


پیام مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین
 به مناسبت روز ملی صنعت و معدن

ــم  ــای مه ــاخص ه ــی از ش ــور و یک ــادی کش ــض اقتص ــدن نب ــت و مع ــی صنع ــرایط کنون در ش
رشــد و توســعه محســوب مــی شــود. دو بازویــی کــه ســنگ محــک توانمنــدی هــر ســرزمینی 

در تحقــق اهــداف متعالــی آن بــه شــمار مــی آیــد. 

خوشــبختانه شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن در تدویــن و عملیاتــی نمــودن برنامــه هــای خــود 
توانســته دســتاوردهای بــی نظیــری را بــه نمایــش بگــذارد و چشــم انــدازی از یــک تکنولــوژی 
پویــا، مدیریــت کارآمــد و ســرمایه گــذاری بهینــه را در مقابــل خــود قــرار دهــد کــه همگــی آنهــا 

ذیــل افتخــارات صنعتــی و معدنــی کشــور جمــع بنــدی مــی شــود.

ــران و  ــته کارگ ــه بس ــتان پین ــدار دس ــدن وام ــت و مع ــوزه صنع ــتاوردهای ح ــد؛  دس ــی تردی ب
زحمــات و تــاش هــای بــی دریــغ  کارکنــان و مهندســان ایــن عرصــه اســت کــه در ســال تولیــد، 

مانــع زدایــی هــا، پشــتیبانی هــا منظومــه ای از تعهــد و خودبــاوری را بــه منصــه رســاندند.

ــه  ــر مجموع ــرور ب ــا م ــا ب ــده ت ــت ارزن ــی اس ــدن فرصت ــت و مع ــی صنع ــاه؛ روز مل ــم تیرم ده
ــک  ــک ت ــه ت ــویم و ب ــادآور ش ــگان ی ــه هم ــت آن را ب ــوزه اهمی ــن ح ــور در ای ــتاوردهای کش دس
ــا  ــربلندی آنه ــزت و س ــزرگ ع ــد ب ــم و از خداون ــید بگویی ــته نباش ــه خس ــن عرص ــدگان ای پوین

ــم. ــئلت داری را مس
محمد فاح
مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

10 تیرماه 

گرامی باد
روز صنعت و معدن 







بهره برداری از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی توســط کنسرســیومی بــه رهبری ایدرو بــا ارزش ۴.۱۱ میلیارد دالر  |  
ظرفیت تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز ؛

برگزاری نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل 
و رونق تولیــد  |  ارائه 3200 قلم نیازهای صنایع برای 
داخلی سازی  |    مبادله 202 تفاهم نامه در 6 گروه صنعتی ؛

برگزاری 4 میز تخصصی  خودرو  |    154 قطعه - پروژه با 
ارزش قراردادی 4،460 میلیارد تومان  |  کاهش ارزبری 

341 میلیون یورو.

به هم رسانی ۱۵۴  زوج  شــرکت  دانش بنیان و شرکت های صنعتی 
دارای نیاز  |  ارزش قراردادی بیش از ۲۷،۸۰۰ میلیارد ریال؛

صنایع نفت و گاز و انرژی

توسعه 
و تعمیق 
ساخت 
داخل

صنایع نوین

تحقق پیشــرفت   ۹۰ درصدی در طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی تا پایان ســال ۱۳۹۹  |  ارزش  ۵ میلیارد  دالر   |  
افزایش تولید ۵6 میلیون متر مکعب گاز؛

اجــرای طرح تولیــد فیلترهای تصفیــه آب )ممبــران( در شهرســتان ایالم  |  
سرمایه گذاری کل ۹.۰۳میلیون دالر و ۱،۷۴۸ میلیارد ریال  |  اشتغال زایی ۷۵ نفر ؛

نصب و راه اندازی ۴ ســکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی و تولید ۲ میلیارد فوت مکعب در روز گاز ترش و انتقال تولید 
به فاز ۱۲.

احداث فــاز اول مرکز تولیــد بیو ایمپلنت هــای آلوگرافت در اســتان تهران 
وکرمانشاه  |  با سرمایه گذاری ۸۵۰ میلیارد ریال  |  اشتغال زایی ۴۰ نفر ؛

راه اندازی ، تکمیل وتوسعه سامانه های دولت الکترونیک 
مراکز و سازمان های زیر مجموعه وزارت صمت .
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سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
بیش از نیم قرن تالش در مسیر پشتیبانی از تولید
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تعریــف و اجرای 24 پروژه  ســرمایه گــذاری  ) در حال اجــرا (  |  با 
سرمایه گذاری. 364،166 میلیارد ریال  |  اشغال زایی 10 هزار و 904 

نفر در 16 استان  کمتر برخوردار؛

ایجاد مناطق 
ویژه اقتصادی و 
شهرک تحقیقاتی

توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار

 مراحل پایانــی تولید بیواتانول ســوختی و کنجالــه تخمیری از 
ذرت و ضایعات غالت در اســتان کرمانشــاه  |  سرمایه گذاری کل 

20.6 میلیون یورو و  2،000 میلیارد ریال  |  اشتغال زایی 140 نفر ؛

ادامه احداث  واحد  تولید بیواتانول سوختی و کنجاله تخمیری از ذرت و ضایعات 
غالت در استان کهگیلویه و بویر احمد |   سرمایه گذاری کل 20.۷۵ میلیون یورو 

و 2،۸۷۷ میلیارد ریال  |  اشتغال زایی 1۵2 نفر ؛

با تخصیص اعتبار  یک هزار  و 4۷  میلیارد ریالی  از سوی سازمان برنامه و بودجه؛
بهره برداری و پیشبرد 16 طرح  با اشتغال ۷30 نفر و 3 هزار و 1۵0 میلیارد ریال 

سرمایه گذاری کل.

پیشبرد طرح ایجاد و توسعه مجتمع های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک تا گواتر:
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۳
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بهره�برداری�از�طرح�تکمیلی�مجتمع�صنعتی�اسفراین�|��جمع�سرمایه�گذاری�کل�ارزی��	

و�ریالی�معادل�ارزش�روز��حدود��30هزار�میلیارد�ریال؛

نوسازی�خط�ریسندگی�شرکت�گسترش�صنایع��بافت�بلوچ��در�ایرانشهر���| ��سرمایه�گذاری��	

�۲000میلیارد�ریالی� |���ظرفیت��15تن�انواع�نخ�در�روز��|��اشتغالزایی��150نفر�؛

�احداث�خط�جدید�بافندگی�و�تکمیل�خط�چاپ�و�رنگرزی�شرکت�صنایع��بافت�بلوچ���	

|��ظرفیت�تولید��18میلیون�متر�مربع�پارچه�در�سال�با�سرمایه�گذاری��10میلیون�یورو�

و��557میلیارد�ریال��| �اشتغال�زایی��300نفر�؛

بازسازی�تکمیلی�)فازدوم(�کشت�و�صنعت�نیشکر�هفت�تپه�در�سال�13۹۴؛�	

نوسازی  و طرح  تکمیلی شرکت های تحت پوشش و صنایع منتخب

بازسازی�و�نوسازی�نساجی�قائم�شهر�و�تحویل�به�مالک�بخش��	

خصوصی�در�مهرماه�سال�13۹5؛

بازسازی�و�نوسازی�کارخانه�فراورده�های�غذایی�و�قند�یاسوج؛�	

بازسازی�و��نوسازی�کارخانه�قند�دزفول�در�خرداد�سال�13۹۶.�	

آماده�سازی��۲50هکتار��اراضی��؛�	
واگذاری���7۶0هکـــتار��برای�احداث����88واحد���|  ســــــرمایه�گذاری�انجام�شده��فاز�اول���۲هـــزار�و��800میلیارد�ریال��|���۶هزار�فرصــت�شغلی��فاز�اول�؛�	
فعال�شدن�گمرک��؛�	
�اخذ�مجوز��اتصال�منطقه��به�راه�آهن�سراسری���	

آماده�سازی��85هکتار�از�اراضی�؛�	
اخذ�مجوز��اتصال�منطقه�ویژه��به�راه�آهن�سراسری�کشور�و��ایجاد�بار�انداز�اختصاصی�؛�	
تکمیل�زیر�ساخت�های�راه�،�تاسیسات�،�گاز�با�صرف�هزینه�مجموع�بیش�از�هزار�میلیارد�ریال.�	

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

منطقه ویژه اقتصادی جهرم
ایجاد�زیرســاخت�های�الزم�برای�استقرار��	

شــرکت�های�دانش�بنیان�بــا�طراحی�و�
ساخت��1۴واحد�کارگاهی.

شهرک تحقیقاتی کاوش
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فــوالد غدیر ایرانیــان برگزیده 
دومین ســال جایزه ملی لجســتیک و زنجیره تامین کشــور شــد 

فــوالد  و  آهــن  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــتیک  ــی لجس ــزه مل ــن دوره جای ــان، دومی ــر ایرانی غدی
و زنجیــره تامیــن، روز گذشــته در دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر برگــزار شــد و شــرکت آهــن و فــوالد غدیــر 
ایرانیــان در اولیــن حضــور خــود موفــق بــه کســب 
تعالــی  بــرای  تندیــس  و  ســتاره  تــک  تقدیرنامــه 

گردیــد. تامیــن  زنجیــره  و  لجســتیک 

ــازی  ــج و فرهنگ س ــدف تروی ــا ه ــی ب ــش مل ــن همای ای
مباحــث تخصصــی لجســتیک و زنجیــره تامیــن در 

ــد. ــور برگزارگردی ــات کش ــد و خدم ــوزه تولی ح

حاصــل  تامیــن  زنجیــره  و  لجســتیک  ملــی  جایــزه 
ــگاه صنعتــی امیرکبیــر و وزارت صنعــت،  تفاهــم دانش
ــص  ــری از تخص ــا بهره گی ــه ب ــت ک ــارت اس ــدن و تج مع
ــدام  ــت اق ــوزه صنع ــگاهی در ح ــرب دانش ــاتید مج اس
ــت  ــرده اس ــی ک ــرای تعال ــی ب ــی اختصاص ــه مدل ــه تهی ب
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــز ب ــی نی ــب کتاب ــل آن در قال ــه ماحص ک

ــت. اس

ارتقــای تیم هــای ارزیابــی، بهبــود ســازوکار آموزش هــای 
آمــوزش  پلتفرم هــای  طریــق  از  جایــزه  بــا  مرتبــط 
ــی  ــت دولت ــوزش مدیری ــز آم ــا مرک ــکاری ب ــن، هم آنای
پروتکل هــای  بــا  مطابــق  پنل هــا  برگــزاری  جهــت 
اباغــی ســتاد ملــی کرونــا، فاصله گــذاری اجتماعــی، 
توســعه مســتندات فنــی جایــزه از مهمتریــن اقدامــات 
ــزه  ــن جای ــه ای ــود ک ــن دوره ب ــزه در دومی ــه جای دبیرخان
ــن  ــرکت آه ــل ش ــاد مدیرعام ــدس اسداله فرش ــه مهن ب

و فوالدغدیرایرانیــان تقدیــم شــد.

بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر، 
دومیــن دوره جایــزه ملــی لجســتیک و زنجیــره تامیــن 
۱۲ خردادمــاه بــا حضــور مســئوالن دولتــی و نماینــدگان 
صنعتــی  برتــر  شــرکت  هــای  نماینــدگان  و  مجلــس 

ــد. ــر ش ــز تقدی ــر نی ــرکت های برت ــزار و از ش برگ
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گزارش عملکرد ایمیدرو به مناسبت روز صنعت و معدن 

ایمیدرو؛ توسعه زیربناها، توانمندسازی و ماموریت های جدید 

سرمایه گذاری و اشتغال

ارزش  ایمیــدرو،  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
ــادن  ــازی مع ــعه و نوس ــازمان توس ــرمایه گذاری های س س
ــا  ــیس ت ــدا تاس ــدرو( از ابت ــران )ایمی ــی ای ــع معدن و صنای
پایــان ســال 99 بــه بیــش از ۲۱.5 میلیــارد دالر رســید. ایــن 
ــای کان  ــت ه ــتای سیاس ــذاری در راس ــرمایه گ ــزان س می
وزارت صنعــت ، معــدن و تجــارت و بــا مشــارکت بخــش 
ــا  ــز ب ــاری نی ــال ج ــت. در س ــده اس ــام ش ــی انج خصوص
ــون  ــارد و 94۱ میلی ــک میلی ــش از ی ــک بی ــاب نزدی احتس
از ۲3.5 میلیــارد دالر عبــور مــی کنــد. در همیــن  دالر، 
ــان  ــا پای ــال 9۲ ت ــده از س ــاد ش ــتغال ایج ــزان اش ــال می ح
ــل  ــا تکمی ــال 99 ب ــید. در س ــر رس ــه ۱6700 نف ــل ب ــال قب س
میلیــارد   3.45 از  بیــش  جدیــد،  هــای  طــرح  افتتــاح  و 
ــی  ــع معدن ــدن و صنای ــوزه مع ــذاری در ح ــرمایه گ دالر س
محقــق و بــرای بیــش از 4۲00 نفــر شــغل بــه صــورت 
مســتقیم ایجــاد شــد. امســال نیــز برنامــه راه انــدازی 
ــه  ــرار دارد ک ــه ق ــروژه در برنام ــارد دالر پ ــش از ۱.9 میلی بی

اشــتغال مســتقیم آن از 5هــزار نفــر عبــور می کنــد.

توانمندسازی و طریق هدایت منابع مالی به بانک های 
توسعه ای

بانک هــا،  و  بنگاه هــا  همــکاری  بــا  دارد  نظــر  در  ایمیــدرو 
بخشــی از  منابــع حاصــل از فــروش را بــه ســمت بانــک 
ــن  ــرف تامی ــه را ص ــع حاصل ــت و مناب ــعه ای هدای ــای توس ه
منابــع مالــی مــورد نیــاز  تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام 
ــاه  ــن م ــه بهم ــتین تفاهم نام ــاره، نخس ــن ب ــد. در ای ــور کن کش
ســال گذشــته، بــا بانــک صنعــت و معــدن بــه ارزش ۱۲ هــزار 
ــه  ــد و در ادام ــد ش ــاز( منعق ــب 3 ف ــان )در قال ــارد توم میلی
طــی ۲۲ جلســه بــا بانــک هــا، تفاهــم نامــه هــای جدیــدی در 
حــال تهیــه اســت. امیــد اســت تــا ســقف ۲00 هــزار میلیــارد 
تومــان منبــع مالــی بــرای تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام 
توســعه کشــور تجهیــز شــود. اردیبهشــت مــاه امســال نیــز 
ــارد  ــزار میلی ــه ارزش ۱5 ه ــارت ب ــک تج ــا بان ــه ای ب ــم نام تفاه

ــد. ــی ش ــه و عملیات ــز مبادل ــان نی توم

زیربناها

تامیــن امــور زیربناهــا بــرای بخــش خصوصــی از جملــه آب، جــاده، خــط ریلــی و بــرق، 
در راســتای سیاســت هــای توســعه ای ایمیــدرو انجــام مــی شــود. در ایــن میــان 
ــه  ــت ک ــی اس ــات اساس ــه اقدام ــی، از جمل ــع معدن ــدن و صنای ــدار آب مع ــن پای تامی
راهبــری ایــن مهــم از ســوی ایمیــدرو و ســرمایه گــذاری آن از ســوی شــرکت هــای بــزرگ 
ــط  ــه خ ــا س ــک ت ــات ی ــته قطع ــال گذش ــت. در س ــورت گرف ــا ص ــک ه ــکاری بان و هم
ــمه و اردکان(  ــیرجان، سرچش ــران )س ــزی ای ــات مرک ــه ف ــارس ب ــج ف ــال آب از خلی انتق
افتتــاح و ســپس عملیــات اجرایــی 3 خــط انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه اســتان هــای 
خراســان رضــوی و اصفهــان و همچنیــن از دریــای عمــان بــه سیســتان و بلوچســتان 
آغــاز شــد.همچنین امســال، تامیــن زیربناهــای مــورد نیــاز راه و بــرق بــرای 56 معــدن، 
ــر راه  ــداث 778 کیلومت ــه اح ــم نام ــه تفاه ــود. مبادل ــی ش ــی م ــده و اجرای ــی ش طراح
آهــن ســنگان بافــق - ســنگان بــا ســرمایه گذاری 8۱00 میلیــارد تومــان بــا وزارت راه 
ــا  ــنگان، ب ــه س ــاده ناحی ــی ج ــات اجرای ــروع عملی ــی، ش ــش خصوص ــارکت بخ و مش
ــداث  ــه اح ــم نام ــه تفاه ــارکت، مبادل ــرارداد مش ــب ق ــان در قال ــارد توم ارزش800 میلی
اتوبــان المــرد پارســیان بــا ســرمایه گذاری ۱000 میلیــارد تومــان در راســتای اهــداف 
توســعه ای ایمیــدرو صــورت مــی گیــرد. طبــق برآوردهــای صــورت گرفتــه، هزینــه 
ــداف  ــق اه ــور تحق ــه منظ ــی ب ــع معدن ــدن و صنای ــش مع ــای بخ ــاز زیربناه موردنی
چشــم انداز بیــش از ۱9 میلیــارد دالر اســت کــه68 درصــد از ایــن رقــم مربــوط بــه 

ــت. ــوالد اس ــره ف زنجی

ــه در  ــهیاتی ک ــا تس ــر را ب ــرژی ب ــع ان ــق صنای ــعه مناط ــدرو توس ــر ایمی ــوی دیگ از س
ــت.  ــرده اس ــی ک ــه 80 عملیات ــدای ده ــد، از ابت ــی ده ــرار م ــذاران ق ــرمایه گ ــار س اختی
ــارس در  ــج ف ــزی خلی ــی و فل ــع معدن ــژه صنای ــه وی ــر منطق ــاوه ب ــر ع ــال حاض در ح
غــرب بندرعبــاس، توســعه مناطــق ویــژه المــرد در جنــوب اســتان فــارس، پارســیان 
ــش  ــذار در بخ ــرمایه گ ــذب س ــدف ج ــا ه ــان را ب ــز کاش ــزگان و نی ــتان هرم ــرب اس در غ

