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جدایی از شاملو، تجربه های دیگر و چپه شدن
                                 در گفتگو با هوشنگ چالنگی ) بخش نخست(

بالتکلیفی تفاهم نامه واگذاری سهام فوالد اکسین به شرکت فوالد خوزستان!

چرا اسراییل دوست ندارد ایران و آمریکا به برجام برگردند!؟

نماینده ولی فقیه در خوزستان:                          
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برگزاری جلسه بررسی معیار رهبری در فوالد اکسین خوزستان

2راه اندازی پویش هر خانه ، یک پرچم ایران توسط شهرداری خرمشهر
3 2

ِالمان های حرارتی واحدهای 1 ،2 و 3 نیروگاه دز کالیبره شد4



بسیج در چارچوب بیانیه گام دوم، تحول آفرینی کند 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک  ایام دهه فجر گفت: سالروز پیروزی ملت را تبریک می گویم. مساله بسیار مهمی که بر سرنوشت کشور و 
مردم تاثیر دارد، انتخابات سال آینده است. کیفیت این  رویداد ملی و نقش آن در ایجاد تحول مثبت، بسیار مهم است. دهه پنجم انقالب، سخت ترین 
دهه انقالب است. این دهه تکرار دهه های دوم و سوم و چهارم انقالب نیست بلکه از برخی لحاظ، شبیه دهه اول انقالب است و اگر بخواهیم روش 

های اجرایی دهه دوم و سوم و چهارم را تکرار کنیم، خسارت سنگینی خواهیم دید.
باید آینده را در دهه پنجم پایه ریزی کنیم زیرا دهه آغاز گام دوم انقالب است و فقط بسیج می تواند در چارچوب بیانیه گام دوم، تحول آفرینی کند.
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بــه گزارش نخبگان و به نقل از شــبکه خبری ســازمان آب و 
برق خوزســتان به گزارش شــبکه خبری ســازمان آب و برق 
خوزستان،پنجمین جلسه شورای فرهنگی سازمان آب و برق 
خوزستان در سال جاری با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

برنامــه ریــزی بــرای اجــرای مناســب برنامــه دهــه مبارک 
فجر،تجلیــل از فعالین فرهنگی و قرانی و اهدای بســته های 
فرهنگی به فرزندان همکاری که به ســن تکلیف رسیده اند،از 
جملــه محورهای برگزاری پنجمین جلســه شــورای فرهنگی 

سازمان آب و برق خوزستان بود.

پنجمین جلسه شورای فرهنگی 
سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد 

ِالمان های حرارتی واحدهای 1 ،2 و 3 نیروگاه دز کالیبره شد
مدیریت تعمیرات ناحیه ســد دز در شرکت نصب، 
تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از 
کالیبراسیون المانهای حرارتی واحدهای 1 ، 2 و 3 

نیروگاه دز خبر داد.  
به گــزارش نخبگان و به نقل از شــبکه خبری 
ســازمان آب و بــرق خوزســتان رضــا بابادی 
ســلطان پور در گفتگو با شبکه خبری سازمان 
آب و برق خوزســتان گفت: همزمان با اورهال 
هــای ســالیانه واحدهــای 1، 2 و 3 نیروگاه دز 
کالیبراســیون المان هــای حرارتی این واحدها 
در دســتور کار گروه رلیاژ و ابزار دقیق شــرکت 

تعمیرات ناحیــه دز قرار گرفت.وی افزود: کلیه 
المانهــای حرارتــی RTD گیــج هــای دما در 
بخــش های مختلــف واحد مذکور که شــامل 
المان های ســیم پیــچ، روغن ترانســفورماتور 
قدرت، یاتاقان های توربین، الور، تراســت، اپر 
و رادیاتورهای ژنراتور تســت و کالیبره شــدند، 
که باعــث افزایش ضریب آمادگــی واحدها در 
دوره های بهره برداری آینده خواهد شــد.مدیر 
تعمیرات ناحیه ســد دز بیان کرد: این عملیات 
با نظارت و همکاری معاونت فنی و مهندســی 
شــرکت تولید و بهــره برداری نیروگاه ســد دز و 

کارشناسان معاونت سد و نیروگاههای سازمان 
آب و برق خوزستان انجام شد.

راه اندازی مخازن گاز پاالیشگاه فازهای 22 و 24 پارس جنوبی 
با ورق های فوالد اکسین خوزستان

بــه گزارش نخبــگان و به نقــل  از روابط عمومی شــرکت،دو مخزن گاز 
مایع پاالیشــگاه فازهــای 22 تا 2۴ پارس جنوبی بــا ظرفیت بارگیری ۸۰ 
هزار مترمکعب گاز مایع با ورق های شــرکت فوالد اکســین خوزستان در 

دستورکار شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفت.
در پــی تولید انبوه ورق هــای محیط ترش خط لوله انتقــال نفت گوره به 
جاســک در فوالد اکسین خوزستان و قطع وابستگی کشور به واردات این 
محصول اســتراتژیک، اینک ورق های تولیدی این شــرکت با گریدهای 
A۵1۶ و A۵3۷ جهت آماده ســازی چهار مخزن گاز مایع پروپان و بوتان 
پاالیشــگاه فازهای 22 تا 2۴ پارس جنوبی با موفقیت مورد اســتفاده قرار 
گرفــت و بار دیگر توانمندی اکســین در تکمیل زنجیره فوالد و نفت و گاز 

کشور بیش از پیش نمایان شد.
الزم به ذکر اســت تا قبل از این رویداد، ورق هــای مورد نیاز این مخازن 
کامال وارداتی از کشــورهایی نظیر چین، اروپا و کره جنوبی وارد می شــد 
که در ســال جهش تولید بومی سازی این ورق ها توسط اکسین در کشور 
محقق گردید.محمد مشکین فام مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس این 

