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 تبلور گروه فوالدمبارکه 
در پیشانی صنعت فوالد 

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه از حضور 
فعال و مستمر گروه فوالدمبارکه در یازدهمین 
همایش چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن 

ایران با نگاهی به بازار  خبر داد.
هادی نباتی نــژاد گفت: صنعــت فوالد و 
ســنگ آهن به عنــوان یکی از بنیــان  های 
اقتصاد و زیربنای بســیاری دیگــر از صنایع، 
همواره مــورد توجــه ویژه ای جوامــع بوده 
اســت. اهمیت این صنایع به شــکلی اســت 
که مصرف ســرانه فوالد به عنوان شــاخصی 
 به منظــور ارزیابی صنعتی بودن یک کشــور

 مطرح می  شود.
وی هدف از حضــور در رویدادهای علمی 
و تخصصــی را فرصتــی ارزشــمند جهــت 
تبــادل اطالعات بیــن بازیگــران اصلی این 
صنعت اعــم از دولــت، بخــش خصوصی و 
انجمن های تخصصی داخلــی و بین  المللی 
عنوان کرد و افزود: امید است با همکاری کلیه 
 دست اندرکاران این حوزه بتوان به این هدف 

نائل آمد.

نباتی نژاد خاطر نشان کرد: اهمیت صادرات 
و چالش  های تغییرات مکرر سیاســت  های 
داخلی و تحوالت بین  المللی، بررســی عرضه 
و فروش داخلی )بورس کاال( و قیمت  گذاری 
محصوالت فوالدی،  تحول دیجیتال و نســل 
چهارم انقالب صنعتی در صنعت فوالد، میزان 
ســرمایه  گذاری و سهم ســود ارکان چرخه 
تولیــد فوالد، بازنگــری، تدوین اســتراتژی 
و بــه  روزآوری طــرح جامع فــوالد و ارتباط 
دوسویه بازار ســرمایه و ارکان چرخه فوالد،  
 فرصت  ها و تهدیدهــا از جمله محورهای این 

همایش است.
وی در پایــان گفت: بــا توجه به شــیوع 
کووید-19 و شرایط حاکم بر کشور این رویداد 
به شــکل آنالین - حضوری برگزار می گردد. 
بدین شــکل که صرفا مدیران عامل مجموعه 
 ها به صورت حضوری در این همایش شرکت 
خواهند کرد و مدیران میانی و کارشناســان 
عزیز به صــورت آنالین از همایــش بهره مند 

خواهند شد.
    

در 6 ماهه اخیر رخ داد:
 پنجمین رکورد تولید تختال 

فوالد هرمزگان
فوالد هرمزگان برای پنجمین بار متوالی در 
شش ماهه اخیر توانست با تولید 1۴۲۲۷۳ تن 
تختال رکورد جدیدی را در تولید این محصول 

برای خود به ثبت برساند.
به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان، 
رکورد قبلی تولید تختال این شــرکت در دی 
ماه گذشته و با تولید 1۴۰۶۲۴ تن تختال رقم 

خورده بود.
مدیرعامل فوالد هرمزگان درپی کســب 
پنجمین رکورد متوالــی تولید تختال در پیام 
تبریکی نوشت: با ســالم به همکاران گرامی 
کسب پنجمین رکورد تولید ماهیانه تختال در 
بهمن ماه 99 که در شــش ماه اخیر به صورت 
پیوسته حاصل شده است را به کلیه همکاران، 
پیمانکاران و ذینفعان شــرکت تبریک عرض 

می نمایم. 

بدون شــک موفقیتهــای پــی در پی ماه 
های اخیــر که بــدون در مدار قــرار گرفتن 
توسعه های آتی شرکت بدســت امده است، 
ناشــی از خودباوری، یکپارچگی، انســجام 
گروهی ، اســتفاده حداکثــری از توانایی ها 
و امکانــات و بهــره گیری از اســتانداردهای 
مدیریتی می باشد و این نوید کسب افتخارات 
جدید در سال آینده را در پیش رو ترسیم می 
 نماید. در کنار خانواده عزیز ســالمت، شاد و 

موفق باشید.

