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در هشت صفحه تقدیم نگاهتان می شود
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رئیس جمهوری گفت:
ــازی در یپ  ــه س ــین و لول ــوالد اکس ــه و ف ــوالد مبارک ــای ف ــان رشکهت متخصص
تحریمهــای دمشنــان، طــرح تولیــد ورق لولــه و لولــه هــای خــط انتقــال نفــت 

بــه جاســک را برعهــده گرفتــه و اب موفقیــت آن را بــه امتــام رســاندند.

تقدیر دکتر حسن 
روحانی ریاست محترم 
جمهور از فوالد اکسین 

خوزستان

با وجود 
فوالد اکسین 
خوزستان
و 10 کشور  ایران جز
تولید کننده ورق 
عریض فوالدی دنیا

امیــن ابراهیمــی مدیــر عامــل شــرکت فــوالد اکســین 

ــن  ــی ای ــط عموم ــگار رواب ــا خبرن ــو ب ــتان در گفتگ خوزس

شــرکت در رابطــه بــا اهمیــت تولیــدات ایــن شــرکت گفــت، 

ــوالدی و  ــض ف ــای عری ــده ورق ه ــرکت تولیدکنن ــن ش ای

عملیــات حرارتــی  شــده در خاورمیانــه اســت و بــه هــم دلیــل 

ــض  ــد ورق عری ــاوری تولی ــور دارای فن ــزو ۱۰ کش ــران ج ای

ــا  ــال ۱388ب ــرکت در س ــن ش ــت. ای ــا اس ــوالدی در دنی ف

ــرداری  ــه بهره ب ــت ب ــوالد و نف ــره ف ــال زنجی ــدف اتص ه

رســید و هم اکنــون تولیدکننــده ورق هــای API و آلیــاژی 

ــع نفــت،  ــاز صنای ــورد نی ــط تــرش و شــیرین م خــاص محی

گاز و پتروشــیمی اســت. ایــن مجموعــه صنعتــی بــا همــکاری 

ــته  ــاز، توانس ــاز و لوله س ــرکت های فوالدس ــره ای از ش زنجی

ــه  ــتراتژیک را ک ــول اس ــن محص ــد ای ــل تولی ــی مراح تمام

شــامل تولیــد اســلب، ورق و لولــه اســت در داخل کشــور بومی 

داخلی ســازی کنــد و بــه همیــن جهــت نقــش بســیار مهمی را 

در پــروژه عظیــم خــط لولــه گوره-جاســک ایفــا کــرده اســت.

در  شــما  شــرکت  ســهم   -۱

اســت؟ چقــدر  جاســک  بــه  گــوره  پــروژه 

ــده ورق  ــد کنن ــوالد اکســین خوزســتان تنهــا تولی شــرکت ف

هــای عریــض فــوالدی و عملیــات حرارتــی شــده تــا عــرض 

چهــار و نیــم متــر بــوده کــه در ســال  88 بــه بهــره بــرداری 

ــا  ــه در دنی رســید و مشــابه ایــن مجموعــه، فقــط ۱۰ کارخان

وجــود دارد، ایــن شــرکت در تولیــد ورق هــای عریــض 

فــوالدی در صنایــع مختلــف، بــه یکــی از شــرکت های 

ــورهای  ــه کش ــوالت آن ب ــل و محص ــه تبدی ــرح خاورمیان مط

ــادر  ــود و ق ــادر می ش ــراق ص ــان و ع ــر، آذربایج ــان، قط عم

اســت ســاالنه حــدود ۵۵۰ هزارتــن ورق API و آلیــاژی 

ــد. ــد کن ــت و گاز تولی ــت نف ــتفاده در صنع ــورد اس ــاص م خ

ــال  ــود  از س ــدی خ ــه توانمن ــه ب ــا توج ــرکت ب ــن ش ای

حــوزه  ایــن  در  بازاریابــی  ویــژه  فعالیت هــای   ۹۲

و  گواهینامــه  اخــذ  از  پــس  و  دنبــال  را  گاز  و  نفــت 

در  خــود  ثبت نــام  بــه  موفــق  الزم،  اســتانداردهای 

مشــتریان   )VENDOR LIST( تأمین کننــدگان  لیســت 

مطــرح صنایــع ملــی نفــت و گاز و پتروشــیمی گردیــد.

ــت،  ــی نف ــزرگ مل ــای ب ــوالدی پروژه ه ــای ف ورق و لوله ه

ــق  ــته از طری ــالیان گذش ــی س ــور ط ــیمی کش گاز و پتروش

ــدگان  ــث، تولیدکنن ــن حی ــدند و از ای ــن می ش واردات تامی

ــا  ــن پروژه ه ــرای ای ــزی در اج ــیار ناچی ــهم بس ــی س داخل

ــدید آن، واردات ورق و  ــا و تش ــاز تحریم ه ــا آغ ــتند. ب داش

ــف  ــت متوق ــه و در نهای ــش مواج ــا چال ــوالدی ب ــای ف لوله ه

ــم  ــن شــرایط، تنهــا راه اجــرای پروژه هــای عظی شــد. در ای

نفــت،گاز و پتروشــیمی توجــه بــه تولیدکننــدگان داخلــی بــود. 

در ایــن میــان، شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان بــا هــدف 

ــت و  ــت نف ــاز در صنع ــورد نی ــوالدی م ــای ف ــد ورق ه تولی

ــا توجــه  ــر ب گاز تشــکیل شــد کــه طــی یکــی دو ســال اخی

ــار  ــک، ب ــی گوره-جاس ــه نفت ــط لول ــروژه خ ــرای پ ــه اج ب

دیگرنگاه هــا بــه ســمت ایــن شــرکت معطــوف شــده اســت.

