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هادی نباتی نژاد - مدیر روابط عمومی 
شــرکت فوالدمبارکه: حضور شــرکت 
فوالدمبارکه در مجامع علمی داخلی و خارجی 
نیز حاکی از آن اســت که این شرکت توانسته 
با اســتفاده از توان علمی و تخصصی نخبگان 
و جوانان ایران اســامی خوش بدرخشــد و 

همچنان گوی سبقت از دیگران برباید.
تأمین زنجیره فوالد در کشور از ابتدا تا انتهای 
آن همواره یکی از دغدغه های اقتصادی کشور 
در حوزه صنعت به طورکلی و فوالد به طور خاص 
بوده اســت. چرخه ای که ابتدای آن اکتشاف 
و استخراج معادن ســنگ آهن به عنوان ماده 

اولیه و حوزه متالورژی اســتخراجی مربوط به 
آن است؛ در میانۀ آن، فرایند تبدیل ماده اولیه به 
کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، تختال، شمش 
و محصوالت دیگر در کارخانه های تولیدکننده 
آهن و فوالد و حوزه متالورژی صنعتی مربوط 
بــه آن قــرار دارد و در انتها شــامل صنایع و 
شــرکت های مصرف کننده ازجمله خودرو و 

ساختمان سازی می شود.
در دهه اخیر شــرکت فوالدمبارکه با تکیه 
بر دانش بومی و دستاوردهای فنی توانسته از 
نگرانی های موجود در این حوزه کاسته و نقش 
محوری در زنجیره فوالد کشــور ایفا کند و در 

واقعیت بتواند از سنگ تا رنگ را محقق نماید.
حساسیت این موضوع وقتی بیشتر عیان 
می شــود که بدانیم مدیریت و تأمین درست 
این زنجیره تنها به پیشبرد عرصه فوالد کمک 
نکرده و نقطه پیشران بسیاری از صنایع است؛ 
به طوری کــه اگر بگوییــم مدیریت صحیح 
زنجیره فوالد یکی از نقاط حســاس مدیریت 

اقتصادی کشور است، سخن به گزاف نگفته  ایم.
مطالعات طرح جامع فوالد کشور با محوریت 
شرکت ملی فوالد ایران و ایمیدرو با هدف رصد 
کردن وضعیت بازار فوالد و ارزیابی تحقق اهداف 
تدوین شده تهیه و پایش می شود و به عنوان یک 
سند باالدستی توسعه صنعت فوالد کشور مورد 

توجه ذی نفعان زنجیره فوالد قرار دارد.
آنچــه ما امــروز بــا آن مواجهیــم نقش 
فوالدمبارکه در زنجیره فــوالد و هم زمان در 
زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع پایین دستی 
خود است. نقش هایی که اگر هر کدام از آن ها 
با خللی همراه گردد، حتما دیگر صنایع را نیز 
با چالش همراه می ســازد. از این رو توجه ویژه 
فوالدمبارکه به بازارهای داخلی و بین المللی 
نیز نمایان می گردد.فوالدمبارکه در مسیری 
قراردارد که همواره عاوه بر رفع نیاز ذی نفعان 
خود می کوشد تا با نوآوری و تولید محصوالت 
کیفی جدید، هم راســتا با نیاز بــازار حرکت 
کند و کشــور را از واردات ورق های خاص بی 

نیاز گرداند.در این بین نیز  این نکته بر کســی 
پوشیده نیست که وضعیت مناسب بازار فوالد 
امروز کشور تا حد زیادی مرهون مجاهدت ها 
و فعالیت های تمامی همــکاران فوالدمبارکه 

از مدیران گرفته تا کارکنان و کارگران است.
تــاش فوالدمبارکه در یکپارچه ســازی 
زنجیره تأمین و مدیریت این فضا،افزایش توان 
داخلی و هرچه بیشــتر کم رنگ کردن نیاز به 
خارج از مرزها، فعال کردن مجموعه های دانش 
بنیان و ســرمایه گذاری قابل توجه در بخش 
تحقیق و توســعه و تعریف قله ها و هدف های 
بلند برای مجموعه،  از جمله عواملی است که 
باعث شده شرکت فوالدمبارکه نقش محوری و 
کلیدی در این برهه حساس از شرایط کشور ایفا 
کند و بتواند علی رغم وجود دشمنی های بسیار، 
نقش اساسی و بنیادین در تأمین زنجیره فوالد 

و رسیدن به افق ۱۴۰۴ ایفا کند.
حضور شــرکت فوالدمبارکــه در مجامع 
علمی داخلی و خارجی نیز حاکی از آن اســت 
که این شرکت توانسته با استفاده از توان علمی 
و تخصصی نخبگان و جوانان ایران اســامی 
خوش بدرخشــد و همچنان گوی ســبقت از 

دیگران برباید.

