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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 فولاد خوزستان از
زمان تاسیس تاکنون شکسته شد.
امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد
خوزستان با اعلام این خبر به خبرنگار
روابط عمومی افزود :پس از سه سال در
آبان ماه  ،۱۴۰۰با تلاش مضاعف و همتی
مثالزدنی ،فولادمردان خوزستان
توانستندباتولید۳۴۲هزارُ ۸۲۴تنرکورد
تولیدماهیانهشمشراارتقادهند.

ابراهیمیدرادامهگفت:درشرایطیکهتشدید
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 پُربارتر
از همیشه بود ،به طوری که رکورد تولید
روزانهوماهیانهشمشتختالدرمهرماه
سال جاری شکسته شد .در آبان ماه نیز
پس از گذشت سه سال رکورد ماهیانه
تولیدشمشفوالدیارتقاپیداکرد.پیش
از این رکورد تولید در بهمن  ،۹۷با تولید
۳۳۸هزاروُ ۷۰۴تنبدستآمدهبود.
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
عرصهیتولید،حضورمستمروتاثیرگذار
در بازارهای بینالمللی ،تامین نوردکاران
داخلیوارزآوریاست.

نشست تخصیص کمیته
فین فوالد متناظر سازمان بنی المللی ISOTC17
ن ـ ــش ـ ــس ـ ــتت ــخ ــص ــی
ک ــم ــی ــت ــهفـ ـ ــیفـ ـ ـ ــولاد
مــتــنــاظــر سـ ــازمـ ــان بنی
الــمــلــلــی ()ISOTC۱7
بــاحــضــورمــدیــرکــلدفــر
مــطــالــعــات تطبیقی و مــشــارکــت در
تدوین استانداردهای بنی المللی و
هیاتهمراهوبهریاستمحموداکابر
مدیر تضمنی کیفیت شرکت فــولاد
خوزستانبرگزارشد.
بــهگ ـ ـزارشخــربنــگــارروابـ ــطعــمــومــی،
نشست یادشده با حضور امر حسنی
کلورزی مدیر بــازریس جــوش و تست
هـ ــایغ ــرم ــخ ــربف ـ ــوالدخــوزســتــان
و گ ــروه ــی  ۱۵ن ــف ــره از س ــازم ــان ملی
استاندارد ایــران ،ســازمــان استاندارد
خــوزســتــان ،دانــشــگــاه شهید چمران
اه ـ ـ ــواز و ش ــرک ــت فـ ـ ــوالد م ــب ــارک ــه بــه
ســرپــرســیرضـ ــاقــیــیپـ ــورریــیــس
سازمان ملی استاندارد خوزستان ،روز
چهارشنبه  ۲۷آبــان مــاه  ۱۴۰۰در سالن
کنفرانس مهمانسرای نــور مجتمع
دویستدستگاهانجامشد.
کمیتهفیفــوالد ISO TC17ازسال
 ۱۹۴۷میالدی مقارن با  ۱۳۲۶شمیس با
هدفاستانداردسازیدرحوزهی«فوالد
ریختهشده،کارشدهوشکلدادهشده
بــهروشســردونــزشــامــلش ـرایــطفی
تحویل لولههای ف ــوالدی ب ـرای مقاصد
تحت فشار» در سازمان ISOتاسیس
شده و هم اکنون دبرخانه آن در کشور

ژاپنمستقراست.
محمود اکــابــر مــدیــر تضمنی کیفیت
شرکت فوالد خوزستان و نایب رییس
کمیته فــی متناظر ف ــوالد  TC17در
گفت و گــو بــا خربنگار رواب ــط عمومی
اظ ــه ــار داشـ ـ ــت :ای ـ ـ ـران در TC17
عــضــو فــعــال اس ــت و بــه عــنــوان یکی
از اع ــض ــای اص ــل ــی س ــازم ــان جــهــانــی
اســتــانــداردســازی ایــن فــرصــت را در
اختیار دارد تــا بــا اتــکــا بــر تــوان علمی
و فــی اندیشمندان و متخصصان،
با ارائــه نقطه نظرات کــاربــردی و نز با
رویکرد شناساندن توانمندیهای
خود به جامعه جهانی و دفاع از منافع
و مصالح ملی در ایــن عــرصــه بــه طور
موثری نقش آفریی نماید.
وی افـ ــزود :ایـ ـران در ح ــوزه ف ــوالد در
قــالــب کمیته فــی  TC17درخشش
ق ــاب ــل ت ــوج ــه ــی داشـ ــتـ ــه و بـ ــا وجـ ــود
محدودیتهای فـراوان ،در خصوص
تــدویــن و بــازنــگــری اســتــانــداردهــای

