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تداوم تعامل و مشارکت فوالد 
مبارکه با مسئوالن شهرستان 
مبارکه در توسعۀ پایدار منطقه

در جلســه ای با حضور مهندس عظیمیان 
مدیرعامل، معاونان و مدیران فوالد مبارکه با 
صالحی نمایندۀ مردم شهرســتان مبارکه در 
مجلس شورای اســامی، بر همگرایی هرچه 
بیشتر صنعت با جامعه و توسعه متوازن منطقه 

تأکید شد.
 در این جلســه مدیرعامل فــوالد مبارکه 
با تأکید بر اهمیت تعامــل و همکاری ما بین 
صنعت و جامعــه تصریح کرد: خوشــبختانه 
هم زمان با دوران ساخت فوالد مبارکه از نگاه 
مدیریت این شــرکت تعهد به مسئولیت های 
اجتماعی از اولویت های اصلی شــرکت بوده 
اســت. این در حالی اســت که در بحران های 
اخیر ازجمله زلزله و سیل در استان های غربی، 
شمالی، جنوبی و شرقی کشور و همچنین در 
جریان شــیوع ویروس کرونا فوالد مبارکه در 
چهارچوب قوانین و مقررات شــرکت به یاری 
مردم عزیز شهرستان مبارکه و سایر هم وطنان 

شتافت.
عظیمیان خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه 
از اجرای طرح هــای بنیادین و عام المنفعه که 
می تواند برای آحاد جامعــه و ذی نفعان خلق 
ارزش کند اســتقبال می نماید. همچنان که 
پیش از این با مشارکت در طرح های مختلف 
عمرانی، بهداشتی درمانی و فرهنگی اجتماعی 
ازجمله احداث پایگاه امداد و نجات سه راهی 
مبارکه، احداث حســینیۀ بزرگ شهرستان 
مبارکــه، تکمیــل ورزشــگاه و بســیاری از 

پروژه های آموزشی نقش آفرینی کرده است.
در این جلســه همچنین نماینــدۀ مردم 
شریف شهرســتان مبارکه در مجلس شورای 
اســامی نیــز خاطرنشــان کــرد: منفعت 
فوالد مبارکه و شهرســتان در مشــارکت و 
 تعامــل هرچه بیشــتر و اجــرای پروژه های

 ماندگار است.
پروین صالحی با بیان این که خوشبختانه 
شــرکت فوالد مبارکه از ابتدا تاکنون در کنار 
مردم شــریف شهرســتان بوده و با اقدامات 
خــوب و مثال زدنی خود بخــش عمده ای از 
مشکات اساسی این شهرستان را رفع کرده 
است، اظهار داشت: در ادامۀ این تعامل پر خیر 
و برکت با همــکاری مدیرعامل فوالد مبارکه 
و ســایر معاونان و مدیران دلسوز این شرکت 
تــاش خواهیم کرد تــا منافــع ارزنده تری 
 را بــرای صنعــت و مــردم بزرگــوار منطقه 

به بار آوریم.

پروین صالحی تعامل و مشارکت با شرکت 
فوالد مبارکه را در راســتای مســئولیت های 
اجتماعی این شــرکت مثمر ثمــر و ماندگار 
خواند و افزود: در ســال های گذشته شرکت 
فوالد مبارکه بــا انجام پروژه هــای گوناگون 
در حوزه هــای عمرانی، بهداشــتی درمانی و 
خدماتی، راهی نو در ارائۀ خدمات به مردم این 
شهرستان را آغاز نموده که در ادامۀ این اقدام 
شایسته می توانیم با تکمیل همکاری ها به نحو 
هدفمندتری از چنین اقدامــات و فضاهایی 

استفاده کنیم.
 پروین صالحی در ادامه افــزود: ازآنجا که 
شــرکت فــوالد مبارکــه همــواره یاریگر 
مسئوالن این شهرســتان در احداث و تکمیل 
پروژه های بــزرگ و ماندگار بوده، مــا نیز بر 
آن شدیم تا در قدم های نخســتین در شروع 
پروژه های جدید و تکمیــل پروژه های قبلی 
در نشست های تخصصی شــرایط همکاری و 
تعامل بیشتر را بررسی کنیم که خوشبختانه 
این اراده از ســوی هر دو طرف مشهود است 
و امیدواریــم بــا تعامــل فزاینده به ســمت 
 توســعۀ صنعت و آبادانی بیشــتر شهرستان 

گام برداریم.
گفتنی اســت در این جلســه، مــواردی 
ازجمله تکمیل پروژه های عمرانی، بهداشتی 
خدماتی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان مورد 
بررســی قرار گرفت و ایرج ترابی مدیر روابط 
عمومی فــوالد مبارکه گزارش مبســوطی از 
عملکرد فوالد مبارکه در حوزۀ مسئولیت های 
اجتماعی شــرکت و طرح های پیشــنهادی 

منطقه ارائه کرد.

