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 شركت فوالد مباركه 
سازمانی مسئولیت پذیر در زمینه 

مسائل زیست محیطی
ایرج ترابی

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه

بدون شک تحقق توسعه پایدار به معنای توسعه 
جوامع با در نظر گرفتن نیازهای کنونی، حفاظت 
از استعدادها و توانایی های موردنیاز آینده، نیازمند 
عزمی جدی در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری 
صحیح از محیط زیست است که بزرگ ترین موهبت 

الهی است.
وظیفه ما در این برهه از زمان، استفاده صحیح، 
حفاظت دقیق و فرهنگ سازی در زمینه این نعمت 
عظیم است که برای کارکنان تالشگر شرکت فوالد 
مبارکه نوعی مسئولیت ذاتی تلقی می شود و ریشه 
در اخالق، فرهنگ و اعتقادات مدیریت و کارکنان 
این شرکت دارد. همین امر نیز منشأ اثرات مثبتی 
در این حوزه بوده اســت که مجموعــه کارکنان با 
همت تمام، سعی در حفظ و توسعه آن دارند و اصل 
»پیشگیری« را به جای »اصالح« در تمام فعالیت ها 
و تصمیم گیری ها اولویت خود قرار داده اند تا با تدوین 
دستورالعمل ها و گردشکارها و جاری سازی آن در 
سازمان، خدمات ارزنده ای در بخش محیط زیست 

به صورت مستمر ارائه دهند.
فوالد مبارکه فعالیت های محیط زیستی خود 
را در زمینه شناسایی، اندازه گیری و کنترل منابع 
آالینده در زمینه های هوا، آب، خاک و پسماندها، 
با اولویت قرار دادن قوانین و اســتانداردها زیر نظر 
سازمان محیط زیست انجام داده و در همین زمینه 
سالیانه پروژه های بســیاری را اولویت بندی و اجرا 
کرده اســت؛ ســاختار نظام مندی که برای سایر 
پروژه های تولیدی نیز منجــر به مطالعات ارزیابی 
اثرات محیط زیستی می شــود و با نظارت سازمان 

محیط زیست انجام می گیرد.

شــرکت فوالد مبارکه مفتخر اســت که طی 
سالیان متمادی با انواع روش های متفاوت ازجمله 
نصب بگ هوس هــا، غبارگیرهای خشــک و تر، 
پاشش تثبیت کننده ها، رفع عیب و تعمیر به موقع 
تجهیزات، انجام حمل ونقل های پیوسته همراه با 
پوشش، رطوبت دهی مواد اولیه و بهره برداری از انواع 
تجهیزات مکنده و مکانیزه جمع آوری گردوغبارها 
توانسته اســتانداردهای زیست محیطی را رعایت 
کند و به عنوان سازمانی  مسئولیت پذیر در جامعه 

ایفای نقش نماید.
در بخش آب نیز با وجود کمبود شــدید این 
عنصر حیاتی، اقدام بــه تصفیه و بازچرخانی آب 
در مجموعه شرکت نموده و توانسته با خریداری، 
جمع آوری و انتقال پساب شهرهای مجاور خود 
جهت تصفیه و استفاده مجدد آن، بخش زیادی 
از کمبود آب خام خود را در خــط تولید جبران 
کند کــه این نیــز عالوه بر کاهــش هزینه های 
شــهرداری های مناطق مربوطه از آلوده شدن 
محیط جلوگیــری کرده و به ارتقای بهداشــت 

محیط منجر شده است.
در زمینه آلودگی خاک با شناسایی، دسته بندی، 
جمع آوری و انتقال پسماندها به دپوهای ضایعات 
و همچنین بهره برداری از ســایت پسماند مدرن، 
توانســته مدیریت فروش ضایعات، فراوری، امحا، 
بازچرخانی به چرخه تولید را با همکاری ســازمان 

