شعار سال  1400گروه فوالد خوزستان:

تکميل زنجيره ارزش و توليد پايدار با تمرکز بر اجراي
طرحهايتوسعه،ايمني،محيطزيستوبهداشت
محيطکاروارتقايجايگاهسرمايههايانساني

نشریه داخلی شرکت فوالد خوزستان

در آیین اختتامیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران انجام شد؛

امضایچهارتفاهمنامههمکاری
با فوالد خوزستان به ارزش  ۱۳میلیون یورو

سومین جشنواره و
نمایشگاه ملی فوالد ایران
با رویکرد بومیسازی و
توسعه فناوری برگزار شد

سومین جشنواره و نمایشگاه ملی
فوالد ایران با رویکرد بومیسازی و
توسعه فناوری برگزار شد.
به گــزارش خبرنــگار روابطعمومی،
ســومین جشــنواره و نمایشگاه ملی
فوالد ایران با حضــور تولیدکنندگان
و تامینکننــدگان زنجیــره آهــن و
فوالد کشــور با رویکرد بومیسازی و
توسعه فناوری و به منظور بهرهبرداری
حداکثــری از توانمندیهــای داخلی
زنجیره آهن و فوالد کشــور از سنگ
آهن تا محصول نهایــی از  19لغایت
 21بهمن ماه  1400در هتل المپیک
تهران برگزار شد.
در آیین افتتاحیه علی آقامحمدی ،مدیر
گروه دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری
تحریم را فرصت مناسبی برای پرداختن
به توان تولیدکنندگان داخلی دانست و
افزود :راههای ارتباط اقتصادی کشور با
تحریم بسته شــد و تحریمکنندگان با
خروج از برجام تصور میکردند کار ایران
از نظر اقتصادی به پایان خواهد رسید.
امروز بر همه مشکالت و تحریمها غلبه
کردیم تا کشور به آسایش برسد.
صفحه 2

جشنواره ملی فوالد؛
بازتاب شعارهای ملی در
کالبد سخت کرونا

غالمرضا فروغی نیا
مدیر روابط عمومی

در حالیکــه بازهم کرونا با ســویه
«اومیکرون» هرگونه تجمعی را در
هالــه ای از ابهام فرو بــرده بود اما
سرانجام انجمن تولید کنندگان فوالد
ایران با رعایت پروتکل های بهداشتی
و فهم باالی شرکت کنندگان و غرفه
داران توانست در سردی زمستان و
فضای تردید ،رونقی در روح و روان
صنعتگران عرصه فوالد محقق سازد.
در این میان همکاری «سازمان ایمیدرو
و انجمــن تولیدکنندگان فــوالد ایران»
به عنوان قوام این رویداد ملی توانســت
جمع کثیری از تولید کنندگان و تامین
کنندگان زنجیره فــوالد را دور هم گرد
آورد و انــرژی ویــژه ای در میان آن ها
بدماند .یقینا نفس برگزاری این رویداد با
همه مالحظات محافظه کارانه بهداشتی
در پایان توانست حاصل قابل اعتنایی به
عنوان دستاورد در اختیار صاحبان صنایع
معدنی و فوالدی قرار دهد.
در این راستا«انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران» پس از ســه دوره اجرای این پروژه
ملی  ،حاال نشان داد که می تواند ستون
خیمه صنعت فوالد باشد و این مشروعیت
و شــخصیت را در قوام انجمن مذکور به
خوبی می توان دریافت .
بیتردید پس از این فرآیند مهم ســطح
انتظارات روز به روز از انجمن باالتر خواهد
رفت کما اینکه جایگاه این تشکیالت در
بدنه تصمیم گیر و برنامه ریزی کشــور
به تدریج توســعه خواهد یافت .چنانچه
اینک نیز این دستگاه صنفی توانسته به
عنوان مرجعی سازنده و متکی به راه های
منطقی و علمی از شرایط صنعت فوالد در
کشور ،یک مشاور تمام عیار برای بهینه
ســاختن تولیدات در آمایش سرزمین
ایران قلمداد شود.
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شرکت فوالد خوزستان چهار تفاهمنامه
همکاری بــه ارزش  ۱۳میلیون یورو با
توليدکنندگان داخلی امضا کرد.
به گــزارش خبرنــگار روابطعمومی فوالد
خوزســتان ،در مراســم پایانی ســومین
جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران،
با حضــور جمعی از مدیران شــرکتهای
فوالدی و مدیرعامل فوالد خوزستان ،چهار
قرارداد همکاری به ارزش  ۱۳میلیون یورو با
تولیدکنندگان داخلی به امضا رسید.
ســاخت قالب تاپزون ریختهگری اسلب به
ارزش  ۴۳۳هــزار یورو ،ســاخت آجرهای
خط سرباره منیزید گرافیتی فیوز به ارزش
یک میلیــون و  ۲۰۰هزار یورو ،تفاهمنامه
مشــارکت در توســعه دانش فنــی تولید
کاتالیســتهای نســل جدید ریفورمینگ
احیا مســتقیم به ارزش ده میلیون یورو و
ســاخت دلتای مس کوره قوس الکتریکی
به ارزش  ۲۸۶هزار یورو ،تفاهم نامه هایی
بود که با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل
فوالد خوزستان و مدیران عامل شرکتهای
سازنده به امضا رسید.
در روز پایانی سومین جشنواره و نمایشگاه
ملی فوالد ایران؛

متخصصانشرکتفوالدخوزستان
ششکارگاهتخصصیبرگزارکردند
2

در آیین افتتاحیه سومین جشنواره و نمایشگاه
ملی فوالد ایران:

کتاب بومیسازی فوالد خوزستان
به مدیر گروه دفتر اقتصادی مقام
معظم رهبری اهدا شد
2

وقتی تهدید محدودیتهای انرژی در فوالد خوزستان به فرصت تبدیل میشود؛

تداوم اجرای طرحهای توسعه فوالد خوزستان در سایه محدودیتهای انرژی
با اجرای موفقیتآمیز طرحهای
توســعه در فوالد خوزستان،
تهدید محدودیتهای انرژی به
فرصت تبدیل شد.
میثم شــهنیانی معاون برنامه ریزی
و اجــرای پروژههای شــرکت فوالد
خوزســتان در گفتگو بــا خبرنگار
ط عمومی با اعالم این مطلب به
رواب 
تشریح جزئیات اقدامات مستمر انجام
شــده در طرحهای توسعه در زمان
محدودیتهای انرژی اعمال شده به
تولید پرداخت.
وی گفت :این اقدامــات پروژههای
مهمی مانند پروژه پســت مقســم
 ۴۰۰کیلوولت که در مراحل پایانی
کار خود ،مدت ها به واســطه وجود
بخشــی از دکلهــای فشــار قوی
معارض ،متوقف شده بود را بار دیگر
فعال نمود.
شهنیانی افزود :دکلهای برق فشار
قوی میبایست با اعمال بیبرقی به
شــرکت و اجرای واریانت خط ۲۳۰
کیلو ولت پست برق اهواز دو جابجا
میشــدند .در شــرایطی که اعمال
محدودیت گاز و برق تهدیدی برای
تداوم تولید بود ،با همکاری معاونت
بهرهبرداری و بسیج نیروهای پیمانکار،
مشاور و کارفرما در یک کار گروهی
هماهنگ و شــبانهروزی ،تهدید را
به فرصت تبدیــل کردیم و از تاریخ
چهارم بهمن ماه به مدت  ۶شبانهروز،
خطوط  ۲۳۰کیلو ولت شماره ۸۲۸
و  ،۸۲۹ورودی پست صنایع فوالد از

پست اهواز  ،۲از مسیر جدید واریانت
با موفقیت برقرار شدند.
شــهنیانی در مــورد مهمتریــن
ویژگیهای اجرای طرح گفت :طرح
پســت  ۴۰۰کیلو ولت ،از سه پروژه
اصلی :پست مقسم  ۴۰۰کیلو ولت
آرنا ،توســعه پست اهواز  ۲و احداث
خط  ۴۰۰کیلو ولت از پست اهواز ۲
تا پست  ۴۰۰به طول  ۱۸کیلومتر را
شامل میشود ،که از پروژه های مهم
طرح پایداری تولید فوالدخوزستان
به شمار میآید .بهره برداری از این
طرح عالوه برافزایش پایداری شبکه
برق ،باعــث افزایــش دیماند برق
شرکت تا  ۸۵۰مگاوات خواهد شد.
وی اظهار داشــت :امید که با اتمام
فعالیتهای تکمیلی این سه پروژه
در نیمه اول ســال  ۱۴۰۱شــاهد
بهره منــدی از مزایای آن و کاهش
محدودیتهای برقی باشیم.
معــاون برنامــه ریــزی و اجــرای
پروژههای شرکت فوالدخوزستان از
جمله فعالیتهای مهم دیگری که در
حوزه اجرای طرحهای توســعه و در
زمان محدودیتهای گاز و برق اجرا
شــدند ،این چنین نام برد :عملیات
نصب تابلوهــای  ۳۳و  ۶.۶کیلوولت
کوپلر و رایزر مربوط به پروژه توسعه
پســت  ۸۰۰به مدت  ۸ســاعت در
توقف مشترک فوالدسازی ،عملیات
انتقال بار فیدرهای پست زمزم  ۲به
ســوئیچگیر جدید مربوط به پروژه
تکمیل و راه اندازی سوئیچگیر ۳۳

میثم شهنیانی
معاون برنامه ریزی
و اجرای پروژهها

کیلوولت پست اصلی برق به مدت ۳
ساعت ،اتمام پروژه ارتقای سیستم
دبل دکرولراسکرین گندله سازی ۲
که این پروژه در توقف تولید به مدت
 ۵شــبانه روز بصورت ۲۴ساعته و با
طرح نصب و راه اندازی شوتهای تاور
 ۱۸با استفاده از توقفات سالیانه واحد
زمزم  ۲انجام شد.
شــهنیانی گفــت :در پایــان الزم
اســت از حمایتهای مدیرعامل و
همکاران عزیز در واحدهای مختلف
بهرهبرداری ،بازرسی و نظارت ،ایمنی،
و عزیزان در طرحهای برق ،مواد اولیه
و فوالدسازی از پیمانکاران ،مشاوران
و کارفرما و به ویژه مدیران پروژه این
نواحی که در این شــرایط سخت به
میدان آمدند و از محدودیت اعمال
شده به تولید ،فرصتی برای اجرای
طرحهــا خلــق نمودند ،تشــکر و
قدردانی نمایم.

