
19
WWW.OXINSTEEL.IR                                                   @oxinsteel                                      No.19/Tue/Dec. 14h/2021
در هشت صفحه تقدیم نگاهتان می شود

OXINIHAMAG
ویژه نامه سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فوالد 1400 - جزیره کیش

شنبه / 23 آذر ماه 1400 / سال هفتم / شماره19

#بهترین_ورق_فوالدی_خاورمیانه:
تولید  ورق های فوالدیتولید  ورق های فوالدی#بهترین_ورق_فوالدی_خاورمیانه:
  API API 55LXLX8080 PSL PSL22    در فوالد اکسین خوزستاندر فوالد اکسین خوزستانبرای اولین بار در خاورمیانهبرای اولین بار در خاورمیانه

مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان:
به دنبال جهانی کردن برند فوالد اکسین هستیم

عضو هیأت مدیره شرکت: فوالد اکسین خوزستان 
کشور را از واردات و خروج ارز بی نیاز کرد

صفحه صفحه 22

صفحه صفحه 66

صفحه صفحه 66
پیش بینی نائب رئیس هیئت مدیره از تحقق سود

 2500 میلیارد تومانی در شرکت فوالد اکسین خوزستان



ــی از  ــد ناش ــتیبانی از تولی ــال پش ــوان س ــه عن ــال ب ــذاری امس ــی: نامگ ــت هللا رئیس آی
اهمیــت تولیــد بــرای کشــور اســت 

آیــت هللا رئیســی: دســتگاه های اجرایــی وظایــف ســنگینی در جهــت 
حمایــت از تولیــد و رفــع موانــع آن دارنــد. شنبه/23 آذر ماه 1400 /سال هشتم/شماره19

ورق هــای  تولیــد  کار  بــه  آغــاز  مراســم  در  آســیابان  امیــن   
در  بــار  اولیــن  بــرای  کــه   API5LX80PSL2 فــوالدی 
فــوالد  شــرکت  کــرد:  اظهــار  می شــود،  انجــام  کشــور 
گاز  و  نفــت  صنعــت  نیــاز  رفــع  بــرای  خوزســتان،  اکســین 
رفــع  آن  اصلــی  رســالت  بنابرایــن  شــد،  راه انــدازی  کشــور 
ایــن صنعــت در تولیــد ورق هــای فــوالدی خطــوط لولــه  نیــاز 
اســت. فشــار  تحــت  و  ذخیــره  مخــازن  و  گاز  و  نفــت  انتقــال 
مبارکــه  فــوالد  همــکاری  بــا  اخیــر  ســال های  در  افــزود:  وی 
تــا   API5LX42PSL2 ورق هــای  تولیــد  اصفهــان، 
API5LX80PSL2 کــه امــروز بــرای اولیــن بــار در کشــور تولیــد 
ــف و  ــوارد مختل ــم. م ــاز کردی ــود را آغ ــام می ش ــی آن انج آزمایش
ــن  ــه مهم تری ــتیم ک ــا داش ــن همکاری ه ــادی از ای ــای زی نمونه ه
و اســتراتژیک ترین آن هــا، تولیــد ورق خــط لولــه انتقــال نفــت 
بــود کــه فــوالد مبارکــه،  بــه جاســک  از گــوره  خــام صادراتــی 
فــوالد اکســین و ســه کارخانــه لولــه ســازی در آن نقــش داشــتند 
خطــوط  اولیــه  مــواد  تامیــن  در  کــه  معناســت  بــدان  ایــن  و 
بــه واردات کاال نداریــم. نیــازی  لولــه در سراســر کشــور هیــچ 

وی افــزود: ایــن بســیار باعــث خرســندی اســت کــه کشــور مــا 
توانســت در ایــن زمینــه صنعتــی مهــم کــه در انحصــار  ۱۰ کارخانه 
در جهــان بــود، به موفقیت دســت پیدا کند. در این راســتا ســعی 
کردیــم کــه ایــن کار را متوقــف نکنیــم. محصولــی کــه امــروز تولید 
ــود. ــده ب ــد نش ــال تولی ــه ح ــا ب ــود، ت ــام می ش ــی آن انج آزمایش
مدیرعامــل فــوالد اکســین خوزســتان ادامه داد: ما ایــن اقدام را 
بــا همــکاری فــوالد مبارکــه در تولیــد و تامیــن اســلب مــورد نیــاز با 
موفقیــت بــه انجــام رســاندیم و انشــاهلل پــس از حصــول نتایــج، 
ایــن مرحلــه را بــه تولیــد لولــه در ســایر لوله ســازی های کشــور 
خواهیــم رســاند و در نهایــت بــه صــورت پایلوت در اختیار شــرکت 
ملــی گاز ایــران قــرار خواهیــم داد تــا پــس از مشــخص شــدن 
نتیجــه، تصمیــم گیــری الزم در خصــوص اســتفاده از ایــن گریــد 
در خطــوط لولــه سراســر کشــور در وزارتخانــه نفــت اتفــاق بیفتــد.
کیفــی  لحــاظ  بــه  محصــول  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  آســیابان 
نســبت بــه گونــه فــوالدی پیشــین خــود ارتقــا پیــدا کــرده اســت 
و مزایایــی کــه در بــر دارد شــامل کاهــش وزن خــط لولــه و کاهــش 
هزینــه اســت و بــر میــزان فعالیت هــای جانبــی تاثیرگــذار اســت.

کــه:  ســوال  ایــن  جــواب  در  آســیابان  مهنــدس  همچنیــن 
فــوالد  ســمپوزیوم  ســاالنه  برگــزاری  فوایــد  شــما  نظــر  بــه 
خصــوص  بــه  ســمپوزیوم  المللــی  بیــن  هــای  نمایشــگاه  و 
و  فــوالد  صنعــت  کارشناســان  بیــن  ارتبــاط  جهــت  در 
ســطح  افزایــش  همچنیــن  و  دانشــگاهی  پژوهشــگران 
گاهــی همــه درمــورد فــن آوری هــای جدیــد ) ســمپوزیوم ( و  آ
چیســت؟  ) نمایشــگاه   ( تولیــد  مشــکالت  رفــع  درمــورد   هــم 
گرفتــن  قــرار  هــم  کنــار  در  بدلیــل  فــوالدی  هــای  ســمپوزیوم 
و  جهــان  سراســر  از  ای  حرفــه  مدیــران  و  جــوان  کارشناســان 
تبــادل نظــرات تخصصــی جایــگاه ویــژه و ارزشــمندی در راهبــری 
دارنــد. کشــور  اقتصــادی  علمــی  توســعه  و  فــوالد  دانــش   و 
از ایــن جهــت حائــز اهمیــت مــی باشــد  برگــزاری ســمپوزیوم 
اطالعــات  آن  حاشــیه  در  تــا  آورد  مــی  فراهــم  را  فرصتــی  کــه 
علمــی و دســتاوردهای پژوهشــگران در حــوزه هــای مختلــف 
ــت  ــر از مزی ــی دیگ ــرد. یک ــرار گی ــران ق ــت گ ــه صنع ــار هم در اختی
بزرگــی  کمــک  توانــد  مــی  کــه  اســت  ایــن  ســمپوزیوم  هــای 
 بــه صنایــع مختلــف خصوصــا صنعــت فــوالد داشــته باشــد.

