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 دریافت گواهینامه 
حمایت از مصرف کنندگان 

توسط فوالد هرمزگان
مراســم اعطــای گواهینامــه اســتانی 
رعایت حقوق مصــرف کننــدگان با حضور 
مســئوالن اســتانی برگزار و شــرکت فوالد 
 هرمزگان برای دومین بار موفــق به اخذ این 

گواهینامه شد.
در حاشــیه  این مراســم مدیــر فروش و 
بازاریابی فوالد هرمزگان علــل موفقیت این 

شرکت را این گونه تشریح کرد:
کیفیــت و قیمــت مطلــوب و خدمــات 
پــس از فروش رضایــت بخش ، باعث شــده 
 اســت این گواهینامــه را بــرای دومین بار 

دریافت کنیم.
مهدی شکرزاده افزود:یکی از اصولی که هر 
شــرکت تولیدی و بازرگانی باید به آن پایبند 
باشد رعایت حقوق مصرف کنندگان است و در 
اصل بازاریابی،مشــتری حرف اول را می زند و 
تولیدکننده همیشه باید به مشتری فکر کند و 

نیازهای او را مد نظر قرار دهد.
وی ادامــه داد:یکی از کارهــای خوبی که 
درفــوالد هرمزگان انجام می شــود و رضایت 
مشــتری را به دنبال دارد برگزاری ســاالنه  
همایش و جلســات متعدد با مشتریان است.

فوالد هرمزگان به صورت ساالنه رضایت مندی 
مشتریان را مورد سنجش قرار می دهد و در پی 
آن از آن ها درخواست می شود نکات مورد نظر 

خود را به مدیریت انعکاس دهند.
مدیر فروش و بازاریابی فــوالد هرمزگان 
ضمن بیان این که مواد اولیه مورد نیاز شرکت  
بیشــتر در داخل تامین می شــود گفت: در 
راستای حمایت از تولید داخلی سعی کرده ایم 
مواد خام را از داخل تامیــن کنیم چرا که این 
کار باعث رشــد و ارتقای روند تولید در کشور 

خواهد بود.
وی همچنیــن در خصوص صــادرات این 
شرکت اظهار داشــت: از زمانی که هرمزگان 
شروع به تولید کرد توانستیم به اقصی نقاط دنیا 
صادرات داشته باشیم که این نشان از کیفیت 
مناســب و توانایی فوالد هرمزگان در رقابت 
با سایر شــرکت ها و تولیدکننده ها در سطح 

بین المللی است.
    

مجتمع گندله سازی ظرفیت 
تولید ۵میلیون تن گندله دارد

مدیرعامل مجتمع گندله سازی مادکوش 
گفت: این شرکت از سال 84 فعالیت خود را به 
منظور توسعه پایدار صنعت فوالد فعالیت خود 
را آغاز کرد هم اکنون ظرفیت تولید 5 میلیون 

تن گندله درسال دارد.
علیرضا صمدی روز پنجشنبه در نشست با 
خبرنگاران افزود: احداث مرحله نخســت این 
مجتمع با ظرفیت 2 میلیــون و 500هزارتن 
گندله در ســال، از ابتدای سال 92 شروع شد 
که اکنون 92درصد پیشــرفت فیزیکی دارد 

و در بهار سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی با اشــاره به این که شــرکت مادکوش 
از زیــر مجموعــه هــای گــروه گســترش 
سرمایه گذاری بین المللی است بیان داشت: 
با توجه به کمبود گندله در کشور، این شرکت 
فعالیت خود را در منطقه ویژه فوالد هرمزگان 
و فوالد کاوه جنوب که نیاز شدیدی به گندله 

دارند آغاز کرد.
مدیرعامل مجتمع گندله سازی مادکوش 
ادامــه داد: با تغییرات در تجهیــزات و فرایند 
این کارخانه، ظرفیت هر یک از خطوط تولید 
حداقل به ســه میلیون تن در ســال افزایش 

یافته است.
وی اظهار داشت: همزمان با اجرای مرحله 
اول، تمامی زیر ســاخت های مشترک برای 
مرحله دوم ساخته شده و همچنین فوالد صبا 
در ضلع شمالی واحد گندله  سازی مادکوش در 

حال احداث است.
صمدی ابراز داشت: با توجه به طراحی در 
نظر گرفته شــده در خط تولیــد این کارخانه 
امکان ورود کنسانتره های مختلف )هماتیت 
و مگنتیت( با دانه بنــدی های متفاوت امکان 
پذیرمی باشد که از ویژگی های این خط است.