محیط زیست به انجام رساند.
همچنین فوالد مبارکه بــا نگهداری و مراقبت 
بیــش از 1600 هکتار فضای ســبز شــامل انواع 
گونه های گیاهی در تصفیه هوا، تولید اکسیژن، تنوع 
زیستی، بیابان زدایی و کاهش دامنه آسیب پذیری 
خاک توانســته به ایفای این نقش محیط زیستی 
خود نیز بپردازد. با این تفاصیل در تمام زمینه های 
ذکرشده، از اندازه گیری و پایش های مداوم سازمان 
محیط زیست نیز غافل نبوده و از رهنمودهای این 
سازمان در جهت بهبود روش ها، پیاده سازی، کنترل 
و نظارت هدفمند که ارتقای شفافیت فعالیت های 

محیط زیستی را در پی دارد بهره برده است.
در پایــان ضمــن گرامیداشــت روز جهانی 
محیط زیست به نمایندگی از کل کارکنان تالشگر 
فوالد مبارکه الزم می دانم پایبندی این شرکت را 
به تمام اصول زیســت محیطی اعالم کنم و از تمام 
تالشگران این عرصه قدردانی نمایم. امید است با 
توکل و اســتعانت از خدای متعال و با بهره گیری از 
توان بالقوه موجود در سطح شرکت فوالد مبارکه، 
شاهد تحقق اهداف توسعه پایدار در مجموعه معظم 

فوالد مبارکه باشیم.

4
اخبار فوالد

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با اشــاره به پروژه اتصــال پل ریلی 
جدید مجتمــع فوالد ســبا به راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: 
پل راه آهن فوالد ســبا قبال بسیار 
حادثه آفرین بود و در ارتفاع و عرض 
پل اشــکاالتی وجود داشــت که با 
ساخت این پل ریلی جدید عالوه بر 
توسعه زیرساخت ریلی در شهرستان 
لنجان بار ترافیکی محور مواصالتی 
اصفهان کاهش پیدا کرده و از شدت 
خسارت های جرحی و فوتی کاسته 

خواهد شد.
آیین افتتاح و بهره برداری اتصال 
پل ریلی جدید مجتمع فوالد سبا به 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران، به 
صورت ویدئــو کنفرانس و با حضور 
عظمیان، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه، سعید بخش، معاون توسعه 
شــرکت فوالد مبارکه، عطایی پور، 
مدیر مجتمع فوالد سبا، نباتی نژاد، 
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد 
مبارکه، حجت االسالم والمسلمین 
باقریان، امام جمعه شهرستان زرین 
شهر، صالحی، فرماندار شهرستان 
لنجان، صباغی رئیس اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای شهرســتان 
لنجان و تعدادی از اعضای شــورای 
شــهر شهرســتان لنجان در سالن 
تشریفات مجتمع فوالد سبا برگزار 

شد.
شــرکت فوالد مبارکه با سرمایه 
گذاری ۵0 میلیارد ریالی و با نظارت 
تیم معاونت توسعه این شرکت، پل 
روگذر خط راه آهن فوالد ســبا را به 
بهره برداری رساند تا عالوه بر حمل 
بار مطمئن به مجتمع فوالد سازی 
سبا در راستای مسئولیت اجتماعی 

از تلفات جرحی و فوتی که در سنوات 
گذشــته در این محور رخ می داد، 
جلوگیری کنــد. همچنین خروج 
محصوالت از مجتمع فوالد ســبا و 
ورود مواد اولیه به این مجتمع از این 
مسیر انجام می شود و تقریبا ساالنه 
۵ میلیــون تن ترافیک بــار در این 

مسیر وجود دارد.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه هم با اشاره 
به افتتاح و بهره بــرداری اتصال پل 
ریلی جدید مجتمع فوالد سبا به راه 
آهن جدید مجتمع فوالد سبا به راه 

آهن جمهوری اسالمی ایران اظهار 
کرد: در این پروژه تکنیک ساخت، 
نصب و بهره برداری و سرعت عمل 
مشهود بود و در راســتای افزایش 
ضریب ایمنی ترافیکی و حمل ونقل 
محصوالت شــرکت فوالد مبارکه 