مهندسمهندس  امینامین  آسیابان،آسیابان،  مدیرمدیر  عاملعامل  
شرکتشرکت  فوالدفوالد  اکسیناکسین  خوزستانخوزستان::

تولید ورق های تولید ورق های 
  APIAPI   فوالدی فوالدی

  5LX805LX80
PSL2PSL2



مراســمی  طــی  اکســین،  فــوالد  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بــا  خوزســتان  امــداد  کمیتــه  کل  اداره  غدیــر  ســالن  در 
و  خوزســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل  شــیبه  حضــور 
از مدیــران  نهــاد و جمعــی  ایــن  اهــواز  مســئوالن شهرســتان 
گرفــت. انجــام  مذکــور  مراســم  خوزســتان  اکســین  فــوالد 
تشــکر  ابــراز  بــا  خوزســتان  اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
انجــام  در  اکســین  فــوالد  مشــارکت  بــه  نســبت  قدردانــی  و 
در  کــه  خوبــی  بســیار  گام هــای  و  اجتماعــی  هــای  مســئولیت 
ایــن حــوزه برداشــته افــزود؛ در خوزســتان بیــش از ۱۵۰ هــزار 

انتظــار  کــه  هســتند  امــداد  کمیتــه  پوشــش  تحــت  خانــواده 
فوالداکســین  هماننــد  اســتان  خیــران  و  صنایــع  داریــم 
بیاینــد. رســان  خدمــت  نهــاد  ایــن  یــاری  بــه  پیــش  از  بیــش 
همچنیــن سرپرســت روابــط عمومــی فــوالد اکســین ضمــن 
تشــکر از کمیتــه امــداد کــه همــواره حامــی مســتضعفان و افــراد 
نیازمنــد جامعــه بــوده و در ایــن شــرایط ســخت معیشــتی از 
هیــچ تــالش و کوششــی بــرای حمایــت و کمــک بــه ایــن خانــواده 
در  اکســین  فــوالد  شــرکت  کــرد؛  تصریــح  نکــرده،  دریــغ  هــا 
راســتای انجــام مســئولیت های اجتماعــی خــود همــواره تــالش 

کــرده تــا از طریــق ســازمانها و نهادهایــی نظیــر کمیتــه امــداد 
کمــک  دارنــد  نیازمنــد  خانواده هــای  از  اطالعاتــی  بانــک  کــه 
هــای خــود را اهــدا و گامــی کوچــک بــرای خدمــت بــه مــردم 
عزیــز و شــریف اســتان خوزســتان بــردارد کــه اهــدا تعــدادی 
اســت. آن  هــای  نمونــه  از  یکــی  امــروز  مراســم  در  گازی  کولــر 
گفتنــی ســت در پایــان بــا حضــور مســئوالن کمیتــه امــداد و 
ــت  ــدان تح ــه نیازمن ــرگازی ب ــدد کول ــداد ۲۰ ع ــین تع ــوالد اکس ف
پوشــش کمیتــه امــداد شهرســتان اهــواز و کارون اهــدا شــد.

هــای  حــوزه  بــه  عالقمنــدان  کــه  می کنــد  کمــک  ســویی  از 
مرتبــط بــا ایــن ســمپوزیوم، اطالعــات و تجربیــات خــود را بــه 
اشــتراک گذاشــته و الگــو بــرداری کننــد، همچنیــن براســاس 
ــد  ــت از تولی ــتای حمای ــه در راس ــاتی ک ــی و گزارش ــات علم تحقیق
داخــل و بومــی ســازی ارســال مــی شــود، مــی تــوان بــا اتــکا 
ــم.  ــع نمایی ــود را مرتف ــای خ ــاز ه ــی نی ــل، برخ ــن آوری داخ ــه  ف ب
اســت. کــرده  ارائــه  را  داده  انجــام  کــه  کاری  نتایــج   چراکــه 
همــه  ســال  یــک  گذشــت  از  بعــد  اینکــه  دیگــر  موضــوع 
ایــن  و  شــوند  مــی  جمــع  هــم  دور  فــوالد  گــران  صنعــت 

مشــکالت  رفــع  در  تــا  کنــد  مــی  ایجــاد  موثــری  ارتبــاط 
گیــرد.  صــورت  بهتــری  آشــنایی  و  ارتبــاط   همدیگــر 
مهــم تــر از آن ایــن اســت کــه تــازه واردان صنعــت یا دانشــجویانی 
کــه بدنبــال برقــراری ارتبــاط موثــر بــا صنعــت هســتند مــی توننــد 
بــا حضورشــان در ایــن ســمپوزیوم هــا و بــا ارائــه مقــاالت خــود 
از  نیــز  صنعتگــران  و  کننــد  بیشــتر  صنعــت  بــا  را  ارتباطشــان 
 یافتــه هــای ایــن مقــاالت در صنعــت خــود اســتفاده نماینــد.  
ــد  ــی توان ــا م ــن رویداده ــور ای ــاز کش ــه نی ــه ب ــا توج ــر ب ــه دیگ نکت
ارتبــاط خوبــی را بیــن صنعــت و دانشــگاه برقــرار کنــد، بنابرایــن 

ــوالد،  ــت ف ــرفته در صنع ــورهای پیش ــد کش ــد همانن ــز بای ــا نی م
فعالیــت خــود را بــر تحقیقات علمــی و دانشــگاهی متمرکز کنیم. 
ــد  ــی کن ــه م ــازار عرض ــه ب ــی را ب ــر محصول ــورت صنعتگ ــن ص بدی
 کــه از کیفیــت باالیــی بــرای مصــرف کننــده برخــوردار مــی باشــد. 
ایــده  کاشــت  جهــت  مناســبی  محــل  نمایشــگاه  اینگونــه 
و  هــا  توانمنــدی  ارزیابــی  بــا  بطوریکــه  اســت.  نــو  هــای 
قابلیــت هــا در ایــن گونــه اجتماعــات مــی تــوان در کمتریــن 
نمــود. عملیاتــی  را  موثــری  هــای  ایــده  بــاال  بادقــت  و  زمــان 

مقدم شما عزیزان را 
به غرفه فوالد اکسین 

خوزستان خوش آمد عرض 
می نمائیم.

