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 به کمک شما تمامی اتفاقات رخ داده در 
خانواده اکسین را پوشش می دهیم

شماره 14      شهریور 1397      نشریه داخلی اکسینیها       با  ما همراه باشید ...

آدرس : کیلومتر آدرس : کیلومتر 1010 جاده بندر امام خمینی ) ره (    تلفن :  جاده بندر امام خمینی ) ره (    تلفن : 36363636 -  - 3290900032909000    6161  00980098   فکس :     فکس :  3290910232909102    6161  00980098

نشریه داخلی روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستاننشریه داخلی روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان
اخبار و تحلیل های صنعت فولاد و شرکت فولاد اکسین خوزستان، پرسنل، رویدادهای ورزشی، تصاویر کودکان و ...اخبار و تحلیل های صنعت فولاد و شرکت فولاد اکسین خوزستان، پرسنل، رویدادهای ورزشی، تصاویر کودکان و ...

سایت اینترنتی شرکتسایت اینترنتی شرکت
www.oxinsteel.irwww.oxinsteel.ir

اپکترین فوالد رد جهان فوالد اکسین خوزستاناپکترین فوالد رد جهان فوالد اکسین خوزستان
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جهش تولید رد کالم مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ایی 

 هدف اقتصاد کشور چیست؟ هدف اقتصاد عبارت است از تولید ثروت و تقسیم عادالنه ی آن. یک اقتصاد سالم این 
 جور اقتصادی است که بتواند ثروت را در کشور تولید کند و آن را به نحو عادالنه، به نحو صحیح بین آحاد مردم 

کشور تقسیم کند؛ این اقتصاد، اقتصاد سالمی است.

برای رسیدن به این اقتصاد سالم دو سه ستون اصلی وجود دارد؛ یک ستون اصلی عبارت است از ستون کارگر؛ 
بنابراین یکی از عاملهای درجه ی اّوِل تولید ثروت در کشور عبارت است از کارگر؛ البتّه کارگر هر چه ماهر باشد، 

نوآور باشد، خّلق باشد -همچنان که امروز در این گزارش دیده شد که کارگرها از خودشان خّلقیّت و نوآوری و 
مهارت نشان میدهند- طبعًا نتیجه ی کار برتر و باالتر است. لذاست که یکی از وظایف ما در زمینه ی مسائل کارگری 

این است که بتوانیم دانش و مهارت نیروی انسانی مان را ارتقا بدهیم ؛ این یکی از وظایف است که حاال دیدم 
بعضی از بنگاه های اقتصادی به این نکته توّجه دارند. یکی از وظایف بنگاه های اقتصادی این است که بتوانند دانش 
و مهارت نیروی کار را، نیروی انسانی موجود را افزایش بدهند و ارتقا بدهند؛ این میتواند نتیجه ی مطلوبی ببخشد.

مقام معظم رهبری 
بیانات به مناسبت هفته ی کارگر 17 اردیبهشت 1399
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فهرست ...

پیام مدیرعامل
پیام رئیس جمهور 

راه اندازی فوالد سازی
قدردانی از مدیرعامل

رشد 100 برابری سود شرکت
گل سرسبد فوالد ایران

صنعت سبز کشور
مسئولیت بزرگ اجتماعی

حمایت از فوالد سازی
8 پروزه عمرانی در شرکت

تولید ورق کراوژنیک
آمار روابط عمومی الکترونیک

قدردانی وزیر کار از اکسین
دانستنیهای حقوقی
برنامه های آموزش

پشگامان حوزه سلمت
مدیریت خانواده اکسین

کمپین کتابخوانی
مسابقه رنگ آمیزی

طرح توسعه فوالد اکسین
گفتگو با مدیر

گفتگو با رئیس ستاد تعمیرات
کمک هزینه های سفر خانواده

مراسم اعلم دستاوردها
گزارش تصویری از یک جشن

تأثیر حادثه در محل کار
تنها راه حفاظت از کرونا
پشتیبانی فوالد خوزستان

4
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
15
16
18
19
19
20
22
23
23
24
26
27
28
30
32
34
34

صاحب امتیاز :
روابط عمومی شرکت فوالد 

اکسین خوزستان
مدیر مسئول : هومن خورشید

سردبیری : سعید کوچک زاده 
و سلمان قربان زاده

تدوین ، تولید محتوا 
تصویرسازی ، صفحه آرایی 

کاریکاتور ، طرح جلد :

سعید کوچک زاده
ویراستار: سلمان قربان زاده

و عزیزانی که همراه ما بودند :
پرسنل  واحد تعمیرات و 

نگهداری  )جرثقیل های سقفی(
HSE پرسنل واحد

جهت همکاری در تولید محتوای 
نشریه اکسینیها همراه با درج 

نامتان
مطالب تولیدی خود را در قالب 
یادداشت یا نوشتار، برای واحد 

روابط عمومی ارسال و یا از 
طریق شبکه های اجتماعی به 

شماره09166090325 ارسال 
نمایید .
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ایپم مدری عامل شرکت فوالد اکسین خوزستان بمناسبت تولید ورق اهی فوالدی
بــه دنبــال تقدیــر رئیــس جمهــور از بومــی ســازی تولیــد ورق هــای فــوالدی ســاخت لولــه هــای پــروژه گــوره بــه 
جاســک امیــن ابراهمــی مدیرعامــل شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان طــی پیامــی بــه ایــن موفقیــت بدســت آمــده 
را بــه محضــر رهبــر معظــم انقــلب اســلمی تبریــک عــرض کــرد و آمادگــی ایــن شــرکت را تامیــن ورق هــای 

خــاص فــوالدی جهــت جلوگیــری از واردات بیــان کــرد. 
متن پیام به شرح زیر می باشد:

محضر شریف رئیس جمهور محترم ایران اسلمی 
باسلم 

خداونــد بــزرگ را شــاکرم و سپاســگزاریم کــه مجموعــه فــوالد اکســین خوزســتان پــس از10 ســال تولیــد ورق 
هــای فــوالدی در شــرایطی بســیار حســاس و حیاتــی توانســت در خــط مقــدم  جنــگ اقتصــادی و ســنگر مقابلــه 
بــا تحریــم هــای ظالمانــه دشــمن در بزرگتریــن پــروژه راهبــردی و امنیتــی ملــی کشــور نقشــی بــه ســزا ایفــا کنــد و 
همانطــور کــه ریاســت محتــرم جمهــور و وزیــر پرتــلش نفــت در مراســم آغــاز عملیــات احــداث خــط لولــه نفت 
گــوره بــه جاســک اذعــان داشــتند بخــش تولیــد ورق هــای فــوالدی ســاخت لولــه انتقــال نفــت تــرش از پیچیــده 
تریــن و حیاتــی تریــن بخــش ایــن پــروزه بــوده کــه بــا یــاری خداونــد متعــال و دعــای خیــر رهبــر معظــم انقــلب 
بــرای نخســتین بــار بــا تــلش متخصصــان جــوان کشــورمان در شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان بومــی ســازی و 
بــه تولیــد انبــوه رســید و امــروز شــاهدیم لولــه هــای حاصــل از ایــن محصــول ملــی در اســتراتژیک تریــن پــروژه 

ملــی بــکار گیــری شــود. 
موفقیــت در تولیــد انبــوه ورق هــای api محیــط تــرش بمنظــور بزرگتریــن پــروژه صنعــت نفــت )طــرح خــط لولــه 
گــوره بــه جاســک( یکــی از زیباتریــن جلــوه هــای مقاومــت مــردم ایــران در برابــر تحریــم هــای ظالمانــه دشــمن 
مــی باشــد کــه حاصــل اعتمــاد بــه جوانــان کارآفریــن اســت. اینجانــب بــر خــود مــی دانــم کــه ایــن افتخــار بــزرگ 
را در پیشــگاه خــدای بــزرگ بــه حضــرت ولیعصــر و مقــام معظــم رهبــری تبریــک عــرض کنــم و از پشــتیبانی 
ــر شــریعتمداری  ــر پرتــلش و دلســوز نفــت، دکت ــه وزی ــران اســلمی ، مهنــدس زنگن ــرم ای رئیــس جمهــور محت
وزیــر محتــرم تعــاون، رفــاه و تامیــن اجتماعــی ، اســتاندار پرتــلش خوزســتان ، نماینــدگان محتــرم خوزســتان ، 
ســهامداران ارجمنــد شــرکت بخصــوص صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ، هیئــت مدیــره محتــرم شــرکت کــه در 
ســال گذشــته همــگام و همــراه ایــن شــرکت جــوان مــا را بــه دســتیابی بــه موفقیــت در تولیــد محصــوالت فــوالدی 

خــاص و اســتراتژیک یــاری رســاندند، تشــکر کنــم. 
امــروز شــرکت فــوالد اکســین بــا افتخــار اعــلم مــی کنــد در آســتانه اجرایــی عملیــات طــرح توســعه فــوالد ســازی 
خــود بــه یــاری خــدا پــس از تکمیــل چرخــه فــوالد ســازی ایــن آمادگــی را خواهــد یافــت طــی ســه ســال آینــده 
ضمــن تولیــد خــاص تریــن محصــوالت فــوالدی را بــا کاربــرد در صنایــع مختلــف، کشــور را از واردات در ایــن 

زمینــه بــی نیــاز کنــد.
                   امین ابراهیمی
  مدیرعامل شرکت
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اســتانداری  عمومــی  روابــط  مدیــر 
عمومی هــا  روابــط  گفــت:  خوزســتان 
ــه باشــند،  ــی یکطرف پیــش از آنکــه بلندگوی
ــط مــردم و  ــی ارتباطــی، رواب ــوان پل ــه عن ب

ســازمان را ترمیــم و برقــرار ســازند.
ــه گــزارش ایســنا؛  هومــن خورشــید  ب
ــای  ــط عمومی ه در ســومین جشــنواره رواب
اســتان خوزســتان  کــه امــروز نهــم خــرداد 
مــاه در تــاالر امــام رضــا )ع( اهــواز برگــزار 
ــا در  ــی ه ــط عموم ــرد: رواب ــان ک ــد بی ش
ــده  ــان  کنن ــع و بی ــردم مداف ــا م ــاط ب ارتب
خدمــات دســتگاه هــا هســتند و در ارتبــاط 
بــا مدیــران خــود بایــد انتقــال دهنــده صــدا 
و فریادهــای مــردم باشــند و بیــش از آنکــه 
ــوان  ــه عن ــند ، ب ــه باش ــی یکطرف بلندگوی
پلــی ارتباطــی ، روابــط مــردم و ســازمان را 

ــرار ســازند. ــم و برق ترمی
خورشــید : روابــط عمومــی بایــد پیــام 
ــه  ــی ب ــتگاه اجرای ــتاوردها  دس ــان دس رس

ــا  ــته ه ــده خواس ــکاس دهن ــردم  و  انع م
ــد ــئوالن باش ــه مس ــان  ب آن

وی اظهــار کــرد: اکنــون در آســتانه 
ــی  ــر روحان ــت اول دکت ــال دول ــن س آخری
و در ســالی کــه رهبــر فرزانــه انقــلب 
ــی  ــاد مقاومت ــام اقتص ــه ن ــلمی آن را ب اس
، اقــدام و عمــل مزیــن کــرده انــد و در 
شــرایطی کــه بیــش از هــر زمــان دولــت در 
مظلومیــت رســانه ای و اطــلع رســانی قــرار 
ــی   ــط عموم ــان رواب ــش زحمتکش دارد نق
ــت. ــر اس ــت ت ــر اهمی ــان پ ــش از هرزم بی
هومــن خورشــید ابــراز کــرد: نهــاد 
نوپــای شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی 
ــن  ــتانه اولی ــتان در آس ــتان خوزس ــای اس ه

ســال تشــکیل خــود ، در ایــن دوره از 
ــا  ــانه و ب ــاب رس ــاری اصح ــا ی ــت  ب دول
دراز کــردن دســت یــاری بــه کلیــه صاحــب 
نظــران و کارشناســان ایــن عرصــه ، بایــد  با 
تبییــن دســتاورد هــای دولــت، ضمــن رفــع 
دغدغــه هــا و نگرانــی هــای جامعــه همــگام 
و همــراه بــا مدیــران تلشــگر ، زمینــه هــای 
ــعه  ــورم و توس ــار ت ــادی ، مه ــد اقتص رش
اشــتغال کــه از مهتریــن رویکردهــای دولــت 

ــد. ــد اســت را فراهــم کن ــر و امی تدبی
ــاط  ــا ارتب ــه ب ــن زمین ــت: در ای او گف
ــگان فرهنگــی  ــان صاحــب نظــران ، نخب می
، سیاســی و اجتماعــی و تشــکل هــای 
ــت  ــیک فعالی ــه کلس ــاد در عرص ــردم نه م

سخن مدیر مسئول
هومن خورشید خورشید ابراز امیدواری کرد: شورای هماهنگی روابط عمومی های  

استان همراه و یاور مردم و دولت و مرجعی برای متخصصان و 
کارشناسان این عرصه باشد .

گفتنی است در سومین جشنواره روابط عمومی های استان با عنوان 
جشنواره »سالم« روابط عمومی های برت

سخن مدیر مسئول

هومن خورشید
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در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح عظیم ملی احداث خط لوله انتقال نفت گوره-جاسک

تجلیل رئیس جمهور از نقش فوالد اکسین در راهبردی ترین پروژه نفتی کشور

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــلع  ــگاه اط ــل از پای ــه نق ــین ب ــوالد اکس ف
ــی در  ــر حســن روحان ــت، دکت رســانی دول
مراســم بهــره بــرداری رســمی از دو طــرح و 
آغــاز عملیــات اجرایــی طــرح عظیــم ملــی 
ــوره- ــت گ ــال نف ــه انتق ــط لول ــداث خ اح
ــه  ــه اینکــه طــرح لول ــا اشــاره ب جاســک، ب
گــذاری گــوره بــه جاســک از دغدغــه هــای 
مهــم دولــت دهــم و یازدهــم بــود، گفــت: 
ــه  ــدیم ک ــردد ش ــا م ــم م ــل تحری ــه دلی ب
ــام  ــم انج ــزرگ را میتوانی ــرح ب ــن ط ــا ای آی
بدهیــم یــا خیــر؛ هــم اکنــون لولــه ســازی و 
ســاخت ورق کامــل داخلــی ســاخته شــده 

اســت.
روحانــی ادامــه داد: بــه برکــت تحریــم 

ــم را  ــرح عظی ــن ط ــه ای ــا وادار شــدیم ک م
ــه ثمــر برســانیم. ــه دســت خودمــان ب ب

دکتــر روحانــی همچنیــن بــا بیــان اینکه 
ــت  ــم صــادرات نف ــگاه مه ــه پای جاســک ب
ــت:  ــد، اظهارداش ــد ش ــل خواه ــران تبدی ای
اینکــه قادریــم از اســتان بوشــهر تــا اســتان 
هرمــزگان، طــرح عظیــم ملــی احــداث خــط 
ــال نفــت گوره-جاســک را اجــرا  ــه انتق لول
کنیــم نشــانگر توانمنــدی ملــت ایــران، 

ــی اســت. ــان و صنعتگــران ایران محقق
ــای  ــه ه ــاخت لول ــور س ــس جمه رئی
مســیر یکهــزار کیلومتــری ایــن طــرح عظیــم 
ایرانــی  تولیدگــران  بــزرگ  را دســتاورد 
ــرکتهای  ــان ش ــزود: متخصص ــت و اف دانس
فــوال مبارکــه و فــوالد اکســین و لولــه 

ســازی در پــی تحریمهــای دشــمنان، طــرح 
تولیــد ورق لولــه و لولــه هــای خــط انتقــال 
ــا  ــه و ب ــه جاســک را برعهــده گرفت نفــت ب

ــاندند. ــام رس ــه اتم ــت آن را ب موفقی
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــی اب ــر روحان دکت
کــه بــا تکمیــل ایــن طــرح تــا اســفند 
امســال، روزانــه یــک میلیــون بشــکه نفــت 

ــود. ــادر ش ــک ص ــران از جاس ای
ــاز  ــورد نی ــای م ــن ورق ه ــش از ای پی
ــن  ــع خارجــی تامی ــا از مناب ــروژه ه ــن پ ای
مــی شــد کــه بــا شــکل گیــری تحریــم هــا 
و هــم افزایــی شــرکت هــای فــوالد مبارکــه 
اصفهــان و فــوالد اکســین مراحــل ســاخت 
ایــن ورق هــا و اســلب هــای آن بصــورت 

ــی ســازی شــد. بوم

ابراهیمی مدیرعامل فولاداکسین خوزستان:

ــا پتانســیلی کــه فــوالد اکســین دارد، مــی توانــد تــا ۱۰۰ ســال  ب
دیگــر بــه مــردم خدمــت ارائــه دهــد

ــن  ــی، امی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل  ابراهیمــی 
ــد از  ــیه بازدی ــتان در حاش ــین خوزس اکس
خــط تولیــد شــرکت گفــت: تــا امــروز هــر 
اتفــاق مبارکــی در فــوالد اکســین افتــاده در 
نتیجــه کار گروهــی همــه ی مجموعــه بــوده 

ــش  ــن نق ــت کمتری ــن موفقی ــده در ای و بن
ــه ی  ــاس از هم ــن اس ــته ام و برهمی را داش
ــی  ــکر م ــر و تش ــم تقدی ــکاران پرتلش هم
کنــم و قــدردان همــه ی دوســتانی کــه 
درگذشــته در شــرکت خدمــت کــرده و یــا 
ــند،  ــی باش ــت م ــه فعالی ــغول ب ــروز مش ام

ــتم. هس
ــال 97  ــر س ــت: از اواخ ــان داش وی بی
کــه توفیــق خدمــت در فوالداکســین حاصل 
شــد تــلش کردیــم تــا برنــد منحصــر 
ــا  ــص ب ــوان و متخص ــنل ج ــرد، پرس ــه ف ب
متوســط 38 ســال ســن و نــرخ تحصیــلت 
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لیســانس بــه بــاال کــه از آپشــن هــای خاص 
بــرای ایــن شــرکت خــاص هســتند آســیب 
نبیننــد و بــا حــذف واســطه هــا و دالل هــا 
ــه  ــدی اکســین را ب ــار دیگــر ماهیــت تولی ب

ــم. ــی کردی همــگان معرف
ــه  ــفانه در بره ــزود: متاس ــی اف ابراهیم
ــری  ــگاه واســطه گ ــه بن ــن شــرکت ب ای ای
مبــدل شــد و در مســیر رســالت اصلــی 
خــودش کــه تولیــد بــود فعالیــت نداشــت، 
بــه طــوری کــه در ابتــدای ســال 98 حــدود 
160 میلیــارد تومــان زیــان انباشــته و نزدیک 
بــه هــزار میلیــارد بدهــی ثبتــی و دفتــری و 
ــًل  ــه عم ــود ک ــده ب ــل ش ــی متحم ــر ثبت غی
روی کاغــذ بــه معنــای واقعــی ورشکســته و 
تحــت مــاده 141 قــرار گرفــت، امــا در ایــن 
شــرایط ســخت، تنهــا دلخوشــی مــا انگیــزه 
و انــرژی پرســنل جــوان و متخصــص بــود 
ــق  ــس تعل ــت ح ــا تقوی ــتیم ب ــه توانس ک
ســازمانی و پتانســیل خوبــی کــه فــوالد 
ــته  ــال گذش ــعار س ــه ش ــت ب ــین داش اکس
یعنــی رونــق تولیــد و شــعار امســال یعنــی 

ــم. ــه درســتی عمــل کنی ــد ب جهــش تولی

ــا  ــه م ــز هم ــرد: تمرک ــاره ک ــان اش ایش
در فــوالد اکســین تکیــه و تاکیــد بــر تولیــد 
ایــن  چالش هــای  همــه  چراکــه  اســت 
ــی باشــد،  ــل حــل م ــد قاب ــا تولی شــرکت ب
ــنل  ــه ی پرس ــم هم ــار داری ــن رو انتظ از ای
بــا توجــه شــرایط بســیار ســخت اقتصــادی 

ــق  ــا احســاس تعل ــه در کشــور هســت ب ک
ــه دوم  ــل خان ــین را مث ــازمانی، فوالداکس س
ــال 98 تحســین  ــد س ــا مانن ــد ت خــود بدانن
ــال در  ــور مث ــه ط ــد ب ــگان را برانگیزن هم

دیــداری کــه چنــدی قبــل بــا یکــی از 
مقامــات عالــی دولــت داشــتیم، وقتــی 
ــک  ــه جاس ــوره ب ــم گ ــروژه عظی ــاره پ درب
ــه  ــم، از اینک ــان دادی ــه ایش ــزارش کار ب گ
ــم  ــت را رق ــن موفقی ــینی ای ــان اکس جوان

ــدند. ــحال ش ــیار خوش ــد بس زدن
وی در پایــان گفــت: کمافــی ســابق بــا 
انگیــزه و انــرژی گذشــته و حتــی بیشــتر از 
آن بایــد مســیر ارزشــمندمان کــه همــان راه 
انــدازی ســایت فــوالد ســازی ســت را ادامه 
بدهیــم و بــا آغــاز بــکار ایــن بخــش چرخه 
ــه ی  ــود و هم ــی ش ــل م ــین تکمی ی اکس
اینهــا متعلــق بــه پرســنل و نســلهای بعــدی 
و بعدتــر اســت چــرا کــه بــا پتانســیلی کــه 
ــا  ــل ت ــد حداق ــی توان ــرکت دارد م ــن ش ای
100 ســال دیگــر بــه مــردم خدمــت رســانی 
کنــد و ان شــاءاهلل اگــر هــزار نفــر در ســایت 
ــود 23  ــه کار بش ــغول ب ــازی مش ــوالد س ف
ــغول  ــتقیم مش ــورت غیرمس ــر بص ــزار نف ه
بــه کار خواهنــد شــد کــه تــا ســالهای ســال 
ثمــره ی آن را مــردم شــریف ایــران اســلمی 

خواهنــد چشــید.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان:مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان:

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرکت  ــن ش ــل ای ــین، مدیرعام ــوالد اکس ف
ــی از  ــه صبحگاه ــور در جلس ــس از حض پ

