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پروژه نیروگاه فوالد مبارکه
 در نوبت راه اندازی

مدیر زیرساخت ایمیدرو گفت: قرارداد ۵ هزار مگاوات 
نیروگاه جدید از تفاهمنامه ۱۰ هزارمگاواتی امضا شده است.
غالمرضایی که در حاشــیه بازدید از پروژه نیروگاهی 
شهید باکری سمنان ســخن می گفت، تصریح کرد،: این 
قراردادهای جدید در چارچوب تفاهمنامه ایجاد ۱۰ هزار 
مگاوات ظرفیت نیروگاهی برای حوزه صنعت و معدن امضا 
شده است. وی با بیان اینکه نیروگاه سمنان، نخستین پروژه 
از این تفاهمنامه است،گفت: این پروژه با ظرفیت تولید ۳۸۰ 
مگاوات انرژی برق، تا نیمه تابســتان امسال راه اندازی می 
شود.  مدیر زیرساخت ایمیدرو با اشاره به همکاری قابل توجه 
وزارت نیرو برای طرح فوق، اظهار داشت: طبق تفاهمنامه ای 
که بین وزارتخانه های صمت و نیرو منعقد شده، در مجموع 
۱۴ استان کشور دارای نیروگاه جدید می شوند که برق آن ها 
در اختیار صنایع و معادن قرار می گیرد. به گفته غالمرضایی، 
این میزان ظرفیت در ۲۴ سایت نیروگاهی و طی مدت ۳۶ 
ماه ایجاد خواهند شد. مجری وزارت صمت در تفاهمنامه 
فوق و مدیر زیرساخت ایمیدرو همچنین با اشاره به استقبال 
ســرمایه گذاران از این برنامه، گفت: پیش بینی می شود 

ظرفیت های جدیدی به رقم فعلی افزوده شوند.
مجری وزارت صمت در تفاهمنامــه ۱۰ هزارمگاواتی 
نیروگاه همچنین خبر داد که پیش بینی می شــود پروژه 
بعدی، نیروگاه شــرکت فوالد مبارکه وارد مدار تولید برق 
خواهد شد. وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد مصرف برق 
کشور مربوط به حوزه صنعت و معدن است، گفت،: نزدیک 
به ۲۰ هزار مگاوات به این حوزه اختصاص دارد که ۶تا ۷ هزار 

مگاوات آن مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.
مدیر زیرساخت ایمیدرو به چالش های قطعی برق مورد 
نیاز صنایع اشاره کرد و گفت: ادامه اجرای این تفاهمنامه 
نیازمند همکاری و همیاری دســتگاه های کشور جهت 
صدور مجوزهای الزم است تا بتوان در زمان مقرر، برق مورد 

نیاز حوزه تولید و اشتغال را تامین کرد.
    

بهره مندی فوالد مبارکه از ظرفیت 
نخبگان هوش مصنوعی

رئیس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان گفت: شــرکت 
فوالد مبارکه بــا انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشــی با 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه هوش 
مصنوعی عالقه مند است که از ظرفیت این دانش در جهت 
ارتقا عملکرد مجموعه خود اســتفاده کند. ربانی رئیسی 
بنیاد نخبگان استان اصفهان در حاشیه امضای تفاهم نامه 
همکاری پژوهشی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
و شرکت فوالد مبارکه در گفتگو با خبرنگار ایراسین اظهار 
کرد: در سال گذشته رهبر معظم انقالب در دیدار با نخبگان 
کشور تاکید داشتند که ایران بایستی در بین ۱۰ کشور برتر 
در حوزه هوش مصنوعی قرار بگیرد. وی افزود: در راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری، مجموعه هایی مثل شرکت 
فوالد مبارکه با انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشی با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه هوش مصنوعی 
عالقه مند هستند که از ظرفیت این دانش در حل مشکالت 

