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فوالد مبارکه در سوگ شهادت 
سردار سپاه اسالم، سپهبد سلیمانی

 همزمان با رستاخیز پرشــکوه و حماسی 
تشییع پیکر پاک سردار سلیمانی و همرزمانش 
در تهران، مدیران و کارکنان فوالد مبارکه نیز 
پس از اقامه نماز ظهر و عصر با حضور در معراج 
الشهدای شرکت با شــهدا و امام شهدا تجدید 

بیعت کردند.

در این مراســم که با نوحه سرایی مداحان 
اهل بیت همراه بود، سرهنگ کریمی جانشین 
فرمانده لشکر هشت نجف اشرف و از همرزمان 
شهید سلیمانی در سوریه در خصوص جاذبه 
های اخالقی و نقش و اهمیت این سردار شهید 

در امنیت منطقه ایراد سخن کرد.
    

طراحی و تولید ورق های ویژۀ 
خطوط انتقال آب خلیج فارس

رئیس واحد تروپروســس فــوالد مبارکه از 
طراحی و تولید ورق های ویژه خطوط انتقال آب 
خلیج فارس )گرید API X65( در این شرکت 

خبر داد.
 علی رضا مولوی زاده در تشریح انگیزۀ فوالد 
مبارکه از تولید این محصول خاص گفت: در پی 
درخواست صنایع لوله سازی درخصوص تولید 
گریدAPI X65، طراحــی و تولید آن مطابق 
اســتاندارد مربوطــه )API 5L-PSL2( در 
دســتور کار واحد متالورژی و روش های تولید و 

سایر بخش های مرتبط شرکت قرار گرفت.
وی با اشــاره به این مطلب که کالف فوالدی 
مذکور با ابعاد درخواستی مشتری 1500*15 
میلی متر تولید شــده و دارای حداقل استحکام 
تســلیم ksi 65 معادل 450 مگاپاســکال و 
حداقل استحکام کششی 535 مگاپاسکال است، 
گفت: ویژگی این گرید استحکام باال و در نتیجه 

امکان کاهش ضخامت ورق مصرفی است.
در همین خصوص حسن شرافت کارشناس 
تروپروســس نیز افــزود: پس از تعییــن آنالیز 
مناسب، ســایر پارامترهای تولیدی مشتمل بر 
اعمال دســتورالعمل نورد APIM به منظور 
حصول خواص مکانیکی موردنظر اســتاندارد 
مربوطه مشخص شــد و با در نظر گرفتن آنالیز 
و پارامترهای طراحی مناســب، در ابعاد مورد 

درخواست مشتری با موفقیت تولید گردید.
وی با تأکید بر این که ایــن محصول مطابق 
با استانداردهای الزم تولید شــده است، اظهار 
داشــت: گریــد API X65 تولیدشــده در 
فوالدمبارکه با انجام تست های کشش، خمش 
و ضربه، آزمون های آزمایشــگاهی را با موفقیت 
پشــت ســر گذاشــت و در نهایت در کارخانه 
لوله سازی به لوله های موردنظر تبدیل شد و به 

تائید مشتری رسید.
او اضافه کرد: لوله های اسپیرال از نورد ورق ها 
با عبور از غلتک ها با درز حلزونی )اســپیرال( به 
شکل لوله درآمده و درزها جوش داده می شود، 
درحالی که در لوله های درز مستقیم، قطر لوله 
بستگی به پهنای ورق دارد. ضمن این که در روش 
اســپیرال، با تغییر زاویۀ تغذیه، لوله با قطرهای 
مختلف تولید می شود، اما در روش درز مستقیم، 
برای تغییر قطر بایــد کل قالب های خط تولید 
تعویض شود. ازاین رو در روش اسپیرال، می توان 
لوله های با قطرهای مختلف را با هزینۀ کمتری 

نسبت به درز مستقیم تولید کرد.
رئیس واحد تروپروسس فوالد مبارکه تصریح 
کرد: با بی نیازی از واردات این قبیل محصوالت 
ساالنه از خروج مقادیر قابل توجهی ارز جلوگیری 

خواهد شد. 