ــرد. ــد ک ــد بازدی خــط تولی
امیــن ابراهیمــي در جلســه صبحگاهــی 
ــد  ــی در تولی ــات خوب ــار داشــت: اتفاق اظه
ــت  ــه ثب ــوری ک ــه ط ــده اســت ب ــام ش انج
پیوســته ورق هــای  تولیــد  رکوردهــا و 
ــزرگ کشــور،  ــای ب ــروژه ه ــرای پ ــرش ب ت
ــات  ــارات و توقع ــطح انتظ ــده س ــث ش باع
ــاال رود. از شــرکت فــوالد اکســین بســیار ب
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی تیــم هــای 
ــان  ــش راندم ــرای افزای ــود ب ــق و بهب تحقی
بخــش هــای خــط گفــت: بایــد بــه ســمت 
و ســوی توســعه کیفــی تولیــد برویــم و بــا 
ــاق هــای  ــان مغــزی و ات بحــث هــای طوف
بهبــود نقــاط ضعــف در طــول خــط را 

ــم. مرتفــع کنی
ایشــان افــزود: کارکــرد اصلــی شــرکت 
گفتمــان تولیــد و رونــق و جهــش ایــن 
مقولــه مهــم اســت بنابرایــن از مباحــث بــی 

ــا  ــاط ب ــی ارتب ــده و ب ــف کنن ــر و تضعی ثم
ــاب شــود. ــد اجتن ــد بای ــه تولی روحی

مهنــدس ابراهیمــی بــر آرامــش محیــط 
تولیــدی شــرکت تاکیــد کــرد و گفــت: 
اولویــت اول و آخــر مــا تولیــد اســت و در 
ــم  ــق بودی ــال 1398 موف ــیر در س ــن مس ای
ــهامداران  ــان و س ــب کارکن ــره آن نصی و ثم
شــرکت شــده بــود و ایــن مســیر را امســال 
ادامــه خواهیــم داد و اجــازه هیــچ خللــی در 

ــم داد. ــن کار را نخواهی ای
مدیرعامــل شــرکت بــا اشــاره بــه 
ــت:  ــهریور گف ــان ش ــا پای ــد ت ــه تولی برنام
ــط  ــای محی ــد ورق ه ــه تولی ــد برنام ــا بای م
تــرش را طبــق تعهدمــان بــرای تکمیــل 
ــی انجــام داده و  ــردی مل ــروژه هــای راهب پ
در نیمــه دوم ســال پــروژه هــای نفــت و گاز 
محیــط شــیرین را بــا حداکثــر ظرفیــت بــه 

ــم . ــش ببری پی
ایشــان همچنیــن بــا اشــاره بــه اتفاقــات 
ــته  ــال گذش ــه در س ــورت گرفت ــوب ص خ
و  شــروع  را  امســال  برنامــه  مهمتریــن 

ــان کــرد  ــروژه فــوالد ســازی بی پیشــرفت پ
ــا  ــت را ب ــا حرک ــت: م ــاره گف ــن ب و در ای
تمــام تــوان شــروع کــرده و بــا کار تیمــی و 
گروهــی در حــال حرکــت بــه ســمت جلــو 
هســتیم در همیــن راســتا تیــم مشــاوره ایــن 
ــرده و در  ــر کارش را شــروع ک طــرح بینظی
ــوالد  ــت ف ــرای صنع ــه امســال ب بســتری ک
ایجــاد شــده فرصــت مناســبی پدیــد آمــده 
کــه ایــن پــروژه را کلیــد بزنیــم بــه عبــارت 
ــا  ــازی ب ــرح فوالدس ــدازی ط ــر راه ان دیگ
هــدف جهــش تولیــد و اشــتغال کمــک 
ــد  ــی توان ــتان اســت و م ــه خوزس ــده ب کنن
بیــش از 23 هــزار شــغل غیــر مســتقیم 

ــد . ایجــاد کن
ــی از  ــدس ابراهیم ــان جلســه مهن درپای
ــک و  ــای غلط ــن میزه ــای زیری ــش ه بخ
کــوره از نزدیــک بازدیــد کــرد. وی در ایــن 
ــی  ــای تحقیقات ــم ه ــر تشــکیل تی ــد ب بازدی
ــا  ــمت ه ــن قس ــکلت ای ــع مش ــرای رف ب
ــه  ــت خــود را از برنام ــرد و حمای ــد ک تاکی

ــرد. ــلم ک ــود اع ــای بهب ه

در سال در سال ۹۹۹۹ بستر راه اندازی طرح عظیم فوالدسازی شرکت فراهم است بستر راه اندازی طرح عظیم فوالدسازی شرکت فراهم است
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به دنبال بهبود روند شرکت:

قدردانی نمایندگان کارگران و کارکنان شــرکت از مدیرعامل شرکت

بــه گــزارش روابــط عمومــی، جمعی از 
کارگــران شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان 
از تلش هــای مهنــدس امیــن ابراهیمــی 
مدیرعامــل شــرکت در ایجــاد تحــوالت 
مثبــت و افزایــش آرامــش  روانــی و امنیــت 

ــد. ــر کردن شــغلی در شــرکت تقدی
جلســه  در  کارکنــان  نماینــدگان 
ــود  ــات و بهب ــن قطع ــد، تامی ــش تولی افزای
تعمیــرات و کاهــش توقفــات و ورود مــواد 
ــی از  ــرکت را بخش ــودآوری ش ــه و س اولی
ــل در ســال گذشــته  دســتاوردهای مدیرعام
بیــان کردنــد کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

ــت. اس
ــه  ــران از توج ــده کارگ ــن نماین همچنی

رفــع  بــه  شــرکت  مدیرعامــل  ویــژه 
مشــکلت معیشــتی و پرداخــت حقــوق 
ــان،  ــد کارکن ــاداش تولی ــش پ ــا، افزای و مزای
بــه  پرداختــی  تفــاوت  رفــع و کاهــش 
ویــژه  توجــه  و  پیمانــکاران  نیروهــای 
مدیرعامــل بــه ســلمت کارکنــان و خانــواده 
هــای ایشــان در دوران شــیوع کرونــا را 
ــر  ــتند و تقدی ــت دانس ــز اهمی ــیار حائ بس

ــد. کردن
ــز ضمــن تشــکر  ــدس ابراهیمــی نی مهن
میــان  ســازمانی  حمیــت  و  غیــرت  از 
ــن  ــرمایه ای ــن س ــان شــرکت، مهمتری کارکن
ــمرد  ــر ش ــانی آن ب ــروی انس ــرکت را نی ش
و گفــت، اکســین شــرکتی اســت کــه یــک 

ــود  ــران خ ــور و کارگ ــه کش ــد ب ــرن بای ق
ــد. ــانی کن ــت رس ــت و منفع خدم

همچنیــن در ایــن مراســم یکــی از 
ــر از  ــع حاض ــی جم ــه نمایندگ ــران ب کارگ
ــی مشــاور  ــدس امیرغلم ــای مهن ــلش ه ت
عالــی مدیرعامــل در کمــک و راهبــری خــط 

ــود. ــکر نم ــد تش تولی
در انتهــای مراســم بــا قرائــت پیــام 
تقدیــری از طــرف جمعــی از کارکنــان 
شــرکت از مدیرعامــل تقدیــر و یــک تابلــو 
ــل  ــن ابراهیمــی مدیرعام ــام امی ــا ن ــرش ب ف
شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان بــه 

ــد. ــدا گردی ــان اه ایش

دیدار خانواده معظم شهداء به مناسبت 
فرارسیدن هفته دفاع مقدس 

ــاع مقــدس جمعــی از  ــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد آغــاز دف ب
مدیــران و کارکنــان شــرکت بــا حضــور در منــزل ســردار شــهید 
سیدجاســم نــوری ضمــن تقدیــر از جانفشــانی هــای ایــن شــهید 

بزرگــوار بــه تکریــم مقــام شــامخ ایــن شــهید پرداختنــد. 
ــی شــرکت،  ــا حضــور معــاون اداری و مال ــدار کــه ب در ایــن دی
فرمانــده پایــگاه مقاومــت بســیج شــرکت، مدیــر روابــط عمومــی 
و مدیــر خدمــات عمومــی و رفــاه و تعــدادی از کارکنــان شــرکت 
ــده حــوزه مقاومــت بســیج شــهید بقائــی  برگــزار گردیــد، فرمان

نیــز حضــور داشــت. 
فرزنــد شــهید بخشــی از زندگینامــه و حضــور شــهید سیدجاســم 
نــوری را در دوران دفــاع مقــدس و ســوریه و عــراق را معرفــی 

نمــود.
ــخ 15 اســفند  ــوری« در تاری ــع حــرم »سیدجاســم ن شــهید مداف
ــای  ــود. وی در روز ه ــان گش ــه جه ــم ب ــه چش 1346 در حمیدی
نخســت جنــگ تحمیلــی در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس 

حضــور داشــت کــه هــوش و ذکاوتــش ســبب شــد در ســن 13 
ــوب  ــی )ع( منص ــام عل ــردان ام ــده گ ــمت فرمان ــه س ــالگی ب س
شــود. ســرانجام پــس از حضــور در عــراق بــرای دفــاع از حــرم 
حضــرت زینــب )س( و تشــکیل لشــکر حضــرت عبــاس )ع( در 
تاریــخ 7 خــرداد 1394 در نزدیکــی شــهر الرمــادی اســتان االنبــار 
عــراق توســط تروریســت هــای تکفیــری مجــروح شــد و پــس 
از انتقــال بــه بیمارســتان در مدینــه الطــب بغــداد بــه درجــه رفیــع 

شــهادت نائــل آمــد.
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ــود ۱۰۰  ــام س ــد؛ اع ــان ش ــین بی ــوالد اکس ــرکت ف ــع ش درمجم
ــی ــن دوره مال ــه بهتری ــبت ب ــرکت نس ــری ش براب

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــالیانه  ــوالد اکســین خوزســتان، مجمــع س ف
ایــن بــا حضــور ســهامداران، اعضــا هیــات 
ــر  ــور دکت ــل و در حض ــر عام ــره، مدی مدی
حســینی مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری 
بررســی  جهــت  بازنشســتگی  صنــدوق 

ــد. ــزار ش ــال 98 برگ ــی س ــای مال صورته

در ابتــدای جلســه دکتــر انصاریــان 
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت ضمــن 
خیرمقــدم بــه مهمانــان حاضــر در ایــن 
ــر  ــینی مدی ــر حس ــور دکت ــع از حض مجم
ــذاری  ــرمایه گ ــرکت س ــدوق ش ــل صن عام
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری تقدیــر کــرد 
و حضــور ایشــان را باعــث افزایــش روحیــه 
بیــان  شــرکت  مدیــره  هیئــت  اعضــای 
ــال  ــه در س ــان اینک ــا بی ــان ب ــود. انصاری نم
ــت  ــدم حمای ــل ع ــه دلی ــته ب ــای گذش ه
هــا ایــن شــرکت تقریبــًا در شــرایط بســیار 
ــه  ــرار گرفت ــادی ق ــاظ اقتص ــی از لح وخیم

ــات  ــا تصمیم ــبختانه ب ــت: خوش ــود، گف ب
راهبــردی صــورت گرفتــه در ســال 1398 و 
تغییــر رویکردهــا، فــوالد اکســین توانســت 

بــا قطــع ارتبــاط دالل هــا، فــروش کارمزدی 
ــی  ــتقیم و مالکیت ــروش مس ــه ف ــود را ب خ
ــاال ببــرد  تبدیــل کــرده درآمــد شــرکت را ب
ــد. ــون کن ــخت را دگرگ ــرایط س ــن ش و ای
همچنیــن مهنــدس امیــن ابراهیمــی 
خوزســتان  اکســین  فــوالد  مدیرعامــل 
ــا و  ــت ه ــی از فعالی ــان گزارش ــه بی ــز ب نی

ــال 98 و  ــرکت در س ــن ش ــتاوردهای ای دس
برنامــه هــای پیــش رو پرداخــت.

مهنــدس ابراهیمــی گفــت: در ســال 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــط مق ــه توس 1398 ک
ــد  ــذاری ش ــد نامگ ــق تولی ــال رون ــام س بن
ــان  ــه همــت و تــلش جوان ــا توانســتیم ب م
ــر  ــی براب ــاژ معادل ــه تن ــد ب شــرکت در تولی
720 هــزار تــن دســت یابیــم و رکــورد 10 
ــانیم،  ــت برس ــه ثب ــرکت را ب ــن ش ــاله ای س
ایــن در حالیســت کــه ظرفیــت اســمی ایــن 

ــد. ــی باش ــن م ــزار ت ــه 700 ه کارخان
مدیرعامــل شــرکت در ادامــه افــزود : ما 
ــه ســود  ــان انباشــته ب در بحــث ســود و زی
513 میلیــارد تومانــی در ســال 98 رســیدیم 
کــه 100 برابــر باالتــر اســت از ســال 1395 
ــا ســود  ــی شــرکت ب کــه بهتریــن ســال مال
5 میلیــارد تومــان و توانســتیم بســیاری 
ــته  ــنوات گذش ــه از س ــی ک ــی های از بده

ــم. وجــود داشــت را تســویه نمودی
مهنــدس ابراهیمــی دالیــل دســتیابی بــه 
ــار  ــال 98 را چه ــا در س ــت ه ــن موفقی ای
دلیــل  گفــت:  و  دانســت  دلیــل عمــده 
ــروش  ــزدی و ف ــروش کارم ــذف ف اول ح

مســتقیم بــود کــه منجــر بــه حــذف دالل هــا 
و واســطه هــا گردیــد و باعــث شــد جایــگاه 
ــرای  ــم و ب ــازار بدســت آوری خــود را در ب

ــم. ــف کنی ــروش تعری ــتراتژی ف ــود اس خ
ــر از  ــی دیگ ــزود: یک ــه اف وی در ادام
اتفاقــات خوبــی کــه در ســال گذشــته افتــاد 
ــال  ــا در س ــای م ــت ه ــل موفقی و از دالی

ــوالدی  ــد ورق هــای ف ــود بحــث تولی 98 ب
مربــوط بــه پــروژه نفــت و گاز از گــوره بــه 
جاســک مــی باشــد کــه در واقــع بــا توجــه 
ــن شــرکت  ــه اینکــه ســبد محصــوالت ای ب
ــا  ــای API ی ــه ورقه ــوط ب ــد مرب 53 درص
حــوزه نفــت و گاز اســت، در ســال گذشــته 
توانســتیم بــه ایــن هــدف نزدیــک شــویم و 
ــخ  ــای API را در تاری ــد ورقه ــورد تولی رک
ــه ثبــت برســانیم. ــن شــرکت ب 10 ســاله ای

مهنــدس ابراهیمــی در ادامــه گفــت: 
خریــد قطعــات و لــوازم یدکــی در ســال 98 
ــل موفقیــت هــای  ــز یکــی دیگــر از دالی نی
ــد 126  ــا خری ــه ب ــود ک ــال ب ــا در آن س م
ــی  ــات یدک ــوازم و قطع ــان ل ــارد توم میلی
منجــر بــه بــاال بــردن میــزان آمــاده بــکاری 

ــد. ــد گردی ــط تولی ــزات و خ تجهی
از  پایــان  در  ابراهیمــی  مهنــدس 
حمایــت هــای ســهامداران و هیئــت مدیــره 
و اســتاندار خوزســتان و وزرای نفــت و 
ــاه اجتماعــی تشــکر کــرد  تعــاون، کار و رف
و از ســهامداران و هیئــت مدیــره و پرســنل 
ــرد. ــر ک ــتاوردها تقدی ــن دس ــت ای ــه جه ب
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عبدالحسن امیرغلامی مشاور ارشد مدیرعامل شرکت فولاد 
اکسین خوزستان:

مسئولیت پذیری و کار سیسمتی،مسئولیت پذیری و کار سیسمتی،

فوالد اکسین رافوالد اکسین را
گل رسسبد گل رسسبد 

صنعت فوالد کشور خواهد کردصنعت فوالد کشور خواهد کرد

مشــاور  امیرغلمــی  عبدالحســن 
ــین  ــوالد اکس ــرکت ف ــل ش ــد مدیرعام ارش
تریــن  کیفــی  مناســبت  بــه  خوزســتان 
اورهــال یــک دهــه گذشــته فــوالد اکســین 
ــی  ــط عموم ــگار رواب ــا خبرن ــو ب در گفتگ
ایــن شــرکت اظهــار داشــت: از ابتــدای راه 
ــال  ــک اوره ــون ی ــا کن ــرکت ت ــدازی ش ان
ــک  ــه در آن تفکی ــده ک ــزی ش ــه ری برنام
فرآیندهــا و وظایــف و تعییــن نیازهــا و 
ــی در  ــورت واقع ــد، بص ــده باش ــع ش مناب

شــرکت نداشــتیم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــرکتی  ــتن ش ــرورت داش ــی ض ــه زمان از چ
بــا مختصــات فــوالد اکســین در ایــران 
احســاس شــد، گفــت: نیــاز بــه تولیــد ورق 
عریــض  تقریبــا از ســال 74 احســاس شــد 
ــدا توســط وزارت نفــت  ــم ابت ــن مه ــه ای ک
ــازی  ــه س ــه لول ــابق ک ــل س ــرح و مث مط
ــا قصــد داشــتند  ــود آنه ــه نفــت ب ــق ب متعل

تولیــد ورق عریــض را هــم خودشــان انجــام 
دهنــد، امــا بعــد از رایزنــی هــا مقــرر شــد 
ــود  ــوالد داده ش ــه ف ــض ب ــد ورق عری تولی
و در طــی انجــام یــک مناقصــه بــا حضــور 
ــا و  ــی از ایتالی ــرکتهای اس ام اس، دانیل ش
یــک شــرکت ژاپنــی نهایتــا شــرکت دانیلــی 
ایتالیــا برنــده شــد کــه در دو پــارت داخلــی 
ــه  ــرد ب ــروع ک ــود را ش ــی کار خ و خارج
ــزات خــط  ــن تجهی ــه  45 هزارت ــوری ک ط
نــورد و 18 هــزار تــن  اســکلت فلــزی 
توســط دانیلــی تهیــه و بــه کار گرفتــه شــد 
هرچنــد تجهیــزات دیگــری هــم در داخــل 
وجــود داشــتند، بــا ایــن وجــود مــا از ســال 
82 تــا ســال 88  توانســتیم ایــن پــروژه را از 

ــه صــد برســانیم. ــر ب صف
امیرغلمــی در خصــوص ایــده هــا 
و راهکارهــای پــرورش مدیــران آینــده 
فــوالد اکســین تصریــح کــرد: در دوران 
بــه  اقــدام  شــرکت،  تجهیــزات  نصــب 
ــر  ــم و 85 نف ــک امتحــان کردی ــزاری ی برگ
تیــم تعمیــرات جــذب شــدند ایــن کار 
یــک ســال قبــل از راه انــدازی بــود و ایــن 
افــراد در دوران نصــب در کنــار متخصصیــن 

ــا  ــد و تفریب ــرورش یافتن ــی پ ــرکت دانیل ش
ــرکت را  ــر ش ــال حاض ــراد در ح ــن اف همی
ــت  ــه عل ــرح را ب ــن ط ــد. ای ــی کنن اداره م
ــای دیگــری  ــودن در جاه ــز ب ــت آمی موفقی
هــم انجــام دادیــم، بــه طــور خلصــه 
عــلوه بــر اینهــا، نیروهــای دیگــری را هــم 
توســط پیمانــکاران اجرایــی جــذب کردیــم 
کــه هســته اصلــی مهندســی و اجرایــی 

ــد. ــی دهن ــکیل م ــه را تش کارخان
عوامــل  مدیرعامــل  ارشــد  مشــاور 
ــداوم موفقیتهــای فــوالد اکســین  ــر در ت موث
را نیــروی انســانی مســئولیت پذیــر دانســت 
و افــزود: مهتریــن فاکتــوری کــه بــرای 
دارد  اهمیــت  کارخانــه  یــک  پیشــرفت 
کارکنــان و نیــروی انســانی هســتند کــه 
بزرگتریــن ســرمایه شــرکت محســوب مــی 
شــوند بنابرایــن ماهرچــه بتوانیــم نیروهــای 
انســانی باتجربــه تــر و کارآمــد تــر آمــوزش 
بدهیــم و هــر جــا بــه آنهــا اعتمــاد و آنهــا را 
حمایــت کردیــم نتیجــه خوبــی هــم بدســت 
آوردیــم. بــه طــور مثــال اورهالــی کــه اکنون 
ــال  ــت در ح ــن حال ــی تری ــکل کیف ــه ش ب
انجــام اســت، نشــــــان مــی دهــد نیروهــا 

مصاحبه با تاریخ شرکت

سعید کوچک زاده
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ــن  ــه ای ــد فقــط ب ــی ان همــان نیروهــای قبل
ــت و  ــته هدای ــاه گذش ــه در 6 م ــت ک عل
آمــوزش دیــده انــد و بــه ایــده و نظراتشــان 
ــین  ــد اکس ــته ان ــد، توانس ــت داده ش اهمی
ــن  ــد. ای ــت دهن ــتی جه ــیر درس ــه مس را ب
اورهــال از نیمــه دوم مهــر 98 شــروع شــده 
ــت  ــی س ــت گفتن ــان اس ــه پای ــون رو ب اکن
ــال  ــن اوره ــای ای ــد نیازه ــد خری 85 درص
اوایــل ســال  و 15 درصــد هــم ضمــن کار 

ــت. ــده اس ــداری ش خری
خبرنــگار  پرســش  بــه  پاســخ  در 
درخصــوص قطــع همــکاری بــا ســازندگان 
مهندســین  بــه  کار  ســپردن  و  خارجــی 
داخلــی، امیرغلمــی بیــان داشــت: در دوران 
نصــب هــم خیلــی از شــرکت دانیلــی 
جلوتــر بودیــم و جاهایــی کــه ایــن شــرکت 
ــای  ــا کاره ــد م ــی ش ــاورش نم ــی ب ایتالیای
بزرگــی انجــام دادیــم بــه طــور مثــال 
شــرکت دانیلــی مــی خواســت کار فلشــینگ 
را در یــک ســال امــا نیروهــای داخلــی 
ــد و  ــاه انجــام دهن ــدت 3 م توانســتند در م
موجــب حیــرت ایتالیایــی هــا شــوند، تنهــا 

چیــزی کــه از آنهــا نیــاز داشــتیم تکنولــوژی 
ــدازی  ــی در بحــث نصــب و راه ان ــود ول ب
ــه  ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی زود ب خیل

