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 با رکورد تولید در آذرماه رقم خورد :
 هت تریک فوالد هرمزگان 

در سال جهش تولید
 فــوالد چهارمــاه اخیر توانســت بــا تولید 
۱۳۹،۴۷۸تن تختال رکورد جدیدی را در تولید این 

محصول برای خود به ثبت برساند.
به گزارش ایلنا، ســید اصغر مدنــی معاون بره 
برداری شــرکت فوالد هرمــزگان در گفت و گو با 
روابط عمومی این شرکت اظهار داشت: فوالد مردان 
شرکت فوالد هرمزگان توانســتند برای سومین 
بار  رکورد تولید ماهیانه را جابجــا کنند و با تولید 
۱۳۹،۴۷۸ تن تختال رکورد جدیدی ثبت نموده 
و برگ زریــن دیگری به افتخارات شــرکت فوالد 

هرمزگان بافزایند.
وی در ادامــه گفت:  همکاران ســخت کوش 
ما در شــرکت فوالد هرمزگان ثابت کردند کسب 
رکوردهای متوالی با توکل  بــه خداوند و تالش و 
همت میسر می باشد. وی در تکمیل سخنان خود 
گفت : با توجه به  همه گیری ویروس کرونا در موج 
سوم که  باعث وضع محدودیت هایی بیشتری  در 
سطح شرکت شده اســت  و همچنین  مشکالت و 
محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا  
توانستیم رکورد تولید قبلی در ناحیه فوالد سازی را 
بشکنیم و سومین رکورد تولید طی ۴ ماه گذشته را 
جابجا کنیم  که این مهم نشان از عزم راسخ پرسنل 
سخت کوش این شرکت در راستای عبور از ظرفیت 
اسمی تولید سالیانه و کسب رکورد جدید تولید سال 
در واحد فوالد سازی و ریخته گری مداوم و در نتیجه  

تحقق شعار جهش تولید می باشد. 

ایشــان  افزود: ثبت رکوردها ی پــی در پی  با 
تالش و کار گروهی کارکنان شرکت و پیمانکاران  
و حمایت های بی دریغ مدیر عامل محترم  صورت 
گرفته اســت. معاون بهره برداری شــرکت فوالد 
هرمزگان رکورد های کسب شده  قبلی را ۱۳۸،۲۲۶  
تن در آبان  ماه و ۱۳۷،۳۹۱ تن  در شهریورماه سال 
جاری عنوان کرد. وی افزود این شــرکت  با توجه 
به تعهد خود در راســتای تامین نیاز شرکت های 
فوالدی داخل کشور و همچنین حفظ سهم بازارهای  
صادراتی تمام تالش خود را جهت  تولید حداکثری 
تا پایان ســال جاری به کار خواهد بســت. حامد 
جمشیدی نیا مدیر فوالد ســازی فوالد هرمزگان 
نیز در خصوص مهمترین دالیل کسب این رکورد 
به خبرنگار روابط عمومی گفت : مهم ترین دالیل 
کسب این رکورد تولید، کاهش توقفات اضطراری و 
تأخیر تجهیزات در واحد  فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم ،  افزایش سرعت تولید کوره ها  ،کاهش مدت 
زمان اماده سازی ذوب ، افزایش کیفیت تولید آهن 
اسفنجی ،  بهبود کیفیت سرباره کوره قوس الکتریکی   
کنترل مستمر فرایند تولید  و تالش  واحد های خرید 
مواد اولیه و قطعات یدکی در راستای افزایش کیفیت  

مواد اولیه  و قطعات یدکی می باشد.

اخبار فوالد

امروزه جهت دستیابی به اهداف توسعه 
پایدار، رعایت مالحظات زیســت محیطی 
به عنوان یک الزام در کشــور مطرح اســت. 
فوالد مبارکه در این راستا از ابتدای راه اندازی 
موضوع محیط  زیست را سرلوحه فعالیت های 
خود قرار داده، به گونه ای که به موازات تولید 
فوالد در این شرکت، سه مولفه آب، خاک و 
هوا همواره مورد توجه این شرکت بوده است.