تشکیلکارگروهتحولدر
مدیریتامورپیمانکاران

کمیته فین متناظر فوالد TC17
کــمــیــتــه فـ ــی مــتــنــاظــر
ف ـ ــولاد  TC۱7را بیشر
ب ــش ــن ــاس ــی ــم و ن ــح ــوه
مشارکت و ایفای نقش
کارشناسان خربه فولاد
خوزستان در آن را بیشر بدانیم.
اس ـ ــت ـ ــان ـ ــداردس ـ ــازی بــنیالــمــلــلــی
ب ـ ـرای اولـ ــنی ب ــار در زمــیــنــه فــنــاوری
الکرونیکی انجام شد.
در س ـ ــال  ۱۹۲۶مـ ــیـ ــالدی انــجــمــن
ب ــنیال ــم ــل ــل ــی اسـ ــتـ ــانـ ــدارد س ـ ــازی،
ب ــا فــعــالــیــت اس ــت ــان ــدارد س ـ ــازی در
ســایــر زمــیــنــههــا شـ ــروع ب ــه ک ــار ک ــرد.
در سـ ـ ــال  ۱۹۴۶ن ــم ــای ــن ــدگ ــان ۲۵
ک ــش ــور ج ــه ــان در ل ــن ــدن جــلــســهای
تشکیل دادن ــد و ســازمــان جــدیــدی
بــا ه ــدف هــمــکــاریهــای بنیالمللی
و یــکــســانســازی اس ــت ــان ــدارده ــای
صنعی ،تاسیس نمودند.
در ســــال  ،۱۹۴۷فــعــالــیــت رســمــی
ایـ ــن س ــازم ــان ( )ISOآغ ـ ــاز ش ــد که
پایگاه اصلی آن در شهر ژنو واقــع در
سوییس میباشد .ضرورت تاسیس
س ــازم ــان  ISOتــوســعــه دانـ ــش فی
و ظــرفــیــتهــای ف ــن ــاوری ،ایــجــاد یک
زب ــان واح ــد مــیــان تــولــیــدکــنــنــدگــان و
مصرفکنندگان ،تسهیل در تجارت
و انتقال فناوری و طرح نیازهای فی
صنعت میباشد.
اهداف اصلی سازمان ایزو در تدوین
استانداردهای بنیالمللی تسهیل

بــنی المللی (فــعــالتــر از کــشــورهــای
پیشرفته صنعی) مشارکت نموده
اســت .این کمیته به مدت  ۸سال به
عــنــوان کمیته بــرتــر تــوســط ســازمــان
ملی استاندارد برگزیده شده است.
اکابر در پایان سخنان خود افزود :در
ایــن نشست ضمن ارائ ــه طــرح های
تــحــولــی بــه مــدیــر کــل دفــر مطالعات
تــطــبــیــقــی و م ــش ــارک ــت در ت ــدوی ــن
اســتــانــداردهــای بــنی الــمــلــلــی ،مقرر
گــردیــد ،دســتــاوردهــای کمیته جهت
توسعه در حــوزه هــای مختلف جمع
بندی و به شیوه مناسب تجربیات آن
با همکاری و مشارکت سازمان ملی
استاندارد ایـران و سایر متخصصنی
ب ــه ســایــر کــمــیــتــه ه ــای ف ــی متناظر
منتقل شود.
گزارش خربنگار ما حاکی است ،پیش
از جلسه یــاد ش ــده ،اعــضــا از سایت
صنعی و خطوط تولید شرکت فوالد
خوزستان بازدید کردند.