ــت. ــا نیس ــور آنه ــه حض ــازی ب ــر نی دیگ
ایــن متخصــص حــوزه فــوالد چالشــها 
و راه حــل هــای پیــش روی فــوالد اکســین 
را مرتبــط بــا تولیــد دانســت و گفــت: یکــی 
ــود ورق x70  را  ــن ب ــن ای ــی م از آرزوهای
ــا  ــه ب ــم ک ــد کنی ــر تولی ــرض4/5 مت در ع
مدیریــت مهنــدس ابراهیمــی مدیرعامــل 
شــرکت علــی رغــم کمبــود قطعــات یدکــی 
بــا یــک برنامــه ریــزی درســت تولیــد ورق 
ــور  ــروری کش ــاز ض ــه نی ــرش و x70 ک ت
ــز در  ــرار داد نی ــن ق اســت، محقــق و چندی

ایــن زمینــه بســته شــد.
ــین  ــزود: اکس ــان اف ــی در پای امیرغلم
شــاهد روزهــای بهتــر از ایــن خواهــد 
بــود بــه علــت اینکــه نیــاز بــازار بــه 
میلیــون   1/5 بــه  ورقهای API   نزدیــک 
ــوب کار  ــر خ ــه اگ ــت ک ــال اس ــن در س ت
ــی شــود  ــن م ــن آن تامی ــون ت شــود 1 میلی
ــم،  ــت داری ــر ظرفی ــن دیگ ــزار ت و 500 ه

بنابرایــن جــای نگرانــی نیســت بدیــن 
ــه  ــل خان ــه را مث ــر کارخان ــه اگ ــب ک ترتی
دوم خودمــان بدانیــم و هــر کــس هــرکاری 
ــه نحواحســن انجــام دهــد  را مــی پذیــرد ب
ــدا  ــتمی پی ــی و سیس ــه کار تیم ــاد ب و اعتق
ــای  ــبد فوالده ــم گل سرس ــی توانی ــم م کنی
ــی  ــد و م ــی آین ــا م کشــور بشــویم. مدیره
رونــد پــس کارخانــه متعلــق کارکنــان اســت 
ــان  ــه کارش ــتم ب ــه سیس ــی ک ــذا درصورت ل
ــرکت  ــد ش ــظ کنن ــد  را حف ــد، و تولی بدهن
ســرپا مــی مانــد و پرســنل حقــوق و مزایای 
ــد در  ــی کنن ــت م ــود را دریاف ــرموقع خ س
ــدگان  ــیب دی ــن آس ــورت اولی ــر اینص غی
ــود. ــد ب ــان خواهن معضــلت اکســین کارکن
 امیرغلمــی بــا 30 ســال فعالیــت 
ــتان  ــوالد اس ــره ی ف ــاال در زنجی ــطح ب س
خوزســتان از مدیــران و مشــاوران خوشــنام 
ــد کــه خدمــت  ایــن حــوزه بشــمار مــی ای
شــایانی را بــه صنعــت فــوالد اســتان و 

ــت. ــام داده اس ــور انج کش

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان خوزستان:مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان خوزستان:

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حضــور  بــا  خوزســتان،  فوالداکســین 
ــت  ــتان، هیئ ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی
مذکــور،  شــرکت  مدیرعامــل  و  مدیــره 
مراســم کلنــگ زنــی و آغــاز عملیــات 
اجرایــی احــداث شــبکه جمــع آوری و 
انتقــال پســاب احــداث ایســتگاه هــای 
پمپــاژ و پکیــج تصفیــه فاضــلب بهداشــتی 

ــد. ــزار ش ــین برگ ــوالد اکس ف
مدیــرکل  اشــرفی  مراســم  ایــن  در 
محیــط زیســت خوزســتان گفــت: از آقــای 
ــکر  ــان تش ــی و همکارانش ــدس ابراهیم مهن
ــم و خیلــی خوشــحال هســتم کــه  مــی کنی
ــط  ــه محی ــبت ب ــت نس ــرد مثب ــن رویک ای
ــده و  ــاد ش ــه ایج ــن مجموع ــت در ای زیس
ــرد  ــم از عملک ــع می توانی ــا خاطرجم االن ب
شــرکت فــوالد اکســین دفــاع کنیــم و بــرای 
ــرای  ــه ب ــده ک ــاد ش ــان ایج ــن اطمین ــا ی م
رعایــت حفــظ مســائل محیــط زیســتی 

ــد. ــل دارن ــام کام اهتم
وی افــزود: از طــرف دیگــر توســعه 

فــوالد  موفــق  مجموعــه  ســبز  فضــای 
اکســین کــه قریــب بــه 100 هکتــار اعــم از 
فضــای داخلــی و بیــرون از محــدوده اســت 
ــود  ــدوار ب ــوان امی ــی ت ــن رویکــرد م ــا ای ب
کــه فوالداکســین بعنــوان صنعــت ســبز برتــر 

ــود. ــی ش ــور معرف در کش
ایشــان در پایــان ادامــه داد: از همــه 
کســانی کــه بــرای دســت یافتــن بــه عنــوان 
صنعــت ســبز برتــر در ایــن شــرکت تــلش 
ــی  ــکر و قدردان ــند تش ــی کش ــت م و زحم

می کنــم.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم 
ابراهیمــی مدیرعامــل شــرکت  مهنــدس 
فوالداکســین اظهــار کــرد: مقولــه ســاماندهی 
ــوالد  ــال در ف ــن س ــرکت چندی ــاب ش پس
ــبختانه در  ــه خوش ــود ک ــرح ب ــین مط اکس
یکــی دوســال اخیــر بــا همــت و همــکاری 
مفیــد  کارهــای  هیئــت مدیــره محتــرم 
ایــن خصــوص صــورت  در  موفقــی  و 

پذیرفــت.
ــه  ــتم تصفی ــت: سیس ــان داش ــان بی ایش

ــای  ــه روش ه ــتی ب ــاب بهداش ــه پس خان
ــت  ــد گرف ــام خواه ــه روز انج ــدرن و ب م
ــلب  ــب فاض ــر مکع ــه 400 مت ــه روزان ک
بهداشــتی شــرکت را تســویه مــی کنــد 
ــغ 10  ــا مبل ــاه ب ــرای آن 12 م ــدت اج و م
میلیــارد تومــان مــی باشــد کــه قــرار اســت 
طــی یــک الیــن و کانــال حــدودا 2 کیلومتــر 

ــردد. ــرا گ ــات آن اج عمیلی
کــرد:  اشــاره  خاتمــه  در  ابراهیمــی 
خروجــی تصفیــه فاضــلب و شــبکه پســاب 
ــس از پاالیــش در فضــای  ــوالد اکســین پ ف
ســبز ایــن شــرکت اســتفاده مــی شــود 
و عــلوه بــر اســتفاده در فضــای ســبز 
ــط  ــوای محی ــه ه ــد ک ــد ش ــث خواه باع
پیرامــون نیــز بهتــر شــود همچنیــن پــس از 
ــازی  ــوالد س ــرح ف ــاح ط ــدازی و افتت راه ان
فضــای  توســعه  بــرای  اکســین  فــوالد 
ــه  ــن سیســتم تصفی ــز از همی ــبز آنجــا نی س
ــته و  ــو شایس ــه نح ــاب ب ــلب و پس فاض

ــد. ــد ش ــتفاده خواه ــته اس بایس

با خاطر جمع می توانیم از عملکرد محیط زیســتی شرکت فوالد با خاطر جمع می توانیم از عملکرد محیط زیســتی شرکت فوالد 
اکسین دفاع کنیم/ فوالداکســین صنعت سبز کشور معرفی شود.اکسین دفاع کنیم/ فوالداکســین صنعت سبز کشور معرفی شود.
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افتخاری رئیس صندوق بازنشستگی کشور در بازدید از شرکت فولاد اکسین مطرح کرد:

اولین پروژه اولویت دار صندوق بازنشســتگی کشور،
است اکسین خوزستان  فوالد  راه اندازی طرح فوالدسازی 

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فــوالد اکســین خوزســتان، پنجشــنبه 13 
رئیــس  افتخــاری  دکتــر   99 شــهریور 
ایــن  از  کشــور  بازنشســتگی  صنــدوق 
ــدازی طــرح  ــری راه ان ــرای پیگی شــرکت ب
فــوالد ســازی فــوالد اکســین بازدیــد کــرد.
ــوگواری  ــام س ــلیت ای ــن تس وی ضم
ســرور و ســاالر شــهیدان از زحمــات هیئــت 
مدیــره و مدیــر عامــل و پرســنل فــوالد 
اکســین قدردانــی کــرد و افــزود: اینکــه 
ــک کار  ــا ی ــد ت ــلش می کنی ــما ت ــه ش هم
مهــم و اساســی را در کشــور انجــام دهیــد و 
توانســتید ایــن شــرکت را از یــک وضعیــت 
نابســامان و زیــان ده بــه یک شــرکت ســوده 
و موفــق در در 15 مــاه گذشــته تبدیــل کنیــد 
ــدواری و خرســندی دارد. بســیار جــای امی
ایشــان تشــریح کــرد: مشــارکت فــوالد 
ــر دو  ــه ه ــواز ک ــه ســازی اه اکســین و لول
زیــر مجموعــه صندوق بازنشســتگی کشــور 
هســتند در پــروژه بــزرگ خــط انتقــال نفــت 
ــی  ــار مل ــث افتخ ــک باع ــه جاس ــوره ب گ
ــن دو شــرکت کشــور  ــدد ای ــه م ســت و ب
ــه  ــه ب ــد لول توانســت در تولیــد ورق و تولی

ــد. ــی برس خودکفای
افتخــاری ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
ــه  ــت ک ــح اس ــر واض ــر پ ــای اخی موفقیته
ــت  ــه و کیفی ــتراتژی و برنام ــین اس در اکس
ــان از  ــن نش ــود دارد و ای ــت وج و خلقی
بالندگــی و ســرآمدی در فــوالد اکســین 
دارد و مــا بــه عنــوان نماینــده یکــی از 

ســهامداران ایــن احســاس را داریــم.
ــور  ــتگی کش ــدوق بازنشس ــس صن رئی
اظهــار کــرد: از یــک زاویــه دیگــر کــه 
نــگاه کنیــم می بینیــم 60 درصــد ســهام 
ــتگان  ــه بازنشس ــوط ب ــین مرب ــوالد اکس ف
ــره  ــه قط کشــوری هســت بازنشســتگانی ک
ــرده  ــداز ک ــس ان ــره ســرمایه خــود را پ قط
انــد تــا در روز مبــادا دســتگیر آنهــا باشــد، 
ــین  ــوالد اکس ــا در ف ــی م ــن کار اصل بنابرای
ــودآوری  ــروش و س ــد و ف ــر تولی ــلوه ب ع
ــه عبــارت  صیانــت از حــق النــاس اســت ب
اینجــا  در  کــه  هایــی  ســرمایه   دیگــر 
ــه  هســت حــق النــاس اســت کــه متعلــق ب
ــد و  ــان میباش ــور عزیزم ــتگان کش بازنشس
قــرار اســت زندگــی پــر پیــچ و خــم آنهــا را 
در دوران کهولــت ســن آرامــش ببخشــد. لذا 
یکــی از مســئولیت هــای مــا ســاختن یــک 
زندگــی کیفــی بــرای بازنشســتگان اســت و 
ــین  ــوالد اکس ــروز در ف ــه ام ــودآوری ک س
داریــم باعــث بهتــر کــردن زندگــی بســیاری 

از بازنشســتگان و ســالمندان می شــود.
ــری از  ــش دیگ ــاری در بخ ــر افتخ دکت
ــرد: طــرح توســعه  ســخنان خــود اشــاره ک
فــوالد ســازی بیــش از ده ســال یعنــی 
ــوالد اکســین در  ــدازی ف ــا راه ان ــان ب همزم
دســتور کار قــرار گرفتــه و از ابتــدا قــرار بود 
ــوالدی  ــل ف ــج کام ــک پکی ــا ی ــه در اینج ک
ــف  ــه نص ــک مجموع ــه ی ــود ن ــاد بش ایج
ــازی  ــا س ــر ره ــخن دیگ ــه س ــه، ب و نیم
ــوال  ــه ام ــی اینک ــازی یعن ــوالد س ــرح ف ط

بازنشســتگان ده ســال رهــا و بلتکلیــف بود 
و رفتــار مناســبی بــا ســرمایه هــای این قشــر 
آســیب پذیــر جامعــه نشــد، از ایــن رو برای 
ــه  ــی ک ــران گذشــته یکــی از طــرح های جب
واقعــًا بــا تمــام تــوان بــه دنبــال راه انــدازی 
آن هســتیم طــرح فوالدســازی فوالد اکســین 
ــرا معتقدیــم فــوالد یــک ســرمایه  اســت زی
گــذاری بلندمــدت بــا بازدهــی و ســود 
ــی  ــه م ــت ک ــتگان اس ــرای بازنشس ــاال ب ب
ــا  ــد در زندگــی آنهــا نقــش مثبــت ایف توانن
کند.اولیــن پــروژه اولویــت دار صنــدوق 
طــرح  راه انــدازی  کشــور،  بازنشســتگی 
خوزســتان  اکســین  فــوالد  فوالدســازی 
پذیــری  مســئولیت  بــا  همــه  و  اســت 
ــتر  ــلش بیش ــتر و ت ــری بیش ــتر و پیگی بیش
ــه  ــت ب ــد دس ــر بای ــن ام ــق ای ــرای تحق ب
ــرح  ــه صــورت جــدی ط ــا ب کار شــوند، م
توســعه اکســین را دنبــال مــی کنیــم عــلوه 
بــر طــرح توســعه فــوالد ســازی، طرحهــای 
توســعه دیگــری هــم در کشــور داریــم کــه 
ــا در  ــم ام ــی کنی ــری م ــا را پیگی ایجــاد آنه
حــال حاضــر همــه مــا بایــد بــا تمــام تــوان 
ــه  ــین دور نگ ــوالد اکس ــا را از ف ــیه ه حاش
داریــم تــا روز بــه روز بهتــر حرکــت کنیــم 
و انشــاهلل ایــن 10 درصــد پیشــرفت کنونــی 
ایــن طــرح را بــه 100 درصــد برســانیم تــا 
جوانــان و جامعــه ی مــا نتایــج محســوس و 

ــد. ــاس کنن ــوس آن را احس ملم

بــه دنبــال فرمــان مقــام معظــم رهبــری 
جهــت برگــزاری رزمایــش مواســات و 
کمــک هــای مومنانــه بــه هــم وطنــان 
نیازمنــد، شــرکت فــوالد اکســین بــا تاســی 
ــن  ــی بزرگتری ــزرگ مل ــت ب ــن حرک از ای
بــا  رابطــه  در  را  خــود  عملــی  اقــدام 
داد. صــورت  اجتماعــی  مســئولیت های 

 بــا تصویــب هیئــت مدیــره و دســتور 
مدیرعامــل شــرکت بیــش از 10 هــزار 
ــزار  ــدود 100 ه ــامل ح ــی ش ــته غذای بس
قلــم برنــج، روغــن و ســایر مایحتــاج 
ضــروری بــه ارزش 25 میلیــارد ریــال 
ایــن شــرکت خریــداری و توســط  در 
ــف  ــاي مختل ــش واحده ــنل زحمتک پرس

ــع در  ــت توزی ــا جه ــد ت ــدی ش ــته بن بس
ــتان  ــتان خوزس ــد اس ــار نیازمن ــان اقش می
ــش  ــزی رزمای ــار ســتاد ســتاد مرک در اختی

ــرد. ــرار گی ــات ق مواس
مراســم اهــدای ایــن اقــلم طــی هفتــه 
جــاری بــا حضــور مقامــات اســتان در 
شــرکت فــوالد اکســین برگــزار خواهدشــد.

بزرگترین اقدام فولاد اکسین در مسئولیت های اجتماعی رقم خورد
 کمک 25میلیارد ریالی اکسین در رزمایش مومنانه مواسات
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نماینده ولی فقیه در خوزستان:نماینده ولی فقیه در خوزستان:

همه باید از راه اندازی 
فوالدسازی  طرح 

کنند حمایت  فوالداکسین، 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد 
اکســین خوزســتان، حجــت االســلم و 
المســلمین موســوی فــر نماینــده ولــی فقیــه 
ــرح  ــواز از ط ــه اه ــام جمع ــتان و ام در اس
ــوالد  ــد شــرکت ف فوالدســازی و خــط تولی

ــد. ــد کردن ــتان بازدی اکســین خوزس
ــار  ــاعته اظه ــد س ــد چن ــن بازدی وی در ای
داشــتند: وقتــی امــروز ایــران اســلمی را بــا 
ــه  ــم ک ــی بینی ــم م ــه می کنی ــته  مقایس گذش
علــی رغــم  تحریــم هــای بســیار شــکننده 
و گزنــده کــه تقریبــًا تمــام دنیــا دســت بــه 
دســت هــم دادنــد تــا کشــور رشــد نکنــد، 
امــا بــه همــت جوانــان برومنــد و مهندســین 
و متخصصیــن همچنــان مــا در  دنیــا حــرف 
بــرای گفتــن داریــم و یکــی از مــواردی کــه 

مــی توانــد ایــن مهــم را محقــق کنــد

ــور  ــوالد در کش ــت ف ــعه صنع ــث توس بح
ــت. ــتان اس ــوص در خوزس بخص

امــام جمعــه اهــواز افــزود: امــروز در کشــور 
ــوردی از مراحــل  ــوالدی و ن ــع ف ــا  صنای م
ــد و  ــا تولی ــه ت ــواد اولی ــن م ــی و تامی ابتدای
تبدیــل و توزیــع محصــوالت اســتخراج 
شــده، همــه و همــه بــه همــت جوانــان ایــن 
آب و خــاک در داخــل صــورت می گیــرد و 
روز بــه روز بــر ایــن صنایــع ارزآور افــزود 
مــی شــود بــه طــور مثــال قبــل از انقــلب 
یکــی دو تــا صنعــت بیشــتر در اســتان 
ــع  ــون صنای ــم اکن ــا ه ــود ام ــتان نب خوزس
زیــاد و مهمــی هســتند کــه نمونــه بــارز آن 

ــوالد اکســین اســت. ف
حجــت االســلم والمســلمین موســوی فــرد 
ادامــه داد: نیــاز بــه صنعــت فــوالد یکــی از 
ــای کشــور اســت و  ــن نیازه ضــروری تری
ــی  ــکلت داخل ــیاری از مش ــعه آن بس توس
را حــل مــی کنــد، همچنیــن در بعــد دیگــر، 
ــت را  ــم مل ــوالت ه ــن محص ــادرات ای ص
از واردات نجــات مــی دهــد و هــم باعــث 

ــد میشــود. ــق و جهــش تولی رون
حجــت االســلم و المســلمین موســوی فــر 
ــان  ــه فرم ــد:  ب ــان کردن ــان خاطرنش در پای
ــی  ــاد مقاومت ــث اقتص ــا در بح ــرت آق حض
ــه ای  ــتر و زمین ــت بس ــی بایس ــئوالن م مس
را فراهــم کننــد تــا تکیــه و تــوان و محــور 
ــده هــم کــه  ــد باشــد، بن ــی تولی اقتصــاد مل
امــروز در  مجموعــه ی تولیــد محــور و 

ــا  ــدم ب ــوالد اکســین هســتیم، معتق ــق ف موف
ــدرکاران و  ــت ان ــه دس ــه جانب ــلش هم ت
ــد همــه  ســهامداران و مســئوالن دیگــر، بای
حمایــت کننــد تــا  موانــع راه انــدازی طــرح 
فوالدســازی فــوالد اکســین برداشــته شــود تا 
انشــااهلل بــزودی شــاهد بــه ثمــر نشســتن و 

ــیم. ــوه دادن آن باش می
در ایــن برنامه مهنــدس ابراهیمــی مدیرعامل 
شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان گزارشــی 
ــال  ــرکت در یکس ــان ش ــرد درخش از عملک
و نیــم گذشــته داد و گفــت: از ابتــدای 
ــد  ــبد تولی ــر س ــا تغیی ــتیم ب ــال 98 توانس س
ــه محصــوالت  از محصــوالت ســاختمانی ب
آلیــاژی بــا ارزش افــزوده بــاال، تولیــد گونــه 
ــزوده  ــا ارزش اف ــد ب ــوالدی جدی ــای ف ه

بــاال، راه انــدازی بزرگتریــن آزمایشــگاه 
ــری  ــه براب ــش س ــور،  افزای ــی کش خوردگ
ــه ســال  صــادرات در ســال 1398 نســبت ب
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قبــل،  پرداخــت بیــش از 246 میلیــارد 
ــده از  ــای مان ــه ج ــای ب ــی ه ــان بده توم
ســالیان گذشــته،  انجــام بزرگتریــن عملیات 
اورهــال و تعمیــرات برنامــه ریــزی شــده و 
ــاز  ــورد نی ــی م ــه یدک ــزاران قطع ــن ه تامی
ــره ی  ــازی زنجی ــی س ــد،  بوم ــط تولی خ
ــد لوله هــای نفــت API محیــط تــرش  تولی
ــودآوری  ــدن س ــر ش ــیرین،  100 براب و ش
ــی  ــال مال ــن س ــه بهتری ــبت ب ــرکت نس ش
ــین  ــتم اکس ــی را در سیس ــول اساس آن، تح

ــم. ــاد کنی ایج
ــت راه  ــن وضعی ــی آخری ــی گزارش وی  ط
انــدازی طــرح فــوالد ســازی را تشــریح، و 
ــه  ــاز کشــور ب ــه نی ــا توجــه ب ــان کــرد: ب بی
ورق هــای آلیــاژی خــاص وAPI، خــط 
اکســین راه  نــورد ورق عریــض فــوالد 
ــت  ــی آن جه ــاز اصل ــه نی ــد، ک ــدازی ش ان

ــلب(  ــه )اس ــواد اولی ــدف م ــن ه ــق ای تحق
ــر  ــال حاض ــه در ح ــد ک ــی باش ــاص م خ
بــا توجــه بــه پــرژه هــای فــوالد اکســین در 
ــت در  ــای وزارت نف ــن ورق ه ــوزه تامی ح
ــوالد  ــیرین از شــرکت ف ــرش و ش حــوزه ت
مبارکــه تامیــن مــی شــود کــه آن هــم 
جوابگــوی خــط نــورد اکســین نمــی باشــد، 

بــر ایــن اســاس الزمــه تــداوم در پویایــی و 
ــدازی  ــین، راه ان ــوالد اکس ــی ف ــتغال زای اش

ــد. ــی باش ــازی م ــوالد س ــعه ف ــرح توس ط
ــوی  ــرح از س ــن ط ــوز ای ــزود: مج وی اف
هیئــت دولت در ســال 1396 صــادر و در دو 
مرحلــه نیــز تمدیــد شــد، کــه خوشــبختانه 
بــا پیگیــری هــای هیــات مدیــره و موافقــت 
 98 مــاه  بهمــن  از  شــرکت  ســهامدارن 
ــام و  ــوص انج ــن خص ــات الزم در ای اقدام

بــه امیــد خــدا در شــهریور مــاه مناقصــه آن 
برگــزار مــی شــود و  راه انــدازی ان موجــب 
اشــتغال زایــی مســتقیم 1000 نفــر  و 7000 

نفــر غیــر مســتقیم  خواهــد شــد.
ــد امــام جمعــه  گفتنــی ســت پــس از بازدی
از خــط تولیــد همزمــان بــا اذان ظهــر نمــاز 
ظهــر عصــر بــه امامــت نماینــده ولــی 
برگزارشــد  خوزســتان  اســتان  در  فقیــه 
ــی  ــده ول ــور  نماین ــس از آن  در حض و پ
شــرکت،   مدیرعامــل  اســتان،   در  فقیــه 
ــنل  ــره و پرس ــت مدی ــای هیئ ــی اعض برخ
ــای  ــکل ه ــت پروت ــا رعای ــوالد اکســین ب ف

بهداشــتی  مراســم ســوگواری ایــام شــهادت 
امــام حســین »ع« در نمازخانــه شــرکت برپــا 

شــد.

