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مدیرعامل فوالد هرمزگان؛
حیات شرکت ها و سازمان ها به 

توسعه آنها بستگی دارد

مدیرعامل فوالد هرمزگان بر تکمیل طرح های 
توســعه ای فوالد هرمزگان تاکید و ابراز امیدواری 
کرد فوالد هرمزگان با وجود نیروی های متخصص 
و تحول گرا و حمایت های دولت مردمی به این مهم 
دست خواهد یافت. معروفخانی در بازدید از شرکت 
میرکو با تاکید بر حمایت و پیگیری همه جانبه از 
طرح های توسعه گفت: حیات شرکت ها و سازمان ها 
به توسعه آنها بستگی دارد. وی با اشاره به  طرح های 
توسعه ای در دست اقدام فوالد هرمزگان اعم از پروژه 
افزایش ظرفیت زیر سقف فوالدسازی از 1.5 به 2 
میلیون تن و  پروژه زیرساختهای مورد نیاز افزایش 
ظرفیت تا سقف دو میلیون تن اظهار کرد: با اجرایی 
شدن این طرح ها فوالد هرمزگان به یکی از بزرگترین 
تولید کنندگان فوالدی در جنوب کشــور تبدیل 
خواهد شــد. معروفخانی حضور نیروهای جوان، 
متعهد، مسئولیت پذیر و تحول گرا در فوالد هرمزگان 
را یک اصل مهم دانست و ابراز امیدواری کرد: با و جود 
چنین سرمایه هایی و نیز با  یاری خداوند و حمایت 
دولت مردمــی   قطعاً به این مهم دســت خواهیم 
یافت. وی نتیجه جمع ایــن فعالیت ها را در نهایت 
درخشش نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در 
سرتاسر دنیا دانست وی در ادامه به تاسیس شرکت 
میرکو و خدمات هلدینگ فوالد مبارکه در کشور 
اشاره کرد و گفت: باعث افتخار است که یکی دیگر 
از زیرمجموعه های فوالد مبارکه در استان هرمزگان 
خدمات خود را به صنعت کشور ارائه می کند. این می 
تواند اتفاقی مبارک  برای دیگر شرکت های مستقر 
در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ومنشأ خیر و 
برکت در استان هرمزگان  باشد . مدیرعامل فوالد 
هرمزگان ضمن تاکید بر مزیت ها و محاسن ایجاد 
این نوع شرکتهای پایین دستی و ارائه کننده خدمات 
در حوزه صنعت در استان هرمزگان گفت: برای انجام 
تعمیرات برخی تجهیزات، به اجبار می بایست این 
تجهیزات  به دیگر اســتان ها ارسال کردند که این 
خود مشمول هزینه و زمان خواهد شد، اما با حضور 
شرکت هایی مانند  میرکو در استان هرمزگان،  بومی 
سازی قطعات و خرید داخل پر رنگ تر شده و کاهش  
هزینه و زمان قابل توجه خواهد بود . وی در ادامه با 
بیان اینکه فوالد هرمزگان از بومی ســازی و تولید 
داخل همواره حمایت خواهد کرد اظهار کرد: قطعاً 
شرکت هایی مانند میرکو می توانند در بخش توسعه 
فوالد هرمزگان تاثیرگذار باشند و به همین دلیل ما 
از توسعه این شرکت ها حمایت می کنیم . فروتن 
مدیرعامل شرکت میرکو نیز ضمن ارائه گزارشی از 
فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این شرکت گفت: 
شرکت میرکو با پشتیبانی فوالد هرمزگان کار خود را 
آغاز کرده است و امید است با ایجاد طرح های توسعه 
این شرکت  بتوانیم به دیگر شرکت های منطقه نیز 
خدمات خود را ارائه نماییم. در این بازدید شرکت 
صنعتی میرکو  اولین محموله  غلتک بازسازی شده از 
سرویس سنتر خود را  به فوالد هرمزگان  ارسال کرد.