ــرا دارد. ــال اج ــور را در ح ــی کش ــع معدن صنای

احیای 500معدن کوچک

ــال  ــدف فع ــا ه ــور، ب ــف کش ــط در نقــاط مختل ــادن کوچــک و متوس ــازی مع ــال س ــرح فع ط
ســازی معــادن بخــش خصوصــی کــه بــه دلیــل شــرایط داخلــی یــا بیــن المللــی نیمه فعــال 
ــت. ــده اس ــی ش ــال 98 عملیات ــف و در س ــال 97 تعری ــاه س ــد، از آذر م ــده ان ــل ش ــا تعطی و ی
ــور(،  ــادن کش ــداد کل مع ــد تع ــتردگی )98.3درص ــل گس ــه دلی ــط ب ــک و متوس ــادن کوچ مع
اشــتغال زایــی )85درصــد ســهم اشــتغال معــادن کشــور( و تولیــد )65درصــد ســهم 
تولیــدات معدنــی کشــور( دارای اهمیــت اســت و مــی تواننــد در ایجــاد اشــتغال پایــدار در 
بخــش معــدن و توســعه متــوازن کشــور، نقــش بســیار مهمــی ایفــا کننــد. بــا اجــرای ایــن 
طــرح تــا پایــان ســال 98، تعــداد ۱46معــدن در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه احیــا شــده و در 
ســال 99،  تعــداد ۲53 معــدن احیــا و ۱4 کارخانــه فــرآوری، احــداث شــد. همچنیــن از ابتــدای 
امســال تــا ۲3 خــرداد مــاه ســال جــاری نیــز، ۱0۱ معــدن کوچــک احیــا و فعــال شــده اســت. 
بدیــن ترتیــب تعــداد کل معــادن احیــا شــده بخــش خصوصــی از ابتــدای اجــرای طــرح، بــه 

ــت. ــیده اس ــی رس ــد معدن 500 واح

شناسایی طرح های سرمایه گذاری 

ایمیــدرو بــا هــدف تنــوع بخشــی بــه تامیــن مالــی طــرح هــا، اقــدام بــه شناســایی ۲۱5 
حــوزه  در  مقیــاس  متوســط  و  بــزرگ  طــرح  دالر(  میلیــارد   ۱0( تومــان  میلیــارد  هــزار 
ــی  ــن مال ــور تامی ــه منظ ــه ب ــرده ک ــه( ک ــای تابع ــا واحده ــی )عموم ــع معدن ــدن و صنای مع
ــتفاده  ــروژه« اس ــام پ ــهامی ع ــرکت س ــیس و راه اندازی«ش ــی آن از روش  تاس ــش ریال  بخ
ــرکت  ــه ش ــروژه زیرمجموع ــام پ ــهامی ع ــرکت س ــل 6 ش ــده ، حداق ــدل یادش ــی کند.درم م
هــای فــوالد مبارکــه، فــوالد خوزســتان، ملــی صنایــع مــس ایــران، گل گهــر، چادرملــو و 
ــته  ــا دس ــرکت ه ــن ش ــب ای ــود در قال ــف موج ــای مختل ــرح ه ــده و ط ــکیل ش ــادن تش مع
ــورس  ــا، در ب ــروژه ه ــی پ ــرفت مال ــا پیش ــب ب ــور متناس ــای مذک ــرکت ه ــهام ش ــدی و س بن
بــه مــردم عرضــه مــی شــود. تاکنــون طبــق همــکاری هایــی کــه بــا ســازمان بــورس در جریــان 
ــرش در  ــتانه پذی ــی« در آس ــام »تجل ــا ن ــروژه ب ــام پ ــهامی ع ــرکت س ــتین ش ــت، نخس اس
بــورس اســت. بــا ایــن اقــدام گامــی نــو در جهــت اســتفاده از تــوان ســرمایه های جامعــه بــه 

ــرد.  ــی گی ــورت م ــتغال ص ــد و اش ــد تولی ــعه، رش ــای توس ــی طرح ه ــن مال ــور تامی منظ

جذب سرمایه از بخش خصوصی

یکــی از اقدامــات ایمیــدرو طــی ســال هــای اخیــر تنــوع 
بخشــی بــه تامیــن مالــی طــرح هــا بــوده بــه طــوری کــه 
از ســال 9۲ بــرای چهــل و هفــت طــرح، بیــش از 7.۲ 
تامیــن  خصوصــی  بخــش  از  ســرمایه  دالر  میلیــارد 
شــده کــه ۲.5 میلیــارد دالر آن محقــق شــده و بــرای 
بیــش از هفــت هــزار نفــر شــغل ایجــاد شــده اســت.

راهبری شرکت های بزرگ و سرمایه گذاری

طراحــی نظــام کنتــرل مدیریتــی بــر شــرکت هــای بــزرگ بــا هــدف اولویــت بنــدی در ســرمایه 
ــه  ــت. برنام ــده اس ــی ش ــدرو اجرای ــوی ایمی ــا، از س ــتراتژی های آنه ــی اس ــذاری و جهت ده گ
افزایــش ســرمایه شــرکت هــای بــزرگ در ســال 99 بــا هــدف حفــظ ســرمایه و تکمیــل 

ــود. ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــش از 39 ه ــعه بی ــای توس طرح ه

صندوق بیمه فعالیت های معدنی

یکــی دیگــر از ابزارهــای ایمیــدرو بــرای حمایــت از بخــش 
ــدوق  ــی، صن ــع معدن ــدن و صنای ــعه مع ــی در توس خصوص
ــن  ــت. در ای ــی اس ــای معدن ــذاری فعالیت ه ــرمایه گ ــه س بیم
ــارد  ــدوق از 350 میلی ــرمایه صن ــته س ــال گذش ــی س ــتا ط راس
ــاری،  ــال ج ــت و در س ــش یاف ــان افزای ــارد توم ــه 500 میلی ب
ــارد  ــد 500 میلی ــا رش ــه ب ــدوق بیم ــرمایه صن ــت س ــرار اس ق

ــد. ــش یاب ــان، افزای ــارد توم ــه ۱000 میلی ــی ب تومان

گوهرسنگ ها

ایــن ســازمان حمایــت از توســعه گوهرســنگ ها و حمایــت از ایجــاد بازارچــه و فــرآوری 
ایــن نــوع ســنگ ها را نیــز بــه عنوانــی اقدامــی جدیــد در راســتای اهــداف توســعه ای، 
از دو ســال گذشــته آغــاز کــرده اســت. ســند توســعه صنعــت گوهرســنگ هــا، برنامــه 
ــش  ــان بخ ــکاری ذینفع ــا هم ــاز آن ب ــورد نی ــات م ــات و الزام ــی و اصاح ــای عملیات ه
ــت  ــد وزارت صنع ــورد تایی ــده و م ــه ش ــط، تهی ــی مرتب ــای دولت ــی و نهاده خصوص
ــت،  ــن صنع ــعه ای ــدف توس ــا ه ــون ب ــت. تاکن ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــارت نی ــدن و تج مع

ــت. ــده اس ــدازی ش ــهد راه ان ــان و مش ــنگ در اصفه ــای گوهرس ــه ه بازارچ

همکاری با دانشگاه ها

ــگاه ها و  ــا دانش ــکاری ب ــب هم ــدرو در قال ــازی« ایمی ــتراتژی »توانمندس ــی از اس بخش
ــت. در  ــده اس ــی ش ــی اجرای ــوزش تخصص ــای آم ــزاری دوره ه ــز برگ ــی و نی ــز علم مراک
ســال 99 و ســال قبــل از آن، 604 دوره بــرای ســطوح تکنیســین، کارگــری و کارشناســی 
برگــزار شــد کــه ۱0هــزار و ۲6۲ نفــر را تحــت پوشــش قــرار داد. ایــن ســازمان همچنیــن 
بــا هــدف توســعه همــکاری بــا مراکــز علمــی و دانشــگاهی، تصويــب و عقــد ۲8 
قــرارداد پروژه هــاي پژوهشــي بــه مبلــغ ۲04 میلیــارد ریــال، برگــزاری دو جلســه شــورای 
پژوهــش ایمیــدرو و بنــگاه هــای منتخــب بخــش معــدن و صنایــع معدنــی، همــکاری 
ــه  ــن نام ــردن آیی ــی ک ــتای اجرای ــاوری در راس ــات و فن ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــا ش ب
اجرایــی بنــد ح تبصــره 9 مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال ۱399 و بررســی و تصویــب 
نامــه  تفاهــم  مبادلــه  پژوهــش،  تخصصــی  کمیتــه  در  منتخــب  پروپوزال هــای 
همــکاری آموزشــی و پژوهشــی بــا انجمــن مهندســی معــدن ایــران و دانشــگاه علــم و 
صنعــت ایــران، تصویــب 9 پایــان نامــه تحصیــات تکمیلــی تقاضــا محــور دریافتــی از 
ســامانه ســاتع بــه ارزش 3900 میلیــون ریــال، حمایــت از 6 مــورد همایــش تخصصــی 
و چــاپ کتــاب بــه ارزش 37۲ میلیــون ریــال و تامیــن اعتبــار فرآینــد حمایــت از پایــان 
ــه  ــران ب ــی ای ــواد معدن ــرآوری م ــات ف ــز تحقیق ــی مرک ــات تکمیل ــای تحصی ــه ه نام

ــود دارد. ــه خ ــال را در کارنام ــون ری ارزش 5000 میلی

ارزآوری 

یکــی از اثــرات ســرمایه گــذاری و توســعه بخــش معــدن 
و معدنــی ایجــاد زمینــه ای بــرای ارزآوری و در عیــن حــال 
جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، 
ــن  ــا، ای ــدید تحریم ه ــم تش ــه رغ ــال 99 ب ــت. در س ــوده اس ب
حــوزه 7.۲ میلیــارد دالر ارزآوری حاصــل از صــادرات بــرای 
ــش از آن  ــال پی ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــور داش کش
ایــن حــوزه توانســته بــود نزدیــک بــه ۱0 میلیــارد دالر ارزآوری 
بــرای کشــور ایجــاد کنــد. ایــن امــر عــاوه بــر ورود ارز بــه 
کشــور، کاهــش وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی را نیــز در پــی 
ــاهد  ــز ش ــاری نی ــال ج ــی رود در س ــار م ــت. انتظ ــته اس داش
افزایــش ارزآوری ایــن بخــش از اقتصــاد، بــرای کشــور باشــیم.

بومی سازی

ایمیــدرو از ابتــدای ســال گذشــته، سیاســت بومــی ســازی 
و توســعه ســاخت داخــل را بــر مبنــای اهــداف کان وزارت 
صنعــت معــدن و تجــارت ابــاغ و بــر اســاس آن عملکــرد 
شــرکت هــای زیرمجموعــه را دریافــت و پایــش مــی کنــد. طبــق 
ــون  ــش از 500 میلی ــازی بی ــی س ــده، بوم ــام ش ــزی انج برنامه ری
دالر قطعــه و فراینــد تولیــد در ســال جــاری انجــام خواهــد شــد 
و بــا احتســاب بومــی ســازی هایــی کــه در طــرح هــای توســعه 
ــارد  ــک میلی ــه ی ــک ب ــاری نزدی ــال ج ــرد، در س ــورت می پذی ص
ــوان  ــعه ت ــازی و توس ــی از بومی س ــی ارزی ناش ــه جوی دالر صرف
ــش از  ــز بی ــته نی ــال گذش ــت. س ــم داش ــل خواهی ــاخت داخ س
6۱7 میلیــون دالر از محــل اجــرای سیاســت هــای بومــی ســازی 

ــد. ــاد ش ــی ارزی ایج ــه جوی ــزرگ، صرف ــرکت های ب ــط ش توس

اکتشاف

ــه  ــی پای ــوان اقدام ــه عن ــافی ب ــای اکتش ــت ه ــام فعالی انج
ای بــه منظــور تامیــن خــوراک واحدهــای صنایــع معدنــی 
ــعه«  ــوزه »توس ــدرو در ح ــی ایمی ــات اصل ــه اقدام از جمل
ــایی  ــای شناس ــا در فازه ــه ه ــاف پهن ــت. اکتش ــوده اس ب
ــش از  ــه در بی ــامل ۱04 پهن ــتان ش ــی در 30 اس ــی جوی و پ
680 هزارکیلومتــر مربــع گســتره کشــور در حــال اجراســت 
ــه  ــل توج ــه قاب ــت. نکت ــده اس ــل ش ــد آن تکمی ــه 70 درص ک
ایــن اســت کــه محــدوده هــای معدنــی کشــور شــامل 
ــای  ــه ه ــف و پروان ــی کش ــافی، گواه ــای اکتش ــدوده ه مح
اکتشــافی کمتــر از 5درصــد مســاحت کشــور اســت. از 
ســوی دیگــر طبــق برنامــه ایمیــدرو، تــا پایــان ســال جــاری 
ــد. ــی رس ــر م ــون مت ــک میلی ــرز ی ــه م ــافی ب ــاری اکتش حف

ســرمایه گذاری در طــرح هــای معــدن و صنایــع معدنــی، عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال، از یــک ســو توســعه مناطــق کــم برخــوردار، تقویــت زیرســاخت های کشــور 
و نیــز کاهــش وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی را در پــی داشــته و از دیگــر ســو، بــا اجــرای برنامــه هــای آموزشــی و همــکاری بــا دانشــگاه هــا و مراکز علمی، ســبب 
توانمنــد شــدن بخــش خصوصــی شــده اســت. ایــن ســازمان در عیــن حــال طــی ســال هــای اخیــر ماموریت هــای جدیــدی از جملــه صنعــت گوهرســنگ هــا، 
بــرای توســعه بخــش معــدن و صنایــع معدنــی طراحــی و اجرایــی کــرده اســت. ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو(، بــه 
ویــژه در ســالی کــه بــه نــام »تولیــد، پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا« مزیــن شــده، اهــداف فــوق را در قالــب دو اســتراتژی کان »توســعه » و توانمندســازی« 
شــکل مــی دهــد. در ایــن میــان ســرمایه گــذاری و راه انــدازی طــرح هــا، اکتشــاف، فعــال ســازی معــادن راکــد، تنــوع ســازی در تامیــن مالــی، بومــی ســازی، تقویــت 

جایــگاه صنــدوق بیمــه فعالیــت هــای معدنــی، توســعه برنامه هــای آموزشــی و... ذیــل اســتراتژی هــای فــوق انجــام مــی شــود.
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گــزارش پیــش رو نمایانگــر اهــم فعالیت هــای ســازمان گســترش و نوســازی 
 ۱400-9۲ ســال های  طــی  داوزدهــم   و  یازدهــم  دولــت   در  ایــران  صنایــع 
ــت،  ــای وزارت صنع ــق راهبرده ــرای تحق ــال ب ــن 8 س ــی ای ــدرو ط ــت.  ای اس
ــاخت  ــت س ــد و نهض ــق تولی ــق رون ــر تحق ــدی ب ــز ج ــارت تمرک ــدن و تج مع
ــی از  ــت زدای ــق محرومی ــی از طری ــعه صنعت ــت توس ــای مأموری ــل ،  ایف داخ
ــن  ــاوری های نوی ــذاری در فنـ ــرمایه گ ــه و س ــعه یافت ــای کمترتوس ــتان ه اس
و صنایــع پیشــرفته داشــته اســت.  ایــدرو ایــن توانایــی را دارد کــه زمینــه 
توســعه صنعــت کشــور را  فراهــم کنــد و  هماننــد دهــه اولیــه تاســیس 
ــن  ــته باشــد، ای ــی داش ــل توجه ــور قاب ــور حض ــت کش ــش صنع ــود در بخ خ
ــن  ــری در قوانی ــوزه بازنگ ــازنده ای در ح ــر و س ــات موث ــد تصمیم ــم  نیازمن مه
ــازمان  ــک س ــی ی ــه ذات ــی را ک ــاف و پویای ــد انعط ــا بتوان ــت ت ــات اس و مصوب

ــد . ــته باش ــال داش ــه دنب ــت ، ب ــعه ای اس توس

دستاوردها و پروژه های به بهره برداری رسیده

ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران بنــا بــه ماهیــت ذاتــی خــود  
پــروژه هــای  متنوعــی  را در حــوزه  هــای مختلــف هدایــت و بــه بهره بــرداری 
رســانده اســت، کــه از مطــرح تریــن آنهــا مــی تــوان بــه پروژه هــای  بهره بــرداری 
ــدرو  ــری ای ــه رهب ــیومی ب ــط کنسرس ــی توس ــارس جنوب ــای ۱7 و ۱8 پ از فازه
بــا ارزش  4 میلیــارد   و ۱۱0 میلیــون  دالر ،  بهره بــرداری از طــرح تکمیلــی 
ــرمایه گذاری  ــا س ــمالی ب ــان ش ــتان خراس ــفراین در اس ــی اس ــع صنعت مجتم
کل 94میلیــون یــورو و 374 میلیــارد ریــال ، احــداث خــط جدیــد ریســندگی 
بــا  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  در  بلــوچ  صنایــع  گســترش  شــرکت 
ظرفیــت ۱5 تــن انــواع نــخ در روز بــا ســرمایه گــذاری 5.6میلیــون یــورو و 750 
ــه  ــاز اول منطق ــرداری از ف ــره ب ــر ، به ــی ۱50 نف ــتغال زای ــا اش ــال ب ــارد ری میلی
ــرمایه گذاری ۲860  ــا س ــار ب ــاحت ۲50 هکت ــه مس ــار ب ــادی گرمس ــژه اقتص وی

ــرد. ــاره ک ــال اش ــارد ری میلی

توسعه و تعمیق ساخت داخل

ایــران ، مقامــات  تشــدید تحریم هــای ظالمانــه ضــد جمهــوری اســامی 
ــه  ــاند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــت را ب ــات وزارت صم ــه مقام ــور از جمل ــی کش عال
ــع،  ــاز صنای ــع نی ــرای رف ــی ب ــای داخل ــدی ه ــر توانمن ــته ب ــش از گذش ــد بی بای
بهــم رســانی شــرکت های دانــش بنیــان و فــن آور بــه صنعــت تاکیــد ورزنــد. 