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرای  ــر اج ــتان مدی ــین خوزس ــوالد اکس ف
پروژهــای ایــن شــرکت در گفتگــو بــا 
ــاز  ــت: از آغ ــی گف ــط عموم ــگار رواب خبرن
ســال 98 کــه اســتراتژی مدیریتــی در فــوالد 
اکســین تغییــر کــرد بیــش از 11 پــروژه 
عمرانــی در شــرکت یــا انجــام شــده و 
ــم در  ــن مه ــت و ای ــام اس ــال انج ــا درح ی
ــین  ــوالد اکس ــرکت ف ــچ دوره ای در ش هی

ــت. ــته اس ــابقه نداش ــتان س خوزس
ــداد 4  ــال 98 تع ــزود: در س ــن اف روش
ــارد  ــغ 140 میلی ــا مبل ــی ب ــروژه ی عمران پ
ــد و  ــیده ان ــرداری رس ــره ب ــه به ــال ب ری
ــرای  ــدگاری ب ــوب و مان ــرات خ ــا اث منش
ــه  ــد ک کشــور و اســتان و شــرکت شــده ان
از مهم تریــن آنهــا می تــوان بــه پــروژه 
فلــزات  خوردگــی  آزمایشــگاه  احــداث 
و توســعه آزمایشــگاه مکانیــک، پــروژه 
ــدگان،  ــتراحتگاه رانن ــاختمان اس ــل س تکمی
پــروژه تعمیــرات اساســی آشــپزخانه، پروژه 
ســاخت و نصــب دو دســتگاه جرثقیــل 500 

ــرد. ــاره ک ــی اش کیلوگرم
مدیــر اجــرای پروژهــای فــوالد اکســین 
ــروژه در  ــداد 7 پ ــه داد: در ســال 99 تع ادام
ــغ  ــا مبل حــال اجــرا هســتند کــه جمــع آنه
180 میلیــارد ریــال مــی باشــد و هــم اکنــون 
بــا نظــر مدیرعامــل و هیــات مدیــره محتــرم 

هدایــت و حمایــت مــی شــوند.
وی تشــریح کــرد: پــروژه ترمیــم و 
ــه  ــارد ب ــلب ی ــی اس ــاده اصل ــازی ج روس
توزیــن کــه در هفتــه گذشــته اتمــام یافــت، 
پــروژه فنــس کشــی و محوطــه ســازی 
محــل دفاتــر کارفرمــا و مشــاور پــروژه 
ــع  ــال دف ــداث کان ــروژه اح ــازی، پ فوالدس
ــت  ــداث پولپی ــروژه اح ــطحی، پ ــای س آبه
 2500 مخــزن  احــداث  پــروژه  بانــدل، 
ــع  ــبز »و رف ــای س ــاری فض ــی آبی مترمکعب
موانــع پســت 400« ، پــروژه ارتقــاء سیســتم 
کنتــرل ابعــادی ســطح روی ورق و سیســتم 
ــبکه  ــل ش ــروژه تکمی ــا، پ ــگ دوربینه کولین
احــداث تصفیــه  بهداشــتی و  فاضــلب 
ــن 7  ــه از ای ــتی، ک ــلب بهداش ــه فاض خان

ــورت 100  ــه ص ــا ب ــی از آنه ــروژه برخ پ
ــاالی  ــی ب ــی برخ ــرفت فیزیک ــد پیش درص
ــا 50  ــن 10 ت ــم بی ــی ه ــد و برخ 80 درص
ــد کــه  درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته ان
انشــااهلل تــا پایــان ســال آنهــا نیــز عملیاتــی 

ــد. ــد ش ــی خواهن و اجرای
روشــن در خاتمــه بیــان کــرد: یکــی از 
ــات  ــه عملی ــود ک ــن ب ــا ای ــتاوردهای م دس
ایــن  از  بخشــی  پیمانــکاری  و  اجرایــی 
پــروژه هــا توســط شــرکت اکســین صنعــت 
مصــرف  تعاونــی  زیرمجموعــه  جنــوب 
ــث  ــکار باع ــه این ــده ک ــام ش ــان انج کارکن
ــه  ــکاری ب ــات پیمان ــع خدم مــی شــود مناف
اعضــای تعاونــی برســد. وی بــا تقدیــر 
ابراهیمــی  مهنــدس  هــای  حمایــت  از 
مدیرعامــل شــرکت و هیــات مدیــره محتــرم 
ــادوش آن  ــه دوش ــلش ک ــکاران پرت از هم
ــا  ــروژه ه ــن پ ــق ای ــل تحق ــت عام مدیری

ــرد. ــر ک ــه تقدی ــدند، صمیمان ش

مدیر اجرای پروژهای شرکت فولاد اکسین خبر داد:

تا پایان سال۷ پروژه عمرانی در شرکت فوالد 
اکسین خوزستان به بهره برداری خواهید رسید
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تاش برای قطع وابستگی به واردات محصوالت استراتژیک؛ تولید ورق 
کرایوژنیک، بزودی با محوریت فوالد اکسین خوزستان

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــتین جلس ــتان، نخس ــین خوزس فوالداکس
ــوالدی  ــای ف ــد ورق ه ــی تولی ــروه فن کارگ
نماینــدگان  حضــور  بــا  کرایوژنیــک 
ایمیــدرو، جهــاد دانشــگاهی واحدهــای 
ــوالد اکســین  ــران و مشــهد و شــرکت ف ته

خوزســتان در ایمیــدرو برگــزار شــد.
یونســیان،  ایــن نشســت حســن  در 
ــدرو در  ــل ایمی ــات عام ــس هی ــاور رئی مش
امــور بومی ســازی در جلســه کارگــروه 
فنــی تولیــد ورق هــای فــوالدی کرایوژنیــک 
ــت  ــاز صنع ــوع ورق موردنی ــن ن ــت: ای گف
بــوده  وارداتــی  تاکنــون  اســت،  نفــت 
وبومی ســازی و ســاخت ورق یــاد شــده، از 
خــروج بخــش قابــل توجهــی  ارز از کشــور 

ــد. ــی  کن ــری م جلوگی
یونســیان تصریــح کــرد: هماهنگــی 
تولیــد  اعضــای زنجیــره  بیــن  مناســبی 

)شــرکت های فــوالد مبارکــه، فوالدکســین و 
فــوالد اســفراین( و جهــاد دانشــگاهی شــکل 
گرفتــه و بــه زودی بــا تشــکیل کمیتــه فنــی 
متشــکل از ایــن اعضــا، بــه زودی موافقــت 
نامــه منعقــد شــده بیــن اعضــا، بــه قــرارداد 

تبدیــل می شــود.
ــر  ــر مدی ــزم ب ــن محمــد هی ــش از ای پی
ــد  ــوالد اکســین از تولی ــد ف ــوژی و تولی متال
محصــوالت cryogenic بــرای اولیــن بــار 
در خاورمیانــه، توســط مهندســین فــوالد 
و  بــود،  داده  خبــر  خوزســتان  اکســین 
اظهــار داشــت: 100 درصــد توانایــی تولیــد 
و بومــی ســازی cryogenic در فــوالد 
ــورد و  ــتگاه ن ــه دس ــود دارد ک ــین وج اکس
عملیــات حراررتــی آن موجــود اســت و 
بعــد از نیازســنجی وزارت نفــت و تشــکیل 
ــرکتهای  ــی ش ــوت از برخ ــروه و دع کارگ
فــوالدی بــرای ارســال اســلب، فــوالد 

ــرد. ــد ک ــاز خواه ــد آن را اغ ــین تولی اکس
وی افــزود: cryogenic ارزش افــزوده 
بســیار باالیــی دارد کــه قبــل در کشــورهای 
ــرای  ــد و ب ــد ش ــره ای تولی ــی و ک اروپای
خاورمیانــه  در  کــه  اســت  بــار  اولیــن 
را  آن  تولیــد  اکســین  فــوالد  مهندســین 
ــوص  ــن خص ــد، در همی ــه ان ــت گرفت بدس
بومــی  جهــت  همــکاری  موافقت نامــه 
ســازی فنــاوری و دســتیابی بــه دانــش فنــی 
مابیــن فــوالد اکســین، فــوالد مبارکــه، فــوالد 
ــگاهی  ــاد دانش ــدرو، و جه ــفراین، ایمی اس
ایــن  منعقــد شــده تــا هرچــه زودتــر 
محصــول را وارد چرخــه ی صنعــت نفــت 

ــد. ــور کنن و گاز کش
در  محصــول،  ایــن  ســت  گفتنــی 
ــار  ــت فش ــره و تح ــازن ذخی ــاخت مخ س
ــع  ــروژن و ســایر گازهــای مای اکســیژن، نیت
شــده )نظیــرLNG و LPG( بــه کار مــی رود. 
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شــریعتمداری همچنیــن از بــذل عنایــت 
و توجــه ویــژه رهبــر معظــم انقــلب و 
رئیــس جمهــوری نســبت بــه دســتاوردهای 
ایــن دو مجموعــه در بومــی ســازی تولیدات 
ــکر  ــی تش ــم مل ــرح عظی ــن ط ــود در ای خ

ــرد . ک
ــی و  ــط عموم ــز رواب ــزارش مرک ــه گ ب
ــاه  ــاون، کار و رف اطــلع رســانی وزارت تع
ــر  ــرح زی ــه ش ــام ب ــن پی ــن ای اجتماعی،مت

اســت:
هــای  مجموعــه  شــاکریم  را  خــدا 

متخصــص وکارآمــد » فــوالد اکســین« و 
ــتند  ــواز«، توانس ــازی اه ــه س ــرکت » لول ش
ــای مســتمر و  ــلش ه ــد و ت ــی بلن ــا همت ب
خســتگی ناپذیــر مدیــران و کارکنــان خــود، 
در جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی مســتکبرین 
علیــه ملــت مظلــوم و آزاده ایــران، ســرافراز 
ــی  ــه عطف ــد، و نقط ــرون آین ــربلند بی و س
ــور  ــت کش ــوالد و نف ــت ف ــخ صنع در تاری
ــن  ــانی در ای ــن درخش ــون نگی ــند و چ باش

ــند. ــه بدرخش عرص
ــدوق  ــه صن ــته ب ــای وابس ــرکت ه ش
ــق  ــتای تحق بازنشســتگی کشــوری، در راس
ــت  ــری و سیاس ــم رهب ــام معظ ــات مق منوی
ــه  ــزرگ و ب ــات ب ــت، اقدام هــای کلن دول
ــام  ــته انج ــال گذش ــی را در دو س یادماندن
ــی  ــی و ب ــه آن خودکفای ــه نتیج ــد ک داده ان
از واردات پرهزینــه ورق  نیــازی کشــور 
ــم  ــوار تحری ــتن دی ــوالدی و شکس ــای ف ه
هــای ظالمانــه پــروژه هــای راهبــردی 

ــت. ــت اس ــت نف صنع
ــه دنبــال زمیــن  ــی کــه دشــمن ب درحال
ــال  ــط انتق ــم »خ ــروژه عظی ــردن پ ــر ک گی
نفــت گــوره بــه جاســک بــود« تولیــد 
ــا  ــروژه ، ب ــن پ ــاز ای ــورد نی ــای م ــه ه ورق
ــان  ــت جوان ــه دس ــتواری، ب ــی و اس همدل
ــد و  ــی ش ــلمی عملیات ــران اس ــد ای برومن

شــاهد بودیــم عملیــات اجرایــی ایــن طــرح 
ملــی بــا دســتور رئیــس محتــرم جمهــوری 
ــت از  ــرم نف ــر محت ــل وزی ــزارش کام و گ
ــا، در  ــرکت ه ــن ش ــوب ای ــرد مطل عملک
راســتای کاهــش تهدیــدات اقتصــادی و 

ــد. ــاز ش ــران آغ ــی ای نظام
بــر خــود الزم مــی دانــم ضمــن تشــکر 
از نــگاه و توجــه ویــژه مقــام معظــم رهبــری 
ــوص،  ــن خص ــوری، در ای ــس جمه و رئی
نفــت،  وزیــر  مســتمر  هــای  حمایــت 
ــه  ــر مجموع ــتگی ناپذی ــای خس ــلش ه ت
ــت  ــوری، حمای ــتگی کش ــدوق بازنشس صن
نماینــدگان  خوزســتان،  اســتاندار  هــای 
هیئــت  و  ارجمنــد  ســهامداران  اســتان، 
ــه  ــره شــرکت هــای فوالداکســین و لول مدی
ــد  ــرای رش ــتر را ب ــه بس ــواز ک ــازی اه س
ــد،  ــم کردن ــرح فراه ــن ط ــکوفایی ای و ش

ــم. ــی کن ــه قدردان صمیمان
ــال،  ــد متع ــاه خداون ــت در پن ــد اس امی
ــرح  ــدازی ط ــه راه ان ــا، ب ــت ه ــن حمای ای
هــای عظیــم توســعه ایــن بنگاههــا در 
ســال 99 منجــر شــود تــا بتواننــد بــه نقــش 
تاریخــی خــود در خودکفایــی صنعتــی 
ــانده و  ــل پوش ــه عم ــلمی جام ــران اس ای
کشــور را از واردات در ایــن زمینــه بــی 

ــد. ــا کنن ــود کف ــاز و خ نی

قدردانی شریعتمداری از نقش آفرینی شرکت های »فوالد اکسین« و 
»لوله سازی اهواز« در پروژه عظیم »گوره - جاسک«

ــروژه  ــی پ ــات اجرای ــا آغــاز عملی ــان ب همزم
ــط  ــک« توس ــه جاس ــوره ب ــال »گ ــط انتق خ
رئیــس جمهــوری و تقدیــر وی از نقــش 
آفرینــی شــرکت هــای فــوالد اکســین و لولــه 
ســازی اهــواز در تولیــد ورق هــای فــوالدی 
ــن  ــاز ای ــورد نی ــش دار م ــای پوش ــه ه و لول
پــروژه عظیــم، شــریعتمداری، وزیــر تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی از مدیرعامــل صنــدوق 
ــهامدار  ــوان س ــه عن ــوری ب ــتگی کش بازنشس
ــان  ــره و کارکن ــت مدی ــای هیئ ــی، اعض اصل
ــت  ــا حمای ــه ب ــده ک ــاد ش ــای ی ــرکت ه ش
ــیر  ــاه، مس ــدت کوت ــن م ــدی در ای ــای ج ه
ــش  ــال »جه ــدی را در س ــای تولی ــروژه ه پ
ــرد. ــی ک ــد قدردان ــوده ان ــوار نم ــد« هم تولی
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تاثیــر روانشــناختی یــک 
و  کار  محیــط  در  حادثــه 

موثــر عوامــل 
تاثیــر روانشــناختی یــک حادثــه در محیــط 
ــک  ــی، ی ــور کل ــت؟به ط ــدر اس کار چق
محیــط کاری ســالم مــی توانــد بــه شــدت 

ــط  ــش مرتب ــی کارکنان ــلمت روان ــا س ب
ــر  ــر ب ــل موث ــا عوام ــر، م ــد. در زی باش
ــای  ــط کار و راه ه ــلمت روان در محی س
ــی  ــم کرد.هنگام ــر خواهی ــاء آن را ذک ارتق
ــل کار  ــان در مح ــلمت کارکن ــه از س ک
ــه در  ــک حادث ــناختی ی ــر روانش ــا تاثی ی
محیــط کار صحبــت مــی شــود، اکثــر 

عوامــل فیزیکــی کــه بــر ســلمت کارگــر 
در محــل کار تأثیــر مــی گــذارد، در ذهــن 

ــرار دارد. ــا ق م
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه

محیــط  آلودگــی  چــون  عواملــی 
کاری، شــرایط محیطــی ماننــد نــور ...                       

    3232 صفحــه  در  صفحــه ادامــه  در  ادامــه 

وضعیــت  انعقــاد،  بــا  قــراردادی  هــر 
ــه  ــد ک ــاد می کن ــدی را ایج ــی جدی حقوق
ــده  ــد آن را نادی ــث نمی توانن ــخاص ثال اش
قــرارداد  بودنــد  نســبی  اصــل  بگیرنــد. 
ــورد  ــًا در م ــرار صرف ــدان معناســت کــه ق ب
طرفیــن آن مؤثــر اســت. یعنــی کســانی 
ــا نماینــدگان آنهــا عقــد را  کــه اراده آنهــا ی
ــه  ــد، ب ــا اینکــه عق بوجــود آورده اســت؛ ی
ــخص  ــرای آن ش ــون، ب ــم قان ــب حک موج
ــل  ــه اص ــه ب ــا توج ــود. ب ــوب می ش محس
مذکــور عقــد نمی توانــد آثــاری بــرای 
ــه  ــه اینک ــد چ ــته باش ــث داش ــخاص ثال اش
ــد و  ــاد کن ــی را ایج ــا تعهدات ــع آنه ــه نف ب
ــود  ــی را بوج ــا تعهدات ــه آنه ــه علی ــا اینک ی
ــز ضــروری  ــه نی ــن نکت ــر ای ــه ذک آورد. البت
ــن  ــام طرفی ــم مق ــه قائ ــه نظــر می رســد ک ب
از نظــر آثــار عقــد جــزء طرفیــن محســوب 
می شــوند. علــت ایــن امــر ایــن اســت 
ــده  ــه دهن ــام در حقیقــت ادام ــم مق کــه؛ قائ
شــخصیت حقوقــی طــرف قــرارداد نســبت 
بــه آثــار مالــی قــرارداد و حقــوق و تعهدات 
ناشــی از قــرارداد اســت. ثالث کســی اســت 
ــد  ــه اســت و طــرف عق ــد بیگان ــه در عق ک
در  ایشــان،  اراده  و  نمی شــود  محســوب 
ســاخت ماهیــت عقــد دخالتــی نــدارد. 
ولــی در مــوارد اســتثنایی آثــار قــرارداد بــه 

ــد. ــدا می کن ــری پی ــث تس ــخاص ثال اش
بــودن  نســبی  اصــل  حالت هــای 
قرارداد/ایــن قاعــده بــه دو صــورت 

اســت: متصــّور 

الــف . طرفیــن قــرارداد نمی تواننــد از طریــق 
ــی را  ــث تعهدات ــه شــخص ثال ــرارداد علی ق

ایجــاد نماینــد.
ــع  ــه تب ــد ب ــرارداد نمی توانن ــن ق ب . طرفی
قــرارداد  منافــع و حقوقــی را در  ثالــث 

ــد.  تصــور نماین
ــث  ــه ثال ــدات علی ــه تعه ــرض اول ک در ف
ایجــاد می شــود اســتثنائاتی وجــود دارد 
کــه بســیار محــدود بــه مــوارد خــاص 
ــد.  ــراد می باش ــلف آزادی اف ــد؛ خ می باش
ــن  ــذار ای ــتثنایی قانونگ ــوارد اس ــی در م ول
ــق  ــی از مصادی ــت. یک ــه اس ــر را پذیرفت ام
ــی  ــرارداد ارفاق ــث ق ــه ثال ــد علی ــارز تعه ب
ــون تجــارت  ــاده 489 قان ــق م می باشــد. طب
ــوده و  ــت نب ــزء اکثری ــه ج ــی ک طلبکارهای
ــد،  ــا نکرده ان ــم امض ــی را ه ــرارداد ارفاق ق
ــه  ــبتی ک ــه نس ــود را ب ــهم خ ــد س می توانن
بــه ســایر طلبــکاران می رســد دریافــت 
کننــد؛ لیکــن حــق ندارنــد باقیمانــده طلــب 
خــود را از دارایــی تاجــر ورشکســته مطالبــه 
ــب  ــام طل ــه تم ــس از تأدی ــر پ ــد. مگ کنن
کســانی کــه در قــرارداد ارفاقــی شــرکت یــا 
ــاء  ــرف 10 روز امض ــور را ظ ــرارداد مذب ق
ــه شــده  ــاده گفت ــن م ــد. در شــرح ای کرده ان
ــی فقــط نســبت  ــرارداد ارفاق اســت: اگــر ق
بــه طلبکارانــی مؤثــر بــود کــه آن را امضــاء 
کرده انــد، لزومــی نداشــت قانونگــذار بــرای 
ــوادی  ــد و م ــن کن ــی معی ــب خاص آن ترتی
ــی  ــرارداد ارفاق ــاص دهد.ق ــه آن اختص را ب
نســبت بــه طلبکارانــی کــه ایــن قــرارداد را 
منعقــد نکرده انــد یــا ظــرف مــدت معیــن آن 
ــه ضــرر  ــی را ب ــد تعهدات را امضــاء نکرده ان
ــا  ــه آنه ــوری ک ــد بط ــاد می کن ــان ایج ایش

