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  شنبه  اول تیر 1398  شماره 5051 

در روز چهارشــنبه  29 خردادمــاه عملیات 
انتقال پســاب از تصفیه خانه فاضالب به شــرکت 

فوالد مبارکه انجام شد.
پروژه انتقال پساب تصفیه خانه مبارکه به مجتمع 
فوالد مبارکــه با هدف کاهش بارگــذارى مصارف 
صنعت فوالد بر زاینده رود با ســرمایه گذارى 860 
میلیارد تومانى این مجتمع به بهره بردارى رسید.
این پــروژه پســاب خروجى تصفیــه خانه هاى 
فاضالب شهرهاى مبارکه، صفائیه، کرکوند، دیزیچه، 
زیباشهر، ورنامخواســت و زرین شهر را به مجتمع 

فوالد مبارکه منتقل مى کند.
وزیــر نیرو در آئین بهره بــردارى از طرح انتقال 
پســاب از تصفیــه خانه فاضالب به شــرکت فوالد 
مبارکه، رها نکردن پســاب در طبیعت، در معرض 
خطر قرارندادن بهداشــت عمومــى و حفظ محیط 
زیست را از فواید اســتفاده از فاضالب تصفیه شده 
در صنعت دانســت و گفت: با این وجود باتوجه به 
شرایطى که داریم این کار ما را در آغاز مسیرى قرار 
مى دهد که معضل تامین آب را به شکل پایدار در 

کشور حل مى کند.
رضا اردکانیان ضمن قدردانى از دست اندرکاران 
اجراى این پروژه مهم و تاثیرگذار اظهارداشت: فوالد 
مبارکه یکى از مجموعه هاى بســیار مهم در بحث 
تولید و اشتغال کشور است و امیدواریم بتوانیم آب 

مورد نیاز این صنعت را تامین کنیم.
وى با بیان اینکه آب مایه حیات اســت و حیات 
هم جلوه هاى مختلفى دارد، گفت: خداوند فرموده 

من آب را به اندازه براى شما نازل مى کنم. ما کشور 
خشک و نیمه خشکى هستیم ولى اگر از آب به نحو 
صحیحى استفاده کنیم به عنوان یک منبع حیاتى 
مى توانیم حتى در شــرایط متنــوع آب و هوایى و 
اقلیمى حیات پایدار و مستمرى داشته باشیم.

وزیر نیرو بــا اعالم اینکه درحــال حاضر میزان 
مصرف آب شرب و بهداشتى جمعیت کشور حدود 
6ونیم میلیارد مترمکعب و میزان پســاب تولیدى 
4,3مترمکعب است، گفت: پساب تولیدى به شکل 
خام براى تغذیه سفره هاى زیرزمینى مفید نیست، 
این درحالى اســت که دانش امــروز و فناورى هاى 
موجود توصیه به کیفیتى از تصفیه و رهاسازى براى 
تغذیه سفره ها یا مصارف مجاز از پساب تصفیه شده 

مى کند.
وى یکــى از مطمئن ترین منابع براى صنایع در 
مناطق خشک و کم آب را به شکل اولیه فاضالب و 
بعد از آن فاضالب تصفیه شــده عنوان کرد و افزود: 
از هر طریق به فکر تامین آب باشیم که برگرفته از 
عدم وضعیت قطعى در تامین آب مورد نیاز شــرب 
و بهداشت است تا زمانى که جمعیت هست مصرف 
شــرب و بهداشت هم هست و تولید پساب مى کند 
به طور قطع حجم باالیى از پساب را خواهیم داشت، 
لــذا براى تامین معیشــت مــردم، تولید و گردش 
اقتصادى و توســعه کشــور صنایع مى توانند روى 
پساب به عنوان مهمترین منبع استفاده کنند.

وى ادامه داد: یکى از نمودهاى تحقق این موضوع 
مجتمع عظیم فوالد مبارکه اســت که به درستى و 
هوشــمندانه روى این موضوع سرمایه گذارى کرده 
اســت به طورى که با آرامش 
خاطر مى توانیم به ســرمایه 
گذارى هاى الزم در جاهایى 
محیطى  زیســت  شرایط  که 
اجــازه مــى دهد و توســعه 
صنایع و صنایع تبدیلى روى 

بیاوریم.
 وى با تاکید براینکه تالشى 
بــه عمل آمــده موجب  که 
وظیفه  گفت:  است،  قدردانى 
خود مــى دانیم که در جهت 
حل تنگناها و مشــکالتى که 
دارنــد با مطالعــات الزم که 
اســت  امرى  هر  ملزومات  از 
مشــکالت را حــل کنیم به 
نحــوى که این صنعت عظیم 
دغدغه اى از حیث تامین آب 

مورد نیاز نداشته باشد.
اردکانیان با بیان اینکه اســتفاده از پساب تصفیه 
شده صرفا براى حل مشکل تامین آب نیست، گفت: 
رهــا نکردن پســاب در طبیعــت، در معرض خطر 
قرارندادن بهداشــت عمومى و حفظ محیط زیست 
از فواید اســتفاده از فاضالب در صنعت است با این 
وجود باتوجه به شــرایطى که داریم فایده دیگرى با 
فاصله خیلى زیاد وجود دارد که اگر توجه کنیم تازه 
در آغاز مسیرى قرار مى گیریم که معضل تامین آب 

را به شکل پایدار در کشور حل مى کند.
وزیــر نیرو از توجه به قیمت واقعى آب به عنوان 
مهمترین فایده استفاده از پساب فاضالب یاد کرد و 
افزود: توجه به قیمت واقعى آب به این معنا نیست 
که انتظار داشته باشیم دولت یارانه بدهد و مصرف 
کننده اصلى آب یعنى بخش کشاورزى در شرایطى 
که الگوى کشت مناســب نیست قیمت واقعى آب 
را بپردازد، بلکه به این معناســت که در مســیرى 
قرار گیریم که محصوالت کشــاورزى هم از ارزش 
الزم برخوردار باشــند و با آب کمتر از همین مقدار 

