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اخبار فوالد

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت مطرح کرد:

فوالد مباركه اولین شركت دراستفاده از پساب برای تولید

مدیــر ارشــد خدمــات فنی و
پشــتیبانی شــرکت فوالد مبارکه با
اشاره به اقدامات گسترده و مؤثر فوالد
مبارکه در کاهــش مصرف آب گفت:
اجرای طرح انتقال پساب شهری برای
اســتفاده در فرایند تولیــد ،افزایش
شدید سطح بهداشــتی محیط را به
همراه داشــت و میزان تابآوری این
شــرکت را نیز به میزان قابلتوجهی
افزایش داد.
نیلی اظهــار کرد :فــوالد مبارکه
با ســهم تولید  ۴۵درصــدی فوالد
یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای
فــوالدی کشــور و بزر گتریــن
مجموعــه فــوالدی در خاورمیانه و
شمال آفریقاست.
فوالد مبارکه؛ اولین شرکت در
استفاده از پساب برای تولید
وی با بیان اینکه برای تولید فوالد
عالوه بــر انرژی و ســنگآهن به آب
هم نیاز است ،افزود :برای تأمین آب
موردنیاز جهت تولید فوالد ،سالها از
آب خام استفاده میشد ،ولی الزاماتی
که به دلیل مشــکالت کمبود آب در
فالت مرکزی ایــران به فوالد مبارکه
تحمیل شــد ،این شرکت برای اولین
بار به استفاده از پســاب برای چرخه
تولید روی آورد.
مدیــر ارشــد خدمــات فنی و
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه گفت:
این شــرکت در ابتدا و در دهه  ۸۰از
پســاب صنعتی تصفیهشده شرکت
برای چرخه تولید استفاده کرد .با این
اقدام بخش زیــادی از نیاز آبی به آب
خام خود را کاهش دادیــم .در اوایل
دهه  ۹۰نیز بهعنوان اولین شرکت در
حوزه خرید پساب شهری از مجموعه

شهرهای مجاور وارد شدیم و با اجرای
شبکههای پســاب شــهری ،ایجاد
تصفیهخانهها و ایجاد خطوط انتقال
از پساب شــهری برای فرایند تولید
استفاده کردیم.
برنامه برای کاهش  ۵۰درصدی
آب در فوالد مبارکه از طریق
پساب شهری
نیلی ادامه داد :در واقع این شرکت
با این اقدام موفق شــد نیاز آبی خود
را تــا امروز  ۳۰درصــد کاهش دهد،
اما در افــق باالتری در تالش اســت
تا  ۵۰درصد آب موردنیــاز خود را از
طریق پســاب شــهری تأمین کند.
این مســئله پیامدهای بسیار مثبتی
داشته اســت که ازجمله آن میتوان
به افزایش ســطح بهداشت محیط و
وضعیت محیطزیست اشاره کرد؛ به
همین دلیل این اقــدام بهعنوان یک
اقدام مثبت در مجموعه استان مورد
استفاده قرار گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد :همچنین
اجرای این پروژه توسط شرکت فوالد
مبارکه باعث شــد تا به دستور برخی
وزارتخانههــا ازجمله وزارت صمت و
وزارت نیرو در شــرکتهایی که پس
از فوالد مبارکه اقدام به اســتفاده از
پســاب برای فرایند تولیــد کردند،
اقدامات مشابه انجام گردد.
شهرهای حاضر در طرح انتقال
پساب شهری به  ۱۱شهر
افزایش مییابد
مدیــر ارشــد خدمــات فنی و
پشــتیبانی شــرکت فوالد مبارکه
اظهار کرد :در حال حاضر  ۹شــهر در
پروژه انتقال پســاب شهری به فوالد
مبارکه برای استفاده در فرایند تولید