ــرارداد  ــکاران در ق ــد از طلب ــت بع را در نوب
ارفاقــی می دهــد کــه نوعــی تعهــد بــه 
ــق  ــن از مصادی ــت بنابرای ــث اس ــرر ثال ض
بــارز تعهــد بــه ضــرر شــخص ثالــث 

ــد. ــی می باش ــرارداد ارفاق ق
شــخص  نفــع  بــه  تعهــد  دوم  فــرض 
ــون  ــاده 196 قان ــوع م ــت. موض ــث  اس ثال
 obligation to third party  ( مدنــی 
ــه  ــا پذیرفت ــوق م ــز در حق ــرض نی ــن ف ( ای
شــده اســت. اگــر چــه اســتثنایی بــر اصــل 
نســبی بــودن قراردادهاســت. قــرارداد فقــط 
نســبت بــه طرفیــن متعاملیــن مؤثــر اســت و 
ــته  ــری داش ــث اث ــه ثال ــد نســبت ب نمی توان
باشــد، ولــی ایــن اصــل بــا صحیــح دانســتن 
زده  تخصیــص  ثالــث  نفــع  بــه  تعهــد 
ــاده  ــوع م ــاده 196 موض ــر م ــود. بناب می ش
ــد  ــه تعه ــت ک ــواردی اس ــًا در م 231 صرف
ــد  ــه از تعه ــی ک ــد. ثالث ــث باش ــه ثال علی
ــور  ــه ط ــد ب ــرد، می توان ــود می ب ــور س مذب
ــد، مشــروط  ــد رجــوع کن ــه تعه مســتقیم ب
ــع  ــه نف ــد ب ــد تعه ــن قص ــه طرفی ــر اینک ب
ــون  ــاده 768 قان ــند. در م ــته باش او را داش
ــورد  ــث م ــع ثال ــه نف ــد ب ــز تعه ــی نی مدن

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــذار ق ــول قانون گ قب
مــاده 1 قانــون بیمــه مصــوب 1316- بیمــه 
ــک  ــب آن ی ــه موج ــه ب ــت ک ــدی اس عق
ــت  ــد در ازا پرداخ ــی کن ــد م ــرف تعه ط
وجــه یــا وجوهــی از طــرف دیگــر در 
صــورت وقــوع یــا بــروز حادثــه خســارت 
وارده بــر او را جبــران نمــوده یــا وجــه 
معینــی بــه او و یــا بــه شــخص ثالــث 

ــردازد. بپ

قراردادها جدید  حقوقی  قراردادهاوضعیت  جدید  حقوقی  وضعیت 
آنها جدید  انعقاد  آنهابا  جدید  انعقاد  با 

دانستنی های حقوقی

پگاه سروی پور
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آموزشی های  آموزشیبرنامه  های  برنامه 
خوزستان  اکسین  فوالد  خوزستان شرکت  اکسین  فوالد  شرکت 
کارکنان بهره وری  افزایش  کارکنانبرای  بهره وری  افزایش  برای 

افزایــش  وزن و چاقــی از عوامــل مهــم 
ــی ،  ــی و عروق ــای قلب ــاری ه ــه بیم ــل ب ابت
فشــار خــون ، دیابــت شــناخته شــده  اســت 
ــرادی  ــرل و کاهــش وزن در اف ــن کنت .بنابرای
کــه دارای اضافــه وزن و چاقــی هســتند 
از  خیلــی  کنتــرل  و  پیشــگیری  موجــب 

ــود. ــی ش ــا م بیماریه
ــش 43  ــر  ) کاه ــی نظی ــوردی ب ــب رک کس
ــی  ــه93 در ط ــرم – از  وزن 136 ب ــو گ کیل
2 ســال ( توســط جنــاب آقــای عبــاس 
ــا  و  ــار ه ــد انب ــوازی از واح ــمپور اه قاس
نتایــج   بــه  بــاز خــورد  ، در  سفارشــات 
ــری  ــت پیگی ــات ادواری طــب کار جه معاین
کاهــش وزن و شــاخص BMI ، تبریــک 

ــم  ــی نمایی ــرض م ع
ضمــن قــدر دانــی از تــلش صــورت گرفتــه 
ــزون  ــتی روز اف ــلمتی و تندرس ، آرزوی س

ــرای آن عزیــز داریــم. ب
ــی  ــت عال ــاس ، هم ــه پ ــتا ب ــن راس در ای
ــش  ــژه در فی ــاداش وی ــای پ ــا اعط ــان ب ایش

ــد  ــویق واح ــورد تش ــی م حقوق
  )HSE( ســلمت ، ایمنــی و محیــط زیســت

قــرار گرفتنــد.

خیلــی وقــت هــا هســت کــه مــا قــدر 
اتفاقــی  تــا  دانیــم  نمــی  را  زندگی مــان 
مــا  زندگــی  در  فکرمی کنیــم  می افتــد 
فاجعــه بزرگــی رخ داده اســت بــدون توجــه 
ــاق زندگــی  ــن اتف ــن کوچکتری ــه اینکــه ای ب
بــوده اســت کــه در مقابــل ســختی هایی 
ــات  ــت. لحظ ــچ اس ــتند، هی ــه در راه هس ک
ــکرگزار  ــه ش ــر لحظ ــم و ه ــق بورزی را عش
باشــیم. آنچــه امــروز بــرای شــما اتفــاق مــی 
ــل حــل، مــن  ــر قاب ــد مشــکلی اســت غی افت
ــد  ــالهای بع ــه س ــم ک ــول می ده ــما ق ــه ش ب
مطمئــن می شــوید کــه آن هدیــه ای از طــرف 
هســتی بــوده تــا شــما را بــه انســان بهتــری 
تبدیــل کنــد و بتوانیــد قــدرت بیشــتری 

ــد. ــت بیاوری بدس
ــدف  ــی، ه ــزرگ زندگ ــای ب ــرای تصمیم ه ب
ــا  ــد. تنه ــان نمی کن ــم کاری برایم ــتن ه داش
ــد »تعهــد«  ــه کار شــما مــی آی چیــزی کــه ب
اســت. کســانی در هــر کاری موفــق می شــوند 
کــه تعهــد دارنــد. انســان بزرگســال بــا تعهــد 
ــزت کلم و  ــا ع ــد، ب ــی می کن ــتن زندگ داش

ــد. ــی می کن ــارش زندگ رفت

سلامت

پیشگامان راه سلامت، رکورد یک اراده... ! 

سبک زندگی

قدر زندگی مان را بدانیم...

ــت  ــده سرپرســت مدیری ــدس آبدی مهن
آمــوزش شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان 
گفــت: از آنجائیکــه شــرکت فــوالد اکســین 
ــروی انســانی خــود  خوزســتان همــواره نی
ــن  ــن و مهــم تری ــی تری ــوان اصل ــه عن را ب
ــد فعالیــت هــای خــود مــی  عامــل در رون
دانــد، بــر ایــن اســاس از ســال گذشــته بــا 
تغییــر در رویکــرد تولیــدات ایــن شــرکت 
ــه  ــاژی ب ــه آلی ــاختمانی ب ــای س از ورق ه
ــی  ــی تخصص ــای آموزش ــع آن دوره ه طب
ــزی و  ــه ری ــان برنام ــا شــغل آن متناســب ب
ــن  ــه مهمتری ــت، از جمل ــده اس ــرا ش اج
ــد  ــد تولی ــا فرآین ــا، آشــنایی ب ــن دوره ه ای
و  شناســایی  فــوالدی،  هــای  شــمش 
ــی  ــی و بررس ــا، متالوگراف ــاب فوالده انتخ
ــی  ــا، بازرس ــکوپی آلیاژه ــاختار میکروس س
ــر و نگهــداری  جــوش ســطح 1 و 2، تعمی
درایــو و اینورترهــای خــط تولیــد، آشــنایی 
بــا نحــوه اســتفاده از بومــدل و دنیلــی 
اســتاندارد، مدیریــت تولیــد نــاب و کاهــش 
ــت و  ــای ن ــت فرآینده ــات ، مدیری ضایع
ICT، انتخــاب مــواد مهندســی و شناســایی 
ــر  فوالدهــای زنــگ نــزن مــی باشــد کــه ب
ــت و  ــن مدیری ــای ای ــاخص ه ــاس ش اس
ســاعات آموزشــی 32000 نفرســاعت روند 
ــه  ــه رشــدی در انجــام امــورات محول رو ب
ــن  ــوان ملحظــه کــرد. همچنی ــان مــی ت آن
بــه  دســتیابی  میــزان  بررســی  جهــت 
اهــداف آموزشــی ســنجش اثربخشــی دوره 
ــد  ــزان 84.5 درص ــا می ــی ب ــای آموزش ه

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ص

نیــز      کرونــا  بحــران  بــا  ادامــه  در 
دوره  از  اســتفاده  بــا  آمــوزش  واحــد 
هــای  دوره  مجــازی،  آمــوزش  هــای 
ــال  ــه، و ارس غیرحضــوری و تحــت مطالع
خلصــه کتابهــای مدیریتــی چــه در بحــث 
ــه  ــتی و چ ــای بهداش ــکل ه ــت پروت رعای
ــت  ــن خدم ــای ضم ــوزش ه در بحــث آم
اقدامــات شــایانی انجــام داده اســت، از 
ــوالد اکســین خوزســتان  ســویی شــرکت ف
ــرای ایجــاد تــوازون میــان کار و زندگــی  ب
ــز دوره  ــواده ایشــان نی ــرای خان ــان ب کارکن
ــرده و  ــرار ک ــی برق ــی متنوع ــای آموزش ه
همچنیــن ادامــه دارد چــرا کــه همــان قــدر 
ــکوفایی و  ــب ش ــغلی موج ــت ش ــه امنی ک
ــی  ــانی م ــروی انس ــازمانی در نی ــد س تعه
گــردد، بوجــود آوردن محیــط امــن در 
ــیل  ــد پتانس ــی توان ــز م ــوده نی ــار خان کن
هــای ایــن ســرمایه انســانی را بیشــتر 
نمایــد. از ســایر اقدامــات انجــام گرفتــه در 
ایــن حــوزه میتــوان بــه معرفــی کارکنــان و 
ــز  ــه مراک ــان ب ــرم ایش ــای محت ــواده ه خان
ــه هــای  ــک هــای مشــاوره در زمین و کلینی
روانشــناختی، کــودک و تغذیــه نیــز اشــاره 

ــود. نم
ــا توجــه بــه مــوارد فــوق مــی تــوان  ب
گفــت توجــه و اهمیــت بــه آمــوزش 
کارکنــان در کنار ســایر واحدهــای کارخانه، 
نقــش بــه ســزایی در رونــد رو بــه رشــد هر 
ســازمانی داشــته و دارد کــه ایــن مهــم بــه 
خوبــی مــورد توجــه مدیــران ارشــد فــوالد 

ــرار دارد. ــتان ق اکســین خوزس
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ــگان  ــر هم ــت ب ــم مدیری ــای عل ــی ه زیبای
پوشــیده نیســت. آیــا علــم مدیریــت بــرای 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــردی و م ــگان کارب هم
می گیــرد؟ و در خانــواده هــای کوچــک مــی 

ــرد؟ ــره ب ــم به ــن عل ــوان از ای ت
ــوزه  ــمند در ح ــوالی ارزش ــوال، س ــن س ای
هــای امــروزی اســت. روزی همراهــان 
ــد و  ــر ایشــان را بســیار ناراحــت دیدن پیامب
ــا رســول چــرا ناراحــت  ســوال شــد کــه ی
هســتید؟ گفتنــد در اّمتــم از هیــچ چیــز بیــم 
نــدارم مگــر ســوء مدیریــت. آیــا ایــن نمــی 

ــه  ــه گون ــت ب ــه مســئله مدیری ــه ب ــد ک طلب
ــی در  ــروزه حت ــم؟ ام ــگاه کنی ــر ن ای دیگ
دنیــای غــرب توجــه بــه کانــون خانــواده را 
دوبــاره مــد نظــر قــرار داده انــد و شــاخص 
ــه  ــن گون ــه ای ــواده ب ــه خان ــه ب ــای توج ه
اســت کــه ســعی بــر آن شــده کــه اعضــای 
خانــواده بیشــتر در کنــار هــم باشــند. چــون 
ــه زیرســاخت و تاثیــر صحیــح  آنهــا  نیــز ب
خانــواده بــر شــاخص هــای امیــد بــه 
ــره وری  ــازمانها و به ــرد س ــی، عملک زندگ

ــد. ــرده ان ــی ب پ

خوشــبختانه کشــور مــا بــا پیشــینه تمــدن و 
ــی  ــه تنهای ــن ب ــوع مذهــب و دی ــخ و ن تاری
مجموعــه ای از مســائل نــادر و جالــب 
اســت. و ایــن باعــث می شــود بــرای بهبــود 
آینــده خــود بــه نــگاه ســازمانی و مدیریــت 
ــه  ــک نکت ــم. ی ــر بنگری ــدی وســیع ت ــا دی ب
ــت و  ــت اس ــز اهمی ــمت حائ ــن قس در ای
ــن  ــل چندی ــه ســازمان مل ــن اســت ک آن ای
مهــارت را بــرای زندگــی در تمــدن جدیــد 
ضــروری دانســته و ازجملــه آن هــوش 
ــول و  ــئله، اص ــل مس ــی ح ــی، توانای هیجان

ما  ما مدیریت خانواده در زندگی  مدیریت خانواده در زندگی 
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ــل  ــل و ح ــدرت تحلی ــره و ق ــون مذاک فن
ــود نگــرش  ــرای بهب مشــکلت شــخصی ب
اســت و همــه ایــن مســائل را بــا مدیریــت 

ــد. ــاط داده ان ــواده ارتب در خان
مدیریت در خانواده چیست؟

قدیمیــان ضــرب المثلــی داشــتند کــه مــی 
ــه اســت  ــر خــارج از خان ــرد مدی ــد م گفتن
ــت  ــن مدیری ــه. ای ــل خان ــر داخ و زن مدی
ــت  ــش بســزایی در مدیری ــه نق داخــل خان
ــن  ــس ای ــی دارد و برعک ــرد خارج عملک
ــع  ــرای جم ــداق دارد. ب ــز مص ــئله نی مس
بنــدی همــه ایــن مســائل مدیریــت را بایــد 
ــودکان  ــدارس و ک ــواده، م ــطح خان در س
ــدارس  ــال در م ــوان مث ــرد. بعن ــر ک فراگی
کشــورهای پیشــرفته بجــای اینکــه کــودکان 
را بــا ســطح وســیعی از آموختــه هــای 
وادار  را  آنهــا  دهنــد  آمــوزش  شــفاهی 
ــد.  ــت کنن ــان را مدیری ــه خودش ــد ک کردن
ــه ایــن صــورت کــه یکســری مســائل را  ب
ــرای آنهــا تاییــن مــی کننــد و آنهــا را در  ب
معــرض ایــن مســائل قــرار می دهنــد و 
ــه آنهــا آمــوزش  مهــارت حــل مســئله را ب

می دهنــد.
ــواده  ــت در خان ــرد مدیری ــر کارب تاثی

ــراد ــی اف ــا و زندگ ه
ــود دارد  ــی وج ــله مراتب ــری سلس ــک س ی
ــا  ــواده ه ــا خان ــازمان و ی ــه درد س ــه ب ک
ــوش  ــگ، ه ــوزه فرهن ــه در ح ــورد ک میخ
ــای حــل  ــی ه ــی و توانای ــی و عاطف هیجان
از  اســتفاده  خانــواده  در ســطح  مســئله 
ــر رفتــار متقابــل  ــان بــدن و اثــرات آن ب زب
و توانایــی ارتبــاط متقابــل بیــن کارکنــان و 
ــر، مدیریــت  ــه شــکل بهت ــواده هــا و ب خان
کــه  هــا  خانــواده  ســطح  در  اســترس 
ــواده  ــه هــر شــکلی خان طبــق گزارشــات ب
ــروزه  ــوند. ام ــی ش ــترس م ــار اس ــا دچ ه
ــا اســترس آشــنا  ــز ب ــدان خردســال نی فرزن
ــه  ــدف و برنام ــدر ه ــن آنق ــتند. والدی هس
ایــن  بــرای آنهــا تعییــن میکننــد کــه 
ــکل  ــار مش ــدا دچ ــان ابت ــودکان در هم ک
میشــوند. بــه ایــن منظــور بــرای بــاال بــردن 
ــردم  ــریه از م ــب نش ــش در قال ــطح دان س

خواهشــمند اســت هــر نظــر و مقالــه ای را 
توســط راه هــای ارتباطــی بــا نشــریه تبــادل 

ــد. بفرماین
ــت  ــر اس ــل ذک ــوارد قاب ــر از م ــی دیگ یک
ــر  ــواده ب ــه خان ــت ک ــاری اس ــزان فش می
ــط کاری وارد  ــواده در محی ــت خان سرپرس
میکنــد. همــه بــه خوبــی بــا تغییــر شــاخص 
بــه  امیــد  و  هزینــه  و  زندگــی  هــای 
زندگــی آشــنا هســتیم و ایــن باعــث فشــار 
ــی شــود و  ــان ســازمان م ــر کارکن بیشــتر ب
ــان یکدیگــر  ــه کارکن خواهشــمند اســت ک
ــد.  ــکاری کنن ــرده و هم ــتر درک ک را بیش
طــی یــک مثالــی، ســعی شــد کــه خانــواده 
ــک  ــی ی ــان ط ــط همسرانش ــا محی ــا را ب ه
ــن مراســم  ــم. در طــی ای مراســم آشــنا کنی
ــای  ــی ه ــا و نگران ــی ه ــیاری از ناراحت بس
ــدان  ــد و فرزن ــرف گردی ــا برط ــواده ه خان
بــه پــدر یــا مادرشــان کــه در آن محــل کار 
میکــرد افتخــار میکردنــد و همســران وقتــی 
همراهــان خــود را در حــال کار میدیدنــد که 
ــن صنعــت  ــرای چرخــه ای ــی ب چــه زحمت
ــر  ــدن اگ ــد. در ب ــذت میبردن ــند، ل میکش
ســلولی ناســالم گــردد باعــث از کار افتــادن 
ــدن میشــود.  ــا بهــم خوردگــی سیســتم ب ی
در جامعــه نیــز همینطــور اســت و خانــواده 
ــه  ــک جامع ــات ی ــدان از الزام ــا و کارمن ه
ــک  ــتن ی ــا داش ــرای م ــت و ب ــالم اس س
جامعــه ســالم و کارامــد و ایرانــی آبــاد نیــاز 

اســت.
ــزی  ــه ری ــا و برنام ــوزش ه ــد آم رون
ــال  ــین در س ــرکت اکس ــرای ش ــا ب ه
چشــم  و  جــاری  ســال  و  گذشــته 

آن اندازهــای 
خــوب اســت کــه قبــل از پاســخ به ســوال، 
ــرکت  ــوزش ش ــد آم ــه رون ــی ب ــم نگاه نی
فــوالد اکســین داشــته باشــیم. از اینکــه 
نقطــه نظــرات بنــده مــورد پیگجیــری واقــع 
ــع  ــور در جم ــن از حض ــود و همچنی میش
بســیار خوشــحالم. و  اکســین  دوســتان 
باعــث شــده اســت کــه کیفیــت هــا و حتــی 
کمیــت هــا و نحــوه آمــوزش ایــن شــرکت 
در بیــن شــرکت و ســازمانهای مشــابه خــود 

زبانــزد شــود. مــا بواســطه ارتبــاط خــود بــا 
ــا شــرکت هــای  شــرکت هــای مشــابه و ی
دیگــری کــه در ایــن اســتان فعالیــت هــای 
ــتیم  ــنا هس ــد آش ــی دهن ــام م ــری انج دیگ
آمــوزش در شــرکت  و ســرعت رشــد 
ــت  ــوده اس ــی ب ــیار عال ــین بس ــوالد اکس ف
ــه  ــده ب ــا در طــی ســالیان آین ــدوارم ت و امی
همیــن رونــد ادامه داشــته باشــند. پیشــرفت 
در زمینــه دوره هــای مجــازی و تخصصــی 
کــردن آمــوزش هــا از اهدافــی هســتند کــه 
امــروزه بایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد. رونــد 
ــی  ــای عموم ــک دوره ه ــا از ی ــوزش ه آم
تشــکیل شــده و بــاالی چندیــن هــزار 
ــم و  ــاعت در حــوزه فرهنگــی کار کردی س
ــه  ــن زمین یکــی از شــرکتهای پیشــتاز در ای
بــوده اســت و آمــوزش هــا بصــورت 
تخصصــی تــر بــوده اســت. فــوالد اکســین 
ــان  ــران و کارکن ــن مدی ــا را بی ــوزش ه آم
جــاری میکنــد. یعنــی هیــچ کــس در ایــن 
حیطــه بــی بهــره نیســت. امــا در کنــار ایــن 
ــر کار  مســائل الزم اســت کــه تخصصــی ت
ــروزه  ــه ام ــی ک ــم. یکــی از حــوزه های کنی
مــد نظــر اغلــب ســازمانهای توانمنــد 
اســت نظــام جامعــی در حــوزه گزارشــات 
ــن  ــبختانه ای ــه خوش ــت ک ــات اس و جلس
ــکلگیری  ــال ش ــین در ح ــوع در اکس موض
ــه  ــازمان ب ــه از س ــر طبق ــه ه ــت. البت اس
ــوع آمــوزش هــا را  فراخــور حــال خــود ن
ــزرگ  ــا در یــک گســتره ب ــد ام خواهــد دی
ــوزش  ــی و آم ــزارش نویس ــازماندهی گ س
در ســطح ســازمان منجــر بــه یــک تصمیــم 
صحیــح مــی شــود. اگــر مــا ســازمان موفقی 
مــی بینیم،مهــم تریــن قســمت این ســازمان 
ــت.  ــح اس ــات صحی ــات و گزارش تصمیم
خواهشــمند اســت در ایــن زمینــه بــا الگــو 
ــن  ــق و همچنی ــازمانهای موف ــرداری از س ب
توجــه بــه فراگیــر شــدن آمــوزش در 
حــوزه هــای مختلــف بــرای کلیــه کارکنــان 
درکنــار نظــارت کافــی بــا تکیــه بــر 
کاربــردی کــردن دوره هــا موجبــات بلــوغ 
و کاربــری آمــوزش را بیــش از پیــش کنیــم.
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حســینمردی.  عبــاس  خاطــرات 
ــی  ــه واگوی ــاب ب ــن کت ــنده در ای نویس
دفــاع  رزمنــدگان  از  یکــی  خاطــرات 
مقــدس میپــردازد و حکایــت رزمندهــای 
صحنهــای  در  کــه  میکنــد  بیــان  را 
صحنههــای نبــرد میرود تا توســط دشــمن 
در یــک گــور دســته جمعــی دفــن شــودـ  