ــترش  ــازمان گس ــل ،  س ــاخت داخ ــت س ــتای نهض ــا  و در راس ــن مبن ــر همی ب
ــدف  ــا ه ــل  را ب ــاخت داخ ــگاه س ــتین نمایش ــران  نخس ــع ای ــازی  صنای و نوس
معرفــی و شناســایی نیازهــای صنایــع کشــور در تیرمــاه ســال  ۱398 در 
تهــران برگــزار کــرد. از دســتاورد هــای ایــن نمایشــگاه مبادلــه ۲0۲ تفاهمنامــه 
بــرای تخصصــی  میــز   4 برگــزاری  هم چنیــن  بــود.  صنعتــی   6گــروه   در 
 ۱54قطعــه - پــروژه بــا ارزش قــراردادی 4،460 میلیــارد تومــان و کاهــش 
در  داخــل  ســاخت  تعمیــق  و  توســعه  و  یــورو  34۱میلیــون  ارزبــری 

اســت. بــوده  راســتا  ایــن  در  پوشــش  تحــت  شــرکت های 

صنایع نفت و گاز و انرژی 

ــرکت در   ــت ش ــکل از هش ــیومی متش ــر کنسرس ــوزه  راهب ــن ح ــدرو در ای ای
پــروژه توســعه فــاز ۱4 پــارس جنوبــی  اســت و تحقــق پیشــرفت 90 درصــدی 
ــن  ــال ۱399 و همچنی ــان س ــا پای ــی ت ــارس جنوب ــاز ۱4 پ ــعه ف ــرح توس در ط
نصــب و راه انــدازی 4 ســکوی فــاز ۱4 پــارس جنوبــی و تولیــد ۲ میلیــارد فــوت 

ــود دارد. ــه خ ــاز ۱۲ را در کارنام ــه ف ــد ب ــال تولی ــرش و انتق ــب در روز گاز ت مکع

صنایع حمل ونقل 
o صنایع دریایی

ــزی  ــناورهای فل ــواع ش ــاخت ان ــی ، س ــع دریای ــردی صنای ــند راهب ــن س تدوی
ــر  ــن پیک ــناورهای په ــژه ش ــه وی ــناور ب ــواع ش ــر ان ــک ، تعمی ــط و کوچ متوس
صنایــع  و  ســازی  کشــتی  مجتمــع  در  کان  توســعه  هــای  طــرح  انجــام  و  
ــاخت و  ــک س ــای خش ــوض ه ــداث ح ــون اح ــو (  همچ ــاحل ) ایزوایک فراس
تعمیــر انــواع  شــناور هــای نفتکــش و بــاری تــا ســقف 300 هــزار تــن بــا اعتبــار 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــدرو در ای ــات ای ــه اقدام ــون دالر از جمل 88 میلی

o صنعت خودرو

ــهامداران  ــی از س ــوان یک ــران به عن ــع اي ــازي صناي ــترش و نوس ــازمان گس س
ــت گذاري  ــی در سياس ــش مهم ــواره نق ــور، هم ــازي كش ــت خودروس صنع
و راهبــري ايــن صنعــت داشــته و اقدامــات قابــل توجهــي را در راســتای 
توســعه و ارتقــاء صنعــت خــودرو انجــام داده اســت. از جملــه اقدامــات 
مطــرح در ایــن حــوزه   برگــزاری 4 میــز تخصصــی بــرای ۱54  قطعــه - پــروژه بــا 

روز ملی صنعت و معدن گرامی باد 
ارزش قــراردادی 4،460 میلیــارد تومــان و کاهــش ارزبــری 34۱ میلیــون یــورو 
اســت.  پیشــبرد طــرح نوســازی نــاوگان فرســوده حمــل و نقــل تجــاری کشــور 
ــداد  ــرای تع ــال ۱399 ب ــان س ــا پای ــه ت ــت ک ــوزه اس ــدرو در ح ــدام ای ــر اق دیگ
33،۲44دســتگاه انــواع خــودرو تجــاری ثبــت ســفارش انجــام شــده و بــرای 
از صنــدوق  ارزی  دالر مســدودی  5۱8 میلیــون  ارزش  بــه  دســتگاه   ۱۱346

ــت. ــده اس ــل ش ــان تحوی ــه متقاضی ــتگاه ب ــذ و 657 دس ــی اخ ــعه مل توس

صنایع نوین

ــه  ــه ک ــورت گرفت ــی ص ــات مهم ــته اقدام ــال  گذش ــی  8 س ــوزه  ط ــن ح در ای
شــرکت های  و  بنیــان  دانــش  شــرکت  زوج   ۱54 بهم رســانی  بــه   منجــر 
صنعتــی متقاضــی فنــاوری بــا ارزش قــراردادی بیــش از ۲7،800 میلیــارد 
ریــال، پیشــبرد طــرح تولیــد فیلترهــای تصفیــه آب )ممبــران( در شهرســتان 
ایــام  بــا ســرمایه گــذاری کل 9.03میلیــون دالر و ۱،748 میلیــارد ریــال و 
ایمپلنت هــای  بیــو  تولیــد  مرکــز  اول  فــاز  ،احــداث  نفــر   75 اشــتغالزایی 
آلوگرافــت در اســتان تهــران و کرمانشــاه بــا ســرمایه گــذاری 850 میلیــارد ریــال 
و اشــغال زایی 40 نفــر نیــروی انســانی متخصــص و راه انــدازی، تکمیــل و 
توســعه ســامانه هــای دولــت الکترونیــک مراکــز و ســازمان های زیرمجموعــه 

ــت. ــده اس ــارت ش ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع

توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار

ــدرو  ــوری ای ــای مح ــت ه ــی از فعالی ــوردار یک ــر برخ ــق کمت ــه مناط ــه ب توج
ــن  ــران در ای ــع ای ــازی صنای ــترش ونوس ــازمان گس ــود . س ــی ش ــوب م محس
ــال اجــرا( بــه مبلــغ  مــدت  تعریــف و اجــرای ۲4 پــروژه ســرمایه گــذاری )درح
ســرمایه گــذاری 364,۱66 میلیــارد ریــال و اشــتغال زایــی ۱0,904 نفــر در 
ــایی  ــات، شناس ــام مطالع ــوردار  ، انج ــر برخ ــروم و کمت ــًا مح ــتان عمدت ۱6اس
39 طــرح ســرمایه گذاری بــا ارزش ســرمایه گذاری ۱93،000 میلیــارد ریــال و 
اشــتغال زایی حــدود 5،000 نفــر در ۱۲ اســتان و صــدور فراخــوان بــرای جــذب 
مشــارکت بخــش خصوصــی بــرای اجــرا و  ادامــه عملیــات اجرایــی طــرح 
ایجــاد و توســعه مجتمع هــای تولیــدی صــادرات گــرا در ســواحل جاســک تــا 

ــه دارد . ــر را در کارنام گوات

نوسازی صنایع منتخب 

گذشــته   ســال  هشــت  در  ایــران   صنایــع   نوســازی  و  گســترش  ســازمان 
چندیــن پــروژه نوســازی شــرکت هــا را بــه ســرانجام رســانده اســت . نوســازی 
ــواع  ــن ان ــت ۱5 ت ــا ظرفی ــوچ  ب ــع بل ــترش صنای ــرکت گس ــندگی ش ــط ریس خ
ــازی  ــازی ونوس ــول ، بازس ــد دزف ــه قن ــازی کارخان ــازی و نوس ــخ در روز  ، بازس ن
کارخانــه فــراورده غذایــی و قنــد یاســوج ، بازســازی و نوســازی نســاجی 

قائمشــهر ، بازســازی فــاز دوم کشــت و صنعــت نیشــکر  هفــت تپــه  از  
دســتاورد ایــدرو در حــوزه نوســازی  و بــاز ســازی شــرکت ها اســت.

در حــال حاضــر  هــم ایــدرو  اجــرای فــاز دوم طــرح بازســازی و نوســازی شــرکت 
گســترش صنایــع بلــوچ شــامل احــداث خــط جدیــد بافندگــی و تکمیــل خــط 
چــاپ و رنگــرزی شــرکت بــه ظرفیــت تولیــد ۱8 میلیــون متــر مربــع پارچــه در 
ســال بــا ســرمایه گــذاری ۱0 میلیــون یــورو و 557 میلیــارد ریــال  رادر دســتور 

کار دارد.

ایجاد مناطق ویژه و شهرک تحقیقاتی

ایجــاد  طریــق  از  کشــور  صنعتــی  توســعه  پیشــبرد  منظــور  بــه  ایــدرو 
زیرســاخت هــای الزم بــرای اســتقرار واحدهــای صنعتــی، جذب ســرمایه های 
داخلــی و خارجــی، افزایــش تولیــد و صــادرات غیرنفتــی، جذب فنــآوری های 
نویــن، صــادرات مجــدد و شــکوفایی اقتصــاد منطقــه ای، احــداث دو منطقه 
ــی در  ــهرک تحقیقات ــک ش ــعه ی ــرم و توس ــار و جه ــادی در گرمس ــژه اقتص وی
اســتان البــرز بــا نــام شــهرک تحقیقاتــی کاوش را در  برنامــه دارد.  آماده ســازی 
ــرداری  ــرای بهره ب ــاخت های الزم ب ــه زیرس ــن کلی ــی  و تامی ــار از اراض ۲50 هکت
ارزش   بــه  گمــرک   تجهیــزات  و  پیرامونــی  حصــار  و  گاز  بــرق،  آب،  شــامل 
میلیــارد ریــال۲،830 ؛ واگــذاری 75.9 هکتــار از اراضــی منطقــه طــی 88 فقــره 
ــال 99  ــان س ــا پای ــرمایه گذاران ت ــه س ــال ب ــارد ری ــه ارزش ۱،5۲4 میلی ــرارداد ب ق
از  اهــم اقدامــات  صــورت گرفتــه  در منطقــه ویــژه اقتصــادی گرمســار اســت. 
ــاخت های  ــه زیرس ــن کلی ــی  و تامی ــار از اراض ــازی 85 هکت ــن  آماده س همچنی
الزم بــرای بهــره بــرداری  بــه ارزش  ۱.060 میلیــارد ریــال و اخــذ مجــوز احــداث 
بنــدر خشــک از قدامــات  انجــام شــده  در  منطقــه ویــژه اقتصــادی جهــرم یــه 
ــاخت های  ــون  زیرس ــز تاکن ــی کاوش نی ــهرک تحقیقات ــد . در ش ــی آی ــمار م ش
الزم بــرای اســتقرار شــرکت های دانــش بنیــان بــا طراحــی و ســاخت ۱4 واحــد 

کارگاهــی ایجــاد شــده اســت .

آموزش و توسعه مدیریت

صنايــع  نوســازي  و  گســترش  ســازمان  اصلــي  اســتراتژي هاي  از  يكــي 
ــان  ــه زب ــا ب ــت ي ــعه مديري ــود، توس ــدت خ ــداف بلندم ــق اه ــران در تحق اي
ــزاری  ــت.  برگ ــت« اس ــت كادر مديري ــه و تربي ــازمان »تهي ــيس س ــون تأس قان
دوره هــای آموزشــی مختلــف مشــتمل بــر ۲7،9۱6،750 نفــر ســاعت از طریق 
ــا  ــش ه ــزاری همای ــال و برگ ــت س ــول هش ــی  در ط ــت صنعت ــازمان مدیری س
وکنفرانــس هــای بیــن المللــی  مختلــف از جملــه  کنفرانــس توســعه منابــع 
ــدی  ــی و رتبه بن ــزه تعال ــرژی، جای ــت ان ــی مدیری ــزه مل ــش جای ــانی، همای انس
ــه  ــه در عرص ــورت پذیرفت ــات ص ــه اقدام ــر IMI-۱00،  از جمل ــرکت برت ــد ش ص

ــت.  ــعه اس ــوزش و توس آم
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وضعیــت زنجیــره فــوالد کشــور را در راســتای تحقــق 
چشــم انــداز ۱404 چگونــه مــی بینیــد؟

فــرآوری  بخــش  در  الزم  ظرفیت ســازی   ،۱404 افــق  برنامــه  تحقــق  بــرای 
ــده؛  ــام ش ــاز انج ــورد نی ــزان م ــر از می ــن، باالت ــه آه ــد گندل ــانتره و تولی کنس
ــت  ــاس ظرفی ــر اس ــال ۱399 ب ــوالد در س ــره ف ــه زنجی ــه در موازن ــوری ک بط
اســمی، مــازاد کنســانتره ســنگ آهــن حــدود 8 میلیــون تــن و مــازاد گندلــه 
ــن  ــده لیک ــام ش ــی انج ــش کار خوب ــن بخ ــت. در ای ــون اس ــدود ۱۲ میلی ح
ــت  ــفنجی، الزم اس ــن اس ــش آه ــره، در بخ ــوازن در زنجی ــول ت ــت حص جه
در تکمیــل و عملیــات اجــرای طرح هــای در دســت اجــرا ســرعت عمــل 

ــود. ــال ش ــتری اعم بیش

هــدف  تحقــق  بــرای  الزم  ظرفیت ســازی  فــوالدی،  شــمش  خصــوص  در 
تولیــد 55 میلیون تــن فــوالد خــام محقــق شــده و باتوجــه  بــه نیــاز داخلــی 

ــت. ــده اس ــی ش ــز پیش بین ــادرات نی ــکان ص ــش، ام ــن بخ در ای

ناودانــی،  و  نبشــی  تیرآهــن،  میلگــرد،  نظیــر  طولــی  مقاطــع  در بخــش 
ــت  ــده اس ــذاری ش ــدار هدف گ ــر از مق ــیار باالت ــده بس ــه ایجادش ــی ک ظرفیت

ــت. ــد اس ــره تولی ــه از زنجی ــن حلق ــودن ای ــباع ب ــر اش ــه بیانگ ک

نکتــه بســیار حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه بــرای تحقــق چشــم انــداز 
ــه  ــم، درحالیک ــاز داری ــن نی ــنگ آه ــن س ــون ت ــه ۱6۲ میلی ــاالنه ب ــا س ۱404، م
ــاب،  ــن حس ــا ای ــت و ب ــال اس ــن در س ــون ت ــور ۱40 میلی ــد کش ــت تولی ظرفی
ــن  ــم، بنابرای ــن داری ــنگ آه ــود س ــن کمب ــون ت ــزان ۲۲ میلی ــه می ــاله ب ــر س ه
ــذاری  ــرمایه گ ــن و س ــنگ آه ــن س ــور تأمی ــوالد کش ــره ف ــی زنجی ــوگاه اصل گل

ــت. ــاف اس ــش اکتش در بخ

وضعیــت هلدینــگ ســرمایه گــذاری توســعه معــادن و فلــزات در ایــن 

زنجیــره چگونــه اســت و در چــه موقعیتــی قــرار دارد؟

در حــال حاضــر عمــده ســرمایه گــذاری ایــن شــرکت در زنجیــره ســنگ آهــن 
ــه  ــای زیرمجموع ــرکت ه ــازار ش ــهم ب ــترین س ــت؛  بیش ــز اس ــوالد متمرک و ف
ــکاری و  ــا هم ــم ب ــا داری ــت. بن ــه اس ــانتره و گندل ــد کنس ــادن" در تولی "ومع
ــد و  ــذاری امی ــرمایه گ ــروه س ــر گ ــود نظی ــتراتژیک خ ــرکای اس ــی ش هماهنگ
ــره  ــوازن در زنجی ــاد ت ــت ایج ــز جه ــه ای متمرک ــر برنام ــذاری غدی ــرمایه گ س
تولیــد را بــه طــور جــدی دنبــال کنیــم. همچنیــن بــر اســاس اســتراتژی هــای 
ــه  ــه عرص ــوالت و ورود ب ــبد محص ــتر در س ــوع بیش ــاد تن ــرای ایج ــاری ب ج

ــید.  ــم کوش ــده خواهی ــتراتژیک آین ــزات اس ــد فل تولی

ــد؛ در  ــرده ای ــا ک ــد امض ــذاری امی ــرمایه گ ــروه س ــا گ ــه ای ب ــم نام ــرًا تفاه اخی
ــد؟ ــح دهی ــه توضی ــن تفاهمنام ــورد ای م

ــذاری  ــرمایه گ ــروه س ــزات و گ ــادن و فل ــعه مع ــذاری توس ــرمایه گ ــرکت س ش
ــهام  ــه س ــتند ک ــور هس ــطح کش ــی در س ــزرگ معدن ــگ ب ــد، دو هلدین امی
عمــده شــرکت هــای بــزرگ معدنــی و صنعتــی گل گهــر، چادرملــو و گهرزمین 
بــه ایــن دو تعلــق دارد. امضــای ایــن تفاهــم نامــه کمــک خواهــد کــرد کــه در 
راهبــری شــرکت هــای زیرمجموعــه هماهنگــی و مشــارکت بیشــتری داشــته 
باشــیم. قطعــا ایــن هماهنگــی و سیاســتگزاری مشــترک هــم افزایــی و بهــره 
وری بیشــتر ایــن شــرکتها را هــم در مدیریــت کان شــرکتها و هــم در تعاملــی 
ــت  ــد داد. اهمی ــش خواه ــند افزای ــته باش ــد داش ــی توانن ــر م ــا یکدیگ ــه ب ک
ایــن مشــارکت اســتراتژیک زمانــی روشــن تــر مــی شــود کــه در نظــر بگیریــم 
ســهم "ومعــادن" و گــروه امیــد مجموعــًا در زنجیــره فــوالد کشــور، بالــغ بــر 
65 درصــد از تولیــد کنســانتره، حــدود 40 درصــد از تولیــد گندلــه، ۲4 درصــد 

دو رویکرد مهم "ومعادن" :

 تنوع در محصول، توازن در تولید

شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه معــادن و فلــزات یکــی از پنــج شــرکت بــزرگ ســرمایه 
گــذاری در ایــران اســت کــه ســرمایه گــذاری در بخــش هــای اســتخراج کانــی هــای فلــزی 
ــته  ــال گذش ــرکت را در س ــای ش ــی ه ــب دارای ــد ترکی ــادل 90 درص ــی مع ــزات اساس و فل
تشــکیل مــی دهنــد. ایــن شــرکت از ســهامداران عمــده مجموعــه هــای بــزرگ معدنــی 
و فــوالدی ایــران از قبیــل شــرکت هــای معدنــی و صنعتــی گل گهــر، معدنــی و صنعتــی 
ــور،  ــی صبان ــی و صنعت ــس، معدن ــی م ــرکت مل ــن، ش ــن گهرزمی ــنگ آه ــو، س چادرمل

ــت.  ــع اس ــوالد ارف ــن و ف ــان، آه ــوالد خراس ــع ف مجتم

ــتراتژی  ــن اس ــاز تدوی ــرکت، آغ ــن ش ــد در ای ــت جدی ــتقرار مدیری ــر، اس ــای اخی در روزه
جامــع بــرای هلدینــگ و بــه ویــژه نــگاه مشــارکت جویانــه در حــوزه برنامــه ریــزی 
اســتراتژیک ایــن مجموعــه بــزرگ بــا شــرکت هایــی چــون گــروه ســرمایه گــذاری امیــد، 
ســرمایه گــذاری غدیــر، ذوب آهــن اصفهــان و.... مــی توانــد بــه منزلــه نقطــه عطفــی در 

ــود.  ــداد ش ــرکت قلم ــن ش ــعه ای ــری از توس ــل دیگ ــه فص ــا و ورود ب ــت ه فعالی

در ادامــه مصاحبــه مــا را بــا دکتــر امیرحســین نــادری مدیرعامــل جدیــد ایــن مجموعــه 
دربــاره وضعیــت تولیــد در زنجیــره فــوالد کشــور و همچنیــن طــرح هــای توســعه 

ــد: ــی خوانی ــادن" م ــروه "ومع ــای گ ــرکت ه ش

از تولیــد آهــن اســفنجی، ۱۲ درصــد از فــوالد خــام و 5 
درصــد از تولیــد محصــوالت فــوالدی اســت.