اخبار فوالد

مجمع عمومی فوق العاده شــرکت فوالد 
هرمزگان در محل هتل هرمز بندرعباس برگزار 
شد و افزایش 66.۸ درصدی سرمایه این شرکت 
با موافقت ســهامداران به تصویب رسید تا این 
شرکت در کنار تامین مالی پروژه های داخلی، 
با تامین و تقویت سرمایه در گردش، به اصالح 
ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد از 

شرکت بپردازد.
در ایــن مجمع مهنــدس فــرزاد ارزانی، 
 مدیرعامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان، 
رضا یزدخواستی رئیس مجمع، مهدی توالییان 
ناظــر اول از شــرکت فنی مهندســی فوالد 
 مبارکه، مرتضی شــبانی نماینده فلزتدارک و 
سیدحســین معصومی به عنوان دبیر مجمع 

حضور داشتند. در ابتدای این مجمع مهندس 
ارزانی با ارائه آماری از قیمت سهام این شرکت 
اظهار کرد: قیمت سهام شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب، از سال 13۹4 تا انتهای آذرماه 13۹۸ 
از یک هزار و ۲00 به هفت هزار و ۲۷6 افزایش 
یافته اســت. وی در این خصوص یادآور شد: 
سرمایه این شــرکت در بدو تاسیس در سال 
13۹0 مبلغ 10 میلیارد ریال بوده که طی چند 
مرحله افزایش در ســال های ۹1 و ۹۲ به مبلغ 

15000 میلیارد ریال افزایش یافته است.
ارزانی خاطرنشــان کــرد: در این مجمع، 
قصد داریم تا در مورد افزایش مجدد ســرمایه 

تصمیم گیری کنیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان در این 

خصوص تصریــح کرد: تصویــب این افزایش 
سرمایه موجب خواهد شد تا این شرکت در کنار 
تامین مالی پروژه های داخلی، با تامین و تقویت 
ســرمایه در گردش، به اصالح ساختار مالی و 

جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت بپردازد.
در ادامه این مجمع، پس از استماع گزارش 
هیئت مدیره، حســابرس و بــازرس قانونی 
شرکت، پیشــنهاد افزایش ســرمایه شرکت 
فوالد هرمــزگان از 15000 هزار میلیارد ریال 
به ۲50۲۷ میلیارد ریال که برابر با 66.۸ درصد 
بود از سوی هیئت مدیره شرکت مطرح شده که 

با اکثریت آرا به تصویب رسید.
گفتنی اســت که بخش دوم این نشست، 
به مجمع عمومــی عادی به طور فــوق العاده 

صاحبان ســهام شــرکت فــوالد هرمزگان 
اختصاص داشــت که با حفــظ ترکیب قبلی 

هیئت رئیسه برگزار شد.
در این مجمع، دستور جلسه مجمع با عنوان 
تنفیذ معامالت ماده 1۲۹ قانون تجارت سال 
مالی منتهی به ۲۹ اســفند ماه 13۹۷ قرائت 

 شــد که پس از رای گیری به تصویب رســید. 
الزم به ذکر اســت که در انتهــای این مجمع، 
مهندس فــرزاد ارزانی، مدیرعامل شــرکت 
فوالد هرمزگان، برای برگزاری نشست خبری 
پیرامون افزایش سرمایه این شرکت، در جمع 

خبرنگاران و اصحاب رسانه حضور پیدا کرد.

