  معنــا  خــود  خــودی  بــه  نمی توانــد 
ــدون  ــزات ب ــرفته ترین تجهی ــی پیش ــد. حت باش
عمــا  متعهــد،  و  متخصــص  انســانی  نیــروی 
بااســتفاده باقــی می مانــد. بنابرایــن شــرکت 
طبقه بنــدی  طــرح  اجــرای  بــا  کســین  ا فــوالد 
ــاد تعادل  ــتای ایج ــی در راس ــاغل، گام مهم مش
ــود  ــاد نم ــره وری ایج ــانی و به ــروی انس ــان نی می
ــکوفایی و  ــوق، ش ــس ش ــق، رزنان ــن طری ــا از ای ت

رشــد را در میــان پرســنل ارتقــا بخشــد. 

فوالد اکسین از دریچه صادرات
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
اعضــای  مدیریــت،  یــاری  و  همــت  بــا 
فراینــد  محتــرم،  پرســنل  و  هیئت مدیــره 
از  دوبــاره  را  فــوالدی  ورق هــای  صــادرات 
تــا  اســت  مناســبی  زمینــه  کــه  گرفتــه  ســر 
آینــده  در  بتوانــد  صنعتــی  مجموعــه  ایــن 
محصــوالت  صادارتــی  امــور  پیرامــون   نیــز 
نمایــد.  ایفــا  بســزایی  نقــش  کشــور،  فــوالدی 
بــر  کســین  ا فــوالد  شــرکت  ایــن،  بــر  عــاوه 
در  صادارتــی  چشــم انداز  برنامــه  اســاس 
از  درصــد   90 حــدود  توانســت،   1400 ســال 
بــا  کــه  کنــد  عملیاتــی  را  نظــر  مــورد  صــادرات 
توجــه بــه برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه در 
می شــود  پیش بینــی  مختلــف،  واحدهــای 
ورق  تــن  هــزار   70 بــه  نزدیــک   1401 ســال  در 
ــود.  ــال ش ــدف ارس ــورهای ه ــه کش ــی ب صادرات
صادارتــی  امــور  بــه  دســتیابی  امــروز  کــه  آنچــه 

ــک  ــوان ی ــه عن ــور ب ــین و کش کس ــوالد ا ــرای ف را ب
می کنــد،  مطــرح  منحصربه فــرد  دســتاورد 
از  پیــش  تــا  کــه  اســت  محصوالتــی  صــادرات 
کشــور  وارد  خارجــی  مبــادی  طریــق  از  ایــن 
ــوالت  ــن محص ــد و تامی ــرورت تولی ــد. ض می ش
کــه  شــد  موجــب  کشــور  در  اســتراتژیک 
برنامه ریزی هــای  بــا  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
مــدون بــر اســاس ســند چشــم انداز، بتوانــد 
ــی و  ــای واردات ــری از ورود ورق ه ــن جلوگی ضم
صنایــع  نیازهــای  تمامــی  کشــور،  در  ارز  حفــظ 
نمایــد. تامیــن  را  خــاص  ورق هــای  بــه  داخلــی 

صادراتــی  مهــم  دســتاوردهای  از  یکــی 
ســال  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
ــورهای  ــه کش ــد ب ــوالت تولی ــال محص 1400، ارس
ــپانیا  ــر و اس ــراق، مص ــارس، ع ــج ف ــیه خلی حاش
ــوق دارای  ــورهای ف ــه کش ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ب
ســاختمانی،  زمینــه  در  پیشــرفته ای  صنایــع 
تقاضــا  افزایــش  لــذا  هســتند،  فــوالد  و  نفــت 
دسترســی  بــرای  فــوق  کشــورهای  ســوی  از 
کیفیــت  از  نشــان  کســین،  ا فــوالدی  ورق  بــه 

می دهــد.  شــرکت  ایــن  محصــوالت  مرغــوب 
یکــی دیگــر از برنامه هــای شــرکت، حضــور 
بین المللــی  بازارهــای  ســایر  در  مســتمر 
ــت  ــگاه صنع ــد جای ــق بتوان ــن طری ــا از ای ــت ت اس
و  اســتراتژیک  محصــوالت  ویــژه  بــه  فــوالد 
بــا  بخشــد.  ارتقــا  جهانــی  عرصــه  در  را  خــاص 
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــت ش ــود، سیاس ــن وج ای
شــده  تعریــف  بــازار  نیــاز  پایــه  بــر  خوزســتان 
اســت کــه اساســا تقاضــا در بازارهــای جهانــی 
شــرکت  ایــن  ولیکــن  مــی رود؛  پیــش  چگونــه 
فــوالدی  ورق  نــوع  هــر  تــا  دارد  را  الزم  آمادگــی 
ــی  ــی و خارج ــتریان داخل ــرای مش ــاز را ب ــورد نی م

نمایــد. تامیــن 

سیاست گذاری در افق چشم انداز
برنامه هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ســودآوری،  زمینــه  در  صنعتــی  ســازمان های 
افــق  در  ســودآوری  رونــد  ارتقــای  و  حفــظ 
کســین  ا ســوابق  بــه  گــر  ا اســت.  چشــم انداز 
شــود،  مراجعــه   1۳97 مالــی  ســال  ابتــدای  تــا 
زیــان ده  شــرکت  یــک  عنــوان  بــه  شــرکت  ایــن 
شــناخته  کشــور  فــوالدی  صنایــع  میــان  در 
تدابیــر  اتخــاذ  بــا  خوشــبختانه  امــا  می شــد. 
ــر  ــه ام ــتراتژیک ب ــرد اس ــد و رویک ــی جدی مدیریت
در  شــرکت  ســودآوری   ،1۳98 ســال  از  تولیــد 
ــش  ــان افزای ــارد توم ــه 271 میلی ــور ب ــال مذک س
بــر  گواهــی  خــود  موضــوع  ایــن  کــه  کــرد  پیــدا 
شــرکت  ایــن  ســودآوری  برابــری  چنــد  رشــد 
ســال  در  شــرکت  ســودآوری  رونــد  اســت. 
کــرد؛  پیــدا  ادامــه  گذشــته  از  بیــش  نیــز   1۳99

بــا  اکســین  فــوالد  شــرکت 
بــر  مــدون  برنامه ریزی هــای 
چشــم انداز،  ســند  اســاس 
ورود  از  جلوگیــری  ضمــن 
ورق هــای وارداتــی و حفــظ ارز 
در کشــور، می توانــد تمامــی 
نیازهــای صنایــع داخلــی بــه 
تامیــن  را  خــاص  ورق هــای 

یــد نما
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فوالد اکسین خوزستان
 دستاورد انقالب اسالمی ایران

در  همه جانبــه  ســرمایه گذاری  جدیــد،  دنیــای  در  ویــژه  بــه  صنعــت  بخــش  راهبردهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
بــرای  مهــم  ضرورت هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  صنایــع  در  ســرمایه گذاری  اســت.  تولیــدی  مختلــف  بخش هــای 
ــذاری  ــرمایه گذاری و اثرگ ــوع س ــه موض ــه ب ــود. توج ــی می ش ــمندانه تلق ــی هوش ــر بازاریاب ــرکت ها در عص ــای ش بق
عرصــه  در  صنعتــی  کان  و  خــرد  شــرکت های  و  نهادهــا  ســازمان ها،  اســتراتژی  کان  جــزو  مختلــف،  جهــات  از  آن 
ــد  ــطه تولی ــه واس ــردی ب ــرکت های راهب ــی از ش ــوان یک ــه عن ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــت. ش ــی اس بین الملل
زیرســاخت ها،  تولیــد،  زمینــه  در  ســرمایه گذاری  بــه  خــاص  نگاهــی  همــواره  بــاال،  افــزوده  ارزش  بــا  محصــوالت 
ــب  ــه ای مناس ــا زمین ــت ت ــده اس ــب ش ــژه موج ــگاه وی ــوع ن ــن ن ــته و دارد. ای ــت داش ــط زیس ــرژی و محی ــتکی، ان لجس
ــهر  ــع محرومیت زدایــی و محیط زیســت ســبز در ش ــهری، رف ــرمایه گذاری اثرگــذار بــا توســعه ش ــرای پیونــد س ب

ــد.  ــود آی ــه وج ــواز ب اه

از  اقتصاددانــان  از  بســیاری  امــروزه 
ارکان  از  یکــی  عنــوان  بــه  ســرمایه گذاری 
صنعتــی  شــرکت های  و  ســازمان ها  اصلــی 
توســعه  در  ویــژه ای  نقــش  کــه  می برنــد  نــام 
گذشــته  در  گــر  ا می کنــد.  ایفــا  اقتصــادی 
کامــا  صــورت  بــه  ســرمایه گذاری  شــیوه های 
امــروزه  درمی آمــد،  تعریــف  بــه  تک بعــدی 
ایجــاد  و  ســرمایه گذاران  جرگــه  بــه  ورود  بــرای 
کشــف  بــه  نیــاز  صنایــع،  در  نویــن  تحولــی 
اهمیــت  ســرمایه گذاری،  ضرورت  هــای 
تاثیرگــذار  ویژگی هــای  جملــه  از  می کنــد.  پیــدا 
ــوان  ــردی می ت ــع راهب ــرمایه گذاری در صنای س
و  تولیــد  ابــزار  الت،  ماشــین آ تامیــن  بــه 
ــا،  ــایر بخش ه ــرای س ــطه ای ب ــوالت واس محص
ســایر  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  وابســتگی 
و  اشــتغال زایی  بخــش،  ایــن  بــه  بخش هــا 
ایجــاد ارزش  افــزوده بــاال، تاثیرپذیــری بــاالی 
رشــد  از  صــادرات  توســعه  و  اقتصــادی  رشــد 
ــاره  ــت، اش ــن  دس ــواردی از ای ــر م ــت و دیگ صنع

. شــت ا د
راهبــردی  صنایــع  در  ســرمایه گذاری 
بــه  دادن  ارجــاع  مــدرن،  عصــر  در  ویــژه  بــه 
ســرمایه گذاری  پیشــرو  شــیوه های  از  یکــی 
اســت.  اثرگــذار  ســرمایه گذاری  نــام  بــا 
گرفتــن  درنظــر  اثرگــذار،  ســرمایه گذاری 
صنعتــی  عرصه هــای  در  پرکاربــرد  انگاره هــای 
حیــات  بــرای  را  زمینــه  می توانــد  کــه  اســت 
صنایــع خــرد و کان در طــول یــک چشــم انداز 
ــردی  ــای راهب ــن مولفه ه ــم آورد. مهم تری فراه
در  ســرمایه گذاری  اثرگــذار،  ســرمایه گذاری 

زیرســاخت  شــامل  اســتراتژیک  بخش هــای 
و لجســتیک در راســتای ایجــاد اشــتغال زایی، 

اســت.  ســبز  محیط زیســت  جمعــی،  رفــاه 
اســت  تــاش  در  اثرگــذار  ســرمایه گذاری 
کســب وکار  رونــق  و  ســرمایه  ورود  ضمــن  تــا 
امکانــات  مناســب،  مــکان  و  زمــان  در 
شــکل  بــه  را  مختلــف  پروژه هــای  زیرســاختی 
بــه  توجــه  درنتیجــه  آورد.  فراهــم  بنیادیــن 
در  ویــژه  بــه  اثرگــذار  جنــس  از  ســرمایه گذاری 
ــم انداز  ــند چش ــق س ــه تحق ــد ب ــع، می توان صنای
ســرانه،  درآمــد  افزایــش  نظیــر   1404 ســال 
ایجــاد  و  صــادرات  توســعه  و  تنــوع  اشــتغال، 
ارزش  افــزوده بیشــتر در محصــوالت تولیــدی 

کنــد.  کمــک  کشــور 
از  یکــی  اثرگــذار  ســرمایه گذاری 
بــه  نــوآوری  ایجــاد  در  مهــم  مولفه هــای 
رقابت پذیــری  اصلــی  عوامــل  از  یکــی  عنــوان 
ارزش  تولیــد  مرکــز  در  اقتصــادی  رشــد  و 
کــه  اســت  خدمــات  و  محصــوالت  افــزوده 
در  بهینگــی  توســعه  بــرای  را  زمینــه  می توانــد 
مــدل  تقویــت  همــراه  بــه  تولیــد  فرآیندهــای 
ــعه  ــا توس ــن ب ــم آورد. بنابرای ــاری فراه ــای تج ه
دهکــده  لــوای  تحــت  صنایــع  بیشــتر  هرچــه 
دنبــال  بــه  شــرکت ها  و  ســازمان ها  جهانــی، 
حوزه هــای  در  بیشــتر  مزیت هــای  یافتــن 
دارایــی  مقابــل  در  دانــش  و  روابــط  اطاعــات، 
ــود را در  ــذاری خ ــا اثرگ ــتند ت ــی هس ــای فیزیک ه
آینــده  جهــان  در  ویــژه  بــه  شــبکه ای  بازاریابــی 

کننــد. بیشــتر 

ایران و سرمایه گذاری اثرگذار
مولفه هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
چــرخ  می توانــد  کــه  اثرگــذار  ســرمایه گذاری 
ــد،  ــل نمای ــی متص ــل جهان ــه ری ــور را ب ــد کش تولی
ــرمایه گذاری داخلــی و خارجــی در  توجــه بــه س
کــه  چرا اســت؛  اقتصــادی  زیرســاخت های 
شــامل  انــرژی  عظیــم  ذخایــر  وجــود  بــا  ایــران 
نقــش  می توانــد  معدنــی،  صنایــع  و  گار  نفــت، 
کنــد.  ایفــا  جهانــی  بازارهــای  در  موثرتــری 
توســعه  بــه  دســتیابی  بــرای  راهــکار  اولیــن 
تفکــر  تغییــر  صنایــع،  در  ســرمایه گذاری 
ســهامداران  جایــگاه  در  ویــژه  بــه  مدیریتــی 
صاحبــان  عنــوان  بــه  ســهامداران  اســت. 
می تواننــد  صنعتــی،  کســب وکار  اصلــی 
اقتصــادی  جهــش  در  تعیین کننــده  نقــش 
گــر  ا کننــد.  ایفــا  ســازمان ها  و  شــرکت ها 
بــرای  ســرمایه گذاری  توســعه  بنــای  ســنگ 
اقتصــادی  مشــاوران  طریــق  از  ســهامداران 
کارآزمــوده و بــا دانــش بــه خوبی تشــریح شــود، 
ــا در دوران  ــایه تهدیده ــه س ــد ک ــری نمی پای دی
ــی  ــه فرصت ــده ب ــادی فلج کنن ــای اقتص تحریم ه
بــرای ســرمایه گذاری اثرگــذار تبدیــل خواهــد 

  . شــد
قامــت  در  ســهامداران  بــه  توجــه 
اصلــی  تصمیم گیــران  و  سیاســت گذاران 
دادن  ســوق  بــرای  ســرمایه  صاحبــان 
توســعه  در  ســرمایه گذاری  جهــت  ســرمایه 
ــتیک،  ــوع لجس ــژه در موض ــه وی ــاخت ها ب زیرس
کســب وکار،  جهانی ســازی  ضمــن  می توانــد 
یــک  بــرای  را  توجهــی  قابــل  ســودآوری 
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ســرمایه گذاری  آورد.  ارمغــان  بــه  مجموعــه 
زیرســاختی  بخش هــای  در  ســهامداران 
اینکــه  بــر  عــاوه  کســب وکار،  توســعه  جهــت 
و  شــهری  زیرســاخت های  توســعه  موجــب 
رفــاه  پیرامــون  را  زمینــه  می شــود،  روســتایی 

مــی آورد. وجــود  بــه  اجتماعــی 

لباس سرمایه گذاری بر قامت اکسین 
شــرکت  جدیــد  مدیرعامــل  نشســتن  بــا 
مســند  بــر  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
 ،1۳99 ســال  در  شــرکت  ایــن  ریاســت 
بازگشــت  بــه  کارشناســان  از  بســیاری 
اقتصــاد  در  کســین  ا همه جانبــه  نقــش 
یکــی  شــدند.  امیــدوار  خاورمیانــه  و  کشــور 
تبییــن  امیــدواری،  ایــن  دالیــل  مهم تریــن  از 
افزایــش  زمینــه  در  متنــوع  راهبردهــای 
در  بــاال  افــزوده  ارزش  بــا  محصــوالت  ســبد 
فراینــد  در  ســهامداران  نقــش  توســعه  کنــار 
و  صادراتــی  محصــوالت  گســترش  تولیــد، 
ایجــاد  همــراه  بــه  زیرســاخت ها  توســعه 
فــوالد  شــرکت  بومــی  مناطــق  در  اشــتغال 
مدیرعامــل  توســط  خوزســتان  کســین  ا
بتوانــد  نویــن  راهبردهــای  ایــن  تــا  بــود  جدیــد 
اســاس  بــر  را  اثرگــذار  ســرمایه گذاری  چــراغ 
کنــد.  روشــن  بین المللــی  اســتانداردهای 
اعضــای  ســهامداران،  همراهــی  گــر  ا بنابرایــن 
فــوالد  محتــرم  پرســنل  و  مدیــره  هیئــت 
ــود،  ــد نب ــت جدی ــا مدیری ــتان ب ــین خوزس کس ا
بــدون تردیــد مســیر رشــد و نمــو برنامه هــای 
توســعه ای بــا اختــال  جــدی مواجــه می شــد.

خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
زمینــه  در  پیشــرو  شــرکت  یــک  عنــوان  بــه 
اســت  توانســته  اثرگــذار،  ســرمایه گذاری 
زیرســاخت ها،  زمینــه  در  را  خــود  موقعیــت 
اجتماعــی  رفــاه  و  اشــتغال  محیط زیســت، 
تداوم بخشــی  مســیر  در  و  بخشــد  ارتقــا 
طــول  در  را  متنوعــی  برنامه هــای  آن،  بــه 
برنامه هــای  نمایــد.  تبییــن  چشــم انداز 
پیرامــون  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
بــر  جدیــد  مدیریــت  کان  سیاســت های 
مشــارکت  و  زیرســاخت ها  توســعه  مبنــای 
اثرگــذاری  ارتقــای  بــرای  ســهامداران  بیشــتر 
وجــود  گرفــت.  شــکل  ســرمایه گذاری  ها 
حضــور  واســطه  بــه  اســتراتژی  چنیــن 
توســعه  بــرای  را  زمینــه  ســهامداران،  موثــر 
محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال بــرای مصــرف 
در صنایــع پایین دســت و راهبــردی همچــون 
وجــود  بــه  پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  صنعــت 
آورد؛ بــه طــوری کــه می تــوان امیــدوار بــود کــه 
ــش رو،  ــال های پی ــین در س کس ــوالد ا ــش ف نق

ــای  ــر در بازاره ــتماتیک و موث ــی سیس ــه نقش ب
شــود. تبدیــل  بین المللــی  و  داخلــی 

و  اکســین  فوالدســازی  طــرح 
اثرگــذار ســرمایه گذاری 

کســین  ا فــوالد  شــرکت  ســهامداران 
ســرمایه گذاری  شــرکت  شــامل  خوزســتان 
شــرکت  کشــوری،  بازنشســتگی  صنــدوق 
ــی  ــروه مل ــی و گ ــن اجتماع ــرمایه گذاری تامی س
از  کــدام  هــر  می شــود.  ایــران  فــوالد  صنعتــی 
حامــی  بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  ســهامداران 
شــرکت  در  جدیــد  ســرمایه گذاری  نــوع  هــر 
ــن  ــعه ای ــی در توس ــش مهم ــین، نق کس ــوالد ا ف

دارنــد.  و  داشــته  برعهــده  مجموعــه 
طرح هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی 
کــه  کســین  ا فــوالد  شــرکت  ســرمایه گذاری 
ایــن  جهانی ســازی  بــرای  را  زمینــه  می توانــد 
فوالدســازی  طــرح  آورد،  وجــود  بــه  شــرکت 
بــرای  مناســبی  فرصــت  طــرح  ایــن  اســت. 
ــان  ــژه متخصص ــه وی ــی  ب ــان بوم ــتغال جوان اش
محقــق  خوزســتان  اســتان  در  حــوزه  ایــن 

 . زد می ســا
تکمیــل  و  توســعه  طــرح  موضــوع 
از  یکــی  کســین  ا فــوالد  تولیــد  زنجیــره 
رفــع  بــه  می توانــد  کــه  اســت  راهبردهایــی 
شــود.  منجــر  اجتماعــی  محرومیت هــای 

بــا  زمینــه  ایــن  در  ســرمایه گذاری  بنابرایــن 
همــواره  ســهامداران،  حمایت هــای  و  کمــک 
ــتان  ــین خوزس کس ــدا  ا ــرکت فول ــت ش در اولوی
تکمیــل  بــا  می رســد  نظــر  بــه  اســت.  بــوده 
 ،1400 ســال  در  طــرح  ایــن  مناقصــه  فراینــد 
ســال  در  آن  راه انــدازی  بــرای  امیدواری هــا 
ــا از  ــت ت ــده اس ــان ش ــش نمای ــش از پی 1401، بی
ســرمایه گذاری  نقــش  بــر  بتــوان  طریــق  ایــن 
ــه ای،  ــادی منطق ــرکت در اقتص ــن ش ــذار ای اثرگ

کــرد. آشــکارتر 
بــر  عــاوه  فوالدســازی،  طــرح  توســعه 
اشــتغال  بــرای  مناســب  زمینــه ای  ایجــاد 

صــورت  بــه  نفــر   200 و  هــزار  یــک  بــر  بالــغ 
نفــره  هــزار  چنــد  اشــتغال زایی  و  مســتقیم 
توســعه  امــکان  غیرمســتقیم،  صــورت  بــه 
انــرژی،  بخش هــای  در  ســرمایه گذاری 
مــی آورد.  وجــود  بــه  نیــز  را  دریایــی  و  ریلــی 
ایــن  ســرمایه گذاری  فرصــت  ایــن،  بــر  عــاوه 
محصــوالت  ســبد  توســعه  زمینــه  در  شــرکت 
ضمــن  بــاال،  افــزوده  ارزش  بــا  و  اســتراتژیک 
اهــواز  شــهر  بومــی  زیرســاخت های  توســعه 
تحقــق  محلــی،  اشــتغال  و  بهــره وری  کنــار  در 
شــرکت  ایــن  بــرای  را  اثرگــذار  ســرمایه گذاری 

اســت. کــرده  امکان پذیــر 

اکسین و چشم انداز سرمایه گذاری
اولویت هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  توســعه ای 
در  زیرســاخت ها  بــه  توجــه  خوزســتان، 
ــت.  ــی اس ــاه اجتماع ــه رف ــق برنام ــتای تحق راس
مشــارکت  بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
اســت  توانســته  دانش بنیــان  شــرکت های 
توســعه  مســیر  در  مناســبی  ســرمایه گذاری 
ــاز  ــورد نی الت م ــین  آ ــزات و ماش ــات، تجهی قطع
خــط تولیــد ایجــاد کنــد کــه ایــن رخــداد می توانــد 
موثــری  نقــش  چشــم انداز،  برنامــه  در 
اســتان  در  محرومیت زدایــی  پیرامــون 
ــعه  ــه توس ــن اینک ــد. ضم ــا نمای ــتان ایف خوزس

ــیر  ــد، مس ــرفته تولی ــات پیش ــزات و قطع تجهی
مزیت هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  خودکفایــی 
ــیم  ــذار را ترس ــرمایه گذاری اثرگ ــه س ــل توج قاب

کــرد. خواهــد 
چشــم انداز  برنامــه  اســاس  بــر 
در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
کوتاه مــدت،  ســرمایه گذاری های  زمینــه 
بــرای  امــکان  ایــن  بلندمــدت،  و  میان مــدت 
ــام  ــا ن ــد ت ــد ش ــم خواه ــین فراه کس ــه ا مجموع
ســرمایه گذاری  پرچمــدار  قامــت  در  را  خــود 

درآورد. اهتــزاز  بــه  فــوالد  صنعــت  در 
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معاون فنی و بهره برداری 

محسن ابوعلی

مدیر حوزه مدیریت

محمد پور سلطانیان

معاون برنامه ریزی و توسعه

نبی اله رازانی

سرپرست مدیریت روابط عمومی 

سلمان قربان زاده

مدیر امور اداری و منابع انسانی

حسن محمدی

مدیر برنامه ریزی تولید و نت

ابراهیم کاووسی

گام بلند، در مسیر تولید

پرچمدار خودکفایی

توسعه اکسین استراتژیک است

فوالد اکسین خوزستان به مثابه 
دهکده جهانی

توسعه منابع انسانی
در اولویت فوالد اکسین است

موج برنامه ریزی هوشمند
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مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه

ابوالفضل حیدریان فیروزآبادی

مدیر تحقیق و توسعه 

رضا فریدونی

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی

رضا آبدیده

مدیر تولید

بهرنگ اهدائی

HSEE مدیر

رضا فاضلی مطلق

به روز، پیشرفته و خودکفا

ردپای هوشمند فوالد اکسین

فرایندهای آموزشی مطابق با 
استانداردهای جهانی است

محصوالت استراتژیک اکسین

فرایند HSEE؛ امنیت پنهان
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فوالد اکسین خوزستان
در اقتصاد ؛  چتر عریض منطقه

تبییــن  نمایــد،  تضمیــن  را  جهانــی  اقتصــاد  در  تاثیرگــذاری  می توانــد  کــه  مولفه هایــی  مهم تریــن  از  یکــی 
متنــوع  صنایــع  نیــاز  تامیــن  پیرامــون  همه جانبــه  ســرمایه گذاری  کنــار  در  توســعه محور  سیاســت های 
کســین خوزســتان کــه بــه عنــوان یــک شــرکت پیشــران در صنعــت  منطقــه ای و جهانــی اســت. شــرکت فــوالد ا
فــوالد خاورمیانــه، بــا توســعه ســرمایه گذاری  در بخش هــای مختلــف شــامل راه انــدازی طــرح فوالدســازی در 
ــاال  ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص ــد، تولی ــاز تولی ــورد نی ــه م ــواد اولی ــن م ــی در تامی ــه خودکفای ــیدن ب ــت رس جه
لیــاژی، افزایــش بهــره وری و آماده بــکاری خطــوط تولیــد و تجهیــزات،  شــامل ورق هــای فــوالدی بــا گریــد API  و آ
توســعه تکنولــوژی بــر اســاس اســتانداردهای بین المللــی، ســرمایه گذاری در تولیــد ورق هــای فــوالدی مــورد 
فــارس،  خلیــج  طریــق  از  صادراتــی  خطــوط  توســعه  کشتی ســازی،  و  پتروشــیمی  گاز،  نفــت،  پروژه هــای  نیــاز 

شــود. تبدیــل  خاورمیانــه  منطقــه  در  عریــض  ورق  تولیــد  قطب هــای  از  یکــی  بــه  می توانــد 

اقتصــاد  در  نقش آفرینــی  و  اکســین 
کشــور

اذعــان  بســیاری  کارشناســان  امــروزه 
ــه  ــی و گازی ب ــای نفت ــد ورق ه ــه تولی ــد ک می کنن
منبــع  عنــوان  بــه  خاورمیانــه  منطقــه  در  ویــژه 
ضمــن  می توانــد  گاز،  و  نفــت  ذخایــر  اصلــی 
پویایــی اقتصــاد کشــورهای هــدف صادراتــی، 
را  آن هــا  همه جانبــه  نقش آفرینــی  مســیر 
از  یکــی  نمایــد.  همــوار  جهانــی  اقتصــاد  در 
ــه  ــد در منطق ــال و کارآم ــع فع ــن صنای مهم تری
اســت.  فــوالد  صنعــت  کشــور،  و  خاورمیانــه 
ــت  ــره پایین دس ــژه در زنجی ــه وی ــت ب ــن صنع ای
گریــد  بــا  فــوالدی  ورق هــای  تولیــد  همچــون 
ــه  ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــژه ای ب ــیل وی ــاال، پتانس ب
ایــن  دارد.  منطقــه  و  کشــور  اقتصــادی  قطــب 
ــوالدی  ــای ف ــش ورق ه ــژه در بخ ــه وی ــت ب صنع
ــاد  ــامل ایج ــادی ش ــای اقتص ــاد محرکه ه ــا ایج ب
ــه  ــه مثاب ــروی کار ب ــزوده، نی ــتغال، ارزش  اف اش
فعالیت هــای  تقویــت  ملــی،  ســرمایه های 
مالیاتــی،  درآمدهــای  افزایــش  و  کارآفریــن 
رشــد  و  توســعه  بــرای  را  زمینــه  می توانــد 

آورد. وجــود  بــه  اســتانی  و  محلــی  جوامــع 
بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
در  راهبــردی  شــرکت های  از  یکــی  عنــوان 
در  مهمــی  نقــش  خــاص،  ورق هــای  تولیــد 
شــرکت  ایــن  دارد.  برعهــده  داخلــی  اقتصــاد 
تولیــد  در  نیــاز  مــورد  ورق هــای  تولیــد  بــا 
لوله هــای انتقــال نفــت و گاز، می توانــد عــاوه 
و  خــرد  صنایــع  توســعه  و  اشــتغال زایی  بــر 
واردات  از  جلوگیــری  بــرای  را  زمینــه  کان، 

آورد.  فراهــم  کشــور  داخــل  در  ارز  حفــظ  و 
نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد  واردات  از  جلوگیــری 
عــاوه  گازی،  و  نفتــی  لوله هــای  تولیــد  بــرای 
امــکان  داخلــی،  ناخالــص  تولیــد  توســعه  بــر 
ــردی را در  ــی و راهب ــرمایه گذاری های صنعت س

می دهــد.  افزایــش  برابــر  چنــد  بــه  کشــور 
شــرکت  برنامه هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
تحقــق  بــرای  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
نیروهــای  از  بهره گیــری  اســتراتژیک،  اهــداف 
ــتای  ــتان در راس ــتان خوزس ــی اس ــی و محل بوم
از  جلوگیــری  و  اجتماعــی  رفــاه  بهبــود 
و  تحقــق  اســت.  غیرضــروی  مهاجرت هــای 
توســعه ایــن موضــوع عــاوه بــر ایجــاد تــوازن 
بــرای  شــگرف  راهــکاری  ملــی،  اقتصــاد  در 
اســاس  بــر  اســتانی  و  شــهری  رفــاه  توســعه 
شــمار  بــه  منطقــه  هــر  بومــی  ظرفیت هــای 
توســعه  اجتماعــی،  جرایــم  کاهــش  می آیــد. 
بیمارســتان،  انــرژی،  آب،  زیرســاخت های 
شــهری،  فرودگاه هــای  روســتایی،  جاده هــای 
از  پاســداری  و  حفــظ  کنــار  در  ژئوتوریســم 
برنامه هــای  دیگــر  از  منطقــه،  محیط زیســت 
جنــوب  منطقــه  در  کســین  ا فــوالد  شــرکت 

اســت.  کشــور  غــرب 

اقتصــاد  در  نقش آفرینــی  و  اکســین 
خاورمیانــه

ایــن  کلیــدی  نقــش  از  نمی تــوان  طبعــا 
در  پیشــگام  شــرکت  یــک  مثابــه  بــه  شــرکت 
چشم پوشــی  منطقــه  اســتراتژیک  صنایــع 
شــرکت  کــه  داشــت  نظــر  در  بایــد  امــا  کــرد، 

کــز  مرا میــان  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
وجــود  بــا  خاورمیانــه،  منطقــه  در  صنعتــی 
بین المللــی  تحریم هــای  از  حاصــل  شــرایط 
عملکــرد  تنهــا  نــه  آن،  از  ناشــی  فشــارهای  و 
تبییــن  بــا  بلکــه  اســت  داشــته  روبه رشــدی 
زمینــه  در  ویــژه  بــه  توســعه ای  سیاســت های 
ــی  ــش مضاعف ــد نق ــازی، می توان ــرح فوالدس ط

کنــد. ایفــا  منطقــه  و  کشــور  توســعه  در 
فــوالد  زنجیــره  بــه  توحــه  ُحســن  امــروزه 
بــاال،  افــزوده  ارزش  بــا  محصولــی  عنــوان  بــه 
ارزش  زنجیــره  تکمیــل  بــا  می توانــد  تنهــا  نــه 
بدهــد،  منطقــه  اشــتغال  بــه  کافــی  رونــق 
داخلــی  محصــوالت  برنــد  ورود  تصویــر  بلکــه 
پیــش  از  بیــش  را  جهانــی  برندهــای  حلقــه  بــه 
فــوالد  شــرکت  نمایــد.   نزدیــک  واقعیــت  بــه 
شــرکت  یــک  عنــوان  بــه  خوزســتان  کســین  ا
و  ارزش  زنجیــره  تکمیــل  بــا  راهبــردی، 
اخیــر،  ســال  دو  طــول  در  تکنولــوژی  توســعه 
اقتصــاد  در  بســزایی  نقــش  اســت  توانســته 
ــی از  ــد. یک ــه ایفــا کن کشــور و منطقــه خاورمیان
منطقــه  در  کــه  شــرکت  ایــن  مهــم  پروژه هــای 
اســتراتژیک  طــرح  یــک  قامــت  در  خاورمیانــه 
لولــه  خــط  پــروژه  می شــود،  شــناخته  مهــم  و 
اســت.  جاســک  بــه  گــروه  از  نفــت  انتقــال 
شــرکت های  همــکاری  بــا  کــه  پــروژه  ایــن 
فوالدســازی همچــون شــرکت فــوالد مبارکــه 
تامین کننــده  شــرکت  عنــوان  بــه  اصفهــان 
تولیــد  جهــت  نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد 
لوله ســاز،  شــرکت های  و   API وریق هــای 
جهانــی  اقتصــاد  در  زرینــی  بــرگ  توانســت 
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بــا  لولــه  خــط  طــرق  از  نفــت  انتقــال  پیرامــون 
فــوالد  شــرکت  آورد.  وجــود  بــه  تــرش  محیــط 
در  پیشــران  تکنولــوژی  بــودن  دارا  بــا  کســین  ا
ــی  ــای API، دروازه ای نوین ــد ورق ه ــه تولی زمین
فــوالد  صنعــت  منطقــه ای  اقتصــاد  روی  بــه 
ــا  ــیر و ب ــه مس ــه در ادام ــت ک ــوده اس ــور گش کش
ــوط  ــعه خط ــار توس ــود در کن ــع موج ــن مناب تامی
ارزش  بــا  محصــوالت  ذیــل  جدیــد  تولیــدی 
و  گاز  نفــت،  صنعــت  در  ویــژه  بــه  بــاال  افــزوده 
ــرکت  ــک ش ــوان ی ــه عن ــد ب ــیمی، می توان پتروش
منطقــه  اســتراتژیک  صنعــت  در  پیشــران 

شــود.  شــناخته  خاورمیانــه 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  ورود 
لوله هــای  اســتراتژیک  و  مهــم  پروژه هــای  بــه 
ــی  ــران، یک ــی گاز ای ــرکت مل ــکاری ش ــا هم گازی ب
میــزان  در  شــرکت  ایــن  مزیت هــای  از  دیگــر 
اســت.  منطقــه ای  اقتصــاد  در  اثرگــذاری 
در  ویــژه  بــه  تولیــد  جدیــد  فازهــای  راه انــدازی 
ورق  اســتراتژیک  محصــول  تولیــد  زمینــه 
کســین،  ا شــرکت  در   X80 گریــد  بــا  فــوالدی 
ــای  ــوه لوله ه ــن انب ــد و تامی ــرای تولی ــه را ب زمین
ــری از واردات  ــه در جلوگی ــور و منطق گازی کش
فراهــم  ایــران  شــرق  شــمال  منطقــه  در  گاز 
فــاز  ایــن  توســعه  صــورت  در  کــه  مــی آورد 
محصــوالت  مطمئنــا  آینــده،  ســال های  طــی 
برندهــای  ویتریــن  در  کســین  ا فــوالد  شــرکت 

گرفــت.  خواهــد  قــرار  جهانــی 
و  بومی ســازی  موضــوع  بــه  توجــه 
خودکفایــی در فرایندهــای تولیــد محصــوالت 
در  ویــژه  بــه  خــاص  و  بــاال  افــزوده  ارزش  بــا 
مزیت هــای  از  دیگــر  یکــی  گاز،  و  نفــت  صنایــع 
شــدن  جهانــی  راســتای  در  کســین  ا شــرکت 
کادری  بــودن  دارا  بــا  شــرکت  ایــن  اســت. 
توســعه  بــر  همــواره  جــوان،  و  مجــرب 
محصــوالت  تولیــد  در  نیــاز  مــورد  تکنولــوژی 
بــا  کــه  اســت  داشــته  ویــژه  اهتمــام  خــاص 
ــده  ــد تامین کنن ــرد، می توان ــن رویک ــعه ای توس
ــع  ــاز در صنای ــورد نی ــض م ــای عری ــی ورق ه اصل

باشــد. خاورمیانــه 
در  جدیــد  مدیریــت  آمــدن  کار  روی  بــا 
طــرح  خوزســتان،  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
کلیــد  شــرکت  ایــن  در  ارزش  زنجیــره  تکمیــل 
و  ارزش  زنجیــره  تکمیــل  بــا  اســت.  شــده  زده 
ــا ارزش  ــوالت ب ــد محص ــاز تولی ــدن ف ــی ش اجرای
لیــاژی، ایــن امــکان بــرای فــوالد  افــزوده بــاال و آ
راه  نقشــه  ذیــل  کــه  می شــود  فراهــم  کســین  ا
ــش  ــی، نق ــای کیف ــعه فوالده ــرای توس ــور ب کش
توســعه  منطقــه ای  اقتصــاد  در  را  خــود  موثــر 

 . بخشــد
آنچــه کــه امــروزه می تــوان در میــان صنایــع 

نیــاز  کــرد،  مشــاهده  خاورمیانــه  فــوالدی 
گاز،  نفــت،  صنایــع  ویــژه  بــه  مختلــف  صنایــع 
ورق هــای  بــه  کشتی ســازی  و  خودروســازی 
می رســد  نظــر  بــه  اســت.  بــاال  گریــد  بــا  کیفــی 
کســین خوزســتان بــه عنــوان  شــرکت فــوالد ا
تنهــا منبــع و ماخــذ تولیــد ورق هــای فــوالدی 
ــاوه  ــد ع ــه، می توان ــه خاورمیان ــی در منطق کیف
بلنــدی  گام  مذکــور،  صنایــع  نیــاز  تامیــن  بــر 
و  کشــور  فــوالد  صنعــت  توســعه  زمینــه  در 
ــرکت  ــن ش ــر ای ــال حاض ــد. در ح ــا کن ــه ایف منطق
را  خــود  محصــوالت  از  برخــی  مــازاد  می توانــد 
قــاره  اروپــا،  اتحادیــه  همچــون  مناطقــی  بــه 
ایــن  کــه  نمایــد  ارســال  آفریقــا  قــاره  و  آســیا 
توجــه  قابــل  ارزآوری  بــر  عــاوه  موضــوع 
تحقــق  نویددهنــده  می توانــد  کشــور،  بــرای 
منطقــه  در  شــرکت  ایــن  اســتراتژیک  جایــگاه 
شــرکت  توســعه  بنابرایــن  باشــد.  جهــان  و 
ــر ارزآوری و  ــاوه ب ــتان ع ــین خوزس کس ــوالد ا ف
ــه،  ــه خاورمیان ــی در منطق ــعه نقش آفرین توس
کان  و  خــرد  صنایــع  از  بســیاری  می توانــد 
کــه  طــوری  بــه  نمایــد.  فعــال  نیــز  را  منطقــه 

در  موجــود  صنعتــی  شــرکت های  از  بســیاری 
لوله ســازی،  صنعــت  در  ویــژه  بــه  خاومیانــه 
ســایر  از  را  خــود  نیــاز  از  عمــده ای  بخــش 
کــه  می کننــد  تامیــن  بین المللــی  بازارهــای 
بــه  جدیــد  فازهــای  توســعه  بــا  کســین  ا فــوالد 
بــر  عــاوه  فوالدســازی،  طــرح  پیرامــون  ویــژه 
میــزان  می توانــد  صنایــع،  ایــن  نیــاز  تامیــن 
زمینــه  در  جهانــی  اقتصــاد  از  توجهــی  قابــل 
ــود  ــه خ ــزوده را ب ــا ارزش اف ــوالدی ب ــای ف ورق ه

دهــد.  اختصــاص 

اقتصاد منطقه ای در قاب چشم انداز
نقــش  و  کســین  ا فــوالد  شــرکت  آینــده 
پوشــیده  کســی  بــر  منطقــه ای  اقتصــاد  در  آن 
تاثیرگــذاری  دریچــه  بــه  گــر  ا امــا  نیســت 
شــود،  توجــه  نفــت  ت  صنــع  در  شــرکت  ایــن 

ــر  ــک بازیگ ــت ی ــرکت را در قام ــن ش ــوان ای می ت
منطقــه  کان  اقتصــاد  عملکردهــای  در  مهــم 
عنــوان  بــه  نفــت  صنعــت  کــرد.  مشــاهده 
جهانــی،  اقتصــاد  در  پیشــران  صنعــت  یــک 
توانایــی انجــام ســه کار عمــده را دارد کــه شــامل 
ویــژه  نقــش  بــاال،  ارزی  درآمدهــای  کســب 
پتروشــیمی،  پروژه هــای  فعال ســازی  در 
ماهیــت  می شــود.   ... و  لومینیــوم   آ و  فــوالد 
تامیــن  نظــر  از  نفــت  صنعــت  مزیت هــای 
بــرای  خودکفایــی  و  توســعه  پایــدار،  انــرژی 
مرکــز  در  شــده،  اشــاره  پیشــران  صنایــع 
اهمیــت قــرار دارد. بنابرایــن بــا توجــه بــه نقــش 
شــاخص های  عملکــرد  در  نفــت  صنعــت 
بیــکاری،  بهــره،  نــرخ  ماننــد  کان  اقتصــادی 
ایــن  نیــاز  مــورد  تجهیــزات  تامیــن  ارز،  و  تــورم 
نفــت  صنعــت  توســعه  بــه  وابســته  صنایــع 
ــدون  ــت ب ــت نف ــعه صنع ــی توس ــت. از طرف اس
ــاط  ــه نق ــال آن ب ــرای انتق ــزات الزم ب ــن تجهی تامی
ــه  ــدی مواج ــش ج ــا چال ــتراتژیک ب ــدی و اس کلی
می تــوان  کــه  اینجاســت  بنابرایــن  می شــود. 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  نقــش  بــه 
ــاز  ــورد نی ــای م ــازنده ورق ه ــا س ــوان تنه ــه عن ب
چــه  تــا  کــه  بــرد  پــی  نفــت  انتقــال  لولــه  خطــوط 
اقتصــاد  در  مهمــی  نقــش  می توانــد  انــدازه 
رو  پیــش  چشــم انداز  طــی  منطقــه  و  کشــور 

نمایــد.  ایفــا 
فوالدســازی  طــرح  مالــی  تامیــن  بــا 
انجــام  خوزســتان،  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
تکنولــوژی،  زمینــه  در  توســعه ای  پروژه هــای 
بــه  بــاال  گریــد  بــا  فــوالدی  ورق هــای  تولیــد 
لیــاژی،  آ و    API فــوالدی  ورق  زمینــه  در  ویــژه 
ک،  پــا انــرژی  بــه  مربــوط  طرح هــای  توســعه 
ارونــد  طریــق  از  دریایــی  مســیر  کــردن  فعــال 
محصــوالت  صــادرات  و  فــارس  خلیــج  رود، 
جهــان،  و  منطقــه  اســتراتژیک  نقــاط  بــه 
بهینه ســازی  و  صرفه  جویــی  پــروژه  تکمیــل 
طریــق  از  ســودآوری  افزایــش  آب،  مصــرف 
شــامل  عملیاتــی  هزینه هــای  کاهــش 
مــواد  ک،  اســتها دســتمزد،  هزینه هــای 
افــزوده  ارزش  کثــری  حدا کســب  و  اولیــه 
ســبد  توســعه  محصــوالت،  فــروش 
گســترش  و  شــرکت  تولیــدی  محصــوالت 
مناطــق  بــه  بازاریابــی  و  فــروش  جغرافیــای 
مهــم، دســتیابی بــه ظرفیــت اســمی کارخانــه 
ورق  تــن  هــزار   ۵0 و  میلیــون  یــک  میــزان  بــه 
خطــوط  تجهیــز  و  ســاالنه  صــورت  بــه  فــوالدی 
کســین  ا فــوالد  نقــش  می توانــد  تولیــد، 
منطقــه ای  و  داخلــی  اقتصــاد  در  را  خوزســتان 
گذشــته  از  بیــش  چشــم انداز،  مســیر  در 

بخشــد. توســعه 

موضــوع  بــه  توجــه 
خودکفایــی  و  و  بومی ســازی 
تولیــد  فرایندهــای  در 
ــزوده  ــا ارزش اف ــوالت ب محص
در  ویــژه  بــه  خــاص  و  بــاال 
یکــی  گاز،  و  نفــت  صنایــع 
شــرکت  مزیت هــای  از  دیگــر 
جهانــی  راســتای  در  اکســین 

اســت شــدن 
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پرچمدار خودکفایی

ــوزه را  ــن ح ــای ای ــیاری از چالش ه ــره بس ــد گ ــوالدی، می توان ــع ف ــژه صنای ــه وی ــع ب ــور در صنای ــردی و کان مح ــگاه راهب ن
مرتفــع ســازد. توجــه بــه توســعه طرح هــای نیمه تمــام بــه ویــژه در صنایــع پایین دســت زنجیــره همچــون ورق هــای 
ــد  ــیمی، می توان ــت، گاز و پتروش ــت نف ــون صنع ــتراتژیک همچ ــع اس ــی صنای ــای اساس ــن نیازه ــر تامی ــاوه ب ــوالدی، ع ف
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــاند. ش ــی برس ــه خودکفای ــاال، ب ــزوده ب ــا ارزش اف ــاص و ب ــای خ ــد ورق ه ــتای تولی ــور را در راس کش
جدیــد  مدیــر  آمــدن  کار  روی  و  مدیریــت  تغییــر  بــا  همزمــان  راهبــردی،  شــرکت های  از  یکــی  عنــوان  بــه  خوزســتان 
و  حســاس  صنایــع  نیــاز  تامیــن  جهــت  تولیــدی  جدیــد  طرح هــای  پیشــبرد  در  مهمــی  گام  توانســته  متخصــص،  و 

خودکفایــی تولیــد ورق هــای فــوالدی بــا ارزش افــزوده بــاال بــردارد.

مدیر حوزه مدیرعامل

محمد پورسلطانیان
Interview with company history

ــتراتژیک  ــداف اس ــق اه ــرای تحق ــروزه ب ام
صنعتــی،  شــرکت های  و  نهادهــا  ســازمان ها، 
ــزوده  ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص ــه تولی ــه ب توج
ــود.  ــرح می ش ــرورت مط ــک ض ــوان ی ــه عن ــاال ب ب
یکــی از صنایــع اســتراتژیک کــه نقــش مهمــی 
ایفــا  لجســتیک  و  زیرســاخت ها  توســعه  در 
اســت.  فــوالد  راهبــردی  صنعــت  می کنــد، 
در  فــوالد  حــوزه  کارشناســان  از  بســیاری 
صنعــت  کــه  معتقدنــد  بین المللــی  عرصــه 
زمینــه،  ایــن  در  تولیــدی  محصــوالت  و  فــوالد 
مدرنیزاســیون  در  مهــم  عوامــل  از  یکــی 
بــه  جهــان  ســطح  در  مختلــف  کشــورهای 

ــره  ــه کل زنجی ــه ب ــن رو توج ــد. از ای ــمار می آی ش
اقتصــاد،  اثرگــذار  بخــش  عنــوان  بــه  فــوالد 
توســعه  و  رشــد  بــرای  برنامه ریــزی  الزمــه 

مــی آورد.  وجــود  بــه  را  شــرکت ها 
مهــم  و  راهبــردی  محصــوالت  از  یکــی 

تولیــد  زنجیــره  پایین دســت  صنایــع  در 
کــه  اســت  فــوالدی  ورق هــای  فــوالد، 

همچــون  اســتراتژیک  صنایــع  در  عمدتــا 
مــورد  پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  صنعــت 

بــه  نگاهــی  بــا  می گیــرد.  قــرار  اســتفاده 
ــاز  ــورد نی ــای م ــن ورق ه ــت تامی اهمی

بــه  می تــوان  گاز،  و  نفتــی  لوله  هــای 
ــی  ــش پ ــن بخ ــردی ای ــت راهب اهمی

بــرد. 

استراتژیســت های  کــه  آنچنــان 
بین المللــی معتقدنــد، جهــان بــه ســمتی گام 
اهمیــت  آینــده،  دهــه  یــک  تــا  کــه  برمــی دارد 
حــوزه انــرژی بــه ویــژه انــرژی گاز و نفــت در صــدر 
ــرار  ــده ق ــزرگ تولیدکنن ــرکت های ب ــت  ش اولوی
و  گازی  و  نفتــی  لوله هــای  بنابرایــن  می گیــرد. 
بــه تبــع آن ورق هــای پیشــرفته مــورد نیــاز در 
تولیــد لوله هــای نفتــی و گازی در صــدر توجــه 

اســت.  گرفتــه  قــرار  صنایــع  فعــاالن 

اکسین و نشان استراتژیک
بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
عریــض  ورق هــای  تولیدکننــده  تنهــا  عنــوان 
مهــم  صنایــع  در  مصــرف  مــورد  فــوالدی 
پتروشــیمی،  گاز،  نفــت،  جملــه  از  کشــور 
فشــار،  تحــت  مخــازن  و  کشتی ســازی 
و  تولیــد  امــر  پیرامــون  ویــژه ای  نــگاه  همــواره 
نیــاز  مــورد  تکنولــوژی  بــه  کشــور  دســتیابی 
ــت.  ــته اس ــردی داش ــاص و راهب ــوالت خ محص
فــوالدی  ورق هــای  تولیــد  بــا  شــرکت  ایــن 
لوله هــای  تولیــد  حــوزه  در  کــه   API گریــد  بــا 
اســتفاده  مــورد  گازی  و  نفتــی 
مهمــی  نقــش  می گیــرد،  قــرار 
صنایــع  توســعه  مســیر  در 
حفــظ  کنــار  در  اســتراتژیک 
ــد.  ــا می کن ــور ایف ــع ارزی کش مناب
می دهــد  نشــان  ارقــام  و  آمارهــا 
ــی  ــزرگ صنعت ــه ب ــن مجموع ــه ای ک
تکنولــوژی  بــه  دســتیابی  بــا 
مــورد  فــوالدی  ورق هــای  تولیــد 
و  گاز  نفــت،  صنایــع  در  اســتفاده 
ــتین بار  ــرای نخس ــیمی، ب پتروش
جهــت  را  خاورمیانــه  منطقــه 
بــه  محصــوالت  ایــن  تولیــد 
اســت.  رســانده  خودکفایــی 
دســتاورد ایــن شــرکت 
راه انــدازی  در  ویــژه  بــه 
پروژه هــای  تکمیــل  و 
و  کشــوری  بــزرگ 
هماننــد  لشــکری 
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ــک  ــه جاس ــوره ب ــت گ ــه نف ــال لول ــط انتق ــروژه خ پ
ایــن  می تــوان  انــدازه  چــه  تــا  کــه  داد  نشــان 
ــه  ــک مجموع ــوان ی ــه عن ــی را ب ــه صنعت مجموع
کشــور  صنعتــی  اقتصــاد  در  منحصربه فــرد 
تولیــد  بــا  کســین  ا بنابرایــن  کــرد.  معرفــی 
بــر  عــاوه  اســتراتژیک،  و  خــاص  محصــوالت 
گــره  مســیر  در  را  بیگانــگان  دســت  اینکــه 
زدن اقتصــاد کشــور بــه وابســتگی قطــع کــرد، 
زمینــه را بــرای قطــع واردات و حفــظ منابــع ارزی 

آورد.  وجــود  بــه  کشــور  در 
مجموعــه  توســعه محور  نــگاه  امــروزه 
اســت  گونــه ای  بــه  تولیــد  امــر  بــه  کســین  ا
بــا  تنهــا  و  خارجی هــا  حضــور  بــدون  کــه 
نیروهــای  متخصــص  و  توانمنــد  دســت 
چالش هــای  از  گره گشــایی  ضمــن  داخلــی، 
صنعــت  اقتصــاد  ویــژه  بــه  صنعتــی  اقتصــاد 
دوران  در  پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  فــوالد، 
نوینــی  رهیافــت  همه جانبــه،  تحریم هــای 
اســتراتژیک  صنایــع  نیازهــای  تامیــن  بــرای  را 

کنــد. پیگیــری  کشــور 
ســال  در  کــه  چالش هایــی  علی رغــم 
کســین بــا همــت  1400 وجــود داشــت، فــوالد ا
از  مثبتــی  عملکــرد  متخصصــان  و  جوانــان 
بــه  را  تهدیدهــا  توانســت  و  کــرد  ارائــه  خــود 
و  اقتصــادی  توســعه  جهــت  طایــی  فرصتــی 
ایــن  کــه  طــوری  بــه  نمایــد.  تبدیــل  راهبــردی 
 ،API X6۵ فــوالد  ورق هــای  تولیــد  بــا  شــرکت 
گام   ،API X80 آزمایشــی  تولیــد  و   API X70
کشــور  صنعتــی  خودکفایــی  بــرای  بلنــدی 

. شــت ا برد
صنعــت  در   API X80 فــوالدی  ورق 
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــتراتژیک گاز م اس
ورق  ایــن  تولیــد  تکنولــوژی  بــه  دســتیابی 
شــده  تمــام  هزینــه  کاهــش  ضمــن  فــوالدی، 
میــزان  درصــدی   20 کاهــش  کنــار  در  تولیــد 
قابــل  افــزوده  ارزش  شــده،  اســتفاده  فــوالد 
مــی آورد. ارمغــان  بــه  شــرکت  بــرای  را  توجهــی 

بــر  کســین  ا فــوالد  گذشــته  بــه  نگاهــی  بــا 
ابتــدا  از  کســین  ا در  کــه  ماموریتــی  اســاس 
ــدات  ــد از تولی ــواره ۵0 درص ــت، هم ــود داش وج
نزدیــک   ،API ورق هــای  بــه  مجموعــه  ایــن 
بــه  مابقــی  و  ســاختمانی  ورق هــای  درصــد   10
اختصــاص  خــاص  لیــاژی  آ ورق هــای  تولیــد 
حاضــر  حــال  در  خوشــبختانه  امــا  می یافــت، 
هرگونــه نیــازی کــه در حــوزه تولیــد ایــن ورق هــا 
قــادر  کســین  ا فــوالد  باشــد،  داشــته  وجــود 
مشــتری های  نیــاز  تامیــن  و  آن هــا  تولیــد  بــه 
کیفیــت  بــه  توجــه  بــا  اســت.  خارجــی  و  داخلــی 
ــکان  ــن ام ــوالت API، ای ــاالی محص ــوب و ب مطل
تامیــن  ضمــن  تــا  دارد  وجــود  کســین  ا بــرای 

ــه  ــود را ب ــوالت خ ــی، محص ــای داخل ــل نیازه کام
ــادر  ــا ص ــه اروپ ــه و اتحادی ــورهای خاورمیان کش

. یــد نما

اکسین و طرح توسعه
در  موثــر  و  مهــم  بخش هــای  از  یکــی 
اســت.  فــوالد  صنعــت  کشــور،  کان  اقتصــاد 
ــت  ــه عل ــا ب ــوع عمدت ــن موض ــر ای ــت و تاثی اهمی
اساســی  زیرســاخت های  کــردن  فراهــم 
بخش هــای  و  صنایــع  ســایر  توســعه  جهــت 
اشــتغال زایی  بــاالی  ضریــب  و  اقتصــادی 

ذیــل  دولت هــا  کــه  اســت  رو  ایــن  از  اســت. 
نــگاه  اجرایــی،  برنامه هــای  و  سیاســت گذاری 

دارنــد. فــوالد  صنعــت  بــه  راهبــردی  و  ویــژه  
صنعــت  جهانــی  تجــارت  رونــد  بررســی 
اثرگــذار  و  ویــژه  جایــگاه  نشــان دهنده  فــوالد، 
ــورها  ایــن صنعــت در ســاختار اقتصــادی کش
کوتاه مــدت  اهــداف  بــه  دســتیابی  منظــور  بــه 
ــت  ــره صنع ــن رو زنجی ــت. از ای ــدت اس و بلندم
حمایــت  و  توجــه  مــورد  همــواره  فــوالد 
ــا  ــذار دنی ــزرگ و تاثیرگ ــای ب ــد اقتصاده هدفمن
حمایــت،  جهــت  مدونــی  برنامه هــای  و  بــوده 
ــی  ــن و اجرای ــوازن در آن تدوی ــاد ت ــعه و ایج توس

. د می شــو
فــوالدی  موفــق  شــرکت های  از  یکــی 
فــوالد  شــرکت  کشــور،  در  اخیــر  ســال  دو  طــی 
هــدف  بــا  کــه  اســت  خوزســتان  کســین  ا
ارتبــاط  ایجــاد  و  فــوالد  تولیــد  زنجیــره  تکمیــل 
بــا  پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  صنعــت  میــان 
صنعــت فــوالد در شــهر اهــواز راه انــدازی شــد. 
نیازهــای  کلیــه  می توانــد  امــروزه  شــرکت  ایــن 
ــش از  ــا پی ــه ت ــیمی ک ــت، گاز و پتروش ــع نف صنای
را  می شــد  کشــور  وارد  خارجــی  مبــادی  از  ایــن 
ــتراتژیک  ــگاه اس ــه جای ــه ب ــا توج ــد. ب ــن نمای تامی
حســاس  صنایــع  در  آن  نقــش  و  شــرکت  ایــن 
طرح هــای  کلیــه  تــا  اســت  الزم  راهبــردی،  و 
رونق بخشــی  بــرای  نیــز  شــرکت  ایــن  توســعه 

راه انــدازی  پایین دســت،  صنایــع  ســایر  بــه 
 . د شــو

فــوالد  شــرکت  مهــم  طرح هــای  از  یکــی 
در  مهمــی  نقــش  کــه  خوزســتان  کســین  ا
ایفــا  صنعتــی  بــزرگ  مجموعــه  ایــن  حیــات 
بــا  اســت.  فوالدســازی  طــرح  می کنــد، 
 1.2 ظرفیــت  بــه  فوالدســازی  طــرح  راه انــدازی 
کســین، ضمــن رفــع  میلیــون تــن در شــرکت ا
نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد  تامیــن  چالش هــای 
کشــور،  در  عریــض  ورق هــای  تولیــد  بــرای 
خودکفایــی  بــرای  توجهــی  قابــل  رهیافــت 
انــواع  تولیــد  در  کشــور  گاز  و  نفــت  صنعــت 
زیرســاخت ها،  توســعه  فــوالدی،  ورق هــای 
طرح هــای  ســایر  تکمیــل  و  اشــتغال زایی 
کســین و اســتان خوزســتان فراهــم  توســعه ا

د می شــو

اکسین و چشم انداز
فــوالد  جدیــد  مدیریتــی  تیــم  عملکــرد 
باالیــی  ظرفیــت  کــه  می دهــد  نشــان  کســین  ا
اســتراتژیک  و  بــزرگ  پروژه هــای  انجــام  بــرای 
کســین  ا ارشــد  مدیــران  دارد.  وجــود  کشــور 
اســتراتژیک  محصــوالت  تولیــد  بــه  همــواره 
راســتای  در  بــاال  افــزوده  ارزش  دارای  و 
داخلــی،  راهبــردی  صنایــع  بــه  خدمت رســانی 

ورزید انــد.  اهتمــام 
در  توســعه  طرح هــای  افتــادن  راه 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  چشــم انداز  طــول 
بــرای  را  زمینــه  اینکــه  بــر  عــاوه  خوزســتان، 
بــه  منبع محــور  صنایــع  در  بهــره وری  ایجــاد 
توســعه  محصــوالت،  شــدن  رقابتــی  همــراه 
ــود  ــه وج ــی ب ــای خارج ــظ بازاره ــادارات و حف ص
محصــوالت  شــده  تمــام  قیمــت  مــی آورد، 
نیــز  فــوالد  صنعــت  پایین دســتی  صنایــع 
چشــمگیری  طــرز  بــه  داخلــی،  بازارهــای  در 

می یابــد.  کاهــش 
بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
الت و  ــین آ ــانی ماش ــه روز رس ــد ب ــل فراین تکمی
ــص  ــروی کار متخص ــتفاده از نی ــزات، اس تجهی
در  دنیــا  بــه روز  فناوری هــای  از  اســتفاده  و 
افــق  در  توســعه  طرح هــای  تکمیــل  کنــار 
بزرگ تریــن  از  یکــی  بــه  می توانــد  چشــم انداز، 
در  فــوالدی  ورق  تولیدکننــده  شــرکت های 

شــود. تبدیــل  خاورمیانــه  منطقــه 

ورق  بــه  دســتیابی 
نقــش  کــه   x80 اســتراتژیک 
لوله هــای  تولیــد  در  مهمــی 
گازی برعهــده دارد، می توانــد 
ــرکت  ــدی ش ــوالت تولی محص
را منحصربه فــرد، خــاص و از 
دهــد عبــور  ســودآوری  مــرز 
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فوالد اکسین خوزستان 
به مثابه دهکده جهانی 

بــرای  روشــنی  افــق  نمی تــوان  رســانه ای،  و  ارتباطــی  اســتراتژی  داشــتن  درنظــر  بــدون  امــروزه 
ــود.  ــیم نم ــی ترس ــزرگ صنعت ــرکت های ب ــدی ش ــداف تولی ــبرد اه ــه پیش ــا در زمین ــایر راهبرده س
اســتراتژی ارتباطــی و رســانه ای بــه عنــوان زیرمجموعــه مفهــوم روابــط عمومــی، دو مولفــه مهــم در 
مســیر ســازمان ها بــه ویــژه در عصــر مــدرن مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی اســت. اهمیــت چیدمــان 
اســتراتژی بــرای ایــن دو مولفــه، همســان بــا چیدمــان راهبردهــای کان تولیــدی نــزد ســازمان های 
ــا در  ــش روز دنی ــروی از دان ــا پی ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــد. ش ــمار می آی ــه ش ــرد و کان ب خ
زمینــه علــم ارتباطــات و روابــط عمومــی، ضمــن برشــمردن اهمیــت ایــن بخــش بــه عنــوان یــک 
بخــش اســتراتژی در آینــده دیجیتــال، راهبردهــای متنوعــی را بــرای پیشــبرد اهــداف کان شــرکت 
و  مختلــف  زمینه هــای  در  فرهنگ ســازی  اســت.  گرفتــه  درنظــر  عمومــی  روابــط  واحــد  طریــق  از 
ــی  ــط عموم ــد رواب ــرد واح ــاال، دو کان رویک ــزوده ب ــا ارزش اف ــتراتژیک ب ــوالت اس ــازی محص برندس

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــین ب کس ــوالد ا ــرکت ف ش

سخن  مدیرمسئول

سلمان قربان زاده
Interview with company history
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بســیاری  نــزد  عمومــی  روابــط  مفهــوم 
اســت  شــده  تعریــف  یکســان  کشــورها  از 
و  ســلیقه ای  طــور  بــه  کشــورها  برخــی  امــا 
مخــدوش  در  ســعی  ابــزاری،  نــگاه  بــر  مبتنــی 
روابــط  دارنــد.  عمومــی  روابــط  مفهــوم  کــردن 
گفتــه  امــوری  بــه  لغــوی  معنــای  در  عمومــی 
طــور  بــه  را  اجتماعــی  ارتباطــات  کــه  می  شــود 
ارتباطــات  از  منظــور  می گیــرد.  درنظــر  کامــل 
ــاس  ــر اس ــر ب ــاهده و نظ ــال مش ــی، اتص اجتماع
یــا  و  دســته  گــروه،  اجتماعــِی  ضرورت هــای 
رســته  در  کــه  آنچــه  امــروزه  اســت.  ســازمان 
می شــود،  گنجانــده  اجتماعــی  ضرورت هــای 
اســاس  کــه  اســت  همــراه  تعامــل  نوعــی  بــا 
برپایــه  یکپارچــه  نظــرات  ســازمان دهی  را  آن 

می دهــد.  تشــکیل  حقیقــت 

ایران و مفهوم روابط عمومی
ایــران،  تاریــخ  بــه  مختصــر  نگاهــی  بــا 
روابــط  مفهــوم  بکارگیــری  رد  می تــوان 
شــد.  جویــا  مختلــف  ادوار  نــزد  را  عمومــی 
و  اســام  از  پیــش  ایــراِن  در  مردمــان  زندگــی 
ایــراِن پــس از اســام، بــر پایــه نوعــی ضــرورت 
اجتماعــی همــراه با تعامــل غیرسیســتماتیک 
در  اجتماعــی  ضــرورت  اســت.  بــوده 
تعامــل  نوعــی  بــا  ایــران،  تاریخــی  ســرزمین 
تعامــل  را  آن  امــروزه  کــه  اســت  بــوده  همــراه 
منافــع  تامیــن  بــرای  غیرسیســتماتیک 
از  برخــی  در  مثــال  طــور  بــه  می نامنــد.  جمعــی 
ــن  ــرورت تامی ــران، ض ــر ای ــب کوی ــق در قل مناط
ــان ها  ــت انس ــرای زیس ــاز ب ــورد نی ــرژی م آب و ان
مناطــق،  ایــن  مردمــان  تــا  می کــرد  ایجــاب 
مناســب  بســتری  نمــودن  فراهــم  ضمــن 
در  مــردم  محلــی  نماینــدگان  گفتگــوی  بــرای 
راســتای تعامــل بیشــتر بــرای حــل موضوعــات 
زمینــه  در  گاهی بخشــی  آ مختلــف،  مســائل  و 
منابــع  هدررفــت  از  جلوگیــری  و  صرفه جویــی 
آورنــد.  شــمار  بــه  جمعــی  مهــم  منافــع  را جــزو 
گذشــته،  دوران  در  کــه  اســت  منظــور  بدیــن 
رخدادهــای  تشــریح  بــرای  خبررســانی 
تحقــق  ســینه  بــه  ســینه  شــکل  بــه  اجتماعــی 
یــا  نهــاد  فــرد،  هــر  رو،  ایــن  از  می یافــت. 
ــد،  ــی می کردن ــاع زندگ ــه در آن اجتم ــته ای ک دس
ــاد  ــتای ایج ــان در راس ــوان خبررس ــه عن ــود ب خ
روابــط  مفهــوم  برپایــه  اجتماعــی  تعامــل 

می کردنــد.  عمــل  عمومــی 
اســتراتژی های  تبییــن  بــا  امــروزه 
بســیاری  اخیــر،  ســال   ۵0 طــی  مــدرن  زندگــی 
عمومــی  روابــط  مفهــوم  جملــه  از  مفاهیــم 
شــده  معنــا  دگرگونــی  دســت خوش  نیــز 
مــدرن  اجتماعــی  مفاهیــم  گرچــه  ا اســت. 