یکی از اهداف  کالن  شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان همزمان با توسعه  کمی در ظرفیت ها 
و افزایش تنوع و کیفیت محصوالت،  بهبود 
مســتمر وضعیت زیســت محیطی شرکت 
بوده اســت. به طــوری که برداشــت آب از 
رودخانــه از ۲۹ میلیــون مترمکعب به ۱۷ 
میلیون مترمکعب علیرغــم افزایش تولید 
کاهش داشته است. بر این مبنا فوالد مبارکه 
قهرمان کاهــش مصــرف آب در بین فوالد 
ســازان جهان  )مصرف ۳/5 مترمکعب آب 
به ازای هر تن فوالد تولیدشده( است و اولین 
شرکت بزرگ کشور بوده که موفق به دریافت 
گواهینامــه نظام مدیریت محیط زیســت 
۱۴00۱ ســال ۱۳۷۶ شد.  شــرکت فوالد 

مبارکه با تکمیل تصفیه خانه های پســاب 
صنعتی آب صنعتــی را بازچرخانی می کند. 
همچنین قسمتی از آب خام مورد نیاز شرکت 
از طریق جمع آوری، انتقال و تصفیه پساب 
شهرســتان های پیرامونی تامین می شود. 
این شرکت با بکارگیری روش احیا مستقیم 
جهت تبدیل کنســانتره به آهن خالص که 
از پاک ترین روش های ا حیای آهن اســت، 

استفاده می کند.
از مهمتریــن اقدامات فــوالد مبارکه در 
جهت حفظ محیط زیست می توان به نصب 
بیش از ۲00 مدل تجهیزات کنترل آلودگی 
هوا در ابتداری بهره برداری، طراحی، برنامه 
ریزی و انجام پــروژه های متعــدد محیط 
زیستی به مبلغی بالغ  بر 500 میلیارد تومان  

و ۱۸ میلیون یورو اشاره کرد.
در این راســتا از مهمتریــن پروژه های 
محیط زیســتی فوالد مبارکــه می توان به 
بهره برداری از پروژه عظیم بازیافت حرارت 
از نیروگاه گازی کــه موجب کاهش مصرف 
۱۲000 متر مکعب گاز طبیعی در ســاعت 
شــده و از انتشــار۱۸0 هزار تن دی اکسید 

کربن به هوا به طور ساالنه جلوگیری می کد، 
طراحی و ساخت بیش از ۲۱ غبارگیر مدرن 
با ارزش بیش از ۳۱۸ میلیارد ریال در ناحیه 
آهن سازی، ســاخت مخازن عظیم ذخیره 
آهک به مبلغ ۳۴ میلیارد ریال ، بهینه سازی 
سیستم پاشش آب بر روی پایلهای کنسانتره  
و گندله پارک های انباشــت و برداشت مواد 
خام با بودجه ای بالغ بــر ۱00 میلیارد ریال 
، نصب سیســتم های پایش آنالین متعدد 
در نواحــی مختلــف بــا ارزش 50 میلیارد 
ریال، عملیات ســاخت ســالن های مدرن 
سند بالست  و رنگ آمیزی ناحیه فوالدساز 
ی  و ریخته گری مــداوم با ارزش بیش از ۹۶ 
میلیارد ریال، خرید و نصب دستگاه پیشرفته 
برش قراضه و خرسک با ارزش بیش از ۴00 
میلیارد ریــا ل، بهبود  و تضمیــن عملکرد 
واحد بازیابی اسید ۱ با هدف کاهش انتشار 
گازهای اســیدی، افزایش طول کوره های 
پیشگرم ۳  و ۴ و تعویض رکوپراتو رکوره های 
۳  و ۴ پیشــگرم به ارزش ۱۷0 میلیارد ریال 
در ناحیــه نورد گــرم ، تعویــض رکوپراتور 
کوره های ۱  و ۲ پیشگرم نورد گرم به ارزش 

۲0 میلیارد ریال اشاره کرد. همچنین در این 
راســتا اقداماتی همچون: نصب و راه اندازی 
بزرگترین ســامانه تصفیه پســاب به روش 
اولترا فیلتراسیون و اسمز معکوس در کشور 
جهت تصفیه پیشــرفته پساب های تولیدی 
درشرکت و کاهش مصرف آ ، توسعه تصفیه 
خانه بهداشــتی جدید با ارزش ۶۹ میلیارد 
ریال، خرید پساب شهرهای اطراف به ارزش 
۲۲۸ میلیارد ریال، خطوط انتقال پساب به 
فوالد مبارکه بــه ارزش ۳00 میلیون ریال، 
ساخت الگون های جدید برای تصفیه خانه 

آب به ارزش ۴0 میلیارد ریال، احداث سایت 
مدرن تحویل گیری، امحــا و مدیریت کلیه 
پســماندهای تولیدی به ارزش۸۳ میلیارد 
ریال، تهیه  و نصب پوششGCL   برا ی دو 
ال گون سایت پســماند به ارزش ۲۹ میلیارد 
ریال، امحای پســماندهای ویژه آســکارل 
به هزینه بالــغ بر 50 میلیــارد ریال امحای 
لجن های صنعتی بــا هزینه بالــغ بر ۲۲0 
میلیارد ریال، نگاهداشت بهینه فضای سبز 
با هزینه ای بالغ بر ۲50 میلیارد ریا ل انجام 

شده است.