نمایشگاه بین المللی فوالد 
1400 - سمپوزیوم فوالد - 

نمایشگاه بین المللی کیش 
غرفه شرکت فوالد اکسین

شنبه/23 آذر ماه 1400 /سال هشتم/شماره19

ئین اهداء تعدادی کولر گازی به  با مشارکت فوالد اکسین آ
نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد خوزستان برگزار شد



هــای  شــرکت  جملــه  از  اکســین،  فــوالد  تولیــدی  مجتمــع 
ــک  ــش از ی ــول بی ــده در ط ــق ش ــه موف ــت ک ــور اس ــدی کش تولی
دهــه فعالیــت خــود در عرصــه صنعــت، بــا دســتاوردهای قابــل 
ــکوفایی  ــد و ش ــب رش ــا موج ــه تنه ــه ن ــود ک ــه رو ش ــی رو ب توجه
ــرای  ــی ب ــن فراوان ــه محاس ــده، بلک ــور ش ــوالد در کش ــت ف صنع

اقتصــاد کشــور داشــته اســت.
ــت  ــال فعالی ــن س ــس از چندی ــون و پ ــاک«، اکن ــزارش »تابن ــه گ ب
شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان و خدماتــی کــه از ســوی ایــن 
ــت،  ــورده اس ــم خ ــور رق ــوالد کش ــت ف ــوزه صنع ــه در ح مجموع
ــران  ــان و مدی ــوی متخصص ــد از س ــی جدی ــاهد تحول ــاره ش دوب
ایــن مجموعــه هســتیم کــه مــی توانــد تحولــی بــزرگ در اقتصــاد 

کشــور بــه ویــژه در حــوزه انتقــال انــرژی ایجــاد کنــد.
مهنــدس محســن ابوعلــی، معــاون بهــره بــرداری شــرکت فــوالد 
اکســین در رابطــه بــا همیــن مســائل بــه »تابنــاک«، گفــت: در 
ــره،  ــأت مدی ــای هی ــل و اعض ــر مدیرعام ــد از تغیی ــال 1400 و بع س
ــی  ــرفت و ترق ــیر پیش ــازه مس ــی ت ــا نگاه ــد ب ــی جدی ــم مدیریت تی
را ادامــه داد. در ایــن میــان انتصــاب مدیرعامــل جدیــد آقــای 
آســیابان کــه از بدنــه شــرکت بــوده و جــزو نفراتــی هســتند کــه  از 
زمــان آغــاز فعالیــت مجتمــع در ســال 1386 در مجموعــه بودنــد، 
ــران شــرکت،  ــی در پرســنل و مدی ــا ایجــاد همدل ــا ب ســبب شــد ت
از همــان ابتــدا تغییــر ســاختار و نگــرش بــه وجــود آیــد و فراینــد 

رشــد مجموعــه تســریع شــود. 
ابوعلــی در ادامــه و بــه صــورت مشــخص در رابطــه بــا راندمــان 
هــای شــرکت در حــوزه بهــره وری افــزود: در حــوزه بهــره وری و 
طبــق شــاخص هــای اســتاندارد جهانــی عــدد 84% مطلــوب 

ــا 90   ــد م ــط تولی ــه کاری خ ــاده ب ــت آم ــی اس ــن در حال ــت و ای اس
ایــن یعنــی مــا در فــوالد اکســین توانســتیم  تــا 91% اســت و 
اســتاندارد  و در حــد  ارتقــا بدهیــم   % 91 بــه  را  شــاخص %84 

شــرکت¬های اروپایــی قــرار بگیریــم.
ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــین ب ــرکت اکس ــئول در ش ــام مس ــن مق ای
تولیــد در ایــن مجموعــه ادامــه داد: در شــرایط کنونــی کاهــش 
توقفــات اضطــراری در کمتریــن مقــدار مجــاز خــود قــرار دارد 
و ایــن ســبب شــده تــا مــا در اکســین افزایــش تولیــد داشــته 
باشــیم و تولیــد را بــه باالتریــن مقــدار برســانیم بــه گونــه ای کــه 
ســبد تولیــد مــا هــر مــاه بــاالی 70 هــزار تــن تولیــد ورق اســت کــه 
ــی  ــامل م ــاوت را ش ــبدهای متف ــا س ــدی ب ــای تولی ــواع ورق ه ان

ــود. ش
ابوعلــی بــا اشــاره بــه تولیــد ورق هــای X80   در فــوالد اکســین 
اضافــه کــرد: در حــال حاضــر شــرکت اکســین  در بهتریــن شــرایط 
قــرار دارد و در حــال حاضــر توانســته ایــم بــه تکنولــوژی ســاخت 
ورق هــای X80   دســت پیــدا کنیــم و بــه امیدخــدا بــا همیــن ایــن 

رونــد جلــو خواهیــم رفــت.
معــاون بهــره بــرداری شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان در مــورد 
گفــت:  نیــز  دارد  قــرار  شــرکت  ایــن  روی  پیــش  کــه  مشــکالتی 
در حــال حاضــر، مشــکالتی کــه از قبــل بــه مــا بــه ارث رســیده 
ــذاری  ــدف گ ــه  ه ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــات یدک ــث قطع در بح

کســین  ا د  ال فو ر  د ی  ر کا به  ه  د ما آ خص  کســین شــا ا د  ال فو ر  د ی  ر کا به  ه  د ما آ خص  شــا
شــتیم  ا ق ند ی که بر ز و شــتیم  ر ا ق ند ی که بر ز و 4545 ر  / ســت صد ا ر /  د ســت صد ا ر 9 د 19 1

ختیم ا د ط پر ســی خطــو سا ت ا ا ختیمبــه تعمیر ا د ط پر ســی خطــو سا ت ا ا بــه تعمیر

معاونت فنی و بهره برداری شرکت فوالد اکسین خوزستان :

باتوجه به اینکه امسال 45 
روز به دلیل شرایط حاکم بر 
کشور و قطع برق مشکالتی 

داشتیم، ما از این 45 روز 
استفاده کردیم و خطوط 
تولید را تعمیرات اساسی 

کردیم و در واقع دستور 
کارهایی که در این زمینه قرار 
بود در نیمه دوم سال یعنی 
در برج 10 انجام بدهیم را  در 