در واپســین لحظــاتـ  متوســل بــه وجــود 
حضــرت ابوالفضــل العبــاس)ع( میگردد و 
بــه معجــزه آن حضــرت از مــرگ حتمــی 
نجــات مییابــد. پــس از آن در دل دشــمن 
ــد  ــوف چن ــای مخ ــان اردوگاهه و در می
ــهادتطلبانه  ــای ش ــه عملیاته ــار دســت ب ب
میزنــد امــا... از نــکات قابــل توجهــی کــه 

ــه آن  ــا ب ــاب تلویح ــن کت ــنده در ای نویس
اشــاره میکنــد، مســئله ارتبــاط رزمنــدگان 
و آزادگان بــا توســل بــه اهلبیــت)ع( 
اســت کــه رمــز و راز موفقیتهــای آنهــا را 

ــرد. ــتجو ک ــد جس ــا بای در همینج

همچو من در زندگی هرگز نبینی

#کتابخوانی_اکسینیها

کمپین کتابخوانی 
اکسینیها
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         رنگ آمیزی کن جایزه بگیر

سعید کوچک زاده

ــه و شــخصیت انســان در دوران کودکــی  پای
شــکل مــی گیــرد. ویزگــی هــای شــخصیتی 
ــر  ــد و ب ــی مان ــا او م ــر ب ــر عم ــا آخ ــه ت ک

ــادی دارد. ــیار زی ــر بس ــده او تاثی این
پــس بایــد در رونــد شــخصیتی کــودک تاثیــر 
مثبتــی داشــته باشــیم. مثــل اگــر کودکــی بــا 
ــه  ــد ب ــی کن ــی م ــی را خــط خط ــداد جای م

دلیــل تاثیــر گــذار بــودن اســت.
ــام و  ــه توجــه تم ــاز ب ــودکان نی ــه ک چــرا ک
ــای  ــا ج ــوار ی ــر دی ــد. اگ ــما دارن ــال ش کم
خاصــی را خــط خطــی کــرد بــا او برخــورد 
ــن و  ــرا در ذه ــید، زی ــته باش ــی داش ملیم
فکــر او تــک تــک رفتــار شــما ثبــت و ضبــط 

مــی شــود.
اگــر کودکــی بــه خاطــر همیــن خــط خطــی 
ــه  ــا تشــویق نشــود، ب ــا ســرزنش شــود ی ه
ــا  ــرد ی ــی گی ــه م ــی فاصل ــی از نقاش آرام

ــد. ــی کش ــی م ــی نقاش پنهان
ــده  ــودک را در او زن ــد حــس نقاشــی ک  بای
ــا  ــگ ه ــا رن ــد ب ــازه دهی ــد. اج ــه داری نگ

ــد . ــازی کن ب
در ایــن شــماره مــی خوایــم هنــر فرزندان 
بــا اســتعداد فــوالد اکســین خوزســتان رو 
در زمینــه رنــگ آمیــزی ارزیابــی کنیــم و 
ــه  ازشــما مــی خوایــم کــه در ایــن راه ب
فرزندانتــون کمــک کنیــد . و ایــن نقاشــی 
ــل  ــی تحوی ــط عموم ــد رواب ــه واح رو ب
ــت  ــون رو دریاف ــزه فرزندت ــد و جای بدی

کنیــد .
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1. آقــای توکلــی لطفــا خودتــان را بــرای 
ــی نمائید. ــان مامعرف مخاطب

ــرکت  ــی ش ــر مهندس ــتم مدی ــی هس توکل
ــال 1387  ــتان. در س ــین خوزس ــوالد اکس ف
ــدن مراحــل آزمــون کتبــی و  پــس از گذران
ــک در  ــناس مکانی ــوان کارش ــه، بعن مصاحب
ــن شــرکت اســتخدام شــدم و دوره هــای  ای
اســتخدام را در شــرکت  بــدو  آمــوزش 
فــوالد خوزســتان گذرانــدم. در ابتــدای 
ــذاری و  ــد کدگ ــرکت در واح ــه ش ورود ب
ــارت  ــای نظ ــب در واحده ــه ترتی ــپس ب س
مهندســی معکــوس و طراحــی و مهندســی 

ــدم. ــت ش ــه فعالی ــغول ب مش

مــدرک  دارای  تحصیــلت  نظــر  از 
کارشناســی مهندســی مکانیــک و کارشــناس 
گرایــش  اجرایــی  مدیریــت  ارشــد 
ــز  ــر نی ــال حاض ــوده و در ح ــتراتژیک ب اس
ــان  ــر روی موضــوع پای ــه ب ــال مطالع در ح
ــته  ــرای تخصصــی در رش ــاله دکت ــه رس نام
مدیریــت عمومــی بــا گرایــش تصمیــم 

گیــری و خــط مشــی گــذاری هســتم.
2. مدیریــت فنــی و مهندســی را بصورت 

مختصــر تشــریح نمائید.
ــور  ــت ام ــت مدیری ــی ماموری ــورت کل بص
مهندســی عبــارت اســت از »طراحــی و ارائه 
خدمــات فنــی و مهندســی، پایــش و بهینــه 

ســازی مصــرف انــرژی« بــا عنایــت بــه تنوع 
ــت  ــه،  مدیری ــف محول ــتردگی وظای و گس
امــور مهندســی بــه دو بخــش تقســیم شــده 
اســت. در بخــش طراحــی و مهندســی 
ــه  ــکان ســنجی، طراحــی و تهی ــات ام خدم
اســناد الزم بــرای اجــرای پروژه هــا، نظــارت 
عالیــه بــر پــروژه و همچنیــن تحلیــل و ارائه 
راهکارهــای فنــی بــا تمرکــز بــر مشــکلت 
خــط تولیــد و ســایر خدمــات فنــی و 
مهندســی از جملــه  انجــام خدمــات نقشــه 
ــداری  ــز نگه ــی و نی ــه کش ــرداری و نقش ب
اســناد فنــی انجــام می گــردد. در بخــش 
ــش  ــرژی، افزای ــرف ان ــازی مص ــه س بهین

گفتگو با مدیر واحد فنی و مهندسی  شرکت فولاد اکسین خوزستان:گفتگو با مدیر واحد فنی و مهندسی  شرکت فولاد اکسین خوزستان:

امید داریم اب حمایت هسامداران و پیگیریهای مسئولین استاین،امید داریم اب حمایت هسامداران و پیگیریهای مسئولین استاین،

موضوع مهم طرح توسعه موضوع مهم طرح توسعه 
فوالد اکسین خوزستانفوالد اکسین خوزستان

 که همه مسئولین کشوری در سطوح مختلف بر لزوم اجرای آن اتفاق نظر دارند ظرف  که همه مسئولین کشوری در سطوح مختلف بر لزوم اجرای آن اتفاق نظر دارند ظرف 
سه سال از رشوع عملیات اجرایئ، آماده هبره برداری شود.سه سال از رشوع عملیات اجرایئ، آماده هبره برداری شود.

در یــك روز پاییــزی بــه ســراغ آقــای مهنــدس توکلــی سرپرســت  مدیریــت واحــد فنی مهندســی 
شــرکت رفتیــم تــا ضمــن آشــنایی بــا ایشــان بــا فعالیتهــای واحــد تحــت مدیریــت ایشــان بیشــتر 

ــویم. آشنا ش
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قابلیــت ســازمان در اســتفاده کارآمــد و 
ــرح  ــت ط ــرژي و مدیری ــع ان ــه از مناب بهین
ــوزه  ــن ح ــا ای ــط ب ــای مرتب ــا و پروژه ه ه

پیگیــری می شــود.
ــاری  ــال ج ــه س ــش ماه ــات ش 3. اقدام
ــدام را  ــق هرک ــزان تحق ــوده؟ می ــه ب چ

ــد. ــخص نمایی مش
از مهمتریــن اقدامــات در حــوزه واحــد 
ــروژه  ــری پ ــه پیگی ــوان ب ــی ت ــی، م مهندس
شــامل  فوالدســازی  مجتمــع  عظیــم 
ــری و  ــه گ ــتقیم و ذوب و ریخت ــا مس احی
ــرح  ــراورد و ش ــه ها، ب ــه نقش ــن تهی همچنی
کار اجرایــی بــرای پروژه هــای مصــوب 
ــه  ــال 99 از جمل ــرا در س ــت اج ــده جه ش
ــا تاسیســات زیربنایــی  پروژه هــای مرتبــط ب
ماننــد ســاماندهی پســاب شــرکت، احــداث 
ــای  ــاده ه ــف و ج ــای مختل ــاختمان ه س
ــز  ــگ و نی ــاور مانیتورین ــروژه پ ــی و پ داخل
ــه  ــی و پاســخ ب ــه گزارشــات متعــدد فن تهی
حــدود 400 درخواســت خدمــات مهندســی 
ــط  ــا خ ــط ب ــًا مرتب ــه عمدت ــنادی ک و اس

ــرد. ــام ب ــتند ن ــد هس تولی
ــا  ــه ب ــت در رابط ــات آن مدیری 4. اقدام
ــر  ــرکت و تاثی ــازی ش ــوالد س ــروژه ف پ
ایــن پــروژه بــر تولیــد شــرکت را 

ــد. ــریح نمایی تش
شــرکت  مشــکلت  مهمتریــن  از  یکــی 
فــوالد اکســین خوزســتان کــه موجــب شــده 
ایــن شــرکت تاکنــون بــه اهــداف و ظرفیــت 
ــن  ــدم تأمی ــد ع ــت نیاب ــود دس ــمی خ اس
ــض  ــاژی عری ــلب آلی ــتمر اس ــی و مس مکف
ــود  ــل نب ــت. بدلی ــه اس ــواد اولی ــوان م بعن
تکنولــوژی الزم در فوالدســازهای داخــل 
 API کشــور، تأمیــن کامــل ظرفیــت اســلب
ــًل  ــن در ســال عم ــزار ت ــزان 600 ه ــه می ب
ــده  ــن کنن ــر نیســت و تنهــا تأمی امــکان پذی
ــوالد  ــی ف ــرش یعن ــط ت ــلب API محی اس
مبارکــه نیــز بــا محدودیــت ظرفیــت تولیــد 
ماهانــه حداکثــر 35 هــزار تنــی مواجــه 
ــن  ــاص همی ــه اختص ــن اینک ــت. ضم اس
ــه فــوالد اکســین خوزســتان نیــز  ظرفیــت ب
ــدازی  ــا راه ان ــده ب ــوده و در آین ــت ب موق
ــورد گــرم 2 فــوالد مبارکــه، امــکان  خــط ن
اســتفاده از آن وجــود نخواهــد داشــت. الزم 
ــدی  ــلب های تولی ــه اس ــت ک ــر اس ــه ذک ب
ــوی  ــادی جوابگ ــر ابع ــور از نظ ــل کش داخ
ــوده و  ــرکت نب ــن ش ــورد ای ــط ن ــاز خ نی
باعــث از دســت رفتــن ظرفیــت خــط نــورد 
بــه میــزان قابــل توجهــی شــده اســت. 
ــلب  ــرای اس ــین ب ــوالد اکس ــورد ف ــط ن خ
ــلبهای  ــا اس ــده، ام ــی گردی ــی طراح 23 تن

تولیــد شــده توســط فوالدســازهای داخلــی 
ــه  ــد ک ــن وزن دارن ــر از 14 ت ــًا کمت عموم
ایــن موضــوع باعــث کاهــش ظرفیــت 
حــدود  بــه  تــن   1.050.000 از  اســمی 
700.000 تــن، افزایــش ضایعــات و بــه تبــع 
آن افزایــش بهــای تمــام شــده محصــوالت 
شــده اســت. الزمــه تامیــن اســلب 23 تنــی 
آلیــاژی اجــرای مجتمــع فوالدســازی شــامل 
ریخته گــری  و  ذوب  و  مســتقیم  احیــاء 
ــا اجــرای آن ضمــن جذابیــت  اســت. کــه ب
ســرمایه گــذاری از نظــر نــرخ و زمــان 

ــی  بازگشــت ســرمایه، موجــب اشــتغال زائ
ــتغال  ــر و اش ــدود 1000 نف ــتقیم در ح مس
زائــی غیرمســتقیم در حــدود 7000 نفــر 
در اســتان خوزســتان می گــردد و برخــی 
معضــلت اساســی شــرکت نیــز بوســیله آن 

حــل می گردنــد.
طــرح احــداث مجتمــع فوالدســازی، جــزء 
طرحهــای توســعه اصلــی شــرکت مــی 
ــورد  ــیس ن ــدو تأس ــان ب ــه از زم ــد ک باش
ورق عریــض، بعنــوان یــک طــرح باالدســتی 
ــی در  ــود و حت ــه ب ــرار گرفت ــر ق ــد نظ م
ــا  ــراردادی ب ــال 2005 ق ــه در س ــن زمین ای

شــرکت دانیلــی ایتالیــا بــرای بخــش ذوب و 
ریخته گــری منعقــد و بــه مــوازات آن اســناد  
مناقصــه احــداث واحــد احیــاء مســتقیم نیــز 
تهیــه شــد و زیرســاختهای الزم ماننــد زمین، 
ــورد  ــهیلت م ــایر تس ــرق، گاز و س آب، ب
نیــاز طــرح مهیــا گردیــد امــا متأســفانه بعلت 
مشــکلتی ماننــد عــدم تأمیــن منابــع مالــی 
و مشــکلت تغییــر ســهامداران و ســایر 
ــه  ــرارداد ب ــن ق ــی شــرکت ای مســائل داخل
ــهامداران  ــه س ــه توصی ــید. ب ــرانجام نرس س
در ســال 1398  مجــدداً اجــرای طــرح 
ــتور  ــازی در دس ــه فوالدس ــعه کارخان توس
کار شــرکت قــرار گرفــت و در همیــن 
ــادی  ــی و اقتص ــه فن ــزارش توجی ــتا، گ راس
ــه  ــا لحــاظ شــرایط و قیمت هــای روز تهی ب
گردیــد. نتایــج ایــن گــزارش نشــان داد کــه 
ایــن پــروژه ضمــن رفــع مشــکلت مربــوط 
بــه تأمیــن مــواد اولیــه شــرکت کــه مســتقیمًا 
بــر افزایــش 50 درصــدی ظرفیــت کارخانــه 
دارای  گذاشــت،  خواهــد  تأثیــر  نــورد 
ــز  ــی نی ــرخ برگشــت ســرمایه نســبتًا باالی ن
می باشــد کــه می توانــد تحــول اساســی 
در شــرایط مالــی شــرکت بوجــود آورد. 
ــه موضــوع اجــرای  ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
طــرح فوالدســازی در جــوار کارخانــه نــورد 
ــا  در جلســه هیــات دولــت نیــز مطــرح و ب
آن موافقــت شــده اســت و مجــوز تأســیس 
توســط ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان خوزســتان و مجــوز زیســت محیطــی 
ــده  ــروژه اخــذ ش ــن پ ــرای ای ــز ب ــرح نی ط

اســت.
در اواخــر ســال 1398 فراخــوان پیمانــکاران 
اجرائــی بــرای احــداث طــرح توســعه 
ــای  ــتان در روزنامه ه ــین خوزس ــوالد اکس ف
کثیرالنتشــار درج شــد و پــس از امتیازدهــی 
مناقصــه  اســناد  پیمانــکاران،  ارزیابــی  و 
ــکاران  ــن پیمان ــه و بی ــاور تهی ــط مش توس
ــاءاهلل  ــد. ان ش ــع گردی ــرایط توزی ــد ش واج
ــه  ــده مناقص ــاری برن ــال ج ــاه س در آذرم
ــروژه  ــن پ ــی ای ــات اجرائ مشــخص و عملی
آغــاز خواهــد شــد. امیــد داریــم بــا حمایت 
ســهامداران و پیگیریهــای مســئولین اســتانی، 
موضــوع طــرح توســعه فــوالد اکســین 
ــوری  ــئولین کش ــه مس ــه هم ــتان ک خوزس
در ســطوح مختلــف بــر لــزوم اجــرای 
ــال  ــه س ــرف س ــد ظ ــر دارن ــاق نظ آن اتف
ــره  ــاده به ــی، آم ــات اجرائ ــروع عملی از ش

ــود. ــرداری ش ب

بصــورت کلــی میتوان 
گفــت کــه ماموریــت 
مــا در مدیریــت امــور 
عبــارت  مهندســی 
اســت از »طراحــی و 
ارائــه خدمــات فنــی 
و مهندســی، پایــش و 
بهینــه ســازی مصــرف 
انــرژی« بــا عنایــت بــه 
گســتردگی  و  تنــوع 
بــه  محولــه  وظایــف 
ایــن واحــد،  مدیریت 
بــه  مهندســی  امــور 
تقســیم  بخــش  دو 

ــت. ــده اس ش
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مهنــدس ابوعلــی رئیــس ســتاد تعمیــرات 
ســال 1399 شــرکت فــوالد اکســین 
بــا خبرنــگار  خوزســتان در گفتگــو 
بــا  ایــن شــرکت  روابــط عمومــی 
ــین  ــد اکس ــط تولی ــال خ ــوع اوره موض

ــرد: ــریح ک ــال 99 تش در س

هــای  پیشــرفت  رونــد  بــه  توجــه  بــا 
ــه در  ــرادی ک ــه اف ــان، وظیف ــع در جه صنای
ــه  ــغول ب ــت مش ــف صنع ــای مختل بخش ه
فعالیــت هســتند، مکــررا پیچیــده و ســنگین 
تــر مــی شــود.  تنــوع و پیچیدگــی سیســتم 
و تجهیــزات پیشــرفته در کنــار مزایایــی کــه 
ــت  ــره وری دارد، اهمی ــود به ــه بهب در زمین
آمــوزش، برنامــه ریــزی و نگهــداری و 
ــان  ــرات ایــن سیســتم ها را بیشــتر نمای تعمی
ور  بهــره  هــای  سیســتم  در  می ســازد. 
جهــت نیــل بــه ایــن هــدف همــواره ســعی 
ــای  ــری نیروه ــا بکارگی ــا ب ــت ت ــر آن اس ب
ــتمر،  ــی مس ــای فن ــص و آموزش ه متخص
نیــروی انســانی همــواره بــا روش هــای 
نویــن آشــنا گــردد. همچنیــن بــا توجــه بــه 
ــرات پیشــگیرانه  ــداری و تعمی ــت نگه اهمی
در افزایــش میــزان آمــاده بــکاری عملیاتــی، 
همــواره ســعی بــر آن اســت تــا مشــکلت 
موجــود در سیســتم و تجهیــز قبــل از آنکــه 
ــا  ــردد، ب ــف گ ــی و توق ــه خراب ــر ب منج
ــع  ــایی و مرتف ــب شناس ــزی مناس برنامه ری

گــردد. برنامــه تعمیــرات روزانــه، تعمیــرات 
برنامــه ای هفتگــی و برنامــه تعمیــرات 
برنامه هــای  جملــه  از  ســاالنه  اورهــال 
تعمیراتــی اســت کــه بهــره بــردار را در 
ــاند. ــاری می رس ــم ی ــن مه ــه ای ــیدن ب رس
ــا  ــتان ب ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف در ش
ــوژی  ــی تکنول ــوع و پیچیدگ ــه تن ــه ب توج
مجموعــه  تجهیــزات،  در  رفتــه  بــکار 
ــه  ــا برنام ــا ب ــرداری کوشــیده اســت ت بهره ب
ریــزی مناســب میــزان توقفــات اضطــراری 
ــزات  ــکاری تجهی ــاده ب ــل و آم ــه حداق را ب
ــر از اســتاندارد شــرکت  ــی باالت ــه میزان را ب
ــن  ــاند. ای ــی( برس ــرکت دانیل ــازنده )ش س
مهــم بــا بازرســی هــای روزانــه و تعمیــرات 
توســط  هفتگــی  شــده  ریــزی  برنامــه 
ــت  ــرات بدس ــداری و تعمی ــه نگه مجموع

ــت.  ــده اس آم
شــرکت  تعمیراتــی  برنامــه  تقویــم  در 
ــال  ــک س ــتان در ی ــین خوزس ــوالد اکس ف
ــزان  ــاالنه می ــال س ــرات اوره ــت تعمی جه
ــه شــده  336 ســاعت توقــف در نظــر گرفت
اســت. در ایــن زمــان ســعی مــی شــود تــا با 
بررســی تجهیــزات کاربــردی و بــا اهمیــت 
کــه بیشــترین میــزان خرابــی را در ادوار 
گذشــته داشــته و یــا احتمــال خرابــی آنهــا 
وجــود دارد برنامــه اورهــال تدویــن گــردد. 
در ادوار گذشــته شــرکت طــی ســال 91، 93 
و 98 اقــدام بــه تعمیــرات اساســی کارخانــه 