فوالد مبارکه قهرمان کاهش مصرف آب در بین فوالدسازان جهان
خبر

گزارش تصویری
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مهنــدس حمیدرضا عظیمیان 
مدیـــــرعامل فـــوالد مبارکه در 
خصوص اقدامات شــرکت فوالد در 
مقابله با بیمــاری کووید ۱۹ گفت: 
شــرکت فوالد مبارکــه هم زمان با 
شیوع این بیماری در کشور اقدامات 
خود را در دو بخش داخل و خارج از 

شرکت برنامه ریزی و عملیاتی کرد. 
وی با اشاره به اینکه حدود ۲0هزار 
نفر به عنوان پرســنل و پیمانکار در 
شرکت فوالد مبارکه فعالیت دارند 
گفت: حضــور روزانــۀ کارکنان در 
بخش های مختلــف، دریافت مواد 
و خدمات موردنیاز فوالد مبارکه از 

حدود ۶0 درصد کشور و همچنین 
ارســال محصوالت فــوالد مبارکه 
به تمامی نقاط کشــور این الزام را 
ایجاد می کند که شــیوه نامه های 
بهداشــتی به طور کامل در چرخۀ 
این مجموعۀ بــزرگ رعایت گردد. 
در غیــر این صورت فــوالد مبارکه 

 به مرکزی برای انتشار این ویروس 
تبدیل می شود.

 مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید 
بر اینکه محافظت از نیروی انسانی در 
فوالد مبارکه به ویژه در شرایط فعلی 
از اهمیت زیادی برخوردار اســت، 
گفت: در حال حاضر بــا تمهیدات 

اندیشیده شده خوشبختانه خطوط 
تولید طبــق برنامه با قــوت هرچه 
تمام تر در حال فعالیت است، بدون 
اینکه هیچ یک از کارکنان با مخاطرۀ 

جدی مواجه شوند.
 مهنــدس عظیمیــان در ادامه 
با تأکید بــر اینکه فــوالد مبارکه با 
شــیوع ویروس کرونا یاور مدافعان 
ســالمت و حامی مردم عزیز بوده 
اســت، از اختصاص ۱00 میلیارد 
تومان بودجۀ شــرکت برای تجهیز 
بیمارستان ها و مراکز درمانی استان 
اصفهان و برخی مناطق کم برخوردار 
کشــور به منظور خریــد تجهیزات 
موردنیاز درمان مبتالیان به بیماری 
کرونا خبر داد و گفت: فوالد مبارکه 
در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود وجوه موردنظر را فقط 
به خرید تجهیزات ازجمله ونتیالتور، 
دترجنت، مــواد ضدعفونی کننده، 

ماسک و... اختصاص داده است.
وی همچنین از تأمین اکسیژن 
رایگان بیمارستان های تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی استان توسط 
فوالد مبارکه تا پایان بیماری کرونا 
خبر داد و گفت: هم زمان با شــیوع 
ویروس کرونا و به محض اینکه باخبر 
شدیم برخی سودجویان در فرایند 
تأمین اکســیژن موردنیاز بیماران 

بستری در بیمارستان ها بازار سیاه 
به وجــود آورده اند، بــا هماهنگی 
این دانشــگاه وارد عمل شــدیم؛ 
به نحوی که تاکنون ۶0 بیمارستان از 
حدود ۲0 استان شامل استان های 
اصفهان، چهارمحــال و بختیاری، 
یزد، تهــران )دانشــگاه های علوم 
پزشــکی تهران و دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایران و بیمارســتان های 
تأمین اجتماعی( قزوین، گلستان، 
مازندران، کردستان، اراک، فارس 
و قم، اکســیژن موردنیــاز خود  به  
رایــگان از فوالد مبارکــه دریافت 
کرده اند  و  این روند  تا پایان ســال 
جاری ادامــه خواهد داشــت. این 
در حالی اســت کــه اقــدام فوالد 
مبارکــه برای تحویل اکســیژن به 
بیمارستان ها بین سایر فوالدسازان 
و تولیدکنندگان اکسیژن کشور نیز 

به عنوان الگو اجرا شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش 
دیگری از سخنان خود اظهار داشت: 
فوالد مبارکه همچنیــن هم زمان 
با بازگشــایی مدارس بــا همکاری  
سازمان های مربوطه ازجمله کمیتۀ 
امداد امــام خمینــی )ره( با خرید 
و توزیــع ۱۶00 دســتگاه تبلت، 
دانش آمــوزان کم برخوردار را مورد 

توجه قرار داد.

مدیرعامل شرکت فوالد تصریح کرد:

فوالد مباركه یاور مدافعان سالمت و حامی مردم در مبارزه با ویروس كرونا