وی خاطر نشــان کرد: با راه اندازی مرحله 
اول این مجتمع 350 نفر به صورت مســتقیم 
و 2هزار نفر به طورغیرمستقیم مشغول به کار 

می شوند.
ســه شــرکت مادکوش )گندله سازی(، 
مادشــیمی )کنسانتره ســازی( و مادکانسار 
)اســتخراج و فراوری ســنگ آهن( هر ســه 
زیر مجموعه گروه گســترش سرمایه گذاری 

بین المللی ارزش هستند.
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مدیــرکل مدیریــت بحــران 
اســتان اصفهان به همــراه جمعی 
از مدیــران بحــران فرمانداریهای 
شهرســتان های این استان ضمن 
بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه، 
 این شرکت را در کاهش مصرف آب 

پیشتاز خواند.
  ایــرج ترابی  سرپرســت روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه در آغاز 
این نشســت، ضمن خوشامدگویی 
بــه مهمانان، با اشــاره بــه تعامل 
مناســب مدیــران دســتگاه های 
مرتبط بــا مدیریت بحران اســتان 
خاطرنشــان کرد: شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان در راســتای توجه 
به مســئولیت های اجتماعی خود 
و نیز حفظ محیط زیســت تاکنون 
اقدامات متعددی داشــته است  که 
شاهد نتایج مثبت آنها نیز بوده ایم  و  
از آن جمله میتوان به کاهش مصرف 
انــرژی در فوالد مبارکــه، توجه به 
مصرف آب و اســتفاده از پســاب 
شــهری شــهرهای پیرامون فوالد 

مبارکه اشاره کرد.
ترابــی، هماهنگــی و همکاری 
دســتگاه های اجرایی را در سطوح 
منطقه ای و ملی مثبت خواند و افزود: 
خوشبختانه از ابتدای بهره برداری 
فــوالد مبارکه تاکنــون، مدیریت 
این شــرکت توانســته با اقدامات 
به موقع و مناسب در مدیریت بحران 
نقش سازنده و متعامل داشته باشد 
و در مواقــع اضطــراری به کمک 

دستگاه های مرتبط آید.

منصور شیشه فروش در مصاحبه 
با خبرنگار فوالد اظهار داشــت: این 
بازدید با هــدف آشــنایی عوامل 
مدیریــت بحران اســتان اصفهان 
و کارگروه هــای تخصصــی ایــن 
مدیریت با اقدام های فوالد مبارکه 
در زمینه پروژه های زیست محیطی، 
کاهش مصارف انــرژی، گاز، برق، 
آب و چگونگی تعامل با بخش های 
مدیریت بحران انجام شد و با نتایج 

خوبی همراه بود.
وی گفت: در ایــن برنامه ابتدا با 
تشکیل کارگروه تخصصی در فوالد 
مبارکه به بررسی دستورالعمل هایی 
که مدیریت بحران در زمینه مصرف 
بهینه انرژی ابالغ کرده پرداختیم و 
در ادامه در بازدید میدانی انجام شده، 
تمام مــوارد از نزدیک دیده شــد و 
خوشــبختانه مشخص شــد تمام 
موارد ابالغــی با جدیــت تمام در 
فوالد مبارکه اجرایی شــده و نتایج 
شــایان توجه و متمایــزی ماننــد 
کاهــش مصــرف آب را بــه همراه 
داشته اســت. در حقیقت این اتفاق 
مهم، برآیند اقداماتی است که فوالد 
مبارکه در زمینــه مدیریت بحران 

انجام داده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان 
اصفهــان ادامــه داد: پروژه هــای 
متعددی در سیســتم های تولید و 
خدمات پشــتیبانی و جنبی فوالد 
مبارکه تعریف و اجرا شده که میتوان 
به کاهش مصــرف آب در خطوط 
تولیــد و تغییر در سیســتم فضای 