تالش فوالدمبارکه؛ یکپارچه سازی زنجیره تأمین فوالد 
یادداشت
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مدیــر ناحیــه فوالدســازی 
و ریخته گــری مــداوم شــرکت 
فوالدمبارکه گفــت: حدود ۳۳ پروژه 
فرایندی توسط همکاران ما در ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گــری مداوم 
تعریف شده و در دست اقدام است که 
همه این پروژه ها به کاهش مصرف آب 

در این ناحیه کمک زیادی می کند.
ســلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی 

و ریخته گــری مــداوم شــرکت 
فوالدمبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
ایراسین به تشریح پروژه های جدید 
این ناحیه در خصوص کاهش مصرف 
آب در روند تولیــد پرداخت و اظهار 
کرد: مصرف آب در ناحیه فوالدسازی 
در ســال ۹۹ دقیقا به میزان یک متر 
مکعب در تن بود. در شــش ماهه اول 
امســال این مقدار برای هر تن فوالد 

به ۰.۹۵ متر مکعب کاهش یافت. این 
بدان معناســت که روند مصرف آب 
در این ناحیه روند کاهشــی داشته و 

خواهد داشت.
وی افــزود: پروژه هــای ناحیــه 
فوالدســازی و ریخته گــری مداوم 
شــرکت فوالدمبارکه برای کاهش 
مصــرف آب به دو دســته تقســیم 
می شوند. تعدادی از پروژه ها به صورت 

بلند مــدت انجام شــده و تعدادی از 
پروژه ها نیز مربوط بــه فرایند تولید 
است. پروژه های فرایندی مربوط رفع 
ایراداتی مانند نشتی ها و دیگر ایرادات 
مشابه در روند تولید است. پنل های 
آبگرد کوره ها، نقاطی مانند غلتک ها 
در فرایند ریخته گــری و موارد دیگر، 
از جمله  پروژه هایی هستند که برای به 
ثمر نشاندن آن گروه هایی را برای حل 

مشکات مربوطه متمرکز نموده ایم. 
با تعریف دقیق پــروژه، برنامه ریزی و 
تاش این گروه ها، مشــکاتی مانند 
نشتی ها  و دیگر ایرادات مربوطه رفع 
شده اســت. یکی از پروژه های دیگر، 
پروژه کاهش امولسیون کوره ها است. 
چون حدود ۹۵ درصد از امولسیون از 
آب تشکیل شده و حدود ۵ درصد از آن 
ضدیخ اســت هرگاه در محلی نشتی 
صورت می گیرد مجبور می شــویم 
دوباره این مایــع را جایگزین کنیم. 
در نتیجــه اجرای این پــروژه هم در 
مصرف آب و هــم در مصرف ضدیخ 

صرفه جویی شده است.
مدیــر ناحیــه فوالدســازی 
و ریخته گــری مــداوم شــرکت 
فوالدمبارکه افزود:  در پروژه فرایندی 
دیگر برای سرد کردن ترانس کوره ها از 
آب دنین استفاده کرده ایم. آب دنین 
در کاهش مصرف آب بســیار موثر و 
افزایش سامت ترانس ها موثر است. 
اقدام دیگــر باال بــردن آماده بکاری 
ماشــین های ریخته گری است. این 
موضوع باعث شده تا از باز شدن اسلب 
جلوگیری شده و در نهایت نشتی آب 
نداشته باشیم. عاوه بر این استفاده 
از آب های مصرف شــده یکی دیگر از 
ترفندهای ما برای کاهش مصرف آب 
در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم شــرکت فوالدمبارکه اســت. 

