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منابع انسانی مهمترین سرمایه 
6سازمان است

 اولین گندله تولیدی مجتمع فوالد مادکوش
 بزرگترین گندله سازی بخش خصوصی کشور 

 تحولی بزرگ در زنجیره تولید فوالد کشور
پر افتخار و پر غرور

برگ زریین در کارانمه منطقه ویژه اقتصادی  خلیج فارس

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

پساب هشری

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو بــا بیــان اینکــه 
نقــش  ایفــای  راســتای  در  ســازمان  ایــن 
مســئولیت اجتماعــی و تامیــن نیــاز آب صنایــع 
ایــن شــهر، پــروژه انتقــال پســاب تصفیــه 
خواهــد  عهــده  بــه  را  بندرعبــاس  خانــه 
گرفــت، افــزود: در ایــن پــروژه ، پســاب شــهر 
بندرعبــاس تصفیــه مــی شــود و برای شــیرین 
ســازی، بــه منطقــه ویــژه خلیــج فــارس انتقــال 
ــور، از  ــر غریــب پ مــی یابــد. بــه گفتــه دکت
غــرب  صنایــع  نیــاز  مــورد  آب  روش  ایــن 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــاس تامی بندرعب
ــی  ــط عموم ــه از رواب ــدن نام ــزارش مع ــه گ ب
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع 
غریــب  خــداداد  ایران)ایمیــدرو(،  معدنــی 
پــور افــزود: تحقــق ایجــاد ظرفیــت تولیــد 
ــرمایه  ــش س ــوالد و افزای ــن ف ــون ت ١٠ میلی
ــب  ــارس موج ــج ف ــه خلی ــا در منطق ــذاری ه گ
ــر  ــه زودت ــروژه هرچ ــن پ ــرای ای ــا اج ــده ت ش

انجــام شــود. وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت 
ــب  ــزار مترمکع ــروژه ٨٥ ه ــن پ ــانی ای آبرس
در روز اســت، گفــت: خــط انتقالــی در نظــر 
گرفتــه شــده بــه طــول 22 کیلومتــر اســت و 
بــا اجــرای این پــروژه، آب غــرب بندعبــاس از 
منطقــه ویــژه خلیــج فــارس تامیــن مــی شــود.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون 
کــن،  آب شــیرین  انــدازی  راه  بــا  افــزود: 
از  و  شــد  خواهــد  قطــع  دیگــر  انشــعابات 
ــتفاده  ــوق اس ــاب ف ــع از پس ــس صنای ــن پ ای

کــرد. خواهنــد 
بیــان  بــا  ایمیــدرو  عامــل  هیــات  رئیــس 
اینکــه بــا ایــن طــرح، مشــکالت محیــط زیســتی 
ــه  ــه چرخ ــود و آب ب ــی ش ــل م ــاس ح بندرعب
ــرد: در  ــالم ک ــت، اع ــد گش ــاز خواه ــد ب تولی
ــن  ــارس تامی ــج ف ــژه خلی ــه وی ــت منطق حقیق
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 
ــرح  ــرارداد ط ــه زودی ق ــور، ب ــب پ ــه غری گفت
بــا ســرمایه گــذار منعقــد خواهــد شــد و طــی 
مــاه هــای آتــی عملیــات اجرایــی آن آغــاز مــی 

شــود.
ابــراز خرســندی مــردم بندرعبــاس از احــداث 

ــاب ــبکه فاض ــعه ش ــاح و توس ــروژه اص پ
گفتنــی اســت مشــکل ورود پســاب فاضــالب 
ــوع آن در  ــوی نامطب ــا و ب ــه دری ــاس ب بندرعب
ــی ســاکنان  ــن شهرســتان، نارضایت اطــراف ای
را بــه همــراه داشــته و خوشــبختانه خبــر ایــن 
پــروژه، بازخــورد مناســبی در ایــن شهرســتان 

داشــته اســت.

انقالبی تکرار نشدنی در حوزه 
5محیط زیست استان هرمزگان
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شماره اول  اردیبهشت ـ خرداد 99

خلج طهرانی اعالم کرد:

در سال جهش تولید هبره برداری از 3 پروژه به ارزش 6000 میلیارد تومان
تمـام مجموعـه هـاي معدنـي و فـوالدي در 
سـال پیـش جـاري در تالش هسـتند جهش 
ايـن خصـوص  تولیـد را محقـق سـازند. در 
منطقـه ويـژه صنايـع معدنـی و فلـزی خلیج 
برانگیـزي  تحسـین  تالشـهاي  نیـز  فـارس 
داشـته تـا بـا تسـهیل بسـتر تولید و توسـعه 
زيرسـاخت های مـورد نیـاز بـرای دسـت يابی 
بـه ايـن هـدف، چـرخ هـای اقتصـاد کشـور 
را بیـش از پیـش بـه حرکـت درآورنـد و در 
افزايـش ارزآوری بـرای کشـور نقـش آفرينی 
منطقـه  مديرعامـل  طهرانـي،  خلـج  کننـد. 
ويـژه صنايـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس 
در گفتگـو بـا معـدن نامـه درخصـوص برنامه 
هـاي در دسـت اجـراي اين مجموعـه چنین 
گفـت: با تاکیـد و دسـتور جناب آقـای دکتر 
غريب پور تکمیل زيرسـاخت هـای منطقه از 
جمله تسـطیح سـايت توسـعه توسـط بخش 
خصوصـی ، بـرون سـپاری و توسـعه عملیات 
اسـکله  و  مـواد معدنـی  بارگیـری  و  تخلیـه 
موجـود ، آب رسـانی بـه شـرکت ها، توسـعه 
پسـت برق شـهید لشـکري و جذب سـرمايه 
گـذار، در اولويـت برنامـه هـای ايـن منطقـه 
اقتصـادی در سـال 99 اسـت. خلـج طهرانـي 
افزود: در پروژه آب ، پسـاب شـهر بندرعباس 
تصفیـه مـي شـود و بـه منطقـه ويـژه منتقل 
شـده و شـیرين سـازي در منطقه ويژه انجام 
مـي شـود، در نهايـت آب بـراي مصـرف در 
صنايـع آمـاده سـازي خواهـد شـد. ظرفیـت 
آبرسـاني ايـن پـروژه ٨٥ هـزار مترمکعـب در 
روز اسـت. بـا توجـه بـه اينکـه شـرکتها براي 
تحقـق تولیـد ١٠ میلیـون تـن فـوالد و ديگر 
صنايع در اينجا سـرمايه گـذاري میکنند اين 

میـزان آب نیـاز هـم خواهـد بـود. مديرعامل 
منطقـه ويـژه صنايـع معدنـی و فلـزی خلیج 
در  کـه  جلسـاتي  در  کـرد:  تشـريح  فـارس 
اسـتانداري با شـرکت آب و فاضالب داشـتیم 
بـه ايـن شـرکت تاکیـد کردنـد پـس از راه 
انـدازي ايـن پـروژه پسـاب، بـه صنايـع غرب 
بندرعبـاس انشـعاب نفروشـند و آنهـا مکلف 
هسـتند از منطقه ويژه نیاز خـود را خريداري 
تامیـن  ويـژه  منطقـه  در حقیقـت  و  کننـد 
کننـده انحصـاري آب در غـرب بندرعبـاس 
خواهـد شـد. ايـن کار در دسـت اقدام اسـت.

 وي بـه پـروژه اي ديگـر اشـاره کـرد و گفت: 
موضوع توسـعه پسـت برق شـهید لشکري را 
نیز در دسـت اجرا داريم قبل از شـروع سـال 
جديـد در مناقصـه ايـن پـروژه را فروختیم تا 
بخـش خصوصي براي انجام آن شـروع به کار 
کنـد کـه در انتهـاي سـال بـا شـیوع بیماري 
کرونـا ويـروس همزمان شـد بـه همین خاطر 
مراحـل نهايـي يـك مـاه بـه تعويـق افتـاد و 
موعد اعالم شـده از جانب ما ١٨ ارديبهشـت 
ماه اسـت که انشـاهلل بـه عقد قـرارداد منتهي 
مـي شـود و پـروژه وارد مرحلـه اجـرا خواهد 

شـد. بعالوه اينکه در راسـتاي جذب سـرمايه 
گـذار از ابتـداي سـال دو کمیتـه واگـذاري 
زمیـن برگـزار کرديـم کـه ۷ سـرمايه گـذار 
تـا در منطقـه  جديـد مصـوب شـده اسـت 
سـرمايه گـذاري کننـد. خلج طهرانـي گفت: 
پیـش بینـي ما اين اسـت کـه در منطقه ويژه 
در سـال جهـش تولید سـه پروژه بـه ارزش ٦ 
هـزار میلیارد تومان بهره برداري برسـد. يکي 
از ايـن مـوارد پـروژه اسـید سـولفوريك مس 
هسـت کـه پروژه تمام شـده، بايد اشـاره کنم 
مديرعامـل شـرکت ملـي مـس  بـا درايـت و 

پیگیـری بـه سـرعت پـروژه را جلـو بـرد و به 
اتمـام رسـاند و آماده افتتاح اسـت. يکي ديگر 
از اين پروژه ها گندله سـازي مادکوش اسـت، 
پـروژه توسـعه کاوه هـم در مراحـل نهايـی 
اسـت کـه در منطقـه ويـژه افتتـاح خواهنـد 
شـد . همچنیـن هتل ٥ سـتاره منطقـه ويژه 
با سـرمايه گـذاری بخش خصوصی بازسـازی 
کامل و در تابسـتان امسـال با اسـتاندارد بین 
المللـی راه انـدازی خواهد شـد .بعـالوه اينکه 
پـروژه تولیـد ١٠ میلیـون تن فوالد هـم وارد 

فـاز اجرايي خواهد شـد.
وي در خصـوص موضـوع بـرق خاطرنشـان 
کـرد: بـراي موضـوع بـرق منطقـه جلسـات 
مسـتمر برگزار مي شـود تـا نیـروگاه ديگري 
در منطقـه ويـژه بـا همـکاري شـرکت انرژي 
صبا وابسـته بـه بنیاد مسـتضعفان و جانبازان  
احـداث شـود که بـه تفاهـم هم رسـیده ايم، 
نیـروگاه مدنظر ما ٥٥٠ مگاواتي اسـت. پیش 
بینـي ايـن اسـت کـه ظـرف يـك سـال تـا 
يکسـال و نیـم اولین فاز با ١٥٠ مـگاوات وارد  
شـبکه شـود که با اين پروژه نیـاز برق منطقه 
مرتفـع خواهـد شـد. در حـال حاضـر نیروگاه 
هرمـز را داريـم کـه انـرژي صبا بـه آن اضافه 
خواهد شـد. مشـکل تامین گاز هـم به لحاظ 
افتتـاح و راه انـدازی خط و ايسـتگاههای ۳٠ 
اينـچ وجـود ندارد و مشـکل آب هم بـا پروژه 
اي کـه بـه آن اشـاره کرديم رفع خواهد شـد. 
بـا تمـام ايـن تدابیـر زيرسـاختي سـال 99 
بـا راهنمايـی رياسـت محتـرم هیـات عامـل 
نماينـدگان  و  محتـرم  اسـتاندار  و  ايمیـدرو 
دلسـوز اسـتان در مجلـس براي منطقـه ويژه 

خـوب ديـده مي شـود.