درخور تقدیر است.
توسعه زیرساخت ریلی و کاهش 

خسارت های جرحی و فوتی
وی در ادامه افــزود: پل راه آهن 
فوالد ســبا )جــاده اصفهان-زرین 
شهر( قبال بســیار حادثه آفرین بود 
و در ارتفاع و عرض پل اشــکاالتی 

وجود داشــت کــه با ســاخت این 
پل ریلــی جدید عالوه بر توســعه 
زیرســاخت ریلی در شهرســتان 
لنجان بار ترافیکی محور مواصالتی 
اصفهان کاهش پیدا کرده و از شدت 
خسارت های جرحی و فوتی کاسته 

خواهد شد. 
وی افــزود: بهــره بــرداری  پل 
ریلــی جدیــد مجتمــع فــوالد 
ســبا، با مســدود شــدن محدود 
چندساعته انجام شد و در کنار این 
اتفاق امــروز از تعمیرات اساســی 
برنامه ریزی شــده شــرکت فوالد 

ســبا بازدیدکردیم کــه تجهیزات 
 مجتمع فوال ســبا را تا دو دهه دیگر 

ضمانت می کند.
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه 
گفت: افزایــش ۳۵ درصــدی در 
شــرکت فوالدمبارکــه و مجموعه 
های وابسته با اصالحات و تغییرات 
در تجهیــزات محقــق می شــود 
چراکه برایــن باوریم کــه به جای 
تاســیس مجتمع فوالدســازی با 
ارتقا تجیهزات می تــوان تولیدات 
را ارتقا داد و منجر به اشــتغال زایی 

و سودآوری برای سهامداران شد.

اشتغال ۵۰ هزار نفری
وی اضافــه کرد: شــرکت فوالد 
مبارکه بــا هدف گــذاری و عزمی 
راســخ 10 پروژه برتر با هزینه ۵0 
هزار میلیارد تومانی را در دســتور 
کار خود دارد تا زمینه اشــتغال ۵0 
هزار نفــر را در تمامی اســتانهای 
 کشــور از شــمال، جنوب و مرکز

 فراهم کند.
عظیمیان بر توســعه پروژه نورد 
گرم دو تاکید کــرد و توضیح داد: با 
بهره برداری از پروژه نورد گرم دو می 
توان به نیازهای داخلی تامین ورق 
دست یافت و امیدواریم در کنار این 
ابرپروژه توســعه تولید ۳0 هزار تن 
الکترود گرافیتی در استان یزد هم 
به سرانجام برسد تا به منویات رهبر 
معظم انقالب در تحقق شــعار سال 

نایل شویم.
امید آفرینی با بهره گیری از 

ظرفیت رسانه ای
وی افزود: ما همواره در تالشیم 
تا با بهــره گیری از ظرفیت رســانه 
امیدآفرینی را به جامعه پمپاژ کنیم 
و شعار ما می توانیم را علیرغم تمام 
نامالیمات و تحریمهــای ظالمانه 
محقق کنیم و با ایفای مســئولیت 
اجتماعــی فرامین رهبــر معظم 

انقالب را جامه عمل بپوشانیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در بخش پایانی به مســئولیت های 
اجتماعی این شرکت در جامعه اشاره 
کرد و گفت: شــرکت فوالد مبارکه 
عالوه بر رکورد در تولید و به عنوان 
بزرگترین واحد فوالدسازی کشور از 
مسئولیت اجتماعی غافل نبوده که 
نمونه بارز آن تامین اکسیژن رایگان 

مراکز درمانگر کرونا است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین افتتاح پل ریلی جدید مجتمع فوالد سبا؛

توسعه زیرساخت ریلی از دستاوردهای مهم پل روگذر فوالد سبا است 

خبر

فرماندار شهرستان لنجان گفت: شرکت 
فوالد مبارکه با ســرمایه گذاری ساخت پل 
ریلی فوالد سبا چهارراه پرترافیک مواصالتی 
کشور را در منطقه لنجان بهبود بخشید و این 
پل به نام شــهید باغبانی از سرداران شهید 