درجلسهکمیتهراهبریشرکتفولادخوزستان
که با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل برگزار
شد ،تشکیل کارگروه تحول در مدیریت
امور پیمانکاران مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،جلسه
کمیتهی راهبری شرکت فوالد خوزستان
با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل،
قائممقامان ،معاونان و مدیران روز
سهشنبه۲۵آبانماه۱۴۰۰برگزارشد.
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 طبقه بندی مشاغل
به 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
زیادیامکانپذیرخواهدبود.
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 خطا
ناپذیری،تحولهایویژهایصورتگیرد.
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 شاخص های برون سپاری
آنها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و

پیــام فرمانــده حوزه شــهید بقایی ســپاه
ناحیــه مقاومت بســیج امــام علی (ع)
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شهرکهای صنعی ،هفته گرانقدر
بسیج ،که ثمره خون هــزاران شهید
ب ــه وی ـ ــژه ش ــه ــدای ک ــارگ ــر بــســیــجــی
است ،را تربیک عرض می نمایم.
حمیدرضا توکلی زاده
فــرمــانــده ح ــوزه شهید بقایی سپاه
ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع)

تجارت بنیالمللی ،کیفیت ،ایمی و
امنیت ،حمایت از مشری و حفاظت
از مــحــیــط زیــســت و تــوســعــه بهینه
فناوریهاست.
در سـ ــازمـ ــان ج ــه ــان ــی اس ــت ــان ــدارد
کــمــیــتــههــای ف ـ ــی ،گ ـ ــروهه ـ ــای فــی
Technical
Committees
هــســتــنــد ک ــه در زم ــی ــن ــهه ــای خــاص
مــســئــولــیــت بــرنــامــهریــزی و پــایــش
استانداردها را بر عهده دارند .کارهای
فــی و اســتــانــدارد ســازی در ســازمــان
 ISOدر هرم زیر انجام میشود:
ه ــر  TCدارای ت ــع ــدادی گ ــروهه ــای
فی فرعی و گــروههــای کــاری اســت که
هــر کــدام از آنها مسئول اســتــانــدارد
س ـ ــازی در م ـ ــورد ی ــک ی ــا چــنــد آیــتــم
از م ــوض ــوع مــرتــبــط ب ــه  TCاسـ ــت و
دارای دبــرخــانــههــای جــدا میباشند
و مــســئــولــیــتهــای آن هــا بــه یــکــی از
اع ــض ــای ف ــع ــال در ه ــر  TCس ــرده
میشود.

در صورت نیاز فرآیند با هدف بهبود مورد
تجدید نظر قرار خواهد گرفت .به طور مثال
مشاهده می شود که یک فعالیت مشخص
در سازمان به چند سیستم نظارتی ارتباط
دارد و کل فرآیند با چابکی مناسب حرکت
نمی کند که از آن جمله می توان به فرآیندهای
بهسازیمحیطوآراستگیمحیطکاردرمحیط
های مختلف درون و بیرون سایت ها ،نصب
تابلوهای مختلف هشدار ،راهنمایی رانندگی
و غیره اشاره کرد که از نظر محتوا یکسان ،اما
نظارت بر این فعالیتها متفاوت میباشد.
این امر بیانگر نیاز به تحول ویژه در امور
پیمانکاریوفرآیندبرونسپاریاست.
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

کمیته فی فــوالد  ISOTC17از سال
 ۱۹۴۷میالدی مقارن با  ۱۳۲۶شمیس با
هدف استانداردسازی در حوزه « فوالد
ریخته ش ــده ،کــار شــده و شکل داده
شدهوبهروشسردونزشاملشرایط
فــیتــحــویــللــولــههــایفـ ــوالدیب ـرای
مقاصد تحت فشار» در سازمان ISO
تاسیس شــده و هــم اکــنــون دبرخانه
آن در ک ــش ــور ژاپ ـ ــن مــســتــقــر اس ــت.
ای ــن کــمــیــتــه در ح ــال حــاضــر  ۱۳زیــر
کــمــیــتــه دارد و  ۶۴کــشــور عــضــو ایــن
کمیته میباشند که از این تعداد ۲۷
کشور عضو فعال و  ۳۷کشور عضو
ناظر میباشند .ایران در  TC17عضو
فعال است.
کــمــیــتــه ف ــی مــتــنــاظــر فــــوالد TC17
یــک کمیته عــلــمــی -تــخــصــی اســت
کـ ــه اعـ ــضـ ــای آن از بـ ــنی گـ ــروههـ ــای
صالحیتدار و عالقهمند به مشارکت
در تدوین و بازنگری استانداردهای
بنیالمللی انتخاب شده اند.

