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سرمایه گذاری فوالد مباركه مطالبه 
30 ساله مردم را به5 سال كاهش داد

معاون توســعه و 
بهره برداری فاضالب 
ن  صفهــا ا ی  بفــا آ
گفــت: مــردم برنده 
نهایی احداث شــبکه 

جمع آوری، خطوط انتقال و تأسیسات تصفیه پساب 
در شهرستان های مبارکه و لنجان به عنوان پروژه 
شاخص زیست محیطی با مشارکت شرکت فوالد 

مبارکه و آبفای اصفهان هستند.
امیرحسین حکمتیان با اشاره به احداث شبکه 
جمع آوری، خطوط انتقال و تأسیسات تصفیه خانه 
فاضالب در شهرســتان های مبارکــه و لنجان با 
مشــارکت شــرکت فوالد مبارکه و آبفای استان 
اصفهان اظهار داشــت: شــرکت فوالد مبارکه در 
قالب قرارداد بیع متقابل با شــرکت آبفای استان 
اصفهان نســبت به تأمین منابع مالــی موردنیاز 
برای احداث شبکه و تصفیه خانه های فاضالب در 
شهرهای شهرستان مبارکه شامل دیزیچه، زیباشهر، 
کرکوند، مبارکه و همچنین در شهرهای زاینده رود، 
زرین شهر، سده لنجان، ورنامخواست و چمگردان 
در شهرســتان لنجان اقدام کرد تا از پساب حاصل 
از احداث این شبکه های فاضالب در بخش صنعت 

استفاده کند.
وی افزود: طی این قرارداد تاکنون 500 کیلومتر 
لوله گذاری فاضالب و احداث یک تصفیه خانه و 6 
باب ایستگاه پمپاژ فاضالب انجام گرفته و بر اساس 
آن 450 لیتر در ثانیه از پســاب حاصله در صنعت 
فوالد استفاده خواهد شد که این امر نقش مهمی در 
کاهش بارگذاری آب مصرفی بر رودخانه زاینده رود 

داشته است.
معاون توســعه و بهره برداری فاضالب آبفای 
اصفهان تصریح کرد: بــا توجه به اعتبارات محدود 
دولتی در سنوات گذشته برای احداث تأسیسات 
فاضالب در شهرستان های مبارکه و لنجان، قطعا 
تا 30 ســال آینده مردم این شهرها از خدمات دفع 
بهداشتی فاضالب بهره مند نمی شدند؛ اما با مشارکت 
شرکت فوالد مبارکه و شرکت آبفای اصفهان در این 
پروژه، طی 5 سال شاهد پیشرفت فیزیکی بیش از 

90 درصد هستیم.
وی اضافه کرد: منافع این طرح شــامل ارتقای 
استانداردهای زیست محیطی منطقه، افزایش سطح 
بهداشت عمومی و حفاظت کیفی از منابع آب های 
زیرزمینی و کاهش بارگذاری آب مصرفی موردنیاز 

صنعت در رودخانه زاینده رود است.
    

باید به فوالد مباركه برای تولید 
تختال های ویژه تبریک گفت

رئیــس پیشــین 
هیئت عامل ایمیدرو 
در خصــوص نقــش 
شــرکت های فوالدی 
در توســعه و اقتصاد 

کشور گفت: شرکت فوالد مبارکه توانسته با تولید 
ورق های خاص همچون API که در صنعت نفت و 
گاز مورداستفاده قرار می گیرد در این مسیر گام های 
مثبتی بردارد؛ لذا باید به این شرکت برای تولید این 
محصوالت و کمک به اجرای پروژه انتقال نفت گوره 

به جاسک تبریک گفت.
مهدی کرباسیان گفت: شرکتی مانند شرکت 
فوالد مبارکه که انواع ورق را تولید می کند و به سمت 
تولید ورق های خاص همچون API به عنوان یکی از 
محصوالت فوالدی خاص و مورداستفاده در صنعت 
نفت حرکت کرده، می تواند به توسعه صنعت و اقتصاد 
کشور کمک کند. البته در کنار این نوع از محصوالت 
فوالدی، تولیــد محصوالتی بــا ارزش افزوده باال، 
همچون کاتد مس در صنایع معدنی نیز در ارزآوری 