موفقیــت را حاصل هماهنگی ویژه میان پیمانکار اجرایی، پیمانکار اصلی 
و کارفرمــای طرح دانســت و گفت: بــا پیگیری های انجام شــده در رفع 
مســائل مالی و تأمین کاالهای مورد نیاز، مخازن پروپان و بوتان شــمالی 
که برنامه راه اندازی آنها برای آخر امســال مقرر شــده بود، زودتر از برنامه 

تعیین شده به نتیجه رسید و شاهد ورود گاز به این دو مخزن بودیم.
وی با بیان اینکه پس از مرحله سردســازی گاز، بارگیری مخزن پروپان با 
ظرفیت ۴۵ هزار مترمکعب و مخزن بوتان با ظرفیت 3۵ هزار مترمکعب 
آغاز می شــود، افزود: این دو مخزن در مجموع بــا ظرفیت بارگیری ۸۰ 

هزار مترمکعب گاز مایع )ال پی جی( راه اندازی شدند.
مشکین فام، تکمیل ساخت و انجام عملیات راه اندازی دو واحد باقیمانده 
اســتحصال گوگرد را از دیگر اقدام های پایانی در پاالیشگاه فازهای 22تا 
2۴ پــارس جنوبی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه اســتحصال کامل 
گوگــرد در دو واحــد از پیش راه اندازی شــده این طرح محقق شــده بود، 
به زودی با عملیاتی شــدن این دو واحد، چهار واحد استحصال گوگرد این 

طرح به طور کامل به بهره برداری می رسد.

برگزاری جلسه بررسی معیار رهبری در فوالد اکسین خوزستان
نخبــگان/ جلســه بررســی  اعتــدال 
معیار رهبری شــرکت فوالد اکســین 
بهمــن  دوم  هفتــه  در  خوزســتان 
مــاه99 و با حضــور ارزیابان ســازمان 
توســعه نوســازی صنعتی و ارزیابان 
جایــزه ملی تعالی ســازمان در ســالن 
کنفرانس حوزه مدیریت این شــرکت 

برگزار شد.

به گــزارش نخبگان و به نقل به گزارش روابط 
عمومی شــرکت: در این جلســه که با حضور 
امین ابراهیمی مدیر عامل و دکتر جنتی، دکتر 
ایزدیان و مهندس ســلمان پور اعضای هیئت 
مدیــره و معاونین و مدیران این شــرکت برگزار 
شد، معیار رهبری سازمان در اظهارنامه فوالد 

اکسین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این جلسه مهندس کریم سلمانپور گزارش 
جامعي در خصوص معیار رهبري ارائه نمودند 

و با تشــریح تغییر اســتراتژی های شــرکت در 
اواخر ســال ۹۷ که آن را حاصــل بازنگری در 
فرایندهای کاری شــرکت عنــوان کرد، گفت: 
این تغییر رویکر بحث شایسته ساالری و بهبود 
مستمر روند را تقویت می کند، همچنین توجه 
به ذینفعــان در راس جهت گیری های اصلی 
ســازمان و فرایندهــای مدیریت اســتراتژیک 
تبییــن شــد و اولویــت بنــدی خواســته ها و 
انتظــارات شناســایی و بــراي آن برنامه ریزي 

مدون و دستوالعمل در نظر گرفته شده است.

امین ابراهیمی مدیرعامل شــرکت با اشــاره به 
مشکالت فوالد اکسین در آغاز به کار مدیریت 
خود که تــا امروز نیز در جهــت رفع آن تالش 
می کند، بیان کرد: مهمترین ســرمایه شرکت 
سرمایه انسانی می باشد که با ارتباطات چهره 
به چهره و بازدید مداوم از خط تولید این ارتباط 

را حفظ کرده ایم.
وی در مورد مشارکت و انتفاع کارکنان از بهبود 
وضعیت شــرکت گفت: امســال برای شرکت 
تعاونــی مصرف ، کارکنــان را فعال کردیم و در 
حوزه فــروش و بازاریابی محصــول به صورت 
پیمانکاری، به این تعاونی فرصت کار دادیم که 
برای اولین بار در عمر 1۰ ساله خودموفق شد 

، سود اکتسابی را بین اعضا توزیع کند.    
در ادامه این جلسه ارزیابان در مورد مدیریت و 
ریسک سواالتی پرسیدند که دکتر جنتی عضو 
هیئــت مدیره شــرکت در این جلســه در مورد 
مهم ترین ریســک موجــود در صنعت پیچیده 

ای مانند اکسین اشاره کرد.  
 وی بــا بیان اینکه مباحث مربوط به ریســک 
هــا در هیئت مدیره بررســی و تصمیم ســازی 
شده، به ریســک کمبود قطعات یدکی خارجی 
و کمبود مواد اولیه اشــاره کرد وی در این باره 
گفت: مطابق تصمیم گیری هیئت مدیره مقرر 
شد، با مذاکره با قطعه سازان و افزایش دانش 
داخلی برخی از قطعات بومی ســازی شــود و 
همچنیــن راهکارهای مختلفی بــرای تامین 
قطعات مورد بررســی قرار گرفته اســت که در 
صــورت نیاز آمادگــی تامیــن از منابع مختلف 

موجود می باشد.

در پایــان جلســه ارزیابــان ســواالتی در مورد 
فرآیند هــای تصمیم ســازی و تصمیم گیری در 
هیئت مدیره شرکت و پایش مصوبات و توسعه 
فرهنگ ســازی پرســیدند کــه اعضای هیئت 

مدیره شرکت پاسخگو شدند.

به مناسبت گرامیداشت هفته زن، جشن روز زن 
در سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد 

به گزارش نخبگان به مناســبت میالد حضرت فاطمه و هفته زن، جشــن روز زن 
به همت ســازمان آب و برق خوزستان و مشــارکت پایگاه بسیج خواهران حضرت 

نرجس در سالن همایشات گیت بوستان برگزار شد. 