خلج طهرانی از جهشی چشمگیر خبر داد؛
رشد 250 درصدی واگذاری زمین  در منطقه ویژه خلیج فارس

اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  شـرکت  مدیرعامـل 
صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس از رشـد 
 ٥٠ رشـد  و  زمیـن  واگـذاری  درصـدی   2٥٠
درصـدی در تشـکیل جلسـه کمیتـه تخصیـص 

داد. خبـر 
روابـط  از  نقـل  بـه  نامـه  معـدن  گـزارش  بـه 
عمومـی منطقه ویژه اقتصـادی صنایع معدنی و 
فلـزی خلیـج فارس حسـن خلـج طهرانـی  گفت: 
واگـذاری  و  کمیتـه تخصیـص  سـومین جلسـه 
ویـژه  منطقـه  در  سـرمایه گذاری  بـرای  زمیـن 

خلیـج فـارس در سـال 99  برگـزار شـد.

طـرح  کـه  زمـان  هـر  کـرد:  عنـوان  وی 
سـرمایه گذاری بـه منطقـه ویـژه ارائـه شـود، 
جلسـه کمیتـه تخصیـص زمین تشـکیل خواهد 
تـا  شـد کـه در سـال جـاری از ١٥ فروردیـن 
زمیـن  واگـذاری  کمیتـه  جلسـه  سـه  امـروز 

اسـت. شـده  برگـزار 
تعـداد  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  طهرانـی  خلـج 
مـدت  بـه  نسـبت  واگـذاری  کمیتـه  جلسـات 
درصـدی   ٥٠ رشـد  از  گذشـته  سـال  مشـابه 
برخـوردار بوده اسـت، اظهار داشـت: مصوبات 

بـود. امیدوارکننـده  جلسـات  ایـن 

ایـن  بـه تشـریح دسـتاوردهای  ادامـه  وی در 
جلسـات پرداخـت و تصریـح کرد: طی  جلسـاتی 
بـه  برگـزار شـد ١٠ طـرح  ایـن مـدت  کـه در 
تصویب رسـیده که این میزان در مدت مشابه 
سـال گذشـته دو جلسـه بـا تصویب چهـار طرح 
بـوده اسـت کـه می توان گفـت موفق شـده ایم 
بـه رشـد ٥٠  درصـدی در برگـزاری جلسـات 
و همچنیـن رشـد 2٥٠ درصـدی در تصویـب 

طرح هـای سـرمایه گذاری دسـت یابیـم.
طـرح  سـه  امـروز  طـی  تنهـا  داد:  ادامـه  وی 
جملـه  از  کـه  شـد  مصـوب  سـرمایه گذاری 

فسـفریک  اسـید  تولیـد  بـه  می تـوان  آن هـا 
طرح هایـی  ادامـه  در  شـیمیایی  کودهـای  و 
اجرایـی افتتـاح شـده در روزهـای گذشـته در 
کرمـان بـا متولی گـری شـرکت ملـی مـس ایران 
بـا بودجـه ای ١3٠ میلیون یورویـی، طرح تولید 
فروکـروم و فرو منگنز شـرکت کرومیت میامی 
فـردوس بـا ١2٠ میلیـون دالر سـرمایه گذاری 
و طـرح تولیـد کرومیـت توسـط هلدینگ ارزش 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر 64٠ میلیـارد تومـان در 
اشـاره  فـارس  خلیـج  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

کرد.

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 
ــال ١39١  ــاز را از س ــی دو ف ــن ط ٥,٠٠٠,٠٠٠ ت
در منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزي 
خلیــج فــارس بــا مســاحت 3۷ هکتــار آغــاز نمود که 
در حــال حاضر فاز اول آن به ظرفیت ٥٠٠,٠٠٠,2 

میباشــد.  بــرداری  بهــره  آمــاده  ســال  در   تــن 
ــاز  ــی ف ــرفت فیزیک ــه پیش ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــهای  ــاختها و بخش ــر س ــاب زی ــا احتس ــرح ب دوم ط
بــرآورد  درصــد   3٠ حــدود  فــاز  دو  مشــترک 

می گــردد.

new
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خلج طهرانی اعالم کرد؛
هتل بین امللیل خلیج فارس در آستانه افتتاح

وجـود صنايـع بـزرگ در غـرب بندرعبـاس 
و  کارشناسـان  روزه  همـه  تـا  شـد  باعـث 
متخصصـان حوزه صنعت به اين شـهر سـفر 
کننـد و همچنین وجود صنايـع بزرگی مانند 
فـوالد و آلمینیـوم بندرعبـاس را بـه يکـی از 
جذاب ترين شـهرها برای برگـزاری رويداد ها 
صنعتـی تبديـل کرده اسـت، با توجـه به اين 
مسـائل لـزوم احـداث هتـل و اقامتگاهی که 
متناسـب بـا نیازهای اين قشـر از افراد باشـد 
از ابتـدای تاسـیس منطقـه ويـژه اقتصـادی 
صنايـع معدنی و فلزی خلیج فارس احسـاس 
شـده بـود کـه ايـن امـر باعـث سـاخت هتل 
منطقـه  ايـن  در  فـارس  بین المللـی خلیـج 
شـد کـه متاسـفانه بـرای سـال های طوالنی 
بـال اسـتفاده مانـده بـود؛ حـال منطقـه ويژه 
اقتصـادی خلیـج فـارس در صدد اسـت تا از 
ايـن ظرفیـت فوق العـاده اسـتفاده و آن را به 
قطب جذب توريسـت صنعتی کشـور تبديل 
کنـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی منطقـه 
ويـژه اقتصـادی خلیـج فـارس  ،حسـن خلج 
طهرانـی مديرعامـل منطقـه ويـژه اقتصادی 
صنايـع معدنـی و فلـزی خلیج فـارس اذعان 
داشـت: بـا توجه بـه اينکـه عمده مسـافرانی 
ورودی بـه شـهر بندرعبـاس افردی هسـتند 
کـه در صنايـع غـرب اين شهرسـتان فعالیت 

دارنـد  بـرای اين قشـر بـه صرفه تر اسـت که 
در نزديکـی محل فعالیت خود اقامت داشـته 
باشـند؛ اين مسـئله باعث شـد تا منطقه ويژه 
خلیـج فارس از پتاسـیل بسـیار خوبـی برای 

احـداث هتـل و اقامتـگاه بـر خوردار باشـد.
هتـل  سـاخت  از  سـال ها  گفـت:  وی 
منطقـه  ايـن  در  فـارس  بین المللـی خیلـج 
ويـژه می گـذرد کـه متاسـفانه ايـن مسـئله 
کـه برخـی از سـرمايه گذاران و صاحبان هتل 
در طـول ادوار مختلـف از ماهیـت و فلسـفه 
خلیـج  بین المللـی  هتـل  سـاخت  وجـودی 
بـود  باعـث شـده  نبوده انـد  فـارس مطلـع  
تـا آنطـور کـه بايـد از ايـن ظرفیت اسـتفاده 
سـرمايه گذاری  بـا  خوشـبختانه  کـه  نشـود 
شـرکت تـوکان صنعـت اسـپادانا ايـن هتـل 
مجـدد  راه انـدازی  کـه  گرفـت  تـازه  جانـی 
ايـن هتـل عـالوه بـر اعتبـار بخشـیدن بـه 
برنـد منطقـه ويژه خلیـج فارس، باعـث راکد 
نماندن و احیا اين سـرمايه ملی خواهد شـد.  
خلـج طهرانـی ادامـه داد: عملیـات احیا هتل 
بین المللـی خلیـج فارس در سـه فـاز تعريف 
شـده اسـت، فـاز اول آن کـه راه انـدازی سـه 
طبقـه و مشـاعا ت بـرای بهـره بـرداری اولیه 
را در برنامـه دارد بـا پیشـرفت ٨٠  درصـدی 
همـراه بـوده اسـت و هـم اکنـون در مرحلـه 

اجـرای دکـور و تزيیـن قـرار دارد، ايـن سـه 
طبقه شـامل ٦4  اتاق هسـتند که امیدواريم 
تـا دو مـاه آينده ايـن واحدها بـه بهره برداری 
برسـند، ناگفتـه نمانـد همزمـان با بازسـازی 
ايـن ٦4 واحـد، در طبقات ديگـر نیز عملیات 
بازسـازی و تعمیـرات در حـال انجـام اسـت.

اقتصـادی خلیـج  مديرعامـل منطقـه ويـژه 
فـارس اضافـه کرد: در فاز دوم اين پروژه سـه 
طبقـه بعـدی را راه انـدازی خواهد شـد و  فاز 
سـوم شـامل احداث يك مجتمع گردشگری 
کـه شـامل سـفره خانه سـنتی، پـارک بازی، 
پـارک آبـی و..، اسـت خواهد بود کـه با توجه 
بـه نیاز سـنجی هايی کـه در غرب شهرسـتان 
صـورت گرفـت عامـه مـردم می تواننـد ايـن 
امکانـات اسـتفاده کننـد. وی اذعـان داشـت: 
توجـه  بـا  و  سـرمايه گذاران  بررسـی   طبـق 
اقدامـات و برنامه هايـی که قرار اسـت در اين 
هتـل انجـام شـود بـه ويـژه افتتاح فاز سـوم 
تاسـیس مجتمـع گردشـگری در غـرب  و  
شهرسـتان، مـدت زمـان بازگشـت سـرمايه 
اولیـه  ايـن پـروژه دو سـال پیش بینی شـده 
اسـت. خلـج طهرانـی گفـت: طبـق برنامـه  
زمانـی کـه سـرمايه گذار ارائـه داده بـود بنـا 
شـد تـا اين پـروژه در عیـد فطر سـال جاری 
بـه افتتـاح برسـد امـا شـیوع بیمـاری کرونـا 

خريـد مصالح بـا  را با مشـکالتی مواجه کرد 
و کار بـا توقـف همـراه شـود و ايـن مسـئله 
باعث شـد تـا اتمام پروژه سـه ماه  بـه تاخیر 
افتـد. وی بـه اسـتخدام و آمـوزش نیروهـای 
بین المللـی  هتـل  در  کار  بـرای  متخصـص 
خلیـج فارس اشـاره و عنـوان کـرد: از حدود 
چهـار ماه پیـش جذب نزديك بـه ٨٠ درصد 
از نیروهـا صـورت گرفتـه اسـت کـه بالـغ بر 

9٠ درصـد آن هـا را نیروهـای بومی تشـکیل 
می دهنـد

در پـروژه بازسـازی هتـل خلیج فـارس۳٥٠ 
نفـر مشـغول بـه کار مـی شـوند کـه در فـاز 
اول ٨٠ نفـر و در فـاز دوم بـرای ١2٠ نفـر 
اشـتغالزايی صـورت گرفتـه اسـت. همچنین 
در فـاز سـوم نیـز ١٥٠ نفـر ديگـر بـه کار 

مشـغول خواهنـد شـد.

new
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اتمین نیاز صنایع معدین به آب، اب رومنایی از » َاَبر پروژه« انتقال آب خلیج فارس
»اَبـَـر پــروژه« انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه 
فــالت مرکــزی ایــران از جملــه  طرح هــای کالن 
ملــی اســت کــه بــا هــدف تامیــن آب مصرفــی 
در بخــش صنعــت و ســپس شــرب طراحــی 

شــده اســت.
ــط  ــل از رواب ــه نق ــه ب ــدن نام ــزارش مع ــه گ ب
عمومــی ایمیــدرو، هــدف عمــده طــرح، شــیرین 
شــده،  زدایــی  نمــک  آب  انتقــال  و   ســازی 
ــه  ــارس ب ــج  ف ــال از خلی توســط ســه خــط انتق
و  کرمــان  هرمــزگان،  هــای  اســتان  صنایــع 
یــزد، تامیــن بخشــی از نیازهــا و مصــارف آب 
بهره بــرداری  حــال  در  تولیــدی  مجتمع هــای 
معدنــی  مجتمع هــای  توســعه  طرح هــای  و 
و  سرچشــمه  مــس  گهــر،  گل  صنعتــی،  و 
ــو اســت. مســیر خــط انتقــال از غــرب  چادرمل
آب  تامیــن  از  بعــد  و  شــروع  بندرعبــاس 
ــه طــرف  ــی و صنعتــی گل گهــر ب مجتمــع معدن
مجتمــع مــس سرچشــمه ادامــه یافتــه و در 
ــی اســتان  ــه صنایــع فــوالدی و معدن نهایــت ب

یــزد منتهــی می شــود.