دیدار نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی با مدیرعامل فوالد خوزستان
نماینده مردم شوش در مجلس
شورای اســامی با مدیرعامل
فوالد خوزستان دیدار کرد.
ط عمومی،
به گزارش خبرنــگار رواب 
بعمیرنمایندهمردمشوش
محمدکع 
در مجلس شورای اسالمی ،با حضور در
دفتر امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد
خوزستان ،با وی دیدار کرد.
ابراهیمی در این دیدار ضمن تبریک
والدت حضرت علی (ع) ،تولید پایدار
و عمل به مسئولیتهای اجتماعی را

راهبرد اصلی فوالد خوزستان دانست
و افزود :سیاستهای فوالد خوزستان
مبتنی بر تولید پایدار و ثروتآفرینی
است .یکی از مهمترین راهبردهای
فوالد خوزستان جذب نیروهای بومی
و تعریف طرحهای توســعه است .به
منظور اجرای کامل این سیاست به
شــرکتهای تابعه دستور داده شده
کــه در فعالیتهــای پیمانکاری از
نیروهای بومی استفاده شود.
ب عمیر نماینده
در ادامــه محمد کع 

مــردم شــوش در مجلس شــورای
ت فوالد خوزستان را یک
اسالمی ،شرک 
بنگاه اقتصادی موفق دانست و افزود:
وجود شرکتهای صنعتی در استان
خوزســتان ،باعث رونق و بکارگیری
جوانان منطقه در مشــاغل مختلف
میشــود .شــرکت فوالد خوزستان
همواره در مسیر توسعه گام برداشته
است .انتظار داریم در جذب نیروهای
بومی و بکارگیری در طرح های توسعه
بهمانندهمیشهعملکند.

تقدير مديركل حفاظت
از محيط زيست استان
از شركت فوالد خوزستان
2

تندیس واحد نمونه صنعتی
و کارگر نمونه صنعتی در جشنواره امتنان
به شرکت فوالد خوزستان رسید

به همت اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ،آیین تجلیل از
کارگران ،گروه های کار و واحدهای نمونه خوزستان برگزار شد
و تندیس واحد نمونه صنعتی و کارگر نمونه صنعتی در جشنواره
امتنان به شرکت فوالد خوزستان اهدا شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ۱۷ ،بهمن ماه  ۱۴۰۰و همزمان با دهه
فجر ،سی و سومین جشنواره امتنان با حضور رضا نجاتی معاون
مبارک 
سیاسی و رضا فتوحی معاون اقتصادی استاندار ،ارسالن غمگین مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خوزستان ،علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام
مدیرعامل فوالد خوزستان در امور ستادی و مسئولیت های اجتماعی
و جمعی از مدیران عامل شــرکتها ،سازمانها و کارگران نمونه استان
خوزستان در سالن همایشهای ساختمان شهید دقایقی اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان برگزار شد.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان خوزستان در این همایش
گفت :انگیزه بخشــی ،اعتماد آفرینی و ترویــج روح صداقت و همدلی
در جامعه کار و توجه بیشــتر به مسائل جامعه ،نیازها و انتظارات قشر
کارگری ،ایجاد زمینه و فضای مناسب برای رشد و پرورش نیروی کار و
نقش آفرینی و تاثیرگذاری نخبگان جامعه کار و تالش در روند توسعه از
جمله اهداف برگزاری جشنواره امتنان است.
ارسالن غمگین افزود :این جشنواره هر ساله با هدف تجلیل از کارگران،
گروههــای کاری و واحدهای نمونه و به منظور ترویج و تقویت فرهنگ
کار و در دو مرحله استانی و کشوری و در سه بخش :صنعت ،خدمات و
کشاورزی انجام میشود.
صفحه 2
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امام على عليه السالم:
مؤثّرترين وسيله جلب رحمت خدا اين است كه خيرخواه همه مردم باشى

سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران
با رویکرد بومیسازی و توسعه فناوری برگزار شد

ادامه مطلب از صفحه نخست
وی در ادامــه گفت :فوالد یک صنعت
صنعتساز است .شــرکتهای بزرگ
فوالدی و معدنی با تعریف دهها پروژه به
ارزش چند ده هزار میلیارد تومان نشان
دادند ،در مســیر بیاثر کردن تحریمها
گام برداشــتهاند .فناوری و علم باید در
زنجیرههای اقتصادی جاری شود و در
سطح جهانی مطرح شود.
آقامحمدی با بیــان اينکه در بازارهای
جهانی شــرکتهای فــوالدی نباید با
هم رقابت کنند ،افزود :همبســتگی و
در کنار هم بودن شــرکتهای فوالدی
در بازارهــای بینالمللی به همافزایی و
ارزآوری ختم میشود.
بهرامسبحانیرئیسانجمنتولیدکنندگان
فوالد ایران از پیشبرد اهداف صنعت فوالد
با وجود تحریمها گفت و اظهار داشــت:
تولید فوالد کشــور  ۳۰میلیــون تُن و
ظرفیت نصب شده  ۴۰میلیون تُن است
و ایران در رده دهم تولیدکنندگان فوالد
دنیا قــرار دارد .اگر محدودیتهای انرژی
برداشته شوند و زیرساختها و مواد اولیه
اجازه دهد ،میتوانیم به تولید  ۴۰میلیون
تن دست یابیم.

وی افــزود :محدودیتهــای انرژی ،به
صنعت فوالد کشــور آسیب وارد کرده
و بــا وجود اینکه صنعت فوالد کمتر از
 ۵درصد مصرف گاز کشــور را به خود
اختصاص داده است اما گاز این صنعت،
فوری قطع میشود.
در ادامه وجیهاله جعفری رئیس هیات
عامل ایمیدرو ،خواستار پرداختن جدی
صنایع کشور به مقولهی بومیسازی شد
و افزود :در بومیسازی باید به دنبال کاهش
بهای تمام شده باشــیم .ایران توانسته
با تولید متوازن فوالد در کشــور رتبه
دهم جهان را از آن خود کند و ســهم
 ۶۲درصدی تولید فوالد خاورمیانه را در
اختیار داشته باشد .ارزش صادرات فوالد به
بیش از پنج میلیارد دالر رسیده است.
وی در ادامــه گفــت :دســتیابی بــه
فناوریهای جدید از طریق شرکتهای
دانشبنیــان ،میتوانــد بــه کاهش
وابســتگیها به خارج از کشــور منجر
شود .سازمان ایمیدرو نیز بومیسازی را
به طور جــدی در برنامههای خود قرار
داده و تــا به امروز بیش از یک میلیارد
دالر قطعــات و تجهیزات زنجیره فوالد
بومیسازی شده است.

جعفری هدف اصلی برگزاری جشنواره
و نمایشــگاه ملی فوالد را دسترسی به
تامینکننــدگان صنعت و شناســایی
تامینکنندگان جدید دانســت و اظهار
داشت :بومیســازی قطعات در صنعت
فوالد گام بزرگی اســت .در برخی موارد،
مانندالکترودگرافیتیبهدنبالبومیسازی
هستیم.درتالشهستیموابستگیصنعت
فوالد کشور به واردات را قطع کنیم.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،کاهش
نیاز ارزی در تامین قطعات و تجهیزات،
دانش فنی و مهندســی و مواد مصرفی
مورد نیــاز از طریــق ارائه فرصتهای
بومی سازی و ســاخت از دیگر اهداف
این نمایشــگاه بود ،که معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهــوری ،وزارت
صنعــت ،معــدن و تجارت ،ســازمان
ایمیدرو و شرکتهای بزرگ فوالدی و
معدنی در آن مشارکت داشتند.
برپایه این گزارش در روز دوم نمایشــگاه
ملی فوالد ایران ،ســعید عمرانی معاون
دادســتان کل کشــور ضمن حضور در
غرفهی شــرکت فــوالد خوزســتان ،با
توضیحات بهمن تجلیزاده معاون فروش
و بازاریابی ،با فرآیند تولید فوالد آشنا شد.
از طرفــی برخی مدیران شــرکتهای
تامینکننده و مدیران عالی شرکتهای
فوالدی نیز در غرفه فوالد خوزســتان
حاضــر شــدند و در مــوارد مختلفی
همچون:سفارشات،ساخت،بومیسازی،
تامین مواد اولیه ،تجهیزات و مهندسی
معکوس با مدیران و کارشناسان شرکت
به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند.
روز سوم نمایشگاه با امضای ۲۵تفاهمنامه
همکاری میان شــرکتهای فوالدی و
تولیدکنندگان تجهیزات مورد نیاز این
صنعت ،تجليل از تامینکنندگان زنجیره
فــوالد و فعاالن رســانهای در ســالن
همایشهایهتلالمپیکتهرانهمراهبود.
مهدی صادقی نیارکی ،عضو هیات عامل
ســازمان گسترش و نوســازی صنایع
ایران ،اقتصاد مقاومتــی و تابآوری را
مرامنامهی اقتصاد ملی دانست و افزود:
وزارت صمت با توجه به مشــکالت و
مسائل کشــور ،طرح نهضت ساخت
داخــل را آغاز کرد که  ۱۰میلیارد دالر
بودجه به آن تخصیــص یافت .صنایع

تقدير مديركل حفاظت از محيط زيست استان
از شركت فوالد خوزستان

مدیرکل حفاظت از محیط استان خوزستان از عملکرد ارزشمند شرکت
فوالد خوزستان تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،محمد جواد اشرفی مديركل حفاظت از محيط
زيست استان خوزســتان با عليرضا مخبر دزفولی قائم مقام مديرعامل در امور
ستادی و مسئوليتهای اجتماعی ديدار كرد.
در اين جلسه صميمانه كه در مهمانسرای نور دویست دستگاه فوالد خوزستان
برگزار شــد؛ ابتدا عليرضا مخبر دزفولی گزارشــی از پيشــرفت پروژههای مهم
زيست محيطی شركت فوالد خوزســتان ارائه كرد و با اشاره به تشكيل كميته
تخصصی پيگيری طرح جامع زيست محيطی و برگزاری جلسات منظم برای رصد
پروژههای مهم زيست محيطی با حضور معاونين و مديران كليدی ،با محوريت
مديريت  HSEو محيط زيست شركت گفت :همه  ٢٢پروژه مهمی كه هم برای
شركت و هم برای محيط زيست كليدی بودند ،با حمايت مديرعامل و خرد جمعی
تعيين تكليف شدهاند.
در ادامه اين جلسه محمد جواد اشرفی با تقدير از عملكرد ارزشمند در دوره جديد
مديريت شركت فوالد خوزســتان ،اين اقدامات را نشانه عزم جدی اين شركت،
در ايجاد تحول در محيط زيســت و عمل دقيق به مسئوليتهای اجتماعی اين
شركت مهم صنعتی دانست و گفت :حقيقتاً از شنيدن اين گزارش ،خرسند شدم
و اميدوارم روز به روز در اين مسير ،موفقتر از قبل گام برداريد.
در آیین افتتاحیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران؛

