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تامین بیش از 60 درصد آب مورد نیاز مجتمع فوالد 
سبا از محل تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی

| قاسم اسد -  در راســتاى رويكرد مجتمع فوالد سبا مبنى 
بر كاهش مصرف آب و استفاده بهينه از آن به منظور پايدارى توليد 
اقتصادى و ارزش آفرينى براى كشور ، با مشاركت همه جانبه مديريت 
و كاركنان ايــن مجتمع در اجراى پروژه  هاى متعــدد و همچنين با 
استفاده از تجارب نهادينه شده در شركت فوالد مباركه ، در سه ماهه 
نخست ســال جارى على  رغم افزايش 100 درصدى ظرفيت توليد ، 
ميزان مصرف آب خام در اين مجتمع از احيا مســتقيم تا نورد گرم 
به 1,7 متر مكعب بر تن توليد يعنى پايين  ترين حد ممكن نســبت 
به كارخانه  هاى مشــابه كاهش يافته است . در اين مجتمع با به كار 
گيرى تصفيه خانه  هاى مدرن و به روز و با تصفيه پساب هاى صنعتى 

شرايطى فراهم گرديده كه پســاب خطوط توليد مجتمع سبا و شركت ذوب  آهن پس از تصفيه در خطوط 
توليد بازچرخانى مى گردد. با اجراى پروژه هــا و طرح هاى مختلف در اين مجتمع در حال حاضر نقش آب 
خام در اين مجتمع فقط به منظور پايين آوردن سختى آب و براى حفاظت و نگهدارى تجهيزات به عنوان 

يك سرمايه ملى در نظر گرفته شده است .

 سه پروژه آبرسانی آبفای هرمزگان
بهره برداري شد

| مديرعامل آبفاي هرمزگان در اين باره گفت: سه پروژه در 
بخش شهري شامل آبرساني به شهرهاي بيكاه، سيريك، تخت و قلعه 
قاضي در مجموع با اعتبار بالغ بر 442 ميليارد ريال بهره برداري شد.با 
حضور اســتاندار هرمزگان و مديرعامل آبفاي كشور، سه پروژه آبفاى 
هرمزگان در مجموع با اعتبار هزينه شــده 442 ميليارد ريال به بهره 
برداري رسيد.مديرعامل آبفاي هرمزگان گفت: اين پروژه ها شامل؛ 
آبرساني به شهرهاي بيكاه، سيريك، تخت و قلعه قاضي است كه امروز 
شــاهد بهره بردارى از اين پروژه ها هستيم. امين قصمي در رابطه با 
جزييات اين پروژه ها، افزود: پروژه آبرساني بيكا شامل اجراي خط انتقال 
به طول 8,5 كيلومتر، حفر و تجهيز يك حلقه چاه و احداث يك باب 

پست برق و شبكه به طول 100 متراست كه با بهره برداري از اين پروژه 25 ليتر بر ثانيه بر ظرفيت منابع آبي اين 
شهر اضافه شد.وي گفت: طرح تامين آب شهر سيريك در قالب پروژه آبرساني و بهره برداري از فاز اول آبشيرين 
كن سيريك است كه پروژه آبرســاني شامل اجراي خط انتقال آب به طول 6 كيلومتر، احداث 2 باب مخزن به 

حجم 1500 مترمكعب، احداث ايستگاه پمپاژ آب با ظرفيت 90ليتر بر ثانيه و ساختمان بهره برداري مي باشد.

123  پیکر شهید واالمقام »عباس ملکشاهی«
در کرمانشاه تشییع شد

| پيكر پاك و مطهر شهيد واالمقام «عباس ملكشاهى» پس از 
31 ســال صبح امروز نوزدهم تيرماه 97، بر دستان خانواده هاى معظم 
شاهد و ايثارگر و اقشــار مختلف مردم كرمانشاه تشييع شد.به گزارش 
ايثار «واحد كرمانشــاه» در اين مراسم باشكوه كه از ساعت 8/30 صبح 
و با حضور مديران ، مسئولين و فرماندهان ارشد نظامى آغاز شد، پيكر 
پاك شــهيد واالمقام «عباس ملكشــاهى» در ميان حزن و اندوه مردم 
سوگوار از مقابل مسجد جامع تا ميدان آزادى كرمانشاه تشييع و سپس 
جهت خاك ســپارى در جوار هم رزمان شهيدش به گلزار مطهر شهداى 