ــا  ــتان ب ــین خوزس ــوالد اکس ــن ف ــت متخصی ــن جه ــه همی ب

ــد  ــه تولی ــدام ب ــت اف ــرم نف ــتقیم وزارت محت ــارت مس نظ

ــد و خوشــبختانه پــس  ــط تــرش نمودن ورق هــای API محی

ــت  ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــده م ــام ش ــای انج ــی ه از بررس
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ــد. ــول گردی ــن محص ــوه ای ــد انب ــرارداد تولی ــه ق ــر ب و منج

گــوره  پــروژه  بــا  رابطــه  در  اکســین  ۲-فــوالد 

داشــته؟ توانمندی هــای  چــه  جاســک  بــه 

بــا توجــه بــه سیاســت هــای وزارت نفــت مبنــی بــر حداکثــر 

ــع  ــور و رف ــل کش ــود داخ ــای موج ــت ه ــتفاده از ظرفی اس

نیــاز صنعــت نفــت و گاز و قطــع وابســتگی بــه واردات 

ــن  ــا و همچنی ــم ه ــه تحری ــه ب ــا توج ــای API و ب ورق ه

ــوالد  ــرکت ف ــاالی ش ــیل ب ــد و پتانس ــره تولی ــل زنجی تکمی

 API ــه هــای اکســین خوزســتان در تولیــد و تامیــن ورق لول

تفاهــم نامــه ســه جانبــه فــی مابیــن شــرکت فــوالد مبارکــه 

ــرکت  ــتان و ش ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ــان، ش اصفه

ــا 3۵۰  ــد ت ــرر گردی ــد و مق ــد ش ــواز منعق ــازی اه ــه س لول

ــه جاســک  هــزار تــن ورق ســرویس تــرش پــروژه گــوره ب

ــن گــردد. ــوالد اکســین خوزســتان تامی ــب شــرکت ف از جان

در  را  مهمــی  نقــش  عظیــم،  دســتاورد  ایــن 

در  کشــور  گاز  و  نفــت  صنعــت  خودکفایــی 

اســت. داشــته  همــراه  بــه  لولــه  خطــوط  بخــش 

ــت  ــا حمای ــی ب ــرایط تحریم ــه ش ــه ب ــا توج ــویی ب از س

ــر  ــال حاض ــازی در ح ــی س ــرای بوم ــت ب ــر نف ــای وزی ه

ــرویس  ــد ورق API س ــود در تولی ــوان خ ــین ت ــوالد اکس ف

ــور  ــاز کش ــد نی ــن ۱۰۰ درص ــل از ای ــا قب ــه ت ــرش ک ت

بــه صــورت واردات تأمیــن مــی شــد؛ اثبــات نمــود.

ایــن طــرح راهبــردی و ملــی بــا هــدف انتقــال یــک میلیــون 

ــی در روز از  ــنگین صادرات ــبک و س ــام س ــت خ ــکه نف بش

ــام و  ــت خ ــازی نف ــک و ذخیره س ــه جاس ــه پایان ــوره ب گ

صــادرات آن ازطریــق پایانــه جدیــد جاســک مــی باشــد، کــه 

بــا مشــارکت ســه مجموعــه فــوالد اکســین، شــرکت فــوالد 

مبارکــه اصفهــان و لوله ســازی اهــواز تولیــد لوله هــای 

ــت. ــده اس ــازی ش ــی س ــا بوم ــور کام ــروژه در کش ــن پ ای

شــما  شــرکت  فنــی  3.دســتاوردهای 

بوده اســت؟ چــه  پــروژه  ایــن  در 

بــا توجــه بــه اینکــه رســالت اصلــی شــرکت فــوالد اکســین 

خوزســتان تولیــد ورق هــای مــورد مصــرف در صنایــع انتقــال 

ــی  ــاز وارادت ــورد نی ــه م ــواد اولی ــا م ــوده و بعض ــت و گاز ب نف

ــارکت  ــب مش ــی و جل ــدد فن ــات متع ــا جلس ــذا ب ــوده، ل ب

شــرکت هــای فــوالد مبارکــه اصفهــان و لولــه ســازی اهــواز، 

ــول  ــن محص ــاخت ای ــازی س ــی س ــا، بوم ــهر و صف ماهش

اســتراتژیک از زنجیــره مــواد اولیــه تــا مراحــل نهایــی تولیــد 

ــار در کشــور صــورت پذیرفتــه اســت. ــه، بــرای اولیــن ب لول

 همچنیــن تولیــد انبــوه ورق هــای تــرش عــاوه بــر نمایــش 

تــوان تولیــد محصــوالت کیفــی در شــرکت، آزمــون ســختی 

جهــت بررســی آمــاده بــکاری سیســتم بــود کــه ایــن مهــم 

ــرکت  ــان  ش ــه متخصص ــدی کلی ــاش و توانمن ــا ت ــز ب نی

ــدی  ــه نیازمن ــه ب ــا توج ــد. ب ــق گردی ــین محق ــوالد اکس ف

ــا تــاش  ــه انجــام آزمــون هــای خوردگــی، ب ایــن پــروژه ب

مدیــران فنــی شــرکت، آزمایشــگاه خوردگــی تاســیس 

و راه انــدازی شــد و کلیــه تســت هــای خوردگــی در 

ــد. ــام گردی ــل انج ــتان قاب ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ش

بوده اســت؟ چقــدر  کارفرمــا  رضایــت  3-میــزان 

شــرکت فوالد اکســین خوزســتان در راســتای تولیــد ورق های 

مربوطــه بــه ایــن پــروژه موفــق بــه اخــذ گواهــی تاییــد کیفی 

ســاخت ورق هــای عریض ســرویس تــرش جهــت تولید ورق 

و لولــه هــای مدنظــر شــرکت مهندســی توســعه نفــت شــد.