برای کشور مؤثر است.
در حال حاضــر ایــران در تولیــد ورق به مرز 
خودکفایی نزدیک شده و تقریبا تمامی نیاز صنایع 
کشور به ورق های مختلف در داخل تأمین می شود 
که در این بخش فوالد مبارکه نقش بسیار پررنگ 
و مهمی داشته است. کرباســیان در این باره گفت: 
ورق های خاص فوالدی جایگاه خاص و مؤثری در 
اقتصاد دنیا دارند. برای مثال در صنعت نفت و گاز 
باید ورق هایی تولید شود که قابلیت و استانداردهای 
الزم جابه جایی گازترش را داشته باشد. هم اکنون 
نیز می بینیم که برای انتقال نفت گوره به جاسک 
از ورق های تولیدشده توسط شرکت فوالد مبارکه 
استفاده شده است و باید به فوالد مبارکه بابت تولید 
این محصول تبریک گفت؛ چراکه توانسته با تولید 
ورق خاص امکان جابه جایی نفت را در این مســیر 
فراهم کند. وی ادامه داد: البته باید اشــاره شود که 
چند سال روی تولید این محصول کار شده و اکنون 
ثمره آن در صنعت نفت کشــور مورداستفاده قرار 
گرفته است. این موضوع برای کشور هم صرفه جویی 
ارزی باالیی بــه همراه دارد و هم اینکــه ایران را به 

تکنولوژی های روز دنیا مجهز می کند.
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اخبار فوالد

رئیس جمهور در مراسم افتتاح 
پــروژه انتقــال آب از خلیج فارس 
و دریای عمــان، گفــت: در دولت 
یازدهم و دوازدهــم در زمینه آب و 
خاک نه یک جهش بلکه انقالب رخ 

داده است.
حســن روحانــی در مراســم 
بهره برداری از طــرح انتقال آب به 
استان های شــرقی و مرکزی طی 
سخنانی گفت: این روزها، روزهای 
بسیار مبارکی اســت، ما اکنون در 
این مقطع بسیار مبارک قرار داریم و 
امروز یک طرح بسیار بزرگ و عظیم 

و تاریحی را خوشــحالیم که انجام 
گرفته اســت و آبادانی منطقه شرق 

ایران را تسریع می کند.
وی افزود: منطقه شــرق همواره 
یک عــدم تعال بین شــرق و غرب 
داشــته و شــرق همــواره به دلیل 
طبیعت سخت خود در مسیر توسعه 
عقب افتاده بود. ما بایــد حتما کار 
بکنیم که شــرق را آباد کنیم و این 
لحاظ از امنیت ملی و توســعه ایران 

بسیار مهم است.
رئیس دولت تدبیر و امید در ادامه 
اظهار داشت: البته این طرح بسیار 

مهم و تاریخی است؛ در روزهای اول 
که مطرح می شد برخی می گفتند که 
این طرح اجرایی نیست اما الحمدهلل 
این طــرح آغاز شــد و همانطور که 
مردم می دانند ســه فــار را افتتاح 
کردیم. یک فاز در آبان افتتاح شد که 
به سیرجان و منطقه مس سرچشمه 
و در ادامه به اردکان یزد می رسد. فاز 
دوم این طرح به خراســان جنوبی و 
مشهدالرضا می رود که امروز افتتاح 
شــد، خط ســوم این طــرح که به 
اصفهان می رود و خط چهارم که به 

زاهدان و زابل خواهد رسید.

وی افزود: ما امروز در ســاخت 
پمپاژهــا خودکفا هســتیم و روی 
پای خودمان ایستاده ایم. الحمدهلل 
در دولت های یازدهــم و دوازدهم 
کارهای بزرگ انجــام دادیم و این 
طرح یکی از اتفاقات بزرگ اســت 
و جــزو آرزوهای نه تنهــا من بلکه 
همه مســئولین بود کــه امروز هم 

افتتاح شد.
روحانــی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود بیان کرد: در دولت 
یازدهم و دوازدهــم در زمینه آب و 
خاک نه یک جهش بلکه انقالب رخ 

داده اســت؛ در منطقه غرب ایران، 
در فالت مرکزی ایران و هم منطقه 
شرق، در مجموع یک تحول بسیار 
عظیم رخ داد که شرح آن باید در یک 
فرصتی به مردم توضیح داده شود که 
در شرق و غرب کشور چه خدماتی 

