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ما به کار کردن در رشکت فوالد اکسین خوزستان افتخار یم کنیم
ــین  ــوالد اکس ــاغلین ف ــا ش ــه م ــم ک ــر میدیدی ــود را برت ــه خ ــن نکت ــه در ای همیش
ــدی  ــه مانن ــه در خاورمیان ــتیم ک ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــی مش ــتان در رشک خوزس

ــم. ــم بزنی ــا را رق ــن روزه ــی هبرتی ــم مدیری ــار تی ــالله در کن ــدارد. انش ن

محمد صفری
 HSE تکنیسین واحد
در گفتگو با اکسینیها 

گفت:

ارتباط میان مدیریت و ارتباط میان مدیریت و 
پرسنل فوالد اکسینپرسنل فوالد اکسین

ارتباطی دوسویه ، ارتباطی دوسویه ، 
صمیمی و صمیمی و 

در کنار هم استدر کنار هم است
امیــن آســیابان مدیرعامــل شــرکت فــوالد اکســین 

ــه وضعیــت معیشــتی پرســنل فــوالد  خوزســتان، توجــه ب

اکســین را کــه در قالــب اجــرای طــرح طبقه بندی مشــاغل 

ــن  ــوری تری ــت را از مح ــده اس ــژه ش ــگاه وی ــه آن ن ب

ــت. ــتان دانس ــین خوزس ــوالد اکس ــت ف ــات مدیری  اقدام

مدیرعامــل شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان در ابتــدای 

مراســم تقدیــر جمعــی از پرســنل شــرکت فــوالد اکســین 

خوزســتان از اجــرای طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل گفــت: 

قطعــا جهــش تولیــد و افزایــش آمــاده بــکاری تجهیــزات 

شــرکت در ســایه توجــه بــه وضعیت نیروی انســانی میســر 

ــدای ســال  ــا در ماههــای ابت مــی شــود و تمــام ســعی م

1400 اجــرای ایــن طــرح بــوده کــه قطعــا در ادامــه بــه 

 بهبــود مســتمر ایــن شــاخصه در ســازمان نــگاه مــی کنیم.

ــران  ــی از کارگ ــوی جمع ــه از س ــه ک ــن برنام وی در ای

صــورت گرفــت بــر اســتفاده از تمــام ظرفیــت هــا 

ــرای مانــع زدایــی از تولیــد ملــی تاکیــد کــرده و نفــش  ب

 محــوری کارگــران را در ایــن افتخــار بــی بدیــل دانســت. 

ــت  ــتان خدم ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ــل ش مدیرعام

ــت  ــخت و طاق ــرایط س ــروز در ش ــه ام ــی ک ــه کارگران ب

ــد و  ــرار دارن ــد ق فرســای آب هوایــی در خــط مقــدم تولی

همچنیــن تــالش بــرای بهبــود معیشــت ایــن عزیــزان را 

رحمتــی الهــی بــرای مدیــران شــرکت دانســت و افــزود: 

ــره وری و  ــت و به ــب رضای ــات موج ــن خدم ــا ای قطع

ــار آن را در  ــد و آث ــد ش ــازمانی خواه ــق س ــش تعل افزای

ــد.  ــم دی ــازمان خواهی ــداف س ــه اه ــی ب ــد و دسترس  تولی

مهنــدس آســیابان افــزود: تــا زمانــی کــه در ایــن 

ــی و ذاتــی وظیفــه مــی  ــه لحــاظ قلب مســئولیت هســتم ب

ــر  ــم و ه ــکر کن ــزان تش ــما عزی ــات ش ــه از زحم ــم ک دان

ــان از دســت مــان  ــود رضایتمنــدی کارکن ــرای بهب کاری ب

بــر مــی آیــد،  انجــام خواهیــم داد، چــرا کــه ســود عایــدی 

ســهامدار برگرفتــه از زحمــات شماســت، البتــه که همیشــه 

ــوده  ــا اقدامــات شــما ایــن ســودها در حــال افزایــش ب ب

اســت. بــه هــر میــزان کــه ممکــن اســت بایــد قــدردان 

شــما و خانــواده هــای محتــرم شــما باشــیم کــه در ایــن 

شــرایط ســخت و طاقــت فرســا هــم دوری شــما را تحمــل 

ــه  ــا ب ــد ت ــی دهن ــه م ــما روحی ــه ش ــم ب ــد و ه ــی کنن م

 بهتریــن شــکل وظایــف خــود را در ســازمان انجــام دهیــد.

ــن  ــن در ای ــرار گرفت ــت، از ق ــرکت گف ــل ش ــر عام مدی

جمــع بســیار خوشــحالم و از شــما ســپاس گــذارم، 

گفــت. و خداقــوت  بوســید  بایــد  را  کارگــر  دســت 

مــا و شــما در کنــار هــم خــود را از جنــس یکدیگــر میدانیم.

و ضمــن تشــکر و قدردانــی از تمــام مســئولین گذشــته و 

حــال کــه در طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل زحمــت کشــیده 

انــد، تــا جایــی کــه از دســتمان بــر می آیــد و ممکن اســت 

بــرای شــما تــالش مــی کنیــم و انشــاهلل کــه ایــن ارتبــاط 

ــد. ــه باش ــی و دو طرف ــوی، صمیم ــی ق ــما ارتباط ــا و ش م

وی در پایــان گفــت، از اقــدام امــروز شــما تشــکر میکنــم 

ولــی بــاور مــا ایــن اســت کــه نیــروی انســانی، ســرمایه 

اصلــی اکســین اســت و اگــر همدلــی و همبســتگی 

ــز  ــا نی ــروز م ــود، ام ــا تعهــد و تخصــص شــما نب ــوام ب ت

شــاهد درخشــش اکســین در ســطح ملــی نبودیــم .
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اکسینیها
سالهاست که بصورت 

ماهنامه و ویژه نامه و ... 
همراه شما بوده است

صاحب امتیاز: روابط عمومی شرکت فوالد اکسین خوزستان 
مدیر مسئول: سلمان قربان زاده

سردبیر، مدیرهنری و طراح: سعید کوچک زاده 
با تشکر از: مهدی قمر که در ویراستاری این نشریه ما را یاری نمود.

ــوالد  ــرکت ف ــره ش ــات مدی ــس هی ــان رئی ــر انصاری دکت

ــان  ــپاس کارکن ــن س ــه جش ــتان در جلس ــین خوزس اکس

شــرکت گفــت: زحمــات شــرکت را شــما کارکنــان 

ــالش  ــال ت ــه در ح ــد درج ــاالی ص ــای ب ــید. در دم میکش

ــتید.  ــتان هس ــین خوزس ــوالد اکس ــده ف ــن آین ــرای تامی ب

ــای  ــالش ه ــدردان ت ــره ق ــأت مدی ــای هی ــا و اعض م

شــما هســتیم و سپاســگذاریم کــه پرچــم فــوالد اکســین 

خوزســتان را بــر تــارگ فوالد کشــور بــه احتــزاز درآوردید.

تــا  مــا شــد  حــال  متعــال شــامل  خــدای  لطــف 

ــیم. ــو باش ــخ گ ــما را پاس ــات ش ــدری از زحم ــم ق بتوانی

مجموعــه مدیــران شــرکت، دوســتان مــا در وزارت 

خانــه، کارکنــان شــرکت، همــه دســت بــه دســت 

عدالــت  طــرح  اجــرای  شــرینی  تــا  دادیــم  هــم 

محــور طبقــه بنــدی مشــاغل را بــا هــم بچشــیم.

وی گفت:مهنــدس آســیابان از دل همــه شــما بیــرون 

ــار اول  ــرای ب ــن ب ــه م ــش ک ــالها پی ــت، س ــده اس آم

ــاک  ــا خ ــا اینج ــت: » م ــن گف ــه م ــدم ب ــان را دی ایش

ــاحت  ــه کل مس ــم و از روزی ک ــه را خوردی ــن کارخان ای

ــم و  ــوده ای ــا ب ــا اینج ــت م ــوده اس ــاک ب ــرکت خ ش

ــم.« ــرده ای ــالش ک ــین ت ــوالد اکس ــت ف ــرای موفقی ب

رئیــس هیــات مدیره شــرکت افــزود: این شــرکت را متعلق 

بــه خــود بدانیــد. مــا از همــه آبــرو و زندگــی خــود هزینــه 

کــرده ایــم تــا بتوانیم به رشــد و اعتــالی اکســین بپردازیم.