باغ فردوس كرمانشاه انتقال يافت.
در حاشيه اين مراسم حجت االسالم هادى عســگرى مديركل بنياد 

استان كرمانشاه در مصاحبه با خبرنگار واحد مركزى خبر شبكه زاگرس ضمن گرامى داشت ياد و خاطره دوران 
دفاع مقدس به ويژه شهيد عباس ملكشاهى گفت: شــهدا خود از جنس مردم هستند و جامعه اسالمى ما هم 
انصافاً قدردان شهدا هســتند و به خوبى وظيفه خود را در قبال شهداى گران قدر انجام داده اند و نمونه آن را ما 

مى توانيم در تشييع پيكر پاك شهيد واالمقام عباس ملكشاهى به عينه ببينيم.

خبرنامه

مرمت تكيه پاسرو گرگان اتمام يافت
| مدير كل راه و شهرسازي استان گلستان از پايان طرح مرمت تكيه پاسرو گرگان در سالجاري خبر داد. مهندس حسين 
محبوبي مدير كل راه و شهرسازي گلستان اظهار داشت: احياي مجموعه تكاياي پاسرو گرگان به منظور ارتقاء كيفي بنا به گونه اي 
كه با دگرگوني هاي بين كالبد در بافت هم پيوند باشد توسط اداره كل راه و شهرسازي گلستان صورت گرفته است.
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تحریم، میدان ظهور توانمندی های کارکنان فوالد است
رئیس هیئت مدیره فوالد هرمزگان: 

| قاسم اسد - اميرحســين نادرى، رئيس هيئت مديره 
فوالد هرمزگان، در گفت وگو با ايســنا، منطقــة خليج فارس، 
درخصوص چشم انداز ســودآورى شركت فوالد هرمزگان اظهار 
كرد: اين شركت توانسته است از ظرفيتهاى موجود به بيشترين 
ميزان ممكن بهره بردارى كند و قيمت تمام شده اش را به حداقل 

برساند و هنوز امكان بهبود بيشتر دارد.
وى با بيــان اينكه به نظر ميرســد با توجه بــه قيمت جهانى 
محصوالت فوالدى، شــركت فوالد هرمزگان كماكان مى تواند 
امســال سودآورى بيشــترى داشــته باشــد، افزود: بازار براى 
توليدكنندگان ركن اول است؛ چراكه تا بازار نباشد، همة اقدامات 
ديگر عقيم مى ماند؛ بازار ما در مجموعة هرمزگان به دو دســتة 

داخلى و خارجى تقسيم ميشود.
رئيــس هيئت مديرة فــوالد هرمــزگان ادامــه داد: به علت 
تحريمهاى ظالمانه اى كه وجود دارد فرصتى به نام نياز داخلى به 
وجود آمده است؛ كسى امكان واردات محصوالت مشابه از خارج 

كشور را ندارد و اين فرصتى براى توليدكنندگان داخلى است.
نادرى با اشاره به شعارى مبنى بر اينكه بازار ايرانى براى ايرانى 
اســت، تصريح كرد: ما مى توانيم با ظرفيت بزرگى كه به وجود 
آمده است پاسخگوى نياز بازار داخل باشيم و از مواهب آن بهره 

مند شويم.
وى با بيان اينكه در حال حاضر حاشية سود فروش بازار داخلى 
بيشتر از بازار خارجى است، اضافه كرد: از آنجا كه در حال حاضر 
سياست گذارى ارزى براى شــركتهاى فوالدى اعمال مى شود، 