ســبز اشــاره کرد. در فضای سبز 
کارخانه فوالد مبارکــه گونه هایی 
شامل درخت های مقاوم به شوری 
و خشکی دیده می شود که بر اساس 
بوم شناسی منطقه انتخاب و کاشته 
شده است. این فضا به سیستم های 
آبیاری نوین و قطره ای مجهز شده 
و نیز به جهــت کاهش مصرف آب، 
خشــک منظری جایگزین چمن 
شده است. در بســیاری از محل ها 
نیز در این کارخانه از ظرفیت پساب 
اســتفاده می شــود و آب جاری از 
سیستم حذف شــده است. همین 
اقدام ارزشمند باعث کاهش مصرف 
آب فوالد مبارکه شــد و در راستای 
برنامه های مدیریت بحران در سطح 

فوالد مبارکه به سرانجام رسید.
وی افزود: در زمینه مصرف انرژی 
به ویژه گاز و برق، سیستم های مورد 
استفاده در فوالد مبارکه بررسی شد 
و مورد بازدید قرار گرفت. در بررسی 
گزارش ها مشــخص است که فوالد 
مبارکه در جهت مدیریت بار و رفع 
مشکالت کشــور، هم به شبکه های 
سراسری کمک کرده و هم در جهت 
کاهش مصرف انرژی، خودگردانی 

داشته است.
شیشــه فروش گفت: با توجه به 
حمل ونقل مواد اولیه و محصوالت 
فوالد مبارکه و استفاده این شرکت 
از خدمات جادهــای در حجم باال، 
در جهــت پیشــگیری از تصادف 
و دســتیابی به حمل ونقــل ایمن، 
سیســتم های پیمانــکاری مکلف 

شــده اند موارد ایمنی در جاده ها را 
رعایت و اجرایی کنند که این مهم نیز 
بررسی شــد و نتایج خوبی مشاهده 
شــد. نکته دیگری کــه از اهمیت 
ویژه ای نیز برخوردار است انجام کار 
ایمن و رعایت اصــول ایمنی در کار 
و اســتفاده از لوازم حفاظت فردی و 
بهداشت حرفه ای در بین کارکنان 
است. در این زمینه نیز فوالد مبارکه 
سرمایه گذاری کرده و شرکت را به 

امکانات روز تجهیز نموده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان 
اصفهان تصریح کــرد: باید به این 
نکته اشــاره کنم کــه همانطور که 

شرکت فوالد مبارکه در عرصه های 
حفاظت زیســت محیطی و کاهش 
مصارف انرژی به خصوص آب، گاز 
و برق عملکــرد شــایانی دارد، در 
کمک به حادثه دیــدگان حوادث 
غیرمترقبه نیز خوش درخشــیده 
اســت. در زلزله کرمانشاه، وقتی ما 
در مدیریت بحران نیاز به کانکس را 
اعالم کردیم، فوالد مبارکه با اهدای 
260 کانکس بــه مناطق زلزله زده، 
ارسال و نصب آنها را به صورت ویژه 
و فنی در محل مشخص شده تقبل 
کرد و در پایان آنها را به هم میهنان 
تحویــل داد. در بازدیــد از محله 
فوالدی ســرپل ذهاب، انجام کار 
باکیفیت و ســریع از نکات بارز این 
اقدام فوالد مبارکــه بود. همچنین 
این شرکت با تجهیز 7 تریلر، هدایای 
مختلــف مانند آب معدنــی، پتو و 
البسه به مناطق زلزله زده اهدا کرد 
و این اقدام نشان داد فوالد مبارکه 
در یاری رساندن به حادثه دیدگان 
حوادث غیرمترقبه هم پیشتاز است. 
من به نوبه خود از مدیریت و کارکنان 
این بنگاه بزرگ صنعتــی تقدیر و 

تشکر میکنم.
 چراغ فوالد مبارکه را 

فروزان تر از همیشه حفظ کنیم
بر اساس این گزارش، همچنین 
مدیرعامل فــوالد مبارکه با حضور 
در دفتر مدیریت ناحیه آهن سازی، 
در قالب جلســه ای با حضور معاون 
بهره بــرداری و مدیــران نواحــی 
آهن ســازی، فوالدســازی، نورد 
گرم، ســبا، نورد ســرد و همچنین 
مدیر روابط عمومی بــه تبادل نظر 
و گــــفت وگو درباره اولویت های 
نواحــی مختلــف تولیــدی و ارائه 
راهکارهــای الزم در خصوص آنها 

