خبر ویژه
انتقال پساب شهرهای مجاور به
شرکت فوالد مبارکه

نسل فردا :عباس اکبری مدیر انرژی و سیاالت
شرکت فوالد مبارکه گفت :همکاری شرکت
فوالد مبارکه و ســازمان آب و فاضالب استان
اصفهان منجر به بهبود رفاه و شرایط بهداشتی
مردم منطقه پیرامونی شده است .وی از شروع
انتقال و تصفیه پساب شــهر مبارکه و محله
صفائیه و شهر ورنامخواســت و استفاده از آن
جهت تأمین قسمتی از آب صنعتی موردنیاز
خطوط تولیــد خبر داد و گفت :در راســتای
اهداف اســتراتژیک شــرکت فوالد مبارکه
مبنی بر تأمین پایدار آب موردنیاز شــرکت و
کاهش برداشت آب خام همچنین در راستای
مسئولیتهای اجتماعی و بهبود شرایط زیست
محیطی و بهداشتی شهرهای منطقه پیرامونی
با همکاری ســازمان آب و فاضالب اســتان
اصفهان (آبفا) در ســال  ،۱۳۹۲قراردادهای
ایجاد شــبکههای جمع آوری ،خطوط انتقال
و تأسیسات تصفیه خانه شــهرهای پیرامون
شرکت شــامل شــهرهای مبارکه ،صفائیه،
کرکونــد ،دیزیچه ،زیباشــهر ،زرینشــهر،
ورنامخواست ،سده و چمگردان به صورت بیع
متقابل اولین بار در اســتان اصفهان منعقد و
اجرایی شد .بر اساس این مجموعه قراردادها
شــرکت فوالد مبارکه به عنوان سرمایه گذار،
تأمین مالــی ایجاد شــبکههای جمع آوری
دفع پســابهای بهداشــتی شهرستانهای
مبارکه به طول  ۲۲۰کیلومتر و لنجان به طول
 ۲۴۴کیلومتر به همــراه  ۴۰کیلومتر خطوط
لوله و تأسیســات جهت انتقــال را پذیرفته و
اجرای پروژهها بر عهده شرکت آبفای استان
اصفهان اســت .با بهره بــرداری کامل از این
پروژههــا جمعیتی بالغ بر  ۲۸۰هــزار نفر در
شهرهای مجاور شرکت تحت پوشش سیستم
جمع آوری و تصفیه فاضالبهای شهری قرار
میگیرند و شرایط زیست محیطی و بهداشتی
مردم و منطقه ارتقا مییابــد و از طرف دیگر
در بلندمدت  ۳۰درصد آب صنعتی موردنیاز
شــرکت از این طریق تأمین میشود و نیاز به
آب خام شرکت به همین میزان کاهش خواهد
یافت .وی با اشاره به شرایط اقلیمی سالهای
اخیــر ،اســتفاده از آب صنعتی اســتحصال
شده از پساب شــهری جهت تولید را یکی از
راهکارهای مؤثر مقابله با بحران کم آبی عنوان
کرد و بر تســریع اتمام و بهره برداری کامل از
سایر فازهای پروژه تا پایان سال جاری تأکید
کرد.

