نشــــــــریه الکترونیکــی
روابــــــــــــط عمومــی

منطـــــقه ویـــــــــژه
اقتصـــــادی صنایع
معدنــی و فلـــــزی
خلیــــــج فـــــــارس

برگ زریین در کارانمه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

اولین گندله تولیدی مجتمع فوالد مادکوش
بزرگترین گندله سازی بخش خصوصی کشور
تحولی بزرگ در زنجیره تولید فوالد کشور
پر افتخار و پر غرور
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رشد  250درصدی واگذاری
زمین در منطقه ویژه خلیج فارس
تامین نیاز صنایع معدنی به آب ،با
رونمایی از « َا َبر پروژه» انتقال آب
خلیج فارس

انجام بیش از  4میلیارد دالر
سرمایهگذاری در منطقه ویژه
انقالبی تکرار نشدنی در حوزه
محیط زیست استان هرمزگان
منابع انسانی مهمترین سرمایه
سازمان است
با كرونا زندگی كنيم
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در سال جهش تولید بهره
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برداری از 3پروژه به ارزش
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 6000میلیارد تومان
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اقدامات صورت گرفته پیشگیری و
کنترل بیماری کووید 19مجتمع
گندلهسازی مادکوش

غریب پور اعالم کرد:
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اتمین آب صنایع غرب بندرعباس اب استفاده از
پساب هشری

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو بــا بیــان اینکــه
ایــن ســازمان در راســتای ایفــای نقــش
مســئولیت اجتماعــی و تامیــن نیــاز آب صنایــع
ایــن شــهر ،پــروژه انتقــال پســاب تصفیــه
خانــه بندرعبــاس را بــه عهــده خواهــد
گرفــت ،افــزود :در ایــن پــروژه  ،پســاب شــهر
بندرعبــاس تصفیــه مــی شــود و برای شــیرین
ســازی ،بــه منطقــه ویــژه خلیــج فــارس انتقــال
مــی یابــد .بــه گفتــه دکتــر غریــب پــور ،از
ایــن روش آب مــورد نیــاز صنایــع غــرب
بندرعبــاس تامیــن خواهــد شــد.
بــه گــزارش معــدن نامــه از روابــط عمومــی
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع
معدنــی ایران(ایمیــدرو) ،خــداداد غریــب
پــور افــزود :تحقــق ایجــاد ظرفیــت تولیــد
 ١٠میلیــون تــن فــوالد و افزایــش ســرمایه
گــذاری هــا در منطقــه خلیــج فــارس موجــب
شــده تــا اجــرای ایــن پــروژه هرچــه زودتــر

انجــام شــود .وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت
آبرســانی ایــن پــروژه  ٨٥هــزار مترمکعــب
در روز اســت ،گفــت :خــط انتقالــی در نظــر
گرفتــه شــده بــه طــول  22کیلومتــر اســت و
بــا اجــرای این پــروژه ،آب غــرب بندعبــاس از
منطقــه ویــژه خلیــج فــارس تامیــن مــی شــود.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
افــزود :بــا راه انــدازی آب شــیرین کــن،
انشــعابات دیگــر قطــع خواهــد شــد و از
ایــن پــس صنایــع از پســاب فــوق اســتفاده
خواهنــد کــرد.
رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو بــا بیــان
اینکــه بــا ایــن طــرح ،مشــکالت محیــط زیســتی
بندرعبــاس حــل مــی شــود و آب بــه چرخــه
تولیــد بــاز خواهــد گشــت ،اعــام کــرد :در
حقیقــت منطقــه ویــژه خلیــج فــارس تامیــن
کننــده آب در غــرب بندرعبــاس خواهــد شــد.
وی افــزود :مشــاور ایــن پــروژه جــذب شــده و
پیشــنهاد اولیــه از ســوی منطقــه خلیــج فارس
بــه ســازمان ایمیــدرو ارایــه شــده اســت .بــه
گفتــه غریــب پــور ،بــه زودی قــرارداد طــرح
بــا ســرمایه گــذار منعقــد خواهــد شــد و طــی
مــاه هــای آتــی عملیــات اجرایــی آن آغــاز مــی
شــود.
ابــراز خرســندی مــردم بندرعبــاس از احــداث
پــروژه اصــاح و توســعه شــبکه فاضــاب
گفتنــی اســت مشــکل ورود پســاب فاضــاب
بندرعبــاس بــه دریــا و بــوی نامطبــوع آن در
اطــراف ایــن شهرســتان ،نارضایتــی ســاکنان
را بــه همــراه داشــته و خوشــبختانه خبــر ایــن
پــروژه ،بازخــورد مناســبی در ایــن شهرســتان
داشــته اســت.
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در سال جهش تولید هبره برداری از  3پروژه به ارزش  6000میلیارد تومان
تمـام مجموعـه هـاي معدنـي و فـوالدي در
سـال پیـش جـاري در تالش هسـتند جهش
توليـد را محقـق سـازند .در ايـن خصـوص
منطقـه ویـژه صنایـع معدنـی و فلـزی خلیج
فـارس نيـز تالشـهاي تحسـين برانگيـزي
داشـته تـا بـا تسـهیل بسـتر تولید و توسـعه
زیرسـاختهای مـورد نیـاز بـرای دسـتیابی
بـه ایـن هـدف ،چـرخ هـای اقتصـاد کشـور
را بیـش از پیـش بـه حرکـت درآورنـد و در
افزایـش ارزآوری بـرای کشـور نقـش آفرینی
كننـد .خلـج طهرانـي ،مديرعامـل منطقـه
ویـژه صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس
در گفتگـو بـا معـدن نامـه درخصـوص برنامه
هـاي در دسـت اجـراي اين مجموعـه چنين
گفـت :با تاکیـد و دسـتور جناب آقـای دکتر
غریب پور تکمیل زیرسـاخت هـای منطقه از
جمله تسـطیح سـایت توسـعه توسـط بخش
خصوصـی  ،بـرون سـپاری و توسـعه عملیات
تخلیـه و بارگیـری مـواد معدنـی و اسـکله
موجـود  ،آب رسـانی بـه شـرکت ها ،توسـعه
پسـت برق شـهيد لشـكري و جذب سـرمایه
گـذار ،در اولویـت برنامـه هـای ایـن منطقـه
اقتصـادی در سـال  99اسـت .خلـج طهرانـي
افزود :در پروژه آب  ،پسـاب شـهر بندرعباس
تصفيـه مـي شـود و بـه منطقـه ويـژه منتقل
شـده و شـيرين سـازي در منطقه ويژه انجام
مـي شـود ،در نهايـت آب بـراي مصـرف در
صنايـع آمـاده سـازي خواهـد شـد .ظرفيـت
آبرسـاني ايـن پـروژه  ٨٥هـزار مترمكعـب در
روز اسـت .بـا توجـه بـه اينكـه شـركتها براي
تحقـق توليـد  ١٠ميليـون تـن فـوالد و دیگر
صنایع در اينجا سـرمايه گـذاري ميكنند اين

ميـزان آب نيـاز هـم خواهـد بـود .مديرعامل
منطقـه ویـژه صنایـع معدنـی و فلـزی خلیج
فـارس تشـريح كـرد :در جلسـاتي كـه در
اسـتانداري با شـركت آب و فاضالب داشـتيم
بـه ايـن شـركت تاكيـد كردنـد پـس از راه
انـدازي ايـن پـروژه پسـاب ،بـه صنايـع غرب
بندرعبـاس انشـعاب نفروشـند و آنهـا مكلف
هسـتند از منطقه ويژه نياز خـود را خريداري
كننـد و در حقيقـت منطقـه ويـژه تاميـن
كننـده انحصـاري آب در غـرب بندرعبـاس
خواهـد شـد .ايـن كار در دسـت اقدام اسـت.

وي بـه پـروژه اي ديگـر اشـاره كـرد و گفت:
موضوع توسـعه پسـت برق شـهيد لشكري را
نيز در دسـت اجرا داريم قبل از شـروع سـال
جديـد در مناقصـه ايـن پـروژه را فروختيم تا
بخـش خصوصي براي انجام آن شـروع به كار
كنـد كـه در انتهـاي سـال بـا شـيوع بيماري
كرونـا ويـروس همزمان شـد بـه همين خاطر
مراحـل نهايـي يـك مـاه بـه تعويـق افتـاد و
موعد اعالم شـده از جانب ما  ١٨ارديبهشـت
ماه اسـت كه انشـاهلل بـه عقد قـرارداد منتهي
مـي شـود و پـروژه وارد مرحلـه اجـرا خواهد

شـد .بعالوه اينكه در راسـتاي جذب سـرمايه
گـذار از ابتـداي سـال دو كميتـه واگـذاري
زميـن برگـزار كرديـم كـه  ۷سـرمايه گـذار
جديـد مصـوب شـده اسـت تـا در منطقـه
سـرمايه گـذاري كننـد .خلج طهرانـي گفت:
پيـش بينـي ما اين اسـت كـه در منطقه ويژه
در سـال جهـش توليد سـه پروژه بـه ارزش ٦
هـزار ميليارد تومان بهره برداري برسـد .يكي
از ايـن مـوارد پـروژه اسـيد سـولفوريك مس
هسـت كـه پروژه تمام شـده ،بايد اشـاره كنم
مديرعامـل شـركت ملـي مـس بـا درایـت و

پیگیـری بـه سـرعت پـروژه را جلـو بـرد و به
اتمـام رسـاند و آماده افتتاح اسـت .يكي ديگر
از اين پروژه ها گندله سـازي مادكوش اسـت،
پـروژه توسـعه كاوه هـم در مراحـل نهایـی
اسـت كـه در منطقـه ويـژه افتتـاح خواهنـد
شـد  .همچنیـن هتل  ۵سـتاره منطقـه ویژه
با سـرمایه گـذاری بخش خصوصی بازسـازی
کامل و در تابسـتان امسـال با اسـتاندارد بین
المللـی راه انـدازی خواهد شـد .بعلاوه اينكه
پـروژه توليـد  ١٠ميليـون تن فوالد هـم وارد
فـاز اجرايي خواهد شـد.
وي در خصـوص موضـوع بـرق خاطرنشـان
كـرد :بـراي موضـوع بـرق منطقـه جلسـات
مسـتمر برگزار مي شـود تـا نيـروگاه ديگري
در منطقـه ويـژه بـا همـكاري شـركت انرژي
صبا وابسـته بـه بنياد مسـتضعفان و جانبازان
احـداث شـود كه بـه تفاهـم هم رسـيده ايم،
نيـروگاه مدنظر ما  ٥٥٠مگاواتي اسـت .پيش
بينـي ايـن اسـت كـه ظـرف يـك سـال تـا
يكسـال و نيـم اولين فاز با  ١٥٠مـگاوات وارد
شـبكه شـود كه با اين پروژه نيـاز برق منطقه
مرتفـع خواهـد شـد .در حـال حاضـر نيروگاه
هرمـز را داريـم كـه انـرژي صبا بـه آن اضافه
خواهد شـد .مشـكل تامین گاز هـم به لحاظ
افتتـاح و راه انـدازی خط و ایسـتگاههای ۳۰
اینـچ وجـود ندارد و مشـكل آب هم بـا پروژه
اي كـه بـه آن اشـاره كرديم رفع خواهد شـد.
بـا تمـام ايـن تدابيـر زيرسـاختي سـال ٩٩
بـا راهنمایـی ریاسـت محتـرم هیـات عامـل
ایمیـدرو و اسـتاندار محتـرم و نماینـدگان
دلسـوز اسـتان در مجلـس براي منطقـه ويژه
خـوب ديـده مي شـود.