کتاب بومیسازی فوالد خوزستان به مدیر گروه
دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری اهدا شد
فوالد ،پتروشــیمی ،نفت و گاز ،خودرو
و نفت و گاز جزو پیشــتازان این حوزه
بودند و میتوانند با سفارشگذاری در
اقتصاد کشور تغییر ایجاد کنند.
نیارکی در ادامه گفت :در سال  ۹۹تنها
صنعتــی که در ایران رشــد اقتصادی
داشــت ،صنعت ســاخت بود .حضور
پررنگ شــرکتهای دانــش بنیان و
ســازندههای تجهیــزات صنعتی در
نمایشگاه ملی فوالد ایران حائز اهمیت
اســت .مفهومــی در وزارت صمــت
به نــام زنجیره ارزش کارخانهســازی
وجود دارد که به کشــور هویت و تاب
آوری و استقامت میدهد .این زنجیره
توسعه خدمات فنی مهندس و توسعه
مغز افزارها در کشــور است .ایران جزو
 ۵کشــور برتر فارغ التحصیالن فنی و
مهندسی است و صنعت فوالد میتواند
در صنعت ســاخت از آنها استفاده و ان
نیروها را بکارگیری کند.
در ادامه مراسم روز پایانی  ۲۵تفاهمنامه
همــکاری میان شــرکتهای فوالدی
و تولیدکنندگان تجهیــزات مورد نیاز
صنعت فوالد با حضور وجیه اله جعفری
رییس هیات عامل ســازمان ایمیدرو،

مهدی صادقینیارکی عضو هیات عامل
سازمان گســترش و نوسازی و مدیران
شرکتهای فوالدی ،در قالب میزهای
داخلیسازی و تعمیق ساخت داخل به
امضا رسید که حاصل آن صرفهجویی
بیش از  ۳۳۶میلیون یورویی خواهد بود.
تجلیل از شــرکتهای تولیدکنندهی
برتر در زمینه مواد اولیه و مصرفی دیگر
بخش مراسم اختتامیه بود.
پایانبخش آییــن اختتامیه ،تجلیل از
فعاالن عرصه رسانه بود که از غالمرضا
ط عمومی شــرکت
فروغینیا مدیر رواب 
فوالد خوزســتان در کنار دیگر مدیران
رسانهای تجلیل شد.
سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد
ایران با حضور  ۴۴شرکت تولیدکننده
فوالد و تامینکننده قطعات و تجهیزات
مــورد نیاز صنعــت فوالد بــا رویکرد
بومیسازی و توسعه فناوری و با هدف
کاهش نیــاز ارزی در تامین قطعات و
تجهیــزات ،دانش فنی و مهندســی و
مواد مصرفی مورد نیــاز از طریق ارائه
فرصتهای بومی سازی و ساخت از ۱۹
بهمن  1400به مدت سه روز در سالن
همایشها هتل المپیک برگزار شد.

در روز پایانی سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران؛

متخصصان شرکت فوالد خوزستان شش کارگاه تخصصی برگزار کردند

شش کارگاه تخصصی با موضوع
بومیســازی ،نوآوری و توسعه
فناوری ،از سوی متخصصان فوالد
خوزستان در جشنواره و نمایشگاه
ملی فوالد ایران ارائه شد.
ط عمومی
به گــزارش خبرنــگار رواب 
فــوالد خوزســتان ،در ســومین روز

جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران،
از سوی متخصصان فوالد خوزستان و
شرکتهای همکار دانشبنیان ،کارگاه
هایی در زمينههای بومیسازی ،نوآوری
و توسعه فناوری در سالن پارسه هتل
المپیک تهران برگزار شد.
این کارگاهها به شرح زیر برگزار شدند:

 طراحی و ساخت بومی دستگاه پاششاتوماتیک پودر خط ریختهگری از سوی
سعید نظری کارشناس نت فوالدسازی
وشرکتدانشبنیاندانشپردازانمیثاق
 بومیسازی کمپرسور هوای کارخانهن وزیری
اکسیژن از سوی محمد حسی 
مدیر انرژی و ســیاالت و شرکت پرتو
ت پاژ
صنع 
 طراحی مکانیکی فومهای متخلخلفلــزی جهت تصفیه گازهــای گرم و
کاربردهای صنعتی از ســوی ابراهیم
دادرس مدیــر تحقیقات ،تکنولوژی و
بهینهسازی و رضا شکیبانژاد کارشناس
تحقیقات و فناوری
 طراحی و تولید کاتالیستهای مقاومدر برابر هیدروکربنهای سنگین از سوی
رویا منجزی کارشناس واحد تحقیقات و
فناوری و شرکت نفت و گاز سرو
 -شبیهسازی ترمودینامیکی و سیاالتی

در آیین افتتاحیه جشــنواره و نمایشــگاه ملی فــوالد ایران ،کتاب
بومیسازی فوالد خوزستان از سوی امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت ،به
علی آقامحمدی مدیر گروه دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری تقدیم شد.
به گزارش خبرنگار روابطعمومی فوالد خوزســتان ،سومین نمایشگاه ملی فوالد
ایران با حضور علی آقامحمــدی مدیر گروه دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری،
وجیهالــه جعفــری رئیس هیات عامل ســازمان ایمیدرو و جمعــی از مدیران
شرکتهای فوالدی و معدنی در سالن همایشهای هتل المپیک افتتاح شد.
در بازدید آقامحمدی از غرف ه فوالد خوزســتان ،امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد
خوزستان ضمن ارائه توضیحاتی در مورد فرآیند کارکرد این شرکت ،از برگزاری
موفق اولین نمایشــگاه بومیسازی فوالد خوزســتان در سال  ۱۳۹۸و از برپایی
دومین نمایشگاه در آینده نزدیک خبر داد.

تندیس واحد نمونه صنعتی و کارگر نمونه صنعتی
در جشنواره امتنان به شرکت فوالد خوزستان رسید

ادامه مطلب از صفحه نخست
رضا نجاتی معاون سیاسی استاندار خوزستان در این مراسم گفت :کشورهای در حال
توسعه در چندین شاخص پیشرو هستند و یکی از شاخصها بحث تولید است.
وی گفت :شــاخصترین و محوریترین موضوع در پیشرفت یک جامعه ،نیروی
انسانی میباشد و باید نگاه ویژه به حوزه منابع انسانی داشته باشیم.
در ادامه رضا فتوحی معاون اقتصادی استاندار خوزستان اظهار داشت :خوزستان
دارای پتانسیل بسیار باال و سرزمین فرصتهاست و باید در جهت جهش تولید
اقدامات بیشتری با نوآوری های جدید انجام دهیم.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،در پایان این همایش دکتر علیرضا مخبر دزفولی
به نمایندگی از مدیرعامل شــرکت فوالد خوزستان تندیس واحد نمونه استان
خوزستان را از مسئوالن همایش دریافت نمود.
گفتنی اســت ،حسن کاوســی بلوطکی از کارکنان شــرکت مهندسین مشاور
پیشــگامان فوالد جنوب نیز تندیس کارگر نمونه در بخــش صنعت را در این
جشنواره دریافت نمود.

جلسه هماهنگی نمایشگاه بومیسازی برگزار شد
فرآیند تولید فوالد به منظور کاهش دما
و غبار از سوی محمد فغفوری و صادق
میرمهدی کارشناسان واحد تحقیقات و
فناوری و دانشگاه شهید چمران اهواز
 طراحی و بومیســازی سیســتم SVCجهت کنترل تــوان ریاکتیو
از ســوی ابراهیم دادرس و شــرکت

انرموند دکتر نوروزی
گزارش خبرنگار ما حاکی اســت ،این
موارد شش کارگاهی بود که در حضور
امین ابراهیمــی مدیرعامل ،معاونین،
مدیران و کارشناســان شرکت فوالد
خوزستان و دیگر کارشناسان فعال در
حوزه فوالد برگزار شد.

همزمان با سالروز میالد امیر المومنین حضرت علی (ع) افتتاح شد؛

نمایشگاه دستاوردهای علمی ،هنری ،فرهنگی و تجسمی مدارس امام حسین (ع)
همزمــان بــا ســالروز میــاد
امیرالمومنین حضــرت علی (ع)،
نمایشگاه دســتاوردهای علمی،
هنری ،فرهنگی و تجسمی دانش
آموزان دبستان غیر دولتی دخترانه
امام حســین (ع) فوالد خوزستان
افتتاح شد.
به گــزارش خبرنگار روابط عمومی ،این
آیین با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل
شــرکت فوالد خوزســتان ،حمیدرضا
ارمغان مدیر مجتمع آموزش غیردولتی
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امــام حســین (ع) ،هومن خورشــید
مدیرعامل شــرکت توســعه اقتصادی
فراگیر وفا و جمعی از مدیران شــرکت
فوالد خوزستان ۲۵ ،بهمن ماه  ۱۴۰۰در
مدرسه دخترانه امام حسین (ع) دویست
دستگاه برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد خوزستان در
این مراسم گفت :ثبت و حفظ رکوردهای
تولید در شــرکتهای صنعتی همچون
فوالد خوزستان به پشتوانه نیروی انسانی
رخ میدهد.

وی افزود :کارآفرینان موفق کســانی
هستند که خالقیت آنان در کودکی و
نوجوانی ب ه درستی پرورش داده شده
است.
بــا توجه به نیاز جامعــه امروز ،برای
پــرورش افــرادی کارآفریــن نیاز به
چهار اصل :کشــف و ایجاد خالقیت،
ایدهپــردازی ،انتخــاب مربیــان و
تجاریسازی ایده میباشد.
در پایان این مراسم از گاهنامه فرداسازان
فوالد رونمایی شد.

