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نشریه داخلی شرکت فوالد خوزستان

فوالد خوزستان نشان سازمان پیشرو
در کیفیت و نوآوری را دریافت کرد
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دستیابی به رکوردهای تولید یکی پس دیگری در پاییز ُپربار فوالد خوزستان؛

رکورد تولید ماهیانه شمش فوالدی شکسته شد

در اجالس سراسری تقدیر از واحدهای پیشرو در کیفیت و نوآوری
که به مناسبت بزرگداشت روز ملی کیفیت و یادآوری جایگاه
کیفیت در فرآیند توسعه پایدار ،برگزار شد؛ نشان سازمان پیشرو
در کیفیت و نوآوری به شرکت فوالد خوزستان اهدا شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،در این همایش که سهشنبه ۱۸
آبان ماه  ۱۴۰۰در سالن همایشهای دانشگاه الزهرا تهران برگزار
گردید؛ دکتر علیرضا یوسفی مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه
تهران ،اعتماد به نفس را مهمترین رکن تنظیم راهبردی منابع انسانی
سازمانهای پیشرو دانست و افزود :اگر سازمان میخواهد در مسیر
تعالی گام بردارد ،باید اعتماد به نفس کارکنان را تقویت کند .در
صورت پیادهسازی این مهم بسياری از فعالیتها از سوی زیرمجموعه
انجام میشود و دیگر نیازی به رصد لحظهای و درگیر شدن مدیران
نيست .تنظیم معیشت از دیگر ارکان سازمان موفق است .به افراد
چگونه هزینه کردن را آموزش دهید .قانون زندگی رفاه اقتصادی در
کشورهای پیشرفته در حال اجراست.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،از محورهای اصلی همایش میتوان
به ترویج فرهنگ خود ارزیابی در سازمانها و شناخت نقاط قوت
و زمینههای قابل بهبود ،شناسایی و تقدیر از فعاالن عرصه اقتصاد
در زمینه کیفیت ،توسعه و نهادینهسازی نظام مدیریت کیفیت
جامع و هدایت در مسیر دستیابی به موفقیت پایدار و افزایش توان
رقابتپذیری در سطح ملی و بینالمللی اشاره کرد.
ی است ،در این همایش محمود اکابر مدیر تضمین کیفیت به
گفتن 
نمایندگی از مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان نشان سازمان پیشرو
در کیفیت و نوآوری را دریافت کرد.

دیدار مدیرکل فرودگاههای استان
با قائم مقام مدیرعامل فوالد خوزستان

مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان با قائم مقام مدیرعامل
فوالد خوزستان در امـور سـتادی و مسئـولیتهـای
اجتماعی دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،هفدهم آبان ماه  ۱۴۰۰سید مهدی
رزاز مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان و هیات همراه با استقبال
غالمرضا فروغینیا مدیر روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان از
سایت صنعتی فوالد خوزستان بازدید و در مهمانسرای نور مجتمع
دویست دستگاه با دکتر علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در
امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی دیدار نمودند.
سید مهدی رزاز مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان در این دیدار
ن همواره در ایفای مسئولیتهای اجتماعی
گفت :فوالد خوزستا 
ن امر جای تقدیر و تشکر دارد.
پیشقدم بوده و ای 
رزاز در ادامه تصریح نمود :فرودگاه در واقع ویترین استان خوزستان
است و آبادسازی آن یک وظیفه همگانی است .مسئوالن این مجموعه
با افتخار در راستای عزت و اعتبار بخشی بیشتر به جایگاه فوالد
خوزستان ،از ارائه هرگونه خدمات دریغ نخواهند نمود.
مخبر دزفولی در این جلسه اظهار داشت :شرکت فوالد خوزستان علی
رغم وجود تحریم های ظالمانه نظام استکبار ،با حسن تدبیر مدیریت
ارشد و بدنه مدیریتی و کارکنانی تالشگر و پرانگیزه نه تنها تولید
و صادرات خود را ارتقا داده ،بلکه در گسترش اشتغال پایدار نقش
مؤثری در استان خوزستان داشته است.
وی افزود :وضعیت بیکاری در شان استان ثروتمند خوزستان نیست و
همه مسئولین ملی و استانی باید از رویکرد فوالد خوزستان در زمینه
اشتغالزایی حمایت جدی کنند.
قائم مقام مدیرعامل افزود :فرودگاه بین المللی اهواز بخشی از آبروی
شهرستان اهواز و استان خوزستان است؛ از این رو این شرکت از
هرگونهکمکرسانیبه فرودگاه درچارچوب قانونی ،فروگذارینمینماید.
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ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز
با حضور شرکت فوالد خوزستان
برگزار شد
2

حضور موفق شرکت فوالد خوزستان
در کنفرانس بینالمللی بررسی صنعت
فوالد و مواد اولیه (پلنکس )۲۰۲۱
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نشست رییس سازمان بازرسی استان خوزستان

با رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان
رییس سازمان بازرسی استان
خوزستانبارییسهیاتمدیره
و مدیرعامل شرکت فوالد
خوزستاندیدارکرد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی،
محمد آقاجری بازرس ویژه و
رییس سـازمـان بازرسـی اسـتان
خـوزسـتان و هــیات هـمـراه،
با رضـا طاـهری رییـس هیـات
مدیره ،امین ابراهیمی مدیرعامل
و جمعـی از مسئـوالن شرکت
فـوالد خوزستـان روز دوم آذرماه
 ۱۴۰۰در مهمانسرای نور مجتمع
دویست دستگاه دیدار نمودند.
آقاجری در این نشست با تبریک
هفته بسیج گفت :مبنای بازرسی
بر بی اعتمادی نیست .ضرورت
و اصل نظارت بر کسی پوشیده
نیست .جایگاه نظارت در کشور
بسیار پر اهمیت و با ارزش دیده
شده است .در جمهوری اسالمی
ایران ،قانونی که مصوب میشود
باید به درستی اجرا و نظارت بر
آن باید به طور صحیح انجام شود.
وی افزود :باید در نظر گرفته شود
که بازرسیها ،هدف مورد نظر
از بازرسی را محقق مینماید یا
خیر؟ مبنای نظارت در حوزههای
مختلف ستادی ،تولیدی ،اجرایی
و فرهنگی بر بیاعتمادی و ظهور
و بروز جرم نیست .باید نظارت بر
مبنا و چارچوب قانون باشد .در
واقع بازرسان هیچگاه در جایگاه

مدیران قرار نمیگیرند ،فقط
زمانی که نیاز به تصمیمگیری
در این حوزه باشد ،ورود میکنند.
البته با برگزاری جلساتی در کنار
هم و نه در مقابل یکدیگر ،میتوان
به نتایج مطلوب رسید.
وی در پایان خاطر نشان کرد:
اولویت شرکت فوالد خوزستان در
ب ه کارگیری نیروی انسانی بومی
قابل تقدیر میباشد.
طاهری رییس هیات مدیره فوالد
خوزستان در این نشست گفت:
مبنای عملکرد شرکت فوالد
خوزستان بر توسعه زنجیره فوالد
میباشد .کارکنان این شرکت با
وجود محدودیت برق در سال
جاری ،رکوردهای تولید را یکی
پس از دیگری ارتقا بخشیدند.
همچنین با وجود دسترسی این
مجموعه به منابع انرژی ،آبهای
آزاد و اسکله اختصاصی ،بستر
مناسبی برای پیشرفت و توسعه
در استان فراهم است.

طاهری در پایان سخنان خود
ابراز امیدواری نمود با حمایت
اداره بازرسی و دیگر متولیان امر
در استان از بخش تولید ،آیندهای
درخشانی پیش روی صنعت فوالد
در خوزستان وجود خواهد داشت.
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت
فوالد خوزستان با ارائه گزارش
عملکرد درخشان این شرکت در
حوزههای باالدست ،میان دست
و پایین دستی اظهار داشت:
فوالد خوزستان با توجه به
محدودیتهای برق ،برنامه احداث
نیروگاه اختصاصی  ۵۲۰مگاواتی
را در فاز اول در دستور کار خود
دارد .این شرکت با اولویت تامین
نیاز داخلی کشور و نوردکاران،
به  ۲۸کشور در  ۴قاره جهان
محصول فوالدی صادر مینماید.
ابراهیمی درباره چالشهای پیش
روی شرکت فوالد خوزستان
گفت :یکی از چالشهای عمده
این شرکت در کنار تحریمهای

خارجی ،موانع داخلی میباشد.
این موانع باید با همت دولت از سر
راه فوالدسازان برداشته شود .در
آینده نزدیک حرکت شرکتهای
معدنی به سوی احداثکارخانههای
فوالدی با ظرفیت کم میباشد و
این زنگ خطری برای فوالدسازان
بزرگ کشور است .در واقع توسعهی
زنجیره فوالد برای کارخانههایی
نظیر فوالد خوزستان که بستر
پیشرفت برای آنان مهیا است،
منطقیترمیباشد.
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان
خاطر نشان کرد :این شرکت با
توجه به شرایط ویژه برای توسعه،
در آینده نیاز به تامین زمین
دارد و در این خصوص نیازمند
حمایت اداره بازرسی ،شهرداری
و دیگر نهادها هستیم .توسعهی
فوالد خوزستان یقیناً اشتغالزایی
جوانان را به همراه خواهد داشت.
ابراهیمیدرپایانسخنانخوداظهار
داشت :فوالد خوزستان در کنار
تولید پایدار ،ایفای مسئولیتهای
اجتماعیوحفاظتازمحیطزیست
را سرلوحه کار خود قرار داده است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است،
پیش از این نشست رییس سازمان
بازرسی استان خوزستان با همراهی
رییس هیات مدیره و مدیرعامل
و جمعی از مسئوالن فوالد
خوزستان از خطوط تولید و بخش
فوالد سازی شرکت بازدید کردند.

همکاری شرکت فوالد خوزستان و بانک ملی ایران بررسی شد

راههای توسعه و


همـکاری
راههـای توسـعه و
شـرکت فـوالد خـوزستان و
بانک مـلی ایران در نشـستی
بررسی شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی،
محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک
ملی ایران در نشستی با امین

ابراهیمی و جمعی از قائم مقامان،
معاونان و مدیران شرکت فوالد
خوزستان  ۲آذرماه  ۱۴۰۰در سالن
کنفرانس ساختمان سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی دیدار نمودند.
فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران
در این دیدار اظهار داشت :طرحهای

فـوالدی محـور اقتـصـاد کشـور
هستـند .بانک ملـی ایران آمادگی
دارد ،در حمــایت از طـرحهـای
توسـعه پشتـیبانیهـای الزم را به
عمل آورد .فوالد خوزستان یکی از
شـرکتهای پیشـرو در اشتـغال و
آبادانی کشور است.
ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد
خوزستان گفت :با توجه به چشم
انداز تولید فوالد در سال ۱۴۰۴
برای چشم انداز ۲۵درصدی برای

استان خوزستان ،سهم فوالد
خوزستان  13.6میلیون تن است.
پیشبینی میشود حجم تولید
محصول فوالد خوزستان در پایان
سال  4.5 ،۱۴۰۲و در سال ۱۴۱۰
به  13.6میلیون تن برسد .در حال
حاضر  ۱۴۵پروژه به ارزش ۲۳
هزار میلیارد تعریف شده است .سه
پروژه بزرگ توسعه اسلب عریض،
احداث نیروگاه برق  ۵۲۰مگا واتی و
کارخانه اکسیژن تعریف شده است.