به طور مثال در ناحیه، از آب ســرریز 
شده از حوضچه ها استفاده نموده و با 
بازچرخانی آن در خنک کاری تختال، 
از چنین آبی با لوله کشی و رساندن تا 

ریخته گری استفاده نموده ایم.
سلیمی خاطر نشان کرد: یکی از 
پروژه های بلند مدت، پروژه تفکیک 
ســایت آبــی ریخته گری بــوده که 
هم اکنون در دســت اقدام اســت. ما 
در حال حاضر ۲ ســایت آبی برای ۴ 
ماشین ریخته گری مستقر در ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گــری مداوم 
داریم که این ۲ سایت در حال تبدیل 
به ۳ سایت آبی است. نکته مهم تر این 
اســت که این مکانیزم قرار اســت از 
حالت کولینگ تاور تــر به هیبریدی 
تبدیل شود که در نتیجه شاهد کاهش 
حدود ۵۰ درصدی مصرف آب در این 

قسمت خواهیم بود.
وی گفت: مدتی اســت که حدود 
۳۳ پروژه فرایندی توســط همکاران 
ما در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم تعریف شــده و در دست اقدام 
است که همه این پروژه ها به کاهش 
مصرف آب در این ناحیه کمک زیادی 
می کند. هر کدام از ایــن پروژه ها در 
گوشه گوشــه ناحیه در حــال انجام 
بوده کــه به فراخور هر پروژه شــاهد 
پیشرفت های روزافزونی در این زمینه 

هستیم.

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت مطرح کرد:

گام جدی ناحیه فوالدسازی فوالد مبارکه برای کاهش مصرف آب
رئیس محیط زیست شرکت فوالدمبارکه:

 هیچ دورریز آبی 
در فوالدمبارکه نداریم

رئیس محیط زیست شرکت فوالدمبارکه گفت: 
زمانی که قطره ای آب از منبع پســاب شــهری به 
فوالدمبارکه وارد می شود، پس از چندبار عملیات 
خنک سازی، یا باید توسط دستگاه ها تبخیر شود و 
یا باید در فضای سبز به وسیله آبیاری قطره ای برای 
فضای سبز استفاده شود، در نتیجه هیچ دورریز آبی 

در فوالدمبارکه نداریم.
بهنام کاویانی رئیس محیط زیســت شرکت 
فوالدمبارکه در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار 
کرد: توسعه تصفیه خانه ها و خریداری و انتقال پساب 
شــهری به فوالدمبارکه و در نهایت ذخیره سازی 
آب تصفیه شده در استخرهای مخصوص، امکان 
بازچرخانی آب در ســیکل مصرف فوالدمبارکه را 

فراهم می کند.
وی با بیــان این که برای کاهــش مصرف آب 
در فوالدمبارکه، ســهمیه آب هــر واحد چندین 
بار بازچرخانی شــده و مجدداً مورد استفاده قرار 
می گیرد، افــزود: این در حالی اســت که پس از 
استفاده حداکثری از مقدار آب اختصاص داده شده 
به هر واحد، آب برخی واحدها برای استفاده بیشتر 
به واحدهای دیگری منتقل می شود؛ برای مثال 
آب ورودی به بخش اکسیژن سازی پس از حدود 
۸ بار بازچرخانی برای استفاده بیشتر به واحد نورد 

گرم منتقل می شود.
رئیس محیط زیســت شــرکت فوالدمبارکه 
خاطرنشــان کرد: زمانی که قطره ای آب از منبع 
پساب شهری به فوالدمبارکه وارد می شود، پس از 
چندبار عملیات خنک سازی، یا باید توسط دستگاه ها 
تبخیر شود و یا باید در فضای سبز به وسیله آبیاری 
قطره ای برای فضای سبز استفاده شود، در نتیجه 

هیچ دورریز آبی در فوالدمبارکه نداریم.
وی اذعان داشــت: این مســأله باعث شــده 
فوالدمبارکــه میــان فوالدســازان جهــان به 
کم مصرف ترین فوالدساز در حوزه آب تبدیل شود 
چراکه همه کارکنان در این شــرکت قدر آب را به 

بهترین شکل ممکن می دانند.
کاویانی تصریح کرد: در راستای کاهش نشتی آب 
حین انتقال نیز همه شبکه خط لوله های اصلی ضمن 
تعویض به صورت »روی کار« درآمده است به همین 
دلیل در این حوزه نیز هیچ نشــتی آبی نداریم؛ در 
حوزه تجهیزات هم تعمیرات به موقع انجام می شود 
تا اگر نشتی وجود داشته باشد، ســریعاً از ادامه آن 

جلوگیری شود.
    

