
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه 
با بیان اینکه سهم برداشت کل صنعت از رودخانه زاینده رود 
بسیار ناچیز است، گفت: برداشت این شــرکت از رودخانه 
زاینده رود همــواره در کمترین مقدار ممکن قرار داشــته 
است. همچنین این شرکت با تصفیه و انتقال پساب شهری 
۹ شــهر به فوالد مبارکه از آلودگی زیست محیطی منطقه 

جلوگیری کرد.
جواد نیلی درباره مصرف آب شرکت فوالد مبارکه اظهار 
کرد: شرکت فوالد مبارکه در راســتای کاهش مصرف آب 
چندین استراتژی مختلف را دنبال کرده است.کاهش مصرف 
آب در فرایند تولید، تصفیــه و بازچرخانی حداکثری آب در 

سایت فوالد مبارکه و کاهش وابستگی به رودخانه زاینده رود 
۳ استراتژی مهم این شرکت در این راستا محسوب می شود.

وی افزود: شــرکت فــوالد مبارکه از اولین ســال های 
خشک سالی در استان ) اواخر دهه ۷۰ ( تالش کرد تا وابستگی 
خود به رودخانه زاینده رود را به حداقل برســاند. اگرچه این 
شرکت از ابتدای شکل گیری وابستگی شدیدی به رودخانه 
زاینده رود داشته و این وابستگی کماکان نیز وجود دارد اما 
فرآیند کاهش وابستگی به این منبع از اوایل دهه۸۰ با ایجاد 
تصفیه خانه های پساب داخل شــرکت آغاز شد. این مسئله 
مصرف پر تن فوالد مبارکه را به شدت کاهش داده و باعث شد 
مصرف مطلق )برداشت از رودخانه زاینده رود( این شرکت 
علی رغم تولید دو برابری، کمتر شود. مدیر ارشد خدمات فنی 
و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: اگر مقایسه ای 
بین مصرف آب در دهه ۸۰ و سال های ۹۷ و ۹۸ داشته باشیم، 
خواهیم دید باوجود رشد ۱۰۰ درصدی تولید، مصرف مطلق 
آب این شرکت از ۲۸ میلیون متر مکعب به ۲۰ میلیون متر 

مکعب در سال کاهش یافته است.

نیلی افزود: باید توجه داشت که این مسئله به سادگی رخ 
نداده و در سالیان دراز طی یک فرآیند طوالنی شکل گرفته 
اســت. احداث تصفیه خانه های ســنگین در فوالد مبارکه، 
خرید پســاب شــهری و اخیرا پروژه انتقال آب از دریاهای 
آزاد به ســمت فوالد مبارکه از جمله اقدامات این شرکت به 
منظور کاهش وابستگی به رودخانه زاینده رود بوده است. با 
اجرا و بهره برداری از پروژه انتقال آب از دریاهای آزاد به فوالد 
مبارکه، وابستگی این شرکت به زاینده رود به صورت کامل 

قطع خواهد شد.
جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی با انتقال 

پساب شهری به فوالد مبارکه
وی افزود: پروژه خرید پســاب های شــهری از سال ۹۱ 
آغاز و ســرمایه گذاری عظیمی )حدود ۶۵۰ میلیارد تومان 
و بر اســاس مبالغ امروزی بیش از ۳ هــزار میلیارد تومان( 
در این پروژه انجام شــد. طی این پــروژه تصفیه خانه هایی 
در شهرهایی مانند ورنامخواســت ایجاد و تصفیه خانه های 
دو شــهر مبارکه و زرین شهر تکمیل و پســاب های ۹ شهر 

 به وســیله ایجاد شــبکه های داخلی خریــداری گردید.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: در نتیجه این اقدام پساب هایی که از این شهرها 
به صورت تصفیه شده و یا بدون تصفیه به رودخانه زاینده رود 
وارد و باعث آلودگی محیط زیست و کاهش سطح بهداشت 
در منطقه می شد، جمع آوری و مشکالت مذکور مرتفع شد. 
خروجی این تصفیه خانه ها نیز به صورت مستقیم و کامل به 
فوالد مبارکه منتقل و در فرآیند تولید فوالد مورد اســتفاده 