اخبار فوالد

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط 
زیست شــرکت فوالد مبارکه اهمیت اخذ 

گواهی نامه ISO ۴5۰۰5 را تشریح کرد.
حسین مدرسی فر با اشاره به اخذ گواهی 
نامه ISO ۴5۰۰5 در کشور برای نخستین 
بار توســط شــرکت فوالد مبارکــه اظهار 
داشت: در دســامبر ۲۰۲۰ و اواخر آذرماه، 
 ISO۴5۰۰5 سازمان اســتاندارد جهانی
و نحــوه کار ایمن در زمــان پاندمی کووید 
19 را منتشــر کــرد کــه راهنمایــی در 
 استاندارد کلی ایمنی و بهداشت حرفه ای 

محسوب می شود.
وی افــزود: شــرکت فــوالد مبارکــه 
همواره برای رفع مسائل از الگوی سیستم 
مدیریتی بهره مند می شــود که ایزوهای 

 تعریف شده در ســازمان استاندارد جهانی 
معتبرترین است.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط 
زیست شرکت فوالد مبارکه اشاره به اینکه 
۲۶ و ۲9 و ۳۰ بهمــن ماه ممیزی های الزم 
توسط شــرکت سوئیســی انجام شد بیان 
داشت: صیانت از نیروی کار و تداوم تولید در 
زمان شیوع کرونا یک فعالیت تیمی بود که 
برای نخســتین بار منجر به اخذ گواهینامۀ  

ISO ۴5۰۰5  شد.
وی گفت: اهمیت دریافت این گواهی نامه 
نشان داد مجموعه فوالد مبارکه در یک اقدام 
منسجم و حساب شــده توانست بر اپیدمی 
کرونا فائق شــود و نشــان دهد تالش های 
شــرکت فوالد مبارکه برای کنترل و مهار 

اپیدمی کووید19 مطابق با استانداردهای 
جهانی بوده است.   

مدرسی فر کسب این موفقیت را حاصل 
همکاری تمامی واحدهای منابع انســانی، 
تضمین کیفیت، حراســت، سیســتم ها و 
فناوری اطالعــات، خرید، اقتصادی و مالی 
دانســت و با تأکید بر اینکه واحد بهداشت 
حرفه ای، ایمنی و محیط زیست همواره در 
تمامی فراز و نشیب ها در کنار سایر کارکنان 
اســت، ابراز امیدواری کرد این موفقیت ها 

برای فوالد مبارکه استمرار داشته باشد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط 
زیست شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه 
سیاست شــرکت فوالد مبارکه در کنترل 
مشــکالتی نظیر اپیدمی کرونا متناسب با 

الگوهای به کارگرفته ســازمان استاندارد 
جهانی اســت، تصریح کرد: اخذ گواهینامۀ  
ISO ۴5۰۰5 باز هم ثابت کرد که شرکت 
فوالد مبارکه در مهار ویروس کرونا مطابق با 

استانداردهای جهانی گام بر می دارد.
وی افزود: در این ایزو تمام جزئیات مهار 
و کنتــرل ویــروس کرونا در پروســه ای از 
پیشــگیری تا رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی، دورکاری کارکنان و موارد مربوطه 
را با دقت بررســی می کند و چنانچه مطابق 
با استانداردهای جهانی باشد این ایزو به آن 
سازمان تعلق می گیرد که خوشبختانه باز هم 
شرکت فوالد مبارکه ثابت کرد که در صیانت 
از نیروی کار و تداوم تولید در زمان شیوع کرونا 
در یک کارتیمی مطابق با الگوهای استاندارد 

جهانی اقدام می کند.   گفتنی است ممیزی 
 ،ISO ۴5۰۰5 : ۲۰۲۰ خارجی اســتاندارد
»راهنمای مدیریــت کار ایمــن در دوران 
بیماری کووید 19« در قالب یک تیم سه نفره 
از شــرکت SGS به مدت 11 نفــر-روز و با 
برگزاری 18 جلسه به صورت مجازی از تاریخ 
۲۶ بهمن ماه برگزار شد و فوالد مبارکه موفق 
شد برای اولین بار در کشــور گواهی تأیید 

استقرار این استاندارد را اخذ کند.