و ارتقا عملکرد مجموعه خود استفاده کنند.
رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان از عملیاتی شدن 
تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و شرکت فوالد مبارکه در سه ماه آینده خبر داد 
و بیان داشت: با اجرای این تفاهم نامه، شرکت فوالد مبارکه 
از ظرفیت نخبگان در حوزه های تخصصی مبتنی بر هوش 
مصنوعی بهره مند می شــود. حســین ربانی خاطرنشان 
کرد: بنیاد نخبگان در تالش اســت زمینه ورود نخبگان به 
شرکت های دانش بنیان را تسهیل کند و با حمایت از آن ها، 
امکان تولید محصوالت جدید و رقابت پذیر در شرکت ها را 
فراهم سازد. وی اعالم کرد: بنیاد نخبگان برای حمایت از 
شرکت های نوپا طرح های شــهید رضوی و شهید تهرانی 
مقدم را در دســتور کار دارد. رئیس بنیاد نخبگان استان 
اصفهان اظهار کرد: همچنین بنیاد نخبگان، شرکت های 
دانش بنیان را بر اساس نخبه پروری رتبه بندی می کند و از 

شرکت های برتر حمایت می کند.
رئیس جمهور به همراه معاون علمی و فناوری خود روز 
پنج شنبه ۲۶ خردادماه از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
بازدید کرد. در حاشــیه این بازدیــد تفاهم نامه همکاری 
پژوهشی کاربردی در حوزه های تخصصی مبتنی بر هوش 
مصنوعی میان سورنا ستاری به عنوان معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور و محمدیاسر طیب نیا به عنوان مدیرعامل 

شرکت فوالد مبارکه به امضا رسید..

اخبار فوالد

معاون ســرمایه های انســانی 
و ســازماندهی فــوالد مبارکــه، 
در نشســت تخصصــی فعــاالن 
ظــت  حفا  ، یســت محیط ز
ز  ا یکــی  ا  ر یســت  ز محیط ز ا
مأموریت هــای اصلی این شــرکت 

عنوان کرد.
کفایت معــاون ســرمایه های 
انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه 
در نشســت تخصصــی فعــاالن 
محیط زیســت که بــه میزبانی این 
شــرکت برگزار شــد، اظهار کرد: از 
فعاالن محیط زیست استان اصفهان 
می خواهیم تا در راســتای آشنایی 
بیشتر مردم با موضوعات مربوط به 
حفظ محیط زیســت، فعالیت های 

خود را گسترش دهند.
وی با اشــاره به در نظــر گرفتن 
مســائل زیســت محیطی در کلیه 
طرح ها و پروژه های فــوالد مبارکه 
افــزود: فــوالد مبارکــه از ابتدای 
راه اندازی برای اجــرای هر پروژه، 
ابعاد محیط زیســتی را نیز مدنظر 
داشته و به دلیل سرمایه گذاری های 
متعدد برای حفظ محیط زیســت، 
هزینه های بیشتری را نسبت به حد 
معمول برای اجرای پروژه های خود 

متحمل شده است.
معاون ســرمایه های انســانی و 
سازماندهی فوالد مبارکه، حفاظت 
از محیط زیســت را مأموریت اصلی 
این شرکت دانســت و خاطرنشان 
کرد: مردم نیازمند صنایعی هستند 
که عــالوه بــر اشــتغال آفرینی، از 
محیط زیســت هم محافظت کنند؛ 
اطالع رســانی از پیشــرفت های 
صنعت از اهمیــت زیادی برخوردار 
اســت و در راســتای جهاد تبیین، 
باید دســتاوردهای مهــم صنایع 
به خصوص در حوزه محیط زیســت 

به سمع و نظر مردم برسد.

فوالد مبارکه؛ پیشگام در 
حفظ محیط زیست

مدرسی فر مدیر ایمنی، بهداشت 
و محیط زیســت شــرکت فــوالد 
مبارکه در نشست تخصصی فعاالن 
محیط زیســت گفت: شرکت فوالد 
مبارکه یکی از شرکت های پیشگام 
در حفظ محیط زیست کشور است 
که توانسته نام خود را در عرصه های 
مختلــف در بین فوالدســازان برتر 
دنیا مطــرح کند؛ فلســفه وجودی 
فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب 
اســالمی و یکــی از بزرگ تریــن 
صنایع کشــور »شــهروند شرکتی 

مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای 
بهتر« است.