بتوانیم محصول خوبى بدست آوریم.
وزیر نیرو با بیان اینکــه امروز 1 متر مکعب آب 
به بخش صنعت به قیمــت 800 تومان عرضه مى 
کنیم، اظهارداشــت: این در حالى اســت که قیمت 
تمام شده پساب تصفیه شده هر مترمکعب 14 هزار 
تومان است. نمى گویم باید آب 14 هزار تومانى به 
صنعت بدهیم بلکه این قیمت بابت حفظ بهداشت 
و محیط زیســت پرداخت مى شود، اما حداقل این 
کمــک را به ما مى دهد که درجایى که صنعت را با 
آب 800 تومانى مى چرخانیم آیا بهره ورى الزم را 
دارد و این دغدغه را در ذهن برنامه ریزان کشور در 

بخش هاى مختلف ایجاد مى کند.

وى ادامــه داد: وقتى بدانیم قیمــت واقعى آب 
چقدر اســت باالخره چــاره اى مى اندیشــیم که 
معیشــت کشاورز و شرایط ســخت آن لحاظ شود، 
یعنــى بجاى اینکــه 10 هزار مترمکعــب براى هر 
هکتــار برنج کارى مصرف کنیم در برخى مناطق تا 
50 هزار مترمکعب از آب براى کشت برنج استفاده 
مى شــود که این موضوع آسیب پذیرى ما را باال و 

تاب آورى ما را کم مى کند.
وزیر نیرو با تصریح براینکه خوشبختانه مجموعه 
فعالیت ها در راســتایى است که در مسیر صحیحى 
رو به جلو هســتیم، گفت: ســازو کار کمیته هاى 
اســتانى ســازگارى با کم آبى به این صورت است 
که به این مســائل توجه کرده و همکارى هاى بین 

بخشى مورد توجه قرار گیرد.
اردکانیــان  بــا تاکید براینکه امروز الزم اســت 
هرکدام در سنگرهاى انفرادى قرار نگیریم و بدانیم 
مساله جمعى و مشترك است، افزود: باید بدانیم که 
کار صنعت و کشــاورزى و محیط زیست به هم گره 
خورده است و ان شا اهللا با حضور مدیران هوشمند 
و حمایت دســتگاه هاى اجرایــى بیش از پیش در 
استفاده صحیح از آب بتوانیم بهره ورى را در کشور 

باال ببریم.
وزیر نیرو در پایان بار دیگر از زحمات و پیگیرى 
هــاى همه دســت انــدرکاران اجراى ایــن پروژه 
قدردانى کرد و گفت: اســتان اصفهان در سال هاى 
اخیر با شرایط ســختى از حیث موضوع آب مواجه 
بوده و فشار بیشترى بر دوش مدیران و نمایندگان 
این استان بوده، این درحالى است که صبورى مردم 

درهاى  خداوند  شــده  باعث 
رحمــت خود را بــه روى ما 
بگشــاید و با شکرگذارى این 
نعمت الهى سال هاى بهترى 
پیش رو خواهیم داشت.

فوالد  شــرکت  مدیرعامل 
مبارکه  گفت:فــوالد  مبارکه 
تقریبا 50 درصد سهم تولید 
24 میلیون تنى فوالد کشور 
را برعهــده دارد و تنها تولید 
فلزى  ورقهاى  انــواع  کننده 
هســتیم، و فــوالد مبارکــه 
در تمــام نقاط کشــور نقش 

پررنگى را ایفا میکند. 
حمیدرضــا عظیمیــان با 
مبارکه  فــوالد  اینکه  بیــان 
حدود 25000 پرسنل را در 

مجموعه خود دارد گفت: با تولید ورقهاى رنگى 
و سایر تولیدات در سه دهه فعالیت نقش موثر خود 

را ایفا کرده است.
وى ادامــه داد: فــوالد مبارکه دومین شــرکت 
بورسى در سطح کشور است که سالیانه مبلغ حدود 
هزار پانصد میلیارد تومان به دولت مالیات پرداخت 

میکند.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب در این مراسم 
گفت: در حال حاضر 172 میلیون متر مکعب پساب 
در اصفهان تولید مى شود که معادل 5 هزار و 450 
لیتر در ثانیه اســت که از این میزان پساب تولیدى 
معادل 277 میلیون متر مکعب، به شــرکت فوالد 

مبارکه انتقال مى یابد.
هاشــم امینى با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه 
با ســرمایه گذارى در اجراى شبکه فاضالب منطقه 
مبارکــه در قالب قرارداد بیع متقابل با آبفا اصفهان 
موفق به تخصیص پســاب این منطقه به این واحد 
صنعتى شــد، گفت: در سال 92 ســرمایه گذارى 
1200 میلیــارد ریالى شــرکت فــوالد مبارکه در 
قالب قرارداد بیع متقابل میان شــرکت آبفا اصفهان 
و فــوالد مبارکــه صورت گرفت که بــه موجب آن 
مقرر شــد حدود 500 کیلومتر شــبکه فاضالب در 

شهرستان هاى مبارکه و لنجان اجرا شود.
وى با اشاره به سرمایه گذارى بخش خصوصى در 
اجراى شبکه فاضالب منطقه مبارکه گفت: سرعت 
اجراى شــبکه فاضالب با ســرمایه گــذارى بخش 
خصوصى در منطقــه مبارکه 18 برابر میانگین 19 

سال گذشته بوده است.