    
پیشرفت فیزیكی واحد فوالدسازی 

 شرکت فوالد سفیددشت به مرز
 ۹۰ درصد رسید

مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری از پیشــرفت فیزیکی ۸۹ درصدی واحد 
فوالدسازی این شرکت خبر داد.   به گفته ارباب زاده، با 
ترخیص دیگر تجهیزات این واحد از گمرک و تکمیل 
آن، پروژه فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت در 
فهرســت افتتاح طرح های ملی قرار خواهد گرفت. 
محمود ارباب زاده افــزود: با بهره بــرداری از پروژه 
فوالدسازی می توان به ظرفیت ساالنه تولید ۸۰۰ هزار 
تن اسلب دست یافت. وی با اشاره به دیگر طرح های 
توسعه ای فوالد سفیددشــت، گفت: احداث واحد 
بریکت ســازی با هدف افزایش بهره وری و مدیریت 
بهینه ضایعات از ســال ۹۸ در دستور کار قرار گرفت 
و در نیمه پاییز امسال راه اندازی می شود. مدیرعامل 
فوالد سفیددشت تصریح کرد: همچنین تجهیزات 
برق باالدست واحد اکسیژن وارد سایت شده است و 

این واحد در آبان سال جاری به بهره برداری می رسد.

اخبار فوالد

مدیر اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی 
فوالد مبارکه گفت: پل روگذر راه آهن مجتمع 
فوالد سبا در راستای اهداف لجستیک شرکت 
فوالد مبارکه و فوالد سبا برای حمل مواد اولیه و 
ارسال محصوالت به تمام کشور با ضریب ایمنی 
باال احداث گردید که گامی در جهت توســعه 

حمل ونقل ریلی کشور محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار فوالد، حمید شجاعی، 
مدیر اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: 
شرکت فوالد مبارکه در راستای توسعه و تجارت 
کشور، پل روگذر راه آهن مجتمع فوالد سبا واقع 
در بزرگراه اصفهان-زرین شهر را در خردادماه 
امسال افتتاح کرد تا عالوه بر تسریع روند حمل 
بار و تأمین مواد اولیه ایــن واحد صنعتی، گره 
ترافیکی موجود در این راه مواصالتی برطرف 
شــود و حمل ونقل ریلی کشور شاهد یک گام 

توسعه ای دیگر باشد.
وی افزود: توســعه تجارت و صــادرات از 
برنامه های اصلی وزیر جدید صنعت، معدن و 

تجارت اســت و قطعا یکی از مؤلفه های اصلی 
رونق این بخش، زیرســاخت های مواصالتی 
کشــور اســت؛ در این میان حمل ونقل ریلی 
جایگاه ویــژه ای دارد و یکی از ارکان توســعه 
کشور قلمداد می شود، اما در ایران کمتر از 1۰ 
درصد حمل ونقل بار کشــور از طریق راه آهن 

انجام می شود.
مدیر اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی 
فوالد مبارکه گفت: شــرکت فــوالد مبارکه 
همواره نقش محوری در توسعه کشور داشته 
و با احداث پل جدید روگذر راه آهن فوالد سبا 
گامی مؤثر در توســعه زیرساخت ریلی کشور 
برداشــته اســت، چراکه ۸۰ درصد بار گندله 
مجتمع فوالد سبا به صورت ریلی به این واحد 
صنعتی حمل می شود و عرشه پل بتنی قبلی 
که در مســیر 1۰ کیلومتری راه آهن مجتمع 
فوالد سبا به ایســتگاه راه آهن قرار داشت، در 
معرض خطر ریــزش بود؛ اما شــرکت فوالد 
مبارکه با مدیریت پروژه و زمان بندی بســیار 
فشرده، بدون ایجاد هیچ گونه خللی در ترافیک 

 عبوری، توانســت در زمان مقرر این پل روگذر
 را افتتاح کند.