صادرات  ۳۰۰هزار تنی فوالد ارفع در سال ۹۶

رشد  ۲۱درصدی صادرات فوالد شرکت های بزرگ
  شرکت های بزرگ فوالد ساز در ماه تیر ۷۱۵،۹۷هزار و ۸۶۹هزار تن فوالد خام و محصوالت فوالدی صادر کردند .از این میزان ،شرکتهای
«فوالد خوزستان» ۱۹۴هزار و ۷۱۲تن« ،فوالد هرمزگان» ۱۸۴هزار و ۸۶۷تن« ،فوالد مبارکه» ۱۱۷هزار و ۵۱۲تن« ،ذوب آهن اصفهان»
 ۱۱۴هزار و  ۹۹۵تن« ،فوالد کاوه جنوب»  ۷۷هزار تن« ،فوالد خراسان»  ۲۵هزار و  ۵۹۳تن و «فوالد آلیاژی ایران» یک هزار و  ۱۹۰تن
کردند.همچنین تولیدکنندگان بزرگ از ابتدای فروردین تا پایان تیر ۲،میلیون و ۶۲۳هزار و ۶۶۱تن فوالدصادر کردند که در مقایسه با رقم
مدت مشابه سال گذشته ۱۳،درصد رشد نشان می دهد .در این میان ،طی ۴ماهه نخست امسال ،شرکت های «فوالد خوزستان» ۹۵۹هزار
و  ۸تن« ،فوالد هرمزگان»  ۳۷۳هزار و  ۵۴۹تن« ،فوالد مبارکه»  ۴۵۹هزار و  ۶۱۳تن« ،ذوب آهن اصفهان»  ۳۶۹هزار و  ۶۰۴تن«  ،فوالد
خراسان»  ۷۵هزار و  ۶۹۷تن« ،فوالد آلیاژی ایران»  ۳۰هزار و  ۳۲۲تن و «فوالد اکسین»  ۱۲هزار و  ۸۶۸تن فوالد کردند.
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علیرضا خیاط با اشاره به اینکه وضعیت شرکت آهن و فوالد ارفع در سال  ۱۳۹۶خوب بود و در سه ماهه نخست امسال نیز وضعیت
خوب بوده ،افزود :سال قبل  ۸۰۱هزار تن شمش تولید و ازظرفیت اسمی؛ یعنی  ۸۰۰هزار تن عبور کردیم .همچنین سال قبل برای
نخستین بار حدود  ۳۰۰هزار تن شمش صادر کردیم؛ ضمن اینکه در بخش آهن اسفنجی هم  ۸۵۰هزار تن تولید و از ظرفیت ۸۰۰
هزار تنی این بخش نیز عبور کردیم .وی افزود :تا  ۲۳خرداد امسال هم حدود  ۱۸۰هزار تن شمش تولید داشتیم و فروش هم به ۱۹۰
هزار تن رسید .خیاط درباره آخرین وضعیت تامین الکترود گرافیتی موردنیاز آهن و فوالد ارفع نیز عنوان کرد :پیشبینی آینده بازار
الکترود گرافیتی بسیار سخت است و بازار خیلی نوسان دارد .تقاضا در این بازار باالست و عرضه محدود و در صورت اعمال تحریمهای
جدید مشکل ما در تامین الکترود گرافیتی بیشتر هم خواهد شد.
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کوتاه از فوالد


شرکت فوالدمبارکه اصفهان
آماده تأمین نیاز بازار داخلی

در افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فوالد و ریخته گری مطرح شد:

فوالد مبارکه ورق خودروسازان را تأمین میکند
دهمین نمایشــگاه بین المللی
متالورژی ،فوالد و ریخته گری که
با حضور بیــش از  ۱۵۰شــرکت داخلی از
اســتانهای تهــران ،اصفهــان ،کرمان،
آذربایجان شــرقی ،فــارس ،مرکزی ،قم و
خراســان رضوی همچنین شــرکتهای
خارجی و نمایندگان شرکتهای بینالمللی
در  ۳۳غرفه و در مســاحتی بالغ بر  ۸هزار
مترمربعدرمحلدائمینمایشگاههایاستان
اصفهان برگزار شد ،شاهد حضور چشمگیر
هلدینگ فوالد مبارکه و دیگر صنایع فوالدی
بود .در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای
صنعت ریخته گری ،تولیــد فوالدُ ،چدن و
فلزات غیرآهنی ،ماشین آالت و تجهیزات
صنعتی وابسته ،تصفیه خانههای صنعتی و
خدماتصنعتمتالورژیوشکلدهیفلزات،
در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
این نمایشگاه در شرایطی بر پا شده که ایران
رتبه چهاردهم کشورهای فوالدساز جهان را
در اختیــار دارد و طی ســالهای اخیر از
کشورهای فرانسه و انگلیس پیشی گرفته
است.
بیــش از  ۲۲درصد صادرات
غیرنفتیکشورمربوطبهحوزه
فوالد است
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز در
این مراسم گفت :سال گذشته ۹میلیارد دالر

