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«АрселорМиттал Актау»:
новый этап развития

«АрселорМиттал Ақтау»:
дамудың жаңа кезеңі

12 июля 2013 г. в гостинице «Ренессанс» состоялся прием Компании по случаю запуска официального сайта «АрселорМиттал
Актау», разработанного в новом стиле и с интуитивной системой
просмотра. В приеме приняли участие представители Акимата
Мангистауской области, «КараКудукМунай», МАЭК Казатомпром, OMV
Petrom S.A. и средств массовой информации.

2013 жылғы 12 шілдеде «Ренессанс» мейманханасында жаңа
мәнерде әзірленген және көрудің интуитивті жүйесі арқылы
«АрселорМиттал Ақтау» ресми сайтын шығаруға байланысты
Компанияның қабылдауы өтті. Қабылдауға Маңғыстау облысы
Әкімдігінің, «ҚараҚұдықМұнай», МАЭК
Қазатомпром, OMV Petrom S.A. және
бұқаралық ақпарат құралдарының
өкілдері қатысты.

«Создание сайта, прежде всего, связано с необходимостью дальнейшего
развития предприятия, - прокомментировал Нурлан Сеитов, Управляющий
по развитию бизнеса «АрселорМиттал
Актау». – Помимо предоставления информации о заводе и продукции, целью сайта является формирование интерактивного канала взаимодействия с
нашими потребителями. Запуск сайта
дает нам возможность оперативно консультировать клиентов по вопросам
использования продукции и предоставлять запрашиваемую информацию, а
также сократить время на обработку
запросов на поставку. Удобный, информативный сайт должен привлекать
не только потенциальных клиентов, но
и молодые перспективные кадры, на
работе которых строится будущее промышленности страны».

«Сайтты құру, бәрінен бұрын кәсіпорынды
бұдан әрі дамыту қажеттілігіне байланысты», - деп атап көрсетті «АрселорМиттал Ақтау» Бизнесті дамыту жөніндегі
басқарушы Нұрлан Сейітов. – Зауыт пен
өнім туралы ақпаратты көрсетуден басқа,
сайттың мақсаты біздің тұтынушылармен
өзара іс-әрекеттің интерактивті арнасын қалыптастыру болып табылады.
Сайтты шығару бізге өнімді пайдалану
мәселелері бойынша клиенттерге жедел
кеңес беруге және сұраған ақпаратты
беруге, сондай-ақ жеткізілімге сауалдарды өңдеуде уақытты қысқартуға
мүмкіндік береді. Ыңғайлы, ақпараттық
сайт тек әлеуетті клиенттерді тартып
қана қоймайды, сонымен бірге жұмыста
еліміздің болашақ өнеркәсібін құрайтын
келешегі зор жас кадрларды да тартады».

Сайт содержит текущую информацию
о продукции и услугах Компании, а также информацию о группе ArcelorMittal,
трубном
управлении ArcelorMittal,
ассортименте предлагаемых дополнительных услуг компании, включая
информацию по нанесению защитных
покрытий для труб и по предоставляемым лабораторным услугам и другие полезные сведения. Сайт должен
стать полезным ресурсом не только
для партнеров и потребителей Компании, но и для представителей СМИ,
нуждающихся в оперативной и качественной информации о новостях и
тенденциях трубной индустрии Казахстана.

Сайтта Компанияның өнімдері мен
қызметтері туралы ақпарат, сондай-ақ
ArcelorMittal тобы туралы, ArcelorMittal
құбырлық
басқару, құбырлар үшін
қорғаныс жабындарын салу бойынша ақпаратты және ұсынылатын
зертханалық қызметтер және басқа да
пайдалы мәліметтерді қоса алғанда,
компанияның ұсынылатын қосымша
қызметтерінің
ассортименті
туралы ақпарат мазмұндалған.
Сайт
тек
серіктестер
мен
Компания
тұтынушыларына ғана емес, сондайақ Қазақстанның құбырлық индустриясы туралы жаңалықтар мен үрдістер
туралы жедел және сапалы ақпаратты
қажет ететін БАҚ өкілдері үшін де пайдалы ресурс болуы тиіс.

Ждем Вас на нашем веб сайте:
http://aktau.arcelormittal.com/!

Сіздерді біздің http://aktau.arcelormittal.
com/ веб сайтында күтеміз!