قرار می گیرد.
برداشت آبی صنایع از زاینده رود بسیار ناچیز است

نیلی خاطرنشان کرد: اگرچه سهم برداشت کل صنعت از 
رودخانه زاینده رود بر اساس آمار وزارت نیرو و آب منطقه ای 
استان اصفهان کمتر از ۱ درصد بوده و برداشت فوالد مبارکه از 
این منبع همواره در در کمترین مقدار ممکن قرار داشته است 
اما برای پایداری صنعت هم که شده این پروژه ارزشمند انجام 
خواهد. در نتیجه این اقدام، پایداری خط تولید این شرکت 

تثبیت شده و مصرف آب از زاینده رود به حداقل می رسد.
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شرکت فوالد مبارکه دوستدار 
محیط زیست است

رئیس کمیســیون توســعه پایدار، محیط 
زیست و آب اتاق بازرگانی ایران گفت: شرکت 
فوالد مبارکه در مسیر توســعه و حفظ محیط 
زیست اقدامات قابل توجهی انجام داده است و 
باید اقدامات این شرکت در کاهش مصرف آب 
مثل بازچرخانی و تصفیه پســاب ۹ شهرستان 
مجاور این شرکت بیش از پیش به جامعه اطالع 
رسانی شود تا جامعه از اقدامات ارزنده زیست 
محیطی این شــرکت در راستای بهره گیری از 

آبهای تجدیدپذیر مطلع شود.  
رئیس کمیســیون توســعه پایدار، محیط 
زیســت و آب اتاق بازرگانی ایــران، در گفت و 
گو با خبرنگار ایراسین با اشاره به هفته محیط 
زیســت اظهار کرد: چالش محیط زیســت در 
کشورهای درحال توسعه، ریشه دار است چرا 
که بین دوگانه توســعه صنعتی و حفظ محیط 
زیســت باید تعادل ایجاد کرد. تعادل بخشی 
بین توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست به این 
معناست که می توان همگام با توسعه از محیط 
زیســت هم حفاظت کرد و تجربه کشورهای 
توسعه یافته نظیر اتریش می تواند در این مسیر 

موثر واقع شود.
رئیس کمیســیون توســعه پایدار، محیط 
زیســت و آب اتاق بازرگانی ایران گفت: تمرکز 
بر مفاهیم توسعه پایدار و در نظر گرفتن منافع 
نسل های آتی، می تواند پیش روی دولتمردان 
 ما در راســتای حفاظــت از محیط زیســت 

قرار بگیرد. 
وی اضافه کرد: حفظ محیط زیســت فقط 
گونه انســانی را در بر نمی گیرد و شامل تمام 
زیستمندان می شود که در این زمینه به توجه 
و تمرکز بیشتری بر محیط زیست نیاز داریم و 
موضوع »آمایش ســرزمین« و تطابق کشور با 
ظرفیت های بالقوه هر اقلیم می تواند در راهبرد 
»توسعه بر مبنای اقلیم« نقش مهمی ایفا کند.

وی گفت: موضوعاتی نظیر فرهنگ، جامعه 
و اقلیم می تواند در طراحی توســعه موثر باشد 
و باید از شــتاب زدگی اقتصادی بدون درنظر 
گرفتن پارامترهای محیط زیستی اجتناب کرد. 
در این راه بهره مندی از ظرفیت های بوم گردی 
و توســعه گردشــگری به عنوان صنعت سبز 
می تواند بستر مناسبی در افزایش تولید ناخالص 
داخلی کشــور همگام با حفظ محیط زیست را 

فراهم کند. 