راهبری ایمیدرو و سهامداری شرکت های بزرگ
ایــن پــروژه بــا راهبــری ایمیــدرو اســت و 
ــو  شــرکت هــای گل گهــر، ملــی مــس و چادرمل
هســتند.  بــزرگ  طــرح  ایــن  ســهامداران 
قطعــه نخســت انتقــال آب از تاسیســات آب 
شــیرین کــن گل گهــر بــه طــول 3٠٠ کیلومتــر 
ــر  ــال از گل گه ــه دوم انتق ــود. قطع ــد ب خواه
ــر  ــول ١٥٠ کیلومت ــه ط ــمه ب ــس سرچش ــه م ب
مــس  از  انتقــال  ســوم  قطعــه  همچنیــن  و 
سرچشــمه تــا صنایــع فــوالدی اردکان 36٠ 
ــو  ــی چادرمل ــع معدن ــر و انشــعاب صنای کیلومت
١٥٠ کیلومتــر خواهــد بــود. ایــن گــزارش مــی 
افزایــد، در بخــش تاسیســات آب شــیرین کــن 
در فــاز نخســت بــه مقــدار ١٨٠ میلیــون متــر 
مکعــب در ســال و ظرفیــت تولیــد آن ســاالنه 

ــود. ــد ب ــب خواه ــر مکع ــون مت 6٥٠ میلی
سرمایه گذاری بیش از 11 هزار میلیارد تومانی

جهــت  شــده  پیش بینــی  ســرمایه گذاری 
اجــرای ایــن طــرح بــزرگ ملــی بالــغ بــر ١١ 

اســت. تومــان  میلیــارد  هــزار 

پیام دکرت خلج طهراین به مناسبت روز جهاین کار و کارگر

سیاست توسعه ای ایمیدرو زمینه رسمایه گذاری ۴ میلیارد 
دالری در منطقه اقتصادی خلیج فارس را فراهم کرد

واژه »کارگـر« همـواره بـا تـالش، زحمـت، پاکدسـتی و از 
خود گذشـتگی همـراه بوده اسـت. ايـن کارگران هسـتند 
کـه جامعـه  را پويـا و اقتصـاد کشـور را بـه سـمت توسـعه 
پیش خواهنـد رانـد و در شـرايط اقتصـاد مقاومتـی با تکیه 
بـر زور بـازو و تـوان علمـی خـود يـك تنـه چـرخ اقتصـاد 

کشـور را بـه گـردش در خواهنـد آورد.
جامعـه کارگری ثابت کرده اسـت که در هر زمـان و در هر 
شـرايط و جايـگاه شـغلی که باشـد گـوش به فرمـان رهبر 
خـود، در جبهـه اقتصاد و برای سـرفرازی ايـران و ايرانی از 
هیـچ تالشـی دريـغ نکـرده و همـواره با همت و تـالش در 
راسـتای نمايـش جايگاه مقدس خـود  و عزت ملـت ايران 

قدم برداشـته است.
در سـالی کـه گذشـت ما شـاهد تـالش بی وقفه اين قشـر 
تولیـد«  زحمت کـش در راسـتای تحقـق شـعار »رونـق 
بوديـم. 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 گذشـتگی های کارگـران ايـن مـرز و بوم بر دسـتان 
زحمت کششـان بوسـه بنشـانیم تـا هـر چنـد ناچیـز و بی 

مقـدار، ذره از دريـای محبـت آنـان را جبـران نمائیـم. 
»کارگـر« سـر فراز و اسـتوار باش که  سـر بلنـدی ايران در 

گرو همت توسـت.
خلـج طهرانی - مديرعامل شـرکت منطقه ويـژه اقتصادی 

خلیـج فارس

سیاسـت افزايـش جـذب سـرمايه گـذار توسـط ايمیـدرو 
در منطقـه ويـژه اقتصـادی خلیـج فـارس، تاکنـون سـبب 
سـرمايه گـذاری 4 میلیارد دالری بخـش خصوصی در اين 
منطقه شـده اسـت. بنابر اعالم مسـووالن منطقه اقتصادی 
خلیـج فـارس، اين میزان سـرمايه زمینه اشـتغال برای ١٠ 

هـزار نفـر را فراهم کرده اسـت. 
بـه گـزارش معدن نامـه از روابـط عمومی ايمیـدرو ، جذب 
سـرمايه گذاران در بخـش هـای بـرق و آب باعـث شـده تا 
سـرمايه گذار بیشـتری در حـوزه صنايع فـوالدی و فلزی و 

پتروشـیمی وارد اين منطقه شـوند.
در حـال حاضـر کنسرسـیوم تولیـد ١٠ میلیون تـن فوالد 
در منطقـه ويـژه، کلیـد خـورده اسـت و زيـر سـاخت ها 
بـرای تولیـد و تحقـق اينگونـه برنامه های توسـعه ای برای 

شـرکت های تولیدکننـده در حـال تکمیـل اسـت.
جهش تولید فوالد سازان در منطقه خلیج فارس

در سـايت های جنوبـی و میانـی منطقـه، آب و بـرق مورد 
نیـاز فوالدسـازانی همچـون صبـا فـوالد، فوالد هرمـزگان، 

مادکـوش و فـوالد کاوه در ايـن محدوده مسـتقر شـده اند.
تامیـن زيرسـاخت هـا موجب شـده اسـت تا به طـور مثال 
شـرکت مادکـوش بـا ظرفیـت 2.٥ میلیـون تن بـه چرخه 
تولید وارد شـود. همچنین شـرکت فوالد کاوه ١.2 میلیون 
تـن بـه ظرفیـت تولیـد خـود اضافـه کـرده اسـت و فوالد 
هرمـزگان نیـز در حـال انجام طـرح توسـعه در اين منطقه 

است.
بـا توجه به اسـتقرار صنايـع بزرگی نظیر فـوالد، آلومینیوم 
و سـاير صنايـع، ايـن منطقـه بـه قطـب صنعـت فـوالد، 
آلومینیـوم، آنـد، تخلیـه و بارگیـری مواد معدنـی و نفتی و 

انـرژی بـرق تبديل شـده اسـت.

شركت گندله سازی مادكوش
زيـر مجموعه گروه گسـترش سـرمايه گـذاری بین المللی 
ارزش در سـال ١۳٨4 در منطقـه ويـژه اقتصـادی صنايـع 
معدنـی و فلـزي خلیج فارس تاسـیس و پـروژه ايجاد واحد 
تولید گندله سـنگ آهـن مادکوش در زمینی به مسـاحت 
۳۷ هکتـار بـا ظرفیـت تولیـد ٥,٠٠٠,٠٠٠ تـن در سـال 

طـی دو فـاز طراحـی گرديـده کـه فـاز اول ايـن طـرح بـا 
ظرفیت 2,٥٠٠,٠٠٠ تن در سـال، به بهره برداری رسـیده 
و  همزمـان با اجرای اين فاز کلیه زيرسـاختهای مشـترک 
بیـن دو فـاز نیـز سـاخته و تکمیل شـده اسـت. تکنولوژی 
 مورد اسـتفاده در اين طرح روش آلیس چالمرز می باشـد.

 تولید اولین محصول کارخانه گندله سازی مادکوش در بندرعباس
 آغاز بهره برداری از فاز اول مجتمع گندله سازی در شرکت فوالد مادکوش

 با ظرفیت تولید 2/5 میلیون تن گندله در سال
 تحولی بزرگ در زنجیره تولید فوالد کشور

 بزرگترین گندله سازی بخش خصوصی کشور در سال جهش تولید و 
 مصادف با روز جهانی کارگر

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

 ورود مجتمع فوالد مادکوش به چرخه تولید

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

 تولید راه اندازی راه اندازی شد
 سرمایه گذاری 100 درصدی بخش خصوصی

 بزرگترین سرمایه گذاری بخش خصوصی  استان در حوزه معدن و صنایع 
 معدنی

 تحقق هدف تولید سالیانه 10 میلیون تن فوالد در استان هرمزگان

 این تحقق یک رویا است 

 دفتر مرکزی: تهران، میرداماد، بین نفت و پل مدرس، پالک۲47
 9-۲64۲1003-0۲1 و 0۲1-۲6413606

info@maadkoush.com                                                                  https://maadkoush.com 
 کارخانه : هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

076-33۵9۲۲۵1-7 
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٥منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

شماره اول  اردیبهشت ـ خرداد 99

عبدالعظیم نجیبی فینی معاون مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس:

انجام بیش از ۴ میلیارد دالر رسمایه گذاری در منطقه ویژه
و  مالـی  معـاون  فینـی  نجیبـی  عبدالعظیـم 
اقتصـادی و عضـو هیـات مديـره منطقـه ويـژه 
صنايـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس گفت: با 
اينکـه منطقـه ويـژه يك شـرکت دولتی اسـت 
امـا سـعی شـده چابـك سـازی و تسـهیل امور 
خـود را همپـای بخـش خصوصـی سـازد. زيـرا 
کـه می دانیـم اگـر وارد اين محدوده نشـويم در 
جذب سـرمايه گذار و مشـتری موفـق نخواهیم 
هـای  محدويـت  بايـد  موفقیـت  بـرای  بـود؛ 
دولتـی را کـه دسـت و پـای مـا را بسـته اند بـا 
از  بهینـه  تفسـیر  و  مديريـت  ريسـك پذيری، 

قانـون کنـار بگذاريـم.
ويـزه  منطقـه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اقتصـادی صنايـع معدنی و فلـزی خلیج فارس 
،نجیبـی تصريـح کـرد: در برخـی مواقـع نیـاز 
اسـت تا به سـمت اصـالح قوانین قـدم برداريم، 
مديـران دولتـی نیازمند ابتکار عمل هسـتند تا 
از قوانین به خوبی و به نحو احسـن در راسـتای 
پیشـبرد اهـداف اسـتفاده کننـد؛ شـايد تفاوت 
مديريـت در بخـش دولتـی و خصوصـی در اين 
مقولـه اسـت کـه عملکـرد آن هـا را متفـاوت 

اسـت. نموده 
سـرمايه گذار  جـذب  داشـت:  اظهـار  وی 
تـا  می شـود  باعـث  آب  و  بـرق  قسـمت  در 
سـرمايه گذار بیشـتری در حـوزه صنايع فوالدی 
و فلـزی و پتروشـیمی وارد منطقـه شـوندو هم 
اکنـون در حـال آمـاده سـازی زير سـاخت های 
اين مسـئله هسـتیم، خوشـبختانه کنسرسیوم 
تولیـد ١٠ میلیـون تـن فـوالد در منطقـه ويژه 
کلیـد خورده اسـت و در حال گام برداشـتن در 
اين مسـیر  هسـتیم و مـا وظیفه داريـم که زير 
سـاخت ها را بـرای تولیـد و تحقق ايـن برنامه ها 

بـرای شـرکت های تولیدکننـده مهیـا کنیـم.