مهار کرونا در فوالد مبارکه مطابق با استانداردهای جهانی است

عضو هیأت مدیره صنف فروشــندگان آهن و فوالد و 
فلزات تهران گفت: شرکت فوالد مبارکه همواره در رسالت 
اجتماعی و تکیه بر بومی سازی در صنعت کشور پیشتاز 

بوده است.
محمدصادق چیت ســاز با اشــاره به اینکــه با کمک 
فناوری های پیشــرفته، امکان تولید ســبز و برداشــته 

شــدن مرزهای ارتباطات و اطالعات در دنیــا، اندازه اثر 
تولیدات صنعتی بر محیط پیرامــون و حتی فراتر از آن، 
افزایش چشمگیری داشته است، اظهار داشت: بنگاه های 
اقتصادی زمانی معنی پیدا کرد که اندازه مفهوم مسئولیت 
اجتماعی کسب وکارها با هم تفاوت آشکاری پیدا کردند و 
کسب وکارهای بزرگ، خود را از کسب وکارهای کوچک 
و متوســط متمایز ســاختند و در ادامه کسب وکارهای 

کوچک  متفاوت شدند.
وی افزود: کشــور ما امروز با مخاطرات فراوانی مواجه 
اســت و از حیث اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی با 

چالش های اساسی دست و پنجه نرم می کند.
عضو هیأت مدیره صنف فروشــندگان آهن و فوالد و 
فلزات تهران در ایران با تاکید بر اهمیت ایفای مسئولیت 

های اجتماعی توســط شــرکت فوالد مبارکه به عنوان 
عظیم ترین مجتمع صنعتی کشور گفت: تاریخچه فعالیت 
و عملکرد فوالد مبارکه نشــان می دهد که این شــرکت 
همواره نسبت به مسئولیت های اجتماعی خود توجه کافی 
را داشته و همیشه به تعامل ســازنده با منطقه پیرامونی، 

پایبند بوده است.
وی اضافه کرد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان عضوی 
از جامعه اقدامات خود در راستای مسئولیت اجتماعی و 
حفظ محیط زیست نمایان می کند و همچنان در جهت 
رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایدار 

گام بر می دارد.
چیت ساز گفت: شرکت فوالد مبارکه نسبت به تشکیل 
کمیته های بومی سازی در تمام نواحی تولیدی به منظور 

استفاده از پتانســیل های موجود در نواحی با مشارکت 
پرســنل با تجربه  آن ناحیه در خصوص ایجاد ســاختار 
بومی سازی طی سالیان گذشــته اقدامات بسیار موثری 

انجام داده است.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه در راستای کارآمدی 
برنامه ریزی بومی سازی نسبت به فرآیندهای مهندسی 
معکوس، مهندسی مجدد و کنترل کیفیت کارامدی الزم 
به اثبات رسیده است. فرآیندهای بومی سازی براساس فاز 
شناسایی و آماده ســازی و اولویت بندی اقالم، مهندسی 
و تهیــه و تکمیل مدارک فنی، شناســایی و ارزیابی فنی 
سازندگان جهت بومی ســازی قلم مورد نظر، اختصاص 
بودجه و ایجاد استعالم و ســفارش و در نهایت ساخت و 

کنترل کیفیت بطور مستمر انجام می دهد.

فوالد مبارکه پیشتاز در رسالت اجتماعی و بومی سازی
خبر
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فوالد مبارکــه همــواره مدیریت 
پایدار آب و توجه به ارزش اساسی آب را 
سرلوحه کار خود قرار داده و توانسته است 
در مقایسه با شرکت های بزرگ فوالدساز 
جهان، رکــورددار کمترین حجم آب 

مصرفی به ازای هر تن تولید فوالد باشد.
ایران ســرزمین کم بارشی است و 
طبق آخرین گزارش وزارت نیرو، سال 
آینده خشکسالی و مشکالت آبی کشور 
را تهدید می کند. طبــق این گزارش، 
میزان بارندگی های ســال آبی جاری 
)هر سال آبی از ابتدای مهر آغاز و تا پایان 
شهریور سال بعد ادامه دارد( تا ۴ بهمن 
85.5 میلی متر بوده که در مقایســه با 
مدت مشابه ســال قبل ۴۰ درصد و در 
مقایسه با دوره مشــابه بلند مدت، 1۷ 

درصد کاهش یافته است.
از طرف دیگر تبخیر آب در کشورمان 
به قدری زیاد اســت که سه برابر میزان 
تبخیر میانگین آب در جهان محاسبه 
شده است. آن هم در کشــور ما که آمار 
بارندگی های ســاالنه اش، حکایت از 
آن دارد که یک ســوم میانگین جهانی 
بارندگی اســت؛ آمارهایی که نشــان 
می دهد چقدر اوضاع آب در کشورمان 

وخیم و بحرانی است. 