خبر فوالد

معاون نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه 
از ســرمایه گذاری 10 هــزار میلیارد ریالی 
فوالد مبارکه در پروژه های زیست محیطی 

خبر داد.
عباس اکبــری  معاون نیروی انســانی و 
سازماندهی شرکت فوالد مبارکه به تشریح 
سیاست های این شــرکت در زمینه مسایل 
زیســت محیطی پرداخت و گفت: مدیریت 
ارشد فوالد مبارکه به مفهوم توسعه و تولید 
پایدار عمیقا معتقد است و از این منظر ، چشم 
اندازی را برای شــرکت ترســیم و الزامات و 
شــرایطی را تعیین می کند که در راستای 
مســئولیت ها و وظایف خود باید از منابع در 
اختیار خود به گونه ای استفاده کند که نسل 
های آینده در معرض تهدیــد قرار نگرفته و  
بتوانند از تمام این منابع و امکاناتی که وجود 
دارد به صورت کامل و ســالم استفاده و بهره 
برداری کنند که این منابع به عنوان سرمایه 
های بین نسلی شامل آب، هوا،  خاک و اقام 

معدنی که در اختیارمان است خواهد بود.
وی ادامه داد:  همین رویکرد باعث شــده 
که فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی تاکنون 
در  حوزه های آب، پسماند و خاک پروژه های 
مختلفــی را تعریف کند و در هــر پروژه ای 
مفاهیم و الزامات زیســت محیطی را رعایت 
کند، به گونه ای که  الزامات را نه تنها در حد 
استاندارد، بلکه فراتر از آن نیز به اجرا در آورد.

کمترین مصرف آب در میان 
تولیدکنندگان فوالد جهان

اکبری ادامه داد: در حال حاضر بسیاری 
از پارامترها و شاخصه های زیست محیطی 

فوالد مبارکه توسط سازمان های نظارتی و 
زیست محیطی به صورت آناین کنترل می 
شود و در این زمینه سعی شده از تکنولوژی 
روز دنیا استفاده شود، به گونه ای که شرایط ما 
با شرکت های پیشرو در زمینه تولید فوالد از 
نظر زیست محیطی قابل رقابت باشد، حتی 
در برخی زمینه ها مانند کاهش مصرف آب، 
شــرکت فوالد مبارکه حرف اول را در جهان 

می زند .
سرمایه گذاری یک هزار میلیارد 

تومانی فوالد مبارکه در پروژه های 
زیست محیطی

معاون نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه 
با اذعان این مطلب که در ســالهای گذشته 
نزدیک به یــک هزار میلیــارد تومان پروژه 
زیســت محیطی در شــرکت فوالد مبارکه 
تعریف شده خاطرنشــان کرد که تعداد قابل 
توجه  از این پروژه هــا خاتمه یافته و در مدار 
بهره برداری قرار گرفته و تعدادی از آنها نیز 
در دست انجام است و به زودی به بهره داری 

می رسد.
سرمایه گذاری حوزه محیط زیست با 

منابع مالی داخلی فوالد مبارکه
وی با اشاره به اینکه صد درصد منابع مالی 
این پروژه ها توسط منابع مالی داخلی شرکت 
تامین شده  و کمکی از سوی دولت برای آنها 
نشده است گفت: هزینه صورت گرفته برای 
این پروژه ها به دید سرمایه گذاری بلند مدت 
شــرکت فوالد مبارکه  برای نسل های آینده 
در نظر گرفته می شود و به طور قطع در این 
زمینه داشتن دید وســیع و بلند مدت و بین 

نسلی که القاگر مفهوم توسعه و تولید پایدار 
است در این شرکت راهگشــا بوده و  جهت 

دهنده  فعالیت های فوالد مبارکه است.
استفاده از پسماندهای فوالد مبارکه 

در صنایع تبدیلی و بازیافت آنها
اکبری در ادامه سخنان خود با اعام این 
مطلب که مطالعات و طــرح های تحقیقاتی 
زیادی در زمینه مباحث زیست محیطی در 
شرکت فوالد مبارکه انجام شده خاطرنشان 
کرد: از دیگر مواردی که ســعی شده در این 
شرکت اجرایی  شود مدیریت پسماند است 
که در این خصوص طرح جامع پسماند های 
شــرکت  تدوین و برنامه ریزی های الزم به 
منظور بهره بــرداری از بازیافــت  و فرآوری 
مجدد پسماند ها  انجام شده و تاش گردیده 
تمامی پســماند ها در صنایع تبدیلی و سایر 
صنایع که قابلیت اســتفاده دارند به عنوان 