عضـو هیئـت مديـره منطقـه ويـژه اقتصـادی 
سـايت های  در  کـرد:  تشـريح  فـارس  خلیـج 
جنوبـی و میانـی آب و بـرق مـورد نیـاز تامیـن 
شـده اسـت و زيرسـاخت های موردنظـر مهیـا 
بـوده , شـرکت هايی ماننـد صبافـوالد، فـوالد 
هرمـزگان، مادکـوش و فـوالد کاوه مسـتقر در 
ايـن قسـمت بـوده و تقريبـا در ايـن سـايت ها 
زمیـن بـرای واگذاری وجـود ندارد کـه با وجود 
شـرکت ها  خوشـبختانه  زيرسـاخت ها  ايـن 
باشـند  داشـته  خوبـی  تولیـدات  توانسـته اند 
به طـور مثـال مادکـوش بـا ظرفیـت دو و نیـم 
میلیون تن به چرخه تولید وارد شـد و شـرکت 
فـوالد کاوه ١/2 میلیـون تـن بـه ظرفیـت خود 
خواهـد افـزود و فـوالد هرمـزگان نیـز در حـال 

انجـام طـرح توسـعه در ايـن منطقـه اسـت. 
وی ادامه داد: در رابطه با سـايت توسـعه منطقه 
نیـز برای تامین آب، برق، گاز و زيرسـاخت های 
آن در حـال عقـد قـرارداد هسـتیم همچنین با 
مـدل پیشـنهادی کـه ارائـه شـد در پـی حـل 
مشـکل تسـطیح سـايت توسـعه هسـتیم کـه 
در ايـن مـدل بـا مشـارکت بخـش خصوصـی 
را  مناقصـه  اسـناد  فـروش،  و  تسـطیح  بـرای 
آمـاده کرده ايـم کـه در ايـن راسـتا زوم هايـی را 
در ايـن سـايت تعريـف می کنـد. عضـو هیـات 
مديـره منطقـه ويـژه خلیج فـارس اضافـه کرد: 
بخـش خصوصی اقدام به انجام تسـطیح در اين 
سـايت خواهـد کرد و بـا همکاری ايـن بخش با 
منطقـه ويـژه هر کدام سـهم خود را بـه فروش 
می رسـانند کـه ايـن مسـئله دو مزيـت را بـه 
همـراه خواهـد داشـت که شـامل تامیـن منابع 
مالـی و انجـام عملیـات بازاريابی توسـط بخش 

خصوصـی خواهـد بود. 
وی اذعان داشـت: يکی از رسـالت های اصلی ما 

بـه عنـوان صنايع مسـتقر در غـرب بندرعباس 
منافـع   از  ؛ همانطـور کـه کشـور  اسـت  ايـن 
منطقـه ويـژه منتفـع می شـود، بـی شـك بايد 
مـردم و افرادبومـی کـه در نزديکی ايـن صنايع 
سـاکن هستند  سـهم بیشـتری از آن ها داشته 
باشـند بطـوری کـه ايـن منفعـت در زندگـی 
روزمـره آن هـا ملمـوس باشـد؛ اين مسـئله غیر 
قابـل انـکار اسـت کـه بنگاه هـای صنعتـی کـه 
در منطقـه فعـال هسـتند  تاثیراتـی بـر محیط 
افزايـش هزينـه  و  ترافیـك جـاده ای  زيسـت، 
خدمـات بـه دلیـل ورود جمعیـت عظیمـی از 
فعـال در صنايـع، بر شـهر بندرعبـاس خواهند 

داشت.
نجیبـی ادامه داد: در نتیجه ما بايد سـعی کنیم 
تـا مردمـی کـه در جـوار صنايع سـکونت دارند 
از مزايـای اسـتقرار ايـن صنعت منفعـت ببرند، 
زمانـی کـه ايـن اتفـاق رخ دهـد قطعـا توسـعه 
خـود صنعـت را نیـز به همـراه خواهد داشـت؛

وی بـا بیـان اينکـه  حدود چهـار میلیـارد دالر 
در منطقـه ويـژه خلیـج فـارس سـرمايه گذاری 
شـده اسـت اظهـار داشـت  اشـتغالزايی بـرای 
حـدود ده هـزار نفـر را در پی داشـته اسـت اگر 
تعـداد هرخانـوار را عـدد سـه در نظـر بگیريـم، 
می تـوان گفـت در واقـع ۳٠ هزار نفـر از منطقه 
ويـژه ارتـزاق می کننـد که بـا توسـعه، اين عدد 
بـه بالـغ بـر ٦٠ هـزار نفر خواهـد رسـید. عضو 
هیئـت مديـره منطقـه ويـژه اقتصـادی صنايع 
معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس گفـت: يکـی از 
عمده مشـکالت شـهری در بندرعباس مسـئله 
پسـاب تصفیـه شـده در تصفیه خانـه اين شـهر 
اسـت همچنیـن بـا توجـه بـه طبیعت خشـك 
کشـور، يکـی از راه ها جايگزين بسـیار مناسـب 
بـرای جلوگیـری از برداشـت آب درياها و منابع 

تصفیه شـده  پسـاب  از  اسـتفاده  زمینـی  زيـر 
فاضالب هـا اسـت تـا دوبـاره ايـن آب پـس از 
عملیـات تصفیـه بـه چرخه مصـرف باز گـردد. 
پسـاب  مشـکل  حـل  مـا  کـرد:  تشـريح  وی 
تصفیه شـده تصفیه خانـه فاضـالب بندرعبـاس 
را يکـی از رسـالت های خـود در راسـتای انجام 
مسـئولیت اجتماعـی منطقـه ويـژه می دانیـم 

کـه در همین راسـتا نیـز اقدامات موثـری را به 
انجـام رسـانیده ايم و در حـال حاضـر در مرحله 
مذاکـرات قیمتـی و ارائـه مدل هـای مالـی قرار 
داريـم تـا بتوانیـم مجوزهـای الزم را اخذ کنیم 
انتقـال  کـه در پـی آن سـرمايه گذار خطـوط 
پسـاب را به منطقـه ويژه انتقال دهـد تا پس از 

تصفیـه در اختیـار صنايـع قـرار گیرد.

عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس عنوان کرد؛

انقالیب تکرار نشدین در حوزه محیط زیست استان هرمزگان
عضـو هئیـت مديـره منطقـه ويـژه اقتصـادی 
صنايـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس بـا بیان 
اينکـه مجموعـه منطقه ويـژه اقتصـادی خلیج 
فـارس با توجـه به اهـداف و برنامه هـای تدوين 
شـده در سـال 99 برای تحقق و اجرای منويات 
مقـام معظم رهبری در راسـتای جهـش تولید، 
ماننـد سـايروزارتخانه ها و سـازمان ها و کـه در 
راسـتای تحقـق ايـن شـعار گام بـر می دارنـد، 
بـرای تامیـن زيرسـاخت ها در راسـتای جـذب 
تولیـد  در  جهـش  و  افزايـش  و  سـرمايه گذار 
صنايع مسـتقر در منطقـه، پروژه انتقال پسـاب 
تصفیه خانـه بندرعبـاس را بـه عنـوان يکـی از 
اولويت هـای مهـم کاری خـود قـرار داده اسـت.

بـه گـزارش معدن نامه به نقـل از روابط عمومی 
منطقـه ويـژه اقتصـادی خلیـج فارس ، شـهروز 
شـجاعی گفـت براسـاس بنـد دو صورتجلسـه 
شـورای حفاظـت از منابـع اب اسـتان هرمزگان  
مقـرر گرديدانتقال پسـاب فاضـالب بندرعباس 
بـه منطقـه ويـژه اقتصادی خلیـج فـارس برای 
اسـتفاده صنايع غرب و پااليشگاه بندرعباس در 
دسـتور   منطقـه ويـژه قرار گرفت  کـه در حال 
حاضـر بـا پیگیـری  مسـرانه اين مهـم در حال 
رصـد اسـت  که میتوانـد عالوه بـر   مزيت هايی 
بـرای منطقـه ويژه به همـراه دارد   برای  شـهر 
بندرعبـاس نیز بسـیار حائز اهمیـت خواهد بود.
فاضـالب  پسـاب  ورود  مشـکل  گفـت:  وی 

بندرعبـاس بـه دريا سـالیان طوالنی يکـی از پر 
چالش تريـن معضـالت شـهری اين شهرسـتان 
بـود که بـوی نامطبـوع آن در اطـراف خورهای 
شـهر بـه ويـژه خـور گورسـوزان و همچنیـن 
بندرعبـاس  سـاحل  بـه  کـه  نازيبايـی  چهـره 
داده بـود باعـث نارضايتـی شـهروندان و يکـی 
از اساسـی ترين مطالبـات آن هـا در سـال های 
متمـادی بـوده اسـت. شـجاعی اذعـان داشـت: 
می تـوان گفت ورود اين فاضالب ها به سـاحل و 
خورهای سـطح شهر يکی از مشکالت اساسی و  
ريشـه دار شـهر بندرعباس  بوده اسـت که امید 
اسـت بـا رويکرد مثبتی کـه اسـتاندار هرمزگان 
و رياسـت هیـات عامـل سـازمان ايمیـدرو در 
ايـن راسـتا دارنـد، شـاهد اتفاقـات خوش حـال 
کننده ای در اين حوزه باشـیم که در حال حاضر 
نیـز پیگیری ها در حال انجـام و اقدامات موثری 
صـورت گرفتـه اسـت  و بـه زودی شـاهد انعقاد 
قـرارداد و شـروع عملیات اجرايـی خواهیم بود . 
وی  بـا بیـان اينکه چالش های زيسـت محیطی 
ايـن پـروژه حـل خواهـد شـد و ايـن آب بـه 
چرخـه تولید خواهد آمد اظهار داشـت  پسـاب 
جمع آوری شـده در شـبکه فاضالب بندرعباس 
تـا سـقف ٨٠ هزار متـر مکعب در روز می رسـد 
کـه خط انتقالی حـدود 22 کیلومتر برای آن در 
نظر گرفته شـده اسـت؛ ايسـتگاه پمپاژی که در 
تصفیه خانـه بندرعبـاس قرار گرفته پسـاپ را به 