حضور دارند ،اما بســیاری از شهرها
برای بهبود شــرایط محیطزیست و
بهداشت محیط خود متقاضی شدند
که اقدامــات مشــابهی را بهصورت
مشترک با فوالد مبارکه انجام دهند.
در همین راستا قصد داریم این تعداد
شهر را به  ۱۱شهر افزایش دهیم .باید
توجه داشــت که بهکرات میتوان از
پساب استفاده کرد.
نیلی درباره منافــع اجرای پروژه
استفاده از پساب برای شرکت فوالد
مبارکه اظهار کرد :ایــن طرح منافع
زیادی به دنبال دارد .مــا ذینفعان
بسیاری داریم که اولین آنها جامعه
صنعتگرانی است که ورق فوالد ماده
اولیه آنها محسوب میشود .بنابراین
اولین نیــاز آنها پایــداری تولید در
مجموعه فوالد مبارکه اســت که این
مســئله یکی از بهتریــن پیامدهای
اجرای این پروژه است.
پروژه  ۹۰سالهای که  ۵ساله
انجام شد
وی افزود :اگر مــا همانند قبل آب
خام خــود را از منابع دیگــر تأمین
میکردیم با توجه به شرایطی که در
چند ســال اخیر ازنظر آبــی رخ داد،
متحمل توقفات بسیاری میشدیم،
ولی با خرید پساب و استفاده از پساب
شــهری و صنعتی این نیــاز خود را
بهشــدت محدود کردیــم؛ بنابراین
باعث شد تابآوری ما در زمینه تولید
افزایش یابد و در نتیجه بهعنوان اولین
نیاز ذینفعان ما پایداری خط تولید
برقرار شود .این مسئله منجر به ثبات
قیمت و نبود وقفه در عرضه در بازارها
خواهد بود.
مدیــر ارشــد خدمــات فنی و

پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه ادامه
داد :دومیــن انگیزه فــوالد مبارکه
برای حرکت به این ســمت ،کاهش
وابســتگی این شــرکت به آب خام
اســت که با اجرای این پروژه نیاز آب
خام این شــرکت بهشــدت کاهش
یافت .این مســئله انتظار بخشــی از
جامعه ذینفعان فــوالد مبارکه بود
که انجام شد.
نیلی تصریح کــرد :نکته دیگری
که میتــوان در ایــن خصوص گفت
تبعات اجتماعی است .این اقدام فوالد
مبارکه که اقدامی  ۳۰ساله یا به قول
دوستان آبفا  ۹۰ساله بود ،در  ۵سال
انجام شد و شرایط زیستمحیطی و
بهداشت محیط در منطقه را بهشدت
بهبود بخشید .پیشتر فاضالب خام
وارد چرخــه رودخانــه زاینــدهرود
میشد؛ درحالیکه اکنون این مسئله
بهطورکلی در این  ۱۱شهر عمال اتفاق
نمیافتد؛ این پسابها کامال تصفیه
میشــود و با خطوط انتقال به فوالد
مبارکه بــرای اســتفاده در صنعت
منتقل میشود.
فوالد مبارکه در زمینه آب
کممصرفترین فوالدساز
جهان است
وی ادامه داد :فوالد مبارکه اقدامات
بســیاری را در زمینه کاهش مصرف
آب انجام داده اســت .اولیــن اقدام
کاهش نیاز آب مطلق ،چه از پســاب
و چــه آب خام ،بــوده که بــه میزان
آبی اســت که به ازای تولیــد هر تن
فوالد مصــرف میشــود .در همین
راســتا خطوط انتقــال آب به دلیل
وجود نشتی با هزینههای بسیار زیاد
اصالح شد و فرایندهای خنکسازی