تدویــن ســند برنامــه ریــزی توســعه مشــترک ایــن دو 
ــا  ــت ت ــه ای اس ــی بهان ــی و معدن ــزرگ صنعت ــگ ب هلدین
دو شــرکت نهایــت همــکاری و همفکــری را بــا یکدیگــر 
ــه  ــم ایــن همــکاری در درج ــند. اعتقــاد داری ــته باش داش
ــگاه کان،  اول منافــع ســهامداران هــر دومجموعــه و در ن
توســعه بیشــتر صنعــت کشــور را در حــوزه معــدن و 

ــت.  ــد داش ــی خواه ــی در پ ــع معدن صنای

اجــرای طــرح هــای توســعه شــرکت هــای گــروه چــه تاثیــری 
ــی در  ــت؟ کم ــد گذاش ــوالد خواه ــره ف ــد در زنجی ــر تولی ب

ایــن بــاره توضیــح دهیــد.

کنســانتره  تولیــد  ظرفیــت  مجمــوع  حاضــر،  حــال  در 
 ۱9.5 و   ۲6.9 ترتیــب  بــه  گهــر  گل  منطقــه  در  گندلــه  و 
میلیــون تــن اســت کــه در صورتــی کــه طــرح هــای توســعه 
ــه ۲8.4 و  ــزان ب ــن می ــد، ای ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــن ب گهرزمی
ــزان  ــن می ــق ای ــرای تحق ــا ب ــد. م ــی رس ــن م ــون ت ۲۲ میلی
ــاز  ــن نی ــنگ آه ــن س ــون ت ــه 45 میلی ــانتره، ب ــد کنس تولی
داریــم کــه بــا توجــه بــه برنامــه اســتخراج منطقــه، امــکان 
ــود  ــده وج ــال آین ــا ۱5 س ــن ت ــنگ آه ــزان س ــن می ــد ای تولی
دارد. بــا توجــه بــه کمبــود ســنگ آهــن جهــت تأمیــن 
ــه گل  ــازی در منطق ــه س ــانتره و گندل ــدار کنس ــوراک پای خ
گهــر و همچنیــن نیــاز بــه تأمیــن بخشــی از نیــاز کنســانتره 
ــازی  ــه س ــانتره و گندل ــد کنس ــد جدی ــداث واح ــور، اح کش

ــود. ــد ب ــه رو خواه ــدی رو ب ــای ج ــا چالش ه ب

احیــاء  واحدهــای  ظرفیــت  مجمــوع  حاضــر  حــال  در 
ــق  ــورت تحق ــه در ص ــت ک ــن اس ــون ت ــر 7.۲ میلی ــه گل گه ــود در منطق موج

طــرح هــای توســعه بــه میــزان ۱۲.4 میلیــون تــن خواهــد رســید.

همچنیــن مجمــوع ظرفیــت واحدهــای احیــاء در منطقــه چادرملــو 5.۱ 
ــرای  ــه ب ــی گندل ــون تن ــود 4 میلی ــه کمب ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــون ت میلی
ــون  ــد 4 میلی ــداث واح ــفنجی، اح ــن اس ــد آه ــزان تولی ــن می ــه ای ــیدن ب رس

ــد. ــی رس ــر م ــر بنظ ــه پذی ــازی توجی ــه س ــی گندل تن

در منطقــه گل گهــر، مجمــوع ظرفیــت واحدهــای فــوالدی و تولیــد محصــول 
ــای  ــرح ه ــرای ط ــا اج ــه ب ــت ک ــن اس ــون ت ــب 5.5 و 6.3 میلی ــه ترتی ــی ب نهای
توســعه ایــن مقــدار بــه 5.8 و 6.6 میلیــون تــن خواهــد رســید. همــان طــوری 
کــه قبــا اشــاره شــد ظرفیــت بــرای تولیــد محصــول نهایــی بســیار بیشــتر از 

هدفگــذاری اســت.

ــرای  ــا اج ــه ب ــرا دارد ک ــت اج ــعه در دس ــرح توس ــن ط ــو چندی ــرکت چادرمل ش
ایــن طــرح هــا، ظرفیــت تولیــد کنســانتره، گندلــه و آهــن اســفنجی بــه ترتیــب 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــرمایه م ــد. س ــی یاب ــاء م ــن ارتق ــون ت ــه ۱۱.4، ۱۲.5 و 7.8 میلی ب

اجــرای ایــن طــرح هــا چیــزی حــدود ۱ میلیــارد یــورو اســت.

ــاب ذخایــر  بــا فــرض تولیــد ۱۱.4 میلیــون تــن کنســانتره در ســال و بــا احتس
D۱9 ، شــرکت حــدود 8 ســال ســنگ آهــن مــورد نیــاز را در اختیــار دارد و 
برنامــه ریــزی شــده ایــن شــرکت بــا توســعه اکتشــافات و اســتفاده از منابــع 

ــد.  ــن نمای ــی تامی ــالهای آت ــرای س ــود را ب ــه خ ــواد اولی ــده م ــر ش دیگ

شــما چــه راهکارهایــی بــرای بــرون رفــت از چالــش هــای فعلــی زنجیــره 

فــوالد پیشــنهاد مــی دهیــد و چــه اقداماتــی را انجــام داده ایــد؟

ــت.  ــه اس ــواد اولی ــن م ــر تامی ــال حاض ــوالد در ح ــره ف ــی زنجی ــش اصل چال
ســرمایه گــذاری و توجــه ویــژه بــه بخــش اکتشــاف جهــت تامیــن مــواد 
اولیــه مناســب و کافــی و اســتفاده از دانــش و فنــاوری مــدرن مــی توانــد تــا 
ــد. در  ــرف کن ــود دارد،  برط ــوزه وج ــن ح ــه در ای ــی را ک ــی های ــادی نگران ــد زی ح
ــان  ــه در زم ــم ک ــاف داری ــه اکتش ــی در زمین ــای مهم ــه ه ــوص برنام ــن خص ای

ــد. ــد ش ــام خواه ــب اع مناس

ــن  ــئله تأمی ــرد مس ــرار گی ــژه ق ــه وی ــورد توج ــت م ــه الزم اس ــری ک ــورد دیگ م
زیرســاخت هــای مناســب بخــش حمــل و نقــل اســت. توســعه حمــل و نقــل 
ــی و  ــای داخل ــه بازاره ــه را ب ــان و بصرف ــی آس ــکان دسترس ــی ام ــی و دریای ریل
ــی را  ــن الملل ــی و بی ــطوح مل ــه در س ــر مبادل ــد و ام ــی کن ــم م ــی را فراه خارج
ــور  ــادی کش ــای اقتص ــت ه ــژه ای در سیاس ــگاه وی ــد. از جای ــی کن ــهیل م تس
ــادی  ــعه اقتص ــطح توس ــی س ــی در ارزیاب ــاخص مهم ــت و ش ــوردار اس برخ
ــی  ــای مهم ــذاری ه ــرمایه گ ــم س ــه ه ــن زمین ــود. در ای ــی ش ــی م ــورها تلق کش
در قالــب یکــی از شــرکتهای زیرمجموعــه بنــام شــرکت مدیریــت بیــن المللــی 
ــی  ــال م ــی را دنب ــی مهم ــات زیربنای ــده و اقدام ــا( ش ــل، دری ــاده، ری ــراه )ج هم

کنیــم.

ــرای  ــتری ب ــای بیش ــی ه ــد همراه ــت جدی ــتقرار دول ــا اس ــم ب ــیار امیدواری بس
پشــتیبانی از صنعــت کشــور و رفــع موانــع تولیــد در حــوزه معــدن و صنایــع 

معدنــی صــورت گیــرد. 

اقداماتی چون: 

۱-عــدم اعمــال محدودیــت در صــادرات محصــوالت در میــان مــدت و 
ــت  ــی جه ــای صادرات ــطه از درآمده ــدون واس ــتقیم و ب ــتفاده مس ــکان اس ام

ــی ــزات صنعت ــه و تجهی ــواد اولی ــی واردات م ــن مال تامی

ــش  ــود و کاه ــیم س ــر تقس ــات ب ــش مالی ــی؛ افزای ــن مالیات ــاح قوانی ۲-اص
ــا ــرکت ه ــد ش ــرمایه و درآم ــش س ــر افزای ــات ب مالی

ــذاری  ــت گ ــز از قیم ــا و پرهی ــت ه ــم قیم ــت در تنظی ــت دول ــدم دخال 3-ع
دســتوری

4-تامیــن مالــی ارزی صنایــع غیرصادراتــی متضــرر از تحریــم هــا بــا ارائــه 
تســهیات ارزی بــا ســود و کارمــزد پاییــن

ــزات  ــادن و فل ــعه مع ــذاری توس ــرمایه گ ــرکت س ــل ش ــا مدیرعام ــو ب گفتگ
ــادری ــین ن ــر امیرحس دکت
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ــذاری  ــرمایه گ ــادی و س ــت اقتص ــع معاون ــد و صنای ــهیل تولی ــت تس مدیری
منطقــه آزاد کیــش گفــت: امــروز حــدود 375 واحــد صنعتــی و خدمــات 

ــتند. ــال هس ــش فع ــه آزاد کی ــی در منطق صنعت

ســیدرضا صمــدی در گفتگــو بــا خبرنــگار شــماواقتصاد دربــاره شــرایط ویــژه 
ــت  ــت و حمای ــعه صنع ــه در توس ــن منطق ــات ای ــش و اقدام ــه آزاد کی منطق
ــد  ــر کنن ــود فک ــا خ ــا ب ــاید بعضی ه ــت: ش ــار داش ــی اظه ــای صنعت از واحده
کــه منطقــه آزاد کیــش تنهــا یــک منطقــه گردشــگری بــوده و هرچنــد ماهیــت 
فعالیت هــای  و  صنعــت  اصــل  در  امــا  اســت،  گردشــگری  منطقــه،  ایــن 
صنعتــی در ایــن منطقــه از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. بــه نحــوی کــه 
امــروز حــدود 375 واحــد صنعتــی و خدمــات صنعتــی در منطقــه آزاد کیــش 

فعــال هســتند.

 فرصت ویژه برای منطقه آزاد کیش
در  کیــش  آزاد  منطقــه  در  ســرمایه گذاری  از  عمــده ای  بخــش  گفــت:  وی 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــی و مهندس ــات فن ــروش خدم ــت و گاز و ف ــت نف ــوزه صنع ح
ــب وکار در  ــرای کس ــژه ب ــت وی ــک فرص ــوع ی ــن موض ــت و ای ــع اس ــن صنای ای

ــی  ــارس جنوب ــی پ ــکوهای نفت ــود. س ــوب می ش ــش محس ــه آزاد کی منطق
عمــًا توســط منطقــه آزاد کیــش پشــتیبانی می شــوند.

ــذاری  ــرمایه گ ــادی و س ــت اقتص ــع معاون ــد و صنای ــهیل تولی ــت تس مدیری
ــور  ــادرات کش ــش ص ــه در افزای ــن منطق ــش ای ــاره نق ــش درب ــه آزاد کی منطق
و  دشــوار  کاال  و  خدمــات  صــادرات  تحریــم  شــرایط  در  کــرد:  خاطرنشــان 
آزاد کیــش بــه خاطــر ماهیــت  گاهــی غیرممکــن می شــود، امــا منطقــه 
ــن  ــوده و ای ــق ب ــی موف ــی و مهندس ــات فن ــروش خدم ــود، در ف ــاری خ تج
یــک فرصــت بــرای کشــور بــه شــمار مــی رود. خیلــی از خدماتــی کــه از خــارج 
از کشــور خریــداری می شــد، امــروز توســط متخصصــان حــوزه نفــت و گاز در 
منطقــه آزاد کیــش انجــام می شــود و نقــش مهمــی را در ممانعــت از خــروج 

ــت. ــته اس ــور داش ارز از کش

حمایت منطقه آزاد کیش از محیط زیست
صمــدی دربــاره اقدامــات منطقــه آزاد کیــش در حــوزه حمایــت از محیــط 
زیســت بیــان داشــت: خوشــبختانه واحــد محیــط زیســت منطقــه آزاد 
کیــش بــه شــدت فعــال اســت و در حــوزه حمایــت از محیــط زیســت و عمــل 
ــی  ــای صنعت ــم گیری دارد و واحده ــت چش ــی فعالی ــئولیت های اجتماع مس
و خدمــات نفــت وگاز ملــزم بــه اخــذ گواهی نامــه HSE هســتند و نمی تواننــد 

ــد. ــت دهن ــه فعالی ــه ادام ــن گواهی نام ــذ ای ــدون اخ ب

او بــه اقدامــات منطقــه آزاد کیــش در تحقــق شــعار ســال اشــاره کــرد و در ایــن 
رابطــه گفــت: در  راســتای تحقــق شــعار ســال، بــه ســهم خــود اعطــای مجــوز 
ــم؛  ــان کرده ای ــهل و آس ــی س ــای صنعت ــرای واحده ــب را ب ــواز کس ــدور ج و ص
ــد  ــی خواه ــد ط ــن فرآین ــان ای ــل زم ــدارک و در حداق ــل م ــا حداق ــه ب طوری ک
ــد و  ــه ده ــود را ارائ ــی خ ــرح توجیح ــب وکار ط ــب کس ــر صاح ــی اگ ــد؛ یعن ش
مکانــی قــرار اســت در آن واحــد صنعتــی دایــر شــود را اعــام کنــد، نهایتــًا در 
دو روز مجــوز صــادر خواهــد شــد؛ لــذا یکــی از ویژگی هــای منطقــه آزاد کیــش 

ــت. ــی های اداری اس ــش بروکراس کاه

اشتغال زایی مستقیم برای بیش از 5600 نفر
ــذاری  ــرمایه گ ــادی و س ــت اقتص ــع معاون ــد و صنای ــهیل تولی ــت تس مدیری
منطقــه آزاد کیــش بــا بیــان اینکــه تمــام واحدهــای صنعتــی مســتقر در 
منطقــه آزاد کیــش فعــال هســتند، تأکیــد کــرد: مــا اصــًا در منطقــه آزاد 
کیــش واحــد صنعتــی نیمــه فعــال یــا غیــر فعــال نداریــم و تمــام 375 واحــد 
ــر از  ــزار و 600 نف ــج ه ــش از پن ــرای بی ــه ب ــتند ک ــال هس ــتقر فع ــی مس صنعت
داشــته  مســتقیم  اشــتغال زایی  کشــور  سرتاســر  از  عزیزمــان  هم وطنــان 

ــت. اس

ــه  ــه وظیف ــرژی منطق ــاب ان ــوان ه ــه عن ــش ب ــه آزاد کی ــت: منطق ــدی گف صم
نیروهــای  اکثــر  همچنیــن  دارد.  را  جنوبــی  پــارس  از  نفتــی  پشــتیبانی 
در  کــه  هســتند  متخصصــی  نیروهــای  کیــش،  آزاد  منطقــه  در  مشــغول 
بخــش نفــت و گاز تخصــص دارنــد. منطقــه آزاد کیــش بــه خاطــر وضعیــت 
ــورد  ــی م ــی و گمرک ــی، فرودگاه ــی، بندرگاه ــر رفاه ــی از نظ ــاص جغرافیای خ
ــرار  ــت و گاز ق ــوزه نف ــی در ح ــرکت های خدمات ــرمایه گذاران و ش ــتقبال س اس
ــرای  ــی اداری ب ــل بروکراس ــل مراح ــال حداق ــه دنب ــی ب ــرکت های نفت دارد. ش
ــن  ــند؛ بنابرای ــغول باش ــات مش ــه خدم ــه ارائ ــد ب ــا بتوانن ــتند ت ــت هس فعالی
کیــش بــه خاطــر برخــورداری از بنــدرگاه مناســب، فــرودگاه مناســب و ســطح 
ــی  ــات فن ــرکت های خدم ــرمایه گذاران و ش ــتقبال س ــا اس ــت ب ــی باکیفی زندگ

ــت. ــه اس ــت و گاز مواج نف

او ادامــه داد: بیــش از ۱7 ســرویس خدمــات فنــی و مهندســی توســط 
ــی از  ــارس جنوب ــًا پ ــود و قطع ــه می ش ــش ارائ ــت و گاز در کی ــرکت های نف ش

ســوی منطقــه آزاد کیــش پشــتیبانی می شــود. 

منطقه آزاد کیش؛ پیشگام در تولید محصوالت 
آرایشی و بهداشتی

ــذاری  ــرمایه گ ــادی و س ــت اقتص ــع معاون ــد و صنای ــهیل تولی ــت تس مدیری
ایــن منطقــه  بــه ســایر مشــاغل فعــال در  آزاد کیــش در ادامــه  منطقــه 
خانگــی،  لــوازم  بهداشــتی،  و  آرایشــی  صنایــع  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  آزاد 
سیســتم های برودتــی، صنایــع چــوب و دارویــی و پزشــکی در منطقــه 
آزاد کیــش  در کنــار صنایــع نفــت و گاز فعالیــت دارنــد. علی رغــم اینکــه 
شــاید بســیاری فکــر کننــد، کیــش فقــط یــک منطقــه گردشــگری اســت، امــا 
ــه  ــال در منطق ــاری فع ــی و تج ــای صنعت ــداد واحده ــاور تع ــن ب ــاف ای برخ
قابــل توجــه اســت. در کیــش صنایــع خــاص و حتــی صنایــع دانش بنیــان و 

صادرات محــور ماننــد پروتزهــای درون اندامــی فعالیــت دارنــد.