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
می باشد .ایجاد خط مشی جدید نظام جذب
نیروی پیمانکاران که در ماههای اخیر اتفاق
افتاددرهمینراستامیباشد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،پیش از
سخنان مدیرعامل سایر معاونان و مدیران
گروه فوالد خوزستان به ارائه گزارش در حوزه
هایتحتنظارتخودپرداختند.

پیــام مدیرعامل شــرکت فوالد خوزســتان
در پــی شــهادت مأمور نــریوی انتظا مــی شهرســتان کارون در درگریی با ســارقان مســلح
بسم اهلل الرحمن الرحیم
امــام خمیی (ره) :شهدا در قهقهه مستانه شان و
در شادی وصلشان عند ربهم یرزقونند.
در پی درگری مسلحانه ماموران جان بر کف نروی
انــتــظــامــی بــا ســارقــان مــســلــح در شــهــرســتــان کــارون
ســرهــنــگ ه ــادی کــنــعــانــی بــه درج ــه رفــیــع شــهــادت
نائل شد.
اینجانب شــهــادت ایــن ســربــاز والیــت و شهید راه
امــنــیــت را بــه م ــردم شــهــیــد پ ــرور خــوزســتــان بــویــژه
شــهــرســتــان ک ـ ــارون تــســلــیــت عـ ــرض ن ــم ــوده و از
خداوند متعال برای خانواده این شهید عزیز صرب
و شکیبایی مسئلت می نمایم.
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ام ــام خــمــیــی (ره) :اگ ــر بــر کــشــوری
نــوای دلنشنی تفکر بسیجی طننی
ان ـ ــداز ش ــد ،چــشــم طــمــع دشــمــنــان
و جــهــانــخــواران از آن دور خــواهــد
گــردیــد.بــســیــجــی ض ــم ــری روش ــن
و زب ــان ــی ذاکـ ــر و شــاکــر را هــمــچــون
صدفی که گوهری از ایمان و بینش
در درون دارد ،از لــغــزش هــا حفظ
کرده است.
س ــاده زی ــس ــی ،صــفــا و صمیمیت،
ایــثــار و گــذشــت ،آمــادگــی و صــالبــت،
بازدهی و ایمان قوی و شعور بسیار،
ویژگی های بسیجی هستند.
بسیج در دوران جنگ و سازندگی
تــوانــســت نقش مــوثــر و ارزن ــده ای

داشته باشد و در ردای مهندسان
و پــزشــکــان و م ــدی ــرانُ ،م ــدرس ــان
دانـ ــشـ ــگـ ــاه و ح ـ ـ ــوزه و کـ ــارگ ـــران
کارخانه های مختلف ،به سازندگی
ایران عزیز ،کمر همت بست.
بــســیــج قــلــب تــپــنــده کــشــور و ملت
ایـ ــران اس ــت .بــســیــج زائ ــی ــده تفکر
ن ــاب انــقــالب و ام ــام روح اهلل اســت
که تا زمــان ظهور آقا امــام زمــان (عج)
زمــیــنــه س ــاز دولـــت کــریــمــه خــواهــد
شد.
ایـ ــنـ ــجـ ــانـ ــب بـ ـ ــه نـ ــمـ ــایـ ــنـ ــدگـ ــی از
س ــزپ ــوش ــان ان ــق ــالب اس ــالم ــی در
م ــج ــم ــوع ــه ک ـ ــارگ ـ ــری گـ ـ ــروه فـ ــوالد
خـ ـ ــوزسـ ـ ــتـ ـ ــان ،ف ـ ـ ـ ــوالد اک ـ ــس ـ ــنی و

در بخش توسعه و با نگاه به تولید ۵۵
میلیون ُتن فوالد در افق  ،۱۴۰۴در دو
بخش پاییندست و باالدست زنجیره
فوالد عالوه بر تعریف طرحهای توسعه،