رئیس فضای سبز فوالد مبارکه مطرح کرد؛
فضای سبز فوالدمبارکه پیشتاز 

آبیاری قطره ای در کشور
رئیس فضای سبز شرکت فوالدمبارکه گفت: 
آبیاری ۹۹.۵ درصد فضای سبز شرکت فوالدمبارکه 
از روش آبیاری قطره ای بــا راندمان ۸۵ درصد اجرا 
می شود که بیشترین سطح آبیاری قطره ای در سطح 

کشور را به خود اختصاص داده است.
سیاوش بختیاروند رئیس فضای سبز شرکت 
فوالدمبارکه در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار 
کرد: داده ها نشان می دهد که تا حد امکان برای حفظ 
فضای سبز شرکت فوالدمبارکه، مصرف بهینه آب 
در اولویت قرار گرفته تا بتوان با کمترین مقدار آب 
تخصیص داده شده فضای سبز شرکت را حفظ کرد.

وی با اشــاره به اینکه سرانه فضای سبز به علت 
کمبود آب در حال نابودی است، خاطرنشان کرد: 
آبیاری ۹۹.۵ درصد فضای سبز شرکت فوالدمبارکه 
از روش آبیاری قطره ای بــا راندمان ۸۵ درصد اجرا 
می شود که بیشترین سطح آبیاری قطره ای در سطح 

کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس فضای ســبز شــرکت فوالدمبارکه در 
پایان خاطرنشان کرد: شرکت فوالدمبارکه عاوه 
بر مصرف بهینه آب، با جایگزینی گیاهان مقاوم به 
خشکی اعم از تاغ، گز، بادام کوهی با گونه هایی نظیر 
سرو و کاج توانسته تا حد امکان با کاهش مصرف آب 

در حفظ فضای سبز شرکت بکوشد.

اخبار فوالد

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالدمبارکه 
با بیان این که سیاســت فوالدمبارکه قطع 
وابستگی به زاینده رود اســت، گفت: همه 
بخش ها باید به سمت بهینه سازی مصرف آب 
حرکت کنند چراکه فوالدمبارکه به تنهایی 

نمی تواند مشکل زاینده رود را حل کند.
طباطبائیــان مدیــر انرژی و ســیاالت 
شــرکت فوالدمبارکــه در گفت وگــو 
با خبرنــگار ایراســین با اشــاره به مصرف 
۲.۲ لیتر به جــای ۱۶.۵ لیتر بــرای تولید 
یک کیلوگرم فوالد اظهار کرد: متأســفانه از 
ابتدای ساخت فوالدمبارکه و بهره برداری آن 
همواره هجمه هایی علیه شرکت هایی وجود 
داشته است؛ اما سیاست فوالدمبارکه قطع 
وابستگی به زاینده رود است. قرارداد تأمین 
آب فوالدمبارکه از ســال ۵۶ منعقد شــده 
 درحالی که در سال ۵۴ قرار بوده شرکت به نام

 British Steel در منطقــه فوالدمبارکه 
ساخته شود و در اصل حق آبه فوالدمبارکه 

از آنجاست.
وی افزود: اما در سال های بعد یعنی از سال 
۵۶ و ۵۷ تا آخرین قراردادی که در سال ۶۲ 
با آب منطقه ای داشتیم، دیماند اختصاص 
یافته ۴۰ میلیون مترمکعب آب بود که برای 
تولید ۲.۴ میلیون تن فــوالد در نظر گرفته 
شده بود. با توجه به مقدار دیماند، برای تولید 
هر کیلوگرم فوالد باید ۱۶.۵ لیتر آب مصرف 

می کردیم، درحالی که هیــچ گاه این اتفاق 
رخ نداد. پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ 
مصرف آب فوالدمبارکه تا پایان سال به ۱۴ 

میلیون مترمکعب برسد.
طباطبائیــان افــزود: اطاعات ســد 
زاینده رود نشان می دهد به دلیل بحران آبی 
موجود در منطقه که علت اصلی آن کمبود 
بارش ها در حوزه زاینده رود است، مجموعا 
۵۷۰ میلیون مترمکعب آب در سال جاری 
از سد رها شده که از این مقدار تاکنون سهم 
فوالدمبارکه ۸.۸ میلیون مترمکعب معادل 