خلج طهرانی از جهشی چشمگیر خبر داد؛

ن در منطقه ویژه خلیج فارس
رشد  250درصدی واگذاری زمی 

مدیرعامـل شـرکت منطقـه ویـژه اقتصـادی
صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس از رشـد
 ۲۵۰درصـدی واگـذاری زمیـن و رشـد 50
درصـدی در تشـکیل جلسـه کمیتـه تخصیـص
خبـر داد.
بـه گـزارش معـدن نامـه بـه نقـل از روابـط
عمومـی منطقه ویژه اقتصـادی صنایع معدنی و
فلـزی خلیـج فارس حسـن خلـج طهرانـی گفت:
سـومین جلسـه کمیتـه تخصیـص و واگـذاری
زمیـن بـرای سـرمایهگذاری در منطقـه ویـژه
خلیـج فـارس در سـال  99برگـزار شـد.

وی عنـوان کـرد :هـر زمـان کـه طـرح
سـرمایهگذاری بـه منطقـه ویـژه ارائـه شـود،
جلسـه کمیتـه تخصیـص زمین تشـکیل خواهد
شـد کـه در سـال جـاری از  15فروردیـن تـا
امـروز سـه جلسـه کمیتـه واگـذاری زمیـن
برگـزار شـده اسـت.
خلـج طهرانـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تعـداد
جلسـات کمیتـه واگـذاری نسـبت بـه مـدت
مشـابه سـال گذشـته از رشـد  50درصـدی
برخـوردار بوده اسـت ،اظهار داشـت :مصوبات
ایـن جلسـات امیدوارکننـده بـود.

وی در ادامـه بـه تشـریح دسـتاوردهای ایـن
جلسـات پرداخـت و تصریـح کرد :طی جلسـاتی
کـه در ایـن مـدت برگـزار شـد  10طـرح بـه
تصویب رسـیده که این میزان در مدت مشابه
سـال گذشـته دو جلسـه بـا تصویب چهـار طرح
بـوده اسـت کـه میتوان گفـت موفق شـدهایم
بـه رشـد  50درصـدی در برگـزاری جلسـات
و همچنیـن رشـد  250درصـدی در تصویـب
طرحهـای سـرمایهگذاری دسـت یابیـم.
وی ادامـه داد :تنهـا طـی امـروز سـه طـرح
سـرمایهگذاری مصـوب شـد کـه از جملـه

آنهـا میتـوان بـه تولیـد اسـید فسـفریک
و کودهـای شـیمیایی در ادامـه طرحهایـی
اجرایـی افتتـاح شـده در روزهـای گذشـته در
کرمـان بـا متولیگـری شـرکت ملـی مـس ایران
بـا بودجـهای  130میلیون یورویـی ،طرح تولید
فروکـروم و فرو منگنز شـرکت کرومیت میامی
فـردوس بـا  120میلیـون دالر سـرمایهگذاری
و طـرح تولیـد کرومیـت توسـط هلدینگ ارزش
بـا اعتبـاری بالـغ بـر  640میلیـارد تومـان در
منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس اشـاره
کر د .

ابزدید دکرت خلج طهراین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از مراحل ابتدایی
هبره برداری کارخانه گندله سازی مادکوش
کارخانــه گندلــه ســازی مادکــوش بــه ظرفیــت
 5,000,000تــن طــی دو فــاز را از ســال 1391
در منطقــه ویــژه اقتصــادی صنايــع معدنــی و فلــزي
خلیــج فــارس بــا مســاحت  ۳۷هکتــار آغــاز نمود که
در حــال حاضر فاز اول آن به ظرفیت 2,500,000

2

تــن در ســال آمــاده بهــره بــرداری میباشــد.
شــایان ذکــر اســت کــه پیشــرفت فیزیکــی فــاز
دوم طــرح بــا احتســاب زیــر ســاختها و بخشــهای
مشــترک دو فــاز حــدود  30درصــد بــرآورد
میگــردد.
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خلج طهرانی اعالم کرد؛

هتل بین امللیل خلیج فارس در آستانه افتتاح

وجـود صنایـع بـزرگ در غـرب بندرعبـاس
باعـث شـد تـا همـه روزه کارشناسـان و
متخصصـان حوزه صنعت به این شـهر سـفر
کننـد و همچنین وجود صنایـع بزرگی مانند
فـوالد و آلمینیـوم بندرعبـاس را بـه یکـی از
جذابترین شـهرها برای برگـزاری رویداد ها
صنعتـی تبدیـل کرده اسـت ،با توجـه به این
مسـائل لـزوم احـداث هتـل و اقامتگاهی که
متناسـب بـا نیازهای این قشـر از افراد باشـد
از ابتـدای تاسـیس منطقـه ویـژه اقتصـادی
صنایـع معدنی و فلزی خلیج فارس احسـاس
شـده بـود کـه ایـن امـر باعـث سـاخت هتل
بینالمللـی خلیـج فـارس در ایـن منطقـه
شـد کـه متاسـفانه بـرای سـالهای طوالنی
بلا اسـتفاده مانـده بـود؛ حـال منطقـه ویژه
اقتصـادی خلیـج فـارس در صدد اسـت تا از
ایـن ظرفیـت فوقالعـاده اسـتفاده و آن را به
قطب جذب توریسـت صنعتی کشـور تبدیل
کنـد .بـه گـزارش روابـط عمومـی منطقـه
ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس ،حسـن خلج
طهرانـی مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصادی
صنایـع معدنـی و فلـزی خلیج فـارس اذعان
داشـت :بـا توجه بـه اینکـه عمده مسـافرانی
ورودی بـه شـهر بندرعبـاس افردی هسـتند
کـه در صنایـع غـرب این شهرسـتان فعالیت

دارنـد بـرای این قشـر بـه صرفهتر اسـت که
در نزدیکـی محل فعالیت خود اقامت داشـته
باشـند؛ این مسـئله باعث شـد تا منطقه ویژه
خلیـج فارس از پتاسـیل بسـیار خوبـی برای
احـداث هتـل و اقامتـگاه بـر خوردار باشـد.
وی گفـت :سـالها از سـاخت هتـل
بینالمللـی خیلـج فـارس در ایـن منطقـه
ویـژه میگـذرد کـه متاسـفانه ایـن مسـئله
کـه برخـی از سـرمایهگذاران و صاحبان هتل
در طـول ادوار مختلـف از ماهیـت و فلسـفه
وجـودی سـاخت هتـل بینالمللـی خلیـج
فـارس مطلـع نبودهانـد باعـث شـده بـود
تـا آنطـور کـه بایـد از ایـن ظرفیت اسـتفاده
نشـود کـه خوشـبختانه بـا سـرمایهگذاری
شـرکت تـوکان صنعـت اسـپادانا ایـن هتـل
جانـی تـازه گرفـت کـه راهانـدازی مجـدد
ایـن هتـل علاوه بـر اعتبـار بخشـیدن بـه
برنـد منطقـه ویژه خلیـج فارس ،باعـث راکد
نماندن و احیا این سـرمایه ملی خواهد شـد.
خلـج طهرانـی ادامـه داد :عملیـات احیا هتل
بینالمللـی خلیـج فارس در سـه فـاز تعریف
شـده اسـت ،فـاز اول آن کـه راهانـدازی سـه
طبقـه و مشـاعا ت بـرای بهـره بـرداری اولیه
را در برنامـه دارد بـا پیشـرفت  80درصـدی
همـراه بـوده اسـت و هـم اکنـون در مرحلـه

اجـرای دکـور و تزییـن قـرار دارد ،ایـن سـه
طبقه شـامل  64اتاق هسـتند که امیدواریم
تـا دو مـاه آینده ایـن واحدها بـه بهرهبرداری
برسـند ،ناگفتـه نمانـد همزمـان با بازسـازی
ایـن  64واحـد ،در طبقات دیگـر نیز عملیات
بازسـازی و تعمیـرات در حـال انجـام اسـت.
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج
فـارس اضافـه کرد :در فاز دوم این پروژه سـه
طبقـه بعـدی را راهانـدازی خواهد شـد و فاز
سـوم شـامل احداث یک مجتمع گردشگری
کـه شـامل سـفرهخانه سـنتی ،پـارک بازی،
پـارک آبـی و ،..اسـت خواهد بود کـه با توجه
بـه نیازسـنجیهایی کـه در غرب شهرسـتان
صـورت گرفـت عامـه مـردم میتواننـد ایـن
امکانـات اسـتفاده کننـد .وی اذعـان داشـت:
ی سـرمایهگذاران و بـا توجـه
طبـق بررسـ 
اقدامـات و برنامههایـی که قرار اسـت در این
هتـل انجـام شـود بـه ویـژه افتتاح فاز سـوم
و تاسـیس مجتمـع گردشـگری در غـرب
شهرسـتان ،مـدت زمـان بازگشـت سـرمایه
اولیـه ایـن پـروژه دو سـال پیشبینی شـده
اسـت .خلـج طهرانـی گفـت :طبـق برنامـه
زمانـی کـه سـرمایهگذار ارائـه داده بـود بنـا
شـد تـا این پـروژه در عیـد فطر سـال جاری
بـه افتتـاح برسـد امـا شـیوع بیمـاری کرونـا