جدایی از شاملو، تجربه های دیگر و چپه شدن
گفت وگو با هوشنگ چالنگی

هوشنگ چالنگی که می گوید بعد 
از ازدواج از شــاعری کنده شــده 
است، برای شــعر نگفتنش تعبیر 
»چپه شــدن« را به کار می برد. از 
شــکل گیری »شــعر دیگر« و جدا 
شــدن از شــاملو برای مان تعریف 
می کنــد و این کــه بــا او تقابلــی 
نداشــته و فقط نمی خواسته شعر 

اجتماعی بگوید.
شــاعر  چالنگــی،  هوشــنگ 
امســال  کــه  پیشکســوت 
هفتادونه ســاله شــده متولــد 2۹ 

مردادماه سال 132۰ است. 
با مجله »خوشــه« به دنیای شعر 
معرفی شده و  با بزرگان شعر حشر 
و نشــر داشــته و در شــکل گیری 
جریان شــعری »موج نو« و »شعر 
دیگر« حضور داشــته اســت، اما 
به گفته خودش، سال هاســت که 

دیگر شعر نمی گوید.
متــن گفت وگــو بــا ایــن شــاعر 

خوزستانی در پی می آید.

در ویکی پدیا درباره شــما این طور 
نوشــته که متولد 132۰ هســتید 
یــک  خانواده تــان   و  پــدر  از  و 
خطی اطالعات می دهــد. درباره 
خودتــان، از این که کی به ســمت 
شــعر رفتیــد و  چه چیــزی باعث 
شــد این جرقه در  شــما زده شود، 

بگویید. 
زمــان قدیم می گفتنــد جرقه، اما 
حــاال مســئله علمی شــده، دیگر 
جرقه و این ها نیســت. من ســنم 
آن قدری باالســت که اگر از پدرم 
شــروع کنــم بــه درازا می کشــد. 
پدرم راننده شــرکت نفت بود و در 

مسجدسلیمان به دنیا آمدم.

 پس چیــزی کــه دربــاره پدرتان 
نوشــته اند، این که یکی از مالکین 

بزرگ بوده اند، درست نیست؟
من هــم در جایی این را خوانده ام. 
پــدرم مقــداری ملک داشــت اما 
مــالک نبود، شــرکت نفتــی بود. 
بــرادری بزرگ تر از خودم داشــتم 
کــه متولد 131۶ بــود و تئاتر  هم 
سرش می شــد. او مرا کتاب خوان 
دو   ۴۰-3۹ ســال های  کــرد. 

کتاب فروشــی در اللــه زار بــود به 
نام گوتنبــرگ و معرفت که یکی از 
کیلویــی می فروخت.  کتاب  آن ها 
یادم می آیــد زمانی که بــرای کار 
آمــدم تهــران از در مغــازه که رد 
می شــدی یــک تــرازو دم مغــازه 
گذاشته بود. منوچهر برادرم کتاب 
کیلویی می خرید و می آورد خانه. او 
اهل کتاب بــود و ما را اهل کتاب 
کرد. اگر او نبود شاید ما می رفتیم 
شــرکت نفت. یادم می آید منوچهر 
کتاب »بوف  کــور« صادق هدایت 
و »گــروه محکومیــن« کافــکا را 
داشــت، یعنی کتاب هایش سطح 

باال بودند.
همین طور ســال 3۷-3۸ که من 
1۷-1۸ ســالم بود چهارشــنبه ها 
برنامــه ای رادیویــی بــود به مدت 
نیم ساعت که هوشنگ مستوفی 
کــه بعدها متوجه شــدیم خودش 
از فرانســه ترجمــه می کرد، کتاب 
می خوانــد؛ »بوف کــور« هدایت، 
»کالغ« آلــن پــو و... .  مــن این 

برنامه را خیلی دوست داشتم.
»شــمس«  و  حافــظ  موقــع  آن 
مولــوی را هم می خوانــدم. االن 
هم اگــر چنــد بیــت از حافظ در 
خاطر دارم برای آن دوران اســت. 
ما به چیزهایی عالقه داشــتیم که 
بیشــتر از طریق گوش و شــنیدن 
بود نه مطالعه. این جوری به شــعر 

عالقه مند شدیم.

کی اولین شعرتان را نوشتید؟
خیلی کوچک بودم.  چهارده سالم 
بــود. غزل و دوبیتی می نوشــتم و 
و  برای مطبوعــات مانند »ســیاه 

سفید« می فرستادم.

چه شد که شعر برای شما جدی تر 
شــد؟ درباره آشــنایی تان با شعر و 
جریان های »شعر دیگر« و »موج 
نو« بگویید. چطور شــد که شما در 
آن جمــع قرار گرفتید؟ البته مدتی 

هم در مجله »خوشه« بودید.
بله. مدت کمی در »خوشه« پیش 
شــاملو بودم و کارهایم را پیشــش 
چاپ می کــردم. او به من بســیار 

محبت می کرد.

نیما باعث شــد شــعر کالسیک را 
رها کنیم

مــن غزل ســرایی می کــردم. نیما 
خیلــی روی مــا تأثیر گذاشــت و 
باعث شــد شعر کالســیک را رها 
کنیم. چون جــوان بودیم کارهای 
حماســی  نیما را دوســت داشتیم، 
مثال »ول کنید اســب مــرا/ راه و 
توشه ســفرم را و نمد و زینم را/ و 
مرا هرزه درا،/ که خیالی سرکش/
به در خانه کشاندســت مرا.« ولی 
نیما به گونه ای متفــاوت برای ما 
مطرح شــد. نیما الحق  واالنصاف 
بعد از شــعر کالســیک عــارف و 
عشــقی  آدم متفاوتی بــود. او در 
عین حال که متفاوت بود تعدادی 

را تحت تأثیر قرار می داد.

نیما زجرهای خود را برد
االن می بینــم نیمــا تنهــا مــن را 
تحــت تأثیر قرار نداد. او هم ســن  
و ســال های خــود را هــم تحــت 
تأثیــر قــرار داد. خیلی ها آن موقع 
جــذب نیمــا شــدند، مــا هــم به 
ســمت نیما آمدیم، زیــرا کار نیما 
اصالت داشــت. اما به خاطر  قوام 
و دوامــی که شــعر کالســیک ما 
داشــت و این که عــده ای متوجه 
شده بودند نیما یک آدم استثنایی 
است، طردش می کردند. نیما هم 

زجرهای خود را برد.