فنــی شــرکت  و حفاظــت  بازرســی  در همیــن بخــش 

مهندســی و توســعه نفــت ایــران بــا ارســال نامــه ای 

ــه  ــتان در ب ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ــر از ش ــن تقدی ضم

ــور در  ــی کش ــم مل ــای عظی ــی از طرح ه ــاندن یک ــر رس ثم

حــوزه نفــت، گــزارش ارزیابــی تــوان تولیــد فــوالد اکســین 

و اقدامــات اصاحــی انجــام شــده در فراینــد تولیــد اســلب 

ــین  ــوالد اکس ــرکت ف ــه و ش ــوالد مبارک ــع ف و ورق در مجتم

خوزســتان بــا مشــارکت شــرکت مهندســی و توســعه نفــت 

ــنجش  ــورد س ــرش م ــرویس ت ــد ورق س ــتای تولی در راس

ــط  ــادره توس ــای ص ــه ه ــر گواهینام ــه بناب ــه ک ــرار گرفت ق

ــدی  ــای تولی ــه ه ــت ورق و لول ــث جه ــخص ثال ــازرس ش ب

ــر  ــق ب ــده منطب ــق ش ــی تواف ــرح کیف ــای ط ــر مبن از آن ب

 NACE و NACE MR0175 5 45وL API اســتانداردهای

ــت. ــوده اس ــد ب ــورد تایی TM0284 و NACE TM0177 م

همچنیــن شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان  در تولیــد 

ــه  ــز ب ــت گاز نی ــرف در صنع ــورد مص ــیرین م ــای ش ورق ه

ــه  ــل شــده و ب ــه تبدی یکــی از شــرکت های مطــرح خاورمیان

بلــوغ رســیده و در حــال انجــام تعهــدات خــود مــی باشــد.

مقدم شما را به غرفه 
فوالد اکسین خوزستان 
خوش آمد عرض                 
می نمائیم.
نمایشگاه بین الملل 
سالن ۳۸ غرفه شرکت 
فوالد اکسین
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تجلیل رئیس 
جمهور از 
فوالد اکسین 
خوزستان 

 حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســن روحانــی 

در مراســم بهــره بــرداری رســمی از دو طــرح و آغــاز 

خــط  احــداث  ملــی  عظیــم  طــرح  اجرایــی  عملیــات 

شــرکت  نقــش  از  گوره-جاســک  نفــت  انتقــال  لولــه 

ــرد. ــل ک ــا تجلی ــم ه ــتن تحری ــین در شکس ــوالد اکس ف

ــه  ــوره ب ــذاری گ ــه گ ــرح لول ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

جاســک از دغدغــه هــای مهــم دولــت دهــم و یازدهــم بــود، 

گفــت: بــه دلیــل تحریــم مــا مــردد شــدیم کــه آیــا ایــن طرح 

بــزرگ را میتوانیــم انجــام بدهیــم یــا خیــر؛ هــم اکنــون لولــه 

ــی ســاخته شــده اســت. ــا داخل ســازی و ســاخت ورق کام

روحانــی ادامــه داد: بــه برکــت تحریــم مــا وادار شــدیم کــه 

ایــن طــرح عظیــم را بــه دســت خودمــان بــه ثمــر برســانیم.

ــه  ــک ب ــه جاس ــان اینک ــا بی ــن ب ــی همچنی ــر روحان دکت

ــد،  ــد ش ــل خواه ــران تبدی ــت ای ــادرات نف ــم ص ــگاه مه پای

ــا اســتان  ــم از اســتان بوشــهر ت اظهارداشــت: اینکــه قادری

هرمــزگان، طــرح عظیــم ملــی احــداث 

خــط لولــه انتقــال نفــت گوره-جاســک 

توانمنــدی  نشــانگر  کنیــم  اجــرا  را 

ــت. ــی اس ــران ایران ــان و صنعتگ ــران، محقق ــت ای مل

لولــه هــای مســیر  اجــرا و ســاخت  رئیــس جمهــور 

دســتاورد  را  عظیــم  طــرح  ایــن  کیلومتــری  یکهــزار 

ــان  ــزود: متخصص ــت و اف ــی دانس ــران ایران ــزرگ تولیدگ ب

لولــه  و  اکســین  فــوالد  و  مبارکــه  فــوال  شــرکتهای 

ــد ورق  ــرح تولی ــمنان، ط ــای دش ــی تحریمه ــازی  در پ س

لولــه و لولــه هــای خــط انتقــال نفــت بــه جاســک را 

ــاندند. ــام رس ــه اتم ــت آن را ب ــا موفقی ــه و ب ــده گرفت برعه

دکتــر روحانــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا تکمیــل 

ــون  ــک میلی ــه ی ــال، روزان ــفند امس ــا اس ــرح ت ــن ط ای

شــود. صــادر  جاســک  از  ایــران  نفــت  بشــکه 

ــن  ــاز ای ــورد نی ــای م ــن ورق ه ــش از ای ــر پی  الزم بذک

ــا  ــه ب ــد ک ــی ش ــن م ــی تامی ــع خارج ــا از مناب ــروژه ه پ

ــای  ــرکت ه ــی ش ــم افزای ــا و ه ــم ه ــری تحری ــکل گی ش

اکســین خوزســتان  فــوالد  و  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد 

اســلب  و  هــا  ورق  ایــن  ســاخت  مراحــل  تمامــی 

هــای آن بصــورت صــد درصــد بومــی ســازی شــد.