ابراهیمی تصریح نمود :بانکها عامل
تحرک اقتصاد کشور هستند ،تعامل
میان بانک ملی و فوالد خوزستان
به توسعه و شکوفایی صنعت و به
دنبال آن پویایی اقتصاد کشور منجر
میشود .جامعه آماری ۱۰۰هزار
نفره خانواده بزرگ فوالد با انتظارات
مختلف مالی ،یکی از دغدغههای
مهم شرکت فوالد خوزستان است.
مونسان معاون مدیرعامل بانک ملی
ایران در این دیدار اظهار داشت :بانک

ملی ایران بستههای ویژه برای گروه
فوالد ،خریداران و فروشندگان در
بورس کاال در نظر گرفته است که
در جشنواره ملی بدان پرداختهایم.
یکی از سیاستهای بانک ملی
حمایت از واحدهایی است که برای
کشور ارزش آفرینی میکنند و سعی
در قطع وابستگی به بیرون کشور
دارند .شرکت فوالد خوزستان یکی
از مشتریان اصلی و برتر در ایفای
تعهداتبانکیاست.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان:

استراتژی مجموعه توجه ویژه به حوزه رفاهی
کارکنان است

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان ،استراتژی
مجموعه را توجه ویژه به حوزه رفاهی کارکنان دانست.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،امین ابراهیمی مدیرعامل ،علیرضا
مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت های
اجتماعی و هیات همراه ضمن بازدید از اماکن ورزشگاه شهدای
فوالد خوزستان ،نسبت به تکمیل فضاهای نیمه تمام آن در جهت
بهرهمندی کارکنان تالشگر مجموعه از امکانات رفاهی و تفریحی،
دستور پیگیری ویژه صادر نمود.
در این بازدید که سه شنبه  ۲۵آبان ماه  ۱۴۰۰انجام شد  ،مدیرعامل
شرکت فوالد خوزستان با اشاره به تشکیل کمیته رفاهی اظهار داشت:
از این کمیته انتظار میرود با تمام توان برنامههای متنوعی برای افزایش
سالمت جسمی و روحی کارکنان و خانواده بزرگ فوالد پیشنهاد نماید.
در همین راستا به حوزه منابع انسانی نیز تاکید شد ،با تکمیل سالن نیمه
کاره ۵۰۰۰متری ضلع شرقی ورزشگاه ،عالوه بر ایجاد موزه فوالد و ورزش،
مرکز تفریحات سالم فرهنگی را برای استفاده کارکنان و خانوادهها ایجاد
نمایند.این طرحباعث میشوددر طول سالهمکارانبتوانند ضمنبازدید
از محیط زیبای ورزشگاه ،اوقات فراغت خانواده و فرزندان شان را پر کنند.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،با دستور مدیرعامل عملیات مطالعات
و انعقاد قرارداد ایجاد مرکز فرهنگی تفریحی ورزشگاه شهدای فوالد
خوزستان نیز از سوی شرکت توسعه اقتصادی وفا آغاز شده است.
طبق این طرح ،مرکز مدنظر در فضای  ۵۰۰۰متر مربع با تجهیزات
تفریحی جدید و مدرن شامل :بولینگ ،بیلیارد ،اسکواش ،گلف سالنی،
صخره نوردی سالنی ،بخش بازیهای مجازی و کامپیوتری و مرکز
خالقیت کودکان راه اندازی خواهد شد .با ایجاد موزه فوالد خوزستان
و ورزش در کنار تفریحات فضای باز ،امکان سرویس دهی به بیش از
 ۱۰۰هزار نفر در سال امکانپذیر خواهد بود.

در جلسه کمیته راهبری شرکت فوالد خوزستان مورد تاکید قرار گرفت؛

تشکیلکارگروهتحولدرمدیریتامورپیمانکاران

در جلسه کمیته راهبری شرکت فوالد خوزستان که با حضور
امین ابراهیمی مدیرعامل برگزار شد ،تشکیل کارگروه تحول
در مدیریت امور پیمانکاران مورد تاکید قرار گرفت.
ط عمومی ،جلسه کمیتهی راهبری شرکت
به گزارش خبرنگار رواب 
فوالد خوزستان با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل ،قائممقامان،
معاونان و مدیران روز سهشنبه  ۲۵آبان ماه  ۱۴۰۰برگزار شد.
امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان در این جلسه گفت :با توجه
به این که یکی از دغدغههای کارکنان در سالهای گذشته طبقهبندی
مشاغل بوده است ،طرح بازنگری آن در دستور کار قرار گرفته و بر
پایه نتایج حاصل از تحلیل داده ها و نیز الگو برداری از سایر شرکت
های مشابه و شرایط فوالد خوزستان در استان انجام خواهد شد .این
طرح قرار است به گونهای انجام شود که برای دیگر سازمانها به الگو
تبدیل شود.
وی افزود :شاید طرح طبقهبندی مشاغل ب ه صورت  ۱۰۰درصد
قابل اجرا نباشد ،اما با برداشت دادههای اطالعاتی از پایینترین
ردههای سازمان ،بهوسیله گروهی که تشکیل خواهد شد ،اصالح
طرح طبقهبندی بر مبنا و شرایط موجود در سازمان تا حد زیادی
امکانپذیر خواهد بود.
ابراهیمی در ادامه بیان داشت ۶۰ :درصد نیروهای شرکت پیمانکار
میباشند .ما اگر خواستار تحول در سازمان هستیم ،باید در
فرآیندها و کالن فرآیندها با رویکرد خطاناپذیری ،تحولهای ویژهای
صورت گیرد.
وی افزود :یکی از چالشهای بزرگ شرکت فوالد خوزستان،
مدیریت امور پیمانکاران میباشد .در این طرح تحولی ،علت برون
سپاری فرآیندها و ماهیت عملکردی و اثربخشی و نیز شاخصهای
برون سپاری آنها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز
فرآیند با هدف بهبود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت .به طور
مثال مشاهده میشود که یک فعالیت مشخص در سازمان به چند
سیستم نظارتی ارتباط دارد و کل فرآیند با چابکی مناسب حرکت
نمیکند و از نظر محتوا یکسان ،اما نظارت بر این فعالیتها متفاوت
میباشد .این امر بیانگر نیاز به تحول ویژه در امور پیمانکاری و فرآیند
برون سپاری است.
مدیرعامل فوالد خوزستان اظهار داشت :ضروری است کمیتهای با
عنوان کمیته تحول در مدیریت امور پیمانکاران و زیر نظر کمیته
عالی منابع انسانی ایجاد و در مرحله نخست با بررسی امور پیمانکاری
در شرکت ،هر آنچه که از گذشته تا به امروز اتفاق افتاده است را
با مقایسه با دیگر شرکتها و عارضهیابی برای رسیدن به موقعیت
بهینه ،بررسی نماید تا در خصوص سیستم پیمانکاری با رویکرد بهبود،
اقدامات اصالحی مناسب انجام پذیرد.
وی با اشاره به وجود سیستم نظارت چند الیه افزود :حوزه نظارت بر
امور پیمانکاری به سه بخش ارزیابی ،کنترل و نظارت تقسیم میشود.
در سازمان پویا و چابک ،با هدف پیشگیری از بروکراسی اداری ،ارزیابی
باید به صورت دقیق صورت گیرد و این به معنای بازنگری سیستم
نظارت به صورت چند الیه میباشد .ایجاد خط مشی جدید نظام
جذب نیروی پیمانکاران که در ماههای اخیر اتفاق افتاد در همین
راستا میباشد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،پیش از سخنان مدیرعامل سایر
معاونان و مدیران گروه فوالد خوزستان به ارائه گزارش در حوزههای
تحت نظارت خود پرداختند.
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ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز با حضور شرکت فوالد خوزستان برگزار شد

ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز
با محوریت مواد اولیه ،چالشها و
بومیسازی با حضور شرکت فوالد
خوزستان برگزار شد.
طعمومی،ششمین
بهگزارشخبرنگاررواب 
نمایشگاه صنعت دیرگداز ۱۸ ،آبان ماه
 ۱۴۰۰و با حضور محسن گلیجانی رئیس
اداره سیمان و نسوز وزارت صمت ،علی
حسین زاویه رئیس انجمن نسوز ایران و
جمعی از مدیران نسوز و فوالد و معدن

کشور در هتل المپیک تهران افتتاح شد.
علیحسین زاویه دبیر انجمن صنفی
کارفرمایان صنعت مواد نسوز کشور
در آیین افتتاحیه اظهار داشت :صنعت
نسوز تنها صنعتی است که توسعه
تحقیقات و تامین نیاز صنایع معدنی را
در قالب بخش خصوصی انجام میدهد.
ظرفیتسازی در این صنعت انجام شده
است و انتظار داریم ،اکتشافات سرعت
گیرد .حفظ و توسعه صنعت فوالد کشور

نیازمند پایدار بودن زنجیره تامین است.
صنعت نسوز توانایی تامین نیاز صنایع
مختلف کشور را دارد .در حال حاضر ۵۹
معدن در کشور شناسایی شده که از این
تعداد ۳۰ ،معدن فعال ۸ ،معدن در حال
تجهیز و مابقی غیرفعال هستند.
حدود  ۲۵میلیون تن ظرفیت معادن
کشور است .روند واردات مواد اولیه نسوز
در چهار سال گذشته کاهشی بوده است،
به طوری که از  ۸۵به  ۳۰میلیون دالر
رسیده است.
طبق پیشبینی مصرف نسوز در سال
 ۱۴۰۰به  ۶۵۰هزار تن میرسد ،که با
توجه به زیرساختهای موجود در تامین
آن مشکلی نخواهیم داشت.
درادامه مهدی کرباسیان پیشکسوت
عرصه فوالد از جایگاه ویژه صنایع نسوز
در فوالد کشور سخن گفت و ادامه داد:
وقتی سخن از تولید فوالد به میان
میآید باید زنجیره کامل از مواد اولیه
تا دستیابی به محصول نهایی را در
نظر گرفت .تا سال  ۱۳۹۱ساالنه شش
میلیون تُن انواع محصوالت فوالدی

واردات داشتیم ،با تالش مثالزدنی و
حمایت بخش خصوصی نه تنها در تولید
مصرف داخلی به خودکفایی رسیدم،
بلکه طبق اعالم گمرک ،زنجیره فوالد
 ۵میلیارد دالر صادرات داشته است،
بخشی از این موفقیت متوجه فعاالن
عرصهی صنعت دیرگداز است.
سپس محسن گلیجانی رئیس اداره
سیمان و نسوز وزارت صمت ،ظرفیت
اسمی تولید مواد نسوز کشور را ۷۵۰
هزار تن اعالم کرد و افزود :بیش از ۶۵
واحد فعال در این صنعت حضور دارند
که بالغ بر  ۵۱۰هزار تن تولید دارند.
سهم بخش خصوصی از این مقدار تولید
هفتاد و هفت و نیم درصد تولید است.
در این صنعت چهار هزار تَن به طور
مستقیم مشغول به کار هستند.
گلیجانی صنایع فوالد را با  ۶۷درصد
مصرف کننده عمده نسوز کشور نام برد
و ادامه داد :دو گروه صنعت سیمان و
آهک  ۱۳درصد ،ریخته گری  ۷درصد و
مابقی صنایع شامل :شیشه ،سرامیک و
شیمیایی مصرفکنندهی نسوز هستند.