تجهیزات و محصوالت را تغییر دادیم.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد:
عالوه بر موارد مطرحشــده برجهای
خنککننده را نیــز بهمنظور کاهش
مقدار مطلــق آب در چرخــه تولید
تغییر دادیم .اقدام بعدی هم استفاده
از پساب صنعتی و بازچرخانی مکرر
آب است که باعث شده قسمت عمده
نیاز آبی فوالد مبارکه از محل تصفیه
پساب صنعتی شــرکت فوالد تأمین
شود .استفاده از پســاب شهری نیز
ازجمله دیگر اقداماتی اســت که در
زمینه کاهش مصــرف آب در فوالد
مبارکه انجام شده است.
نیلی درباره جایگاه فعلی شرکت
فوالد مبارکه در کشــور و جهان نیز
گفت :اکنون شرکت فوالد مبارکه ۴۵
درصد از نیاز فوالدی کشور را تأمین
میکند و بزرگتریــن تولیدکننده
آهن اســفنجی در جهان محســوب
میشــود .ایــن شــرکت  ۸کــوره
فوالدسازی زیر سقف دارد که بهنوعی
بزرگترین کارخانه با این تعداد کوره
قوس در جهان به شــمار میرود .این
شــرکت همچنین کمتریــن مقدار
مصــرف آب بــه ازای تولیــد هر تن
فــوالد خــام را در جهــان دارد و به
همین دلیل برترین شرکت در زمینه
کاهش مصرف آب در فرایند تولید نیز
محسوب میشود.
پروژههای استفاده از پساب در
تولید مقرونبهصرفه است
وی افزود :شاید اجرای پروژههای
استفاده از پساب در وهله اول هزینهبر
باشــد ،اما میزان هزینه توقف تولید
نشان میدهد این اقدام سود بزرگی
برای شرکتها ازجمله فوالد مبارکه
به ارمغان میآورد .در همین راســتا
شــرکت فوالد مبارکه از ســال ۹۱
اقدامات مربوط به ایــن حوزه را آغاز
کرد و اکنون در حــال بهرهبرداری از
آن است.
مدیــر ارشــد خدمــات فنــی
و پشــتیبانی شــرکت فوالد مبارکه
خاطرنشــان کــرد :درصورتیکــه
مقایســهای بین هزینههای اجرای
این پروژه و ســودی که بــرای فوالد
مبارکه بــه همراه داشــته اســت،
انجام شــود میبینیم که با پایداری
تولیــد در مجموعــه فــوالد ،ایــن
هزینهبرگشــتپذیر بوده و ســایر
شرکتها نیز میتوانند با ورود به این
حوزه نیاز آبی خود را تأمین کنند.
نیلــی بــا بیــان اینکــه دو نوع
تصفیهخانه وجود دارد گفت :نوعی از
این تصفیهخانهها که توسط سازمان
آبفا تأسیس میشود ،فاضالب شهری

را به پساب قابلاستفاده برای آبیاری
گیاهان غیرمثمر تبدیل میکند .این
در حالی است که این آب برای فوالد
مبارکه قابلاستفاده نبوده و الزم است
در تصفیهخانههای تکمیلی ،این آب
به آب صنعتی تبدیل شود که فرایند
آن فارغ از اســتفاده مواد شیمیایی و
انرژی زیاد ،بسیار هزینهبر است.
وی درباره تأثیر این پروژه بر کاهش
آلودگی نیز اظهار کــرد :اگر از منظر
کالن حوزه زاینــدهرود به این قضیه
نگاه کنیم متوجه میشویم که اولین
سود آن بهبود شرایط زیستمحیطی
در کل مجموعه زایندهرود اســت که
عاید همه بهرهبــرداران این حوزه و
مردم این منطقه میشود.
اجرای طرح انتقال آب از دریای
آزاد به اصفهان
مدیــر ارشــد خدمــات فنی و
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه گفت:
افق دید فوالد مبارکه قطع وابستگی به
آب خام و منابع آب جاری یا زیرزمینی
در منطقه اســت .در همین راستا دو
اقدام بزرگ انجام شده که اولین آنها
استفاده از پساب شهری و صنعتی و
دومین اقدام ،انتقــال آب از دریاهای
آزاد به صنایع بزرگ استان است.
نیلی با بیــان اینکه امیدواریم این
کار طی  ۳تا  ۵ســال آینده به نتیجه
برســد ،افزود :با اجــرای این طرح،
وابســتگی شــرکت فوالد مبارکه به
منابع آبــی داخل اســتان بهصورت
کامل قطع میشود و نیاز آن از طریق
منابع نامحدود متصل به دریا تأمین
میشــود .اما ازآنجاکه این کار هزینه
بســیاری دارد ،الزم است پیش از آن
فرایند خود را بهگونهای تغییر دهیم
که مصرف آب مطلق در فوالد مبارکه
کاهش یابد.
وی ادامه داد :پایداری خط تولید
برای فوالد مبارکه بســیار مهم است.
در اوایل دهه  ۹۰شــرایط تابآوری
بسیار کمی داشــتیم و در یک زمان
بســیار کوتاهی به دلیل اتفاقات رخ
داده ،فعالیــت تولیدی این شــرکت
متوقف شد ،اما در شــرایط حاضر با
حداقل تأمین نیاز آبی ،این تابآوری
در مجموعه فوالد افزایش یافته است.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی
شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان
کرد :این شرکت در سه ماه اول سال
جاری موفق به ثبــت رکورد تولید 2
میلیون تن فوالد شــد که افتخاری
بــرای مجموعه کشــور محســوب
میشــود ،اما باید توجه داشــت که
بــا اقدامــات انجامشــده در حوزه
مصرف آب به این هدف بزرگ دست
پیدا کردیم.