ــوت  ــش پایل ــه آزاد کی ــدا منطق ــان ابت ــزود: از هم ــه اف ــن رابط ــدی در ای صم
تولیــد محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی بــوده کــه بعــد از آن بــه ســایر مناطق 
ــوده  ــتاز ب ــه پیش ــه همیش ــن زمین ــرده و در ای ــدا ک ــری پی ــور تس ــف کش مختل
ــد  ــلولوزی بای ــی و س ــوالت چوب ــد محص ــه تولی ــت. در زمین ــان هس و همچن
ــش  ــی در کی ــوالت چوب ــد محص ــی تولی ــای صنعت ــن واحده ــت، بزرگتری گف

ــد. ــا کنن ــادرات ایف ــی را در ص ــش مهم ــد نق ــه می توانن ــتند ک ــتقر هس مس

او بــا اشــاره بــه حضــور شــرکت های دانش بنیــان در منطقــه آزاد کیــش 
ــش  ــه آزاد کی ــان در منطق ــرکت های دانش بنی ــور ش ــت: حض ــن گف این چنی
بســیار پررنــگ اســت. جدیــدًا در منطقــه آزاد کیــش شــهرک فنــاوری و 
ــه  ــتر ب ــهیات بیش ــه تس ــیس آن ارائ ــدف از تأس ــده و ه ــیس ش ــی تأس داروی

شــرکت های دانش بنیــان فعــال در کیــش اســت.

سیدرضا صمدی در گفتگو با شماواقتصاد:

 375  واحد صنعتی در منطقه آزاد کیش فعال هستند 
 تمام واحدهای صنعتی در منطقه آزاد کیش گواهی HSE دارند
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فــوالد خوزســتان در ســال 1399 چــه موفقیت هایــی را در حــوزه 
تولیــد داشــته اســت؟

ــای  ــدید تحریم ه ــم. تش ــه بودی ــیاری مواج ــای بس ــا محدودیت ه ــال 1399 ب در س
ــویی  ــی از س ــای مختلف ــا و محدودیت ه ــروس کرون ــیوع وی ــو، ش ــک س ــه از ی ظالمان
دیگــر و همچنیــن محدویت هــای چندبــاره اســتفاده از بــرق باعــث شــد، ســختی های 
بســیاری متوجــه فــوالد خوزســتان شــود. وجــود هــر یــک از محدودیت هــا بــه تنهایــی 
می توانســت تولیــد را بــا چالــش جــدی مواجــه کنــد. امــا بــه لطــف پــروردگار و همــت 
مثال زدنــی کارکنــان مجموعــه فــوالد خوزســتان موفــق شــدیم بــه میــزان تولیــد برنامه ی 

پیش بینــی شــده، دســت پیــدا کنیــم.

وضعیــت فــروش داخلــی و صادراتــی شــرکت را در ســال گذشــته 
ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب چط

تولیــد شــرکت فــوالد خوزســتان بــر پایه صــادرات اســت. محصــوالت ایــن مجموعه 
ــظ  ــث حف ــی باع ــای بین الملل ــور در بازاره ــدار دارد. حض ــان خری ــاط جه ــی نق در اقص
جایــگاه کشــور در میــان تولیدکننــدگان بین المللــی می شــود. از طرفــی سیاســت های 
ــده،  ــث ش ــی باع ــوردی داخل ــرکت های ن ــن ش ــت تامی ــر اولوی ــی ب ــت مبن وزرات صم
ــد  ــد تولی ــاه درص ــط پنج ــور متوس ــه ط ــود. ب ــراه ش ــی هم ــا تغییرات ــادرات ب ــزان ص می
مجموعــه فــوالد خوزســتان در ســال 1399 صــادر شــد و مابقــی در اختیــار شــرکت های 
نــوردی داخلــی قــرار گرفــت. بخــش اعظمــی از درآمدهــای ارزی در ســامانه نیمــا تزریــق 
شــد و مقــداری هــم بــه تهیــه مــواد و تجهیــزات مــورد نیــاز شــرکت اختصــاص یافــت. 
مجموعــه فــوالد خوزســتان، همــواره متعهد بــه پیــروی از سیاســت های وزرات صمت 

اســت.

فــوالد خوزســتان در ســال گذشــته چــه طرح هــای توســعه ای را در 
واحد هــای زیــر مجموعــه افتتــاح کــرده اســت؟

توســعه رمــز تولیــد پایــدار اســت. بــرای دســتیابی بــه تولیــد بیشــتر و حفــظ 
جایــگاه در بازارهــای داخلــی و خارجــی، بایــد بــه ســمت نوســازی و توســعه تجهیــزات 
گام برداشــت. مهم تریــن طــرح افتتــاح شــده در ســال گذشــته، راه انــدازی کارخانــه 
گندله ســازی شــهید ســلیمانی )ســیمیدکو( بــود. ایــن طــرح بــا هــدف تکمیــل زنجیــره 
فــوالد و بــا ســرمایه گذاری 115 میلیــون یورویــی مجموعــه فــوالد خوزســتان طراحــی و 
راه انــدازی شــد. ایــن کارخانــه ظرفیــت تولید ســاالنه پنج میلیــون تــن گندلــه را دارد که در 
فــاز اول ظرفیــت دو میلیــون 500 هــزار تنــی آن بــه بهره بــردای رســید و بــرای 1500 تــن بــه 
طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم ایجاد اشــتغال کــرد. از دیگــر طرح هــای در دســت اقدام 
می تــوان بــه: ســرمایه گذاری بــرای راه انــدازی کارخانــه فوالدســازی شــادگان، کارخانــه مــگا 
مــدول آهــن اســفنجی )زمــزم 3(، احــداث پســت بــرق فشــار قــوی 400/230 کیلوولــت، 

تکمیــل فرآینــد پســاب صنعتــی و توســعه طــرح جمــع آوری دود اشــاره کــرد.

فــوالد خوزســتان چــه اقداماتــی را در جهــت بومی ســازی خطــوط 
تولیــد انجــام داده و یــا در دســتور کار دارد؟

دســتیابی بــه آخریــن فــن آوری روز دنیــا در خطــوط تولیــد صنعــت فــوالد و نــورد و 
بکارگیــری فــن آوری جدیــد در صنایــع فــوالدی بــرای رقابــت جهانــی کامــال ضروریســت. 
ایــران بــا توجــه بــه معــادن ســنگ آهن، شــرکت های متعــدد فــوالدی و نــوردی و انــرژی 

فــراوان ایــن ظرفیــت را دارد کــه بــا بهــره گیــری از فــن آوری نویــن در ایــن صنعــت بــه یکی 
از کانون هــای اصلــی تولیــد فــوالد جهــان تبدیــل شــود. شــرکت فــوالد خوزســتان از بــدو 
ــازی  ــدف بومی س ــا ه ــات ب ــاخت و سفارش ــت س ــکیل مدیری ــه تش ــدام ب ــیس اق تاس
قطعــات کــرد و شناســایی تولیدکننــدگان داخلــی و تهیــه تجهیــزات مورد نیــاز صنعت 
ــی  ــه روش مهندس ــی ب ــت. طراح ــرار داده اس ــتور کار ق ــور را در دس ــل کش ــوالد از داخ ف
معکــوس، اســتعالم ســاخت و کنتــرل کیفیــت از جملــه مهم تریــن فعالیت هــای 
ایــن مدیریــت بــود از طرفــی ایــن شــرکت بخشــی از تجهیزاتــی کــه امــکان ســاخت آن 
ــا  ــا ب ــرده ت ــی ک ــف معرف ــگاه های مختل ــت را در نمایش ــر اس ــور امکان پذی ــل کش از داخ
افــراد حقیقــی و حقوقــی کــه توانایــی ســاخت و تولیــد آن را دارنــد، همــکاری کنــد. در ایــن 
ســال هــا، عــالوه بــر دعــوت از تولیدکننــدگان داخلی، بــا ســازمان های مختلــف از جمله: 
پارک هــای علــم و فنــاوری، دانشــگاه و شــرکت های دانش بنیــان ارتبــاط مســتقیم 
برقــرار کرده ایــم. همچنیــن بــه دانشــگاه هــا اعــالم کردیــم، از طرح هــا و پایان نامه هایــی 
مرتبــط بــا صنعــت فــوالد در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــرا حمایــت کامــل می کنیم. 
ثمــره ی ایــن دیــدگاه تــا بــه امــروز، بومی ســازی 25 هــزار قطعــه مــورد نیــاز ایــن صنعــت 
در شــرکت فــوالد خوزســتان بــوده اســت. بســیاری از ایــن تجهیــزات نیــز پــس از آزمودن 
و ارزیابــی در چرخــه تولیــد بــکار گرفتــه شــدند؛ بــه  طــوری  کــه سفارشــات آن هــا از خــارج 

کشــور بــرای همیشــه لغــو شــد.

بــا توجــه بــه شــعار ســال )تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا(، 
از نظــر شــما مهم تریــن موانــع تولیــد در صنعــت فــوالد چیســت؟ این 
ــر تولیــد و توســعه در صنعــت فــوالد  موانــع و چالش هــا، چگونــه ب

تأثیــر گذاشــته اند؟ 

تولیــد و مصــرف فوالد امــروزه یکی از شــاخص های اصلی توســعه یافتگی کشــورها 
بــه شــمار می آیــد. صنایع فوالد در ســازندگی، بازســازی و توســعه کشــور ســهم مهمی را 
ایفــا می کنــد. در چهــار دهــه اخیــر در کشــور بالــغ بــر 150 میلیــون تــن فــوالد خــام تولید و 
200 میلیــون تــن فــوالد مصرف شــده اســت. تولیــد فــوالد در دو بخــش مصــرف داخل و 
صــادرات مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد. توجــه به مصــرف داخــل اولویــت اول فوالدســازان 
ــل و  ــای بین المل ــور در بازاره ــگاه حض ــا ن ــادرات ب ــه ص ــه ب ــاظ توج ــه لح ــا ب ــرار دارد. ام ق
ــد در  ــوری قدرتمن ــور حض ــه منظ ــرمایه گذاری ب ــه س ــوالدی را ب ــرکت های ف ارزآوری، ش
بازارهــای بین المللــی ترغیــب کنــد. یکــی از موانعــی کــه در ســال های اخیــر بــر صــادرات 
متنــاوب محصــوالت فــوالدی ســایه انداختــه، قوانیــن و دســتور العمل های پــی در پی و 
بعضــا متفــاوت از یکدیگــر اســت. ایــن شــرایط باعــث ســردرگمی و ایجاد مشــکالت در 
بحــث صــادرات اســت. انتظــار صنعــت فــوالد از دولتی هــا حمایــت در جهــت توســعه 
و حضــور مقتدرانــه در بازاهــای جهانــی اســت. قطعــا با تکیه بــر خرد جمعی و اســتفاده 
از خبــرگان بخــش فــوالد، بــه راحتــی می تــوان نیــاز ســاالنه ی داخلــی را بــرآورد کــرد و مــازاد 
آن را بــرای صــادرات برنامه ریــزی کــرد. مرغوبیــت تولیــد شــمش فــوالدی شــرکت فــوالد 
ــع  ــاد موان ــا ایج ــت. ب ــده اس ــی ش ــتریان جهان ــت در مش ــاد رغب ــث ایج ــتان، باع خوزس

داخلــی نبایــد چنیــن فرصــت طالیــی را بی اثــر کــرد.

در  رو  پیــش  ســال  بــرای  را  برنامه هایــی  چــه  خوزســتان  فــوالد 
دارد؟ کار  دســتور 

ــوع  ــا موض ــاله را ب ــر س ــعارهای ه ــالب ش ــم انق ــر معظ ــه رهب ــت ک ــه اس ــک ده ی
ــت  ــه حکای ــد ک ــی نماین ــاب م ــی انتخ ــاد مقاومت ــای اقتص ــاد و رویکرده ــد و اقتص تولی
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ــم  ــاید ه ــد دارد. ش ــت از تولی ــد و حمای ــرط های تولی ــش ش ــه پی ــان ب ــق ایش ــگاه دقی از ن
ــه  ــوده ک ــد ب ــاد و تولی ــی در اقتص ــال ها پویای ــن س ــه در ای ــم ل ــای معظ ــی از دغدغه ه یک
ــده  ــهود ش ــان و مش ــتر نمای ــوع بیش ــن موض ــال ها ای ــن س ــان در ای ــذاری ایش ــا نام گ ب
اســت. ســال گذشــته بــه نــام جهــش تولیــد نام گــذاری شــد. در ایــن ســال، ســعی کردیــم 
ــم  ــا علیرغ ــی ظرفیت ه ــری تمام ــری و بکارگی ــم رهب ــام معظ ــات مق ــروی از منوی ــا پی ب
محدودیت هــای مختلــف، در تولیــد ســاالنه خــود افــق باالتــری را از لحــاظ کمــی و کیفــی 
ــتور  ــان دس ــه ایش ــز ک ــال نی ــن امس ــم. همچنی ــق کنی ــد محق ــه تولی ــه برنام ــبت ب نس
پشــتیبانی و مانع زدایــی از تولیــد را صــادر نموده انــد، عــالوه بــر حفــظ رونــد تولیــد پایــدار 
ــه  ــی برنام ــدگان داخل ــدگان و تولیدکنن ــت از تامین کنن ــای آن، در حمای ــرای ارتق ــالش ب و ت
ــات و  ــز، منوی ــال 1400 نی ــک س ــدون ش ــم و ب ــی برمی داری ــای اساس ــم و گام ه ــدی داری ج
ــوالد  ــه ف ــعی مجموع ــم. س ــرار می دهی ــن ق ــری را نصب العی ــم رهب ــام معظ ــات مق بیان
خوزســتان بــر رفــع نقــاط ضعــف و تقویــت نقاط قــوت اســت. به عقیــده ی بنده داشــتن 

ــت. ــال 1400 اس ــعار س ــق ش ــه ی تحق ــادی الزم ــه جه ــر و روحی تفک

بــرای اینکــه از چالش هــای صنعــت فــوالد، مانع زدایــی صــورت 
گیــرد و مســیر اعتــای ایــن صنعــت هموارتــر شــود، چــه راهکارهایــی 

را پیشــنهاد می کنیــد؟

مهم تریــن رکــن بازگشــت نهادهــای نظارتــی بــه اصل خویــش اســت. ســپردن اداره ی 
ــت گذاری  ــف سیاس ــت در تعری ــر صنع ــگان ه ــری نخب ــوزه و بکارگی ــالن ح ــه فع ــازار ب ب
و پیشــبرد اهــداف موثرتریــن روش بــه حســاب می آیــد. نقــش دولــت و مجلــس 
دولــت  طرفــی  از  باشــد.  کلــی  سیاســت های  تعیین کننــده ی  و  نظارتــی  می توانــد 
می توانــد در ایجــاد زمینــه ی حضــور موفــق شــرکت های فــوالدی و دیگــر صنایــع در 
ــش  ــب بخ ــرمایه گذاری، ترغی ــای س ــاد فرصت ه ــد. ایج ــی کن ــل رایزن ــای بین المل بازاره
ــه  ــد ب ــت، می توان ــن دس ــواردی از ای ــی و م ــای صادرات ــری معافیت ه ــی، بکارگی خصوص
شــکوفایی صنعــت کمــک شــایانی کنــد. بــا توجــه بــه کاهــش درآمدهــای نفتــی، توجــه 
بــه بخــش صنعــت فــوالد بــا نــگاه ارزآوری، بــه جایگزینــی ایــن بخــش بــه جــای تکیــه بــه 
درآمدهــای نفتــی منجــر می  شــود. صنعــت فــوالد ایــران از پتانســیل بالقــوه ای بــرای رشــد 
ــا و  ــه دری ــی ب ــص، دسترس ــانی ارزان و متخص ــروی انس ــرژی ارزان، نی ــت. ان ــوردار اس برخ
وجــود نســبی مــواد اولیــه و... ســرمایه گذاری در صنعــت فــوالد ایــران را می توانــد جــذاب 

و عرضــه رقابتــی فــوالد در بــازار جهانــی را تســهیل کنــد.

ــاز  ــتیبانی ها نی ــدام پش ــه ک ــوالد ب ــره ف ــال در زنجی ــرکت های فع ش
ضــروری دارنــد؟ لطفــًا توضیــح دهیــد.

ــوالد را  ــره ف ــی زنجی ــن اصل ــه رک ــوردکاران س ــت ن ــوالد و در نهای ــمش ف ــدن، ش مع
ــن  ــه رک ــن س ــای ای ــن چالش ه ــی از اصلی تری ــه یک ــت هزین ــد. مدیری ــکیل می دهن تش
اســت. تعامــل ایــن ســه رکــن بایــد بــه گونه ای باشــد کــه بــه جــای تعــارض منافــع، تعاملی 
دوســویه شــکل بگیــرد. محصــوالت معدنــی و شــمش فــوالدی در بــازار بــورس حضوری 
فعــال دارنــد و بــه نوعــی می تــوان گفــت: عرضــه و تقاضــای ایــن دو محصول مشــخص و 
در نهایــت قیمــت نهایــی در بــازار تعییــن می شــود. ایــن مهــم در مــورد نوردی هــا کمــی 
مبهــم اســت. در واقــع محصــول نهایــی صنعت فــوالد تابعــی از عرضه و تقاضا نیســت. 
قیمت گــذاری منطقــی فــروش کنســانتره و گندلــه در زنجیــره فــوالد، قیمت گــذاری 
منطقــی و متــوازن محصــوالت زنجیــره فــوالد از ســنگ آهن تــا شــمش و نــورد، تأمیــن 
ارز مــورد نیــاز جهــت حمایــت از تولیــد و اجــرای پروژه هــای توســعه ای و زیرســاخت، رفع 
موانــع گمرکــی و ثبــت ســفارش ها، بهبــود و توســعه زیرســاخت حمل ونقــل دریایــی و 
ــی و  ــای صنعت ــد و پروژه ه ــاز تولی ــورد نی ــرژی م ــن ان ــاخت های تأمی ــاد زیرس ــی و ایج ریل
زیربنایــی توســعه ای می تواننــد بــه ترغیــب حضــور بیشــتر ســرمایه گذاری در صنعــت 

فــوالد منجــر شــود.