وی با اشــاره به ارزش های فوالد 
مبارکه افزود: »حفــظ ارزش های 
اسالمی و انسانی«، »مشتری مداری، 
تکریم همکاران و ذی نفعان، تکریم 
کارکنــان و ذی نفعــان«، »تعالی، 
بهبود مســتمر، نوآوری و مشارکت 
سازمانی« و »کار ایمن، باکیفیت و 

به موقع« ارزش های ما هستند.

حفاظت از محیط زیست 
در راستای تحقق 

مسئولیت های اجتماعی
مدیــر ایمنــی، بهداشــت و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: یکی از مهم ترین 
ارزش ها در بین ارزش های ذکرشده، 
عمل به مســئولیت های اجتماعی 
به ویــژه حفاظت از محیط زیســت 
اســت که این نکتــه در برنامه های 
توســعه ای و تولیدی فوالد مبارکه 

موردتوجه ویژه قرارگرفته است.
وی اذعــان داشــت: فــوالد 
مبارکه بــرای تحقق صنعت ســبز 
سرمایه گذاری های متعددی انجام 
داده است؛ این شرکت خود را موظف 
به رعایت اســتانداردهای مختلف 
زیست محیطی می داند که بسیاری 
از این اســتانداردها فراتر از ســطح 

بین المللی است.

عملکرد بی نظیر در راستای 
حفظ محیط زیست

 : کیــد کــرد مدرســی فر تأ
فوالد مبارکــه در راســتای حفظ 
محیط زیســت عملکرد بی نظیری 
داشته و با سرمایه گذاری بیش از یک 
میلیارد دالر طی سال های گذشته 
در پروژه هــای زیســت محیطی 
نشــان داده در تحقق صنعت سبز 

کوشاست.
وی عنــوان داشــت: البتــه 
چالش هــای زیــادی در صنعــت 
وجــود دارد که ازجملــه مهم ترین 
آن هــا می توان بــه پاییــن بودن 
کیفیت مواد اولیه، عدم دسترســی 
بــه تکنولوژی هــای روز دنیــا به 
دلیــل اعمــال تحریم هــا، فقدان 
زیرســاخت های مناســب جهت 
شفاف ســازی و تأثیرپذیــری از 
محیط آلوده اشــاره کــرد که البته 
فوالد مبارکه برای رفــع این موارد، 
پروژه هایی را تعریف کرده و تعدادی 
زیادی از آن هــا را بــه مرحله اجرا 

رسانده است.

حفاظت فناورانه
 از محیط زیست

کاویانــی رئیس محیط زیســت 
شرکت فوالد مبارکه در این نشست 
اظهار کرد: شــعار نشست تخصصی 
فعاالن محیط زیست »محیط زیست 
مردم پایــه، هوشــمند و فناورانه« 
انتخــاب شــده چراکه مشــکالت 
محیط زیســتی با کمک مردم حل 
می شوند و از ســوی دیگر در مسائل 
زیســت محیطی باید از علم و دانش 
جوانان و نخبگان کشور استفاده کرد. 
وی افزود: وقتی راجــع به حفاظت 
فناورانه از محیط زیســت سخن به 
میان می آوریم، به معنای آن اســت 
که می توانیم از تکنولوژی روز دنیا در 
این عرصه استفاده کنیم؛ به طورکلی 
در این زمینه وقتی پای تکنولوژی به 
میان آورده می شــود، قطعا کیفیت 

کار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

حفظ محیط زیست وظیفه  
آحاد مردم جامعه است

رئیس محیط زیســت شــرکت 
فــوالد مبارکه با اشــاره به اصل ۵۰ 
قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران خاطرنشان کرد: در جمهوری 
اســالمی، حفاظت از محیط زیست 
که نســل امــروز و نســل های بعد 
بایــد در آن حیــات اجتماعــی رو 
به رشدی داشــته باشــند، وظیفه 
عمومــی تلقی می گــردد؛ ازاین رو 
فعالیت های اقتصــادی و غیر آن که 
با آلودگی محیط زیســت یا تخریب 
غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، 
ممنوع اســت. وی ادامــه داد: این 
وظیفه همه مردم جامعه اســت که 
از محیط زیســت حفاظــت کنند و 
فوالد مبارکه در راســتای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی و رسیدن 
به اهداف خود، اقدامات زیادی را در 
این زمینه انجام داده و خود را ملزم 
به رعایت  قوانین و اســتانداردهای 

زیست محیطی می داند.