تشــریح  پیرامــون  ویــژه  بــه  کشــور  داخــل  در 
بــه  تــن  ســختی  بــه  عمومــی،  روابــط  مفهــوم 
ــوش  ــر در ه ــوالت اخی ــا تح ــد، ام ــر داده ان تغیی
زودی  بــه  کــه  می دهــد  نشــان  مصنوعــی 
عمومــی  روابــط  مفهــوم  در  بزرگــی  رخــداد 
ایجــاد  مختلــف  نهادهــای  و  ســازمان ها  نــزد 
ســال های  در  نمونــه  طــور  بــه  می شــود. 
عمومــی  روابــط  وظیفــه  عمــده  گذشــته، 
شــرکت های  و  نهادهــا  ســازمان ها،  نــزد 
در  کارد  پــا چنــد  نصــب  بــه  کان،  و  خــرد 
می شــد.  محــدود  مختلــف  مناســبت های 
ــط  ــام رواب ــدرت از ن ــه ن ــازمان ها ب ــی س ــی برخ حت
و  داخلــی  ارتباطــات  مفهــوم  بــرای  عمومــی 
بــا  امــروزه  امــا  می کردنــد.  اســتفاده  خارجــی 
اجتماعــی  ضرورت هــای  و  روندهــا  تغییــر 
ــی  ــوش مصنوع ــت ه ــطه دخال ــه واس ــدرن ب م
عمومــی  روابــط  نقــش  بشــر،  زندگــی  در 
اســت.  شــده  منتقــل  متــن  بــه  حاشــیه  از 
عمومــی   روابــط  واحــد  در  فعالیــت  آنچنانکــه 
جــزو  توســعه یافته،  کشــورهای  نــزد  ویــژه  بــه 
در  بنابرایــن  دارد.  قــرار  اســترس  پــر  شــغل   10
ــت  ــی و فعالی ــط عموم ــش رواب ــر نق ــال حاض ح
ــد و  ــش رص ــای پی ــر از دوره ه ــل آن، پر رنگ ت ذی

می شــود.  برنامه ریــزی 

عمومــی  روابــط  مفهــوم  در  بــزرگ  تحــول 
کــه  شــد  آغــاز  زمانــی  از  کشــور،  در  ویــژه  بــه 
روابــط  کارکــرد  بــه  ارشــد  مدیــران  از  بســیاری 
مدیریــت  بهــره وری،  در  آن  نقــش  و  عمومــی 
در  ایــن  بردنــد.  پــی  ســودآوری  و  بحران هــا 
بــه  نــگاه  نــوع  گذشــته،  در  کــه  اســت  حالــی 
بــود  گونــه ای  بــه  عمومــی  روابــط  مجموعــه 
یــک  بااســتفاده  و  کارآمــد  نا نیروهــای  کــه 
ــل  ــی منتق ــط عموم ــه رواب ــه مجموع ــازمان ب س

و  زمــان  مــرور  بــه  خوشــبختانه  می شــدند. 
عصــر  در  جدیــد  اســتراتژی های  تبییــن  بــا 
واحدهــای  در  نیروهــا  از  بهره گیــری  مــدرن، 
بــودن  دارا  ذیــل  ســازمان ها  عمومــی  روابــط 
کــه  طــوری  بــه  داد.  ماهیــت  تغییــر  تخصــص، 
در  پیشــگامی  بــا  دانشــگاه ها  از  بســیاری 
متعــددی  و  متنــوع  رشــته های  زمینــه،  ایــن 
کردنــد  تاســیس  عمومــی  روابــط  زمینــه  در  را 
تخصــص  بــه  دســتیابی  بــا  بتواننــد  نیروهــا  تــا 
کادمیــک، عــاوه بــر کســب دانــش بر  علمــی و آ
بهــره وری  دنیــا،  روز  اســتانداردهای  اســاس 

آورنــد.  وجــود  بــه  بخــش  ایــن  در  را  مناســبی 
جهــت  متنــوع  رشــته های  راه انــدازی  بــا 
کســب دانــش کافــی در زمینــه روابــط عمومــی، 
ســازمان های  و  شــرکت ها  تــا  دارد  ضــرورت 
ــن  ــه ای ــود ب ــگاه خ ــر ن ــن تغیی ــز ضم ــی نی صنعت
در  را  آن  نســبت  اســتراتژیک،  و  مهــم  واحــد 
فنــی  فعالیت هــای  ســایر  و  انــرژی  تولیــد،  رده 
و  انــرژی  تولیــد،  زمینــه  در  گــر  ا دهنــد.  قــرار 
نیروهــای  بــه  صنعتــی  و  فنــی  فعالیت هــای 
امــروزه  اســت،  نیــاز  مجــرب  و  دانــش  بــا 
در  دانــش  بــا  و  مجــرب  نیروهــای  بکارگیــری 
ــل  ــد طب ــز می توان ــی نی ــط عموم ــه رواب مجموع
ارتباطــات و بــه تبــع آن ســودآوری ســازمان ها 

درآورد. صــدا  بــه  را 
ســازمان ها،  عمومــی  روابــط  مجموعــه 
پیــروی  بــا  صنعتــی  شــرکت های  و  نهادهــا 
جــذب  طریــق  از  دنیــا  روز  اســتانداردهای  از 
نیروهــای متخصــص، عــاوه بــر بسترســازی 
امــن پیرامــون فرهنگ ســازی در زمینه هــای 
ــازمان  ــرون از س ــط بی ــد محی ــف، می توان مختل
رصــد  مدیریتــی،  تیــم  کارآمــد  رهبــری  بــرای  را 
شــرکت ها  مثــال،  طــور  بــه  نمایــد.  وکنتــرل 
بــرای تحکیــم مزیــت رقابتــی خــود در بازارهــای 
ــن  ــد و تبیی ــه رص ــرم ب ــاز مب ــی، نی ــی و خارج داخل
یکــی  دارنــد.  زمینــه  ایــن  در  الزم  اســتراتژی 
مزیــت  تحکیــم  بــرای  مولفــه  مهم تریــن  از 
منحصربه فــرد  برنــد  یــک  ایجــاد  رقابتــی، 
اســتراتژیک،  محصــوالت  تولیــد  طریــق  از 
اســت.  کیفیــت  بــا  و  بــاال  ارزش افــزوده  بــا 
ــازار  ــردن ب ــد ک ــا رص ــی ب ــط عموم ــه رواب مجموع
خلــق  ضمــن  مشــتریان،  عمومــی  فضــای  و 
زیان هــای  از  می توانــد  خــاص،  برنــد  یــک 
وقــت  اســرع  در  تولیــدی  خطاهــای  از  ناشــی 

آورد.  بعمــل  جلوگیــری 
اختیــار  در  بــا  عمومــی  روابــط  واحــد 
ســازمان ها،  رســانه ای  بلندگــوی  داشــتن 
ــازی  ــرای برندس ــبی ب ــاختار مناس ــد س می توان
مزیــت  تحقــق،  صــورت  در  کــه  نمایــد  ایجــاد 
خــرد  شــرکت های  بــرای  مناســبی  رقابتــی 

اجتماعــی  مفاهیــم  اگرچــه 
بــه  کشــور  داخــل  در  مــدرن 
تشــریح  پیرامــون  ویــژه 
مفهــوم روابــط عمومــی، بــه 
تغییــر  مفهــوم  بــا  ســختی 
امــا  شــده اند،  آمیختــه 
هــوش  در  اخیــر  تحــوالت 
می دهــد  نشــان  مصنوعــی 
بزرگــی  رخــداد  زودی  بــه  کــه 
عمومــی  روابــط  مفهــوم  در 
نهادهــای  و  ســازمان ها  نــزد 

می شــود ایجــاد  مختلــف 
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ســاختار  بنابرایــن  می شــود.  ایجــاد  کان  و 
گونــه ای  بــه  مــدرن  عصــر  در  عمومــی  روابــط 
کلیــک می توانــد زبــان  بــا یــک  تنهــا  کــه  اســت 
ــتریان  ــا و مش ــایر رقب ــا س ــه ب ــترک مجموع مش
ــبات  ــم مناس ــظ و تحکی ــیر حف ــدا و در مس را پی
اســتراتژی  اســاس  بــر  ســازمان ها  اجتماعــی 
چشــم انداز، گام هــای جــدی و مهمــی بــردارد.

روابــط  مزیت هــای  از  یکــی  همچنیــن 
کارآمــد  و  کاردان  متخصــص،  عمومــی 
شــرکت های  و  نهادهــا  ســازمان ها،  نــزد 
صنعتــی، ایجــاد بســتری مناســب بــرای ارائــه 
ــه  ــیدن ب ــریع بخش ــت تس ــنهادات درجه پیش

اســت.  مدیــران  تصمیم ســازی  رونــد 

اکسین، پیشگام در روابط عمومی
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
صنعتــی،  جــوان  شــرکت  یــک  عنــوان  بــه 
و  نویــن  اســتراتژی های  پایــه  بــر  همــواره 
بــا  شــرکت  ایــن  اســت.  برداشــته  گام  کارآمــد 
در  بین المللــی  اســتانداردهای  از  پیــروی 
مبانــی  تبییــن  ضمــن  ارتباطــات،  علــم  زمینــه 
توســعه   آن،  ســاختارهای  و  عمومــی  روابــط 
یــک  عنــوان  بــه  را  اجتماعــی  مناســبات 
فعالیت هــا  ســرلوحه  کاربــردی،  ضــرورت 
ــد،  ــق بتوان ــن طری ــا از ای ــت ت ــرار داده اس ــود ق خ
افزایــش  را  خــود  محصــوالت  رقابتــی  مزیــت 

. هــد د
بــه  عمومــی  روابــط  مجموعــه  بــه  توجــه 
فــوالد  شــرکت  ارشــد  مدیــران  رده  در  ویــژه 
مزیت هــای  از  یکــی  خوزســتان،  کســین  ا
صنعتــی  نهادهــای  ســایر  بــا  نســبت  در  مهــم 
ارشــد  مدیریــت  تغییــر  بــا  می آیــد.  شــمار  بــه 
مجموعــه و روی کار آمــدن مهنــدس آســیابان 
ــد  ــه واح ــژه  ای ب ــگاه وی ــل، ن ــت مدیرعام در قام
کــه  طــوری  بــه  گرفــت؛  شــکل  عمومــی  روابــط 
را  عمومــی  روابــط  نقــش  می تــوان  امــروزه 
ــوالد  ــدی ف ــای تولی ــایر بخش ه ــا س ــان ب همس
ــای  ــگاه و ارتق ــوع ن ــن ن ــرد. ای ــف ک ــین تعری کس ا
ســازمانی در مجموعــه روابــط عمومــی فــوالد 
مدیریــت  شــناخت  بــه  خوزســتان،  کســین  ا
تخصصــی  نــگاه  برمی گــردد.  ســازمان  جدیــد 
ــی،  ــط عموم ــه رواب ــه مجموع ــد ب ــت ارش مدیری
واحــد  همسان ســازی  بــرای  مناســبی  زمینــه 
بین المللــی  مفاهیــم  روز تریــن  بــه  بــا  مذکــور 
وجــود  بــه  ارتباطــات  علــم  زمینــه  در  ویــژه  بــه 

اســت.  آورده 
روابــط  واحــد  مهــم  مزیت هــای  از  یکــی 
خوزســتان،  کســین  ا فــوالد  شــرکت  عمومــی 
مجــرب  متخصــص،  نیروهــای  از  بهره گیــری 
شــرکت های  از  بســیاری  اســت.  کارآمــد  و 

صنایــع،  ســایر  و  فــوالد  صنعــت  در  موجــود 
روابــط  امــور  بــه  مربــوط  فعالیت هــای  عمــده 
ــکل  ــه ش ــوا و ... را ب ــد محت ــامل تولی ــی ش عموم
بررســی  می کننــد.  مدیریــت  برون ســپاری 
فــوالد  عمومــی  روابــط  واحــد   در  موضــوع  ایــن 
شــرکت  ایــن  کــه  می دهــد  نشــان  کســین  ا
نیروهــای  داشــتن  دراختیــار  واســطه  بــه 
ــم  ــه عل ــی در زمین ــات عال ــا تحصی ــص ب متخص
ارتباطــات و روابــط عمومــی، بیــش از 70 درصــد 
محتــوا،  تولیــد  شــامل  خــود  فعالیت هــای  از 
تولیــد  اینفوگرافــی،  موشــن گرافی،  طراحــی، 
داخــل  در  را   ... و  ســایت  پشــتیبانی  اخبــار، 

می کنــد. پشــتیبانی  و  مدیریــت  شــرکت 

اکسین و چشم انداز علم ارتباطات
ســازمان های  و  شــرکت ها  از  کــدام  هــر 
تولیــدی،  اهــداف  پیشــبرد  بــرای  صنعتــی 
و  مختلــف  اســتراتژی های  و  رویکردهــا 
ــق  ــن طری ــا از ای ــد ت ــت می گیرن ــه خدم ــی ب متنوع
چشــم انداز  یــک  در  را  خــود  حیــات  بتواننــد، 
در  رویکردهــا  نماینــد.  تضمیــن  بلندمــدت 
بــا  ارتبــاط  در  ویــژه  بــه  مختلــف  ســازمان های 
بــا  چندانــی  تفــاوت  عمومــی،  روابــط  بخــش 
واحدهــای  تفــاوت در  نــدارد. عمــده  یکدیگــر 
بــه  فــوالدی  شــرکت های  عمومــی  روابــط 
رســانه ها،  بــا  ارتبــاط  زمینــه  در  آن هــا  رویکــرد 
ــف  ــگاه های مختل ــزاری نمایش ــات و برگ تبلیغ
تفــاوت  بنابرایــن  برمی گــردد.  ســال  طــول  در 
روابــط  واحــد  اصلــی  کله  شــا در  چندانــی 
وجــود  صنعتــی  شــرکت های  نــزد  عمومــی 

 . رد ا نــد
فــوالد  شــرکت  عمومــی  روابــط  واحــد 
بــا  همــدل  واحــدی  خوزســتان،  کســین  ا

بنیــان  اســت.  دوســتانه  و  گروهــی  روحیــه 
بــر  کســین  ا فــوالد  شــرکت  در  عمومــی  روابــط 
پایــه فرهنگســازی بنــا شــده اســت تــا بتــوان 
ــای کان  ــره، رویکرده ــروه 9 نف ــک گ ــق ی از طری
کان ســازمانی  منافــع  جهــت  در  را  شــرکت 

کــرد.  پیاده ســازی 
شــیوه  در  فنــی  بنیان هــای  و  تخصــص 
ویــژه  بــه  رســانه ای  تصمیم گیری هــای 
از  یکــی  جمعــی،  ارتبــاط  رســانه های  در 
ــوالد  ــی ف ــط عموم ــد رواب ــم واح ــای مه ویژگی ه
ــران  ــژه مدی ــگاه وی ــه ن ــه ب ــا توج ــت. ب ــین اس کس ا
زمینــه  در  اختیــارات  شــیوه  و  بخــش  ایــن  بــه 
رشــد  پیش بینــی  رســانه ها،  و  ارتباطــات 
کســین  رســانه ای واحــد روابــط عمومــی فــوالد ا
امــروزه  کــه  آنچــه  نیســت.  دســترس  از  دور 
روابــط  واحــد  منحصربه فــرد  نقطــه  می تــوان 
کســین عنــوان کــرد، وجــود نیروهــای  عمومــی ا
فرایندهــای  ایجــاد  راســتای  در  متخصــص 
تصمیم گیری هــای  پیرامــون  علمــی 
همدلــی  روحیــه  اســت.  موقــع  بــه  رســانه ای 
تمــام  بــه  کســین  ا فــوالد  علمــی  نــگاه  و 
عــاوه  فرهنگــی،  و  تولیــدی  بخش هــای 
ســایر  میــان  در  نمونــه  فرهنگســازی  بــر 
ایــن  آینــده  می توانــد  صنعتــی،  شــرکت های 
شــرکت را در زمینــه ارتباطــات بین المللــی بــه 
منطقــه  و  کشــور  ســطح  در  میــزان  باالتریــن 

برســاند. خاورمیانــه 

بــه  اکســین  فــوالد  شــرکت 
نیروهــای  داشــتن  واســطه 
تحصیــالت  بــا  متخصــص 
عالــی در زمینــه علــم ارتباطات 
از  بیــش  عمومــی،  روابــط  و 
فعالیت هــای  از  درصــد   7۰
خــود شــامل تولیــد محتــوا، 
موشــن گرافی،  طراحــی، 
اخبــار،  تولیــد  اینفوگرافــی، 
در  را   ... و  ســایت  پشــتیبانی 
و  مدیریــت  شــرکت  داخــل 

می کنــد پشــتیبانی 
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گام بلند، در مسیر تولید 

ــای  ــیاری از چالش ه ــت بس ــته اس ــص، توانس ــرب و متخص ــودن کادری مج ــا دارا ب ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ش
موجــود در زمینــه توقفــات اضطــراری، توقفــات برنامــه ای را مرتفــع و از آن هــا بــه عنــوان ســکویی بــرای رســیدن بــه 
ــزات  ــکاری تجهی ــاده ب ــش آم ــه افزای ــه در زمین ــل توج ــای قاب ــه رکورده ــتیابی ب ــا دس ــرکت ب ــن ش ــرد. ای ــره گی ــت به موفقی
ــود  ــه وج ــوالد ب ــت ف ــژه در صنع ــه وی ــازمانی ب ــی س ــد و تعال ــرای رش ــه را ب ــودآوری، زمین ــش س ــر افزای ــاوه ب ــد، ع ــط تولی خ
ــر  ــی زیرنظ ــزات تخصص ــکاری تجهی ــاده ب ــدی آم ــد ۵0 درص ــه رش ــوان ب ــی می ت ــای فن ــه موفقیت ه ــت. از جمل آورده اس

ــرد.  ــاره ک ــال 1۳99 اش ــه س ــبت ب ــال1400 نس ــرداری در س ــت بهره ب معاون

معاون بهره برداری

محسن ابوعلی
Interview with company history

مهم تــری  از  یکــی  بهره بــرداری  معاونــت 
فــوالد  شــرکت  در  موجــود  واحدهــای 
در  همچنیــن  اســت.  خوزســتان  کســین  ا
هشــت  تولیــد،  کیفیــت  بهبــود  راســتای 
معاونــت  زیرمجموعــه  عنــوان  بــه  واحــد 
بهره بــرداری، مشــغول بــه فعالیــت هســتند 
ــرق و  ــد ب ــد 2- واح ــد تولی ــد از: 1- واح ــه عبارتن ک
اتوماســیون ۳- واحــد نگهــداری و تعمیــرات 
ــا و  ــد انباره ــد ۵- واح ــوژی تولی ــد تکنول 4- واح
برنامه ریــزی  مدیریــت  واحــد   -6 سفارشــات 
و  پشــتیبانی  واحــد   -7 تعمیــرات  و  تولیــد 
ــی.  ــات حرارت ــد عملی ــد تولی ــات 8- واح تاسیس
تخصــص  از  بهره گیــری  بــا  معاونــت  ایــن 
تولیــد  برنامه هــای  کلیــه  پرســنل،  تجــارب  و 
را  تولیــدی  محصــوالت  از  بهره بــرداری  و 

می کنــد.  نظــارت  و  برنامه ریــزی 

اهداف استراتژیک
بهبــود  بــرای  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
ارتقــای  راســتای  در  تولیــد  افزایــش  و  کیفیــت 
صنایــع  میــان  در  ســازمانی  رتبه بنــدی 
ســرلوحه  را  عمــده  هــدف  دو  فــوالدی، 
افزایــش  شــامل  کــه  اســت  داده  قــرار  خــود 
در  تولیــد  خــط  و  تجهیــزات  آماده بــکاری 
و  اجبــاری  توقفــات  میــزان  کاهــش  کنــار 
ــی  ــاژ کیف ــد تن ــا تولی ــراه ب ــد هم ــاژ تولی ــش تن افزای
صنعــت  در  بــاال  ارزش افــزوده  بــا  ورق هــای 
بــا  بهره بــرداری  معاونــت  می شــود.  فــوالد 
اســت  درصــدد  مذکــور،  هــدف  دو  از  پیــروی 
خطــوط  توانایــی  ســطح  افزایــش  بــر  عــاوه  تــا 
بــه  دســتیابی  بــرای  را  پرســنل  دانــش  تولیــد، 
بخشــد.  ارتقــا  شــرکت،  اســتراتژیک  اهــداف 

بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
اســتراتژیک  شــرکت های  از  یکــی  عنــوان 
بــا  محصــوالت  تولیــد  مســئولیت  کــه 
همــواره  دارد،  برعهــده  را  بــاال  ارزش افــزوده 
معاونــت  ســازمانی  چــارت  بــه  ویــژه ای  نــگاه 
در  شــرکت  اســتاین  داشــته  بهره بــرداری 
محصــوالت  بیشــتر  چــه  هــر  تولیــد  راســتای 
بــا  فــوالدی  ورق هــای  شــامل  اســتراتژیک 
بهــره وری  بــر  تمرکــز  بــا  و  لیــاژی  آ و   API گریــد 
نگاهــی  پیشــرفته،  خطــوط  طریــق  از  تولیــد 
ــای  ــرداری و واحده ــه بهره ب ــه مقول ــردی ب راهب

دارد.  آن  زیرمجموعــه 

گام بلند در ریل گذاری تولید
فــوالد  شــرکت  ارقــام  و  آمــار  بــه  نگاهــی  بــا 
کســین خوزســتان بــه ویــژه در زمینــه تحقــق  ا
بهره بــرداری  معاونــت  اســتراتژیک  اهــداف 
تولیــد  خــط  و  تجهیــزات  آماده بــکاری  شــامل 
دســتاوردهایی  اجبــاری،  توقفــات  میــزان  و 
شــرکت  کمتــر  در  شــاید  کــه  می شــود  رصــد 
فــوالدی بتــوان آن را مشــاهده کــرد. آمارهــای 
می دهــد  نشــان  زمینــه  ایــن  در  شــده  تدویــن 
 ،1۳97-98 ســال  تــا  کســین  ا شــرکت  کــه 
بــه  را  خــود  تولیــدات  از  درصــد   80 حــدود 
کــرده  معطــوف  ســاختمانی  ورق هــای  تولیــد 
اســاس  بــر  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  بــود. 
ســوی  از  شــده  تعریــف  چشــم انداز  ســند 
شــرکت  ســازنده  عنــوان  بــه  دانیلــی  شــرکت 
شــرکت  ایــن  خوزســتان،  کســین  ا فــوالد 
 80 از  بیــش  ســاالنه  صــورت  بــه  می بایســت 
بــه  را  خــود  تولیــدی  محصــوالت  از  درصــد 
شــامل  ارزش افــزوده  بــا  محصــوالت  تولیــد 

اختصــاص  لیــاژی  وآ  API فــوالدی  ورق هــای 
 . هــد د

مجموعــه  در  مدیریــت  تغییــر  بــا 
گذشــته،  ســال  در  ویــژه  بــه  کســین  ا فــوالد 
تولیــد  ســمت  بــه  تولیــد  ریل گــذاری 
ســیر  بــاال،  ارزش افــزوده  بــا  محصــوالت 
کــه  طــوری  بــه  گرفــت؛  خــود  بــه  صعــودی 
آمارهــای تولیــدی طــی10 ماهــه اول ســال 1400 
محصــوالت  از  درصــد   81 می دهــد،  نشــان 
 API محصــوالت  نــوع  از  شــرکت  تولیــدی 
از  درصــد   7 حــدود  اســت.  بــوده  لیــاژی  آ و 
درصــد   12 و  صــادرات  بخــش  بــه  محصــوالت 
داشــت.  اختصــاص  ســاختمانی  بخــش  بــه 
کســین  ا محصــوالت  از  درصــد   4۵ همچنیــن 
 ۳6 و   API گریــد  بــا  فــوالدی  ورق هــای  بــه 
پیــدا  اختصــاص  لیــاژی  آ ورق هــای  بــه  درصــد 
ســال  ماهــه   10 طــی  مذکــور  آمارهــای  کــرد. 
جدیــد  مدیریــت  جــدی  عــزم  از  نشــان   ،1400
راســتای  در  اســتراتژیک  اهــداف  تحقــق  بــرای 

می دهــد.  شــرکت  ســودآوری  افزایــش 
ســال  ماهــه   10 طــی  نخســتین بار  بــرای 
گریــد  بــا  فــوالدی  ورق  آزمایشــی  تولیــد   ،1400
رســید.  مجموعــه  بهره بــرداری  خــط  بــه   X80
ــق  ــرای تحق ــرکت ب ــم ش ــای مه ــی از برنامه ه یک
مشــارکت  طــرح  اســتراتژیک،  اهــداف  ایــن 
همــکاری  اســت.  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت  بــا 
واحدهــای  ســایر  و  بهره بــرداری  معاونــت 
ملــی  شــرکت  متخصصیــن  بــا  زیرمجموعــه 
تولیــد  بــه  دســتیابی  بــرای  را  زمینــه  ایــران،  گاز 
آورد.  وجــود  بــه   X80 فــوالدی  ورق  آزمایشــی 
ــش  ــه نق ــتراتژیک ک ــن ورق اس ــه ای ــتیابی ب دس
برعهــده  گازی  لوله هــای  تولیــد  در  مهمــی 
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شــرکت  تولیــدی  محصــوالت  می توانــد  دارد، 
ارزآوری  مــرز  بــه  و  خــاص  منحصربه فــرد،  را 

برســاند.  کشــور  بــرای 
بــا  فــوالدی  ورق  آزمایشــی  تولیــد  نتایــج 
فــوالد  مشــترک  طــرح  قالــب  در   X80 گریــد 
نشــان  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت  و  کســین  ا
آن  تبــع  بــه  و  کســین  ا فــوالد  کــه  می دهــد 
توانایــی  شــرکت،  ایــن  بهره بــرداری  معاونــت 
اســتراتژیک  ورق  انبــوه  تولیــد  بــه  دســتیابی 
X80 را دارد. تجربــه تولیــد انبــوه ورق فــوالدی 
ــات  ــه اثب ــارز در زمین ــای ب ــی از نمونه ه X60، یک
ــین  کس ــوالد ا ــرداری ف ــت بهره ب ــی معاون توانای
ــت. ــاص اس ــوالت خ ــه محص ــتیابی ب ــرای دس ب

فــوالد  شــرکت  مهــم  مزیت هــای  از  یکــی 
خــاص  محصــوالت  تولیــد  فراینــد  کســین،  ا
تولیــد  زمینــه  در  بــاال  ارزش افــزوده  بــا  و 
ــع  ــری در صنای ــرای بهره گی ــوالدی ب ــای ف ورق ه
ــوالت  ــت. محص ــور اس ــل کش ــتراتژیک داخ اس
انحصــاری  بــر  عــاوه  شــرکت،  ایــن  تولیــد 
می توانــد  داخلــی،  صنایــع  میــان  در  بــودن 
ک بســیاری از صنایــع فــوالدی از جملــه  خــورا
کــه  کــی  خورا نمایــد.  تامیــن  را  لوله ســازی ها 
فــوالد  و  بــود  وارداتــی  تمامــا  ایــن  از  پیــش  تــا 
ــروج  ــری از خ ــن جلوگی ــت، ضم ــین توانس کس ا
بــا  محصــوالت  تولیــد  زنجیــره  کشــور،  از  ارز 

نمایــد.  تکمیــل  را  فــوالدی  ارزش افــزوده 

فرصتی برای به روزرسانی
صنایــع  کــه  مهمــی  چالش هــای  از  یکــی 
تهدیــد  را  فــوالدی  صنایــع  ویــژه  بــه  کشــور 
کمبــود  بــه  مربــوط  چالش هــای  می کنــد، 
تابســتان  فصــل  در  گاز  و  بــرق  شــامل  انــرژی 
محدودیت هایــی  چنیــن  وجــود  اســت. 
بــا  را  شــرکت ها  از  بســیاری  تولیــد  می توانــد 
فــوالد  شــرکت  کنــد.  همــراه  جــدی  چالــش 
ــی  ــانات برق ــت نوس ــه عل ــتان ب ــین خوزس کس ا
مــاه  شــهریور  یکــم  تــا  تیرمــاه  پانزدهــم  از  کــه 
بــه  ناچــار  بــود،  آن  گریبانگیــر  جــاری  ســال 
یــا  اضطــراری  توقــف  شــد.  تولیــد  خــط  توقــف 
مهــم  چالش هــای  از  یکــی  اجبــاری،  توقــف 
ــت  ــین اس کس ــوالد ا ــژه ف ــه وی ــوالدی ب ــع ف صنای
کــه همــواره بــه صــورت ســاالنه بــا آن دســت و 

می کننــد.  نــرم  پنجــه 
بــا  کســین  ا فــوالد  شــرکت  مدیریــت 
مشــورت معاونــت بهره بــرداری و واحدهــای 
ــل  ــان حاص ــری از زی ــرای جلوگی ــه، ب زیرمجموع
ــتراتژی  ــل تابســتان، اس ــی بــرق در فص از قطع
جدیــدی را در فراینــد خــود بــه کار بــرد. یکــی از 
ــی  ــه، جابجای ــن زمین ــم در ای ــتراتژی های مه اس
ــل  ــی از فص ــرات اساس ــا تعمی ــال ی ــد اوره فراین

تجهیــزات  اورهــال  بــود.  تابســتان  بــه  پاییــز 
فرایندهایــی  مهم تریــن  از  یکــی  تولیــد،  خــط 
صــورت  بــه  کســین  ا مجموعــه  کــه  اســت 
همــت  آن  انجــام  بــه  روز   4۵ تــا   1۵ طــی  ســاالنه 
بــه  چالــش  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن  می گمــارد. 
وجــود آمــده در زمینــه بــرق، مدیریــت ارشــد 

ــل  ــال از فص ــد اوره ــی فراین ــه جابجای ــم ب تصمی
ضمــن  تــا  شــد  تابســتان  فصــل  بــه  پاییــز 
اجبــاری  توقــف  از  حاصــل  زیــان  از  جلوگیــری 
تحقــق  راســتای  در  بلنــدی  گام  تولیــد،  خــط 

بــردارد.   1400 ســال  اســتراتژیک  اهــداف 
دســتاوردهایی  مهم تریــن  از  یکــی 
تابســتان  فصــل  طــی  اورهــال  زمــان  در  کــه 

اکســین  فــوالد  شــرکت 
بــودن  دارا  بــا  خوزســتان 
دانــش  بــا  مجــرب،  پرســنل 
بــه  می توانــد  جــوان،  و 
رکوردهایــی دســت پیــدا کنــد 
کــه تــا پیــش از ایــن بــه عنــوان 
تصــور  ناتمــام  رویــای  یــک 

می شــد
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مربــوط  کاورهــای  تعویــض  گرفــت،  صــورت 
تولیــد  خــط  اپراتــور  ســمت  بــه  اســکودان  بــه 
اینکــه  بــر  عــاوه  کاورهــا،  ایــن  تعویــض  بــود. 
ــرکت  ــدازی ش ــان راه ان ــتین بار از زم ــرای نخس ب
معجزه آســایی  طــرز  بــه  می گرفــت،  صــورت 
ــن  ــید. همچنی ــا بخش ــد را ارتق ــط تولی ــی خ چابک
و   PH1 شــامل  هیدرولیــک  دو  تعویــض  بــا 
هیدرولیــک  روغــن  تامیــن  وظیفــه  کــه   PH۳
تنفــس  دارنــد،  برعهــده  را  اســتند  مجموعــه 
بــا  آمــد.  وجــود  بــه  کارخانــه  قلــب  در  تــازه ای 
تعویــض ایــن دو هیدرولیــک مهــم و اساســی 
در خطــوط تولیــد کــه از ســال 1۳91 روغــن آن هــا 
ــر  ــزار لیت ــا ۳4 ه ــود، مجموع ــده ب ــض نش تعوی
ــد. ــق ش ــک تزری ــه هیدرولی ــن در مجموع روغ

زمینــه  در  آمــده  وجــود  بــه  تحــوالت 
ســال  طــی  تولیــد  خطــوط  تجهیــزات  اورهــال 
ــراری  ــات اضط ــش توقف ــر کاه ــاوه ب ــاری، ع ج
آمــاده  فراینــد  شــده،  برنامه ریــزی  توقفــات  و 
در  ممکــن  میــزان  باالتریــن  بــه  نیــز  بــکاری 
بــر  رســید.  آن  از  پیــش  ســال های  بــا  نســبت 
توقفــات  زمینــه  در  موجــود  آمارهــای  اســاس 
در  اضطــراری  توقفــات  میــزان  اضطــراری، 
بــود.  ســال  در  ســاعت   904  ،1۳97 ســال 
ــال 1۳98  ــراری در س ــات اضط ــن توقف همچنی
حــدود   1۳99 ســال  در  ســاعت،   6۵8 حــدود 
 4۳2 حــدود   1400 ســال  در  و  ســاعت   702
زمینــه  در   1400 ســال  آمــار  کــه  بــود  ســاعت 
درصــدی   ۵0 کاهــش  اجبــاری،  توقفــات 
نشــان  را  آن  از  پیــش  ســال  بــه  نســبت 

 . هــد می د
ســال  در  شــده  برنامه ریــزی  توقفــات 
 1400 ســال  در  و  ســاعت   6۳۵ حــدود  بــه   1۳99
ــان  ــور نش ــار مذک ــه آم ــید ک ــاعت رس ــه ۳26 س ب
از کاهــش ۵0 درصــدی توقفــات برنامه ریــزی 
ــش از  ــال پی ــه س ــبت ب ــال 1400 نس ــده در س ش
بــکاری  آمــاده  فراینــد  همچنیــن  می دهــد.  آن 
کســین در خطــوط تولیــدی  مجموعــه فــوالد ا
ــال  ــرای س ــد، ب ــدود 80 درص ــال 1۳97 ح ــی س ط
 1۳99 ســال  بــرای  درصــد،    81 حــدود   1۳98
ــه  ــال 1400 ب ــه س ــرای 10 ماه ــد و ب ــدود 84 درص ح

91 درصــد افزایــش  پیــدا کــرده اســت.

برنامه   ای پیشرفته، پیشرفت برنامه ای
کــه  پیشــرفته ای  سیســتم های  از  یکــی 
تولیــد،  بهــره وری  افزایــش  بــرای  را  زمینــه 
توقفــات  کاهــش  بــکاری،  آمــاده  رفتــن  بــاال 
محصــول  کیفیــت  رفتــن  بــاال  اضطــراری، 
ــرفته  ــتم پیش ــی آورد، سیس ــود م ــه وج ــد ب تولی
از  یکــی  کــه  سیســتم  ایــن  کار  اســت.   RCM
تعمیــرات  سیســتم های  پیشــرفته ترین 

شــامل  اســت،  صنایــع  میــان  در  برنامــه ای 
هفتــه  یــک  صــورت  بــه  برنامــه ای  توقفــات 
برنامــه  می شــود.  توقــف  روز  دو  بــا  میــان  در 
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــرداری ش ــت بهره ب معاون
تبییــن  بــا  کــه  بــود  گونــه ای  بــه  خوزســتان 
صــورت  بــه  شــده  برنامه ریــزی  برنامه هــای 

ــط  ــص خ ــیاری از نقای ــان، بس ــه در می ــک هفت ی
بتوانــد،  طریــق  ایــن  از  تــا  کــرد  مرتفــع  را  تولیــد 
تجهیــزات  چابکــی  در  توجهــی  قابــل  رشــد 
بــا  محصــوالت  تولیــد  تحقــق  بــرای  تولیــدی 
بــه  رســیدن  آن  تبــع  بــه  و  بــاال  ارزش افــزوده 

باشــد. داشــته  تولیــد  میــزان  باالتریــن 
ــتین  ــرای نخس ــال 1400 ب ــاه س ــن م در بهم
توقــف  کارخانــه،  راه انــدازی  زمــان  از  بــار 
کــه  رســید  روز  چهــار  تــا  ســه  بــه  اضطــراری 
واســطه  بــه  تمامــا  چالــش،  ایــن  وجــود 
محدودیت هــای برقــی در ســطح کشــور بــود. 
بهره بــرداری  معاونــت  مدیریتــی  مجموعــه 
از  بهره گیــری  راســتای  در  برنامه ریــزی  بــا 
چالــش بــه وجــود آمــده بــرای تبدیــل آن بــه یــک 
فرصــت اســتثنایی، پایــش و بهینه ســازی دو 
ــامل دِر  ــد ش ــط تولی ــروری خ ــم و ض ــز مه تجهی
ورودی  دِر  )فیلــد  اســتند  خروجــی  و  ورودی 
قــرار  کاری  اولویــت  در  را  خروجــی(  دِر  فیلــد  و 
تجهیــز  دو  ایــن  بهینه ســازی  و  پایــش  داد. 
بــر  و  اصولــی  صــورت  بــه  نخســتین بار  بــرای 
شــد.  عملیاتــی  موجــود  نقشــه های  اســاس 
بهره بــرداری  معاونــت  ایــن،  بــر  عــاوه 
 ،1400 ســال  مــاه  اســفند  طــی  دارد  نظــر  در 
ــاخ  ــز  4 ش ــازی و تجهی ــش، بهینه س ــه پای برنام
ایــن  نمایــد.  عملیاتــی  را  )اســپیندل(  گاردون 
انتقــال  وظیفــه  اســتراتژیک،  و  مهــم  تجهیــز 
نیــروی محرکــه از موتورهــای اصلــی )اســتند( 
انجــام  بــا  دارد.  برعهــده  را  غلطک هــا  بــه 
ــوق،  ــز ف ــازی تجهی ــش و بهینه س ــات پای عملی
ــال  ــه س ــرای ورود ب ــد ب ــط تولی ــی خ ــطح آمادگ س
ســال های  طــی  خــود  میــزان  باالتریــن  بــه   1401

رســید.  خواهــد  اخیــر 

ضرورت راه اندازی طرح فوالدسازی
ــه  ــرای ادام ــی ب ــای اساس ــی از ضرورت ه یک
در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  حیــات 
مســیر تعالــی محصــوالت تولیــدی، راه انــدازی 
ویژگی هــای  از  یکــی  اســت.  فوالدســازی  طــرح 
دســت  بــه  پــس  جدیــد  مدیریــت  مهــم 
پیگیــری  کســین،  ا مدیریــت  ســکان  گرفتــن 
زودتــر  چــه  هــر  راه انــدازی  بــرای  همه جانبــه 
ایــن  راه انــدازی  بــا  بــود.  فوالدســازی  واحــد 
بــه  کســین  ا فــوالد  دســتیابی  بــر  عــاوه  طــرح، 
میلیــون  یــک  شــامل  تولیــد  اســمی  ظرفیــت 
اشــتغال زایی  عریــض،  ورق  تــن  هــزار   ۵0 و 
وجــود  بــه  کشــور  و  اســتان  بــرای  مناســبی 
هــزار  یــک  اشــتغال  شــامل  کــه  آمــد  خواهــد 
اشــتغال  و  مســتقیم  صــورت  بــه  نفــری 
غیرمســتقیم  صــورت  بــه  نفــری  هــزار  چنــد 
تولیــد  افزایــش  همچنیــن  می شــود. 
ارزش افــزوده  بــا  فــوالدی  عریــض  ورق هــای 
ــتان  ــتان خوزس ــدن اس ــل ش ــار تبدی ــاال در کن ب
از  منطقــه،  و  کشــور   در  فوالســازی  قطــب  بــه 
فوالدســازی  طــرح  راه انــدازی  مزایــای  دیگــر 
شــمار  بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 

 . یــد می آ

تحقق رویای ناتمام
ــوان  ــت ج ــا مدیری ــین ب کس ــوالد ا ــرکت ف ش
ــای  ــاب آق ــد جن ــل جدی ــی مدیرعام ــری فن و رهب
ــیاری  ــت بس ــته اس ــیابان، توانس ــدس آس مهن
بــرای  فرصتــی  بــه  را  گذشــته  چالش هــای  از 
از  نمایــد.  تبدیــل  مجموعــه  ارتقــای  و  رشــد 
موفقیــت  در  چشــمگیر  مولفه هــای  جملــه 
ــوالت  ــه محص ــتیابی ب ــرو دس ــین پی کس ــوالد ا ف
اشــراف  بــه  می تــوان  بــاال،  ارزش افــزوده  بــا 
خــط  بــه  نســبت  جدیــد  مدیرعامــل  گاهــی  آ و 
چالش هــا  از  متقابــل  درک  کنــار  در  تولیــد 
تســهیل  و  رو  پیــش  تولیــدی  نیازهــای  و 
دانــش  و  هوشــمندی  اســاس  بــر  فرایندهــا 

کــرد. اشــاره  بــه روز 
کســین خوزســتان بــا دارا  شــرکت فــوالد ا
جــوان،  و  دانــش  بــا  مجــرب،  پرســنل  بــودن 
کنــد  پیــدا  دســت  رکوردهایــی  بــه  می توانــد 
رویــای  یــک  عنــوان  بــه  ایــن  از  پیــش  تــا  کــه 
شــرکت  ایــن  امــروزه  می شــد.  تصــور  ناتمــام 
می توانــد  مجــرب،  و  جــواب  مدیریــت  بــا 
بــه  را  فنــی  و  تولیــدی  رکوردهــای  از  بســیاری 

نمایــد.  جابجــا  جــدی  طــور 

ورق  بــه  دســتیابی 
نقــش  کــه   x8۰ اســتراتژیک 
لوله هــای  تولیــد  در  مهمــی 
گازی برعهــده دارد، می توانــد 
ــرکت  ــدی ش ــوالت تولی محص
را منحصربه فــرد، خــاص و از 
دهــد عبــور  ســودآوری  مــرز 
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توسعه اکسین استراتژیک است

ــاوه  ــد، ع ــی دهن ــوق م ــاال س ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص ــمت تولی ــه س ــد را ب ــتراتژی تولی ــزی و اس ــی، برنامه ری ــزرگ صنعت ــرکت های ب ــه ش ــی ک زمان
ــش  ــه بخ ــژه ب ــام وی ــا اهتم ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــد. ش ــش می یاب ــی افزای ــل توجه ــرز قاب ــه ط ــز ب ــودآوری نی ــک پذیری، س ــش ریس ــر کاه ب
ــود را در  ــش خ ــا نق ــت ت ــوده اس ــاش ب ــواره در ت ــاال، هم ــزوده ب ــا ارزش اف ــردی و ب ــوالت راهب ــد محص ــون تولی ــتراتژیک پیرام ــزی اس ــت و برنامه ری مدیری
چشــم انداز صنعتــی خاورمیانــه ارتقــاء بخشــد. ایــن شــرکت بــه واســطه دانــش فنــی بــاال و کیفیــت مطلــوب در ســاخت ورق هــای اســتراتژیک شــامل 
ورق هــای فــوالدی تــا گریــد APIX80، توانســته اســت جایــگاه ویــژه ای را در صنعــت فــوالد جهــان بــه دســت آورد. از ایــن رو بــا برنامه ریزی هــای صــورت 
پروژه هــای  همچنیــن  تکنولوژیــو  ارتقــاء  و  تولیــد  فرایندهــای  بهبــود  و  پیشــبرد  بــا  می شــود  پیش بینــی  کســین،  ا چشــم انداز  ســند  ذیــل  گرفتــه 

ــد.  ــدا کن ــت پی ــوالد دس ــت ف ــی در صنع ــای جهان ــه قله ه ــین ب کس ــوالد ا ــازی، ف بهینه س

معاون برنامه ریزی و توسعه

نبی اله رازانی
Interview with company history

ســازمان ها  در  برنامه ریــزی  موضــوع 
ســازمان های  ویــژه  بــه  مختلــف  نهادهــای  و 
آن  در  کــه  اســت  فراینــدی  صنعتــی، 
را  اســتراتژی  اجــرای  و  تدویــن  ســازمان ها، 
از  اســتراتژیک  مدیریــت  می کننــد.  مدیریــت 
اســتراتژی های  توســعه  بین المللــی،  منظــر 

اهــداف  تحقــق  راســتای  در  ســازمان  یــک 
ــند  ــوان، س ــق بت ــن طری ــا از ای ــت ت ــردی اس راهب
نیــاز  بــا  مطابــق  را  ســازمان  یــک  چشــم انداز 
ــت  ــن مدیری ــرد. همچنی ــف ک ــی تعری روز جهان
و  تصمیمــات  از  مجموعــه ای  بــه  اســتراتژی 
ــرای  ــن و اج ــه تدوی ــازمانی در نتیج ــات س اقدام

بــه  رســیدن  بــرای  شــده  طراحــی  برنامه هــای 
می شــود. گفتــه  شــرکت  اهــداف 

در  اســتراتژیک  برنامه ریــزی  تحقــق 
عمدتــا  کــه  صنعتــی  ســازمان های  میــان 
بــر  برنامه هــا  و  اهــداف  پیشــبرد  درجهــت 
ــدت  ــدت، میان م ــم انداز کوتاه م ــاس چش اس
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توســعه  برنامه ریــزی 
بــا  مرتبــط  هــدف  نوعــی 
کــه  اســت  ســازمان ها  رشــد 
بــاز  معنــای  بــه  می توانــد 
کــردن یــک فضــای عملیاتــی 
مکان هــای  توســعه  جدیــد، 
یــک  مدیریــت  یــا  و  موجــود 
ادغــام نیــز بازتعریــف شــود

می شــود،  تدویــن  و  تهیــه  بلندمــدت  و 
عرصــه  در  ســازمان ها  تعالی بخشــی  ضمــن 
مزیــت  خلــق  بــرای  را  زمینــه  بین المللــی، 

مــی آورد.  وجــود  بــه  نیــز  رقابتــی 
برنامه ریــزی  طراحــی  روش  اســاس  بــر 
ــه در  ــور« ک ــلو تیل ــک وینس ــتراتژیک »فردری اس
ســال 197۵ تدویــن و ارائــه شــد، برنامه ریــزی 
و  بلندمــدت  نــگاه  در  ویــژه  بــه  اســتراتژیک 
خارجــی،  و  داخلــی  محیــط  تحلیــل  اســاس  بــر 
عبارتنــد  کــه  می شــود  شــامل  را  مولفه هایــی 
ســازمان  آتــی  اهــداف  تدویــن  و  تعییــن   -1 از: 
اســتراتژی های  و  اهــداف  2-شــناخت 
تحلیــل  و  ۳-تجزیــه  ســازمان  در  موجــود 
ــل  ــه و تحلی ــازمان 4- تجزی ــی س ــرایط محیط ش
۵-شــناخت  ســازمان  امکانــات  و  منابــع 
ضعــف  یــا  قــوت  نقــاط  شــامل  موجــود  وضــع 
در  الــزام آور  تغییــرات  تعییــن   -6 ســازمان 
تصمیم گیــری   -7 گذشــته  اســتراتژی های 
اجــرای   -8 مطلــوب  اســتراتژی  خصــوص  در 
کنتــرل  و  ارزیابــی   -9 جدیــد  اســتراتژی های 

جدیــد. اســتراتژی های  نتایــج 
برنامه ریــزی  بــرای  هــدف  نــوع  چهــار 
ــزی  ــامل برنامه ری ــه ش ــود دارد ک ــازمانی وج س
مالــی،  برنامه ریــزی  کار،  نیــروی  توســعه 
پشــتیبانی،  محصــوالت،  تولیــد  برنامه ریــزی 
مــورد  در  می شــود.  توســعه  و  خدمــات 
کار،  نیــروی  توســعه  برنامه ریــزی  نخســت؛ 
می شــود  شــناخته  هــدف  یــک  عنــوان  بــه 
اســت.  متمرکــز  شــرکت  یــک  کارکنــان  بــر  کــه 
افزایــش  شــامل  اســت  ممکــن  هــدف  ایــن 
اضافــی  آمــوزش  فرصت هــای  ارائــه  تنــوع، 
داخلــی  ارتقــا  افزایــش  یــا  کارکنــان  بــرای 
کاری  بــر  ســازمان  هــر  در  کار  نیــروی  باشــد. 
و  مضاعــف  تاثیــر  می کنــد،  تولیــد  شــرکت  کــه 
در  ســرمایه گذاری  بنابرایــن  موثرمی گــذارد. 
زمینــه رشــد نیــروی کار می توانــد بهــره وری و 

دهــد. افزایــش  آن  تبــع  بــه  را  ســودآوری 
در مــورد دوم؛ برنامه ریــزی مالــی شــامل 
ــا  ــتفاده از آن ه ــوه اس ــازمان و نح ــی س ــور مال ام
اســت  ممکــن  مالــی  برنامه ریــزی  می شــود. 
جدیــد،  ســرمایه گذاری های  انتخــاب  بــه 
بــا  همــکاری  یــا  متفــاوت  بودجــه  تخصیــص 
ــتفاده  ــوه اس ــن نح ــرای تعیی ــص ب ــک متخص ی

کنــد. پیــدا  ارتبــاط  ســازمان  ســود  از 
تولیــد  برنامه ریــزی  ســوم؛  مــورد  در 
درصــدد  شــرکت  کــه  خدمــات  و  محصــوالت 
در  می شــود.  مرتبــط  اســت،  آن  فــروش 
می گیــرد  تصمیــم  ســازمان  یــک  مــواردی 
دهــد  ارائــه  بــازار  در  را  جدیــدی  محصــوالت 
طــور  بــه  را  خــود  بازاریابــی  فعلــی  اســتراتژی  یــا 

وجــود  زیــادی  روش هــای  دهــد.  تغییــر  کلــی 
از  اســتفاده  بــا  می توانــد  شــرکت  یــک  کــه  دارد 
آنچــه  بــرای  را  فرصت هایــی  و  اهــداف  آن هــا، 
اهــداف  ایــن  نمایــد.  ایجــاد  می فروشــد،  کــه 
بهبــود  می تواننــد ســایر حوزه هــای شــرکت را 

. بخشــد
برنامه ریــزی  چهــارم؛  مــورد  در 
رشــد  بــا  مرتبــط  هــدف  نوعــی  توســعه 
بــاز  معنــای  بــه  می توانــد  کــه  اســت  ســازمان 
مکان هــای  توســعه  جدیــد،  مــکان  کــردن 
ادغامنیــز  یــک  مدیریــت  یــا  و  موجــود 
مســیر  در  برنامه ریــزی  شــود.  بازتعریــف 
بــودن،  چالش برانگیــز  ضمــن  توســعه 
دلیــل  ایــن  باشــد؛به  می تواندانگیزه بخــش 
ــود و  ــه پتانســیل الزم بــرای افزایش س ــده ک عم
ــوالت  ــد محص ــرای تولی ــروی کار ب ــترش نی گس

دارد. اختیــار  در  را  بیشــتر  خدمــات  یــا 

اکسین و برنامه ریزی استراتژیک
میــان  در  برنامه ریــزی  موضــوع 
یــک  عنــوان  بــه  صنعتــی،  ســازمان های 
می شــود؛  شــناخته  چالش برانگیــز  موضــوع 
وظیفــه  همــواره  برنامه ریــزی  حــوزه  کــه  چرا
دارد تــا عــاوه بــر پشــتیبانی فنــی خــط تولیــد، 
کنــد.  مدیریــت  نیــز  را  تولیــد  خــط  سیســتم 
ضــرورت  کار،  ایــن  انجــام  فراینــد  بهبــود  بــرای 
برنامه ریــزی  نویــن  ابزارهــای  بــه  دسترســی 
فــوالد  شــرکت  می آیــد.  وجــود  بــه  عملیاتــی 
از  یکــی  عنــوان  بــه  خوزســتان  کســین  ا
شــرکت های بــزرگ صنعتــی بــه ویــژه در حــوزه 
ــا ارزش افزوده  ــردی و ب ــوالت راهب تولید محص
ــود  ــده خ ــزی ش ــداف برنامه ری ــبرد اه ــاال، پیش ب
را ذیــل شــش مدیریــت پیگیــری می کنــد کــه 
تعالــی  و  سیســتم  ها  مدیریــت   -1 از:  عبارتنــد 
 -۳ هــا  ه  پــروژ  اجرایــی  مدیریــت   -2 ســازمانی 
مدیریــت   -4 توســعه  و  تحقیــق  مدیریــت 
سیســتم های  مدیریــت   -۵ کیفیــت   کنتــرل 

مهندســی. مدیریــت    -6 اطاعاتــی  یکپارچــه 
تعالــی  و  سیســتم ها  مدیریــت   -1
ســند  ســازمان،  یــک  شناســنامه  ســازمانی: 
در  کــه  اســت  کانــی  اهــداف  و  چشــم انداز 
و  می شــود  تدویــن  اســتراتژی  نقشــه  قالــب 
پاییــن  تــا  بــاال  ســطوح  از  ســازمان  یــک  ارکان 
ذیــل  را  کان  اهــداف  ایــن  تــا  هســتند  موظــف 
قــرار  مدنظــر  خــود  راهبــردی  برنامه ریــزی 