رئیس کمیســیون توســعه پایدار، محیط 
زیست و آب اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه 
صنعت گران کشــور موضوع اقلیم و فرهنگ را 
در اولویت طرح های توسعه ای خود قرار دهند، 
گفت: از سه دهه گذشته تاکنون، شرکت فوالد 
مبارکه توانست سازوکار مصرف بهینه آب را در 
اولویت استراتژی خود قرار دهد و اقدامات این 
شرکت در کاهش مصرف آب خام با بهره گیری 
از بازچرخانی و تصفیه پســاب ۹ شهرســتان 
مجاور این شرکت را شــاهدیم و نیاز است که 
این موارد بیش از پیش به جامعه اطالع رسانی 
شود تا جامعه از اقدامات ارزنده زیست محیطی 
این شــرکت در راســتای بهره گیری از آبهای 

تجدیدپذیر مطلع شود.  
وی اضافــه کــرد: سیاســت توســعه ای 
زیرمجموعه های شــرکت فــوالد مبارکه در 
نقاطی از کشور که با چالش آب کمتری مواجه 
است هم استراتژی مناسبی توسط این شرکت 
اســت که نشــان می دهد مدیران این شرکت 

توسعه بر مبنای اقلیم را مدنظر قرار داده اند. 
وی به اهمیت آب نزد ایرانیان اشاره ای کرد 
و گفت: با توجه به جانمایی جغرافیایی ایران در 
جهان، همواره مساله آب نزد اهالی ایرانشهر مهم 
بوده است و ما وامدار تمدنی هستیم که آب را در 
زیر زمین جابه جا می کرد تا مبادا تبخیر شــود 
ولی امروز با هدررفت منابع آبی به ویژه با توسعه 
کشاورزی، نسل های آینده را از این نعمت بی 
بهره کرده ایم. وی باز هم بر »توســعه بر مبنای 
اقلیم« تاکید کرد و توضیح داد: توسعه صنعتی 
در بخش هایی از کشــور که متناسب با شرایط 
اقلیم منطقه نباشد، ســنجیده نیست؛ چراکه 
کشور ایران مجموعه ای از اقلیم های متفاوت 
است و نیاز است دولتمردان با بازنگری مجدد 
نسبت به توسعه صنعتی متناسب با اقلیم دقت 

بیشتری کنند.

اخبار فوالد

جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی با انتقال پساب شهری به فوالد مبارکه
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مدیر بهداشــت حرفه ای ایمنی و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به اهمیت آینده پژوهی در حوزه 
فوالد و به مناسبت روز جهانی محیط 
زیســت گفت: طرح تحول دیجیتال 
فوالد مبارکه در راستای همین مسئله 
رخ داده اســت. طرح تحول دیجیتال 
شاه کلید بحث مصارف انرژی، منابع و 
حفظ محیط زیست است. گسترش این 
طرح در صنایع فــوالد، تقریبا افزایش 
۹۰ درصدی بهــره وری در حوزه های 

یادشده را به دنبال خواهد داشت.
حســین مدرســی فر دربــاره 

محیط زیســت اظهــار کــرد: مقوله 
محیط زیست از دیرباز تاکنون بسیار 
حائز اهمیت بوده است. ما برای زندگی 
یک کره زمین بیشــتر نداریــم و باید 
به گونه ای از آن حفاظت کنیم که برای 
آیندگان نیز قابل سکونت باشد. همین 
اهمیت باعث شــده است که در سطح 
جهانی یک روز به عنــوان روز جهانی 
محیط زیست )مصادف با ۱۵ خردادماه 

در ایران( نام گذاری شود.
وی افــزود: فــوالد مبارکــه نیز از 
ابتدای تأســیس با درک این اهمیت، 
همــواره بــه دنبــال فناوری هــای 

