
 باسمه تعالی

 

ه خدماتي سبز كشور ك كشور و مراسم تجليل از شركتهاي صنعتي ونوزدهمين همايش ملي صنعت سبز  در

ظت محيط زيست كشور برگزار شد در سالن همايش هاي بين المللي سازمان حفا( 03/11/69)روز دوشنبه

  .گرديد موفق ديگر شركت سيمان فارس نو به كسب عنوان واحد برگزيده صنعت سبزبار 

فعاليتهاي محيط  مهندس شريفي، مديرعامل شركت سيمان فارس نوحاشيه اين همايش سراسري آقاي  در

كرد. ايشان ضمن ابراز خردسندي از اين موفقيت ابراز داشت: در مسائل  زيستي اين شركت را تشريح

شرو همواره پي محيطي و اقداماتي كه وظيفه ذاتي شركت هاي صنعتي است، شركت سيمان فارس نو زيست

شركت اجرا خواهد  در  WHRPG اخيرا در دست پيگيري است، پروژه مهمبوده است و در اقدامي كه 

دليل مهم است كه گازهاي گرمي كه از  شد. مديرعامل شركت سيمان فارس نو افزود: اين پروژه به اين

بود كه از  خارج مي شوند، در پروسه اي وارد چرخه توليد برق مي كند و شركت قادر خواهد پيشگرمكن

بالطبع، كاهش مصرف سوخت هاي  :مگاوات ساعت برق توليد كند. شريفي گفت 8/9 اين گازهاي گرم،

را  همراه خواهد داشت. ايشان همچنين اجراي اين پروژه فسيلي بهره وري حداكثري را از مجموعه پخت به

مواجه كشور با  سبب صرفه جويي در مصرف آب دانست و گفت: با توجه به لزوم كاهش مصرف آب و

خنك  اتفاق مي افتد كه كولينگ تاور يا برج با اجراي اين طرح تغييراتي در سيستم فيلتراسيونبحران آب، 

كه اگر  صرفه جويي خواهيم داشت؛ هزار متر مكعب آب 033 از بيش كن كامال حذف خواهد شد و ساالنه

نه ليتر بدانيم بدان معناست كه بيش از مصرف سرا 033تا  153ميزان مصرف آب هر شخص را روزانه 

گفت: اين موضوع نيز سال  نفر صرفه جويي شده است. وي در زمينه توليد سيمان هاي آميخته 0333  آب

كه با كاهش مصرف كلينكر در سيمان توليدي، گاز  آينده از جمله پروژه هاي مهم شركت خواهد بود، چرا

 .داشته باشيم مصرف خواهيم كرد و مي توانيم توليد پاك و بهتري طبيعي يا سوخت فسيلي كمتري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی شرکت سیمان فارس نو