خریـد مصالح بـا را با مشـکالتی مواجه کرد
و کار بـا توقـف همـراه شـود و ایـن مسـئله
باعث شـد تـا اتمام پروژه سـه ماه بـه تاخیر
افتـد .وی بـه اسـتخدام و آمـوزش نیروهـای
متخصـص بـرای کار در هتـل بینالمللـی
خلیـج فارس اشـاره و عنـوان کـرد :از حدود
چهـار ماه پیـش جذب نزدیک بـه  80درصد
از نیروهـا صـورت گرفتـه اسـت کـه بالـغ بر

 90درصـد آنهـا را نیروهـای بومی تشـکیل
میدهنـد
در پـروژه بازسـازی هتـل خلیج فـارس350
نفـر مشـغول بـه کار مـی شـوند کـه در فـاز
اول  80نفـر و در فـاز دوم بـرای  120نفـر
اشـتغالزایی صـورت گرفتـه اسـت .همچنین
در فـاز سـوم نیـز  150نفـر دیگـر بـه کار
مشـغول خواهنـد شـد.
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اتمین نیاز صنایع معدین به آب ،اب رومنایی از « َا َبر پروژه» انتقال آب خلیج فارس
«ا َبَــر پــروژه» انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه
فــات مرکــزی ایــران از جمل ـه طرحهــای کالن
ملــی اســت کــه بــا هــدف تامیــن آب مصرفــی
در بخــش صنعــت و ســپس شــرب طراحــی
شــده اســت.
بــه گــزارش معــدن نامــه بــه نقــل از روابــط
عمومــی ایمیــدرو ،هــدف عمــده طــرح ،شــیرین
ســازی و انتقــال آب نمــک زدایــی شــده،
توســط ســه خــط انتقــال از خلیــجفــارس بــه
صنایــع اســتان هــای هرمــزگان ،کرمــان و
یــزد ،تامیــن بخشــی از نیازهــا و مصــارف آب
مجتمعهــای تولیــدی در حــال بهرهبــرداری
و طرحهــای توســعه مجتمعهــای معدنــی
و صنعتــی ،گل گهــر ،مــس سرچشــمه و
چادرملــو اســت .مســیر خــط انتقــال از غــرب
بندرعبــاس شــروع و بعــد از تامیــن آب
مجتمــع معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــه طــرف
مجتمــع مــس سرچشــمه ادامــه یافتــه و در
نهایــت بــه صنایــع فــوالدی و معدنــی اســتان
یــزد منتهــی میشــود.

راهبری ایمیدرو و سهامداری شرکت های بزرگ
ایــن پــروژه بــا راهبــری ایمیــدرو اســت و
شــرکت هــای گل گهــر ،ملــی مــس و چادرملــو
ســهامداران ایــن طــرح بــزرگ هســتند.
قطعــه نخســت انتقــال آب از تاسیســات آب
شــیرین کــن گل گهــر بــه طــول  300کیلومتــر
خواهــد بــود .قطعــه دوم انتقــال از گل گهــر
بــه مــس سرچشــمه بــه طــول  150کیلومتــر
و همچنیــن قطعــه ســوم انتقــال از مــس
سرچشــمه تــا صنایــع فــوالدی اردکان 360
کیلومتــر و انشــعاب صنایــع معدنــی چادرملــو
 150کیلومتــر خواهــد بــود .ایــن گــزارش مــی
افزایــد ،در بخــش تاسیســات آب شــیرین کــن
در فــاز نخســت بــه مقــدار  180میلیــون متــر
مکعــب در ســال و ظرفیــت تولیــد آن ســاالنه
 650میلیــون متــر مکعــب خواهــد بــود.
سرمایه گذاری بیش از  11هزار میلیارد تومانی
ســرمایهگذاری پیشبینــی شــده جهــت
اجــرای ایــن طــرح بــزرگ ملــی بالــغ بــر ۱۱
هــزار میلیــارد تومــان اســت.

پیام دکرت خلج طهراین به مناسبت روز جهاین کار و کارگر
واژه «کارگـر» همـواره بـا تلاش ،زحمـت ،پاکدسـتی و از
خود گذشـتگی همـراه بوده اسـت .ایـن کارگران هسـتند
کـه جامعـ ه را پویـا و اقتصـاد کشـور را بـه سـمت توسـعه
پیشخواهنـد رانـد و در شـرایط اقتصـاد مقاومتـی با تکیه
بـر زور بـازو و تـوان علمـی خـود یـک تنـه چـرخ اقتصـاد
کشـور را بـه گـردش در خواهنـد آورد.
جامعـه کارگری ثابت کرده اسـت که در هر زمـان و در هر
شـرایط و جایـگاه شـغلی که باشـد گـوش به فرمـان رهبر
خـود ،در جبهـه اقتصاد و برای سـرفرازی ایـران و ایرانی از
هیـچ تالشـی دریـغ نکـرده و همـواره با همت و تلاش در
راسـتای نمایـش جایگاه مقدس خـود و عزت ملـت ایران
قدم برداشـته است.
در سـالی کـه گذشـت ما شـاهد تلاش بی وقفه این قشـر
زحمتکـش در راسـتای تحقـق شـعار «رونـق تولیـد»
بودیـم .حـال که مقـام معظم رهبـری با بصیـرت و بینش
گسـترده خود سـال جـاری را «جهـش تولیـد» نامگذاری
نمـوده اسـت قطعـا نیـروی کارگـری بـا عزمـی مضاعـف

پـا بـه عرصـه گذاشـته تـا بـر رهنمودهـای رهبـر انقالب
جامـه عمـل بپوشـاند .بـر ماسـت کـه بـه پـاس تمـام از
خـود گذشـتگیهای کارگـران ایـن مـرز و بوم بر دسـتان
زحمتکششـان بوسـه بنشـانیم تـا هـر چنـد ناچیـز و بی
مقـدار ،ذره از دریـای محبـت آنـان را جبـران نمائیـم.
«کارگـر» سـر فراز و اسـتوار باش که سـر بلنـدی ایران در
گرو همت توسـت.
خلـج طهرانی  -مدیرعامل شـرکت منطقه ویـژه اقتصادی
خلیـج فارس

سیاست توسعه ای ایمیدرو زمینه رسمایه گذاری  ۴میلیارد
دالری در منطقه اقتصادی خلیج فارس را فراهم کرد
سیاسـت افزایـش جـذب سـرمایه گـذار توسـط ایمیـدرو
در منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس ،تاکنـون سـبب
سـرمایه گـذاری  ۴میلیارد دالری بخـش خصوصی در این
منطقه شـده اسـت .بنابر اعالم مسـووالن منطقه اقتصادی
خلیـج فـارس ،این میزان سـرمایه زمینه اشـتغال برای ۱۰
هـزار نفـر را فراهم کرده اسـت.
بـه گـزارش معدن نامـه از روابـط عمومی ایمیـدرو ،جذب
سـرمایهگذاران در بخـش هـای بـرق و آب باعـث شـده تا
سـرمایهگذار بیشـتری در حـوزه صنایع فـوالدی و فلزی و
پتروشـیمی وارد این منطقه شـوند.
در حـال حاضـر کنسرسـیوم تولیـد  ۱۰میلیون تـن فوالد
در منطقـه ویـژه ،کلیـد خـورده اسـت و زیـر سـاختها
بـرای تولیـد و تحقـق اینگونـه برنامههای توسـعه ای برای
شـرکتهای تولیدکننـده در حـال تکمیـل اسـت.
جهش تولید فوالد سازان در منطقه خلیج فارس
در سـایتهای جنوبـی و میانـی منطقـه ،آب و بـرق مورد
نیـاز فوالدسـازانی همچـون صبـا فـوالد ،فوالد هرمـزگان،
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مادکـوش و فـوالد کاوه در ایـن محدوده مسـتقر شـده اند.
تامیـن زیرسـاخت هـا موجب شـده اسـت تا بهطـور مثال
شـرکت مادکـوش بـا ظرفیـت  ۲.۵میلیـون تن بـه چرخه
تولید وارد شـود .همچنین شـرکت فوالد کاوه  ۱.۲میلیون
تـن بـه ظرفیـت تولیـد خـود اضافـه کـرده اسـت و فوالد
هرمـزگان نیـز در حـال انجام طـرح توسـعه در این منطقه
است.
بـا توجه به اسـتقرار صنایـع بزرگی نظیر فـوالد ،آلومینیوم
و سـایر صنایـع ،ایـن منطقـه بـه قطـب صنعـت فـوالد،
آلومینیـوم ،آنـد ،تخلیـه و بارگیـری مواد معدنـی و نفتی و
انـرژی بـرق تبدیل شـده اسـت.

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

شرکت گندله سازی مادکوش

زیـر مجموعه گروه گسـترش سـرمایه گـذاری بین المللی
ارزش در سـال  1384در منطقـه ویـژه اقتصـادی صنايـع
معدنـی و فلـزي خلیج فارس تاسـیس و پـروژه ایجاد واحد
تولید گندله سـنگ آهـن مادکوش در زمینی به مسـاحت
 37هکتـار بـا ظرفیـت تولیـد  5,000,000تـن در سـال

طـی دو فـاز طراحـی گردیـده کـه فـاز اول ایـن طـرح بـا
ظرفیت  2,500,000تن در سـال ،به بهره برداری رسـیده
و همزمـان با اجرای این فاز کلیه زیرسـاختهای مشـترک
بیـن دو فـاز نیـز سـاخته و تکمیل شـده اسـت .تکنولوژی
مورد اسـتفاده در این طرح روش آلیس چالمرز می باشـد.