جلسه هماهنگی دومین نمایشگاه بومی سازی قطعات ،تجهیزات و مواد
مصرفی صنعت فوالد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،جلســه هماهنگی نمایشگاه بومیسازی
قطعات ،تجهیــزات و مواد مصرفی صنعت فوالد با حضور عطا تفضلی معاون
خرید ،مهران خرم نیا معاون فنآوری ،غالمرضا فروغینیا مدیر روابط عمومی،
محمدمهدی شریف شاذیله مدیر بخش فوالدسازی ،سیدمجتبی منجم مدیر
فن آوری اطالعات و ارتباطات ،احســان یعقوبی زاده مدیر بازرسی و نظارت،
امیر اعتمادیفر مدیر ساخت سفارشات و قطعات و جمعی از مسئوالن شرکت
فوالد خوزستان برگزار شد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،جلسه یاد شده روز دوشنبه  ۲۵بهمنماه ۱۴۰۰
در سالن کنفرانس ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انجام شد.
گفتنی اســت ،دومین نمایشگاه بومیســازی قطعات ،تجهیزات و مواد مصرفی
صنعت فوالد  ۱۴الی  ۱۶اسفندماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین
المللی خوزستان با حضور فعاالن حوزه صنعت و معدن برگزار میگردد.

امامحسینعلیهالسالم:

هیچ کس روز قیامت در امان نیست ،مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد
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آینده ای پایدار با مدیریت عدم قطعیتها

محسن شیری بابادی
مدیر استراتژی و تعالی سازمانی

در عصر کنوني ،رويدادها و روندهاي
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي منجر
به افزايش عــدم قطعيت در پيش
بيني روندها شــده است .به همين
دليل ،مديريت عدم قطعيت يکي
از پارامترهاي اثرگذار در سودآوري
ســازمانها محســوب ميشود.
بنابراين داشتن برنامه استراتژيک
براي کاهش عدم قطعيتها گامي
موثر در راستاي حضور پررنگ در
بازارهاي داخلي و بينالمللي به شمار
ميآيد .شرکت فوالد خوزستان ،به
عنوان يکي از فعالترين واحدهاي
فوالدي کشــور ،توانســته است
با برنامهريزي بــراي تعيين عدم
قطعيتهاي ِ
پيشــروي صنعت و
مقابله با آنها ،سياســت مناسب و
راهکارهاي استراتژيک اتخاذ کند.
در عصر حاضر ،تغییرات سریع محیطی،
شــرایط جدیــد و پیچیــدهای را برای
ســازمانها و بنگاههای اقتصادی فراهم
کرده است .این تغییر و تحوالت پیچیده
سازمانها را در محیطی سرشار از تغییر،
عدم قطعیت و پیچیدگی قرار میدهد.
عــدم قطعیت حالتی اســت که در آن،
کمبــود اطالعات ،هر چنــد جزئی ،در
زمینــه فهم و یا آگاهــی از یک رخداد،
پیامــد و یا احتمــال وقــوع آن وجود
داشته باشد .در شــرایط عدم قطعیت،
نمیتوان متغیرهای محیطی را به خوبی
اندازهگیری و پیشبینی کرد .در چنین
شرایطی ،سازمانها ناچار میشوند برای
تامین بقا ،برای تغییرات محیطی آمادگی
الزم را داشته باشند .یکی از دالیل مهم
برای شناسایی عدم قطعیتها این است
که بین عدم قطعیت و سود  /زیان رابطه
مســتقیمی وجود دارد .ســازمانهایی
که فعالیتهای خود را با هدف کســب

ســود انجام میدهند به ایــن موضوع
آگاهی دارند که باید عدم قطعیتهایی
اجتنابناپذیر را مدیریت کنند تا بتوانند
به سودآوری دست یابند .شناسایی عدم
قطعیتها و عوامل محیطی جزو الینفک
مطالعات آیندهپژوهانه در بستر محیط
متالطم و پویای کنونی است.
در این محیط ،تصمیمگیــران و مدیران
ی هســتند که امکان
نیازمنــد روشهای 
شناسایی عوامل تاثیرگذار در آینده را برای
آنها فراهــم کند .روشهای موجود برای
شناسایی عدم قطعیتها و پیشرانهای
مرتبــط (نیروهایی که آینــده جهان را
میسازند و مستقل از موضوع و مسئلهاند
و بر آن تاثیر میگذارند) عموما روشهایی
زمانبر و مبتنــی بر مراحل و فرآیندهای
متوالــی و پیچیدهاند که منجر به کاهش
اثربخشــی اســتخراج عدم قطعیتها و
پیشرانها میشوند .مواجهه با محیطهای
متالطم و پویای کنونی سازمانها را وادار
به اســتفاده از طیف وسیعی از روشهای
آیندهپژوهانه ماننــد برنامهریزی بر پایه
ســناریو ،ارزیابی راهبرد و تصمیمگیری
پابرجا میکند .عدم قطعیتها و پیشرانها
به عنوان ورودی اصلی روشهای مطروحه
مورد استفاده قرار میگیرند .عدم قطعیت
تقریبا بر همه سواالت سایه افکنده است.
اکثر مردم و سازمانها آموختهاند که برای
اتخاذ تصمیمات بزرگ و کوچکی که در
طی حیات آنان رخ میدهد ،با عدم قطعیت
مواجه میشوند و باید از میان گزینههای
پیشرویشــان دست به انتخاب بهترین
ِ
گزینه بزنند .یادگیری چگونگی مواجهه
یک شــرکت با عدم قطعیتهایش یک
توانایی مهم در جهان امروزی اســت ،به
طوری که میتوان گفت بقای سازمانها
و سرنوشــت کســبوکار آنهــا با این
موضوع گره خورده است.
موانع گسترش نقشآفرینی
اﻣﺮوزه دامنــه عــدم قطعیتهایــی که
ســازمانها در فضای تجاری و کاری خود
با آن مواجه میشــوند بسیار وسیع است.
این عدم قطعیتها از منشــاهای متعدد
داخلی یا خارجی ناشی میشوند و محدوده
گستردهای از مسائل مدیریتی ،سیاسی،
اقتصادی،اجتماعی،زیستمحیطی،قانونی،

فنــی ،اجرایی و تجاری را در بر میگیرند.
برخیازعدمقطعیتهابهنوعکاروفعالیتی
مربوط میشوند که صورت میگیرد ،نظیر
وقوع تغییرات در خواستهها یا اهداف کار،
تغییر فرضیات ،اســتفاده از فناوریهای
جدیــد و روشهای ابداعی .برخی دیگر از
عدم قطعیتها از افراد مشارکت کننده در
کار شامل سطوح مهارتی با نرخهای متغیر
بازده نیروی کار ناشی میشوند .مجموعه
دیگری از عدم قطعیتها شــامل عوامل
بیرونی و خارج از محــدوده قابل کنترل
محیطی فعالیت شامل وضعیت بازار کار،
میزان رقابت ،تغییر نرخ برابری ارز ،نرخ تورم
ویاحتیشرایطجغرافیاییوجویهستند.
گفتنی است که میزان تاثیرپذیری سازمان
از عدم قطعیت عاملی محیطی است که
خــود میتواند در طیفهای کوتاه یا بلند
مانند طیف سهقسمتی کم ،متوسط و زیاد
طبقهبندیشود.
بنا بر مطالب یادشــده ،صنعت تولید و
بازار محصوالت فــوالد ایران نیز با عدم
قطعیتهای زیادی روبهروســت که اگر
اقدامات مناســبی برای مواجهه با آنها
صورت نگیرد ،تا افق  1404و بعد از آن
نیز همچنان وجود خواهند داشت .برخی
پیشروی
از مهمترین عدم قطعیتهای ِ
صنعت فوالد عبارتاند از:
• عدم تــوازن زنجیره تولیــد از معدن
تــا محصوالت نهایــی و ابهام در تحقق
برنامههای توسعه صنعت فوالد.
•عدمشفافیتدرتعیینقیمتوتامینمواد
اولیه،مصرفی،کمکی،قطعاتوتجهیزات.
• وجــود ابهام در تامین انــرژی مورد نیاز
صنعتوتعیینقیمتحاملهایانرژیوآب.
• بیثباتــی در قوانیــن و مقــررات و
سیاستهای تنظیم بازار.
• دشوار بودن پیشبینی روابط بینالمللی
و موضوع تحریمها و در نتیجه ،سختی
مبادالت ارزی و مالی و همچنین ارتباط
فنی با ســازندگان اصلی ماشینآالت و
تجهیزات به منظور تســریع در اجرای
طرحهای توسعه و پایداری تولید.
• روشــن نبودن مسیر سرمايهگذاري و
امکان استفاده از روشهای تامین مالی
برای پیشبرد اهداف کسبوکار در كشور.
• عدم قطعیت در توسعه زیرساختهای
لونقلدریایی.
کشورمانندجاده،راهآهنوحم 

• روشن نبودن تحوالت منطقه خاورمیانه
به عنوان یکی از بازارهای هدف.
پیشروی صنایع
• شــفاف نبودن فضای ِ
معدنیووضعیتاکتشافاتوذخایردرآینده.
به همین منظور ،اتخاذ رویکردهایی برای
بهبود شرایط و کاهش عدم قطعیتهای
احتمالی در مسیر توسعه صنعت فوالد
اهمیــت دارد .بعضــی از رویکردهــای
ثمربخش در این زمینــه از این قرارند:
جلوگیری از صــدور مجوزهای خارج از
برنامه کالن صنعت که برهمزننده توازن
زنجیره است ،تعیین تکلیف پروژههای
نیمهتمام ،وجود یک برنامه منسجم برای
اجرای طرحهای توســعهمحور ،بازبینی
قوانین و مقرارت دســتوپاگیر و ایجاد
ثبات و اســتفاده از دســتورالعملهای
شفاف و تفســیرناپذیر ،تسهیل روابط
بینالمللی و برقراری تعامالت مناسب با
کشورها و بازارهای هدف ،تمرکز بر بازار
آزاد و تعیین قیمت بر اســاس عرضه و
تقاضا و پرهیز از قیمتگذاری دستوری،
تدوین و اجرای برنامه جامع و یکپارچه
با تمرکز بر فراهم آوردن زیرساختهای
الزم برای توســعه صنایــع ،انرژی ،آب،
لونقــل و فنــاوری و تربیت نیروی
حم 
انسانی کارآمد ،متخصص ،اخالقمدار و
دلسوز در صنعت و بخشهای دولتی.
برنامهای برای پیشرفت
پیچیدگی ،همراه بــا افزایش ناپایداری
صنایــع و محیط عمومی ،ســطح عدم
اطمینــان را در دنیای کســبوکار باال
برده اســت .این وضعیــت چالشهای
جدیدی برای مدیریت و تصمیمگیری
اســتراتژیک پدید میآورد ،زیرا اکنون
پیشبینی تحوالت آینده بسیار دشوارتر
از گذشته شده و نیازمند بازنگری مکرر
در دورههــای زمانی کوتاهتر اســت تا
دقت و صحت تحلیلهــا افزایش یابد.
شرکت فوالد خوزستان نیز همانند سایر
شرکتهای فوالدی با عدم قطعیتهای
زیادی روبهروســت .از مهمترین عوامل
ت در شــرکت فوالد
ایجــاد عدم قطعی 
خوزســتان میتوان به این موارد اشاره
کرد :احتمال کاهش نسبی مصرف سرانه
فوالد در کشور با توجه به کاهش تولید
ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ،روابط