ــن  ــته ای ــال گذش ــه در س ــت ک ــوده اس نم
ــورت  ــه ص ــار ب ــن ب ــرای اولی ــرات ب تعمی
ــش  ــه دان ــکا ب ــا ات ــزی شــده و ب ــه ری برنام
ــوالد  ــرکت ف ــی ش ــان داخل ــی کارشناس فن
ــش  ــرد کاه ــا رویک ــتان و ب ــین خوزس اکس
هزینــه هــای تعمیراتــی انجــام پذیرفتــه 
اســت. در مجمــوع تعــداد 991 فعالیــت 
ــزی از  ــه ری ــق برنام ــی طب ــی اساس تعمیرات
پیــش تعییــن شــده، در مــدت زمــان 15 روز 
و 71924 نفر-ســاعت صــورت پذیرفــت. از 
مهمتریــن فعالیــت هــای ایــن اورهــال مــی 
 H.A.G.C ــه تعویــض جــک هــای ــوان ب ت
ــران  ــوع خــود در ای ــه در ن ــود ک ــاره نم اش
ــی  ــد و  تمام ــابهی ندارن ــه مش و خاورمیان
ــزار  ــاخت اب ــاژ، س ــاژ، دمونت ــل مونت مراح
ــی  ــدی داخل ــه توانمن ــه ب ــا تکی ــاص ب خ
ــی  ــان خارج ــتفاده از کارشناس ــدون اس و ب
ــدازی  ــان راه ان ــار از زم ــن ب ــرای اولی و ب
همچنیــن  پذیرفــت.  انجــام  کارخانــه 
بازســازی کامــل میزهــای غلطکــی کارخانــه 
در ناحیــه نــورد بــرای اولیــن بــار بــا 
ــا  اســتحکام  اســتفاده از گــروت اپوکســی ب
ــه  ــار و ضرب ــر فش ــاال در براب ــت ب و مقاوم
ــای  ــت ه ــایر فعالی ــت. از س ــام پذیرف انج
مهــم اورهــال 98 میتــوان بــه انجــام اورهــال 
کامــل لودســل هــای اســکرودان،  تعویــض 
شــوت خروجــی دســتگاه دیوایــد، تعویــض 
روغــن سیســتم PL3 ،PH7 اشــاره نمــود.
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همچنیــن در اورهــال ســال جــاری بــا 
اســتفاده از تمــام ظرفیــت هــای حــوزه 
بهربــرداری، در گام نخســت شــرح فعالیتهــا 
ــد و  ــخص گردی ــت مش ــاس اولوی ــر اس ب
درگام بعــد اســتخراج لیســت قطعــات یدکی 
ــا در  ــت ه ــام فعالی ــت انج ــاز جه ــورد نی م
دســتور کار قــرار گرفت. پــس از آن کاالهای 
بــدون موجــودی شناســایی و جهــت تامیــن 
ــد درخواســت گــذاری  توســط واحــد خری
شــد و در پایــان دســتورالعمل هــای اجرایــی 
تعمیــرات اساســی بر اســاس اســتانداردهای 

ــت. ــرار گرف ــورد بازنگــری ق موجــود م

ــه  ــی کارخان ــرات اساس ــتاد تعمی ــس س رئی
ــا تــوکل بــه خداونــد و همــت  ادامــه داد، ب
جوانــان اکســین و پشــتیبانی ســایر واحدهــا 
ــال 1399 از  ــال س ــات اوره ــرکت، عملی ش
اواخــر آبــان مــاه بــه مــدت 10روز صــورت 
ــی کل  ــازه زمان ــن ب ــه در ای ــرد ک ــی گی م
قــرار  اساســی  تعمیــرات  در  کارخانــه 
خواهدداشــت و پیــش بینــی گردیــده اســت 
ــره  ــوزه به ــت در ح ــداد 310 فعالی ــه تع ک
ــتیبانی  ــرق، پش ــک، تولید،ب ــرداری )مکانی ب

ــرد. ــام گی ــا( انج ــی و انباره فن
وی افــزود، بــا توجــه بــه پیــش بینــی 

صــورت گرفتــه جهــت انجــام برخــی 
فعالیتهــا ماننــد بازســازی ســازه هــای بتنــی 
ــض خطــوط آبرســانیو انجــام  اســتند، تعوی
ــرون از  ــکاران بی ــی از پیمان ــای برق فعالیته

ــد. ــد ش ــتفاده خواه ــازمان اس س
مهنــدس ابوعلــی در پایــان گفــت، بــه 
منظــور هماهنگــی بیشــتر مابیــن واحدهــای 
تاریــخ  از  اورهــال  ســتاد  عملیاتــی، 
ــات  ــه جلس ــورت روزان ــه ص 99/07/22 ب
هماهنگــی خــود را بــرای انجــام تعمیــرات 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــه آغ ــی کارخان اساس

تریــن  جــذاب  از  یکــی  مســافرت 
ــلمت  ــش س ــه در افزای ــت ک ــات اس تفریح
ــث  ــت. احادی ــر اس ــدت مؤث ــه ش و روان ب
ــاره  ــلم درب ــی اس ــر گرام ــهوری از پیامب مش
ســفر و فوایــد آن روایــت شــده اســت . 
یکــی از مشــهورترین ایــن احادیــث  ))ســفر 
 کنیــد تــا ســالم و تندرســت باشــید(( اســت.
ــی  ــک دین ــال و مناس ــی از اعم ــارت یک زی
ــردی در  ــه ف ــک تجرب ــوان ی ــه عن اســت و ب
ــد تلقــی شــده و در دیــن  ــا خداون ــاط ب ارتب
اســلم جایــگاه ویــژاه ای دارد. انســان هایــی 
کــه بــه زیــارت مــی رونــد ، اطمینــان قلبــی 
ــی  ــتند و قدرت ــا نیس ــز تنه ــه هرگ ــد ک دارن
همــواره  کــه  دارد  وجــود  آنهــا  مافــوق 
ــرآوردن  ــوان  ب ــوده و ت ــر ب ــر و ناظ حاض
ــا  ــت.لذا  ب ــری را داراس ــای بش ــه نیازه هم
توســل بــه درگاه او ،بــه  ســبب داشــتن چنین 

تکیــه گاهــی مطمئــن، مســائل خــود را بــه او 
ــش  ــده و آرام ــی ش ــه روان ــذار  و تخلی واگ
روحــی بــه دســت مــی آورنــد. از نظــر 
روان شناســی اشــخاصی کــه دارای تکیــه 
ــوده و  ــال نب ــتند ، دارای انفع ــی هس گاه روان
احســاس آســیب پذیــری ندارنــد و ویژگــی 
هایــی همچــون ، اعتمــاد بــه نفس ، احســاس 
توانمنــدی ، امیــدواری و تأثیرگــذاری در 
ــاختن  ــر  س ــود و متأث ــت خ ــیر سرنوش مس
ــراب  ــتند . اضط ــون را دارا هس ــط پیرام محی
ــیده و  ــل رس ــه حداق ــراد ب ــن اف ــرس ای و ت
ــود. ــی ش ــوام م ــش ت ــا آرام ــرد ب ــی ف  زندگ
ــص  ــه تخصی ــق برنام ــرای موف ــس از اج پ
کمــک هزینــه ســفر بــه 250 نفــراز همــکاران 
در ســال گذشــته ، بــه یــاری خداونــد و 
عنایــت ویــژه ای کــه  هیئــت مدیــره محتــرم 
داشــتند،  شــرکت  محتــرم  مدیرعامــل  و 

ســیاحتی  و  زیارتــی  ســفرهای  برنامــه 
در  کارکنــان   از  دیگــری  بخشــی  بــرای 
اواخــر شــهریور ســال 99کلیــد خــورد و بــا 
ــه  رضایتمنــدی همــکاران در ســال  توجــه ب
ــن برنامــه  ــز ای ــن دوره  نی ــرای ای گذشــته ،ب
ــفر  ــه س ــک هزین ــت کم ــکل پرداخ ــه ش ب
ــت. ــورت پذیرف ــان ص ــاب متقاضی ــه حس  ب
بهرحــال بحمــداهلل بــا تــلش همکارانــم ، کار 
ثبــت نــام و پرداخــت کمــک هزینــه اجرایــی 
شــد و 500 نفــر ازکارکنــان تاکنــون تتوانســته 
هزینــه  کمــک  از  برنامــه  ایــن  در  انــد 
اســتفاده  ســیاحتی  و  زیارتــی  ســفرهای 
نماینــد تــا گامــی مهــم در راســتای رضایــت 
بخشــی خانــواده هــای کارکنــان از مجموعــه 
شــرکت و تقویــت روحــی پرســنل در جهــت 

ــد باشــد . رشــد تولی

با حمایت مدیرعامل شرکتبا حمایت مدیرعامل شرکت

کمک هزینه سفرهایکمک هزینه سفرهای

خانوادیگ پرسنل پرداخت شدخانوادیگ پرسنل پرداخت شد
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موج وفاق و امیدواری اکسینی ها در مراسم اعام دستاوردها
ــنبه  ــی، چهارش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
30 مهــر مراســم اعــلم دســتاوردهای شــش 
ماهــه ســال 99 شــرکت فــوالد اکســین 
خوزســتان بــا حضــور اعضــا هیــات مدیــره، 
ــزار  ــرکت برگ ــران ش ــل و مدی ــر عام مدی

شــد.
در ایــن مراســم ابراهیمــی مدیرعامــل فــوالد 
ــتم  ــل داش ــت: تمای ــتان گف ــین خوزس اکس
ــان  ــه کارکن ــور هم ــا حض ــم ب ــن مراس ای
ــت  ــه عل ــا ب ــی شــد، ام ــزار م شــرکت برگ
شــیوع ویــروس کرونــا و رعایــت پروتــکل 
هــای بهداشــتی ایــن مهــم صــورت نگرفت. 
ــرک  ــلش و پرتح ــوان و پرت ــای ج نیروه
فــوالد اکســین توانســتند افتخــارات زیــادی 
ــرای کشــور و اســتان رقــم بزننــد ایــن  را ب
اعــداد و ارقامــی کــه در فــوالد اکســین بــه 
ــا  ــت ام ــوب اس ــیار خ ــده بس ــود آم وج
قطعــا قدردانــی از عواملــی کــه ایــن اعــداد 
و ارقــام خلــق کردنــد رمــز موفقیــت و 
ــوالد اکســین  ــش در ف ــات و آرام ــث ثب باع

اســت.
ریشــه  اســتراتژی  تعریــف  گفــت:  وی 
نظامــی دارد و بــه معنــای پیــروزی بــر 
دشــمن اســت. امــا در حــوزه کســب و کار 
اســتراتژیک یــک طــرح کلــی بــرای اســتفاده 
ــم  ــعی کردی ــا س ــت و م ــع اس ــر از مناب بهت
از منابــع موجــود در شــرکت بیشــترین 
ــد  اســتفاده را داشــته باشــیم، اســتراتژی بای
ــه  ــود ن ــرا ش ــازمان اج ــف س ــا در ک حتم

اینکــه آن را در پوســتر هــای رنگارنــگ بــه 
دیوارهــا بچســبانیم، خوشــبختانه امــروز در 
ــردار  ــا س ــرباز ت ــه از س ــین هم ــوالد اکس ف

ــد. ــتراتژی دارن ــه اس ــاد ب اعتق
دوســاله  فعالیــت  در  داد:  ادامــه  ایشــان 

شــرکت کــه مــا در خدمــت دوســتان بودیــم 
بــا ســه مقولــه روبــرو دســت و پنجــه نــرم 
کردیــم یکــی آنچــه در گذشــته اتفــاق افتــاد 

ــد  ــت 70 درص ــیده اس ــا ارث رس ــه م و ب
ــاص داد  ــودش اختص ــه خ ــا را ب ــرژی م ان
ــود وضعیــت  و روزی کــه شــروع کار مــا ب
برنــد اکســین بــه جایــی رســیده بــود 
ــین  ــوالد اکس ــتغال در ف ــنل از اش ــه پرس ک
احســاس خوشــایندی نداشــتند، مقولــه دوم 
ــذاری  ــل گ ــب و ری ــرایط مناس ــاد ش ایج
ــود و پــروژه هایــی مثــل  ــرای پیشــرفت ب ب
گــوره بــه جاســک و دیگــر صنایــع از ایــن 
ــنل  ــود پرس ــت خ ــه هم ــد ک ــل بودن قبی
هســت و 20 درصــد انــرژی را محقــق 
ــوالدی  ــل ف ــام محاف ــروز در تم ــد، ام کردن
اســم و برنــد فــوالد اکســین زبانــزد هســت 
بــازار  قبــًل قیمــت محصــوالت مــا را 
تعییــن مــی کــرد امــا اکنــون تعییــن قیمــت 
ــا  در خــود اکســین صــورت مــی گیــرد و ب
ــازی  ــرداری فوالدس ــره ب ــدازی و به راه ان
فتــح بازارهــای جدیــد، تولیــد محصــوالت 
ــام  ــت تم ــش قیم ــزوده، کاه ــا ارزش اف ب
شــده محصــوالت آینــده ی درخشــانی ازان 

ــت. ــینی هاس اکس
ــزار،  ــرم اف ــث ن ــرد: بامثل ــان ک ابراهیمــی بی
ــع  ــوزه مناب ــزار ح ــزار و مغزاف ــخت اف س
ــت اجتماعــی و  ــا در بحــث عدال انســانی م
ــت پرســنل  ــع تبعیــض و افزایــش رضای رف
و تحــول نظــام پــاداش و طبقــه بنــدی 
ــرکت  ــکیلتی ش ــام تش ــاغل و تغییرنظ مش
ــرد  ــدا ک ــود پی ــنل بهب وضــع معیشــتی پرس
ــا از  ــد آنه ــدرت خری ــه ق ــوری ک ــه ط ب

محافــل  تمامــی  در 
ــان  ــم و نش ــولادی اس ف
پرافتخار  شــرکت فولاد 
خوزســتان  اکســین  
قبــلًا  هســت  زبانــزد 
مــا  محصــولات  قیمــت 
مــی  تعییــن  بــازار  را 
کــرد امــا اکنــون تعییــن 
قیمــت در خــود اکســین 
گیــرد  مــی  صــورت 
آینــده درخشــانی ازان 

هاســت. اکســینی 
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تعاونــی شــرکت از 150 میلیــون تومــان 
ــه اول  ــارد شــش ماه ــه 5/1 میلی ــال 97 ب س

ــت. ــیده اس ــال 99 رس س
ــراز کــرد: نکتــه ی مهمــی کــه از روز  وی اب
ــره محتــرم بــر آن تاکیــد  اول هیئــت مدی
داشــت افزایــش میــزان کنتــرل هــای داخلــی 
ــود  ــادالت ب ــلت و مع ــفافیت در معام و ش
و امــروز در حــوزه فــروش و معامــلت 
شــخص تصمیــم نمی گیــرد بلکــه کمیســون 
ــاز  ــم س ــی تصمی ــرد جمع ــلت و خ معام

ــت. اس
ابراهیمــی خاطرنشــان کــرد: در حــوزه مالــی 
ــه  ــکاران ب ــات و تســویه حســاب طلب و مالی
ــت و  ــورت گرف ــلب ص ــه انق ــای کلم معن
ــین را  ــد اکس ــه برن ــده ک ــدات عقب مان تعه
مخــدوش کــرده بــود کــم شــده اســت و از 
ــن اســت  ــنل ای ــات پرس ــج زحم ــر نتای دیگ
کــه کیفیــت اکســین جهانی ســت و بســیاری 
ــان  ــی اذع ــداران اروپای ــتریان و خری از مش
ــت محصــوالت اکســین در  ــه کیفی ــد ک دارن

جهــان تــک اســت.
در ادامــه ایــن مراســم انصاریــان رئیــس 
ــه در  ــال 91 ک ــت: از س ــره گف ــت مدی هیی
فــوالد اکســین حضــور داشــتم همیشــه 
ایــن ظرفیــت بکــر و بــی نظیــر فــوالد 
ــعی  ــه س ــناختم و همیش ــی ش ــین را م اکس
ــتعدادها و  ــروز اس ــرای ب ــرایط ب ــم ش کردی
ــود  ــم ش ــا فراه ــیل ه ــن پتانس ــکوفایی ای ش
ــت  ــت مثب ــن وضعیی ــبختانه در ای ــه خوش ک

ــتیم. هس
وی گفــت: وقتــی امــروز اکســین را بــا 
ــًا  ــم واقع ــی کنی ــدای ســال 97 مقایســه م ابت
افتخــار بــه داشــتن تحــرک و تــلش پرســنل 
ــن  ــه ی آه ــر هم ــر دیگ ــه تعبی ــم ب ــی کنی م
ــی  ــد و م ــی آین ــیا م ــایل و اش آالت و وس
رونــد ولــی هــر ســازمانی بهتریــن داشــته هــا 
ــت.  ــانی آن اس ــروی انس ــه ی آن نی و گنجین
ــرون و  ــه از بی ــارهایی ک ــم فش ــی رغ و عل
خــارج از عوامــل شــرکت بــه هیئــت مدیــره 
ــام  ــا تم ــود م ــخت ب ــًا س ــد و واقع وارد ش
ــکوفایی  ــه ی ش ــه زمین ــم ک ــلش را کردی ت
ــم. پتانســیلهای فــوالد اکســین را فراهــم کنی
و  تدبیــر  و  عقلنیــت  گفــت:  انصاریــان 
ــه نگــری شــاید یکــی از عوامــل  همــه جانب
موفقیــت تصمیمــات مــا در هیئــت مدیــری 
فــوالد اکســین بــود از ایــن رو همــه زحمات 
پرســنل دیــده میشــود و قــدردان تمــام ایــن 
ــتیم  ــل شــرکت هس ــا ذی ــر ت ــا از س تلش ه
ــاه  ــی و رف ــطح زندگ ــه س ــحالیم ک و خوش
پرســنل نســبت بــه شــرکت های مشــابه 
ــه  ــد ب ــی ده ــزه م ــن انگی ــت ای ــوب اس خ

افــرادی کــه در جاهــای ســخت و پــر خطــر 
کار می کننــد تــلش بیشــتر نماینــد، مــا هــم 
ــده و  ــا را دی ــن تفاوته ــره ای ــت مدی در هیئ
ــاداش و  ــم و در بحــث حقــوق و پ ــی بینی م

ــم. ــر داری ــا ان را مدنظ مزای
ــزود:  ــه اف ــره در خاتم ــت مدی ــس هیی رئی
ــه  ــد ب ــازی میتوان ــرح فوالدس ــدازی ط راه ان
ــا  ــه ب ــرا ک ــد چ ــک بکن ــور کم ــت کش امنی
ایجــاد شــغل و اشــتغال بــرای جوانــان آنهــا 
ــی  ــی از مســائل و مشــکلت اجتماع از خیل
ــدن و  ــغول ش ــا مش ــد و ب ــی یابن ــات م نج
کســب درامــد ضمــن کمــک بــه تولیــد ملــی 
ــی  ــاری م ــز ی ــی نی ــت مل ــه توســعه و امنی ب

ــانند. رس
ــو  ــور عض ــلمان پ ــم س ــن مراس ــه ای در ادام
هئیــت مدیــره ضمــن تقدیــر از تــلش 
پرســنل گفــت: همــه مــا بایــد انــرژی هــا را 
بــرای طــرح فوالدســازی روی هــم بگذاریــم 
ــا  ــم ت ــلش کنی ــرار و ت ــه آن را تک و همیش

ــرداری برســد. ــره ب ــه به انشــااهلل ب
ــره  ــت مدی ــی از اعضــای هیی ــن جنت همچنی
نیــز افــزود: اگــر در اکســین از خــود راضــی 
ــول  ــم روز اف ــنده کنی ــن بس ــه ای ــیم و ب باش
مــا فــرا رســیده اســت ایــن بایــد آغــاز یــک 
ــی  ــا بازخوردهای ــه دار باشــد و ب راهــی ادام
ــم  ــد داری ــحال و امی ــت خوش ــه االن هس ک
کــه ایــن راه بــا اســتراتژی و برنامــه از کــف 
ســازمان تــا راس شــرکت وجــود دارد و 
ــم و  ــی کن ــکر م ــتان تش ــک دوس ــک ت از ت
ــازی  ــوالد س ــرح ف ــت ط ــه موفقی روزی ک
ــتغال  ــان و اش ــه خودم ــواد اولی ــن م و تامی
بیشــتر ایجــاد شــود قطعــا آن روزهــای 

ــتند. ــروز هس ــری از ام بهت
ــان یارعلــی زاده عضــو دیگــر هییــت  در پای
ــتراتژی از  ــرد: اس ــار ک ــین اظه ــره اکس مدی
ــر  ــب ت ــر واج ــک مدی ــرای ی ــز ب ــه چی هم
ــه  ــی ک ــکر های ــر و تش ــن تقدی ــت، ای اس
امــروز از جانــب پرســنل و هیئــت مدیــره و 
مدیرعامــل نســبت بــه هــم صــورت گرفــت 
نشــان از وفــاق و وحــدت و انســجام درونــی 
ــرایطی  ــاهلل در ش ــین دارد و انش ــوالد اکس ف
هســتیم کــه بتوانیــم یــک پــردازش هــم بــه 
بحــث رفــاه بیشــتر پرســنل و حتــی مســکن 
ــده  ــد را در آین ــد و امی ــن نوی ــم ای ــا بزنی آنه
ــد  ــتر خواهن ــا بیش ــان م ــکاران و همراه هم

دیــد.
گفتنــی ســت در پایــان بــه تعــدادی از 
مدیــران و روســای فــوالد اکســین بــا اهــدای 
ــی انجــام  ــن مراســم قدردان ــر آیی ــوح تقدی ل

شــد.