تقریبا ۱.۵ درصد کل آب است.
وی تصریح کرد: از مقدار باقی مانده تقریبا 
۱۵۰ میلیون مترمکعــب در چهار محال و 
بختیاری، ۲۵۰ تــا ۳۰۰ میلیون مترمکعب 
در بخش شرب اصفهان و یزد و مابقی هم در 
یک مرحله در تیرماه برای کشاورزی رها شد. 
غیر از موارد یاد شده دیگر آبی رها نشده چون 
آبی وجود نداشته است. این در حالی است که 
متأسفانه اطاعات موجود در سطح جامعه، 
آدرس های غلطی اســت که با آن ما را متهم 

می کنند.مدیر انرژی و سیاالت فوالدمبارکه 
درباره طــرح انتقــال آب از خلیج فارس به 
اصفهان نیز گفت: یکی از مباحثی که از چند 
سال پیش مطرح شده، انتقال آب دریا پس 
از شیرین ســازی به مرکز کشور است که در 
سال های قبل توسط شرکت های معدنی در 
اســتان یزد و کرمان به نتیجه رسیده است. 
بر این اســاس بخشــی از آب توسط آن ها 
تصفیه شده و به مرکز کشور منتقل می شود.

وی تصریح کرد: اکنون باید زمین مناسب 
در استان هرمزگان نزدیک در دریای عمان یا 
نزدیک خلیج فارس مشخص شده و اختصاص 
یابد تا بتوان تجهیزات شیرین ســازی آب را 
در آنجا احداث کرده و توســط ۱۵ ایستگاه 
پمپاژ، آب پس از شیرین سازی به مرکز کشور 
منتقل شود. نکته مهم در این میان این است 
که پروژه های ذیل این پروژه هم زمان انجام 
شود و همه مسائل فنی و مجوزات حل شود تا 

این پروژه به ثمر برسد.
طباطبائیان ادامــه داد: با احداث خطی 
به طول تقریبا ۹۱۰ کیلومتــر آب از دریا به 

صنایع استان منتقل می شود. حجم آبی که 
قرار است منتقل شــود تقریبا ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب در سال است که به صورت یک جا 
منتقل نمی شود. در واقع به صورت پلکانی بر 
اساس مجوز ســازمان محیط زیست انجام 
می شــود.این آب پیش بینی می شــود ۳ تا 
۴ سال دیگر به اســتان اصفهان و صنایع آن 
برسد تا باِر هرچند اندِک صنایع از زاینده رود 

برداشته شود.
مدیر انرژی و سیاالت فوالدمبارکه افزود: 
اآلن صحبت کلی فوالدمبارکه به عنوان یکی 
از مصرف کنندگان آب از زاینده رود این است 
که همه بخش ها باید به سمت بهینه سازی 
مصرف آب حرکــت کننــد. فوالدمبارکه 
به تنهایی نمی تواند مشکل زاینده رود را حل 
کند. در قسمت های کشــاورزی نیز باید به 

سمت استفاده از تکنولوژی روز، کشاورزی 
نوین و کاهش مصرف آب حرکت کنند. برای 
مثال ما برای تولید یک کیلو آب به ۴۰۰ لیتر 
آب نیاز داریم حال این عــدد را با میزان آب 
موردنیاز برای تولید یک کیلو فوالد مقایسه 

کنید که ۲.۲ لیتر است.
وی تصریح کرد: مدیریت یکپارچه کشت 
و کشاورزی تأثیر چشــمگیری در کاهش 
مصرف آب دارد. اگر ۵ درصد میزان مصرف 
آب در بخش کشــاورزی یا در بخش شرب 
کاهش یابد، تأثیرش به مراتب بیش از کاهش 
۱۰،۲۰ یا ۵۰ درصــدی آب فوالدمبارکه و 
صنایع است. باید در این حوزه سرمایه گذاری 
شود و دولت نیز از کشــاورزان حمایت کند 
تا بتوانند این اقدامــات را در این حوزه انجام 

دهند و همه از نتایج آن بهره مند شویم.

مدیر انرژی و سیاالت شرکت:

 سیاست فوالدمبارکه
 قطع وابستگی به زاینده رود است