 با »خوشه« چطور  ارتباط گرفتید؟
ســربازی کــه می رفتم در ســپاه 
دانــش، تیپ چهــار بــودم. چهار 
مــاه تعلیماتی اهــواز بودیم و یک 
ماه هــم ما را آوردند تهــران و بعد 
در روســتاها تقسیم شــدیم. ما در 
ســپاه دانش هم کار ارتــش را یاد 
می گرفتیم  و هــم دبیران تدریس 
را یادمــان می دادنــد. آن موقع با 
هوشــنگ آزادی ور آشــنا شدیم و 
مدتی هم در تهــران در فرانکلین 

کار می کردم.

*** بخــش دوم در شــماره بعــد 
نخبگان منتشر خواهد شد ***

بخــش 

نخست



 

موارد بستری کرونا در استان خوزستان 3 برابر شد 
استاندار خوزستان گفت: محدودیت های الزم در تفرجگاه ها و پارکها بویژه در ایام تعطیلی اعمال شود و در شهرهای ورودی استان سخت گیری بیشتری 
شود. همچنین محدودیت ها در آرامستان ها دوباره برقرار شود و سازمان صمت و شهرداری ها بازارهای شلوغ را مدیریت نمایند. وقتی در اجرای پروتکل 
ها سخت گیری الزم را نداشتیم مشخص است که روند بیماری افزایشی شود. فرمانداران مسوول و پاسخگوی اجرای مصوبات هستند.  برای پیشگیری از 
انتشار بیماری در مراسم تشییع و خاکسپاری قبل از تحویل پیکر متوفی باید تعهدات الزم از بازماندگان اخذ شود و نظارت الزم صورت گیرد. باالخره واکسن 

به تدریج در حال وارد شدن است و واکسن داخلی هم به زودی میرسد و خواهشمندیم مردم این چند ماه دیگر هم تحمل کنند تا ایمنی زایی ایجاد شود.

 

نخبگان خوزستان   

 شامره 47

 دوشنبه

3 20 بهمن 1399
پنجمین جلسه شورای فرهنگی 

سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد 

نخبگان : به  یاد داریم که در سال 13۷۴ کلنگ احداث کارخانه تولید 
فوالد آلیاژی اهواز در حاشــیه جاده اختصاصی شرکت فوالد خوزستان 

با حضور عده ای از مقامات وقت کشوری و محلی به زمین زده شد.
پــس از آن تــا مدت ها هم تابلویی نشــان می داد که قرار اســت در این 
نقطه، کارخانه ای تاسیس شود و با تکیه به مزیت های اقتصادی استان 
خوزســتان عده ای به اشتغال برسند و سفره شــان با امید توأم شود. اما 
تابلوی مذکور پس از چند ماه به یکباره برداشته شد. هیچکس پرسشی 
برایش پیش نیامد و دیگر کســی حرفی از چنین رویدادی نزد و پس از 
مدتی کارخانه مذکور ســر از شهرســتان یزد در ناحیه کویری کشور در 

آورد!

در جایــی کــه شــعارهای همــان ســال ها این بود کــه انتقــال آب از 
سرچشــمه های کارون برای شــرب در منطقه بایســتی تدارک شود اما 
ســال های ســال اســت که کارخانه فوالد آلیاژی یزد و پــس از مدتی 
کارخانــه فوالد ارفــع در منطقه اردکان و باز هــم در منطقه کویری یزد 
نشــان داد که قدرت البی سیاسی بر همه معادالت و مزیت های نسبی 
اقتصادی می تواند چربش داشته باشد و مطالبه گری هم وجود نداشته 

باشد.
معادالتی که ظاهرا در پایتخت رقم می خورد و سیاســتمداران و مدیران 
محلی در اســتان خوزســتان چندان بهره ای از این معادالت نخواهند 

داشت.

پس از چند سال و این بار در پایان دوران مدیریت عاملی »احمد کتانی« 
در شرکت فوالد خوزســتان بحث اتصال مهم ترین زنجیره نورد به تولید 

فوالد خام به شدت طرح گردید.
از آنجایی که نقطه ضعف شــرکت فوالد خوزستان نداشتن حلقه نهایی 
برای تأمین نقدینگی و دسترسی به بازار نورد بود ،برنامه ریزان کشور به 
این نتیجه رســیدند تا با خریدن »کارخانه نورد ورق عریض« از شــرکت 
»دانیلی ایتالیا« این نقطــه ضعف را تبدیل به نقطه قوت نمایند. کلنگ 
ایــن کارخانه در قالــب یکی از پروژه هــای زنجیره تولید شــرکت فوالد 
خوزســتان در زمینی به فاصله یکصد متری ایــن مجموعه صنعتی در 

سال 13۸۰ به زمین زده شد.
در حالــی که همــه چیز برای پیشــرفت پروژه نــورد ورق عریض آماده 
می شد، ســازمان حفاظت محیط زیست خوزستان و سازمان مسکن و 
شهرسازی خوزســتان بنای مخالفت را پیش گرفتند و از امضای مجوز 

تأسیس کارخانه نورد ورق عریض سرباز می زدند.

در چنیــن شــرایطی مقاله ای به قلم »غالمرضا فروغــی نیا« تهیه و در 
تاریخ 13۸۰/۸/13 در هفته نامــه روزان تحت عنوان: »بگذارید پروژه 
نورد ورق عریض در اهواز اجرا شود« انعکاس یافت. این مقاله هشداری 
جدی به مدیران صنعتی استان خوزستان بود که چگونه با ساده انگاری 

از سرمایه گذاری های مهم در این منطقه جلوگیری می نمایند.
در حالی که همه چیز برای تصمیم گیری مســئوالن وزارت صنایع وقت 
برای انتقال کارخانه نورد عریض به منطقه »کرمانشــاه« آماده می شــد 
با انتشــار مقاله یاد شــده و ســرانجام دخالت »عبدالحســن مقتدایی« 
اســتاندار وقت خوزستان مدیران مخالف احداث کارخانه مذکور مجبور 
به امضاء اسناد شــده و بدین ترتیب با حضور بهنگام مطبوعات محلی 
کارخانه مذکور به عنوان یک حلقه مهم از تکمیل زنجیره شــرکت فوالد 

خوزستان در مدار آماده سازی قرار گرفت.