این 45 روز که قطعی برق 
داشتیم، انجام  دادیم 



تجهیــزات  و  خــط  بحرانــی  نقــاط  شناســایی  و  شــده  انجــام 
ــده  ــاه آین ــی 6 م ــده، در ط ــام ش ــذاری انج ــفارش گ ــی  وس بحران
ــه  ــی، اینگون ــات یدک ــام قطع ــی و تم ــزات حیات ــام تجهی ــرای تم ب
داشــته  آمــاده  یدکــی  قطعــات  کــه  ایــم  کــرده  ریــزی  برنامــه 
ــا ایــن کار ســبب خواهــد شــد تعــداد توقــف هــای  باشــیم کــه ب
کار را بــه شــدت کاهــش دهیــم و میــزان آمــاده بــه کاری خــط را 

بــه همــان تناســب افزایــش دهیــم.
ابوعلــی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد حــد اســتاندارد راندمــان 
تولیــد در شــرکت هــای تولیــدی مشــابه و مقایســه مجتمــع 
اکســین بــا دیگــر شــرکت هــا نیــز گفــت: حــد اســتاندارد راندمــان 
ــی  ــا جای ــا ت ــت و تقریب ــابه 84 % اس ــای مش ــرکت ه ــد در ش تولی
کــه اطــالع دارم  بیــن 80 تــا 88درصــد آمــاده بــه کاری در شــرکت 
هــای فــوالدی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه مــا در شــرکت 

اکســین از حــد 78% شــروع کردیــم و اکنــون بــه 91% رســیده ایــم. 
ایــن در حالــی اســت کــه در شــرکت هــای فــوالدی، افزایــش یــک 
درصــد آمــاده بــه کاری احتیــاج بــه پیــش زمینــه هــا و کارهــای از 
قبــل برنامــه ریــزی شــده بســیاری دارد کــه خــدا رو شــکر مــا بــه 

ایــن دســتاوردها رســیده ایــم.
وی در مــورد تعهداتــی کــه فــوالد اکســین بــه مشــتری هــای 
خــود دارد نیــز بیــان کــرد: باتوجــه بــه اینکــه امســال 45 روز بــه 
دلیــل شــرایط حاکــم بــر کشــور و قطــع بــرق مشــکالتی داشــتیم، 
مــا از ایــن 45 روز اســتفاده کردیــم و خطــوط تولیــد را تعمیــرات 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــتور کارهای ــع دس ــم و در واق ــی کردی اساس
قــرار بــود در نیمــه دوم ســال یعنــی در بــرج 10 انجــام بدهیــم را  
ــن  ــم و ای ــام  دادی ــتیم، انج ــرق داش ــی ب ــه قطع ــن 45 روز ک در ای
ــب  ــدی عق ــن تولی ــتاب گرفت ــا ش ــه کار ب ــه در ادام ــد ک ــبب ش س

ماندگــی هــا جبــران شــود و بــا برنامــه ریــزی بــا واحــد فــروش و 
افزایــش ســبد تولیــد، پیــش بینــی مــی کنیــم کــه تــا آخــر ســال 

ــم. ــران کنی ــدات را جب ــام تعه تم
بــا  رابطــه  در  و  خــود  ســخنان  پایانــی  بخــش  در  ابوعلــی 
درخواســت هایــی کــه بــه عنــوان متخصــص بخــش فــوالد از 
ــت:  ــور گف ــی کش ــران اجرای ــه مدی ــاب ب ــر دارد خط ــئوالن ام مس
ــران  ــه از مدی ــت ک ــن اس ــئوالن دارم ای ــه از مس ــاری ک ــا انتظ تنه
ــر و تجهیــز شــرکت هــای  بومــی حمایــت کننــد و در مســیر تعمی
تولیــدی چــون فــوال اکســین بــه مدیــران مجموعــه کمــک کننــد 
تــا از ایــن طریــق بتوانیــم بــا ســرعت در مســیر تولیــد و پیشــرفت 

برداریــم.  گام 

مدیرعامــل شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان گفــت: این شــرکت 
ــال  ــود در س ــام خ ــتقیم بن ــادرات مس ــه ص ــن مرحل ــس از آخری پ
۱۳۹۷، توانســت مجــددًا صــادرات محصوالتــش را از خــرداد مــاه 

ســال ۱۴۰۰ از ســر گیــرد.
امیــن آســیابان مدیــر عامــل فــوالد اکســین در گفتگــو بــا خبرنــگار 
گذشــته  ســال  دو  طــی  شــرکت  ایــن  گفــت:  عمومــی  روابــط 
موانعــی بــر ســر راه صــادرات مســتقیم بنــام خویــش داشــت 
کــه بــا رفــع آنهــا و برنامــه ریــزی مناســب توانســت ضمــن انعقــاد 
ــج  ــوزه خلی ــی و ح ــورهای اروپای ــداران کش ــا خری ــی ب قراردادهای

ــد. ــاز نمای ــددًا آغ ــود را مج ــوالت خ ــادرات محص ــارس، ص ف

وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن شــرکت بــه واســطه تولیــد ورق هــای 
فــوالدی عریــض در کالس جهانــی و قابــل رقابــت بــا برتریــن 
ــی  ــدگان خارج ــرف کنن ــر مص ــته نظ ــا، توانس ــدگان دنی تولیدکنن

بویــژه اروپایــی هــا را بــه خــود جلــب نمایــد.
آســیابان افــزود: بنــا بــر اظهــار خریــداران اروپایــی، ورق هــای 
تولیــدی ایــن شــرکت کیفیــت بســیار مناســبی دارنــد بــه گونــه ای 
کــه مصــرف کننــدگان ورق، آن را برتــر از نمونــه هــای آســیایی و در 

رده نمونــه هــای اروپــای غربــی قــرار مــی دهنــد.
مدیــر عامــل فــوالد اکســین اظهــار داشــت: نکتــه حائــز اهمیــت 
آن اســت کــه کلیــه مراحــل فرآینــد صــادرات ورق از بازاریابــی و 

مذاکــره بــا مشــتریان خارجــی تــا انجــام تشــریفات گمرکــی و 
امــورات بنــدری محمولــه هــای صــادر شــده ورق، بــرای نخســتین 
بــار و مســتقًال در شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان انجــام گرفتــه 