صادرات در مجموعه زنجیره فوالد و صنایع
معدنی انجام شد و این بدان معنی است که
بیش از  ۲۲درصد صادرات غیرنفتی کشور
به این حوزه تعلق دارد .مهدی کرباسیان با
اشاره به اینکه حدود  ۶۰درصد تولید کشور
در حوزه فوالد به استان اصفهان تعلق دارد،
اظهار کرد :فوالد ،محور توسعه هر کشور به
حساب میآید و در واقع توسعه کشور بدون
وجود تولید یا تأثیرگذاری در فوالد ،ممکن
نخواهد شد .وی در ادامه به موضوع اقتصاد
مقاومتی و طرح آن در کشــور از چند سال
گذشته تاکنون اشاره کرد و ادامه داد :صنعت
فوالد یکی از محوریتریــن و اصلیترین
موضوعات در اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه
در زنجیره فوالد ،از ســنگ آهــن و گاز که
نعمتهای خدادادی است ،ارزش افزوده و
اشتغال ایجاد میشود .معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت افزود :در حال حاضر فوالد
کشور تقریبا خودکفا شده و از صفر تا ۱۰۰
محصوالت فوالدی در کشور تولید میشود.
وی در ادامه به اهمیت جایگاه فوالد اشاره و
تصریح کرد :فوالد در ارزآوری ،تولید ،اشتغال،
آینده و توسعه کشور بسیار مهم است .کشور
ما پیش از این در حوزه فوالد وابسته بود و از
کشورهای مختلف ازجمله بحرین گندله
وارد میکرد؛ اما امــروز عالوه بر اینکه طی
چهار سال گذشته ،تولید گندله در کشور
 ۱۲۰درصد افزایش یافته ،صادرکننده آهن

اسفنجیوفوالدنیزشدهکهتمامیاینموارد
نشان دهنده این است که در زنجیره فوالد
و ارزش افزوده ســرمایه گذاریهای بسیار
خوبی شده است .کرباسیان با اشاره به تحقق
میزان پیش بینی شــده تولید فوالد کشور
اظهار کرد :در سال  ۹۳زمانی که طرح جامع
فوالد را مجددا در ایمیدرو و شــرکت فوالد
به روزآوری میکردیم ،برخی کارشناسان
معتقد بودنــد تولید  ۵۵میلیــون تنی در
چشمانداز  ۱۴۰۴مانند یک رؤیاست؛ اما با
اعداد و ارقام نشان دادیم که این کار شدنی
است.وی ادامه داد :در سال ۹۲ظرفیت تولید
فوالد کشور  ۲۱میلیون تن بود که در حال
حاضر به  ۳۲میلیون تن رسیده و امیدواریم
تا پایان سال جاری به ۳۵میلیون تن برسد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان

اینکه طی چهار ماه گذشــته تولید فوالد
خام شرکتهای بزرگ کشــور حدود 7.5
میلیون تن بوده است ،اضافه کرد :همچنین
در تولید کنستانتره ۲۰درصد ،در گندله۲۲
درصد ،در آهن اسفنجی  ۷درصد و در تولید
شمش  ۱۷درصد نســبت به سال گذشته
رشد داشتهایم که رشد بسیار خوبی است.
همچنین صادرات محصوالت فوالدی دو
میلیون و ۷۰۰هزار تن بوده است.
تحریمهــا فرصتــی برای
خودکفاییکاملفوالد
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در آیین
افتتاحیه دهمین نمایشگاه متالورژی ،فوالد
و ریخته گری اظهار کرد :اصفهان پایتخت
فوالد کشــور اســت و هیچ پایگاهی برای