وضعیــت کنونــی شــرکت حاصــل تعهــد و تخصــص همــه 

کارکنــان شــرکت اســت و هیــات مدیــره بــه ایــن  موضــوع 

ــه وظیفــه خــود  ــزان ب ــار شــما عزی واقــف اســت و در کن

ــد. ــم مان ــدم خواهی ــت ق ــن راه ثاب ــم و در ای ــل کردی عم

دکتــر انصاریــان در پایــان گفــت: اعضــای محتــرم 

ــبین  ــدس خوش ــان ، مهن ــدس ایزدی ــره، مهن ــأت مدی هی

ــما  ــا ش ــد ت ــرده ان ــالش ک ــرژی ت ــر ان ــه پ ــر همیش ف

خوزســتان  اکســین  د  فــوال  قشــر  عزیزتریــن  کــه 

هســتید در تمــام مراحــل زندگــی خــود ســربلند باشــید.

ــتند،  ــما هس ــای ش ــواده ه ــما، خان ــی ش ــرمایه اصل س

ــد  ــتر در میابی ــرود بیش ــر ب ــما باالت ــن ش ــه س ــر چ ه

کــه هیــچ ســرمایه ای جــز خانــواده خــود نداریــد.

ــا روح  ــد ت ــه یاب ــد ادام ــواره بای ــا هم ــات حتم ــن جلس ای

مــا از دیــدار شــریفترین قشــر شــرکت جــال یابــد.

 دکتــر انصاریــان بــا آروزی ســالمتی بــرای همــه کارکنــان 

ــان داد. ــود را پای ــخنان خ ــان س ــای ایش ــواده ه  و خان
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وضعیت کنونی شرکت وضعیت کنونی شرکت 
حاصل تعهد و تخصص حاصل تعهد و تخصص 

همه کارکنان شرکت است همه کارکنان شرکت است 
مدیریت حاضر شرکت  از دل مدیریت حاضر شرکت  از دل 

ون آمده است ون آمده استهمه شما بیر همه شما بیر

دکتر غالمحسین انصاریان، رئیس هیأت مدیره شرکت دکتر غالمحسین انصاریان، رئیس هیأت مدیره شرکت 
فوالد اکسین خوزستانفوالد اکسین خوزستان

ایــن   بــه  مدیــره  هیــات 
ــه  ــت  ک ــف اس ــوع واق موض
موفقیــت هــای فــوالد اکســین 
آن  کارکنــان  ثمــره تــاش 
اســت و مــا نیــز در کنــار شــما 
عزیــزان بــه وظیفــه خــود 
عمــل کردیــم و در ایــن راه 
ــد. ــم مان ــدم خواهی ــت ق ثاب



ــا  ــپاس ب ــن س ــزاری جش ــس از برگ پ
نماینــدگان کارگــری آقایــان: فــرزاد 
کاظمــی ممبینــی، عبــاس اورک و یعقوب 
ــدی  ــه بن ــرح طبق ــون ط ــی پیرام غالم
ــتان  ــین خوزس ــوالد اکس ــاغل در ف مش

ــم. ــو کردی گفتگ

سخن نمایندگان کارگری:   
ــین  ــوالد اکس ــرکت ف ــختکوش ش ــز و س ــکاران عزی هم

ــر  ــان بخاط ــه کارکن ــه هم ــک ب ــن تبری ــتان ضم خوزس

ــالها  ــداز س ــه بع ــاغل ک ــدی مش ــه بن ــرح طبق ــرای ط اج

ــتان  ــه دوس ــکر از هم ــده و تش ــرا درآم ــه اج ــه مرحل ب

ــن  ــه نحــوی در اجــرای ای ــه ب ــی و همــه کســانی ک گرام

ــرح  ــن ط ــا در ای ــر م ــد و یاریگ ــکاری نمودن ــرح هم ط

ــزرگ کــه پــس از ماههــا تــالش شــبانه روزی اعضــای  ب

کمیتــه طبقــه بنــدی مشــاغل، مدیــر عامــل شــرکت آقــای 

مهنــدس آســیابان، هیئــت مدیــره محتــرم باالخــص دکتــر 

انصاریــان رییــس هیــات مدیــره و مدیریــت های ســازمان 

کــه هــر کــدام بــه ســهم خــود الحــق واالنصــاف ســنگ 

ــدگان  ــا نماین ــکاری را ب ــت هم ــتند و نهای ــام گذاش تم

ــردان  ــوالد م ــحالی پ ــث خوش ــتند و باع ــران داش کارگ

ــد کــه قطعــا  شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان شــده ان

بــازده ایــن طــرح را در بــاال بــردن روحیــه کاری پرســنل 

 ســختکوش و تولیــد شــرکت بــه دنبــال  خواهــد داشــت.

الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن طــرح در ســال ۹۸ بــا انجام 

ــورده  ــد خ ــران کلی ــدگان کارگ ــن نماین ــات و تعیی انتخاب

ــران و  ــدگان کارگ ــای الزم نماین ــوزش ه ــد از آم ــه بع ک

ــرح وارد  ــرم ط ــاور محت ــط مش ــا توس ــدگان کارفرم نماین

فــاز بررســی میدانــی مشــاغل واحــد هــای مختلف شــرکت 

گردیــد کــه پــس از بررســی شناســنامه هــای شــغلی تمام 

ــی  ــل محیط ــد عوام ــاز بع ــد و در ف ــه گردی ــنل تهی پرس

ــور  ــد اداره کار و ام ــه تایی ــدی و ب ــاز بن ــایی و امتی شناس

ــد  ــه بع ــد و در مرحل ــتان گردی ــتان خوزس ــی اس اجتماع

ــازمانی  ــای س ــت ه ــی و پس ــدارک تحصیل ــوابق و م س

توســط همــکاران محتــرم در امــور اداری و منابــع انســانی 

تهیــه گردیــد کــه باتوجــه بــه ســوابق و مــدارک و پســت 

هــای ســازمانی گــروه بنــدی پرســنل محتــرم بــا حضــور 

مدیــران و روســای واحدهــای مختلــف انجــام گردیــد و بعد 

از ارســال بــه وزارت کار و امــور اجتماعی کشــور در اســفند 

مــاه ســال ۹۹ تاییــد شــد کــه در مراحــل بعــد، محاســبات 

ــی و  ــل محیط ــا و عوام ــتمزد گروهه ــوق و دس ــی و حق مال

ســنوات پرســنل محاســبه گردیــد کــه بــه لطــف پــروردگار 

و توجــه مدیــر عامــل شــرکت، مدیــران ارشــد ســازمان و 

ــاون،  ــد وزارت تع ــل تایی ــرم در مراح ــره محت ــت مدی هئی

کار و رفــاه اجتماعــی نهایــت تــالش خــود را انجــام دادنــد 

و ایــن طــرح در اردیبهشــت مــاه ســال 1400 بــه مرحلــه 

 اجــرا رســید و حقــوق و مزایــای طــرح پرداخــت گردیــد.

را  مشــاغل  بنــدی  طبقــه  طــرح  ادامــه  در 

کنیــم: بیــان  شــما  خدمــت  خالصــه   بصــورت 

طبقه بندی مشاغل چیست؟ 
طبقــه بنــدی مشــاغل با هــدف جلوگیــری از بهــره کشــی 

از کار دیگــران، اســتاندارد ســازی مشــاغل، اســتقرار 

ــزد  ــه م ــازار کار در زمین ــا ب ــح کارگاه ب ــبات صحی مناس

ــئولیت  ــه مس ــف و دامن ــرح وظای ــودن ش ــخص ب و مش

ــود. ــی ش ــرا م ــف در کارگاه اج ــاغل مختل مش

امــکان بهــره کشــی از کار دیگــری زمانــی متحمــل 

ــای  ــئولیت ه ــف و مس ــدوده وظای ــر مح ــه کارگ ــت ک اس

ــغل  ــی از ش ــوال تعریف ــا اص ــد، ی ــده را ندان ــول ش کار مح

ــی  ــزد پرداخت ــه م ــر آنک ــد، دیگ ــه باش ــورت نگرفت وی ص

ــا  ــب ب ــتحقاق وی در تناس ــزان اس ــر از می ــه وی کمت ب

ــا  ــنجش م ــرای س ــاری ب ــوده و معی ــغلی او ب ــف ش وظای

ــا  ــد، ت ــت نباش ــغلی در دس ــف ش ــی وظای ــه ازاء پول ب

 موازنــه ای بیــن کار و ارزش پولــی آن برقــرار شــود.