در بیشــتر مناطــق ایــران میزان 
بارندگی زیر 1۰۰ میلی لیتر و میانگین 
تبخیر ساالنه ۲55۶ میلی لیتر در سال 
است؛ این در حالی است که بحران آب، 
مشکالت زیست محیطی، اجتماعی و 
سیاسی را به وجود می آورد که در نتیجه 
آن، راهکارهــای مختلفی در خصوص 
کاهش مصرف آب در حوزه های مختلف 

پیشنهاد می شود.
اما بر خالف تصــور عمومی به طور 
میانگین 9۰ درصد آب کشور در بخش 
کشــاورزی، ۷ درصد برای شرب و تنها 
۳ درصد در صنعت مصرف می شــود، 
در حالی که صنعت ۲۰ برابر کشاورزی 

شغل ایجاد می کند. 
بــا همه ایــن تفاســیر توجــه به 
کمبــود آب همــواره در کارخانه های 
صنعتی بــه خصوص سیســتم های 
خنک کــن آنها مــورد توجــه افکار 
 عمومــی و رســانه هــا بوده اســت. 
در این میان فــوالد مبارکــه همواره 
مدیریت پایــدار آب و توجــه به ارزش 
اساســی آب را ســرلوحه کار خود قرار 
داده است توانسته اســت در مقایسه با 
شــرکت های بزرگ فوالدســاز جهان 
رکورددار کمترین حجم آب مصرفی به 

ازای هر تن تولید فوالد باشد. موضوعی 
که باعث شده شرکت فوالد مبارکه در 
زمینه مصرف آب به عنوان شــاخص 
جهانی مطرح شود. یعنی نه تنها در بین 
رقبای داخلی، کمترین مصرف آب برای 
تولید یک تن فوالد را دارد بلکه در جهان 
هم کم مصرف ترین تولیدکننده به اضای 

هر تن فوالد است.
همچنین بهینه سازی مصرف آب 
در شــرکت فوالد مبارکه و استفاده از 
آب های کم کیفیت باعث شده ساالنه 
از مصرف ۷۰۰ هزار مترمکعب آب تازه 

جلوگیری به عمل آمد.
جمع آوری و ذخیره سازی آب باران 
)آب های سطحی( از طریق شبکه های 
گســترده در فوالد مبارکه و اســتفاده 
مجدد از آن به طور متوسط در سال یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب کاهش 
مصرف آب تازه را به دنبال داشته است 
به عالوه بهسازی شــیمیایی آب های 
گردشــی در برج های خنک کاری که 
امکان استفاده چندین و چندباره از آب 
در فرآیند تولید را مهیا کرده است از دیگر 
اقدامات این شــرکت درراستای بهینه 

سازی مصرف آب در این کارخانه است.
بازســازی برج هــای خنک کاری 

واحدهای نیروگاه، اکسیژن، فوالدسازی 
و نوردگرم به منظــور کاهش هدررفت 
و افزایش راندمان برج های خنک کن، 
تغییر سیســتم برج خنک کــن   تر به 
هیبریدی و کاهش تلفات آب در فرآیند 
تولید آهن اسفنجی از دیگر اقدامات مهم 
این مجتمع صنعتی در راستای کاهش 

مصرف آب است.
همچنین بهینه سازی مصرف آب با 
کاهش تلفات در شبکه های توزیع، یکی 
از پروژه های جدی در دست اجراست و 
قرار بر این است که بازسازی و نوسازی 
شبکه های فرسوده به طول تقریبی 5۰ 
کیلومتر انجام شود. این فعالیت از سال 
1۳88 در شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
شروع شده و تاکنون بالغ بر ۶۰۰ میلیارد 
ریال برای اجرای آن هزینه شده است؛ 
به نحوی که در قالــب این طرح، عمده 

شبکه های توزیع نوسازی شده اند.
نکته بســیار مهم دیگــر در مورد 
ایــن کارخانــه بهینه ســازی مصرف 
آب با جایگزینی قســمتی از آب تازه با 
پساب تصفیه شده شــهری است که بر 
مبنای آن، بر اســاس قــرارداد متقابل 
بین شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان 
به عنوان ســرمایه گذار و شــرکت آب 