پرداخت.
 در این جلسه که به میزبانی ناحیه 
آهن سازی برگزار شد، رحیم عبدی 
مدیر این ناحیه بــه ذکر ظرفیت ها 
و توانمندی هــای ویژه و پروژه های 
ناتمامی که نیاز به ســرمایه گذاری 
دارند پرداخت و پس از آن، مدیران 
نواحــی تولیــدی، دیدگاه هــا و 
پیشــنهادهای خود را در راستای 
افزایش کمــی و کیفی محصوالت 
و تأمین مواردی کــه در ادامه روند 
فراینــد تولید تأثیرگــذار خواهند 
بود، مطرح کردند. اختصاص بودجه 
برای طرح های ناتمام و اهتمام ویژه 
جهت آموزش های الزم به کارکنان 
جهت کسب تخصص های موردنیاز 
و حفظ سطح باالی علمی کارکنان و 
نیز اهتمام به رفع مشکالت معیشتی 
کارکنــان با هدف آســایش ذهنی 

ایشــان از جمله موارد طرح شــده 
در این جلســه بود. آســیاب سوم 
گندله سازی، به روزرسانی اتاقهای 
کنتــرل در ناحیــه آهن ســازی، 
افزایش اختیــارات مدیران نواحی 
جهت پیشبرد بهتر کارها و افزایش 
بهره وری، اولویت بندی ویژه جهت 
ترخیص قطعــات موردنیاز نواحی 
تولیــدی در گمــرک بــا توجه به 
ضرورت اعالم شــده از طرف نواحی 
تولیدی، تأمین الکتــرود گرافیتی 
و مواد اولیه اســتراتژیک، توســعه 
نورد 2 در ناحیه نورد گرم، توســعه 
کوره های 3 و 4 نورد گــرم، تأمین 
مواد الزم جهت تولیــد ورق رنگی 
لوازم خانگی و اصالح خطوط ناحیه 
سبا ازجمله مواردی بود که از جانب 
مدیران نواحی مطرح شــد و مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
مهندس عظیمیان نیز در پایان 
به ارائه راهکارهــای الزم و ضرورت 
مدیریت دلســوز و دغدغه مند در 
شــرایط تحریــم توســط مدیران 
پرداخت و گفت: در حال حاضر که 
دشمنان ســعی می کنند عرصه را 
برای ما تنگ کننــد و فوالد مبارکه 
را به عنوان نماد و چشم امید صنعت 
کشور مورد هدف قرار داده اند، باید با 
اتکا به ظرفیت ها و قابلیت های بسیار 
زیاد خود بر مشکالت فائق آییم و از 
این مسیر به سالمت عبور کنیم. من 
مطمئنم با همراهــی و درک باالی 
کارکنان این امــکان برای ما وجود 
دارد که چراغ فــوالد مبارکه را که 
سرآمد صنعت کشور است، فروزانتر 

از همیشه حفظ کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه خطاب 
به مدیران نواحــی تولیدی گفت: 
اگر مشــکالت پیــش روی تولید 
زیاد است، در عوض اســتعدادها و 
توانمندی های ما هم زیاد اســت و 
باید به اســتعدادهای خــود ایمان 

داشته باشیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان اعالم کرد:

فوالد مبارکه در کاهش مصرف آب پیشتاز است

ایرج ترابی،  سرپرست 
روابط عمومی شرکت 

فوالد مبارکه: شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان در راستای 

توجه به مسئولیت های 
اجتماعی خود و نیز حفظ 

محیط زیست تاکنون 
اقدامات متعددی داشته 

است  که شاهد نتایج مثبت 
آنها نیز بوده ایم  و  از آن 

جمله می توان به کاهش 
مصرف انرژی در فوالد 

مبارکه، توجه به مصرف آب 
و استفاده از پساب شهری 

شهرهای پیرامون فوالد 
مبارکه اشاره کرد

مدیرکل مدیریت بحران 
 استان اصفهان: 

همانطور که شرکت فوالد 
مبارکه در عرصه های 

حفاظت زیست محیطی 
و کاهش مصارف انرژی 

به خصوص آب، گاز و برق 
عملکرد شایانی دارد، در 

کمک به حادثه دیدگان 
 حوادث غیرمترقبه 

 نیز خوش درخشیده 
است

گزارش

معاون مهندسی و مدیریت انرژی مجتمع 
مس سرچشمه گفت: از مردادماه سال جاری 
بیش از 480 مورد نقشه از قطعات و تجهیزاتی 
که تا به حال ساخته نشده یا امکان ساخت آنها 
مورد بررسی قرار نگرفته بوده جهت ساخت در 