ســال گذشــته، شــرکت های فــوالدی بــا چالش هایــی در حــوزه 
تنظیــم بــازار داخلــی، صــادرات و محدودیت هــای مربــوط بــه آن، 
مشــکات گمرکــی و نحــوه بازگشــت ارز روبــرو بودند. آیا این مشــکات 

ــت؟ ــا چیس ــن حوزه ه ــما در ای ــارات ش ــت؟ انتظ ــده اس ــر ش کمرنگ ت

همانطــور کــه قبــال هــم گفتــم، حضــور در بازارهــای بین المللــی می توانــد بــه کســب 
جایــگاه و تثبیــت صنعــت فــوالد کشــور در بازراهــای جهانــی منجــر شــود. هرگونه تنش 
ــر  ــای اخی ــال ه ــود. در س ــازار می ش ــذف از ب ــی ح ــادن و حت ــر افت ــه خط ــث ب ــی باع داخل

تشــدید تحریــم و محدودیت هــای مبــادالت بانکــی باعث شــده حضــور در بــازار جهانی 
ســخت تر شــود. امــا محدودیت هــای داخلــی بــه مراتــب مشــکالت بیشــتری را بوجــود 
ــش  ــا افزای ــادرات ب ــعه ص ــت توس ــی. سیاس ــی خودتحریم ــع نوع ــت. در واق اورده اس
بهــره وری و رقابت پذیــری رابطــه ای نزدیــک دارد. اصــوال بنــگاه  تولیــدی بــدون بهــره وری 
ــادرات  ــعه ص ــت توس ــت.درصورتی که سیاس ــی نیس ــای جهان ــت در بازاره ــه رقاب ــادر ب ق
ــاس  ــش مقی ــازار و افزای ــعه ب ــطه توس ــود، به واس ــال ش ــتمر دنب ــدی و مس ــورت ج به ص
تولیــد و کاهــش شــکاف فنــاوری، به تدریــج تــوان رقابت پذیــری بنگاه هــای داخلــی 
افزایــش خواهــد یافــت. اصــالح محیــط کســب وکار در مقدماتی تریــن شــکل آن نیازمنــد 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــفانه م ــه متاس ــت ک ــوی دولت هاس ــخت از س ــای س ــاذ تصمیم ه اتخ
نمی گیــرد. فرآیندهــای مرتبــط بــا گمــرک، ثبــت ســفارش و نظــام ارزی بــه هیــچ عنــوان 
ــه  ــوالد ب ــت ف ــی صنع ــای اصل ــتند. چالش ه ــی نیس ــب وکارهای صادرات ــخگوی کس پاس
ــردد.  ــنگ آهن برمی گ ــری س ــدری، آب و کس ــای بن ــل، ظرفیت ه ــاله حمل  و  نق ــار مس چه
از دولــت انتظــار مــی رود نقــش اصلــی یعنــی برنامه ریــزی و تعییــن سیاســت های کالن 

را ایفــا کنــد.

چالــش تقریبــًا دائمــی شــرکت های فــوالدی، دسترســی پایــدار 
بــه مــواد اولیــه خصوصــًا ســنگ آهــن اســت. چگونــه می تــوان ایــن 

ــرد؟ ــن ب ــد را از بی تهدی

بــرای تولیــد 55 میلیــون تُن فــوالد، تقریبــاً باید بــه تولیــد 156 میلیون تُن ســنگ آهن 
برســیم. بــا توجــه به میزان تولیــد فــوالد در ســال 1400، در حلقــه گندله و کنســانتره آهن و 
بــه ویــژه کنســانتره، کســری خواهیــم داشــت. علــت این کســری نیز بــه کاهش ســرمایه 
ــرمایه گذاری در  ــزان س ــوالد، می ــره ف ــردد. در زنجی ــی گ ــن برم ــنگ آه ــش س ــذاری در بخ گ
ــت.  ــوده اس ــر ب ــوردی کمت ــوالدی و ن ــرکت های ف ــداث ش ــبت اح ــه نس ــدن ب ــش مع بخ
بایــد بــه ســمت ایجــاد تــوازن در میــزان تولیــد ســنگ آهــن و محصــوالت فــوالدی حرکت 
ــای  ــداث کارخانه ه ــمت اح ــه س ــا ب ــی از معدنی ه ــر، برخ ــال اخی ــد س ــه در چن ــرد. البت ک
فــوالدی ســوق پیــدا کرده انــد. ایــن رویــه شــاید بــه ظاهــر و بــا نــگاه منطقــه ای خوشــایند 
بــه نظــر برســد، ولــی از نــگاه علمــی و بــا توجــه بــه بافــت جفرافیایــی، ادامــه ی ایــن روند با 
صدمــات جبران ناپذیــر زیســت محیطی همــراه خواهــد بود. صنعــت فوالد، وابســتگی 
مســتقیم بــه آب دارد. از لحــاظ جانمایــی مجــاورت و دسترســی بــه آب، مهم تریــن رکــن 
تعریــف و احــداث طرح هــای فــوالدی اســت. از طرفــی معــادن کشــورمان در مکان هایــی 
ــتند، در  ــکل هس ــار مش ــم دچ ــرب ه ــه آب ش ــی ب ــاظ دسترس ــه لح ــه ب ــده اند ک ــع ش واق
چنیــن شــرایطی کــه منطقــه بــا تنــش آبــی مــواج اســت، احــداث شــرکت های فــوالدی 
بــا توجیــه بعــد مســافت بــا منطــق و کار علمــی ســازگاری نــدارد. بایــد بخــش خصوصــی 
ــه  ــرد. البت ــب ک ــادن ترغی ــرداری از مع ــاف و بهره ب ــش اکتش ــرمایه گذاری در بخ ــه س را ب
بایــد در ایــن میــان ســهم معــادن از ســود نهایــی زنجیــره بــه شــکل عادالنه تعیین شــود. 
یعنــی اگــر نیــاز  شــرکت های فــوالدی و نــوردی بــه ســنگ آهــن باعــث شــود، شــرکت های 

معدنــی از صــادرات صرفنظــر کننــد، بایــد ســود شــرکت های معدنــی جبــران شــود.

چشــم انداز صنعــت فــوالد ایــران در قــرن جدیــد کــه امســال ســال 
نخســت آن اســت را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

ــای  ــه بازاره ــگاه ب ــا ن ــوالد ب ــن ف ــون ت ــد 55 میلی ــق 1404 تولی ــا اف ــران ت ــور ای در کش
فاکتــور  چنــد  رقمــی  چنیــن  بــه  دســتیابی  بــرای  اســت.  شــده  تعریــف  جهانــی 
ــعه  ــد. توس ــح داده ش ــل توضی ــوال قب ــه در س ــن ک ــنگ آه ــن س ــت. تامی ــر اس مدنظ
زیرســاخت های کشــور شــامل: حمــل و نقــل جــاده ای و ریلــی، آب، بــرق، گاز و تجهیــزات 
معدنــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. میــزان ســرمایه گذاری مــورد نیــاز بــرای دســتیابی 
بــه ظرفیــت 55 میلیــون تــن فــوالد در ســال 1404 بالــغ بــر 8.1 هــزار میلیــارد یــورو بــرآورد 
شــده کــه حــدود 2.8 هــزار میلیــارد یــورو بــرای شــمش فــوالد و دو هــزار میلیــارد یــورو 
بــرای آهــن اســفنجی و1.3 هــزار میلیــارد یــورو بــرای گندله ســازی و در نهایــت 1.6 هــزار 
ــند  ــداف س ــق اه ــود. تحق ــا ش ــد مهی ــن بای ــنگ آه ــانتره س ــرای کنس ــورو ب ــارد ی میلی
چشــم انداز 1404 در بخــش فــوالد، نیازمنــد تکمیــل زنجیــره ارزش از معــدن تــا انتقــال 
محموله هــا بــه بازارهــای هــدف اســت. ایجــاد تناســب بیــن صــادرات و واردات در حــوزه 
ــا  ــت ب ــم اس ــتان مصم ــوالد خوزس ــد. ف ــک کن ــق 1404 کم ــق اف ــه تحق ــد ب ــوالد می توان ف
در نظــر گرفتــن شــرایط بــازار و تکیــه بــر تولیــد بــا کیفیــت عــالوه بــر حفــظ جایــگاه در 
بازارهــای بین الملــل و تامیــن داخــل، نســبت بــه تعریــف و اجــرای طرح هــای تکمیلــی و 

توســعه ای اقــدام کنــد.

شــرکت فــوالد خوزســتان در ســال 1399 دســتاوردهای فراوانــی در حــوزه ی تولیــد، مســئولیت های اجتماعــی و طرح های توســعه داشــته اســت.  
همچنیــن ایــن مجموعــه در ســال 1400 بــرای رســیدن بــه اهــداف چشــم انــدازی بــرای خــود ترســیم نمــوده اســت. در همیــن راســتا و بــرای 

آشــنایی بیشــتر بــا مــوارد ذکــر شــده، گفــت و گــوی صمیمانــه بــا مدیرعامــل شــرکت فــوالد خوزســتان داشــته ایم کــه در ادامــه می خوانیــد.
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شما و اقتصاد گزارش می دهد؛

نقش فوالد مبارکه در بومی سازی صنعت فوالد
از ســال ۱38۱ فــوالد مبارکــه بیــش از ۱00 هــزار قلــم کاالهــای موردنیــاز خــود را 
بومی ســازی کــرده و ایــن اقــدام کاهــش هزینــه ارزی بــه همــراه داشــته اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار شــماواقتصاد، عمــر صنایــع فــوالدی در کشــور بــه 
 ۱404 ســال  افــق  چشــم انداز  در  صنعــت  ایــن  بــرای  و  می رســد  50ســال 
بدون شــک  کــه  شــده  پیش بینــی  ُتــن  میلیــون   55 تولیــد  بــه  رســیدن 
نخواهــد  محقــق  بومی ســازی  بــدون  چشــم اندازی  چنیــن  بــه  رســیدن 
شــد. بومی ســازی در صنعــت فــوالد، از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت 
کــه هویــت ملــی صنعــت کشــور را مــورد تأکیــد و زمینــه تعامــل علمــی بیــن 

صنعــت ملــی و صنعــت جهانــی را فراهــم می کنــد.

در 40 ســال اخیــر در راســتای بومی ســازی یــا خودکفایــی، در بخش هــای 
متعــددی از طراحــی و مهندســی و ســاخت، تاش هــای موفــق و مؤثــری 
ــرای  ــی را ب ــای مختلف ــا ابزار ه ــه، دولت ه ــن زمین ــت. در ای ــه اس ــام گرفت انج
اجــرای سیاســت های بومی ســازی بــه کار گرفته انــد تــا بهتریــن نتیجــه را 
بــرای رســیدن بــه شــرایط و مناســبات بومی ســازی فراهــم آورنــد، امــا در ایــن 
میــان نبایــد نقــش شــرکت های بــزرگ فوالدســازی را در بومی ســازی نادیــده 
ــود  ــا وج ــان ب ــه اصفه ــوالد مبارک ــد ف ــزرگ مانن ــرکت های ب ــی ش ــت؛ برخ گرف
تاطمــات و فــراز و نشــیب های بســیار بــه خوبــی قــادر شــده اند نقــش 

ــد. ــا کنن ــازی ایف ــه بومی س ــود را در زمین خ

نگاهی کوتاه به تاریخچه بومی سازی قطعات در فوالد مبارکه

شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز کــه در ســال ۱37۱ بــه بهره بــرداری رســید، بــه 
مــوازات تأمیــن قطعــات یدکــی مــورد نیــاز خطــوط تولیــد را بــه منظــور 
اقــام  بومی ســازی  اجــرای  به ســوی  اقــام،  ایــن  در  کشــور  خودکفایــی 

موردنیــاز خــود حرکــت کــرد .

ــه  ــوالد مبارک ــه ۱380 ف ــل ده ــه در اوای ــا اینک ــود ت ــه دار ب ــا ادام ــن فعالیت ه ای
تصمیــم گرفــت بــه  صــورت ســاختارمند و بــا ایجــاد سیســتم ها و فرآیندهــای 

ــد. ــد نمای ــام من ــازی نظ ــت بومی س ــود را در جه ــای خ الزم فعالیت ه

بومی سازی  100 هزار قلم کاالی مورد نیاز توسط فوالد مبارکه

از ســال ۱38۱ فــوالد مبارکــه حــدود ۱00 هــزار قلــم کاالهــای موردنیــاز خــود را 
بــا فرآینــد طراحــی شــده بومی ســازی کــرده و ایــن اقــدام صرفــه جویــی ارزی 

قابــل توجهــی بــه همــراه داشــته اســت. 

بومی ســازی ایــن اقــام باعــث شــد بســیاری از مشــکات ناشــی از عــدم 
تحریم هــا،  به دلیــل  خارجــی  شــرکت های  ســوی  از  اقــام  برخــی  تأمیــن 
ــن  ــیاری از ای ــازی بس ــا  بومی س ــده ب ــر ش ــوارد ذک ــر م ــاوه ب ــردد؛ ع ــگ گ کمرن
اقــام، ریســک های مرتبــط بــا حــوزه حمل ونقــل، تأمیــن مالــی، نقــل و 
انتقــاالت ارزی و همچنیــن ریســک های تجــاری بــه صــورت چشــم گیــری 

ــت.  ــش یاف کاه

تعهد فوالد مبارکه به توانمندسازی شرکت ها

ــرکت  ــن ش ــا ای ــت، ام ــوالد اس ــد ف ــه تولی ــوالد مبارک ــی ف ــی و مل ــالت اصل رس
ــی  ــئولیتهای اجتماع ــر مس ــی و بناب ــای داخل ــرکت ه ــه ش ــاد ب ــه اعتم ــر پای ب
ــبرد  ــی در پیش ــارکت مال ــرمایه گذاری و مش ــا س ــرده ب ــاش ک ــواره ت ــود هم خ

ــد.  ــش کن ــای نق ــزات ایف ــاخت تجهی ــی و س ــای تحقیقات پروژه ه

اشتغال زایی فزاینده توسط فوالد مبارکه

فــوالد مبارکــه بــا توجــه بــه تعــداد قابــل توجــه واحدهــای صنعتــی باالدســتی  
و پاییــن دســتی کــه بــه ترتیــب تأمین کننــده نیازهــا و اســتفاده کننده از 
محصــوالت  تولیــدی آن را تشــکیل می دهنــد، نقــش مهــم و محــوری در 
اقتصــاد ملــی و به خصــوص در بخــش صنعــت کشــور به عنــوان موتــور 
بــرای  ایــن مجتمــع به صــورت مســتقیم  محرکــه اقتصــاد ایفــا می کنــد. 
۲5هــزار نفــر و به صــورت غیرمســتقیم بــرای 3۲5 هــزار نفــر اشــتغال ایجــاد 
کــرده اســت کــه از ایــن حیــث نیــز جــزء برتریــن شــرکت های کشــور به شــمار 

ــی رود. م

تشکیل واحد بومی سازی توسط فوالد مبارکه

بهبــود مســتمر فرآیندهــا، از دیربــاز یکــی از مهم تریــن اهــداف فــوالد مبارکــه 
بــوده اســت. تجربیــات حاصــل از گذشــت دودهــه از فعالیــت شــرکت فــوالد 
مبارکــه در ســاخت داخــل قطعــات و تجهیــزات و نیــل بــه بهبــود مســتمر در 
ــات  ــش و تجربی ــری از دان ــور بهره گی ــد به منظ ــث ش ــازی باع ــد بومی س فرآین
فــوالد   ۱390 ســال  در  کشــور،  کل  در  ســازنده  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

مبارکــه اقــدام بــه تشــکیل واحــد بومی ســازی کنــد.
ــه  ــی مجموع ــش فن ــات و دان ــی تجربی ــث هم افزای ــد باع ــن واح ــکیل ای تش
شــرکت های ســازنده و نواحــی تولیــدی و تعمیراتــی فــوالد مبارکــه شــد. 
بــا توجــه بــه تســهیل فرآینــد بومی ســازی بعــد از تشــکیل ایــن واحــد و 
حمایت هــای بی دریــغ مجموعــه مدیریــت فــوالد مبارکــه از ایــن حرکــت، 
خریــد قطعــات و تجهیــزات موردنیــاز فــوالد مبارکــه، بــا ســرعتی بیــش 
از پیــش بــه ســمت داخــل کشــور ســوق داده شــد و نتیجــه آن تأمیــن 
اقتصــادی و بــا کیفیــت قابــل رقابــت بــا نمونه هــای خارجــی مایحتــاج فــوالد 

ــد. ــور ش ــل کش از داخ

براســاس ایــن گــزارش؛ مهــدی شــهیدی رئیــس بومی ســازی مــواد، قطعــات 
و تجهیــزات شــرکت فــوالد مبارکــه در گفتگویــی اظهــار کــرده اســت: در ســال 
گذشــته تعــداد هــزار و 589 قطعــه و تجهیــز بــرای نخســتین بــار در شــرکت 
6۱6میلیــارد  و  هــزار   ۲ صرفه جویــی  و  شــده  بومی ســازی  مبارکــه  فــوالد 
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــازی در ش ــت بومی س ــار مثب ــت. آث ــی را در برداش تومان
ــد  ــب رش ــروج ارز موج ــری از خ ــا و جلوگی ــردن تحریم ه ــر ک ــر بی اث ــاوه ب ع
کل  بــه  داخــل  در  شــده  تهیــه  تجهیــزات  و  قطعــات  تعــداد  9۱درصــدی 

ــت. ــده اس ــداری ش ــات خری قطع

 رشد تولید فوالد هرمزگان 
 در سه ماهه نخست سال جاری

 فــوالد هرمــزگان بــه عنــوان چهارمیــن فوالدســاز بــزرگ کشــور، در ســال 
ــع  ــایی موان ــا شناس ــا ب ــد ت ــی کن ــعی م ــتیبانی ها س ــا و پش ــع زدایی ه ــد ، مان تولی
و پشــتیبانی هــای الزم رکوردهــای جدیــدی از تولیــد بــه ثبــت برســاند  و در مســیر 
رشــد تولیــد گام بــردارد. در ســایه همــکاری ، همدلــی ، تــالش و برنامه ریزی هــای 
ــار  ــل به ــی در فص ــد تجمع ــورد تولی ــد رک ــاهد رش ــزگان  ش ــوالد هرم ــدون در ف م

ایــن شــرکت هســتیم.

عطاللــه معروفخانــی ، مدیرعامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان دربــاره موفقیت 
ایــن شــرکت در تولیــد تختــال و آهــن اســفنجی طی 3مــاه اول امســال، گفــت: در 
ســال جــاری بــا عنایــت بــه دســتور مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر تولیــد، تمــام 
ــه  ــل ب ــرکت عم ــن ش ــده  در ای ــذاری ش ــداف پایه گ ــا و اه ــالش و برنامه  ریزی ه ت
فرمایــش معظــم لــه و تولیــد حداکثــری اســت . لــذا پــس از ثبــت رکــورد ماهیانــه 
ــی  ــدی تجمع ــد 22 درص ــد تولی ــاه رش ــت م ــفنجی در اردیبهش ــن اس ــد آه تولی
تختــال در فصــل بهــار و رشــد تولیــد 16 درصــدی تجمعی آهــن اســفنجی افتخار 

دیگــری اســت کــه در فــوالد هرمــزگان رقــم خــورد.