ماده اولیه مجددا مورد استفاده قرار گیرد.
آراستگی بخش قابل توجهی از عرصه 

کارخانه به فضای سبز
معاون نیروی انسانی و سازماندهی فوالد 
مبارکه توسعه فضای سبز را از جمله دغدغه 
های زیســت محیطی این شــرکت دانست 
و اظهار داشــت: در حال حاضــر بخش قابل 
توجهی از عرصه کارخانه به فضای سبزآراسته 
شده که نگهداری و استفاده از این فضا نقش 
قابل توجهی در کاهش گازهای گلخانه ای و 
تلطیف فضای اطراف شــرکت و هوا دارد که 
البته نزدیک به 100  درصد این فضا به صورت 
آبیاری با سیستم تحت فشار آبیاری قطره ای 

با پساب تصفیه شده انجام می شود .

سرمایه گذاری 500 میلیارد تومانی 
فوالد مبارکه برای احداث سد و تونل 

سوم کوهرنگ
عباس اکبری در بخش دیگری از سخنان خود 
به ســرمایه گذاری های صورت گرفته از سوی 
فوالد مبارکه به منظور تامین آب شــرب مورد 
نیاز اصفهان اشاره کرد و گفت: پروژه انتقال آب 
تونل سوم کوهرنگ به علت نبود منابع مالی مورد 
نیاز، طی سالهای متوالی به کندی پیش می رفت 
که  با ورود شرکت فوالد مبارکه به این موضوع و 
تخصیص مبلغ حدود 500 میلیارد تومان اعتبار  
برای این پروژه، اجرا و احداث ســد تونل ســوم 
کوهرنگ سرعت گرفته  که امیدواریم طی سال 
آینده این پروژه به بهره برداری برسد و بخشی از 

آب مورد نیاز مردم از این طریق تامین شود.
زمین برای همه است، منابع را برای 

آیندگان حفظ می کنیم
معاون نیروی انسانی و سازماندهی  شرکت 

فوالد مبارکه با اشاره به مفهوم توسعه و تولید 
پایدار، بر این مسئله که نباید تولید یک محصول 
منابع دیگر را تحت الشعاع قرار دهد خاطرنشان 
کرد:  همه ما در یک کره زمین زندگی می کنیم 
و قطعا فعالیت های مخرب  زیست محیطی و 
تولیدی به گونه ای نیســت که تنها به قسمت 
محدودی از زمین محدود شــود و به همه جا 
و همه مردم تســری می یابد، تولید گازهای 
گلخانه ای باعث ایجاد تغییرات اقلیمی  می شود 
و تغییرات اقلیمی فقط برای یک منطقه نیست 

و بر روی تمام دنیا تاثیر می گذارد.
وی در پایان گفت: این رســالت بر دوش 
ما اســت که  از منابع مان به درستی استفاده 
کنیــم و منابع بین نســلی را تخریب نکنیم 
و به گونه ای عمل کنیم که اســتفاده ســایر 
شهروندان و مردم جامعه و نسل های آینده 
از منابعی که اکنــون در اختیار داریم  متنعم 

شوند.

معاون نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریالی فوالد مبارکه در پروژه های زیست محیطی

خبر
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فوالد مبارکــه؛ فوالد ســاز برتر 
جهانی با دســت یابی به عدد طایی 
تولید فوالد با کمترین میزان مصرف 

آب در هر تن تولید است.
 جواد نیلی گفت: فــوالد مبارکه 
از ابتدای راه انــدازی موضوع محیط 
زیست را سرلوحه فعالیت های خود 
قرار داده، به گونه ای کــه به موازات 
تولید  فوالد در این شرکت، سه مولفه 
آب، خاک و هوا همــواره مورد توجه 

این شرکت بوده است.
 فوالد مبارکه از بدو تاسیس 

به موضوعات زیست محیطی 
اهتمام ویژه داشت

وی ادامــه دارد: معمــوال اغلب 
شرکت ها، ســالها پس از راه اندازی 
به فکــر توجه به موضوعات زیســت 
محیطی و پســاب می افتند، ولی در 
این زمینه شرکت فوالد مبارکه اولین 
شرکتی بوده که همزمان با راه اندازی 
خطوط تولید، تصفیه پساب صنعتی 
را نیز آغاز نمود و واحد تصفیه پساب 
صنعتی همزمان با راه اندازی خطوط 
تولید در مدار قرار گرفت و این بدین 
معناست که شــرکت فوالد مبارکه 
حتی یک روز نیز پساب تصفیه نشده 