افزایش سرمایه 66 درصدی فوالد  هرمزگان
خبر
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دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو 
در ایران که به همراه هیئتی بلندمرتبه 
از وزارت نیرو و سازمان آب و فاضالب 
کشور از فوالد مبارکه بازدید می کرد، 
در جـــــــلسه ای با حضــــــور 
معـــــــــاون بهره برداری، مدیر 
ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد 
مبارکه گفــت: هدف از ایــن بازدید 
آشنایی با دستاوردهای فوالد مبارکه 
در حوزه آب و بررسی قابلیت طرح این 
دستاوردها در سازمان جهانی یونسکو 
به عنوان یک نمونۀ موفق جهانی بود. 
در جریــان این بازدید، بــا تنی چند 
از مســئوالن حاضر در ایــن بازدید 
گفت وگو شده اســت. ماحصل این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید.
 دکتر حجت اهلل ایوبی، دبیر کل 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران

شــرکت فوالد مبارکه در زمینۀ 
اســتفاده بهینه از آب و بازچرخانی 
پســاب تصفیه شــدۀ کارخانــه و 
شهرهای اطراف شــرکت در سیکل 
تولید اقدامات خوبی انجام داده است. 
برای هر ایرانی باعث افتخار است که 
این شرکت، هم در تولید و هم در حوزۀ 
مســئولیت های اجتماعــی، به ویژه 
موضوع آب، محیط  زیست و طبیعت، 
که جزو مسائل به روز جهانی هستند، 
عملکرد موفقیت آمیزی دارد. شــاید 
کارشناســان این حوزه در یونســکو 
تصور نکنند که چنین موفقیت هایی 
در این شــرکت به دست آمده باشد و 
تا این حد به موضوع محیط زیست و 
استفادۀ درست از آب احترام گذاشته 
شود. این امر برای ما و یونسکو بسیار 
حائز اهمیت است، چراکه کارخانه ها 
ممکن اســت آالینــده باشــند و به 
محیط زیست آســیب برسانند و این 
موضوع، نگرانی بزرگی است که بشر 
امروز دربــارۀ محیط زیســت دارد. 
دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزۀ 
آب نشان می دهد این شرکت در زمینۀ 
مصرف آب و شــیوه های جمع آوری 
و تصفیه و بازچرخانی آب در سیکل 
تولیــد از بســیاری از کارخانه های 
مشــابه جهانی جلوتر است.موضوع 
آب چندین ســال اســت کــه برای 
یونسکو به عنوان موضوعی اساسی و 
مهم مطرح است؛ همچنان که گفته 
می شــود جنگ های آینده بر سر آب 
خواهد بود. ازاین رو در کشورهایی که 
با کمبود آب مواجهند این موضوع زنگ 
خطر است. یونسکو بر این باور است که 
اتفاقا آب می تواند به جای جنگ، محور 
گفت وگو و تفاهم باشــد و شهرهای 
کم آب به جای نزاع و کشمکش، با هم 
تعامل و گفت وگو کنند. در یونسکو به 
شهرها و کارخانه های دوست دار آب و 
محیط  زیست توجه ویژه می شود.من 
و همکارانم در کمیسیون ملی یونسکو 
ایران به عنوان رابط دولت و ملت ایران 
و سازمان جهانی یونسکو، این آمادگی 
را داریم تا تجارب موفقیت آمیز فوالد 
مبارکه را در اجالس هــای مختلف 

یونسکو به عنوان دستاورد فنی، علمی، 
صنعتی و درعین حال زیست محیطی 
مطرح کنیم. فوالد مبارکه این قابلیت 
را دارد تا محوریت این کار را بر عهده 
داشته باشــد.با همکاری مشترک با 
سایر کشــورها و به ویژه با کشورهای 
همســایه می توان بــه تفاهم های 
بیشــتری در ارتباطــات بین المللی 
دست یافت.یونسکو تجارب موفق در 
حوزۀ آب و محیط زیست را بررسی و 
به موفق ترین آن ها گواهینامۀ احترام 
به آب اعطا می کنــد؛ بنابراین در این 
بازدید بر آن شــدیم که این موضوع 
را در شــرکت فوالد مبارکه پیگیری 
کنیم تا این شرکت به عنوان مهم ترین 
صنعــت کشــور ایــن گواهی نامه 
را دریافــت کند. توجه هر کشــور به 
مسائل زیســت محیطی و آب نشانۀ 
رشد و تمدن آن کشــور است که این 
اتفاق به خوبی در فــوالد مبارکه رخ 