دوستدار محیط زیست یا به بیان دیگر 
فناوری های ســبز بوده و بنابراین در 
انتخاب فناوری هــای موردنیاز خود 
دقت بسیاری داشته است. استفاده از 
فناوری احیای مستقیم در تولید آهن 
اسفنجی، استفاده از کوره های ویژه برای 
فرایند پیش گرم در نــورد گرم و ایجاد 
تصفیه خانه با فناوری های تک در بخش 
نورد سرد به منظور تصفیه پساب ناشی از 
واحدهای گالوانیزه و ورق رنگی ازجمله 
این موارد است. مدیر بهداشت حرفه ای 
ایمنی و محیط زیســت شرکت فوالد 
مبارکه گفت: استفاده از تصفیه خانه ها 

بــرای بازیافــت آب یا به بیــان دیگر 
بازچرخانی آب به منظور کاهش مصرف 
آب تازه و افزایش بهره وری در این حوزه 
یکی از استراتژی های فوالد مبارکه در 
جهت صیانت از محیط زیست کارخانه، 
ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در 
این حوزه و همچنین کاهش مصرف این 

نعمت ارزشمند بوده است.
 سرمایه گذاری 1200 میلیارد 
تومانی فوالد مبارکه در جهت 

افزایش بهداشت منطقه
مدرسی فر تصریح کرد: بااین حال 
شرکت فوالد مبارکه در مقایسه با دیگر 
فوالدسازان مطرح و به نام جهان، رکورد 
کمترین میزان مصــرف به ازای تولید 
هر تن تختال را در اختیار دارد. اکنون 
نیز به منظور حفاظت از محیط زیست 
منطقه، کل فاضالب شهرهای اطراف 
خریداری شده است که پس از تصفیه 
اولیه در مبدأ به این شــرکت منتقل و 
پس از انجام اقدامات تکمیلی به عنوان 
آب قابل اســتفاده در صنعت استفاده 
می شــود. این اقدام کمک بزرگی در 
راستای حفظ محیط زیست و ارتقای 

بهداشتی منطقه به شمار می رود.
 با سرمایه گذاری ۱۲۰۰ میلیارد 
تومانی شرکت فوالد مبارکه تاکنون، 
در شــهرهای اطراف شبکه فاضالب 
ایجاد شده است. این آب در سال های 
گذشــته با ورود بــه رودخانه، باعث 
آلودگی آن و مشــکالت بهداشــتی 

می شد. در نتیجه این اقدام، شرکت 
فوالد مبارکه از ســوی بنیاد جهانی 
انرژی به عنوان شرکت پیشرو در این 
زمینه در ســال ۲۰۱۸ مورد تقدیر 
قرار گرفت. به عالوه همیــن امر نیز 
باعث شــد این روش توســط سایر 
فوالدســازان ایران و حتی در سطح 
جهانی توسط فوالدسازان مستقر در 
مرکز )جغرافیایی( کشورهایی مانند 

چین، مکزیک و هند استفاده شود.
مدیر بهداشــت حرفه ای ایمنی و 
محیط زیست شــرکت فوالد مبارکه 
درباره اقدامات این شــرکت در زمینه 
حفاظــت از هوا نیز اظهــار کرد. یکی 
ازاین  اقدامات ایجاد سیســتم کنترل 
و جمع آوری غبار در همه مکان هایی 
اســت که احتمال انتشار گردوغبار در 
آن ها وجود دارد و در صورت انتشــار 
هرگونه آلودگی، جلو انتشار آن گرفته 
می شود. همچنین همه دودکش های 
موجود به صورت آنالیــن و لحظه ای 
توسط اپراتورهای شرکت فوالد مبارکه 
و همچنین سازمان های محیط زیست 

اصفهان و تهران در حال رصد است.
سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد 

تومانی برای جلوگیری از انتشار 
غبار در فوالدسازی

مدرســی فر با اشــاره به تعریف و 
اجرای پروژه های متعــدد در زمینه 
حفاظت از هوا ادامــه داد: در آخرین 
اقــدام، پــروژه کنتــرل گردوغبار 