خودش را به محیــط پیرامون خود 
نفرســتاده تا جاییکه پساب تصفیه 
شده  برای آبیاری فضای سبز 1600 
هکتاری نیز مورد استفاده قرار گرفته 
است و در این راســتا عما واحدهای 
تصفیه ما از سال 72 در مدار فعالیت  

قرار گرفتند.
مدیــر ارشــد خدمــات فنی و 
پشــتیبانی فوالد مبارکه با تاکید بر 
اینکه فوالد مبارکه به مسئله ضرورت 
آلوده نشــدن آب، خاک و هوا اهتمام 
ویژه داشــته اســت افزود: ازجمله 
اقدامات مهــم و بســیار موثری که 
در خطوط تولید این شــرکت مورد 
توجه قرار گرفته و از سالهای گذشته 
اجرایی شده است نصب دستگاه های 
غبار گیر در خطوط تولید بوده که در 
بهداشت و ســامت محیط کارکنان 
فوالد مبارکه و همچنیــن  در بهبود 
شرایط زیست محیطی منطقه نقش 
و تاثیر داشته و این ناشی از این است 
که فوالد مبارکه بحث محیط زیست 
را یکی از الزامات و مســئولیت های 
اجتماعی خود مــی دانــد و آن را با 

مباحث اقتصادی گره نمی زند.
وی با اشــاره به اینکه در شرکت 

فوالد مبارکه ســرمایه گذاری های 
بســیاری در زمینه مســائل زیست 
محیطــی صورت گرفته اســت بیان 
داشت: در تصمیم گیری های سرمایه 
گذاری فوالد مبارکــه، زمانی که به 
مباحث زیســت محیطی می رسیم،  
ارزش و توجیــه اقتصــادی برای ما 
موضوعیتی ندارد، یعنــی زمانی که 
پروژه ای زیســت محیطــی تعریف 
می شــود، ما دیگر به دنبال بازگشت 
سرمایه نیستیم و این بدان معناست 
که موضوع محیط زیســت از مباحث 

مهم  فوالد مبارکه است،
نیلی در ادامه گفت: از جمله دیگر 
موضوعاتی کــه در زمینــه کاهش 
آلودگی اتمســفر فوالد مبارکه موثر 
 HRSG  است مسئله احداث سیستم
در نیروگاه گازی فوالد مبارکه بود که 
این پروژه هم اکنون در پایان مرحله 
نصب و در شــرف راه اندازی است که 
با اجرای این پروژه ســاالنه در حدود  
140 هزار تــن گاز گلخانه ای کمتر 
در اتمســفر رها خواهد شد، به گونه 
ای که با بهره برداری از این سیســتم 
راندمان نیروگاه بین پنج تا هشــت 
درصد ارتقا می یابــد، یعنی در حوزه 

واحدهای بخار 8 درصــد و در حوزه 
کل نیروگاه در حــدود 5 درصد ارتقا 
روند کار را شاهد خواهیم بود که این 
مسئله در کاهش گازهای گلخانه ای و 
همچنین  کاهش هزینه های شرکت 

کمک شایانی خواهد کرد.
مدیــر ارشــد خدمــات فنی و 
پشــتیبانی فوالد مبارکــه در ادامه 
ســخنان خود گفت: موضوع دیگری 
که برای فــوالد مبارکه مهم اســت 
موضوع آب از لحاظ اســتراتژیک  و 
از لحــاظ هم جوار بودن بــا رودخانه 
زاینده رود است که این مسئله برای 
فوالد مبارکه و منطقه از جایگاه ویژه 

ای برخودار است.
وی تصریح کرد: وضعیت پساب در 
منطقه درســال های گذشته به گونه 
ای بوده که شهرهای  همجوار شرکت 
فوالد مبارکه پساب شهری خود را در 
داخل رودخانه رها می کردند و عما 
وضعیت آب رودخانه در پایین دست 
وضعیت غیر مطمئنی برای مصارف 
مختلف بوده است که در همین راستا، 
فوالد مبارکه به عنوان اولین شرکت 
بزرگ، تصفیه خانــه های فاضاب را 
در منطقه و شهرهای اطراف احداث 

کــرد و با ســرمایه گــذاری، کمک 
بســیاری به احداث و ایجاد شــبکه 
های جمع آوری پساب شهری در این 
مناطق کرد که در نهایت با این قبیل 
اقدامات توانستیم از آلودگی رودخانه 
جلوگیری کرده و بهداشــت عمومی 