نماینــد.  عمــل  آن  اســاس  بــر  و  داده 
پیاده ســازی  ضمــن   1400 ســال  در 
مقولــه بازنگــری مدیریــت فرایندهــا، برنامــه 
ســال  بــرای  نیــز  ســازمان  اســتراتژیک  جامــع 
همچنیــن  شــد.  تدویــن  و  برنامه ریــزی   1401
ــازمانی  ــی س ــوزه تعال ــع در ح ــزی جام برنامه ری
صــورت  کامــل  طــور  بــه  نیــز   1400 ســال  بــرای 
پیرامــون  اساســی  اقدامــات  کــه  پذیرفــت 
ــازمان در  ــه س ــت ک ــه ای اس ــه گون ــه ب ــن مقول ای
ــار  ــی چه ــزه تعال ــت جای ــرای دریاف ــا ب ــر دارد ت نظ
ســال  طــی  کشــور  ســازمانی  نظــام  در  ســتاره 
ــد.  ــدی نمای ــژه ای را صورت بن ــات وی 1401، اقدام
زمینــه  در  مهــم  موضوعــات  از  یکــی 
ســازمانی،  تعالــی  و  سیســتم ها  مدیریــت 
ایــن  از  پیــش  تــا  کــه  اســت  ریســک  مدیریــت 
کســین  چنــدان مــورد توجــه نظــام ســازمانی ا
جدیــد،  مدیریــت  ورود  بــا  کــه  نبــود  قــرار 
ــای خود  ــز ج ــک نی ــت ریس ــداف کان مدیری اه
کــرد.  پیــدا  مدیریتــی  کان فرایندهــای  در  را 
سیســتم ها  حــوزه  از  مهمــی  بخــش 
کســب  بــه  مربــوط  ســازمان  اســتراتژی  و 
اختصــاص  گواهینامه هــا  و  اســتانداردها 
ضمــن   ،1400 ســال  مــاه  بهمــن  در  کــه  دارد 
بــه  گواهینامه هــا  و  اســتانداردها  دریافــت 
مدیریــت  کیفیــت،  مدیریــت  بخــش  در  ویــژه 
ــه  ــانی کلی ــت، به روزرس ــت امنی ــرژی و مدیری ان
گواهینامه هــای مرتبــط بــا حــوزه سیســتم ها 
پذیرفــت.  صــورت  نیــز  ســازمانی  اســتراتژی  و 
رهنمونهــای  بــا  و   1400 ســال  در 
ســبد  اینکــه  بــر  عــاوه  محتــرم،  مدیرعامــل 
محصــوالت  ســمت  بــه  تولیــدی  محصــوالت 
محصــوالت  ســبد  برداشــت،  گام  خــاص 
اســتراتژیک  و  کیفــی  حــوزه  بــه  نیــز  تجــاری 
اینکــه  بــرای  بنابرایــن  یافــت.  اختصــاص 
ــوزه  ــمت ح ــه س ــرکت ب ــدی ش ــوالت تولی محص
دســتیابی  بــردارد،  گام  اســتراتژیک  و  کیفــی 
دنیــا  روز  اســتانداردهای  و  گواهینامه هــا  بــه 
کــه  شــد  بازتعریــف  ضــرورت  یــک  عنــوان  بــه 
بــدون تردیــد بــا حمایت هــای مالــی و معنــوی 
ــش  ــن بخ ــژه در ای ــام وی ــد، اهتم ــت جدی مدیری
در  کــه  طــوری  بــه  می مانــد.  باقــی  ناتمــام  نیــز 
ــوالت  ــد محص ــه 47 درص ــک ب ــر نزدی ــال حاض ح
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خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  تولیــدی 
ــامل  ــزوده ش ــا ارزش اف ــوالت ب ــبد محص ــه س ب
ورق هــای API اختصــاص دارد کــه ایــن نیــز در 
ــک  ــین، ی ــال های پیش ــه س ــبت ب ــود نس ــوع خ ن

می شــود. محســوب  توجــه  قابــل  رکــورد 
کیفــی:  پیشــتیبانی  مدیریــت   -2
مدیریــت پشــیتبانی کیفــی مشــتمل بــر واحــد 
ــروری  ــوارد ض ــی از م ــت. یک ــت اس ــرل کیفی کنت
تولیــد،  خــط  در  ویــژه  بــه  محصــوالت  ســبد  در 
بــرای  محصــوالت  کیفــی  ســطح  بــودن  دارا 
شــرکت  کــه  اســت  انبارهــا  بــه  آن هــا  انتقــال 
زمینــه  ایــن  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
خــود  از  را  توجهــی  قابــل  رکوردهــای  توانســت 

بگــذارد. جــای  بــه 
شــاخص  کــه  می دهــد  نشــان  آمارهــا 
 97 رقــم   1400 ســال  در  محصــوالت  کیفــی 
ــژه  ــام وی ــد تعریــف شــده بــود کــه بــا اهتم درص
ــه  ــوق ب ــم ف ــص، رق ــان متخص ــت و کارکن مدیری
بــه روز  دانــش  کــرد.  پیــدا  افزایــش  درصــد   98
ســال  در  کســین  ا تولیــد  خــط  بــکاری  آمــاده   و 
زمینــه  در  موثــر  مولفه هــای  جملــه  از   ،1400
کســین بــه شــاخص کیفــی مطلــوب  دســتیابی ا

می شــود.  محســوب 
حــوزه  در  بهبــود  پروژه هــای  پیشــبرد 
صــادرات  زمینــه  در  ویــژه  بــه  کیفــی  کنتــرل 
 UT تســت  یــا  اولتراســونیک  تســت  شــامل 
دســتاوردهای  جملــه  از  صادراتــی،  ورق هــای 
فنــی  پشــتیبانی  مدیریــت  توســعه  مهــم 
شــمار  بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 

 . د مــی رو
بهبــود  مهــم  برنامه هــای  از  دیگــر  یکــی 
در حــوزه کنتــرل کیفیــت، تکمیــل تجهیــزات 
بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  خوردگــی  آزمایشــگاه 
خاورمیانــه  ســطح  در  خوردگــی  آزمایشــگاه 
ــوان  ــه می ت ــن زمین ــا در ای ــه نیازه ــت. از جمل اس

برخــی  و  کوانتومتــر  اســتراتژیک  خریــد  بــه 

خوردگــی  آزمایشــگاه  راهبــردی  تجهیــزات 
ایــن  یقینــا  انجــام،  صــورت  در  کــه  کــرد  اشــاره 
آزمایشــگاه   کامل تریــن  بــه  آزمایشــگاه 
تبدیــل  خاورمیانــه  کل  و  کشــور  خوردگــی 

شــد.  خواهــد 
توســعه:در  و  تحقیــق  مدیریــت   -۳
ــوان  ــه عن ــه R&D ب ــی، مقول ــاختارهای جهان س
توســعه  مفهــوم  در  پایــدار  ضــرورت  یــک 
دســتاوردهای  می شــود.  معرفــی  ســازمانی 
کســین در ایــن حــوزه، عمدتــا  شــرکت فــوالد ا
و  قطعــات  بومی ســازی  پروژه هــای  شــامل 
صــورت  در  کــه  اســت  تولیــد  خــط  تجهیــزات 
باالتریــن  بــه  شــرکت  ســودآوری  تکمیــل، 
می رســد.  اخیــر  ســال های  طــی  خــود  میــزان 
تحقیــق  مدیریــت  ذیــل  حاضــر  حــال  در 
اولویــت  در  تحقیقاتــی  پــروژه  دو  توســعه،  و 
پــروژه  از:  عبارتنــد  کــه  دارد  قــرار  برنامه هــا 
داخــل  در  عریــض  ورق هــای  آنایــن  بازرســی 

روی  بــر  کــه  میتــر  شــیپ  پــروژه  و  کشــور 
نــورد  ورق  مشــخصات  و  ابعــاد  اندازه گیــری 
ــروژه  ــز دارد. پ ــرم تمرک ــر گ ــس از موج گی ــده پ ش
شــرکت  یــک  توســط  کامــل  طــور  بــه  نخســت 
عملیاتــی  و  طراحــی  داخلــی  دانش بنیــان 
تولیــد  خــط  در  کنــون  هم ا کــه  اســت  شــده 
دوم  پــرِوژه  در  می گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد 
کــه بــه مشــخصات ابعــادی ورق ارتبــاط دارد، 
ضمــن دریافــت پــروژه برتــر در کشــور، مراحــل 
انجــام  کامــل  صــورت  بــه  آن  قــرارداد  عقــد 
پــروژه  دو  کامــل  پیاده ســازی  اســت.  شــده 
ســرعت  افزایــش  ضمــن  فــوق،  تحقیقاتــی 
فراینــد کنتــرل کیفیــت محصــوالت تولیــدی، 
زمینــه را بــرای ســرعت تولیــد انبــوه و توســعه 

مــی آورد.  وجــود  بــه  ســودآوری 
ســطح  و  پیشــنهادات  نظــام  مدیریــت 
ایده پــردازی  مقولــه  بــر  عمدتــا  کــه  مشــارکت 
و  تحقیــق  بخــش  در  نــوآوری  بــه  گرایــش  و 
قابــل  دســتاوردهای  دارد،  تکیــه  توســعه 
طــی  کســین  ا فــوالد  شــرکت  بــرای  را  توجهــی 
ــش  ــال 1400 بی ــود آورد. در س ــه وج ــال 1400 ب س
اقصــی  از  عملــی  و  تئــوری  پیشــنهاد   800 از 
و  همفکــری  بــا  کــه  شــد  ارائــه  کشــور  نقــاط 
و  طــرح   2۳0 حــدود  فــوق،  ایده هــای  بررســی 
ســازمانی  برنامه هــای  اولویــت  در  پیشــنهاد 
از  برخــی  پیاده ســازی  بــا  گرفــت.  قــرار 
دریافتــی  پیشــنهادی  طرح هــای  و  پروژه هــا 
برقــی،  پروژه هــای  هماننــد  جــاری  ســال  طــی 
رونــد   ... و  ریــل  گامــا  ضخامت ســنج  پــروژه 
ــش  ــطح افزای ــن س ــه باالتری ــود ب ــای بهب پروژه ه

کــرد.  پیــدا 
بــر  عــاوه  توســعه،  و  تحقیــق  حــوزه  در 
ــازی  ــد، متنوع س ــط تولی ــا در خ ــود فراینده بهب
گونه هــای  شناســایی  و  )کیفیــت  تولیــد  ســبد 
ورق  انبــوه  تولیــد  شــامل  تولیــدی(  جدیــد 

ســازمان،  یــک  شناســنامه 
اهــداف  و  چشــم انداز  ســند 
قالــب  در  کــه  اســت  کالنــی 
تدویــن  اســتراتژی  نقشــه 
یــک  ارکان  و  می شــود 
تــا  بــاال  ســطوح  از  ســازمان 
تــا  هســتند  موظــف  پاییــن 
ذیــل  را  کالن  اهــداف  ایــن 
راهبــردی  برنامه ریــزی 
خــود مدنظــر قــرار داده و بــر 
نماینــد عمــل  آن  اســاس 
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تــرش  محیــط  بــا  متناســب   API۵16 فوالیــد 
ــه  ــی، ب ــدی مل ــه در رتبه بن ــت ک ــورت گرف ــز ص نی
در  کشــور  برتــر  پژوهشــی  محصــول  عنــوان 

شــد. معرفــی   1400 ســال 
)طــرح  پروژه هــا  مدیریــت   -4
طرح هــای  مهم تریــن  از  یکــی  فوالدســازی(: 
کســین خوزســتان،  توســعه ای شــرکت فــوالد ا
اســت.  فوالدســازی  واحــد  راه انــدازی  طــرح 
طــرح فوالدســازی در مــاه نوامبــر ســال 200۵ 
بــه مبلــغ 2۵ میلیــون یــورو بــا شــرکت دانیلــی 
ایــن  ادامــه  در  شــد.  قــرارداد  عقــد  ایتالیــا 
بین المللــی  تحریم هــای  واســطه  بــه  و  طــرح 
باقــی  ناتمــام  پــروژه  کشــور،  صنعــت  علیــه 
طــرح  دوبــاره  تعریــف  بــا   1۳9۳ ســال  از  مانــد. 
مجوزهــا  از  بســیاری  مــرور  بــه  فوالدســازی، 
در  طــرح  زیســت محیطی  مجــوز  جملــه  از 
طــرح  مناقصــه  شــد.  دریافــت   1۳99 ســال 
و  آغــاز   1۳99 ســال  زمســتان  در  فوالدســازی 
انخــاب  شــامل  آن  فراینــد  نیــز   1400 ســال  در 
از  پیمانــکار  بهره گیــری  الــزام  و  پیمانــکار 
نهایــی  مرحلــه  بــه   MMT و  دانیلــی  تکنولــوژی 

 . رســید
طــرح  چشــم انداز  ســند  اســاس  بــر 
بــه  واحــد  ایــن  تولیــد  ظرفیــت  فوالدســازی، 
میلیــون  یــک  حــدود  رقمــی  ســاالنه  صــورت 
کــه  اســت  فــوالدی  اســلب  تــن  هــزار   200 و 
خروجــی  و  گندلــه  شــامل  کارخانــه  ورودی 
مــاده  عنــوان  بــه  فــوالدی  اســلب  شــامل  آن 
بــا  می شــود.  فــوالدی  ورق   تولیــد  اولیــه 
اعضــای  و  ســهامداران  نظــر  حســن  بــه  توجــه 
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــره ش ــرم هیئت مدی محت
کلنــگ  کــه  می شــود  پیش بینــی  خوزســتان، 
آســتانه  در  حیاتــی  و  اســتراتژیک  واحــد  ایــن 

شــود.  زده  زمیــن  بــر   1401 ســال 
ــه  ــتم های یکپارج ــت سیس مدیری  -۵

مختلــف  نهادهــای  و  ســازمان ها  اطاعاتــی: 
صنعتــی زمانــی می تواننــد فرایندهــای تولیــد 
تدویــن  و  تهیــه  یکپارچــه  صــورت  بــه  را  خــود 
در  آن هــا  اطاعاتــی  سیســتم  کــه  نماینــد 
بین المللــی  یکپارچــه  سیســتم   یــک  قامــت 

شــرکت  حضــور  واســطه  بــه  شــود.  تعریــف 
شــرکت  اطاعــات  فنــاوری  حــوزه  در  ایریســا 
نصــب  بــر  عــاوه  خوزســتان،  کســین  ا فــوالد 
اهتمــام  اطاعاتــی،  مــاژول  مجموعــه  یــک 
ــه  ــد ب ــاژول جدی ــن م ــزودن چندی ــه اف ــژه ای ب وی

اســت.  یافتــه  تحقــق  ســاالنه  صــورت 
راه انــدازی  بــر  عــاوه  جــاری،  ســال  در 
بــا  ارتبــاط  سیســتم  پیشــبرد  پــروژه 
درصــدی   70 به روزرســانی  تامین کننــدگان، 
اقتصــادی  کنتــرل  و  برنامه ریــزی  سیســتم 
کــردن  سیســتماتیک  شــامل  کســین  ا
درصــدی   100 راه انــدازی  بودجه ریــزی،  مقولــه 

ــتم  ــار سیس ــاخص های وب در کن ــتم ش سیس
کالیبراســیون  و  آزمایشــگاه  خرابــی،  تحلیــل 

شــد.  عملیاتــی  نیــز 
واحــد  مهندســی:  امــور  مدیریــت   -6
واحدهــای  مهم تریــن  از  یکــی  مهندســی 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  عملیاتــی 
بــه شــمار می آیــد. از جملــه طرح هــای اجرایــی 
بــرق  توســعه  طــرح  بــه  می تــوان  حــوزه  ایــن 
کــرد.  اشــاره  پروژه هــا  رســمی  اســناد  و   22۳
میان دســتی  پروژه هــای  اجــرای  در  همچنیــن 
پروژه هــای  شــامل  مهندســی  بخــش 
انبــار  بازســازی  و  اســلب  روبــاز  انبــار  احــداث 
درصــدی   100 پیشــرفت  شــیمیایی،  مــواد 
پــروژه   طرفــی  از  اســت.  داشــته  وجــود 
ــاب  ــه پس ــه خان ــامل تصفی ــت محیطی ش زیس
بهداشــتی بــا پیشــرفت 70 درصــدی، در بهــار 
می شــود.  رونمایــی  کامــل  طــور  بــه   1401 ســال 
بــزرگ  تجهیــز  یــک  تولیــد  خــط  در 
جرثقیــل  شــامل  کــه  اســت  یافتــه  اختصــاص 
فــوق  پــروژه  راه انــدازی  می شــود.  تنــی   80
را  تولیــد  عملکــرد  و  ســرعت  اینکــه  بــر  عــاوه 
تســریع  جهــت  را  زمینــه  می بخشــد،  بهبــود 
پدیــد  مشــتری  بــه  فــوالدی  ورق  تحویــل  در 

. رد و مــی آ
پیگیــری  مدیریــت  ایــن  کنــون  هم ا
را  فوالدســازی  توســعه  طــرح  امــورات 
طــرح  ایــن  کــه  طــوری  بــه  دارد؛  عهــده  بــه 
پشــت  را  مناقصــه  فرآینــد  فــوالدی  عظیــم 
حمایــت  بــا  اســت  امیــد  اســت.  سرگذاشــته 
ــاهد  ــک ش ــده نزدی ــرم در آین ــهامداران محت س
پــروژه  اجرایــی  فــاز  شــروع  و  طــرح  کلنگ زنــی 

. شــیم با

در حــوزه تحقیــق و توســعه 
بــر  عــالوه  اکســین،  شــرکت 
خــط  در  فرایندهــا  بهبــود 
ســبد  متنوع ســازی  تولیــد، 
تولیــد )کیفیــت و شناســایی 
تولیــدی(  جدیــد  گونه هــای 
ورق  انبــوه  تولیــد  شــامل 
بــا  متناســب   A516 فــوالد 
صــورت  نیــز  تــرش  محیــط 
رتبه بنــدی  در  کــه  گرفــت 
محصــول  عنــوان  بــه  ملــی، 
در  کشــور  برتــر  پژوهشــی 

شــد. معرفــی   1۴۰۰ ســال 
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توسعه منابع انسانی
در اولویت فوالد اکسین است

ــای  ــبرد برنامه ه ــی در پیش ــش مهم ــه، نق ــن زمین ــدت در ای ــدت و بلندم ــدت، میان م ــای کوتاه م ــن راهبرده ــانی و تبیی ــروی انس ــه نی ــه ب ــروزه توج ام
ــد از  ــانی می توانن ــرمایه های انس ــه س ــه مثاب ــانی ب ــع انس ــد. مناب ــا می کن ــی ایف ــدی و صنعت ــزرگ تولی ــرکت های ب ــازمان ها و ش ــا، س ــتراتژیک نهاده اس
ــوالد  ــرکت ف ــد. ش ــود آورن ــه وج ــودآوری ب ــد و س ــره وری تولی ــش به ــرای افزای ــه را ب ــازمانی، زمین ــهیات س ــار تس ــد کار در کن ــود رون ــوزش، بهب ــق آم طری
ــرمایه های  ــت س ــانی در قام ــروی انس ــتن نی ــر داش ــا درنظ ــه، ب ــه خاورمیان ــی در منطق ــزرگ صنعت ــرکت های ب ــی از ش ــوان یک ــه عن ــتان ب ــین خوزس کس ا
ــدازی  ــا راه ان ــی ب ــه صنعت ــن مجموع ــت. ای ــرار داده اس ــا ق ــت برنامه ه ــانی را در اولوی ــع انس ــعه مناب ــه، توس ــن زمین ــهیات در ای ــه تس ــه ب ــانی و توج انس

ــود آورد. ــه وج ــه ب ــعه همه جانب ــرای توس ــه را ب ــور، زمین ــتان و کش ــطح اس ــتغال زایی در س ــن اش ــد ضم ــال 1401، می توان ــازی در س ــد فوالدس واح

 مدیر امور اداری و منابع انسانی

حسن محمدی

بــا افزایــش بهــره وری و مهــارت پرســنل، 
بهینه ســازی  و  کســب وکار  فضــای  بهبــود 
کارکنــان،  بــا  مرتبــط  مالــی  منابــع  مصــرف 
درآمــد  افزایــش  بــرای  را  زمینــه  می تــوان 
منابــع  شــغلی  امنیــت  ایجــاد  و  ســازمانی 
در  انســانی  ســرمایه های  مثابــه  بــه  انســانی 
فراهــم  صنعتــی  و  تولیــد  بــزرگ  شــرکت های 

. رد و آ
ســازمان ها  در  انســانی  منابــع  بخــش 
میــزان  ارزیابــی  ضمــن  هســتند  موظــف 
جهــت  راه کارهایــی  پرســنل،  رضایت منــدی 
ضمــن  دهــد.  ارائــه  چالش هــا  بهبــود  یــا  رفــع 
و  مهارت هــا  شناســایی  و  ارزیابــی  اینکــه 
از  کــدام  هــر  در  نیــاز  مــورد  آموزش هــای 
شــرایط  بهبــود  امــکان  تولیــدی،  بخش هــای 
هرچــه  توســعه  راســتای  در  انســانی  نیــروی 
ــد.  ــم می کن ــازمانی فراه ــب و کار س ــتر کس بیش
نیــروی  پیرامــون  مهــم  مــوارد  جملــه  از 
در  انســانی  ســرمایه های  مثابــه  بــه  انســانی 
کنتــرل   -1 از:  عبارتنــد  صنعتــی  ســازمان  یــک 
 -2 ســازمان  درآمــد  در  آن  تاثیــر  و  بودجــه 

پرســنل  نگهــداری   -۳ پرســنل  بهــره وری 
کنتــرل   -۵ آموزشــی  برنامه هــای  تــدارک   -4

. جــه د بو
ــنل  ــدی پرس ــه رضایت من ــه اینک ــه ب ــا توج ب
گرفتــه  درنظــر  کیفــی  مولفــه  یــک  عنــوان  بــه 
انســانی  منابــع  متخصصــان  لــذا  می شــود، 
شــاخص های  از  اســتفاده  ضمــن  بایــد 

ــتناد  ــل اس ــات قاب ــه اطاع ــا را ب ــود،  داده ه موج
ــوارد  ــد، م ــن فراین ــه ای ــد. در نتیج ــل نماین تبدی
و  شــده  شناســایی  ســازمانی  بهبــود  قابــل 

ایــن  بهبــود  یــا  رفــع  پیرامــون  راهکارهایــی 
می شــود. ارائــه  مــوارد 

انســانی،  منابــع  مهــم  وظایــف  از  یکــی 
مهارت هــا  شناســایی  و  کارکنــان  ارزیابــی 
بهبــود  جهــت  نیــاز   مــورد  آموزش هــای  و 
ســطح  افزایــش  اســت.  تولیــدی  فرایندهــای 
توجــه  بــا  کارمنــدان  دانــش  و  مهارت هــا 
افزایــش  بــرای  را  زمینــه  آن هــا،  وظیفــه  بــه 
وجــود  بــه  ســودآوری  و  تولیــد  بهــره وری 

. رد و مــی آ
بخــش  مهــم  وظایــف  از  دیگــر  یکــی 
مدیریــت  سیســتم  توســعه  انســانی،  منابــع 
و ارزیابــی عملکــرد  پرســنل اســت. بــه کمــک 
در  کــه  کارکنانــی  بــرای  می تــوان  سیســتم  ایــن 
ســودآوری و رشــد کســب وکار نقــش مهمــی 
در  ویــژه ای  مزایــای  و  پــاداش  کرده انــد،  ایفــا 
ضمــن  سیســتم  ایــن  واقــع  در  گرفــت.  نظــر 
ــا،  ــوق و مزای ــت حق ــت در پرداخ ــراری عدال برق
محقــق  را  پرســنل  ســازمانی  نقــش  توســعه 

 . زد می ســا
نیــروی  مدیریــت  فرآینــد  وجــود،  ایــن  بــا 

فوالدســازی  واحــد  احــداث 
از جملــه برنامه  هایــی اســت 
کــه بیــش از یــک هــزار نیــرو 
 2۳ و  مســتقیم  صــورت  بــه 
غیــر  صــورت  بــه  نیــرو  هــزار 
مجموعــه  بــه  مســتقیم 
اکســین جــذب خواهــد کــرد
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انســانی  ســرمایه های  مثابــه  بــه  انســانی 
کــه  می شــود  طبقه بنــدی  فرآینــد   14 طــی 
توســعه  بــرای  برنامه ریــزی   -1 از:  عبارتنــد 
 -۳ انســانی  منابــع  جــذب   -2 انســانی  منابــع 
توســعه  و  آمــوزش   -4 روانه ســازی  و  توجیــه 
مســیرهای  اجــرای  و  طراحــی    -۵ مهارت هــا 
سیســتم های  اجــرای  و  طراحــی   -6 شــغلی 
و  طراحــی   -7 خدمــات  جبــران  و  پرداخــت 
و  طراحــی   -8 کارکنــان  مشــارکت  اســتقرار 
 -9 عملکــرد  ارزیابــی  سیســتم های  اســتقرار 
کارکنــان  ســامت  و  بهداشــت  ایمنــی  تامیــن 
ــی و  ــاط 11- طراح ــط کار و انضب ــت رواب 10- مدیری
 -12 جانشــین پروری  سیســتم های  اســتقرار 
منابــع  اطاعاتــی  نظام هــای  تدویــن  و  توســعه 
 -14 داخلــی  ارتباطــات  مدیریــت   -1۳ انســانی 
ــن. ــت و منفصلی ــروج از خدم ــرخ خ ــت ن مدیری

پیرامــون  اکســین  عملکــرد  و  راهبــرد 
انســانی منابــع 

کســین  ا فــوالد  شــرکت  خوشــبختانه 
نیــروی  بــودن  دارا  واســطه  بــه  خوزســتان 
متخصــص،  و  جــوان  فعــال،  پویــا،  انســانی 
و  نگهداشــت  بــرای  تــاش  در  همــواره 
انســانی  بــزرگ  ســرمایه های  ایــن  پــرورش 
نیروهــای  از  بهره گیــری  اســت.  بــوده 
و  آمــوزش  کنــار  در  اشــتغال  ایجــاد  کاربــردی، 
دیگــر  از  اســتان،  در  نیروهــا  تــوان  بــردن  بــاال 
ــش  ــین در بخ کس ــوالد ا ــرکت ف ــای ش راهبرده

می آیــد. شــمار  بــه  انســانی  منابــع 
رخدادهــای  اخیــر،  ســال  یــک  طــی 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  مجموعــه  در  بزرگــی 
خوزســتان بــه بــار نشســته اســت کــه همزمان 
بــه  توجــه  روبه رشــد،  رخدادهــای  ایــن  بــا 
ــن  ــوان اصلی تری ــه عن ــرکت ب ــانی ش ــروی انس نی
ســرمایه، در راس تصمیمــات مدیــران ارشــد 

اســت. بــوده  مجموعــه 

 ۵00 و  هــزار  دو  ســودآوری  بــه  توجــه  بــا 
جایــگاه  تثبیــت  و  شــرکت  تومانــی  میلیــارد 
ــژه  ــه وی ــور ب ــاختی کش ــع زیرس ــین در صنای کس ا
نیــز  شــرکت  ایــن  کارکنــان  فــوالد،  صنعــت  در 
ــود  ــت س ــاداش، پرداخ ــتور ات پ ــر دس ــا تغیی ب
ســهام بــرای نخســتین بار از زمــان راه انــدازی 
بــه  بانکــی  تســهیات  پرداخــت  کارخانــه، 
ــع،  ــاداش مجم ــه، پ ــای 6 ماه ــراه پاداش ه هم
هزینــه  کمــک  و  مناســبتی  پاداش هــای 
ســودآوری  میــزان  ایــن  از  زیارتــی،  ســفر های 

شــده اند. بهرمنــد  شــرکت 
بــه  مشــاغل  طبقه بنــدی  طــرح  اجــرای 
مزایــا،  و  حقــوق  پرداخــت  در  عدالــت  منظــور 
ــوالد  ــرکت ف ــی در ش ــم اجرای ــوارد مه ــر م از دیگ
مــی رود  شــمار  بــه   1400 ســال  طــی  کســین  ا
طــرح،  ایــن  کامــل  شــدن  عملیاتــی  بــا  کــه 
صــورت  بــه  کســین  ا خــاق  و  جــوان  پرســنل 
قــرار  خــود  ســازمانی  جایــگاه  در  همســان 
طــرح  اجــرای  اینکــه  ضمــن  گرفــت.  خواهنــد 
اجــرای  بهداشــتی،  اقــام  توزیــع  غربالگــری، 
کرونــا  بــا  مقابلــه  ســتاد  تصمیمــات  دقیــق 
را  زمینــه  کــه  هســتند  مــواردی  دیگــر  از   ،... و 
بــرای همدلــی و همبســتگی کارکنــان شــرکت 
اســتراتژیک  اهــداف  پیشــبرد  راســتای  در 

اســت.  آورده  وجــود  بــه  کارخانــه 
در  توجــه  قابــل  تحــوالت  از  دیگــر  یکــی 
یــک  طــول  در  انســانی  نیروهــای  بخــش 
نــوع  شــدن  نظام منــد  موضــوع  اخیــر،  ســال 
پرداخــت  و  بانکــی  تســهیات  قراردادهــا، 
رضایت منــدی  کــه  بــوده  آن هــا  نظام منــد 
ــت.  ــانده اس ــطح رس ــن س ــه باالتری ــنل را ب پرس
تبدیــل  مجــوز  ایثارگــران،  وضعیــت  تبدیــل 
پیمانــکاران  نیروهــای  از  نفــر   140 وضعیــت 
ادامــه  بــرای  پرســنل  از  حمایــت  همــراه  بــه 
در  اشــاره  قابــل  تحــوالت  دیگــر  از  تحصیــل، 
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــانی ش ــروی انس ــش نی بخ

می شــود.  محســوب  خوزســتان 
پرســنل  درصــد   70 اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
دارای  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
مــدرک کارشناســی هســتند، لــذا بــا مســاعدت 
 ،1400 ســال  طــی  مجموعــه  ارشــد  مدیریــت 
نفــر  یکصــد  بــه  نزدیــک  دانشــگاهی  مــدرک 
ســازماندهی  طرفــی،  از  اســت.  شــده  اعمــال 
بــرای  پیمانــکار  نیروهــای  جــذب  و 
پرســنل  درخواســت  پیگیــری  نخســتین بار، 
درمــان  تکمیلــی  بیمــه  ســقف  افزایــش  بــرای 
ــط  ــه توس ــق بیم ــد ح ــت 70 درص ــامل پرداخ ش
شــرکت و ۳0 درصــد توســط پرســنل )در قانــون 
درصــد   10 و  شــرکت  ســهم  درصــد   90 جدیــد 
معافیت هــای  پیگیــری  پرســنل(،  ســهم 

تســهیات  پرداخــت  کارکنــان،  بــرای  مالیاتــی 
بیمــاری  و  ازدواج  شــامل  رفــاه  صنــدوق 
ــت  ــت دو نوب ــا و پرداخ ــواده آن ه ــان و خان کارکن
جملــه  از  جــاری،  ســال  در  معیشــتی  کمــک 
در  انســانی  منابــع  بخــش  دســتاوردهای 

می آیــد. حســاب  بــه  کســین  ا مجموعــه 

منابع انسانی و چشم انداز اکسین 
فــوالد  شــرکت  محتــرم  مدیریــت  نظــر  از 
بــه  انســانی  نیــروی  خوزســتان،  کســین  ا
ــه  ــود. ب ــده می ش ــزرگ دی ــرمایه ب ــک س ــوان ی عن
همیــن خاطــر، ارتقــای شــغلی کارکنــان، تبدیــل 
و  مزایــا  و  حقــوق  افزایــش  کامــل،  وضعیــت 
مناســبت های  بــرای  هدیــه  کارت  معوقــات، 
تســهیات  بســیاری  و  مذهبــی  و  ملــی 
طــول  در  کــه  اســت  برنامه هایــی  جــزو  دیگــر، 
درنظــر  کســین  ا کارکنــان  شــغلی  چشــم انداز 

می شــود. گرفتــه 
توســط  گرفتــه  صــورت  پیگیری هــای  بــا 
هیئت مدیــره  اعضــای  و  محتــرم  مدیریــت 
کنــار  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
محتــرم  اســتاندار  همه جانبــه  حمایت هــای 
شــهر  کان  محتــرم  نماینــدگان  و  خوزســتان 
صنعــت،  وزارت  موافقــت  همــراه  بــه  اهــواز 
ــین  کس ــازی ا ــوالد س ــرح ف ــارت، ط ــدن و تج مع
در دســت اقــدام اســت کــه بــا تکمیــل فراینــد 
در  اشــتغال  ایجــاد  بــر  عــاوه  راه انــدازی، 
اســتان، امنیــت شــغلی کارکنــان را نیــز بیــش 
از پیــش افزایــش خواهــد داد. احــداث واحــد 
کــه  اســت  برنامه  هایــی  جملــه  از  فوالدســازی 
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــرو ب ــزار نی ــک ه ــش از ی بی
و 2۳ هــزار نیــرو بــه صــورت غیــر مســتقیم بــه 

کــرد. خواهــد  جــذب  کســین  ا مجموعــه 

یکــی از وظایــف مهــم منابــع 
کارکنــان  ارزیابــی  انســانی، 
و  مهارت هــا  شناســایی  و 
نیــاز   مــورد  آموزش هــای 
فرایندهــای  بهبــود  جهــت 
افزایــش  اســت.  تولیــدی 
دانــش  و  مهارت هــا  ســطح 
بــه  توجــه  بــا  کارمنــدان 
وظیفــه آن هــا، زمینــه را بــرای 
و  تولیــد  بهــره وری  افزایــش 
ســودآوری بــه وجــود مــی آورد

ایثارگــران،  وضعیــت  تبدیــل 
مجــوز تبدیــل وضعیــت 1۴۰ 
نفــر از نیروهــای پیمانــکاران 
بــه همــراه حمایــت از پرســنل 
از  تحصیــل،  ادامــه  بــرای 
ــاره  ــل اش ــوالت قاب ــه تح جمل
انســانی  نیــروی  بخــش  در 
اکســین  فــوالد  شــرکت 
محســوب  خوزســتان 

د می شــو
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ردپای هوشمند فوالد اکسین 

ــر  ــدون درنظ ــت. ب ــورده اس ــره خ ــعه گ ــق و توس ــوم تحقی ــا مفه ــی ب ــزرگ صنعت ــرکت های ب ــده ش آین
در  شــرکت ها  رشــد  و  ترقــی  امــکان  توســعه،  و  تحقیــق  بخــش  مزیت هــای  و  تاثیــرات  گرفتــن 
ــد  ــگام تولی ــوان پیش ــه عن ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــن رو ش ــدارد. از ای ــود ن ــده وج ــازار آین ب
و  تحقیــق  مقولــه  بــه  فــرد  منحصربــه  نگاهــی  فــوالد،  صنعــت  در  افــزوده  ارزش  بــا  محصــوالت 
صنعــت  علیــه  بین المللــی  تحریم هــای  وجــود  بــا  می تــوان  امــروزه  کــه  طــوری  بــه  دارد.  توســعه 
خــط  نیــاز  مــورد  تجهیــزات  بومی ســازی  توســعه  در  را  توســعه  و  تحقیــق  واحــد  پــای  رد  کشــور، 

کــرد.  مشــاهده  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  تولیــد 

مدیر تحقیق و توسعه 

رضا فریدونی

تحقیــق  واحــد  نقــش  اهمیــت  امــروزه 
نهادهــا  ســازمان ها،  میــان  در  توســعه  و 
پوشــیده  برکســی  صنعتــی  شــرکت های  و 
پرســش  ایــن  بــه  بایــد  ابتــدا  در  امــا  نیســت، 
یــا  توســعه  و  تحقیــق  بخــش  کــه  داد  پاســخ 
بــرای  مزایایــی  چــه  و  چیســت   )R&D( همــان 
تعریــف  دارد.  شــرکت ها  و  ســازمان ها 
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــعه ب ــق و توس تحقی
دانــش  بکارگیــری  و  کشــف  بین المللــی، 
هــای جدیــد در ایجــاد محصــوالت، فرایندهــا، 
کــه  اســت  توســعه یافته  و  جدیــد  خدمــات 
را  بــازار  نیازمندی هــای  تمامــی  می توانــد 
مهــم  مزیت هــای  جملــه  از  کنــد.  پشــتیبانی 
ــاندن  ــاری رس ــه ی ــوان ب ــعه، می ت ــق و توس تحقی
ــب وکار در  ــتقامت کس ــرای اس ــرکت ها ب ــه ش ب

کــرد. اشــاره  جهــان  هوشــمند  بازارهــای 
بــر  موثــری  نقــش  توســعه،  و  تحقیــق 
محصــوالت  وکیفیــت  بهــره وری  نــوآوری، 
اهــداف  می کنــد.  ایفــا  صنعتــی  شــرکت های 
ــتیابی  ــتای دس ــعه در راس ــق و توس ــد تحقی واح
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــوب ب ــطح مطل ــه س ب
بین المللــی عبارتنــد از: 1- تولیــد محصــول یــا 
ــد  ــت 2- تولی ــای کیفی ــد و ارتق ــوالت جدی محص
ــوالت  ــعه محص ــور توس ــه منظ ــن ب ــش نوی دان
ــریع  ــی س ــا ۳- بازده ــازی فرآینده و بهینه ¬س
کشــف   -4 عملکردهــا  ســریع  بهبــود  ســود، 
پاســخ   -۵ بــازار  نیازهــای  و  فرصت هــا  درک  و 
و  کننــدگان  مصــرف  خواســته  های  نیــازو  بــه 
مشــارکت   -6 مشــتریان  در  رضایــت  ایجــاد 
 -7 یادگیــری  و  دانــش  جریان هــای  در  موثــر 
ــش  ــانی 8-افزای ــروی انس ــره وری نی ــای به ارتق
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــه  ه ــی در عرص ــوان رقابت ت

 -9 جهانــی  بازارهــای  در  فعــال  حضــور  و 
در  تحقیقــات   -10 خوداتکایــی  میــزان  ارتقــای 
یافتــن  و  تولیــدی  ضایعــات  کاهــش  راســتای 
کاهــش  بــرای  هوشــمندانه  راهکارهــای 

تولیــد. هزینــه 

اکسین و نقش واحد تحقیق و توسعه
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
تولیــد  در  پیشــرو  شــرکت  یــک  عنــوان  بــه 
نگاهــی  همــواره  اســتراتژیک،  محصــوالت 
خــاص بــه موضــوع تحقیــق و توســعه داشــته 
نــگاه  دادن  قــرار  مبنــا  بــا  شــرکت  ایــن  اســت. 
تحقیــق  مقولــه  بــه  بلندمــدت  و  راهبــردی 
مطلــوب  نتیجه گیــری  امــکان  توســعه،  و 
ــر  ــا ه ــب ب ــی متناس ــه زمان ــی پروس ــا ط فرآینده
ــق  ــن طری ــا از ای ــت ت ــم آورده اس ــوع را فراه موض
بــاال  مســیر  در  را  نوینــی  رخدادهــای  بتوانــد، 
آورد.  وجــود  بــه  رقابت پذیــری  ســطح  بــردن 
پربــار  ســال  یــک  عنــوان  بــه   1400 ســال 
شــرکت  توســعه  و  تحقیــق  واحــد  بــرای 
شــمار  بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
دســتاوردهای  مهم تریــن  از  یکــی  می آیــد. 
توســعه،  و  تحقیــق  زمینــه  در  جــاری  ســال 
بــه  مربــوط  فرایندهــای  شــدن  رنــگ  پــر 
اســتراتژیک  محصــوالت  بومی ســازی 
بــا  کمیتــه ای  شــدن  تشــکیل  بــا  اســت. 
واحــد  از  بومی سازیمتشــکل  کمیتــه  نــام 
ــد  ــرداری، واح ــد بهره ب ــعه، واح ــق و توس تحقی
ضمــن   ، کیفیــت  کنتــرل  واحــد  و  مهندســی 
ــات  ــامل قطع ــه ش ــای فناوران ــف نیازه بازتعری
ــی از  ــد، برخ ــد تولی ــاز فراین ــورد نی ــزات م و تجهی

رســید.  اجــرا  مرحلــه  بــه  تجهیــزات 

توســعه  و  تحقیــق  واحــد  قــوت  نقطــه 
گام   ،1۳99 ســال  بــه  نســبت   1400 ســال  در 
قطعــات  بومی ســازی  مســیر  در  برداشــتن 
 Online و  Shape meter ــتراتژیک همچون اس
ــود.  ــات ب ــش ضایع ــت کاه ــا مزی inspection ب
وقتــی صحبــت از کاهــش ضایعــات بــه میــان 
ــل  ــی از عوام ــه یک ــت ک ــه داش ــد توج ــد، بای می آی
ضایعــات  کاهــش  تولیــد،  بهــره وری  در  مهــم 
اینکــه  بــر  عــاوه  ضایعــات،  کاهــش  اســت. 
توجهــی  قابــل  میــزان  بــه  را  تولیــد  بهــره وری 
افزایــش  بــرای  را  زمینــه  می دهــد،  افزایــش 
مــی آورد.  فراهــم  نفرســاعت  وکاهــش  ایمنــی 
تولیــدی  ورق هــای  آنایــن  آنالیــز  همچنیــن 
عیــوب  شناســایی  کنــار  در  ورق  زیــر  شــامل 
بــا  کــه  اســت  دســتاوردهایی  جملــه  از  ورق، 
شــده  فراهــم  تجهیــزات  برخــی  بومی ســازی 

. ســت ا
تجهیــزات  کــه  داشــت  درنظــر  بایــد 
 ،Shape meter شــامل  بومی سازی شــده 
ورق هــای  ابعــاد  اندازه گیــری  بــرای  عمدتــا 
اســت  ضخامــت(  و  عــرض  )طــول،  تولیــدی 
ضایعــات  کاهــش  بــرای  مناســبی  معیــار  کــه 
حســاب  بــه  تولیــد  خــط  بهــره وری  افزایــش  و 
تجهیــزات  و  قطعــات  اینکــه  ضمــن  می آیــد. 
توســط  داخلــی  مناقصــات  برگــزاری  بــا  فــوق 
کشــور  داخــل  دانش بنیــان  شــرکت های 
ایــن  از  تــا  رســیده اند  بومی ســازی  مرحلــه  بــه 
ــق  ــد تحقی ــش واح ــش نق ــن افزای ــق، ضم طری
ــارت،  ــش نظ ــی در بخ ــوان متول ــه عن ــعه ب وتوس
از  ارز  خــروج  راســتای  در  بلنــدی  و  موثــر  گام 

شــود. برداشــته  کشــور 
واحــد  اهــداف  مهم تریــن  از  دیگــر  یکــی 
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جهــت  برنامه ریــزی  توســعه،  و  تحقیــق 
افزایــش  و  محصــوالت  کیفــی  ســطح  ارتقــای 
برنامه ریــزی  اســاس  بــر  اســت.  بــازار  ســهم 
توســعه  و  تحقیــق  واحــد  در  گرفتــه  صــورت 
واحــد  همچــون  واحدهــا  ســایر  همــکاری  بــا 
تولیــد  واحــد  تولیــد،  روش هــای  و  متالــورژی 
بــا  و  اســتراتژیک  محصــول  فــروش،  واحــد  و 
ــد  ــا گری ــوالدی ب ــل ورق ف ــاال مث ــزوده ب ارزش اف
ــاوه  ــن محصولع ــد. ای ــن ش ــی و تبیی X70 طراح
راهبــردی  و  نوآورانــه  محصــول  یــک  اینکــه  بــر 
پیــش  کــه  نیازســنجی  بــا  می آیــد،  شــمار  بــه 
و  گاز  نفــت،  صنعــت  زمینــه  در  آن  تولیــد  از 
نقــش  بــه  عمــا  گرفــت،  صــورت  پتروشــیمی 
توســعه  و  تحقیــق  واحــد  تاثیرگــذار  و  مهــم 
بــرای  برنامه ریــزی  و  فــروش  بخــش  در 
از  پیــش  محصــوالت  تولیــد  نیازســنجی 

می کنــد.  اشــاره  نیــز  تولیــد  فراینــد 

نظــام پیشــنهادها نمــاد همبســتگی و 
همــکاری تمــام ارکان ســازمان اســت

پیاده ســازی  اهــداف  مهم تریــن  از  یکــی 
کســین  نظــام پیشــنهادها در شــرکت فــوالد ا
کثــری  حدا مشــارکت  جلــب  خوزســتان، 
کارکنــان و اســتفاده از خــرد جمعــی در تصمیــم 
 62 از  بیــش  امــروز  بــه  تــا  کــه  اســت  گیری هــا 
مشــارکت  حــوزه  ایــن  در  پرســنل  درصــد 

 . نــد ه ا کرد
ایده هــا  جمــع آوری  و  ثبــت  دیگــر  هــدف 
پیشــنهاد   20 و  هــزار   6 امــروز  بــه  تــا  کــه  اســت 
ــداد  ــنهادات تع ــن پیش ــده و از دل ای ــت گردی ثب
زمینه هــای  در  پیشــنهاد   ۳00 و  هــزار  یــک 
مهــم،  ایــن  کــه  اســت  شــده  اجرایــی  مختلــف 
بــاالی  اهمیــت  نمایانگــر  و  نهایــی  خروجــی 
نقــاط  از  یکــی  و  ســازمان  در  سیســتم  ایــن 
بــه  تعهــد  جایــزه  کســب  در  سیســتم  قــوت 
نظــام  ملــی  همایــش  در  ســتاره  ســه  تعالــی 
اجــرای  می آیــد.  حســاب  بــه  پیشــنهادها 
ســودآوری  بــر  عــاوه  پیشــنهادات  ایــن 
داشــته،  همــراه  بــه  ســازمان  بــرای  کــه  باالیــی 
در  شــرکت  بیشــتر  هرچــه  معرفــی  منجربــه 
اســت.  شــده  نیــز  کشــور  علمــی  عرصه هــای 
ورق  ســه تایی  نــورد  پیشــنهاد  مثــال  طــور  بــه 
نــورد  زمــان  در  جویــی  صرفــه  منجربــه  کــه 
تولیــدی  تنــاژ  چشــمگیر  افزایــش  و  ورق 
در  فــوالد  ملــی  ســمپوزیوم  در  گردیــد، 
برگزیــده  برتــر  تجربــه  عنــوان  بــه   1400 ســال 
معکــوس  مهندســی  پیشــنهاد  و  شــد 
دســت  بــه  کــه  گامــا  ضخامت ســنج  دســتگاه 
قطــع  و  گرفــت  صــورت  داخلــی  متخصصــان 
خارجــی  تولیدکننــده  شــرکت  بــه  وابســتگی 

بــه  را  کشــور  از  ارز  بســیاری  مقادیــر  خــروج  و 
ــه  ــره وری ب ــی به ــنواره مل ــان آورد، در جش ارمغ

گردیــد. برگزیــده  ملــی  برتــر  طــرح  عنــوان 

پــروژه  نظام منــد  پیاده ســازی 
دانــش مدیریــت 

دگرگونی هــای  تجــاری،  محیــط  در 
دیگــر  و  دانــش  تکنولوژیکــی،  پرشــتاب 
منابــع محســوس علمــی بــه طــور فزاینــده ای 
ــش،  ــت دان ــت. مدیری ــز اس ــده و نامتمرک کن پرا
و  نقش هــا  ارتباطــات،  از  مرکــب  چارچوبــی 
کــه  اســت  راهبــری  و  فناوری هــا  فرآیندهــا، 
تلقــی  ضمــن  تــا  می گیــرد  بــکار  ســازمان  یــک 
مشــترک،  دارایــی  یــک  عنــوان  بــه  دانــش 
و  خبرگــی   ،)Know-how( علمــی  دانــش 
ــع  ــیده و بــرای رف ــت ســایرین رس ــه دس ــه ب تجرب

شــود. گرفتــه  بــکار  ســازمان  مشــکات 
رســاندن  وســیله  دانــش،  مدیریــت 
زمــان  در  مناســب  فــرد  بــه  مناســب  دانــش 
بتواننــد  افــراد  تــا  اســت  مناســب  مــکان  و 
ــد.  ــام دهن ــتی انج ــات درس ــات و اقدام تصمیم
محــرک  می توانــد  موثــر،  دانــش  مدیــرت 
بــرای  جدیــد  ایده هــای  و  دانــش  کلیــدی 
نوآورانــه  راهکارهــای  و  خدمــات  محصــوالت، 

 . شــد با
ــوالد  ــرکت ف ــعه ی ش ــق و توس ــد تحقی واح
بازنگــری  آخریــن  در  خوزســتان  کســین  ا
 ،1400 ســال  در  خــود  اســتراتژیکی  اســناد 
را  دانــش  مدیریــت  پــروژه  اســتقرار  و  طراحــی 
رشــد  منظــر  از  نظام منــد،  اجــرای  اقدامــات  از 
نقشــه  انتخابــی  مــدل  اســاس  بــر  یادگیــری  و 
نظــر  در  ســاله  پنــج  افــق  در  خــود  اســتراتژیک 
انبوهــی  دانــش  مجمــوع  بی شــک  کــه  گرفــت 
بخــش  بارزتریــن  دارد،  وجــود  آن  در  کــه 

محســوب  ســازمان  نامشــهود  ســرمایه های 
پیاده ســازی  راســتا،  ایــن  در  می شــود. 
بــر  و  اســت  شــده  آغــاز  دانــش  مدیریــت 
اول  فــاز  پــروژه،  زمان بنــدی  برنامــه  اســاس 
درختــی  ســاختار  طراحــی  و  بررســی  شــامل 
جهــت  الزم  آموزش هــای  و  شــده  انجــام 
گاهــی پرســنل بــه  فرهنگ ســازی و افزایــش آ

می پذیــرد. انجــام  دوره ای  صــورت 

اکســین  توســعه  و  تحقیــق  واحــد 
بــه عنــوان واحــد برتــر تحقیــق و توســعه 

ر کشــو
ایــن  مهــم  دســتاوردهای  دیگــر  از  یکــی 
واحــد  عنــوان  کســب  ملــی،  عرصــه  در  واحــد 
برتــر تحقیــق و توســعه در دومیــن جشــنواره 
کشــور  توســعه  و  تحقیــق  مدیــران  ملــی 
بازنگــری  بــه  توجــه  بــا  اســت.   1400 ســال  در 
و  تحقیــق  واحــد  فرآیندهــای  تکمیــل  و 
تمامــی  بــه  بخشــیدن  فعلیــت  و  توســعه 
اخیــر  ســال  چنــد  طــی  موجــود  ظرفیت هــای 
در کنــار دســتیابی بــه تمامــی اهــداف تعییــن 
ــازمان،  ــتراتژیک س ــداف اس ــون اه ــده پیرام ش
از  پــس  و  جشــنواره  ایــن  در  شــرکت  ضمــن 
جشــنواره  ارزیابــان  توســط  ارزیابی هــا  انجــام 
فــوالد  توســعه  و  تحقیــق  واحــد  مذکــور، 
مفتخــر  الزم  امتیــازات  کســب  بــا  کســین  ا
رویــداد  ایــن  گردیــد.  عنــوان  ایــن  کســب  بــه 
صنایــع  از  شــرکت ها  بســیاری  حضــور  بــا 

شــد. برگــزار  مختلــف 

زمینــه  در  تفاهم نامــه  امضــای 
بومی ســازی و  فنــاوری  پژوهــش، 

جشــنواره  ســومین  رویــداد  بــا  همزمــان 
منظــور  بــه  و  ایــران  فــوالد  ملــی  نمایشــگاه  و 
-APL۵LX6۵ ــای ــد ورق ه ــازی و تولی بومی س

ارزش  بــه  تختــال  تامیــن  طریــق  از    Ms
ســه  تفاهم نامــه ای  یــورو،  میلیــون   ۳00
کســین  ا فــوالد  شــرکت های  مابیــن  جانبــه 
ــه  ــوالد مبارک ــواز و ف ــازی اه ــتان، لوله س خوزس
تفاهم نامــه  ایــن  رســید.  امضــا  بــه  اصفهــان 
فــوالد  مدیرعامــل  آســیابان  امیــن  امضــای  بــا 
ورق هــای تولیــد  جهــت  خوزســتان  کســین  ا

ــل  ــا مدیرعام ــر طیب نی APL5LX65Ms ، یاس
تامیــن  منظــور  بــه  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
علــی  و  ورق هــا  نــوع  ایــن  نیــاز  مــورد  اســلب 
خنیفــر مدیرعامــل لوله ســازی اهــواز جهــت 
لوله هــای  بــه  فــوالدی  ورق هــای  تبدیــل 

گرفــت.  صــورت  گاز  و  نفــت  انتقــال 
مابیــن  فــی  تفاهم نامــه  چهــار  همچنیــن 
علمــی- شــهرک  بــا  کســین  ا فــوالد  شــرکت 

و  پژوهش هــا  اســاس  بــر 
کــه  توســعه ای  برنامه هــای 
توســعه  و  تحقیــق  واحــد 
صــورت داده اســت، در حــال 
ــاختمانی  ــای س ــر ورق ه حاض
فــوالدی  ورق هــای  شــامل 
همچــون ST52، ور ق هــای بــا 
کیفیــت و دارای ارزش افــزوده 
محصــوالت  ســبد  در  بــاال 
حســاب  بــه  اکســین  تجــاری 

ینــد می آ
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اولویــت  مهم تریــن 
توســعه ای  برنامه هــای 
ــم انداز،  ــند چش ــرکت در س ش
و  احیــا  واحــد  راه انــدازی 
فوالدســازی بــر اســاس طــرح 

اســت شــرکت  اولیــه 

دانش بنیــان  شــرکت های  و  تحقیقاتــی 
امضــا شــد. دو تفاهم نامــه بــا شــهرک علمــی-

پژوهــش  حوزه هــای  در  اصفهــان  تحقیقاتــی 
و  »بررســی  موضوعــات  شــامل  فنــاوری  و 
سیســتم های  خصــوص  در  پژوهــش  انجــام 
عــرض  ســنجش  و  شــکل  تعییــن  هوشــمند 
همــراه  بــه  فــوالدی  عریــض  ورق  طــول  و 
ــد  ــط تولی ــدازی آن« در خ ــب و راه ان ــی، نص طراح
ارزش  بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
و  یــورو   100.000 و  ریــال   70,000.000.000 تقریبــی 
سیســتم  نصــب  و  ســاخت  »طراحــی،  پــروژه 
ورق  ســطح  عیــوب  تشــخیص  هوشــمند 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  در  فــوالدی  عریــض 
 22.000.000.000 تقریبــی  ارزش  بــا  خوزســتان« 

می شــود. یــورو   110.000 و  ریــال 
حــوزه  در  دیگــر  تفاهم نامــه  دو 
بــا  تجهیــزات  و  قطعــات  بومی ســازی 
زمینــه  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
دســتگاه  ولوهــای  ســلنویید  »بومی ســازی 
لتراســونیک« توســط شــرکت آتــی  اندیشــان  آ
و  ریــال  میلیــارد  ده  ارزش  بــه  بصیــر 
وایرلــس  کنترل هــای  ریمــوت  »بومی ســازی 
شــرکت  توســط  ســقفی«  جرثقیل هــای 
بــه  الکترونیــک  ســوران  دنیــا  دانش بنیــان 
ریــال  میلیــون  پانصــد  و  میلیــارد  پنــج  ارزش 

گردیــد. منعقــد 

محصــول برتــر در جشــنواره پژوهــش و 
فنــاوری وزارت صمــت 

و  پژوهــش  جشــنواره  دهمیــن  در 
فنــاوری وزارت صمــت کــه بــا حضــور معــاون 
صمــت  وزارت  فنــاوری  و  پژوهــش  آمــوزش، 
شــد،  برگــزار   1400 ســال  آذرمــاه   22 تاریــخ  در 
فــوالد  شــرکت   NACE-A۵16Gr70 محصــول 
ــر  ــول برت ــوان محص ــه عن ــتان ب ــین خوزس کس ا
انتخــاب  کشــور  توســعه  و  تحقیــق  بخــش 

. شــد
بــا  محصــول  ایــن  تولیــد  فرآینــد  ابتــدا 
ــای  ــامل واحده ــترکی ش ــه مش ــکیل کمیت تش
و  متالــورژی  تولیــد،  توســعه،  و  تحقیــق 
آغــاز   فــروش  و  بازاریابــی  تولیــد،  روش هــای 
در  رقابــت  قابلیــت  بــا  محصــول  ایــن  شــد. 
تامیــن  هــدف  بــا  و  خارجــی  و  داخلــی  بازارهــای 
مخــازن  ســاخت  جهــت  مشــتریان  نیــاز 
محیــط  در  ویــژه  بــه  نفتــی  مشــتقات  ذخیــره 
و  گاز  نفــت،  صنایــع  در  کــه  بــاال  خورندگــی  بــا 
طریــق  از  می شــود،  اســتفاده  پتروشــیمی 
ــد  ــه تولی ــه مرحل ــوس ب ــی معک ــد مهندس فرآین

 . رســید
تولیــد ایــن نــوع ورق هــا در ایــران، منحصرا 

بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  توســط 
ــد  ــط تولی ــرد خ ــزات منحصربه ف ــر تجهی ــه ب تکی
صــورت  کارکنــان  ســازی  بومــی  فنــی  دانــش  و 
نــوع  ایــن  تولیــد  اینکــه  ضمــن  اســت.  گرفتــه 
عریــض  ورق  صــورت  بــه  فــوالدی  گریدهــای 
در دنیــا، تنهــا توســط شــرکت های فوالدســاز 
ورق  قیمــت  می پذیــرد.  صــورت  محــدودی 
یــک  متوســط  طــور  بــه   NACE-70.Gr-A۵16
ــذا در  ــت؛ ل ــرم FOB  اس ــن در ت ــزار و 200 دالر/ ت ه
صــورت تولیــد و مصــرف یــک هــزار تــن در ســال 
خــروج  از  کشــور،  مختلــف  صنایــع  در  ویــژه  بــه 

شــد. خواهــد  جلوگیــری  ارز  دالر  میلیــون   1.2

بومی ســازی  دســتورالعمل  تهیــه 
فناورانــه نیازهــای 

در  پایــدار  تامیــن  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
ــق  ــی از طری ــات یدک ــن قطع ــره تامی ــوزه زنجی ح
از  یکــی  عنــوان  بــه  بومی ســازی   توســعه 
گام  در  ســازمان  اســتراتژی  نقشــه  اهــداف 
ــترک در  ــان مش ــک زب ــاد ی ــه ایج ــاز ب ــت، نی نخس
وجــود  بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
دســتورالعمل،  ایــن  تدویــن  از  هــدف  آمــد. 
و  قطعــات  ســازی  بومــی  چگونگــی  و  نحــوه 
فــوالد  شــرکت  نیــاز  مــورد  یدکــی  تجهیــزات 
تامیــن  کــه  اســت  بــوده  خوزســتان  کســین  ا
ســاخت  محصــوالت  خریــد  طریــق  از  آن هــا 

گیــرد.  مــی  صــورت  خارجــی  تولیدکننــدگان 
حمایــت  منظــور  بــه  حاضــر  حــال  در 
بــا  شــدن  همســو  و  داخلــی  تولیــدات  از 
محتــرم  دولــت  اقتصــادی  هــای  سیاســت 
از  خــارج  بــه  وابســتگی  کاهــش  جهــت  در 
رســیدن  و  صنایــع  ارزبــری  کاهــش  کشــور، 
ــور  ــتورالعمل مذک ــی، دس ــی داخل ــه خودکفای ب

اســت. شــده  اجرایــی  و  تهیــه 

فلومترهــای  بومی ســازی 
طیســی مغنا و لکتر ا

الکترومغناطیســی  فلومترهــای 
شــار  تغییــرات  اندازه گیــری  طریــق  از 
جــاری  ســیال  ســرعت  اثــر  در  مغناطیســی 

قابــل  دقــت  بــا  را  فلــو  مقــدار  می تواننــد 
همیــن  نماینــد.  ارائــه  و  اندازه گیــری  قبولــی 
فــوالد  شــرکت  در  شــده  باعــث  قابلیــت 
از  وســیعی  طیــف  خوزســتان  کســین  ا
کاالیــی  خانــواده  ایــن  مختلــف  مدل هــای 
ــیرهای  ــو در مس ــزان فل ــری می ــت اندازه گی جه
ــد  ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــط تولی ــیال خ س