داده است.
دکتر امیر روشن بخش، معاون 
ارتباطات و امور مشارکت های 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران

 از طریق شــرکت مهندسی آب و 
فاضالب استان اصفهان مطلع شدیم 
که شــرکت فوالد مبارکه در حوزۀ 
آب و بهینه ســازی مصارف کارهای 
بزرگی انجام داده اســت. به همین 
دلیل به اینجا آمدیم تــا از نزدیک با 
دستاوردهای شما در این حوزه آشنا 
شــویم و در فضای بین المللی آن را 
منعکس کنیم. اساسا یکی از اهداف 
کمیسیون ملی یونســکو به عنوان 
نهاد رابط جمهوری اسالمی ایران و 
یونسکو این اســت که اتفاقاتی را که 
در حوزۀ اهداف یونسکو در کشورها 
می افتد معرفی کنــد. امیدواریم با 
فعالیت مشــترک با مجموعۀ فوالد 
مبارکه بتوانیم به این هدف دســت 

یابیــم. راهبردها و دســتاوردهای 
این شرکت نشــان دهندۀ این است 
که موضوع بهره وری و بهینه ســازی 
مصــرف آب بــرای فــوالد مبارکه 
اهمیت دارد. این که فــوالد مبارکه 
در مقایسه با ســایر رقبای جهانی به 
ازای هر تن تولیــد کمترین میزان 
مصــرف آب را دارد برای ما بســیار 
ارزشمند و مهم است و امیدواریم با 
تشــکیل پرونده و پروپوزال بتوانیم 
گوشه ای از اقدامات این شرکت را به 
سمع و نظر همکاران کمیسیون های 
ملی یونســکو در اقصی نقاط جهان 
برســانیم. به اعتقاد ما فوالد مبارکه 
می تواند کاندیــدای دریافت جایزۀ 

»احترام به آب« شود.
 قنبرعلی رجبی، مدیر عامل 

 انجمن متخصصین
 آب و فاضالب

فــوالد مبارکــه در حــوزۀ 
مســئولیت های اجتماعی و تصفیه 
و بازچرخانــی پســاب در صنعت و 
حفاظت از محیط زیســت پیشگام 
است و با این رویکرد به نتایج مثبتی 
هم دســت یافتــه اســت. اقدامات 
فــوالد مبارکه می تواند برای ســایر 
شرکت های صنعتی کشور به عنوان 

الگو استفاده شود.
فریبا گلریزان، مدیرکل تجهیز 
منابع مالی و توسعۀ مشارکت 
شرکت مهندسی آب و فاضالب

شرکت مهندســی آب و فاضالب 
در بخــش عمرانی در بیشــتر مواقع 
با محدودیــت منابع مواجه اســت؛ 
ازاین رو به عنوان یکــی از راهکارها و 
برای اســتفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی و به خصوص صنعت، باتوجه 
 به معضل کم آبــی در مناطق مرکزی 
کشور به ســمت انعقاد قراردادهای 
بیع متقابــل رفت. قرارداد شــرکت 

فوالد مبارکه با شرکت مهندسی آب و 
فاضالب در واقع یک قرارداد دو سربرد 
اســت، چراکه فاضالب جمع آوری و 
تصفیه شده به عنوان پساب استاندارد 
یا وارد محیط می شود یا به عنوان یک 
منبع آب پایــدار و قابل اطمینان در 
صنعت مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
فوالد مبارکه یکــی از صنایع بزرگ 
تولیدی کشور اســت که تقریبا سه 
قرارداد بیع متقابل با ظرفیت حدود 
MCM ۲0 با این سازمان دارد. این 
امر باعث می شود که با جایگزین شدن 
پساب، به همین میزان برداشت آب 
از زاینده رود بــه کمترین میزان خود 