ما و کارکنان فوالد اکسین خوزستان همیشه از خدمات ما و کارکنان فوالد اکسین خوزستان همیشه از خدمات 
ماندگار حمایت  کرده ایم و در ادامه همراه با تمام دلسوزان ماندگار حمایت  کرده ایم و در ادامه همراه با تمام دلسوزان 

ایران اسالمی برای ایجاد رضایتمندی تالش میکنیمایران اسالمی برای ایجاد رضایتمندی تالش میکنیم

نمایندگان کارگری شرکت فوالد اکسین خوزستان:نمایندگان کارگری شرکت فوالد اکسین خوزستان:

ــا  مدیریــت محتــرم شــرکت ب
ــدی  ــه بن ــرح طبق ــرای ط اج
ــحالی  ــث خوش ــاغل باع مش
ــوالد مــردان شــرکت فــوالد  پ
اکســین خوزســتان شــده انــد 
ــرح  ــن ط ــازده ای ــا ب ــه قطع ک
را در بــاال بــردن روحیــه کاری 
ــد  ــختکوش و تولی ــنل س پرس
ــد  ــال خواه ــه دنب ــرکت ب ش

ــت. داش



بــا  کــه  اســت  آن  پــی  در  مشــاغل  بنــدی  طبقــه 

شــرح  و  تعریــف  کــه  شــغل،  تدوین شناســنامه 

ــه  ــا طبق ــروه ی ــب گ ــغل و ارزش آن را در قال ــف ش وظای

ــه  ــبت ب ــت، نس ــی آن اس ــات اصل ــزء مندرج ــغلی ج ش

مشــخص کــردن دامنــه وظایــف و مســئولیت هــای 

شــغلی اقــدام نمــوده و بــا تنظیــم جــدول مــزد و 

ــاد  ــه ایج ــبت ب ــروه( نس ــزد گ ــغل )م ــزد ش ــن م تعیی

مناســبات صحیــح مــزدی کارگاه بــا بــازار کار کــه همــان 

ــد.  ــزد اســت را محقــق نمای  تناســب منطقــی پرداخــت م

مشــاغل؟ بنــدی  طبقــه  کلــی   اهــداف 

- سپردن کار به کاردان

کار  بــرای  مســاوی  و  عادالنــه  مــزد  پرداخــت   -

یکســان کاری  شــرایط  در  ارزش  هــم  و   مشــابه 

عمــل  ســرعت  و  هماهنگــی  و  نظــم  ایجــاد   -

کمــک  و  کارکنــان  -اســتخدامی  امــور  اداره  در 

پرســنلی مســائل  حــل  در  مدیریــت   بــه 

شــغل  احــراز  شــرایط  رعایــت  و  تعییــن   -

هــا مســئولیت  و  وظایــف  بــا  مرتبــط   ، 

ــک  ــاغلین ی ــه ش ــغل کلی ــزد ش ــودن م ــت نم -یکنواخ

مــزد جــدول  یــک  چــوب  چــار  در  شــغلی   گــروه 

شــخصی  نظرهــای  اعمــال  از  پیشــگیری   -

احتمالــی سرپرســتان و مدیــران در تعییــن شــرایط 

 احــراز شــغل هــا فــارغ از ضــرورت هــای شــغلی

- کاهــش شــکایات و نارضایتــی هــا و جلوگیــری از تضعیف 

ــا  ــان ب ــن آن ــع تبعیــض بی ــق رف ــان از طری ــه کارکن روحی

ــروه                ــم گ ــاغل ه ــرای مش ــان ب ــغل یکس ــزد ش ــن م تعیی

 ) مزد مســاوی در برابر کارهم ارزش در شــرایط کار مشــابه(

- رفــع ســوء تفاهمــات بیــن کارکنــان از طریــق مشــخص 

نمــودن خطــوط اختیــار و مســئولیت

ــوالد  ــرکت ف ــره ش ــات مدی ــو هی ــی عض ــر جنت دکت

ــت:   ــی گف ــط عموم ــگار رواب ــا خبرن ــو ب ــین در گفتگ اکس

ــودی  ــه س ــته ب ــال گذش ــتان س ــین خوزس ــوالد اکس ف

بالــغ بــر 1450 میلیــارد تومــان رســید کــه بــه نوبــه خــود 

رکــوردی بــی نظیــر در ایــن مجموعه مــی باشــد و همچنین 

ــوالدی  ــای ف ــن ورق ه ــزار ت ــادل 725 ه ــد مع ــا تولی ب

 رکــورد دیگــری را در ایــن زمینــه بــه منصــه ظهور رســاند. 

دکتــر جنتــی بیــان کــرد، از مهمتریــن دســتاوردهای فــوالد 

اکســین خوزســتان مــی تــوان بــه اتمــام تولیــد انبــوه ورق 

هــای خــط لولــه پــروژه گــوره بــه جاســک اشــاره نمــود 

ــرکت  ــک ش ــا کم ــه و ب ــوالد مبارک ــلب آن در ف ــه اس ک

ــی  ــه موفقیت ــد ک ــل ش ــه تبدی ــه لول ــاز ب ــه س ــای لول ه

 بــزرگ را بــرای کشــور عزیزمــان ایــران رقــم زد.

ــار  ــتان در کن ــین خوزس ــوالد اکس ــه ف ــزود، مجموع وی اف

دســتاوردهای خــود و ســود دهــی بــاال، موضــوع مســئولیت 

هــای اجتماعــی خــود را نیــز در اولویــت قــرار داده اســت. 

همچنیــن در زمینــه بیمــاری کرونــا نیــز اقدامــات مناســبی 

ــای  ــتگاه ه ــر دس ــورد تقدی ــه م ــت ک ــام داده اس را انج

ــات  ــن اقدام ــی ای ــر جنت ــت. دکت ــرار گرف ــز ق ــه نی مربوط

برشــمرد. کار  نیــروی  از  و صیانــت   را جهــت حفــظ 

ــت،  ــه گف ــین در ادم ــوالد اکس ــره ف ــات مدی ــو هی عض

ــال  ــد متع ــه خداون ــکال ب ــا ات ــز ب ــاری نی ــال ج در س

در  بودجــه شــرکت  و  برنامــه  تحقــق  راســتای  در  و 

ــان را  ــارد توم ــر 2300 میلی ــغ ب ــود بال ــم س ــر داری نظ

ــد  ــم تولی ــه بتوانی ــدی اینک ــدف بع ــم و ه ــق کنی محق

بگذاریــم. ســر  پشــت  را  گذشــته  ســال  رکــورد   و 

ــی  ــتای بوم ــا دارد در راس ــین بن ــوالد اکس ــزود، ف وی اف

ســازی و جلوگیــری خــروج ارز از کشــور بــا کمــک 

فــوالد ســازان اقــدام بــه تولیــد ســایر گریدهــای 

فــوالدی نمایــد کــه در کشــور ورق آن تولیــد نمــی 

ــن  ــر تامی ــالوه ب ــد ع ــی توان ــوع م ــن موض ــود، ای ش

ــت  ــاز صنع ــاز، نی ــه س ــای لول ــرکت ه ــه ش ــواد اولی م

 نفــت و گاز را  در ایــن زمینــه مرتفــع مــی نمایــد.