صورت گرفته است.
روحانــی با بیــان اینکــه همه 
کشورهای جنوبی خیلج فارس آب 
را از آن گرفته شــیرین می کنند و 
پســآب آن را دوباره به خلیج فارس 
باز می گردانند، تصریح کرد:  وزارت 
خارجه وظیفه بســیار سنگین دارد 
که باید در زمینــه حفاظت محیط 
زیســت خلیج فارس تالش بسیار 
بزرگی انجام دهد. بر اساس این بود 
که دســتگاه های عظیمی که آب را 
شــیرین می کردند و پسآبشان به 
خلیج فارس باز می گشــت و ممکن 
بود که به مرجان هــا صدمه بزنند، 

متوقف کردیم.
وی بــا اشــاره بــه مشــارکت 
وزارت خانه  نیرو، صمت و همچنین 
سازمان حفاظت محیط زیست، در 
این طرح گفت: مصــوب کردیم که 
پساب آب شــیرین کن ها در خلیج 
فارس ریخته شــده، بلکه به دریای 
عمان که ریخته شود، البته هزینه  ها 
را زیاد می کند اما برای محیط زیست 
مفید اســت. همه آنهایی که به هم 
به محیط زیســت حساسیت دارند 
بدانند که مــا همه نکات زیســت 

محیط را مدنظر قرار داده ایم.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد:  

برای اینکــه این آب منتقل شــود 
تالش کردیــم از صندوق توســعه 
ملی اســتفاده کنیم که بخشــی از 
فروش نفت از ســال 94 تــا 96 که 
وضــع درآمدها و فــروش نفت در 
ســایه برجام خوب بود؛ بخشــی از 
درآمد نفتی به صندوق ریخته شــد 
کــه مرهونه کار سیاســت خارجی 
ما اســت. اینکه امروز این صندوق 
طرح های متعددی را انجام می دهد 
به خاطر منابع مالی بود که در اختیار 
قرار گرفت. سال آینده امیدواریم که 
تحریم ها شکسته شود و دوباره وضع 

صندوق خوب شود
وی ادامــه داد: 3۸ درصــد پول 
فروش نفتــی که مد نظر ما اســت 
به این صنــدوق واریز می شــود. با 
مصوبه مجلس کــه مربوط به اواخر 
دولت دهم می شــود، این صندوق 
به وجود آمد اما عمده پول صندوق 
در دوره دولــت یازدهــم تامیــن 
شــد.  این صندوق نقــش بزرگی 
در طرح های انجام شــده داشــته 
 اســت و در ادامه نیــز نقش بزرگی 

خواهد داشت. 
رئیس جمهــور تاکید کرد: برای 
اینکه شاهد یک تحول بزرگ باشیم، 
شرکت های بخش صنعت و معدن 
در این زمینه سرمایه گذاری و تالش 
کردند، همچنین صندوق توســعه 
و ســازمان حفاظت محیط زیست، 
وزارت نیرو و صمت نیز تالش های 
زیــادی کردند کــه قــدر دان آنها 

هستیم.

روحانی:

در دولت تدبیر و امید، در حوزه آب و خاک یک انقالب رخ داد

خبر

مدیرعامل شــرکت تامین آب اصفهان صفه گفت: در 
عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان 
شــرکت فوالد مبارکه به عنوان مهمترین سهامدار این 

شرکت سهم مهمی در پیشبرد این ابرپروژه دارد.
سید محمود حســینی درباره عملیات اجرایی طرح 
انتقال آب خلیــج فارس به اصفهان اظهار کرد: شــرکت 
تامین آب اصفهان صفه در دی ماه 9۷ پس از هماهنگی با 
ایمیدرو و شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس به جنوب 
شرق کشــور اعم از هرمزگان، گل گهر، مس سرچشمه و 

فوالدچادرملو شکل گرفت.
وی افزود: در حال حاضر ســهامداران عمده شرکت 
تامین آب اصفهان صفه شرکت فوالد مبارکه، پاالیشگاه 
اصفهان، ذوب آهن، شــهرداری اصفهان، اتاق بازرگانی و 