همزمان با دهه مبارک فجر رقم خورد؛

گام بلند شرکت فوالد لجستیک در ناوگان حمل و نقل کشور
همزمان با چهل و سومین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی،
گام بلند شرکت چند وجهی فوالد
لجســتیک در ناوگان حمل و نقل
کشور برداشته شد و مجتمع فنی
ماشین آالت سنگین این مجموعه
افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،آیین
افتتاح مجتمع فنی ماشین آالت سنگین
شرکت چند وجهی فوالد لجستیک۲۰ ،
بهمن ماه  ۱۴۰۰با حضور امین ابراهیمی
مدیرعامل شــرکت فوالد خوزســتان،
عبدالکریم درویشزاده مدیرکل راه آهن
جنوب ،علی قبادی مدیرعامل شــرکت
چندوجهی فوالد لجستیک و جمعی از
مسئوالن و کارکنان این شرکت در پایانه
حمل و نقل شهرستان اهواز انجام شد.
امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان
در این مراسم با تبریک چهل و سومین
ســالگرد پیروزی انقالب شــکوهمند
اســامی گفت :عملکرد شرکت فوالد
لجستیک و کسب رکوردهای پی در پی
از سوی این شرکت قابل تقدیر است.
وی گفــت :در افــق  ۱۴۱۰مهمترین
مبحــث حمل و نقل و لجســتیک می
باشد ،اگر شرایط حمل و نقل و جابجایی
مواد اولیه و محصول فراهم نشود ،قطعا
شــرکتهای صنعتی همچــون فوالد
خوزستان با مشکل مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک
پنجم ظرفیت حمل و نقل جادهای کشور
مختص فوالد و صنایع مرتبط با آن است،
افزود :در حوزه حمل و نقل جادهای باید
طرحهای توســعهای پیادهسازی و اجرا
شوند .همچنین در حوزهی حمل و نقل
ریلی که ظرفیت آن  ۵۱میلیون تن در
سال اســت ،سهم فوالد  ۳۴میلیون تن
میباشد که چهار میلیون تن آن محصول
و  ۳۰میلیون تن آن مواد اولیه به شمار
میآید .لیکن با توجه به سهم به سزای
صنعت فــوالد در این حــوزه ،باید فکر

اساسی برای حمل و نقل ریلی شود تا در
افق  ۱۴۱۰جابجایی مواد اولیه و محصول
با مشکل مواجه نشود.
مدیرعامل فوالد خوزســتان با اشاره به
جهــش چهار برابری صنعــت فوالد در
حمل و نقل ریلی گفت :فوالد خوزستان
بر اســاس ســند باالدســتی برنامهای
توســعهای خود را ترســیم نموده است
که تا پایان ســال ۱۴۱۰بتواند به تولید
 ۱۳.۶میلیون تن برسد که برای رسیدن
به این هدف ،حمل و نقل و لجســتیک
از مهمترین مسائل است .در حال حاضر
شــرکت فوالد لجستیک از شرکتهای
تابعه فوالد خوزستان نقش بسیار مهمی
در رشد تولید داشته و به همین واسطه
شاهد رکوردهای پی در پی بودهایم.
ابراهیمی در پایان بر لزوم فعال ســازی
اسکله تخصصی شرکت فوالد خوزستان
در بندر امام خمینی (ره) عالوه بر حمل
و نقل جادهای و ریلی تاکید کرد.
پیــش از ســخنان مدیرعامــل فوالد
خوزستان ،علی قبادی مدیرعامل شرکت
چند وجهــی فوالد لجســتیک ضمن
تبریک به مناســبت ســالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اســامی با اشاره به
سرمایهگذاری بیش از  ۱۰میلیارد تومانی
در پــروژه مجتمع فنی ماشــینآالت
سنگین این شــرکت ،گفت :با توجه به
اهداف بلند مدت شــرکت چند وجهی
فوالد لجستیک و در راستای تحقق تولید
 ۱۳میلیون و  ۶۰۰هزار تن محصوالت
فوالدی ،نیازمند ایجاد یک زیرســاخت
مناسب جهت حمل جادهای مواد اولیه
هســتیم که امروز توانســتیم مجتمع
فنی ماشــینآالت سنگین را ایجاد و به
بهرهبرداریبرسانیم.
قبــادی گفت :در حــوزه حمل و نقل
جادهای و ریلی بعد از انقالب اســامی
دستاوردهای بزرگی در کشور داشتهایم.
خطوط ریلی کشور پیش از آغاز انقالب
اسالمی ،چهار هزار و  ۵۷۵کیلومتر بوده

کــه در حال حاضر به حــدود  ۱۲هزار
کیلومتر افزایش یافته اســت .در حوزه
حمل و نقل جادهای کشــور نیز شاهد
افزایش تعداد این ناوگان به بیش از ۷۰۰
هزار دستگاه بودهایم .همچنین ظرفیت
بنادر تجاری کشور در حوزه حمل و نقل،
رشد یک هزار و  ۲۰۰درصدی طی این
مدت داشته است.
وی افزود :شــرکت چنــد وجهی فوالد
لجستیک توانسته است علیرغم وجود
تمامی مشکالت ناشی از بیماری کرونا،
به بهترین عملکرد خود در طی  ۱۰سال
اخیر دســت یابد .همچنین ما موفق به
جابهجایی و ثبت بهتریــن رکوردهای
حمل و نقل مــواد اولیه با حمایتهای
مدیرعامل فوالد خوزستان در سال جاری
شویم و شادمانی ما زمانی دو چندان شد که
در چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،توانســتیم با دستان پر از مهر
مدیرعامل پیشرو و انقالبی شرکت فوالد
خوزستان این پروژه مهم را افتتاح کنیم.
مدیرعامل شــرکت چند وجهی فوالد
لجستیک اظهار داشــت :دفتر مرکزی
شــرکت چند وجهی فوالد لجســتیک
به خانــه اصلی خود یعنی شــهر اهواز
بازگردانده شــده اســت و موفقیتهای
پیدرپی این مجموعه بــا به کارگیری
نیروهای ارزشمند بومی که اکثرا ًاز فرزندان
بازنشســتگان زحمتکش شرکت فوالد
خوزستان بودهاند ،به ثبت رسیده است.

قبادی در ادامه به رشــد  ۳۳۰درصدی
ســوددهی شــرکت چند وجهی فوالد
لجستیک اشاره کرد و گفت :ما توانستیم
با برنامهریزی و ایجاد بســتر مناسب در
حــوزه حمل و نقل جــادهای و ریلی و
ساماندهی پایانه شرکت ،به رشد ۳۳۰
درصدی در زمینه ســوددهی نسبت به
مدت زمان مشابه سال قبل دست یابیم.
همچنین در همین راســتا ،زیان مالی
پنج میلیارد ریالی در پایان سال ۱۳۹۹
به سوددهی بیش از  ۸۰میلیارد ریال تا
پایان دی ماه سال جاری اصالح شد.
وی در ارتبــاط با آماده به کاری واگنها
و ماشینآالت ملکی این شرکت ،عنوان
کرد :بیشــترین میزان آمــاده به کاری
واگنها و ماشینآالت ملکی در شرکت
چنــد وجهی فوالد لجســتیک به ثبت
رسیده است .ضمن اینکه آماده به کاری
ناوگان جادهای شرکت ،از  ۷۰درصد در
پایان سال  ۱۳۹۹به بیش از  ۹۴درصد
در سال جاری افزایش یافته است.
مدیرعامل شــرکت چند وجهی فوالد
لجســتیک در خصوص افتتــاح پروژه
مجتمع فنی ماشــینآالت سنگین این
شرکت ،مطرح کرد :امروز شاهد افتتاح
مجتمع فنی ماشینآالت سنگین شرکت
چندوجهــی فوالد لجســتیک با هدف
افزایش آماده بــه کاری ناوگان جادهای
کشور و جلوگیری از خروج سرمایههای
شــرکت و انجام ســرویسهای منظم