لمــان(.  آ  KROHNE برنــد  از  کثریــت  )ا
نــوع  ایــن  عملکــرد  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
درجــه  دارای  کاالهــای  عنــوان  بــه  دســتگاه ها 
بــرای  الزم  اقدامــات  توجــه،  قابــل  بحرانیــت 
ارزیابــی  و  کاال  فنــی  ســاختار  کارشناســی 
تولیدکننــدگان  توانایــی  کنــار  در  میدانــی 
ماحصــل  کــه  اســت  گرفتــه  صــورت  داخلــی  
انعقــاد  بــه  منجــر  شــده،  انجــام  اقدامــات 
دانش بنیــان  شــرکت  دو  بــا  ســاخت  قــرارداد 
بــه  می تــوان  آن  پیامدهــای  از  گردیــد.  داخلــی 
میــزان  کاهــش  ســازمان،  مالــی  بــار  کاهــش 
خریــد، کاهــش مــدت زمــان تامیــن و اســتفاده 
ــی  ــازندگان داخل ــروش س ــس از ف ــات پ از خدم

کــرد. اشــاره 

الکترونیکــی  بردهــای  بومی ســازی 
هیدرولیکــی  شــیرهای  بــه  مربــوط 

R E X R O T H
کنتــرل  وظیفــه  هیدرولیکــی،  شــیرهای 
برعهــده  را  روغــن  فشــار  یــا  دبــی  دقیــق 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  در  دارنــد. 
شــیرهای  نــوع  ایــن  از  زیــادی  تعــداد  نیــز 
می گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  هیدرولیکــی 
ــی  ــداد نصب ــه تع ــه ب ــا توج ــی ب ــواده کاالی ــن خان ای
بــاال در دســته کاالهــای دارای نقطــه ســفارش 
از  تعویــض،  و  تعمیــر  بــه  نیازمنــدی  ضمــن 
خــارج  خریــد  دســته  در  تامیــن،  نــوع  لحــاظ 

می شــود.  دســته بندی 
هیدرولیکــی  شــیرهای  نــوع  ایــن 
شــرکت  ســاخت  انحصــاری  صــورت  بــه 
نــام  حاضــر  حــال  در  و  بــوده   REXROTH
از  تحریــم  شــرایط  دلیــل  بــه  ایــران  کشــور 
شــرکت  آن  خدمــات  ارائــه  و  فــروش  لیســت 
خرابــی  صــورت  در  لــذا  اســت.  شــده  حــذف 
می بایســت  مذکــور،  الکترونیکــی  بردهــای 
گــردد  تعویــض  کامــل  صــورت  بــه  ولــو  یــک 
بنابرایــن  نــدارد.  صرفــه  اقتصــادی  نظــر  از  کــه 
بــه  اقــدام  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
ــودن  ــد نم ــی کاال و رص ــاختار فن ــی س کارشناس
در  داخلــی  تولیدکننــدگان  توانمندی هــای 
ــات  ــل اقدام ــه ماحص ــت ک ــرده اس ــه ک ــن زمین ای
قــرارداد  انعقــاد  بــه  می تــوان  گرفتــه  صــورت 
ــواز  ــد اه ــامی واح ــگاه آزاد اس ــا دانش ــاخت ب س
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اکســین  فــوالد  شــرکت 
خوزســتان زمانــی می توانــد 
خــود  اســمی  ظرفیــت  بــه 
یــک  تولیــد  رقــم  یعنــی 
میلیــون و 5۰ هــزار تــن ورق 
فــوالدی دســت پیــدا کنــد کــه 
ورودی،  اســلب های  عمــده 
تنــی   2۳ اســلب های  نــوع  از 
باشــد تــا از ایــن طریــق بتــوان 
دســت  اســمی  ظرفیــت  بــه 

کــرد پیــدا 

کــرد.  اشــاره 
ــای  ــد نمونه ه ــن تولی ــر، ضم ــال حاض در ح
اولیــه توســط تیــم فنــی دانشــگاه آزاد، تســت 
از  اســت.  شــده  انجــام  موفقیــت  بــا  نیــز  گــرم 
بــه  می تــوان  طــرح  ایــن  مزیت هــای  جملــه 
ــر  ــطه تعمی ــه واس ــازمان ب ــی س ــار مال ــش ب کاه
کل  خریــد  بــه  نیــاز  عــدم  موجــود،  شــیرهای 
خریــد  میــزان  کاهــش  و  شــیرها  مجموعــه 

کــرد. اشــاره 
ــا ارزش  ــوالت ب ــده محص ــین و آین اکس

ــاال ــزوده ب اف
ــب  ــین در قال کس ــت ا ــاز فعالی ــان آغ از هم
شــرکت  بــرای  تولیــدی   Plan ســه  طــرح،  یــک 
شــرکت  توســط  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
شــامل  کــه  شــد  تعریــف  )دانیلــی(  ســازنده 
می شــود.  نــورد  و  فوالدســازی  احیــا،  فراینــد 
ــرکت  ــرای ش ــد ب ــه فراین ــر س ــود ه ــرورت وج ض
گونــه ای  بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
بــه  ویــژه ای  کیــد  تا ســازنده  شــرکت  کــه  اســت 
کســین بــه ســه فراینــد فــوق دارد.  دســتیابی ا
پیشــبرد  و  شــرکت  راه انــدازی  بــا  متاســفانه 
مرحلــه  بــه  کــه  فراینــدی  تنهــا  اولیــه،  اهــداف 
ــش  ــود و دو بخ ــورد ب ــد ن ــید، فراین ــی رس عملیات
فوالدســازی،  و  احیــا  فراینــد  شــامل  دیگــر 
یکــی  نیافتنــد.  شــدن  عملیاتــی  بــرای  راهــی 
اعمــال  رخــدادی،  چنیــن  مهــم  دالیــل  از 
و  اقتصــاد  علیــه  ناجوانمردانــه  تحریم هــای 
قدرت هــای  توســط  کــه  بــود  کشــور  صنعــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــکل گرف ــی ش جهان
ــی(،  ــازنده )دانیل ــرکت س ــف ش ــاس تعری ــر اس ب
در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  حیــات 
ارزش  بــا  محصــوالت  تولیــد  بــه  بلندمــدت، 
ــه  ــواد اولی ــدار م ــن پای ــار تامی ــاال در کن ــزوده ب اف

اســت.  وابســته  بومــی  صــورت  بــه 
از  یکــی  پایــدار،  اولیــه  مــواد  تامیــن 
در  کســین  ا شــرکت  مهــم  چالش هــای 
حیــات  می توانــد  کــه  اســت  حاضــر  عصــر 
آینــده ای  در  را  اســتراتژیک  شــرکت  ایــن 
نزدیــک بــه خطــر  انــدازد. بنابرایــن مهم تریــن 
در  شــرکت  توســعه ای  برنامه هــای  اولویــت 
و  احیــا  واحــد  راه انــدازی  چشــم انداز،  ســند 
شــرکت  اولیــه  طــرح  اســاس  بــر  فوالدســازی 
ــازی  ــا و فوالدس ــد احی ــدازی واح ــا راه ان ــت. ب اس
و تولیــد اســلب 2۳ تنــی، عــاوه بــر خودکفایــی 

ــا  ــای ب ــد ورق ه ــرای تولی ــه ب ــواد اولی ــن م در تامی
ارزش افــزوده بــاال، امــکان دســتیابی شــرکت 
و  میلیــون  یــک  رقــم  بــه  اســمی  ظرفیــت  بــه 
ــم  ــاالنه فراه ــورت س ــه ص ــز ب ــن نی ــزار ت ــاه ه پنج

 . د می شــو
ــر،  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــح اس ــه توضی الزم ب
مــواد  تامین کننــده  شــرکت های  از  یــک  هیــچ 
کســین خوزســتان، قــادر  اولیــه شــرکت فــوالد ا
و  نیســتند  تنــی   2۳ عریــض  اســلب  تولیــد  بــه 
ــه  ــت ک ــان اس ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــا ش تنه
بــه  و  تولیــد  تنــی   17 عریــض  اســلب  می توانــد 

ــد.  ــال نمای ــین ارس کس ــرکت ا ش
یکــی  عنــوان  بــه  توســعه  و  تحقیــق  واحــد 
در  تعیین کننــده  و  مهــم  بخش هــای  از 
فوالدســازی،  و  احیــا  واحــد  راه انــدازی  زمینــه 
تکنولوژیــک  وضعیــت  بــه  کامــل  اشــراف  بــا 
ایــن  دنیــا،  روز  نیازمندی هــای  و  شــرکت 
کســین  ا مجموعــه  کــه  می دهــد  را  اطمینــان 
عملیاتی ســازی  و  راه انــدازی  توانایــی 
اســاس  بــر  را  فوالدســازی  و  احیــا  واحــد 

دارد.  بین المللــی  اســتانداردهای 
شــرکت  افــزوده  ارزش  بــا  محصــوالت 
شــامل  تنهــا  خوزســتان،  کســین  ا فــوالد 
بــر  بلکــه  نمی شــود؛  لیــاژی  آ و   API ورق هــای 
اســاس پژوهش هــا و برنامه هــای توســعه ای 
داده  صــورت  توســعه  و  تحقیــق  واحــد  کــه 
ــاختمانی  ــای س ــر ورق ه ــال حاض ــت، در ح اس
 ،ST۵2 همچــون  فــوالدی  ورق هــای  شــامل 
ارزش  دارای  و  کیفیــت  با ور ق هــای  شــامل 
تجــاری  محصــوالت  ســبد  در  بــاال  افــزوده 
تحقیقــات  می آینــد.  حســاب  بــه  کســین  ا
محصــوالت  تولیــد  گــر  ا کــه  می دهــد  نشــان 
 APIورق هــای تولیــد  بــه  منحصــر  کســین  ا
لیــاژی شــود، بــدون تردیــد عــاوه بــر اینکــه  و آ
می توانــد  اســت،  ســودآورتر  و  اقتصادی تــر 
جهانــی  اقتصــاد  در  را  کســین  ا فــوالد  نقــش 

نمایــد. پررنگ تــر  گذشــته  از  بیــش 

اکسین و چشم انداز توسعه ای
چشــم انداز  چــراغ  کــه  تحولــی  مهم تریــن 
ــر  ــر نورت ــتان را پ ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ش
مدیریــت  مســند  گرفتــن  دســت  در  کــرد، 
ــیابان  ــدس آس ــای مهن ــاب آق ــط جن ــل توس عام
بــود. ایشــان بــه عنــوان یــک نیــروی بومــی کــه از 

بــدو راه انــدازی کارخانــه، فرایندهــای مختلفــی 
ــه  ــل ب ــن اشــراف کام ــت، ضم ــرده اس ــه ک را تجرب
زمینه هــای  در  تخصصــی  و  فنــی  فرایندهــای 
قابــل  راهبــرد  می توانــد  تولیــدی،  مختلــف 
طــول  در  کســین  ا فــوالد  بــرای  را  توجهــی 

نمایــد.  ترســیم  چشــم انداز 

ــه  ــان ب ــای ایش ــن برنامه ه ــی از مهم تری یک
ویــژه در عصــر تحریــم، توجــه بــه بومی ســازی 
توســعه  و  تحقیــق  واحــد  بالفعــل  نقــش  و 
بــه  مربــوط  فرایندهــای  کــردن  اجرایــی  در 
از  همه جانبــه  حمایــت  اســت.  بومی ســازی 
ــد  ــل فراین ــرای تکمی ــعه ب ــق و توس ــد تحقی واح
آمــاده  بــه  دســتیابی  جهــت  بــه  بومی ســازی 
چشــم انداز،  مســیر  در  تولیــد  خــط  بــکاری 
ــل  ــردی مدیرعام ــای راهب ــل برنامه ه ــه ثق نقط
شــمار  بــه  کســین  ا چشــم انداز  در  جدیــد 

 . یــد می آ
در  توســعه  و  تحقیــق  نقــش  گرچــه  ا
کشــور،  کل  در  بخش هــا  ســایر  بــا  نســبت 
قــرار  نامتــوازن  وضعیــت  یــک  در  همچنــان 
اعــام  جــرات  بــه  می تــوان  امــروزه  امــا  دارد، 
کســین خوزســتان بــا  کــرد کــه شــرکت فــوالد ا
اســت  توانســته  جدیــد  مدیرعامــل  راهبــری 
اهــداف  در  توســعه  و  تحقیــق  واحــد  نقــش 
و  بخشــد  ارتقــا  را  ســازمانی  سیاســت های  و 
بــه  فرایندهــا  هوشمندســازی  ســرآغاز  ایــن 

اســت.  R&D واحــد  مهــم  نقــش  واســطه 
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موج برنامه ریزی هوشمند

تبییــن  و  تدویــن  کیفیــت،  بــا  محصــوالت  تولیــد  از  میــزان  باالتریــن  بــه  دســتیابی  بــرای  امــروزه 
اســتراتژی های الزم جهــت بهبــود فراینــد تعمیــرات اســاس ســاالنه تجهیــزات و قطعــات مــورد 
فــوالد  شــرکت  دارد.  قــرار  برنامه هــا  اولیــت  در  صنعتــی،  شــرکت های  تولیــدی  خطــوط  نیــاز 
ــن  ــر گرفت ــا درنظ ــوالد، ب ــت ف ــردی در صنع ــرکت های راهب ــی از ش ــوان یک ــه عن ــتان ب ــین خوزس کس ا
ــرات  ــد تعمی ــعه فراین ــت توس ــب جه ــه ای مناس ــه، برنام ــای کان مجموع ــت ها و برنامه ه سیاس
اساســی ســاالنه در کنــار توســعه فراینــد تحلیــل خرابــی تجهیــزات از طریــق عملیــات پیشــگیرانه، 

ــت.   ــرده اس ــن ک ــه و تبیی تهی

مدیر برنامه ریزی تولید و نت

ابراهیم کاووسی 

بــرای  تعمیــرات  و  برنامه ریــزی  واحــد 
ماموریــت  ســه  ســاالنه،  اهــداف  تحقــق 
عمــده را در نظــر دارد، نخســت، ثبــت و ضبــط 
اجــرای  از  به دســت آمده  داده هــای  و  ســوابق 
مدیریــت  شــامل  تعمیراتــی  برنامه هــای 
گزارش هــای  تهیــه  راســتای  در  دانــش 
عملکــرد  کلیــدی  شــاخص های  و  آمــاری 
دوم،  تعمیــرات،  هزینه هــای  تحلیــل  و 
تعمیــرات  و  نگهــداری  برنامه هــای  تهیــه 
بــروز  از  جلوگیــری  منظــور  بــه  پیشــگیرانه 
تولیــد،  خــط  توقفــات  و  تجهیــزات  در  خرابــی 
خرابی هــای  ریشــه  ای  تحلیــل  ســوم، 
تکرارشــونده یــا مزمــن و ارائــه راهــکار اصاحــی 
ــر  ــورد نظ ــای م ــه  چالش ه ــل ریش ــور ح ــه منظ ب
بازرســی  واحــد  اینکــه  ضمــن  زمینــه.  ایــن  در 
ابزارهــای  کمــک  بــا  تــا  می کنــد  تــاش  فنــی 
پارامترهــای  پایــش  و  اندازه گیــری  ویــژه، 
ــانه های  ــدا، نش ــا، ارزش و ص ــامل دم ــاص ش خ
و  کشــف  را  الت  ماشــین آ در  خرابــی  زودرس 
یــا  اضطــراری  توقــف  هرگونــه  بــروز  از  پیــش 
اجبــاری در گســتره ای وســیع، هشــدار الزم را 
ــام  ــرات اع ــش تعمی ــی بخ ــای اجرای ــه واحده ب

 . یــد نما

اکسین و ظهور فرایندهای نوین
بــه   1400 ســال  دســتاوردهای  بررســی 
و  تولیــد  برنامه ریــز  واحــد  ارزیابــی  منظــور 
توانســته  واحــد  ایــن  کــه  می دهــد  نشــان  نــت 
بــا  رابطــه  در  برنامه ریــزی  علی رغــم  اســت 
ســال  تابســتان  در  بــرق  اجبــاری  قطعــی 
فراینــد  طــی  در  را  بهــره  بیشــترین  جــاری، 
ــح  ــرای توضی ــذارد. ب ــای بگ ــه ج ــود ب ــور از خ مذک

ابتــدا  اســت  الزم  زمینــه،  ایــن  در  دســتاوردها 
کســین  ــوالد ا ــن فعالیــت شــرکت ف ــه مهم تری ب
ســاالنه  تعمیــرات  بــا  رابطــه  در  خوزســتان 
صــورت  برنامه ریز ی هــای  در  کــرد.  اشــاره 
ــی  ــه بخش ــاالنه ک ــرات س ــون تعمی ــه پیرام گرفت
بــه  دیگــر  بخــش  و  هفتگــی  صــورت  بــه  آن  از 
صــورت ماهانــه تحقــق می یابــد، ایــن شــرکت 
می دهــد.  قــرار  نظــر  مــد  را  ویــژه ای  الزامــات 
کــه سیاســت مجموعــه در ایــن زمینــه بــه  چرا
ــه  ــرای برنام ــازی و اج ــون مقدمه س ــژه پیرام وی
زمان بــر  و  ســنگین  کار  ســاالنه،  تعمیــرات 
بــه  ســاالنه  تعمیــرات  فراینــد  انجــام  اســت. 
نیــاز  حساب شــده ای  و  دقیــق  برنامه ریــزی 
در  آن  برنامه ریــزی   مجمــوع  در  کــه  دارد 
ــهریور  ــان ش ــا پای ــاز و ت ــال آغ ــر س ــفندماه ه اس
از  پــس  می یابــد.  ادامــه  بعــد  ســال  مــاه 
ســاالنه،  تعمیــرات  بــا  رابطــه  در  برنامه ریــزی 
فراینــد اجرایــی آن در فصــل پاییــز بــه واســطه 
ــن  ــا ای ــود. ب ــی می ش ــوا، عملیات ــدن ه ــک ش خن
قطعــی  پیرامــون  کشــوری  الزامــات  وجــود، 
ویــژه  بــه  صنعتــی  شــرکت های  گهانــی  نا بــرق 
در تابســتان ســال 1400 موجــب شــد تــا زمــان 
اساســی  تعمیــرات  برنامــه  عملیاتی ســازی 
از  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  ســاالنه 
ــود.  ــا ش ــتان، جابج ــل تابس ــه فص ــز ب ــل پایی فص
ســال  در  بــرق  قطعــی  چالــش  وجــود 
ــش  ــی در بخ ــول اساس ــرای تح ــه را ب 1400، زمین
آورد؛  وجــود  بــه  شــرکت  ســاالنه  تعمیــرات 
پیش زمینه هــای  مهم تــری  از  یکــی  کــه  چرا
تامیــن  و  تهیــه  ســاالنه،  اساســی  تعمیــرات 
اســت  زمینــه  ایــن  در  الزم  قطعــات  و  مــواد 
نخســت  ماهــه   6 طــی  معمــول  طــور  بــه  کــه 

قــرار  اســتفاده  مــورد  و  خریــداری  ســال  هــر 
نیــاز  مــورد  قطعــات  تهیــه  بــرای  می گیــرد. 
ــق  ــی از طری ــات مهم ــاالنه، اقدام ــزات س تجهی
ــه  ــت ک ــورت پذیرف ــی ص ــی و خارج ــادی داخل مب
ــدون  ــد، ب ــای خری ــدام از فراینده ــه هیچک البت
ــای  ــال، برنامه ریزی ه ــن ح ــا ای ــود. ب ــش نب چال
ــام  ــت انج ــت جه ــد و ن ــزی تولی ــد برنامه ری واح
تعمیــرات ســاالنه تــا تیرمــاه ســال جــاری ادامــه 
ــی در  ــش برق ــدن چال ــود آم ــه وج ــا ب ــه ب ــت ک یاف
ــزات و  ــع تجهی ــه موق ــن ب ــن تامی ــه، ضم کارخان
ــد  ــاالنه، فراین ــرات س ــاز تعمی ــورد نی ــات م قطع
ــت.  ــورت پذیرف ــل ص ــت کام ــا موفقی ــال ب اوره

موج هوشمندسازی
فعالیــت  دوم،  جهانــی  جنــگ  از  پیــش  تــا 
از  پــس  تعمیــرات  اســاس  بــر  صنایــع  اغلــب 
ــد  ــن فراین ــت. ای ــورت می گرف ــی ص ــل خراب تحلی
میــادی   70 دهــه  بــه  تاریــخ  ورود  از  پــس 
بــه  شــد؛  اساســی  تغییــرات  دســت  خوش 
ــزات  ــات و تجهی ــی قطع ــل خراب ــه تحلی ــوری ک ط
ــگیرانه  ــد پیش ــد، فراین ــوط تولی ــاز خط ــورد نی م
کــرد.  گذشــته  فرایندهــای  جایگزیــن  را 
فراینــد پیشــگیرانه بــه گونــه ای بــود کــه ابتــدا 
خرابــی  از  جلوگیــری  بــرای  الزم  پیشــگیری 
عملیاتــی  تولیــد  خطــوط  نیــاز  مــورد  قطعــات 
ــری  ــرای جلوگی ــب ب ــه ای مناس ــا زمین ــد ت می ش
ــرد.  ــورت پذی ــی ص ــای اضاف ــل هزینه ه از تحمی
صنایــع  ترقــی  و  پیشــرفت  بــا  امــروزه 
فراینــد  تولیــد،  نیــاز  مــورد  تجهیــزات  و 
تغییــر  پیش بینــی،  فراینــد  بــه  پیشــگیرانه 
پیش بینــی  فراینــد  اســت.  داده  وضعیــت 
ــتگاه ها  ــطه دس ــه واس ــه ب ــت ک ــه  اس ــن گون بدی
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دســتگاه های  شــامل  روز  بــه  تجهیــزات  و 
 ،... و  گرماســنج  دســتگاه های   ، ارتعاش ســنج 
ــه  ــکل پیش بینان ــه ش ــی ب ــل خراب ــد تحلی فراین
فــوق  رونــد  توســعه  بــا  می شــود.  عملیاتــی 
بــر  عــاوه  صنعتــی،  شــرکت های  میــان  در 
اضافــی،  هزینه هــای  تحمیــل  از  جلوگیــری 
زمینــه بــرای رشــد تولیــد و ســودآوری نیــز بــه 

می آیــد.  وجــود 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
و  مجــرب  کادر  بــودن  دارا  واســطه  بــه  نیــز 
پیشــروی  ضمــن  اســت  توانســته  متعهــد، 
پیش بینــی  فراینــد  پیشــگیرانه،  فراینــد  در 
طــی  آن هــا  خرابــی  و  تجهیــزات  زمینــه  در  را 
پیش بینــی  نمایــد.  عملیاتــی  جــاری  ســال 
ایــن  در  نــت  و  تولیــد  برنامه ریــزی  واحــد 
در  رونــد  ایــن  کــه  اســت  گونــه ای  بــه  زمینــه 
خواهــد  عملیاتــی  کامــل  طــور  بــه   1401 ســال 
راســتای  در  مهمــی  گام  طــرق،  ایــن  از  تــا  شــد 
تجهیــزات  خرابــی  فراینــد  هوشمندســازی 

پذیــرد.  صــورت  تولیــد  خطــوط  نیــاز  مــورد 
بخــش  در  مهــم  دســتاوردهای  از  یکــی 
رفــع  جــاری،  ســال  طــی  خرابــی  تحلیــل 
ــد  ــی واح ــپیندل اصل ــی در اس ــکات اساس مش
نــورد بــود. علی رغــم اینکــه رفــع چالــش فــوق 
ــورو  ــزار ی ــا ۳00 ه ــدود 200 ت ــه ای ح ــامل هزین ش
ــعه  ــد توس ــازی آن، رون ــا عملیاتی س ــا ب ــود، ام ب
بــه  گهانــی  نا خرابــی  از  جلوگیــری  و  تولیــد 

کــرد. پیــدا  کاهــش  ممکــن  حداقــل 

انقالبی در توسعه
شــرکت های  اهــداف  مهم تریــن  از 
توســعه  فــوالد،  عرصــه  در  ویــژه  بــه  صنعتــی 
مــورد  تجهیــزات  بــکاری  آمــاده   فراینــد 
ــعه  ــا توس ــت. ب ــد اس ــوط تولی ــتفاده در خط اس
هزینه هــا،  کاهــش  بــر  عــاوه  بخــش  ایــن 
بهــره وری  افزایــش  بــرای  مناســب  زمینــه ای 
وجــود  بــه  صنعتــی  بخش هــای  تمــام  در 
ــز  ــتان نی ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــد. ش می آی
آمــاده   زمینــه  در  درصــدی   91 رکــورد  کســب  بــا 
ســال  طــی  تولیــد  خطــوط  تجهیــزات  بــکاری 
پدیــد  بهــره وری  توســعه  در  انقالــب  جــاری، 
آمــار  اســاس  بــر  کــه  بــود  حالــی  در  ایــن  آورد. 
سیاســت گذاری  زمینــه  در  مذکــور  ارقــام  و 
بــکاری  آمــاده  فراینــد  پیرامــون  شــرکت 
ــدی  ــق 86 درص ــر تحق ــی ب ــزات، پیش بین تجهی
کــه  بــود  تجهیــزات  بــکاری  آمــاده  فراینــد 
حساب شــده  برنامه ریــزی  بــا  خوشــبختانه 
طــرز  بــه  فــوق  رقــم  پرســنل،  تــاش  کنــار  در 
ــتراتژیک داد.  ــعه اس ــه توس ــن ب ــمگیری ت چش
کســین  ا فــوالد  شــرکت  اســتراتژی 

ــرات  ــزی تعمی ــش برنامه ری ــتان در بخ خوزس
ــتفاده  ــورد اس ــات م ــزات و قطع ــی تجهی اساس
نظــر  در  ســاالنه،  صــورت  بــه  تولیــد  خــط  در 
غیرقابــل  و  جدیــد  چالش هــای  گرفتــن 
منظــور  بــه  آن هــا  رفــع  کنــار  در  پیش بینــی 
بــه  اســت.  تجهیــزات  بــکاری  آمــاده   توســعه 
بــه  آینــده  ســال  در  پیش بینی هــا  کــه  طــوری 
چالــش  وجــود  بــر  عــاوه  کــه  اســت  گونــه ای 
چالش هایــی   ،1401 ســال  تابســتان  در  برقــی 
خارجــی  مبــادی  از  قطعــات  تامیــن  زمینــه  در 
بــا  خوشــبختانه  کــه  باشــد  داشــته  وجــود 
راهبــردی  وسیاســت های  تمهیــدات  اتخــاذ 
برنامه ریــزی  انجــام  ضمــن  زمینــه،  ایــن  در 
ــرات  ــه تعمی ــازی برنام ــرای عملیاتی س ــق ب دقی

 ،1401 ســال  تابســتان  در  ســاالنه  اساســی 
تامیــن  و  تهیــه  رونــد  تــا  می شــود  تــاش 
ــریع  ــز تس ــد نی ــوط تولی ــاز خط ــورد نی ــات م قطع

 . بــد یا
واحــد  برنامه هــای  از  دیگــر  یکــی 
 ،1401 ســال  بــرای  نــت  و  تولیــد  برنامه ریــزی 
برنامه ریــزی  بخــش  داخلــی  کار  گــردش 
شــرکت  مهــم  برنامه هــای  جملــه  از  اســت. 
توســعه  بــرای  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
برنامه ریــزی،  بخــش  داخلــی  کار  گــردش 
کنــار  در  ایریســا  نرم افــزار  توســعه 
خرابــی  تحلیــل  مــاژول  کامــل  عملیاتی ســازی 
پیش بینــی  کــه  اســت  آینــده  ســال  طــی 
جایــگاه  فــوق،  مــوارد  تحقــق  بــا  می شــود 
موجــود  صنایــع  میــان  در  کســین  ا فــوالد 
بنابرایــن  یابــد.  ارتقــا  خاورمیانــه  منطقــه  در 
برنامه ریــزی  بخــش  برنامه ریزی هــای 
بتوانــد  کــه  اســت  گونــه ای  بــه  نــت  و  تولیــد 
مربــوط  فرایندهــای  تســهیل  بــرای  را  زمینــه 
رفــع  کنــار  در  ســاالنه  اساســی  تعمیــرات  بــه 
گهانــی  نا و  غیرقابل پیش بینــی  چالش هــای 

آورد. وجــود  بــه 

چشم انداز استراتژیک
ــی  ــزرگ صنعت ــرکت های ب ــگاه ش ــروزه ن ام
آن  تبــع  بــه  و  تولیــد  بهــره وری  افزایــش  بــرای 
عرصــه  در  محصــوالت  ســودآوری  توســعه 
نــگاه  توســعه  بــرای  برنامه ریــزی  جهانــی، 
محصــوالت  زمینــه  در  ویــژه  بــه  اســتراتژیک 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  اســت.  خــاص 
محصــوالت  تولیــد  واســطه  بــه  خوزســتان 
صنایــع  در  ویــژه  بــه  بــاال  افــزوده  ارزش  بــا 
گاز  نفــت،  صنعــت  همچــون  اســتراتژیک 
ارزآوری  در  مهمــی  نقــش  پتروشــیمی،  و 
ــودن  ــا دارا ب ــرکت ب ــن ش ــد. ای ــا می کن ــور ایف کش
هــوش  از  بهره گیــری  کنــار  در  مجــرب  کادری 
توجهــی  قابــل  دســتاوردهای  مصنوعــی، 
اســت.  آورده  وجــود  بــه  فــوالد  صنعــت  در  را 
شــرکت  ایــن  چشــم انداز  بررســی  بنابرایــن 
نــت  و  تولیــد  برنامه ریــزی  واحــد  در  ویــژه  بــه 
کاهــش  ضمــن  بتوانــد  کــه  اســت  گونــه ای  بــه 
توســعه   تولیــد،  هزینه هــای  و  توقفــات 
و  خرابــی  تحلیــل  زمینــه  در  توجهــی  قابــل 
ــرد  ــازد. رویک ــق س ــگیرانه محق ــات پیش عملی
ســاالنه،  اساســی  تعمیــرات  مقولــه  بــه  فــوق 
مــورد  تجهیــزات   به روزتریــن  از  بهره گیــری 
ــزاری و  ــت نرم اف ــد در دو فرم ــوط تولی ــاز خط نی

اســت.  ســخت افزاری 
ــتراتژی  ــوق و اس ــوارد ف ــن م ــر گرفت ــا درنظ ب
کســین  ا فــوالد  شــرکت  جدیــد  مدیریــت 
خوزســتان کــه از بدنــه فعــال ایــن شــرکت بــه 
ــه  ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــد، می ت ــاب می آی حس
ــده و  ــال آین ــی در س ــزرگ صنعت ــه ب ــن مجموع ای
بــه طــور کل طــی ســال های پیــش رو، جهــش 
ــگیرانه  ــات پیش ــه عملی ــی در زمین ــل توجه قاب

ــود آورد  ــه وج ــزات ب ــرات تجهی ــا و تعمی خرابی ه
تولیــد  همه جانبــه  توســعه  در  مطمئنــا  کــه 
آینــده ای  در  شــرکت  اســتراتژیک  نقــش  و 

کــرد. خواهــد  ایفــا  موثــری  نقــش  نزدیــک، 

اکســین  فــوالد  شــرکت 
واســطه  بــه  نیــز  خوزســتان 
و  مجــرب  کادر  بــودن  دارا 
اســت  توانســته  متعهــد، 
فراینــد  در  پیشــروی  ضمــن 
فراینــد  پیشــگیرانه، 
زمینــه  در  را  پیش بینــی 
تجهیــزات و خرابــی آن هــا طــی 
ــد ــی نمای ــاری عملیات ــال ج س

شــرکت های  نــگاه  امــروزه 
بــزرگ صنعتــی بــرای افزایــش 
تبــع  بــه  و  تولیــد  بهــره وری 
ســودآوری  توســعه  آن 
عرصــه  در  محصــوالت 
بــرای  برنامه ریــزی  جهانــی، 
توســعه نــگاه اســتراتژیک بــه 
محصــوالت  زمینــه  در  ویــژه 

اســت خــاص 
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محصوالت استراتژیک اکسین

در  ویــژه  بــه  بــزرگ  شــرکت های  نــزد  تولیــدی  برتــر  جایگاه هــای  در  گرفتــن  قــرار  بــرای  امــروزه 
ــت  ــاال از اهمی ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب ــه محص ــه ب ــد و توج ــش تولی ــه بخ ــام ب ــوالد، اهتم ــت ف صنع
کســین خوزســتان بــه واســطه جایــگاه مترقــی خــود  بســیاری برخــوردار اســت. شــرکت فــوالد ا
ــاال  ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص ــه تولی ــاص ب ــی خ ــواره نگاه ــه، هم ــوالد خاورمیان ــت ف در صنع
ــرکت  ــدی ش ــای تولی ــه آماره ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــته اس ــاژی داش لی ــد API  و آ ــا گری ــوالت ب ــامل محص ش
ــت  ــیده اس ــد رس ــر از 80 درص ــه فرات ــاژی ب لی ــوالت API  و آ ــهم محص ــه س ــد ک ــان می ده ــین نش کس ا

ــد. ــر می ده ــر حاض ــد در عص ــور تولی ــر ن ــراغ پ ــر چ ــانی ب ــه نش ک

مدیر تولید

بهرنگ اهدایی 

کــه  مهمــی  مقوله هــای  از  یکــی 
بــر  معدنــی  و  صنعتــی  بــزرگ  شــرکت های 
بخــش  می گذارنــد،  صحــه  آن  اهمیــت 
مهم تریــن  از  تولیــد،  بخــش  اســت.  تولیــد 
دســتیابی  فراینــد  در  عملکــردی  بخش هــای 
کــه  اســت  اســتراتژیک  محصــوالت  بــه 
اســتراتژی  بــه  اتــکا  بــا  می تواننــد  شــرکت ها 
را  خــود  محصــوالت  ســبد  هوشــمندانه ای، 

نماینــد. راهبــردی  و  متنــوع 

اکسین و ماموریت تولید
ــای  ــده ورق ه ــال 1۳98، عم ــش از س ــا پی ت
ــای  ــه ورق ه ــین ب کس ــوالد ا ــرکت ف ــدی ش تولی
پــس  کــه  داشــت  اختصــاص  ســاختمانی 
بازتعریــف  واســطه  بــه  و  مذکــور  تاریــخ  از 
ایــن  شــرکتی،  کان  اهــداف  و  اســتراتژی 
محصــوالت  ســبد  توانســت  مجموعــه 
بــا  ورق هــای  تولیــد  ســمت  بــه  را  تولیــدی 
و   API ورق هــای  همچــون  بــاال  افــزوده  ارزش 
لیــاژی ســوق دهــد کــه بــه نوعــی می تــوان گام  آ
ــی  ــت اصل ــوی ماموری ــه س ــین ب کس ــتن ا برداش

کــرد.  تلقــی 
نیــز  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
منحصــر  تکنولــوژی  بــودن  دارا  واســطه  بــه 
همــواره  تولیــد،  زمینــه  در  ویــژه  بــه  فــرد  بــه 
تولیــد  موضــوع  بــه  راهبــردی  و  خــاص  نگاهــی 
داشــته  بــاال  افــزوده  ارزش  بــا  محصــوالت  و 
ماموریت هــای  از  یکــی  کــه  طــوری  بــه  اســت. 
ــه  ــاس برنام ــر اس ــرکت ب ــن ش ــده ای ــف ش تعری
 ،API گریــد  بــا  ورق هــای  تولیــد  راهبــردی، 
لیــاژی بــرای مصــرف در صنایــع پایین دســت  آ
ــیمی  ــت، گاز و پتروش ــت نف ــوص صنع ــه خص ب

بتوانــد  جــوان  مجموعــه  ایــن  تــا  اســت 
فــوالدی  صنایــع  میــان  در  را  خــود  محصــوالت 
راهبــردی  و  منحصربه فــرد  خاورمیانــه، 

 . یــد نما
شــرکت  اصلــی  ماموریــت  بــه  توجــه  بــا 
نظــر  از  تولیــد  واحــد  توانمندی هــای  کنــار  در 
کیفــی  اســتانداردهای  بــا  و  بــه روز  تجهیــزات 
متخصــص  پرســنل  همــراه  بــه  بین المللــی 
برداشــتن  گام  بــرای  مناســبی  زمینــه   فنــی،  و 
بــه ســمت اســتانداردهای اصلــی شــرکت کــه 
ــاال  ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص ــا تولی همان

بــود، بــه وجــود آمــد. 
ــد  ــیر تولی ــم در مس ــای مه ــی از رخداده یک
تولیــد  بــاال،  افــزوده  ارزش  بــا  محصــوالت 
بــا  کــه  بــود  دوتایــی  بــچ  روش  بــه  محصــوالت 
همــت و دانــش پرســنل، ایــن امــکان فراهــم 
ــد  ــیر تولی ــز در مس ــه تایی نی ــچ س ــا روش ب ــد ت آم
ــزوده  ــز اف ــاال نی ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب محص
بــه  ابتــدا  در  کــه  ســه تایی  بــچ  فراینــد  گــردد. 
حــال  در  شــد،  عملیاتــی  آزمایشــی  صــورت 
کــرده  پیــدا  را  انبوه ســازی  قابلیــت  حاضــر 
روش،  ایــن  توســعه  بــا  کــه  طــوری  بــه  اســت؛ 
ــدود ۳0  ــا ح ــد ت ــره وری تولی ــش به ــکان افزای ام

می یابــد.  تحقــق  درصــد، 
تولیــد،  بخــش  در  ویــژه  بــه   1400 ســال  در 
بــچ  و  دوتایــی  بــچ  روش  دو  از  اینکــه  بــر  عــاوه 
ــوه  ــد انب ــد، تولی ــه ش ــی گرفت ــره کاف ــه تایی به س
نیــز  میلیمتــر   ۳00 ضخامــت  بــا  فــوالدی  ورق 
بهره بــرداری  بــرای  رســید.  اجــرا  مرحلــه  بــه 
میلیمتــر،   ۳00 ضخامــت  بــا  فــوالدی  ورق  از 
شــرکت های  بــا  فنــی  متعــدد  جلســات 
عنــوان  بــه  کشــور  در  فوالدســازی  بــزرگ 

شــرکت  اولیــه  مــواد  اصلــی  تامین کننــده 
کــه  شــد  برگــزار  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
طــی ایــن فراینــد، ضمــن آنالیــز نــورد این گونــه 
زمینــه  شــرکت،  تولیــد  خــط  در  اســلب ها 
تولیــد  راندمــان  افزایــش  بــرای  مناســبی 
بــا  اســلب  نــوع  ایــن  از  بهره گیــری  کنــار  در 
رســید.  ظهــور  منصــه  بــه  نیــز  بــاال  ضخامــت 
ــرکت  ــم ش ــای مه ــر از فعالیت ه ــی دیگ یک
ورق  تولیــد   ،1400 ســال  طــی  تولیــد  حــوزه  در 
ــر  ــش میلیمیت ــج و ش ــت پن ــا ضخام ــوالدی ب ف
در  آن  آزمایشــی  تولیــد  فراینــد  کــه  بــود 
تولیــد  شــد.  زده  کلیــد  گذشــته  ســال های 
ــاز  ــاس نی ــر اس ــه ب ــر اینک ــاوه ب ــور، ع ورق مذک
فراینــد  یافــت،  تحقــق  مشــتری  ســفارش  و 
نیــز  جــاری  ســال  طــول  در  آن  انبوه ســازی 
ــبختانه دارای  ــه خوش ــد ک ــی و عملیاتی ش طراح
اســاس  بــر  مکانیکــی  خــواص  و  کیفــی  طــراز 
بنابرایــن  اســت.  بین المللــی  اســتانداردهای 
پرافتخــار  خانــواده  کــه  اســت  مباهــات  مایــه 
ــدی  ــه توانمن ــکا ب ــا ات ــت ب ــته اس ــین توانس کس ا
ــتراتژیک  ک اس ــورا ــوردار، خ ــی برخ ــش فن و دان
شــامل  کشــور  راهبــردی  و  خــاص  صنایــع 
صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی را تامیــن و بــه 
تبــع آن کشــور را از واردات ایــن نــوع ورق هــای 

کنــد.  بی نیــاز  خــاص 
آمارهــا و ارقــام نشــان می دهــد کــه فــوالد 
بــا  محصــوالت  تولیــد  در  خوزســتان  کســین  ا
در  مصــرف  مــورد  ویــژه  بــه  بــاال  افــزوده  ارزش 
زمــان  در  تســریع  ضمــن  راهبــردی،  صنایــع 
قابــل  کیفیــت  فــوق،  محصــوالت  تحویــل 
توجهــی در تولیــد ورق هــای تولیــدی API مــد 
ــمندی  ــان از هوش ــه نش ــت ک ــرار داده اس نظر ق
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سیاســت گذاری  آن  تبــع  بــه  و  تولیــد  بخــش 
می دهــد. کســین  ا مجموعــه  کان 

اکسین و راهبرد تولید
ــار  ــی در کن ــای مل ــف پروژه ه ــه تعری ــا توج ب
تعریــف  زمینــه  در  تولیــد  واحــد  پیش بینــی 
اســاس  بــر  کشــور  در  راهبــردی  پروژه هــای 
چشــم انداز  طــول  در  صنایــع  نیازمندی هــای 
زمینــه  در  کســین  ا سیاســت   ،1404 ســال 
درصــدی   80 تــا   70 تولیــد  ســمت  بــه  تولیــد 
اســت  رفتــه   API گریــد  بــا  فــوالدی  ورق هــای 
ســال  در  اینکــه  بــر  عــاوه  سیاســت،  ایــن  کــه 
 1400 ســال  در  رســید،  ظهــور  منصــه  بــه   1۳99
ــی  ــد. پیش بین ــی ش ــل عملیات ــور کام ــه ط ــز ب نی
بــرای  کســین  ا فــوالد  شــرکت  تولیــد  واحــد 
بــر   ،1401 ســال  بــرای  ویــژه  بــه  رونــد  ایــن  ادامــه 
تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال تــا 80 
درصــد اســت کــه در صــورت تحقــق ایــن امــر، 
بــه  شــرکت  بــرای  توجهــی  قابــل  ســودآوری 

آمــد.  خواهــد  وجــود 
فــوالد  شــرکت  راهبــرد  و  سیاســت 
ــد،  ــش تولی ــژه در بخ ــه وی ــتان ب ــین خوزس کس ا
ــا  ــوالت ب ــن محص ــیر تامی ــتن در مس گام برداش
ارزش افــزوده بــاال بــرای صنایــع پایین دســت 
پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  شــامل  مجموعــه 
نیــاز  مــورد  لوله هــای  تامیــن  بخــش  دو  در 
همــراه  بــه  گاز  و  نفــت  انتقــال  خطــوط  بــرای 
احــداث  بــرای  نیــاز  مــورد  ورق هــای  تامیــن 
ــت  ــار نف ــت فش ــازی تح ــای ذخیره س مخزن ه

اســت.  گاز  و 
یکــی از مهم تریــن دالیــل تولیــد ورق هــای 
فــوالد  شــرکت  توســط  بــاال  افــزوده  ارزش  بــا 
مصــرف  مــورد  ویــژه  بــه  خوزســتان  کســین  ا
و  گاز  نفــت،  همچــون  اســتراتژیک  صنایــع  در 
قابــل  ســودآوری  بــه  دســتیابی  پتروشــیمی، 
در  توســعه ای  طرح هــای  انجــام  بــرای  توجــه 
کــه  انــدازه  هــر  بــه  اســت.  چشــم انداز  طــول 
شــرکت  تولیــدی  ورق هــای  مصــرف  و  تولیــد 
باشــند،  راهبــردی  و  خــاص  کســین،  ا فــوالد 
خیره کننــده ای  ســودآوری  انــدازه  همــان  بــه 
گام  بنابرایــن  می شــود.  شــرکت  نصیــب 
محصــوالت  تولیــد  مســیر  در  برداشــتن 
بی رویــه  واردات  از  جلوگیــری  ضمــن  خــاص، 
بــه کشــور ، ارزآوری مناســبی را بــرای اقتصــاد 

مــی آورد. وجــود  بــه  ایــران  صنعتــی 

اکسین و چالش های تولید
چالش هــای  مهم تریــن  از  یکــی  امــروزه 
سراســر  در  تولیــدی  شــرکت های  کــه  بالقــوه  
جهــان را مــورد تهدیــد قــرار می دهــد، چالــش 

تولیــد  فراینــد  نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد  تامیــن 
اصلی تریــن  عنــوان  بــه  اولیــه  مــواد  اســت. 
چــرخ  درآوردن  گــردش  بــه  بــرای  ک  خــورا
هــر  بنابرایــن  می آیــد.  حســاب  بــه  تولیــد 
اســاس  بــر  دنیــا  بــزرگ  شــرکت های  از  کــدام 
ســمت  راهبــردی،  اهــداف  و  سیاســت ها 
مســیر  در  را  تولیــدی  برنامه ریــزی  ســوی  و 
تبییــن  و  طراحــی  پایــدار  اولیــه  مــواد  تامیــن 

. می کننــد
بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
شــرکت های  راهبردی تریــن  از  یکــی  عنــوان 
موقــع  بــه  دریافــت  فــوالد،  صنعــت  در  فعــال 
ــای  ــد ورق ه ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــلب های م اس
چالش هــای  از  یکــی  زمــره  در  را  لیــاژی  آ و   API

بــا  می کنــد.  دســته بندی  خــود  اساســی 
مــواد  تامین کننــدگان  لیســت  بــه  نگاهــی 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  اولیــه 
شــامل شــرکت فــوالد خوزســتان )بــه عنــوان 
در  نیــاز  مــورد  اســلب های  تامین کننــده 
ســاختمانی(،  فــوالدی  ورق هــای  تولیــد 
عنــوان  )بــه  هرمــزگان  فــوالد  شــرکت 
ــد  ــاز در تولی ــلب های موردنی ــده اس تامین کنن
ورق هــای  کمــی  مقــدار  و  لیــاژی  آ ورق هــای 
)بــه  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  و   )API
مــورد  اســلب های  تامین کننــده  عنــوان 
ســادگی  بــه   ،)API ورق هــای  تولیــد  در  نیــاز 
کســین  می تــوان دریافــت کــه شــرکت فــوالد ا
مــواد  نظــر  از  وابســتگی  دارای  خوزســتان 
گرچــه  ا اســت.  غیــر  شــرکت های  بــه  اولیــه 
بــرای  نیــاز  مــورد  اســلب های  تامیــن  نظــر  از 
بــه  چالــش  ســاختمانی  ورق هــای  تولیــد 
چالــش  بیشــترین  و  نــدارد  وجــود  خصوصــی 
تولیــد  در  نیــاز  مــورد  ورق هــای  تامیــن  در 

ــر  ــد درنظ ــا بای ــت، ام ــاژی و API اس لی ــای آ ورق ه
یکــی  اولیــه،  مــواد  تامیــن  امنیــت  کــه  گرفــت 
توســعه  مفهــوم  اساســی  راهبردهــای  از 
چشــم انداز  یــک  طــول  در  ســازمان ها  بــرای 
تــا  اســت  الزم  رو،  ایــن  از  می آیــد.  شــمار  بــه 
ــاس  ــر اس ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ش
بــه  ویــژه ای  اهتمــام  دنیــا،  روز  نیازمندی هــای 
ــا  ــد ت ــته باش ــازی داش ــرح فوالدس ــدازی ط راه ان
ــورد  ــه م ــواد اولی ــن م ــی در تامی ــن خودکفای ضم
فراینــد  بــه  بــال  فــراغ  بــا  تولیــد،  خطــوط  نیــاز 
توســعه تولیــد و روندهــای تکنولوژیــک پیــش 

کنــد.  نــگاه  رو 
شــرکت  مهــم  چالش هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــرژی  ــه ان ــوط ب ــات مرب ــین، موضوع کس ــوالد ا ف
قطعــی  واســطه  بــه  جــاری  ســال  در  اســت. 
صنایــع  میــان  در  ویــژه  بــه  سراســری  بــرق 
بــه  نزدیــک  کســین  ا فــوالد  تولیــد  فــوالدی، 
دلیــل  بــه  واقــع،  در  شــد.  متوقــف  روز   4۵
ســال  تابســتان  در  برقــی  محدودیت هــای 
روز   1۵ و  پیوســته  روز   ۳0 صــورت  بــه   1400
ناپیوســته، تولیــد دچــار توقــف اجبــاری شــد 
فراینــد  کاهــش  بــر  را  زمینــه  امــر  همیــن  کــه 
تولیــد محصــوالت نســبت بــه ســال پیــش از 

آورد.  وجــود  بــه  آن 
فراینــد تولیــد در حــال حاضــر نزدیــک بــه 
گذشــته  ســال  بــه  نســبت  تــن  هــزار   60 تــا   ۵0
تکــرار  عــدم  صــورت  در  کــه  اســت  عقب تــر 
ــکان  ــده، ام ــال آین ــول س ــی در ط ــکات برق مش
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــد داش ــود خواه ــران آن وج جب
نســبت  ســودآوری  رقــم  توجــه  قابــل  رشــد 
افزایــش  نشــان دهنده  گذشــته،  ســال  بــه 
ــت  ــاال اس ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص تولی
رفتــن  کنــار  ضمــن  تــداوم،  صــورت  در  کــه 
کیفیــت  تولیــد،  آمــار  در  تنــاژ  موضوعیــت 
تولیــدی  تنــاژ  جایگزیــن  تولیــدی  محصــوالت 

شــد.  خواهــد 

اکسین و چشم انداز تولید
و  جدیــد  مدیریــت  کارآمــدن  روی  بــا 
تولیــد،  زمینــه  در  ایشــان  تســهیل گر  نقــش 
ــتان  ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــی ش پیش بین
تولیــد  بــازار،  نیــاز  اســاس  بــر   1401 ســال  بــرای 
تولیــد   ،API گریــد  بــا  محصــوالت  درصــدی   40
 20 تولیــد  و  لیــاژی  آ محصــوالت  درصــدی   40
اســت.  ســاختمانی  محصــوالت  درصــدی 
ایــن  پــی  در  کســین  ا خانــواده  کل  بنابرایــن 
ــش  ــر افزای ــاوه ب ــی، ع ــاد همدل ــا ایج ــا ب ــت ت اس
بین المللــی،  عرصــه  در  رقابت پذیــری  تــوان 
ــه  ــور ب ــرای کش ــمگیری را ب ــتاوردهای چش دس

آورد.  ارمغــان  بــه  فــوالد  صنعــت  در  ویــژه 

اکســین  پرافتخــار  خانــواده 
اتــکا  بــا  اســت  توانســته 
دانــش  و  توانمنــدی  بــه 
خــوراک  برخــوردار،  فنــی 
صنایــع  اســتراتژیک 
کشــور  راهبــردی  و  خــاص 
و  گاز  نفــت،  صنایــع  شــامل 
بــه  و  تامیــن  را  پتروشــیمی 
واردات  از  را  کشــور  آن  تبــع 
خــاص  ورق هــای  نــوع  ایــن 

کنــد بی نیــاز 
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از  شــرکت  ســودآوری  نــرخ  کــه  طــوری  بــه 
یــک  بــه   ،1۳98 ســال  در  تومــان  میلیــارد   271
 1۳99 ســال  در  تومــان  میلیــارد   4۵0 و  هــزار 

مجموعــه  پیش بینــی  کــرد.  پیــدا  افزایــش 
 ،1400 ســال  در  ســودآوری  نــرخ  زمینــه  در 
تومــان  میلیــارد   ۳00 و  هــزار  دو  بــر  بالــغ  رقمــی 
در  زرینــی  بــرگ  تحقــق،  صــورت  در  کــه  اســت 
ــدازی  ــان راه ان ــرکت از زم ــودآوری ش ــزان س می

بــود.  خواهــد  امــروز  بــه  تــا  کارخانــه 
کســین  ا مجموعــه  سیاســت گذاری 
و  حفــظ  پایــه  بــر  گذشــته  ســال  دو  طــول  در 
از  یکــی  اســت.  شــده  بنــا  ســودآوری  رشــد 
حفــظ  بــرای  شــرکت  کان  اهــداف  مهم تریــن 
صنایــع  میــان  در  ســازمانی  برنــد  ارتقــای  و 
فــوالدی کشــور و خاورمیانــه، رشــد ســودآوری 
کســین  اســت تــا از ایــن طریــق بتــوان حیــات ا
عرصــه  مهــم  بازیگــران  و  فعــاالن  میــان  در 

نمــود.  تضمیــن  را  فــوالد 
شــرکت  مهــم  برنامه هــای  از  دیگــر  یکــی 
در  تولیــد  افزایــش  چشــم انداز،  افــق  در 
اســت.  بهــره وری  اهــداف  پیشــبرد  کنــار  
کســین  ا فــوالد  شــرکت  چالــش  مهم تریــن 
بــرای دســتیابی بــه باالتریــن میــزان تولیــد بــر 
 ۵0 و  میلیــون  )یــک  اســمی  ظرفیــت  اســاس 
نوســانات  و  قطعــی  فــوالدی(،  ورق  تــن  هــزار 
در  کــه  اســت  کشــور  ســطح  در  گاز  و  بــرق 
صــورت رفــع آن طــی چنــد ســال آینــده، بــدون 

بــا  فــوالدی  ورق هــای  تولیــد  رونــد  تردیــد 
اســمی  ظرفیــت  ســطح  بــه  بــاال  ارزش افــزوده 
ضمــن  کــرد.  خواهــد  پیــدا  افزایــش  کارخانــه 
فــوالد  بهــره وری  افزایــش  صورتــی  در  اینکــه 
ــق  ــم انداز محق ــند چش ــاس س ــر اس ــین ب کس ا
خواهــد شــد کــه ضخامــت اســلب مــورد نیــاز 
ــه ۳00  ــه، ب ک کارخان ــورا ــوان خ ــه عن ــد ب ــط تولی خ
بــه  دسترســی  کنــد.  پیــدا  افزایــش  میلیمتــر 
می توانــد  میلیمتــر   ۳00 ضخامــت  بــا  اســلب 
ــرعت  ــد س ــره وری، می توان ــش به ــن افزای ضم
ــزان از  ــن می ــه باالتری ــوالدی را ب ــا ف ــد ورق ه تولی

برســاند.  کارخانــه  راه انــدازی  زمــان 
در  گاز  و  بــرق  نوســانات  گرچــه  ا
ــال  ــه اوره ــد ک ــب ش ــال 1400 موج ــتان س تابس
ــرکت از فصــل پاییــز بــه  برنامه ریــزی شــده ش
ــوان  ــا نمی ت ــود، ام ــل ش ــل تابســتان منتق فص
نادیــده  را  چالــش  ایــن  از  ناشــی  زیان هــای 
گرفــت. ضمــن اینکــه یــک پســت بــرق موجــود 
خوزســتان  فــوالد  شــرکت  از  کــه  شــرکت  در 
اجــاره شــده بــود، چالش هــای بزرگــی در زمینــه 
آورد  وجــود  بــه  الکتریکــی  و  برقــی  شــوک های 
اورهــال،  مســیر  طــول  در  خوشــبختانه  کــه 
صــورت  کامــل  موفقیــت  بــا  آن  تعویــض 

 . گرفــت
وجــود  بــه  برقــی  چالش هــای  علی رغــم 
شــرکت  جــاری،  ســال  تابســتان  در  آمــده 
ســبد  تغییــر  بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
میــزان  افزایــش  و  تولیــدی  محصــوالت 
حفــظ  بــر  عــاوه  توانســت  بــکاری،  آمــاده 
در  نیــاز  مــورد  تجهیــزات  ســودآوری،  رونــد 
بنابرایــن  کنــد.  به روزرســانی  را  تولیــد  خطــوط 
کســین  ا فــوالد  چشــمگیر  موفقیت هــای 
تــاش  و  همــت  بــا  اخیــر،  ســال  یــک  طــول  در 
ــل  ــین از مدیرعام کس ــم ا ــران مه ــی بازیگ تمام
محتــرم،  پرســنل  تــا  گرفتــه  هیئت مدیــره  و 
ــت  ــن موفقی ــزایی در ای ــهم بس ــه س ــه و هم هم
ــای  ــع اعض ــه موق ــات ب ــد. تصمیم ــته و دارن داش
کیفیــت  بــا  اجــرای  هیئت مدیــره،  محتــرم 
و  محتــرم  مدیرعامــل  توســط  تصمیمــات 
مدیرعامــل  بــا  پرســنل  شــورانگیز  همــکاری 
حفــظ  در  تمامــی  فرایندهــا،  اجــرای  رونــد  در 
ــد.  ــا کرده ان ــش ایف ــرکت نق ــودآوری ش ــد س رون
ویــژه  بــه  شــرکت ها  ســودآوری  عــدم 
می شــود  موجــب  فــوالدی  شــرکت های 
ســختی  بــه  یدکــی  قطعــات  تامیــن  کــه 
بــرای  یدکــی  قطعــات  وقتــی  پذیــرد.  صــورت 
همــراه  کنــدی  بــا  تولیــد  خــط  به روزرســانی 
ذخیره هــای  کــه  اســت  طبیعــی  باشــد، 
خــود  بــه  نزولــی  رونــد  شــرکت ها  در  موجــود 
ســازمان ها  می توانــد  مــواردی  در  و  می گیــرد 

یکــی  کنــد.  همــراه  اقتصــادی  ورشکســتگی  را 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  مهــم  برنامه هــای  از 
موجــود،  شــرایط  ارتقــای  و  حفــظ  راســتای  در 
نیــاز  مــورد  یدکــی  قطعــات  موقــع  بــه  تامیــن 
اخیــر،  ســال  یــک  در  اســت.  تولیــد  خطــوط  در 

تولیــد  خــط  بــه  اســتراتژیک  و  مهــم  قطعــات 
موجــب  امــر  همیــن  کــه  اســت  شــده  افــزوده 
ــرای  ــب ب ــتری مناس ــاد بس ــر ایج ــاوه ب ــا ع ــد ت ش
کمتریــن  بــا  تولیــد  خطــوط  مناســب،  ذخایــر 

شــود.  مواجــه  توقــف  از  میــزان 
حیــات  در  مهــم  مــوارد  از  دیگــر  یکــی 
اولیــه  مــواد  موجــودی  افزایــش  شــرکت ها، 
رونــد  بتواننــد  اینکــه  بــرای  شــرکت ها  اســت. 
ــت  ــند، الزم اس ــداوم بخش ــود را ت ــودآوری خ س
تــا ذخیــره مــواد اولیــه را بــه حداقــل دو تــا ســه 
مــاه برســانند. بررســی ایــن موضــوع در شــرکت 
می دهــد  نشــان  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
ــی  ــرایط مطلوب ــه در ش ــواد اولی ــودی م ــه موج ک
تمهیــدات  اتخــاذ  بــا  شــرکت  ایــن  دارد.  قــرار 
شــامل  جــاده ای  چالش هــای  علی رغــم  الزم 
جــاده ای،  مــرور  و  عبــور  خطــوط  در  اختــال 
ــدی را  ــوالت تولی ــاز محص ــورد نی ــه م ــواد اولی م
ــت.  ــرده اس ــن ک ــت ماه تامی ــان اردیبهش ــا پای ت
تبدیــل  بــر  مجموعــه  سیاســت  بنابرایــن 
تــا  اســت  اســتوار  فرصت هــا  بــه  تهدیدهــا 
و  رشــد  بــرای  را  زمینــه  بتــوان،  طریــق  ایــن  از 
ــم انداز  ــند چش ــژه در س ــه وی ــان ب ــوآوری توام ن

آورد.  وجــود  بــه 

نیــروی  بــدون  ماشــین  یــک 
بــه  نمی توانــد  انســانی، 
داشــته  معنــا  خــود  خــودی 
ــرفته ترین  ــی پیش ــد. حت باش
نیــروی  بــدون  تجهیــزات 
و  متخصــص  انســانی 
بالاســتفاده  عمــال  متعهــد، 
بنابرایــن  می مانــد.  باقــی 
اجــرای  بــا  اکســین  شــرکت 
مشــاغل،  طبقه بنــدی  طــرح 
راســتای  در  مهمــی  گام 
نیــروی  بیــن  تعــادل  ایجــاد 
تولیــد  بهــره وری  و  انســانی 
ایجــاد نمــود تــا از ایــن طریــق، 
ــکوفایی و  ــوق، ش ــس ش رزنان
رشــد را در میــان پرســنل ارتقــا 

بخشــد

مهــم  برنامه هــای  از  یکــی 
در  اکســین  فــوالد  شــرکت 
ارتقــای  و  حفــظ  راســتای 
شــرایط موجــود، تامیــن بــه 
ــورد  ــی م ــات یدک ــع قطع موق
نیــاز در خطــوط تولیــد اســت. 
اخیــر،  ســال  یــک  طــول  در 
قطعــات مهــم و اســتراتژیک 
بــه خــط تولیــد افــزوده شــده 
اســت کــه همیــن امــر موجــب 
ایجــاد  بــر  عــالوه  تــا  شــد 
بســتری مناســب بــرای ذخایــر 
مناســب، خطــوط تولیــد بــا 
توقــف  از  میــزان  کمتریــن 

شــود. مواجــه 
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به روز، پیشرفته و خودکفا 

امــروزه بــرای داشــتن محصــوالت بــا کیفیــت، توجــه ویــژه بــه بخــش کنتــرل و کیفیــت و آزمایشــگاه 
ــطه  ــه واس ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــرار دارد. ش ــی ق ــزرگ صنعت ــرکت های ب ــت ش در اولوی
ــت  ــرل کیفی ــد کنت ــه واح ــژه ای ب ــاص و وی ــگاه خ ــواره ن ــاال، هم ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص تولی
و آزمایشــگاه داشــته اســت؛ بــه طــوری کــه در حــال حاضــر بــا دســتیابی واحــد کنتــرل کیفیــت و 
ــتن  ــوالت و گام برداش ــعه محص ــکان توس ــا، ام ــی روز دنی ــش فن ــرفته ترین دان ــه پیش ــگاه ب آزمایش

در مســیر بومی ســازی و خودکفایــی وجــود دارد. 

مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه

ابوالفضل حیدریان 

کنتــرل کیفیــت و دارا بــودن بــه روزتریــن 
شــرکت های  نــزد  آزمایشــگاهی  تجهیــزات 
جهانــی  مهــم  مزیت هــای  جــزو  صنعتــی، 
اســتراتژیک  اهــداف  بــه  رســیدن  و  شــدن 
کنتــرل  موضــوع  بــه  توجــه  اســت.  بلندمــدت 
ارزش  بــا  محصــوالت  تولیــد  در  کیفیــت 
نقش آفرینــی  زمینــه  می توانــد  بــاال،  افــزوده 
در  همه جانبــه  صــورت  بــه  را  ســازمان ها 

آورد.  وجــود  بــه  بین المللــی  ســطح 

واحد کنترل کیفیت و ماموریت ها  
از  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
بخــش  دو  بــه  کیفیــت،  کنتــرل  واحــد  دریچــه 
عمــده نقســیم بندی می شــود کــه شــامل دو 
ــگاه  ــت و آزمایش ــرل کیفی ــی کنت ــش بازرس بخ
بخــش  ماموریــت  می شــود.  کیفیــت  کنتــرل 
درونــی  کیفیــت  بــه  کیفیــت  کنتــرل  بازرســی 
بررســی  و  فــوالدی  ورق  ظاهــری  کیفیــت  و 
مرتبــط  آنــای  صــورت  بــه  آن  نظــر  مــورد  ابعــاد 
آزمایشــگاه  ماموریــت  طرفــی  از  اســت. 
ــای  ــی از بخش ه ــوان یک ــه عن ــت ب ــرل کیفی کنت
کیفیــت  کنتــرل  واحــد  زیرمجموعــه  مهــم 
بــه  دســتیابی  پیرامــون  آزمایشــگاه،  و 
تجهیــزات پیشــرفته بــرای انجــام تســت های 

می شــود.  شــاخص گذاری  آزمایشــگاهی 
یکــی  عنــوان  بــه  اولیــه  مــواد  بازرســی 
کنتــرل  بازرســی  بخــش  ماموریت هــای  از 
کنتــرل  واحــد  الزامــات  دیگــر  از  کیفیــت، 
کســین  کیفیــت و آزمایشــگاه شــرکت فــوالد ا
چندیــن  کــه  می آیــد  شــمار  بــه  خوزســتان 
گنجانــده  خــود  زیرمجموعــه  در  را  اولویــت 
ــی  ــطحی 2- بازرس ــی کیفیت س ــت: 1- بازرس اس

کیفیــت داخلــی ورق ۳- بازرســی محصــوالت 
ابعــادی.  اســاس  بــر  نهایــی 

واحــد کنتــرل کیفیــت بــا توجــه بــه تولیــد 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  متنــوع  محصــوالت 
هماهنگــی  بــا  اســت  موظــف  خوزســتان، 
زمینــه  در  بهره بــرداری،  و  تولیــد  پرســنل 
بــه  شــده  تولیــد  فــوالدی  ورق هــای  کیفیــت 
ــاال،  ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالدی ب ــای ف ــژه ورق ه وی
آنایــن  صــورت  بــه  را  نقصــی  یــا  عیــب  هرگونــه 
شــرکت  ارقــام  و  آمــار  نمایــد.  اطاع رســانی 
کیفــی  اهــداف  کــه  می دهــد  نشــان  کســین  ا
بــه  نســبت  کــه  اســت  بــوده  درصــد   98 بــاالی 
بــه  رکــورد  یــک  جهانــی،  رده  هــم  شــرکت های 

می آیــد.  حســاب 
و  ضخامــت  تنــوع  بــه  توجــه  بــا  همچنیــن 
بخــش  در  کــه  مختلفــی  نمونه برداری هــای 
ضــرورت  پذیرفــت،  صــورت  آزمایشــگاه 
کالیبراســون  و  تجهیــزات  به روزرســانی 
پرســنل  همــت  بــا  کــه  آمــد  وجــود  بــه  آن هــا 
فراینــد  آزمایشــگاه،  و  کیفیــت  کنتــرل  وحــد 
یافــت.  تحقــق  کامــل  طــور  بــه  به روزرســانی 
مدیریــت  اســتاندارد  افــزودن  بــا  همچنیــن 
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــزو 1702۵، ع ــام  ای ــا ن ــگاه ب آزمایش
کســین  ا آزمایشــگاه  بــودن  مرجــع  بــر  گواهــی 
می توانــد  اســت،  خارجــی  و  داخلــی  ســطح  در 
ــت  ــن دق ــا باالتری ــگاهی را ب ــت های آزمایش تس

دهــد.  انجــام 
کنتــرل  واحــد  ماموریت هــای  دیگــر  از 
کســین  کیفیــت و آزمایشــگاه شــرکت فــوالد ا
کشــش،  تســت  بــه  می تــوان  خوزســتان، 
تســت  خمــش،  تســت  ضربــه،  تســت 
ــیمیایی  ــز ش ــی، آنالی ــنجی، متالوگراف سختی س

و تســت خوردگــی اشــاره کــرد تــا از ایــن طریــق 
ــه  ــل در مجموع ــگاه کام ــک آزمایش ــود ی ــر وج ب

داد.  گواهــی  کســین،  ا

چراغ روشن بومی سازی
بــرای  صنعتــی  بــزرگ  شــرکت های 
پیشــبرد اهــداف راهبــردی، نیازمند دســتیابی 
تجهیــزات  بومی ســازی  و  تکنولــوژی  بــه 
یکــی  هســتند.  تولیــد  خطــوط  در  نیــاز  مــورد 
فــوالد  شــرکت  پروژه هــای  مهم تریــن  از 
دســتیابی  راســتای  در  خوزســتان  کســین  ا
ایــن  پرچــم  اهتــزاز  و  تولیــد  اســتقال  بــه 
جهانــی،  عرصــه  در  صنعتــی  بــزرگ  مجموعــه 
مــورد  قطعــات  و  تجهیــزات  بومی ســازی 
ارزش  بــا  فــوالدی  ورق هــای  تولیــد  خــط  نیــاز 
برنامه هــای  جملــه  از  اســت.  بــاال  افــزوده 
ــگاه  ــت و آزمایش ــرل کیفی ــت کنت ــد مدیری واح
در  تســریع  بومی ســازی،  بــه  دســتیابی  بــرای 
اســت  استپشــن  آنایــن  پــروژه  راه انــدازی 
ــرای  ــبی ب ــه مناس ــروژه، زمین ــن پ ــام ای ــا اتم ــه ب ک
توســعه ســطح کیفــی محصــوالت خــط تولیــد 
ــا  ــوق ب ــروژه ف ــزی پ ــد. برنامه ری ــود می آی ــه وج ب
توســعه  و  تحقیــق  واحــد  همــت  و  همــکاری 
بتــوان  طریــق  ایــن  از  تــا  اســت  انجــام  حــال  در 
در  آنایــن  کامــا  صــورت  بــه  را  محصــوالت 
محصــوالت  پایــش  کــرد.  پایــش  تولیــد  خــط 
شــرکت  در  شــده  تولیــد  فــوالدی  ورق 
کیفیــت  نظــر  از  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
عــاوه  تــا  می گیــرد  صــورت  ابعــاد  و  ســطحی 
خــط  قــوت  و  ضعــف  نقــاط  از  اطاع رســانی  بــر 
قابــل  دســتاورد  آنایــن،  صــورت  بــه  تولیــد 
تجهیــزات  بومی ســازی  زمینــه  در  توجهــی 
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برســد.  ظهــور  منصــه  بــه  تولیــد  خطــوط 
شــرکت  مهــم  بخش هــای  از  دیگــر  یکــی 
مدیریــت  واحــد  در  ویــژه  بــه  کســین  ا فــوالد 
بومی ســازی  آزمایشــگاه،  و  کیفیــت  کنتــرل 
ــگاه  ــاز در آزمایش ــورد نی ــزات م ــات و تجهی قطع
اســت. بــرای تحقــق دســتاوردها در ایــن زمینه، 
اهتمــام مدیریــت کان شــرکت بــه راه انــدازی 
ــه  ــبختانه ب ــه خوش ــود ک ــی ب ــگاه خوردگ آزمایش
طــور کامــل در ســال گذشــته عملیاتی ســازی 
آزمایشــگاه  کــردن  عملیاتــی  و  طراحــی  شــد. 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  خوردگــی 
دســتاوردهای  مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه 
اهــداف  تحقــق  راســتای  در  مجموعــه 
شــرکت های  کمــک  بــا  بومی ســازی، 

پذیرفــت.  صــورت  داخلــی  دانش بنیــان 

فــوالد  شــرکت  خوردگــی  آزمایشــگاه 
بزرگ تریــن  از  یکــی  خوزســتان،  کســین  ا
اســت  کشــور  در  خوردگــی  آزمایشــگاه های 
ارزش   بــا  محصــوالت  بــر  آن  اصلــی  تمرکــز  کــه 
ــد  ــا گری ــوالدی ب ــای ف ــامل ورق ه ــاال ش ــزوده ب اف
جهــت  تــرش  محیــط  بــرای  متناســب  و   API
همچــون  اســتراتژیک  صنایــع  در  بهره گیــری 
از  می شــود.  پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  صنعــت 
صرفه جویــی  فــوق،  طــرح  مزیت هــای  جملــه 
بــه  نســبت  آن  راه انــدازی  هزینــه  در 
ــم  ــوان رق ــه می ت ــت ک ــی آن اس ــای خارج نمونه ه
قیمــت  دهــم  یــک  حــدود  در  را  صرفه جویــی 

کــرد.  عنــوان  اروپایــی  نمونه هــای 
دیگــر  یکــی  تنــی،   200 کشــش  دســتگاه 
کیفیــت  کنتــرل  مدیریــت  دســتاوردهای  از 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  آزمایشــگاه  و 
می آِیــد.  شــمار  بــه  بومی ســازی  زمینــه  در 
ــوالدی  ــای ف ــرای ورق ه ــش 200 ب ــتگاه کش دس

ــد  ــه فراین ــود ک ــتفاده می ش ــاال اس ــت ب ــا ضخام ب
از  یکــی  همراهــی  بــا  آن  تکمیــل  و  طراحــی 
کشــور،  داخــل  در  دانش بنیــان  شــرکت های 

شــد.  عملیاتــی 
کنتــرل  واحــد  دســتاوردهای  چــه  گــر  ا
کیفیــت و آزمایشــگاه در زمینــه بومی ســازی، 
بــه  متــن  ایــن  در  کــه  اســت  پروژه هایــی  فراتــر 
کــه  اســت  توضیــح  بــه  الزم  امــا  شــد،  اشــاره  آن 
در  نیــاز  مــورد  نرم افزاری هــای  به روزرســانی 
بومی ســازی  برنامــه  مهم تریــن  واحــد،  ایــن 
بخــش  در  ویــژه  بــه  کســین  ا فــوالد  شــرکت  

می شــود. شــناخته  آزمایشــگاه  

راهبردی برای توسعه
کــه  برنامه هایــی  مهم تریــن  از  یکــی 
و  کیفیــت  کنتــرل  واحــد  چــراغ  می توانــد 
فعال ســازی  نمایــد،  روشــن  را  آزمایشــگاه 
صنعتــی  شــرکت های  محصــوالت  صــادرات 
فــوالد  شــرکت  اســت.  جهانــی  عرصــه  در 
و  چالش هــا  واســطه  بــه  خوزســتان  کســین  ا
ــوالت  ــادرات محص ــیر ص ــه در مس ــکاتی ک مش
داشــت،  گذشــته  ســال  چنــد  طــی  راهبــردی 
پایین تریــن  بــه  مجموعــه  ارزآوری  رقــم 
شــرکت های  ســایر  بــا  نســبت  در  میــزان 
اعمــال  و  مدیریــت  تغییــر  بــا  رســید.  هــم رده 
و  محصــوالت  ســبد  در  گســترده  تغییــرات 
مناســبی  زمینــه  فــروش،  و  تولیــد  اســتراتژی 
در  فــوالدی  ورق  محصــول  صــادرات  بــرای 
فراهــم  دنیــا  مختلــف  نقــاط  بــه   1400 ســال 
در  صــادرات  رونــق  عمــده  دالیــل  از  یکــی  آمــد. 
کســین خوزســتان، دســتیابی  شــرکت فــوالد ا
بــود  بین المللــی  اســتانداردهای  برخــی  بــه 
کیفیــت  کنتــرل  واحــد  واســطه  بــه  تمامــا  کــه 
شــرکت های  شــد.  محقــق  آزمایشــگاه  و 
اقصــی  در  فــوالدی  ورق هــای  مصرف کننــده 
مــورد  ورق هــای  خریــد  بــرای  دنیــا  نقــاط 
بــه  مجــاب  را  مرجــع  شــرکت های  خــود،  نیــاز 
اســاس  بــر  محصــوالت  استانداردســازی 
از  می کننــد.  بین المللــی  اســتانداردهای 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  رو،  ایــن 
گونــه ای  بــه  استانداردســازی  موضــوع  در 
بــه  می توانــد  امــروزه  کــه  یافــت  تعالــی  و  رشــد 
ــب  ــرو در کس ــرکت های پیش ــی از ش ــوان یک عن
اســتانداردهای بین المللــی بــرای محصــوالت 

شــود.  مطــرح  اســتراتژیک 
در  آزمایشــگاه  و  کیفیــت  کنتــرل  واحــد 
ــبت  ــرفته نس ــه روز و پیش ــی ب ــش فن ــه دان زمین
قابــل  ســطح  بین المللــی،  معیارهــای  بــه 
ــروزه  ــه ام ــوری ک ــه ط ــد. ب ــه می کن ــی را تجرب قبول
می تــوان واژه خودکفایــی را بــرای واحــد کنتــرل 

کســین  ا فــوالد   شــرکت  آزمایشــگاه  و  کیفیــت 
ــوق  ــد ف ــی واح ــرد. خودکفای ــه کار ب ــتان ب خوزس
ــود  ــی خ ــرکت آمادگ ــن ش ــه ای ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
را بــرای سفارشــات جدیــد و صادراتــی در تمــام 

می کنــد. اعــام  ســطوح 
خودکفایــی  در  عوامــل  مهم تریــن  از  یکــی 
آزمایشــگاه،  و  کیفیــت  کنتــرل  واحــد 
ــت  ــد اس ــرب و متعه ــنل مج ــری از پرس بهره گی
آنهــا  گواهینامه هــای  ســاالنه،  صــورت  بــه  کــه 
می شــود.  به روزرســانی  جهانــی  عرصــه  در 
و  توانایــی  بــا  مذکــور  واحــد  محتــرم  پرســنل 
دانــش فنــی مکفــی، توانســته اند بــرگ زرینــی 
ورق هــای  کیفیــت  بــا  محصــوالت  تولیــد  در 
در  آن  نمونــه  کــه  آورنــد  وجــود  بــه  فــوالدی 

نمی شــود.  پیــدا  خاورمیانــه  منطقــه 
کنتــرل  مدیریــت  برنامه هــای  جملــه  از 
ــا،  ــعه برنامه ه ــرای توس ــگاه ب ــت و آزمایش کیفی
بــزرگ  فوالدســازان  بــا  ویــژه  همــکاری 
شــرکت  مبارکــه،  فــوالد  شــرکت  همچــون 
هرمــزگان  فــوالد  شــرکت  و  خوزســتان  فــوالد 
تامین کننــده  بــزرگ  شــرکت  ســه  عنــوان  بــه 
ــتان  ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــه ش ــواد اولی م
بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  است.شــرکت 
واســطه دارا بــودن پرســنل مجــرب و کارآمــد، 
صنعــت  در  را  درخشــانی  آینــده  می توانــد 
دســتیابی  بــرای  امیــدواری  بزنــد.  رقــم  فــوالد 
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــی در  ش ــای جهان ــه قله ه ب
کــه  رســید  خــود  اوج  بــه  زمانــی  خوزســتان، 
مســند  در  آســیابان  مهنــدس  آقــای  جنــاب 
ایشــان  گرفتنــد.  قــرار  شــرکت  مدیریــت 
راه انــدازی  آغــاز  همــان  از  اینکــه  خاطــر  بــه 

مهــم  بازیگــران  از  یکــی  عنــوان  بــه  کارخانــه 
شــناخت  می کــرد،  فعالیــت  عرصــه  ایــن  در 
فرایندهــا  نســبت  هوشــمندانه ای  و  کافــی 
گرفتــه  صــورت  تعامــل  بــا  بنابرایــن  دارد. 
و  آزمایشــگاه   و  کیفیــت  کنتــرل  واحــد  میــان 
کــه  مــی رود  انتظــار  مجموعــه،  کان  مدیریــت 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  در  توســعه  خورشــید 

بتابــد. گذشــته  از  درخشــان تر 

بــا  کیفیــت  کنتــرل  واحــد 
ــوالت  ــد محص ــه تولی ــه ب توج
فــوالد  شــرکت  متنــوع 
اکســین خوزســتان، موظــف 
ــنل  ــی پرس ــا هماهنگ ــت ب اس
در  بهره بــرداری،  و  تولیــد 
ورق هــای  کیفیــت  زمینــه 
بــه  شــده  تولیــد  فــوالدی 
بــا  فــوالدی  ورق هــای  ویــژه 
هرگونــه  بــاال،  افــزوده  ارزش 
عیــب یــا نقصــی را بــه صــورت 
نمایــد اطالع رســانی  آنالیــن 

واژه  می تــوان  امــروزه 
واحــد  بــرای  را  خودکفایــی 
ــگاه  ــت و آزمایش ــرل کیفی کنت
اکســین  فــوالد   شــرکت 

بــرد کار  بــه  خوزســتان 
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فرایندهای آموزشی مطابق با 
استانداردهای جهانی است

ــوزش و  ــش آم ــد بخ ــه فراین ــه ب ــوژی، توج ــد و تکنول ــعه تولی ــت توس ــی درجه ــزرگ صنعت ــرکت های ب ــرای ش ــر ب ــورد نظ ــای م ــن راهبرده ــی از مهم تری یک
ــد.  ــد ش ــر نخواه ــرکت ها میس ــه ش ــعه همه جانب ــکان توس ــه آن، ام ــردی ب ــگاه راهب ــوزش و ن ــش آم ــه بخ ــه ب ــدون توج ــت. ب ــانی اس ــع انس ــعه مناب توس
ــق  ــد و خل ــعه تولی ــر توس ــاوه ب ــوان ع ــش می ت ــن بخ ــه ای ــد ک ــان می ده ــی نش ــتانداردهای جهان ــاس اس ــر اس ــوزش ب ــش آم ــای بخ ــن ظرفیت ه بنابرای
ــودن کادر مجــرب  ــطه دارا ب ــه واس ــتان ب کســین خوزس ــوالد ا ــود آورد. شــرکت ف ــه وج ــودآوری مناســبی را بــرای شــرکت های خــرد و کان ب بهــره وری، س
ــند  ــر مس ــد ب ــت جدی ــا ورود مدیری ــبختانه ب ــت. خوش ــته اس ــد داش کی ــی تا ــای آموزش ــانی فراینده ــه روز رس ــعه و ب ــر توس ــواره ب ــده، هم ــوزش دی و آم
بخــش  دریچــه  از  کان ســازمانی  تغییــرات  اعمــال  بــرای  ویــژه ای  الــزام  آمــوزش،  بخــش  بودجــه  افزایــش  ضمــن  کســین،  ا شــرکت  عالــم  مدیریــت 
ــه  ــم انداز ب ــول چش ــرکت در ط ــعه ش ــد و توس ــده رش ــد، تضمین کنن ــد می توان ــن فراین ــه همی ــت ک ــده اس ــق ش ــانی محق ــع انس ــعه مناب ــوزش و توس آم

ــد. ــمار آی ش

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی 

رضا آبدیده

واحــد  اهــداف  مهم تریــن  از  یکــی 
ــدازی  ــانی، راه ان ــع انس ــعه مناب ــوزش و توس آم
ــهیل  ــن تس ــه ضم ــت ک ــال اس ــه دیجیت کتابخان
فنــی،  و  علمــی  اســناد  بــه  پرســنل  دسترســی 
ــورد  ــی م ــش فن ــانی دان ــرای به روزرس ــه را ب زمین
مــی آورد.  وجــود  بــه  تولیــد  خطــوط  در  نیــاز 
علمــی  اســناد  به روزرســانی  بــا  اینکــه  ضمــن 
دریافــت  امــکان  کســین،  ا مجموعــه  در 
بین المللــی  عرصــه  در  فنــی  اســتانداردهای 

می شــود.  فراهــم 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
در  پیشــرو  صنعــت  یــک  عنــوان  بــه 
کــه  دارد  و  داشــته  ســعی  همــواره  کشــور، 
ــتانداردهای  ــا اس ــق ب ــود را مطاب ــای خ فراینده
اهــداف  از  یکــی  بخشــد.  ارتقــا  بین المللــی 
توســعه  و  آمــوزش  واحــد  ماموریت هــای  و 
آموزشــی  روندهــای  تطبیــق  انســانی،  منابــع 
دنیــا  روز  علمــی  دســتاوردهای  آخریــن  بــا 
منابــع  از  بهره گیــری  اینکــه  ضمــن  اســت. 
علمــی  مختلــف  زمینه هــای  در  التیــن  علمــی 
فــوالد  شــرکت  دانــش  همسان ســازی  بــرای 
از  بین المللــی،  اســتانداردهای  بــا  کســین  ا
ــمار  ــه ش ــوزش ب ــد آم ــای واح ــه اولویت ه جمل
ــرای  ــوزش ب ــد آم ــرد واح ــن راهب ــد. بنابرای می آی
ــش  ــال دان ــوزش و انتق ــه آم ــعه همه جانب توس
واســطه  بــه  جهانــی  اســتانداردهای  بــا  فنــی 

طایــی،  فرصت هــای  بــه  تحریم هــا  تبدیــل 
ــل  ــی ذی ــک خارج ــه ی ــاتید درج ــری از اس بهره گی
ــت. ــن اس ــوری و آنای ــی حض ــای آموزش دوره ه

کرونا و اقدامات پیشرو
بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
اقدامــات  کشــور،  بــه  کرونــا  ویــروس  ورود 
ــامت کارکنــان  پیشــگیرانه ای را بــرای حفــظ س
داده  انجــام  متعهــد  و  متخصــص  پرســنل  و 
اســت. یکــی از اقدامــات مهــم در ایــن زمینــه، 
صــورت  بــه  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 
طریــق  از  بــو  الکترونیــک  و  غیرحضــوری 
راه انــدازی  بــا  بــود.  شــرکت   LMS ســامانه 
در  انحصــاری  صــورت  بــه   LMS ســامانه 
بالفعــل  و  بالقــوه  امکانــات  کســین،  ا شــرکت 
ــان  ــوری کارکن ــوزش غیرحض ــرای آم ــبی ب مناس
چالش هــای  آن،  طریــق  از  تــا  آمــد  وجــود  بــه 
ممکــن  حداقــل  بــه  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
آمــوزش  واحــد  بنابرایــن  کنــد.  پیــدا  کاهــش 
تهدیــد  توانســت  انســانی  منابــع  توســعه  و 
ــرای  ــی ب ــت طای ــک فرص ــه ی ــا را ب ــروس کرون وی
ــد.  ــل نمای ــان تبدی ــی کارکن ــد آموزش ــداوم رون ت
مزایــای  مجــازی  آموزش هــای  طرفــی  از 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  بــرای  را  متعــددی 
جملــه  از  کــه  داشــت  همــراه  بــه  خوزســتان 

رفت آمدهــای  کاهــش  بــه  می تــوان  آن هــا 
آمــوزش  فراینــد  شــدن  جایگزیــن  و  پرســنل 
ــری  ــوری، بهره گی ــوزش حض ــای آم ــه ج ــن ب آنای
برگــزاری  بــرای  بین المللــی  اســاتید  از 
کارگاه هــای آموزشــی ویــژه کارکنــان و خانــواده 

دوره هــای  هزینه هــای  کاهــش  و   آن هــا 
ارتقــای  بــا  بنابرایــن  کــرد.  اشــاره  آموزشــی 
خانــواده  و  کارکنــان  ویــژه  آموزشــی  فضــای 

اســتراتژی های  تبییــن  بــا 
اکســین  فــوالد  شــرکت 
پیرامــون  خوزســتان 
برنامه هــای  چشــم انداز 
آموزشــی در کنــار حمایت های 
مالــی و بودجــه ای مدیریــت 
موضــوع  بــا  رابطــه  در  کالن 
منابــع  توســعه  و  آمــوزش 
امیــدوار  می تــوان  انســانی، 
پروژه هــای  تمامــی  کــه  بــود 
در  شــده  تبییــن  آموزشــی 
و  تحقــق  چشــم انداز،  طــول 

می شــود عملیاتــی 
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کرونــا،  ویــروس  شــیوع  دوران  در  آن هــای 
موضــوع  تعالــی  و  ارتقــا  بــرای  مناســبی  زمینــه 
ــتان  ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــوزش در ش آم

آمــد.  وجــود  بــه 
پرســنل  خانواده هــای  آمــوزش  موضــوع 
بــرای  اجتماعــی  ســرمایه  یــک  عنــوان  بــه 
یکــی  خوزســتان،  اســتان  در  ویــژه  بــه  شــرکت 
آمــوزش  واحــد  کاری  اولویت هــای  از  دیگــر 
در  اســت.  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
ــنل  ــای پرس ــی خانواده ه ــتای مهارت افزای راس
برنامه هــای  خوزســتان،  کســین  ا فــوالد 
ــگان در  ــا رای ــکل کام ــه ش ــی ب ــدد و متنوع متع
و  طراحــی  بزرگســاالن،  و  کــودکان  بخــش  دو 
ــد  ــه عبارتن ــت ک ــزاری اس ــال برگ ــان در ح همچن
داخلــی  دکوراســیون  آموزشــی  دوره   -1 از: 
دوره   -۳ پریمیــر  نرم افــزار  آموزشــی  دوره   -2
 -4 کافــه ای  نوشــیدنی های  آنایــن  آمــوزش 
ــی  ــد ۵- دوره آموزش ــرآن مجی ــی ق دوره آموزش
آموزشــی  دوره   -6 خــودکار  بــا  خوشنویســی 
شــطرنج  آموزشــی  دوره   -7 تئاتــر  بازیگــری 
ــل 9- دوره  ــا موبای ــی ب ــی عکاس 8- دوره آموزش
آموزشــی  دوره   -10 کــودکان  نقاشــی  آموزشــی 
آموزشــی  دوره   -11 کــودکان  تئاتــر  بازیگــری 
آموزشــی  دوره   -12 کــودکان  قصــه  و  شــعر 
آموزشــی  دوره   -1۳ کــودکان  کاردســتی 
دوره   -14 آپارتمانــی  گل هــای  از  نگهــداری 
مجــازی  فضــای  بــرای  محتــوا  تولیــد  آموزشــی 
 -16 فتوشــاپ  نرم افــزار  آموزشــی  دوره   -1۵
آموزشــی  دوره   -17 فینگرفــود  آموزشــی  دوره 
و  تغذیــه  آموزشــی  دوره   -18 نویســندگی 

غذایــی. رژیم هــای 

آموزش در آینه دستاورد
 1۳ گذشــتن  واســطه  بــه   1400 ســال  در 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  کاری  عمــر  از  ســال 
تربیــت  زمینــه  در  همچنــان  خوزســتان، 
بخش هــای  در  نیــاز  مــورد  متخصصیــن 
خدمــات  صــدور  موضــوع  کنــار  در  مختلــف 
داخــل  در  متنوعــی  برنامه هــای  آموزشــی، 
اســت.  گرفتــه  صــورت  ســازمان  از  خــارج  و 
نشــان  آموزشــی  دســتاوردهای  تحقــق 
ــش  ــطه دان ــه واس ــا ب ــر تمام ــن ام ــه ای ــد ک می ده
ــر  ــال اخی ــی دو س ــده ط ــود آم ــه وج ــی ب و تخصص
بــه  تــا  اســت  بــوده  کســین  ا فــوالد  شــرکت  در 
ــای  ــوان نیروه ــم، بت ــتاورد مه ــن دس ــطه ای واس
کشــور  صنعــت  بــه  را  متخصــص  و  متعهــد 

کــرد.  معرفــی 
هــزار   ... حــدود  آمــوزش  بــا   ،1400 ســال  در 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــتاورد مهم ــاعت، دس ــر س نف
برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر  شــد.  حاصــل 

جــاری،  ســال  در  گرفتــه  صــورت  اســتراتژیک 
آموزش هــای  ســاعت  نفــر  هــزار   ... اجــرای 
محــور  مهــارت  تخصصــی  و  عمومــی 

اســت.  شــده  شــاخص گذاری 
انســانی  منابــع  توســعه  و  آمــوزش  واحــد 
و  متخصصیــن  توانمندســازی  راســتای  در 
مربیــان داخلــی ســازمان، دو پــروژه اســتراژیک 
را در ســال 1400 تعریــف کــرده اســت کــه شــامل 
1- پــروژه زیرســاختی منتورینــگ و مربیگــری 
مدرســان  باشــگاه  راه انــدازی  پــروژه   -2
شــامل  دوم  پــروژه  می شــود.  کشــور  داخــل 
داخلــی  مدرســان  باشــگاه  راه انــدازی  پــروژه 
اســتراتژیک  طرح هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه 
و  تدویــن   1400 ســال  در  آمــوزش  مدیریــت 
خواهــد  اجرایــی  کامــل  طــور  بــه   1401 ســال  تــا 
فــوالد  شــرکت  فنــی  دانــش  صــدور  شــد. 
کســین خوزســتان بــه ســایر صنایــع در کنــار  ا
ــات  ــروش خدم ــامل ف ــب ش ــی مناس درآمدزای
آمــوزش  دوره هــای  برگــزاری  آموزشــی، 
ــیس در  ــازه  تاس ــرکت های ت ــرای ش ــی ب تخصص
ــای کارورزی  ــزاری دوره ه ــوالد و برگ ــت ف صنع
طــرح  مزیت هــای  جملــه  از  تخصصــی، 
اســت.  داخلــی  مدرســان  باشــگاه  راه انــدازی 
 1400 ســال  در  آمــوزش  بخــش 
ســال های  بــه  نســبت  بســیاری  تفاوت هــای 
راه انــدازی  اســت.  داشــته  آن  از  پیــش 
آمــوزش،  مدیریــت  جامــع  نرم افزارهــای 
پروفایــل  بــه  پرســنل  دسترســی  تســهیل 
اطاع رســانی های  عملیاتی ســازی  آموزشــی، 
الکترونیکــی،  مبــادی  طریــق  از  شــرکت 
شــاخص های  و  روان  ســامت  ارزیابــی 
ترســیم  کنــار  در  پرســنل  روانشناســی 
برگــزاری  شــامل  آن هــا  ســامت  نقشــه 
مهم تریــن  جــزو  روانشــناختی،  دوره هــای 
محســوب   1401 ســال  دســتاوردهای 

 . د می شــو

چشم انداز روشن
فــوالد  شــرکت  مهــم  مزیت هــای  از  یکــی 
تغییــر   ،1۳99 ســال  در  خوزســتان  کســین  ا
و  شــرکت  مدیریتــی  بخــش  در  تحــول  و 
در  آســیابان  مهنــدس  آقــای  جنــاب  ورود 
بــا  بــود.  شــرکت  عامــل  مدیریــت  مســند 
ورود مدیریــت جدیــد و بــه واســطه شــناخت 
شــامل  آموزشــی  فرایندهــای  از  ایشــان 
کنونــی،  شــرایط  در  الزم  الزامــات  و  ضرورت هــا 
رونــد روبــه رشــدی بــرای واحــد آمــوزش تحقــق 
گذشــته،  ســال های  بــه  نســبت  کــه  یافــت 
تعالــی  ارتقــای  درجهــت  توجهــی  قابــل  رکــورد 
منابــع  توســعه  و  آمــوزش  بخــش  ســازمانی 

بنابرایــن  اســت.  آمــده  دســت  بــه  انســانی 
جدیــد  مدیریــت  راهبردهــای  و  سیاســت ها 
انســانی  منابــع  توســعه  و  آمــوزش  زمینــه  در 
ــا،  ــهیل فراینده ــر تس ــاوه ب ــه ع ــد ک ــب ش موج
ــه  ــش ب ــن بخ ــی در ای ــل توجه ــای قاب حمایت ه

برســد. ظهــور  منصــه 
مدیرعامــل  حمایت هــای  جملــه  از 
مدیریــت  ویــژه  نــگاه  بــه  می تــوان  محتــرم، 
دروازه  از  تغییــرات  اعمــال  راســتای  در 
بــا  کــه  طــوری  بــه  کــرد.  عنــوان  آمــوزش 
فــوالد  شــرکت  اســتراتژی های  تبییــن 
چشــم انداز  مســیر  در  خوزســتان  کســین  ا
حمایت هــای  کنــار  در  آموزشــی  برنامه هــای 
بــا  رابطــه  در  کان  مدیریــت  بودجــه ای  و  مالــی 
انســانی،  منابــع  توســعه  و  آمــوزش  موضــوع 
پروژه هــای  تمامــی  کــه  بــود  امیــدوار  می تــوان 
چشــم انداز،  طــول  در  شــده  تبییــن  آموزشــی 

می شــود.  عملیاتــی  و  تحقــق 
آمــوزش  واحــد  مهــم  برنامه هــای  از  یکــی 
در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 

کتابخانــه  راه انــدازی  چشــم انداز،  طــول 
یکــی  عنــوان  بــه  پــروژه  ایــن  اســت.  دیجیتــال 
کــه  اســت  کســین  ا پروژه هــای  بزرگ تریــن  از 
معتبرتریــن  دیتابیس هــای  بــه  اتصــال  بــا 
کتابخانه هــای مجــازی در ســطح بین الملــل، 
بــه  دســتیابی  و  پژوهــش  تحقیــق،  امــکان 
می شــود.  مهیــا  بین المللــی  داده هــای 
گرفتــه  صــورت  برنامه ریزی هــای  بــا  بنابرایــن 
بــه  کســین  ا مجموعــه  توجــه  و  زمینــه  ایــن  در 
توســعه منابــع آموزشــی دارای اســتانداردهای 
بــرای  کافــی  تضمیــن  بین المللــی،  و  بــه روز 
ــول  ــوزش در ط ــش آم ــه بخ ــعه همه جانب توس
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــردی ش ــم انداز راهب چش

دارد. وجــود  خوزســتان 

دســتاوردهای  تحقــق 
می دهــد  نشــان  آموزشــی 
بــه  تمامــا  امــر  ایــن  کــه 
ــی  ــش و تخصص ــطه دان واس
دو  طــی  آمــده  وجــود  بــه 
ــوالد  ــرکت ف ــر در ش ــال اخی س
بــه  تــا  بــوده اســت  اکســین 
واســطه ایــن دســتاورد مهــم 
متعهــد  نیروهــای  بتــوان، 
صنعــت  بــه  را  متخصــص  و 

کــرد معرفــی  کشــور 
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فرایند HSEE؛ امنیت پنهان

و  ایمنــی  ســامت،  قوانیــن  پایه ریــزی  در  اساســی  اصــل  چهــار  بین المللــی،  معیارهــای  اســاس  بــر 
کنتــرل   -4 ارزیابــی   -۳ تشــخیص   -2 پیش بینــی   -1 از:  عبارتنــد  کــه  می شــود  گرفتــه  کار  بــه  محیط زیســت 
خطرهــای بهداشــتی در محیــط کار. هــر کــدام از شــرکت های صنعتــی و معدنــی ملــزم هســتند تــا ضمــن 
و  انســانی  منابــع  از  حفاظــت  بــرای  را  زمینــه  جهانــی،  معیارهــای  اســاس  بــر  مناســب  راهبردهــای  ایجــاد 
ــرکت های  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــد. ش ــود آورن ــه وج ــزات ب ــداری از تجهی نگه
ــان،  ــامت کارکن ــرل س ــوادث، کنت ــری از ح ــار جلوگی ــن در کن ــط ام ــاد محی ــه ایج ــه، وظیف ــن زمین ــرو در ای پیش
تبییــن  و  انــرژی  مصــرف  بهینه ســازی  زیســت محیطی،  پایش هــای  تولیــدی،  پســماندهای  مدیریــت 

دارد برعهــده  را  ضــروری  مواقــع  در  ســریع  کنــش  وا بــرای  راهکارهایــی 

HSEE مدیر

سید رضا فاضلی
Interview with company history

نیــروی  توســعه یافته،  کشــور  هــر  در 
ملــی  ســرمایه های  از  یکــی  عنــوان  بــه  کار 
ــرای  ــه را ب ــد زمین ــه می توان ــود ک ــناخته می ش ش
و  شــرکت ها  اجتماعــی  و  اقتصــادی  توســعه 
ــن  ــه همی ــم آورد. ب ــی فراه ــازمان های صنعت س
بــه  کار  نیــروی  ســامت  از  حفاظــت  دلیــل، 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  ســرمایه  های  مثابــه 
جملــه  از  کار،  محیــط  بهینه ســازی  کنــار  در 
در  ویــژه  بــه  شــرکت ها  وظایــف  مهم تریــن 

می شــود. محســوب   HSEE بخــش 
معیارهــای  اســاس  بــر  امــروزه 
در  اساســی  اصــل  چهــار  بین المللــی، 
و  ایمنــی  ســامت،  قوانیــن  پایه ریــزی 
کــه  می شــود  گرفتــه  کار  بــه  محیط زیســت 
 -۳ تشــخیص   -2 پیش بینــی   -1  : از  عبارتنــد 
در  بهداشــتی  خطرهــای  کنتــرل   -4 ارزیابــی 

کار. محیــط 
دانــش  ایجــاد  در  مهــم  اهــداف  جملــه  از 
بــاال  و  نگهــداری  تامیــن،  بــه  می تــوان   HSEE
نیــروی  بهداشــت  و  ســامت  ســطح  بــردن 
جامعــه  ایمن ســازی  راســتای  در  انســانی 
شــغلی،  ســامت  زمینــه  در  داشــت.  اشــاره 
ــف  ــش HSEE تعری ــدی در بخ ــر کلی ــج عنص پن
ــت  ــن حفاظ ــد از: 1- تامی ــه عبارتن ــت ک ــده اس ش
و  روانــی  جســمانی،  ســامت  بــردن  بــاال  و 
از  پیشــگیری   -2 انســان  نیــروی  اجتماعــی 
 -۳ کار  از  ناشــی  آســیب های  و  بیماری هــا 
بــرای  کــه  عواملــی  برابــر  در  کارکنــان  حفاظــت 

کارگیــری  بــه   -4 اســت  زیــان آور  ســامت 
نیــروی کار در کاری کــه از لحــاظ فیزیولوژیــک 

کار. بــا  فــرد  ۵-همخوانــی  دارد  را  آن  توانایــی 
در  عمــده  ســازمان  پنــج  حاضــر  حــال  در 
 HSEE موضــوع  پیرامــون  بین المللــی  ســطح 
شــامل  کــه  هســتند  مشــغول  فعالیــت  بــه 
ــت  ــازمان بهداش ــی کار، س ــازمان بین الملل س
ایمنــی  و  بهداشــت  ســازمان های  جهانــی، 
ــت  ــی بهداش ــای مل ــز پژوهش ه ــی، مرک صنعت
در  حفاظــت  ملــی  انجمــن  و  شــغلی  ایمنــی  و 

می شــود. آتش ســوزی  برابــر 
 HSEE بخــش  وظایــف  دیگــر  از 
شــیمیایی،  فیزیکــی،  عوامــل  بــه  می تــوان 
فنــی  بازرســی  حــوادث،  بیماری هــا، 
عوامــل  ارزیابــی  و  اندازه گیــری  کار،  محیــط 
ارگونومیــک  شــیمیایی،  و  فیزیکــی  زیــان آور 
بررســی  کار،  محیــط  زیست شناســی  و 
کارگاه هــا،  در  کار  متــداول  روش هــای 
ارائــه  همــراه  بــه  صنعتــی  کارخانه هــای 
بررســی های  بهینه ســازی،  بــرای  روش هایــی 
از  بهره گیــری  چگونگــی  راســتای  در  الزم 
پیشــگیری  فــردی،  حفاظــت  وســیله های 
تشــکیل  و  شــغلی  حــوادث  و  بیماری هــا  از 
ــت  ــی وضعی ــنل و بررس ــکی پرس ــده پزش پرون
ــرد. ــاره ک ــاالنه، اش ــورت س ــه ص ــا ب ــامت آن ه س

بــه  توجــه  ضــرورت  و  اکســین  فــوالد 
HSEE بخــش 

فــوالد  شــرکت  اســتراتژی  مهم تریــن 
مدیریــت  پیرامــون  خوزســتان  کســین  ا
می شــود.  تعریــف  انســانی  ســرمایه های 
انســانی  ســرمایه های  مدیریــت  بــه  توجــه 
کوتاه مــدت،  فراینــد  ســه  در  می توانــد 
بــرای  را  زمینــه  بلندمــدت،  و  میان مــدت 
تولیــدی  محصــوالت  پایــدار  ســودآوری 

آورد.  وجــود  بــه  شــرکت 
منابــع،  از  نگهــداری  بــدون  امــروزه 
اســت.  بی معنــا  تولیــد  اســتراتژی  از  صحبــت 

مهم تریــن  از  یکــی 
اکســین،  ویژگی هــای 
الینــده در نســبت  نداشــتن آ
هــم رده  صنایــع  ســایر  بــا 
و  الینــده  آ نبــود  اســت. 
ایــن  در  منابــع  بهینه ســازی 
ضمــن  می توانــد  زمینــه، 
ــعه  ــیر توس ــازی مس هموارس
بخش هــا،  ســایر  در  متــوازن 
بــرای  را  مناســبی  راهبــرد 
و  تولیــد  زنجیــره  تکمیــل 
ــود  ــه وج ــازی ب ــرح فوالدس ط

د ر و  آ
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در  بــزرگ  صنایــع  و  ســازمان ها  تاریخچــه 
ســطح جهــان نشــان می دهــد کــه بســیاری از 
ــود  ــد و بهب ــد تولی ــی در رون ــرکت های صنعت ش
چشــمگیری  موفقیت هــای  تولیــد،  شــرایط 
ــدت  ــد بلندم ــا در فراین ــب آن ه ــته اند. اغل داش
دهنــد.  ادامــه  تولیــد  تــداوم  بــه  نتوانســتند 
در  شــرکت ها  برخــی  حــذف  عمــده  دلیــل 
موفقیت هــای  علی رغــم  تولیــد  فراینــد 
ــه های مختلــف،  ــول پروس کســب شــده در ط
اســت.  بــوده   HSEE بخــش  بــه  توجــه  عــدم 
منابــع  بــه  شــرکت ها  برخــی  توجــه  عــدم 
انســانی  ســرمایه های  قامــت  در  انســانی 
بازارهــای  در  آن هــا  حــذف  بــرای  را  راه  بالقــوه، 
توجــه  عــدم  بنابرایــن  آورد.  وجــود  بــه  جهانــی 
ضربــه  می توانــد  انســانی  ســرمایه های  بــه 
ــع  ــه تب ــه ب ــد ک ــد وارد کن ــداری تولی ــه پای ــی ب بزرگ
ایجــاد شــوک در پایــداری تولیــد، ضمــن از بیــن 
تعریــف  توســعه محور،  فرایندهــای  رفتــن 
عنــوان  بــه  صنعتــی  عرصــه  در  رقابت پذیــری 
تبییــن  و  تعریــف  کوتاه مــدت  رقابــت  یــک 
بــرای  عامــل  مهم تریــن  پــس  شــد.  خواهــد 
بلندمــدت،  در  شــرکت ها  توســعه  و  رشــد 
ــنل  ــامت پرس ــانی، س ــای انس ــه نیروه ــه ب توج

اســت.  زیســت  محیــط  و 

فــوالد  دســتاوردهای  از  چشــمه ای 
کســین ا

تــداوم  بــرای  صنعتــی  بــزرگ  شــرکت  هــر 
رعایــت  نیازمنــد  تولیــد،  امــر  در  پایــداری  و 
ــت  ــی و حفاظ ــه ایمن ــم در زمین ــکات مه ــی ن برخ
بــه  ویــژه  توجــه  کنــار  در  پرســنل  ســامت  از 
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــت. ش ــت اس محیط زیس
اســت  توانســته   HSEE بخــش  در  خوزســتان 
صنعــت  در  را  توجهــی  قابــل  دســتاوردهای 
ــد از:  ــه عبارتن ــان بیــاورد ک ــه ارمغ فوالد کشــور ب
ــب  ــن ۳- کس ــش کرب ــبز 2- کاه ــت س 1- مدیری
گواهینامه هــای اســتاندارد در ســطح جهانــی 
فعال ســازی   -۵ بــزرگ  حــوادث  نداشــتن   -4
از  موقــع  بــه  ارزیابــی   -6 پیشــگیرانه  عوامــل 
ــاالت حریــق  محیــط کار 7- ارتقــای ســطح احتم

کار. محیــط  در  ایمنــی  و 
دســتاوردهای  مهم تریــن  از  یکــی 
حفاظــت  بخــش  در  ویــژه  بــه  کســین  ا فــوالد 
ســرمایه های  مثابــه  بــه  انســانی  نیروهــای  از 
کنتــرل  موضــوع  در  ســریع  کنــش  وا انســانی، 
توســعه  اســت.  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
بــا  همزمــان  فرایندهــا  ایمنــی  و  تجهیــزات 
دیگــر  از  کشــور،  در  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
در  کســین  ا فــوالد  مهــم  دســتاوردهای 
شــمار  بــه  پرســنل  ســامت  حفــظ  راســتای 

. یــد می آ

اهداف و برنامه ها
بــرای  ســازمان ها  برنامــه  مهم تریــن 
ــردی  ــگاه راهب ــر ن ــش HSEE، تغیی ــعه بخ توس
مدیریــت  اســت.  بخــش  ایــن  بــه  نســبت 
محیط زیســت  و  ایمنــی  ســامت،  واحــد 
ــتای  ــتان در راس ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ش
تغییــرات راهبــردی، درنظــر دارد تــا اســتراتژی 
ــازمان  ــرای س ــت ب ــق مزی ــای خل ــر مبن ــود را ب خ
کــه  برنامه هایــی  از  یکــی  نمایــد.  پایه ریــزی 
ــود  ــه وج ــت ب ــق مزی ــرای خل ــه را ب ــد زمین می توان
ــاختار  ــود در س ــع موج ــه مناب ــژه ب ــه وی آورد، توج

اســت.  ســازمانی 
محدودیــت  بزرگ  تریــن  حاضــر  حــال  در 
ــت  ــی، محدودی ــع داخل ــان صنای ــود در می موج
منابــع شــامل منابــع آب، گاز و بــرق اســت کــه 
شــرکت ها  بــرای  مزیتــی  آن،  بــه  توجــه  بــدون 
ایمنــی  ســامت،  واحــد  نمی شــود.  ایجــاد 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  محیط زیســت  و 
ــوق  ــای ف ــه محدودیت ه ــم ب ــا عل ــتان، ب خوزس
خطــوط  نیــاز  مــورد  انــرژی  تامیــن  زمینــه  در 
تولیــد، کنتــرل و بهینه ســازی مصــرف انــرژی 
را جــزو ماموریت هــا و برنامه هــای مهــم خــود 
حــوادث  کنتــرل  همچنیــن  می کنــد.  عنــوان 
کنــار  در  انســانی  حــوادث  از  ناشــی  تبعــات  و 
ــه  ــد زمین ــرژی، می توان ــرف ان ــازی مص بهینه س
بــه  ســازمانی  مزیــت  خلــق  بــرای  مناســبی 

آورد.  وجــود 

مدیریت سبز
فــوالد  شــرکت  مدیریــت  اســتراتژی 
ویــژه ای  توجــه  همــواره  خوزســتان،  کســین  ا
یکــی  اســت.  داشــته  ســبز  مدیریــت  بــه 
و  ایمنــی  ســامت،  واحــد  برنامه هــای  از 
دســتیابی  کســین،  ا فــوالد  زیســت  محیــط 
محیــط  اســتاندارد  گواهینامه هــای  بــه 
ســاالنه  صــورت  بــه  آن هــا  ارتقــاء  و  زیســت 
ــی  ــای کیف ــب افزایــش معیاره ــه موج ــت ک اس
ســودآوری  و  الیندهــا  آ از  پیشــگیری  تولیــد، 

 . د می شــو
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــبز در ش ــت س مدیری
و  متــوازن  توســعه  ســمت  بــه  خوزســتان 
مهم تریــن  از  یکــی  برمــی دارد.  گام  پایــدار 
ــا و  الینده ه ــر آ ــرل موث ــرکت، کنت ــای ش ویژگی ه
حــذف وکمینه ســازی پتانســیل های آســیب 
صنایــع  ســایر  بــه  نســبت  محیط زیســت  بــه 
ــازی  ــده و بهینه س الین ــذف آ ــت. ح ــم رده اس ه
هموارســازی  ضمــن  زمینــه،  ایــن  در  منابــع 
راهبــرد  بخش هــا،  ســایر  در  توســعه  مســیر 

مناســبی را بــرای تکمیــل زنجیــره تولیــد و طــرح 
بنابرایــن  مــی آورد.  وجــود  بــه  فوالدســازی 
و  ایمنــی  ســامت،  واحــد  اساســی  راهبــرد 
ســبز،  مدیریــت  زمینــه  در  زیســت  محیــط 
ــان  ــای پنه ــری از ظرفیت ه کث ــری حدا بهره گی
در  امــن  محیــط  بــه  دســتیابی  بــرای  آشــکار  و 

اســت.  مضاعــف  ســودآوری  کنــار 
یکــی از برنامه هــا و اقدامــات مهــم واحــد 
HSEE، مدیریــت منابــع انســانی و ایمنــی آن هــا 
ــودآوری  ــبز و س ــداف س ــق اه ــتای تحق در راس
ــبز و  ــت س ــازی مدیری ــا پیاده س ــت. ب ــوده اس ب
ــن،  ــای نوی ــار راهبرده ــژه در کن ــر وی ــاذ تدابی اتخ
ســرمایه های  حفــظ  جهــت  در  بلنــدی  گام 
ــن  ــه ای ــه ب ــد. توج ــد ش ــته خواه ــانی برداش انس
کســین  ا فــوالد  کــه  می دهــد  نشــان  موضــوع 
محیــط  و  ایمنــی  ســامت،  واحــد  ویــژه  بــه 
ــد  ــطه فراین ــه واس ــا ب ــت، ت ــته اس ــت توانس زیس
قابــل  تضمینــی  ســود  ایمنــی،  و  نگهــداری 

آورد.  ارمغــان  بــه  شــرکت  بــرای  را  توجهــی 
پیرامــون  شــرکت  راهبــردی  سیاســت 
افزایــش  راســتای  در  ســبز  مدیریــت 
مصــرف  بهینه ســازی  و  کنتــرل  ســودآوری، 
ســبز  انــرژی  مســیر  در  برداشــتن  گام  و  انــرژی 
ــوالد  ــرکت ف ــبز در ش ــرژی س ــعه ان ــت. توس اس
ــداف  ــق اه ــر تحق ــاوه ب ــتان، ع ــین خوزس کس ا
و  ســودآوری  بــه  دســتیابی  بــرای  اســتراتژیک 
ــوالت  ــد محص ــق تولی ــب از طری ارزآوری مناس
بــا ارزش افــزوده بــاال، رهیافــت قابــل توجهــی را 
ــت و  ــانی، محیط زیس ــع انس ــعه مناب ــرای توس ب

می کنــد.  محقــق  انــرژی 

چشم انداز واحد سالمت، ایمنی و 
محیط زیست

و  جدیــد  مدیریــت  آمــدن  کار  روی  بــا 
منافــع  حفــظ  جهــت  در  سیاســت ها  تغییــر 
ســبز  محیط زیســت  آن هــا،  ایمنــی  کارکنــان، 
بزرگــی  تحــول  انــرژی،  مصــرف  بهینه ســازی  و 
ــی  ــد. یک ــود آم ــه وج ــین ب کس ــوالد ا ــرکت ف در ش
مدیرعامــل  نقــش  پیرامــون  مهــم  دالیــل  از 
تســهیلگر  نقــش  اخیــر،  تحــوالت  در  جدیــد 
فرایندهــا  پیشــبرد  و  تشــریح  در  ایشــان 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  بنابرایــن  اســت. 
در  اساســی  اهــداف  تحقــق  بــرای  خوزســتان 
محیط زیســت  و  ایمنــی  ســامت،  زمینــه 
هیچگونــه  چشــم انداز،  طــول  در  ویــژه  بــه 
و  نــدارد  خصوصــی  بــه  چالــش  و  مشــکل 
موفقیت هــای  مســیر،  ایــن  در  کــه  امیــد 
مدیریــت،  شــرکت،  نصیــب  چشــمگیری 
کســین  ا فــوالد  خانــواده  کل  و  کارکنــان 

شــود.  خوزســتان 
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مدیر خرید

سعید پراش

مدیر خدمات عمومی و رفاه

اسماعیل فرامرزی

معاون برنامه ریزی و توسعه

کریم ثابتی

مدیر سفارشات و انبارها

امین ویسی نژاد

گام بلند، در مسیر تولید

چتری که اکسین ایجاد می کند

قطب استقرار سیستم های نوین

نقطه ثقل توسعه

مدیر مالی

اسماعیل حمید

هوشمندی، رمز موفقیت
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مدیر بازاریابی و فروش

محمد هیزم بر

مدیر تأسیسات

مجتبی حدادیان

مدیر امور حقوقی و قراردادها

مرتضی دانش فرد

مدیر اجرای پروژه ها

ناصر روشنی

مدیر امور مهندسی

محسن توکلی

فرش قرمز اکسین

مهندسی راهبردی

ردپای تخصص و تعلق خاطر

آینده روشن در انتظار فوالد اکسین 
خوزستان

گامی برای جهانی شدن
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هوشمندی رمز سودآوری

ــای  ــن راهبرده ــت گذاری و تبیی ــه سیاس ــی در زمین ــم و اساس ــش مه ــی نق ــای مال ــروزه واحده ام
کســین  توســعه ای شــرکت ها، ســازمان ها و نهادهــای صنعتــی ایفــا می کننــد. شــرکت فــوالد ا
ــدف،  ــی ه ــای مال ــی از بازاره ــناخت کاف ــی و ش ــتانداردهای بین الملل ــت از اس ــا تبعی ــتان ب خوزس
ــای  ــه چالش ه گرچ ــاورد. ا ــان بی ــه ارمغ ــال 1400 ب ــرای س ــی را ب ــودآوری مطلوب ــت س ــته اس توانس
عمــده ای شــامل کاهــش پروژه هــای مرتبــط بــا نفــت و گاز پیرامــون ســودآوری شــرکت فــوالد 
فــروش  ســبد  تغییــر  و  مدیریــت  تغییــر  بــا  امــا  داشــت،  وجــود   1400 ســال  در  ویــژه  بــه  کســین  ا
بــار  بــه  کســین  ا ســودآوری  در  توجهــی  قابــل  رشــد  بــاال،  افــزوده  ارزش  بــا  محصــوالت  تولیــد  و 

ــت. ــردی اس ــرکت راهب ــن ش ــرای ای ــان ب ــده ای درخش ــش آین ــه نویدبخ ــت ک نشس

مدیر مالی

اسماعیل حمید
Interview with company history

برنامه ریــزی  بــه  مالــی  مدیریــت 
کنتــرل  هدایــت،  ســازماندهی،  اســتراتژیک، 
بــر  مدیریتــی  اصــول  و  مالــی  تعهــدات 
ــاره دارد.  ــازمان اش ــک س ــی در ی ــای مال دارایی ه
ــع  ــن مناب ــامل تامی ــی ش ــت مال ــدف از مدیری ه
دادن  تضمیــن  ســازمان،  بــرای  کافــی  مالــی 
موقــع،  بــه  بازپرداخــت  بــرای  ســهامداران  بــه 
ایجــاد  بودجــه،  از  کارآمــد  و  بهینــه  اســتفاده 
ــیر  ــن در مس ــرمایه گذاری ایم ــای س فرصت ه

اســت.  ســرمایه گذاری 
ــوان  ــار عن ــل چه ــی ذی ــت مال ــش مدیری نق
ــر  ــارت ب ــامل نظ ــه ش ــود ک ــیم بندی می ش تقس
فعالیت هــای حســابداری طرح هــای طوالنــی 
نظــارت  مالــی،  مــدارک  و  اســناد  حفــظ  و  مــدت 
ــی  ــاب های بانک ــادر و حس ــناد و اوراق به ــر اس ب
بــر  نظــارت  حســاب،  موقــع  بــه  جا به جایــی  و 
هزینه هــای  کنتــرل  و  بودجــه  تنظیــم  و  تهیــه 
بــرای  الزم  وجــوه  و  اعتبــارات  تامیــن  جــاری، 
طرح هــای  در  ســازمان  ســرمایه گذاری 

اســت. بلندمــدت 
شــامل  مالــی  مدیریــت  طرفــی  از 
از:  عبارتنــد  کــه  می شــود  بخــش  هشــت 
 -۳ مالــی  کنتــرل   -2 مالــی  برنامه ریــزی   -1
ــاختار  ــکل گیری س ــی 4- ش ــری مال تصمیم گی
تخصیــص    -6 ســرمایه  ســرمایه گذاری   -۵
کنتــرل   -8 پــول  موثــر  مدیریــت   -7 ســود 

. لــی ما
بین المللــی،  اســتانداردهای  اســاس  بــر 
تهیــه،  بنیــان  بــر  کــه  مالــی  مدیریــت  اهــداف 
واحــد  یــک  مالــی  منابــع  کنتــرل  و  تخصیــص 
 -1 از:  عبارتنــد  اســت  اســتوار  اقتصــادی 

بودجــه  کافــی  و  منظــم  عرضــه  از  اطمینــان 
بــه  کافــی  ســود  بازگشــت  از  اطمینــان   -2
اســتفاده  از  اطمینــان   -۳ ســهامداران 
امنیــت  از  اطمینــان   -4 مالــی  منابــع  از  بهینــه 
ــاختار  ــک س ــزی ی ــرمایه گذاری ۵- برنامه ری س
ــهامداران  ــرمایه س ــن س ــا بی ــرمایه ت ــت س درس
شــود.  برقــرار  تعــادل  ســازمان،  بدهی هــای  و 
مدیریــت  نقــش  عمــده  علــل  جملــه  از 
شــرکت های  و  نهادهــا  ســازمان ها،  در  مالــی 
ــازمان ها در  ــه س ــک ب ــه کم ــوان ب ــی، می ت صنعت
در  ســازمان ها  بــه  کمــک  مالــی،  برنامه ریــزی 
بــه  کمــک  بودجــه،  جمــع آوری  و  برنامه ریــزی 
بودجــه  تخصیــص  و  اســتفاده  در  ســازمان ها 
ــه  ــک ب ــت آمده، کم ــه دس ــه ب ــا بودج ــی ی دریافت
حســاس  تصمیم گیری هــای  در  ســازمان ها 
ــش  ــودآوری و افزای ــود س ــه بهب ــک ب ــی، کم مال
اشــاره  ســازمان ها  یــا  شــرکت ها  کلــی  ارزش 

داشــت.