در کلیــه کارخانه هــای نــورد ورق عریــض درجهــان کــه مــورد 

ــود  ــد، وج ــرار گرفته ان ــرکت ق ــن ش ــان ای ــد کارشناس بازدی

مجتمــع فوالدســازی جزءالینفــک کارخانــه نــورد بــوده اســت 

کــه ایــن موضــوع بــه دلیــل پارامترهــای حســاس، متغیــر و 

ــه در  ــت ک ــری اس ــه گ ــد ذوب و ریخت ــذار در فرآین ــر گ تأثی

تولیــد محصــول نهایــی کــه همــان ورق API می باشــد نقــش 

ــه  ــیدن ب ــت رس ــر جه ــارت دیگ ــد. بعب ــا می کن ــی ایف اساس

خــواص مــورد نظــر ورق آلیــاژی، ارتبــاط تنگاتنــگ و مــداوم 

ــت.  ــی اس ــری الزام ــد ذوب و ریخته گ ــا واح ــورد ب ــد ن واح

ــن  ــون و همچنی ــه فوالدســازی تاکن ــی نشــدن کارخان عملیات

ــر  ــور از نظ ــل کش ــد داخ ــلب های تولی ــودن اس ــب ب نامناس

ابعــادی، باعــث از دســت رفتــن ظرفیــت خط نــورد بــه میزان 

قابــل توجهــی شــده اســت. زیــرا از یــک طــرف خــط نــورد 

فــوالد اکســین بــرای اســلب ۲3 تنــی طراحــی گردیــده امــا 

اســلبهای تولیــد شــده توســط فوالدســازهای داخلــی عمومــاً 

کمتــر از ۱4 تــن وزن دارنــد کــه ایــن موضــوع باعــث کاهش 

ــدود 7۰۰.۰۰۰  ــه ح ــن ب ــمی از ۱.۰۵۰.۰۰۰ ت ــت اس ظرفی

تــن، افزایــش ضایعــات و بــه تبــع آن افزایــش بهــای تمــام 

شــده محصــول شــده اســت و از طــرف دیگــر امــکان تأمیــن 

ــزان 7۰۰  ــه می ــاز ب ــورد نی ــلب API م ــت اس ــل ظرفی کام

ــور  ــل کش ــازهای داخ ــط فوالدس ــال توس ــن در س ــزار ت ه

ح فوالدسازی از منظر سرمایه  گذاری مطمئن در آینده اکسین طر



فوالد اکسین خوزستان
 ۸۸ درصد درآمدهای بازار ورق های 

مورد نیاز صنعت نفت را جذب کرد

فــوالد  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اکســین خوزســتان، ایــن شــرکت از محــل فــروش 
تومــان  میلیــارد   6۱۲ از  بیــش    API هــای   ورق 
 . اســت  کــرده  کســب   ۱3۹۹ ســال  در  درآمــد 
ــای  ــده ورق ه ــد کنن ــا تولی ــین تنه ــوالد اکس ــرکت ف ش
مــورد اســتفاده در خطــوط لولــه انتقــال نفــت و گاز 
کشــور مــی باشــد کــه بــرای اولیــن از زمــان راه انــدازی 
 API ــه ــاختمانی ب ــود از س ــدات خ ــبد تولی ــر س ــا تغیی ب
و آلیــاژی طــی هشــت ماهــه اول ســال جــاری 88 
ــرد.   ــذب ک ــازار را ج ــن ب ــی ای ــای مال ــد فرصت ه درص
ــوالد  ــرکت ف ــال ۹8 ش ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــل  ــل تســویه بدهــی هــای ســال قب ــه دلی ــز ب اکســین نی
ــود. ــرده ب ــذب ک ــازار را ج ــن ب ــد ای ــد از درآم 44 درص

  API ــتاندارد ــاس اس ــر اس ــوالدی ب ــای ف ــن ورق ه ای
مــورد نیــاز صنعــت نفــت بــرای ســاخت لوله هــای 
ــیدی  ــر اس ــیدی و غی ــیاالت اس ــت و گاز و س ــال نف انتق
ــرای  ــال ۱3۹8 ب ــه در س ــوند ک ــتفاده  می ش ــی اس نفت
ــای  ــرکت ه ــان ش ــاش متخصص ــا ت ــار ب ــتین ب نخس
ــلب و ورق  ــد اس ــوالد مبارکــه تولی ــین و ف ــوالد اکس ف
ــاز  ــد و نی ــازی ش ــی س ــًا بوم ــرکت ها کام ــن ش در ای
ــد . ــع گردی ــتراتژیک قط ــن کاالی اس ــور از واردات ای کش

ــط  ــه واس ــوان حلق ــه عن ــه ب ــین ک ــوالد اکس ــرکت ف  ش
صنعــت فــوالد و نفــت در ســال های گذشــته بخــش اصلــی 
تولیــدات خــود را بــه واحدهــای ســاختمانی اختصــاص داده 
بــود، بــه طــوری کــه کمتــر از 3 درصــد ظرفیــت خــود را 
بــر تولیــد ورق هــای مــورد نیــاز صنعــت نفــت و اختصــاص 
داده بــود، در حالــی کــه در دو ســال اخیــر ایــن شــرکت بــا 
تولیــد انبــوه ورق هــای API مــورد نیــاز شــرکت ملــی گاز 
ــت طــرح  ــر ظرفی ــا حداکث ــی نفــت ب ــران و شــرکت مل ای
ــرده اســت. هــای توســعه صنعــت نفــت و گاز را پیــش ب