سیاسی و اقتصادی با کشورهاي منطقه
و جهان ،تحــوالت منطقه خاورمیانه به
شکل خاص  ،نرخ برابري ارزهاي اصلی و
سياست ارزي کشور ،سياستهاي دولت
در قیمتگــذاری محصــوالت زنجیره
فوالد ،شــیوع ویروس کرونا ،قیمتهای
مواد اولیه مواد مصرفی و کمکی ،قطعات
و تجهیزات مــورد نیــاز و محصوالت
فوالدی در ایران و جهان ،تغییرات نرخ
تورم  ،ميزان نقدينگي در كشور و قوانین
و مقررات در زمینه صادرات و واردات و
امور گمرکی.
برنامهریزی ســناریو یک ابــزار نیرومند
بــراي پیشنگري و مدیریــت تغییر در
ســطح صنعت یا ســطح محیط است و
تفکر سناریویی یک دورنماي استراتژیک
مورد نیاز در محیط آشوبناك کسبوکار
امروز اســت .به عبارتی میتوان گفت که
برنامهریزی ســناریو یک ابزار استراتژیک
در مواجهه با پیچیدگی و عدم قطعیت و
یک ابزار یادگیــری اثربخش برای کمک
به برنامهریزان در درک مســیرهای بالقوه
توسعه در آینده است .این برنامهریزی ،با
ط بیرونی ،تحوالت
توجه بــه عوامل محی 
متفاوت محتمل در آینده را تحلیل میکند
و با توسعه گزینههای استراتژیک متفاوت،
نوعی انعطافپذیری را پدید میآورد .از این
رو ،به شرکتها اجازه میدهد با ناپایداری
و عدم قطعیتهای محیط فعالیتشــان
منطبق شــوند .به طور کلی ،برنامهریزی
سناریو یک روش تفکر راهبردی در مورد
آینده در شــرایط پیچیده و عدم قطعیت
و کنترلپذیری کم اســت .این رویکرد با
ســایر رویکردهای مدیریت استراتژیک
(نظیر تدوین استراتژی ،نقشه استراتژی و
مدیریتریسکاستراتژی)یکپارچهاستو
استراتژیهاواهدافاستراتژیکاقتضاییدر
شرایط وقوع سناریوهای بالقوه را مشخص
میکند .به این مســئله میبایست توجه
شود که برنامهریزي استراتژیک یا تدوین
اســتراتژي ،بدون وجود تفکر سناریویی،
موضوعی ک موبیش بیمعنــا خواهد بود.
بنابراین شرکت فوالد خوزستان در فرآیند
تحلیل محیط بیرونی (تحلیل«»PESTLE
و نیروهای پنجگانه پورتر) ،ســناریوهای
بالقوه (در سه حالت خوشبینانه ،محتمل
و بدینانــه) مرتبط با متغیرهای محیطی
تحت شرایط عدم قطعیت را شناسایی و
ارزیابی و راهکارهای استراتژیک مناسب
برای پاسخگویی و مقابله با آنها را تعیین
کرده است.
هســتیم .همچنین ایــن مجتمع تنها
نمایندگی شــرکت آریا دیزل در استان
خوزستان است و ما میتوانیم از طریق
ارائه خدمــات پس از فروش به ســایر
ناوگانهای کشور ،به درآمدزایی خوبی
در این زمینه دست یابیم.
قبادی در ادامه ضمن اشــاره به اهداف
ایجاد مجتمع فنی ماشینآالت سنگین
در شرکت چند وجهی فوالد لجستیک،
تصریح کرد :با توجه به اهداف بلند مدت
شــرکت چند وجهی فوالد لجســتیک
و در راســتای تحقق تولید  ۱۳میلیون
و  ۶۰۰هزار تــن محصوالت فوالدی در
شــرکت فوالد خوزستان ،نیازمند ایجاد
یک زیرساخت مناسب در جهت حمل
جادهای مواد اولیه این شــرکت بودیم.
همچنین وجود یک تعمیرگاه تخصصی
و مجتمع فنــی جزو اهداف اصلی ما در
مجموعه بوده است و در یک نگاه کلی ،به
دنبال ایجاد بازار جدید در عرصه تعمیرات
ماشینآالت ســنگین جادهای عالوه بر
تعمیر این ماشینآالت در مجتمع فنی
ماشینآالت سنگین هستیم.
وی در ارتباط با مشــخصات این پروژه،
اذعان کرد :این مجتمع شامل  ۳۵۰متر
مربع ساختمان اداری (شامل استراحتگاه
رانندگان با امکانــات رفاهی ،نمازخانه،
اتاق اداری و  )...و  ۶۰۰متر مربع ســوله
سرپوشیده اســت که با سرمایهگذاری
بیش از  ۱۰میلیارد تومان ایجاد شــده
است .افتتاح این مجتمع ،نخستین گام
بلند در راستای سراسری شدن شرکت
چند وجهی فوالد لجستیک است.
مدیرعامل شــرکت چند وجهی فوالد
لجســتیک در پایان خاطرنشان کرد :با
توجه به تالش رسانههای بیگانه و برخی
رســانههای داخلی در فضای مجازی به
منظور تخریب عملکرد نیروهای دلسوز
و دســتاوردهای نظام ،مدیران ارشــد و
فنی و تمامی کارکنان متخصص شرکت
چند وجهی فوالد لجستیک با تدابیر و
تالشهای شــبانهروزی خود توانستند
گامهای موثری در جهت خنثیســازی
توطئههای دشمن برداشته و به پیشرفت
قابل توجهی در حوزه لجستیک کشور
دست یابند.
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بومیسازیومهندسیمعکوس
تحریمها را ناکام کرد

توجه به بومیسازی و تکیه بر دانش
فنی و توان جوانان کشــور ،گریز از
گزند تحریمهاســت .تضمین تداوم
تولیــد به همراه بهــرهوری در این
شرایط ،نیازمند توجه به توان داخل
است .بومیسازی قطعات و تجهیزات
امینابراهیمی
عالوه بر جلوگیــری از خروج ارز ،مدیرعاملشرکتفوالدخوزستان
باعث خودباوری ،ایجاد اشــتغال،
انگیزه برای شرکتهای دانشبنیان
و در نهایت حرکت و پویایی چرخ صنعت کشور میشود.
ت فوالد خوزستان به بومیسازی باعث شد ،از بدو تأسیس
نگاه بنیادی شرک 
گروهی با نام مدیریت ساخت و سفارشات باهدف بومیسازی قطعات راهاندازی
شــود و مجموعه ساختار این گروه از نقطه ابتدایی بر پایه سفارشات ،طراحی
به روش مهندســی معکوس ،استعالم ساخت و کنترل کیفیت شکل گرفته
اســت .به همین منظور شرکت بخشی از تجهیزاتی که امکان ساخت آن در
داخل کشور امکانپذیر است را در نمایشگاههای مختلف معرفی کرده تا با افراد
حقیقی و حقوقی که توانایی ساخت و تولید آن را دارند ،همکاری کند.
شرکت فوالد خوزستان توانسته است بیش از  ۲۵هزار قطعه و تجهیز مختلف
شهای مهندسی معکوس و با اتکا بر دانش
را طی چند دهه و با استفاده از رو 
و تواناییهای داخلی بومیسازی کند.
قطعاتی که در داخل کشور بومیسازی میشوند صرفه اقتصادی بسیاری را با
خود در بردارند .باید دانست هزینههایی که برای ساخت این قطعات و تجهیزات
تخصیص داده میشــود حدود  ۴۰تا  ۶۰درصد از ارزش تامین آن نسبت به
خارج کشور کمتر است.
در بخش قطعات مکانیکی موردنیاز شرکت فوالد خوزستان ،با اطمینان میتوان
گفت قریب به  ۹۸درصد از این قطعات بومیسازی شده است و نیاز به خارج
کشور برای تامین این قطعات بهطور کامل قطع شده است.
در ســال جاری متخصصان فوالد خوزستان توانستند ،پمپ کولینگ تاور که
وظیفه خنککاری تجهیزات فوالدسازی را بر عهده دارند را بومیسازی کنند.
طرح ســاخت و راهاندازی پمپ بســیار پیچیده و نیاز به ظرافتهای خاصی
داشــت ،به طوری که برای ســاخت پمپ نزدیک به سیزده هزار نفرساعت،
فعالیت مداوم در مدت چند ماه صورت گرفت .حاصل این فعالیت طاقتفرسا،
صرف جویی پانصد و بیست میلیارد ریالی در خروج ارز از کشور بود.
دیگر تجهیزی که در ماه جاری پس از گذر از مراحل مختلف و آزمایشهای
فنی در مدار قرار گرفت ،کمپرســور هوای واحد اکسیژن بود .کمپرسوری که
ساخت کشور آمریکا بوده و از ده سال گذشته تا به امروز ،هیچ یک از قطعات
یدکی آن به بهانهی تحریم ،از سوی شرکت تولیدکننده ارسال نشد.
خوشــبختانه با کمک یکی از شــرکتهای دانشبنیان و تالش شبانهروزی
متخصصان فوالد خوزستان که از یکســال گذشته آغاز شده بود ،کمپرسور
هوای واحد اکسیژن بومیسازی شده و در مدار تولید قرار گرفت.
یکی از مهمترین راهبردهای شــرکت فوالد خوزستان ،مشارکت با شرکتهای
دانشبنیان،دانشگاهها،مراکزپژوهشیواستفادهازمحصوالتتولیدکنندگانداخلی
است .از همینرو همواره در مسیر حمایت از جوانان متعهد و متخصص و طرحهایی
که به خودکفایی منجر شود ،این مجموعه بزرگ صنعتی ثابت قدم ایستاده است.
قائم مقام مدیرعامل در دیدار با معاون و مدیران حوزه منابع انسانی:

تاثیر عملکرد معاونت منابع انسانی
تحولساز است

قائم مقــام مدیرعامل در امور
ســتادی و مســئولیتهای
اجتماعــی در دیدار با معاون و
مدیران حوزه منابع انســانی و
امور اجتماعی تاثیر عملکرد این
معاونت را تحول ساز خواند.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی،
بیستم بهمن ماه  ۱۴۰۰در جلسهای
در دفتر عباســعلی تقــوی معاون
جدید منابع انســانی و امور اجتماعی شرکت فوالد خوزستان ،دکتر علیرضا
مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی با
مدیران حوزه منابع انسانی دیدار کرد.
در این دیدار دکتر مخبر دزفولی حوزه منابع انسانی را مهمترین رکن سازمان
و ستون فقرات شرکت فوالد خوزستان دانست و گفت :در تمام سازمانها هر
واحدی اهداف و فعالیتهای مشخص خود را دنبال میکند و کمتر روی سایر
فرآیندها تاثیرگذار است؛ ولی حوزه منابع انسانی از این جهت یک استثناء است
و عملکرد آن روی تمام ارکان سازمان تاثیر تحولساز دارد.
قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی در ادامه این دیدار
گفت :به جرات می توانم بگویم مدیران فعال در حوزه منابع انسانی شرکت فوالد
خوزستان جزو بهترین مدیران صنعت فوالد کشور هستند و هر کدام تجارب و
دانش ارزشمندی را کسب کردهاند که اگر آن ها را با عزمی عمومی و اراده جمعی به
میدان بیاورند حتما توفیقات ارزشمندی با خود به ارمغان خواهند آورد.
دکتر مخبر دزفولی با ذکر خیر از اقدامات مثبت و ارزشمندی که مهندس سعید
قاسم زاده در مدت تصدی مسئولیت این معاونت انجام داد ،گفت :با جدایی ایشان از
مجموعهفوالدخوزستانکهامیداستموقتیباشد،بارسنگینمسئولیتاینحوزه
مهم به مدت سه ماه بر دوش مهندس سیدسمیع موسوی بود و انصافاً ایشان از پس
این بار طاقت فرسا به خوبی برآمدند و خوشبختانه کماکان از نظرات این برادر عزیز
در کمیته عالی منابع انسانی استفاده خواهیم کرد.
قائممقاممدیرعاملدرامورستادیومسئولیتهایاجتماعیبااشارهبهخصوصیات
معاون جدید منابع انسانی گفت :تقریبا تمام عمر اداری ایشان در حوزه منابع انسانی
طی شــده است و انسانی با تقوی ،مردم دار و آراسته به فروتنی هستند و حضور
ایشان میتواند فضای این معاونت مهم را بیش از پیش اخالقی کند.
وی افزود :داشــتن برنامه ،صداقت ،ایجاد روابط عاطفی و صمیمانه ،مشورت
پذیری و تفویض اختیار به زیر مجموعه ،نکاتی کلیدی برای موفقیت یک مدیر
منابع انسانی هستند.
مخبر دزفولی در پایان برای معاون جدید منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت
فوالد خوزستان آرزوی موفقیت کردند.
عباســعلی تقوی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی نیز در این دیدار ضمن
تشکر از اعتماد مدیرعامل و هیات مدیره شرکت گفت :مجموعه منابع انسانی،
چون در ارتباط با انسان است ،حوزهای حساس ،پیچیده و چندوجهی است و
برای موفقیت در این حوزه ،حتما نیازمند تجربه و دانش همکاران فرهیخته و
مدیران الیق شرکت فوالد خوزستان هستیم.
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فوالد خوزستان در پایان با توجه
به شیوع ویروس امیکرون بر لزوم پیگیری مصوبات کمیته عالی مقابله با کرونا
و اجرای آنها تاکید کرد.