سازمان همیاری شهرداری های اصفهان است.
مدیرعامل شرکت تامین آب اصفهان صفه با اشاره به 
اساسنامه این شرکت تصریح کرد: اساسنامه شرکت تامین 
آب اصفهان صفه اجازه فعالیت هــای مختلف تامین آب 
صرفا با اهداف صنعتی و معدنی را از منابع درون سرزمینی 

و برون سرزمینی در دستور کار قرار داده است.
وی اضافه کرد: طــرح انتقال آب از خلیــج فارس به 
اصفهان در راستای تامین کمبود نیاز آبی صنعت استان 
اصفهان است و این انتقال آب در هفت مسیر توسط شرکت 
مشــاوره ای »طوس آب« از ابعاد مختلــف نظیر هزینه 
و قیمت تمام شــده و زمان اجرا بررسی شــد تا در نهایت 
مسیری که از نظر آبگیر و آب شیرین کن با شرکت خلیج 

فارس مشترک است، انتخاب شد.
حسینی با اشاره به اینکه 3۸0 کیلومتر از مسیر انتقال 
آب از خلیج فارس بــه اصفهان با شــرکت خلیج فارس 
مشترک اســت، گفت: در حال حاضر شرکت مهندسین 
مشاور یکم به عنوان مشاور و شــرکت زاینداّب به عنوان 

مدیر طرح انتخاب شده اند و مشغول فعالیت هستند.
مدیرعامل شــرکت تامین آب اصفهان صفه در ادامه 
گفت: شرکت فوالد مبارکه ســهم مهم و قابل توجهی از 
این پروژه را بر عهده دارد و از هفت ســهامدار موجود، دو 

سهامدار به این شرکت تعلق دارند.
وی افزود: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از ابتدای کار 
همواره با راهبری و هدایت به عنوان رئیس هیئت مدیره 
از این پروژه حمایت کردند و انســجام بخشی ها به همت 

مدیریت شرکت فوالد مبارکه انجام شد.
حســینی تعریف بازه 5 ســاله برای ایــن ابرپروژه را 
معقوالنه توصیف کرد وگفت: پــروژه انتقال اب از خلیج 
فارس به اســتانهای کرمان و یزد پس از ۷ ســال به بهره 
برداری رسیده است و امیدواریم با اعمال مدیریت ارزش 
و زمان بتوانیم هزینه ها را کاهش دهیم و در صورت تامین 

به موقع کاال و سرمایه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان 
حتی کمتر از 5 سال به بهره برداری برسد.

طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان آب پایدار 
صنایع را تضمین می كند

مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه گفت: تمام صنایع استان اصفهان کمتر از 5 درصد 
آب از حوضه زاینده رود برداشت می کنند و سهم شرکت 
فوالد مبارکه کمتر از یک درصد است و پروژه انتقال آب 
خلیج فارس به اصفهان آب پایدار صنایــع را برای تولید 

تضمین می کند.
جواد نیلی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال 
آب خلیج فارس به اصفهان اظهار کــرد: یکی از نیازهای 
اساسی فرایند تولید فوالد، آب پایدار است. این درحالی 
است که در ســالهای اخیر نوســانات زیادی در بارش ها 
داشــتیم و همین موضوع شــرکت فوالد مبارکه را برآن 

داشــت که در ابرپروژه طرح انتقــال آب خلیج فارس به 
اصفهان مشــارکت داشــته باشــد تا آب پایدار را از دریا 

تامین کند.
وی افزود: عملیات انتقال آب خلیج فارس به اصفهان 
صرفا با اهداف صنعتی و معدنی انجام می شــود و ســهم 
شــرکت فوالد مبارکه در این طرح در میان سهامداران از 

همه بیشتر است.
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه تصریح کــرد: در حال حاضر ســهامداران عمده 
شــرکت تامین آب اصفهان صفه که مجری طرح انتقال 

آب خلیج فارس به اصفهان اســت؛ شرکت فوالد مبارکه، 
پاالیشــگاه اصفهان، ذوب آهن، شهرداری اصفهان، اتاق 
بازرگانی و سازمان همیاری شهرداری های اصفهان است.