 وی با اشاره به اهمیت و ضرورت این پروژه 
خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز منطقه و در جهت 
تسهیل در فرایند حرکت راه آهن استان اصفهان 
و مجتمع فوالد سبا و درخواست های منطقه ای 
در راســتای تعریض اتوبان عبوری از زیر خط 
راه آهن و افزایش ترددهــای روزانه قطارهای 
حامل مواد خــام و محصــول و از همه مهم تر 
وضعیت نابسامان پل موجود ریلی مجتمع فوالد 
سبا بر روی اتوبان اصفهان-زرین شهر، شرکت 
فوالد مبارکه تصمیم گرفت نسبت به ساخت 
پل جدید با ظرفیتی باالتر و شرایط مناسب تر 

در مجاورت پل مذکور اقدام کند.
شجاعی اذعان داشت: جلسات متعددی در 
مدت زمان محدود با مسئوالن راه آهن استان 
اصفهان، شهرســتان لنجان و پیمانکار پروژه 
به منظور طراحی و اجرای آن برگزار شــد و در 
نهایت در تاریخ 25 دی ماه ســال 13۹۹ طرح 
اولیه پل با توجه به افزایــش ظرفیت ترافیک 

عبوری اتوبان به صــورت یک دهانه 4۰ متری 
مطرح گردید و هم زمان با انجام فازهای تکمیلی 
طراحی، در تاریخ 6 بهمن ماه ســال گذشــته 
عملیات اجرایی آن آغاز شــد و در ۹ خردادماه 

سال 14۰۰ به بهره برداری رسید.
وی به نقاط قــوت این پروژه اشــاره کرد و 
یادآور شد: این پل برای عبور و مرور قطارهای 
حمل بار و محصوالت مجتمع فوالد سبا ساخته 
شده بود و در ابتدا تصمیم بر این بود که سازه پل 
موجود ترمیم شود، اما برای جلوگیری از تداخل 
ترافیکی که به همراه داشت، با پیمانکاران وارد 
مذاکره شــدیم و هم زمان با عملیات حفاری و 
احداث شمع ستون ها و کوله های بتنی در محل 
عرشه فلزی، پل جدید نیز در کارگاه پیمانکار 

ساخته و به محل نصب آورده شد.
مدیر اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی 
فوالد مبارکه با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه 
با توجه به اهمیت مسائل منطقه ای در این پروژه 
یاری رسانید، تصریح کرد: به دلیل کوچک بودن 
عرض دهانه پل قدیمــی، همواره در این نقطه 

گره ترافیکی ایجاد می شد؛ بنابراین عرض گذر 
را افزایش دادیم و با توجه به اینکه عرشه پل در 
جایی دیگر ساخته و مراحل نصب در محل اتصال 
عرشه پل به سازه بتنی و شمع ستون ها انجام 
 شد، عملیات ساخت و نصب در کمترین زمان 
ممکن انجام گرفت و در نهایت پل را به شرایط 

بهره برداری رساندیم.
وی ادامه داد: با انجام این پروژه عرض مفید 
زیر پل از 2۸ متر به 4۰ متر افزایش یافت و عالوه 
بر ایجاد یک پل جدید در منطقه گره ترافیکی 

هم گشوده شد.
شایان ذکر اســت با افتتاح این پل ارسال 5 
میلیون تن مواد اولیه و محصوالت مجتمع فوالد 
سبا دچار اختالل نخواهد شد و زمینه توسعه 
بزرگراه اصفهان-زرین شهر که قسمتی از جاده 
مواصالتی اســتان های اصفهان، چهارمحال 
و بختیاری و خوزســتان را تشکیل می دهد، 

فراهم گردید.