اکسین و مدیریت مالی
ســازمان ها،  مهــم  اهــداف  از  یکــی 
صنعتــی،  مختلــف  نهادهــای  و  شــرکت ها 
ــت  ــل از آن اس ــد حاص ــظ درآم ــوددهی و حف س
حاشــیه  نرخ هــای  بــا  مســتقیم  ارتبــاط  کــه 
مربــوط  نســبت های  مهم تریــن  دارد.  ســود 
ســود  حاشــیه  شــامل  ســود  حاشــیه  بــه 
حاشــیه  و  عملیاتــی  ســود  حاشــیه  ناخالــص، 
واحــد  اینکــه  ضمــن  می شــود.  خالــص  ســود 
در  را  خــود  وظایــف  بایــد  مالــی  مدیریــت 
تعییــن  نیــاز،  مــورد  ســرمایه  بــرآورد  زمینــه 
وجــوه  منابــع  انتخــاب  ســرمایه،  ســاختار 

مدیریــت  نقــد،  وجــوه  ســرمایه گذاری  نقــد، 
ــتی  ــه درس ــازمان ب ــی س ــرل مال ــودی و کنت موج
مطلوبــی  مالــی  وضعیــت  تــا  دهــد  انجــام 

شــود. پدیــدار 

بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
صنعــت  مهــم  شــرکت های  از  یکــی  عنــوان 
مناســبات  گرفتــن  درنظــر  بــا  همــواره  فــوالد، 
مناســبی  راهبــرد  دنیــا،  روز  اقتصــادی  و  مالــی 
اتخــاذ  مالــی  سیاســت های  پیشــبرد  بــرای 
کــرده اســت. مهم تریــن و کلیدی تریــن نکتــه 
در  کســین  ا فــوالد  شــرکت  وضعیــت  دربــاره 
تغییــر  گذشــته،  ســال  بــه  نســبت   1400 ســال 
فــوالد  بــازار  و  کشــور  اقتصــادی  شــرایط 
در  وضــوح  بــه  را  آن  نتایــج  می تــوان  کــه  اســت 
بــا  مرتبــط  پروژه هــای  محســوس  کاهــش 
گاز  و  نفــت  شــامل   مختلــف  وزارتخانه هــای 
ســال  در  اینکــه  علی رغــم  کــرد.  مشــاهده 
بــه  نفتــی  شــرکت های  پروژه هــای  جــاری 

رشــد  دالیــل  جملــه  از 
محصــوالت  ســودآوری 
اکســین  فــوالد  شــرکت 
می تــوان بــه تغییــر مدیریــت 
از  مدیــری  آمــدن  کار  روی  و 
جنــس بدنــه اکســین و آشــنا 
اشــاره  سیســتم  اجــزای  بــا 

د کــر
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دولــت  تغییــر  بــا  امــا  رســید،  ممکــن  حداقــل 
ــژه  ــه وی ــا ب ــه فراینده ــد ب ــادی جدی ــگاه اقتص و ن
ــزوده  ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص ــه تولی در زمین
در صنعــت فــوالد، رخدادهــای نوینــی در ایــن 

گرفــت.  صــورت  زمینــه 
 490 بــه  نزدیــک  گذشــته  ســال  در 
ســود  از  درصــد   2۵ شــامل  تومــان  میلیــارد 
کســین خوزســتان،  عملیاتــی شــرکت فــوالد ا
بــه  گــوره  نفــت  انتقــال  لولــه  خــط  پــروژه  بــه 
اســاس  بــر  داشــت.  اختصــاص  جاســک 
صورت هــای مالــی حسابرســی شــده شــرکت 
 ،1۳99 ســال  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
عملیاتــی  ســود  بــه  دســتیابی  بــا  شــرکت  ایــن 
شــامل190  تومانــی  میلیــارد   800 و  هــزار  یــک 
و  نفــت  پروژه هــای  بــا  مرتبــط  تومــان  میلیــارد 
گاز و 490 میلیــارد تومــان مرتبــط بــا پــروژه گــوره 
را  توجهــی  قابــل  رشــد  توانســت  جاســک،  بــه 

نمایــد. تجربــه 

فعالیت هــای  مهــم  مــوارد  از  یکــی 
کســین خوزســتان  ــرکت فــوالد ا اقتصــادی ش
بخــش  کــردن  پیــدا  ادامــه   ،1400 ســال  در 
گاز  و  نفــت  بــا  مرتبــط  پروژه هــای  از  کوچکــی 
مــاه  دی  در  کــه  بــود  جاســک  بــه  گــوره  پــروژه  و 
اســاس  بــر  رســید.  اتمــام  بــه  جــاری  ســال 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  مالــی  صورت هــای 
 ،1400 ســال  نخســت  ماهــه   6 طــی  خوزســتان 
پــروژه  در  کســین  ا مشــارکت  از  حاصــل  ســود 
مرتبــط  پروژه هــای  ســایر  و  جاســک  بــه  گــوره 
میلیــارد   ۳00 درحــدود  رقمــی  گاز،  و  نفــت  بــا 
گذشــته،  ســال  بــه  نســبت  کــه  بــود  تومــان 
نشــان  را  ســودآوری  چشــمگیر  کاهــش 
عملیاتــی  ســود  کل  اینکــه  ضمــن  می دهــد. 
ــی در  ــال، رقم ــت س ــه نخس ــرای 6 ماه ــرکت ب ش
حــدود یــک هــزار و ۳00 میلیــارد تومــان بــه ثبــت 

. رســید
نفــت  بــه  مربــوط  پروژه هــای  اینکــه  بــا 
چشــمگیری  کاهــش  جــاری  ســال  در  گاز  و 
ــا  ــا آماره ــرد، ام ــدا ک ــته پی ــال گذش ــه س ــبت ب نس
شــرکت  عملیاتــی  ســود  کــه  می دهــد  نشــان 
رشــد   ،1۳99 ســال  بــه  نســبت   1400 ســال  در 

قابــل توجهــی داشــته اســت. از جملــه دالیــل 
فــوالد  شــرکت  محصــوالت  ســودآوری  رشــد 
روی  و  مدیریــت  تغییــر  بــه  می تــوان  کســین  ا
و  کســین  ا بدنــه  جنــس  از  مدیــری  آمــدن  کار 
ــه  ــا اینک ــرد. ب ــاره ک ــتم اش ــزای سیس ــا اج ــنا ب آش
هیئــت  حــوزه  در  ویــژه  بــه  عمــده  تغییــرات 
خوبــی  خبــر  نمی توانــد  شــرکت ها  مدیــره 
امــا  باشــد،  پایــدار  اقتصــادی  رشــد  بــرای 
آقــای  جنــاب  آمــدن  کار  روی  بــا  خوشــبختانه 
چالش هــای  از  بســیاری  آســیابان،  مهنــدس 
ــت  ــان، مدیری ــاز کار ایش ــان آغ ــدی در هم فراین

شــد.  کنتــرل  و 
کــه  مهــم  رخدادهــای  از  دیگــر  یکــی 
بودجــه  برنامــه  تحقــق  بــرای  را  امیــدواری 
ســال  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
میلیــارد   ۵00 و  هــزار  دو  حــدود  رقــم  بــه   1400
در  عمــده  تغییــر  داد،  افزایــش  تومــان 
ــبد  ــا تغییــر س ــود. ب ــد ب سیاســت فــروش و تولی
ــین  کس ــرکت ا ــادن ش ــد و گام نه ــروش و تولی ف
افــزوده  ارزش  بــا  ورق هــای  تولیــد  مســیر  در 
دســتخوش  فــروش  و  تولیــد  مقــدار  بــاال، 
پــای  کــه  طــوری  بــه  شــد.  بزرگــی  تحــوالت 
ارزش  بــا  تولیــدات  مســیر  در  گذاشــتن 
لیــاژی  افــزوده بــاال بــه ویــژه در تولیــد ورق هــای آ
قــرار  کســین  ا ســازمان  انحصــار  در  کــه   API و 
بــرای  را  زمینــه  کــه  بــود  درایتــی  جملــه  از  دارد، 
 1400 ســال  در  شــرکت  مطلــوب  ســودآوری 

آورد. فراهــم 

اکسین و چالش های مالی
شــرکت  چالش هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
مســیر  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
زمــان  از  نخســتین بار  بــرای  کــه  ســودآوری 
مســتقیم  مواجهــه  در  شــرکت  راه انــدازی 
محتــرم  مدیــره  هیئــت  و  مدیرعامــل  بــا 
میــزان  بــه  نقــدی  ســود  توزیــع  شــد،  نمایــان 
ســال  در  ســهامداران  بــه  تومــان  میلیــارد   900
1400 بــود. بــا توزیــع ۵0 درصــدی ســود حاصــل 
بــه   1۳99 ســال  در  محصــوالت  فــروش  از 
بزرگــی  چالــش   ،1400 ســال  طــی  ســهامداران 
بــه  کســین  ا شــرکت  نقدینگــی  فراینــد  بــرای 
ــود  ــه ای ب ــه گون ــزرگ ب ــش ب ــن چال ــد. ای ــود آم وج
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــتین بار ش ــرای نخس ــه ب ک
بــا  گــردش،  در  ســرمایه  لحــاظ  از  خوزســتان 

شــد.  مواجــه  منابــع  محســوس  کاهــش 
از  حاصــل  ســود  بــا  نســبت  در  وقتــی 
از  نقــدی  ســرمایه  میــزان  ایــن  فــروش، 
شــرکت های صنعتــی خــارج می شــود، اولیــن 
پیرامونــی،  چالش هــای  رفــع  بــرای  راهبــرد 
گــون  گونا روش هــای  بــه  نقدینگــی  تزریــق 

فــوالد  شــرکت  مالــی  واحــد  نظــر  از  اســت. 
کســین خوزســتان، توزیــع ایــن میــزان ســود  ا
نبــود،  اقتصــادی  تنهــا  نــه  جــاری،  ســال  طــی 
هرچــه  شــدن  مقــروض  بــرای  را  زمینــه  بلکــه 
ــرکت  ــن ش ــم  آورد. بنابرای ــرکت فراه ــتر ش بیش
تامیــن  بــرای  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
وام  اخــذ  ســمت  بــه  اســت  ناچــار  نقدینگــی 
گام  بانک هــا  از  ریالــی  تســهیات  دریافــت  و 
چالــش  یــک  خــود  خــودی  بــه  ایــن  و  بــردارد 
شــمار  بــه  صنعتــی  ســازمان های  بــرای  بــزرگ 

 . یــد می آ
کــه  فــوق  چالــش  حــل  بــرای  راه  بهتریــن 
ــتان  ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــی ش ــد مال واح
تقدیــم  زمینــه  ایــن  در  را  خــود  پیشــنهادهای 
نقدینگــی  تزریــق  کــرد،  محتــرم  ســهامداران 
تولیــد  چرخــه  دل  در  ســودآوری  از  حاصــل 
حاصــل  ســود  بتــوان  آن  طریــق  از  تــا  اســت 
افــزوده  ارزش  بــه  را  محصــوالت  فــروش  از 
ــیم  ــر تقس گ ــه ا ــن اینک ــرد. ضم ــل ک ــر تبدی باالت
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــهامداران ش ــه س ــود ب س
می گرفــت،  صــورت   1401 و   1400 نوبــت  دو  در 
ممکــن  حداقــل  بــه  اقتصــادی  چالش هــای 

 . می رســید
آمــده،  وجــود  بــه  چالش هــای  علی رغــم 
ســمتی  بــه  شــرکت  کان  مدیریــت  سیاســت 
ــا،  ــع و چالش ه ــع موان ــن رف ــد ضم ــا بتوان ــت ت رف
بــه  شــرکت  بــرای  را  توجهــی  قابــل  ســودآوری 
ارمغــان آورد. بــه همیــن منظــور ســه کار عمده 
طــی ســال 1400 صــورت گرفــت کــه عبارتنــد از: 
محصــوالت  تولیــد  و  فــروش  ســبد  تغییــر   -1
افــزوده  ارزش  بــا  محصــوالت  ســمت  بــه 
طریــق  از  صــادرات  فراینــد  بازگشــت    -2 بــاال 
واســطه های  حــذف  و  شــرکت  بازرگانــی  کارت 
بــا  مناســب  تعامــل   -۳ فــروش  بین المللــی 
خصــوص  بــه  ویــژه  تســهیات  اخــذ  و  بانک هــا 
از بانــک تجــارت؛ بــه طــوری کــه بــه پشــتوانه نام 
کســین، مدیریــت کارآمــد و گــردش نقدینگی  ا
بــاال، اخــذ چهــار برابــری ســرمایه در گــردش و 
اعتبــارات اســنادی از طریــق بانک هــا بــه ویــژه 

بانــک تجــارت تحقــق یافــت. 
در  کارکنــان  رضایــت  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
شــرکت  مالــی  واحــد  برنامه هــای  اولویــت 
ــته و دارد،  ــرار داش ــتان ق ــین خوزس کس ــوالد ا ف
ــی  ــل توجه ــهیات قاب ــاری تس ــال ج ــی س ــذا ط ل
ــه در  ــد ک ــه ش ــرم ارائ ــنل محت ــان و پرس ــه کارکن ب
شــرکت های  ســایر  بــا  نســبت  در  و  خــود  نــوع 
بــه  بلکــه  بــود  بی نظیــر  تنهــا  نــه  صنعتــی، 
کــه بــرای نخســتین بار  جــرات می تــوان گفــت 
چنیــن  صنعتــی  شــرکت  یــک  کشــور  در 
خــود  کارکنــان  بــرای  را  ویــژه ای  تســهیات 

مهــم  اهــداف  از  یکــی 
و  شــرکت ها  ســازمان ها، 
نهادهــای مختلــف صنعتــی، 
درآمــد  حفــظ  و  ســوددهی 

اســت آن  از  حاصــل 
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درنتیجــه  موضــوع،  ایــن  و  می گیــرد  نظــر  در 
کان  مدیریــت  اســتراتژیک  هم آمیختگــی 

اســت.  شــرکت  بدنــه  بــا  کســین  ا مجموعــه 

اکسین و چشم انداز مالی
چشــم اندازی های  تبییــن  و  تعریــف 
اقتصــادی  شــرایط  بــا  مســتقیم  ارتبــاط  مالــی، 
ــوان  ــر نمی ت ــن نظ ــه از ای ــی دارد ک ــی و خارج داخل
وضعیــت  بــا  رابطــه  در  مشــخصی  پیش بینــی 
ضمــن  داشــت.  جهــان  در  کان  اقتصــادی 
ــت  ــی وضعی ــی از پیش بین ــش مهم ــه بخ اینک
بــه  صنعتــی  شــرکت های  چشــم انداز 
کــه  دارد  ارتبــاط  ســازمان ها  داخلــی  نیروهــای 
انتظــار  در  مطلوبــی  چشــم انداز  نظــر،  ایــن  از 
گــر  ا کــه  چرا اســت؛  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
پرســنل  و  مدیریــت  همــت  بــا  مســیر  همیــن 
در  تغییــری  و  بــرود  پیــش  شــرکت  محتــرم 
مختلــف  بخش هــای  مدیریــت   ترکیــب 
رشــد  شــاهد  بایــد  مطمئنــا  نگیــرد،  صــورت 
بــود.   1401 ســال  در  کســین  ا فــوالد  اقتصــادی 
مشــکات  و  چالش هــا  اینکــه  علی رغــم 
می شــود،  پیش بینــی  آینــده  ســال  در  زیــادی 

ــرکت در  ــودآوری ش ــه س ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــا نبای ام
دو   ،1401 ســال  در  ویــژه  بــه  چشــم انداز  طــول 

می شــود.  پیش بینــی  جــاری  ســال  برابــر 
توســعه ای  مهــم  طرح هــای  از  یکــی 
وضعیــت  بــا  مســتقیم  ارتبــاط  کــه  شــرکت 
کســین دارد، طــرح فوالدســازی  چشــم انداز ا
مناســبی  اقدامــات  و  رایزنی هــا  کــه  اســت 
ایــن  زودتــر  هرچــه  راه انــدازی  راســتای  در 
جملــه  از  گرفــت.  صــورت  توســعه ای  واحــد 
زمینــه،  ایــن  در  شــرکت  مهــم  اقدامــات 
شــرکت های  بــا  مناســب  تعامــات  و  رایزنــی 
ــه  ــن اینک ــود. ضم ــی ب ــی و خارج ــکار داخل پیمان
ــن  ــرای تامی ــورگ ب ــی هامب ــک مل ــت بان ــا موافق ب
در  فوالدســازی  ملــی  پــروژه  نیــاز  مــورد  ارز 
انتظــار  خوزســتان،  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
مــی رود کــه در ســال آینــده و بــا همــت و یــاری 
پــروژه  کلنــگ  محتــرم،  ســهامداران  و  دولــت 

شــود.  زده  زمیــن  بــر  فوالدســازی 

ملــی  بانــک  موافقــت  بــا 
تامیــن  بــرای  هامبــورگ 
ملــی  پــروژه  نیــاز  مــورد  ارز 
فوالدســازی در شــرکت فــوالد 
انتظــار  خوزســتان،  اکســین 
ــده  ــال آین ــی س ــه ط ــی رود ک م
و بــا همــت و یــاری دولــت و 
کلنــگ  محتــرم،  ســهامداران 
پــروژه فوالدســازی بــر زمیــن 

شــود زده 
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چتری که اکسین ایجاد می کند

تولیــد،  بهــره وری  افزایــش  بــرای  تولیــدی  وســازمان های  شــرکت ها  از  بســیاری  امــروزه 
اجــرا  و  طراحــی  کارکنــان  رفــاه  ســطح  افزایــش  راســتای  در  را  متعــددی  و  متنــوع  برنامه هــای 
کســین خوزســتان نیــز در راســتای توســعه رفــاه عمومــی کارکنــان و  می کننــد. شــرکت فــوالد ا
ــا  ــه عمدت ــت ک ــانده اس ــرا رس ــه اج ــه مرحل ــی را ب ــای متنوع ــد، برنامه ه ــص و متعه ــنل متخص پرس

می شــود. حمل ونقــل  و  ورزش  محیط زیســت،  غــذا،  عمومــی،  خدمــات  حــوزه  شــامل 

مدیر خدمات عمومی و رفاه 

اسماعیل فرامرزی بابادی 

می تــوان  را  کارکنــان  رفاهــی  خدمــات 
و  ســازمان ها  کــه  کــرد  عنــوان  خدماتــی  جــزو 
کارمنــدان  رفــاه  توســعه  جهــت  شــرکت ها 
خدمــات  ایــن  می کننــد.  وضــع  مجموعــه  یــک 
دربرمی گیــرد  را  امکانــات  از  وســیعی  طیــف 
کــه شــامل فراهــم کــردن امکانــات آموزشــی، 
ســامتی  بــه  مربــوط  امــور  بــه  رســیدگی 
ــات  ــن امکان ــا تامی ــان و ی ــی کارکن جســمی و روح
زندگــی  مایحتــاج  و  الزم  اقــام  تهیــه  بــرای  الزم 
ــت  ــل و محیط زیس ــان، حمل ونق ــه کارکن روزان

. د می شــو
شــرکت  رفــاه  و  عمومــی  خدمــات  واحــد 
یکــی  عنــوان  بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
اداری  معاونــت  زیرمجموعــه  واحدهــای  از 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  مالــی  و 
ــات  ــنل، خدم ــر پرس ــدود 200 نف ــا ح ــه ب ــت ک اس
شــامل  مختلــف  زمینه هــای  در  متعــددی 
محیط زیســت  و  غــذا  ورزش،  حمل ونقــل، 
ارائــه می دهــد. ایــن واحــد بــه عنــوان واحــدی 
زمینه هــای  می توانــد  کاربــردی،  و  فعــال 
انگیــزه  نیــز  و  تولیــد  بهــره وری  افزایــش 
پرســنل  میــان  در  را  بــاال  راندمــان  بــا  فعالیــت 
ــعه  ــن توس ــطه آن، ضم ــه واس ــا ب ــد ت ــاد نمای ایج
ارزش  بــا  و  اســتراتژیک  محصــوالت  تولیــد 
و  کارکنــان  رفاهــی  امنیــت  بــاال،  افــزوده 

شــود.  فراهــم  آن هــا  خانواده هــای 

عمومــی  خدمــات  دســتاوردهای 
اکســین فــوالد 

و  شــرکت ها  از  بســیاری  امــروزه 
افزایــش  بــرای  تولیــدی  ســازمان های 
و  متنــوع  برنامه هــای  تولیــد،  بهــره وری 
رفــاه  ســطح  افزایــش  راســتای  در  را  متعــددی 

شــرکت  می کننــد.  اجــرا  و  طراحــی  کارکنــان 
راســتای  در  نیــز  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
پرســنل  و  کارکنــان  عمومــی  رفــاه  توســعه 
را  متنوعــی  برنامه هــای  متعهــد،  و  متخصــص 

اســت. رســانده  اجــرا  مرحلــه  بــه 
بــه  رفــاه  و  عمومــی  خدمــات  واحــد 
زیرمجموعــه  واحدهــای  از  یکــی  عنــوان 
فــوالد  شــرکت  مالــی  و  اداری  معاونــت 
 200 حــدود  بــا  کــه  اســت  خوزســتان  کســین  ا
ــه  ــود ک ــد می ش ــج واح ــامل پن ــنل،  ش ــر پرس نف
تربیــت   -2 عمومــی  خدمــات   -1 از:  عبارتنــد 
 -4 ســبز  فضــای   -۳ ســالم  تفریحــات  و  بدنــی 

محیــط  نگهداشــت   -۵ نقلیــه  امــور 
شــرکت  عمومــی  رفــاه  و  خدمــات  واحــد 
و  حمایــت  بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
محتــرم  مدیرعامــل  و  هیئت مدیــره  درایــت 
دســتاوردهای  توانســت  و  گذشــته  ســال  در 
قابــل توجهــی را در زمینــه خدمــات عمومــی و 
ایــن  عملکــرد  از  بخشــی  کــه  آورد  فراهــم  رفــاه 
عمومــی  خدمــات  حــوزه  در  ویــژه  بــه  شــرکت 
عبارتنــد   1۳99 ســال  دوم  ماهــه  شــش  طــی 
خدمــات  پرســنل  بهداشــت  آمــوزش   -1 از: 
کاهــش  و  غــذا  کیفیــت  افزایــش   -2 عمومــی 
بنــدی  بســته   -۳ غیرضــروری  هزینه هــای 
ــه  ــک ب ــرای کم ــی ب ــواد غذای ــم م ــزار قل ــد ه یکص
در  کرونــا  بیمــاری  از  دیــده  آســیب  اشــخاص 
ایجــاد   -۳ اجتماعــی  مســئولیت های  قالــب 
هــزار   ۳0 طبــخ  جهــت  صحرایــی  آشــپزخانه 
پــرس غــذا در روز بــرای ســیل زدگان درقالــب 
و  پذیرایــی   -4 اجتماعــی  مســئولیت های 
و  ســمینارها  جشــن ها،  بــه  ســرویس دهی 
برون ســازمانی  و  ســازمانی  درون  مراســمات 
مغایرت هــای  مــورد   170 از  بیــش  رفــع   -۵

عمومــی. خدمــات  واحــد  بهداشــتی  و  ایمنــی 
ــتاوردهای  ــت دس ــته اس ــد توانس ــن واح ای
عمومــی  خدمــات  زمینــه  در  را  توجهــی  قابــل 
طــی  عملکــرد  ایــن  از   بخشــی  کــه  آورد  فراهــم 
برنامــه  در  تنــوع   -1 از:  عبارتنــد   1400 ســال 
ــی  ــوی غذای ــه من ــذا ب ــدل غ ــش م ــی و افزای غذای
ــذا در  ــرس غ ــزار پ ــع 400 ه ــخ و توزی ــه، طب 2- تهی
ــورت  ــه ص ــذا  ب ــت غ ــازی و پخ ــال ۳- آماده س س
سیســتم  ارتقــاء    -4 آشــپزخانه  در  روزانــه 
رزرواســیون غــذا 4-  پذیرایــی از مهمان هــای 
ــترش و چیدمان  ــالن vip ۵-  گس ــرکت در س ش
رســتوران  آماده ســازی   -6 غذایــی  مــواد  انبــار 
مهمان هــا  از  پذیرایــی  جهــت  یــک  شــماره 
جهــت  عمومــی  بهداشــت  دوره  برگــزاری   -7
 -8 آبدارخانه هــا  و  انبــار  آشــپزخانه،  پرســنل 
در  مهمانــان  از  پذیرایــی  و  تــاالر  آماده ســازی 
کــردن  برطــرف   -9 مختلــف  مناســبت های 
آبدارخانــه   21 حــدود  بهداشــتی  مغایرت هــای 
قنــد  و  چــای  تهیــه   -10 شــرکت  ســطح  در 
ــرکت  ــان ش ــک از کارکن ــر ی ــرای ه ــته بندی ب بس
ســطح  در  کرونــا  بیمــاری  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
بــه  شــيريني  پكيــج  توزيــع  و  تهيــه   -11 کشــور 
ــام  ــول )ص( و ام ــرت رس ــبت والدت حض مناس
شــرکت  پرســنل  جهــت  )ع(  صــادق  جعفــر 
بــه  آجیــل  پكيــج  توزيــع  و  تهيــه  مجــوز   -12

.1400 ســال  نــوروز  عیــد  مناســبت 

زمینــه  در  اکســین  دســتاوردهای 
ســالم تفریحــات  و  بدنــی  تربیــت 

معظــم  مقــام  فرمایــش  بــه  توجــه  بــا 
ی  »وظیفــه  ورزش  خصــوص  در  رهبــری 
اســت  ایــن  کشــور  مســئوالن  و  دولــت  اصلــی 
ورزشــکاری  روح  و  ورزش  بــه  اشــتیاق  کــه 
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کننــد.«،  زنــده  مــردم  در  را  خواهــی  ورزش  و 
قابــل  خدمــات  کســین،  ا فــوالد  شــرکت 
ایجــاد  و  تربیت بنــدی  زمینــه  در  را  توجهــی 
تفریحــات ســالم ارائــه کــرده اســت کــه برخــی 
 1۳99 ســال  دوم  ماهــه  شــش  طــی  آن هــا  از 
شــطرنج  تیــم  اعــزام  پیگیــري   -1 از:  عبارتنــد 
در  شــرکت   -2 ایتالیــا  جهانــی  مســابقات  بــه 
 -۳ فرنگــی  کشــتی  برتــر  لیــگ  مســابقات 
جهــت  ســوارکاری  آموزشــی  دوره  برگــزاری 
ــداري  ــان 4- خری ــای ایش ــنل و خانواده ه پرس
ســالن  تجهیــز  جهــت  ورزشــی  وســایل 
ــب  ــتان در قال ــتان خوزس ــی اس ــروي انتظام نی
تیــم  اعــزام    -۵ اجتماعــی  مســئولیت هاي 
مســابقات  بــه  خوزســتان  اســتان  جانبــازان 
ــی  ــئولیت هاي اجتماع ــب مس ــوري در قال کش
کارگــران  مجــازي  مســابقات  در  شــرکت    -6
مســابقات  در  شــرکت    -7 دوره  دو  در  کشــور 

دوره. دو  در  کشــور  کارگــران  مجــازي 
ــتاوردهای  ــت دس ــته اس ــد توانس ــن واح ای
و  بدنــی  تربیــت  زمینــه  در  را  توجهــی  قابــل 
تفریحــات ســالم فراهــم آورد کــه بخشــی از  این 
عملکــرد طــی ســال 1400 عبارتنــد از: 1- برگــزاری 
جهــت  جوایــز  اهــداء  و  مجــازی  مســابقات 
شــروع   -2 ایشــان  خانواده هــای  و  پرســنل 
در  شــرکت  جهــت  فوتســال  تیــم  تمرینــات 
ــم  ــات  تی ــروع تمرین ــدرو ۳- ش ــابقات ایمی مس
تنیــس روی میــز جهــت شــرکت در مســابقات 
ایمیــدرو 4- مســاعدت و همــکاری بــا باشــگاه 
در  خوزســتان  اســتقال  ورزشــی  فرهنگــی 
توزیــع   -۵ اجتماعــی  مســئولیت های  قالــب 
مختلــف  واحدهــای  بیــن  ورزشــی  وســایل 

. شــرکت

زمینــه  در  اکســین  دســتاوردهای 
ســبز فضــای 

کســین  ا فــوالد  شــرکت  ســبز  فضــای 
خوزســتان بــه مســاحت  16 هکتــار اســت کــه 
زمینــه  ایــن  در  شــده  ارائــه  خدمــات  جملــه  از 
می تــوان   1۳99 ســال  دوم  ماهــه  شــش  طــی 
و  تهیــه   -1 داشــت:  اشــاره  ذیــل  مــوارد  بــه 
جهــت  آپارتمانــی  گلــدان  عــدد   400 خریــد 
نخل هــای  کاشــت  و  تهیــه   -2 کارکنــان  دفاتــر 
بلــوار  در  فونیکــس  نخــل  و  پالــم  زینتــی 
درخــت  اصلــه   16 کاشــت  و  تهیــه   -۳ شــرکت 
نخــل  درخــت  اصلــه   12 و  ســاله   16 زینتــی  پالــم 
لوله کشــی    -4 بلوارهــا  در  فونیکــس  زینتــی 
محوطــه  در  بارانــی  آبیــاری  سیســتم  ایجــاد  و 
بــه  طبیعــی  زه کــش  ایجــاد   -۵ تفریحــی  پــارک 
وســیله  زیرســازی  محوطــه بــا ماســه 6- شــروع 
توســعه شــبکه آب خــام فضــای ســبز و ایجــاد 

کهــور  درخــت  کاری  وا  -7 قطــره ای  آبیــاری 
ســاختمان  مجــاور  اصلــه  یکصــد  تعــداد  بــه 
ــبز  ــای س ــاد فض ــعه و ایج ــرداری 8- توس بهره ب

ســقفی. جرثقیل هــای  دفاتــر  مجــاور 
توانســته  مذکــور  واحــد  اینکــه  ضمــن 
زمینــه  در  را  قبولــی  قابــل  عملکــرد  اســت 
بــه  خــود  از   1400 ســال  طــی  ســبز  فضــای 
در  عملکردهــا  از  بخشــی  کــه  بگــذارد  جــای 
جانمایــی  و  خریــد   -1 از:  عبارتنــد  زمینــه  ایــن 
گلــدان دفاتــر ســاختمان هاشــم زاده و ســایر 
کار  لبــاس  تهیــه   -2 شــرکت  اداری  دفاتــر 
کلــی  هــرس   -۳ ســبز  فضــای  پرســنل  جهــت 
 -4 شــرکت  ســطح  در  کنوکارپــوس  درختــان 
در  زمســتانه  فصلــی  گل هــای  کاشــت  شــروع 
جنــب  گلدان هــای  جانمایــی   -4  1400 ســال 
ســبز  تــوری  نصــب   -۵ کارت زنــی  ســاختمان 
شــروع   -6 آمــوزش  ســاختمان  راه رو  جنــب 
ــره ای درب  ــاری قط ــازن و آبی ــب مخ ــروژه نص پ
16هــزار  آب  مخــازن  جانمایــی   -7 ترانزیــت 
در  محوطــه  قطــره ای  آبیــاری  جهــت  لیتــری 
لــی  آ کــود  انــواع  خریــد  و  تهیــه   -8 ترانزیــت 
جهــت  پیچــک  تولیــد  و  تکثیــر   -9 ک  خــا و 
کاشــت در شــرکت 10- به ســازی و زیباســازی 
و  تهیــه   -11 هاشــم زاده  ســاختمان  ورودی 
مدیــران  دفاتــر  جهــت  کواریــوم  آ جانمایــی 
شــرکت  داخلــی  فلکــه  آبنمــای  راه انــدازی   -12
جهــت  دیــواری  گلدان هــای  نصــب   -1۳
ــاختمان  ــای س ــورها و راه پله ه ورودی آسانس
گلدان هــای  رنگ آمیــزی   -14 هاشــم زاده 
ســطح  و  هاشــم زاده  ســاختمان  ورودی 

. شــرکت

ــور  ــه ام ــین در زمین ــتاوردهای اکس دس
نقلیــه

فعالیت هــای  ماهیــت  بــه  توجــه  بــا 
امــور نقلیــه شــامل نظــارت دقیــق بــر قــراداد 

پرســنل  ذهــاب  و  ایــاب  و  ســبک  حمل ونقــل 
در  توجهــی  قابــل  دســتاوردهای  شــرکت، 
ایــن زمینــه بــه منصــه ظهــور رســید کــه برخــی 
دوم  ماهــه  شــش  طــی  دســتاوردها  ایــن  از 
تمدیــد  و  پیگیــری   -1 از:  عبارتنــد   1۳99 ســال 
ذهــاب  ایــاب  و  ســبک  حمل ونقــل  قــرارداد 
مداربســته  دوربین هــای  نصــب   -2 پرســنل 
و  ایــاب  و  کارکنــان  خودروهــای  پارکینــگ  در 
و  ایــاب  ســرویس  نمــودن  فراهــم   -۳ ذهــاب 
شــرکت  محتــرم  خانواده هــای  جهــت  ذهــاب 
 -4 کارکنــان(  خانواده هــای  آموزشــی  )دوره 
پارکینــگ  توســعه  خصــوص  در  پیگیــری 
شــرکت  کارکنــان  شــخصی  خودروهــای 
و  ایــاب  پارکینــگ  در  آبســردکن  نصــب   -۵
از  اســتفاده  دســتورالعمل  تنظیــم   -6 ذهــاب 

اســتیجاری. خودروهــای 
ــت  ــته اس ــور توانس ــد مذک ــن واح همچنی
زمینــه  در  را  توجهــی  قابــل  دســتاوردهای 
آورد  دســت  بــه   1400 ســال  طــی  حمل ونقــل 
کــه شــامل مــوارد ذیــل می شــود: 1- جابجایــی 
ســاختمان  از  راننــدگان  کانکس هــای 
نصــب   -2 کارت زنــی  در  بــه  قدیــم  اداری 
جهــت  کارت زنــی  جنــب  مداربســته  دوربیــن 
توزیــع  و  تهیــه   -۳ راننــدگان  کانکس هــای 
مناســبت  بــه  راننــدگان  بــه  شــکات  پکیــج 
جهــت  کار  لبــاس  تهیــه    -4 حمل و نقــل  روز 
پیگیــری    -۵ ســبک  حمل ونقــل  راننــدگان 
در  راننــدگان  جهــت  تکمیلــی  بیمــه  انجــام  و 
مــواد  و  ماســک  توزیــع   -6 جدیــد  قــرارداد 
ضدعفونی کننــده بیــن کلیــه راننــدگان طــرف 
و  درون  ماموریت هــای  انجــام   -7 قــرارداد 
ارســال   -8 غیــره(  و  )ســازمانی  اســتانی  بــرون 
قالــب  در  مختلــف  ارگان هــای  بــه  خــودرو 
ــارت  ــرکت 9- نظ ــی ش ــئولیت های اجتماع مس
ذهــاب،  و  ایــاب  پارکینگ هــای  نظافــت  بــر 
کانکــس  محوطــه  شــخصی،  خودروهــای 
محــل  کانکس هــای  تجمیــع  و  راننــدگان 
ســاختمان  محوطــه  در  راننــدگان  اســتراحت 
ســرویس های  برقــراری   -10 قدیــم  اداری 
برگشــت کارکنــان بــه منــزل در ســاعت 1۳ 11- 
اســتیجاری  خودروهــای  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
واحدهــای  اختیــار  در  ســبک  حمل ونقــل 
دقیقــی  نظــارت  و  بودنــد  شــرکت  مختلــف 
امــور  نبــود،  مطلــوب  خدمــات  ارائــه  جهــت 
ــد  ــه آن واح ــا ب ــت خودروه ــت بازگش ــه جه نقلی

نمــود. اقــدام 

زمینــه  در  اکســین  دســتاوردهای 
محیــط نگهداشــت 

و  تنظیفــات  ســنگین  وظیفــه  واحــد،  ایــن 

واحــد  شــدن  فعــال  بــا 
رفــاه  و  عمومــی  خدمــات 
اکســین بــه عنــوان واحــدی 
می تــوان  کاربــردی،  و  فعــال 
زمینه هــای افزایــش بهــره وری 
فعالیــت  انگیــزه  و  تولیــد 
میــان  در  بــاال  راندمــان  بــا 
وجــود  بــه  را  ایجــاد  پرســنل 

د ر و آ
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عــاوه  دارد.  عهــده  بــر  را  شــرکت  نگهداشــت 
تمامــی  کــه  واحــد  ایــن  روزمــره  وظایــف  بــر 
کار  بــاالی  حجــم  نظاره گــر  محتــرم  همــکاران 
تــا  کوشــید  واحــد  ایــن  هســتند،  آن  ســختی  و 
طــی یــک ســال اخیــر بــه ویــژه در شــش ماهــه 
ــر  ــوارد زی ــل م ــی از قبی ــال 1۳99 اقدامات دوم س
را بــه انجــام رســاند: 1- برگــزاری دوره آموزشــی 
شــوینده  مــواد  شناســایی  و  کار  ایمنــی 
مــواد  و  ضدعفونی کننده هــا  )دترجنت هــا، 
محیــط  نگهداشــت  کارکنــان  جهــت  گنــدزدا( 
 2 و   1 شــماره  کــر  ال حمام هــای  راه انــدازی   -2
جهــت اســتفاده کارکنــان صــف ۳- گندزدایــی 
ذهــاب  و  ایــاب  ســرویس   120 ضدعفونــی  و 
هــزار  یــم  توزیــع  و  تهیــه   -4 شــیفت  ســه  طــی 
بیــن  ضدعفونــی  محلــول  و  افشــانک   200 و 
 660 زبالــه  ســطل های  تهیــه   -۵ کارکنــان 
عــدد   60 توزیــع  و  تهیــه   -6 جــاده ای  لیتــری 
ــی و  ــزی 7- گندزدای ــری و فانت ــه دفت ــطل زبال س
ــرویس های  ــرو و س ــاق، راه ــی ۳40 ات ضدعفون
ایجــاد   -9 آشــپزخانه  کفســابی   -8 بهداشــتی 
 -10 آشــپزخانه  بــرای  چربی گیــر  و  ســپتیک 
ــرکت  ــاده ش ــطوح ج ــه س ــودن کلی ــزه نم مکانی
سم پاشــی،   -11 مکانیــزه  جــاروی  وســیله  بــه 
و  حشــرات  طعمه گــذاری  موریانه زدایــی، 
ــر  ــزار مت ــاحت 290 ه ــه مس ــوذی ب ــدگان م جون

مرحلــه. چهــار  در  مربــع 
توانســته  مذکــور  واحــد  ایــن  بــر  عــاوه 
در  را  توجهــی  قابــل  دســتاوردهای  اســت 
 1400 ســال  طــی  محیــط  نگهداشــت  حــوزه 
 -1 از:  عبارتنــد  کــه  نمایــد  عملیاتی ســازی 
نگهداشــت  پرســنل  جهــت  کار  لبــاس  تهیــه 
 1۵ تعــداد  خریــد  و  پیگیــری   -2 محیــط 
 -۳ شــرکت  ســطح  نظافــت  جهــت  ترالــی 
ســاختمان  نمــای  و  پنجره هــا  شستشــوی 
و علمــی جهــت  هاشــم زاده 4- دوره آموزشــی 
نصــب   -۵ محیــط  نگهداشــت  پرســنل 
ســرویس های  در  برقــی  خشــک  کن  دســت 
ســاختمان  گروهــی  نظافــت   -6 بهداشــتی 
فرســوده. ســطل های  تعویــض  و  هاشــم زاده 

واحــد خدمــات عمومــی و رفاه اکســین 
از دریچــه چشــم انداز

ــات  ــد خدم ــم واح ــای مه ــی از راهبرده یک
کســین  ا فــوالد  شــرکت  رفــاه  و  عمومــی 
اقدامــات  و  برنامه هــا  تبییــن  خوزســتان، 
پنــج  و  ســاله  ســه  چشــم انداز  مســیر  در  الزم 
ســاله اســت. برخــی از مهم تریــن برنامه هــای 
از:  عبارتنــد  چشــم انداز  طــول  در  واحــد  ایــن 
شــبی  نیمــه  و  غذایــی  برنامــه  منــوی  ارائــه   -1
متنــوع 2-  ویرایــش و اصــاح چــارت ســازمانی 

ــعه  ــاه ۳- توس ــی و رف ــات عموم ــت خدم مدیری
ــات  ــام عملی ــات 4- انج ــی خدم ــواد غذای ــار م انب
مــوزی  جونــدگان  بــا  مبــارزه  و  سم پاشــی 
 -6 دو  و  یــک  شــماره  کرهــای  ال ســاماندهی   -۵
ــاد  ــات 7- ایج ــایل تنظیف ــودن وس ــزه نم مکانی
محوطه هــای  کثــر  ا جهــت  قطــره ای  آبیــاری 
مســقف  پیــاده رو  ایجــاد   -8 ســبز  فضــای 
مســیرهای  در  ســبز  اطــراف  پوشــش  بــا 
حــد  تــا  آبیــاری  شــبکه  توســعه   -9 تــردد  پــر 
از  اســتفاده   -10 شــرکت  ســطح  در  ممکــن 
شــرکت  احــداث  حــال  در  تســویه خانه  آب 
در  تســویه خانه  اطــراف  ســبز  فضــای  بــرای 
ترانزیــت  در  و  شــرکت  شــمالی  ضلــع  محــل 
مختلــف  گیاهــی  گونه هــای  از  اســتفاده   -11
شــرکت  فعلــی  زمین هــای  در  در  رشــد  قابــل 
ــه  ــه ب ــا توج ــبز ب ــای س ــای فض ــرای طرح ه 12- اج
ــداء  ــاه و اه ــر گل و گی ــرکت 1۳- تکثی ــه ش بودج
بــه  دفاتــر  در  نگهــداری  جهــت  پرســنل  بــه 
بــاال  و  شــرکت  در  ســبز  فرهنــگ  رواج  منظــور 
بــردن روحیــه و نشــاط پرســنل 14- تکمیــل و 
ســاختمان  جنــب  تفریحــی  پــارک  راه انــدازی 
پــروژه  انجــام   -1۵ رفــاه  و  عمومــی  خدمــات 
میــزان  بــه  ســبز  فضــای  زه کش هــای  احــداث 
مخــازن  احــداث  پــروژه  انجــام   -16 هکتــار   ۵4
ــبکه  ــام و ش ــره آب خ ــری ذخی ــزار و ۵00 لیت دو ه
توســعه  و  ایجــاد   -17 ســبز  فضــای  آبیــاری 
تبدیــل   -18 شــرکت  ســبز  فضــای  هکتــار   40
شــرکت های  معتبرتریــن  از  یکــی  بــه  شــدن 
ویــژه  بــه  کارگــری  ورزشــی-  حــوزه  در  فــوالدی 
احــداث    -19 ورزشــی  مختلــف  رقابت هــای  در 
داخــل  در  منظــوره  چنــد  ورزشــی  ســالن 
ــکتبال  ــال، بس ــال، والیب ــالن فوتس ــرکت س ش
ورزش  ترویــج  و  توســعه    -20 اســتخر  و 
ــن  ــداث زمی ــرکت 21- اح ــطح ش ــی در س همگان
ــزاری  ــرکت 22- برگ ــطح ش ــال در س ــن فوتب چم
مناســبت های  بــه  ورزشــی  مســابقات 
بیــن  ســالم  رقابــت  روحیــه  ایجــاد  و  مختلــف 
تیم هــای  اعــزام  و  آماده ســازی   -2۳ پرســنل 
و  اســتانی  مســابقات  بــه  شــرکت  ورزشــی 
کشــوری 24- خریــد ملزومــات ورزشــی جهــت 

شــرکت. ســطح  در  جانمایــی  و  نصــب 
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نقطه ثقل توسعه

زمینــه  در  سیاســت گذاری  بــه  توجــه  صنعتــی،  شــرکت های  مهــم  راهبردهــای  از  یکــی  امــروزه 
ــه  ــروری ب ــای ض ــن کااله ــارش و تامی ــی، انب ــرکت صنعت ــر ش ــرای ه ــت. ب ــا اس ــات و انباره سفارش
ــتان  ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــی رود. ش ــمار م ــه ش ــد ب ــون تولی ــان خ ــودن جری ــیال ب ــه س مثاب
ــورت  ــه ص ــن زمین ــی را در ای ــل توجه ــات قاب ــا، اقدام ــات و انباره ــش سفارش ــه بخ ــژه ب ــام وی ــا اهتم ب
ــن  ــا و تامی ــاخت های انباره ــعه زیرس ــرکت توس ــن ش ــات ای ــن اقدام ــی از مهم تری ــت. یک داده اس
ــه  ــا نقش ــق ب ــد مطاب ــش تولی ــرای افزای ــه را ب ــد زمین ــه می توان ــت ک ــی اس ــای اساس ــع کااله ــه موق ب

ــم آورد. ــرکت  فراه ــتراتژیک ش اس

مدیر سفارشات و انبارها

امین ویسی نژاد

هــر  اصلــی  و  تخصصــی  نیازهــای  از  یکــی 
کنتــرل  علمــی  و  صحیــح  مدیریــت  ســازمانی، 
اســت.  ســازمان  یدکــی  قطعــات  و  موجــودی 
بــه  موجــودی  کنتــرل  و  انبــارداری  فراینــد 
ــت،  ــفارش گذاری، دریاف ــح س ــت صحی مدیری
انبــارش مطلــوب و تحویــل بــه موقــع کاالهــا و 
ــا،  ــه فض ــهیاتی ک ــات و تس ــار امکان ــواد در کن م
گفتــه  مــی آورد  فراهــم  انســانی  نیــروی  و  ابــزار 

. د می شــو

ــات و  ــد سفارش ــه واح ــین از دریچ اکس
انبارهــا

بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
راهبردی تریــن  و  بزرگ تریــن  از  یکــی  عنــوان 
خاورمیانــه،  فــوالدی  شــرکت های 
سفارشــات  بخــش  در  را  سیاســت هایی 
ضمــن  بتوانــد  کــه  می کنــد  اتخــاذ  انبارهــا  و 
را  توســعه  رونــد  فرایندهــا،  بهینه ســازی 
در  مهــم  بخش هــای  از  یکــی  نمایــد.  تســهیل 
اســت  اولیــه  مــواد  وضعیــت  انبارهــا،  بخــش 

ــتراتژیک  ــر اس ــک عنص ــوان ی ــه عن ــواره ب ــه هم ک
می شــود.  شــناخته 

بخــش  در  مهــم  موضوعــات  از  یکــی 
بــر  راهبردهــا  تبییــن  اولیــه،  مــواد  انبــارش 
کــه  اســت  تولیــد  چرخــه  و  بــازار  نیــاز  اســاس 
فــروش،  واحدهــای  توســط  آن  ســنجش 
صــورت  انبارهــا  و  سفارشــات  و  تولیــد  خریــد، 
در زمینــه  کــه  می گیــرد. مهم تریــن موضوعــی 
بــودن  دارا  دارد،  وجــود  اولیــه  مــواد  انبــارش 
برهه هــای  در  تــا  اســت  انبــارش  ظرفیــت 
سیاســت های  اســاس  بــر  و  مختلــف  زمانــی 
اولیــه  مــواد  انبــارش  در  خللــی  ســازمان،  کلــی 
بــه  نگاهــی  بــا  نگــردد.  ایجــاد  تولیــد  چرخــه  و 
دریافــت  می تــوان  کســین  ا کلــی  سیاســت 
گرفتــن  درنظــر  بــا  همــواره  شــرکت  ایــن  کــه 
اصــول بــازار در مســیر جلوگیــری از نوســانات، 
صــورت  بــه  را  اولیــه  مــواد  انبــارش  ظرفیــت 
ــک  ــود ی ــوع خ ــن در ن ــاالنه افزایــش داده و ای س
صنعــت  در  اســتراتژیک  و  راهبــردی  اقــدام 

می شــود.  محســوب  فــوالد 
کســین  ا فــوالد  دســتاوردهای  جملــه  از 
انبارهــای  ظرفیــت  افزایــش   ،1400 ســال  در 
تــن  هــزار    ۳00 تقریبــی  میــزان  بــه  اولیــه  مــواد 
شــرکت  شــمالی  ضلــع  در  انبــار  دو  ایجــاد  بــا 
همچنیــن  اســت.  فوالدســازی  محوطــه  و 
کر،  ــتا ــچ اس ــتگاه ری ــه دس ــه س ــا ب ــز انباره تجهی
واحــد  مهــم  دســتاوردهای  از  دیگــر  یکــی 
توســعه  راســتای  در  سفارشــات  و  انبارهــا 
بــه  اولیــه  مــواد  انبارهــای  زیرســاخت های 
ــال 1400  ــت س ــه نخس ــد. در 11 ماه ــمار می آی ش
انبارهــای  در  اســلب  تــن  هــزار   640 مجموعــا 

ــدار  ــن مق ــه از ای ــد ک ــت گردی ــه دریاف ــواد اولی م
و  خــورده  بــرش  اســلب  تــن  هــزار   ۵94 حــدود 
ــد.  ــارژ ش ــد ش ــط تولی ــلب در خ ــن اس ــزار ت 716 ه
فــوالد  شــرکت  هــدف  عمده تریــن 
انبــارش  پیرامــون  خوزســتان  کســین  ا
اولیــه  مــواد  عنــوان  بــه  فــوالدی  اســلب های 
شــرایط  در  تســهیل  تولیــد،  خــط  نیــاز  مــورد 
ــاد  ــار ایج ــد در کن ــط تولی ــداری خ ــی و پای بازرگان
بــا  و  راهبــردی  محصــوالت  از  متنــوع  ســبدی 
اســت  ذکــر  بــه  الزم  بــاال  اســت.  افــزوده  ارزش 
فــوالد  شــرکت  فوالدســازی  واحــد  گــر  ا کــه 
می توانــد  امــر  ایــن  شــود،  راه انــدازی  کســین  ا
هزینــه  فعالیت هــای  برخــی  حــذف  بــه  منجــر 
 بــر ماننــد حمل ونقــل مــواد اولیــه بیــن انبارهــا، 
و  بهینــه  مدیریــت  و  شــده  و...  اســلب  بــرش 
ــدار  ــد پای ــه و تولی ــواد اولی ــارش م ــادی انب اقتص

آورد. فراهــم  را  منظــم  و 

اولیــه  مــواد  حــوزه  در 
مــواد  انبــار  دو  ایجــاد  بــا 
الزم  زیرســاخت های  اولیــه، 
بــه  اســلب  انبــارش  بــرای 
میــزان  ۳۰۰ هــزار تــن جهــت 
پایــداری خــط تولیــد و کنتــرل 
واســطه  بــه  بــازار  نوســانات 
انبارهــا  ظرفیــت   توســعه 

اســت شــده  میســر 

شــرکت  جدیــد  مدیریــت 
خوزســتان  اکســین  فــوالد 
توجهــی  قابــل  کمک هــای 
منابــع  تامیــن  زمینــه  در 
توســعه  پیرامــون  مالــی 
بخــش  سیاســت های 
کــرده  انبارهــا  و  سفارشــات 

ســت ا
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در  نیــز  محصــول  انبارهــای  بخــش  در 
ــش  ــدف افزای ــا ه ــتری مداری و ب ــتای مش راس
ارســال  فراینــد  در  بارگیری،تســریع  نقــاط 
نیــز  هــدف  بازارهــای  ســمت  بــه  محصــوالت 
می دهــد  نشــان  پذیرفت.آمارهــا  صــورت 
انبــارش  فــوالدی  ورق هــای  موجــودی  کــه 
خوزســتان،  کســین  ا فــوالد  شــرکت  در  شــده 
ــن  ــه و تبیی ــه تهی ــت ک ــن اس ــزار ت ــش از 120 ه بی
تولیــد  ســبد  حفــظ  پایــه  بــر  آن  سیاســت های 
ــاژی  لی ــاری، آ ــای تج ــواع  گریده ــد ان ــامل تولی ش
نخســت  ماهــه   11 در  می شــود.  تعییــن   API و 
ورق  تــن  هــزار   620 مجموعــا   ،1400 ســال 
فــوالدی از خــط تولیــد توســط کلیــه انبارهــای 
هــزار   ۵76 میــزان  و  شــد  دریافــت  محصــول 
گردیــد.  ارســال  مشــتری  مقصــد  بــه  ورق  تــن 

از  کــه  فرعــی  محصــوالت  بخــش  در 
نیــز  می شــوند  منشــعب  اصلــی  محصــول 
گرفتــه  صــورت  انبارهــا  ظرفیــت  توســعه 
اســت. یکــی از اقدامــات مهــم در ایــن زمینــه، 
ــای  ــارش کناره ورق ه ــت انب ــار جه ــاد دو انب ایج

ــاوه  ــا ع ــت ت ــن اس ــزار ت ــزان 1۵ ه ــه می ــدی ب تولی
کناره ورق هــا،  انبــارش  ظرفیــت  ارتقــای  بــر 
کنتــرل  و  بازرگانــی  امــور  جهــت  الزم  شــرایط 
ماهــه   11 در  پذیــرد.  صــورت  بــازار  نوســانات 
تــن  هــزار   64 مجموعــا   ،1400 ســال  نخســت 
دریافــت  تولیــد  خــط  از  کنــاره ورق  و  ســرورق 
ــه  ــن ب ــزار ت ــدود  60 ه ــدار ح ــن مق ــه از ای ــد ک گردی

شــد. ارســال  مشــتری  مقصــد 

و  سفارشــات   واحــد  و  اکســین 
کاال انبارهــای 

سیاســت های  مهم تریــن  از  یکــی 
رابطــه  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
موجــودی،  کنتــرل  و  سفارشــات  واحــد  بــا 
تامیــن  پیگیــری  و  اولویت بنــدی  شناســایی، 
ــت.  ــد اس ــط تولی ــراری خ ــت های اضط درخواس
ــت های  ــی درخواس ــال 1400 تمام ــدای س در ابت
ــرل  ــات و کنت ــد سفارش ــط واح ــراری توس اضط
در  و  اولویت بنــدی  شناســایی،  موجــودی 
پایــش  و  گرفــت  قــرار  خریــد  واحــد  اختیــار 
آن هــا  تامیــن  وضعیــت  آخریــن  ماهیانــه 
همچنیــن  می گیــرد.  صــورت  مــدام  طــور  بــه 
کنــون تعــداد پنــج هــزار نقطــه ســفارش  در  تا

اســت.  شــده  تعریــف  یکپارچــه  سیســتم 
نیــز  کاال  و  قطعــات  انبارهــای  بخــش  در 
یافتــه  توســعه  توجهــی  قابــل  ظرفیت هــای 
ایــن  در  اساســی  اقدامــات  جملــه  از  اســت. 
ــار  ــرد در انب ــار س ــداث انب ــه اح ــوان ب ــه می ت زمین
انبــارش  ظرفیــت  افزایــش  جهــت  مرکــزی 
نیــز  و  الکترونیکــی  ماژول هــای  و  قطعــات 
جهــت  شــیمیایی  انبــار  استانداردســازی 
خطــرات  بــروز  از  جلوگیــری  و  ایمنــی  ارتقــاء 
ــود.  ــاره نم ــیمیایی اش ــواد ش ــی م لودگ ــی از آ ناش
موجــودی  کل  تعــداد  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 

کســین  ا فــوالد  شــرکت  در  کاال  انبارهــای 
خوزســتان از ســال گذشــته بــا 12 هــزار کاال بــه 
حــدود 14 هــزار کاال در ســال 1400 افزایــش پیــدا 
ــل  ــورد قاب ــک رک ــود ی ــوع خ ــه در ن ــت ک ــرده اس ک

می شــود.  محســوب  توجــه 

واحــد  چشــم انداز  و  اکســین 
انبارهــا و  سفارشــات 

بــر  جدیــد  مدیریــت  آمــدن  کار  روی  بــا 
فــوالد  شــرکت  عامــل  مدیریــت  مســند 
توجهــی  قابــل  اقدامــات  کســین خوزســتان،  ا
ــا  ــات و انباره ــد سفارش ــعه واح ــه توس در زمین
واســطه  بــه  ایشــان  اســت.  گرفتــه  صــورت 
تولیــد  فراینــد  در  حضــور  و  کافــی  دانــش 
نقطــه  کارخانــه،  راه انــدازی  ابتــدای  از  شــرکت 
می آینــد.  حســاب  بــه  توســعه  مفهــوم  ثقــل 
کمک هــای  جدیــد  مدیریــت  کــه  طــوری  بــه 
مالــی  منابــع  تامیــن  زمینــه  در  توجهــی  قابــل 
بخــش  سیاســت های  توســعه  پیرامــون 
ایــن  و  اســت  کــرده  انبارهــا  و  سفارشــات 
اهــداف  تحقــق  بــه  منجــر  می توانــد  امــر 
در  انبارهــا  و  سفارشــات  بخــش  اســتراتژیک 
ــتان  ــین خوزس کس ــوالد ا ــم انداز ف ــیر چش مس

 . د شــو

مزیت هــای  مهم تریــن 
موجــودی  کنتــرل   سیســتم 
شــامل  کاال  ســفارش  و 
بــا  خریــد  در  صرفه جویــی 
تجمیعــی،  ســفارش گذاری 
تهیــه  رونــد  شــدن  منظــم 
موجــودی  کنتــرل  و  کاالهــا 
کاالهــای حیاتــی خــط تولیــد 

ســت ا

ــول  ــای محص ــوزه انباره در ح
در راســتای مشــتری مــداری 
بارگیــری،  نقــاط  افزایــش  بــا 
ارســال  فراینــد  در  تســریع 
ســمت  بــه  محصــوالت 
صــورت  هــدف  بازارهــای 

فــت یر پذ
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پیشاهنگ توسعه

دو  راهبــردی،  واحدهــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  خریــد  واحــد 
اولیــه  مــواد  تامیــن  و  خارجــی  و  داخلــی  مبــادی  از  کاال  تامیــن  شــامل  کــه  دارد  عمــده  ماموریــت 
ــن  ــوزه تامی ــژه در ح ــه وی ــاالنه ب ــداف س ــبرد اه ــا پیش ــتراتژیک ب ــد اس ــن واح ــود. ای ــلب( می ش )اس
ــراه  ــه هم ــه ب ــواد اولی ــار م ــد و انب ــار خری ــد در کن ــط تولی ــاز خ ــورد نی ــزات م ــات و تجهی ــع قطع به موق
ــیر  ــتن در مس ــون گام برداش ــه را پیرام ــروری، زمین ــات ض ــازی قطع ــد بومی س ــارکت در فراین مش
ــت. ــود آورده اس ــه وج ــرکت ب ــروری ش ــای ض ــن( نیازه ــدارکات )تامی ــد و ت ــازی خری هوشمندس

مدیر خرید

سعید پراش

در  فرآیندهــا  مهم تریــن  از  یکــی 
فرآینــد  صنعتــی،  کان  و  خــرد  شــرکت های 
کــه  فرآینــد  ایــن  اســت.  خدمــات  و  کاال  تامیــن 
نقــش اساســی در بــرآورده نمــودن نیازهــای 
ــزات  ــه، تجهی ــواد اولی ــای م ــازمان در حوزه ه س
تولیــد،  خــط  نیــاز  مــورد  صنعتــی  قطعــات  و 
برعهــده  صنعتــی  خدمــات  و  مصرفــی  مــواد 
ــاب  ــه حس ــد ب ــد خری ــف واح ــره وظای دارد، از زم
خریــد  واحــد  در  وظیفــه  ایــن  انجــام  می آیــد. 