تحقق صنعت سبز
 و توسعه پایدار

کاویانی تأکید کرد: فوالد مبارکه 
در جهت حفظ محیط زیســت و در 
راســتای حفظ حقوق نســل های 
آینده و ذی نفعان، خــود را ملزم به 
رعایت قوانین محیط زیست دانسته 
و همواره در جهت تحقق صنعت سبز 

و توسعه پایدار قدم برمی دارد.
وی عنوان داشــت: در راســتای 
حفــظ محیط زیســت، آمــوزش، 

فرهنگ ســازی، پایــش و کنترل، 
به روزرسانی تجهیزات، بهینه سازی 
فرایندها و اســتفاده از فناوری های 
جدیــد، در قالــب پروژه هــای 
متعددی انجام گرفته و از توانمندی 
شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، 
مراکز علمی، مراکز پژوهشی و.... نیز 

استفاده حداکثری داریم.

همکاری با دانشگاه ها  
شرکت های دانش بنیان

رئیس محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه بیان کرد: می کوشیم مسائل 
مرتبط بــا حوزه محیط زیســت در 
فوالد مبارکه را بــا رویکردی علمی 
حل وفصل کنیــم. در این راســتا، 
پروژه هــای زیادی تعریف شــده و 
بــا کمــک اســاتید دانشــگاه ها و 
شــرکت های دانش بنیان به نتیجه 

رسیده است.
وی بابیان این که طبیعت متعلق 
به همه ماســت و بایــد مرزنگهدار 
طبیعت باشــیم، ابراز داشــت: در 
همین راستا شــرکت فوالد مبارکه 
هزار و ۶۰۰ هکتار فضای ســبز )از 
طریق کاشــت گونه های کم آب بر و 
آبیاری با پساب شــهرهای اطراف( 
ایجاد کرده کــه این امــر منجر به 
کاهش دی اکســید کربــن و تولید 
اکســیژن، حفظ میزان رطوبت هوا 

و اتفاقات مثبت زیادی شده است.

ایجاد فضای سبز
 و آبیاری قطره ای آن از 

طریق تصفیه پساب
کاویانی ادامــه داد: این اقدام در 
بسیاری از صنایع مهم دنیا نیز انجام 
می شود و به طور مثال وقتی شرکت 
فوالدساز تاتااستیل هزار اصله نهال 
می کارد، هم صنعت کشورش و هم 

مردم آن جامعه بــه چنین اقدامی 
افتخار می کنند. وی متذکر شد: این 
حجم از فضای سبز در فوالد مبارکه با 
استفاده از روش آبیاری قطره ای و آب 
تصفیه شده حاصل از پساب شهری 
اداره می شــوند که نگه داشتن این 
میزان از فضای سبز با سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه، هم برای مردم منطقه 
و هم برای کارکنان فــوالد مبارکه 
سالمتی و جلوه بصری خوبی را ایجاد 

کرده است.

کاهش میزان مصرف آب 
به ازای هر تن تولید فوالد

رئیس محیط زیســت شــرکت 
فوالد مبارکه عنــوان کرد: در بخش 
تصفیه آب و پســاب، فوالد مبارکه 
سرمایه گذاری های زیادی را انجام 
داده و برای تصفیه و انتقال پســاب 
9 شــهر اطراف خود، شرایط الزم را 
فراهم کرده تا بتواند آب را در فرایند 
تولید اســتفاده کند؛ از سوی دیگر 
برای کاهش مصــرف آب، عملیات 
بازچرخانی تا ۸ مرتبه را اجرا می کند 
تا صرفه جویی قابل توجهی نســبت 
به سال های گذشــته در مصرف آب 

داشته باشد.
وی اضافــه کــرد: هم اکنون به 
ازای تولید هر تن فوالد در شــرکت 
فوالد مبارکه حدود ۲.۲ مترمکعب 
آب استفاده می شــود که حتی این 
مقدار هم با اجرای پروژه های جدید 
به کمک دانشــگاه ها و شرکت های 
دانش بنیــان، به کمتریــن میزان 

ممکن خواهد رسید.