مدیر اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی فوالد مبارکه مطرح کرد؛

احداث پل روگذر راه آهن مجتمع فوالد سبا، گامی در جهت توسعه حمل ونقل ریلی کشور

مدیر اجــرای پروژه های انرژی و ســیاالت 
شرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه 
در راســتای رســیدن به اهداف جدید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، پروژه 
استحصال آب صنعتی از پساب شهری را به عنوان 

نخستین بار در کشور اجرا می کند.
خسروانی پور، مدیر اجرای پروژه های انرژی 
و ســیاالت شــرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار فــوالد اظهار کرد: با اجــرای یکی از 
مهم ترین پروژه های انرژی و ســیاالت شرکت 
فوالد مبارکه، چرخه تصفیه پســاب شــهری 
تکمیل و از طریق بازچرخانی مجدد آب عالوه 
بر ارتقای استانداردهای زیست محیطی، افزایش 
سطح بهداشــت عمومی منطقه و حفاظت از 
منابع زیرزمینی، همچنان جایگاه این شرکت در 
مصرف بهینه از منابع آبی کشور و اجرای طرح های 
زیست محیطی در مقایسه با سایر فوالدسازان 
حفظ شده است و امکان استحصال ۹۰ درصدی 

آب صنعتی از پساب محقق خواهد شد.
وی افزود: خشک ســالی و تنش آبی یکی از 
مهم ترین چالش های کشور است و وزیر محترم 
صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نیز در 
همین راستا در جلسه ای با مدیران زیرمجموعه 

خود، بر کاهش مصرف آب توسط صنایع تأکید 
کرده  است.

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت گفت: 
شرکت فوالد مبارکه از 3 دهه پیش تاکنون با در 
نظر داشتن دو رویکرد اصلی به عنوان نخستین 
شرکت در ایران، پروژه استحصال آب صنعتی از 

پساب شهری را آغاز کرده است.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد نخست شرکت 
فوالد مبارکه در قالب مسئولیت های اجتماعی 
جهت کاهش اثرات مخرب زیست محیطی دفع 
فاضالب به دلیل عدم وجود شبکه دفع فاضالب 
در شــهرهای اطراف، آلوده شدن آب خوان ها و 
رفع مشکالت بهداشتی مردم منطقه و رویکرد 
دوم نیز در قالب کاهش مصرف آب خام از رودخانه 
زاینده رود و کاهش میزان تنش آبی در منطقه 

بوده است.
خسروانی پور اذعان داشــت: شرکت فوالد 
مبارکــه قراردادهایی را جهت احداث شــبکه 
فاضالب ۹ شهر شامل زرین شهر، سده لنجان، 
ورنامخواست، زاینده رود و چمگردان در قالب یک 
قرارداد، مبارکه و کرکوند در قالب قراردادی دیگر 
و دیزیچه و زیباشهر نیز در قالب قرارداد جداگانه 

دیگری منعقد کرده است.

وی تصریح کرد: اجرای ایــن پروژه ها بالغ بر 
3 هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال هزینه در برداشــته 
و تاکنون حدود 5۰۰ کیلومتر شــبکه فاضالب 
احداث شده و 163 کیلومتر دیگر نیز در دست 
احداث اســت. همچنین 6 ایســتگاه پمپاژ در 
مبارکه، 4 ایستگاه پمپاژ در    زرین شهر و 4 ایستگاه 
پمپاژ برای انتقال پساب به تصفیه خانه صفائیه 
احداث شده که با 26 کیلومتر شبکه انتقال پساب 
و احداث یک تصفیه خانه، مقدمات انتقال ساالنه 
حدود 12 میلیون مترمکعب پساب شهری به 

فوالد مبارکه را فراهم کرده است.
مدیر اجــرای پروژه های انرژی و ســیاالت 

شرکت فوالد مبارکه متذکر شــد: احداث یک 
تصفیه خانه، احداث 4 ایســتگاه پمپاژ، تکمیل 
شبکه فاضالب و ارتقای تصفیه خانه های موجود 
با صرف هزینه حدود 3 هزار و 5۰۰ میلیارد ریال 
در دستور کار توسعه و بهینه سازی قرار دارد که 
در حال حاضر حدود 7۰ درصد از این پساب قابل 
استحصال برای آب صنعتی اســت و منجر به 
کاهش مصرف آب خام به میزان حدود 45 درصد 

در مصرف سالیانه فوالد مبارکه می شود.
وی اضافه کــرد: انجام این پــروژه به دالیل 
مختلف از قبیل بافت فرسوده و سنتی و معماری 
شهرها، توپوگرافی خاص منطقه، وجود معارضات 