کاهش یابد. 
دکتر امیرحسین حکمتیان،  

معاون مهندسی و توسعۀ شرکت 
آبفا استان اصفهان

با وقوع خشک ســالی در استان، 
جایگزین کردن پساب به جای آب خام 
زاینده رود در دستور کار قرار گرفت. 
ازآنجاکه بودجۀ عمرانی دولت کفاف 
احداث شبکۀ فاضالب شهرستان های 
مبارکه و لنجــان را نمی داد و احداث 
۲۲0 کیلومتــر شــبکۀ فاضالب در 
شهرســتان مبارکه از سال 13۷۲ تا 
13۹۲ فقط 30 کیلومتر پیشــرفت 
داشت و بخشی از فاضالب در کوچه ها 
و رودخانــۀ زاینده رود جــاری بود، 
از ســال 13۹۲ میان شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان و شرکت فوالد 
مبارکه هدف گذاری مشترکی صورت 
گرفت تا بــا ســرمایه گذاری فوالد 
مبارکه، شــبکۀ فاضالب این شهرها 
احداث شود و به ازای آن این صنعت از 
فاضالب تصفیه شدۀ ۹ شهر هم جوار در 

سیکل تولید خود استفاده کند.
در حال حاضر شــاهد پیشرفت 
۹0 درصد پروژه هســتیم و در عرض 
5 سال توانسته ایم راه 1۹0ساله را طی 

کنیم، به نحوی که شبکۀ فاضالب این 
شهرها امیدوارم تا یک سال آینده تماما 
تکمیل و وارد مدار بهره برداری خواهد 
شــد. یکی از مهم تریــن پروژه های 
کشور در امور زیست محیطی، پروژۀ 
همکاری این ســازمان با شــرکت 
فــوالد مبارکه بــوده اســت. حجم 
ســرمایه گذاری عظیم اســت و ما 
به دلیل توپوگرافی خاص این منطقه، 
مجبور بــه احداث فقط 5 ایســتگاه 
پمپاژ فاضالب شــدیم. حدودا ۲۲0 
کیلومتر در شــهر مبارکه و کرکوند و 
در شهرهای شهرســتان لنجان نیز 
۲60 کیلومتر شبکه گذاری فاضالب 
انجام شده اســت. تمام تالشمان هم 
این اســت که ظرف یک سال آینده 
قــرارداد را به انتها برســانیم و مردم 
این شهرها از ســامانۀ دفع بهداشتی 
فاضالب بهره مند شــوند. پروژه های 
دفع فاضالب بسیار پرهزینه است، اما 
خوشبختانه با همکاری فوالد مبارکه 
توانســتیم این رفاه عمومی را ایجاد 
کنیم. در حال حاضــر از تصفیه خانۀ 
فاضالب، پساب تصفیه شده به شرکت 
فوالد مبارکه انتقال می یابد و با انجام 
تصفیۀ تکمیلی در فوالد مبارکه، آب 
بازیافتی متناســب با نیــاز صنعت و 
مختصات فنــی الزم در چرخۀ تولید 
مورداســتفاده قرار می گیرد. در واقع 
برندۀ اصلی این پروژه محیط زیست و 
مردم بوده اند؛ چراکه انتظار چهل سالۀ 
آن ها با سرمایه گذاری فوالد مبارکه به 

پایان رسیده است. 
جواد نیلی احمدآبادی، مدیر 
ارشد خدمات فنی و پشتیبانی

از معــدود شــرکت های صنعتی 
که واحــد تصفیۀ پســاب آن قبل از 
راه اندازی خطوط تولیــد به مرحلۀ 
بهره برداری رســیده فــوالد مبارکه 
اســت. این شــرکت هیچ گاه پساب 
خود را در محیط زیســت رها نکرده 
و از اواخر دهــۀ ۷0 و هم زمان با بروز 
پدیدۀ خشک سالی، فوالد مبارکه در 
مســیر بازچرخانی پساب در سیکل 
تولید حرکت کرده است.  این شرکت 
خرید پساب شهری را نیز در دستور 
کار خود قرار داد. طبق قرارداد اولیه با 
وزارت نیرو، شرکت فوالد مبارکه برای 
تولید 4.۲ میلیون تن محصول، مجوز 
برداشت حدود 40 میلیون مترمکعب 
آب از زاینده رود را در هر سال داشت؛ 
اما نه تنها هیچ گاه برداشــت آب آن 
به این میزان نرســید، بلکه با شرایط 
خشک سالی و علی رغم افزایش تولید 
به میزان 5.6 میلیون تن، برداشــت 
آب به کمتر از ۲0 میلیون مترمکعب 
رســید. همچنین ســهم پســاب 
تصفیه شده و مورداستفاده در سیکل 
تولید از ۹ درصــد به حدود ۲۷درصد 
افزایــش یافت و عمال برداشــت آب 
از رودخانه با اســتفاده از پساب های 
تصفیه شده و انجام پروژه های متعدد 
در زمینــۀ بهینه ســازی مصــارف 
با کاهــش قابل مالحظــه ای مواجه 