ــلب  ــده اس ــن کنن ــا تأمی ــت و تنه ــر نیس ــکان پذی ــًا ام عم

API محیــط تــرش یعنــی فــوالد مبارکــه نیــز بــا محدودیــت 

ظرفیــت تولیــد ماهانــه حداکثــر 3۵ هــزار تنــی مواجــه اســت 

ضمــن اینکــه اختصــاص همیــن ظرفیــت بــه فــوالد اکســین 

خوزســتان نیــز موقــت بــوده و در آینــده بــا راه انــدازی خــط 

ــکان اســتفاده از آن وجــود  ــه، ام ــوالد مبارک ــرم ۲ ف ــورد گ ن

ــداث  ــورت اح ــه درص ــت ک ــن درحالیس ــت. ای ــد داش نخواه

ــن  ــکل تامی ــا مش ــه تنه ــین ن ــازی اکس ــع فوالدس مجتم

ــه ابعــاد  ــا توجــه ب ــر طــرف می گــردد، بلکــه ب اســلب API ب

ــورد  ــط ن ــای API در خ ــد ورق ه ــت تولی ــب آن، ظرفی مناس

باالتــر رفتــه )حــدود ۵۰ هــزار تــن در مــاه( و بــا رســیدن بــه 

ظرفیــت اســمی خــط نــورد یعنــی ۵۰ درصــد بیشــتر نســبت 

بــه ظرفیــت فعلــی، در مجمــوع ســود افــزوده قابــل توجهــی 

ــلب  ــن اس ــه تامی ــد. الزم ــد ش ــهامداران خواه ــب س نصی

ــا  ــاژی اجــرای مجتمــع فوالدســازی شــامل احی ــی آلی ۲3 تن

ــی  ــورد فعل ــط ن ــوار خ ــری در ج ــتقیم و ذوب و ریخته گ مس

ــا اجــرای آن ضمــن جذابیــت ســرمایه گــذاری  اســت کــه ب

ــب  ــدود ۲8%، موج ــرمایه )IRR( ح ــت س ــرخ بازگش ــا ن ب

اشــتغال زائــی مســتقیم در حــدود ۱۰۰۰ نفــر و اشــتغال زائی 

ــتان  ــتان خوزس ــر در اس ــدود ۲3۰۰۰ نف ــتقیم در ح غیرمس

می گــردد و برخــی معضــات اساســی شــرکت نیــز بوســیله 

آن حــل می گــردد.در حــال حاضــر تولیــد برخــی محصــوالت 

ماننــد ورق API X8۰ کــه خــط نــورد فــوالد اکســین قــادر بــه 

ــن اســلب آن  ــکان تأمی ــل عــدم ام ــه دلی ــد آن اســت ب تولی

ــن  ــت. ضم ــر نیس ــکان پذی ــور، ام ــارج از کش ــل و خ از داخ

ــینار  ــایش اکس ــد س ــد ورق ض ــدات مانن ــی تولی ــه برخ اینک

کــه ارزش افــزوده بســیار باالیــی دارنــد نیــز بــا محدودیــت 

حداقلــی تنــاژ تولیــد تأمیــن کننــدگان اســلب روبــرو اســت. 

بعبــارت دیگــر تقاضــای اینگونــه محصــوالت بایــد بــه یــک 

مقــدار قابــل توجهــی برســد تــا اســلب ســازان حاضــر بــه 

تولیــد اســلب آن شــوند کــه ایــن موضــوع تولیــدات خــاص 

ایــن شــرکت ماننــد تولیــد ورق هــای کرایوژنیــک را بــا چالش 

مواجــه نمــوده اســت و امیــد اســت بــا راه انــدازی کارخانــه 

ــای  ــد ورق ه ــتای تولی ــم در راس ــی عظی ــازی تحول فوالدس

خــاص مــورد نیــاز صنایــع مختلــف و جلوگیــری از خــروج ارز 

ــرای واردات آنهــا صــورت پذیــرد. ب
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مهندس ابراهیمی مدیر عامل شرکت فوالد اکسین خوزستان:
ایــن رشکــت در تولیــد ورق هــای عریــض فــوالدی در صنایــع مختلــف، بــه یــی از 
رشکت هــای مطــرح خاورمیانــه تبدیــل و محصــوالت آن بــه کشــورهای عمــان، 
قطــر، آذرابیجــان و عــراق صــادر یم شــود و قــادر اســت ســاالنه حــدود ۵۵۰ هزارتــن 

ورق API و آلیــاژی خــاص مــورد اســتفاده در صنعــت نفــت و گاز تولیــد کنــد.



مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت:مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت:

داخلی سازی اثر داخلی سازی اثر 
تحریم ها را به صفر تحریم ها را به صفر 

رسانده استرسانده است

مدیــر عامــل شــرکت مهندســی و توســعه نفــت بــا اشــاره بــه احــداث خــط 
ــد  ــره تولی ــاد زنجی ــت: در ایج ــک، گف ــام گوره-جاس ــت خ ــال نف ــه انتق لول
ــتین  ــرای نخس ــه ب ــه ک ــپس لول ــه ورق و س ــال ب ــل تخت ــه NACE، تبدی لول
بــار انجــام می گیــرد، فــوالد مبارکــه بــرای نخســتین بــار تختــال مــورد نیــاز 
ایــن ورق و شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان نیــز بــرای نخســتین بــار چنیــن 
ــوع  ــن موض ــاختند و ای ــیار س ــای بس ــس از تاش ه ــی را پ ــای عریض ورق ه
ــزات  ــن تجهی ــد و تامی ــاخت، تولی ــی در س ــرکت های ایران ــد ش ــان می ده نش

ــد. صنعتــی چقــدر توانمندن
بــه گــزارش پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنایــن« و بــه نقــل از روابــط 
عمومــی فــوالد مبارکــه اصفهــان، تــورج دهقانــی، مدیرعامــل شــرکت 
ــت و  ــن وضعی ــان آخری ــه بی ــی ب ــی گفت وگوی ــت ط ــعه نف ــی و توس مهندس
جزئیــات طــرح انتقــال نفــت گــوره بــه جاســکپرداخته اســت کــه متــن کامــل 

آن را در ادامــه می خوانیــد:
قــرار اســت امســال ایــن طــرح دیرینــه ایــران محقــق شــود؛ هدفــی کــه از 
ــز  ــر همه چی ــان، اگ ــواه متولی ــه گ ــوده و ب ــور ب ــه کش ــواره دغدغ ــه6۰ هم ده
مطابــق برنامــه پیــش بــرود، از ابتــدای ســال ۱4۰۰ موقعیــت بهتــری بــرای 
ــروژه  ــن پ ــرا ای ــد. چ ــاد می کن ــور ایج ــت کش ــران و امنی ــت ای ــت نف صنع

ــت؟ ــه اس ــب گرفت ــت« لق ــتراتژیک ترین کار دول »اس
ــواحل  ــعه س ــزوم توس ــر ل ــا ب ــواره دولت ه ــامی هم ــاب اس ــس از انق پ
ــوده  ــا روی کاغــذ ب ــن توجــه صرف ــا متاســفانه ای ــد ام ــد کرده ان مکــران تاکی
ــی  ــی و خصوص ــرمایه گذاری های خارج ــب س ــی در جل ــه ناتوانای ــه بهان و ب
بــرای تامیــن مالــی طرح هــا و زیرســاخت های الزم، اقدامــی صــورت 
نگرفتــه اســت. بــا تاکیــد مکــرر مقــام معظــم رهبــری بــر فقرزدایــی ســواحل 
بلوچســتان و کشــف اســتعدادهای ایــن مرواریــد پنهــان، دولــت مکلــف شــد 
ــا  ــی و ب ــر اقتصــاد مقاومت ــی ب ــه  منظــور توســعه  مبتن ــوان خــود را ب تمــام ت
اولویــت ســواحل مکــران در دســتور کار قــرار دهــد. مجــاورت منطقــه مکــران 
ــی و همســایگی مســتقیم  ــی در سرتاســر مــرز جنوب ــا آب هــای آزاد بین الملل ب
بــا کشــورهای پاکســتان و افغانســتان و بــه  طــور غیرمســتقیم بــا کشــورهای 
آســیای مرکــزی )از طریــق ترکمنســتان(، ایــن منطقــه را بــه درگاهــی مناســب 
ــاری  ــتی های تج ــان تر کش ــردد آس ــای آزاد و ت ــه دریاه ــی ب ــرای دسترس ب