طبیعی، تملیک اراضی، اخذ مجوزهای مختلف 
و سایر معارضات موجود از پروژه های پرچالش 

محسوب می شود.
خســروانی پور یــادآور شــد: پســاب 
جمع آوری شده در تصفیه خانه صفائیه در مخزن 
3 هزار مترمکعبی پس از هوادهی و پیش تصفیه 
با خط انتقال 17 کیلومتری بــه فوالد مبارکه 
منتقل می شود. وی بیان کرد: کیفیت متفاوت 
پساب شهرهای مختلف، وجود مواد شیمیایی، 
پساب بهداشتی و سایر ذرات معلق، باکتری ها 
و میکروب های موجود در پســاب ارســالی از 
واحدهای پیش تصفیه برای مصارف صنعتی، 
خطوط تولیدی و مصارف کشاورزی قابل استفاده 
نیست. مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت در 
پایان عنوان داشت: شرکت فوالد مبارکه جهت 
استفاده بهینه از پســاب و تبدیل این پساب به 
آب صنعتی با اجرای پروژه های تصفیه تکمیلی 
با صرف هزینه ای بالغ بــر 1۰ هزار میلیارد ریال 
جهت دفع لجن، دفع مواد میکروبی، دفع مواد 
شیمیایی و ذرات معلق اقدام کرده و پساب شهری 
را به آب صنعتی قابل استفاده در خطوط تولید 
تبدیل می کند که این آب در فرایند تولید مصرف 

می شود.

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛

استحصال آب صنعتی از پساب شهری برای نخستین بار در کشور

خبر
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هادی نباتی نژاد ، مدیرروابط عمومی 
شــرکت فوالد مبارکه در یادداشــتی 

نوشت:  
تحریم صنایع اصلی کشور همچون 
صنعت خــودرو در چهار ســال اخیر 
شرایط تولیدکنندگان خودرو را دچار 
چالش های متعــددی همچون تأمین 
قطعات و در نتیجــه کاهش آمار تولید 
خودرو کرد و این فشارها منجر به عدم 
انجام تعهدات شرکت های خودروسازی، 

نارضایتی مردم و در نهایت افزایش قیمت 
خودرو گردید و این روند ادامه یافت.

در سال های اخیر، وضعیت تحریم ها 
و فشــارهای مضاعــف بین المللی در 
عرصه هــای مختلف بر نظــام مقدس 
جمهوری اسالمی به گونه ای بوده که از 
آن به »جنگ اقتصادی« تعبیر می شود. 
طبیعی اســت که در چنین جنگی در 
میان مــردم نگرانی هایی در خصوص 
تأمیــن کاالها و اقــالم موردنیاز ایجاد 

می شــود. در چنین زمان هایی رسالت 
دولت در این اســت که با رونق بخشی 
به تولید و اهتمام بــه تأمین کاالهای 
موردنیــاز، به ویژه کاالهای اساســی، 
 دغدغه های موجود و نگرانی های مردم را 

کاهش دهد.
تحریــم صنایــع اصلی کشــور 
همچون صنعت خودرو در چهار سال 
اخیر شرایط تولیدکنندگان خودرو را 
دچار چالش هــای متعددی همچون 

تأمین قطعات و در نتیجه کاهش آمار 
تولید خودرو کرد و این فشارها منجر 
به عدم انجام تعهدات شــرکت های 
خودروســازی، نارضایتی مردم و در 
نهایت افزایش قیمت خودرو گردید و 

این روند ادامه یافت.
در چنین شرایطی، تأمین نیازهای 
شرکت های خودروساز و نیز کارخانه های 
تولید لوازم خانگی بر عهده صنایع مادری 
همچون فوالد مبارکه قــرار گرفت تا با 
تأمیــن ورق موردنیــاز کارخانه ها که 
ازجمله نیازهای اصلــی این صنایع به 
شــمار می رفت، وقفه تولید را متوقف و 