 وی در ادامــه گفــت : غیورمــردان فــوالد هرمــزگان بــا تــالش خود توانســتند در 
فصــل بهــار 22 درصــد تولیــد ایــن شــرکت را نســبت بــه ســال قبــل افزایــش داده 
و تولیــد 389468 تــن تختــال را در فصــل بهــار ثبــت نماینــد کــه بیشــترین مقدار 

تولیــد در فصــل بهــار از ابتــدای تاســیس کارخانه اســت. 

ــتند  ــتقیم توانس ــا مس ــد احی ــزگان در واح ــوالد هرم ــگران ف ــن تالش همچنی
467585 تــن آهــن اســفنجی تولیــد کــرده تــا رشــد 16 درصــدی را در ایــن بخــش 

شــاهد باشــیم.

وی در ادامــه از رشــد فــروش در بازارهــای داخلــی و صادراتــی گفــت و تصریــح 
کــرد: بــا وجــود تمــام تحریــم هــای ظالمانــه در حــوزه فــروش داخلــی و صادراتــی 

مجموعــا رشــد 14 درصــدی را در تنــاژ بــه دســت آوردیــم .

ــا  ــز ب ــه را ج ــرکت در خاورمیان ــن ش ــول ای ــزگان محص ــوالد هرم ــل ف مدیرعام
کیفیت تریــن تختال هــا دانســت و گفــت: یکــی از دالیــل حفــظ مشــتری های مــا 
کیفیــت بــاالی تختــال تولیــدی اســت بــه گونــه ای کــه98.74 تختال هــای تولیــدی 

ســالم و  99.7 ذوب هــای تولیــدی مطابــق بــا ســفارش مشــتری اســت.

وی ثبــت ایــن نتایــج درخشــان را نتیجــه تــالش و همدلــی همــه جهادگــران 
عرصــه تولیــد در فــوالد هرمــزگان دانســت و گفــت: دســت همــه کارگــران و 
تالشــگرانی کــه در ایــن شــرایط خــاص آب و هوایــی هرمــزگان بــی وقفــه از جــان 
و دل مایــه مــی گذارنــد تــا تولیــد در فــوالد هرمــزگان رو بــه جلــو حرکــت کــرده و 
چرخــی از چــرخ هــای اقتصــاد کشــور بــه گــردش درایــد بــه گرمــی مــی فشــارم و از 

ــگزارم. ــا سپاس ــک آن ه یکای

ــه  ــه ب ــال ک ــت: تخت ــور گف ــرای کش ــال ب ــد تخت ــت تولی ــی در اهمی  معروفخان
ــه  ــاده اولی ــود.یک م ــی ش ــناخته م ــزگان ش ــوالد هرم ــی ف ــول نهای ــوان محص عن
ــه  ــت ب ــه در نهای ــود ک ــوب می ش ــوالدی محس ــای ف ــرکت ه ــیاری از ش ــرای بس ب

ــازی  ــتی س ــی ، کش ــوازم خانگ ــازی ، ل ــودرو س ــون خ ــی چ ــع بزرگ ــرف صنای مص
، نفــت و گاز و ... می رســد. نتیجــه آنکــه حمایــت از تولیــد در شــرکت هــای 
مادر،مســتقیما بــه جهــش تولیــد و اشــتغال پایــدار در صنایــع پاییــن دســتی و 
در نهایــت خودکفایــی کشــور در ایــن زمینــه  همــراه بــا اقتصــادی پایــدار و پویــا 

می انجامــد.

 وی در ادامــه افــزود : ایــن رکــورد در حالــی ثبــت شــده اســت کــه فــوالد 
و  بهــار  در  بــرق  تامیــن  مشــکل  بــا  هرمــزگان 

روبروســت. تابســتان 

معروفخانــی بــا تاکیــد براینکه 
ــرکت  ــک ش ــزگان ی ــوالد هرم ف

ــردی در  ــادر و راهب ــی م صنعت
کشــور اســت  تصریــح کــرد 
پــی  در  هرمــزگان   فــوالد   :
ســاخت نیــروگاه مســتقل 
خــود  بــرق  تولیــد  بــرای 

می باشــد امــا تــا زمــان ســاخت 
ازایــن نیــروگاه  و بهره بــرداری 

نیازمند پشــتیبانی جــدی وزارت 
ــط در  ــتگاه های ذیرب ــرو  و دس نی

ــن  ــع ای ــرژی و رف ــن ان ــت تامی جه
مانــع اصلــی تولیــد می باشــیم.
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صورت های مالی شرکت پتروشیمی جم تصویب شد
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام بــرای ســال مالــی منتهــی بــه ۱399/۱۲/03 شــرکت پتروشــيمي جــم شــنبه ۱۲ تیــر مــاه در محــل مجموعــه 

فرهنگــي و ورزشــي تــاش برگــزار شــد و  صــورت هــای مالــی  ایــن شــرکت مــورد تاییــد و تصویــب ســهامداران قــرار گرفــت.

دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به ۱399/۱۲/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

 حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
درصد مالکیتتعداد سهاماسامی سهامداران

0.47 %64۲65344ساير سهامداران
3.53 %4866897۱6شرکت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق -ب- کشوري

4.6۱ %636390۱67گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
4.67 %6446۱854۲موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير

۱4.47 %۱997070۲04شرکتهاي سرمايه گذاري استاني
۱6.83 %۲3۲۱974046شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين

۲۲.8۱ %3۱47536986شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا
۲۲.88 %3۱57334997شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

90.۲6 %۱۲45588000۲جمع

 اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای  محسن بازارنويي  به عنوان رئیس مجمع .
خانم  نرگس يزدانيان  به عنوان ناظرمجمع .

آقای عليرضا بني اسدي  به عنوان ناظرمجمع .
آقای  محمدرضا سعيدي  به عنوان منشی مجمع .

 اعضای هیئت  مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی 
یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت 
عضو حقوقی

کد ملی

نوع 
شرکت

نام نماینده عضو نوع عضویت
حقوقی

کد ملی نماینده 
عضو حقوقی

موظفسمت
غیر موظف

سرمايه گذاري نفت و گاز و 
پتروشيمي تامين

عضو هیئت 4۱3۲39۲۲5۲مهدي حکاکاصلی۱04۲0۲05695
مدیره

غیر موظف

سيدابراهيم سقائي اصلی۱0۱03077034گسترش تجارت پارس سبا
مقدم فومني

عضو هیئت ۲594۲708۱4
مدیره

موظف

سرمايه گذاري استان 
خراسان شمالي

عضو هیئت ۲۱80660049مرضيه طهماسبياصلی۱08603۲3668
مدیره

غیر موظف

رئیس هیئت 0638۲30586رضا اميرياصلی۱400639583۲صبا انرژي جهان گستر
مدیره

غیر موظف

نایب رئیس 635957۲958محمدرضا سعيدياصلی۱4006436769ارزش آفرينان تجارت صبا
هیئت مدیره

موظف

تصمیمات مجمع :
صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱399/۱۲/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

 
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

سال منتهی به ۱399/۱۲/30 )میلیون ريال(شرح
۱00,4۱۲,348سود )زیان( خالص

49,۲80,40۲سود )زیان( انباشته ابتدای دوره
)۱,463,9۱0(تعدیات سنواتی

47,8۱6,49۲سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
)33,۱۲0,000(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته
۱4,696,49۲سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
0انتقال از سایر اقام حقوق صاحبان سهام

۱۱5,۱08,840سود قابل تخصیص
0انتقال به اندوخته  قانونی

0انتقال به سایر اندوخته ها
۱۱5,۱08,840سود )زیان( انباشته پايان دوره

)89,700,000(سود سهام مصوب )مجمع سال جاری(
۲5,408,840سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات مجمع(

7,۲76سود )زیان( خالص هر سهم- ریال
6,500سود نقدی هر سهم )ریال(

۱3,800,000سرمایه
سازمان حسابرسي  به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه  یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد: اطاعات ، دنياي اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به  شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
نوع عضویتشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع شرکتماهیتنام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

اصلی۱04۲0۲05695سهامی عامحقوقیسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
اصلی۱08603۲3668سهامی عامحقوقیسرمايه گذاري استان خراسان شمالي

اصلی۱400639583۲سهامی خاصحقوقیصبا انرژي جهان گستر
اصلی۱4006436769سهامی خاصحقوقیارزش آفرينان تجارت صبا

اصلی۱4004760805سهامی خاصحقوقیکاوشگران بازار سرمايه
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ســال گذشــته در هميــن روز )10تيرمــاه( بــود كــه ســیدجواد ســلیمانی 
و  صنعــت  ملــی  روز  پيــام  در  ســایپا  خودروســازی  گــروه  مدیرعامــل 
ــود در  ــکاران خ ــه هم ــالش هم ــت و ت ــایه هم ــه در س ــرد ك ــد ك ــدن تاكي مع
ــم در  ــم داد و امیدواری ــه خواهی ــعه اي ادام ــت توس ــه حرک ــد، ب ــش تولی بخ
ــود را  ــهم خ ــارج، س ــه خ ــتگی ب ــع وابس ــور و قط ــاد کش ــکوفایی اقتص راه ش
ایفــا كنيم.حــال يكســال از ايــن گفته هــا گذشــته اســت و كارنامــه گــروه 
ايــن روزهــا مســير  خودروســازي ســايپا نشــان مي دهــد كــه در تمــام 
ــده  ــل ش ــن" تبدي ــايپاي نوي ــه "س ــه ب ــن مجموع ــده و اي ــي ش ــعه ط توس

ــت. اس

افزایش عرضه و جلوگیری از نقش آفرینی واسطه ها
ــت  ــه نخس ــه ماه ــم، در س ــرار دهي ــا ق ــام را مبن ــداد و ارق ــم اع ــر بخواهي اگ
ــل داده  ــتريان تحوي ــه مش ــودرو ب ــتگاه خ ــزار و 412 دس ــاري 108 ه ــال ج س
شــد، ايــن در حالــي اســت كــه ســال گذشــته ايــن عــدد 96 هــزار و 970 
دســتگاه خــودرو بــود. افزايــش توليــد خــودرو و اجــراي طــرح هــاي فــروش 
فــوق العــاده و پيــش فــروش هــم از ديگــر اتفــاق هــاي بــود كــه در يكســال 
ــد. ــال ش ــت دنب ــا موفقي ــاه 1400( ب ــايپا)10تيرماه 10/1399 تيرم ــي س صنعت

 ايــن مجموعــه بــا عمــل بــه تعهــدات خــود، توانســت آرامــش را وارد بــازار 
خــودرو كنــد و اجــازه ندهــد دالالن و واســطه ها نقــش آفرينــان بــازار، 
شــوند. در ايــن مــدت گــروه خودروســازي ســايپا دســتاورهاي بســيار 
خوبــي هــم در امــر تحويــل خودروهــا داشــته اســت بــه گونــه اي كــه 
اكنــون تحويــل خــودروي تيبــا2 بــه روز و بــه تمــام تعهــدات ســال گذشــته 
عمــل شــده اســت. حــال ايــن موفقيــت در شــرايطي بــه دســت آمــده كــه 
ســال هاي گذشــته بــه جهــت تحريــم، امــكان عمــل بــه تعهــدات در موعــد 

ــت.  ــود نداش ــرر وج مق

ايــن موضــوع نشــان مي دهــد كــه گــروه خودروســازي ســايپا بــه رغــم 
ــاي  ــام واحده ــه تم ــا ك ــروس كرون ــيوع وي ــم و ش ــه تحري ــارهاي ظالمان فش
ــد  ــوزه تولي ــت در ح ــرار داد، توانس ــعاع ق ــت الش ــي را تح ــدي و صنعت تولي

خــودرو فعاليت هــاي بزرگــي انجــام دهــد.

شاهین، نماد تحول در صنعت خودرو ایران

ــايپا  ــه س ــاه 1400 در مجموع ــا تيرم ــر1399 ت ــه از تي ــاي ك ــر فعاليت ه از ديگ
انجــام شــده، توليــد و عرضــه خــودروي شــاهين بــه عنــوان نمــاد تحــول در 
صنعــت خــودرو ایــران بــه ویــژه گــروه خودروســازی ســایپا اســت. تحویــل 
ایــن خــودرو ایمــن و باکیفیــت کــه براســاس اســتانداردهای جهانــی تولیــد 
شــده، بــه مشــتریان از اســفندماه ســال گذشــته آغــاز شــد و مــورد اســتقبال 

وســيع مــردم نیــز قــرار گرفــت.

از ديگــر محورهــاي كــه در ايــن دوره يكســاله بــا جديــت دنبــال شــد و 
شــاهین نیــز از دســتاوردهای آن نیــز بهــره بــرد، اجــراي طــرح نهضــت 
ــورت  ــي ص ــدف اصل ــه ه ــا س ــوع ب ــن موض ــود. اي ــل ب ــاخت داخ ــق س تعمی
گرفــت كــه اوليــن آن بــه حداقــل رســاندن وابســتگي بــه شــركت هــاي 
ــدف  ــومين ه ــودرو  و س ــت خ ــري صنع ــش ارزب ــن آن كاه ــي، دومي خارج
ــدت  ــن م ــاس در اي ــن اس ــر اي ــود. ب ــي ب ــازندگان داخل ــه س ــه ب ــاور و توج ب
ــر  ــه ب ــا تکی ــی ب ــرفته خودروی ــات پیش ــا قطع ــط ب ــه مرتب 128  پروژه/قطع
ظرفیت هــای داخلــی تعريــف شــد كــه 56 پــروژه آن محقــق شــد و بــه 
تولیــد انبــوه رســید. حركــت در ايــن راســتا 153 میلیــون دالر صرفــه جویــی 
ــزات  ــد تجهی ــی ارزی در خری ــون یــورو صرفــه جوی ارزی )ســاالنه( و 43 میلی
و قطعــات یدکــی خطــوط تولیــد داشــت. بديــن جهــت بايــد تاكيــد كــرد كــه 
ــودرو را  ــري خ ــط ارزب ــل متوس ــاخت داخ ــق س ــت تعمی ــرح نهض ــراي ط اج
ــورو )مــواد اولیــه 550 یــورو، قطعــات الکترونیکــی 446  بــه حــدود 1505 ي
ــن  ــه اي ــا ادام ــاند؛ ب ــورو( رس ــازان 509 ي ــه س ــازان و قطع ــورو و خودروس ی
ــش  ــي كاه ــاي متوال ــال ه ــودرو در س ــد خ ــراي تولي ــاز ب ــورد ني ــد، ارز م رون

ــت.  ــد ياف ــي خواه ــل توجه قاب

سایپای نوین در همکاری با دانش بنیان ها و صنایع دفاعی

بخشــي از موفقيت هــاي كــه گــروه خودروســازي ســايپا بــه آن دســت يافتــه 
حاصــل همــكاري مشــترك بــا شــرکت های دانش بنیــان، مراکــز دانشــگاهی 
و ســایر نهادهــا ماننــد وزارت دفــاع اســت. در حــال حاضــر مجموعــه ســايپا 

ــكاري  ــات هم ــل قطع ــاخت داخ ــکار در س ــان هم ــش بنی ــرکت دان ــا 26 ش ب
ــکاری  ــا هم ــات ب ــازی قطع ــترک بومی س ــروژه مش ــي 60 پ ــد و از طرف ــي كن م
نیروهــای مســلح )ســازمان صنایــع دفــاع، نیــروی هــوا و فضــا ســپاه و نیــروی 

هوایــی ارتــش( تعريــف شــده اســت. 

ــاز  ــه آغ ــي ك ــترك و تخصص ــاي مش ــا همكاري ه ــايپا ب ــازي س ــروه خودروس گ
ــه  ــداف 5گان ــد؛ اه ــدف برس ــه 5 ه ــال 1404 ب ــد در س ــت، مي خواه ــرده اس ك
ترســيم شــده كــه در قالــب چشــم انــداز آمــده شــامل تولیــد 1 میلیــون 
ــعه  ــازار و توس ــه ب ــد ب ــول جدی ــه 18 محص ــال، عرض ــودرو در س ــتگاه خ دس
ــزار  ــادرات 156 ه ــی(، ص ــودرو برق ــک خ ــامل ی ــد )ش ــور جدی ــواده موت خان
دســتگاه در ســال بــا هــدف موازنــه ارزی، ســاخت داخــل قطعــات )متوســط 
ارزبــری هــر خــودرو 1250 دالر(و ســطح کیفــی  خودروهــا بــا IQS کمتــراز 200 

ــت. اس

در ايــن ميــان بــراي تحقــق اهــداف يــاد شــده 6 اقــدام كليــدي مدنظــر قــرار 
ــت  ــات، مدیری ــه عملی ــتم یکپارچ ــا سیس ــن آنه ــه مهم تري ــت ك ــه اس گرفت
ــول،  ــعه محص ــی و توس ــه طراح ــتم یکپارچ ــه، سیس ــن یکپارچ ــد و تامی خری
ــی و نیــروی  افزایــش عمــق ســاخت داخــل در محصــوالت بــا برنــد داخل

ــت.  ــره ور اس ــانی به انس

آریا و اطلس از راه می رسند

در ايــن ميــان در روز صنعــت ســال 1400 بايــد چنــد خبــر خــوش خودرويــي 
ــا  ــواري آري ــاي س ــاهد ورود خودروه ــاري ش ــال ج ــه دوم س ــم داد؛ در نيم ه
و اطلــس بــه بــازار خواهيــم بــود، خودروهــاي كــه ســال گذشــته از آنهــا 
ــا و  ــروژه آري ــان پ ــاه آب ــال در م ــده امس ــده داده ش ــق وع ــد و طب ــي ش رونماي

ــد. ــي رس ــان م ــه پاي ــس ب ــودروي اطل ــروژه خ ــاه پ ــن م بهم

ــه  ــود ك ــه مي ش ــي اراي ــودروي برق ــروژه خ ــده، پ ــال آين ــه دوم س ــوي نيم از س
بــا ايــن اتفــاق قطعــا صنعــت خــودرو وارد عرصــه جديــدي مي شــود و بــاور 
ــران  ــان و كارگ ــه مهندس ــي ك ــي و تالش ــاي داخل ــه خودروه ــبت ب ــي نس مل
خودروســازي انجــام مي دهنــد، قابــل لمس تــر خواهــد بــود.  نكتــه ديگــري 
كــه گــروه خودروســازي ســايپا بــر تحقــق آن اصــرار و تاكيــد دارد و طــي 

ــت.  ــادرات اس ــرده، ص ــال ك ــر  دنب ــال هاي اخي س

ــي  ــد، طراح ــط تولي ــد از خ ــودروي پراي ــتن خ ــار گذاش ــا كن ــايپا ب ــه س مجموع
محصــوالت جديــدو بــه روز و همچنيــن تنــوع بخشــي بــه ســبد محصــوالت 

خــود، بــه دنبــال رســيدن بــه بــازار كشــورهاي منطقــه اســت.