دوران دفاع مقدس مزین شد.
آیین افتتاح و بهره برداری اتصال پل ریلی 
جدید مجتمع فوالد سبا به راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران، به صورت ویدئو کنفرانس 
و با حضور حمیدرضــا عظمیان، مدیرعامل 

شــرکت فوالد مبارکه، احمد سعید بخش، 
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه، مصطفی 
عطایی پور، مدیر مجتمع فوالد سبا، هادی 
نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه، حجت االســالم والمسلمین قاسم 
باقریان، امام جمعه شهرســتان زرین شهر، 
خدامراد صالحی، فرماندار شهرستان لنجان، 
ابوالقاســم صباغی رئیــس اداره راهداری و 
حمل و نقــل جاده ای شهرســتان لنجان و 
تعدادی از اعضای شــورای شهر شهرستان 
لنجان در سالن تشریفات مجتمع فوالد سبا 

برگزار شد.
صالحی، فرماندار شهرســتان لنجان از 
تالش مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تشکر 
کرد و گفت: پل راه آهن مجتمع فوالد ســبا 
)جاده اصفهان-زرین شهر( در ۸ نقطه حادثه 
آفرین بود و از ســوی دیگر در ارتفاع و عرض 

پل اشکاالتی بود.

 پروژه ای که در کمتر از ۴ ماه
 افتتاح شد

وی افزود: مشکالت پل راه آهن مجتمع 
فوالد ســبا سالیان گذشــته مطرح بود و در 
جلسات متعدد مشکالت این پل با توجه به 
بار ترافیکی مطرح شد و امروز شاهد هستیم 
که با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه این 
پروژه درکمتر از ۴ماه افتتاح و به بهره برداری 
رسید. فرماندار شهرستان لنجان با بیان اینکه 
ارتفاع پل راه آهن فوالد ســبا افزایش یافت 
و امکان تعریض این پل فراهم شــد تا از بار 
ترافیکی محور مواصالتی اصفهان شهرکرد 

کاهش یابد.
وی اضافه کــرد: اهمیت بهــره برداری 
اتصال پــل ریلی جدید مجتمع فوالد ســبا 
به راه آهن جدید مجتمع فوالد ســبا به راه 
آهن جمهوری اســالمی ایــران از دو منظر 
قابل توجه اســت. از یک ســو افتتاح پروژه 

مذکور در راســتای خدمــات نظام مقدس 
جمهوری اســالمی به مردم اســت و برگ 
زرینی از افتخارات شــرکت فــوالد مبارکه 
 در راستای ایفای مســئولیت اجتماعی این 

شرکت است.
مزین شدن پل با نام »شهید باغبانی«

صالحی با بیــان اینکه در ســیزدهمین 
انتخابات ریاســت جمهوری بر امیدآفرینی 
تاکید و از سیاه نمایی اجتناب شود، تصریح 
کرد: اقدامات شرکت فوالد مبارکه در راستای 
ایفای مسئولیت اجتماعی جای تشکر دارد؛ 
چراکه این پل با ترافیک چندساعته به بهره 
برداری رســید و با تدبیر و مدیریت کاردان 
درکمترین زمان ممکــن وبهترین کیفیت 

عملیاتی شد.
وی گفت: با توجه به مقام شــامخ شهدا 
پیشنهاد می کنم این پل را به نام سردار دفاع 

مقدس »شهید باغبانی« نامگذاری شود.