صنعت نسوز از  ۱۳۹۱تا  ۱۴۰۰رشد
هشتاد درصدی را تجربه کرده ،به
طوری که از  ۳۰۰هزار تن به  ۵۴۰هزار
تن افزایش یافته است .با توجه به نیاز
کشور و محدود بودن برخی مواد اولیه،
 ۳۰درصد نیاز به صورت واردات تامین
میشود .برای مثال تولید داخل منیزیت
 ۷۰هزار تن است در صورتی که مصرف
این مادهی معدنی در کشور  ۱۴۰هزار
تن است .به منظور تسهیل در واردات
مواد اولیه ،میزان تعرفه واردات را از ۱۵
به  ۵درصد کاهش دادیم.
در ادامه ششمین نمایشگاه صنعت
دیرگداز که در آن  ۵۳شرکت حضور
دارند ،با حضور مسئوالن افتتاح شد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،نمایشگاه
صنعت دیرگداز با هدف بومیسازی و
نقشه راه آینده ،مواد اولیه ،چالشها،
بازیافت ،اقتصاد و محیط زیست ،نوآوری،
تحقیق و توسعه از  18آبان ماه 1400
به مدت سه روز برگزار شد .شرکت
فوالد خوزستان عالوه بر برپایی غرفه از
حامیان اصلی این نمایشگاه بود.

حضور موفق شرکت فوالد خوزستان
در کنفرانس بینالمللی بررسی صنعت فوالد و مواد اولیه (پلنکس )۲۰۲۱

کنفرانس بینالمللی بررسی صنعت
فوالد و مواد اولیه (پلنکس )۲۰۲۱
در مرکز همایشهای بینالمللی
جزیره کیش با حضور فعال فوالد
خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،این
کنفرانس با حضور مدیران شرکتهای
فوالدی و جمعی از فعاالن بینالمللی
عرصه فوالد ۲۵ ،آبان ماه  ۱۴۰۰به
مدت دو روز در مرکز همایشهای
بینالمللی کیش برگزار شد.
در این کنفرانس مسعود عبدیزدان
سردبیر گروه خبری تحلیلی Planner
با تحلیلی از آخرین وضعیت بازار جهانی
و داخلی فوالد گفت :شرکتهای بزرگ
سنگ آهنی در دنیا محدوده قیمتی ۸۰تا
 ۱۰۰دالر برای هر تن را منطقی میدانند.
از طرفی کاهش قیمت سنگ آهن به
محدوده  ۵۰دالر بعید به نظر میرسد.
در ادامه ابوتراب فاضل مدیرعامل
هولدینگ غدیر از ذخیره  ۱۳۰میلیون
تنی سنگ آهن تا افق  ۱۴۰۴گفت
و ادامه داد :تا پایان امسال تنها در
کنسانتره  ۷۱میلیون تن ظرفیت ایجاد
شده و تولید واقعی  ۶۸میلیون تن است.
با  ۴۷میلیون تن ظرفیت تولید فوالد،
تنها  ۳۵میلیون تن فوالد تا پایان سال
خواهیم داشت.
مدیرعامل هولدینگ غدیر یکی از
راهبردهای متوازنسازی زنجیره فوالد
را ایجاد ائتالفهای بزرگ معدنی و
فوالدی دانست و ادامه داد :بسط و

توسعه فعالیتهای اکتشافی در کشور،
افزایش عمق و دقت اکتشاف ،راهبری
دولت در جهت تکمیل زنجیره فوالد
(ارائه تسهیالت و کاهش مداخلهگری)،
تشویق مجموعههای فوالدی و
معدنی داخلی به حضور در معادن فرا
مرزی ،ایجاد بستر امن سرمایهگذاری
بخشهای بزرگ اقتصادی در موضوع
اکتشاف ،فعال سازی و توسعه معادن
ک مقایس ،صدور مجوزهای ایجاد
کوچ 
واحدهای فوالدی با توجه به تعادل
زنجیره و تشویق سرمایهگذاران خارجی
برای ورود به موضوع اکتشاف ،توجه به
زیرساختهای مورد نیاز برق ،آب و گاز
در صدور مجوزهای فوالدی را دیگر
راهبردهای متوازنسازی زنجیره فوالد
برشمرد.
بهمن تجلیزاده معاون فروش و
بازاریابی شرکت فوالد خوزستان در
سخنرانی خود گفت :حکمرانی از
دیدگاه بانک جهانی به فرآیندی گفته
میشود که از طریق نهادهایی که
بواسطه آنها تصمیمات اخذ و اختیارات
در یک کشور اعمال میشود .موقعیت
حکمرانی با مشخصههایی از قبیل:
دستیابی به ارزشها ،رضایتمندی
ذینفعان ،عدالت گستری ،مهار فساد،
مشارکت ،مسئولیتپذیری ،اثربخشی
و یکپارچگی شناخته میشود .حکمرانی
فرآیندی است شامل سه فعالیت عمده
سیاستگذاری (خط مشی گذاری)،
تنظیمگری و خدمات عمومی.

به مناسبت رکورد تاریخی تولید
ماهیانه شمش فوالدی از معاونت
بهرهبرداریوواحدهایزیرمجموعه
آن تقدیر شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی،
با حضور غالمرضا فروغینیا مدیر
روابط عمومی ،سیدسمیع موسوی
مدیر امور اداری ،احسان یعقوبی نژاد
مدیر بازرسی و نظارت و جمعی از
مسئوالن شرکت فوالد خوزستان ،از

خدمات و تالشهای محمود لندی
معاونت بهرهبرداری و محمدمهدی
شریف شاذیله مدیر بخش فوالدسازی
و همچنین فوالدمردان خط تولید
تقدیر و تشکر شد.
در این دیدار صمیمی محمود لندی
معاون بهرهبرداری فوالد خوزستان با بیان
اینکه دستیابی به رکورد تولید ،امی د را
در مجموعه تزریق میکند ،افزود :برنامه
تولید امسال سه میلیون و  ۸۰۰هزار تن

تجلیزاده در ادامه از مدلهای سهگانه
حکمرانی سخن گفت و اظهار داشت:
حکمرانی شبکهای :مجموعههای
مردمی نیز باید مشارکت داشته باشند.
حکمرانی بازاری :حکمرانی در تمامی
حوزهها به دست بخش خصوصی است.
حکمرانی هرمی :حاکمان از باال به پایین
دستور میدهند.
وی در ادامه مدلهای حکمرانی را با توجه
به نظام ارزشی ذینفعان اینگونه توضیح
داد :کاهش فقر و تفکیک اجتماعی،
قومی و فرهنگی ،بازسازی جامعه مدنی
برای تقویت و اعتالی بیشتر سازمانها،
نهادها و جوامع محلی و افزایش مشارکت
و مداخله افراد و صاحبان منافع در
فرآیندهای سیاسی ،اهداف حکمرانی را
تشکیل میدهند .دولت ،بخش خصوصی
و جامعه مدنی ارکان حکمرانی خوب را
تشکیل میدهند .در حکمرانی سالم،
استقالل کشور تصمیمگیری مستقل
در سطح سیاسی و در سطح جهانی
مهمترین شاخص است .حکمرانی سالم
میگوید کشورها باید بتوانند تصمیمات
را بر اساس منافع خودشان بگیرند نه بر
اساس منافع سازمانهای بین المللی و
کشورهای قدرتمند .از طرفی حکمرانی
متعالی به شیوهای از حکمرانی گفته
میشودکهمبتنیبریکنظامارزشی الهی
همچون اسالم برای نیل به سعادت دنیوی
و اخروی مردم در یک حوزه جغرافیایی
و یا حوزههای گستردهتر مطرح است.
توحید ،توجه به اخالق ،تقوا ،علم و
دانش ،مردممحوری ،حرکتجهادی،باور
به توانایی و دفاع شاخصهای حکمرانی از
نگاه رهبری هستند.
سپس دکتر سبحانی ،رئیس انجمن
تولیدکنندگان فوالد کشور ،عمدهترین
چالش پیشروی صنعت فوالد ایران
را پراکندگی واحدها دانست و افزود:
افزایش بیرویه هزینهها ،عدم اطمینان
تامینکنندگان مواد اولیه ،نبود فضای
رقابتی مناسب در کشور است .یکی

دیگر از مشکالت تولیدکنندگان فوالد،
محدودیت انرژی و به ویژه برق و گاز
است .دستوری بودن قیمت فوالد و
تابآوری صنعت فوالد در مقابل کمبود
انرژی از دیگر چالشهایی است که باید
مدنظر قرار گیرد.
در روز دوم همایش امیر صباغ مدیر
اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری وزارت
صمت با بیان اینکه الگوی مدیریت
عرضه و تقاضای بازار شامل تمام
کامودیتیها میشود ،افزود :در الگوی
جدید که با همکاری و هم فکری بخش
خصوصی تدوین شده است ،اجرای الگو
فقط محدود به فوالد ،مس ،روی و
پتروشیمیها نیست .ویژگی این الگو در
نظر گرفتن عرضه و تقاضا و شرایط بازار
با در نظر گرفتن پیشبینی است ،بدان
معنا که در شرایطی که به دلیل کمبود
عرضه و به تبع آن افزایش قیمت ،به
منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش
ناگهانی از مکانیزم عرضه ذخیره استفاده
میکنیم .در بحث صادرات هم به همین
صورت عمل میکنیم .در الگوی جدید،
تصمیمگیری بر اساس شرایط منطق
بازار است .در کشورهای مختلف که بازار
کامودیها را در اختیار دارند با وضع
عوارض مختلف مانند :حذف مشوقها،
وضع تعرفه ،ذخیرهسازی و عرضه در
زمان افزایش قیمت و وضع مالیات
ارزش افزوده ،قیمتها کنترل میشوند
و در این شرایط شاهد افزایش قیمت
ناگهانی نخواهیم بود.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری
وزارت صمت در ادامه گفت:
محدودیتهای برق در بهار و تابستان
و محدودیتهای گاز در پاییز و زمستان
باعث کاهش تولید زنجیره فوالد شده
است .در این شرایط سرمایهگذاری از سوی
فوالدسازان به دشواری صورت میگیرد.
همچنین تحریمها و محدودیتهای
تجاری ناشی از آن مزید بر علت شده
است .افزایش فزاینده قیمت مواد اولیه و