بازار داخل بازار جذابترى براى توليدكنندگان فوالد است.
رئيس هيئت مديرة فوالد هرمزگان در پاسخ به سؤال خبرنگار 
ايسنا دربارة ميزان پيشرفت طرح ادغام شركتهاى فوالد هرمزگان 
و صبا فوالد خليج فارس عنوان كرد: فوالد هرمزگان خود مجموعه 
اى بسيار بزرگ است؛ ما بر آن هستيم كه مجموعة هرمزگان را 
از دو روش توســعه دهيم: يك روش اين است كه با وارد كردن 
سرماية جديد توسعة جديد در آن ايجاد مى كنيم و روش ديگر 
خريد و اضافه كــردن ظرفيتهاى نيمه تمامى اســت كه اطراف 

مجموعه وجود دارد.
نادرى با تأكيد بر اينكه هدفگذارى ما در شركت فوالد هرمزگان 
اين است كه سهم عمده اى در توليد 10 ميليون تن فوالدى كه در 
چشم انداز توليد فوالد در منطقه خليج فارس ديده شده داشته 
باشيم، خاطرنشان كرد: براى توسعة فوالد هرمزگان نياز به كمك 
مسئوالن كشور و همچنين مسئوالن اســتان هرمزگان داريم. 
نيازهايى هست كه در داخل اســتان بايد مرتفع شود كه شامل 
زيرساخت هايى مانند اسكله، برق و آب شيرين است و در حوزة 
كشــور نيز همكارى هاى الزم براى گرفتن تسهيالت خارجى، 
هم از ســوى وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم وزارت اقتصاد 

صورت گرفته است.
وى در ادامه ابراز كرد: اميدواريم مراحل پايانى اخذ تسهيالت از 
گروه اساماس دماگ آلمان هم انجام شود و بتوانيم توسعة سنگين 

مجموعة هرمزگان را انجام دهيم.
رئيس هيئت مديرة فوالد هرمزگان با اشاره به اينكه سال 96 

براى فوالد هرمزگان ســال جبران مافات بــود، بيان كرد: فوالد 
هرمزگان توانست جبران گذشته را بكند و زيان انباشتة انبوهى 
را كه تصور مى شــد جبرانش دو تا سه ســال طول بكشد جمع 
آورى كند و ما ســال 97 را بدون زيان شــروع كرديم؛ اميدوارم 
سال 97 شاهد عملكرد درخشانى از مجموعة مديريتى و كارخانه 
فوالد هرمزگان باشيم كه تا به حال در مجموعة فوالد هرمزگان 

نداشته ايم.
نادرى با بيان اينكه در مجموعة فوالد نيروهاى فرهيخته اى كار 
مى كنند، اظهار كرد: اين نيروها يقينا بر اساس محدوديتهاى به 
وجودآمده به سبب تحريمها از فرصتها حداكثر استفاده را خواهند 
كرد و ما با نگاه به داخل، بومى سازى و توجه به درون مى توانيم 
از اين مرحله نيز عبور كنيــم؛ من گمان مى كنم تحريم ميدانى 
است كه توانمنديهاى پنهان كاركنان فوالد هرمزگان را به منصة 

ظهور مى رساند.
وى با اشاره به اينكه صنعت فوالد از صنايعى است كه به شدت 
اشــتغال و توليد ثروت ملى را افزايش ميدهــد، گفت: افزايش 
درآمدهاى مالياتى كه نصيب استان مى شود، درآمدهايى كه به 
واسطة ارزش افزوده نصيب شهردارى ها ميشود، درآمدى كه از 
افزايش سرانة اشتغال در كشــور ايجاد ميشود و افزايش كيفيت 
زندگى كاركنان مجموعه هاى سودآور همگى تحت تأثير صنعت 

فوالد است.
رئيس هيئت مديره فوالد هرمــزگان با تأكيد بر اينكه صنعت 
فوالد صنعتى است كه كاركنانش از آن رضايتمندى بااليى دارند 

و به نيازهاى آنان پاسخ داده مى شود، تصريح كرد: زمانى كه گروه 
فوالد مباركه يك طرح را كليد مى زند، چه تأمين مالى بشود يا 
خير، آن طرح را اجرايى مى كند.به نظر ميرسد تا سه سال ديگر 

بتوان ظرفيت فوالد هرمزگان را دو برابر كرد . اعدادى كه در فوالد 
هرمزگان اعالم مى شود چندين برابر توسعه اى است كه در ساير 

بخش ها انجام مى شود. 