اســت.
پایــدار  صــادرات  کــرد،  نشــان  خاطــر  پایــان  در  آســیابان 
محصــوالت فــوالدی جــزء اهــداف اســتراتژیک شــرکت فــوالد 
ریــزی الزم جهــت تحقــق  برنامــه  و  بــوده  اکســین خوزســتان 
برنامــه صــادرات ۶۵,۰۰۰ تنــی ورق هــای بــا ارزش افــزوده باالتــر 
طــی ســال ۱۴۰۰ در راســتای تأمیــن منابــع ارزی خریــد قطعــات و 

تجهیــزات کارخانــه انجــام گرفتــه اســت.
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محســن ابوعلــی، معاونــت فنــی و بهــره برداری شــرکت فوالد اکســین خوزســتان: طبــق آمار و ســبد محصوالت 
تولیــدی فــوالد اکســین در ســال جــاری ۸۲ درصــد مــواد اولیــه )اســلب( از فــوالد مبارکــه و هرمــزگان تهیــه شــده 
نــی بــوده کــه متأســفانه فــوالد 

ُ
اســت، چــرا کــه مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــط نــورد اکســین اســلب عریــض ۲۳ ت

نــاژ اســت.
ُ

خوزســتان تنهــا قــادر بــه تولیــد اســلب کــم عــرض ســبک ســاختمانی بــا کمتریــن ابعــاد و ت

ت  ال محصو ــتقیم  مس ت  ا ر د صا ی  گیر ــر س ز  ت ا ال محصو ــتقیم  مس ت  ا ر د صا ی  گیر ــر س ز  ا
ن ستا ز خو کســین  ا د  ال فو کت  نشــر ستا ز خو کســین  ا د  ال فو کت  شــر

امین آسیابانامین آسیابان
 مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان : مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان :



عضو هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین خوزستان گفت:عضو هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین خوزستان گفت:

تولیدات  ورق های تولیدات  ورق های APIAPI اکسین اکسین
قدرت فتح بازار اتحادیه اروپا را دارندقدرت فتح بازار اتحادیه اروپا را دارند

پیش بینی تحقق سود ۲۵۰۰ میلیارد 
تومانی در شرکت فوالد اکسین خوزستان

ــت:  ــتان گف ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ــره ش ــت مدی ــو هیئ عض
ــد  ــی دارن ــیار خوب ــت بس ــوالدی API کیفی ــای ف ــدات ورق ه تولی
بــه طــوری کــه بــرای کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و اســپانیا 
ــا  ــازار اتحادیــه اروپ صــادر می شــوند و قــدرت ایــن را دارنــد کــه ب

را نیــز فتــح کننــد.
ــط  ــوص خ ــین در خص ــوالد اکس ــره ف ــت مدی ــو هیئ ــی عض جنت
تولیــد و آزمایــش موفــق ورق API5LX80PSL2، جدیدتریــن 
تولیــد فــوالد اکســین، در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس اظهــار 
کــرد: علــی رغــم تمــام مشــکالت و کاســتی هایی کــه در ســال 1400 
وجــود داشــت فــوالد اکســین بــا همــت جوانــان و متخصصیــن 
عملکــرد مثبتــی داشــت و مشــکالتی کــه میتوانســت پیشــرفت 

شــرکت را تهدیــد کنــد بــه فرصــت تبدیــل کــرد.
وی افــزود: بــه طــور مثــال در مردادمــاه امســال کــه قطعــی  بــرق 

بــود هیــچ خللــی در تولیــد اکســین ایجــاد نشــد چــرا کــه از قبــل در 
ایــن خصــوص راهکارهــای جایگزیــن دیــده شــده بــود. 

عضــو هیئــت مدیــره شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان گفــت: بــر 
اســاس رســالتی کــه در اکســین از ابتــدا وجــود داشــت همــواره 
درصــد   ۱۰ نزدیــک   ،API ورق هــای  آن  تولیــدات  از  درصــد   ۵۰
لیــاژی  ورق هــای ســاختمانی و مابقــی آن بــه تولیــد ورق هــای آ
در  کــه  نیــازی  هرگونــه  اکنــون  هــم  و  داده  اختصــاص  خــاص 
حــوزه تولیــد ایــن ورق هــا باشــد فــوالد اکســین قــادر بــه پاســخ 

ــت. ــا اس ــد آنه ــتری و تولی ــاز مش نی
وی اضافــه کــرد: ورق API5LX80PSL2 در صنعــت نفــت و گاز 
کاربــرد دارد ایــن ورق بــه کاهــش هزینــه تمــام شــده در پروژه هــا 
کمــک کــرده و میــزان فــوالد اســتفاده شــده را تــا 20 درصــد کــم 
می کنــد، نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه صفــر تــا صــد ایــن 

گونــه فــوالدی در داخــل کشــور تولیــد می شــود، بــر ایــن اســاس 
مــواد اولیــه ایــن نــوع محصــوالت فــوالدی از فــوالد مبارکــه بــه 

ــرای تبدیــل بــه ورق آورده می شــود. اکســین ب
جنتــی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه عمــر بــاال و مســتهلک شــدن 
برخــی از خطــوط لولــه انتقــال نفــت و گاز، ورق هــای فــوالدی 
API5LX80PSL2 می توانــد هــم در بحــث اصــالح خطــوط 
فرســوده و هــم در تاســیس خطــوط جدیــد ورق هــای الزم را 
تولیــد کنــد، تولیــدات ورق هــای فــوالدی API کیفیــت بســیار 
خوبــی دارنــد بــه طــوری کــه بــرای کشــورهای حاشــیه خلیــج 
فــارس و اســپانیا صــادر می شــوند و قــدرت ایــن را دارنــد کــه 

بــازار اتحادیــه اروپــا را نیــز فتــح کننــد.

ورق  نــورد  کار  بــه  آغــاز  مراســم  در  ایزدیــان  محمدحســین   
خوزســتان  اکســین  فــوالد  شــرکت  در   API5LX80PSL2
ایــن شــرکت  را در  امــروز دســتاورد خیلــی بزرگــی  اظهــار کــرد: 
 API5LX80PSL2 ــای ــد ورق ه ــم تولی ــم و آن ه ــاهد بودی ش
بــرای اولیــن بــار در کشــور اســت. بــا تولیــد ایــن ورق هــا تــا ۱۵ 
ــن  ــت و ای ــم داش ــی خواهی ــوالد صرفه جوی ــرف ف ــد در مص درص

پروژه هــا خواهــد شــد. باعــث کاهــش هزینــه 

ــی  ــود قطع ــا وج ــال ۱۴۰۰، ب ــت: در س ــنا، وی گف ــزارش ایس ــه گ ب
بــرق ۴۵ روزه، توانســتیم اتفاقــات خوبــی رقــم بزنیــم و امســال 
بــه اهــداف پیــش بینــی شــده خواهیــم رســید و ممکــن اســت 