منطقه را ارتقا بخشیم.
نیلی در بخش دیگری از سخنان 
خود به ایجاد محدودیت در استفاده از 
آب تازه رودخانه زاینده رود در سالهای 
جاری اشاره کرد و گفت: در سالهای 
اخیر با بهــره بــرداری از طرح های 
بازچرخانی آب در شــرکت ، استفاده 
از آب تازه را برای فوالدمبارکه محدود 
کردیم، حتی با اســتفاده از پســاب 
شهری استفاده کمتری از آب رودخانه 
داشتیم که اثر آن در ســالهای اخیر 
دیده شده، به گونه ای که در سال های 
نخســت بهره برداری، ما برای تولید 
فوالد به میزان2.4 میلیون تن ساالنه، 
در حدود 28 میلیون متر مکعب آب 
از رودخانه برداشت می کردیم و هم 
اکنون با وجود تولید بیشتر و افزونتر، 
این عدد به رقم 20 میلیون متر مکعب 
در سال رســیده که این کاهش، عدد 

قابل توجهی است.
قســمتی از ایــن کاهــش حجم 
مصرف، مربوط به اصاح فرآیندهای 
مصرف آب در داخل شــرکت فوالد 
مبارکه بوده  و قسمتی از آن مربوط به 
بازچرخانی و اصاح تصفیه خانه های 
داخل فوالد مبارکه و استفاده از پساب 
های شهری است که همه این فعالیت 
ها حاصل اقداماتی اســت که فوالد 
مبارکه در زمینه ارتقا شرایط زیست 
محیطی فوالد مبارکه و شــهرهای 

مجاور انجام داده است.
وی با اعام این مطلب که تاکنون 
350 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
اصاح شــبکه های زیست محیطی 
شهرستان مبارکه هزینه شده است 
اذعان کــرد:  بخشــی از این هزینه 
ها در ســال 91 و 92 انجام شده که 
اگر با شــرایط امروز می خواستیم 
این اقدامات را انجــام دهیم، اکنون 
باالی یک هزار میلیــارد تومان در 
زمینه اصاح این شــبکه ها هزینه 

شــده بود، ولی ما از ســالهای  91 و 
92 این فعالیت ها را شــروع کردیم 
و قسمت عمده شــبکه جمع آوری 
فاضاب های شــهری در شهرهای 
اطراف ایجاد  و تصفیه خانه های آنان 
تکمیل شده و پساب این شهرها در 
داخل فوالد مبارکه مورد اســتفاده 
قرار می گیرد، تبدیل این پســاب به 
آب صنعتی، نیاز بــه تصفیه مجدد 
در تصفیه خانه های داخل شــرکت 
دارد که خوشبختانه این امکان نیز 
فراهم شده و اکنون این تصفیه خانه 
در شرایط راه اندازی قرار دارد که با 
این کار توانســته ایم پساب شهری 
را تبدیل به آب صنعتــی مورد نیاز 

خطوط تولید کنیم.
وی از برخورداری 9 شهر اطراف 
فوالد مبارکه از سرمایه گذاری های 
این شــرکت  در اصاح شبکه جمع 
آوری فاضاب و ایجــاد تصفیه خانه 
خبر داد و گفت: در دو شهرســتان 
مبارکه و لنجان، شهرهای دیزیچه، 
زیبا شهر، مبارکه، صفاییه، کرکوند،  
زرین شــهر،  ورنامخواســت، سده 
لنجان و شــهر زاینــده رود از جمله 
شهرهایی هســتند که شبکه های 
فاضاب آنها ایجاد، اصاح و بازسازی 

شده است.
مدیــر ارشــد خدمــات فنی و 
پشتیبانی فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: من این نکته را با کمال صراحت 
و اطمینان اعام می کنم که شرکت 
فوالد مبارکه در زمینــه مصرف ّآب 
به عنوان شاخص جهانی مطرح شده  
اســت، یعنی ما نه تنها در بین رقبای 
داخلی ، کمترین مصــرف آب برای 
تولید یک تن فوالد را داریم، بلکه در 
مقایسه با شــرکت های بزرگ فوالد 
ســاز جهان نیز حجــم آب مصرفی 
کمتری به ازای تــن تولید داریم، که 
اگر با انصاف با ایــن موضوع برخورد 
شــود، فوالد مبارکه با این ســرمایه 
گــذاری عظیمی کــه انجــام داده، 
توانسته  است به عدد طایی کمترین 
میزان مصرف آب در یــک تن تولید 
در بین رقبای داخلی و خارجی خود 

دست یابد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه تشریح کرد: 

اقدامات فوالد مبارکه در حفاظت از منابع آب، خاک و هوا