هزینههایحملونقلبینالمللیهمراهبا
افزایش تعرفههای دولت بر انرژی ،منجر به
کاهش سود فوالدیها شده است.
صباغ در پایان یکی از دالیل موفق نبودن
دولت در سیاست تنظیم بازار را چند
نرخی شدن دالر دانست و افزود :نبود
استراتژیک بلند مدت ،استفاده نکردن از
ابزارهای کامل در اختیار دولت و تبعیت
نکردن بازار از قیمتهای بورس کاال دیگر
دالیل را تشکیل میدهند .ذخیرهسازی
کاال ،انعقاد قراردادهای بلندمدت بین
صنایع باالدست و پاییندست ،تامین
کمبود مواد اولیه بازار از طریق واردات
همزمان ،پیشبینی بازار در عرضههای
زمانبندی شده (عرضههای آتی ۳
ماهه ۶ ،ماهه و  ۱۲ماهه و خدمات
هجینگ) ،حذف سهمیهها و کاهش
رانت اختالف بازار و بورس کاال ،تسهیل
صادرات و حذف مجازات و امضاهای
طالیی و تامین مالی حوزه صنعت از
طریق ابزارهای بورس کاال ،اهداف الگوی
جدید مدیریت بازارهستند.
در ادامه پنل تخصصی توسعه صادرات
و کسب کارهای جدید؛ موانع و الزامات
با حضور مجتبی خجسته عضو هیات
مدیره شرکت  metals m7انگلستان،
احسان دشتیانه کارشناس ارشد بازار
فوالد و مواد اولیه ،مائده مزینانی تحلیلگر
ارشد بازار فوالد و مواد اولیه ،دینو چائو از
چین و مسعود عبد یزدان سردبیر گروه
خبری تحلیلی پلنر برگزار شد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است در پایان
این مراسم ،تندیس حامیان کنفرانس به
بهمن تجلیزاده معاون فروش و بازاریابی
فوالد خوزستان اهدا شد.
گفتنیاست،کنفرانسبینالمللیبررسی
صنعت فوالد و مواد اولیه (پلنکس)۲۰۲۱
 ۲۵و  ۲۶آبان ماه  ۱۴۰۰به مدت دو روز و
با حمایت شرکت فوالد خوزستان و حضور
مدیران شرکتهای فوالدی ،مواد اولیه و
کارشناسانبینالمللیدرسالنهمایشها
بینالمللیکیشبرگزارشد.

تقدیر از فوالد مردان خط تولید فوالد خوزستان
بود ،که با توج ه ب ه محدودیتهای برق
بخشی از این تولید از دست رفت .از
مهرماه که محدودیتهای برق برداشته
شد ،کارکنان تالشگر فوالد خوزستان
توانستند ،روند تولید را سرعت بخشند
و در آبان ماه پس از سه سال با تولید
 ۳۴۲هزار و  ۸۲۴تن ،رکورد تولید
ماهیانه شمش را ارتقا دهند.
وی در ادامه گفت :در شرایطی که
مشکالت ناشی از تحریمها جامع ه را متاثر
کرده است ،رکورد تولید عالوه بر تاثیر
مثبت روانی در داخل سازمان ،ذینفعان
و سهامداران را امیدوار نگه میدارد.
ارتقا تولید یعنی معنا بخشیدن به ما
میتوانیم ،یعنی جابجایی مرزهای تولید.
در ادامه سیدسمیع موسوی مدیر

امور اداری ضمن تشکر از تالشهای
کارکنان معاونت بهرهبرداری اظهار
داشت :پایداری تولید رمز موفقیت
سازمان است .کارکنان فوالد خوزستان
ثابت کردهاند در شرایط دشوار هم ،روند
تولید را حفظ میکنند .اخبار تولید و
ارتقا رکوردهای تولید باعث تزریق امید
و شادابی در سازمان میشود.
محمد مهدی شریف شاذیله مدیر
بخش فوالدسازی ارتقا تولید را مرهون
تالش یکپارچهی واحدهای مختلف
شرکت دانست و افزود :شرایط سخت
کاری در فوالدسازی ،باعث تقویت
روحیه سازندگی در کارکنان بخشهای
مختلف شده است .موفقیت ارتقای
تولید به تکتک کارکنان واحدهای

مختلف تعلق دارد .مسیر تولید فقط به
فوالدسازی محدود نمیشود.
ط عمومی
غالمرضا فروغینیا مدیر رواب 
شرایط کار در فوالد خوزستان را جهاد
دانست و اظهار داشت :هر خبری که از
موفقیت فوالد خوزستان اعالم میشود،
نهال امیدی در دل کارکنان و جامعه
میروید .فوالد خوزستان در دو جبهه
تولید و عمل به مسئولیتهای اجتماعی
همواره درخشان عمل کرده است .در
شرایط امروز جامعه ،اخبار پایداری
تولید ،روحیه هموطنان را تقویت
میکند .امید که روند پایداری تولید
در فوالد خوزستان حفظ شود و همواره
اخبار موفقیت از این مجموعه عظیم
صنعتی ب ه گوش برسد.

دستیابی به رکوردهای تولید یکی پس دیگری در پاییز
ُپربار فوالد خوزستان؛

رکورد تولید ماهیانه شمش فوالدی شکسته شد

پس از سه سال رکورد تولید ماهیانه شمش در شرکت فوالد خوزستان
از زمان تاسیس تاکنون شکسته شد.
امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان با اعالم این خبر به خبرنگار روابط
عمومی افزود :پس از سه سال در آبان ماه  ،۱۴۰۰با تالش مضاعف و همتی
مثالزدنی ،فوالدمردان خوزستان توانستند با تولید  ۳۴۲هزار  ۸۲۴تُن رکورد
تولید ماهیانه شمش را ارتقا دهند.
ابراهیمی در ادامه گفت :در شرايطی که تشدید تحریمها از یک سو ،محدودیتهای
برق از سویی دیگر ،شرایط تولید را با دشواری روبرو ساخته ،اما هیچکدام
نتوانستند در برابر اراده و توانمندی تالشگران عرصه فوالد عرض اندام کنند.
پاییز  ۱۴۰۰برای فوالد خوزستان پربارتر از همیشه بود ،به طوری که رکورد
تولید روزانه و ماهیانه شمش تختال در مهرماه سال جاری شکسته شد .در
آبان ماه نیز پس از گذشت سه سال رکورد ماهیانه تولید شمش فوالدی ارتقا
پیدا کرد .پیش از این رکورد تولید در بهمن  ،۹۷با تولید  ۳۳۸هزار و  ۷۰۴تن
بدست آمده بود.
مدیرعامل فوالد خوزستان توسعه را رمز تولید پایدار دانست و افزود :تولید با
کیفیت ،حضور در بازارهای بینالملل در کنار نگاه به توسعه ،ارکان راهبردی
مجموعه فوالد خوزستان را تشکیل میدهند .سیاست فوالد خوزستان در
عرصهی تولید ،حضور مستمر و تاثیرگذار در بازارهای بینالمللی ،تامین
نوردکاران داخلی و ارزآوری است.
در بخش توسعه و با نگاه به تولید  ۵۵میلیون تن فوالد در افق  ،۱۴۰۴در دو
بخش پاییندست و باالدست زنجیره فوالد عالوه بر تعریف طرحهای توسعه،
اقدام به سرمایهگذاری مستقیم در اکتشافات معدنی کردهایم.
وی در ادامه گفت :سرمایهگذاری در بخش معدنی پهنهی آباده-جازموریان
(ایساتیس) ،راهاندازی کارخانه کنسانتره و گندلهسازی در منطقه سنگان در
باالدست و پیگیری تملک سهام فوالد اکسین در پاییندست زنجیره فوالد،
بخشی از فعالیتهای صورت گرفت ه فوالد خوزستان را شامل میشوند.
از طرفی در شهریورماه امسال با هدف تامین اسلب مورد نیاز فوالد اکسین و
پایداری تولید ،سه طرح احداث ماشین ریختهگری اسلب ،کارخانه اکسیژن و
نیروگاه  ۵۲۰مگاواتی برق کلنگزنی شدند.
ابراهیمی در پایان اشارهای هم به ضرورت تعریف طرحهای توسعهای در مناطق
جنوبی داشت و افزود :دسترسی به آبهای آزاد ،حاملهای انرژی و حمل و نقل
ریلی و جادهای ،مواردی هستند که مناطق جنوبی را بهترین مکان برای توسعه
و دستیابی به افق تولید  ۱۴۰۴و سرمایهگذاری در این منطقه تبدیل کرده است.
فوالد خوزستان با در نظر گرفتن شرایط زیستمحیطی و اولویت اشتغالزایی برای
بومیان منطقه و به منظور تثبیت سهم تولید فوالد کشور ،عالوه بر بروزرسانی
تجهیزات ،تعریف و اجرای طرحهای توسعهای را در دستور کار دارد.

آذرماه فوالد خوزستان با رکورد تولید آغاز شد

رکورد تولید روزانه واحد احیا در اولین روز آذرماه شکسته شد.
ط عمومی و به نقل از مهران پاکبین مدیر بخش احیا،
به گزارش خبرنگار رواب 
رکورد تولید روزانه این واحد در اولین روز آذرماه  ۱۴۰۰با رقم  ۱۳۱۱۷تن ،پس
از سه سال شکسته شد .رکورد قبلی در دی ماه  ۹۷و به میزان  ۱۲۶۹۲تن بود.
ی فنی و تدوین سناریویی
ک بین تالش ،برنامهریزی ،کنترل دقیق پارامترها 
پا 
پویا را عامل دستیابی به این موفقیت دانست و افزود :کار گروهی و روحیه
مجاهدت در کنار تخصص و تعهد ،موفقیت را تضمین میکنند .کارکنان بخش
احیا به مانند سایر فوالدمردان ،کمر همت بستهاند ،که پایداری تولید همواره
حفظ شود .بر خود میبالیم که در کنار سایر همکاران از عوامل تاثیرگذار در
ارتقا رکورد تولید ماهیانه شمش در آبان ماه بودیم.
مدیر بخش احیا در پایان سخنان خود گفت :در روز اول آذرماه رکورد تولید
واحد احیا  ۲نیز از  ۷۰۵۶تن به  ۷۲۹۱تن ارتقا یافته و رکورد قبلی مدول  ۲از
 ۲۷۳۰تن به  ۲۷۷۶تن افزایش یافت.

افتخاری دیگر در عرصهی تولید به نام فوالدمردان
خوزستان رقم خورد

رکورد تولید مدول  ۱واحد احیا  ۲پس از هفت سال ارتقا یافت.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،مهران پاکبین مدیر بخش احیا با اعالم این
خبر افزود :با تالش شبانهروزی کارکنان فوالد خوزستان و برنامهریزی مدون،
پس از هفت سال رکورد تولید مدول  ۱واحد احیا  ۲ارتقا یافت .رکورد قبلی
مدول  ۱در اردیبهشت ماه  ۱۳۹۳معادل دو هزار و  298تن بود که در  ۲۳آبان
ماه  ۱۴۰۰به دو هزار و  514تن ارتقا یافت.
پاکبین با اشاره به انجام مستمر عملیات تولید و نت مطابق با دستورالعملهای
استاندارد در فعالیتهای روتین و همچنین تالش در جهت ارتقا کیفیت
ت سالیانه کارخانجات احیا اظهار داشت :یکی از مهمترین ارکان تولید
تعمیرا 
پایدار انجام مستمر و به موقع تعمیرات به روشهای ترکیبی مبتنی بر زمان
و شرایط است .كاهش هزينههای نگهداری ،آماده به کاری ،بهبود عملکرد
سیستم ،افزایش عمر مفید تجهیزات و افزایش بهرهوری بخشی از فواید این
رویکرد به شمار میآید.

رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی در واحد احیا ۲
شرکت فوالد خوزستان ارتقا یافت

فوالدمردان واحد احیا  ۲شرکت فوالد خوزستان ،رکورد تولید روزانه
آهن اسفنجی را ارتقا بخشیدند.
مهران پاک بین مدیر بخش احیا در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی با اعالم
این خبر اظهار داشت :آهن اسفنجی يکی از مواد اولیه در تولید شمشه ،شمشال
و تختال در فوالد خوزستان به شمار میآید .فوالدمردان واحد احیا  ،۲توانستند
با تالش و همت مثالزدنی ،دوشنبه  ۱۷آبانماه  ۱۴۰۰با تولید هفت هزار و ۵۶
تن ،رکورد جدیدی به ثبت برسانند.
پاک بین با اشاره به رکورد تولید آهن اسفنجی در ادامه اظهار داشت :رکورد
پیشین تولید روزانه آهن اسفنجی در واحد احیا  ،۲مربوط به  ۳۱شهریورماه
 ۱۳۹۶میباشد که شش هزار و  ۸۲۹تن بوده و پس از چهار سال با تولید هفت
هزار و  ۵۶تن در  ۱۷آبانماه  ۱۴۰۰ارتقا پیدا کرد .دستیابی به این میزان از
تولید عالوه بر تالشهای شبانهروزی کارکنان ،حاصل برنامهریزی ،رصد و تولید
متناسب با نیاز بازار و حرکت به سمت به کارگیری فناوری روز میباشد.
مدیر بخش احیا در پایان سخنان خود با اشاره به محدودیتهای برق بهار و
تابستان افزود :اگر چه محدودیتهای گستردهی برق در پنج ماهه اردیبهشت
تا شهریورماه باعث از دست رفتن بخشی از تولید برنامهریزی شد ،اما فوالد
خوزستان با اجرای بخشی از تعمیرات که نیاز به خاموشیهای کامل سایت و
توقف تولید داشت ،در مدت زمان محدودیتهای برق این تهدید را به فرصت
تبدیل نمود.

امام محمد باقر (ع) :

عالمی که مردم از علم او بهره بگیرند ،از هفتاد هزار عابد بهتر است
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کیفیت ،قیمتتمام شده و استمرار در تامین ،سه اصل مهم
در تعیین تامینکنندگان فوالد خوزستان است

ی مقدم
یوسف زاهد 
مدیر خرید مواد اولیه و انرژی

کیفیت ،قیمتتمام شده و استمرار
در تامین ،سه اصل مهم در تعیین
تامینکنندگانفوالدخوزستاناست.
حدود  ۷۰درصد کل تولیدات مواد نسوز
در صنایع تولید آهن و فوالد مصرف
میشود .صنعت دیرگداز به عنوان یکی
از صنایع کلیدی و با کاربردی وسیع
در صنایع باالدستی ،نقشی سازنده در
آبادانی کشور دارد .استفاده از محصوالت
این صنعت در صنایع فوالد سازی ،فلزات
غیر آهنی ،صنایع غیر فلزی (مانند
سیمان ،کاشی ،سرامیک و شیشه) و
نیز حوزه انرژی (نفت ،گاز ،پتروشیمی
و نیرو) اهمیت آن را دو چندان نموده
است .در حاشیه ششمین نمایشگاه
ط عمومی
صنعت دیرگداز خبرنگار رواب 
ی مقدم مدیر خرید مواد
با یوسف زاهد 
اولیه و انرژی در مورد اهمیت مواد نسوز
در زنجیره تولید فوالد گفت و گویی
انجام داده که در ادامه میخوانید.
یکی از مهمترین مواد مورد نیاز در
زنجیره فوالد مواد نسوز هستند،
نقـش (ضـرورت) صنعت نسـوز در
فوالد چه میزان است؟
مواد دیرگداز در صنایع ذوب آهن،
سیمان ،پتروشیمی ،فوالد ،شیشه و
سرامیک کاربردهای مهم و ویژهای
دارد .یکی از مشکالت بزرگ در صنایع
فوالدی قیمت باالی این محصوالت در
مقابل کیفیت شان است .برای رسیدن

به کیفیت مناسب باید از دیرگدازهای
مناسب و پر بازده استفاده کرد .نرخ
مصرفی مواد نسوز در صنعت فوالد به
ازای هر تن تقریبا  ۱۳کیلوگرم است .که
این نرخ مصرفی در کشورهای مختلف
متفاوت است ۵۵ .تا  ۶۰درصد حجم
مصرفی مواد دیرگداز در اختیار هشت
شرکت است ،این امر نشاندهنده نقش
مهم و اساسی صنعت دیرگداز در صنایع
فوالدی است ۸۰ .درصد ارزش واردات
صنعت دیرگداز مربوط به اکسید منیزیم،
اکسید آلومینیم و یا محصوالت بر پایه
این ترکیبات میباشد و به طور متوسط
برای تولید هر تن فوالد در کشور ۶/۴
دالر نیاز ارزی برای تامین انواع مواد
و محصوالت نسوز وجود دارد که با
احتساب تولید  ۵۵میلیون تن فوالد
درسال  ۱۴۰۴تامین مواد و محصوالت
نسوز این صنعت نیازمند بیش از ۲۵۳
میلیون دالر ارز خواهد شد .میزان
ظرفیت اسمی تولیدات نسوز کشور
حدود  ۵۹۰هزار تن در سال است و
میزان میانگین تولید سالیانه  ۳۳۰هزار
تن بوده است که مقدار  ۲۴۳هزار تن
حدود  ۷۴درصد مربوط به مصرف آن
در صنایع فوالد است .در افق ،۱۴۰۴
به میزان  ۶۸۴هزار تن مواد نسوز در
صنایع فوالدی مورد نیاز است و لذا نیاز
به افزایش ظرفیت تولید مواد نسوز به
میزان  ۳۳۶هزار تن میباشد .بنابراین
ضروری است ،به منظور کاهش ریسک
تامین مواد دیرگداز در صنعت فوالد
اقدامات ویژهای صورت گیرد.
انـتـظار فـوالد خـوزسـتـان از
تامیـنکننـدگان و تولیـدکنندگان
محصوالت نسوز چیست؟
مصرف نسوز یا دیرگداز یکی از الزامات
تولید فوالد است که بخشی از بهای تمام

شده فوالد را به خود اختصاص میدهد.
رابطه صنعت دیرگداز با صنعت فوالد
مثل نقش خون در بدن است ،البته
تاثیر مواد دیرگداز روی قیمت نهایی از ۳
درصد بیشتر نیست ،اما اثری حیاتی دارد
و اگر صنعت دیرگداز وجود نداشته باشد،
نمیتوان حتی یک گرم فوالد تولید کرد.

مصرف نسوز یا دیرگداز
یکی از الزامات تولید
فوالد است که بخشی از
بهای تمام شده فوالد را
به خود اختصاص میدهد
این صنعت شرایط سخت شیمیایی
و حرارتی برای تولید فوالد را تسهیل
میکند .فوالد خوزستان دومین
تولیدکنندهی شمشهای فوالدی کشور،
انتظار دارد تامینکنندگان مواد دیرگداز
عالوه بر تامین به موقع ،در راستای
افزایش کیفیت مواد و قطعات نسوز
مصرفی در صنعت فوالد گامهای اساسی
بردارند .نتیجه این حرکت ،افزایش
عمر و فراهم شدن شرایط ایمن برای
فوالدسازان است .از طرفی باعث کاهش
میزان مصرف محصوالت دیرگداز شده و
در نهایت هزینهها صرف تولید میشود.
واحد خرید نسوز فوالد خوزستان
با بهرهگیری از مدل مفهوم مجموع
هزینههای مالکیت ( )TCOکاهش
سهم نسوز در قیمت تمام شده محصول
نهایی را مدنظر دارد .مجموع هزینههای
مالکیت ( )TCOنوعی روششناسی
تحلیلی است که تمام هزینههای مرتبط
با نسوز مورد استفاده از ابتدای فرآیند

خرید تا فرآیند دفع نسوزهای باطله را در
برگرفته و حتی اثر نسوز بر خود فرآیند
را نیز شامل میشود .این روش شامل
شش بخش اصلی :خرید نسوز اصلی،
هزینههای لجستیکی ،نصب و تخریب،
تعمیرات دیرگداز ،انرژی و تاثیر بر فرآیند
است.
با توجه به کارگیـری سیاست
بومیسازی چه میزان از مواد نسوز
فوالد خوزستان از تولیدکنندگان
داخلی تهیه میشود؟ و آیا فوالد
خوزستان طرح مشترکی با
تولیدکنندگان نسوز (برای مثال
شرکتهای دانشبنیان) دارد؟
فعالیتهای بومیسازی مواد نسوز
و سایر اقالم و قطعات نسوز از سال
 ۱۳۹۷آغاز و تا به امروز به صورت یک
سیاست راهبردی ادامه دارد .بومیسازی
جرمهای تعمیر سرد ،جرم تعمیر گرم،
جرم گانینگ مجرای تخلیه کوره ،
ماسه مجرای تخلیه ،قطعه اندبریک و
ساروند بریک و تیوب  ،EBTتیوب چنجر
تاندیش اسلب و اسالید گیت پاتیل
مذاب از جمله فعالیتهای بومیسازی
در شرکت فوالد خوزستان است ،که
با توان و تخصص نیروهای واحدهای
بهرهبرداری و خرید و استفاده از
تجهیزات و توانمندی تامینکنندگان
نسوز و شرکتهای دانش بنیان محقق
شده است .این روند بومی سازی در
مواد نسوز و قطعات خاص پاتیل و
تاندیش و نسوز سایر نواحی همچنان
ادامه دارد.
بخش عمده ی از خرید مواد و قطعات
نسوز از داخل کشور تامین میشود و
بخش جزیی از اقالم و محصوالت نسوز
به علت کمبود تولید داخل ناشی از
کمبود مواد اولیه صنعت نسوز اعم از
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به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج از مدیر
روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان تقدیر شد