داخل استان یا کشور تهیه شده است.
مهندس »نجف شیخی« در خصوص نتایج 
بازدید تخصصی کارشناســان مجتمع مس 
سرچشــمه از واحدها و کارگاه های تولیدی 
منطقه، اظهار کــرد: بعد از اینکــه کارگروه 
مدیریت ساخت در مرداد ماه امسال تشکیل 
شد، بیش از بیست جلسه تخصصی به منظور 
توانمندســازی کارگاه های منطقه با هدف 
بومی ســازی ســاخت قطعات و تجهیزات 

تشکیل شد.
وی افــزود: در ایــن جلســات قطعات و 
تجهیزاتی که تاکنون ســاخته نشده یا برای 
ورود به داخل کشور مورد تحریم قرار گرفته 
بودند، مورد بررســی قرار گرفت و اســناد، 

نقشه ها و مدارک فنی آنها تهیه و جهت ساخت 
به کارگاه های بومی منطقه ارجاع شد.

شیخی بیان کرد: مشخصات این قطعات را 
به صورت نقشه و اطالعات فنی آماده کرده ایم 
تا توسط شرکت خدمات بازرگانی سازندگان 
موردنظر انتخاب و مراحل تولید و ســاخت 

انجام  گیرد.
شــیخی بیان داشــت: آنچه مسلم است 
کارگاه های تولیدی جهت همکاری با مجتمع 
مس سرچشــمه باید در حوزه های گوناگون 
همچون ایمنی، دانش فنی، تکنولوژی، فضای 
کارگاهی و ... میل به بهبود مســتمر داشته تا 
هم شرایط بومی سازی قطعات و تجهیزات و 
هم وضعیت اشتغال و کسب و کار در منطقه 

ارتقا یابد.
معاون مهندسی و مدیریت انرژی مجتمع 
مس سرچشمه با بیان اینکه یکی از اقداماتی 
که در این خصوص انجام شــده است ترسیم 
نقشــه راه توانمندســازی کارگاه های بومی 

منطقه و ارائــه آن به اداره صنعــت، معدن و 
تجارت شهرستان رفسنجان بوده است، افزود: 
گام بعدی و مهم تر همکاری بــا کارگاه های 
پیش قــدم جهت اجرایی کــردن مفاد طرح 

پیشنهادی است.
شــیخی توضیح داد: در این راستا جلسه 
هم اندیشــی و ارائــه نقشــه راه در جهــت 
توانمندسازی کارگاه های قطعه ساز شهرستان 
رفســنجان با حضور مدیریت مجتمع مس 
سرچشمه، اعضای کارگروه مدیریت ساخت، 
معاون شرکت خدمات بازرگانی، ریاست اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان رفسنجان و 
جمعی از پیشکسوتان قطعه ساز و کارآفرینان 
در محل ســتاد معاونت مهندسی و مدیریت 
انرژی مجتمع مس سرچشمه تشکیل و طرح 

پیشنهادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: چون نیت ما توانمندسازی 
و ارتقا صنعتگران منطقه است، مطمئناً آنها نیز 
از این طرح استقبال می کنند و در آینده نزدیک 

شاهد رونق در منطقه خواهیم بود.
شــیخی ادامه داد: البته الزم به ذکر است 
متولی اطالع رســانی در ایــن خصوص اداره 
صنعت، معــدن و تجارت بوده و هــر کدام از 
صنعتگران اســتان که داوطلب و عالقه مند 

باشند می توانند در این طرح شرکت کنند.
وی افزود: موارد دیگری نیز وجود دارد که 
با توجه به شرایط استان کرمان و شهرستان 
رفســنجان ارزش مطالعه و بررسی را داشته 

که عمده ترین آن طراحــی و احداث نیروگاه 
خورشیدی اســت که مطالعات خوبی در این 
زمینه انجام و طرح پیشنهادی ارائه شده است.

معاون مهندسی و مدیریت انرژی مجتمع 
مس سرچشمه تأکید کرد: استراتژی مجتمع 
مس سرچشمه ایجاد اشتغال، رونق کسب و 
کار و بومی سازی ساخت قطعات و تجهیزات در 
منطقه بوده که امیدواریم با ادامه این فعالیت ها 

روز به روز به اهداف نزدیک و نزدیک تر شویم.

معاون مهندسی و مدیریت انرژی مجتمع مس سرچشمه خبر داد

تهیه نقشه ۴۸۰ قطعه برای بومی سازی