بوده است. فوالد مبارکه در سال های 
اخیر همکاری بسیار خوبی با سازمان 
آبفای اســتان داشــته و دارد و این 
همکاری هــا و ســرمایه گذاری ها به 
بهبود سطح بهداشت و محیط زیست 
شهرستان های مبارکه و لنجان و کل 
ذی نفعان حوزۀ زاینده رود انجامیده 
اســت، به طوری که شهرستان های 
دیزیچه، مبارکه، صفاییه، زیباشــهر 
و حوزۀ زرین شــهر، ورنامخواست و 
زاینده رود از مزایای زیست محیطی 
آن بهره مند شده اند. در مجموع فوالد 
مبارکه حــدود ۷00 میلیارد تومان 
در حوزۀ تصفیه و بازچرخانی آب در 
صنعت ســرمایه گذاری کرده است. 
نتیجۀ همه این ســرمایه گذاری ها و 
اجرای پروژه های بهبود آن است که 
در حال حاضر این شــرکت با مصرف 
۷.۲ مترمکعب بر تن تولید به الگوی 
جهانی مصرف آب تبدیل شده است. 

حسین مدرسی فر، مدیر 
بهداشت حرفه ای، ایمنی و 

محیط زیست
در اســتراتژی های فوالد مبارکه، 
به موازات افزایش تولید، در حوزه های 
زیست محیطی، بهینه سازی مصارف 
انرژی و آب و مسئولیت اجتماعی نیز 
دست یابی به جایگاه تعالی سازمانی 
به عنوان یک اصل مدنظر قرار داشته 
و دارد. از اهداف کالنــی که در حوزۀ 
زیســت محیطی برای فوالد مبارکه 
تعریف شــده اســت کاهش مصرف 
منابــع انــرژی و آب و تــالش برای 
حفظ و نگهــداری فضای ســبز 1۷ 
کیلومترمربعی موجود همواره مورد 
تأکید بوده اســت. فــوالد مبارکه با 
35 کیلومتر مســاحت تقریبا 4 برابر 
اســتانداردهای تعریف شده فضای 
ســبز دارد. ضمن این که حرکت به 
 سمت تولید حداقلی ضایعات یعنی
Zero West و تفکیک و بازیافت آن ها 
تا حد امکان و حرکت به سمت تولید 
پاک و اقتصاد سبز ازجمله دیگر اقدامات 
زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه 
بوده اســت. در این شرکت یک برنامه 
جامع زیست محیطی تهیه شده است 
که در آن بحث پسماند جایگاه ویژه ای 
دارد. فوالد مبارکه موفقیت هایی نیز 
در بحث های زیســت محیطی داشته 
است که مهم ترین آن کسب سند سبز 
از سازمان اروپایی انرژی گلوب بود که 

دو سال پیش به دست آمد.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه آب، در یونسکو قابل طرح است
برای هر ایرانی باعث افتخار 

است که فوالد مبارکه، 
هم در تولید و هم در حوزۀ 
مسئولیت های اجتماعی، 

به ویژه موضوع آب، 
محیط  زیست و طبیعت، 

که جزو مسائل به روز 
جهانی هستند، عملکرد 

موفقیت آمیزی دارد