آلومینا و منیزیت ،از خارج تامین میشود.
آیا فوالد خوزستان برای پایداری
تامین مواد نسوز به صورت مشترک
یا مجزا ،اقدامی برای سرمایهگذاری
در معادن نسوز کرده است و در
صورت پیشنهاد،تولیدکنندگان
حاضر به سرمایهگذاری است؟
به منظور تامین پایدار مواد اولیه جرمها و
آجرهای نسوز برنامههای سرمایهگذاری
با مشارکت بخش خصوصی و
تامینکنندگان مواد نسوز ،در معادن
دولومیت و بوکسیت با نگرش توسعه
در راستای تولید مواد و جرمهای نسوز
در دست اقدام است .با امید به اینکه
در پرتو عنایت خاصه حضرت حق در
مجموعههای بهرهبرداری و خرید مواد
نسوز ،توسعه ،پیشرفت و ترقی بیش از
پیش محقق شود.
و کالم آخر؟
برگزاری نمایشگاه صنعت دیرگداز
یکی از ابزارهای مهم در شناسایی نیاز
صنایع مصرفی مواد نسوز و معرفی
توانمندیهای واحدهای تولیدی مواد
دیرگداز است که باعث ایجاد رقابتهای
سالم داخلی و بینالمللی میشود .از
طرفی فرصتهای مناسبی را به منظور
انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی،
تحقیقات بازاریابی و سنجش واحدهای
تولیدی صنعت دیرگداز را مهیا مینماید.
ویژگی نمایشگاههای تخصصی به این
معنا است که جمعی از دستاندرکاران
و متخصصین آن حوزه صنعتی را در یک
محدوده خاص زمانی و مکانی گر د هم
میآورند و پدیدآورندهی فرصتی طالیی
به منظور آشنایی با آخرین تحوالت،
توانمندیهای علمی ،فنآوری نوین و
صنعتی است.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و با حضور مدیرکل حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس خوزستان از مدیر روابط عمومی شرکت فوالد
خوزستان تقدیر شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،سردار عبدالرضا مرادحاجتی مدیرکل حفظ
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان خوزستان ،روز شنبه  ۶آذرماه ۱۴۰۰
با حضور در دفتر روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان و اهدای لوح ،از زحمات
غالمرضا فروغی نیا مدیر واحد روابط عمومی تقدیر کرد.
این مراسم به پاس تالشهای غالمرضا فروغی نیا در دوران دفاع مقدس و
همکاری مستمر شرکت فوالد خوزستان با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس استان خوزستان انجام شد.
سردار حاجتی در این دیدار اظهار داشت :امروز وظیفه سنگینی که بر دوش ما قرار
گرفته ،زنده نگه داشتن یاد شهدا و ایثارگران و ادامه راه آنها است.
وی گفت :از حمایتهای بیدریغ مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد
خوزستان و غالمرضا فروغینیا مدیر روابط عمومی تشکر ویژه میکنم.
حاجتی افزود :مجموعه فوالد خوزستان در کنار تولید پایدار ،در حوزه
مسئولیتهای اجتماعی یک سازمان پیشرو است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،در ادامه سردار حاجتی به همراه غالمرضا فروغینیا
مدیر روابط عمومی ،ولی مهدی پور رییس اطالعات و رسانه با حضور بر مزار
شهدای گمنام فوالد خوزستان ،به مقام شامخ شهدا ادای احترام نمودند.
گفتنی است ،یادمان شهدای گمنام شرکت فوالد خوزستان روز چهارشنبه ۱۰
آذرماه  ۱۴۰۰با حضور مسئوالن کشوری و لشکری افتتاح خواهد شد.

رییس نت ساختمانهای غیرصنعتی عنوان کرد:

نقش تعمیر و نگهداری در افزایش طول عمر
و هزینههای ساختمان

بررسی وضعیت نرخ مصرف مواد نسوز در یک دهه گذشته در شرکت فوالد خوزستان

علی اکبر میزانی
رئیس دفتر فنی نسوز
دانش آموخته کارشناسی
مواد-سرامیک از دانشگاه
علم صنعت ایران

مقدمه:
شرکت فوالد خوزستان اولین
شرکت تولید کننده فوالد به روش
احیا مستقیم و از نظر میزان تولید
فوالد خام در جایگاه دوم در کشور
قرار دارد .طرح این شرکت در سال
 1354در شهر اهواز مطرح گردید
ولی بعد از انقالب شکوهمند اسالمی
و جنگ تحمیلی ،در سال  1367به
بهرهبرداری کامل رسید .همانگونه
که واضح است در جهان رقابتی
امروز ،افزایش بهرهوری و کاهش
هزینهها و قیمت تمام شده ،نقطه
مشترک تمام صنایع میباشد که
مسلم ًا صنعت فوالد نیز از این قاعده
مستثنی نمیباشد .لذا همواره در
واحد نسوز شرکت فوالد خوزستان
کاهش هزینه یکی از دغدغههای
مدیران و روسا و کارکنان بوده است.
از این رو در این مقاله بر آن شدیم
تا با بررسی آماری-تحلیلی نرخ
مصارف نسوز در یک دهه گذشته
عالوه بر مطالعه روند نرخ مصرف
نسوز و علل آن ،چالشهای آینده را
نیز گوشزد نماییم.
در ابتدا با نگاهی به روند تولید فوالد
خام در جهان ،ایران و شرکت فوالد
خوزستان که در نمودارهای زیر آمده
است به بررسی موقعیت شرکت فوالد
خوزستان در مقایسه با روند تولید فوالد
در جهان و ایران پرداخته میشود.
نمودارهای شماره  2 ، 1و  3تولید
فوالد در دهه گذشته را به ترتیب در
جهان ،ایران و شرکت فوالد خوزستان را

نمایش میدهند .همانطور که از نمودارها
پیداست در هر سه نمودار روند تولید
افزایشی بوده است .در مقیاس جهانی
تولید فوالد خام در فاصله سالهای
 ۲۰۱۱تا  ۲۰۲0رشد  21درصد بوده
است .این میزان در کشور عزیزمان ایران
 ۱۲۰درصد و در شرکت فوالد خوزستان
 16درصد بوده است.
نمودار شماره  -1تولید فوالد خام در
جهان (میلیون تن)

نمودار شماره  -2تولید فوالد خام در
ایران (میلیون تن)

نمودار شماره  -3تولید فوالد در شرکت
فوالد خوزستان (میلیون تن)

عمده دلیل افزایش تصاعدی تولید در
کشور نصب و راه اندازی کارخانجات
فوالدی جدید بوده است؛ ولی شرکت
فوالد خوزستان با وجود عدم راه اندازی
پروژه افزایش ظرفیت خاصی و تنها با

افزایش بهره وری توانسته است از این
قافله عقب نمانده و با پیگیری طرحهایی
نظیر کاهش توقفات و بهبود کیفیت
اسفنجی ،به رشد  16درصدی در دهه
گذشته دست یابد و با تولید نزدیک به
 3.8میلیون تن در سال گذشته ،با حفظ
جایگاه خود را در رتبه دوم در کشور،
 13درصد تولید فوالد خام کشور را نیز
تولید کند.
در بخش نسوز که یکی از پارامترهای
مهم تاثیرگذار بر هزینههای تولید و
قیمت تمام شده میباشد روند کاهشی
طبق نمودار شماره  4میباشد .همان
گونه که در این نمودار پیداست ،درصد
کاهش مصرف نسوز در یک دهه گذشته
 ۱۵درصد بوده است .با نگاهی به نمودار
شماره  5که روند میانگین نرخ مصرف
نسوز جهان را به همراه کشورهای
صاحبنامی همچون چین ،آمریکا ،ژاپن
و منطقه اروپا نشان میدهد؛ میانگین
مصرف جهانی نسوز در حدود ۱۵
کیلوگرم بر تن دیده میشود که این عدد
در شرکت فوالد خوزستان و با وجود
تمام موانع از جمله نو نبودن تکنولوژی
به کار رفته ،تحریمهای ظالمانه و کمبود
قطعات یدکی ،توانسته در ادامه مسیر
کاهشی خود به عدد  ۱۱.7کیلوگرم بر
تن در سال  1399دست یابد .این عدد
عالوه بر اینکه کمترین میزان نرخ مصرف
سالیانه مواد نسوز در تمام سالهای بعد
از راهاندازی شرکت میباشد؛ حدود 20
درصد از میانگین مصرف جهانی نیز
پایینتر است.
شایان ذکر است که همزمان با کاهش
مصارف نسوز و در تعاملی سازنده با
تامین کنندگان داخلی ،فوالد خوزستان
توانست با اتکا و اعتماد به توان داخلی،
محصوالت ساخت داخل را در طیف
متنوعی که تا پیش از این تنها از خارج
تامین میشد؛ در ابتدا تست و در نهایت
با موفقیت بکار گیرد .شماری از این
اقالم به قرار زیر است:
*آجرهای عایق کم آهن در گریدهای
 23و 26
*جرم گانینگ کم آهن کوره احیا در دو
نوع عایق و دنس
*آجرهای کربن-منیزیتی کورههای

قوس الکتریکی
*جرم تعمیر سرد کورههای قوس
الکتریکی
*جرم تعمیر گرم مگدولومیتی کورههای
قوس الکتریکی
*صفحه و نازل های پاتیل در هر دو
تایپ  NYPHو CS80
*مکانیسم دریچه کشویی پاتیل تایپ
CS80
*شرود پاتیل
*استوپر تاندیش اسلب
*نازل غوطه ور تاندیش اسلب
*نازل های باال و پایین سیستم تیوب
چنجر
در ضمن نسوز کوره احیا زمزم 1و
سیستم تیوب چنجر ماشین اسلب2
بدون حضور کارشناسان خارجی با
موفقیت کامل نصب ،راه اندازی و به
بهرهبرداری رسیدند.
نمودار شماره  -4نرخ مصرف نسوز
( کیلوگرم بر تن فوالد) در شرکت فوالد
خوزستان

نمـودار شمـاره  -5نرخ مصـرف نسـوز
( کیلوگرم بر تن فوالد) در جهان و برخی
کشورها

عواملی که در تحقق این کاهش
چشمگیر موثر بوده است به قرار زیر
میباشد:
* تغییراتی در نقشه فلزی و نسوزی
کوره ،پاتیل و تاندیشها با هدف افزایش
ظرفیت و افزایش ایمنی
* افزایش تولید شمش فوالدی با اجرای
طرحهای موضعی نظیر سیستم تزریق
اکسیژن-کک-آهک در کورههای  1و 2
* نصب و راهاندازی کوره پاتیلی جدید
شماره ۴
* بهبود کیفی قراضه و به ویژه آهن
اسفنجی تولیدی با روش تزریق گاز
طبیعی
* نصب و راهاندازی سیستم نازل چنجر
در هر دو ماشین اسلب و افزایش ذوب
بر تاندیش
همانگونه که از عوامل متنوع و موثر
پیداست ،دستیابی به این هدف بدون
تالش و همکاری تنگاتنگ همه
واحدهای مجموعه فوالد خوزستان؛ از
واحد خرید گرفته تا واحدهای تولید
و نت بخش های مواد اولیه ،احیا و
فوالدسازی ممکن نبوده است.
چالشهای پیش روی واحد نسوز به
قرار زیر است:
* بازنشستگی و کمبود سرمایه انسانی
در تمام رده های سازمانی و عدم امکان
جانشین پروری
* خروج نیروی انسانی از واحد نسوز به
دلیل فشردگی و سختی طبیعت کار
* نوسان کیفی مواد نسوز ناشی از
نوسانات قیمت ارز و عدم دسترسی
تامین کنندگان به مواد مناسب
*اجـرای عـملیات های نسـوزکاری در
سایت تولیدی و در شرایط پر استرس به
دلیل نبود سایت مجزا
* عدم وجود پرهیترهای کافی و با
تکنولوژی روز جهت گرم آرایی پاتیل ها
و تاندیش ها
منابع:
*کاتالوگمعرفیشرکتفوالدخوزستان
*آمارها از سایت worldsteel.com
*Global Refractories Market -Magmin2015