نشریه داخلی شرکت فوالد خوزستان

امام باقر علیه السالم :

هر كس به خدا توكل كند ،مغلوب نشود و هر كس به خدا توسل جويد ،شكست نخورد
حسن قره باغی منش

انتظار پور عاطف
جمیله باوی
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مهدی باوی  ،حمید الهیجی

قائم مقام مدیرعامل فوالد خوزستان:

باشگاه فوالد ،به بخشی از هويت استان خوزستان تبدیل شده است

قائم مقــام مدیرعامــل فوالد
خوزســتان در امور ســتادی و
مسئولیتهای اجتماعی ،باشگاه
فوالد را بخشــی از هويت استان
خوزستان دانست.
به گــزارش خبرنــگار روابط عمومی،
حمیدرضا گرشاسبی مديرعامل باشگاه
فرهنگی ورزشــی فوالد خوزســتان و
هیات همراه ،با دكتــر عليرضا مخبر
دزفولی قائم مقــام مديرعامل در امور
ســتادی و مســئوليت های اجتماعی
ديدار كردند.
مخبــر دزفولی بــا تبريــک پيروزی
درخشــان تيم فوالد خوزستان و فتح
ســوپر جام فوتبال كشور گفت :يقيناً

لطــف خــدا ،حمايت مــردم ،تجربه
ارزشــمند و تالش موثر جنابعالی در
كنار دانش و تجربه بينالمللی مربی و
زحمات بازيكنان در اين پيروزی بزرگ
نقش داشته است.
قائم مقام مديرعامل با اشاره به حمايت
تيم مديريتی و شــخص مديرعامل و
کارکنان تالشــگر شــرکت ،از باشگاه
فوالد خوزستان گفت :واقعيت اين است
كه اين تيم با نام فوالد خوزستان گره
خورده است؛ اما متعلق به خوزستانیها
و تبديل به بخشــی از هويت اســتان
خوزستان شده است.
مخبر دزفولی افزود :نقش اين باشگاه در
حوزههای فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی

در اســتان خوزستان بر كسی پوشيده
نيســت ولی نقش روانشــناختی اين
باشگاه شايد مورد غفلت باشد .به عنوان
مثال نشــاط ،امید و شادمانی عمومی
ناشی از پيروزی باشگاه فوالد خوزستان
در جام حذفی يا سوپرجام را چگونه و با
چه ابزار و عامل ديگری مديران استان
میتوانســتند با اين شــكل و عمق و
گستره در خوزستان ايجاد كنند؟
قائم مقام مديرعامل در پايان اين ديدار
صميمانــه ضمــن آرزوی موفقيــت
روزافزون برای تيم فوالد خوزســتان
گفت :به خاطر مردم و اســتان ،عزم
مديريت ارشد سازمان برای حمايت
از اين باشگاه افتخارآفرين كامال جزم

و محكم است.
در ايــن ديدار حمیدرضا گرشاســبی
حمايتهــای مديريت از ايــن تيم و
حضور مســتمر مديرعامل و مديران
ارشد شركت در كنار اين تيم و مربی و
بازيكنان و حمايتهای مادی و معنوی
شــركت را ســرمايهای ارزشمند برای
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد خوزستان
دانســت و گفت :يقيناً اگــر حمايت
هواداران و مردم از اين تيم ريشهدار را
نداشتيم اين افتخارات كسب نمیشد.
وی با اشــاره به اقدامات موثری که برای
جذب بازیکنان پرانگیــزه و حرفهای به
محض باز شدن پنجره نقل و انتقاالت،
انجامشد؛اینحرکتراموجبایجادروحیه

مضاعف و تزریق امید در تیم دانست.
گرشاســبی در پایان ضمن تشــکر از
حمایتهای صورت گرفته خواســتار
اســتمرار این پشــتیبانیها شد و این
جام قهرمانی را به کارکنان قدرشناس
و پرتالش شرکت تقدیم کرد.
مقدسی عضو هیات مدیره باشگاه نیز
در ســخنان کوتاهی امکانات ســخت
افزاری و ملزومات الزم برای اســتمرار
این موفقیتها را ضروری دانست.
در بخش دیگری از این دیدار صمیمانه
هومن خورشــید مدیرعامل شــرکت
توســعه اقتصادی فراگیر وفا گزارشی
از فعالیتهای انجام شــده برای بهبود
وضعیت چمن ورزشگاه ارائه کرد.

با حضور رییس مرکز ساخت داخل ،ماشینسازی و تجهیزات وزارت صمت انجام شد؛

بازدید و بررسی فعالیتهای فوالد خوزستان در حوزه بومیسازی

بازدید و بررسی فعالیتهای فوالد
خوزستان در حوزه بومیسازی و
بررسی مشکالت اداری در تامین
برخی کاالهای اســتراتژیک از
جمله تجهیزات و قطعات خاص با
حضور رییس مرکز ساخت داخل،
ماشینسازی و تجهیزات وزارت
صمت انجام شد.
بهگزارشخبرنگارروابطعمومی،نشستی
با هدف هماهنگی برای تامین قطعات
مورد نیاز با حضور گروهی ششنفره به
سرپرستی سید محمد مهدی هادوی
رییس مرکز ساخت داخل ،ماشین سازی
و تجهیزات وزارت صمت و استقبال عطا

تفضلی معاون خرید ،محمود اکابر مدیر
تضمین کیفیت و فــرخ جعفری مدیر
بخش تعمیرات و نگهداری شرکت فوالد
خوزستان پنجشنبه ۱۴بهمن ماه۱۴۰۰
در سالن کنفراس مهمانسرای نور شرکت
فوالد خوزستان انجام شد.
سیدمحمدمهدی هادوی رییس مرکز
ساخت داخل ،ماشینسازی و تجهیزات
وزارت صمــت با ابراز خرســندی از
حضور در شــرکت فوالد خوزستان و
تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر و
ماه رجب گفت :صنایع سنگین با دارا
بودن قدمــت و ارزش افزوده باال نیاز
به نوســازی دارند که در همین راستا

بومی سازی تجهیزات و ماشین آالت از
اهمیت خاصی برخوردار است.
وی افزود :با در نظر گرفتن این مطلب
که ما نباید به عقب برگردیم ،باید بهروز
رسانی ،عمر و بهرهوری تجهیزات را باال
ببریم .با توجه به اینکه ،امر یاد شده در
شرکت فوالد خوزستان به خوبی دنبال
میشود ،وزارت صمت در تالش است
که با برقراری ارتباط با دســتگاههای
مربوطه و انتقال تجربههای آنان بهروز
رسانی تجهیزات را تسهیل نماید.
هــادوی در ادامــه اظهار داشــت :در
جلسهی برگزار شــده ،مشخص شد
که فوالد خوزســتان با بهرهگیری از
بومیسازی ،بهرهوری تولید را در سطح
خوبی نگه داشته است.
وی افزود :وزارت صمت بهینهســازی و
توسعه صنعت را در دستور کار خود دارد.
همچنین در مباحث استفاده از ساخت
داخل سعی دارد موانع بر سر راه شرکت
فوالد خوزستان را برطرف نماید.
رییس مرکز ســاخت داخل ،ماشین
ســازی و تجهیزات وزارت صمت در
جلسه یاد شــده ،به ارائه راهکارهای
مناسب در تسهیل روند تامین قطعات

و تجهیزات پرداخت.
عطا تفضلی معاون خرید با تبریک ایام
مبارک دهه فجــر و تقارن این بازدید
با فرخنده سالروز والدت امام محمد باقر
علیه السالم ،اظهار داشت :سال ۱۴۰۰
بــه فرموده مقام معظــم رهبری به نام
سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
نامگذاری شده اســت .صنعتگران به
عنوان مدافعان سنگر تولید باید حمایت
شوند .انتظار ما حمایت و تسهیل امور
از سوی دولت است.
وی در همین راســتا ضمن اشاره به
سیاستهای شرکت فوالد خوزستان
در حمایت از ســاخت داخل و بومی
سازی ،خواستار توجه جدی به ساخت
قطعات و تجهیزات خاص شد.
تفضلی افزود :هنوز توانمندی موجود
در داخل پاســخگوی نیاز واحدهای
بزرگ و حساسی چون فوالد نمیباشد،
اما بهدلیل برخی ناهماهنگیها ،تامین
و واردات این کاالهای خاص با گذشت
زمان درگیر پیچیدگیهــای اداری و
ریسکهای عدم تامین به موقع شده
اســت که در صورت تــداوم موجب
خسارت به این واحد تولیدی بزرگ و

حیاتی کشور خواهد شد.
معاون خرید شرکت فوالد خوزستان با
ابراز خرسندی از این بازدید که با همت
سازمانصمتاستانانجامشد،نتیجهآن
راشفافیتبیشترموضوع،لمسازنزدیک
برای مهمانان و بازدیــد میدانی و ارائه
راهکارهای الزم از سوی مدیریت محترم
ساخت داخل وزارت صمت برشمرد.
در ادامــه فرخ جعفــری مدیر بخش
تعمیرات و نگهداری در گزارشــی به
سابقه و ســرمایهگذاری شرکت فوالد
خوزســتان در حوزههای بومی سازی
پرداختــه و با ارائه آمــار و نمونههای
شاخص بومی ســازی به نیازمن دیها و
زمینههای جدید بومی سازی اشاره نمود.
گفتنی اســت ،ســید محمد مهدی
هادوی رییس مرکز ســاخت داخل،
ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت
و هیــات همراه از بخش های تولیدی
شرکت فوالد خوزستان بازدید نمودند.
ایــن بازدید با همراهــی عطا تفضلی
معــاون خریــد ،محمود اکابــر مدیر
تضمین کیفیت و فرخ جعفری مدیر
بخش تعمیرات و نگهداری شــرکت
فوالد خوزستان انجام شد.