مخـزن ١٠ هزار متر مکعبی پمپـاژ می کند و از 
آنجـا بـه صـورت صقلی به سـمت منطقـه ويژه 

خواهد رسـید.
شـجاعی اضافـه کـرد: منطقـه ويـژه اقتصـادی 
خلیـج فـارس امیـد دارد بتوانـد ايـن پـروژه را 
بـا شـرکت  سـرمايه گذاری کـه در سـال 94 
بـا آبفای اسـتان قـرارداد تضمینی انعقـاد کرده 
و بـا ارائـه يـك پکیـج يـك پارچـه کـه شـامل 
تصفیـه مقدماتـی، انتقـال، تصفیـه تکمیلـی و 
بهره بـرداری  بـه  پسـاب،  ايـن  شیرين سـازی 
برسـاند و آب مورد نیـاز صنايع غرب بندرعباس 

را تامیـن کنـد.
مشـاور ارشـد اجرايـی  منطقـه ويـژه خلیـج 
فـارس ادامـه داد: حـدود ٦٠٠ میلیـارد تومـان 
بـرای پـروژه انتقال پسـاب فاضـالب بندرعباس 
بـا کیفیـت اسـتاندارد تخلیه به ابهای سـطحی  
منطقـه ويـژه سـرمايه گذاری خواهـد شـد کـه 
پـروژه  بـر  نهايـی  سـرمايه گذاری  عـدد  ايـن 
نیسـت؛ بـرای بررسـی دقیـق ايـن مسـئله بايد 
طرح مالی سـرمايه گذار توسـط مشـاوران مورد 
بازبینـی قـرار گیـرد کـه مسـئولیت اين پـروژه 
کـه  انديـش«  ژرف  بـه شـرکت »تالش گـران 
بـه صـوزت تخصصـی در زمینـه طراحـی مالی 
پروژه هـای تامیـن آب فعالیـت و در ايـن زمینه 
روزمـه درخشـانی دارنـد، سـپرده شـده اسـت.

شـهروز شـجاعی خاطرنشـان کرد: پروژه انتقال 

پسـاب فاضـالب بندرعبـاس بـا بازخورد بسـیار 
خوبـی از طرف اذهان عمومـی و فعالین محیط 
زيسـتی همـراه شـد و امیـدی در دل مـردم 
خونگـرم ونجیـب بندرعبـاس  بـرای حـل ايـن 
مشـکل بـه وجود آمـد که با اجـرای ايـن پروژه 
بخش عمده ای از مشـکالت فاضالب بندرعباس 

حـل خواهد شـد.

وی بیـان داشـت: البتـه  ناگفتـه نماند در شـهر  
بندرعبـا س شـبکه فاضـالب شـهری بصـورت 
کامـل ايجاد نشـده اسـت کـه اين امر بـه دلیل 
وجود بافت فرسـوده شـهری و نوع سـاختار آن 
اسـت که اجـازه تکمیـل ايـن پـروژه را نخواهد 
داد و بـرای تکمیل سیسـتم فاضـالب، ابتدا بايد 

مشـکالت شـهری ايـن بخش مرتفع شـود.

new
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معاون برنامه ریزی و توسعه:
اب تسطیح و تکمیل سایت توسعه؛ گامهای بلند منطقه ویژه در جذب رسمایه گذاران جدید

بــا تکمیــل ظرفیــت ســايت قديــم منطقــه 
بــرای  فــارس،  اقتصــادی خلیــج  ويــژه 
ســرمايه گذارن  بیشــتر  هرچــه  جــذب 
و تحقــق شــعار جهــش تولیــد در ايــن 
منطقــه، ســايت توســعه منطقــه ويــژه 
اقتصــادی خلیــج فــارس بــا مســاحت بالــغ 
بــر دو هــزار و ٥٠٠ هکتــار در حــال تجهیــز 

و احــداث زيــر ســاخت ها اســت.
ــزی  ــاون برنامه ري ــی مع محمــد جــواد محب
ــع  ــژه اقتصــادی صناي ــه وي و توســعه منطق
ــان  ــا بی ــارس ب ــج ف ــزی خلی ــی و فل معدن
اينکــه رســالت اصلــی منطقــه ويــژه جــذب 

ــوص  ــد بخص ــه تولی ــرمايه گذار در زمین س
ــرای  ــالش ب ــت، و ت ــر اس ــرژی ب ــع ان صناي
ــژه  ــه وي ــعه منطق ــايت توس ــدازی س را ه ن
خلیــج فــارس اشــاره و اذعــان کــرد: ســايت 
ــغ  ــاحتی بال ــا مس ــه ب ــن منطق ــم اي قدي
بــر دو هــزار و ١٠٠ هکتــار  عملیاتــی و 
شــرکتهای ســرمايه گــذار در حــال اجــرا يــا 
بهــره بــرداری طــرح هــای  مــورد نظــر مــی 

باشــند 
ــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه ويــژه  ب
ــه داد:  ــارس ، وی ادام ــج ف ــادی خلی اقتص
بــا توجــه بــه تکمیــل ظرفیــت ســايت 

قديــم، شــرکت منطقــه ويــژه خلیــج فــارس 
مطالعاتــی را بــرای گســترش و توســعه 
ــن  ــق اي ــه طب ــام داد ک ــژه انج ــه وي منطق
ــاحت  ــه مس ــی ب ــد زمین ــا ش ــات بن مطالع
ــار در شــمال و غــرب  دو هــزار و ٥٠٠ هکت
شــمال  قســمت  يعنــی  فعلــی  ســايت 
پااليشــگاه و دامنــه کوهــای پــوالدی، بــرای 
ايجــاد ســايت توســعه در نظــر گرفته شــود.

محبــی اضافــه کــرد: بعــد از اينکــه مراحــل 
بــرای  مناطــق  عالــی  شــورای  قانونــی 
ــن ســايت پشــت ســر گذاشــته  احــداث اي
آماده ســازی  بــرای  برنامه ريزی هــا  شــد 
فراهــم  و  ســرمايه گذاری  بــرای  ســايت 
ــت،  ــورت گرف ــی ص ــات گمرک آوردن امکان
طــرح احــداث جــاده و ديــوار پیرامــون 
ــعه  ــايت توس ــی در س ــرح اجراي ــن ط اولی
منطقــه ويــژه خلیــج فــارس بــود کــه هــم 
ــه  ــروژه ب ــن پ اکنــون حــدود 9٥ درصــد اي

ــت.  ــیده اس ــام رس اتم
معــاون برنامه ريــزی و توســعه منطقــه ويــژه 
خلیــج فــارس بــا بیــان اينکــه بعــد از اتمــام 
ــاخت ها  ــر س ــی زي ــی مابق ــروژه ديوارکش پ
ماننــد آب، بــرق و گاز نیــز احــداث خواهــد 
مــورد  آب  از  قســمتی  افــزود:  شــد، 
نیازســرمايه گذاران در ســايت توســعه، از 
طريــق پــروژه انتقــال پســاب تصفیــه شــده 
ــاس تامیــن خواهــد شــد. فاضــالب بندرعب

ــعار  ــذاری  ش ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــی ب محب
ســال »جهــش تولیــد«، اظهــار داشــت : اين 
ــا فراهــم ســاختن  ــا ب منطقــه ســعی دارد ت
هرچــه بهتــر و بیشــتر زيرســاخت ها شــرايط 

ــد؛  ــهیل کن ــر تس ــن ام ــق اي ــرای تحق را ب
اولیــن قــدم بــرای جهــش تولیــد در منطقــه 
ويــژه اقتصــادی خلیج فــارس فراهــم آوردن 
ســرمايه گذاری  جهــت  مناســب  بســتر 
ــن  ــدا از زمی ــتر در ابت ــن بس ــه اي ــت ک اس

شــروع خواهــد شــد. 
محمــد جــواد محبــی ادامــه داد: در همیــن 
ــن  ــطیح زمی ــرای تس ــی ب ــتا برنامه هاي راس
ــال  ــژه در ح ــه وي ــعه منطق ــايت توس در س
ــه تســطیح حــدود ٥٠٠  ــری اســت ک پیگی
هکتــار از ازاضــی ســايت و ايجــاد پــل 
ــايت  ــم و س ــايت قدي ــان س ــی می دسترس
ــه  ــن منطق ــات اي ــه اقدام ــد، از جمل جدي
ويــژه  همــگام بــا جهــش تولیــد و در 
جهــت ايجــاد بســتر مناســب بــرای تســهیل 
امــورات شــرکت های تولیــدی و جــذب 

ســرمايه گذاران جديــد اســت.
گفــت:  توســعه  و  برنامه ريــزی  معــاون 
ــج  ــژه اقتصــای خلی ــه وي ــای منطق برنامه ه
ــرای تحقــق شــعار جهــش تولیــد  ــارس ب ف
تنهــا مختــص ســايت توســعه نیســت 
و منطقــه ويــژه خلیــج فــارس در نظــر 
بــا  قديــم  ســايت  بخش هــای  در  دارد 
ــت  ــده اس ــام ش ــه انج ــی ک برنامه ريزی هاي
زيــر ســاخت  های کارخانجــات فعلــی را 
افزايــش دهــد تــا ايــن واحدهــای تولیــدی 
ــرای  از نهايــت پتانســیل  و ظرفیــت خــود ب

ــد. ــتفاده کنن ــد اس ــش تولی افزاي
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا طــرح ارتقــا  
و  اســکله  بهره بــرداری شــامل  سیســتم 
واگن برگردان هــا را مــد نظــر قــرار داده ايــم 

کــه ايــن سیســتم بايــد نوســازی و بهســازی 
شــود، اســناد مناقصــه ايــن اقدامــات آمــاده 
اســت و در حــال پیگیــری بــرای اجــرا 
ــاری  ــال ج ــا در س ــن طرح ه ــداث اي و اح

هســتیم. 
محبــی اضافــه کــرد: طبــق برنامه ريزی هــای 
انجــام شــده در دراز مــدت تولیــد فــوالد در 
ــن  ــون  ت ــر ١٠ میلی ــغ ب ــژه بال ــه وي منطق
ــر  ــه ام ــیدن ب ــرای رس ــید  و ب ــد رس خواه
مهــم  گســترش، توســعه و بهســازی اســکله 
منطقــه ويــژه خلیــج فــارس در جهــت 
اجــرای ايــن هــدف صــورت می گیــرد،. 
منطقــه  توســعه  و  برنامه ريــزی  معــاون 
ويــژه ادامــه داد: پــروژه توســعه پســت 
اســکله در منطقــه ويــژه ظرفیــت فعلــی ١2 
میلیــون تــن را تــا  ٦ میلیــون تــن افزايــش  
ــترش  ــا گس ــوع ب ــه در مجم ــد ک ــی باب م
ــه ١٨  ــادرات ب ــت واردات  و ص ــن ظرفی اي
ــريح  ــید؛ وی تش ــد رس ــن خواه ــون ت میلی
کــرد:  تمــام نقــل و  انتقــاالت را از کامیونــی 
ــه ريلــی تغییــر دهیــم؛ در همیــن راســتا  ب
ــده  ــام ش ــه انج ــی ک ــق برنامه ريزی هاي طب
اســت ظرفیــت واگــن برگردان هــا از ٦ تــن 
ــه  ــید ک ــد رس ــن خواه ــون ت ــه ١2 میلی ب
ــرای  ــی ب ايــن امــر پتانســیل بســیاری خوب
ــاس  ــد بندرعب ــه  مقص ــا ب ــه واگن ه تخلی
ايجــاد خواهــد. مجموعــه پــروژه واگــن 
برگــردان و گســترش اســکله بالــغ بــر ٦٠٠ 
ــده اند و  ــار ش ــن اعتب ــان تعیی ــارد توم میلی
ــکاری  ــا هم ــا ب ــن پروژه ه ــا اي ــده ت ــا ش بن
ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــی ب ــش خصوص بخ

معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و عضو هیات مدیره منطقه ویژه؛
منابع انساین مهمرتین رسمایه سازمان است

ــد، از  ــر جدي ــرو در عص ــازمان های پیش س
طريــق به کارگیــری الگوهــای پیشــرفته 
يادگیــری  انســانی،  نیــروی  توســعه 
ســازمانی و راهبردهــای توســعه و بالندگــی 
می تواننــد  کارکنــان،  قابلیت هــای 
بــا  ســازمان  آن  نیازهــای  پاســخگوی 
ــره وری  ــاال باشــند. به ســرعت و انعطــاف ب
اهــداف  مهم تريــن  از  انســانی  منابــع 
ــق  ــرو و موف ــازمان های پیش ــردی س عملک
ايــن  تحقــق  بــرای  مــی رود.  به شــمار 
ــارت،  ــش، مه ــطح دان ــای س ــدف، ارتق ه
ــه، کیفیــت، تعالــی و عملکــرد منابــع  تجرب
انســانی ضــروری اســت. بــه گــزارش معــدن 
ــه  ــی منطق ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــه ب نام
ــزی  ــی وفل ــع معدن ــادی صناي ــژه اقتص وي
خلیــج فــارس ، مهــرداد کرمــی گفــت 
ــاس  ــیده  نیازه ــوراه کوش ــوزه هم ــن ح اي
ــان  ــتعداد کارکن ــايی و اس ــازمان شناس س
بــه عنــوان ســرمايه قابــل اتــکا بــه عنــوان 
ــد  ــرار ده ــتور کار ق ــی در دس ــدف اصل ه
ــه ای کــه اســتمرا حضــور منطقــه  ــه گون ب
ــی را  ــن الملل ــی و بی ــای مل ــت ه در رقاب
تضمیــن نمايــد ودر گام دوم ايفــای مســئو 
لیــت هــای اجتماعــی اســت کــه ســطحی 
بســیار گســترده بــا توجــه بــه محــرو میــت 
ــون احســاس میشــود.  ــه در پیرام ــی ک هی
بهــره وری  و  کارآمــدی  ادامــه  در  وی 

در  اثرگــذار  پارامترهــای  مهم تريــن  از 
ــمار  ــه به ش ــك مجموع ــای ي ــداری و بق پاي
می رونــد و اظهــار داشــت بهــره وری در 
تولیــد،  همچــون  مختلفــی  حوزه هــای 
انــرژی و ... مطــرح می شــود امــا کارآمــدی 
ويژه تــری  اهمیــت  از  انســانی  نیــروی 
ــانی  ــع انس ــه مناب ــت؛ چراک ــوردار اس برخ
ــازمان ها  ــرمايه س ــن س ــه  مهم تري ــه مثاب ب
هســتند. تحقــق بهــره وری نیــروی انســانی، 
نیازمنــد رويکــرد سیســتمی بــه منابــع 
انســانی و توجــه اســتراتژيك بــه آن هاســت. 
ــع انســانی،  ــن منظــور واحــد مناب ــه همی ب
توانايی هــای  رشــد  و  تامیــن  جــذب، 

ــده دارد.  ــر عه ــانی را ب ــروی انس نی
عضــو هئیــت مديــره منطقــه ويــژه  گفــت  
نیــروی  وجــود  بــدون  مجموعــه  يــك 
انســانی، مفهومــی نــدارد و  منابــع انســانی 
بقــای  در  حیاتــی  عاملــی  به عنــوان 
بــر  و  می کننــد  نقش آفرينــی  ســازمان، 
همیــن اســاس نیــز بهبــود و افزايــش 
مســتمر بهــره وری ســازمان، مســتلزم رشــد 
نیــروی  تقويــت  و  کارکنــان  کارآيــی  و 
ــزه و  ــالش، انگی ــت. ت ــان اس ــزش آن انگی
ــذاری  ــش اثرگ ــع انســانی، نق ــت مناب رضاي
در رشــد و توســعه و موفقیــت يك ســازمان 
انگیزه هايــی  از  بايــد  درنتیجــه  دارد. 
نیــروی  يــا  محــرک  موتــور  به عنــوان 

اســتفاده  انســانی  منابــع  پیش برنــده 
ــال  ــه در ح ــان اينک ــا بی ــی  ب ــرد. کرم ک
ــرکت  ــانی ش ــای انس ــداد نیروه ــر تع حاض
از  کــه  تشــکیل می دهنــد  .٥٨٨نفــر  را 
ــمی و  ــان رس ــر کارکن ــداد، ٨۷ نف ــن تع اي
٥٠١نفــر کارکنــان قــراردادی هســتند بايــد 
خاطرنشــان کــرد کــه ســهم قابــل توجهــی 
ــژه  ــه وي از نیروهــای مشــغول کار در منطق
ــی و فلــزی خلیــج  ــع معدن اقتصــادی صناي
ــکیل  ــتان تش ــن اس ــان اي ــارس را بومی ف
ــی  ــای بس ــوع ج ــن موض ــد و همی می دهن
خوشــحالی دارد. معــاون منابــع انســانی 
منطقــه ويــژه  عنوان کــرد در ايــن معاونت، 
ــانی  ــع انس ــوزش مناب ــرای آم ــرانه ای ب س
ــای  ــت. کالس ه ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
آموزشــی متعــددی در حوزه هــای بــرق، 
ــزار  ــری و ... برگ ــه و بارگی ــك، تخلی مکانی
می شــود. ايــن کالس هــا برحســب نفــر 
ــراد  ــمت اف ــه س ــه ب ــا توج ــاعت و ب ــر س ب
ــرای  ــود. ب ــزار می ش ــا برگ ــص آن ه و تخص
برگــزاری کالس هــای آموزشــی يــاد شــده، 
دانشــگاه ها  و  آموزشــی  موسســات  بــا 
ــرای  ــن ب ــود. همچنی ــرارداد بســته می ش ق
خدمــات  کارکنــان،  در  انگیــزه  ايجــاد 
گرفتــه  نظــر  در  آن هــا  بــرای  رفاهــی 
خدمــات  ايــن  جملــه  از  اســت.  شــده 
ــه ســفر، عیــدی در  ــه هزين ــد ب رفاهــی باي

مناســبت های مختلــف ملــی و مذهبــی، 
ــرارداد  ــدان، ق ــل فرزن ــه تحصی کمك هزين
ــت  ــی جه ــالن های ورزش ــا س ــترک ب مش
ــا  ــرد. ب ــاره ک ــان و ... اش ــتفاده کارکن اس
ــه،  ــانی مجموع ــع انس ــزه مناب ــت انگی تقوي
ــا را  ــن نیروه ــتر اي ــه بیش ــر چ ــی ه بازده
ــواده  ــه خان ــن روحی ــال دارد. همچنی به دنب
ــورت  ــد و به ص ــاداب می کن ــان را ش کارکن
ــر  ــی، موث ــش کارآي ــر مســتقیم در افزاي غی

ــود. ــد ب خواه
کرمــی در پايــان گفــت برنامــه ريــزی 

ــل  ــه حاص ــرد ک ــاره ک ــوزه اش ــن ح در اي
تالشــهای خــود  در ارتقــا بهبــود معیشــت 
و  ويــژه   منطقــه  پیرامــون  روســتاهای 
و  کــرد  اعــالم  فرادســت  همچنیــن 
ــکاری و  ــرکتها پیمان ــان در ش ــذب جوان ج
مشــارکت آنــان در ســاختن توســعه اســتان 
ــی و  ــکالت اجتماع ــش مش ــدف کاه ــا ه ب
تغییــر آهنــگ تجــارت صــرف بــه رويکــرد 
ــا  صنعتــی  ،مشــارکت در ايجــاد وحــدت ب
ــی را  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــه ريزه برنام

ــرد ــام ب ــوان ن ــی ت م
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متدید ISO و ممیزی ها
 به صورت آنالین

راهبـری  و  توسـعه  مديـر  و   IMS کمیتـه  دبیـر 
سیسـتم ها از برگـزاری ممیـزی شـخص ثالـث و اخذ 
گواهینامـه هـای بیـن المللـی بـدون حضـور فیزيکی 
و از طريـق ارتبـاط آناليـن در منطقه ويـژه اقتصادی 

صنايـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس خبـر داد
 ISO محمـد کوهسـتانی گفـت:  هـر سـاله  تمديـد
و ممیزی هـا بـه صـورت حضـوری صـورت می گرفت 
امـا امسـال به پیشـنهاد منطقـه ويژه اقصـادی خلیج 
فـارس بـرای حفـظ سـالمتی کارکنـان ايـن امـر بـه 

صـورت آناليـن و بـر خـط انجام شـد.
وی بـا بیـان اينکـه  منطقـه ويـژه اقتصـادی صنايـع 
معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس بـه عنـوان نخسـتین 
سـازمان در اسـتان هرمـزگان تمديـد ISO و ممیزی 
هـای خـود را بـه صـورت آناليـن انجـام داد اظهـار 
 SGS شـرکت  بـا  کـه  هماهنگی هايـی  بـا  داشـت 
ايـن شـرکت در  نماينـده  سـوئیس صـورت گرفـت 
ايـران به صـورت غیر حضوری و  آناليـن منطقه ويژه 
اقتصـادی خلیـج فـارس را ممیـزی و شـاخص های 

فرايندهـا را مـورد بررسـی قـرار داد.
کوهسـتانی بـا اشـاره بـه حفـظ و  امنیـت اطالعـات 
در ايـن رخـداد، اذعـان داشـت: تمام جوانـب امنیتی 
بـرای برقراری اين ارتباط سـنجیده شـد و با بسـتری 
کـه بـر شـبکه انفورماتیـك منطقه ويـژه فراهـم آمد 

تمـام امور بـه انجام رسـید.
دبیـر کمیتـه IMS در ادامـه از اعطـای گواهینامـه 
ويـژه  منطقـه  بـه   2٠١٨ ويرايـش   ISO450001
خلیـج فـارس خبـر داد و بیـان کـرد: تـا قبـل از اين 
محقـق   OHSAS   180001 گواهینامـه  دريافـت 
شـده بـود کـه خوشـبختانه هـم اکنـون موفـق بـه 
شـديم.   2٠١٨ ويرايـش   ISO 450001 دريافـت 
وی اضافـه کـرد: در ايـن ارتبـاط آناليـن همچنیـن 
توانسـتیم استاندارهای ISO 90001 ويرايش 2٠١٥ 
 ISO ويرايـش 2٠١٥ و همچنیـن ISO 140001  و