فرماندار شهرستان لنجان در آیین افتتاح پل ریلی جدید مجتمع فوالد سبا؛

فوالد مباركه زیرساخت ریلی چهارراه مواصالتی كشور در لنجان را ارتقا بخشید

شرکت فوالد مبارکه با ســرمایه گذاری ۵0 میلیارد 
ریالی اتصال پل ریلی جدید مجتمع فوالد سبا به راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران را به بهره برداری رسانید تا عالوه 
بر حمل بار مطمئن به مجتمع فوالد سازی سبا و کاهش 
ترافیک از تلفات جرحی و فوتی که در سنوات گذشته رخ 

می داد، جلوگیری کند.
آیین افتتاح و بهــره برداری اتصال پــل ریلی جدید 
مجتمع فوالد سبا به راه آهن جمهوری اسالمی ایران، به 
صورت ویدئو کنفرانس و بــا حضور حمیدرضا عظمیان، 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه، احمد ســعید بخش، 
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه، مصطفی عطایی پور، 
مدیر مجتمع فوالد ســبا، هادی نباتی نژاد، مدیر روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه، حجت االسالم والمسلمین 
قاسم باقریان، امام جمعه شهرستان زرین شهر، خدامراد 
صالحی، فرماندار شهرســتان لنجان، ابوالقاسم صباغی 

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان 
لنجان و تعدادی از اعضای شورای شهر شهرستان لنجان 

در سالن تشریفات مجتمع فوالد سبا برگزار شد.
ســعید بخش، معاون توسعه شــرکت فوالد مبارکه، 
در این مراسم اظهار کرد: طی مکاتباتی به شرکت فوالد 
مبارکه خطر آفرینی پل راه آهن مجتمع فوالد سبا )جاده 
اصفهان-زرین شهر( توسط مدیریت بحران استانداری 
اصفهان، فرمانداری شهرســتان زرین شهر اطالع داده 
شد. هرچند این پل بارها مرمت شد اما به علت بار ترافیکی 

شدید،این اقدامات جوابگو نبود.
وی افــزود: با بهره گیــری از چندین مشــاور، طرح 
پل راه آهــن مجتمع فــوالد ســبا )جــاده اصفهان-

زریــن شــهر( در ۲۵ دی ماه تهیه شــد و بــا همکاری 
شــهرداری، فرمانــداری شهرســتان زریــن شــهر و 
شرکت ســیمین ســپاهان در تاریخ ســوم بهمن ماه 

 ابالغ و در نهــم خــرداد 1۴00 به بهره برداری رســید.
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: وضعیت 
قبلی پل راه آهن مجتمع فوالد سبا )جاده اصفهان-زرین 
شــهر( مطلوب نبود و با اینکه این پل ترمیم شده بود اما 
دیواره های این پل ترک برداشــته بود و تعریض آن هم 

امکان پذیر نبود.
وی افزود: به علت تردد در این منطقه دادستان دستور 
توقف عملیات را به علت ترافیک پدیدآمده صادر کرد و در 
طرح جدید پل راه آهن مجتمع فوالد سبا )جاده اصفهان-

زرین شهر( 10 متر به عرض جاده اضافه شد و با افزودن ۴0 
متر در دهانه پل امکان تعریض این پل فراهم شد.

سعیدبخش در ادامه با اشــاره به تعمیق ۲۵ متری در 
زمین و شمع کوبی گفت: دو عرشه ۵۵ تنی به ارتفاع ۲.۵ 
متر نصب شد و در مقطع زودگذر یک ساعت و نیم جاده 
بسته شــد و از طریق عبور قطار بر ریل مجاور این پل به 

 بهره برداری رسید که الزم است از پلیس راه تشکر کنیم.
وی بیان کرد: کل ســرمایه گذاری پل راه آهن مجتمع 
فوالد ســبا )جاده اصفهان-زرین شهر( ۵0 میلیارد ریال 
بود که در مدت پنج ماه در یک کار گروهی به ثمر نشست و 
اهمیت این پروژه در این نکته مستتر است که این منطقه 
در شاهراه مواصالتی اســتانهای اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری و خوزستان اســت که بار ترافیکی گسترده ای 

دارد.

معاون توسعه فوالد مبارکه در آیین افتتاح پل ریلی جدید مجتمع فوالد سبا مطرح کرد؛

كاهش ترافیک و ایمن سازی جاده ای و ریلی شاهراه مواصالتی 3 استان

 شماره   815 /   چهارشنبه 19  خرداد   1400  /   28  شوال 1442  / 9  ژوئن   2021