برگزاری نمایشــگاه فوالد بهتر از اصفهان
نیست و رویکرد ما در این نمایشگاه تقویت
تولیدملیاست.
دکتر بهرام سبحانی با اشاره به تحریمهای
اقتصــادی آمریکا علیــه ایــران و اعمال
محدودیتها بیان کرد :صنعت فوالد کشور
تا  ۸۵درصد به خودکفایی رسیده است که
با فشــار تحریمها  ۱۵درصد باقیمانده نیز
بومیسازی خواهد شد.
وی گفت :با تکیه بر این سیاســت ،فوالد
مبارکه اغلب مواد اولیه وارداتی موردنیاز خود
را بومی سازی کرده است .مدیرعامل شرکت
فوالد مبارکه تأکید کرد :به دنبال خودکفایی
 ۱۰۰درصــدی فــوالد مبارکه هســتیم
و امروز بیش از هر زمــان دیگری نیازمند
توجه ســازندگان قطعات ،تولیدکنندگان
مواد اولیه و شــرکتهای دانــش بنیان به
صنعت فوالد هســتیم .وی یکــی دیگر از
سیاستهای شرکت فوالد مبارکه را حمایت
از تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد و افزود:
خودروسازان داخلی نگرانی از بابت تأمین
ورق موردنیاز خود نداشته باشند .سبحانی
خاطرنشان کرد :شــرکت فوالد مبارکه با
استفاده از ظرفیتهای علمی یک شرکت
دانش بنیان و اعتماد به نخبگان وارد فرایند
تولید کاتالیست های مورد نیاز صنعت فوالد
شد و امروز در فرایند تولید آهن اسفنجی
 ۱۰۰درصد خودکفا هستیم.

نسل فردا :فروش داخلی محصوالت شرکت
فوالدمبارکه اصفهان از سال  ۹۴تا  ۹۶با رشد
 ۷۲درصدی از  ۳میلیــون و  ۳۰۰هزار تن
به  ۵میلیون و  ۷۵۰هزار تن رســیده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان،
محصوالت این شــرکت را متنوعتر و حجم
عرضه آن را هم بیشتر از قبل برشمرد و گفت:
ورقهای تولیدشده قابل استفاده در صنایع
دریایی ،نفت و گاز و خودروسازی است .بهرام
سبحانی افزود :با وجود افزایش تولید فوالد،
معادلهای شــگفت انگیز در بازار در حال
رقم خوردن است؛ چراکه محصوالتی که با
زیادی

فوالد تولید میشود ،افزایش قیمت
دارد .وی قیمت کنونی هر کیلو ورق فوالدی
را  ۲هزار و  ۶۰۰تومان بیان کرد و گفت :این
درحالی است که قیمت لوله پروفیل که باید
اندکی گرانتر از ورق فوالدی باشــد ،بیش
از  ۶هزار تومان فروخته میشود .همچنین
معاون فروش شــرکت فوالد مبارکه گفت:
با اقدام فوالد مبارکــه در جهت تأمین نیاز
بازار داخلی دو یا ســه واردکننده فوالد به
کشور متضرر شدهاند؛ اما بیش از  ۱۵۰هزار
شــغل با این کار ایجاد شده است .متأسفانه
 ۱۵۰هــزار نفر تریبونــی در اختیار ندارند؛
اما آن وارد کننده دارای تریبون اســت و به
جو روانــی بازار دامن میزند .وی شــاهکار
سودجویان جو روانی بازار را گرانتر کردن
قیمت آهن قراضه در مقایسه با شمش فوالد
دانست و افزود :در حالی که آهن قراضه ماده
اولیه تولید شمش فوالد است ،در بازار ۱۰۰
تا ۱۵۰تومــان گرانتر از شــمش فروخته
میشود.