چگونگی تعمیر و نگهداری نقش به سزایی در افزایش طول عمر و
هزینههای ساختمان در زمان بهرهبرداری دارد.
روح اله علیپور رئیس نت ساختمانهای غیر صنعتی شرکت فوالد خوزستان
در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی اظهار داشت :تمامی ساختمانها پس از
ساخت ،نیاز به تعمیر و نگهداری دارند.
وی تصریح نمود :چگونگی تعمیر و نگهداری نقش به سزایی در افزایش طول عمر
و هزینههای ساختمان در زمان بهرهبرداری دارد .در اثر اعمال سیستم مناسب
نگهداری ،از انجام تعمیر در سطح وسیع جلوگیری شده و در نتیجه از هزینههای
قابل توجه تعمیر در سطح وسیع کاسته میشود.
علی پور در ادامه گفت :بکارگیری یک سیستم مناسب برای انجام نگهداری
ساختمانها بسیار با اهمیت است .تمامی این عوامل ایجاب می کند که یک
سیستم مناسب از مرحله مناقصه تا مرحله اجرا در عملیات تعمیر و نگهداری
ایجاد شود.
وی افزود :در نهایت ،دوره تعمیر و نگهداری ساختمان در حدود نود و پنج درصد
دوره حیات یک ساختمان را به خود اختصاص میدهد .با اعمال یک سیستم
مناسب در بخش تعمیر و نگهداری نه تنها میتوان کیفیت ساختمان را افزایش
داد ،بلکه امکان بهینهسازی هزینهها نیز فراهم میشود.
رئیس نت ساختمانهای غیرصنعتی درباره اهمیت نگهداری و تعمیرات واحد
اذعان داشت :تعمیر و نگهداری ساختمان و مدیریت آن از اهمیت ویژهای
برخوردار میباشد .واحد نگهداری و تعمیرات در شرکتهایی که به دنبال
رسیدن به تعالی هستند با چالشهای بسیاری مواجه می شوند .اولین قدم
در ساختن یک برنامه مدیریت نگهداری و تعمیرات موفق ،شناسایی و اولویت
بندی حوزههای کلیدی است که باید در ابتدای این مسیر مورد توجه قرار گیرند.
علی پور در تعریف علمی عملیات نگهداری و تعمیرات ،انواع روشها و مراحل
انجام آن و همچنین رویکرد و پشتیبانی سازههای شرکت فوالد خوزستان،
تاکید داشت :در نت ساختمانهای غیر صنعتی شرکت فوالد خوزستان با
مجموعهای از فعالیتها و عملکردهای برنامهریزی شده که هر کدام وظیفه
عملیاتی خاصی را دنبال میکند همچون :نگهداری و تعمیرات برنامهریزی شده
( ،)Planned Maintenanceنگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive
 ،)Maintenanceنگهداری و تعمیرات اصالحی (،)Corrective Maintenance
نگهداری و تعمیرات پیشبینانه ( ،)Predictive Maintenanceنگهداری و
تعمیرات اضطراری ( )Emergency Maintenanceو چند مورد دیگر روبرو
هستیم .این فعالیتها از نظر اکثر متخصصین به عنوان اثربخشترین روش نسبت
به هزینهها ،برای ایجاد و توسعه استراتژیهای نت میباشد.
وی افزود :بهرهگیری مناسب از این روش با دستیابی سریع به بهبودی پایدار
در زمینههای گوناگون همراه است .افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات ،بهبود
وضعیت کیفی سازهها ،کاهش سوانح با پیامدهای ایمنی و زیست محیطی از
جمله دستاوردهای مهم بهکارگیری نت مبتنی بر قابلیت اطمینان میباشد.
علی پور با اشاره به دوران تحریم گفت :واحد نت ساختمانهای غیرصنعتی
در دوران تحریم این تهدید را به فرصتی بیبدیل تبدیل کرده و باعث شده که
بسیاری از پروژهها نه تنها متوقف نشود ،بلکه ادامه یابد و به پایان برسد.
رئیس نت ساختمانهای غیر صنعتی در پایان با تشکر از تالش شبانه روزی
همکاران خود در این واحد ،حمایت های مدیرعامل و بهرهگیری از نیروی انسانی
باتجربه ،متعهد و کارآمد ،استفاده از ابزارهای به روز شده و برنامه ریزی مدون برای
انجام کار را در موفقیت های حوزه وظایف خود موثر دانست.

نشریه داخلی شرکت فوالد خوزستان
حسن قره باغی منش

انتظار پور عاطف
جمیله باوی
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با حضور مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی برگزار شد؛

نشست تخصصی کمیته فنی فوالد متناظر سازمان بین المللی ISO TC17
شست تخصصی کمیته فنی فوالد
متناظر سازمان بین المللی ISO
 TC17با حضور مدیرکل دفتر
مطالعات تطبیقی و مشارکت در
تدوین استانداردهای بین المللی
و هیات همراه و به ریاست محمود
اکابر مدیر تضمین کیفیت شرکت
فوالد خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی،
نشست یادشده با حضور امیر حسین
کلورزی مدیر بازرسی جوش و
تستهای غیرمخرب فوالد خوزستان
و گروهی  ۱۵نفره از سازمان ملی
استاندارد ایران ،سازمان استاندارد
خوزستان ،دانشگاه شهید چمران اهواز
و شرکت فوالد مبارکه به سرپرستی
رضا قیصی پور رییس سازمان ملی
استاندارد خوزستان ،روز چهارشنبه
 ۲۷آبان ماه  ۱۴۰۰در سالن کنفرانس

مهمانسرای نور مجتمع دویست
دستگاه انجام شد.
در سازمان جهانی استاندارد کمیتههای
فنی ،گروههای فنی Technical
 Committeesهستند که در
زمینههای خاص مسئولیت برنامهریزی
و پایش استانداردها را بر عهده دارند.
کمیته فنی فوالد  ISO TC17از سال

 ۱۹۴۷میالدی مقارن با  ۱۳۲۶شمسی
با هدف استانداردسازی در حوزهی
«فوالد ریخته شده ،کار شده و شکل
داده شده به روش سرد و نیز شامل
شرایط فنی تحویل لولههای فوالدی
برای مقاصد تحت فشار» در سازمان
 ISOتاسیس شده و هم اکنون دبیرخانه
آن در کشور ژاپن مستقر است.

محمود اکابر مدیر تضمین کیفیت
شرکت فوالد خوزستان و نایب رییس
کمیته فنی متناظر فوالد  TC17در
گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی
اظهار داشت :ایران در  TC17عضو
فعال است و ب ه عنوان یکی از اعضای
اصلی سازمان جهانی استانداردسازی
این فرصت را در اختیار دارد تا با اتکا
بر توان علمی و فنی اندیشمندان
و متخصصان ،با ارائه نقطه نظرات
کاربردی و نیز با رویکرد شناساندن
توانمندیهای خود به جامعه جهانی
و دفاع از منافع و مصالح ملی در این
عرصهبهطورموثرینقشآفرینینماید.
وی افزود :ایران در حوزه فوالد در قالب
کمیته فنی  TC17درخشش قابل
توجهی داشته و با وجود محدودیتهای
فراوان ،در خصوص تدوین و بازنگری
استانداردهای بینالمللی (فعالتر از

کشورهای پیشرفته صنعتی) مشارکت
نموده است .این کمیته به مدت  ۸سال
به عنوان کمیته برتر توسط سازمان ملی
استاندارد برگزیده شده است.
اکابر در پایان سخنان خود افزود :در این
نشست ضمن ارائه طرحهای تحولی
به مدیر کل دفتر مطالعات تطبیقی
و مشارکت در تدوین استانداردهای
بین المللی ،مقرر گردید ،دستاوردهای
کمیته جهت توسعه در حوزههای
مختلف جمع بندی و به شیوه مناسب
تجربیات آن با همکاری و مشارکت
سازمان ملی استاندارد ایران و سایر
متخصصین به سایر کمیتههای فنی
متناظر منتقل شود.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،پیش
از جلسه یاد شده ،اعضا از سایت
صنعتی و خطوط تولید شرکت فوالد
خوزستان بازدید کردند.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج؛

ط عمومی فوالد خوزستان با فرمانده حوزه بسیج کارگری شهید بقایی دیدار کرد
مدیر رواب 
ط عمومی شرکت فوالد
مدیر رواب 
خوزستان به مناسبت گرامیداشت
هفته بسیج به دیدار فرمانده حوزه
بسیجکارگریشهیدبقاییرفت.
ط عمومی،
به گزارش خبرنگار رواب 
ط عمومی
غالمرضا فروغینیا مدیر رواب 
و هیات همراه یکم آذرماه  ۱۴۰۰به
مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با
حضور در دفتر حوزه مقاومت بسیج
شهید بقایی با حمیدرضا توکلی زاده
فرمانده این حوزه دیدار کردند.
در این دیدار صمیمی ،توکلی زاده
بسیج را یادگار بنیانگذار انقالب
اسالمی دانست و افزود :امروز
جایگاه بسیج به زمان و مکان و رده
سازمانی منحصر نیست .هر کس در
هر جایگاهی خدمت صادقانه کند،
بسیجی است .روزی که امام خمینی

(ره) با درایت و آیندهنگری ،یک سال
پیش از شروع جنگ تحميلی ،فرمان
تشکیل بسیج را صادر کردند ،هیچ
کس تصور نمیکرد نهال بسیج در
جنگ تحمیلی جانانه در مقابل دشمن
بعثی دفاع کند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید
بقایی فوالد خوزستان در ادامه
گفت :با پایان جنگ ،کار بسیج تمام
نشد و این نهاد مردمی با حضور در
مناطق جنگی ،شروع به بازسازی و
فعالیتهای عمرانی نمود .هر کجا

که نیاز به خدمترسانی همگانی
باشد ،بسیج در صف اول قرار دارد.
سیل ،زلزله ،کمکهای مومنانه و هر
ت منجر
فعالیتی که به رفع محرومی 
شود ،نقشی از بسیج و بسیجی را در
خود دارد.
ط عمومی
غالمرضا فروغینیا مدیر رواب 
فوالد خوزستان با اشاره به رشادتهای
بیبدیل بسيجيان در طول هشت
سال دفاع مقدس گفت :در حالی که
هنوز چند صباحی از پیروزی انقالب
اسالمی نگذشته بود ،رژیم بعث عراق
فکر تجاوز به خاک کشورمان به سرش
افتاد و به خیال خام ،قصد داشت ظرف
سه روز خوزستان و یک هفته ایران را
اشغال کند .اما در محاسباتش غیرت،
مردانگی و دلیری بسيجيان را نادیده
گرفت بود .بسیجیان سلحشور به

فرمان حضرت امام خمینی (ره) برای
دفاع از خاک و ناموس ،از جایجای
کشور راهی مناطق جنگی شدند.
ی نیا در پایان سخنان خود با
فروغ 
بیان اینکه نهاد بسیج از دل جامعه
رشد کرده است ،افزود :بسیجیان در
هر لحظه گوش به فرمان مقام معظم
رهبری هستند و صالبت بسیج حاصل
سازماندهی منظم ،روحیه ایثارگری،
ی منت و مجاهدت
خدمترسانی ب 
است .در مقولههای مختلف امنیتی،
دفاعی ،سازندگی و کمکرسانی به
آسيبدیدگان ،بسیج همواره فعال
ظاهر شده است .بسيجيان فوالد
خوزستان عالوه بر حضور موثر در
مجموعه ،در فعالیتهای مختلف که
منشا خدمت دارند ،حضوری پر رنگ
دارند.