این تحقق یک رویا است

تولید اولین محصول کارخانه گندله سازی مادکوش در بندرعباس

ورود مجتمع فوالد مادکوش به چرخه تولید

آغاز بهره برداری از فاز اول مجتمع گندله سازی در شرکت فوالد مادکوش

فاز اول گندله سازی ماد کوش به ظرفیت ۲.۵میلیون تن در سال جهش

با ظرفیت تولید  2/5میلیون تن گندله در سال

تولید راه اندازی راه اندازی شد

تحولی بزرگ در زنجیره تولید فوالد کشور

سرمایه گذاری  100درصدی بخش خصوصی

بزرگترین گندله سازی بخش خصوصی کشور در سال جهش تولید و

بزرگترین سرمایه گذاری بخش خصوصی استان در حوزه معدن و صنایع

مصادف با روز جهانی کارگر

معدنی

گامی دیگر در رسیدن به هدف تولید  55میلیون تن فوالد در کشور

تحقق هدف تولید سالیانه  10میلیون تن فوالد در استان هرمزگان
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عبدالعظیم نجیبی فینی معاون مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس:

انجام بیش از  4میلیارد دالر رسمایهگذاری در منطقه ویژه
عبدالعظیـم نجیبـی فینـی معـاون مالـی و
اقتصـادی و عضـو هیـات مدیـره منطقـه ویـژه
صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس گفت :با
اینکـه منطقـه ویـژه یک شـرکت دولتی اسـت
امـا سـعی شـده چابـک سـازی و تسـهیل امور
خـود را همپـای بخـش خصوصـی سـازد .زیـرا
کـه میدانیـم اگـر وارد این محدوده نشـویم در
جذب سـرمایهگذار و مشـتری موفـق نخواهیم
بـود؛ بـرای موفقیـت بایـد محدویـت هـای
دولتـی را کـه دسـت و پـای مـا را بسـتهاند بـا
ریسـکپذیری ،مدیریـت و تفسـیر بهینـه از
قانـون کنـار بگذاریـم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی منطقـه ویـزه
اقتصـادی صنایـع معدنی و فلـزی خلیج فارس
،نجیبـی تصریـح کـرد :در برخـی مواقـع نیـاز
اسـت تا به سـمت اصلاح قوانین قـدم برداریم،
مدیـران دولتـی نیازمند ابتکار عمل هسـتند تا
از قوانین به خوبی و به نحو احسـن در راسـتای
پیشـبرد اهـداف اسـتفاده کننـد؛ شـاید تفاوت
مدیریـت در بخـش دولتـی و خصوصـی در این
مقولـه اسـت کـه عملکـرد آنهـا را متفـاوت
نموده اسـت.
وی اظهـار داشـت :جـذب سـرمایهگذار
در قسـمت بـرق و آب باعـث میشـود تـا
سـرمایهگذار بیشـتری در حـوزه صنایع فوالدی
و فلـزی و پتروشـیمی وارد منطقـه شـوندو هم
اکنـون در حـال آمـاده سـازی زیر سـاختهای
این مسـئله هسـتیم ،خوشـبختانه کنسرسیوم
تولیـد  10میلیـون تـن فـوالد در منطقـه ویژه
کلیـد خورده اسـت و در حال گام برداشـتن در
این مسـیر هسـتیم و مـا وظیفه داریـم که زیر
سـاختها را بـرای تولیـد و تحقق ایـن برنامهها
بـرای شـرکتهای تولیدکننـده مهیـا کنیـم.

عضـو هیئـت مدیـره منطقـه ویـژه اقتصـادی
خلیـج فـارس تشـریح کـرد :در سـایتهای
جنوبـی و میانـی آب و بـرق مـورد نیـاز تامیـن
شـده اسـت و زیرسـاختهای موردنظـر مهیـا
بـوده  ,شـرکتهایی ماننـد صبافـوالد ،فـوالد
هرمـزگان ،مادکـوش و فـوالد کاوه مسـتقر در
ایـن قسـمت بـوده و تقریبـا در ایـن سـایتها
زمیـن بـرای واگذاری وجـود ندارد کـه با وجود
ایـن زیرسـاختها خوشـبختانه شـرکتها
توانسـتهاند تولیـدات خوبـی داشـته باشـند
بهطـور مثـال مادکـوش بـا ظرفیـت دو و نیـم
میلیون تن به چرخه تولید وارد شـد و شـرکت
فـوالد کاوه  1/2میلیـون تـن بـه ظرفیـت خود
خواهـد افـزود و فـوالد هرمـزگان نیـز در حـال
انجـام طـرح توسـعه در ایـن منطقـه اسـت.
وی ادامه داد :در رابطه با سـایت توسـعه منطقه
نیـز برای تامین آب ،برق ،گاز و زیرسـاختهای
آن در حـال عقـد قـرارداد هسـتیم همچنین با
مـدل پیشـنهادی کـه ارائـه شـد در پـی حـل
مشـکل تسـطیح سـایت توسـعه هسـتیم کـه
در ایـن مـدل بـا مشـارکت بخـش خصوصـی
بـرای تسـطیح و فـروش ،اسـناد مناقصـه را
آمـاده کردهایـم کـه در ایـن راسـتا زومهایـی را
در ایـن سـایت تعریـف میکنـد .عضـو هیـات
مدیـره منطقـه ویـژه خلیج فـارس اضافـه کرد:
بخـش خصوصی اقدام به انجام تسـطیح در این
سـایت خواهـد کرد و بـا همکاری ایـن بخش با
منطقـه ویـژه هر کدام سـهم خود را بـه فروش
میرسـانند کـه ایـن مسـئله دو مزیـت را بـه
همـراه خواهـد داشـت که شـامل تامیـن منابع
مالـی و انجـام عملیـات بازاریابی توسـط بخش
خصوصـی خواهـد بود.
وی اذعان داشـت :یکی از رسـالتهای اصلی ما

بـه عنـوان صنایع مسـتقر در غـرب بندرعباس
ایـن اسـت ؛ همانطـور کـه کشـور از منافـع
منطقـه ویـژه منتفـع میشـود ،بـی شـک باید
مـردم و افرادبومـی کـه در نزدیکی ایـن صنایع
سـاکن هستند سـهم بیشـتری از آنها داشته
باشـند بطـوری کـه ایـن منفعـت در زندگـی
روزمـره آنهـا ملمـوس باشـد؛ این مسـئله غیر
قابـل انـکار اسـت کـه بنگاههـای صنعتـی کـه
در منطقـه فعـال هسـتند تاثیراتـی بـر محیط
زیسـت ،ترافیـک جـادهای و افزایـش هزینـه
خدمـات بـه دلیـل ورود جمعیـت عظیمـی از
فعـال در صنایـع ،بر شـهر بندرعبـاس خواهند
داشت.
نجیبـی ادامه داد :در نتیجه ما باید سـعی کنیم
تـا مردمـی کـه در جـوار صنایع سـکونت دارند
از مزایـای اسـتقرار ایـن صنعت منفعـت ببرند،
زمانـی کـه ایـن اتفـاق رخ دهـد قطعـا توسـعه
خـود صنعـت را نیـز به همـراه خواهد داشـت؛
وی بـا بیـان اینکـه حدود چهـار میلیـارد دالر
در منطقـه ویـژه خلیـج فـارس سـرمایهگذاری
شـده اسـت اظهـار داشـت اشـتغالزایی بـرای
حـدود ده هـزار نفـر را در پی داشـته اسـت اگر
تعـداد هرخانـوار را عـدد سـه در نظـر بگیریـم،
میتـوان گفـت در واقـع  30هزار نفـر از منطقه
ویـژه ارتـزاق میکننـد که بـا توسـعه ،این عدد
بـه بالـغ بـر  60هـزار نفر خواهـد رسـید .عضو
هیئـت مدیـره منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایع
معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس گفـت :یکـی از
عمده مشـکالت شـهری در بندرعباس مسـئله
پسـاب تصفیـه شـده در تصفیهخانـه این شـهر
اسـت همچنیـن بـا توجـه بـه طبیعت خشـک
کشـور ،یکـی از راهها جایگزین بسـیار مناسـب
بـرای جلوگیـری از برداشـت آب دریاها و منابع

زیـر زمینـی اسـتفاده از پسـاب تصفیهشـده
فاضالبهـا اسـت تـا دوبـاره ایـن آب پـس از
عملیـات تصفیـه بـه چرخه مصـرف باز گـردد.
وی تشـریح کـرد :مـا حـل مشـکل پسـاب
تصفیهشـده تصفیهخانـه فاضلاب بندرعبـاس
را یکـی از رسـالتهای خـود در راسـتای انجام
مسـئولیت اجتماعـی منطقـه ویـژه میدانیـم

کـه در همین راسـتا نیـز اقدامات موثـری را به
انجـام رسـانیدهایم و در حـال حاضـر در مرحله
مذاکـرات قیمتـی و ارائـه مدلهـای مالـی قرار
داریـم تـا بتوانیـم مجوزهـای الزم را اخذ کنیم
کـه در پـی آن سـرمایهگذار خطـوط انتقـال
پسـاب را به منطقـه ویژه انتقال دهـد تا پس از
تصفیـه در اختیـار صنایـع قـرار گیرد.

عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس عنوان کرد؛

انقالیب تکرار نشدین در حوزه محیط زیست استان هرمزگان

عضـو هئیـت مدیـره منطقـه ویـژه اقتصـادی
صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس بـا بیان
اینکـه مجموعـه منطقه ویـژه اقتصـادی خلیج
فـارس با توجـه به اهـداف و برنامههـای تدوین
شـده در سـال  99برای تحقق و اجرای منویات
مقـام معظم رهبری در راسـتای جهـش تولید،
ماننـد سـایروزارتخانهها و سـازمانها و کـه در
راسـتای تحقـق ایـن شـعار گام بـر میدارنـد،
بـرای تامیـن زیرسـاختها در راسـتای جـذب
سـرمایهگذار و افزایـش و جهـش در تولیـد
صنایع مسـتقر در منطقـه ،پروژه انتقال پسـاب
تصفیهخانـه بندرعبـاس را بـه عنـوان یکـی از
اولویتهـای مهـم کاری خـود قـرار داده اسـت.
بـه گـزارش معدن نامه به نقـل از روابط عمومی
منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فارس  ،شـهروز
شـجاعی گفـت براسـاس بنـد دو صورتجلسـه
شـورای حفاظـت از منابـع اب اسـتان هرمزگان
مقـرر گردیدانتقال پسـاب فاضلاب بندرعباس
بـه منطقـه ویـژه اقتصادی خلیـج فـارس برای
اسـتفاده صنایع غرب و پاالیشگاه بندرعباس در
دسـتور منطقـه ویـژه قرار گرفت کـه در حال
حاضـر بـا پیگیـری مسـرانه این مهـم در حال
رصـد اسـت که میتوانـد عالوه بـر مزیتهایی
بـرای منطقـه ویژه به همـراه دارد برای شـهر
بندرعبـاس نیز بسـیار حائز اهمیـت خواهد بود.
وی گفـت :مشـکل ورود پسـاب فاضلاب