ــیم. ــود برس ــان س ــارد توم ــزار و ۵۰۰ میلی ــش از ۲ ه ــه بی ب
طــرح  جــاری  ســال  در  کرد:خوشــبختانه  تصریــح  ایزدیــان 
طبقه بنــدی مشــاغل را مطابــق قانــون کار بــرای پرســنل شــرکت 
اجرایــی کردیــم و امیدواریــم بــا ایــن رونــد بتوانیــم تــا پایــان ســال 

ــم. ــه دهی ــتری را ارائ ــات بیش خدم
 وی در پایــان گفــت، شــرکت فــوالد اکســین دارای نیــروی انســانی 
جــوان و متخصصــی اســت کــه بــا بهره گیــری از دانــش علمــی 
ــا بــه امــروز توانســته دســتاوردهای  خــود در ســالیان گذشــته ت
بزننــد.  رقــم  خــاص  فــوالدی  محصــوالت  تولیــد  در  را  مهمــی 
ــای API5LX80PSL2 را  ــز ورقه ــت آمی ــورد موفقی ــن ن بنابرای

خدمــت ایــن مجموعــه و پرســنل آن تبریــک می گویــم.

شنبه/23 آذر ماه 1400 /سال هشتم/شماره19

مهنــدس حیدریــان، مدیــر کنتــرل کیفــی وآزمایشــگاه شــرکت فــوالد اکســین خوزستان:شــرکت فــوالد اکســین 
ــوط  ــتفاده در خط ــورد اس ــای API م ــژه ورقه ــه وی ــور ب ــتراتژیک کش ــوالدی اس ــای ف ــیاری از ورق ه ــه بس ــز  ک نی
انتقــال نفــت و گاز را تولیــد مــی کنــد، محصــوالت خــود را مطابــق بــا الزامــات اســتانداردهای ملــی و بیــن المللی 

API ,IPS,IGS  و بــا کیفیــت قابــل رقابــت بــا محصــوالت مشــابه خارجــی ارائــه مینمایــد.



مدیر کنترل کیفیت شرکت فوالد اکسین خوزستان :

فوالد اکسین کشور را از واردات ورقهای 
API و خروج ارزدر این زمینه بی نیاز کرد

شنبه/23 آذر ماه 1400 /سال هشتم/شماره19

نشریه اکسینیها:
صاحب امتیاز: روابط عمومی شرکت فوالد اکسین خوزستان

مدیر مسئول: سلمان قربان زاده
سردبیر و طراح: سعید کوچک زاده

بــه گــزارش روابــط عمومــی فوالداکســین خوزســتان ابولفضــل 
فــوالد  شــرکت  آزمایشــگاه  و  کیفــی  کنتــرل  مدیــر  حیدریــان 
اکســین خوزســتان در مــورد موفقیــت هــای جدیــد ایــن شــرکت 
گفــت:        ورق هــای فــوالدی API X60 محیــط تــرش خــط لولــه 

گــوره بــه جاســک را شــرکت فــوالد اکســین تولیــد کــرد.
مجتمــع آزمایشــگاهی فــوالد اکســین دارای اســتاندارد مدیریت 

کیفیــت آزمایشــگاهها ایزو 17025 میباشــد.
شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان با ســابقه ای طوالنــی در زمینه 
تولیــد ورقهــای فــوالدی جهــت مصــارف گوناگــون در صنایــع 
اســتراتژیک مختلــف ماننــد لولــه ســازی ، مخــزن ســازی، کشــتی 
ســازی و ســاختمانی کاربــرد فــراوان دارد بــه ویــژه در راســتای 
قابلیت هــای  و  تجهیــزات   ، فــوالدی  ورق هــای  کیفیــت  کنتــرل 
ــا راه انــدازی  متعــدد و متنوعــی را در اختیــار دارد. ایــن شــرکت ب
یکــی از مدرن تریــن مجتمع هــای آزمایشــگاهی در ســطح کشــور، 
توانســته اســت بــا کمــک شــرکتهای دانــش بنیــان ،آزمایشــگاه 
ــن  ــر، ای ــال حاض ــد. در ح ــازی نمای ــی گاز H2S  را بومی س خوردگ
مجتمــع آزمایشــگاهی بــا داشــتن اســتاندارد مدیریــت کیفیــت 
آزمایشــگاهها ایــزو 17025 بــه عنــوان یــک آزمایشــگاه مرجــع 
بیــن المللــی در زمینــه انجــام تســت های آزمایشــگاهی ورق هــای 

فــوالدی در داخــل و خــارج کشــور شــناخته می شــود.
مجتمــع تولیــدی فــوالد اکســین چنــد ســالی اســت کــه بــا جدیت 
ــتراتژیک  ــاژی اس لی ــوالدی آ ــای ف ــد ورق ه ــوزه تولی ــام وارد ح تم
ومحصــوالت API شــده اســت و بســیاری از نیازهــای کشــور در 
حــوزه فــوالد را بــر طــرف کــرده اســت؛ مجتمعــی کــه تولیداتــش 
ــی  ــن الملل ــی و بی ــتانداردهای مل ــطح اس ــت در س ــاظ کیفی از لح
قــرار دارد و هــم اکنــون ســهم قابــل توجهــی از بازارهــای داخلــی و 

صادراتــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ــس از  ــه پ ــدی ک ــای ج ــش ه ــی از پرس ــاک«، یک ــزارش »تابن ــه گ ب
هــر خبــر مربــوط بــه بومــی ســازی یــک محصــول اســتراتژیک بــه 

ذهــن مخاطبــان خطــور مــی کنــد، موضــوع کیفیــت اســت کــه بــه 
صــورت مشــخص بــا ســوال بومــی ســازی بــا چــه کیفیتــی مطــرح 

مــی شــود. 
شــرکت فــوالد اکســین نیــز  کــه بســیاری از ورق هــای فــوالدی 
اســتراتژیک کشــور بــه ویــژه ورقهــای API مــورد اســتفاده در 
خطــوط انتقــال نفــت و گاز را تولیــد مــی کنــد، محصــوالت خــود 
 API ــی ــن الملل ــی و بی ــتانداردهای مل ــات اس ــا الزام ــق ب را مطاب
IPS,IGS,  و بــا کیفیــت قابــل رقابــت بــا محصــوالت مشــابه 