ــت. ــرده اس ــدل ک ــارس ب ــج  ف ــه خلی ــز و منطق ــه هرم ــبت به تنگ نس
ــه کان توســعه ســواحل مکــران، یکــی از  ــا برنام ــت دوازدهــم هم ســو ب دول
ــران  ــواحل مک ــعه س ــت را توس ــی وزارت نف ــه اصل ــای یازده گان ماموریت ه
ــه  ــی از برنام ــک بخش ــه گوره-جاس ــط لول ــداث خ ــت. اح ــرده اس ــوان ک عن
ــواحل  ــعه س ــوص توس ــود در خص ــت خ ــه ماموری ــل ب ــرای عم ــت ب وزارت نف
ــه  ــوره ب ــام از گ ــت خ ــال نف ــت. انتق ــک اس ــدر جاس ــدوده  بن ــران و مح مک
از  تمرکززدایــی  دالر ســرمایه گذاری،  میلیــارد  دو  از  بیــش  بــا  جاســک 
ــد و کاهــش ریســک صــادرات  پایانه هــای صادراتــی و متنوع ســازی ایــن رون
از تنگــه هرمــز را در پــی دارد؛ ضمــن اینکــه ســبب ایجــاد اشــتغال در منطقــه 

ــود. ــدار می ش ــعه پای ــران و توس مک
در ســال جــاری نیــز کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی آن را »جهــش تولیــد« 
نامیده انــد، اهمیــت ســرعت بخشــیدن بــه اجــرای ایــن طــرح بیــش  از پیــش 
ــس  ــور، رئی ــی کش ــات عال ــا مقام ــه باره ــت؛ به طوری ک ــده اس ــان ش نمای
 جمهــوری محتــرم و وزیــر نفــت نیــز طــرح احــداث خــط لولــه گوره-جاســک 
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ــته اند.  ــال ۹۹ دانس ــت در س ــت وزارت نف ــن اولوی را مهم تری
بــا اجــرای ایــن طــرح، امــکان انتقــال روزانــه یــک میلیــون 
ــه  ــه منطق ــهر ب ــتان بوش ــوره در اس ــام از گ ــت خ ــکه نف بش
جاســک در ســواحل دریــای عمــان فراهــم می شــود و 
ــام  ــت خ ــی نف ــه صادرات ــن پایان ــوان دومی ــک به عن جاس

ــد. ــردی می یاب ــت راهب ــور اهمی کش
اساســا پــروژه خــط لولــه نفتــی گــوره بــه جاســک بــا دســت 
ــت؟  ــرار گرف ــی ق ــل اجرای ــی روی ری ــه اهداف ــه چ ــن ب یافت
ــن بخــش آن اســت؟ ــا توســعه مناطــق محــروم مهم تری آی

ــدی  ــک گام بلن ــه جاس ــوره ب ــی گ ــه نفت ــط لول ــروژه خ پ
اســت کــه می توانــد بــا ایجــاد توســعه پایــدار، بــه 
محرومیت زدایــی و افزایــش ســطح امنیــت اجتماعــی و 
رفــاه مــردم در منطقــه جاســک و اســتان های هم جــوار 
ــه مســئولیت های  ــزگان منجــر شــود. به منظــور تعهــد ب هرم
اجتماعــی و کمــک بــه توســعه ملــی و منطقــه ای و فقرزدایــی 
از مناطــق محــروم کشــور، از ســوی وزارت نفــت و شــرکت 
ــه  ــوالد مبارک ــد ف ــرکت هایی مانن ــران و ش ــت ای ــی نف مل
ــه  ــواد اولی ــن م ــبرد و تامی ــه در پیش ــین ک ــان و اکس اصفه
ــه  ــم گرفت ــد، تصمی ــا می کنن ــری ایف ــش موث ــرح نق ــن ط ای

ــری شــرق  ــه 3۲۰ کیلومت شــد شهرســتان جاســک در فاصل
بندرعبــاس در اســتان هرمــزگان در نظــر گرفتــه شــود 
ــاحلی  ــوار س ــتراتژیک در ن ــوره اس ــدر چندمنظ ــه دارای بن ک
دریــای عمــان اســت و بــا نزدیکــی بــه آب هــای آزاد، امــکان 
پهلوگیــری کشــتی های پهن پیکــر و عظیــم در آن وجــود دارد؛ 
و بدیــن منظــور پــروژه خــط لولــه نفتــی گــوره بــه جاســک 
در دســتور کار قــرار گیــرد و ایــن منطقــه بــه یکــی از مراکــز 

ــود. ــل ش ــران تبدی ــی ای ــرژی و صنعت ــم ان مه
ــا  ــک ب ــدر جاس ــک، بن ــده ای نزدی ــب در آین ــن  ترتی ــه  ای ب
ــه  ــال روزان ــکان انتق ــی، ام ــم نفت ــای عظی ــرای پروژه ه اج
یــک میلیــون بشــکه نفــت خــام ســنگین از مناطــق 
ــام و  ــت خ ــکه نف ــون بش ــازی ۱۰ میلی ــز، ذخیره س نفت خی
ــون  ــت دو میلی ــا ظرفی ــر ب ــتی های پهن پیک ــری کش پهلوگی
تــن را پیــدا خواهــد کــرد. فعالیت هــا و اقدامــات بــه نحــوی 
ــرح  ــن ط ــی ای ــای اصل ــه بخش ه ــده ک ــزی ش برنامه ری
ــام  ــت خ ــد و نف ــرداری برس ــه بهره ب ــال ب ــان امس ــا پای ت
به منظــور ذخیره ســازی و صــادرات، بــه غــرب منطقــه 