ــان  ــروی انســانی بی ــت نی ــه در خصــوص اهمی وی در ادام

ــدگان  ــوان نماین ــه عن ــره ب ــات مدی ــا در هی ــگاه م ــرد، ن ک

ــوان  ــه عن ــانی ب ــروی انس ــه نی ــت ک ــن اس ــهامدار ای س

یــک ســرمایه بســیار مهــم و کارا در ســازمان مــی 

ــد  ــص و متعه ــانی متخص ــروی انس ــع نی ــد، در واق باش

ــزات و  ــح از تجهی ــری صحی ــا بکارگی ــه ب ــن مجموع ای

امکانــات موجــود، موفقیــت هــای بــی شــماری را در 

ــند. ــی باش ــر م ــته تقدی ــه شایس ــد ک ــم زدن ــین رق  اکس

ــروی کار  ــین از نی ــه اکس ــزود، بحمدال ــی اف ــر جنت دکت

جــوان و متخصصــی برخــوردار اســت و مــا نیــز بــا توجــه 

ــای الزم را  ــه ه ــادی زمین ــی و اقتص ــرایط اجتماع ــه ش ب

ــه  ــام داده و ادام ــم انج ــرمایه مه ــت از س ــت صیان جه

ــه  ــرح طبق ــرای ط ــال اج ــوان مث ــه عن ــم داد، ب خواهی

مشــاغل در اکســین بــوده کــه بــا هــدف برقــراری عدالــت 

مــزدی و افزایــش ســطح رضایــت کارکنــان انجــام 

شــده اســت، همچنیــن بــروز نمــود دســتورالعمل پــاداش 

ــاد  ــدف ایج ــا ه ــه ب ــت ک ــوده اس ــان ب ــرد کارکن عملک

ــت.  ــده اس ــاری ش ــازمان ج ــن س ــت در ای ــز و رضای  انگی

ــت و  ــان پرداخ ــغلی کارکن ــت ش ــه امنی ــان ب وی در پای

گفــت، خوشــبختانه بــا ریــل گــذاری مناســبی کــه بــرای 

ــه توانمنــدی بالقــوه  اکســین ترســیم شــده و دســتیابی ب

ــن  ــدار در ای ــغلی پای ــت ش ــاهد امنی ــواره ش ــین، هم اکس

مجموعــه مــی باشــیم. همچنیــن از تــالش همــه کارکنــان 

ــد  ــط تولی ــرات خ ــدت تعمی ــه در م ــرکت ک ــران ش و مدی

ــد،  ــت بودن ــغول فعالی ــانه مش ــخت کوش ــه و س متعهدان

ــرد. ــت ک ــود و آرزوی موفقی ــکر نم ــر و تش تقدی

اتمام تولید انبوه ورق های خط لوله 
وژه گوره به جاسک مهمترین  پر

دستاوردهای فوالد اکسین خوزستان



حســام خوشــبین فــر نائــب رئیــس هیــات مدیره شــرکت 

ــه  ــه ک ــرد: همانگون ــریح ک ــتان تش ــوالد اکســین خوزس ف

ــای  ــرکت ه ــدود ش ــز مع ــتان ج ــین خوزس ــوالد اکس ف

دارای تکنولــوژی تولیــد ورق هــای خــاص عملیــات 

ــرکت  ــن ش ــای ای ــروی ه ــد، نی ــی باش ــده م ــی ش حرارت

ــن  ــن متخصصی ــارزش تری ــن و ب ــاص تری ــز خ ــز ج نی

ایــران مــرز و بــوم مــی باشــند. همانطــور کــه در ماه هــای 

ــوه  ــد انب ــا تولی ــدند ب ــق ش ــه موف ــم چگون ــته دیدی گذش

ــای  ــه ه ــک نقش ــوره جاس ــه گ ــط لول ــای api خ ورق ه

ــر  ــالوه ب ــد و ع ــم زنن ــاک را بره ــن آب و خ ــمنان ای دش

ــالمی را در  ــران اس ــی، ای ــروژه مل ــر پ ــن اب ــرای ای اج

ــاز ســازند. ــاال بی نی ــا ارزش افــزوده ب ــه ورق هــای ب  زمین

وی گفــت، هــر گاه در یــک مجموعــه هــم دلــی و 

ــل  ــد  در مقاب ــی نمی توان ــچ مانع ــد، هی ــتگی باش همبس

اهــداف آن ســازمان  ســد باشــد و خللــی در رونــد موفقیــت 

ــان در  ــکاران م ــن هم ــد، بنابرای ــاد کن ــان ایج ــای آن ه

اکســین بــه معنــای واقعــی کلمــه شایســته تقدیــر 

ــواده  ــد خان ــین را مانن ــه اکس ــه همیش ــرا ک ــتند، چ هس

خــود دانســتند و بــا همدلــی و همبســتگی موفقیــت 

ــد. ــم زدن ــوالد اکســین رق ــرای ف ــی شــماری را ب  هــای ب

نائــب رئیــس هیــات مدیــره فــوالد اکســین خاطــر نشــان 

کــرد، بــا موفقیــت هایــی کــه در ایــن بنــگاه اقتصــادی بــه 

منصــه ظهــور رســید، نــگاه هــا بــه ســمت ایــن مجموعــه 

تغییــر کــرد و انتظــارات نیــز باالتــر رفتــه، بنابرایــن مــا نیز 

مــی بایســت دانــش خودمــان را بــروز کنیــم و محصــوالت 

ــی  ــن الملل ــتانداردهای بی ــا اس ــق ب ــت و مطاب ــا کیفی ب

تولیــد نماییــم، محصوالتــی کــه در ســطح جهانــی مــورد 

تاییــد باشــند، کــه البتــه تــا کنــون نیــز همیــن اســتراتژی 

و هســت. بــوده  اکســین  مدیریتــی  تیــم   ســرلوحه 

کنــار دیگــر  نیــز در  ادامــه گفــت، مــا  در  ایشــان 

ــه  ــوان ادام ــام ت ــا تم ــره ب ــات مدی ــرم هی ــا محت اعض

ــد. ــواره بدرخش ــی هم ــرمایه مل ــن س ــا ای ــم داد ت  خواهی

حســام خوشــبین فــر ابــراز امیــدواری کــرد کــه در ســال 

ــازی  ــوالد س ــروژه ف ــرای پ ــاز اج ــاهد آغ ــز ش ــاری نی ج

ــیم. ــین باش اکس

همانگونه که اکسین جز معدود شرکت های دارای تکنولوژی 
تولید ورق های خاص عملیات حرارتی می باشد

وی های این  وی های این  بنابراین نیر  بنابراین نیر
شرکت نیز جز خاص ترین شرکت نیز جز خاص ترین 
و با ارزش ترین و با ارزش ترین 
متخصصین ایران متخصصین ایران 
اسالمی می باشنداسالمی می باشند

اعضای محترم هیات مدیره 

جناب آقای مهندس آسیابان

شما بعنوان اعضای هیات مدیره 

لوح های سپاسی که از طرف پرسنل شرکت          
فوالد اکسین خوزستان به مدیرعامل  محترم  و 
اعضای هیأت مدیره شرکت تقدیم شد
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جمعی از کارگران شرکت فوالد اکسین خوزستان - در حاشیه جشن سپاس که برای تقدیر از مدیریت شرکت فوالد اکسین خوزستان برگزار کردند:
مضن تربیک به همه کارکنان بخاطر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که بعداز سالها به مرحله اجرا درآمده و تشکر از همه دوستان و رسوران گرایم 
و همه کساین که به نحوی در اجرای این طرح همکاری منودن و یاریگر ما در این طرح بزرگ که پس از ماهها تالش شبانه روزی اعضای کمیته طبقه 

بندی مشاغل، مدیر عامل فعیل رشکت آقای مهندس آسیاابن، هیئت مدیره محرتم ابالخص دکرت انصاریان رییس هیات مدیره و مدیر عامل 
سابق رشکت آقای مهندس ابراهیمی و مدیریت های سازمان که هر کدام به هسم خود الحق واالنصاف سنگ متام گذاشتند.

وی انسانی   نیر
جوان، پرشور  و 

متخصص در 
فوالد اکسین 

مشغول بکار ند 

ــک  ــا ی ــرای م ــازی ب ــوالد س ف
تکلیــف اســت و امیدواریــم بــا 
رفــع مشــکات بانکــی و فاینانــس 
ــوالد  ــث ف ــر بح ــه زودت ــر چ ه

ــیم. ــه برس ــه نتیج ــازی ب س

ــرکت  ــره ش ــات مدی ــو هی ــان عض ــین ایزدی ــد حس محم

ــگار روابــط  ــا خبرن فــوالد اکســین خوزســتان در گفتگــو ب

کــرد:  تشــریح  را  کلــی شــرکت  وضعیــت  عمومــی 

خوشــبختانه بــا تولیــد انبــوه ورق هــای api محیــط 

ــه گــوره بــه جاســک و اثبــات توانمنــدی  تــرش خــط لول

هــای فــوالد اکســین در حــوزه نفــت و گاز و دیگــر 

ــاور  ــن ب ــوزه،  ای ــن ح ــرکت در ای ــن ش ــای ای قرارداده

ــت  ــده اس ــود آم ــت بوج ــه وزارت نف ــاد در مجموع و اعتم

کــه مــا در کلیــه پــروژه هــای ایــن وزارتخانــه نقــش ایفــا 

ــره  ــال مذاک ــون در ح ــم اکن ــه ه ــه ای ک ــه گون ــم، ب کنی

ــه  ــی ب ــه قراردادهای ــاد مجموع ــت انعق ــا POGC جه ب

ــم  ــر حج ــه از نظ ــیم، ک ــی باش ــن م ــون ت ــزان 3 میلی می

ــه  ــت ک ــک اس ــه جاس ــوره ب ــروژه گ ــر پ ــن براب چندی

انشــاهلل بــا همــت و تخصــص مهندســین ایــن مجموعــه 

ــن اســلب  ــرای تامی ــه ب ــوالد مبارک ــن شــرکت ف و همچنی

مــورد نیــاز، پیــش بینــی مــی شــود کــه در ســه و چهــار 

 ســال آینــده تمــام ظرفیــت تولیــد خــود را بــه کار گیریــم.

وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه تولیــدات اکســین 

پیــش تــر بصــورت وارداتــی بــوده، ظرفیــت تولیــد 

بزرگــی  دســتاورد  اکســین  فــوالد   API هــای  ورق 

ــالوه  ــه ع ــرا ک ــی رود، چ ــمار م ــه ش ــور ب ــرای کش ب

اســتراتژیک  محصــول  ایــن  ســازی  بومــی  بــر 

ــد.   ــد ش ــور خواه ــروج ارز از کش ــری خ ــب جلوگی  موج

انســانی  نیــروی  همــت  بــا  داد:  ادامــه  ایزدیــان 

زمینــه  در  اکســین  فــوالد  آمــد  کار  و  متخصــص 

ــاهلل  ــف انش ــای مختل ــا گریده ــای api ب ــد ورق ه تولی

 دســتاوردهای بزرگــی را پیــش رو خواهیــم داشــت.

ــش  ــه بخ ــاره ب ــا اش ــرکت ب ــره ش ــات مدی ــو هی عض

ــای  ــرکت  ه ــدات ش ــش تولی ــر کاه ــی ب ــر مبن ــه اخی نام

انــرژی  مصــرف  در  جویــی  صرفــه  بــرای  فــوالدی 

ــدی  ــه تولی ــک مجموع ــا ی ــار داشــت، از آنجائیکــه م اظه

ــق  ــع از تحق ــد مان ــی توان ــد م ــف در تولی ــتیم، توق هس

ــم  ــعی کردی ــن س ــد. بنابرای ــرکت باش ــن ش ــداف ای اه

ــال  ــی از اوره ــش بزرگ ــام بخ ــا انج ــد را ب ــن تهدی ای

ســال جــاری و همچنیــن اســتقرار ترانــس مالکیتــی 

ــن  ــش از ای ــم و بخ ــران کنی ــرکت، جب ــرق ش ــت ب پس

ــم.  ــد را پوشــش دهی ــف تولی ــت توق  خســارت وارده از باب

ــرکت  ــن ش ــای ای ــه ه ــی از برنام ــت: یک ــان گف ایزدی

در ســال جــاری دســتیابی بــه ســودی نزدیــک بــه 

 دو هــزار و وچهارصــد میلیــارد تومــان مــی باشــد.

ــره  ــوزه به ــان ح ــه کارکن ــات کلی ــه از زحم وی در ادام

ــت  ــه دس ــالت و هم ــیون معام ــد، کمیس ــرداری، خری ب

ــر و تشــکر نمــود و  ــد تقدی ــرات خــط تولی ــدکارن تعمی ان

ــای جــوان  ــه نیروه ــن مجموع ــروی انســانی ای ــزود: نی اف

و متخصصــی هســتند کــه از دانــش الزم در زمینــه تولیــد 

ورق هــای خــاص و نگهداشــت تجهیــزات برخوردانــد، بــه 

ــه ای کــه امــروز مدیریــت شــرکت نیــز از دل همیــن  گون

کارکنــان برآمــده اســت، آقــای مهنــدس آســیابان مدیــر 

ــت  ــرکت اس ــن ش ــای ای ــه ه ــرکت از نخب ــل  ش عام

ــته  ــور داش ــین حض ــوالد اکس ــال در ف ــالیان س ــه س ک

ــان  ــص ایش ــه تخص ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــز ش ــا نی و م

 همــواره راه گشــای مشــکالت شــرکت بــوده اســت.

ــود  ــاره نم ــازی اش ــوالد س ــث ف ــه بح ــان ب وی در پای

ــت  ــف اس ــک تکلی ــا ی ــرای م ــازی ب ــوالد س ــت: ف و گف

و امیدواریــم بــا رفــع مشــکالت بانکــی و فاینانــس 

ــه  ــه نتیج ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــر در اج ــه زودت ــر چ ه

برســیم. اجــرای ایــن طــرح باعــث ارزش افــزوده 

ــالوه  ــد و ع ــد ش ــین خواه ــوالد اکس ــرای ف ــادی ب زی

ــوالدی،  ــای ف ــوع ورق ه ــدات متن ــره تولی ــل زنجی برتکمی

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــی را ب ــی مطلوب ــتغال زائ  اش

ایزدیــان در پایــان گفــت، آرزوی موفقیــت و ســالمتی همــه 

کارکنــان شــرکت را از خداونــد متعــال مســئلت مــی کنــم.



ــه  ــر مرحل ــی، پنجشــنبه 31 تی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

نخســت طــرح ملــی و راهبــردی انتقــال نفــت خــام گــوره 

ــرکت  ــط ش ــاً توس ــای آن تمام ــه ورق ه ــک ک ــه جاس ب

ــور  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــتان ب ــین خوزس ــوالد اکس ف

ــو کنفرانســی رئیس جمهــور  ــا حضــور ویدئ ــد شــد، ب تولی

ــرداری رســید. ــه بهــره ب ب

حجت االســالم والمســلمین حســن روحانــی روز پنجشــنبه 

ــا  ــی ب ــای مل ــاح طرح ه ــه افتت در هشــتاد و ســومین برنام

ــای  ــرداری از طرح ه ــره ب ــا به ــد ب ــش تولی ــوان جه عن

مربــوط بــه وزارت نفــت در 3 اســتان بوشــهر، هرمــزگان 

ــرای  ــی ب ــیار بزرگ ــی بس ــروز را روز تاریخ ــارس، ام و ف

ملــت ایــران عنــوان کــرد کــه هــر چــه زمــان می گــذرد، 

ــود. ــن تر می ش ــردم روش ــرای م ــاله ب ــن مس ــت ای اهمی

ــت  ــن اس ــان روش ــرای جه ــزود: ب ــوری اف رییس جمه

ــدام بســیار مهــم  ــران چــه اق ــه جمهــوری اســالمی ای ک

ملــی انجــام داده اســت. شــاید پــروژه ای بــا ایــن 

عظمــت بــرای صــادرات نفــت، بــا ایــن هــدف کــه پایانــه 

صادراتــی جدیــدی نــه در خلیــج فــارس بلکــه در دریــای 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــیم بس ــته باش ــان داش عم

ــن  ــان همچنی ــد قرب ــه و عی ــک روز عرف ــا تبری ــی ب روحان

ــز  ــیار حائ ــروز بس ــاح ام ــت: افتت ــر گف ــعید غدی ــد س عی

ــم  ــم و دوازده ــت یازده ــاح دول ــن افتت ــت و مهمتری اهمی

کارگــران،  مهندســان،  مســووالن،  همــه  از  و  اســت 

ــده  ــا کنن ــه و جابج ــده ورق لول ــد کنن ــرکت های تولی ش

ــرد. ــی ک ــا، قدردان ــا و نیروگاه ه ــازنده پمپ ه ــه، س لول

ــا  رییــس جمهــوری افــزود: دولــت آمریــکا در دو زمینــه ب

مــا وارد جنــگ شــد کــه یکــی در زمینــه نفــت و صــادرات 

ــن کاالهــا. هــر دو بســیار  ــود و دیگــری هــم تامی نفــت ب

تاثیــر گــذار بــود و روی آن حســاب کــرده بودنــد.