ــد. ــه مینمای ــی ارائ خارج

ابوالفضــل حیدریــان مدیــر کنتــرل کیفیــت و آزمایشــگاه فــوالد 
اکســین خوزســتان در خصــوص ایــن مســئله و نــکات مرتبــط بــا 
آن بــه »تابنــاک«، گفــت: در شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان 
کیفیــت محصــوالت نکتــه اساســی و بســیار جــدی اســت کــه 
ــا  ــز ب ــون نی ــم و اکن ــی کنی ــدول نم ــرایطی از آن ع ــچ ش ــت هی تح
ــود از  ــت خ ــا کیفی ــدی ب ــوالت تولی ــه محص ــش دامن ــدف افزای ه
تولیــد ورق هــای تولیــدیAPI X70  بــه ســمت تولیــد ورق هــای
API X80  کــه بــه مراتــب درای اســتحکام و کیفیــت باالتــری 
هســتند، حرکــت کــرده ایــم. بنابرایــن در شــرکت فــوالد اکســین 
ــت  ــن  قابلی ــا از ای ــت  ت ــده اس ــاد ش ــد ایج ــت جدی ــوع مزی ــک ن ی
ســازها(  ولولــه  گازی   ، نفتــی  )شــرکتهای  هــا  مشــتری  بــرای 

محصــوالت  اینگونــه  واردات  از  را  کشــور  و  کــرده  اســتفاده 
ــد.  ــاز کن ــی نی ــا ب ــوزه ه ــن ح ــتراتژیک در ای اس

وی در مــورد فراینــد تولیــد محصــوالت فــوالد اکســین نیــز گفــت: 
طراحــی محصــوالت در فــوالد اکســین براســاس تولیــد ورقهــای 
API تــا درجــه فــوالدیX80  اســت کــه تــا بــه حــال باکمــک 
بومــی  را    APIمحصــوالت اصفهــان،  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
ســازی مــی کنیــم یعنــی فــوالد مبارکــه اســلب مربوطــه را تولیــد 
مــی کننــد و مــا ورق بــا کیفیــت مــد نظــر مشــتریان  را از آن اســلب 

تولیــد مــی کنیــم. 
ــه  ــی ک ــورد محصوالت ــین در م ــوالد اکس ــت ف ــرل کیفی ــر کنت مدی
ــا  ــرد: ت ــح ک ــت، تصری ــده اس ــد ش ــرکت تولی ــن ش ــون در ای ــا کن ت
بومــی ســازی   X70 ،X65 ،X60 ،APIX42 امــروز ورقهــای
شــده و در فــوالد اکســین بــه صــورت روتیــن تولیــد مــی شــوند 
ــروج  ــتراتژیک و خ ــوالت اس ــه محص ــور را از واردات اینگون و کش
ارز در ایــن زمینــه بــی نیــاز کردیــم و ایــن محصــوالت بــرای اولیــن 
بــار در ایــران و توســط فــوالد اکســین بومــی ســازی شــده اســت. 
در  مشــابه  محصــوالت  واردات  تاریخچــه  مــورد  در  حیدریــان 
کشــور گفــت: بــدون اســتثنا همــه ورق هــای فــوالدی مــا در 
ایــن حــوزه و تــا ســال 98 وارداتــی بــود  کــه در ســال 98 شــروع 
تولیــدات API X60 محیــط تــرش جهــت پــروژه اســتراتژیک خــط 
لولــه گــوره بــه جاســک بــود و در نهایــت در ایــن ســال  بــا پــروژه 
گــوره بــه جاســک کامــًال اســلب و ورق مدنظــر بومــی ســازی شــد. 
ایــن خصــوص تصریــح کــرد: امــروزه  مــا مــی توانیــم  وی در 
کلیــه درجــه هــای فــوالدی API  را در کارخانــه فــوالد اکســین بــه 

ــم.  ــه کنی ــتریان ارائ ــه مش ــد و ب ــی تولی ــورت داخل ص
مــورد  در  خوزســتان  اکســین  فــوالد  در  مســئول  مقــام  ایــن 
بــرای  تولیــدی  مجتمــع  ایــن  محصــوالت  از  اســتفاده  امــکان 
ــول  ــت: ط ــز گف ــور نی ــوده کش ــه فرس ــوط لول ــا خط ــی ب جایگزین
عمــر مفیــد لولــه هــا براســاس طراحــی و ضخامتشــان مــالک 

در شرکت فوالد اکسین 
خوزستان کیفیت محصوالت 

نکته اساسی و بسیار جدی 
است که تحت هیچ شرایطی 

از آن عدول نمی کنیم



قــرار مــی گیرد.یعنــی ســیالی کــه از درون لولــه عبــور میکنــد بعــد 
ــد  ــی کن ــر م ــت آن تغیی ــود ضخام ــث میش ــالها باع ــت س از گذش
ــض  ــد تعوی ــد بای ــی برس ــد بحران ــه ح ــه ب ــت لول ــی ضخام و وقت
ــا بــه حــال واردات انجــام  شــود. بــرای جایگزینــی لولــه هــا نیــز ت
ــض و  ــرای تعوی ــر ب ــال حاض ــدا در ح ــف خ ــه لط ــی ب ــد ول ــی ش م
افتتــاح خطــوط جدیــد مثــل پــروژه اســتراتژیک خــط لولــه گــوره 
بــه جاســک کــه 1100 کیلومتــر لولــه نیــاز داشــت و اســلب و ورقهــای 
آن تولیــد داخلــی شــده و تحویــل لولــه ســازی اهــواز گردیــد کــه 
ــه  ــا ب ــه ه ــن زمین ــتیم در ای ــادر هس ــا ق ــد م ــی ده ــان م ــن نش ای

کمــک شــرکت هــای نفتــی و گازی بشــتابیم. 

وی در مــورد اهمیــت فعالیــت شــرکت فــوالد اکســین در کشــور 
گفــت:  فــوالد اکســین اولیــن شــرکت تخصصــی اســت کــه بــرای 
تولیــد ورقهــای مــورد نیــاز پــروژه هــای نفــت و گاز، طراحــی و 
اولیــه  مــواد  نبــود  علــت  بــه  ابتــدا  در  اســت.  شــده  ســاخته 
خــاص اینگونــه محصــوالت API اســتراتژیک، بــا محصــوالت 
ســاختمانی تولیــد خــود را آغــاز کــرد، امــا خوشــبختانه از زمانــی 
کــه حمایــت از تولیــدات داخلــی مــالک قــرار گرفــت، باشــرکت 
هــای نفــت و گاز وارد مذاکــره شــدیم و توانایــی کشــوررا در حــوزه 

تولیــد ورق هــای فــوالدی API بــه اثبــات رســاندیم. 
حیدریــان همچنیــن در مــورد  کیفیــت اســلب هایــی کــه شــرکت 

فــوالد مبارکــه تولیــد مــی کنــد و در اختیــار  فــوالد اکســین قــرار 
ــوالت،  ــت محص ــوص کیفی ــرد: در خص ــح ک ــز تصری ــد نی ــی ده م
بهبــود مســتمر در دســتور کار قــرار گرفــت تــا تولیــد محصــوالت 
مربوطــه  اســتانداردهای  پذیــرش  محــدوده  در  و  باکیفیــت 
و قابــل قبــول مشــتری انجــام شــود و بــا هــم افزایــی بیشــتر 
ارتبــاط مناســب بیــن متخصصــان فنــی دو شــرکت فــوالد  و 
مبارکــه و فــوالد اکســین ، در حــال حاضــر اســلب هــای تولیــدی 
فــوالد مبارکــه ، کیفیــت قابــل قبــول و مطابــق بــا اســتانداردهای 

مــورد نظــر مشــتری را دارا میباشــند. 