با جدی شدن احداث کارخانه نورد ورق عریض مراحل خرید تجهیزات 
این کارخانه از شرکت ایتالیایی دانیلی از سوی شرکت فوالد خوزستان با 
برخورداری از »ال سی« بانک صادرات در تاریخ 13۸2/3/1 و به مبلغ 

2۵۰ میلیون دالر محقق گردید.
در چنیــن شــرایطی مدیریــت و کارکنان فــوالد خوزســتان به صورت 
شبانه روزی همه امکانات خویش را برای سرعت بخشیدن به این پروژه 
به کار گرفته به این امید که بتوانند هر چه ســریعتر مراحل بهره برداری 
را به جلو بیاندازند. کارخانه نورد ورق عریض با ظرفیت ۰۵۰/1 میلیون 
تن ورق می توانست تولیداتی در ابعاد ۴/۵ متر عرض و طولی حدود ۴۰ 

متر را به بازار عرضه نماید.

این محصوالت قادر بودند که همه ظرفیت مورد نیاز وزارت نفت را برای 
تأمیــن لوله های انتقال نفت پوشــش دهند در عین حــال این کارخانه 
می توانســت تأمین کننده مواد اولیه صنایع کشتی سازی و یا تانکرهای 

ذخیره ســوخت مایع نیز باشــد. با توجه به انحصاری بودن محصوالت، 
کارخانه یاد شــده به راحتی قــادر بود بازارهای هدف در حاشــیه خلیج 

فارس را کامال تحت تأثیر قرار دهد.
از این حیث منابع ارزی قابل اعتنایی برای شرکت فوالد خوزستان تأمین 
می گشت. همزمان با اســتراتژی تولید ورق عریض و برای برخورداری 
از مواد اولیه مورد نیاز این پروژه ،برنامه ریخته گری »اسلب عریض« نیز 

در دستور کار واحد فوالدسازی شرکت فوالد خوزستان نیز قرار گرفت.

بدیــن ترتیــب اطمینان کافی بــرای ایجاد پشــتوانه صنعــت فوالد در 
خوزســتان قادر بود فرصت های جدید را برای توسعه فراهم آورد که به 
یکباره وارد شــرایطی غافلگیرکننده قرار گرفته و مسئوالن وقت وزارت 
صنایع بدون هرگونه مطالعه قبلی و با یک شگرد کاماًل سیاسی تصمیم 
گرفتند که پروژه ورق عریض را در 13۸۴/3/2۴ به صورت یک شرکت 
مستقل تحت عنوان: »شرکت فوالد اکسین خوزستان« درآورند. چنین 
تصمیمی در پایتخت و در شــرایطی اتخاذ گردید که از عواقب این اقدام 
ناســنجیده بیش از پانزده سال می گذرد و شــرکت فوالد اکسین هنوز 
در بند مشــکالت گوناگون آن با خسارات گســترده ای در چالش های 

متفاوتی گرفتار است.

اولیــن و مهم تریــن چالش این بود کــه برنامه ریزان ایــن حادثه تلخ در 
صنعت فوالد کشــور و در پایتخت در حالی مبادرت به مســتقل نمودن 
پروژه تولید ورق عریض در قالب شرکت فوالد اکسین، کردند که متوجه 
نبودند تعهدات ارزی مربوط به خرید تجهیزات کارخانه را به شخصیت 
حقوقــی جدید انتقال دهند و تعهدات مذکور پس از پانزده ســال هنوز 

هم به عنوان یک کالف سردرگم مالی باقی مانده است!

در شــرایطی که تعهدات ارزی اسمًا به نام شــرکت فوالد خوزستان بود 
اما وقتی اصل تجهیزات در ید شــرکت فوالد اکسین است هیچ دلیلی 
وجود ندارد که فوالد خوزســتان مبادرت به پرداخت اقساط تعهدات یاد 
شده نماید. به ویژه از 13۸۶/۵/1۶ که شرکت فوالد خوزستان وارد بازار 
بــورس گردید، تعهدات ارزی تجهیــزات نورد ورق عریض که در مقطع 
خرید بــه میزان 2۵۰ میلیون دالر بود، در پذیرش نامه این شــرکت در 

بورس اوراق بهادار نیز هیچ جایگاهی نداشت.
بدهی ارزی مذکور پس از پانزده سال اینک و با تغییرات فاحش نرخ ارز 
و جرایم مربوطه در حال حاضر یکی از معضالت ســهامداران کنونی و 
خریداران آتی شرکت فوالد اکســین خواهد بود که معلوم نیست به چه 

شکل و تدبیری حل خواهد شد.

دولت وقت در ابتدا و پس از تأســیس شــرکت فوالد اکسین مبادرت به 
تقسیم سهام آن به شرح ذیل نمود:

1٫ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( 3۰ درصد
2٫ صندوق بازنشستگی کشوری 3۰ درصد

3٫ ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
۴۰ درصد

امــا پس از یک فراز و فرود در حال حاضر ســهام داران شــرکت فوالد 
اکسین عبارتند از:

1٫ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( 3۰ درصد
2٫ صندوق بازنشستگی کشوری 3۰ درصد

3٫ گروه ملی صنعتی فوالد ایران 3۹/۵ درصد
۴٫ سهام ترجیحی ۰/۰۵ درصد

ظرف ســال های اخیــر به ویژه پــس از بهره بــرداری از کارخانه ،وقتی 
شرکت فوالد اکسین در تأمین مواد اولیه خویش با مشکالت عدیده ای 
روبرو شد سهامداران متوجه شدند که عمال از فلسفه اولیه تأسیس این 

کارخانه فاصله معناداری گرفته شده است.