Проекты успешного
сотрудничества

«АрселорМиттал Актау» продолжает успешное сотрудничество с
«МАЭК Казатомпром»

Табысты ынтымақтастық
жобалары

«АрселорМиттал Ақтау» «МАЭК
Қазатомпроммен» табысты
ықтымақтастықты жалғастырады

«АрселорМиттал» является важной
частью промышленного потенциала
Казахстана и предлагает высокотехнологичную конечную продукцию с
практически 100% местным содержанием для предприятий различных отраслей промышленности.

«АрселорМиттал»
Қазақстанның
өнеркәсіптік әлеуетінің маңызды бөлігі
болып табылады және өнеркәсіптің
әртүрлі салаларындағы кәсіпорындар
үшін іс жүзінде 100% жергілікті
маңыздағы жоғары сапалы түпкілікті
өнімді ұсынады.

Еще одним проектом, в рамках которого удалось значительно повысить
казахстанское содержание, стало
производство труб для нужд теплосетей, освоенное «АрселорМиттал
Актау» и «АрселорМиттал Темиртау».

Қазақстандық
маңызды
едәуір
арттыруға мүмкіндік берген тағы бір
жоба -«АрселорМиттал Ақтау» мен
«АрселорМиттал Теміртау» игерген
жылу желілеріне арналған құбыр
өндірісі.

Ранее трубы, предназначенные для
транспортировки пара и горячей воды,
в Мангистаускую область завозились
исключительно из-за пределов Казахстана. Поставка продукции осуществлялась по более высокой цене, что
создавало неблагоприятные условия
для развития жилищно-коммунального хозяйства региона.

Бу мен ыстық суды тасымалдауға
арналған бұрынғы құбырлар Қазақстан
шегінен тек қана Маңғыстау облысына тасып әкелінді. Өнімді жеткізу барынша жоғары баға бойынша жүзеге
асырылды, бұл өңірдің тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығын дамыту үшін қолайсыз жағдай туғызды.

Однако, благодаря содействию и поддержке Управления промышленности
и предпринимательства акимата Мангистауской области, в г.Актау начался
масштабный переход на использование труб местного производства. По
качеству продукции актауское производство ни в чем не уступает аналогичной продукции традиционных поставщиков из Украины и Российской
Федерации, но может предложить
значительно более выгодные сроки и
условия поставки.
В результате совместной работы администрации региона, энергокомбината «МАЭК Казатомпром» и «Заман-Актау» - компании, выигравшей подряд
на строительство нескольких участков городских теплосетей, с
«АрселорМиттал Актау» было заключено соглашение на поставку
труб большого диаметра. Только в первом полугодии 2013 г. предприятие произвело и поставило около 9,5 км. труб, что на 100%
больше по сравнению с 2012 г.
Следует особо отметить принципиальную позицию руководства
«МАЭК Казатомпром» по достижению максимального уровня местного содержания в проектах компании по обеспечению водо-итеплоснабжения г. Актау.

Алайда,
Маңғыстау
облысы
әкімдігінің Өнеркәсіп және кәсіпкерлік
басқармасының жәрдемі мен көмегінің
арқасында Ақтау қаласында жергілікті
өндірістегі құбырды пайдалануға кең
көлемде көшу басталды. Өнімнің
сапасы бойынша ақтаулық өндіріс
Украин мен Ресей Федерациясынан
дәстүрлі жеткізімшілер әкелетін балама өнімдердің ешқайсысына жол
бермейді, алайда барынша маңызды
тиімді мерзім мен жеткізу шартын
ұсына алады.
Өңір
әкімшілігінің,
«МАЭК
Қазатомпром» энергия комбинатының
және қалалық жылу желілерінің
бірнеше учаскелерінің құрылысын
бірнеше рет жеңіп алған компания «Заман-Ақтаудың» бірлескен жұмысы нәтижесінде «АрселорМиттал
Ақтаумен» үлкен диаметрлі құбырды жеткізуге келісім жасалды. Тек
2013 жылдың бірінші жартыжылдығында ғана кәсіпорын 9,5 км. құбыр
өндірді және жеткізді, бұл 2012 жылмен салыстырғанда 100% артық.
Ақтау қаласындағы сумен және жылумен жабдықтауды қамтамасыз
ету жөнінде компания жобаларындағы жергілікті маңыздың
жоғары деңгейіне қол жеткізу бойынша «МАЭК Қазатомпром»
басшылығының негізді ұстанымын айрықша атап өткен жөн.