10015 را بـا موفقیـت تمديـد کنیم.
وی بـا ابـراز خرسـندی از ايـن  رخـداد بی سـابقه در 
منطقـه ويـژه اقتصـادی خلیج فـارس گفـت  ممیزی 
و تمديـد اسـتاندارها بـه صـورت آنالين بـرای منطقه 
ويـژه يـك تجربـه جديـد و بسـیار مطلـوب بـود ، در 
همیـن راسـتا يکـی از اسـتراتژی هـای مهـم منطقه 
بیشـتر  هـر چـه  کـردن  مکانیـزه  بـر  تمرکـز  ويـژه 
فرآيندها ، اسـتفاده حداکثری از خدمـات الکترونیك 
توسـعه  و  و کارکنـان  ، کارشناسـان  بـرای مديـران 
دامنـه اينگونـه فـن آوری هـا بـه تمامـی فعالیـت ها 
بـرای کاهـش هزينـه هـا و حفـظ منابـع و افزايـش 

بهـره وری سـازمان میباشـد.
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جایگاه رسانه و روابط عمویم الکرتونیک
ــش  ــت، افزای ــتردگی جمعی ــه گس ــه ب ــا توج ب
حجــم اطالعــات و رشــد عالقه منــدی افــکار 
ــع  ــی، جوام ــتن و آگاه ــه دانس ــا ب ــی دنی عموم
فاصلــه  مکتــوب  رســانه های  از  تدریــج  بــه 
تولیــد، تکثیــر، حمــل  اوال  زیــرا  گرفته انــد 
و نگهــداری و مطالعــه ایــن رســانه ها، خــود 
بــه عنــوان یــک دغدغــه بــزرگ مطــرح اســت. 
رســانه های  تولیــد  بــرای  اینکــه  ضمــن 
مکتــوب ماننــد روزنامــه، نیــاز بــه کاغــذ اســت 
کــه بــرای تولیــد آن بایــد هــزاران درخــت 
ــی  ــن در حال ــرد. ای ــد ک ــذ تولی ــع و کاغ را قط
ــظ  ــعار حف ــورها ش ــیاری از کش ــه بس ــت ک اس
محیــط زیســت و جلوگیــری از قطــع درخــت را 
ســر داده انــد. ســومین چالــش رســانه های 
مکتــوب، فاصلــه زمانــی آن هــا از رخدادهــا 
ــاپ  ــی چ ــه زمان ــال روزنام ــور مث ــه ط ــت. ب اس
می شــود کــه ممکــن اســت یــک تحلیــل یــا 
یــک رخــداده شــرح داده شــده در آن اساســا 
بــه وقــوع نپیونــدد و شــرایط در لحظــه تغییــر 
هفته نامه هــا،  مــورد  در  چالــش  ایــن  کنــد. 
ســال نامه ها  و  فصل نامه هــا  ماهنامه هــا، 

بیشــتر صــدق می کنــد.
رســانه  و  اطالعــات  دنیــای  امــروز  دنیــای 
ــانه  ــش رس ــا نق ــی در دنی ــر کس ــت و کمت اس
می کنــد.  انــکار  را  مجــازی  شــبکه های  و 
رســانه های  طریــق  از  اطالع رســانی  ســرعت 
الکترونیــک، شــبکه های اجتماعــی و فضــای 
مجــازی بســیار بــاال اســت و بــه کســری از 
ــه  ــه اطالعــات از ایــن ســوی کــره زمیــن ب ثانی
آن ســوی کــره انتقــال می یابــد. ضمــن اینکــه 
حجــم بســیار زیــادی از داده هــا و اطالعــات 

در فضــای بســیار کوچکــی بــه انــدازه بنــد 
و  می شــوند  ذخیره ســازی  دســت  انگشــت 
وجــود  آن هــا  حمــل  بــرای  خاصــی  دغدغــه 

نــدارد.
و  دیجیتالــی  رســانه های  دیگــر  اهمیــت 
شــبکه های اجتماعــی در زندگــی بشــر خواهــان 
هــر شــرایطی  در  آســانی دسترســی  رفــاه، 
بــه طــور کــه در هــر جــا و مــکان،  اســت. 
می تــوان بــا یــک تلفــن همــراه هوشــمند و 
دسترســی بــه اینترنــت، رســانه های دیجیتــال 
را رصــد کــرد و از آخریــن اخبــار و رویدادهای 
ــردم  ــیاری از م ــد. بس ــان آگاه ش ــر جه سرتاس
بــرای  کمتــری  بســیار  وقــت  امــروزه  دنیــا 
در  ایــن  می گذارنــد.  مکتــوب  رســانه های 
حالــی اســت کــه هــر فــرد در گوشــی هوشــمند 
خــود، ده هــا رســانه دیجیتــال و شــبکه های 
اختیــار  در  اخبــار  بازتا ب دهنــده  اجتماعــی 

دارد.
روی دیگــر رســانه های دیجیتــال تاثیرگــذاری 
امــروزه  افــکار عمومــی جوامــع اســت.  بــر 
ــط  ــر توس ــک خب ــا درج ی ــانه ای ب ــای رس موج ه
تاثیرگــذاری  بــا هــدف  رســانه های مختلــف 
می شــوند  ایجــاد  عمومــی  افــکار  رونــد  بــر 
موج هــای  ایــن  کــه  می شــود  مشــاهده  و 
رســانه ای منجــر بــه ظهــور یــا ســقوط دولت هــا، 
انتخابــات و... می شــوند. نمونــه ایــن مــوج 
رســانه های  توســط  تنهــا  کــه  رســانه ای 
دیجیتــال ایجــاد شــده را می تــوان در انعــکاس 
اخبــار مربــوط بــه شــیوع کرونــا مشــاهده کــرد. 
مــوج رســانه ای ایجــاد شــده ناشــی از انتشــار 
ایــن  تلفــات  از  ناشــی  آمارهــای  و  تصاویــر 

ویــروس، باعــث ایجــاد نگرانــی در کل دنیــا 
و درنهایــت قرنطینــه یک ســوم افــراد کــره 
زمیــن بــرای جلوگیــری از شــیوع بیشــتر ایــن 

بیمــاری و کاهــش تلفــات آن شــده اســت.
معمــول  کارهــای  و  کســب  کــه  اکنــون 
دچــار اختــالل یــا کنــدی عملکــرد هســتند، 
واقعــی  معنــای  بــه  دیجیتــال  رســانه های 
خــودی نشــان داده انــد. بســیاری از افــراد در 
ــق  ــات را از طری ــار و اطالع ــا اخب ــه تنه قرنطین
در  و  می کننــد  رصــد  دیجیتــال  رســانه های 

برخــی از کشــورها، انتشــار رســانه های چاپــی 
بــه دلیــل احتمــال شــیوع کرونــا موقتــا متوقــف 
منبــع  تنهــا  شــرایط  ایــن  در  اســت.  شــده 
ــتند  ــال هس ــانه های دیجیت ــار، رس ــب اخب کس
و می تواننــد اخبــار را بــدون کــم و کاســت در 
اختیــار خواننــدگان قــرار دهنــد. در جامعــه 
ــی  ــج رســانه های دیجیتال ــه تدری ــز ب ــران نی ای
جایــی بــرای خــود دســت و پــا می کننــد و دیــر 
یــا زود، جــای رســانه های چاپــی را خواهنــد 

گرفــت.



اب كروان زندیگ كنمي
علمـی  نـام  بـا  کرونـا  ويـروس  مقدمـه: 
coronaviruses خانـواده بزرگـی از ويروسـها 
را شـامل میشـود کـه عامـل بیماريهـای از جمله 
سـرماخوردگی معمولـی تـا بیماريهـای شـديد و 
کشـنده ای چـون سـارس، مـرس و کويـد ١9 را 
شـامل میشـودکه با ايجاد عفونتهای حاد تنفسـی 
از قـدرت کشـندگی بااليـی برخـوردار میباشـد.

بیمـاری کويـد ١9 در ديماه 9٨ بـرای اولین بار از 
شـهر ووهـان چین شـیوع پیـدا کرد وبه سـرعت 
در صـدر اخبـار جهان قـرار گرفت و اثـرات زيانبار 
افـت شـاخص هـای  و  تلفـات جانـی  از  ناشـی 
اقتصـادی را بدنبـال داشـت، در اواسـط بهمن ماه 
9٨ زمزمـه هـای از انتقـال ايـن ويروس بـه ايران 
مطـرح شـد کـه در اواخـر همیـن مـاه بـا اعـالم 
مثبـت بـودن تسـت تعـدادی ازافـراد موجـی از 
نگرانـی را در کشـور ايجـاد نمـود، شـرکت فـوالد 
هرمـزگان نیزبـا محوريـت واحـد HSE و بـا رصد 
اخبـار داخل کشـور و قبل از انتشـار هشـدارهای 
رسـمی وزارت بهداشت تدابیر پیشگیرانه ای را در 

دسـتور کار خـود قـراداد .
و  ايمنـی  مديـر  صالحـی  محمـود  اکبـر  علـی 
محیط زيسـت شـرکت فـوالد هرمـزگان بـه ارائه 
گزارشـی از مهمترين فعالیت هـای صورت گرفته 
در پیشـگیری از بیمـاری کرونـا در ايـن شـرکت 
پرداخـت و  آن هـا را بـه شـرح ذيل عنـوان کرد : 
١-لغـو کلیـه همايش هـا، گردهمايی هـا  از نیمه 

دوم بهمـن مـاه 9٨ به بعد.
2-لغـو کالسـهای آموزشـی از هفتـه آخـر بهمن 
مـاه 9٨ و ارائـه برنامه آموزشـهای مجازی به واحد 

آموزش
۳-لغـو معاينـات پزشـکی از هفتـه آخـر بهمـن 
بـا پزشـك طـب کار و  بـا هماهنگـی  مـاه 9٨ 

شهرسـتان مرکزبهداشـت 
4-تشـکیل فـوری کمیتـه پیشـگیری از شـیوع 
ويـروس کرونـا همزمـان بـا اعـالم رسـمی همـه 
گیری بیماری از سـوی وزارت بهداشـت با رياست 
مديرعامـل و اخـذ تصمیمـات الزم طبق مصوبات 

صورتجلسه
٥-تـداوم برگزاری هفتگی جلسـه کمیتـه بحران 
بـا موضوع پیشـگیری و کنترل بیمـاری کويد ١9

٦-تشـکیل جلسـات بصـورت روزانه بـا واحد های 
متولـی ضدعفونـی و نظـارت و پیگیـری اقدامات 

تعريف شـده
۷-کاهـش سـاعات کاری نفـرات روزکار از ابتدای 

اسـفند ماه 9٨
٨- تعطیـل نمـودن رسـتوران ها وتوقـف فعالیت 
ابدارخانـه ها در شـرکت و پرداخـت هزينه غذا به 