خروجی از سقف ناحیه فوالدسازی 
در دست اجراست. ازآنجاکه شرکت 
فوالد مبارکه تنها شرکت فوالدی در 
دنیاست که ۸ کوره قوس الکتریکی 
زیر یک سقف دارد، سیستم کنترل 
گردوغبــار مختص به ایــن بخش 
بــا بودجه تقریبــا ۲ هــزار میلیارد 
 تومانی، طی ۲ ســال آتــی اجرایی 

خواهد شد.
وی گفت: شرکت فوالد مبارکه در 
۵ سال گذشــته بالغ بر ۶ هزار میلیارد 
تومان در حوزه محیط زیســت هزینه 
کرده که از این مقــدار ۳ هزار میلیارد 
تومان به صورت ریالی و مابقی به صورت 

ارزی بوده است.
ازآنجا کــه یکی از اهــداف مهم 
شــرکت فوالد مبارکه بهبود مستمر 
عملکرد زیست محیطی این شرکت 
اســت، عملکــرد زیســت محیطی 
واحدهای این شرکت عالوه بر کنترل 
و پایش لحظه ای، به صورت ماهیانه 
نیز مــورد بررســی قــرار می گیرد. 
یکی از مهم ترین شــاخص های این 
حوزه، شــاخص گردوغبار محیطی 
شرکت است که استاندارد آن ۰.۰4 
میلی گرم بر مترمکعب تعیین  شده؛ 
درحالی که این عدد در شرکت فوالد 
مبارکه در بدترین حــاالت ۰.۰۳۸ 
میلی گــرم بر مترمکعب و در ســایر 
موارد حوالــی ۰.۰۰۱ یــا ۰.۰۰۲ 

میلی گرم بر مترمکعب بوده است.

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه اظهار کرد:

افزایش 90 درصدی بهره وری در حوزه محیط زیست با طرح تحول دیجیتال

خبر

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشــاره به فعالیت های شرکت فوالد 
مبارکه در راستای حفظ و سیانت از محیط زیست اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه 
جزو اولین شرکت هایی است که موفق به دریافت استاندارد ISO۱4۰۰۰ )شامل 
استانداردهای بین المللی در رابطه با سیســتم های زیست محیطی ( شده و روند 
سرمایه گذاری این شرکت در بحث محیط زیست به یک بنچ مارک برای صنعت 

فوالد تبدیل شده است.
سید رسول خلیفه سلطانی با بیان این مطلب در ادامه افزود: همچنین شرکت 
فوالدمبارکه روی مباحث زیست محیطی همچون فیلترینگ و کاهش آالیندگی 
های محیطی بشــدت در حال فعالیت اســت. پاالیش گرد وغبارها و فیلترینگ 
آنها، همچنین جلوگیری از نفوذ آالیندگی به آب های سطحی و عمیق و پاالیش 
پساب های کارخانه خود اقدام کرده و عمال در استاندارد خوبی از زاویه رعایت مسائل 

زیست محیطی قرار دارد.
 مدل سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای محیط زیست،

 بنچ مارک صنعت فوالد ایران
وی افزود: خوشبختانه بودجه های قابل قبولی نیز برای مسائل مربوط به زیست 
محیطی از ســوی فوالد مبارکه در نظر گرفته شــده و این موضوع تبدیل به یک 
بنچ مارک در صنعت فوالد شده و سبب می شــود تمامی شرکت های فوالدی نیز 
از این زاویه الهام گرفته و در راســتای حفظ محیط زیست گام بردارند. همچنین 
محیط زیست نیز می تواند این روش را به عنوان الگو در نظر بگیرد و به بقیه صنایع 
 تعیین تکلیف کند تا رویه های زیســت محیطی را مانند شــرکت فوالد مبارکه 

دنبال کنند.
فضای سبز اطراف فوالد مبارکه بسیار گسترده و وسیع است

دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد ایران در خصوص تالش فوالد مبارکه برای 
حفظ محیط زیست و ایجاد فضای ســبز در منطقه اظهار کرد: فضای سبزی که 
شرکت فوالد مبارکه در اطراف خود ایجاد کرده بسیار گسترده و وسیع است و این 
اقدامات که با سرمایه گذاری عظیمی صورت گرفته همه نشان دهنده این است که 

خوشبختانه فوالد مبارکه در این زمینه موفق عمل کرده است.