تأمین مواد اولیه که در برنامه ابتدایی پروژه از وظایف اولیه شرکت فوالد 
خوزســتان بود اینک به مهم ترین معضل شــرکت فوالد اکسین تبدیل 
شــده است و الجرم به انواع شیوه ها برای فرار از تبعات آن پناه برده اما 
در نهایت با اتخاذ شــیوه کارمزدی برای تأمیــن درآمد، کارخانه ای که 
مقرر بود به صــورت انحصاری به تولید محصوالت ویژه و ارزآور بپردازد 
در عمل تبدیل به کارخانه ای مشابه فوالد کاویان برای تولید محصوالت 

معمولی ورق شده بود.

در چنیــن شــرایطی انبوهی از بدهی های ثابت نیــز روز به روز مدیریت 
را تحت فشــار قرار می داد. بدین ترتیب در طول سال های گذشته و به 
علــت ناتوانی در تأمین مواد اولیه و نداشــتن نقدینگی کافی به ویژه به 
عنوان ســرمایه در گردش کارخانه فوالد اکسین در بسیاری از اوقات به 

حالت رکود و تعطیلی درآمده بود.
در ســال های اخیر و در یک مقطع شــرکت فوالد مبارکه اصفهان عزم 
خویش را برای خرید سهام ۶۰ درصدی این شرکت جزم کرد. اما افکار 
عمومی در خوزســتان به شــدت در برابر این هدف، موضع گیری نشان 
داد و باعث گردید تا مســئوالن وزارت رفاه رســمًا اعالم کنند که چنین 

قصدی وجود ندارد!

گفتنی اســت طی دو ســال گذشــته شــرکت فوالد خوزســتان به امید 
واگذاری ســهام کارخانه فوالد اکســین به زنجیره تولید خویش مبادرت 
به تامین مواد اولیه نموده و مسئولیت فروش این کارخانه را نیز برعهده 
گرفته است که حاصل آن یک تحول مهم در سودآوری آن گشته است 
بــه گونه ای که در ســال 13۹۸ معادل ۵۰۰ میلیارد تومان و در ســال 
جاری تاکنون معادل 2 هزار میلیارد تومان سود آوری برای این کارخانه 

حاصل شده است.
در پی این تحول مهم و تاثیر دخالت شــرکت فوالد خوزســتان در تامین 
مواد اولیه و مشــارکت در فروش محصوالت ،مســئوالن وزارت رفاه در 
چندین نشســت مشــترک با مدیران فوالد خوزســتان وعــده دادند که 
ســرانجام ســهام ۶۰ درصدی فوالد اکسین را به شــرکت مادر واگذار 
نمایند و تحت فشــار افکار عمومی ســرانجام بــا مدیرعامل وقت فوالد 

خوزستان یک تفاهم نامه الزام آور به امضا رساندند.

بررسی برخی مفاد تفاهم نامه

بر اســاس این تفاهــم نامه کــه در مورخه ۸/1۰/13۹۸ منعقد شــده 
اســت مقرراســت ظــرف مــدت چهار مــاه ۶۰ درصــد ســهام معادل 

2٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم شرکت فوالد اکسین شامل:
3۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

3۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین
به مالکیت قطعی شرکت فوالد خوزستان درآید. همچنین در این تفاهم 
نامــه از یک هیــات حل اختالف ذکر به میان آمــده که در صورت بروز 
هر گونه اختالفی می بایســتی برای اجرای این تفاهم نامه ورود نماید. 
هیات یاد شــده متشکل از: ســازمان ایمیدرو، وزارت رفاه، بانک انصار 

است.
در حقیقت اینک که بیش از یک ســال از انعقاد این تفاهم نامه گذشته 
و مهلت چهار ماهه ایجاد مقدمات واگذاری ســهام مذکور به شــرکت 
فوالد خوزســتان هم ســپری شــده به نظــر می رســد ورود هیات حل 
اختالف می بایســتی بــه عنوان یک ضرورت در ایــن تفاهم نامه به نفع 
شــرکت فوالد خوزســتان قطعی و اجرایی شــود وگرنه عدم اجرای این 
ســند مهم اقتصادی مبین آن اســت که چنین اســنادی بیشتر جنبه 
تبلیغاتــی و کنترل افکار عمومی را هدف گذاری نموده و عمال روشــی 

برای سرکاری شهروندان جستجوگر است!

بالتکلیفی تفاهم نامه واگذاری سهام فوالد اکسین به شرکت فوالد خوزستان!
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در نوشتار زیر میخواهیم به صهیونیست های نژادپرست و 
غاصب بپردازیم که خودشان ،افکارشان و دولتشان همواره 

در حال ظلم به مسلمین و بطور کلی بشریت بوده اند…

این کشــور جنایتــکار )اســراییل(دارد شــیطنت میکند در 
بســیاری از اصول بیــن المللی ،البته بجز آنها کشــورهای 
دیگری نیز هستند همچون عربستانی بطور مستقیم جرات 

ندارد ورود کند و نیز امارات هم همینطور
ولی اسراییل داردشــیطنت میکنه آنهم بشکل علنی و گاه 
پنهانی!بیشترین تالششان و هدفشان این است که امریکا 
در برجام به ســمت ایران نیاید!اسراییل،امارات،عربســتان 
و تــا حدود زیادی مصر نمیخواهنــد امریکا در بحث برجام 
به ایران بازگردد..از ســوی دیگر چین و روســیه و بسیاری 
از کشــورهای بلــوک غــرب اگرچه شــیطنت های خاص 
خودشــان را دارند ولی بطور کلی مایل اند ایران و امریکا در 

برجام به نقطه ثابت و مشترک برسند.