ــید. ــد رس ــان خواه ــای عم ــاحل دری ــک در س جاس
طــرح انتقــال نفــت خــام گــوره بــه جاســک، طرحــی در ابعــاد 

ــی و  ــان نمــادی از خودکفای ــه گــواه فعــاالن و متولی ــی و ب مل
ــای  ــق آماره ــت. طب ــی اس ــای داخل ــر توانمندی ه ــه ب تکی
اعام شــده نزدیــک بــه ۹۰ درصــد کاالهــای موردنیــاز ایــن 
طــرح از داخــل کشــور تأمیــن می شــود. نقــش شــرکت هایی 
ماننــد فــوالد مبارکــه کــه در مســیر رشــد ایــن پــروژه مهــم 

ــت؟ ــوده اس ــذار ب ــدازه تأثیرگ ــه ان ــا چ ــته اند ت گام برداش
در ابتــدای اجــرای طــرح بــه دلیــل مســائل مطــرح در تامیــن 
ــبختانه  ــا خوش ــم؛ ام ــام کار بودی ــر در انج ــاهد تاخی ورق، ش
ــرفت  ــال پیش ــی در ح ــرح به خوب ــرای ط ــد اج ــون رون اکن
اســت و عــزم جــدی وجــود دارد تــا بــه  موقــع و بــر اســاس 
برنامــه زمان بنــدی طــرح بــه پایــان برســد و شــاهد 
ــط  ــروژه خ ــیم. در پ ــه باش ــن منطق ــاد ای ــکوفایی اقتص ش
ــورو  ــون ی ــدود ۵۰۰ میلی ــک، ح ــه جاس ــوره ب ــی گ ــه نفت لول
مربــوط بــه قــرارداد تامیــن لولــه و حــدود 48 میلیــون یــورو 
مربــوط بــه ســاخت پمپ هــای انتقــال می شــود کــه از 
ــی در حــال  ــوان داخل ــر ت ــه ب ــا تکی ــی و ب کارخانه هــای داخل

تامیــن اســت. پیــش از ایــن لوله هــای API ســرویس تــرش 

ــد  ــن می ش ــره ای تامی ــا ک ــی ی ــی، چین ــرکت های اروپای از ش
امــا بــرای نخســتین بــار ایــن محصــول در مقیاســی بــزرگ 
ــد  ــان چن ــت هم زم ــی و فعالی ــوان داخل ــتفاده از ت ــا اس ب
ــود  ــن می ش ــی تامی ــازی ایران ــازی و لوله س ــه فوالدس کارخان

کــه جــای افتخــار اســت.

ــال  ــل تخت ــه NACE، تبدی ــد لول ــره تولی ــاد زنجی در ایج

ــام  ــار انج ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــه ک ــپس لول ــه ورق و س ب
ــوالد  ــرکت ف ــه اصفهــان، ش ــوالد مبارک ــرکت ف ــرد، ش می گی
اکســین خوزســتان، لوله ســازی اهــواز، لوله ســازی ماهشــهر 
ــرای  ــه ب ــوالد مبارک ــد. ف ــت می کنن ــا فعالی ــازی صف و لوله س
نخســتین بــار تختــال مــورد نیــاز ایــن ورق و شــرکت فــوالد 
اکســین خوزســتان نیــز بــرای نخســتین بــار چنیــن ورق هــای 
ــن  ــاختند و ای ــیار س ــای بس ــس از تاش ه ــی را پ عریض
ــاخت،  ــی در س ــرکت های ایران ــد ش ــان می ده ــوع نش موض
ــد  ــد. بای ــی چقــدر توانمندن ــزات صنعت ــد و تامیــن تجهی تولی
ــران و  ــاش مدی ــا ت ــته ب ــال گذش ــه در س ــرد ک ــان ک اذع
کارکنــان صنعــت نفــت و همــکاری ســازندگان و پیمانــکاران، 
توفیقــات چشــمگیری در اجــرای ایــن طــرح حاصــل شــد و 
ــا  ــار ب ــن ب ــرای اولی تاشــگران عرصــه صنعــت توانســتند ب
ــا  ــازگار ب ــوالدی س ــض ف ــد ورق عری ــازی و تولی بومی س
نفــت اســیدی، تحریم هــای ظالمانــه علیــه کشــور و صنعــت 
نفــت را بی اثــر کننــد و مشــکل تامیــن لولــه موردنیــاز بــرای 
ایــن طــرح را رفــع کننــد. در ایــن طــرح، حلقــه اول از طریــق 
ــه دوم ورق  ــد می شــود و در حلق ــه تولی ــوالد مبارک شــرکت ف
ــد  ــد خواه ــین تولی ــوالد اکس ــرکت ف ــط ش ــاز توس ــورد نی م
ــه  ــه لول ــی ایــن ورق هــا را ب شــد و ســپس لوله ســازان داخل

ــد. ــل می کنن تبدی

شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان نیــز بــرای نخســتین 
ــای  ــس از تالش ه ــی را پ ــای عریض ــن ورق ه ــار چنی ب
می دهــد  نشــان  موضــوع  ایــن  و  ســاختند  بســیار 
تامیــن  و  تولیــد  ســاخت،  در  ایرانــی  شــرکت های 

ــد. ــدر توانمندن ــی چق ــزات صنعت تجهی
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دکتر شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
خــدا را شــاکریم مجموعه هــای متخصــص و کارآمــد فــوالد اکســین و رشکــت لولــه ســازی اهــواز، 
توانســتند اب همــی بلنــد و تالش هــای مســمر و خســتیگ انپذیر مدیــران و کارکنــان خــود، در جنــگ متــام 
عیــار اقتصــادی مســتکربین علیــه ملــت مظلــوم و آزاده ایــران، رسافــراز و رسبلنــد بیــرون آینــد و نقطــه 
عطــی در اتریــخ صنعــت فــوالد و نفــت کشــور ابشــند و چــون نگیــن درخشــاین در ایــن عرصــه بدرخشــند.