وقتی تبلور غیرت ایرانی تحریمها را بیاثر میکند؛

ساخت اولین دستگاه گرانولپاش خودکار در کشور به دست توانمند جوانان متخصص فوالد خوزستان

اولین دستگاه گرانولپاش خودکار
در کشور به دست توانمند جوانان
متخصص فوالد خوزستان ساخته
شد.
تشدید تحریمهای ظالمانه از یکسو
و خروج شــرکتهای خارجی و عمل
نکردن به تعهداتشــان از سوی دیگر،
جوانان غیرتمند فوالد خوزســتان را
بر آن داشــت که با پیروی از منویات
رهبری و در مســیر تحقق شــعار ما

میتوانیم ،کاری کنند کارستان.
اینبار ســخن از مهندسی معکوس و
بومیسازی نبود ،بلکه تبلور دانش فنی
و اعتماد به جوانان و یاری جســتن از
شــرکتهای دانشبنیان ،به ساخت
دســتگاه گرانولپاش خــودکار ختم
شــد و معنیاش ایجــاد دانش فنی و
دســتیابی به توانایی ساخت دستگاه
است .دستگاهی که تولید آن تنها در
اختیار شرکتهایی چند ملیتی اروپایی

و آمریکایی است .دستگاه گرانولپاش
خــودکار وظیفهی پاشــش گرانول
مخصوص قالب ماشینهای ریختهگری
مداوم (اسلب) را بر عهده دارد.
امین مدیرعامل ابراهیمی مدیرعامل
شرکت فوالد خوزستان در گفت و گو
با خبرنگار روابــط عمومی گفت :این
دستاورد از ســال  ۱۳۹۸و با تشکیل
گروهی از متخصصان فوالد خوزستان
و همــکاری شــرکت دانشبنیــان
دانشپردازان میثاق شکل گرفت.
وی افــزود :از مهمتریــن دالیلی که
به ساخت دســتگاه گرانولپاش ختم
شد ،میتوان به :تشــديد تحریمها و
دسترسی نداشــتن به مشابه خارجی
و باجخواهی شــرکتهای چندملیتی
سازنده اشاره کرد.
ابراهیمیتاکیدداشت:درچنینشرایطی
متخصصان فوالد خوزستان برای ساخت
و بومیسازی این دستگاه اقدام کردند.
نتیجه اعتماد به توانمندی داخلی ،پس از

عارف عبادی

دو سال تالش مستمر به ساخت دستگاه
گرانولپاش تمام ایرانی منجر شد.
وی افزود :مهمترین ویژگیهای دستگاه،
قابلیت تولید انبوه و رفع نیاز شرکتهای
فوالدســازی کشور اســت .مدت زمان
اجــرای طــرح  ۲۴ماه بود کــه پس از
گذرانــدن مراحل مختلف آزمايشــی،
سرانجام در شهریورماه  ،۱۴۰۰دستگاه
در مســیر خط ریختهگری نصب و به
بهرهبرداری رسید .بهینهسازی مصرف
گرانول تا پنجــاه درصد ،ضریب ایمنی
قابل اطمینان و حذف نیروی انســانی
از فرآیند خط ریختهگری( ایمنسازی
فرآیند) ،جلوگیری از خروج ارز و کاهش
هزینه ساخت از دیگر مزایای اجرای طرح
هســتند .نمونه خارجی دستگاه حدود
پنجاه هزار یورو اســت که با احتساب
هزینههای ارسال ،به هفتاد و پنج هزار
یورو معــادل دو میلیارد و  ۲۵۰ميليون
تومان میرسد .در حالیکه هزینه ساخت
و نصب و راهاندازی دستگاه گرانولپاش

ایرانی ششــصد میلیون تومان معادل
بیســت هزار یورو است .از طرفی تامین
قطعات و تضمین کیفیت محصول و در
دسترس بودن ســازنده ،از دیگر مزایای
ساخت به شمار میآید.
گــزارش خبرنــگار ما حاکی اســت،
مراحــل ایده ،طراحی ،ســاخت و در
مدار قرار گرفتن دستگاه گرانولپاش
با حمایت شــرکت فوالد خوزستان،
از ســوی متخصصان بسیج سازندگی
حوزه شــهید بقایی فوالد خوزستان
و با همــکاری شــرکت دانشبنیان
دانشپردازان میثاق انجام شد.
گفتنی اســت؛ از دستگاه گرانولپاش
خودکار در کارگاه تخصصی ســومین
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران
کــه  ۱۹الی  ۲۱بهمن ماه در ســالن
همایشهای هتل المپیک تهران برگزار
شد ،با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل
فوالد خوزســتان و جمعی از مدیران
شرکتهای فوالدی رونمايی شد.

برای نخستین بار انجام شد؛

پرداخت جوایز تحصیلی فرزندان بازنشستگان
فوالد خوزستان

با مساعدت مدیرعامل و هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان پرداخت جوایز
تحصیلی به دانش آموزان و دانشــجویان ممتاز فرزندان بازنشستگان این
شرکت پرداخت شد.
امید کاظمی رییس امور بازنشستگی فوالد منطقه خوزستان در گفت و گو با خبرنگار
روابط عمومی اظهار داشت :این مهم برای نخستین بار با نظر مساعد و تصویب مدیریت
ارشد شرکت فوالد خوزستان صورت پذیرفته که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.
وی گفت :فرآیند پرداخت این جوایز با تحویل مدارک موردنیاز ،همزمان با گرامیداشت
هفته بســیج و از روز دوشنبه یکم آذرماه  ۱۴۰۰در محل دفتر امور بازنشستگان ،واقع
در اهواز ،خیابان  ۱۲غربی کیانپارس آغاز شده و تا تاریخ سی ام بهمن ماه  ۱۴۰۰ادامه
خواهد داشت.
کاظمی افزود :بازنشســتگان ساکن شهرستان اهواز با مراجعه حضوری و بازنشستگان
ســاکن دیگر شهرستانها از طریق ارسال پستی ،نســبت به تحویل مدارک فرزندان
خود اقدام مینمایند .شــایان ذکر اســت هزینههای تعیین شده ،به حساب بن کارت
بازنشستگان واریز میگردد.
وی ادامه داد :موضوعات مهمی توسط معاونت فنی و عملیات بیمهای موسسه صندوق
حمایت و بازنشســتگی کارکنان فوالد ـ تهران و مدیریتهای زیرمجموعه در دســت
اقدام میباشد .اصالح همسانسازی و برقراری مزایای مناطق عملیاتی مربوط به بند ج
ماده  ۱۱۲قانون برنامه ششــم از این دسته میباشد .از جمله اقدامات انجام شده دیگر
در این حوزه میتوان به اصالح گروههای ایثارگری بازنشســتگان ایثارگر که گروههای
ایثارگری آنان اعمال نشده بود و همچنین پیگیری برای برقراری مدیریت و سرپرستی
بازنشستگانی که مشــمول مزایای مدیریتی حداقل به مدت  ۲سال در زمان اشتغال
بودهاند و پیگیری الزم برای سایر درخواستهای بازنشستگان اشاره نمود.
وی ادامه داد :همچنین پرداخت مزایای فوق العاده ایثارگری برای بازنشستگان ایثارگر
نیز از نکات دیگر است .در این مرحله باتوجه به جزئیات مربوط به پرداخت این مزایا و
تاثیر مدت حضور در جبهه داوطلبانه و موظف ،مدت اسارت ،درصد جانبازی ،شناسایی
مشمولین ،هر یک از موارد مورد اشاره با همکاری واحدهای بیمه و بازنشستگی و حقوق
و دستمزد شرکت فوالد خوزســتان تجمیع و به صورت مرحلهای برای افراد مشمول
برقرار گردید.
کاظمی افزود :با توجه به ضرورت نظارت و بررسی کلیه اطالعات ارسالی مجدد ،مدارک
و مســتندات مربوطه توسط همکاران امور بازنشستگی بازبینی شد و برقراری و اصالح
آیتم فوق در خصوص ایثارگری نهایی شده است.

با هدف ایجاد هماهنگی و استفاده از ظرفيتهای علمی و فنی صنعت فوالد؛

گردهمایی سالیانه گروه آزمایشگاههای زنجیره
تولید فوالد و معادن کشور برگزار شد

گردهمایی سالیانه آزمایشگاههای زنجیره تولید فوالد و معادن کشور ،با هدف
ایجاد هماهنگی و استفاده از ظرفيتهای علمی و فنی صنعت فوالد به میزبانی
جزیره کیش برگزار شد.
جابری مدیر کنترل کیفیت فوالد خوزســتان در گفت و گو با خبرنگار روابطعمومی،
ضمن اعالم این خبر افزود :گروه آزمایشگاههای زنجیره فوالد و معادن ،از  ۴۰آزمایشگاه
فعال در حوزه معادن و فوالدســازیهای کشــور با هدف ایجاد هماهنگی و استفاده از
ظرفيتهای علمی و فنی در سطح صنعت فوالد تشکیل شده است.
وی در ادامه گفت :در گردهمایی امسال که در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار
شد ،مراکز به صورت جداگانه گزارشی از فعالیتهای سال جاری ارائه نمودند و به منظور
پیشبرد اهداف سال  ،۱۴۰۱راهکار و برنامه جامعی تهیه شد.
ب رئیس انجمن آزمایشــگاههای زنجیره فوالد کشــور تهیه ،چاپ و انتشار کتابچه
نای 
تجهیزات و امکانات آزمایشگاههای کشور را یکی از مهمترین تصمیمات گروه دانست
و افزود :یکنواخت نمودن دستورالعملهای اجرایی آزمایشگاهی ،بهرهگیری نظاممند از
تجارب آزمایشگاههای همکار ،بسترسازی در فضای مجازی برای انتقال اطالعات فنی
و برنامهریزی برای انجام تســتهای بین آزمایشگاهی از دیگر تصمیمات هیات مدیره
آزمایشگاههای زنجیره فوالد و معادن کشور بود.
گفتنی اســت ،در این گردهمایی آقایان جابــری مدیر تضمین کیفیت و قمری مدیر

آزمایشگاه های فوالد خوزستان حضور داشتند.