و  پشــتیبانی  هماهنگــی،  در  کلــی  طــور  بــه 
داخلــی  بخش هــای  بــا  مــداوم  و  موثــر  ارتبــاط 
تولیــد،  مالــی،  انبــار،  جملــه  از  ســازمان 
توســعه،  و  تحقیــق  تعمیــرات،  و  نگهــداری 
کیفــی،  کنتــرل  خدمــات،  مهندســی،  و  فنــی 
ــایر  ــات و س ــاوری اطاع ــت، فن ــی و بهداش ایمن
اینکــه  ضمــن  می شــود.  تعریــف  بخش هــا 
میــان  ارتباطــی  پــل  عنــوان  بــه  خریــد  واحــد 
و  تامین کننــدگان  بــا  داخلــی  بخش هــای 
ــد.  ــل می کن ــازمان عم ــارج از س ــکاران خ پیمان
در  اســتراتژیک  واحــد  ایــن  نقــش  بنابرایــن 

زیــادی  اهمیــت  از  تامیــن،  زنجیــره  فرآینــد 
اســت.  برخــوردار 

عصــر  در  تکنولــوژی  پیشــرفت  بــا 
خریــد  واحــد  عملکــردی  ماهیــت  مــدرن، 
بــه  اســت؛  شــده  تغییــر  دســت خوش  نیــز 
تغییــرات  اعمــال  بــا  ســازمان ها  کــه  طــوری 
مصنوعــی،  هــوش  پایــه  بــر  تکنولوژیــک 
ویــژه  بــه  فرایندهــا  تســهیل  دنبــال  بــه 
کســب و کارها،  رقابتــی،  بازارهــای  در 
خدمــات،  و  کاال  ارائــه  اســتارت آپ ها،کیفیت 
ظرفیت هــای  نــوآوری،  محصــوالت،  طراحــی 
راهبــرد  بنابرایــن  هســتند.  تامیــن  گســترده 
امــر  ایــن  بــر  بــزرگ  شــرکت های  از  بســیاری 
اســتوار اســت کــه از فرآینــد خریــد بــه عنــوان 
تولیــد  فرآینــد  بهینه ســازی  جهــت  ابــزاری 
بهــای  هزینه ها،کاهــش  کنتــرل  راســتای  در 
تمــام شــده محصــوالت تولیــدی و حفــظ منابــع 

بهــره  گیرنــد. مالــی 

اکسین و واحد خرید
بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
در  اســتراتژیک  شــرکت های  از  یکــی  عنــوان 
نــگاه  خاورمیانــه،  و  کشــور  فــوالد  صنعــت 
و  قطعــات  تامیــن  موضــوع  بــه  راهبــردی 
به موقــع  تامیــن  کنــار  در  اساســی  تجهیــزات 
ــدف  ــد دارد. ه ــط تولی ــاز خ ــورد نی ــه م ــواد اولی م
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــد ش ــت خری ــی مدیری اصل
کیفیــت  بــا  و  به موقــع  تهیــه  خوزســتان، 
نیــاز  تامیــن  بــرای  خدمــات  و  تجهیــزات  کاال، 
ــه  ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــف ب ــای مختل بخش ه
اهــداف کان  ســازمانی اســت. ایــن مدیریــت 

بــه  اینترنــت  ظهــور  بــا  همــگام  دارد  ســعی 
ــی  ــت دسترس ــهیل گر جه ــتری تس ــوان بس عن
و  خریــداران  جامعــه  بــه  ســریع تر  و  آســان 
دسترســی  تســهیل  ضمــن  تامین کننــدگان، 
و  تامین کننــدگان  بــا  ســازمان  میــان  ارتبــاط  و 
هزینه هــا  کاهــش  بــرای  را  زمینــه  خریــداران، 
بــه  تولیــدی  محصــوالت  شــده  تمــام  بهــای  و 

مــی آورد.  وجــود 
خریــد  مدیریــت  وظایــف  دیگــر  از 
کســین می تــوان بــه تحقیــق و  شــرکت فــوالد ا
دانــش  ضــروری،  و  مهــم  کاالهــای  شناســایی 
واحدهــای  نیازمنــدی  بــه  نســبت  کافــی 
قیمــت  ســر  بــر  کــره  مذا شــرکت،  مختلــف 
و  قراردادهــا  و  کتورهــا  فا روی  بــر  توافــق  و 
بــه  ارســال  از  اطمینــان  آن هــا،  تســویه  نحــوه 

اعمــال  بــا  ســازمان ها 
بــر  تکنولوژیــک  تغییــرات 
پایــه هــوش مصنوعــی، بــه 
فرایندهــا  تســهیل  دنبــال 
بازارهــای  در  ویــژه  بــه 
کســب و کارها،  رقابتــی، 
اســتارت آپ ها، کیفیــت ارائــه 
طراحــی  خدمــات،  و  کاال 
نــوآوری،  محصــوالت، 
گســترده  ظرفیت هــای 

هســتند تامیــن 

هــدف اصلــی مدیریــت خریــد 
شــرکت فــوالد اکســین، تهیــه 
و  تجهیــزات  کاال،  موقــع  بــه 
نیــاز  تامیــن  بــرای  خدمــات 
بــه  مختلــف  بخش هــای 
منظــور دســتیابی بــه اهــداف 

اســت ســازمانی  کالن  
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خریــداری  اولیــه  مــواد  و  تجهیــزات  موقــع 
انتقــال  و  تامین کننــدگان  توســط  شــده 
دوره ای  و  اولیــه  ارزیابــی  انبارهــا،  بــه  آن 
تبییــن  و  خدمــات  و  کاال  تامین کننــدگان 
مــورد  اولیــه  مــواد  چشــم انداز  اســتراتژی 
نیــاز خطــوط تولیــد در کنــار تجهیــزات و رشــد 
اشــاره  جهانــی  عرصه هــای  در  آن هــا  دانــش 

. شــت ا د

دســتاوردهای اکســین از لنــز مدیریــت 
خریــد

خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
موضــوع  در  را  توجهــی  قابــل  دســتاوردهای 
تامیــن قطعــات حیاتــی کارخانــه طــی ســال 1400 
ــم  ــای مه ــی از راهبرده ــت. یک ــرده اس ــب ک کس

کیفــی  ســطح  ارتقــای  بــرای  خریــد  مدیریــت 
برخــی  انتقــال  اســتراتژیک،  واحــد  ایــن  بدنــه 
خریــد  واحــد  بــه  تولیــد  خــط  خبــره  پرســنل  از 
اولویت بنــدی  بــرای  را  زمینــه  کــه  اســت  بــوده 
بــه  شــرکت  تجهیزاتــی  مهــم  خرید هــای 
نیروهــای  کمــک  بــا  خریــد  واحــد  آورد.  وجــود 
و  ارزیابی هــا  بــا  توانســت  داخلــی  خبــره 
اســاس  بــر  تجربــی  و  علمــی  پیش بینی هــای 
ضمــن  بین المللــی،  اســتانداردهای 
و  قطعــات  از  برخــی  خریــد  الــزام  شناســایی 
ــد  ــد، فراین ــط تولی ــروری خ ــم و ض ــزات مه تجهی
زمــان  ســریع ترین  در  را  تجهیــزات  تامیــن 
ممکــن عملیاتــی ســازد. بــه طــوری کــه در ســال 
شــده  خریــداری  کاالی  ردیــف  تعــداد   1400
توســط ایــن مدیریــت نســبت بــه ســال 1۳99 

اســت. داشــته  درصــدی   ۵0 رشــدی 
گروه هــای  شــرح  بــه   1 شــماره  جــدول 
ــال  ــه س ــبت ب ــا نس ــر آن ه ــد تغیی ــی و درص کاالی

می پــردازد.  1۳99
ــد،  ــد خری ــتاوردهای واح ــر از دس ــی دیگ یک
ــفافیت  ــاد ش ــرای ایج ــت ها ب ــع درخواس تجمی

گــر در گذشــته  و تســریع در عملکردهــا بــود. ا
کســین  ا فــوالد  شــرکت  خریــد  فراینــد 
درخواســت های  طریــق  از  خوزســتان 
امــروزه  می شــد،  صورت بنــدی  کنــده  پرا
معیــار  اســاس  بــر  درخواســت ها  ایــن 
بــه  خریــد،  درخواســت های  ک پذیری  اشــترا
شــکل برنامه ریــزی شــده تجمیــع می شــوند 
ــبکه  ــه ش ــین ب کس ــرکت ا ــای ش ــد خریده ــا رون ت
ــال  ــور مث ــه ط ــود. ب ــل ش ــازی متص هوشمندس
رشــد  بــا  تخصصــی  مکانیــک  کاالیــی  گــروه  در 
تعــداد  کاال،  ردیــف  تعــداد  در  درصــدی   10۵
ســفارش آن بــه میــزان 10 درصــد کاهــش یافتــه 
افزایــش  بــرای  را  زمینــه  مهــم  ایــن  کــه  اســت 
آورد. وجــود  بــه  خریــد  سیســتم  در  راندمــان 

ــودن  ــه نم ــتای بهین ــت در راس ــن مدیری ای
فرآینــد خریــد کاال و خدمــات تــاش کــرد تــا بــا 
ــه  ــدام ب ــات، اق ــاوری اطاع ــد فن ــکاری واح هم
ــدگان  ــی تامین کنن ــتم ارزیاب ــدازی سیس راه ان
شــفافیت  افزایــش  ســبب  مهــم  ایــن  نمایــد. 
در  تامین کننــدگان  بهینــه  انتخــاب  و 
طبقه بنــدی  و  شــده  تخصصــی  زمینه هــای 
اســت.  ســاخته  ممکــن  را  کننــدگان  تامیــن 
تــا  دارد  تــاش  فــوق  مدیریــت  اینکــه  ضمــن 
سیســتم  راه انــدازی  بــه  اقــدام  بعــدی  گام  در 
بــا  بتوانــد  تــا  نمایــد  الکترونیــک  اســتعام 
وب،  بــر  مبتنــی  هــای  تکنولــوژی  از  اســتفاده 
ــرعت و  ــی اداری، س ــش بروکراس ــر کاه ــاوه ب ع

ببــرد. بــاال  را  خریــد  فرآینــد  دقــت 
نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد  تامیــن  زمینــه  در 
فــوالدی،  اســلب  شــامل  تولیــدی  خطــوط 
محقــق  نیــز  توجهــی  قابــل  دســتاوردهای 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  ســه  اســت.  شــده 
ــرکت  ــتان و ش ــوالد خوزس ــرکت ف ــان، ش اصفه
ــی  ــرکت اصل ــه ش ــوان س ــه عن ــزگان ب ــوالد هرم ف
فــوالد  شــرکت  اولیــه  مــواد  تامین کننــده 
می شــوند.  شــناخته  خوزســتان  کســین  ا
شــرکت  خریــد  واحــد  تعامــات  و  کــرات  مذا
فــوالد  شــرکت  بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
مبارکــه بــه عنــوان تنهــا شــرکت تامین کننــده 
تولیــد  در  اســتفاده  مــورد  فــوالدی  اســلب 
بــر  عــاوه  تــا  شــد  موجــب   ،API ورق هــای 
زمینــه   بخــش،  ایــن  اهــداف  شــدن  اجرایــی 
توســعه  و  پیشــبرد  بــرای  دوجانبــه  تعامــات 
وجــود  بــه  نیــز  باالتــر  گریــد  بــا   API ورق هــای 

. یــد آ
ــا  ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــرات و تعام ک ــا مذا ب
ــتان و فــوالد هرمزگان  دو شــرکت فــوالد خوزس
اســلب  تامین کننــده  شــرکت  دو  عنــوان  بــه 
ورق هــای  تولیــد  در  اســتفاده  مــورد  فــوالدی 
مخزن ســازی  کشتی ســازی،  پل ســازی، 

روندهــا  از  بســیاری  ساختمان ســازی،  و  
اولیــه  مــواد  به موقــع  تامیــن  پیرامــون 
بنابرایــن  شــد.  تســهیل  شــرکت  نیــاز  مــورد 
در  خریــد  واحــد  راهبردهــای  و  سیاســت ها 
به موقــع  تامیــن  از  نشــان   1400 ســال  طــول 

بــه  آن  ورود  و  تامین کننــدگان  از  اولیــه  مــواد 
می دهــد.  شــرکت  مرکــزی  انبارهــای 

ســال  در  شــده  انجــام  اقدامــات  اهــم 
 81 حــدود  تامیــن   -1 از:  عبارتنــد  جــاری 
بــه  ورق  صــادرات  جهــت  اســلب  تــن  هــزار 
عمــان،  امــارات،  عــراق،  اســپانیا،  کشــورهای 
و  4۳هــزار  حــدود  تامیــن   -2 ترکیــه  و  مصــر 
میلیمتــر   ۳00 ضخامــت  بــا  اســلب  تــن   ۵17
فــوالد  شــرکت  از   API و  لیــاژی  آ گونه هــای  بــا 
مبارکــه اصفهــان کــه باعــث افزایــش ســرعت 
ــزار  ــن دو ه ــود ۳- تامی ــد می ش ــان تولی و راندم
محیــط   API X۵2MS گریــد  اســلب  تــن   640
اســلب  ذوب  چهــار  تولیدآزمایشــی   -4 تــرش 
لولــه  خطــوط  جهــت   API۵LX6۵MS گریــد 
صــورت  )در  تــرش  گاز  ســرویس  زیردریایــی 
ــزرگ  ــتاوردی ب ــروژه، دس ــن پ ــدن ای ــی ش عملیات
ــت وگاز  ــت نف ــای صنع ــن لوله ه ــه تامی در زمین

بــود(.  خواهــد  کشــور 
ورودی   ،2 شــماره  جــدول  اســاس  بــر 
شــرکت  تولیــد  خــط  در  نیــاز  مــورد  اســلب 
شــرکت  ســه  از  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
ســال  نخســت  ماهــه   11 طــی  فوالدســاز  بــزرگ 
بــوده  تــن   901 و  هــزار   6۳2 حــدود  رقمــی   ،1400
ــزار  ــم ۳11 ه ــه رق ــزان ب ــترین می ــه بیش ــت ک اس
تعلــق  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  بــه  تــن   481 و 
فــوالد  و  خوزســتان  فــوالد  شــرکت های  دارد. 
و  هــزار   1۵7 رقــم  بــا  ترتیــب  بــه  نیــز  هرمــزگان 
ــزان  ــن می ــن، کمتری ــزار و 26۵ ت ــن و 164 ه 1۵۵ ت
خــود  نصیــب  از  را  شــرکت  بــه  ارســالی  تنــاژ 

. نــد ه ا کرد

بــا توجــه بــه کیفیــت مطلــوب 
محصــوالت تولیــدی اکســین 
شــرکت های  درخواســت  و 
ایــن  خریــد  بــرای  اروپایــی 
امــکان  محصــوالت،  نــوع 
ویــژه ای بــرای تامیــن ارز مــورد 
قطعــات  تامیــن  جهــت  نیــاز 
ضــروری خــط تولیــد محقــق 

شــده اســت

راه انــدازی سیســتم ارزیابــی 
تامین کننــدگان، گام موثــری 
در راســتای افزایش شــفافیت 
و بهبــود فرآینــد تامیــن کاال و 
ــد؛  ــاب می آی ــه حس ــات ب خدم
ایــن اولیــن مرحله در راســتای 
اســتعالم  سیســتم  اجــرای 

ــت. ــک اس اتوماتی



         
      /

  2
ه 0

مار
ش

86

اکسین و تامین کنندگان خارجی
ــین  کس ــوالد ا ــرکت ف ــای ش ــده خریده عم
و  قطعــات  تامیــن  زمینــه  در  خوزســتان 
از  تولیــد،  خطــوط  نیــاز  مــورد  تجهیــزات 
کشــورهای  ویــژه  بــه  اروپایــی  شــرکت های 
بــه  توجــه  بــا  اســت.  بــوده  ایتالیــا  و  لمــان  آ
تولیــدی  محصــوالت  مطلــوب  کیفیــت 
شــرکت های  درخواســت  و  کســین  ا شــرکت 
ــکان  ــوق، ام ــوالت ف ــد محص ــرای خری ــی  ب اروپای
جهــت  نیــاز  مــورد  ارز  تامیــن  بــرای  ویــژه ای 
محقــق  تولیــد  خــط  ضــروری  قطعــات  خریــد 
 1400 ســال  در  کــه  طــوری  بــه  اســت؛  شــده 
و  قطعــات  خریــد  زمینــه  در  چالــش  کمتریــن 
ــر  ــن ام ــت و ای ــود داش ــاز وج ــورد نی ــزات م تجهی
ــعه  ــرای توس ــبی ب ــه مناس ــد پیش زمین می توان
آیــد. شــمار  بــه  کســین  ا شــرکت  همه جانبــه 

فــوالد  شــرکت  چالــش  مهم تریــن 
کســین در زمینــه تامیــن قطعــات و تجهیــزات  ا
بــاالی  هزینــه  تولیــد،  خطــوط  نیــاز  مــورد 
خارجــی  کشــورهای  از  وارداتــی  قطعــات 
بین المللــی  تحریم هــای  اعمــال  بــا  اســت. 
محدودیــت  و  کشــور  صنعتــی  اقتصــاد  علیــه 

اول  دســت  منابــع  بــه  دسترســی  پیرامــون 
خطــوط  تجهیــزات  و  قطعــات  تامین کننــده 
ــراه  ــی هم ــا چالش های ــد ب ــد خری ــورد، کار واح ن
الزم،  تدابیــر  اتخــاذ  بــا  خوشــبختانه  کــه  بــود 
مراحــل  تمامــی  اســتراتژیک،  و  به موقــع 
و  فنــی  اســناد  بررســی  کــره،  مذا تخصصــی 
 1۵ بــه  نزدیــک  ســفارش گذاری  و  بازرگانــی 

اســت. یافتــه  تحقــق  کاال  یــورو  میلیــون 

فرآیند خرید از دریچه چشم انداز
بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
راهبردهــای  و  سیاســت ها  گرفتــن  درنظــر 
مــواد  و  تجهیــزات  تامیــن  زمینــه  در  متنــوع 
بــه  همــواره  تولیــد،  خــط  نیــاز  مــورد  اولیــه 
صنایــع  در  پیشــرو  شــرکت  یــک  عنــوان 
در  شــرکت  ایــن  می شــود.  شــناخته  فــوالدی 
قطعــات،  برخــی  بومی ســازی  بــا  تــا  دارد  نظــر 
مهندســی  و  فنــی  خودکفایــی  بــرای  را  زمینــه 
صــورت  تعامــات  بــا  رو  ایــن  از  آورد.  وجــود  بــه 
تحقیــق  واحــد  و  خریــد  واحــد  میــان  گرفتــه 
قطعــات  بومی ســازی  زمینــه  در  توســعه  و 
موثــری  اقدامــات  اســتراتژیک،  تجهیــزات  و 
ــازی  ــامل بومی س ــه ش ــت ک ــه اس ــورت گرفت ص

ــک،  ــای هیدرولی ــه ورق ه ــوط ب ــای مرب کارت ه
ــود.  ــی می ش ــای تابلوی ــی و کولره ــزات برق تجهی
زمینــه  در  خریــد  واحــد  اقدامــات  از  یکــی 
ــات  ــا، تعام ــا و گریس ه ــازی روغن ه بومی س
همچــون  داخلــی  بــزرگ  شــرکت های  بــا  ویــژه 
کســین  بهــران و ایرانــول اســت. شــرکت فوالد ا
اقدامــات  توانســت   1400 ســال  در  خوزســتان 
و  روغن هــا  بومی ســازی  بــرای  را  ویــژه ای 
انجــام  تولیــد  خــط  در  نیــاز  مــورد  گریس هــای 
فــوق،  سیاســت  تــداوم  صــورت  در  کــه  دهــد 
زمینــه ای مناســب بــرای توســعه همه جانبــه 
بخش هــا  ســایر  در  بومی ســازی  فراینــد 
ــه  ــول ب ــده محص ــام ش ــای تم ــش به ــت کاه جه

می آیــد.  وجــود 
مدیریــت  تغییــر  بــا  خوشــبختانه 
امــر  بــه  ایشــان  ویــژه  نــگاه  و  مجموعــه  کان 
راه انــدازی  در  تســریع  کنــار  در  بومی ســازی 
کــه  بــود  امیــدوار  بایــد  فوالدســازی،  واحــد 
طــول  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
تامیــن  زمینــه  در  هــم  بتوانــد  چشــم انداز 
زمینــه  در  هــم  و  تولیــد  قطعــات  و  تجهیــزات 
تولیــد،  خــط  نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد  تامیــن 
رکــورد قابــل توجهــی را از خــود بــه جای بگــذارد. 

جدول شماره 1. شرح گروه های کاالیی و درصد تغییر نسبت به سال 1۳99

جدول شماره 2. گزارش ورودی اسلب طی 11 ماهه نخست سال 1۴۰۰

)درصد تغییر )نسبت به سال 1۳99 شرح گروه کاال

266.67 قطعات تجهیزات هیدرولیک

249.18 آب بندهای استاندارد

207.69 الکترونیک

167.16 برینگ ها ومتعلقات

1۵4.17 مقاطع و ورق ها

1۵0.00 توربوماشین

11۳.4۳ ابزار دقیق

10۵.4۳ مکانیک اختصاصی
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مهندس ابوعلی رئیس ستاد تعمیرات سال 1400

سالمت و آماده بکاری
 91 درصدی خط تولید شرکت 

فوالد اکسین خوزستان
WWW.OINSTEEL.IR
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قطب استقرار سیستم های نوین

ــت  ــی اس ــوع مهم ــه، دو موض ــاز زمان ــاس نی ــر اس ــا ب ــری از راهبرده ــار بهره گی ــی در کن ــن مدیریت ــتم های نوی ــتقرار سیس اس
خدمــت  بــه  صنعتــی  عرصــه  در  ویــژه  بــه  تولیــدی  محصــوالت  همه جانبــه  توســعه  راســتای  در  شــرکت ها  از  بســیاری  کــه 
ــود را  ــزوده خ ــا ارزش اف ــوالت ب ــه محص ــتراتژیک ک ــرکت اس ــک ش ــوان ی ــه عن ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــد. ش می گیرن
ــداف  ــق اه ــتای تحق ــی و در راس ــتانداردهای بین الملل ــت از اس ــا تبعی ــذارد، ب ــیمی می گ ــت، گاز و پتروش ــع نف ــار صنای در اختی
روز  نیــاز  اســاس  بــر  تولیــد  اســتراتژی  تبییــن  و  سیســتم ها  پایــش  بــا  دارد  نظــر  در  ســاله،  پنــج  و  ســاله  ســه  چشــم انداز 
ــردی را پیگیــری نمایــد تــا از ایــن طریــق  جهانــی، رونــد روبــه رشــد و توســعه همه جانبــه در زمینــه تولیــد محصــوالت راهب

ــود. ــل ش ــه تبدی ــه خاورمیان ــاال در منطق ــزوده ب ــا ارزش اف ــاص و ب ــوالت خ ــب محص ــه قط ــک، ب ــده ای نزدی ــد در آین بتوان

مدیر سیستم ها و استراتژی 

کریم ثابتی 

بــزرگ  شــرکت های  از  بســیاری  امــروزه 
و  سیاســت ها  گرفتــن  درنظــر  بــا  صنعتــی 
را  مناســبی  راهبردهــای  اســتراتژیک،  اهــداف 
ســودآوری  و  تولیــد  چشــم انداز  ســند  بــرای 
ــم در  ــای مه ــی از بخش ه ــد. یک ــر می گیرن درنظ
تحقــق  پیرامــون  شــرکت ها  ســازمانی  چــارت 
سیســتم ها  واحــد  اســتراتژیک،  اهــداف 
طریــق  از  واحــد  ایــن  اســت.  اســتراتژی  و 
کنــار  در  اهــداف  و  اســتراتژیک  اســناد  تدویــن 
تولیــد  امــر  در  ویــژه ای  نقــش  آن هــا،  پایــش 
ایفــا  مــدت  بلنــد  در  شــرکت ها  ســودآوری  و 

 . می کنــد

استراتژی اکسین در ساختار سازمانی
بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
صنعــت  در  پیشــران  شــرکت  یــک  عنــوان 
و  بــازار  وضعیــت  گرفتــن  درنظــر  بــا  فــوالد، 
تولیــد،  امــر  بــه  بین المللــی  رویکردهــای 
بــرای  را  ســاله  پنــج  و  ســاله  ســه  افق هــای 
نظــر  در  کارخانــه  اهــداف  و  اســتراتژی  تدویــن 
ــه و  ــای کارخان ــری فراینده ــت. بازنگ ــه اس گرفت
ــیر  ــه مس ــیدن ب ــتای رس ــا در راس ــری آن ه پیگی
تمــام  از  بهره گیــری  و  اقتصــادی  چشــم انداز 
ســودآوری  زمینــه  در  ویــژه  بــه  ظرفیت هــا 
واحــد  ماموریت هــای  دیگــر  از  ســازمانی، 
فــوالد  شــرکت  اســتراتژی  و  سیســتم ها 

می آیــد.  شــمار  بــه  کســین  ا
شــرکت  مهــم  دســتاوردهای  از  یکــی 
زمینــه  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
کارت  مــدل  از  بهره گیــری  سیســتم ها، 
ــطه  ــه واس ــه ب ــت ک ــوازن )BSC( اس ــازی مت امتی
مــورد  صنعتــی  کان  محیط هــای  تحلیــل 

ــازی  ــدل کارت امتی ــرد. م ــرار می گی ــتخراج ق اس
چــارت  اختیــار  در  را  امــکان  ایــن  متــوازن 
قــرار  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  ســازمانی 
ــن  ــه، ضم ــوب یکپارچ ــک چارچ ــا ی ــا ب ــد ت می ده
راهبــردی،  و  مالــی  اهــداف  متوان ســازی 
بــه  ســازمان  عملکــردی  معیارهــای  تفکیــک 
بنابرایــن  آورد.  فراهــم  را  مختلــف  واحدهــای 
ــطه  ــه واس ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ش
ــن  ــرای تبیی ــم را ب ــار مه ــار معی ــوق، چه ــدل ف م
نظــر  در  ســاله  پنــج   و  ســاله  ســه  افق هــای 
مالــی،  معیارهــای  شــامل  کــه  اســت  گرفتــه 
و  یادگیــری  معیارهــای  مشــتری،  معیارهــای 

می شــود.  داخلــی  فرایندهــای 
واحــد  ماموریت هــای  دیگــر  از 
تبییــن  بــه  می تــوان  اســتراتژی،  و  سیســتم ها 
منابــع،  موقــع  بــه  تامیــن  بــرای  اســتراتژی 
پیگیــری  و  کاری  دســتورالعمل های  تدویــن 
داشــت.  اشــاره  اســتاندارد  گواهینامه هــای 
اســتانداردهای  اســتقرار  اینکــه  ضمــن 
در  سیســتم ها  مــدل  طریــق  از  مدیریتــی 
ــازمانی،  ــی س ــه تعال ــوط ب ــات مرب ــار موضوع کن
واحــد سیســتم ها و  وظایــف  جــزو مهم تریــن 
کســین خوزســتان  اســتراتژی شــرکت فــوالد ا

می آیــد.  حســاب  بــه 
قالــب  در  اســتراتژیک  اهــداف  پایــش 
و  مدیرعامــل  از  متشــکل  راهبــری  کمیتــه 
مدیــران  همــراه  بــه  محتــرم  هیئت مدیــره 
واحدهــای مربوطــه، از دیگــر ماموریت هــای 
ــن  ــت. در ای ــتراتژی اس ــتم ها و اس ــد سیس واح
همــراه  بــه  فرایندهــا  بررســی  ضمــن  جلســه، 
موانــع  اســتخراج  بــرای  اطاعــات  و  اســناد 
موجــود، راهکارهایــی در زمینــه بهبــود شــرایط 

ارائــه  بهبــود  پــروژه  عنــوان  تحــت  موجــود 
 . د می شــو

برگ زرین در سال 1۴۰۰ 
 1400 ســال  دســتاورد  مهم تریــن 
اســتراتژی،  و  سیســتم ها  بخــش  در 
گواهینامه هــای  اخــذ  و  بازنگــری  موضــوع 
ــد  ــود. فراین ــت ب ــت کیفی ــتم های مدیری سیس
 9  ،1400 ســال  در  کــه  می دهــد  نشــان  فــوق 
در  کیفیــت  مدیریــت  سیســتم  گواهینامــه 
کنــار گواهینامه هــای مربــوط بــه محصــوالت 
اخــذ و ابــاغ شــده اســت. یکــی از مــوارد مهــم 
فــوق  گواهینامه هــای  اخــذ  راســتای  در 
محصــوالت،  کیفیــت  مدیریــت  زمینــه  در 
مشــتریان  و  ذی نفعــان  قانونــی  الزامــات 
از  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 

بــود.  ســازمان  مدیریتــی  مجموعــه 
بخــش  دســتاوردهای  از  دیگــر  یکــی 
تدویــن  اســتراتژی،  و  سیســتم ها 
بــه   1400 ســال  بــرای  کارخانــه  اســتراتژی های 
اســتراتژی های  آماده ســازی  زمینــه  در  ویــژه 
تولیــد و پشــتیبانی بــه همــراه تبییــن اهــداف 
بــه  توجــه  بــا  بــود.   1401 ســال  بــرای  کان 
طــی  انــرژی  بــه  مربــوط  موضوعــات  اینکــه 
موضــوع  یــک  عنــوان  بــه  اخیــر  ســال های 
فــوالد  صنعــت  در  چالش برانگیــز  و  مهــم 
بــرای  مناســبی  زمینــه  می شــود،  شــناخته 
و  انــرژی  بــه  مربــوط  موضوعــات  کنــدوکاو 
و  جــاری  ســال  در  انــرژی  بهبــود  پروژه هــای 
شــرکت  ســاله  پنــج  و  ســاله  ســه  چشــم انداز 
ــری  ــن بازنگ ــد. بنابرای ــازماندهی ش ــرح و س مط
فرایندهــای پــروژه بهبــود انــرژی بــرای تحقــق 
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مهم تریــن  ازجملــه  چشــم انداز،  اهــداف 
و  سیســتم ها  بخــش  دســتاوردهای 
شــمار  بــه  جــاری  ســال  در  شــرکت  اســتراتژی 

 . یــد می آ
ــتراتژیک  ــداف اس ــری اه ــتای بازنگ در راس
نظــر  مــورد  دســتورالعمل های  ســازمان، 
گرفــت.  قــرار  پایــش  مــورد  و  به روزرســانی 
بهتــر  هرچــه  تحقــق  راســتای  در  همچنیــن 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  اســتراتژیک  اهــداف 
از  اســتعام  دریافــت  فراینــد  خوزســتان، 
بررســی  بــرای  شــرکت  مختلــف  واحدهــای 
بررســی  نیــز  نظــر  مــورد  اهــداف  وضعیــت 
طریــق  از  تــا  گرفــت  قــرار  کاو  و  کنــد  مــورد  و 
نتایــج  معیارســنجی  امــکان  بتــوان،  آن 
متعالــِی  شــرکت های  بــا  آمــده  دســت  بــه 
ــوع  ــن موض ــی ای ــود. بررس ــق ش ــان محق همس
کســین  ا فــوالد  شــرکت  کــه  می دهــد  نشــان 
در  نظــر  مــورد  اهــداف  پایــش  واســطه  بــه 
ظرفیت هــای  می توانــد  مختلــف،  واحدهــای 
بــه  بالقــوه  فــرم  از  را  ســازمانی  درون  پنهــان 

دهــد.  وضعیــت  تغییــر  بالفعــل 
توســعه  و  بــازار  وضعیــت  بررســی 
اســت  برنامه هایــی  دیگــر  از  آن،  ثمربخــش 
اســتراتژی  و  سیســتم ها  بخــش  در  کــه 
شــرکت مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفــت. 
ایــن  در  چالش برانگیــز  موضوعــات  از  یکــی 
محصــوالت  از  بهره گیــری  کاهــش  زمینــه، 
داخلــی  بازارهــای  در  کســین  ا اســتراتژیک 
ایــن  پیرامــون  چاره اندیشــی  بــرای  بــود. 
راهبردهایــی  اســتراتژیک،  و  مهــم  موضــوع 
ــای  ــازار ورق ه ــت ب ــا وضعی ــب ب ــن و متناس نوی
عرصــه  در  بــاال  ارزش افــزوده  بــا  فــوالدی 
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــن و م ــی، تدوی بین الملل

 . گرفــت
کســین  ا فــوالد  شــرکت  ویــژه  نــگاه 
ــدف  ــای ه ــه بازاره ــیدن ب ــرای رس ــتان ب خوزس
توســعه  جهــت  بلندمــدت  در  صادراتــی 
اولویت هــای  از  دیگــر  یکــی  نقش آفرینــی، 

می آیــد.  حســاب  بــه  ســازمان  مهــم 

پایش فرایندها بر اساس مدل جهانی
صنعتــی  شــرکت های  و  ســازمان ها 
عرصــه  در  نقش آفرینــی  توســعه  بــرای 
پــروژه  زمینــه  در  را  راهبردهایــی  بین المللــی، 
ــرکت  ــد. ش ــه کار می گیرن ــودآوری ب ــش س افزای
اســاس  بــر  نیــز  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
افزایــش  پــروژه  بین المللــی،  اســتانداردهای 
و  کاری  برنامه هــای  اولویــت  در  را  ســودآوری 
عملیاتــی خــود قــرار داده اســت. ایــن شــرکت 
زمینــه  در  کاربــردی  سیاســت های  اتخــاذ  بــا 

زمینــه  فرایندهــا،  بهــره وری  و  درآمــد  رشــد 
افزایــش  پــروژه  گیــر  فرا توســعه  بــرای  را 
بــاال  ارزش افــزوده  بــا  محصــوالت  ســودآوری 
بــه وجــود آورد. بنابرایــن سیاســت مجموعــه 
و  تولیــد  طریــق  از  درآمــد  رشــد  پایــه  بــر 
محصــوالت  تولیــد  کنــار  در  گیــر  فرا صــادرات 
شــده  تعریــف  خــاص  و  بــاال  ارزش افــزوده  بــا 

 . ســت ا
بــه  رســیدن  بــرای  فرایندهــا  پایــش 
برنامه هــای  دیگــر  از  فرایندهــا،  بهــره وری 
ــردی  ــداف راهب ــق اه ــرای تحق ــتماتیک ب سیس
منظــور  بدیــن  می آیــد.  شــمار  بــه  کســین  ا
ــدل  ــدل APQC )م ــاس م ــر اس ــا ب ــام فراینده تم
ــت.  ــرار گرف ــش ق ــری و پای ــورد بازنگ ــی( م جهان
در همیــن زمینــه، 1۳ فراینــد مشــخص شــده 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  کــه  اســت 
ــا  ــه فراینده ــیدن ب ــتای رس ــر دارد در راس در نظ
 ،1401 مالــی  ســال  تــا  جهانــی  مــدل  اســاس  بــر 
بلــوغ  ســطح  ارتقــای  عنــوان  تحــت  را  پــروژه ای 
نشــان  ارقــام  و  آمــار  نمایــد.  تعریــف  فراینــدی 
ــی  ــدل جهان ــه م ــیدن ب ــت رس ــه مزی ــد ک می ده
زمینــه  می توانــد  کســین،  ا شــرکت  بــرای 
فعالیت هــای  رســیدن  صفــر  بــه  بــرای  را 
از  یکــی  ســازد.  محقــق  ارزش افــزوده  فاقــد 
فعالیت هــای  رســیدن  صفــر  بــه  مزیت هــای 
و  بیشــتر  ســودآوری  ارزش افــزوده،  فاقــد 
ــان  ــرکا، ذی نفع ــا ش ــترک ب ــان مش ــک زب ــاد ی ایج

اســت.  بین  المللــی  و  داخلــی  مشــتریان  و 

ضرورت طرح فوالدسازی
طرح هــای  راهبردی تریــن  از  یکــی 
مزیــت  ایجــاد  بــرای  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
طــرح  اجــرای  آینــده،  ســال های  طــی  رقابتــی 
طــرح  راه انــدازی  بــا  اســت.  فوالدســازی 
کســین،  ا شــرکت  نظــر  تحــت  فوالدســازی 
در  نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد  تامیــن  بــر  عــاوه 
عریــض  اســلب های  طریــق  از  تولیــد  زمینــه 
ارزش افــزوده  بــا  محصــوالت  نیــاز  مــورد 
رقابت پذیــری  بــرای  مناســبی  مزیــت  بــاال، 
خواهــد  وجــود  بــه  بین المللــی  عرصــه  در 
و  سیســتم ها  واحــد  هدف گــذاری  آمــد. 
کســین خوزســتان  اســتراتژی شــرکت فــوالد ا
راه انــدازی  فوالدســازی،  طــرح  اجــرای  بــرای 
بــا  اســت.   1401 ســال  طرحتــا  ایــن  درصــدی   20
کارخانــه  نصــب  پــروژه  پیشــرفت  و  توســعه 
مجموعــه  در   1401 ســال  طــی  فوالدســازی 
طــرح  ایــن  کــه  می شــود  پیش بینــی  کســین،  ا
تــا دو ســال آینــده بــه طــور کامــل راه انــدازی و 

شــود.  عملیاتــی 
در  فوالدســازی  طــرح  راه انــدازی  بــا 

کســین خوزســتان، عــاوه بــر  شــرکت فــوالد ا
ــتان،  ــتان خوزس ــترده در اس ــتغال زایی گس اش
شــامل  زیرســاختی  پروژه هــای  از  بســیاری 
نیزعملیاتــی  انبارهــا  توســعه  پــروژه  و  ریــل 
جدیــد  مدیریــت  خوشــبختانه  شــد.  خواهــد 
اشــراف  واســطه  بــه  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
ــرکت،  ــتماتیک ش ــای سیس ــر فراینده ــل ب کام
ویــژه  بــه  واحدهــا  از  قاطــع  حمایــت  ضمــن 
ــی  ــش مهم ــتراتژی، نق ــتم ها و اس ــد سیس واح
ــال  ــک س ــی ی ــا ط ــتقرار فراینده ــف و اس در تعری
همه جانبــه  حمایــت  اســت.  داشــته  اخیــر 
فوالدســازی  طــرح  راه انــدازی  از  ایشــان 
بــرای  بلنــدی  گام  کــه  اســت  شــده  موجــب 
طــرح  اجــرای  و  نصــب  درصــدی   20 تحقــق 
شــود. برداشــته   1401 ســال  طــی  فوالدســازی 

کامــل  راه انــدازی  بــا  می رســد  نظــر  بــه 
احیــای  بــر  مشــتمل  فوالدســازی  طــرح 
بــر  عــاوه  ریخته گــری،  و  ذوب  مســتقیم، 
موانــع  شــامل  اساســی  موانــع  از  برخــی  رفــع 
جذابیــت  ایجــاد  ضمــن  شــرکت،  اقتصــادی 
ســرمایه گذاری از نظــر نــرخ و زمــان بازگشــت 
اشــتغال زایی  بــرای  مناســبی  بســتر  ســرمایه، 

شــود.  ایجــاد  خوزســتان  اســتان  ســطح  در 
برنامه چشم انداز و افق های کان

بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
طــی  کان  و  اســتراتژیک  اهــداف  پی جویــی 
در  ســاله،  پنــج  و  ســاله  ســه  چشــم انداز 
دوبــاره کاری  از  جــدی  طــوری  بــه  تــا  دارد  نظــر 
از  یکــی  آورد.  بعمــل  جلوگیــری  فرایندهــا 
شــایان  کمــک  می توانــد  کــه  موضوعاتــی 
حــذف  نمایــد،  فراینــد  ایــن  بــه  توجهــی 
مجموعــه  کــه  اســت  مــوازی  فعالیت هــای 
ــی  ــام و عملیات ــه انج ــژه ای ب ــام وی ــین اهتم کس ا

دارد.  آن  کــردن 
اســتانداردهای  به روزرســانی  همچنیــن 
اســتقرار  کیفیــت  بهبــود  کنــار  در  مدیریتــی 
برنامه هــای  دیگــر  از  موجــود،  سیســتم هایی 
آینــده  چشــم انداز  مســیر  در  راهبــردی 
موضوعاتــی  پیگیــری  اینکــه  ضمــن  اســت. 
تعالــی  سیســتم های  ارتقــای  همچــون 
و  شــده  تدویــن  اهــداف  انجــام  ســازمانی، 
مدیریــت  بــه  مربــوط  فرایندهــای  توســعه 
جــزو   ،ISO اســتاندارد  اســاس  بــر  ریســک 
ــتقرار  ــه اس ــرکت در زمین ــم ش ــای مه اولویت ه
ــه  ــردی ب ــتراتژی راهب ــن و اس ــتم های نوی سیس
چشــم انداز  ســند  بتــوان  تــا  می آیــد  حســاب 
نویــن  اســتراتژی  اســاس  بــر  را  کســین  ا فــوالد 

کــرد.  تدویــن  و  تبییــن  مدیریتــی، 
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مهندسی راهبردی

بــدون  اســت.  خــورده  گــره  توســعه  و  تحقیــق  مفهــوم  بــا  صنعتــی  بــزرگ  شــرکت های  آینــده 
فنــی،  پشــتیبانی  پیرامــون  صنعتــی  شــرکت های  و  نهادهــا  ســازمان ها،  راهبــردی  نــگاه  درنظــر 
یکــی از مــوارد مهمــی اســت کــه تاثیــر بســزایی در تامیــن تجهیــزات خطــوط تولیــد و خودکفایــی 
در ایــن زمینــه دارد. بــا درنظــر گرفتــن موضــوع بومی ســازی و نــگاه راهبــردی، ضمــن دســتیابی 
نیــز  تجهیــزات  آماده بــکاری  و  معکــوس  مهندســی  فرآینــد  تولیــد،  خودکفایــی  و  اســتقال  بــه 
و  فنــی  پشــتیبانی  واحــد  بــه  ویــژه   نــگاه  بــا  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  می یابــد.  افزایــش 
از  بســیاری  اســت  توانســته  جــوان،  و  متخصــص  نیروهــای  از  بهره گیــری  کنــار  در  تاسیســات 

بخشــد.  تســهیل  را  بهــره وری  و  تولیــد  رونــد  و  بومی ســازی  را  تجهیــزات 

مدیر تأسیسات

مجتبی حدادیان

تاسیســات،  و  فنــی  پشــتیبانی  مدیریــت 
ــه  ــان بدن ــا در می ــن واحده ــی از راهبردی تری یک
شــمار  بــه  معدنــی  و  صنعتــی  شــرکت های 
داشــتن  اختیــار  در  بــا  واحــد  ایــن  می آِیــد. 
زمینــه  در  به روزرســانی ها  از  بســیاری 
نقــش  تولیــد،   خطــوط  نیــاز  مــورد  تجهیــزات 
ــا  ــرکت ها ایف ــودآوری ش ــد و س ــزایی در تولی بس
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  می کنــد. 
مجــرب،  نیروهــای  داشــتن  اختیــار  در  بــا 
ویــژه ای  نــگاه  همــواره  جــوان،  و  متخصــص 
تاسیســات  و  فنــی  پشــتیبانی  بخــش  بــه 
ــی  ــا نگاه ــروزه ب ــه ام ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــته اس داش
راســتای  در  واحــد  ایــن  عملکــرد  بــه  اجمالــی 
می تــوان  تولیــد،  بخــش  بــه  خدمات رســانی 
و  تجهیــزات  بهینه ســازی  در  را  آن  نتایــج 

کــرد.  مشــاهده  آن هــا  آماده بــکاری 
تاسیســات  و  فنــی  پیشــتیبانی  واحــد 
بــه  پرســنل  نفــر   ۵6 داشــتن  دراختیــار  بــا 
زیرمجموعــه  در  نفــر   80 و  مســتقیم  صــورت 
واحدهــای  مهم تریــن  از  یکــی  پیمانــکاران، 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  راهبــردی 
شــرکت  ویــژه  نــگاه  می آیــد.  شــمار  بــه 
بــا  تولیــدات  بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
مــورد  ورق هــای  کنــار  در  بــاال  ارزش افــزوده 
همچــون  اســتراتژیک  و  مهــم  صنایــع  نیــاز 
نفــت، گاز و پتروشــیمی موجــب شــده اســت 
تاسیســات  و  فنــی  پشــتیبانی  واحــد  کــه 
بــا  و  پیاپــی  ســال  دوازدهمیــن  بــرای  شــرکت 
و  تســت  داخلــی،  نیروهــای  از  بهره گیــری 
صــورت  بــه  را  هیدرولیکــی  جک هــای  تعمیــر 
تعمیــرات  همچنیــن  دهــد.  انجــام  مســتقل 

اســتراتژیک  هیدرولیکــی  جک هــای  اساســی 
ــتوپر  ــک اس ــازی ج ــراه بومی س ــه هم ــه ب کارخان
قفســه  شــیم  تعویــض  جــک  و  بازرســی  میــز 
نــورد، از دیگــر فعالیت هــای مهــم ایــن واحــد 

می آیــد.  حســاب  بــه 
تاسیســات  و  فنــی  پشــتیبانی  مدیریــت 
دارای  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
کــه  اســت  مختلفــی  زیرمجموعه هــای 
کارگاه   -2 آبرســانی  تاسیســات   -1 از:  عبارتنــد 
شــرکت  ایــن  ســاختمانی.  نــت   -۳ مرکــزی 
دیگــری  متعــدد  زیرمجموعه هــای  دارای 
نیــز هســت کــه شــامل پیمانــکاران مختلــف 
ســنگین،  الت  ماشــین آ تامیــن  زمینــه  در 
ــا  ــایر بخش ه ــت دار و س ک مگن ــرا ــن لیفت تامی

 . د می شــو

گامی رو به جلو
بخش هایشــرکت  پیشــروترین  از  یکــی 
ــی  ــد مهندس ــتان، فرآین ــین خوزس کس ــوالد ا ف
ــه  ــت گذاری مجموع ــت. سیاس ــوس اس معک

ــق  ــد از طری ــزات جدی ــه تجهی ــتیابی ب ــرای دس ب
بومی ســازی،  همــان  یــا  معکــوس  مهندســی 
بــر پایــه ســرعت و  تکنیــک تعریــف می شــود. 
خــط  در  راهبــردی  تجهیــز   11 حاضــر  حــال  در 
موج گیــر  دســتگاه  بــر  کــه  دارد  وجــود  تولیــد 
بررســی ها  اســت.  شــده  جایگــذاری  ســرد 
در  مهــم  تجهیــز  یــک  کــه  می دهــد  نشــان 
شــده  خرابــی  دســت خوش  زمینــه  ایــن 
واحــد  رخــداد،  همیــن  واســطه  بــه  کــه  اســت 
بــه  تصمیــم  تاسیســات  و  فنــی  پشــتیبانی 
طراحــی  بــرای  شــده  خــراب  تجهیــز  آن  انتقــال 
تجهیــز  ایــن  گرفــت.  آن  مجــدد  تولیــد  و 
مرکــزی  کارگاه  بــه  ابتــدا  راهبــردی  و  مهــم 
کارخانــه انتقــال داده شــد و ســپس بــه روش 
ــتیابی  ــن دس ــی، ضم ــری و متالوگراف کوانتومت
اصلــی،  نمونــه  اســاس  بــر  آن هــا  جنــس  بــه 
اینتجهیــز  ســاخت  اطاعــات  اســتخراج  کار 
یکــی  پذیرفــت.  صــورت  موفقیــت  بــا  نیــز 
راســتای  در  اســتفاده  مــورد  روش هــای  از 
ــام  ــوق، انج ــز ف ــی تجهی ــات فن ــتخراج اطاع اس
انجــام  بــود.  آن هــا  روی  بــر  حرارتــی  عملیــات 
ــورد  ــای م ــتخراج داده ه ــی و اس ــات حرارت عملی
معیــوب،  تجهیــز  نمونــه  از  ویــژه  بــه  آن  از  نیــاز 
ــتیبانی  ــد پش ــم واح ــتاوردهای مه ــی از دس یک
بــا  می آِیــد.  شــمار  بــه  تاسیســات  و  فنــی 
از  فــوق  تجهیــز  معکــوس  مهندســی  انجــام 
ســو،  ایــن  بــه  جــاری  ســال  اردیبهشــت ماه 
شــده  ســاخته  تجهیــزات  فعالیــت  رونــد 
امیــد  و  دارد  ادامــه  تولیــد  مــدار  در  همچنــان 
در  را  کســین  ا جایــگاه  بتوانــد  رونــد  ایــن  کــه 

بخشــد.  ارتقــا  بین المللــی  عرصــه 

کــه  موضوعاتــی  از  یکــی 
روح و توانایــی فنــی پرســنل 
و  نهادهــا  ســازمان ها، 
جــال  را  صنعتــی  شــرکت های 
فــردی  حضــور  می بخشــد، 
کرســی  در  ســازمان  بدنــه  از 

اســت تصمیم گیــری 
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پشــتیبانی  واحــد  دســتاورد  مهم تریــن 
شــامل   ،1400 ســال  در  تاسیســات  و  فنــی 
ــگ  ــت کوبلین ــیف س ــتگاه س ــازی دس بومی س
ــتگاه  ــن دس ــت. ای ــی اس لمان ــه آ ــا نمون ــق ب مطاب
شــرکت،طراحی  داخلــی  نیروهــای  توســط  کــه 
قابــل  عملکــرد  اســت،  شــده  بومی ســازی  و 
خــود  از  لمانــی  آ نمونــه  بــه  نســبت  قبولــی 
نشــان داد. همچنیــن بومی ســازی هدرهــای 
دســتاوردهای  از  دیگــر  یکــی  پوســته زدا، 
تاسیســات  و  فنــی  پشــتیبانی  واحــد  مهــم 
ــاب  ــه حس ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ش
نمونه هــای  در  کــه  دســتگاه  ایــن  می آیــد. 
در  فعالیــت  مــاه  دو  از  پــس  غالبــا  پیشــین، 
می گرفــت،  قــرار  تعویــض  مــورد  تولیــد  خــط 
پــس  جدیــد  شــده  طراحــی  نمونــه  در  و  اینبــار 
کــه  اســت  مــاه   9 بــه  نزدیــک  بهینه ســازی،  از 
بــه  چالــش  و  مشــکل  کوچک تریــن  بــدون 
تولیــد  خــط  در  خــود  فعالیــت  بــه  خصوصــی 

می دهــد.  ادامــه 
جملــه  از  آبرســانی،  بخــش  در 
اورهــال  بــه  می تــوان  ویــژه  دســتاوردهای 
اشــاره  فشــرده(  هــوای  )خشــک کن  درایرهــا 
راه انــدازی  زمــان  از  اولین بــار  بــرای  کــرد. 
و  بازطراحــی  دســتگاه  ایــن  اپراتــور  کارخانــه، 
ــم  ــز مه ــن تجهی ــد ای ــه جدی ــد. نمون ــاخته ش س
عــدم  و  بهینه ســازی  بــر  عــاوه  اســتراتژیک،  و 
ــت  ــه فعالی ــد ب ــدار تولی ــد در م ــش می توان چال

دهــد.  ادامــه  خــود 
داخلــی،  دور  تریلی هــای  روزانــه  تامیــن 
و  ورق  بارگیــری  بــرای  ک هــا  لیفترا انــواع 
بیــل  بعــاوه  و  ســرورق ها  بســته بندی 
کنــار  بارگیــری  و  جابجایــی  بــرای  چنــگک دار 
واحــد  مهــم  دســتاوردهای  دیگــر  از  ورق هــا، 
کســین  ا فــوالد  تاسیســات  و  فنــی  پشــتیبانی 
ــمار  ــه ش الت ب ــین آ ــش ماش ــتان در بخ خوزس

 . یــد می آ
هــم  ســاختمانی  نــت  زیرمجموعــه  در 
از  کــه  اســت  گرفتــه  صــورت  مهمــی  اقدامــات 
مخــازن  آب بنــدی  بــه  می تــوان  آن هــا  جملــه 
در  بلنــدی  گام  کــه  داشــت  اشــاره  تاسیســات 
ترمیــم  آورد.  وجــود  بــه  ســازه  عمــر  افزایــش 
هــای  دودکــش  نگهــداری  بســتر های 
ــتاوردهای  ــزو دس ــز ج ــرم نی ــای پیش گ کوره ه

می شــود. محســوب  بخــش  ایــن  مهــم 

مدیریت جدید و تعالی سازمانی
و  روح  کــه  مهــم  موضوعــات  از  یکــی 
نهادهــا  ســازمان ها،  پرســنل  فنــی  توانایــی 
می بخشــد،  جــا  را  صنعتــی  شــرکت های  و 
راس  در  ســازمان  بدنــه  از  فــردی  حضــور 

بــه  مهــم  رخــداد  ایــن  اســت.  تصمیم گیــری 
ضمــن  می توانــد  کــه  دارد  ضــرورت  انــدازه ای 
تولیــد،  زمینــه  در  ویــژه  بــه  روندهــا  تســریع 
ــمگیری  ــرز چش ــه ط ــنل را ب ــی پرس ــرد فن عملک

دهــد. ارتقــا 
شــرکت  مهــم  دســتاوردهای  از  یکــی 
یکســال  طــی  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
در  جدیــد  مدیریــت  آمــدن  کار  روی  اخیــر، 
مجموعــه  کان  سیاســت گذاری  کرســی 
در  آســیابان  مهنــدس  حضــور  اســت. 
کســین،  ا فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل  ســمت 
کــه  چــرا  اســت؛  تاثیرگــذاری  و  مهــم  رخــداد 
واحدهــای  از  متقابــل  درک  ضمــن  ایشــان 
در  نــوآوری  و  پیشــرو  نــگاه  شــرکت،  مختلــف 
دارد.  اســتراتژیک  اهــداف  تحقــق  راســتای 
جدیــد،  مدیریــت  حضــور  مزیت هــای  از  یکــی 
مختلــف  مقاطــع  در  فرایندهــای  تســهیل 
کنــار  در  بــاال  فنــی  دانــش  بــودن  دارا  اســت. 
صنایــع  نیــاز  و  زمانــه  بــه  نســبت  هوشــمندی 
در  ایشــان  ویژگی هــای  دیگــر  از  مختلــف، 
ــه  ــین ب کس ــوالد ا ــرکت ف ــردی ش ــت راهب مدیری

می آیــد. شــمار 

افق روشن اکسین
موضوعــات  بــه  راهبــردی  نــگاه  امــروزه 
و  مهــم  مــوارد  از  یکــی  تاسیســاتی،  و  فنــی 
صنعتــی  نهادهــای  و  شــرکت ها  نظــر  مــورد 
ــبرد  ــرای پیش ــردی ب ــگاه راهب ــتن ن ــت. داش اس
بهینه ســازی  مســیر  در  تولیــدی  اهــداف 
تولیــد،  مــدار  در  اســتفاده  مــورد  ادوات 
و  کمــی  بخــش  دو  در  را  شــرکت ها  می توانــد 
کســین  کیفــی مســتثنی کنــد. شــرکت فــوالد ا
ســند  اهــداف  بــه  دســتیابی  بــرای  خوزســتان 
چشــم انداز در نظــر دارد تــا ضمــن بکارگیــری 
دســتاوردهای  فنــی،  و  متخصــص  نیروهــای 
کشــور  فــوالد  صنعــت  بــرای  را  توجهــی  قابــل 

آورد. ارمغــان  بــه  آینــده  ســال های  طــی 
پشــتیبانی  واحــد  ماموریــت  مهم تریــن 
ــداف  ــق اه ــتای تحق ــات در راس ــی و تاسیس فن
موضــوع  بــه  ویــژه  نگاهــی  چشــم انداز،  ســند 
نقشــه  طراحــی  اســت.  گاز  و  آّب  شــامل  انــرژی 
خطــوط  تجهیــزات  بهینه ســازی  بــرای  راه 
ــتفاده،  ــورد اس ــرده م ــوای فش ــار ه ــد در کن تولی
پشــتیبانی  واحــد  ماموریت هــای  دیگــر  از 

می شــود.  محســوب 
ــال  ــد س ــی چن ــور ط ــه کش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
کم آبــی  و  جــدی  خشکســالی های  بــا  اخیــر 
تــا  دارد  ضــرورت  لــذا  اســت،  بــوده  مواجــه 
گام هــای  صنعتــی،  ســازمان های  و  شــرکت ها 
ــرف  ــازی مص ــیر بهینه س ــود را در مس ــی خ عمل

را  زمینــه  بتــوان  طریــق  ایــن  از  تــا  بردارنــد  آب 
ــداوم  ــودآوری م ــد و س ــد تولی ــظ فراین ــرای حف ب

کــرد.  ایجــاد 
مهم تریــن  از  یکــی  آب  موضــوع 
فــوالد  شــرکت  کــه  اســت  دغدغه هایــی 
ــال  ــدی دنب ــور ج ــه ط ــتان آن را ب ــین خوزس کس ا
در  را  توجهــی  قابــل  نتایــج  بتوانــد  تــا  می کنــد 
محقــق  آّب  مصــرف  بهینه ســازی  راســتای 
صرفه جویــی  و  بهینه ســازی  بنابرایــن  ســازد. 
اهدافــی  مهم تریــن  جــزو  آب،  مصــرف  در 
کســین  اســت کــه در اولویــت شــرکت فــوالد ا

دارد. قــرار  خوزســتان 
کســین  ا فــوالد  در  کــه  مهمــی  موضــوع 
توجــه  مــورد  رو  پیــش  ســال های  بــرای 
گاز  مصــرف  بهینه ســازی  گرفتــه،  قــرار 
کشــور  در  گازی  محدودیت هــای  اســت. 
صنایــع  بــرای  ویــژه  بــه  اخیــر  ســال های  طــی 
زمینــه  در  را  جــدی  چالش هــای  فــوالدی، 
دارد  ضــرورت  لــذا  اســت؛  آورده  پدیــد  تولیــد 

تاسیســاتدر  و  فنــی  پشــتیبانی  واحــد  تــا 
را  مدونــی  و  بــه روز  برنامه هــای  زمینــه،  ایــن 
ارائــه  گاز  مصــرف  بهینه ســازی  مســیر  در 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  خوشــبختانه  دهــد. 
و  دانــش  بــا  نیروهــای  داشــتن  اختیــار  در  بــا 
تاسیســات،  بخــش  در  ویــژه  بــه  متخصــص 
ــتای  ــاختارمندی را در راس ــرو و س رویکرد پیش
اســت  کــرده  اتخــاذ  گاز  مصــرف  بهینه ســازی 
ــه  ــد زمین ــد می توان ــدون تردی ــداوم آن، ب ــا ت ــه ب ک
ــرکت در  ــن ش ــت ای ــی موقعی ــد و ترق ــرای رش را ب

آورد.  وجــود  بــه  بین المللــی  عرصــه 

فــوالد  شــرکت  ویــژه  نــگاه 
بــه  خوزســتان  اکســین 
ارزش افــزوده  بــا  تولیــدات 
ورق هــای  کنــار  در  بــاال 
و  مهــم  صنایــع  نیــاز  مــورد 
اســتراتژیک همچــون نفــت، 
موجــب  پتروشــیمی  و  گاز 
واحــد  کــه  اســت  شــده 
پشــتیبانی فنــی و تاسیســات 
دوازدهمیــن  بــرای  شــرکت 
ســال پیاپــی و بــا بهره گیــری 
داخلــی،  نیروهــای  از 
جک هــای  تعمیــر  و  تســت 
صــورت  بــه  را  هیدرولیکــی 

دهــد انجــام  مســتقل 
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گامی برای جهانی شدن

مســیر  در  برداشــتن  گام  نمایــد،  پررنــگ  جهانــی  عرصــه  در  را  صنعتــی  شــرکت های  نقــش  می توانــد  کــه  عواملــی  مهم تریــن  از  یکــی 
طراحی هــای  و  امــور  مهندســی  زمینــه  در  الزم  اســتراتژی  بــدون  امــروزه  اســت.  دنیــا  روز  دانــش  بــه  دســتیابی  طریــق  از  خودکفایــی 
توســعه  بنابرایــن  می مانــد.  باقــی  الکــن  صنعتــی  شــرکت های  در  توســعه  و  رشــد  مفهــوم  دنیــا،  روز  دانــش  بــه  دســتیابی  جهــت  الزم 
ــیر  ــکار در مس ــن راه ــوان مهم تری ــه عن ــزوده، ب ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص ــی تولی ــی و کیف ــطح کم ــای س ــرای ارتق ــی ب ــای مهندس فراینده
کســین خوزســتان بــه واســطه اهتمــام ویــژه پیرامــون امــور مهندســی،  جهانــی شــدن شــرکت ها شــناخته می شــود. شــرکت فــوالد ا
گام هــای بلنــدی بــرای دســتیابی بــه دانــش روز دنیــا در مســیر خودکفایــی امــور فنــی مــورد نیــاز خــود برداشــته اســت. یکــی از برنامه هــای 
ــد  ــه آن، کلی ــد مناقص ــل رون ــا تکمی ــی رود ب ــار م ــه انتظ ــت ک ــازی اس ــرح فوالدس ــاندن ط ــرانجام رس ــه س ــین، ب کس ــی ا ــور مهندس ــم ام مه

عملیــات اجرایــی ایــن طــرح راهبــردی در ســال 1401 زده شــود.