بندرعبـاس بـه دریا سـالیان طوالنی یکـی از پر
چالشتریـن معضلات شـهری این شهرسـتان
بـود که بـوی نامطبـوع آن در اطـراف خورهای
شـهر بـه ویـژه خـور گورسـوزان و همچنیـن
چهـره نازیبایـی کـه بـه سـاحل بندرعبـاس
داده بـود باعـث نارضایتـی شـهروندان و یکـی
از اساسـیترین مطالبـات آنهـا در سـالهای
متمـادی بـوده اسـت .شـجاعی اذعـان داشـت:
میتـوان گفت ورود این فاضالبها به سـاحل و
خورهای سـطح شهر یکی از مشکالت اساسی و
ریشـهدار شـهر بندرعباس بوده اسـت که امید
اسـت بـا رویکرد مثبتی کـه اسـتاندار هرمزگان
و ریاسـت هیـات عامـل سـازمان ایمیـدرو در
ایـن راسـتا دارنـد ،شـاهد اتفاقـات خوشحـال
کنندهای در این حوزه باشـیم که در حال حاضر
نیـز پیگیریها در حال انجـام و اقدامات موثری
صـورت گرفتـه اسـت و بـه زودی شـاهد انعقاد
قـرارداد و شـروع عملیات اجرایـی خواهیم بود .
وی بـا بیـان اینکه چالشهای زیسـت محیطی
ایـن پـروژه حـل خواهـد شـد و ایـن آب بـه
چرخـه تولید خواهد آمد اظهار داشـت پسـاب
جمعآوری شـده در شـبکه فاضالب بندرعباس
تـا سـقف  80هزار متـر مکعب در روز میرسـد
کـه خط انتقالی حـدود  22کیلومتر برای آن در
نظر گرفته شـده اسـت؛ ایسـتگاه پمپاژی که در
تصفیهخانـه بندرعبـاس قرار گرفته پسـاپ را به

مخـزن  10هزار متر مکعبی پمپـاژ میکند و از
آنجـا بـه صـورت صقلی به سـمت منطقـه ویژه
خواهد رسـید.
شـجاعی اضافـه کـرد :منطقـه ویـژه اقتصـادی
خلیـج فـارس امیـد دارد بتوانـد ایـن پـروژه را
بـا شـرکت سـرمایهگذاری کـه در سـال 94
بـا آبفای اسـتان قـرارداد تضمینی انعقـاد کرده
و بـا ارائـه یـک پکیـج یـک پارچـه کـه شـامل
تصفیـه مقدماتـی ،انتقـال ،تصفیـه تکمیلـی و
شیرینسـازی ایـن پسـاب ،بـه بهرهبـرداری
برسـاند و آب مورد نیـاز صنایع غرب بندرعباس
را تامیـن کنـد.
مشـاور ارشـد اجرایـی منطقـه ویـژه خلیـج
فـارس ادامـه داد :حـدود  600میلیـارد تومـان
بـرای پـروژه انتقال پسـاب فاضلاب بندرعباس
بـا کیفیـت اسـتاندارد تخلیه به ابهای سـطحی
منطقـه ویـژه سـرمایهگذاری خواهـد شـد کـه
ایـن عـدد سـرمایهگذاری نهایـی بـر پـروژه
نیسـت؛ بـرای بررسـی دقیـق ایـن مسـئله باید
طرح مالی سـرمایهگذار توسـط مشـاوران مورد
بازبینـی قـرار گیـرد کـه مسـئولیت این پـروژه
بـه شـرکت «تالشگـران ژرف اندیـش» کـه
بـه صـوزت تخصصـی در زمینـه طراحـی مالی
پروژههـای تامیـن آب فعالیـت و در ایـن زمینه
روزمـه درخشـانی دارنـد ،سـپرده شـده اسـت.
شـهروز شـجاعی خاطرنشـان کرد :پروژه انتقال

پسـاب فاضلاب بندرعبـاس بـا بازخورد بسـیار
خوبـی از طرف اذهان عمومـی و فعالین محیط
زیسـتی همـراه شـد و امیـدی در دل مـردم
خونگـرم ونجیـب بندرعبـاس بـرای حـل ایـن
مشـکل بـه وجود آمـد که با اجـرای ایـن پروژه
بخش عمدهای از مشـکالت فاضالب بندرعباس
حـل خواهد شـد.

وی بیـان داشـت :البتـه ناگفتـه نماند در شـهر
بندرعبـا س شـبکه فاضلاب شـهری بصـورت
کامـل ایجاد نشـده اسـت کـه این امر بـه دلیل
وجود بافت فرسـوده شـهری و نوع سـاختار آن
اسـت که اجـازه تکمیـل ایـن پـروژه را نخواهد
داد و بـرای تکمیل سیسـتم فاضلاب ،ابتدا باید
مشـکالت شـهری ایـن بخش مرتفع شـود.

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
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معاون برنامهریزی و توسعه:

اب تسطیح و تکمیل سایت توسعه؛ گامهای بلند منطقه ویژه در جذب رسمایه گذاران جدید

بــا تکمیــل ظرفیــت ســایت قدیــم منطقــه
ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس ،بــرای
جــذب هرچــه بیشــتر ســرمایهگذارن
و تحقــق شــعار جهــش تولیــد در ایــن
منطقــه ،ســایت توســعه منطقــه ویــژه
اقتصــادی خلیــج فــارس بــا مســاحت بالــغ
بــر دو هــزار و  500هکتــار در حــال تجهیــز
و احــداث زیــر ســاختها اســت.
محمــد جــواد محبــی معــاون برنامهریــزی
و توســعه منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع
معدنــی و فلــزی خلیــج فــارس بــا بیــان
اینکــه رســالت اصلــی منطقــه ویــژه جــذب

ســرمایهگذار در زمینــه تولیــد بخصــوص
صنایــع انــرژی بــر اســت ،و تــاش بــرای
راهنــدازی ســایت توســعه منطقــه ویــژه
خلیــج فــارس اشــاره و اذعــان کــرد :ســایت
قدیــم ایــن منطقــه بــا مســاحتی بالــغ
بــر دو هــزار و  100هکتــار عملیاتــی و
شــرکتهای ســرمایه گــذار در حــال اجــرا یــا
بهــره بــرداری طــرح هــای مــورد نظــر مــی
باشــند
بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه ویــژه
اقتصــادی خلیــج فــارس  ،وی ادامــه داد:
بــا توجــه بــه تکمیــل ظرفیــت ســایت

قدیــم ،شــرکت منطقــه ویــژه خلیــج فــارس
مطالعاتــی را بــرای گســترش و توســعه
منطقــه ویــژه انجــام داد کــه طبــق ایــن
مطالعــات بنــا شــد زمینــی بــه مســاحت
دو هــزار و  500هکتــار در شــمال و غــرب
ســایت فعلــی یعنــی قســمت شــمال
پاالیشــگاه و دامنــه کوهــای پــوالدی ،بــرای
ایجــاد ســایت توســعه در نظــر گرفته شــود.
محبــی اضافــه کــرد :بعــد از اینکــه مراحــل
قانونــی شــورای عالــی مناطــق بــرای
احــداث ایــن ســایت پشــت ســر گذاشــته
شــد برنامهریزیهــا بــرای آمادهســازی
ســایت بــرای ســرمایهگذاری و فراهــم
آوردن امکانــات گمرکــی صــورت گرفــت،
طــرح احــداث جــاده و دیــوار پیرامــون
اولیــن طــرح اجرایــی در ســایت توســعه
منطقــه ویــژه خلیــج فــارس بــود کــه هــم
اکنــون حــدود  95درصــد ایــن پــروژه بــه
اتمــام رســیده اســت.
معــاون برنامهریــزی و توســعه منطقــه ویــژه
خلیــج فــارس بــا بیــان اینکــه بعــد از اتمــام
پــروژه دیوارکشــی مابقــی زیــر ســاختها
ماننــد آب ،بــرق و گاز نیــز احــداث خواهــد
شــد ،افــزود :قســمتی از آب مــورد
نیازســرمایهگذاران در ســایت توســعه ،از
طریــق پــروژه انتقــال پســاب تصفیــه شــده
فاضــاب بندرعبــاس تامیــن خواهــد شــد.
محبــی بــا اشــاره بــه نامگــذاری شــعار
ســال «جهــش تولیــد» ،اظهــار داشــت  :این
منطقــه ســعی دارد تــا بــا فراهــم ســاختن
هرچــه بهتــر و بیشــتر زیرســاختها شــرایط

را بــرای تحقــق ایــن امــر تســهیل کنــد؛
اولیــن قــدم بــرای جهــش تولیــد در منطقــه
ویــژه اقتصــادی خلیج فــارس فراهــم آوردن
بســتر مناســب جهــت ســرمایهگذاری
اســت کــه ایــن بســتر در ابتــدا از زمیــن
شــروع خواهــد شــد.
محمــد جــواد محبــی ادامــه داد :در همیــن
راســتا برنامههایــی بــرای تســطیح زمیــن
در ســایت توســعه منطقــه ویــژه در حــال
پیگیــری اســت کــه تســطیح حــدود 500
هکتــار از ازاضــی ســایت و ایجــاد پــل
دسترســی میــان ســایت قدیــم و ســایت
جدیــد ،از جملــه اقدامــات ایــن منطقــه
ویــژه همــگام بــا جهــش تولیــد و در
جهــت ایجــاد بســتر مناســب بــرای تســهیل
امــورات شــرکتهای تولیــدی و جــذب
ســرمایهگذاران جدیــد اســت.
معــاون برنامهریــزی و توســعه گفــت:
برنامههــای منطقــه ویــژه اقتصــای خلیــج
فــارس بــرای تحقــق شــعار جهــش تولیــد
تنهــا مختــص ســایت توســعه نیســت
و منطقــه ویــژه خلیــج فــارس در نظــر
دارد در بخشهــای ســایت قدیــم بــا
برنامهریزیهایــی کــه انجــام شــده اســت
تهای کارخانجــات فعلــی را
زیــر ســاخ 
افزایــش دهــد تــا ایــن واحدهــای تولیــدی
ل و ظرفیــت خــود بــرای
از نهایــت پتانســی 
افزایــش تولیــد اســتفاده کننــد.
وی ادامــه داد :در همیــن راســتا طــرح ارتقــا
سیســتم بهرهبــرداری شــامل اســکله و
واگنبرگردانهــا را مــد نظــر قــرار دادهایــم

کــه ایــن سیســتم بایــد نوســازی و بهســازی
شــود ،اســناد مناقصــه ایــن اقدامــات آمــاده
اســت و در حــال پیگیــری بــرای اجــرا
و احــداث ایــن طرحهــا در ســال جــاری
هســتیم.
محبــی اضافــه کــرد :طبــق برنامهریزیهــای
انجــام شــده در دراز مــدت تولیــد فــوالد در
منطقــه ویــژه بالــغ بــر  10میلیــون تــن
خواهــد رســید و بــرای رســیدن بــه امــر
مهــم گســترش ،توســعه و بهســازی اســکله
منطقــه ویــژه خلیــج فــارس در جهــت
اجــرای ایــن هــدف صــورت میگیــرد.،
معــاون برنامهریــزی و توســعه منطقــه
ویــژه ادامــه داد :پــروژه توســعه پســت
اســکله در منطقــه ویــژه ظرفیــت فعلــی 12
میلیــون تــن را تــا  6میلیــون تــن افزایــش
مــی بابــد کــه در مجمــوع بــا گســترش
ایــن ظرفیــت واردات و صــادرات بــه 18
میلیــون تــن خواهــد رســید؛ وی تشــریح
کــرد :تمــام نقــل و انتقــاالت را از کامیونــی
بــه ریلــی تغییــر دهیــم؛ در همیــن راســتا
طبــق برنامهریزیهایــی کــه انجــام شــده
اســت ظرفیــت واگــن برگردانهــا از  6تــن
بــه  12میلیــون تــن خواهــد رســید کــه
ایــن امــر پتانســیل بســیاری خوبــی بــرای
تخلیــه واگنهــا بــه مقصــد بندرعبــاس
ایجــاد خواهــد .مجموعــه پــروژه واگــن
برگــردان و گســترش اســکله بالــغ بــر 600
میلیــارد تومــان تعییــن اعتبــار شــدهاند و
بنــا شــده تــا ایــن پروژههــا بــا همــکاری
بخــش خصوصــی بــه بهرهبــرداری برســد.

معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و عضو هیات مدیره منطقه ویژه؛

منابع انساین مهمرتین رسمایه سازمان است

ســازمانهای پیشــرو در عصــر جدیــد ،از
طریــق بهکارگیــری الگوهــای پیشــرفته
توســعه نیــروی انســانی ،یادگیــری
ســازمانی و راهبردهــای توســعه و بالندگــی
قابلیتهــای کارکنــان ،میتواننــد
پاســخگوی نیازهــای آن ســازمان بــا
ســرعت و انعطــاف بــاال باشــند .بهــرهوری
منابــع انســانی از مهمتریــن اهــداف
عملکــردی ســازمانهای پیشــرو و موفــق
بهشــمار مــیرود .بــرای تحقــق ایــن
هــدف ،ارتقــای ســطح دانــش ،مهــارت،
تجربــه ،کیفیــت ،تعالــی و عملکــرد منابــع
انســانی ضــروری اســت .بــه گــزارش معــدن
نامــه بــه نقــل از روابــط عمومــی منطقــه
ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی وفلــزی
خلیــج فــارس  ،مهــرداد کرمــی گفــت
ایــن حــوزه همــوراه کوشــیده نیازهــاس
ســازمان شناســایی و اســتعداد کارکنــان
بــه عنــوان ســرمایه قابــل اتــکا بــه عنــوان
هــدف اصلــی در دســتور کار قــرار دهــد
بــه گونــه ای کــه اســتمرا حضــور منطقــه
در رقابــت هــای ملــی و بیــن المللــی را
تضمیــن نمایــد ودر گام دوم ایفــای مســئو
لیــت هــای اجتماعــی اســت کــه ســطحی
بســیار گســترده بــا توجــه بــه محــرو میــت
هیــی کــه در پیرامــون احســاس میشــود.
وی در ادامــه کارآمــدی و بهــرهوری
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از مهمتریــن پارامترهــای اثرگــذار در
پایــداری و بقــای یــک مجموعــه بهشــمار
میرونــد و اظهــار داشــت بهــرهوری در
حوزههــای مختلفــی همچــون تولیــد،
انــرژی و  ...مطــرح میشــود امــا کارآمــدی
نیــروی انســانی از اهمیــت ویژهتــری
برخــوردار اســت؛ چراکــه منابــع انســانی
بــه مثابــه مهمتریــن ســرمایه ســازمانها
هســتند .تحقــق بهــرهوری نیــروی انســانی،
نیازمنــد رویکــرد سیســتمی بــه منابــع
انســانی و توجــه اســتراتژیک بــه آنهاســت.
بــه همیــن منظــور واحــد منابــع انســانی،
جــذب ،تامیــن و رشــد تواناییهــای
نیــروی انســانی را بــر عهــده دارد.
عضــو هئیــت مدیــره منطقــه ویــژه گفــت
یــک مجموعــه بــدون وجــود نیــروی
انســانی ،مفهومــی نــدارد و منابــع انســانی
بهعنــوان عاملــی حیاتــی در بقــای
ســازمان ،نقشآفرینــی میکننــد و بــر
همیــن اســاس نیــز بهبــود و افزایــش
مســتمر بهــرهوری ســازمان ،مســتلزم رشــد
و کارآیــی کارکنــان و تقویــت نیــروی
انگیــزش آنــان اســت .تــاش ،انگیــزه و
رضایــت منابــع انســانی ،نقــش اثرگــذاری
در رشــد و توســعه و موفقیــت یک ســازمان
دارد .درنتیجــه بایــد از انگیزههایــی
بهعنــوان موتــور محــرک یــا نیــروی

پیشبرنــده منابــع انســانی اســتفاده
کــرد .کرمــی بــا بیــان اینکــه در حــال
حاضــر تعــداد نیروهــای انســانی شــرکت
را 588.نفــر تشــکیل میدهنــد کــه از
ایــن تعــداد 87 ،نفــر کارکنــان رســمی و
501نفــر کارکنــان قــراردادی هســتند بایــد
خاطرنشــان کــرد کــه ســهم قابــل توجهــی
از نیروهــای مشــغول کار در منطقــه ویــژه
اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزی خلیــج
فــارس را بومیــان ایــن اســتان تشــکیل
میدهنــد و همیــن موضــوع جــای بســی
خوشــحالی دارد .معــاون منابــع انســانی
منطقــه ویــژه عنوان کــرد در ایــن معاونت،
ســرانهای بــرای آمــوزش منابــع انســانی
در نظــر گرفتــه شــده اســت .کالسهــای
آموزشــی متعــددی در حوزههــای بــرق،
مکانیــک ،تخلیــه و بارگیــری و  ...برگــزار
میشــود .ایــن کالسهــا برحســب نفــر
بــر ســاعت و بــا توجــه بــه ســمت افــراد
و تخصــص آنهــا برگــزار میشــود .بــرای
برگــزاری کالسهــای آموزشــی یــاد شــده،
بــا موسســات آموزشــی و دانشــگاهها
قــرارداد بســته میشــود .همچنیــن بــرای
ایجــاد انگیــزه در کارکنــان ،خدمــات
رفاهــی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه
شــده اســت .از جملــه ایــن خدمــات
رفاهــی بایــد بــه هزینــه ســفر ،عیــدی در
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مناســبتهای مختلــف ملــی و مذهبــی،
کمکهزینــه تحصیــل فرزنــدان ،قــرارداد
مشــترک بــا ســالنهای ورزشــی جهــت
اســتفاده کارکنــان و  ...اشــاره کــرد .بــا
تقویــت انگیــزه منابــع انســانی مجموعــه،
بازدهــی هــر چــه بیشــتر ایــن نیروهــا را
بهدنبــال دارد .همچنیــن روحیــه خانــواده
کارکنــان را شــاداب میکنــد و بهصــورت
غیــر مســتقیم در افزایــش کارآیــی ،موثــر
خواهــد بــود.
کرمــی در پایــان گفــت برنامــه ریــزی

در ایــن حــوزه اشــاره کــرد کــه حاصــل
تالشــهای خــود در ارتقــا بهبــود معیشــت
روســتاهای پیرامــون منطقــه ویــژه و
همچنیــن فرادســت اعــام کــرد و
جــذب جوانــان در شــرکتها پیمانــکاری و
مشــارکت آنــان در ســاختن توســعه اســتان
بــا هــدف کاهــش مشــکالت اجتماعــی و
تغییــر آهنــگ تجــارت صــرف بــه رویکــرد
صنعتــی ،مشــارکت در ایجــاد وحــدت بــا
برنامــه ریزهــای فرهنگــی و اجتماعــی را
مــی تــوان نــام بــرد
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جایگاه رسانه و روابط عمویم الکرتونیک
بــا توجــه بــه گســتردگی جمعیــت ،افزایــش
حجــم اطالعــات و رشــد عالقهمنــدی افــکار
عمومــی دنیــا بــه دانســتن و آگاهــی ،جوامــع
بــه تدریــج از رســانههای مکتــوب فاصلــه
گرفتهانــد زیــرا اوال تولیــد ،تکثیــر ،حمــل
و نگهــداری و مطالعــه ایــن رســانهها ،خــود
بــه عنــوان یــک دغدغــه بــزرگ مطــرح اســت.
ضمــن اینکــه بــرای تولیــد رســانههای
مکتــوب ماننــد روزنامــه ،نیــاز بــه کاغــذ اســت
کــه بــرای تولیــد آن بایــد هــزاران درخــت
را قطــع و کاغــذ تولیــد کــرد .ایــن در حالــی
اســت کــه بســیاری از کشــورها شــعار حفــظ
محیــط زیســت و جلوگیــری از قطــع درخــت را
ســر دادهانــد .ســومین چالــش رســانههای
مکتــوب ،فاصلــه زمانــی آنهــا از رخدادهــا
اســت .بــه طــور مثــال روزنامــه زمانــی چــاپ
میشــود کــه ممکــن اســت یــک تحلیــل یــا
یــک رخــداده شــرح داده شــده در آن اساســا
بــه وقــوع نپیونــدد و شــرایط در لحظــه تغییــر
کنــد .ایــن چالــش در مــورد هفتهنامههــا،
ماهنامههــا ،فصلنامههــا و ســالنامهها
بیشــتر صــدق میکنــد.
دنیــای امــروز دنیــای اطالعــات و رســانه
اســت و کمتــر کســی در دنیــا نقــش رســانه
و شــبکههای مجــازی را انــکار میکنــد.
ســرعت اطالعرســانی از طریــق رســانههای
الکترونیــک ،شــبکههای اجتماعــی و فضــای
مجــازی بســیار بــاال اســت و بــه کســری از
ثانیــه اطالعــات از ایــن ســوی کــره زمیــن بــه
آن ســوی کــره انتقــال مییابــد .ضمــن اینکــه
حجــم بســیار زیــادی از دادههــا و اطالعــات