یادداشت

گروه فوالد مبارکه ،الگوی موفق توسعهدرایران اسالمی
نباتینژاد -مدیرروابطعمومیشرکتفوالدمبارکه

جنگ هشتســاله و دوران دفاع مقدس
انســانهایی بزرگ را از دامان این کشــور
گرفت و به فیض شهادت رساند و فرصتهای
بسیاری را ستاند و توســعه و پیشرفت ایران
اســامی را عقب انداخت ،اما همانگونه که
حضرت امام خمینی (ره) جنگ را برای کشور
یک نعمت میدانستند ،دوران دفاع مقدس
و پس از آن نیز نعمت و فرصت مناســبی بود
برای آنهایی که دل در گرو تعالی کشــور
داشتند تا با دانش و تالش ،عقبماندگیها و
آسیبهای جنگ را جبران کنند.
جنگ هشتســاله و دوران دفاع مقدس
انســانهایی بزرگ را از دامان این کشــور
گرفت و به فیض شهادت رساند و فرصتهای
بسیاری را ستاند و توســعه و پیشرفت ایران
اســامی را عقب انداخت ،اما همانگونه که
حضرت امــام خمینی (ره) جنــگ را برای
کشور یک نعمت میدانســتند ،دوران دفاع

مقــدس و پــس از آن نیز نعمــت و فرصت
مناســبی بود برای آنهایی که دل در گرو
تعالی کشــور داشــتند تا با دانش و تالش،
عقبماندگیها و آسیبهای جنگ را جبران
کنند .در این میان ،صنعــت فوالد بهعنوان
صنعت مادر تمامی صنایع کشــور از نفت و
گاز گرفتــه تا خودروســازی و لوازمخانگی
و ســایر صنایع بزرگ و کوچک ،در اولویت
توجه کارگزاران نظام اســامی قرار گرفت
و شــرکت فــوالد مبارکه که ســنگ بنای
آن در دهه  60گذاشــته شــد و پیشــرفت
آن در زمــان بمباران مناطــق صنعتی نیز
ادامه یافــت ،در کمتــر از  5ســال پس از
پایان جنگ هشتســاله ،در دیماه  71به
بهرهبرداری رسید.
شرکت فوالد مبارکه در حال حاضر پس از
سه دهه فعالیت مستمر ،به بزرگترین واحد
صنعتی کشور تبدیلشــده و نقش محوری
و پیشــتاز در توســعه صنعتی ،اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی کشــور ایفــا میکند،