ــی  ــوی و محکم ــخ ق ــاح، پاس ــن افتت ــه داد: ای وی ادام

ــت از  ــکا داد. نف ــژه آمری ــه وی ــران ب ــه گ ــه توطئ ــه هم ب

ــه  ــه البت ــود ک ــا ب ــم آمریکایی ه ــای مه ــه تحریم ه جمل

تحریم هــای دیگــری هــم داشــتند.

ــی  ــرح مل ــطه ط ــه واس ــتان حلق ــین خوزس ــوالد اکس ف

ــک ــام گوره-جاس ــت خ ــال نف انتق

خــط لولــه گوره-جاســک طوالنی تریــن خــط لولــه انتقــال 

نفــت خــام در خاورمیانــه بــه طــول تقریبــی 1000 کیلومتر 

ــه  ــوره ب ــرش را از گ ــت ت ــت نف ــادر اس ــه ق ــد ک می باش

منظــور صــادرات روزانــه یــک میلیــون بشــکه نفــت خــام 

بــه بنــدر جاســک منتقــل نمایــد کــه بــا آغــاز تحریم هــا، 

ــه و  ــی مواج ــا چالش های ــاز ب ــورد نی ــای م واردات ورق ه

ــروژه ،  ــن پ ــت متوقــف شــد و تنهــا راه اجــرای ای در نهای

ــن  ــه ای ــود. ب ــی ب ــدگان داخل ــوان تولیدکنن ــتفاده از ت اس

ــتان  ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ــان ش ــب کارشناس ترتی

بــا نظــارت مســتقیم وزارت نفــت، ورق هــای API محیــط 

تــرش را تولیــد کردنــد و خوشــبختانه امــروز شــاهد بهــره 

بــرداری از فــاز نخســت ایــن طــرح ملــی مــی باشــیم.

ایــن موفقیــت بــزرگ حاصــل تــالش و تــوان متخصصــان 

ــری  ــره گی ــا به ــه ب ــوده ک ــتان ب ــین خوزس ــوالد اکس ف

ــاری  ــه ی ــار ب ــوژی در اختی ــزات و تکنول ــت از تجهی درس

ــن  ــر بومــی ســازی ای صنعــت نفــت شــتافتند و عــالوه ب

ــروج ارز از  ــری خ ــب جلوگی ــتراتژیک موج ــول اس محص

ــدند. ــور ش کش

فــوالد اکســین خوزســتان حلقــه واســطه فــوالد اکســین خوزســتان حلقــه واســطه 
ح ملــی انتقال نفــت خــام گوره_جاســک ح ملــی انتقال نفــت خــام گوره_جاســکطــر طــر

  با حضور رئیس جمهور ، اولین مرحله طرح ملی انتقال نفت خام گوره-جاسک به بهره برداری رسید



ــه  ــرداری از خــط لول ــه در آییــن بهره ب ــژن نامــدار زنگن بی

انتقــال نفــت گوره-جاســک و پایانــه نفتــی گفــت، در همــه 

بخش هــای خــط لولــه گــوره بــه جاســک و همه تاسیســات 

ــن  ــی و بی ــتانداردهای مل ــات و اس ــی الزام ــط، تمام مرتب

 المللــی از جمله اســتاندارد IPS و API رعایت شــده اســت.

وزیــر نفــت افــزود: در ابتــدای کار قــراردادی بــرای 

ــوص  ــک ورق مخص ــه ی ــن ورق ک ــزار ت ــن 400 ه تامی

ــرکت  ــد از ش ــا خری ــت ب ــرش اس ــت ت ــه نف ــاوم ب مق

هــای خارجــی منعقــد شــد، همچنیــن در آغــاز کار 

ــود  ــتفاده ش ــی اس ــای 6 مگاوات ــپ ه ــود از پم ــرر ب مق

 امــا تامیــن ایــن اقــالم بــا دشــواری همــراه شــد.

وی ادامــه داد: در ایــن راســتا یــک کار یــک ســاله 

مشــترک بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران، شــرکت 

ــد  ــف ش ــین تعری ــوالد اکس ــرکت ف ــه و ش ــوالد مبارک ف

تولیــد تختــال توســط  بــه اســتاندارد  بتواننــد  تــا 

توســط  ورق  تولیــد  اســتاندارد  و  مبارکــه  فــوالد 

اســتانداردها  آن  از  پــس  و  برســند  اکســین  فــوالد 

گرفــت. قــرار  ســاز  لولــه  شــرکت های  اختیــار   در 

ــورد  ــی ورق م ــش اصل ــان کرد: بخ ــت خاطرنش ــر نف وزی

ــت و گاز  ــه نف ــاوم ب ــک ورق مق ــه ی ــرح ک ــن ط ــاز ای نی

ــد. ــاخته ش ــران س ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــت ب ــرش اس  ت

و  ایرانی تریــن  لولــه،  خــط  ایــن  کــرد:  تاکیــد  وی 

ــون در کشــور  ــه تاکن ــه ای اســت ک ســریع ترین خــط لول

ــت. ــده اس ــاخته ش س

ــه  ــوره ب ــام گ ــت خ ــال نف ــردی انتق ــی و راهب ــرح مل  ط

ــرکت  ــت و ش ــری وزارت نف ــت و راهب ــا حمای ــک ب جاس

ــوان  ــری از ت ــدی حداکث ــا بهره من ــران و ب ــت ای ــی نف مل

ــه ثمــر نشســت و صــادرات نفــت  ــی ب شــرکت های ایران

ــی  ــتین بار عملیات ــرای نخس ــک ب ــه جاس ــور از پایان کش

شــد.

شــرکت فــوالد اکســین تولیــد کننــده ورق هــای فــوالدی 

ــاز صنعــت نفــت و گاز  ــورد نی ــط تــرش و شــیرین م محی

ــه خوبــی نقــش  ــوده کــه در اجــرای ایــن طــرح ملــی ب ب

آفرینــی کــرد و بــا نظــارت مســتقیم کارشناســان نفــت در 

ــای  ــا ورق ه ــم ه ــن شــرایط ناشــی از تحری ســخت تری

مــورد نیــاز ایــن پــروژه را انبوه ســازی نمــود و کشــور را از 

ــاز کــرد. ــی نی واردات ایــن محصــول اســتراتژیک ب

اجــرای طــرح انتقــال نفــت خــام گوره-جاســک بــا هــدف 

ایجــاد ظرفیــت انتقــال روزانــه یــک میلیــون بشــکه نفــت 

خــام و ذخیره ســازی و صــادرات آن از طریــق پایانــه 

جدیــد جاســک، تضمیــن اســتمرار صــادرات نفــت، 

ــازی آن  ــی و متنوع س ــای صادرات ــی از پایانه ه تمرکززدای

و توســعه پایــدار و اشــتغال زایی در ســواحل مکــران اجــرا 

می شــود کــه تاکنــون ظرفیــت 300هــزار بشــکه نفــت در 

روز ایجــاد شــده و بــه تدریــج و در آینــده ای نزدیــک تــا 

ــد. ــش می یاب ــکه افزای ــون بش ــک میلی ی

همانگونه که اکسین جز معدود شرکت های دارای تکنولوژی 
تولید ورق های خاص عملیات حرارتی می باشد

وی های این  وی های این  بنابراین نیر  بنابراین نیر
شرکت نیز جز خاص ترین شرکت نیز جز خاص ترین 
و با ارزش ترین و با ارزش ترین 
متخصصین ایران متخصصین ایران 
اسالمی می باشنداسالمی می باشند

ح ملی ح ملیبخش اصلی ورق مورد نیاز طر بخش اصلی ورق مورد نیاز طر
 گوره_جاسک برای اولین گوره_جاسک برای اولین

 بار در فوالد اکسین ساخته شد بار در فوالد اکسین ساخته شد

ــتان  ــین خوزس ــوالد اکس ــد ورق در ف ــتان از تولی ــین خوزس ــوالد اکس ــد ورق در ف از تولی
تــا صــادرات نفــت ایــران از پایانــه جاســکتــا صــادرات نفــت ایــران از پایانــه جاســک



ــر  ــیابان مدی ــن آس ــی امی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــتای  ــتان در راس ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ــل ش عام