نیاز بازار داخلی را تأمین کنند.
با وجود آنکــه تحریم های ظالمانه، 
شــرایط کار و خدمت در تمام عرصه ها 
را دچار مخاطره کرده، اما همت و اراده 
تولیدکنندگان، صنعتگــران و فعاالن 
اقتصــادی، به ویژه در صنعــت فوالد و 
شرکت فوالد مبارکه، بر آثار نامطلوب 
تحریم هــا غلبــه یافت و توانســتیم 
بــا برنامه ریــزی، تــالش مضاعف و 
شبانه روزی بر بخش زیادی از مشکالت 
ناشــی از تحریم فائق آییم و با تمرکز بر 
تأمین نیاز شرکت های داخلی و صنایع 
پایین دست و تولید بیش از 5 هزار نوع 
محصول در شــرکت فــوالد مبارکه، 
بخش زیادی از مشکالت شرکت های 

داخلی و به ویژه شرکت های خودروساز 
را تأمین کنیم. محصوالت تولیدشــده 
در شــرکت فوالد مبارکه در قالب 14 
محصول اساسی شامل اسلب فوالدی، 
کالف گرم و ســرد و ســخت و آجدار و 
گالوانیزه، ورق گرم و ســرد، گالوانیزه، 
اسیدشویی شــده، ورق قلع انــدود و 
رنگی، کاربردهای متنــوع و متعددی 
در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، 
بسته بندی و سایر صنایع دارد و توفیقات 
اخیر فوالد مبارکــه در طراحی و تولید 
اســلب های موردنیاز در صنایع بزرگی 
 همچــون نفــت و گاز، گام بزرگی در 

خودکفایی کشور است.
در حال حاضر شرکت های فعال در 
صنایع مختلف کشور، در زمینه موجود 
بودن و تأمین مواد اولیه فوالدی، اسلب، 
ورق و کناف مشکل چندانی ندارند و این 
مسئله در شــرایط تحریم مایه افتخار 
است که با وجود همه سنگ اندازی های 
بین المللی، چرخه صنعت در کشور در 
حوزه فوالد، خودرو و لوازم خانگی و سایر 

صنایع همچنان در حال چرخش است.
صنایع خودروسازی برای ساخت 
بدنه و رویه خودرو، شاســی و رینگ 
به محصوالت فــوالدی متعددی نیاز 
دارند و در سال های اخیر با پیشرفت 
در تکنولــوژی و فنــاوری، ضرورت 

بهره مندی از ورق های گالوانیزه قوت 
گرفته اســت؛ از همین رو، شــرکت 
فوالد مبارکــه از طریــق خریداری 
شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال 
و بختیــاری، بخش اعظمــی از نیاز 
خودروســازان به ورق های گالوانیزه 
را تأمین کــرده و هم اکنون به عنوان 
یکــی از مهم تریــن تولیدکنندگان 
و تأمین کننــدگان اصلــی قطعات 
فــوالدی موردنیــاز کارخانه هــای 
خودروســازی داخلــی، بیــش از 
14 درصــد از تولیــدات محصوالت 
 خــود را به ایــن صنایــع اختصاص

 داده است.
در شــرایط کنونی کــه اراده دولت 
محترم سیزدهم و وزارت محترم صمت، 
افزایش تولید خودرو در کشور تا پایان 
سال جاری و افزایش سه برابری ظرفیت 
تولید خودرو در سه ســال آینده است، 
شرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم آمادگی 
خود بــرای تأمیــن ورق موردنیاز این 
شــرکت ها، تالش خود را در راســتای 
بهبود کیفیت و تأمیــن نیازهای به روز 
خودروســازان اعالم می دارد و امیدوار 
اســت با اراده دولت مبنی بر تحول در 
تولید خودرو و افزایش ایمنی و کیفیت، 
 رضایت مردم از شرکت های خودروساز 

داخلی افزایش یابد.

 نباتی نژاد ، مدیرروابط عمومی شرکت:

فوالدمباركه، پشتیبان صنعت خودروسازی كشور است