ایــران باید بــا درایت وارد قضایا شــود ]چه در دیپلماســی 
خارجــی چه موضع گیری های دولتی و حکومتی [و چنین 
تنش هایی را با درایت ویژه تری خنثی کند تا مجامع جهانی 
بپذیرند ما اهل آتش افروزی در منطقه نیســتیم ) اســراییل 
همیشــه قصد ایران هراســی در جهان را داشــته و دارد و 

خواهد داشت(.
مراد ما چه تنش هایی ست؟! همان تنش هایی که اسراییل 

با زیرکی میخواهد ایران را وارد این دام کند!
ما در بحــث »برجام جدید« باید بتوانیم با قدرت بیشــتر در 
دیپلماســی عمل کنیم تا تحریم ها برداشته شوند و اقتصاد 

ایران کمی بهتر شود مخصپصا در فروش نفت…
ما کار بــا ملت نداریم دولــت ها ی اینها غاصــب اند وزیر 
خارجــه ســعودی گفته ریاض بــا واشــنگتن در خصوص 
اتهامات ایران گفتگو خواهد کردبن فرحان گفته ایران ثبات 
زایی میکند یا عامیانه تر بنویســم بــن فرحان میگوید ایران 
ثبات را در خاور میانه از بین میبرد! اما آیا واقعا در ســالهای 

گذشــته ما ثبات را از بین بردیم یا کشورهایی که با حکایت 
از داعش باعث برهم زدن منطقه شــدند ، کشــوری که به 
داعش و البغدادی پول و ســالح داد و کشوری دیکر که به 
مسلمین و محرومین یمن حمله کرد و آنان را به مصیبت و 
عزا و قحطی نشاند!یا کشوری که در سوریه آتش بپا کرد و 
باعث آوارگی ســوری ها به اروپا و آلمان شد تا مرکل بگوید 
»قبله به ســوریه نزدیکتر بود تا برلین!« ، بله دوستان من ! 
آیا ایران ســبب بر هم زدن ثبات در خاورمیانه اســت یا این 
کشــورهای غاصب که مثــال زدم؟!بیاری خــدا و با اتحاد 
همه مسلمین ]چه در ایران چه حزب الله لبنان ،چه یمن و 
سوریه ، زینبیون و فاطمیون افغانستان و پاکستان و حشد 

الشعبی عراق [
ما این غده ســرطانی )اســراییل( را روزی از صحنه جهانی 
حذف خواهیم کرد …بفرموده :»رهبری در 2۵ سال آینده 
چیزی بنام کشور اسراییل روی نقشه جغرافیا وجود نخواهد 

داشت«

دکتر سعید آژدهچرا اسراییل دوست ندارد ایران و آمریکا به برجام برگردند!؟
صاحب امتیاز و مدیر مسئول نخبگان

بانوان شاغل در شهرداری خرمشهر طی مراسمی مورد تکریم و تجلیل قرار گرفتند

بمناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالم؛

مالقات مردمی شهردار خرمشهر در قالب میز خدمت در میعادگاه نماز جمعه برگزار شد

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری خرمشــهر:بانوان شــاغل در شهرداری 
خرمشــهر طی مراسمی به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا " سالم الله علیها " و روز زن مورد تکریم و تجلیل 

قرار گرفتند . 
در این مراســم که ظهر روز چهارشــنبه 1۵ بهمن ماه در ســالن اجتماعات اداره مرکزی توســط روابط عمومی و 
اموربین الملل شــهرداری خرمشــهر و با حضور منصور علوانی شــهردار خرمشــهر برگزار شــد ، بانوان شاغل در 

شهرداری با اهدا لوح تقدیر و هدایا تکریم و مورد تجلیل قرار گرفتند .

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری خرمشهر؛ مالقات مردمی و دیدار چهره 
به چهره منصور علوانی شــهردار خرمشــهر با مــردم در میعادگاه نماز جمعه در صبــح روز جمعه 1۷ بهمن ماه به 

مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی تحت عنوان میز خدمت برگزار شد. 
در این مالقات مردمی که با حضور فاخر ربیعی فر ریاســت شــورای اسالمی شهر خرمشهر برگزار شد ، شهردار 
خرمشــهر تقاضاهای مردمی را پیگیری و دستورات الزم جهت حل مشکالت شهروندان را صادر کرد. معاونین و 

شهرداران مناطق و برخی دیگر از مسئولین شهرداری به همراه شهردار خرمشهر حضور داشتند

آغازعملیات آسفالت بیش از 30 خیابان در کوی طویجات توسط شهرداری خرمشهر

قابل توجه شــهروندان گرامی در کالنشهر اهواز، با توجه به کاهش دما و 
افزایش مصرف گاز در سطح کشــور و کاهش تولید برق در نیروگاه های 
حرارتی ، اســتدعا دارد در جهت حفظ پایداری و استمرار خدمات رسانی 
برق به هم وطنان نســبت بــه خاموش کردن لوازم غیــر ضروری همیار 

تالشگران صنعت برق باشید 
                                  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز

پویش هر خانه ، یک پرچم ایران توسط شهرداری خرمشهر با نصب هزار پرچم راه اندازی شد
به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری خرمشهر:پویش هر خانه ، یک پرچم ایران 
به مناســبت دهه مبارک فجر راه اندازی شــد . در اجرای این طرح مقرر اســت هزار پرچم جمهوری اســالمی ایران 
بر ســر درب منازل نصب شــود . این طرح در راستای لبیک گویی به سایت رسمی دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر 
نصب پرچم ایران بر ســر درب منازل به مناســبت دهه مبارک فجر اجرا می شود . شهرداری خرمشهر عالوه بر این 
پویش ، با نصب ریســه های پرچمی در میادین و معابر ، پرچم ایران بر روی پل ها ، نصب پرچم های الوان رنگی و 
نصب بنر در نقاط مختلف سطح شهر ، خرمشهر را به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر آذین بندی کرده است

نماینده ولی فقیه در خوزســتان و امــام جمعه اهواز گفت: 
مشــکالت اقتصادی مردم در این دوران که با تحریم های 
بســیاری روبه رو هســتیم تنها با تکیه بــر اقتصاد مقاومتی 