مهندس محسن ابوعلی، سرپرست معاونت فنی و بهره برداری شرکت فوالد اکسین خوزستان:مهندس محسن ابوعلی، سرپرست معاونت فنی و بهره برداری شرکت فوالد اکسین خوزستان:

یکپارچه سازی زنجیره ارزش محصوالت یکپارچه سازی زنجیره ارزش محصوالت 
در دل فوالد اکسین محقق می شوددر دل فوالد اکسین محقق می شود

خوزســتان  اکســین  شــرکت  بهره بــرداری  و  فنــی  معــاون 
اکســین)احیا  فــوالد  ارزش  زنجیــره  تکمیــل  طرح هــای  گفــت: 
کــرد. خواهنــد  کار  بــه  شــروع  آینــده  مــاه  از  ســازی(  فــوالد  و 
 محســن ابوعلــی معــاون فنــی و بهره بــرداری شــرکت فــوالد 
اکســین خوزســتان در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس اظهــار کــرد: 
ورق هــای  تولیــد  خوزســتان،  اکســین  فــوالد  شــرکت  رســالت 
گاز،  نفــت،  جملــه  از  کشــور  مهــم  صنایــع  فــوالدی  عریــض 
پتروشــیمی، کشــتی ســازی و مخــازن تحــت فشــار بــوده کــه بــه 
دلیل عدم توان تولید اســلب ســنگین مورد نیاز این محصوالت 
در کشــور همچنــان ظرفیــت اســمی ایــن شــرکت محقــق نشــده 
و در حــال حاضــر شــرکت فــوالد مبارکــه و فــوالد هرمــزگان بخــش 
می کننــد. تأمیــن  را  شــرکت  ایــن  نیازهــای  از  توجهــی  قابــل 
ــین  ــوالت اکس ــره ارزش محص ــازی زنجی ــه س ــزود: یکپارچ وی اف
منــوط بــه راه انــدازی طــرح فوالدســازی ایــن شــرکت اســت.
ــت:  ــتان گف ــین خوزس ــرکت اکس ــرداری ش ــی و بهره ب ــاون فن مع
در  اکســین  فــوالد  تولیــدی  محصــوالت  ســبد  و  آمــار  طبــق 
ســال جــاری ۸۲ درصــد مــواد اولیــه )اســلب( از فــوالد مبارکــه 
مــورد  اولیــه  مــواد  کــه  چــرا  اســت،  شــده  تهیــه  هرمــزگان  و 
کــه  بــوده  نــی 

ُ
ت  ۲۳ عریــض  اســلب  اکســین  نــورد  خــط  نیــاز 

متأســفانه فــوالد خوزســتان تنهــا قــادر بــه تولیــد اســلب کــم 

اســت. نــاژ 
ُ

ت و  ابعــاد  کمتریــن  بــا  ســاختمانی  ســبک  عــرض 

جــاری،  پروژه هــای  فعلــی،  تولیــدات  بــرای  داد:  ادامــه  وی 

اســتفاده  قابــل  صــادرات  بالخــص  و  داخلــی  صنایــع  نیــاز 
نیســت و در صــورت اســتفاده راندمــان کیفــی و کمــی تولیــد 
می یابــد. کاهــش  درصــد   ۴۰ حــدود  تــا  اکســین  فــوالد 
فــوالد  شــرکت  البتــه  کــرد:  تصریــح  ابوعلــی  محســن 
مرحلــه  چندیــن  گذشــته  ســال های  طــی  خوزســتان 
گاز(  و  نفــت  صنعــت  نیــاز  API)مــورد  اســلب  تولیــد  بــرای 
اســت. نشــده  کار  ایــن  انجــام  بــه  موفــق  کــه  کــرده  اقــدام 
وی بیــان کــرد: علــت اصلــی ایــن موضــوع ظرفیــت و قابلیــت 
خــط فوالدســازی و ریخته گــری آن شــرکت اســت کــه توانایــی 
نــدارد. را  اکســین  نــورد  خــط  نیــاز  مــورد  خــوراک  تامیــن 
احــداث  طــرح  کــه  آنجــا  از  بنابرایــن  کــرد:  اذعــان  ابوعلــی 
شــرکت  در  انــدازی  راه  زمــان  از  عریــض  ورق  مناســب  اســلب 
اقدامــات  گذشــته  ســال   طــی  و  شــده  دیــده  اکســین  فــوالد 
شــایانی در ایــن خصــوص انجــام پذیرفتــه و پیشــرفت باالیــی 
زمانــی  شــرکت  ایــن  ارزش  زنجیــره  لــذا  اســت،  داشــته  نیــز 
تکمیــل می شــود کــه اســلب مــورد نیــاز خــط تولیــد توســط 
گــردد. ایجــاد  اکســین  فــوالد  شــرکت  فوالدســازی  واحــد 
زنجیــره  تکمیــل  طرح هــای  کــرد:  عنــوان  وی 
ســازی(  فــوالد  و  اکســین)احیا  فــوالد  ارزش 
کــرد. خواهنــد  کار  بــه  شــروع  آینــده  مــاه  از 

معاونت فنی و بهره برداری 
شرکت :طبق آمار و سبد 

محصوالت تولیدی فوالد 
اکسین در سال جاری ۸۲ 

درصد مواد اولیه )اسلب( از 
فوالد مبارکه و هرمزگان تهیه 
شده است، چرا که مواد اولیه 

مورد نیاز خط نورد اکسین 
اسلب عریض ۲۳ ُتنی بوده 

که متأسفانه فوالد خوزستان 
تنها قادر به تولید اسلب کم 

عرض سبک ساختمانی با 
کمترین ابعاد و ُتناژ است.