در فضــای بســیار کوچکــی بــه انــدازه بنــد
انگشــت دســت ذخیرهســازی میشــوند و
دغدغــه خاصــی بــرای حمــل آنهــا وجــود
نــدارد.
اهمیــت دیگــر رســانههای دیجیتالــی و
شــبکههای اجتماعــی در زندگــی بشــر خواهــان
رفــاه ،آســانی دسترســی در هــر شــرایطی
اســت .بــه طــور کــه در هــر جــا و مــکان،
میتــوان بــا یــک تلفــن همــراه هوشــمند و
دسترســی بــه اینترنــت ،رســانههای دیجیتــال
را رصــد کــرد و از آخریــن اخبــار و رویدادهای
سرتاســر جهــان آگاه شــد .بســیاری از مــردم
دنیــا امــروزه وقــت بســیار کمتــری بــرای
رســانههای مکتــوب میگذارنــد .ایــن در
حالــی اســت کــه هــر فــرد در گوشــی هوشــمند
خــود ،دههــا رســانه دیجیتــال و شــبکههای
اجتماعــی بازتابدهنــده اخبــار در اختیــار
دارد.
روی دیگــر رســانههای دیجیتــال تاثیرگــذاری
بــر افــکار عمومــی جوامــع اســت .امــروزه
موجهــای رســانهای بــا درج یــک خبــر توســط
رســانههای مختلــف بــا هــدف تاثیرگــذاری
بــر رونــد افــکار عمومــی ایجــاد میشــوند
و مشــاهده میشــود کــه ایــن موجهــای
رســانهای منجــر بــه ظهــور یــا ســقوط دولتهــا،
انتخابــات و ...میشــوند .نمونــه ایــن مــوج
رســانهای کــه تنهــا توســط رســانههای
دیجیتــال ایجــاد شــده را میتــوان در انعــکاس
اخبــار مربــوط بــه شــیوع کرونــا مشــاهده کــرد.
مــوج رســانهای ایجــاد شــده ناشــی از انتشــار
تصاویــر و آمارهــای ناشــی از تلفــات ایــن

ویــروس ،باعــث ایجــاد نگرانــی در کل دنیــا
و درنهایــت قرنطینــه یکســوم افــراد کــره
زمیــن بــرای جلوگیــری از شــیوع بیشــتر ایــن
بیمــاری و کاهــش تلفــات آن شــده اســت.
اکنــون کــه کســب و کارهــای معمــول
دچــار اختــال یــا کنــدی عملکــرد هســتند،
رســانههای دیجیتــال بــه معنــای واقعــی
خــودی نشــان دادهانــد .بســیاری از افــراد در
قرنطینــه تنهــا اخبــار و اطالعــات را از طریــق
رســانههای دیجیتــال رصــد میکننــد و در

برخــی از کشــورها ،انتشــار رســانههای چاپــی
بــه دلیــل احتمــال شــیوع کرونــا موقتــا متوقــف
شــده اســت .در ایــن شــرایط تنهــا منبــع
کســب اخبــار ،رســانههای دیجیتــال هســتند
و میتواننــد اخبــار را بــدون کــم و کاســت در
اختیــار خواننــدگان قــرار دهنــد .در جامعــه
ایــران نیــز بــه تدریــج رســانههای دیجیتالــی
جایــی بــرای خــود دســت و پــا میکننــد و دیــر
یــا زود ،جــای رســانههای چاپــی را خواهنــد
گرفــت.
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متدید  ISOو ممیزیها
به صورت آنالین

دبیـر کمیتـه  IMSو مدیـر توسـعه و راهبـری
سیسـتمها از برگـزاری ممیـزی شـخص ثالـث و اخذ
گواهینامـه هـای بیـن المللـی بـدون حضـور فیزیکی
و از طریـق ارتبـاط آنالیـن در منطقه ویـژه اقتصادی
صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس خبـر داد
محمـد کوهسـتانی گفـت :هـر سـاله تمدیـد ISO
و ممیزیهـا بـه صـورت حضـوری صـورت میگرفت
امـا امسـال به پیشـنهاد منطقـه ویژه اقصـادی خلیج
فـارس بـرای حفـظ سلامتی کارکنـان ایـن امـر بـه
صـورت آنالیـن و بـر خـط انجام شـد.
وی بـا بیـان اینکـه منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع
معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس بـه عنـوان نخسـتین
سـازمان در اسـتان هرمـزگان تمدیـد  ISOو ممیزی
هـای خـود را بـه صـورت آنالیـن انجـام داد اظهـار
داشـت بـا هماهنگیهایـی کـه بـا شـرکت SGS
سـوئیس صـورت گرفـت نماینـده ایـن شـرکت در
ایـران به صـورت غیر حضوری و آنالیـن منطقه ویژه
اقتصـادی خلیـج فـارس را ممیـزی و شـاخصهای
فرایندهـا را مـورد بررسـی قـرار داد.
کوهسـتانی بـا اشـاره بـه حفـظ و امنیـت اطالعـات
در ایـن رخـداد ،اذعـان داشـت :تمام جوانـب امنیتی
بـرای برقراری این ارتباط سـنجیده شـد و با بسـتری
کـه بـر شـبکه انفورماتیـک منطقه ویـژه فراهـم آمد

تمـام امور بـه انجام رسـید.
دبیـر کمیتـه  IMSدر ادامـه از اعطـای گواهینامـه
 ISO450001ویرایـش  2018بـه منطقـه ویـژه
خلیـج فـارس خبـر داد و بیـان کـرد :تـا قبـل از این
دریافـت گواهینامـه  OHSAS 180001محقـق
شـده بـود کـه خوشـبختانه هـم اکنـون موفـق بـه
دریافـت  ISO 450001ویرایـش  2018شـدیم.
وی اضافـه کـرد :در ایـن ارتبـاط آنالیـن همچنیـن
توانسـتیم استاندارهای  ISO 90001ویرایش 2015
و  ISO 140001ویرایـش  2015و همچنیـن ISO
 10015را بـا موفقیـت تمدیـد کنیم.
وی بـا ابـراز خرسـندی از ایـن رخـداد بی سـابقه در
منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیج فـارس گفـت ممیزی
و تمدیـد اسـتاندارها بـه صـورت آنالین بـرای منطقه
ویـژه یـک تجربـه جدیـد و بسـیار مطلـوب بـود  ،در
همیـن راسـتا یکـی از اسـتراتژی هـای مهـم منطقه
ویـژه تمرکـز بـر مکانیـزه کـردن هـر چـه بیشـتر
فرآیندها  ،اسـتفاده حداکثری از خدمـات الکترونیک
بـرای مدیـران  ،کارشناسـان و کارکنـان و توسـعه
دامنـه اینگونـه فـن آوری هـا بـه تمامـی فعالیـت ها
بـرای کاهـش هزینـه هـا و حفـظ منابـع و افزایـش
بهـره وری سـازمان میباشـد.
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تهیه و تدوین :
مدیریت روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آدرس  :بندرعباس ،کیلومتر  13بزرگراه شهید رجایی
روابط عمومی 076-33592220 :

Email:info@pgsez.ir
www.pgsez.ir

076-33592201-10
076-33592211

علی اکبر محمود صالحی مدير ايمنی ،بهداشت و محيط زيست فوالد هرمزگان؛

اب كروان زندیگ كنمي

مقدمـه :ویـروس کرونـا بـا نـام علمـی
 coronavirusesخانـواده بزرگـی از ویروسـها
را شـامل میشـود کـه عامـل بیماریهـای از جمله
سـرماخوردگی معمولـی تـا بیماریهـای شـدید و
کشـنده ای چـون سـارس ،مـرس و کویـد  19را
شـامل میشـودکه با ایجاد عفونتهای حاد تنفسـی
از قـدرت کشـندگی باالیـی برخـوردار میباشـد.
بیمـاری کویـد  19در دیماه  98بـرای اولین بار از
شـهر ووهـان چین شـیوع پیـدا کرد وبه سـرعت
در صـدر اخبـار جهان قـرار گرفت و اثـرات زیانبار
ناشـی از تلفـات جانـی و افـت شـاخص هـای
اقتصـادی را بدنبـال داشـت ،در اواسـط بهمن ماه
 98زمزمـه هـای از انتقـال ایـن ویروس بـه ایران
مطـرح شـد کـه در اواخـر همیـن مـاه بـا اعلام
مثبـت بـودن تسـت تعـدادی ازافـراد موجـی از
نگرانـی را در کشـور ایجـاد نمـود ،شـرکت فـوالد
هرمـزگان نیزبـا محوریـت واحـد  HSEو بـا رصد
اخبـار داخل کشـور و قبل از انتشـار هشـدارهای
رسـمی وزارت بهداشت تدابیر پیشگیرانه ای را در
دسـتور کار خـود قـراداد .
علـی اکبـر محمـود صالحـی مدیـر ایمنـی و
محیط زیسـت شـرکت فـوالد هرمـزگان بـه ارائه
گزارشـی از مهمترین فعالیت هـای صورت گرفته
در پیشـگیری از بیمـاری کرونـا در ایـن شـرکت
پرداخـت و آن هـا را بـه شـرح ذیل عنـوان کرد :
-1لغـو کلیـه همایش هـا ،گردهمایی هـا از نیمه
دوم بهمـن مـاه  98به بعد.
-2لغـو کالسـهای آموزشـی از هفتـه آخـر بهمن
مـاه  98و ارائـه برنامه آموزشـهای مجازی به واحد
آموزش
-3لغـو معاینـات پزشـکی از هفتـه آخـر بهمـن
مـاه  98بـا هماهنگـی بـا پزشـک طـب کار و
مرکزبهداشـت شهرسـتان
-4تشـکیل فـوری کمیتـه پیشـگیری از شـیوع
ویـروس کرونـا همزمـان بـا اعلام رسـمی همـه
گیری بیماری از سـوی وزارت بهداشـت با ریاست
مدیرعامـل و اخـذ تصمیمـات الزم طبق مصوبات