بهینه سازی 
کولینگ تاورهای نیروگاه 

سیکل ترکیبی
کاویانی ابراز داشت: فوالد مبارکه 

با ایجــاد تصفیه خانه های پســاب 
صنعتی و شــهری که با روش های 
فیزیکــی، شــیمیایی، بیولوژیکی، 
اســمز معکوس، الترافیلتراسیون، 
شناورســازی، گندزدایــی با تابش 
فرابنفــش و ... با دانــش روز دنیا در 
مســیر صرفه جویی و مصرف بهینه 

آب است.
وی تصریح کرد: ایجاد شبکه های 
انتقــال، الُگن هــای تبخیــری، 
بهینه ســازی کولینگ تاورهــای 
نیروگاه ســیکل ترکیبــی و ایجاد 
نیروگاه خورشــیدی بــرای تولید 
انرژی از دیگر ســرمایه گذاری های 
فوالد مبارکه در حوزه محیط زیست 

است.

نصب دستگاه های 
پایش آنالین برای 

اندازه گیری آلودگی هوا
رئیــس محیط زیســت فــوالد 
مبارکه با اشاره به مدیریت پسماند 
در ایــن شــرکت گفــت: در ایــن 
راســتا، در حال فعالیت در سامانه 
جامع محیط زیســت هســتیم که 
جا دارد از همکاران خــود در اداره 
کل محیط زیست اســتان اصفهان 
قدردانی کنــم که باعث شــدند تا 
بتوانیم پسماندهای فوالد مبارکه را 

تا رسیدن به مقصد رهگیری کنیم.
وی اظهار داشــت: فوالد مبارکه 
در راســتای کنتــرل آلودگی هوا، 
ی  ا بــر یی  ی ها ر ا یه گذ ما ســر
رطوبت دهی، پاشــش شــیرآهک، 
استفاده از وکیوم های ثابت و سیار، 
تعمیــرات اساســی به موقع، نصب 
و جایگزینــی به موقــع فیلترهــا، 
راه انــدازی سیســتم های مه پاش، 
غبارگیرهــا و... انجام داده که ارزش 
زیادی دارد؛ استفاده از دستگاه های 
پایش آنالیــن اندازه گیری آلودگی 
هوا که بر روی دودکش های نواحی 
تولیدی این شــرکت نصب شده، از 
دیگر اقدامات فــوالد مبارکه برای 

حفظ محیط زیست است.

 سرمایه گذاری
 25 هزار میلیارد تومانی

 برای حفظ محیط زیست
کاویانی خاطرنشان کرد: مجموع 
ســرمایه گذاری های فوالد مبارکه 
برای حفــظ محیط زیســت حدود 
۲۵ هــزار میلیارد تومان اســت که 
این میــزان از ســرمایه گذاری در 
صنعت بی سابقه اســت؛ همچنین 
بــرای مدیریت اطالعــات آنالین، 
سیســتم اســکادا در فوالد مبارکه 
راه اندازی شده تا به صورت دوره ای 
نیــز ارزیابی هــا انجام شــوند؛ این 
شرکت از گذشــته تاکنون باالترین 
استانداردهای زیست محیطی دنیا 
ازجمله ایزو ۱۴۰۰۱، ایزو ۴۵۰۰۱، 
ایــزو 9۰۰۱، ایــزو ۵۰۰۱ و ایــزو 

۱۰۰۰۴ را اجرا کرده است.
وی یادآور شــد: اخــذ باالترین 
نشان جامعه سبز اروپا و بنیاد جهانی 
انــرژی، باالتریــن نشــان کیفیت 
محیط زیســت از بنیاد بین المللی 
EFQM، تندیــس زرین کیفیت 
محیط زیست از ســازمان بهره وری 
تعالی و بسیاری از افتخارات دیگر در 
حوزه محیط زیست، تنها گوشه ای 
از دســتاوردهای این بنــگاه بزرگ 

صنعتی در کشور به شمار می رود.

در نشست تخصصی فعاالن محیط زیست مطرح شد؛

حفاظتازمحیطزیست
یكیازمأموریتهایاصلیفوالدمباركه