بهگونــهای کــه هماکنون فــوالد مبارکه،
مواد اولیه بیش از  3هــزار کارخانه و کارگاه
تولیدی کشــور را تأمین میکند و عالوه بر
ایجاد  350هزار فرصت شــغلی مستقیم و
غیرمستقیم ،زمینه تولید بیش از  50درصد
فوالد کشور را فراهم کرده که بخشی از این
محصوالت با هــدف حضــور در بازارهای
جهانی و رقابت در عرصه تولید فوالد جهانی
و همچنیــن ارزآوری ،بــه خارج از کشــور
صادر میشود.
شــرکت هوشــمند فــوالد مبارکه در
ســالهای اخیر با شایستهساالری حقیقی
در عرصه خدمات فنی و مهندســی کشور و
تدوین صحیح برنامههای توسعه ،روزبهروز
بر تعالی و شــکوفایی و نقش چشمگیر خود
در پیشرفت ایران اسالمی افزوده ،بهگونهای
که این شرکت بهعنوان الگوی موفق توسعه
فرایندمــدار ،برنامهریــز و سیاســتگذار
صحیح صنعت کشور برای نیل به شکوفایی
اقتصادی و خودکفایی ملــی و خوداتکایی

در عرصه تولید و رونق اقتصادی شــناخته
شده است.
گروه فوالد مبارکه با دارا بودن زیرمجموعه
و شــرکتهای متعدد تولیــدی و صنعتی،
معدنی ،اقتصادی و سرمایهگذاری ،خدماتی
و ...در اقصی نقاط کشــور از شمال تا جنوب
و از شــرق تا غرب ،همچون شــرکت فوالد
هرمــزگان جنوب ،شــرکت صنایع معدنی
فوالد سنگان خراســان ،فوالد سفیددشت،
ورق خودرو چهارمحــال و بختیاری ،فوالد
امیرکبیر کاشــان ،هلدینگ توکا ،هلدینگ
فوالد متیــل و دیگر شــرکتهای تولیدی

صنعتی  ،در حــال حاضر بهعنــوان یکی از
بزرگترین هلدینگها و گروههای صنعتی
ایران ،بهترین مدل سرمایهگذاری و توسعه
صنعتی ،مدیریت منابع انســانی ،کنشــگر
نسبت به مسئولیتهای اجتماعی ،دوستدار
محیطزیســت و در نهایت بهعنوان الگوی
صنعت فــوالد ،جایگاهی ویژه در توســعه
کشــور یافته و عزم و اراده آن حفظ و تثبیت
شرایط امروز و ادامه روند توسعه و همچنین
انتقــال دانــش و تکنولوژی بومیســازی
فرهنگ توسعه این گروه صنعتی برای سایر
بخشهای صنعتی کشور است.