پرسـنل از ابتدای اسـفند ماه 9٨
١٠-غیـر فعـال نمـودن تمامـی دسـتگاه هـای 
انگشـت زنـی درب ورودی و خروجـی گیـت ها و 

الـزام کارکنـا ن بـه اسـتفاده از کارت پرسـنلی
فاصلـه گـذاری کارکنـان در  ١١-اجـرای طـرح 

گیـت هـای ورودی در هـر شـیفت
ذهـاب  ايـاب  هـای  عفونـی سـرويس  ١2-ضـد 
پرسـنل و تمامـی خودروهـای ورودی به شـرکت 

در هـر شـیفت
١۳-ضـد عفونی  مسـیر های تـردد و محیط های 

اطراف سـاختمانها وپارکینگ در هر شیفت
١4-ضـد عفونی سـاختمانها و دفاترکاری در واحد 

های اداری و صنعتی
١٥-اقدامات بهسـازی در سـرويس های بهداشتی 
از جملـه پدالـی نمـودن شـیر هـای روشـويی به 

منظـور کاهـش تماس
١٦-توزيع ماسـك و دسـتکش يکبـار مصرف بین 
راننـدگان حامـل مـواد اولیه و مصرفـی در ورودی 

کت شر
و  رسـمی  روزکار  پرسـنل  کلیـه  ١۷-تعلیلـی 
پیمانـکاری بـا تايیـد کارکـرد و پرداخـت حقـوق 
ومزايـا از 9٨/١2/2٨ تـا کنـون و الزام به حضور در 
شـهر بندرعباس از طريق راه اندازی سـامانه ثبت 
حضورغیـاب بـا قابلیـت تعیین موقعیـت مکانی و 
ايجـاد ايسـتگاههای کارت زنـی سـیار در سـطح 

شهر
١٨-ايجـاد سـامانه خـود اظهـاری پرسـنل جهت 

بررسی ،سـابقه سـفر،عالئم بیماری، سابقه تماس 
بـا بیمارن کرونـا مثبت)با الگـو برداری از سـامانه 
سـالمتی  مانتیتورينـگ  جهـت  صرفـاً  و   4٠۳٠
کارکنـان و پیمانـکاران شـرکت فـوالد هرمزگان(
١9-ايجـاد سـامانه ثبـت حضـور و غیاب پرسـنل 
بـا قابلیت ثبت موقعیـت مکانی بـه منظورکنترل 
شـهر  از  آنهـا  خـروج  از  جلوگیـری  و  پرسـنل 

بندرعبـاس 
2٠-ايجـاد سـامانه دورکاری جهـت پرسـنل بـه 

منظـور حضـور حداقلـی پرسـنل در شـرکت
2١-برگـزاری جلسـات درون سـازمانی بصـورت 

وبینـار و ويـد ئوکنفرانـس
22-انجـام تـب سـنجی کلیـه نفـرات در تمامـی 
ابتـدای  از   ( ورودی  درب  کاری  هـای  شـیفت 

اسـفندماه 9٨ تـا کنـون
2۳-خريـد و توزيـع مـداوم ماسـك ودسـتکش 
ومحلـول و ژل ضـد عفونـی دسـت  جهـت کلیـه 
و  رسـمی  از  اعـم  شـکت  در  حاضـر  پرسـنل 

پیمانـکاران
24-انجـام غربالگری و معاينه توسـط پزشـك در 
گیـت هـای ورودی جهـت کارکنانـی کـه در دو 

هفتـه اخیـر در شـرکت حضـور نداشـته اند
2٥-عقد قرار داد با آزمايشـگاه جهت انجام تسـت 
خـون بـه منظـور کمـك بـه تشـخیص پزشـك 
و شناسـايی پرسـنل ناقـل احتمالـی 2٦-نصـب 
محلـول های ضدعفونـی کننده دسـت در ورودی 
تمامـی سـاختمان هـای اداری و اتـاق کنتـرل ها
2۷-چـاپ و توزيـع 2٠٠٠ پمفلـت آموزشـی بین 
کارکنـان و درج مطالب آموزشـی بصـورت منظم 

در پورتال شـرکت
2٨-تدويـن و ابـالغ دسـتورالعمل پیشـگیری و 
کنتـرل کوويیـد ١9 در شـرکت فـوالد هرمـزگان
29-لغـو دوره هـا و ماموريـت هـای آموزشـی بـه 
خارج از اسـتان و لغو کالس های آموزشـی داخلی
۳٠-توقـف کلیـه کارهـای پـروژه ای بـه منظـور 

جلوگیـری از حضـور پیمانـکاران غیـر بومـی
سـرماخوردگی  عالئـم  دارای  افـراد  ۳١-معاينـه 

توسـط  پزشـکان بهـداری و در صورت تشـخیص 
پزشـك اعطـای مرخصـی به افـراد.

بیمـاری  افـراد دارای  بـه  ۳2-اعطـای مرخصـی 
زمینه ای) اسـتخراج از سـوابق پزشکی کارکنان و 
تايید پزشـك بهـداری( با تايید کارکـرد از ابتدای 

اسـفند مـاه 9٨ تـا کنون
۳۳-خريـد تجهیـزات ضدعفونـی کننـده شـامل 
4٦ عـدد پمـپ ٥ و ٨ لیتـری و ١٠ عـدد پمـپ 

ی 2لیتر ٠
۳4- تامیـن آهك مورد نیاز کلیه شـهرداری های 
شـهر های اسـتان و شـهر بندرعباس جهت امحاء 
پسـماندهای عفونـی و دفـن متوفیـان دررابطه با 

بیمـاری کويید ١9
۳٥-اعطـای کمـك مالـی در حـدود ٥2میلیـارد 
ريالی به دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان هرمزگان 
جهـت خريـد تجهیـزات بیمارسـتانی مرتبـط بـا 

درمـان بیمـاران کويـد ١9در شـهر بندرعباس
۳٦-اعطـای مرخصـی بـه پرسـنلی کـه اعضـای 
خانـواده آنهـا در بیمارسـتانهايی که بخـش کرونا 

نمودند. دايـر 
۳۷- ارسـال کمکهای مورد ماسـك به بیمارستان 

شـهید محمدی در مواقع اضطراری
۳٨- انجـام مانـور جهـت آمادگـی در مقابـل بروز 
بیمـاری کويیـد ١9 و نحوی پیشـگیری از شـیوع 

ويـروس کرونا

۳9-شـروع کار پرسـنل روزکار اعـم از امانـی و 
پیمانـی بـا ٥٠ درصـد افـراد کـه بطـور متوالـی 
يـك روز در میـان در محل کار حاضر میشـوند.

4٠- تامیـن کلیـه لـوزم حفاظتـی بـرای همـه 
کارکنـان امانـی و پیمانـی 

در  خـون  تشـخیصی  ازمايشـات  انجـام   -4١
جهـت شناسـايی افـرادی کـه بـه نحـوی بـدن 
شـده  احتمالـی  عفونـت  گیرهرگونـه  در  آنهـا 

باشـد و ممکـن اسـت فاقـد عالئـم باشـد.
صالحـی ضمـن بـا تاکیـد بـر اهمیـت سـالمت 
تمهیـدات   : گفـت  شـرکت  ايـن  در  کارکنـان 
الزم بـرای اسـتفاده کل پرسـنل از ماسـك و در 
اختیار گذاشـتن دو ماسـك برای هـر نفر در روز 
انديشـیده شـده و ازيـن پـس بـا نفراتـی کـه از 
ماسـك اسـتفاده نکننـد بـا همـکاری حراسـت 

برخـورد انضباطـی صـورت خواهـد گرفـت. 
وی از برنامـه فـوالد هرمـزگان بـرای غربالگـری 
آزمايشـگاهی کل پرسـنل امانـی و  پیمانـکار و 
نیـز اسـتقرار دوربیـن هـای حرارتـی در آينـده 
نزديـك خبـر داد. صالحی در ادامـه گفت برنامه 
حضـور ٥٠ درصـدی پرسـنل با نظـارت مديران 
همچنـان بايـد ادامـه پیـدا کنـد. وی همچنین 
از برنامـه خريـد کامپیوترهـای دارای وب کـم و 
میکروفـون بـرای جلسـات مجـازی در شـرکت 

داد.  خبر 

اقدامات صورت گرفته پیشگیری و کنرتل بیماری کووید19 مجمتع 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 
در  گندلـه  تـن  میلیـون  پنـج  ظرفیـت  بـا  گندلـه 
سـال در راسـتای توسـعه پایـدار صنعـت فـوالد 
و تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز صنعـت فـوالد ، 
سـرمایه  گسـترش  گـروه  هـای  مجموعـه  زیـر  از 
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 ١399 بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت. 
اقدامـات صـورت گرفته در راسـتای کنترل گسـترش 

شـیوع ویـروس کرونا
١- تشکیل جلسات مدیریت بحران کرونا

2- تهیـه و توزیـع  مایـع ضدعفونـی کننـده الـکل 
پرسـنل وبین 

3- تـب سـنجی روزانـه و مـداوم  نفـرات قبـل از 
ورود بـه شـرکت

4- تهیـه و توزیـع ماسـک بیـن پرسـنل و الزام به 
اسـتفاده ار ان

٥- تهیه و نصب بنر آموزشی
6- تهیه بروشور و پمفلت های آموزشی کرونا

۷- تهیـه و تنظیـم فـرم خـود اظهـاری و غربالگـری 
نفرات

٨- ثبـت عالئـم نفـرات در سـایت سـالمت طبـق 
فـرم خـود اظهـاری

بـا شـیرهای  تعویـض شـیرهای آب معمولـی   -9
آب سنسـور دار جهـت کاهـش تمـاس و گسـترش 

آلودگـی
پیشـگیری  و  کنتـرل  دسـتورالعمل  تهیـه   -١٠
طبـق  هـا  دسـتورالعمل  طبـق  کرونـا  ویـروس 
دسـتورالعمل هـا ، آییـن نامـه هـا و راهنماهـای 

بهداشـت وزارت 

١١- لغو معاینات طب کار 
١2- ایجـاد گـروه در فضـای مجـازی جهـت اطـالع 

رسـانی در مـوارد ضـروری و آمـوزش
١3- الـزام اسـتفاده از لوازم حفاظـت فردی برای 
کارکنـان ارائه دهنـده خدمات )آبدارچـی و نظافت 

چی(
١4- فاصلـه گـذاری در اماکن پرتردد نظیر سـالن 

جلسـات ، گیت ورودی شـرکت ، رسـتوران و ...
اماکـن،  کلیـه  و  ضـد عفونـی  زدایـی  گنـد   -١٥

ذهـاب و  ایـاب  هـای  سـرویس   ، تجهیـزات 
و جایگزیـن  زنـی  انگشـت  ١6- حـذف سیسـتم 

کـردن سیسـتم ثبـت چهـره
١۷- برگزاری TBM جهت آموزش نفرات

١٨- توزیـع غـذا بصـورت بسـته بنـدی هـای یـک 
ه نفر

١9- جمـع آوری نمکـدان و قنـدان و اسـتفاده از 
بسـته بنـدی هـای تـک نفره

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