 افزایش تولید همراه با کاهش مواد اولیه مصرفی موفقیت بزرگ
 فوالد مبارکه

یکی از موضوعاتی که همواره مد نظر شــرکت فوالد مبارکه بوده و در اهداف 
کالن زیست محیطی این شرکت نیز تعریف شــده، کاهش مصرف منابع و مواد 
اولیه مصرفی است؛ در این باره نیز خلیفه ســلطانی اظهار کرد: هراندازه نسبت 
محصول تولید شده به مصرف مواد اولیه افزایش یابد، به قطع یک موفقیت بسیار 
بزرگ برای تولیدکننده خواهد بود که در این زمینه نیز می بینیم شرکت فوالد 
مبارکه توانسته در این چارچوب حرکت کند و رکوردهای زیادی را از خود بجای 
می گذارد. در واقع با کاهش مصرف مواد اولیه و حتی تجهیزات توانســته در این 

مسیر گامهای بزرگی بردارد.
دبیر انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص تعامالت شــرکت فوالد 
مبارکه با سازمان های مرتبط با محیط زیســت و مراجع نظارتی استان اصفهان 
نیز اینگونه پاســخ داد: خوشــبختانه تعامالت شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان 
با ســازمان محیط زیســت در شــرایط خوبی قرار دارد و دریافت لــوح تقدیر از 
 زاویه مســئوالن کشــوری خود گواهی بر تایید عملکرد قابل قبول این شرکت 

بزرگ فوالدی است.
نگاهی بر اهداف کالن زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه

کاهش مصرف منابع ، انرژی و آب
کاهش مستمر آالینده  ها و جایگزینی مواد مخرب محیط زیست

کاهش مصرف منابع و مواد اولیه مصرفی
تالش در جهت حفظ ونگهداری فضای سبز موجود

کاهش تولید ضایعات و تفکیک و بازیافت آنها در حد امکان و حرکت به ســوی 
تولید  پاک  و اقتصاد سبز

ارتقاء سطح آگاهی ها و توانمندیهای کارکنان
همکاری و تعامل به ســازمان ها ،تشــکلها و مراجع نظارتی جهت مشارکت 
در فرهنگ ســازی عمومی و کنترل های زیســت محیطی به عنوان بخشــی از 

مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد مبارکه است.

ISO50001 دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی
گفتنی است شرکت فوالد مبارکه طی تالش های مستمری که در راستای حفظ 
محیط زیست پایدار داشته در سال ۱۳۹4 موفق شد گواهینامه استاندارد مدیریت 
انرژی ) ISO۵۰۰۰۱( را دریافت کند. در واقع برنامه ریزی های گسترده این شرکت، 
در کنار تعریف پروژه های متعدد این موفقیت حاصل شده است استاندارد مدیریت 
انرژی ISO ۵۰۰۰۱ توانمندسازی سازمان ها برای استقرار سیستم ها و فرایندهای 
الزم برای بهبود عملکرد انرژی شامل بازدهی، کاربری و مصرف انرژی را در پی دارد. 
این استاندارد به منظور هدایت سازمان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش 
هزینه های انرژی و دیگر موارد تاثیرگذار بر محیط زیست از طریق مدیریت نظام مند 
انرژی اجرا می شود. موارد یاد شــده در این گزارش تنها گوشه کوچکی از اقدامات 
صورت گرفته توسط شرکت فوالد مبارکه در راستای حفظ و سیانت از محیط زیست 
است. این شرکت همواره در تالش بوده تا ضمن توسعه صنعت و اقتصادی کشور، 

محیط زیستی پایدار را برای استان اصفهان و نسل های آینده حفظ کند.

سیاست زیست محیطی فوالد مبارکه روی میز دیگر واحدهای فوالدسازی