نقش بسزای رفع مغایرتهای
ثبتشده در سیستمیافتههای
ایمنی دركاهش حوادث

معاون بهرهبرداری
شرکتفوالدمبارکهدر
سومیننشستکمیته
حفاظتفنیوبهداشت
کار این شرکت در سال
جاریگفت:رفعمغایرتهایثبتشدهدرسیستم
یافتههای ایمنی نقش بسزایی در کاهش حوادث
دارد .اکبری محمدی در این جلسه که با محوریت
حوادث و اتفاقات ماه گذشــته و مســائل ایمنی و
بهداشت کار برگزار شــد ،ضمن تشکر از عملکرد
مطلوب حوزه ایمنی در جهــت کاهش حوادث،
بر اهمیت رعایت پروتکلهای بهداشــتی با توجه
به شــیوع موج پنجم ویروس کرونــا تأکید کرد.
وی در ادامه خواســتار خروج ضایعات غیرفلزی و
غیرضروری از انبار ضایعات شرکت و حذف ریسک
حریق در محل شــد و افزود :رعایت الگوی مصرف
برق با توجه به شرایط ماههای اخیر و اهمیت آماده
بهکاری دیزل ژنراتورهای شرکت در جهت کاهش
ریسکهای خط تولید در زمان قطع برق ضروری
است.مدیربهداشتحرفهای،ایمنیومحیطزیست
شرکت فوالد مبارکه نیز در این جلسه ضمن تشکر
از عملکرد کارکنان فوالد مبارکه در زمینه رعایت
پروتکلهای بهداشــتی در جهت مهــار ویروس
کرونا خواستار حساسیت بیشتر در زمینه رعایت
شیوهنامههایبهداشتیباتوجهبهشروعموجپنجم
ویروس کرونا در استان شدند .مدرسی فر در ادامه
خاطرنشان کرد :با توجه به حریقهای اتفاق افتاده
در سالهای گذشــته در محل انباشت ضایعات،
انجام اقدامات اساسی در جهت ایمنسازی شرایط
و حذف ریسک حریق ضروری بهشمار میرود .وی
گفت :دستیابی به نتایج مطلوب در زمینه ایمنی
نتایجهمکاریگروهیدرشرکتبودهوازهمکاری
کارکنانومسئولیندرجهترعایتدستورالعملها
ودستیابیبهنتایجمطلوبایمنینسبتبهسهماهه
سال گذشته قدردانی میکنم .در ادامه این جلسه
رئیسایمنی،بهداشتحرفهایوآتشنشانیضمن
ارائهگزارشیبهروندمثبتشاخصهایحوادثدر
سه ماه اول سال  1400اشاره و به علل بروز حوادث
ماههای اخیر پرداخت .کیانی با اشــاره به وضعیت
ایمنیسازههایفلزی،آسانسورهاوریزش DRIبر
رویسیاالتافزود:ایجادسیستمایمنیمناسبدر
جهترفععدمانطباقهایکشفشدهدراینزمینه
ضروری اســت .وی در ادامه با تشریح هرم حوادث
شرکت بر اهمیت پیگیری ،پاسخگویی سریعتر به
کارتسبزهایثبتشدهدرکارتابلفرایندیوآماده
بهکاری سیستمهای حفاظتی سیاالت شرکت در
جهتکاهشحوادثیازقبیلانفجاروآتشسوزیبا
توجهبهحوادثاخیردرصنایعمشابهتأکیدکرد.در
اینجلسهحیدریابیانهرئیسبازرسیجراثقالهاو
سازههاومجیدفرجیسرپرستبهداشتحرفهای
و ارگونومی ،گزارشــی در زمینــه وضعیت ایمنی
سازههای فلزی و اقدامات واحد بهداشت حرفهای
درجهتپیشگیریازشیوعویروسکرونادرشرکت
فوالدمبارکهارائهکردند.

شركت ورق خودرو چهارمحال و
بختیاری در تولید خوشنام است

شرکت ورق خودرو
چهارمحال و بختیاری
از جمله مجموعههای
پویایی اســت که در
تولیــد خوشــنام ،در
توسعههمگامشدهواینکدرسرمایهگذاریپیشگام
صنعت این استان گردیده است .وحید میرزایی در
حاشیه بازدید تیم این شرکت از چند طرح و پروژه
با هدف سرمایهگذاری این مجموعه در آنها گفت:
شرکتورقخودروچهارمحالوبختیاریدرحوزه
سرمایهگذاری در حال برنامهریزی جامع است و با
تشکیل تیم و حرکت میدانی ،بر پایه قواعد جاری
این عرصه اهداف مهمــی را در تأمین منابع مالی
از باب ســرمایهگذاری در پروژههای سودآور برای
افزایش ثروت ســهامداران ،ارزش شرکت و درآمد
کارکناندردستورکاردارد.مدیرعاملشرکتورق
خودرو چهارمحال و بختیــاری در ادامه افزود :در
دنیایتجارتکنونی،شرکتهابرایحلمشکالت
اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناســب برای
استفادهبهترازمنابعخودهستند.یکیازراهکارهای
مهم،بسطوتوسعهسرمایهگذاریاستکهاهمیت
سرمایهگذاری و ثبات محیط سرمایهگذاری برای
توسعه و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و
بیتوجهی به آن به افول اقتصاد منجر میشــود و
در بلندمدت رفاه عمومی و توســعه تولید را تحت
تأثیر قرار میدهد .وی اظهار کرد :در گام نخســت
درشرکتورقخودروچهارمحالوبختیاریسعی
کردیم در تولید خوشــنام گردیم که رکوردهای
خوبیبهثبترسید.