صورتجلسه
-5تـداوم برگزاری هفتگی جلسـه کمیتـه بحران
بـا موضوع پیشـگیری و کنترل بیمـاری کوید 19
-6تشـکیل جلسـات بصـورت روزانه بـا واحد های
متولـی ضدعفونـی و نظـارت و پیگیـری اقدامات
تعریف شـده
-7کاهـش سـاعات کاری نفـرات روزکار از ابتدای
اسـفند ماه 98
 -8تعطیـل نمـودن رسـتوران ها وتوقـف فعالیت
ابدارخانـه ها در شـرکت و پرداخـت هزینه غذا به
پرسـنل از ابتدای اسـفند ماه 98
-10غیـر فعـال نمـودن تمامـی دسـتگاه هـای
انگشـت زنـی درب ورودی و خروجـی گیـت ها و
الـزام کارکنـا ن بـه اسـتفاده از کارت پرسـنلی
-11اجـرای طـرح فاصلـه گـذاری کارکنـان در
گیـت هـای ورودی در هـر شـیفت
-12ضـد عفونـی سـرویس هـای ایـاب ذهـاب
پرسـنل و تمامـی خودروهـای ورودی به شـرکت
در هـر شـیفت
-13ضـد عفونی مسـیر های تـردد و محیط های
اطراف سـاختمانها وپارکینگ در هر شیفت
-14ضـد عفونی سـاختمانها و دفاترکاری در واحد
های اداری و صنعتی
-15اقدامات بهسـازی در سـرویس های بهداشتی
از جملـه پدالـی نمـودن شـیر هـای روشـویی به
منظـور کاهـش تماس
-16توزیع ماسـک و دسـتکش یکبـار مصرف بین
راننـدگان حامـل مـواد اولیه و مصرفـی در ورودی
شر کت
-17تعلیلـی کلیـه پرسـنل روزکار رسـمی و
پیمانـکاری بـا تاییـد کارکـرد و پرداخـت حقـوق
ومزایـا از  98/12/28تـا کنـون و الزام به حضور در
شـهر بندرعباس از طریق راه اندازی سـامانه ثبت
حضورغیـاب بـا قابلیـت تعیین موقعیـت مکانی و
ایجـاد ایسـتگاههای کارت زنـی سـیار در سـطح
شهر
-18ایجـاد سـامانه خـود اظهـاری پرسـنل جهت

بررسی ،سـابقه سـفر،عالئم بیماری ،سابقه تماس
بـا بیمارن کرونـا مثبت(با الگـو برداری از سـامانه
 4030و صرفـاً جهـت مانتیتورینـگ سلامتی
کارکنـان و پیمانـکاران شـرکت فـوالد هرمزگان)
-19ایجـاد سـامانه ثبـت حضـور و غیاب پرسـنل
بـا قابلیت ثبت موقعیـت مکانی بـه منظورکنترل
پرسـنل و جلوگیـری از خـروج آنهـا از شـهر
بندرعبـاس
-20ایجـاد سـامانه دورکاری جهـت پرسـنل بـه
منظـور حضـور حداقلـی پرسـنل در شـرکت
-21برگـزاری جلسـات درون سـازمانی بصـورت
وبینـار و ویـد ئوکنفرانـس
-22انجـام تـب سـنجی کلیـه نفـرات در تمامـی
شـیفت هـای کاری درب ورودی ( از ابتـدای
اسـفندماه  98تـا کنـون
-23خریـد و توزیـع مـداوم ماسـک ودسـتکش
ومحلـول و ژل ضـد عفونـی دسـت جهـت کلیـه
پرسـنل حاضـر در شـکت اعـم از رسـمی و
پیمانـکاران
-24انجـام غربالگری و معاینه توسـط پزشـک در
گیـت هـای ورودی جهـت کارکنانـی کـه در دو
هفتـه اخیـر در شـرکت حضـور نداشـته اند
-25عقد قرار داد با آزمایشـگاه جهت انجام تسـت
خـون بـه منظـور کمـک بـه تشـخیص پزشـک
و شناسـایی پرسـنل ناقـل احتمالـی -26نصـب
محلـول های ضدعفونـی کننده دسـت در ورودی
تمامـی سـاختمان هـای اداری و اتـاق کنتـرل ها
-27چـاپ و توزیـع  2000پمفلـت آموزشـی بین
کارکنـان و درج مطالب آموزشـی بصـورت منظم
در پورتال شـرکت
-28تدویـن و ابلاغ دسـتورالعمل پیشـگیری و
کنتـرل کووییـد  19در شـرکت فـوالد هرمـزگان
-29لغـو دوره هـا و ماموریـت هـای آموزشـی بـه
خارج از اسـتان و لغو کالس های آموزشـی داخلی
-30توقـف کلیـه کارهـای پـروژه ای بـه منظـور
جلوگیـری از حضـور پیمانـکاران غیـر بومـی
-31معاینـه افـراد دارای عالئـم سـرماخوردگی

توسـط پزشـکان بهـداری و در صورت تشـخیص
پزشـک اعطـای مرخصـی به افـراد.
-32اعطـای مرخصـی بـه افـراد دارای بیمـاری
زمینه ای( اسـتخراج از سـوابق پزشکی کارکنان و
تایید پزشـک بهـداری) با تایید کارکـرد از ابتدای
اسـفند مـاه  98تـا کنون
-33خریـد تجهیـزات ضدعفونـی کننـده شـامل
 46عـدد پمـپ  5و  8لیتـری و  10عـدد پمـپ
2 0لیتر ی
 -34تامیـن آهک مورد نیاز کلیه شـهرداری های
شـهر های اسـتان و شـهر بندرعباس جهت امحاء
پسـماندهای عفونـی و دفـن متوفیـان دررابطه با
بیمـاری کویید 19
-35اعطـای کمـک مالـی در حـدود 52میلیـارد
ریالی به دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان هرمزگان
جهـت خریـد تجهیـزات بیمارسـتانی مرتبـط بـا
درمـان بیمـاران کویـد 19در شـهر بندرعباس
-36اعطـای مرخصـی بـه پرسـنلی کـه اعضـای
خانـواده آنهـا در بیمارسـتانهایی که بخـش کرونا
دایـر نمودند.
 -37ارسـال کمکهای مورد ماسـک به بیمارستان
شـهید محمدی در مواقع اضطراری
 -38انجـام مانـور جهـت آمادگـی در مقابـل بروز
بیمـاری کوییـد  19و نحوی پیشـگیری از شـیوع
ویـروس کرونا

-39شـروع کار پرسـنل روزکار اعـم از امانـی و
پیمانـی بـا  50درصـد افـراد کـه بطـور متوالـی
یـک روز در میـان در محل کار حاضر میشـوند.
 -40تامیـن کلیـه لـوزم حفاظتـی بـرای همـه
کارکنـان امانـی و پیمانـی
 -41انجـام ازمایشـات تشـخیصی خـون در
جهـت شناسـایی افـرادی کـه بـه نحـوی بـدن
آنهـا در گیرهرگونـه عفونـت احتمالـی شـده
باشـد و ممکـن اسـت فاقـد عالئـم باشـد.
صالحـی ضمـن بـا تاکیـد بـر اهمیـت سلامت
کارکنـان در ایـن شـرکت گفـت  :تمهیـدات
الزم بـرای اسـتفاده کل پرسـنل از ماسـک ودر
اختیار گذاشـتن دوماسـک برای هـر نفر در روز
اندیشـیده شـده و ازیـن پـس بـا نفراتـی کـه از
ماسـک اسـتفاده نکننـد بـا همـکاری حراسـت
برخـورد انضباطـی صـورت خواهـد گرفـت.
وی از برنامـه فـوالد هرمـزگان بـرای غربالگـری
آزمایشـگاهی کل پرسـنل امانـی و پیمانـکار و
نیـز اسـتقرار دوربیـن هـای حرارتـی در آینـده
نزدیـک خبـر داد .صالحی در ادامـه گفت برنامه
حضـور  ۵۰درصـدی پرسـنل با نظـارت مدیران
همچنـان بایـد ادامـه پیـدا کنـد .وی همچنین
از برنامـه خریـد کامپیوترهـای دارای وب کـم و
میکروفـون بـرای جلسـات مجـازی در شـرکت
خبر داد.

اقدامات صورت گرفته پیشگیری و کنرتل بیماری کووید 19مجمتع گندله سازی مادکوش

معرفی شرکت
شـرکت مادکـوش یـک کارخانـه گندلـه سـازی بـا
ورود کنسـانتره های مختلف (هماتیت و مگنتیت)
بـا دانـه بنـدی هـای متفـاوت درنهایـت بـه تولیـد
گندلـه بـا ظرفیـت پنـج میلیـون تـن گندلـه در
سـال در راسـتای توسـعه پایـدار صنعـت فـوالد
و تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز صنعـت فـوالد ،
از زیـر مجموعـه هـای گـروه گسـترش سـرمایه
گـذاری بیـن المللـی ارزش بـا مدیریـت مهنـدس
علیرضـا صمـدی ،مـی باشـد .فـاز اول ایـن مجتمع
بـا ظرفیـت دو و نیـم میلیون تن گندلـه در ابتدای
سـال  1399بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت.
اقدامـات صـورت گرفته در راسـتای کنترل گسـترش
شـیوع ویـروس کرونا
 -1تشکیل جلسات مدیریت بحران کرونا
 -2تهیـه و توزیـع مایـع ضدعفونـی کننـده الـکل
وبین پرسـنل

 -3تـب سـنجی روزانـه و مـداوم نفـرات قبـل از
ورود بـه شـرکت
 -4تهیـه و توزیـع ماسـک بیـن پرسـنل و الزام به
اسـتفاده ار ان
 -5تهیه و نصب بنر آموزشی
 -6تهیه بروشور و پمفلت های آموزشی کرونا
 -7تهیـه و تنظیـم فـرم خـود اظهـاری و غربالگـری
نفرات
 -8ثبـت عالئـم نفـرات در سـایت سلامت طبـق
فـرم خـود اظهـاری
 -9تعویـض شـیرهای آب معمولـی بـا شـیرهای
آب سنسـور دار جهـت کاهـش تمـاس و گسـترش
آلودگـی
 -10تهیـه دسـتورالعمل کنتـرل و پیشـگیری
ویـروس کرونـا طبـق دسـتورالعمل هـا طبـق
دسـتورالعمل هـا  ،آییـن نامـه هـا و راهنماهـای
وزارت بهداشـت

 -11لغو معاینات طب کار
 -12ایجـاد گـروه در فضـای مجـازی جهـت اطلاع
رسـانی در مـوارد ضـروری و آمـوزش
 -13الـزام اسـتفاده از لوازم حفاظـت فردی برای
کارکنـان ارائهدهنـده خدمات (آبدارچـی و نظافت
چی)
 -14فاصلـه گـذاری در اماکن پرتردد نظیر سـالن
جلسـات  ،گیت ورودی شـرکت  ،رسـتوران و ...
 -15گنـد زدایـی و ضـد عفونـی کلیـه اماکـن،
تجهیـزات  ،سـرویس هـای ایـاب و ذهـاب
 -16حـذف سیسـتم انگشـت زنـی و جایگزیـن
کـردن سیسـتم ثبـت چهـره
 -17برگزاری  TBMجهت آموزش نفرات
 -18توزیـع غـذا بصـورت بسـته بنـدی هـای یـک
نفر ه
 -19جمـع آوری نمکـدان و قنـدان و اسـتفاده از
بسـته بنـدی هـای تـک نفره