مدیر امور مهندسی

محسن توکلی

مهندســی  موضوعــات  بــه  توجــه  امــروزه 
زمینــه،  ایــن  در  الزم  اســتانداردهای  ارتقــای  و 
شــرکت های  راهبردهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ایــن  بــه  توجــه  بــا  می آیــد.  شــمار  بــه  صنعتــی 
و  فنــی  عملکردهــای  ســنجش  و  موضــوع 
مهندســی، می تــوان ضمــن بــاال بــردن ســطح 
یکسان ســازی  بــرای  را  زمینــه  کارخانــه،  فنــی 
اســتانداردهای  مبنــای  بــر  فرایندهــا 

آورد. وجــود  بــه  بین المللــی 

اکســین بــه مثابــه مهنــدس صنعــت 
ــوالد ف

خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
و  نمونــه  شــرکت های  از  یکــی  عنــوان  بــه 
خــود  نــگاه  فــوالد،  صنعــت  در  اســتراتژیک 
کــرده  متمرکــز  راهبردهایــی  بــر  همــواره  را 
مهندســی  و  فنــی  ســطح  می تــوان  کــه  اســت 
واحــد  بخشــد.  ارتقــا  را  تولیــد  فرایندهــای 
در  کــه  کســین  ا فــوالد  شــرکت  مهندســی 
شــناخته  مهندســی  و  طراحــی  نــام  بــا  گذشــته 
می شــد، در حــال حاضــر و بــا ارتقــای ســاختار 
ســازمانی بــه عنــوان مدیریــت امــور مهندســی 
ارتقــای  مزیــت   جملــه  از  می شــود.  معرفــی 
مهندســی،  واحــد  بــرای  ســازمانی  ســاختار 
ــل  ــرای تبدی ــده ب ــاد ش ــت ایج ــه فرص ــوان ب می ت
واحــد  ایــن  زیرمجموعــه  بخش هــای  شــدن 
اشــاره  ُخــرد  مدیریت هــای  بــه  اســتراتژیک 

 . کــرد
علمــی  ســاختارهای  مهم تریــن  از  یکــی 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  مهندســی  امــور 
موضــوع  یــک  اولیــه  مطالعــات  خوزســتان، 

تعییــن  کنــار  در  راهبــردی  پــروژه  یــا  فنــی 
فرضیــات  تبییــن  و  طراحــی  معیارهــای 
همچنیــن  اســت.  پروژه هــا  و  طرح هــا 
مهندســی پایــه و مهندســی جزئیــات شــامل 
و  بــرآورد  و  متــره  پیمانــکاران،  کار  شــرح 
درنهایــت نظــارت عالیــه بــر پروژه هــا کــه بــرای 
ــر  ــت، از دیگ ــی اس ــف الزام ــای مختل مناقصه ه
حســاب  بــه  مهندســی  امــور  ماموریت هــای 

. یــد می آ
بــر  نظــارت  کــه  اســت  توضیــح  بــه  الزم 
کارگاهــی  نظــارت  بخــش  دو  بــه  هــا،  پــروژه 
می شــود.  تقســیم بندی  عالیــه  نظــارت  و 
مدیریــت  توســط  کارگاهــی  نظــارت  فراینــد 
امــا  می پذیــرد.  صــورت  پروژه هــای  اجــرای 
کنــار  در  فنــی  پروژه هــای  کان  سیاســت های 
آن هــا  پیرامــون  فنــی  پرســش های  بــه  پاســخ 
بــه همــراه شناســایی موانــع و تبییــن راهبردهــا 
ــم  ــف مه ــه وظای ــوق، از جمل ــوارد ف ــع م ــرای رف ب
شــمار  بــه  عالیــه  نظــارت  در  مهندســی  امــور 

 . یــد می آ

خودکفایــی ثمــره دســتاوردهای واحــد 
مهندســی

و  صنعتــی  بــزرگ  شــرکت های  اصــوال 
ســاالنه،  عملکردهــای  توضیــح  بــرای  معدنــی 
دســتاوردهای  بــه  دســتیابی  نیازمنــد 
وســیله  بدیــن  تــا  اســت  مهندســی  و  فنــی 
صنایــع  میــان  در  حیــات  امــکان  بتــوان 
مهم تریــن  از  یکــی  کــرد.  تضمیــن  را  جهانــی 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  دســتاوردهای 
فعالیت هــای  کیفیــت  ارتقــای  خوزســتان، 

تولیــدی در تمامــی ســطوح اســت. بــه طــوری 
واســطه  بــه  اســتراتژیک  شــرکت  ایــن  کــه 
الزم  تخصــص  و  فنــی  دانــش  بــه  دســتیابی 
ــزوده  ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص ــون تولی پیرام
ــدون  ــد ب ــوالد، می توان ــت ف ــژه در صنع ــه وی باالب
عملیاتی ســازی  و  تبییــن  بــه  دســت  واهمــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــزرگ بزن ــای ب پروژه ه
ــرای  ــیاری ب ــه  بس ــرس و واهم ــن، ت ــش از ای ــا پی ت
بــزرگ  پروژه هــای  بــه  فنــی  متخصصیــن  ورود 
بــه  دســتیابی  کــه  طــوری  بــه  داشــت؛  وجــود 
بــه عنــوان یــک رویــای  برخــی پروژه هــای فنــی 

می شــد.  شــناخته  دســترس  غیرقابــل 
در حــال حاضــر بــا توســعه امور مهندســی 
کنــار  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
بــا  و  متخصــص  نیروهــای  از  بهره گیــری 
تعریــف  بــرای  واهمــه ای  تنهــا  نــه  دانــش، 
پروژه هــای بــزرگ وجــود نــدارد بلکــه درگیــری 
بــا چالش هــای آن بــه موضوعــی لــذت بخــش 
بــرای ایــن امــور تبدیــل شــده اســت. در طــول 
توجهــی  قابــل  دســتاوردهای  اخیــر،  ســال  دو 
پدیــد  کســین  ا شــرکت  مهندســی  بخــش  در 
می تــوان  مهم ترین آن هــا  از  کــه  اســت  آمــده 

کــرد. اشــاره  بــرق  پســت  پــروژه  بــه 
فــوالد  شــرکت  تاریخچــه   بــه  نگاهــی  بــا 
وضــوح  بــه  می تــوان  خوزســتان،  کســین  ا
ــال های  ــروژه و س ــان پ ــه در زم ــرد ک ــاهده ک مش
اغلــب  تولیــد،  خــط  از  بهره بــرداری  ابتدایــی 
طریــق  از  مهندســی  و  فنــی  پروژه هــای 
شــرکت  نظیــر  شــرکت  از  خــارج  مشــاوران 
طراحــی  و  تبییــن   ،MMTمشــاور مهندســی 
اینکــه  بــر  عــاوه  رویکــرد،  نــوع  ایــن  می شــد. 
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ــداری  ــرای پای ــرکت ب ــتراتژیک ش ــت اس موقعی
ســازمان  پیچیــده  محیــط  بــا  ســریع  تطبیــق  و 
می توانســت  می انداخــت،  خطــر  بــه  را 
را  غیربومــی  نیروهــای  بــه  شــرکت  وابســتگی 

نمایــد.  گذشــته  از  بیــش 
کان  سیاســت های  تغییــر  بــا  مــرور  بــه 
اتمــام  و  مالــی  چالش هــای  ایجــاد  کنــار  در 
مناســبی  زمینــه   ،MMTمشــاور قــرارداد 
بــه  مهندســی  فعالیت هــای  گــذاری  وا بــرای 
اینکــه  ضمــن  آمــد.  فراهــم  بومــی  نیروهــای 
بــه  نیــز  وقــت  مدیریــت  کلــی  مشــی  خــط 
کــه زمینــه را بــرای در  پیــدا کــرد  ســمتی ســوق 
طراحــی  و  فنــی  فعالیت هــای  گرفتــن  دســت 
و  تبییــن  کنــار  در  مهندســی  امــور  توســط 
نیروهــای  توســط  پروژه هــا  عملیاتی ســازی 

آورد.  فراهــم  شــرکت  داخلــی 
امــور  گرفتــن  دســت  بــه  بــا  و  ابتــدا  در 
ــط  ــزرگ توس ــای ب ــف پروژه ه ــی و تعری مهندس
وجــود  چالش هایــی  داخلــی،  نیروهــای 
کســب  بــا  و  مــرور  بــه  امــر  ایــن  کــه  داشــت 
ــی پرســنل،  دانــش بیشــتر در کنــار تجربــه فن
در  کــه  طــوری  بــه  شــد.  مرتفــع  کامــل  طــور  بــه 
فعالیت هــای  صــد  تــا  صفــر  حاضــر،  حــال 
ــی  ــور مهندس ــده ام ــازمان برعه ــی س مهندس
موجــود  داده هــای  کــه  حالــی  در  اســت؛ 
ــژه  ــه وی ــوالدی ب ــزرگ ف ــرکت های ب ــون ش پیرام
 80 برون ســپاری  از  نشــان  کشــور،  داخــل  در 
می دهــد.  مهندســی  فعالیت هــای  درصــدی 

خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  
بــزرگ  شــرکت های  از  بســیاری  خــاف  بــر 
فرایندهــای  کشــور،  در  فــوالد  صنعــت 
را  فنــی  مختلــف  هــای  حــوزه  در  مهندســی 
و  مجــرب  نیروهــای  توســط  کامــل  طــور  بــه 
ــاد  ــد. اعتم ــام می ده ــرکت انج ــل ش ــی داخ بوم
مهندســی  مجموعــه  بــه  کان  مدیریــت 
جســارت  بــر  عــاوه  تــا  اســت  شــده  موجــب 
امــکان  ناممکــن،  ماموریت هــای  بــه  ورود 

آورد.  پدیــد  زمینه هــا  برخــی  در  را  خودکفایــی 
ــم  ــین تصمی کس ــوالد ا ــرکت ف ــور ش ــن منظ بدی
بــه  اعتمــاد  و  بهره گیــری  ضمــن  تــا  گرفــت 
بــرای  را  زمینــه  داخلــی،  متخصــص  نیروهــای 
راهبــردی  پروژه هــای  تعریــف  در  خودکفایــی 

آورد. وجــود  بــه 
کســین،  ا راهبــردی  پروژه هــای  از  یکــی 
پایــه  مطالعــات  کــه  اســت  بــرق  پســت  پــروژه 
و تبییــن فرضیــات آن بــا ارزش ریالــی معــادل 
نیــز  پــروژه  ایــن  و  انجــام  تومــان  میلیــارد   140
شــدن  عملیاتــی  می باشــد.  مناقصــه  آمــاده 
دســتاوردهای  مهم تریــن  از  یکــی  پــروژه  ایــن 
بــه  تولیــد  خــط  راه انــدازی  زمــان  از  کســین  ا

مــی رود. شــمار 

برنامه های راهبردی
کســین  ا فــوالد  شــرکت  مهندســی  امــور 
خوزســتان بــرای ســال 1401، دو برنامــه عمــده  
اتمــام  نخســت  دارد.  نظــر  در  را  راهبــردی  و 
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــت ک ــی اس ــرق داخل ــت ب پس
اجــرای  و  مناقصــه  فراینــد  جدیــد،  ســال  در 
راه انــدازی  بــا  شــود.  انجــام  کامــل  طــور  بــه  آن 
اینکــه  بــر  عــاوه  داخلــی،  بــرق  پســت  کامــل 
از  خــود  میــزان  باالتریــن  بــه  بــرق  پایــداری 
توقــف  می رســد،  کارخانــه  راه انــدازی  زمــان 
کاهــش  صفــر  بــه  نیــز  ســرکابل زنی  از  ناشــی 
ــن  ــوق، ضم ــام پــروژه ف ــا انج ــد کــرد. ب ــدا خواه پی
ارتقــاء پایــداری بــرق کارخانــه نــورد بــه دلیــل 
وات،  کیلــو   400 باالدســت  پســت  بــه  اتصــال 
نیــز  فوالدســازی  طــرح  راه انــدازی  مســیر 

می شــود. تســهیل 
عنــوان  بــه  فوالدســازی  طــرح  راه انــدازی 
یکــی از مهم تریــن برنامه هــای شــرکت فــوالد 
کــه  می شــود  شــناخته  خوزســتان  کســین  ا
گزارشــات  کلیــه  تهیــه  و  مناقصــه  فراینــد 
کامــل  طــور  بــه  آن  مالــی  و  اقتصــادی  فنــی، 
انجــام  و  پیگیــری  مهندســی  واحــد  توســط 
تهیــه  گــزارش  آخریــن  در  اســت.  شــده 
براســاس  طــرح  مالــی  مــدل  تبییــن  بــا  شــده، 
هامبــورگ  شــعبه  ملــی  بانــک  تفاهم نامــه  بــا 
ــز  ــور و نی ــل کش ــارت در داخ ــک تج ــان و بان لم آ
و  توســعه  طــرح  متقابــل  مالــی  اثــرات  تحلیــل 
طــرح  اجــرای  جذابیــت  فعلــی،  نــورد  کارخانــه 
بــرای ســهامداران بــه اثبــات رســید. بــر اســاس 
ــده  ــرر ش ــی، مق ــدل مال ــا و م ــم نامه ه ــن تفاه ای
منابــع  از  درصــد   1۵ تنهــا  ســهامداران  اســت 
کارخانــه  ســود  محــل  از  را  نیــاز  مــورد  مالــی 
مابقــی  و  نماینــد  تامیــن  ســال   4 طــی  نــورد 
اخــذ  طریــق  از  پــروژه  نیــاز  مــورد  مالــی  منابــع 
ارتبــاط،  ایــن  در  گــردد.  تامیــن  تســهیات 

بــرای  فــوق  طــرح  بــه  مربــوط  اســناد  تمامــی 
ارســال  تصمیم گیــری  جهــت  ســهامداران 

اســت.  شــده 

چشم انداز مهندسی اکسین
تــا  دارد  درنظــر  کســین  ا مهندســی  امــور 
زیرســاختی  و  جنبــی  پروژه هــای  تکمیــل  بــا 
بــه  ورود  بــرای  را  زمینــه  آینــده،  ســال های  در 
و  بهــره وری  افزایــش  برندینــگ،  پروژه هــای 
آورد.  وجــود  بــه  نــورد  خــط  ظرفیــت  افزایــش 
می دهــد  نشــان  مهندســی  بررســی های 
خــط  در  راهبــردی  تغییــرات  اندکــی  بــا  کــه 
تکنولوژی هــای  افــزودن  طریــق  از  تولیــد 
 PreLeveller and مانندپــروژه  تکمیلــی 
نــورد  خــط  همیــن   ،Direct Quenching
 X100 گریــد   ورق هــای  تولیــد  قابلیــت  فعلــی 
ایــن  در  کــه  آورد  خواهــد  بدســت  را   X120 و 
کســین  ا شــرکت  موقعیــت  می تــوان  صــورت 
شــرکت های  بهتریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  را 
ماننــد  پروژه هایــی  کــرد.   معرفــی  دنیــا  نــورد 
جملــه  از    Edge Marking & Punching
پروژه هــای مهمــی هســتند کــه باعــث مزیــت 
امــور  شــد.  خواهــد  شــرکت  بــرای  رقابتــی 
ــن  ــرای ای ــین اج کس ــوالد ا ــرکت ف ــی ش مهندس
چشــم انداز  طــول  در  انجــام  بــرای  را  پروژه هــا 
بــا  کــه  اســت  کــرده  برنامه ریــزی   1404 ســال 
قابلیت هــای  فــوق،  طرح هــای  راه انــدازی 
مهندســی  نظــر  از  تولیــد  خــط  تکنولوژیــک 
شــرکت  و  رســیده  خــود  میــزان  باالتریــن  بــه 
قــادر خواهــد بــود در آینــده ای نزدیــک عــاوه 
ورق هــای  تولیــد  قطــب  بــه  شــدن  تبدیــل  بــر 
خاورمیانــه،  در  بــاال  افــزوده  ارزش  بــا  فــوالدی 
ســرد  بســیار  مناطــق  راهبــردی  ورق هــای 
فراهــم  نیــز  را  ســیبری  منطقــه  نظیــر  جهــان 

. رد و آ

ــازی  ــرح فوالدس ــدازی ط راه ان
ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ب
فــوالد  شــرکت  برنامه هــای 
ــناخته  ــتان ش ــین خوزس اکس
فراینــد  کــه  می شــود 
کلیــه  تهیــه  و  مناقصــه 
اقتصــادی  فنــی،  گزارشــات 
کامــل  طــور  بــه  آن  مالــی  و 
و  طراحــی  واحــد  توســط 
مهندســی پیگیــری و انجــام 

اســت شــده 

اکســین  فــوالد  شــرکت  
خوزســتان بــر خــالف بســیاری 
از شــرکت های بــزرگ صنعــت 
ــای  ــور، فراینده ــوالد در کش ف
هــای  حــوزه  در  مهندســی 
مختلــف فنــی را بــه طــور کامل 
و  مجــرب  نیروهــای  توســط 
بومــی داخــل شــرکت انجــام 

هــد می د
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تعریف شــده  تحــوالت 
شــرکت در طــول چشــم انداز 
کــه  اســت  ایــن  گویــای 
بــا  اکســین  مجموعــه 
توســعه  طرح هــای  اجــرای 
دســتی  میــان  و  باالدســتی 
تولیــد  قابلیــت   خــود 
 X12۰ و X1۰۰ورق هــای گریــد
ــه  ــد آورد ک ــت خواه ــه دس را ب
ــد  ــادر خواه ــورت ق ــن ص در ای
نزدیــک  آینــده ای  در  بــود 
شــدن  تبدیــل  بــر  عــالوه 
ورق هــای  تولیــد  قطــب  بــه 
افــزوده  ارزش  بــا  فــوالدی 
بــاال در خاورمیانــه، ورق هــای 
بســیار  مناطــق  راهبــردی 
منطقــه  نظیــر  جهــان  ســرد 
آورد فراهــم  نیــز  را  ســیبری 
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فرش قرمز اکسین

ــد  ــه تولی ــی ب ــرای تداوم بخش ــی ب ــزرگ صنعت ــرکت های ب ــه ش ــت ک ــه ای اس ــه گون ــل ب ــاد بین المل ــازوکار اقتص س
کــه  بخش هایــی  از  یکــی  هســتند.  بــاال  ارزش افــزوده  بــا  محصــوالت  تولیــد  نیازمنــد  ســودآوری،  و  پایــدار 
ــد  ــت. واح ــروش اس ــی و ف ــد بازاریاب ــردازد، واح ــه بپ ــن زمین ــت گذاری در ای ــی و سیاس ــف مبان ــه تعری ــد ب می توان
ــه تبییــن راهبردهــا بــرای بازاریابــی محصــوالت جدیــد  ــدام ب بازاریابــی و فــروش بــا رصــد بازارهــای بین المللــی، اق
ــود.  ــم ش ــی فراه ــاد جهان ــول در اقتص ــه محص ــد و عرض ــرای تولی ــه الزم ب ــا زمین ــد ت ــاال می کن ــزوده ب ــا ارزش اف و ب
ــاص و  ــگاه خ ــواره ن ــاال، هم ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص ــطه تولی ــه واس ــتان ب ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ش
ــد و  ــزان تولی ــه می ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ــه ب ــت ک ــته اس ــوالت داش ــروش محص ــی و ف ــوع بازاریاب ــه موض ــردی ب راهب

ــرد.  ــرکت پــی ب ــوالت در ســال 1400، می تــوان بــه رکوردهــای ســودآوری ایــن ش ــروش محص ف

مدیر بازاریابی و فروش

محمد هیزم بر 

نظــر  مــورد  واحدهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ــی  ــروش و بازاریاب ــد ف ــوالدی، واح ــع ف در صنای
جایــگاه  واســطه  بــه  فــروش  واحــد  اســت. 
و  سیاســت گذاری  در  خــود  اســتراتژیک 
ســازمان ها  محصــوالت  فــروش  معادلــه 
در  مهمــی  نقــش  صنعتــی،  شــرکت های  و 
متعــددی  تعاریــف  می کنــد.  ایفــا  ســودآوری 
دربــاره فراینــد فــروش ارائــه شــده اســت کــه 
مصطلح تریــن تعریــف از آن، مفهــوم فــروش 
را نوعــی دادوســتد کاال یــا خدمــات دارای ارزش 
حقوقــی  یــا  حقیقــی  شــخص  میــان  افــزوده 
خارجــی  و  داخلــی  شــکل  بــه  کــه  می نامنــد 

می پذیــرد.  صــورت 
خارجــی  و  داخلــی  فــروش  میــان  تمایــز 

در نــوع فرهنــگ و معاماتــی اســت کــه میــان 
می گیــرد.  شــکل  فــرد  یــا  شــرکت  ســازمان،  دو 
عمــده تعریــف در بازرگانــی داخلــی بــر فرهنــگ 
مبنــا  کــه  دارد  تکیــه  میان ســازمانی  مشــترک 
مشــترک  پــول  واحــد  و  فرهنــگ  اســاس  بــر  را 

می کنــد. تعریــف 
فــروش  بــا  مقایســه  در  خارجــی  فــروش 
اســاس  دارد.  بســیاری  تفاوت هــای  داخلــی، 
ارزی  درآمــد  کســب  بــر  خارجــی  بازرگانــی 
ــدات  ــروش تولی ــق ف ــه از طری ــت ک ــتوار اس اس
حاصــل  کشــورها  ســایر  بــه  خدمــات  یــا 
می شــود و بــه عنــوان مهم تریــن ابــزار جهــت 
می آیــد.    شــمار  بــه  اقتصــادی  توســعه  و  رشــد 

اکسین و فرایند بازرگانی
شــرکت  سیاســت گذاری  بــه  توجــه  بــا 
مســیر  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد 
فــروش  فراینــد  محصــوالت،  متنوع ســازی 
متنوع ســازی  سیاســت  ادامــه  در  هــم  
تســهیل  بــه  ویــژه ای  نــگاه  محصــوالت، 
ــد  ــرکت های جدی ــا ش ــری ب ــا، ارتباط گی فراینده

دارد. جهانــی  بازارهــای  رصــد  و 
بــر اســاس برنامــه تعریــف شــده، حــدود 
ــوالد  ــرکت ف ــی ش ــروش داخل ــد ف ــا 60 درص ۵0 ت
مربــوط  پروژه هــای  بــه  خوزســتان   کســین  ا
اختصــاص  گاز  و  نفــت  انتقــال  لوله هــای  بــه 
از  درصــد   ۳0 تــا   2۵ همچنیــن  اســت.  یافتــه 
ســاخت  بــه  مربــوط  داخلــی  فــروش  فراینــد 
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 1۵ تــا   10 و  کشتی ســازی  و  مخــازن  ورق هــای 
ــا  ــاختمانی ب ــزات س ــاخت تجهی ــرای س ــد ب درص
ــاص  ــاال اختص ــتحکام ب ــا اس ــاص ب ــای خ گریده

صــورت  هدف گــذاری  بــه  توجــه  بــا  دارد. 
درصــد   1۵ تــا   10 بــه  نزدیــک  شــرکت،  در  گرفتــه 
کســین می توانــد ذیــل فراینــد  از محصــوالت ا

بگیــرد.  قــرار  صادراتــی  فــروش 
ــوالد  ــرکت ف ــروش ش ــد ف ــی واح پیش بین
ــادرات  ــال 1400، ص ــرای س ــتان ب ــین خوزس کس ا
و  متنــوع  فــوالدی  ورق   تــن  هــزار   47 از  بیــش 
صادراتــی  هــدف  کشــورهای  بــه  اســتراتژیک 
 1400 ســال  دی  مــاه  پایــان  تــا  آمارهــا  اســت. 
از  تــن  هــزار   ۳7 از  بیــش  کــه  می دهــد  نشــان 
هــدف  کشــورهای  بــه  کســین  ا محصــوالت 
ــم در  ــن رق ــه ای ــت ک ــده اس ــال ش ــی ارس صادرات
قابــل  افزایــش  آن،  از  پیــش  ســال  بــا  نســبت 

می دهــد.  نشــان  را  توجهــی 

اکسین و چالش های فروش
از  بســیاری  کنــون،  تا دیربــاز  از 
و  چالش هــا  بــا  فــوالدی  شــرکت های 
فــروش  و  تولیــد  مســیر  در  جــدی  موانــع 
به موقــع  اتخــاذ  بــا  غالبــا  کــه  بوده انــد  مواجــه 

بســیاری  متنــوع،  راهبردهــای  و  تصمیمــات 
فــوالد  شــرکت  می شــود.  مرتفــع  چالش هــا  از 
ــرکت های  ــایر ش ــع س ــه تب ــتان ب ــین خوزس کس ا
ــددی در  ــای متع ــا چالش ه ــواره ب ــوالدی، هم ف
ــه  ــت ک ــوده اس ــراه ب ــروش هم ــد و ف ــه تولی زمین
ــی  ــانات و قطع ــه نوس ــوان ب ــا می ت ــه آن ه از جمل
ــل  ــای فص ــطه محدودیت ه ــه واس ــرق و گاز ب ب
ــت  ــر دول ــا تغیی ــی ب ــت. از طرف ــاره داش ــا اش گرم
مســند  بــر  جدیــد  دولــت  آمــدن  کار  روی  و 
وجــود  بــه  چالش هایــی  همــواره  قــدرت، 
درایــت  و  تدبیــر  بــا  خوشــبختانه  کــه  می آیــد 
ــیاری از  ــرم، بس ــره محت ــت و هیئت مدی مدیری
ــد و  ــرای رش ــی ب ــی طای ــه فرصت ــا ب ــن چالش ه ای

اســت.  شــده  تبدیــل  مجموعــه  ارتقــای 
ممکــن  کــه  چالش هایــی  از  دیگــر  یکــی 
ــی را  ــکات مهم ــال 1400 مش ــان س ــا پای ــت ت اس
بــرای شــرکت های فــوالدی بــه ویــژه در زمینــه 
فــروش بین المللــی ایجــاد کنــد، عــدم قطعیت 
تاثیــر  کــه  اســت  برجــام  کــرات  مذا نتیجــه 
جهانــی  فــروش  و  فــوالد  صنعــت  در  بســزایی 
کســین  ا فــوالد  شــرکت  حــال  ایــن  بــا  دارد.  آن 
ــز  ــا تمرک ــروش ب ــد ف ــژه در واح ــه وی ــتان ب خوزس
ضمــن  داخلــی،  اســتراتژیک  پروژه هــای  بــر 
موقعیــت  چالش هــا،  ایــن  از  بســیاری  رفــع 
در  راهبــردی  شــرکت  یــک  عنــوان  بــه  را  خــود 
بــاال  ارزش افــزوده  بــا  ورق هــای  تولیــد  زمینــه 
حــال  در  کــه  طــوری  بــه  اســت.  کــرده  تثبیــت 
کســین توانســته اســت  حاضــر شــرکت فــوالد ا
ــودآوری  ــی در زمینه س ــل توجه ــای قاب رکورده

آورد.  دســت  بــه 

اکسین و بازار صادراتی
فــروش  و  بازاریابــی  واحــد  هدف گــذاری 

خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  صادراتــی 
در ســال 1400 بــه گونــه ای اســت کــه ســه منطقه 
ــود.  ــامل می ش ــا( را ش ــا و اروپ ــیا، آفریق ــاره آس )ق
مناطــق  گســترش  عمــده  دالیــل  از  یکــی 
کســین، متنــوع بــودن  صادراتــی محصــوالت ا
ــه  ــد زمین ــه می توان ــت ک ــوالدی اس ــای ف ورق ه
اســتراتژیک  و  همه جانبــه  فــروش  بــرای  را 
سیاســت گذاری  آورد.  وجــود  بــه  محصــوالت 
فــروش  مبنــای  بــر  کار  ادامــه  بــرای  مجموعــه 
شــده  بنــا  بــاال  ارزش افــزوده  بــا  محصــوالت 
غالــب  حاضــر  حــال  در  کــه  طــوری  بــه  اســت؛ 
شــرکت  محصــوالت  صادراتــی  فــروش 
ســاختمانی  و  لیــاژی  آ گرید هــای  بــه  کســین  ا
ــوالت  ــن فــروش محص ــاص دارد. بنابرای اختص
 API ورق هــای  شــامل  بــاال  ارزش افــزوده  بــا 

بــرای  مناســب  ارزآوری  ضمــن  می توانــد 
در  را  کســین  ا مجموعــه  نقــش  کشــور، 

نمایــد.  پررنگ تــر  جهانــی  بازارهــای 
از  نخســتین بار  بــرای  و   1400 ســال  در 
ــای  ــادرات ورق ه ــه، ص ــدازی کارخان ــان راه ان زم
عــراق  کشــور  بــه  محــدود  صــورت  بــه   API

درصــد   6۰ تــا   5۰ حــدود 
شــرکت  داخلــی  فــروش  از 
خوزســتان  اکســین  فــوالد 
تعریــف  برنامــه  اســاس  بــر 
شــده، بــه پروژه هــای مربــوط 
بــه لوله هــای انتقــال نفــت و 
اســت یافتــه  اختصــاص  گاز 

آمارهــا تــا پایــان ســال 1۴۰۰ 
حــدود  کــه  می دهــد  نشــان 
محصــوالت  از  تــن  هــزار   ۴7
اکســین بــه کشــورهای هــدف 
خواهــد  ارســال  صادراتــی 
شــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه 
ســال گذشــته، افزایــش قابــل 

می دهــد نشــان  را  توجهــی 
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لوله ســاز  شــرکت  یــک  پذیرفــت.  صــورت 
بــرای  کارخانــه  راه انــدازی  از  پــس  کــه  عراقــی 
جهــت  نیــاز  مــورد  و  الزم  تســت های  انجــام 
صنعــت  در  نیــاز  مــورد  لوله هــای  تولیــد 
از  محــدودی  تنــاژ  پتروشــیمی،  و  گاز  نفــت، 
ورق  شــامل  بــاال  ارزش افــزوده  بــا  ورق هــای 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  از  را    API
پــس  و  آن  تبــع  بــه  کــه  بــود  کــرده  درخواســت 
سیاســت  موضــوع،  جوانــب  بررســی  از 
مجموعــه بــرای کمــک جهــت راه انــدازی ایــن 
در  الزم  تســت های  انجــام  ضمــن  شــرکت، 
  API ــای ــدودی از ورق ه ــاژ مح ــراق، تن ــور ع کش
هدف گــذاری  کــرد.  صــادر  کشــور  ایــن  بــه  را 
ــی  ــرکت عراق ــن ش ــا ای ــه ب ــین در رابط کس ــوالد ا ف
نزدیــک  آینــده ای  در  کــه  اســت  گونــه ای  بــه 
ــور،  ــرکت مذک ــل ش ــدازی کام ــا راه ان ــوان ب می ت
فــوالد  توســط  کامــل  طــور  بــه  آن  اولیــه  مــواد 

شــود.  تامیــن  و  تهیــه  کســین  ا
کســین بــه ویــژه در واحــد  شــرکت فــوالد ا
و  بــازار  رصــد  درصــدد  فــروش  و  بازاریابــی 
فــروش  بــرای  متنــوع  شــرکت های  بــا  کــره  مذا
بتوانــد  طریــق  ایــن  از  تــا  اســت  محصــوالت 
نســبت  را  تولیــدی  محصــوالت  فــروش  مــرز 
جابجــا  گذشــته،  در  رکــود  ســال های  بــه 
دســتاوردهای  موضــوع،  ایــن  تحقــق  نمایــد. 
اســتراتژیک و نوینــی را بــرای شــرکت بــه ارمغــان 
بــه  می تــوان  آن هــا  جملــه  از  کــه  مــی آورد 
تولیــد  و  کارخانــه  توســعه  گســترده،  ارزآوری 
محصــوالت خــاص و اســتراتژیک اشــاره کــرد. 
فــوالد  شــرکت  ارزآوری  زمینــه  در  آمارهــا 
 1400 ســال  در  ویــژه  بــه  خوزســتان  کســین  ا
اهــداف  تحقــق  بــر  عــاوه  کــه  می دهــد  نشــان 
رکوردهــای  ارزآوری،  زمینــه  در  نظــر  مــورد 
پیــش  ســال های  بــه  نســبت  توجهــی  قابــل 
ارشــد  مدیریــت  اســت.  شــده  محقــق  آن  از 
راهبــردی  سیاســت های  اتخــاذ  بــا  مجموعــه 
ایجــاد  همــراه  بــه  فــروش  و  تولیــد  مســیر  در 
ــازه ای  ــق ت ــنل، اف ــان پرس ــی در می ــس همدل ح
و  جدیــد  محصــوالت  از  رمزگشــایی  بــرای  را 

اســت. گشــوده  گســترده  فــروش 
صــورت  هدف گــذاری  اســاس  بــر 

متنوع ســازی  فراینــد   ،1400 ســال  در  گرفتــه 
محصــول  ســه  تولیــد  شــامل  محصــوالت 
عملکــرد  خوشــبختانه  کــه  اســت  جدیــد 
تــا  و  بــود  پیش بینی هــا  از  فراتــر  مجموعــه 

محصــول   6 تــا  پنــج  بــه  نزدیــک  ســال  پایــان 
از  رســید.  خواهــد  نهایــی  تولیــد  بــه  جدیــد 
جملــه محصــوالت فــوق می تــوان بــه تولیــد و 
 ۵L X۵6Q  API گریــد  بــا  فــوالدی  ورق  فــروش 
ــتین بار  ــرای نخس ــول ب ــن محص ــرد. ای ــاره ک اش
تولیــد  بــه  خاورمیانــه  منطقــه  و  کشــور  در 
می رســد کــه البتــه تــا پیــش از ایــن دســتاورد، 
مبــادی  طریــق  از  تمامــا  فــوق  محصــول 

می شــد.  وارد  کشــور  بــه  خارجــی 
بهمــن  در  کــه  مهمــی  ورق هــای  از  یکــی 
ــوالدی  ــید، ورق ف ــد رس ــه تولی ــال 1400 ب ــاه س  م
تولیــد  کــه  بــود   ۵L Gr.B NACE  API گریــد  بــا 
ــرار دارد.  ــم انداز ق ــه چش ــز در برنام ــوه آن نی انب
ــال  ــاه س ــفند م ــت در اس ــرار اس ــن ق ــر ای ــاوه ب ع
  ،  ۵LX۵2  APIگریــد بــا  فــوالدی  ورق  جــاری، 

برســد.  انبــوه  تولیــد  بــه  نیــز    X60 و   X60PSL1
ــه  ــتراتژیک ک ــوالت اس ــر از محص ــی دیگ یک
ــران،  ــی گاز ای ــرکت مل ــا ش ــترک ب ــورت مش ــه ص ب
ــرکت   ــه ش ــان و س ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ش
فراینــد  بــه  کشــور  در  لوله ســازی  بــزرگ 
ارزش افــزوده  بــا  فــوالدی  ورق  رســید،  تولیــد 
اســت    PSL2  ۵L X80  APIتجــاری نــام  بــا  بــاال 
تولیــد  زنجیــره  از  محصــول  آخریــن  کــه 

ســبد  در  بــاال  ارزش افــزوده  بــا  محصــوالت 
کســین )تعریــف شــده  محصــوالت تولیــدی ا
شــرکت  عنــوان  بــه  دانیلــی  شــرکت  طــرف  از 
تولیــد  و  تســت  می آیــد.  شــمار  بــه  ســازنده( 
شــرکت  بازرســان  حضــور  بــا  محصــول  ایــن 
میــان  مشــترک  کارگــروه  و  ایــران  گاز  ملــی 
شــرکت  و  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
ــرکت  ــه ش ــراه س ــه هم ــان ب ــه اصفه ــوالد مبارک ف
بــزرگ لوله ســاز در کشــور صــورت گرفــت کــه 
نیــاز  مــورد  محصــوالت  می توانــد  ادامــه  در 
طــور  بــه  را  کشــور  داخلــی  گاز  انتقــال  خطــوط 

نمایــد.  تامیــن  کامــل 

ــد  ــر فراین ــر آن ب ــد و تاثی ــت جدی مدیری
ــروش ف

هیئت مدیــره  و  جدیــد  مدیریــت  ترکیــب 
محتــرم بــا توجــه بــه اینکــه مدیرعامــل جدیــد 
خــود از بدنــه فعــال، فنــی و بــا دانــش مجموعــه 
پرســنل  کنــار  در  می آیــد،  شــمار  بــه  کســین  ا
تنهــا  نــه  خوزســتان،  کســین  ا فــوالد  دلســوز 
ارتقــا  را  شــرکت  ســودآوری  و  رشــد  مســیر 
را  زمینــه  می توانــد  ادامــه  در  بلکــه  بخشــید 
ــدف  ــورهای ه ــه کش ــترده ب ــادرات گس ــرای ص ب

آورد. وجــود  بــه  صادارتــی 

چشم انداز و برنامه پیش رو
بــه  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
در  راهبــردی  محصــوالت  تولیــد  واســطه 
پتروشــیمی،  و  گاز  نفــت،  صنعــت  زمینــه 
همــواره نقــش بســزایی در صنعــت پیشــران 
بــا  رو  ایــن  از  اســت.  کــرده  ایفــا  منطقــه  و  ایــران 
هدف گذاری هــای  و  سیاســت ها  تبییــن 
فــروش  و  تولیــد  بازاریابــی،  زمینــه  در  ســاالنه 
محصــوالت، ایــن شــرکت می توانــد بــه قطــب 
فــوالد  صنعــت  در  راهبــردی  محصــوالت 
برنامه هــای  از  یکــی  شــود.  تبدیــل  منطقــه 
کســین خوزســتان در ســال  مهــم مجموعــه ا
ــوالدی  ــای ف ــروش ورق ه ــار ف ــش آم 1401، افزای

 . ســت ا

مهــم  رخدادهــای  از  یکــی 
ســند  تحــول  زمینــه  در 
در  ویــژه  بــه  چشــم انداز 
فــروش،  و  بازاریابــی  بخــش 
محصــوالت  تنوع بخشــی 
اســت کــه ایــن امــر بــا فــروش 
گونــه  پنــج  بازاریابــی  و 
فــوالدی جدیــد در ســال 1۴۰۰ 

اســت یافتــه  تحقــق 
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رد پای تخصص و تعلق خاطر

در  حقــوق  مســائل  بــا  آشــنایی  و  تخصــص  بدهنــد،  قــرار  مدنظــر  بایــد  صنعتــی  بــزرگ  شــرکت های  کــه  موضوعاتــی  مهم تریــن  از  یکــی 
عرصــه بین المللــی اســت. مســائل حقوقــی بــه طــور عمــده شــامل امــور تولیــد، خریــد، فــروش، واردات و صــادرات می شــود کــه الزم 
ــتان  ــین خوزس کس ــوالد ا ــرکت ف ــد. ش ــه کار گیرن ــی را ب ــن حقوق ــای نوی ــه، راهبرده ــن زمین ــای در ای ــع چالش ه ــرای رف ــرکت ها ب ــت ش اس
ــت.  ــوده اس ــراه ب ــدد هم ــکات متع ــا مش ــواره ب ــدازی هم ــدای راه ان ــه، از ابت ــه خاورمیان ــردی در منطق ــرکت های راهب ــی از ش ــوان یک ــه عن ب
کســین بــرای رفــع موانــع حقوقــی بــه ویــژه بــا روی کار آمــدن مدیریــت جدیــد، رنــگ و بــوی تــازه ای بــه خــود گرفــت؛ بــه  سیاســت کان ا
ــا  ــر ب ــال حاض ــتند، در ح ــود داش ــته وج ــه در گذش ــرکت ک ــن ش ــی ای ــای حقوق ــیاری از چالش ه ــه بس ــت ک ــان داش ــوان اذع ــه می ت ــوری ک ط
ــه  ــال 1401، ب ــین در س کس ــی ا ــای حقوق ــار پرونده ه ــه آم ــی رود ک ــار م ــا، انتظ ــل آن ه ــع کام ــن رف ــد، ضم ــردی جدی ــت های راهب ــاذ سیاس اتخ

ــد. ــدا کن ــش پی ــر کاه ــدد صف ع

مدیرامور حقوقی و قراردادها

مرتضی دانش فرد

شــرکت های  از  بســیاری  امــروزه 
موقعیــت  حفــظ  راســتای  در  صنعتــی  بــزرگ 
فرایندهــای  امنیــت  افزایــش  و  تولیــدی 
ویــژه ای  نــگاه  ســودآوری،  و  فــروش 
از  یکــی  دارنــد.  حقوقــی  موضوعــات  بــه 
اشــاره  قابــل  دســتاوردهای  مهم تریــن 
افزایــش  حقوقــی،  موضوعــات  پیرامــون 
و  ســازمان های  شــرکت ها،  نقدینگــی 
نهادهــای صنعتــی در سراســر جهــان اســت. 
امــکان  شــرکت ها،  در  نقدینگــی  افزایــش  بــا 
میــزان  باالتریــن  بــه  ســودآوری  امنیــت  و 

می رســد.  بین المللــی  اســتانداردهای  از 
توجــه  و  حقوقــی  چالش هــای  رفــع  بنابرایــن 
از  همــواره  شــرکت ها،  نــزد  آن  بــه  اســتراتژیک 

اســت.  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت 

اکسین در مسیر شفاف سازی
یکــی  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
در  صنعتــی  شــرکت های  راهبردی تریــن  از 
داخــل کشــور اســت کــه بــا اهتمــام بــه تولیــد 
نقــش  بــاال،  افــزوده  ارزش  بــا  محصــوالت 
بــه  صنایــع  اســتراتژیک  توســعه  در  مهمــی 

ویــژه صنایــع فــوالدی منطقــه خاورمیانــه ایفــا 
توجــه  مــورد  موضوعاتــی  از  یکــی  می کنــد. 
کســین،  ا فــوالد  شــرکت  ارشــد  مدیــران 
ــای  ــائل و چالش ه ــه مس ــوط ب ــات مرب موضوع
مدیریــت  آمــدن  کار  روی  بــا  اســت.  حقوقــی 
بخــش  بــه  کســین  ا فــوالد  نــگاه  نــوع  جدیــد، 
از  حقوقــی  مســائل  بــه  کان  نــگاه  حقوقــی، 
وضعیــت  یــک  بــه  منفعــل  وضعیــت  یــک 

داد.  وضعیــت  تغییــر  پیشــگیرانه 
تعهدهــای   ،1۳9۵ و   1۳94 ســال  در 
ــه  ــد ک ــود آم ــه وج ــرکت ب ــرای ش ــته ای ب ناخواس
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حقوقــی  چالش هــای  تشــدید  بــرای  را  زمینــه 
بــر  عــاوه  فــوق  چالش هــای  آورد.  وجــود  بــه 
شــرکت،  بــرای  قضایــی  پرونده هــای  ایجــاد 
اختــال  دســت خوش  را  ســودآوری  فراینــد 
حقوقــی  رونــد  کلــی  طــوری  بــه  کــرد.  جــدی 
ــال  ــول دوازده س ــین در ط کس ــوالد ا ــرکت ف ش
مانــد،  باقــی  الکــن  و  ناقــص  تنهــا  نــه  گذشــته، 
حقــوق  کــه  شــد  موجــب  مــواردی  در  بلکــه 
و  تولیــد  زمینه هــای  در  شــرکت  ایــن  اساســی 

شــود.  همــراه  جــدی  نقــض  بــا  مطالبــات 
در ســال 1400 و بــا تغییــر مدیریــت واحــد 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد   شــرکت  حقوقــی 
در راســتای رفــع چالش هــای بــه وجــود آمــده 
جدیــد  سیاســت های  مهــم،  پرونــده  دو  در 
پرونــده  شــد.  عملیاتــی  و  اتخــاذ  کارآمــدی  و 
مبلــغ  بــه  پاســارگاد  بانــک  بــا  مرتبــط  نخســت 
دو  مبلــغ  بــه  دوم  پرونــده  و  یــورو  هــزار   89
ــه  ــم اینک ــود. علی رغ ــورو ب ــزار ی ــون و ۳00 ه میلی
پرونده هــای  ذیــل  مختلــف  فراینــد  دو  در 
شــد  صــادر  رای  شــرکت  علیــه  بــار  دو  مذکــور، 
الزم  سیاســت های  و  تدابیــر  اتخــاذ  بــا  امــا 
ــده  ــدد پرون ــری مج ــد بازنگ ــی، رون ــد حقوق واح
بــه  گمرکــی  کمیســیون  در  پاســارگاد  بانــک 
پرونــده  بازنگــری  نتیجــه  در  افتــاد.  جریــان 
کمیســیون های  رای  اینکــه  بــر  عــاوه  فــوق، 
ــادر  ــین ص کس ــوالد ا ــرکت ف ــع ش ــه نف ــه ب مربوط
شــد، زمینــه ای مناســب بــرای ایجــاد نقدینگــی 
مناســب در شــرکت طــی ســال جــاری بــه وجود 
حقوقــی،  واحــد  پیگیــری  بــا  همچنیــن  آمــد. 
ــت  ــا موفقی ــز ب ــده دوم نی ــری پرون ــه بازنگ نتیج

یافــت.  خاتمــه  شــرکت  نفــع  بــه  کامــل 
شــرکت،  قدیمــی  مطالبــات  دیگــر  از 
فــوالدی  ورق هــای  نامشــخص  فــروش 
ایــن  در  متاســفانه  بــود.  خــرد  خریــداران  بــه 
بــه  تنهــا  نــه  خریــداران  از  برخــی  فراینــد، 
بلکــه  بودنــد،  نکــرده  عمــل  خــود  تعهــدات 
حقوقــی  جــدی  چالش هــای  ایجــاد  موجــب 

برنامه ریــزی  بــا  شــدند.  شــرکت  ایــن  بــرای 
ضمــن  مذکــور،  پرونــده  دقیــق  مطالعــه  و 
توقیــف امــوال یکــی از خریــداران بــه مبلــغ 20 
کمیســیون های  حکــم  بــا  تومــان،  میلیــارد 
شــرکت  نــام  بــه  آن  بــرگ  تــک  ســند  مربوطــه، 
ــت.  ــده اس ــادر ش ــتان ص ــین خوزس کس ــوالد ا ف
صــدور  علــت  بــه  کــه  اســت  توضیــح  بــه  الزم 
شــرکت  علیــه  گمــرک  کمیســیون های  رای 

جــز  چــاره ای  شــرکت  فــوق،  پرونــده  دو  در 
ــرای آرای  ــورت اج ــغ در ص ــن مبل ــردن ای ــه ک بلوک
صــادره نداشــت کــه خوشــبختانه بــا اخــذ رای 
شــدن  بلوکــه  از  مبلــغ  ایــن  شــرکت  نفــع  بــه 
چرخــه  بــه  و  خــارج  شــرکت  حســاب های  در 
اولیــه  مــواد  خریــد  جهــت  در  شــرکت  تولیــد 

. زگشــت با
ــارد  ــزار میلی ــک ه ــه ی ــبت ب ــن نس همچنی
مدیریت هــای  زمــان  در  صــادره  چک هــای 
را  آن هــا  وجــه  کــه  شــرکت  قبلــی،  عامــل  
پرداخــت ولــی الشــه چک هــا تحویــل شــرکت 
کــه  گرفــت  صــورت  ســوء  رفــع  بلکــه  نگردیــد 
ــی،  ــذ کارت بازرگان ــت اخ ــه را جه ــود زمین ــن خ ای
اعتبــار  اخــذ  و  صیــادی  چــک  دســت  گرفتــن 
راه انــدازی  جهــت  در  بانک هــا  از  اســنادی 

ســاخت. فراهــم  فوالدســازی  پــروژه 
الزم  تمهیــدات  اتخــاذ  بــا  اینکــه  ضمــن 

ورق هــای  خــرد  خریــداران  برخــی  بــا  رابطــه  در 
ــه ارزش 2.۵  ــزرگ ب ــک ب ــک مل ــند ی ــوالدی، س ف
کــوه  ســواد  شــهر  در  تومــان  میلیــارد  ســه  تــا 
ک  ــا ــی از ام ــید. یک ــت رس ــه ثب ــرکت ب ــام ش ــه ن ب
در  بزرگــی  ملــک  شــرکت،  نفــع  بــه  توقیفــی 
 700 حــدود  در  کــه  اصفهــان  اســتان  برســیان 
شــده  ارزش گــذاری  تومــان  میلیــون    800 تــا 

 . ســت ا
فــوالد  شــرکت  حقوقــی  پرونــده  دو 
ســال  طــول  در  کــه  خوزســتان  کســین  ا
شــد،  اعــام  مختومــه  شــرکت  نفــع  بــه  جــاری 
 1۳0 تــا   120 حــدود  رقمــی  ارزش  بــه  پرونــده ای 
ایــن  در  اینکــه  علی رغــم  بــود.  تومــان  میلیــارد 
کســین  ا شــرکت  علیــه  بــر  بــار  دو  پرونــده،  دو 
دفاعیــات  امــا  شــد،  صــادر  رای  خوزســتان 
مدافــع  وکیــل  عنــوان  بــه  حقوقــی  بخــش 
بازگشــت  ضمــن  تــا  شــد  موجــب  کســین  ا
ســرمایه های  برخــی  خــروج  از  ســرمایه ها، 

آیــد. بعمــل  جلوگیــری  نیــز  دیگــر 
توجــه  قابــل  دســتاوردهای  وجــود  بــا 
کســین،  ا فــوالد  شــرکت  حقوقــی  بخــش  در 
ــرار  ــز ق ــر روی می ــات ب ــی از مطالب ــان برخ همچن
گرفتــه،  صــورت  برنامه ریزی هــای  بــا  کــه  دارد 
پایــان  تــا  آن هــا  تکمیــل  رونــد  اســت  قــرار 
ارزش گــذاری  شــود.  عملیاتــی  جــاری  ســال 
ک  برخــی از ایــن پرونده هــا کــه در بخــش امــا
 ۳00 تــا   200 حــدود  بــه  می شــود،  طبقه بنــدی 
واحــد  بنابرایــن  می رســد.  تومــان  میلیــارد 
حقوقــی بــا اتخــاذ سیاســت های راهبــردی در 
ــرکت،  ــی ش ــرمایه های ریال ــت س ــه بازگش زمین
وارد  ضمــن  تــا  دارد  ســعی  اینکــه  بــر  عــاوه 
بــزرگ  مجموعــه  ایــن  بــه  ســرمایه ها  کــردن 
نیــز  دیگــر  ســرمایه های  خــروج  از  صنعتــی، 

آورد. بعمــل  جلوگیــری 

مدیریت جدید و راهبرد نوین حقوقی
کــه  موضوعاتــی  مهم تریــن  از  یکــی 

ــد  ــای جدی ــاذ رویکرده ــا اتخ ب
بــه مباحــث حقوقــی، عــالوه 
بــر اینکــه نقدینگــی شــرکت 
بــا   1۴۰۰ ســال  طــول  در 
افزایــش قابــل توجهــی همراه 
مــواد  تامیــن  فراینــد  بــود، 
اولیــه و تولیــد بیشــتر را نیــز 

بخشــید تســهیل 
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صنعتــی  شــرکت های  توســعه  بــرای  را  زمینــه 
ارشــد  مدیــران  انتخــاب  مــی آورد،  وجــود  بــه 
انتخــاب  اســت.  فــوق  شــرکت های  بدنــه  از 
ــتوانه  ــه پش ــرکت ها ب ــه ش ــد از بدن ــران ارش مدی
موجــب  اینکــه  بــر  عــاوه  تعهــد،  و  تخصــص 
بــر  شــرکت  همه جانبــه  توســعه  و  رشــد 
دنیــا  روز  دانــش  و  معاصــر  نیــاز  اســاس 
جایــگاه  می توانــد  بلکــه  می گیــرد،  صــورت 
جهانــی  عرصــه  در  شــرکت ها  بــرای  را  ویــژه ای 

نمایــد.  ترســیم 
ســه  ک دســتی،  پا و  تجربــه  تخصــص، 
شــرکت  هــر  در  مدیریتــی  مهــم  مولفــه 
ســه  هــر  خوشــبختانه  کــه  اســت  صنعتــی 
مدیریــت  در  وضــوح  بــه  می تــوان  را  مولفــه 
خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت  جدیــد 
دســتاوردهای  از  یکــی  نمــود.  مشــاهده 
فــوالد  شــرکت  جدیــد  مدیریــت  مهــم 
تعلــق  فضــای  ایجــاد  خوزســتان،  کســین  ا
کســین  ا فــوالد  مجموعــه  بــه  پرســنل  خاطــر 
شــده  موجــب  مهــم  دســتاورد  ایــن  اســت. 
بــه  بتواننــد  کســین  ا خانــواده  اعضــای  کــه 
ایــن بلــوغ فکــری برســند کــه حیــات آن هــا بــه 
ــات  ــی حی ــت. وقت ــته اس ــین وابس کس ــات ا حی
تولیــد  چــرخ  چرخیــدن  بــه  کســین  ا خانــواده 

خــورده  گــره  شــفاف  فضــای  یــک  در  کســین  ا
بســیاری  می تــوان  کــه  آنجاســت  باشــد، 
وقــوع  از  پیــش  را  حقوقــی  چالش هــای  از 
در  جدیــد  مدیریــت  بنابرایــن  کــرد.  مرتفــع 
طــول  در  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
یــک ســال اخیــر توانســته اســت کــه بــا اتخــاذ 
را  زمینــه  راهبــردی،  و  نویــن  سیاســت های 
ــود آورد. ــه وج ــی ب ــای حقوق ــع چالش ه ــرای رف ب

پرونده هــای  بــه  دادن  سروســامان 
پرونده هــای  از  جلوگیــری  مانــده،  عقــب  
ــروش،  ــا ف ــری قرارداده ــد و بازنگ ــی جدی حقوق
حقوقــی  واحــد  مهــم  دســتاوردهای  جملــه  از 
در ســال 1400 بــه شــمار می آیــد. تــاش واحــد 
حقوقــی بــرای محقــق شــدن مطالبــات شــرکت 
کســین در گذشــته بــه گونــه ای اســت  فــوالد ا
کــه تمــام نــکات حقوقــی و پیشــگیری های الزم 
در ایــن زمینــه صــورت پذیرفــت تــا از هدررفــت 
ســرمایه های شــرکت، جلوگیــری بعمــل آیــد. 

چشم انداز حقوقی از نگاه اکسین
کــه  موضوعاتــی  مهم تریــن  از  یکــی 
در  نقدینگــی  افزایــش  موجــب  می توانــد 
بــه  شــود،  خوزســتان  کســین  ا فــوالد  شــرکت 
ــده  ــب مان ــای عق ــیدن پرونده ه ــرانجام رس س
فــوالد  شــرکت  نقدینگــی  افزایــش  اســت. 
زمینــه  اینکــه  بــر  عــاوه  خوزســتان،  کســین  ا
تولیــد  و  اولیــه  مــواد  تامیــن  افزایــش  بــرای  را 
گــردش  می توانــد  آورد،  وجــود  بــه  بیشــتر 
چشــمگیری  طــرز  بــه  را  شــرکت  ســرمایه 
افزایــش دهــد. بــا اتخــاذ رویکردهــای جدیــد به 
نقدینگــی  اینکــه  بــر  عــاوه  حقوقــی،  مباحــث 
شــرکت در طــول ســال 1400 بــا افزایــش قابــل 
مــواد  تامیــن  فراینــد  بــود،  همــراه  توجهــی 
ــید.  ــهیل بخش ــز تس ــتر را نی ــد بیش ــه و تولی اولی
رفــع  راســتای  در  فــوق  موضوعــات  بــه  توجــه 
در  را  ســودآوری  آمــار  حقوقــی،  چالش هــای 
حــال  در  بنابرایــن  داد.  افزایــش   1400 ســال 

ــل  ــع و حل وفص ــیاری از موان ــع بس ــا رف ــر ب حاض
واحــد  رویکــرد   ،1400 ســال  در  چالش حقوقــی 
رویکــردی  مختلــف،  مســائل  بــه  حقوقــی 
یــا  ایمن محــور  رویکــرد  اســت.  ایمن محــور 
ــا  ــی فراینده ــرای ایمن ــه ای ب ــاد زمین ــان ایج هم
یکــی  حقوقــی،  منازعــات  کاهــش  درجهــت 
فــوالد  شــرکت  رویکردهــای  مهم تریــن  از 
چالش هــای  از  جلوگیــری  بــرای  کســین  ا
ــه  ــده ب ــم انداز آین ــول چش ــد در ط ــی جدی حقوق

می آیــد.  شــمار 

بــرای  شــرکت  برنامه هــای  مهم تریــن  از 
نفــع  بــه  پرونده هــا  حل وفصــل  آینــده،  ســال 
گــر طبــل  ســودآوری مجموعــه اســت. پــس ا
فــوالد  شــرکت  حقوقــی  بخــش  راهبــردی 
ــده  ــوال کوبی ــن من ــر همی ــتان ب ــین خوزس کس ا
بــه  نزدیــک  آینــده ای  در  تردیــد  بــدون  شــود، 
ــی  ــای حقوق ــار پرونده  ه ــال 1401، آم ــژه در س وی
موضــوع  همیــن  و  رســید  خواهــد  صفــر  بــه 
بــه  را  مجموعــه  سیاســت گذاری  می توانــد 
ســوق  پیش گیرانــه  راهبردهــای  ســمت 

 . بخشــد

اتخــاذ  بــا  حقوقــی  واحــد 
راهبــردی  سیاســت های 
بازگشــت  زمینــه  در 
ریالــی  ســرمایه های 
اینکــه  بــر  عــالوه  شــرکت، 
وارد  ضمــن  تــا  دارد  ســعی 
ایــن  بــه  ســرمایه ها  کــردن 
مجموعــه بــزرگ صنعتــی، از 
دیگــر  ســرمایه های  خــروج 
آورد بعمــل  جلوگیــری  بــه نیــز  دادن  سروســامان 

عقب  مانــده،  پرونده هــای 
پرونده هــای  از  جلوگیــری 
بازنگــری  و  جدیــد  حقوقــی 
قراردادهــا فــروش، از جملــه 
واحــد  مهــم  دســتاوردهای 
بــه   1۴۰۰ ســال  در  حقوقــی 

می آیــد شــمار 
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