«МАЭК
Қазатомпром»
және
«АрселорМиттал
Ақтау»
Сотрудничество «МАЭК Казатомпром» и «АрселорМиттал Актау» ынтымақтастығы – бұл қазақстандық маңызды дамытудың және
- это один из примеров успешной реализации программы развития өнеркәсіптік өндірісті өсірудің
бағдарламасын табысты іске
казахстанского содержания и роста промышленного производства. асырудың бірден-бір үлгісі.

«АрселорМиттал Актау» поставил трубы в рамках проекта
строительства трубопровода
в г. Усть-Каменогорск

«АрселорМиттал Ақтау» құбырлар
құрылысының жобасы шегінде
құбырларды Өскемен қаласына
жеткізді

Первоначально в план проекта по замене изношенного водопровода до г. Зыряновск было заложено использование пластиковых
труб. Однако, исходя из таких особенностей, как прохождение труб
по горной местности, больших перепадов температур - в зимний
период температура может доходить до -50 градусов, а также высокого давления подачи воды в водоводе (до 25 атм), было принято решение о замене пластиковых труб на стальные.

Бастапқыда Зыряновск қаласына дейін тозған құбырларды ауыстыру бойынша жоба жоспарына пластикалық құбырларды пайдалану
енгізілді. Алайда, таулы жерлер бойынша өтетін құбырлар сияқты
осындай ерекшеліктерден шығатын температураның үлкен түсуі –
қысқы кезеңде температура -50 градусқа дейін жетуі мүмкін, сондай-ақ
су бөлгіштегі су берудің жоғарғы қысымы (25 атм дейін), пластикалық
құбырларды болат құбырларға ауыстыру туралы шешім қабылданды.

ВостокОблпроект один из ведущих проектных институтов Восточно-Казахстанской области, в очередной раз продемонстрировал поддержку местного производства и рекомендовал Актауский
трубный завод в качестве основного поставщика стальных труб
для нужд строительства водовода.

ШығысОблжоба Шығыс Қазақстан облысы жетекші жобалық
институттарының бірі, кезекті рет жергілікті өндіріске қолдау көрсетті
және субөлгіш құрылысының қажеттілігі үшін болат құбырларды
негізгі жеткізімші ретінде Ақтау құбыр зауытын ұсынды.

Необходимо отметить и активную позицию руководства ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВосточноКазахстанской области», в частности начальника ГУ, Ондаканова
Алмаса Аманколовича, по обеспечению максимального уровня казахстанского содержания в проекте.
Строительная компания ТОО «УланКом-Сервис», выигравшая
тендер на строительство трубопровода, выразила немедленную
заинтересованность в установлении деловых отношений с «АрселорМиттал Актау», ее представители посетили завод буквально на
следующий день после объявления итогов тендера.
Первая партия продукции (около 170 т.) была произведена и отгружена Компанией уже в июне текущего года, а поставка основной
части (около 450 т.) была успешно завершена в июле.

«Шығыс Қазақстан облысының Энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшылығының,
атап айтқанда жобада қазақстандық маңыздың жоғары деңгейін
қамтамасыз ету бойынша ММ бастығы Оңдақанов Алмас
Аманқолұлының белсенді позициясын атап өткен абзал.
Құбыр құрылысына арналған тендерді ұтып алған «ҰланКомСервис» ЖШС құрылыс компаниясы «АрселорМиттал Ақтаумен»
іскерлік қарым-қатынас белгілеуде шұғыл мүдделілікті білдірді,
оның өкілдері тендер қорытындысын жариялағаннан кейін дәл
келесі күні зауытқа кіріп шықты.
Өнімнің бірінші партиясын (шамамен 170 т.) Компания ағымдағы
жылдың маусымында өндіріп, тиеді, ал негізгі бөлігін жеткізу (шамамен 450 т.) шілдеде табысты аяқталды.