جلســه مناقصــه پــروژه فولادســازی 
ــتان  ــین خوزس ــولاد اکس ــرکت ف ش

برگــزار میگــردد

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فوالد 
اکســین خوزســتان پــس از پیگیــری هــای 
ــروژه  ــزاری مناقصــه پ مســتمر جهــت برگ
ــه فوالدســازی در شــرکت  احــداث کارخان
ــه  ــا توجــه ب فــوالد اکســین خوزســتان و ب
ــر  ــی ب ــن شــرکت  مبن نظــر ســهامداران ای
تغییــر روش مناقصــه احــداث مجتمــع 
 ،BOT بــه   EPC+F از  ســازی  فــوالد 
اســناد بازرگانــی جدیــد متناســب بــا روش 

ــد. ــه گردی ــد تهی جدی

بــه همیــن منظــور و بــه جهــت رفــع 
ــرر شــد  ــکاران مق ــی پیمان ــات احتمال ابهام
ــس  ــو کنفران ــورت ویدئ ــه ص ــه ای ب جلس
طــرح  مشــاور  کارفرمــا،  حضــور  بــا 
بــا  و  مناقصــه  در  کننــدگان  و شــرکت 
حضــور دکتــر حســینی مدیرعامــل شــرکت 
ــتگی در  ــدوق بازنشس ــرمایه گذاری صن س
روز شــنبه 17 آبــان برگــزار و در خصــوص 
الزم  بررســی  و  بحــث   BOT اســناد 

ــرد. ــورت پذی ص

ــل  ــی مدیرعام ــدس ابراهیم ــه مهن ــه گفت ب
در  خوزســتان  اکســین  فــوالد  شــرکت 
ــروژه فــوالد ســازی ایــن  صــورت آغــاز پ
شــرکت و ســپس بهــره بــرداری از آن 
عــلوه بــر تــداوم صنعــت تولیــد ورقهــای 
ــع نفــت و گاز در اســتان  ــاز صنای مــورد نی
ــد فــوالد اکســین  خوزســتان، ظرفیــت تولی
ــغل  ــزار ش ــش و 3 ه ــد افزای ــا 50 درص ت

ــرد. ــد ک ــاد خواه ایج
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گـــــزارش
جشن بزرگجشن بزرگ
پـیــــروزی

ــلم  ــم اع ــر مراس ــنبه 30 مه ــی، چهارش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اکســین  فــوالد  ماهــه ســال 99 شــرکت  دســتاوردهای شــش 
ــران  ــل و مدی ــر عام ــره، مدی ــات مدی ــا هی ــور اعض ــتان حض خوزس

ــد. ــزار ش ــرکت برگ ش
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ــه در محیــط  ــر روانشــناختی یــک حادث تاثی
کار چقــدر اســت؟به طــور کلــی، یــک 
ــه شــدت  ــد ب محیــط کاری ســالم مــی توان
بــا ســلمت روانــی کارکنانــش مرتبــط 
باشــد. در زیــر، مــا عوامــل موثــر بــر 
ســلمت روان در محیــط کار و راه هــای 
ــی  ــم کرد.هنگام ــر خواهی ــاء آن را ذک ارتق
ــا  ــان در محــل کار ی ــه از ســلمت کارکن ک
ــه در محیــط  ــر روانشــناختی یــک حادث تاثی
کار صحبــت مــی شــود، اکثــر عوامــل 
فیزیکــی کــه بــر ســلمت کارگــر در محــل 
ــرار  ــا ق ــن م ــذارد، در ذه ــی گ ــر م کار تأثی

دارد.
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه

ــط کاری،  ــی محی ــون آلودگ ــی چ عوامل
شــرایط محیطــی ماننــد نــور محیــط کار، 
ــل کار و  ــی مح ــک کنندگ ــش و خن گرمای
ــود  ــز وج ــری نی ــل دیگ ــا عوام ــره، ام غی
ــر ســلمت  دارد کــه تأثیــر قابــل توجهــی ب
روانــی کارگــران دارنــد. در ادامــه بــا تاثیــر 
ــط کار  ــه در محی ــک حادث ــناختی ی روانش

ــد. ــد ش ــنا خواهی آش

تاثیــر روانشــناختی یــک حادثــه در 
کار محیــط 

عامــل  از  حفاظــت  در  کار  محیــط 
روانشــناختی مهــم اســت. آموزشــی در 
ــده  ــی دی ــای آموزش ــیاری از کارگاه ه بس

ــت  ــه عل ــر حــوادث ب ــه اکث شــده اســت ک
ــط زیســت اســت. اگــر رابطــه  ــرات محی اث
بیــن کارگــر و کارفرمــا بــد اســت یــا 
کارگــران از دســتمزد و ســاعات کار یــا 
ســایر شــرایط کار ناراضــی هســتند، میــزان 
بــروز حــوادث افزایــش مــی یابــد، در حالی 
ــوب،  ــی خ ــبات صنعت ــط و مناس ــه رواب ک
عکــس ایــن قضیــه اســت. اقدامــات انجــام 
ــی محــل  ــی کارگــر، ایمن ــرای راحت شــده ب

ــد. ــی کنن ــن م کار را تضمی
ــتغال  ــرایط اش ــغلی و ش ــت ش ــدان امنی فق
ــه  ــخص حادث ــل مش ــی از عل ــف یک ضعی
ــراج  ــورد اخ ــه در م ــی ک ــت. کارگران اس
خــود نگــران هســتند، تعــادل روانــی الزم را 
ــرار  ــه ق ــر حادث ــرض خط ــد و در مع ندارن
ــه در  ــران ک ــار کارگ ــت. رفت ــد گرف خواهن
ــد  ــی کنن ــم کار م ــز و منظ ــط کار تمی محی
ــه در کارگاه  ــران ک ــار کارگ ــا از رفت عموم
کننــد  مــی  کار  کثیــف  نامنظــم،  هــای 
متفــاوت اســت، کــه در حــوادث کاری، 
احتــرام بــه احساســات و شــخصیت کارگــر 
ــوان  ــه عن ــی ب ــیار مشــهود اســت . ایمن بس
ــناختی اســت. ــل روان ش ــن عوام ــم تری مه

سالمت روان در محل کار چیست؟
ســلمت روان در محــل کار بــه معنــی 
مشــکلت  ظهــور  برابــر  در  مقاومــت 
روانشــناختی و اختــلالت رفتــاری کارکنــان 
ــی و  اســت،  مجموعــه ای از ســلمت روان

ــامل: ــی ش ــاه روان رف
ــه  ــه ب ــن مجموع ــان ای ــدام از کارکن هیچک
علــت عوامــل درگیــر نــاکام نخواهــد مانــد.
ــا  ــه در آنه ــی ک ــا کارهای ــان ب ــه کارکن هم
انجــام مــی شــود راضــی هســتند و مشــتاق 

ــتند. ــا هس کار در آنج
ــی در  ــازمان احســاس مثبت ــد س ــر کارمن  ه
ــه  ــش و ب ــران، همکاران ــود، مدی ــورد خ م
طــور کلــی در اطــراف و بــه ویــژه موقعیــت 

ــود در کار دارد. خ

عوامــل موثــر بــر ســالمت روانــی 
کارکنــان

تعادل بین کار و زندگی:
هنگامــی کــه مــردم احســاس مــی کننــد کــه 
در نقــش هــای مختلــف حتــی محــل کار بــا 
خانــواده تداخــل دارد ، آنهــا احســاس مــی 
کننــد کــه بیــن کار و زندگــی آنهــا اختــلف 
ــن  ــض بی ــاس تناق ــود دارد. احس ــر وج نظ
کار و خانــواده، عــلوه بــر آســیب رســاندن 
ــر  ــه، ب ــرد در محــل کار و در خان ــه کار ف ب
ســلمت روان او تاثیــر مــی گــذارد. فقــدان 
تعــادل بیــن نقــش فــرد در خانــواده و محــل 
ــی  ــه خطــر م ــرد را ب کار ، ســلمت روان ف
انــدازد و منجــر بــه کاهــش بهــره وری، بــی 
نظمــی، کاهــش رضایــت شــغلی و کاهــش 

مشــاغل شــغلی مــی شــود.
عدم تبعیض و نقض حقوق دیگران

تبعیــض، نقــض حقــوق دیگران و برچســب 

اتثیر روانشناخیت یک حادثه در محیط کار ...اتثیر روانشناخیت یک حادثه در محیط کار ...
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ــرای  ــدی ب ــی ج ــط، مانع ــر محی زدن در ه
نیــز  کار  محیــط  اســت.  روان  ســلمت 
هیــچ اســتثنائی نیســت. تبعیــض یــک ســم 
مرگبــار بــرای مجموعــه ای از کار اســت و 
اســاس بســیاری از مشــکلت روانی اســت. 
تــرس از از دســت دادن شــغل، عــدم ارتقــاء 
ــکاران در کار  ــارکت هم ــدم مش ــغلی، ع ش
گروهــی و خشــونت توســط همــکاران مــی 
توانــد صدمــه جــدی بــه ســلمت روان فــرد 

ایجــاد کنــد.

استرس در محل کار
ــه  ــی کســانی ک ــا، حت ــه کســب و کاره هم
دارای ظاهــر ســاده هســتند، لحظــات نفــس 
گیــر، مســئولیت پذیــری و انتظاراتــی را 
دارنــد. طوالنــی شــدن اســترس کار و فشــار 
کاری در نهایــت منجــر بــه خســتگی شــدید 

و فرســودگی ذهنــی مــی شــود.
مدیران بخوانند

کاهــش کار اضافــی بهبــود و بهبــود گــردش 
کارهــا یــک راه خــوب بــرای جلوگیــری از 
ــد  ــش از ح ــردن و بی ــد کار ک ــش از ح بی
ــورد  ــود در م ــان خ ــت.با کارکن ــتن اس نوش

ایــن صحبــت کنیــد.
و  بدهیــد  کارکنــان خــود فرصــت  بــه 
بگذاریــد “نــه بگوینــد” بــرای اضافــه کاری، 
اگــر کــه در کار هیــچ وقفــه ای ایجــاد 

ــود. نش
یــا  “کار  راه  دو  در  را  خــود  کارکنــان 
بــر  نبایــد  ندهید.شــما  قــرار  زندگــی” 
کارکنــان فشــار وارد کنیــد تــا بیــن پیشــرفت 
ــاب  ــواده انتخ ــزی خان ــه ری ــغلی و برنام ش
ــل  ــد تحصی ــور کنی ــا را مجب ــا آنه ــد ی کنن
خــود را تــرک کننــد.در عــوض، اســتراتژی 
هــای شــغلی و طراحــی بایــد بــه گونــه ای 
طراحــی شــوند کــه بــه زندگــی خصوصــی 
ــر  ــال، اگ ــاند.برای مث ــیب نرس ــان آس کارکن
ــه در  ــود ک ــام ش ــت کاری انج ــن اس ممک
خانــه انجــام شــود و فــرد تصمیــم بــه 
ــد،  ــی کن ــه م ــف خــود در خان انجــام وظای

ــد. ــه کار کن ــد در خان بگذاری

حداقــل کــردن ماموریــت هــا ی خــارج 
از ســاعت کاری
کارکنان بخوانند

در ســاعات کاری بــا تنفــس عمیــق بــه 
ذهــن خــود اســتراحت دهیــد، بلنــد شــدن 
ــت  ــن و صحب ــز و کمــی راه رفت از روی می
کــردن بــا همــکاران مثبــت، نمونــه هایــی از 

آرامــش اســت.
ــد  ــی مانن ــر منطق ــای غی ــه درخواســت ه ب

کارهــای اضافــی، بــا احتــرام “نــه”. بگوییــد.

ســعی کنیــد کار را کمتــر بــه خانــه برســانید.
اگــر ایــن کار را بکنیــد، باید زمان مشــخصی 
را تنظیــم کنیــد، مثــل زمانــی کــه فرزنــدان 

ــما خوابیدند. ش
ــان  ــرای خودت ــول را ب ــتانداردهای معق اس
در نظــر بگیریــد و انتظــارات پیچیــده ای از 

ــا نداشــته باشــید. انجــام کاره

مشــاوره مجیــب بــرای تاثیر روانشــناختی 
یــک حادثــه در محیط کار

در جهــان امــروز، مــا بــا تنــش هــای 
مختلــف مواجــه هســتیم کــه برخــی از 
ــاص  ــل کار اختص ــه مح ــا ب ــش ه ــن تن ای
ــت  ــکاران، محرومی ــا هم ــات ب دارد. مناقش
از حقــوق و دســتمزد، قــرار ملقــات در 
ــره  اواخرســاعت کاری و فشــار هیئــت مدی
ــی  ــان، م ــه کارکن ــی ب ــران اجرای ــا مدی ی
ــای کاری  ــش ه ــی از تن ــه های ــد نمون توان

ــد. باش
مدیــران بــه منظــور ارائــه ســلمت روان بــه 
محــل کار بایــد بــا مفاهیــم اساســی ســلمت 
روان آشــنا شــوند و ســلمت روان کارکنــان 
ــت اصــول ســلمت روان در  ــا رعای ــا ب تنه
ــی  ــد. از آنجای ــی آی ــت م ــه دس ــازمان ب س
ــکلت  ــا و مش ــش ه ــا چال ــی ب ــه وقت ک
روزمــره مواجــه شــدیم، بــا توجــه بــه 
ویژگــی هــای روانشــناختی آنهــا، ســلمت 
آســیب  کمتــر  داریــم،  بیشــتری  روان 
یــک ســازمان  پذیریــم. ویژگــی هــای 
ســالم، ســلمت جســمی و روانــی کارکنــان 
آن اســت کــه مدیریــت ســازمان بــه عنــوان 
ــر تولیــد و بهــره وری بایــد مــورد  تأکیــد ب

ــد. ــرار ده ــه ق توج
اشــکال  در  روانــی  و  عصبــی  اســترس 
ــا آن  مختلــف دیــده مــی شــود. همــه مــا ب
چــه اســترس هیجانــی نامیــده مــی شــود و 
منجــر بــه واکنــش هــای عصبــی مــی شــود، 
آشــناییم امــا اســترس نیــز ممکــن اســت بــه 
خاطــر خطــرات مکانیکــی، فیزیکــی، تغذیــه 

ای، شــیمیایی و اشــعه باشــد.
ــی  ــت و توانای ــان ذهنی ــلمت روان هم س
انطبــاق بــا محیــط اطــراف اســت. همانطــور 
ــم،  ــدن خــود مراقبــت مــی کنی کــه مــا از ب
ــر  ــی بهت ــرای زندگ ــد ب ــز بای ــا نی روح م
ــی  ــد. در زندگ ــت باش ــت مراقب ــد تح بای
“چگونگــه بــودن” مهمتــر از بــودن یــا 
نبــودن آن اســت. ایجــاد یــک فرصــت 
بــرای رونــق اســتعدادها، توانایــی هــا و رهــا 
شــدن از خــود و دیگــران یکــی از اهــداف 

ــت. ــلمت روان اس ــم س مه

ــواز از  ــرق اه ــت ش ــر بهداش تقدی
فــولاد اکسین/همیشــه نــام فــولاد 
بهداشــت  مرکــز  بــرای  اکســین 
همــراه  شــرکت  یــک  یــادآور 

اســت ســلامت  و  دربهداشــت 

رئیــس بهداشــت شــرق اهــواز از عملکــرد 
در  خوزســتان  اکســین  فــوالد  شــرکت 
ــا  ــه ب ــلمت و مقابل ــت و س ــوزه بهداش ح

ــرد. ــر ک ــا تقدی کرون
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فوالد 
اکســین خوزســتان امروز شــنبه دکتــر یللی 
رییــس بهداشــت شــرق اهــواز بــا حضــور 
در شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان و در 
ــا از  ــا کرون ــه ب ــه مقابل ــا کمیت جلســه ای ب
عملکــرد ایــن شــرکت در حــوزه بهداشــت 
، ســلمت و مقابلــه بــا کرونــا تقدیــر کــرد.
ــی  ــدس ثابت ــه مهن ــن جلس ــدای ای در ابت
ــط  ــی ، بهداشــت و محی ــر واحــد ایمن مدی
ــن شــرکت  ــه شــرح عملکــرد ای زیســت ب

ــت. ــا پرداخ ــا کرون ــه ب در مقابل
مهنــدس ثابتــی از برگــزاری 48 جلســه 
کمیتــه مقابلــه بــا کرونــا خبــر داد و توزیــع 
مــداوم ماســک و ژل ضــد عفونی ، تشــکیل 
، مســئولیت  بازرســان ســلمت  کمیتــه 
ــوارد  ــانی م ــلع رس ــی و اط ــای اجتماع ه
ــن  ــای ای ــت ه ــم فعالی ــتی را از اه بهداش

ــمارد. ــر ش ــه ب کمیت
در ادامــه ایــن جلســه همچنیــن دکتــر 
ــره  ــت مدی ــس هیئ ــب رئی ــی زاده نائ یارعل
بــا ابــراز رضایــت از فعالیــت هــای صورت 
گرفتــه در مقابلــه بــا کرونا در شــرکت برای 
ادامــه همــکاری هــا بــا مجموعــه بهداشــت 
ــان شهرســتان اعــلم آمادگــی کــرد. و درم
دکتــر یللــی رئیــس بهداشــت شــرق اهــواز 
نیــز در ادامــه گفــت : همیشــه نــام شــرکت 
فــوالد اکســین خوزســتان بــرای مرکــز 
بهداشــت یــادآور یــک شــرکت همــراه در 
ــه  ــت و ب ــلمت اس ــت و س ــه بهداش زمین
ــی در  ــد قدردان ــه قص ــور و ب ــن منظ همی
ایــن زمینــه امــروز در ایــن شــرکت حاضــر 

شــدیم.
ــوالد  ــه شــرکت ف ــن جلســه ب ــان ای در پای
اکســین خوزســتان ، واحــد HSE و واحــد 
ــز  ــوی مرک ــرکت از س ــن ش ــات ای خدم
بهداشــت شــرق اهــواز لــوح تقدیــر اهــدا 

شــد.
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مهندس امیرغلامی مشاور ارشد مدیر عامل:
تنها راه نجات از کرونا حفاظت شخصی و رعایت الزامات بهداشتی می باشد

بــه گــزارش روابــط عمومــی، 
جلســه کمیتــه واکنــش در 
کرونــا  اضطــراری  شــرایط 
فــوالد اکســین بــا حضــور 
ــاور  ــی مش ــدس امیرغلم مهن
ــای  ــل و اعض ــد مدیرعام ارش
ــالن  ــل س ــه در مح ــن کمیت ای
کنفرانــس حــوزه مدیریــت 
خوزســتان برگــزار شــد و

ــد افزایــش  ــه رون ــا توجــه ب ب
ــا  ــه ویــروس کرون مبتلیــان ب
و  گذشــته  روزهــای  در 
ضــرورت آمادگــی الزم جهت 
انجــام اقدامــات پیشــگیرانه 
ــرر  ــرح و مق ــی مط موضوعات
ــک  ــن ماس ــت تامی ــد، جه ش
تنفســی کارکنــان اقدامــات 

الزم صــورت پذیــرد.
همچنیــن تاکیــد شــد، نظارت 

در  تغذیــه  بــر  الزم  هــای 
رســتوران، بســته بندی غــذا 
و بوفــه شــرکت کمــا فــی 
ــورت  ــت ص ــا جدی ــابق ب س
ــی  ــات سمپاش ــرد و عملی پذی
و گندزدایــی محیــط هــای 
اقــدام  کارخانــه در دســت 

ــرد. ــرار گی ق
در ادامــه بیــان شــد، بــا توجــه 
کاری  ســاعت  کاهــش  بــه 
کارکنــان حضــور افــراد پــس 
ــا تاییــد  ــًا ب ــان کار صرف از پای
و  باشــد  مربوطــه  مدیــران 
ــز  ــلمت نی ــان س ــم بازرس تی
نســبت بــه جریمــه کــردن 
ــای  ــکل ه ــه پروت ــرادی ک اف
بهداشــتی را رعایــت نمــی 

ــد. ــدام نماین ــد، اق کنن
امیــر  مهنــدس  پایــان  در 

ارشــد  مشــاور  غلمــی 
مدیرعامــل نیــز طــی ســخنانی 
وضعیــت  شــد،  یــادآور 
ــه  ــه ب ــا و توج ــاری کرون بیم
اقدامــات پیشــگیرانه در قطــع 
ایــن زنجیــره نیــاز بــه توجــه 
می بایســت  و  دارد  بیشــتر 
رعایــت  ضمــن  کارکنــان 
پرتــکل هــای بهداشــتی کمتــر 
در اجتماعــات حاضــر شــوند، 

چــرا کــه اکثــر اســتانها در 
و  قرمــز هســتند  وضعیــت 
بایــد پروتــکل های بهداشــتی 
ــی  ــدرت بیشــتری اجرای ــا ق ب
شــوند، چــرا کــه تنهــا راه 
ویــروس  ایــن  از  نجــات 
حفاظــت شــخصی و رعایــت 
الزامــات بهداشــتی می باشــد.

امیــن ابراهیمــی مدیرعامــل شــرکت 
فــوالد اکســین خوزســتان بــا تقدیــر از 
همــکاری فــی مابیــن فــوالد اکســین و 
ــتاوردهای  ــتان، دس ــوالد خوزس ــرکت ف ش
بــزرگ ایــن شــرکت در ســال 1398 را 
ــل دانســت. ــن همــکاری و تعام حاصــل ای
بــه  راســتا  همیــن  در  ابراهیمــی 
خبرنــگار مــا گفــت در ســال گذشــته 
رشــد خریــد مــواد اولیــه از شــرکت فــوالد 
ــوده اســت  خوزســتان بســیار چشــم گیــر ب
کــه ایــن امــر باعــث گــردش ســرمایه میــان 

ــه  ــل آن ب ــه از قب ــده ک ــن دو شــرکت ش ای
ــزوده  ــتان ارزش اف ــی اس ــای مالیات درآمده

ــت. ــیده اس ــه ای رس ــل ملحظ قاب
ــد  ــه رش ــاره ب ــا اش ــی ب ــن ابراهیم امی
ــال 1398  ــین در س ــوالد اکس ــی ف صادرات
ایــن اتفــاق را حاصــل همــکاری اســتفاده از 
زیرســاختهای صادراتــی و تجربیــات فــوالد 
ــر تحقــق  ــه عــلوه ب خوزســتان دانســت ک
امــکان  کشــور  بــرای  ارزی  درآمدهــای 
خریــد قطعــات مــورد نیــاز خــط تولیــد را 

ــم آورد. فراه

ــداوم  ــه ت ــاره ب ــا اش ــی ب ــن ابراهیم امی
ــال  ــن دو شــرکت در س ــان ای ــکاری می هم
ــه  ــه را رابط ــن دو مجموع ــه ای 1399 رابط
ــم  ــار ه ــت و در کن ــدی دانس ــادر و فرزن م
بــودن ایــن دو شــرکت باعــث بــرکات برای 
آنهــا و صنعــت فــوالد کشــور خواهــد بــود، 
بــر همیــن اســاس ســعی مــا بــر ایــن اســت 
ــت  ــری از ظرفی ــره گی ــکاری و به ــن هم ای
هــای مشــترک، تجربیــات در ســال 1399 و 

ســالهای آینــده نیــز برقــرار باشــد.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان:مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان:
استفاده از پتانســیل فوالد خوزستان نجات دهنده اکسین از شرایط استفاده از پتانســیل فوالد خوزستان نجات دهنده اکسین از شرایط 

ســخت بود/ موفقیت های ما حاصل تعامل با فوالد خوزستان استســخت بود/ موفقیت های ما حاصل تعامل با فوالد خوزستان است
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مهندس ابوعلی رئیس ستاد تعمیرات سال 1399

عملیات اورهال سال 1399
در 10 روز کاری انجام یم پذیرد
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