ــه  ــوره ب ــی گ ــروژه مل ــت پ ــاز نخس ــرداری از ف ــره ب به

جاســک بیــان کــرد: هــر چنــد کــه شــرکت فــوالد اکســین 

خوزســتان در حــال حاضــر قراردادهــای مختلفــی در زمینــه 

تولیــد ورق هــای فــوالدی مــورد اســتفاده در پــروژه هــای 

ــوان  ــی ت ــرات م ــه ج ــی ب ــت و گاز دارد ول ــت نف صنع

ــرش  ــط ت ــای API محی ــوه ورق ه ــد انب ــه تولی ــت ک گف

ــای  ــن رویداده ــک از مهمتری ــه جاس ــوره ب ــه گ ــط لول خ

تاریخــی در کشــور بــه شــمار مــی آیــد و مهــری محکــم 

بــر توانمنــدی ایــران عزیــز اســت، چــرا کــه تــا پیــش از 

ایــن، ایــن محصــوالت از طریــق واردات تامیــن مــی شــد 

و در اجــرای تحریــم هــای ســنگین وزارت نفــت بواســطه 

ــاز، انجــام ایــن  عــدم امــکان واردات ورق هــای مــورد نی

پــروژه بــا مشــکالت جــدی روبــرو شــد، کــه خوشــبختانه 

ــی ، شــرکت  ــدی داخل ــه تواتمن ــا اعتمــاد وزارت نفــت ب ب

فــوالد اکســین خوزســتان توانســت شــرایط انجــام ایــن 

ــازد و  ــا س ــی مهی ــکل مل ــن ش ــه بهتری ــروژه را ب ــر پ اب

توانمنــدی کشــور عزیزمــان ایــران را در خودکفایــی ایــن 

ــه منصــه ظهــور برســاند. محصــوالت ب

ــوالد اکســین از  ــزود، شــرکت ف ــدس آســیابان اف مهن

تکنولــوژی روز دنیــا جهــت تولیــد ورق هــای API و آلیاژی 

خــاص برخــوردار اســت کــه تــا پیــش از ایــن مــورد توجه 

صنایــع زیرســاختی کشــور قــرار نگرفتــه بــود و امــروز بــه 

ــا  کانــون توجــه پــروژه هــای ملــی در تولیــد ورق هــای ب

ارزش افــزوده بــاال تبدیــل شــده اســت.

ــار داشــتند، اکســین در حــال  ــدس آســیابان اظه مهن

ــد  ــور 100 درص ــه ط ــت و گاز ب ــت نف ــر در صنع حاض

شــناخته شــده اســت و امیــد اســت بــا همــت تالشــگران 

ــه از  ــردد ک ــم گ ــرایطی فراه ــت ش ــوالد و نف ــت ف صنع

تمــام ظرفیــت هــای موجــود اکســین در جهــت رفــع نیــاز 

ایــن صنعــت اســتراتژیک )نفــت و گاز( و توســعه قابلیــت 

ــود. ــتفاده ش ــای آن اس ه

ــتان در  ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ــل  ش ــر عام مدی

پایــان ضمــن تشــکر از ایــن اعتمــاد گفــت، ایــن موفقیــت 

ــص  ــور بالخ ــوالدی کش ــع ف ــالش صنای ــل ت ــه حاص ک

فــوالد اکســین و همچنیــن صنعــت نفــت بــوده را خدمــت 

ــک  ــین تبری ــزرگ اکس ــواده ب ــم در خان ــک همکاران یکای

عــرض میکنــم و ایمــان دارم بــا تــالش، تــوان و تخصــص 

ایــن عزیــزان در ماههــا و ســالهای پیــش رو بــه موفقیــت 

ــد یافــت. ــی شــماری دســت خواهن هــای ب

وژه گوره_جاسک حاصل اعتماد به  اجرای پر
توانمندی فوالد اکسین در تولید ورق های API است



ــره  ــی و به ــت فن ــت معاون ــی سرپرس ــن ابوعل محس

ــط عمومــی  ــگار رواب ــا خبرن ــرداری شــرکت در گفتگــو ب ب

شــرکت در خصــوص آمــاده بــکاری خــط تولیــد بیــان کرد: 

بــه لطــف پــروردگار و تــالش شــبانه روزی کلیــه همــکاران 

در ســه مــاه اول ســال 1400 رونــد تولیــد شــرکت بســیار 

مطلــوب بــوده کــه الزم می دانــم از کلیــه همــکاران، بویــژه 

ــاژ  ــه تن ــی ب ــت یاب ــه در دس ــرداری ک ــره ب ــکاران به هم

تولیــد مطلــوب نقــش بســیار موثــری داشــته انــد تشــکر 

ویــژه ای داشــته باشــم. بــی شــک بــا حفــظ اتحــاد، کار 

تیمــی و تــالش مثــال زدنــی کلیــه کارکنــان موانــع تولیــد 

از ســر راه برداشــته خواهــد شــد و در ســالی کــه از ســوی 

ــا و  ــتیبانی ه ــد؛ پش ــام تولی ــه ن ــالب ب ــم انق ــر معظ رهب

ــر را  ــاری دیگ ــد، افتخ ــذاری گردی ــا نامگ ــی ه ــع زدای مان

ــورد. ــد خ ــم خواه ــتان رق ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف  ش