اقدام به سرمایهگذاری مستقیم در
اکتشافاتمعدنیکردهایم.
وی در ادامه گفت :سرمایهگذاری در
بخش معدنی پهنهی آباده-جازموریان
(ایساتیس)،راهاندازیکارخانهکنسانتره
و گندلهسازی در منطقه سنگان در
باالدست و پیگیری تملک سهام فوالد
اکسین در پاییندست زنجیره فوالد،
بخشیازفعالیتهایصورتگرفتهفوالد
خوزستانراشاملمیشوند.
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.ابراهیمیدرپایاناشارهایهمبه
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 ۱۴۰۴
و 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
واجرایطرحهایتوسعهایرادردستور
کاردارد.

امنی ابراهیمی
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

پیاممدیرعامل
شرکت فوالد
خوزستان به
مناسبتهفته
بسیج
بنامخداوندبخشندهومهربان
امامخمینی(ره):بسیجمدرسه
عشقومکتبشاهدانو
شهیدانگمنامیاستکه
پیروانشبرگلدستههایرفیع
آناذانشهادتورشادتسر
دادهاند.
بسیجیرهروهمیشگیپیر
جمارانومطیعامروالییرهبر
معظمانقالباست.بسیجیدر
تمامصحنههاگوشبهفرمان
والیتدارد.
بسیجییعنیاخالص،صالبت،
پایندگی،اقتدار،عزتو
سربلندی؛بسیجییعنیدر
یاریرسانیثابتقدم.بسیجو
بسیجیهموارهدرمیانمردمو
برایمردماست.
الگوومقتدایبسیجیان،امیر
مومنانعلی(ع)اوّ لبسیجی
اسالماست.بسیجیبهعلی
تاسیونگاهمیکند،کسیکه
سالهابرایحفظوحراستاز
نبوتورسالت،جهادومبارزهکرد
وبرایعدالت،سختیهاکشید
وسرانجامدرمحرابعشقبه
شهادترسید.
تفکربسیجیبراساساسالم
استواراست.تفکربسیجی
تفکریپویاوزندهاست،حیات
داردوبهجامعهحیاتونشاط
میبخشد.
اینجانبفرارسیدنهفته
بسیجراخدمتپیروانوالیتو
سربازانعرصهیتولیدتبریکو
تهنیتعرضمینمایم.
ومناللهتوفیق
امینابراهیمی
مدیرعاملشرکتفوالد
خوزستان
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رپرتاژآگهی

من لم یشکر
المخلوق لم یشکر
الخالق
بیتردیددرزمانیکهسرزمین
ایرانازتهدیدهایدشمنانبه
تواناییخویشمیاندیشد،
افتخارآفرینیدرعرصهصنعت
میتوانددورنمایروشنیرابه
ملتایراننویددهد.
دراینراستاشرکتفوالد
خوزستاندرحالیکهدرسال
جاریباانواعمحدودیتهای
بینالمللیوهمچنین
محدودیتدرتامینانرژی
برقروبروبود،صرفابرپایه
نیرویانسانیخویشوبا
تمسکبهاعتقاداتقلبی
توانسترکوردتاریخی
ماهیانه(آبانماه)۱۴۰۰رادر
تولیدانواعمحصوالتبرجای
بگذارد.
درتبلوراینعزمملی،وظیفه
خویشمیدانمازمدیرعامل
محترموهمهمدیرانوکارکنان
شریفمجموعهفوالد
خوزستانوهمچنینهیات
مدیرهمحترموسهامداران
گرامیکههمیشهیاریبخش
تولیدبودهاند،قدردانیو
سپاسگزارینمایم.
رجاواثقدارمذیلرهنمودهای
مقاممعظمرهبریدراتکا
بهداشتههایخویش،
صمیمیتویکدلیوعزمراسخ
همهزحمتکشان،روزهای
روشنتریدرانتظارشرکت
فوالدخوزستانخواهدبود.
ومناللهالتوفیق
رضاطاهری
رئیسهیاتمدیرهشرکت
فوالدخوزستان