با همکاری شرکت فوالد خوزستان انجام شد؛

ویزیت رایگان پزشکان متخصص و فوق تخصص در اهواز

ویزیت رایگان پزشکان متخصص
و فوق تخصص در اهواز با همکاری
شرکت فوالد خوزستان انجام شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،این
گروه پزشکی شامل متخصص جراحی
مغز و اعصاب ،جراحی ارتوپدی ،گوش و
حلق و بینی ،زنان و زایمان ،داخلی مغز
و اعصاب ،فیزیوتراپی ،داخلی و اطفال
با مدیریت دکتر رضا جباری متخصص
جراحی مغز و اعصاب ،دیسک و ستون

فقرات به مدت 14سال است که به مناطق
محروم رفته و ارائه خدمات مینمایند.
دکتر جباری در گفت و گو با خبرنگار
روابط عمومی اظهار داشت :در راستای
خدمترسانی به اقشار محروم و ویزیت
بیماران خوزستانی در شهرستان اهواز
حضور یافتیم .این امر با همکاری
شرکت فوالد خوزستان و مدیرعامل
جهادی این مجموعه جناب مهندس
ابراهیمی تحقق یافت.

جباری در ادامه بیان داشت :حاصل این
سفر ویزیت و درمان سرپایی بیماران،
معرفی به مراکز درمانی محل فعالیت
پزشکان گروه و یا انتقال به تهران برای
بیماران نیازمند به جراحی است.
وی افزود :این سفرها سابقهی  ۱۴ساله
داشته که ابتدا از استان خوزستان و اکنون
سراسر کشور و به صورت دو بار در هر ماه
انجام میشود .البته هر فصل یک سفر به
استان خوزستان اختصاص دارد که در هر
سفر زحمت پذیرایی از گروه بر عهدهی
شرکت فوالد خوزستان قرار دارد .البته ما
به دنبال استقرار یک پایگاه درمانی ثابت
در شرکت فوالد خوزستان هستیم که
متخصصان مختلف بتوانند ارائه خدمات
بیشتریبهبیماراننمایند.

وی در پایان سخنان خود گفت :شایسته
است از مدیرعامل و کارکنان شرکت
فوالد خوزستان ،برای در اختیار قرار
دادن تمامی امکانات جهت ارائه خدمات
به مراجعه کنندگان کمال تشکر و
قدردانی را داشته باشم.
گفتنی است ،دکتر رضا جباری متولد
 ۱۳۶۱در شهرستان مسجدسلیمان،
فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی
تهران که به واسطه جراحیهای رایگان
بیماران کم درآمد و ناتوان در سراسر
کشور ،به عنوان یک پزشک جهادی
شناخته شده است .وی دارای رتبه
برتر بورد تخصصی جراحی مغز و
اعصاب و ارائه دهنده مقاالت متعدد
در سمینارها ،مجالت و نشریات

با همت واحد ارتباطات منطقهای و امور اجتماعی شرکت فوالد خوزستان انجام شد؛

توزیع اقالم آموزشی در میان دانش آموزان روستاهای زلزله زده شهرستان اندیکا
کارکنان تالشگر واحد ارتباطات منطقهای و
امور اجتماعی شرکت فوالد خوزستان با گذر
از جادههای صعبالعبور روستاهای شهرستان
اندیکاوباحضوردرجمعدانشآموزانمناطقزلزله
زده ،اقدام به توزیع بستههای آموزشی نمودند.

زاوش امینزاده مسئول واحد ارتباطات منطقهای و
امور اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی
اظهار داشت :این اقدام به دستور مدیرعامل محترم
و در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکت
فوالد خوزستان انجام شد.
شایان ذکر است  ،این طرح با توجه به روند حضوری
شدن کالسهای درس در دیگر مناطق محرومنیز
ادامه خواهد داشت.

داخلی و خارجی ،مسلط بر جراحی
نوروآندوسکوپی مغز برای درمان
تومورهای داخلی بطنی ،هیدروشمالی
و غیره ،مسلط بر جراحی آندوسکوپی
قاعده جمجمه و جراحیهای مختلف
و پیچیده مغز شامل انواع تومورهای
مغزی ،بیماریهای عروق (واسکولر)
مغز ،جراحی اپمالپسی ،اعصاب محیطی
و همچنین مسلط بر جراحی مختلف و
پیچیده ستون فقرات میباشد.
این گزارش حاکی است ،گروه پزشکی
یاد شده روز پنج شنبه  ۲۷آبان در
حسینیه آیت اهلل کعبی و روز جمعه
 ۲۸آبان ماه  ۱۴۰۰در درمانگاه عالج
گلستان به ارائه خدمات پزشکی به
مراجعه کنندگان پرداختند.

عارف عبادی

قرعه کشی شرکت کنندگان در وبینار آموزشی
«واکسن کرونا؛ آری یا خیر!؟ » برگزار شد

قرعهکشی شرکتکنندگان در وبینار آموزشی « واکسن کرونا؛ آری یا
خیر!؟» با حضور جعفر جنامی نیا مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی،
موسی بهاءالدینی دبیر ستاد اقامه نماز و جمعی از کارکنان شرکت فوالد
خوزستان ،روز دوشنبه  ۱۷آبان ماه  ۱۴۰۰در مسجد حضرت رسول اکرم (ص)
این شرکت برگزار شد.
وبینار آموزشی یادشده که در مهرماه برگزار شده بود  ،یکی از سلسله برنامههای
آموزشی است که مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی در راستای آگاهی بخشی
و دانش افزایی کارکنان طراحی و اجرا میکند.
در این مراسم به قید قرعه از بین شرکت کنندگانی که در وبینار یادشده حضور
داشتند ،تعداد  ۱۰نفر انتخاب شدند که اسامی آنها به شرح زیر است :سید احمد
مرعشی ،محمدطاها ساعدی ،مهدی ثابتی قهفرخی ،کاظم دارمی ابراهیمی ،حسن
سواری ،حبیب عموری ،محمود یاقوت پور ،سیدمحمد حسینی اصل ،محمدعلی
احمد رضایی ،هادی ناصری.
این گزارش حاکی است ،در آینده نزدیک از همكاران نامبرده ،برای حضور در واحد
آموزش و توسعه منابع انساني و دريافت هدیه خود ،دعوت خواهد شد.

مدیرعامل فوالد خوستان در تمرین فوالد مردان
حضور یافت

ن ابراهیمی مدیرعامل ،علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل
امی 
در امـور سـتادی و مسئولیتهای اجتمـاعی ،حمیـدرضا گرشاسبی
مدیرعـامل باشـگاه و هـیات همراه در تمـرین فـوالد مردان حضـور
یافتند.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه
فرهنگی ورزشی فوالد خوزستان ضمن تشکر از حمایت مدیرعامل ،هیات مدیره
شرکت و هیات مدیره باشگاه ،از همدلی و همقسم شدن تمام اعضای تیم برای
موفقیت و تالش برای شادی مردم خوزستان و کارکنان تالشگر شرکت فوالد
خوزستان سخن گفت.
در ادامه امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان ضمن خوشآمدگویی به
کادر فنی جدید و تشکر از کادر فنی سابق در جمع اعضای تیم فوالد گفت:
مالک اصلی این باشگاه مردم خوزستان هستند ،دلخوشی این مردم به باشگاه
فوالد و ساقهای شماست و انتظار داریم که با تمام توان برای مردم خوزستان
بجنگید.
وی ادامه داد :امیدواریم برای آبرو و حیثیت باشگاه فوالد ،تمامی اعضای
مجموعه با غیرت همیشگی خود تالش کنند و عالوه بر موفقیت بتوانند جام
اخالق را در میدان مسابقه کسب نمایند .مشارکت از دو بُعد همدلی و هم
فکری تشکیل شده و قطعاً با حضور آقای گرشاسبی مدیرعامل باتجربه و کاردان
باشگاه و آقای نکونام به عنوان سرمربی ،این مشارکت به طور کامل انجام خواهد
شد و اتفاقهای خوب و بزرگ را با کمک هم رقم خواهیم زد.

تقدیر راه آهن شرق از عملکرد شرکت فوالد لجستیک

شرکت چند وجهی فوالد لجستیک به عنوان یکی از برترین
شرکتهای حمل و نقلی ریلی در ایران مورد تقدیر راه آهن شرق
ایران قرار گرفت.
دکتر علی قبادی ،مدیرعامل شرکت چند وجهی فوالد لجستیک با بیان این
موضوع اظهار داشت :با توجه به سیاستهای اتخاذ شده در مجموعه ،همچنین
حمایتهای مدیرعامل و هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان ،تصمیم بر
افزایش حمل ریلی گرفته شد.
از عوامل مهم و تاثیرگذار در این تصمیم میتوان به کاهش هزینه ،صرفهجویی
در مصرف سوخت ،حمل با تناژ باال و تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز شرکت
فوالد خوزستان ،اشاره نمود.
وی افزود :با توجه به گزارش و رصد آمار بارگیری شرکت چند وجهی فوالد
لجستیک از سوی مدیریت راه آهن به ویژه راه آهن شرق ،عملیات بارگیری از مبدا
سنگان و خواف به مقصد جنوب کشور ،در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته
 ۴/۲۱درصد افزایش داشته است.
قبادی در ادامه گفت :تقدیر این مجموعه از سوی راه آهن ،وابسته به عواملی همچون
تیمهای عملیات ریلی ،فنی و مهندسی ،بازرگانی قوی و متخصص در این زمینه
و همچنین عملکرد موثر نماینده مستقر در منطقه شرق بوده است .شرکت چند
وجهی فوالد لجستیک با داشتن این پتانسیل و توانمندیها توانست به این عملکرد
عالی دست پیدا کند.
قبادی ضمن تشکر از همکاری و هماهنگی مدیران شرکت فوالد خوزستان و راه
آهن جمهوری اسالمی ایران و همچنین کارکنان تالشگر شرکت چندوجهی فوالد
لجستیک ،این مهم را نقطه عطفی برای شناساندن اهمیت و مزایای حمل ریلی
نسبت به جادهای دانست.
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