ــاری،  ــر افتخ ــی از دکت ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع  وزی
ــش  ــرای نق ــوری ب ــتگی کش ــدوق بازنشس ــل صن ًَمدیرعام

ــروژه  ــواز« در پ ــازی اه ــه س ــین« و »لول ــی »فوالداکس آفرین

ــرد. ــکر ک ــل و تش ــک« تجلی ــوره - جاس ــم »گ عظی

ــا آغــاز  ــه گــزارش بازرگانــی خبرگــزاری مهــر، همزمــان ب ب

ــه جاســک«  ــروژه خــط انتقــال »گــوره ب ــات اجرایــی پ عملی

ــی  ــش آفرین ــر وی از نق ــوری و تقدی ــس جمه ــط رئی توس

ــد  ــه ســازی اهــواز در تولی شــرکت های فــوالد اکســین و لول

ورق هــای فــوالدی و لوله هــای پوشــش دار مــورد نیــاز ایــن 

ــاون، کار و  ــر تع ــریعتمداری، وزی ــد ش ــم، محم ــروژه عظی پ

رفــاه اجتماعــی از مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 

ــره و  ــت مدی ــای هیئ ــی، اعض ــهامدار اصل ــوان س ــه عن ب

کارکنــان شــرکت های یــاد شــده کــه بــا حمایت هــای 

ــدی را  ــاه، مســیر پروژه هــای تولی ــن مــدت کوت جــدی در ای

در ســال »جهــش تولیــد« همــوار نموده انــد، قدردانــی کــرد.

شــریعتمداری همچنیــن از بــذل عنایــت و توجــه ویــژه رهبــر 

معظــم انقــاب و رئیــس جمهــوری نســبت بــه دســتاوردهای 

ــن  ــدات خــود در ای ــن دو مجموعــه در بومــی ســازی تولی ای

طــرح عظیــم ملــی تشــکر کــرد.

متن این پیام به شرح زیر است: 

ــوالد  ــد ف ــص و کارآم ــای متخص ــاکریم مجموعه ه ــدا را ش خ

اکســین و شــرکت لولــه ســازی اهــواز، توانســتند بــا همتــی 

بلنــد و تاش هــای مســتمر و خســتگی ناپذیر مدیــران و 

کارکنــان خــود، در جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی مســتکبرین 

علیــه ملــت مظلــوم و آزاده ایــران، ســرافراز و ســربلند بیــرون 

آینــد و نقطــه عطفــی در تاریــخ صنعــت فــوالد و نفــت کشــور 

باشــند و چــون نگیــن درخشــانی در ایــن عرصــه بدرخشــند.

ــوری،  ــتگی کش ــدوق بازنشس ــه صن ــته ب ــرکت های وابس ش

و  مقــام معظــم رهبــری  منویــات  راســتای تحقــق  در 

سیاســت های کان دولــت، اقدامــات بــزرگ و بــه یادماندنــی 

را در دو ســال گذشــته انجــام داده انــد کــه نتیجــه آن 

ــه ورق هــای  ــازی کشــور از واردات پرهزین خودکفایــی و بی نی

فــوالدی و شکســتن دیــوار تحریم هــای ظالمانــه پروژه هــای 

ــت. ــت اس ــت نف ــردی صنع راهب

ــروژه  ــر کــردن پ ــن گی ــال زمی ــه دنب ــی کــه دشــمن ب درحال

ــود« تولیــد  ــه جاســک ب عظیــم »خــط انتقــال نفــت گــوره ب

ــی و اســتواری  ــا همدل ــروژه، ب ــن پ ــاز ای ــورد نی ورقه هــای م

بــه دســت جوانــان برومنــد ایــران اســامی عملیاتــی شــد و 

شــاهد بودیــم عملیــات اجرایــی ایــن طــرح ملــی بــا دســتور 

ــرم  ــر محت ــل وزی ــزارش کام ــوری و گ ــرم جمه ــس محت رئی

نفــت از عملکــرد مطلــوب ایــن شــرکت ها در راســتای 

ــد. ــاز ش ــران آغ ــی ای ــادی و نظام ــدات اقتص ــش تهدی کاه

ــه  ــگاه و توج ــکر از ن ــن تش ــم ضم ــود الزم می دان ــر خ ب

ــن  ــوری، در ای ــس جمه ــری و رئی ــم رهب ــام معظ ــژه مق وی

ــای  ــت، تاش ه ــر نف ــتمر وزی ــای مس ــوص حمایت ه خص

خســتگی ناپذیــر مجموعــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، 

نماینــدگان اســتان،  حمایت هــای اســتاندار خوزســتان، 

شــرکت های  مدیــره  هیئــت  و  ارجمنــد  ســهامداران 

فوالداکســین و لولــه ســازی اهــواز کــه بســتر را بــرای رشــد 

و شــکوفایی ایــن طــرح فراهــم کردنــد، صمیمانــه قدردانــی 

ــم. کن

امیــد اســت در پنــاه خداونــد متعــال ایــن حمایت هــا بــه راه 

ــال  ــا در س ــن بنگاه ه ــعه ای ــم توس ــای عظی ــدازی طرح ه ان

ــود در  ــی خ ــش تاریخ ــه نق ــد ب ــا بتوانن ــود ت ــر ش ۹۹ منج

خودکفایــی صنعتــی ایــران اســامی جامــه عمــل پوشــانده و 

کشــور را از واردات در ایــن زمینــه بی نیــاز و خــود کفــا کننــد.

شریعتمداری از نقش فوالد اکسین  
وژه عظیم  خوزستان در پر
 گوره – جاسک قدردانی کرد
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 به کمک شما تمامی اتفاقات رخ داده در 
خانواده اکسین را پوشش می دهیم
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