برطرف خواهد شد.
بــه گــزارش نخبــگان و به نقــل از ایرنا حجت االســالم و 
المسلمین سید محمدنبی موسوی فرد روز یکشنبه در دیدار 
با جمعی از سران عشایر عرب و بختیاری به مناسبت چهل 
و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در مصالی امام 
خمینی)ره( اهواز بیــان کرد: نباید دســتاوردهای انقالب 
اســالمی که ۴2 ســال از عمــر آن می گــذرد را با وضعیت 
معیشت مردم و بیکاری جوانان مقایسه کرد و عملکرد نظام 

را کم رنگ نشان دهیم.
وی افزود: پیش از پیروزی انقالب اسالمی شاید تنها چند 
شرکت پتروشیمی، نیشــکر و فوالدی در خوزستان بود اما 
اکنون به تنهایی 2۴ شــرکت پتروشیمی در خوزستان وجود 

دارد و این یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی است.
نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: ضدانقالب بر این باور 
بود که چهل ســالگی انقالب اســالمی را نخواهیم دید اما 
نه تنها این امر محقق نشــد بلکه این انقالب در مسیر خود 
در حال حرکت بوده و روز به روز شــاهد موفقیت های نظام 

جمهوری اسالمی در منطقه هستیم.
وی با بیان اینکه این انقالب به برکت خون شــهدا شــکل 
گرفتــه افزود: امروز با تــوکل بر خداونــد و حمایت از توان 
داخلی، به انرژی هســته ای دســت یافته ایــم در حالی که 
ســخت ترین تحریم ها علیه ما بــود و این موضوع یکی از 

مهمترین دستاوردهای نظام اسالمی است.
حجت االسالم موسوی فرد بیان کرد: امت اسالمی ایران 
به ویژه استان خوزستان که دروازه تشیع است همواره پایند 
بــه این نظام و آرمان های انقالب اســالمی بوده اند اگرچه 
برخــی از جوانان ما به دلیل بــی عدالتی موجود در جامعه، 

فریب ضد انقــالب را خورده اند. بارها از تریبون نماز جمعه 
در خصوص بیــکاری جوانان و مطالبات مردم خوزســتان 

صحبت کرده ام و همچنان پیگیر این موضوع هستم.
وی افزود: ده ها شــرکت بزرگ در خوزســتان وجود دارد و 
اگر قرار باشــد نیروی کار این شــرکت هــا از طریق آزمون 
جذب شــوند ابتدا باید جوانان این اســتان سر کار بروند. ما 
نمی پذیریم که جوانان استان که بومی منطقه هستند بیکار 
باشــند و برخی از استان های دیگر بر سر کار آیند.متاسفانه 
برخــی فضــا را به گونــه ای پیــش می برند که مشــکالت 
کشــورمان از راه مذاکــره با آمریکا برطرف خواهد شــد در 
حالی که آمریکایی ها همواره نشان داده اند که بدخواه ملت 
ایران هســتند. در موضوع برجام مشخص شد که آنها فقط 
می خواهنــد به نفع خود بهره ببرنــد و در قبال آن چیزی به 
ما ندهند.متاســفانه برخی مدام می گوینــد که “جو بایدن” 
رییس جمهور جدید آمریکا بــا بقیه فرق می کند و می توان 

با او مذاکره کرد در حالی که اینگونه نیســت. مگر اوباما که 
نماینده دموکرات ها بود فشار تحریم ها علیه ایران را بیشتر 
نکرد؟ لذا ملت ایران باید هوشــیار باشند و فریب این بازی 

ها را نخورد.
ایشــان با بیان اینکه مشــکل اقتصادی ایران در بیرون از 
مرزها حل نمی شــود ادامه داد: مردم و مســووالن باید به 
اقتصــاد مقاومتــی روی آورند به این معنی که شــرکت ها و 
کارخانجات داخلی روز به روز گســترش پیدا کرده و نیروی 

کار آنها توسط جوانان بومی آن منطقه تامین شود.
وی همچنین درباره انتخابات پیش رو در ایران گفت:مردم 
ایران اســالمی برای سال آینده باید پرشورتر از همیشه پای 
صندوق های رای حاضر شــده و به فرمــوده رهبر انقالب 
اسالمی کسی را انتخاب کنیم که جوان، شجاع، انقالبی، 
پــای کار و حــزب اللهی باشــد و شــبانه روز بــه فکر حل 

مشکالت مردم باشد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان :مشکالت با تکیه بر اقتصاد مقاومتی برطرف می شود

به گزارش نخبــگان و به نقل از روابــط عمومی و امور 
بیــن الملــل شــهرداری خرمشــهر؛عملیات اجرایــی 
آســفالت بیش از 3۰ خیابان در کوی طویجات توســط 
شهرداری خرمشهر آغاز شد. معابری که تا پیش از این 
طی چندین ســال متمادی هیچگونه عملیات عمرانی 
در آنهــا صورت نگرفته بــود اکنون با توجــه به رویکرد 
شهرداری خرمشهر مبنی بر لزوم بهسازی معابر بعنوان 
یک ضــرورت و یکی از اولویت هــای اقدامات عمرانی 

بویــژه مناطق کم برخــوردار از حیــث خدماتی عمرانی 
بنابراین معابر کوی طویجات که بیش از 3۰ خیابان می 
باشند آسفالت آنها آغاز شده است. شهرداری خرمشهر 
بصورت همزمان پروژه تعریض، زیرسازی و آماده سازی 
جاده نظامی جهت آســفالت که یــک راه مواصالتی به 
طول تقریبی ســه کیلومتر از بلــوار ایران زمین به کوی 
فیصلــی و کوی طویجات بوده و تا بلوار مهر امتداد پیدا 

می کند در حال طی عملیات اجرایی است

نگاهی به جایگاه ایران در خاورمیانه و
 تنش زایی اسراییل ، عربستان و....