مهنــدس ابوعلــی در ادامــه بــا اشــاره بــه مصوبــه شــورای 

ــار  ــی در خصــوص مدیریــت و کاهــش ب ــی امنیــت مل عال

ــش  ــل کاه ــه دلی ــوالدی ب ــای ف ــرکت ه ــترکین ش مش

ــرف  ــش مص ــالی و افزای ــی از خشکس ــی ناش ــر آب ذخائ

بــرق ناشــی از گرمــای شــدید و تــداوم گرمــاالی بــاال در 

ــالع  ــوالدی تااط ــای ف ــرکت ه ــد ش ــرر ش ــه مق ــور ک کش

ثانــوی حداکثــر تــا 10درصــد دیمانــد قــراردادی خــود را از 

شــبکه بــرق دریافــت نماینــد و بــا ایــن احتســاب شــرکت 

ــتفاده  ــه اس ــاز ب ــط مج ــتان فق ــین خوزس ــوالد اکس ف

ــزان  ــن می ــد و ای ــی باش ــبکه م ــوان از ش ــگا وات ت 1.5م

نیــز تنهــا نیــاز بخشــی از تجهیــزات حیاتــی و روشــنایی 

ــه  ــا توج ــرد، ب ــان ک ــد بی ــی نمای ــن م ــرکت را تامی ش

توقــف خــط تولیــد مدیــران فــوالد اکســین ضمــن اجــرای 

ــخ 15  ــمرده و از تاری ــت ش ــت را غنیم ــرح، فرص ــن ط ای

ــد. ــاز کردن ــد را آغ ــط تولی ــی خ ــرات اساس ــر تعمی  تی

مهنــدس ابوعلــی سرپرســت معاونــت فنــی و بهــره 

در  بــا  گفــت،  خصــوص  ایــن  در  شــرکت  بــرداری 

ــان  ــود زم ــر کمب ــی نظی ــت های ــن محدودی ــر گرفت نظ

ــی  ــدم توانای ــه، ع ــود قطع ــزی، کمب ــه ری ــت برنام جه

ــرده،  ــوای فش ــن ه ــت تامی ــورها جه ــتارت کمپرس اس

ــک و...  ــای هیدرولی ــتم ه ــتارت سیس ــی اس ــدم توانای ع

ــدت 14  ــه م ــرات ب ــام تعمی ــت انج ــر الزم جه ، تدابی

ــای  ــت ه ــه فعالی ــایی کلی ــا شناس ــد و ب ــاذ ش روز اتخ

قابــل انجــام و تدویــن برنامــه تعمیراتــی بهینــه، از 

روز چهارشــنبه مــورخ 16 تیــر ایــن تعمیــرات آغــاز 

ــت. ــد داش ــه خواه ــاری ادام ــاه ج ــان م ــا پای ــد و ت  ش

ــت  ــرات و نگهداش ــرد، تعمی ــان ک ــی بی ــدس ابوعل مهن

ــی باشــد  ــد م ــکاری خــط تولی ــاده ب ــه آم ــزات الزم تجهی

ــن  ــی ای ــین بخوب ــوالد اکس ــه ف ــبختانه مجموع ــه خوش ک

موضــوع را در اولویــت خــود قــرار داده اســت، وی گفــت، 

ــه  ــد از برنام ــرات 21 درص ــارم تعمی ــان روز چه ــا پای ت

ــت. ــده اس ــق گردی ــه محق ــن رابط ــده در ای ــن ش  تدوی

ــران  ــان و مدی ــه کارکن ــات هم ــان از زحم ــان در پای ایش

ــا جــان و دل مشــغول  ــرات ب ــدت تعمی ــه در م شــرکت ک

ــا و  ــت فرس ــا طاق ــد گرم ــازه ندادن ــتند و اج ــکار هس ب

ــام  ــه انج ــأن ب ــد ش ــتان ذره ای در تعه ــرجی خوزس ش

ــر و تشــکر  ــد، تقدی ــه خدشــه ای وارد نمای امــورات محول

ــم. ــی کن م



ــی، شــرکت  ــدی صنعت ــد ســایر شــرکتهای تولی همانن

ــرای ســال 1400اســتراتژی  ــوالد اکســین خوزســتان ب ف

و اهــداف مهمــی را ســر لوحــه فعالیتهــای اجرایــی خــود 

قــرار داده کــه مهمتریــن آنهــا از دیــد اقتصــادی ، 

اســتراتژی فــروش و بازاریابــی  بعنــوان نقشــه راه دســت 

یابــی بــه درآمــد و ســود مــورد نیــاز شــرکت بــرای حفــظ 

ــعه  ــظ و توس ــرکت ، حف ــدی ش ــت تولی ــداری فعالی پای

ســرمایه  انســانی و فراهــم نمــودن امنیــت شــغلی آنهــا، 

ــرای ســهامداران و ... مــی  خلــق ســود آوری و ســرمایه ب

ــرای  ــی ب ــروش و بازاریاب ــور ف ــتا ام ــن راس ــد. در ای باش

ــا  ــوالت ب ــبد محص ــروش س ــی ف ــش بین ــال 1400 پی س

تنــاژ 735 هــزار تــن را در بودجــه طراحــی نمــوده اســت 

ــه  ــوکل ب ــا ت ــد ب ــن مدیریــت انتظــار دارن کــه پرســنل ای

خداونــد منــان و پشــتیبانی تمامــی ارکان فنــی و بازرگانــی 

مجموعــه فــوالد اکســین، بســتر الزم بــرای نیــل بــه ایــن 

ــی  ــع زدای ــتمر مان ــورت  مس ــازمان بص ــدف کالن س ه

گــردد تــا انشــاهلل بتــوان ضمــن دســت یابــی بــه شــاخص 

ــی را  ــروش خوب ــف شــده ، ســود حاصــل از ف ــای تعری ه

بــرای ســهامداران و کارکنــان زحمتکــش شــرکت فراهــم 

ــم.  نمائی

ــی  ــفه طراح ــاس فلس ــده براس ــی ش ــه طراح در بودج

ــی  ــروش و بازاریاب ــور ف ــای ام ــتراتژی ه ــرکت و اس ش

جهــت دســت یابــی بــه حداکثــر بهــره وری از تجهیــزات 

خــط تولیــد و تـــأمین نیــاز بــازار ، فوکــوس اصلی بــر روی 

ــاز اســتراتژی  ــوان نی فــروش ســبد محصــوالت API  بعن

حــوزه صنعــت نفــت و گاز کشــور در زمــان تحریــم حــدود 

ــه در 4  ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــد در نظ 52/1۸ درص

ماهــه اول ســال 1400 حــدود 40 در صــد آن محقــق شــده 

و براســاس قراردادهــای جــاری و فعالیــت هــای بازاریابــی 

ــوزه وزارت  ــای ح ــروژه ه ــای پ ــام و نیازه ــال انج در ح

ــه ای  ــی بودج ــش بین ــال پی ــان س ــا پای ــاهلل ت ــت، انش نف

ایــن محصــوالت بطــور کامــل محقــق خواهــد شــد. الزم 

ــی  ــش بین ــوالت API پی ــبد محص ــت در س ــر اس ــه ذک ب

ــدود  ــوه ح ــد انب ــروش و تولی ــال 1400 ف ــرای س ــده ب ش

2۹2 هــزار تــن ورق 5L X70 API جهــت ســاخت لولــه 

هــای 56 اینــچ گنجانــده شــده کــه ایــن موضــوع بــرای 

اولیــن بــار در ســطح شــرکت و ایــران انجــام مــی گــردد.

 در رابطــه بــا فــروش محصــوالت آلیــاژی و بــا ارزش 

ــروه  ــن گ ــمند تری ــوان رده دوم ارزش ــاال بعن ــزوده ب اف

محصــوالت فــوالدی قابــل تولیــد در شــرکت فــوالد 

ــوان  ــب ت ــر حس ــه، ب ــت ک ــر اس ــل ذک ــز قاب ــین نی اکس

ــه  ــوالت ک ــوع محص ــن ن ــازار ای ــرایط ب ــرکت و ش ش

ــی ،  ــرو گاه ــیمی، نی ــت و گاز و پتروش ــوزهء  نف ــاً ح عموم

ــی در  ــات صنعت ــزات و قطع ــازی و تجهی ــع خودروس صنای

ــهم  ــند، س ــی باش ــادن م ــا« مع ــنگین خصوص ــع س صنای

ــی  ــش بین ــه 1400 پی ــدی در بودج ــدود 35/۹2 درص ح

ــد،                            ــی باش ــادرات م ــژه ص ــت )%۸/۹1 آن وی ــده اس ش

% 27/01 فــروش داخــل مــی باشــد( کــه در 4 ماهــه اول 

ــق  ــهم محق ــن س ــد از ای ــدود 2۸ درص ــال 1400 ح س

ــور  ــال بط ــان س ــا پای ــود ت ــی ش ــی م ــش بین ــده و پی ش

ــود.  ــق ش ــل محق کام

ســبد دیگــر محصــوالت پیــش بینــی شــده در بودجــه 

ــند )دارای  ــی باش ــاری م ــوالت تج ــروش 1400، محص ف

ســهم حــدود  11/۹% ( کــه بخشــی از آنهــا بــرای جبــران 

ــه نمــودن  ــده تعهــدات ســنواتی گذشــته و مختوم باقیمان

ــد و  ــی باش ــال 1400 م ــه اول س ــا در نیم ــده آنه پرون

بخشــی نیــز بــرای رفــع نیــاز صنایــع ســاختمانی و ســازه 

ــش  ــژه پی ــای وی ــوز ه ــی دارای مج ــای مل ــروژه ه ای پ

ــی از  ــرای یک ــوع ب ــن موض ــه ای ــت ک ــده اس ــی ش بین

ــه  ــت)الزم ب ــام اس ــال انج ــوز در ح ــرکتهای دارای مج ش

ــفه  ــور، فلس ــن ام ــتراتژی ای ــاس اس ــت براس ــر اس ذک

ــاژی  ــای API ، آلی ــرارداد ه ــه و حجــم ق طراحــی  کارخان

ــن ســبد  ــه ای ــن ســهم ب ــاال کمتری ــزوده ب ــا ارزش اف و ب

ــت (. ــه اس ــاص یافت اختص

ــت  ــور فعالی ــن ام ــز ای ــی نی ــروش صادرات در حــوزه ف

هــای بســیار خوبــی داشــته و تــالش هــای بســیار زیــادی 

در اوایــل ســال گذشــته انجــام شــده بــود، امــا متأســفانه 

ــه دلیــل صــدور بخــش نامــه هــای غیــر کارشناســی از  ب

مــرداد 13۹۹ لغایــت اردیبهشــت 1400 صــادرات شــرکت 

متوقــف گردیــد کــه بــا پیگیــری هــای متعــدد ایــن امــور از 

وزارت صمــت، مشــکالت و موانــع صــادرات رفــع گردیــد 

ــا ارزش  ــن ورق ب ــدود 2000ت ــون ح ــخ  تاکن و از آن تاری

افــزوده بــاال صــادر شــده و تــالش هــا بــرای ادامــه رونــد 

صــادرات بــه کشــورهای حــوزهء خلیــج فارس،خاورمیانــه، 

ــرای  ــور ب ــایگان کش ــایر همس ــی و س ــورهای اروپای کش

ــی در  ــی 65000 تن ــروش صادرات ــه ف ــی ب ــت یاب دس

بودجــه پیــش بینــی شــده بــرای ســال 1400 ادامــه دارد 

ــن  ــادی بی ــی و اقتص ــرایط سیاس ــات ش ــورت ثب و در ص

المللــی تــا پایــان ســال محقــق خواهــد شــد. 
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