«АрселорМиттал Актау» поставляет трубы для систем
теплоснабжения в г. Уральск

«АрселорМиттал Ақтау»
құбырларды Орал қаласының
жылумен жабдықтау жүйесі
үшін жеткізеді

«АрселорМиттал Актау» при поддержке городского акимата на
протяжении нескольких лет сотрудничает с ТОО «Марасант» в области поставок стальных труб большого диаметра для ремонта
существующих теплосетей. В частности, для нужд систем теплоснабжения г. Уральск только в прошлом году было произведено и
отгружено около 1,000 метров труб Ф 1020x10 мм.

«АрселорМиттал Ақтау» қалалық әкімдіктің қолдауымен бірнеше
жылдар бойында қолданыстағы жылу желілерін жөндеу үшін үлкен
диаметрлі болат құбырларды жеткізу саласында «Марасант» ЖШСмен ынтымақтастық жасап келеді. Атап айтқанда, Орал қаласының
жылумен жабдықтау жүйесінің қажеттілігі үшін тек өткен жылы ғана Ф
1020x10 мм шамамен 1,000 метр құбыр өндіріліп, тиелді.

Важным этапом развития деловых связей стало совместное участие в замене линии теплоснабжения от коллектора ТЭЦ до портала по ул. Гагарина, обусловленная сильной изношенностью труб и
строительных конструкций.

Іскерлік байланысты дамытудың маңызды кезеңі ЖЭО коллекторынан бастап Гагарин к. порталға дейін құбырлар мен құрылыс
құрылғыларының қатты тозуы ескертілген жылумен жабдықтау
желісін ауыстыруға бірлескен қатысу болды.

Для обеспечения максимально возможного уровня местного содержания, Акимат г.
Уральск инициировал пересмотр изначального проекта, в котором предполагалось использование прямошовных труб импортного
производства, на спиралешовные трубы казахстанского производства.

Жергілікті маңыздың барынша жоғары деңгейін
қамтамасыз ету үшін Орал қаласының
Әкімдігі бастапқы жобаны қайта қарауға бастама білдірді, онда қазақстандық өндірістің
түтікше жапсарлы құбырға арналған импорттық
өндірістегі тікелей жапсарлы құбырларды пайдалану жоспарланған.

Руководство компании «Марасант» (Генеральный директор Конеев А.М), подрядчик
проекта, со своей стороны, выразило полное
доверие «АрселорМиттал Актау» как проверенному поставщику качественной продукции
и разместило заказ на весь объем ремонтных
работ, что составило 1,600 м. труб большого
диаметра изготовленных по стандарту ГОСТ
52079, рост около 60% по сравнению с прошлым годом.

«Марасант» компаниясының басшылығы (Бас
директор А.М.Конеев), жоба мердігершісі, өзінің
тарапынан сапалы өнімді сенімді жеткізуші
ретінде «АрселорМиттал Ақтауға» толық сенім
білдірді және жөндеу жұмыстарының барлық
көлеміне тапсырысты орналастырды, бұл
МемСТ 52079 стандарты бойынша даярланған
үлкен диаметрлі 1,600 м. құбырды құрайды,
өткен жылмен салыстырғанда өсуі шамамен
60%.

После реконструкции тепломагистрали, увеличилась пропускная способность воды и пара,
и, что очень важно, появилась возможность
подключения к трубопроводу большего количества жителей.

Жылу магистралін қайта жаңғыртқаннан кейін
су мен будың өткізу қабілеті ұлғайды және оның
барынша маңыздылығы тұрғындардың көпшілік
санының құбырға қосылу мүмкіндігінің пайда болуында.

«АрселорМиттал Актау» продолжает работать
над продвижением своей продукции в регионе
и предпринял в последнее время ряд дополнительных усилий по ознакомлению строительных организаций области, а также представителей местных органов управления с
продукцией предприятия. В частности, был организован ряд встреч с руководителями управления строительства и ЖКХ Акиматов, а также
средствами массовой информации области.

«АрселорМиттал Ақтау» өңірде өзінің өнімін
жылжытумен жұмысты жалғастырады және
соңғы уақытта облыстың құрылыс ұйымдарын,
сондай-ақ кәсіпорын өнімі арқылы жергілікті
басқару органының өкілдерін таныстыру бойынша бірнеше қосымша күш-жігерді қабылдады.
Атап айтқанда құрылыс басқармасының және
Әкімдіктер ТКШ басшыларымен, сондай-ақ
облыстың бұқаралық ақпарат құралдарымен
бірқатар кездесулер ұйымдастырылды.
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