و فاضالب اســتان اصفهان در ســال 
1۳9۲ اجرایی و مقرر شــده با احداث 
تصفیه خانه هــای جدیــد فاضــالب 
و تکمیــل تصفیه خانه هــای موجود، 
شــبکه های جمــع آوری فاضالب در 
9 شــهر این اســتان یعنی زرین شهر، 
مبارکه، زیباشــهر، دیزیچه، صفائیه، 
کرکوند، ورنامخواســت، سده لنجان 
و چمگردان اجرا شــود و پس از اجرای 
این پروژه ها که بیش از ۶5۰۰ میلیارد 
ریال هزینه دربر داشته، پساب خروجی 
از تصفیه خانه شهرهای مذکور به فوالد 
مبارکه منتقل شــود و پــس از تصفیه 
تکمیلی در تصفیه خانــه فوالد مبارکه 
در چرخه تولید فوالد، مورد اســتفاده 

قرار گیرد.
 از زمان شروع ارسال پساب به شرکت 
فوالد مبارکه از اواسط سال 9۶ تا اواخر 
سال 98، به طور متوســط ساالنه یک 
میلیون مترمکعب پساب به شرکت فوالد 
مبارکه وارد شده و از ابتدای سال 99 تا 
پایان آبان ماه نیز، ۶/ 1 میلیون مترمکعب 
پساب به این شرکت وارد شده است. در 
افق بلندمدت این طرح نیز قرار اســت 
ســالیانه 1۳ میلیون مترمکعب پساب 
شهری جهت استفاده در شرکت فوالد 
مبارکه وارد شود که با تکمیل شبکه های 
جمع آوری، پمپ خانه ها و خطوط انتقال، 
این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال 
1۴۰۰ این مهم  محقق شود.  این پروژه 
عالوه بر کاهش مصرف آب خام رودخانه 
با جلوگیــری از تخلیــه فاضالب خام 
شهرهای مجاور زاینده رود به رودخانه، 
باعث افزایش ســطح بهداشت و حفظ 

محیط زیست منطقه شده است. 
پــروژه مهم و حیاتی دیگــر در این 
کارخانه در زمینــه کاهش مصرف آب 

بحث بازچرخانی در فوالد مبارکه است 
که در در ســه مرحله صورت می گیرد.

مرجله اول بازچرخانی کل فرآیند آب در 
یک واحد انجام می شود و آب تا هفت یا 
هشت بار در سیکل همان واحد چرخش 
می کند که این روش از ابتدای فعالیت 

فوالد مبارکه وجود داشته است.
در مرحلــه دوم، بازچرخانی آب در 
بیش از یک واحد چرخــش می کند؛ 
بدین معنا که پــس از چند بار چرخش 
آب در مدار یک واحــد و نهایتاً با خارج 
شدن از استاندارد کیفیت برای آن واحد، 
بایســتی این آب از چرخه واحد مذکور 
خارج شود. این آب می تواند به عنوان آب 
ورودی واحد دیگری که نیاز به کیفیت 
کمتری دارد، در نظر گرفته شود و سیکل 
بازچرخانی واحد دوم و بعضاً واحدهای 

بعدی انجام شود.
 مرحله سوم بازچرخانی تجمیع آب 
خروجی واحدها و تصفیــه آن در یک 
تصفیه خانه مرکزی و تبدیل آن به آب 
کیفی مورد نیاز خطوط تولید اســت. 
بنابراین مجدداً این آب به چرخه تولید 
بازمی گردد. این فعالیت در فوالد مبارکه 
مراحــل پایانی خود را طــی می کند و 
بنابراین بازچرخانی آب در مراحل 1 و ۳ 
به حد نهایی خود رسیده و در مرحله دوم 
متناسب با شرایط واحدها قابل توسعه 
است. مجموع این اقدامات همه نشان 
دهنده این اســت که فوالد مبارکه به 
دلیل شناخت اقلیم و مشکالت ناشی از 
بحران کم آبی از ابتدای راه اندازی تاکنون 
هموراه مصرف بهینه آب را را سرلوحه 
فعالیت های خــود قــرار داده و امروزه 
توانسته است به یک الگوی جهانی در 
زمینه مصرف آب در بین فوالدســازان 

جهان تبدیل شود.

با بهره گیری از روش های نوین و کارآمد؛

فوالد مبارکه برترین الگوی مصرف آب در میان فوالدسازان جهان است