وی اضافه کرد: ایجاد کوریدور بــرای عبور لوله های 
انتقال آب، زمان بر است که خوشــبختانه با احداث این 
کوریدور در استانهای کرمان و یزد و سهیم شدن اصفهان 
هم در بخشی از این کوریدور زمان ذخیره شد و اگر شرکا 
به تعهدات خود عمل کنند این ابرپروژه در کمتر از 5 سال 

به بهره برداری می رسد.
نیلی سهم صنایع را در برداشــت از زاینده رود ناچیز 
دانســت و افزود: تمام صنایع اســتان اصفهان کمتر از 5 
درصد آب از حوضه زاینده رود برداشت می کنند و سهم 
شــرکت فوالد مبارکه کمتر از یک درصد اســت و پروژه 
انتقال آب خلیج فارس به اصفهــان، آب پایدار صنایع را 

برای تولید تضمین می کند.

با انتقال آب خلیج فارس به اصفهان باید برداشت 
صنایع از زاینده رود به حداقل برسد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
طرح انتقــال آب خلیج فارس با هــدف تامین آب پایدار 
صنایع اســت و امیدواریم بــا بهره بــرداری از این پروژه 
برداشــت صنایع از حوضه زاینده رود به حداقل برسد و 

معادل این آب به بخش کشاورزی تخصیص یابد.
مهرداد مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب 
خلیج فارس به اصفهان اظهار کرد: اجرای این پروژه می 

تواند به منابع آبی پایــدار صنایع بیانجامــد و تاثیر غیر 
مستقیم بر بخش کشاورزی دارد.

وی افــزود: امیدواریم با بهــره بــرداری از این پروژه 
برداشــت صنایع از حوضه زاینده رود به حداقل برسد و 

معادل این آب به بخش کشاورزی تخصیص یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح 
کرد: طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان صرفا با اهداف 
صنعتی و معدنی دنبال می شــود و با تامیــن آب پایدار 
صنایع از این طرح می توان به بخشــی از نیاز کشاورزی 
پاسخ داد. وی افزود: از ابتدای ســال زراعی جاری آبی به 
بخش کشــاورزی تخصیص پیدا نکرده است و امیدواریم 
با بارشهای مطلوب پس از عید آب کشاورزی تامین شود.
فوالد مباركه بیشترین سهامدار طرح انتقال آب 

خلیج فارس به اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان 
گفت: در طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان شرکت 
فوالد مبارکه بیشــترین ســهامدار این ابرپروژه است و 
مابقی سهامداران شــامل ذوب آهن، پاالیشگاه اصفهان، 
شهرداری کالنشــهر اصفهان، ســازمان همیاری های 

شهرداری و اتاق بازرگانی می شود. 
سید حسن قاضی عسگر اظهار کرد: اجرای انتقال آب 
از خلیج فارس به اصفهان پروژه ای است که سالها مطرح 
بود تا با تشــکیل شــرکت تامین آب اصفهان صفه در فاز 

عملیاتی قرار گرفت.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه بیشــترین سهامدار 
این ابرپروژه اســت و مابقی سهامداران شامل ذوب آهن، 
پاالیشگاه اصفهان، شهرداری کالنشهر اصفهان، سازمان 

همیاری های شهرداری و اتاق بازرگانی می شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان 
بیان داشت: سهامداران شرکت تامین آب اصفهان صفه 
متعاقب با سهمیه خود موظف هســتند هزینه های این 

پروژه را تامین کنند.
وی اضافه کرد: با عزم راسخ سهامداران، این ابرپروژه 
می تواند کمتر از بازه تعریف شده 5 ســاله به انتقال آب 

خلیج فارس به استان اصفهان منجر شود. 
قاضی عســگر تصریح کرد: خط سوم انتقال آب خلیج 
فارس به اصفهان در همان مســیر انتقال آب به چادرملو 

به اصفهان است و دیگر نیازی به آزادسازی مسیر نیست.
وی افزود: از آنجا که در قانون ثبت شــرکت ها مکلف 
شده است، سهامداران آورده خود را مطابق با سهم خود 
پرداخت کنند و اگر ایــن اتفاق نیفتد شــرکت افزایش 
ســرمایه می کند؛ قطعا تمام ســهامداران این پروژه به 
تعهدات مالی خود پایبند خواهند بود تا هرچه زودتر آب 

پایدار صنایع از این طریق فراهم شود.

فوالد مباركه سهم مهمی در طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان دارد

 شماره   759 /     چهارشنبه27 اسفند   1399  /   3 شعبان 1442  / 17 مارس   2021