محصــوالت،  صــادرات  افزايــش  بــراي  ســايپا  مجموعــه  جهــت  بديــن   
قطعــات و خدمــات، شناســايي و جــذب شــركاي تجــاري بــراي صــادرات 
ــن  ــات آپش ــبد قطع ــعه س ــدف، توس ــاي ه ــد در بازاره ــوالت و تولي محص
جهــت خودروهــاي صادراتــي و توســعه پیمان هــای منطقــه ای جهــت 

توســعه صــادرات،  برنامــه ريــزي كــرده اســت.

هــدف گــذاري صادراتــي كــه ســايپا بــراي ســال جــاري دارد، صــادرات 10 هــزار 
خــودرو اســت و در ايــن راســتا ارزش صــادرات خــودرو، قطعــات منفصلــه و 
خدمــات 6075 ميليــون دالر پيــش بينــي شــده اســت. بــا توجــه بــه توســعه 
ــادرات  ــت، ص ــه اس ــكل گرفت ــه ش ــعه اي ك ــاي توس ــت ه ــول و فعالي محص

خــودرو و قطعــه  بــه كشــورهاي منطقــه امكانپذيــر اســت.

روند رو به بهبودی که ادامه دارد

ــت  ــال موفقی ــه دو س ــد ک ــان می ده ــايپا نش ــازي س ــده كاري خودروس پرون
آمیــز را پشــت ســر گذاشــته امــا بــه موفقیــت هــای کنونــی اکتفــا نکــرده و بــا 

تمــام تــوان مــی خواهــد کــه رونــد رو بــه بهبــود خــود را ادامــه دهــد. 

يكــي از كارهــاي كــه در ايــن مــدت انجــام شــد، امضــاي موافقــت نامــه داوري 
بيــن گــروه خودروســازي ســايپا و معاونــت اجتماعــي و پيشــگيري از وقــوع 
جــرم دادگســتري كل اســتان تهــران، بــود. بــر ايــن اســاس اتــاق داوري و حــل 
ــا  ــد ت ــكيل ش ــي تش ــراض احتمال ــاوي و اعت ــه دع ــيدگي ب ــراي رس ــالف ب اخت

تفاهــم و توافــق بــا مشــتريان جايگزيــن رســيدگي هــاي قضائــي شــود.

ــاهین  ــه ش ــی و عرض ــه طراح ــد ب ــد پرای ــه از تولی ــایپایی ک ــر، س ــوی دیگ از س
رســیده، بــا امضــای تفاهــم نامــه ســودای تولیــد خودروهــای متصــل و 
اپراتــور تلفــن  بزرگتریــن  بــا  آن  تحقــق  بــرای  دارد و  ســر  در  را  هوشــمند 
همــاره کشــور تفاهــم نامــه همــکاری امضــا کــرده و قصــد دارد در ســه 
ــد.  ــه کن ــد و عرض ــاوری را تولی ــن فن ــا ای ــودرو ب ــون خ ــک میلی ــده ی ــال آین  س

به نظر می رسد تازه اول کار سایپای نوین است....
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توســعه پایــدار، مفهومــی اســت ژرف بــه وســعت نســل های گذشــته، 
حــال و آینــده کــه هرچنــد از پیدایــش و فراگیــری واژه تجددنمــاد آن قریــب 
بــه پنجاه ســال میگــذرد، ولیکــن معنــای ماهوی حاصــل از نگرش زیســت 
طلــب و نــگاه طبیعــت مــدار آن از مســیری بــه قدمــت تاریــخ به ما رســیده 
اســت. پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم و بــا رشــد شــتابان ابــداع، اختــراع 
و توســعه علــم و فنــاوری و تولیــد محصــوالت بدیــع در عرصــه هــای 
ــرف  ــواب مص ــگ ناص ــی فرهن ــت و فزون ــش جمعی ــز افزای ــف و نی مختل
ــا  ــت ب ــل طبیع ــی بدی ــب ب ــع و مواه ــتفاده از مناب ــان، اس ــی در جه گرای
ســرعت بســیاری همــراه و ســبب بــروز مشــکالتی بــرای منابــع طبیعــی و 
محیــط زیســت شــد. جامعــه جهانــی بــرای جلوگیــری از فراگیــری بیشــتر 
آســیب بــه زیســت بــوم هــای محلــی، ملــی و بیــن المللــی، تعریفــی 
ــدای  ــرد، در ابت ــف ک ــی تعری ــلهای آت ــوق نس ــت از حق ــرای صیان ــد ب جدی
دهــه 1970 توســعه پایــدار در ادبیــات جهانــی ظهــور یافــت. توســعه 
پایــدار، توســعه ای اســت کــه در حالیکــه نیازهــای نســل حاضــر را برطــرف 

ــه  ــه لطم ــد، هیچگون ــی کن ــلهای م ــاز نس ــورد نی ــای م ــه ظرفیته ای ب
بعــدی وارد نمــی کنــد. توســعه پایــدار، 
ــت و  ــه در آن امنی ــت ک ــعه ای اس توس
ــوردار  ــت برخ ــراد از اولوی ــالمت اف س
و  گــرا  انســان  انســانی،  بــوده، 
جهانــی  دهکــده  فقرزداســت. 
ــدار  ــعه پای ــه توس ــاز ب ــرای درک نی ب
ــور  ــعه عب ــد و توس ــل رش از مراح
کــرده بــوده و در گام ســوم، قصــد 
را  پایــدار  توســعه  اســتقرار 

داشــت. 

ــدون  ــعه ب ــد و توس رش
آب و بــرق، نمی توانســت 
گــیــــــــرد،  شــــکـــــل 
کوچــک  نیروگاه هــای 
ــای  ــای ج ــزرگ در ج و ب
ایـــــن کــره خاکــــی 
طراحــی، احــــداث 
بـــــرداری  بهــره  و 
ــر  ــدند. در ه می ش
کشــور بــه اقتضــای 
حــــاکم  شرایــــــط 
نیروگاه هــای  آن،  بــر 
نیروگاه هــای  هســته ای، 
نیــــــروگاه های  حـــــرارتی، 
نیروگاه هـــــای  و  آبــــی  بــرق 
انرژی های نـــــو ماننـــــــد انــــرژی 
ــی  ــن گرمای ــادی و زمی ــیدی، ب خورش

و برخــی دیگــر از انــواع نیروگاه هــای تولیــد بــرق پراکنــده اجــرا و بشــر قــرن 
بیســتم را بــرای نیــل بــه اهــداف و خواســته های نویــن وی یــاری رســاندند. 
ــال های  ــه و در س ــه یافت ــرعت ادام ــا س ــروز ب ــا ام ــا ت ــه و تقاض ــن عرض ای
آتــی نیــز ادامــه خواهــد داشــت، رونــدی کــه در کشــورهای کمتــر توســعه 
ــک از  ــدام ی ــا ک ــود. ام ــد ب ــان اول خواه ــورهای جه ــریعتر از کش ــه س یافت
انــواع ایــن نیروگاه هــا بــا اصــول فنــی و مدیریتــی و نیازهــای شــبکه بــرق و 
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــورها ب ــت و کش ــر اس ــگ ت ــدار هماهن ــعه پای ــداف توس اه
ــظ  ــاورزی و حف ــت و کش ــش صنع ــه افزای ــات رو ب ــا و مطالب ــته ه خواس
رضایــت منــدی مردمانــی کــه بــا اســتفاده از محصــوالت جدیــد الکتریکی و 
الکترونیکــی، رفاه و آسایشــی دلچســب را تجربــه کرده انــد، کدام نیــروگاه را 

بایــد انتخــاب و اجرایــی نماینــد؟

بــرای  اســت  الزم  صنعــت،  متخصصیــن  منظــر  از  اســت  بدیهــی 
ــول  ــرایط معم ــه ش ــرق در کلی ــد ب ــکان تولی ــری و ام ــاف پذی ــظ انعط حف
و غیــر معمــول، از ترکیــب انــواع نیروگاههــا اســتفاده کــرد تــا شــبکه 
ــش  ــا افزای ــا را ب ــدام از نیروگاه ه ــر ک ــد در ه ــود تولی ــان و کمب ــد نقص بتوان
تولیــد ســایر نیروگاههــا جبــران نمایــد. در ایــران بــا حــدود هشــتاد و پنــج 
ــه اول  ــی رتب ــای حرارت ــب، نیروگاهه ــمی نص ــت اس ــگاوات ظرفی ــزار م ه
ــد  ــد را دارن ــب و تولی ــت نص ــگاه دوم ظرفی ــی جای ــرق آب ــای ب و نیروگاهه
ــی  ــب پایین ــت نص ــوع، ظرفی ــفانه در مجم ــه متاس ــا ک ــایر نیروگاهه و س
دارنــد رتبــه هــای بعــد را بــه خــود اختصــاص داده انــد. تیــم بــزرگ و توانمند 
ــی  ــال و تمام ــام س ــه ای ــور در کلی ــرق کش ــبکه ب ــی ش ــی و کارشناس مدیریت
ســاعات و لحظــات آن، بــا دقــت، تمرکــز و تعهدی ســتودنی، بــا بکارگیری و 
راهبــری کلیــه نیروگاه هــای موجــود و بــه فراخــور و تناســب زمان و شــرایط، 
ــرزمین  ــن س ــریف ای ــردم ش ــه م ــص ب ــدون نق ــی ب ــه خدمات ــعی در ارائ س
دارنــد. مصــرف برقــی کــه بــا وجــود رکــود نســبی صنایع مختلــف در کشــور، 
از مــرز شــصت و دو هــزار مــگاوات عبــور و زنــگ خطــری بــزرگ بــرای آینــده 
ــدا  ــه ص ــاتر ب ــر و رس ــی بلندت ــا صدای ــور را ب ــرق در کش ــرف ب ــد و مص تولی
ــی  ــه خاموش ــار ب ــرف و اجب ــرخ مص ــی ن ــد پیش بین ــت. هرچن در آورده اس
برنامــه ریــزی شــده، از پیــش تــر، کامال مترقبــه، ملمــوس و عیــان می نمود.

هــر یــک از اقســام نیروگاه هــا، دارای ویژگی هــا، مزایــا و معایــب خــاص 
خــود هســتند، بــرای مثــال نیروگاه هــای حرارتــی و بــرق آبــی کــه هــر یــک از 
نیروگاه هــای آن بــر خــالف نیروگاه هــای تولیــد انرژی هــای نــو امــکان تولیــد 
ــبت  ــری نس ــی ت ــی طوالن ــد، در زمان ــگاوات را دارن ــزار م ــاس ه ــرق در مقی ب
بــه آنهــا احــداث می شــوند. در عــوض نیروگاه هــای خورشــیدی و بــادی بــه 
مزرعــه ای بــزرگ و چنــد هکتــاری بــرای ایجــاد نیروگاهــی کوچک نیــاز دارند. 
نیروگاه های حرارتی از ســوختهای فســیلی اســتفاده کرده و باعــث آلودگی 
ــت  ــه عل ــی ب ــرق آب ــای ب ــن نیروگاهه ــوند، همچنی ــت می ش محیط زیس
وجــود عملیــات اجرایــی تحــت االرضــی و ســطح االرضــی، هزینــه اجرایی و 
زمــان احــداث بیشــتری نســبت بــه دیگــر نیروگاه هــا دارنــد و بــرای احــداث 
مخــزن، قســمتی از اراضــی اطــراف را متاثــر میکننــد. نیروگاه هــای حرارتــی 
بــا وجــود هزینــه کمتــر و ســرعت باالتر اجــرا نســبت بــه نیروگاههــای برق 

صنعت سد و نیروگاه های برق آبی
نماد، تجلی و تفسیر توسعه پایدار

آبــی، هزینــه بهــره بــرداری بیشــتر و طــول عمــر و راندمان کمتــری دارنــد و در 
مجمــوع هزینــه تولیــد بــرق هــر کیلــووات آنهــا باالتــر اســت. نیروگاه هــای 
حرارتــی در تابســتان بــه علــت گرمــای هوا دچــار کاهــش راندمان می شــوند 
ــد  ــش تولی ــا کاه ــته ب ــار گاز، ناخواس ــود فش ــت کمب ــه عل ــتان ب و در زمس
ــازن و  ــت آب مخ ــا مدیری ــی ب ــرق آب ــای ب ــذا نیروگاه ه ــتند، ل ــه هس مواج
کنتــرل آبهــای ســطحی، وارد عمــل شــده و نیــاز شــبکه را جبــران می کننــد. 
آنچــه مهــم اســت آنکــه همــه انــواع ایــن نیروگاه هــا کــه بــا تــالش کارگــران 
ــرداری  ــه بهره ب ــده و ب ــداث ش ــی اح ــر ایران ــوده و متبح ــان کارآزم و مهندس
ــه  ــه نوب ــک ب ــر ی ــوده و ه ــهیم ب ــبکه س ــای ش ــن نیازه ــد، در تامی ــیده ان رس
ــه و  ــع عادالن ــار توزی ــتند، در افتخ ــریک هس ــی ش ــار مل ــن افتخ ــود در ای خ

فراگیــر بــرق تــا اقصــی نقــاط ایــن ســرزمین عزیــز و کهــن.

ســایر  خــالف  بــر  کــه  برق آبــی  نیروگاه هــای  و  ســد  طرح هــای  در 
ــد،  ــون س ــی چ ــازه های ــازه و ابرس ــروگاه، دارای س ــر نی ــالوه ب ــا، ع نیروگاه ه
تونــل و ســازه های جانبــی هســتند، ایــن قابلیــت وجــود دارد کــه بــه علــت 
برخــورداری از مخــزن، در کنــار تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر و پــاک، آبهــای 
ســطحی بــرای مصــارف مختلــف صنعتــی، تجــاری، کشــاورزی، شــرب 
و ســایر خدمــات، مدیریــت و تنظیــم و از وقــوع ســیالب های مخــرب 
ــن  ــعه پایی ــت توس ــه فرص ــیل ب ــد س ــل تهدی ــود. تبدی ــری می ش جلوگی
ــازه  ــن س ــش ای ــت. نق ــی اس ــرق آب ــای ب ــاص طرحه ــب خ ــت از مواه دس
هــای عظیــم همچــون ســدها و نیروگاه هــای کرخــه، گتونــد، کارون چهــار، 
ــدید  ــای ش ــل از بارش ه ــیالب حاص ــرل س ــیمره در کنت ــتان و س ــار لرس رودب
در ابتــدای ســال نــود و هشــت کامــال مشــهود و حیاتــی بــود، زیــرا در صــورت 
عــدم احــداث ایــن ســدها، شــهرهای بــزرگ جنــوب کشــور همچــون اهــواز 
و خرمشــهر بــا مشــکل اساســی و ویرانــی گســترده مواجــه می شــدند. در 
تمجیــد از طرح هــای فاخــر برق آبــی بــه خصــوص طرحهایــی کــه بــه علــت 
ــد،  ــداد می گردن ــی قلم ــای مل ــروه طرحه ــف در گ ــای مختل ــر و قابلیته تاثی
میتــوان ادعــا نمــود: اگــر طرحهــای برق آبــی نبودنــد، امــروز قســمت 
عظیمــی از کشــور بــر اثــر ســیل ویــران و بخشــی بــر اثــر بــی برقــی خامــوش 
ــه  ــه نیم ــه در منطق ــور ک ــاص کش ــم خ ــت و اقلی ــه موقعی ــه ب ــا توج ــود. ب ب
خشــک جهــان قــرار گرفتــه، الزم اســت طراحــی، احــداث و بهــره بــرداری از 
طرح هــای برق آبــی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن ابزارهــای مدیریــت منابــع 
آب، بــه صــورت مســتمر در دســتور کار اجرایــی مدیــران کشــور قــرار داشــته 
باشــد، زیــرا وقــوع ســیالب و همچنیــن کمبــود آب و بــرق میتوانــد تاثیــرات 
ــی  ــه ای و مّل ــی، منطق ــد بوم ــدیدی در بع ــی ش ــادی و اجتماع ــی اقتص منف
داشــته و حتــی وجاهــت و امنیــت ملــی کشــور را مخــدوش و متاثــر نمایــد.

صنعــت ســد و نیروگاه هــای بــرق آبــی، در دو شــاخه اصلی ارائــه خدمات 
وزارت نیــرو بــه مــردم نقــش عمــده و پــر رنــگ دارد، در وادی آب، بــه معنــای 
رونــق و شــکوفایی کشــاورزی و صنعــت و شــرب و رفــاه و آســایش و 
ــل  ــس و عام ــات فرکان ــداری و ثب ــبب پای ــرق، س ــور ب ــت و در ام ــش اس آرام
ــه  ــت ک ــدان معناس ــن ب ــت. ای ــری اس ــرق سراس ــبکه ب ــق ش ــت موف مدیری
طرح هــای ســد و نیروگاه هــای برق آبــی، بــا تعامــل و هماهنگــی مناســب بــا 
متخصصــان واحدهــای عظیم مدیریتی و کارشناســی بــرق و آب کشــور، در 
هــر دو مســیر، بــه ایفــای نقشــی حیاتــی و ملــی پرداخته انــد. در ســال های 
اخیــر ایــن طرحهــای زیربنایــی و اســتراتژیک، کــه در زمــره طرحهــای بســیار 
تاثیرگــذار عمرانــی محســوب می شــوند، بــه علــل گوناگونــی چــون کاهــش 
بودجــه عمرانــی، تحریمهــای بیــن المللــی و نیــز برخــی هجمــه هــای یــک 
ســویه، دچــار کــم توجهــی غیــر منصفانــه ای شــده انــد کــه میتوانــد آینــده 

ــدی  ــورت ج ــه ص ــور را ب ــدار کش ــعه پای ــع آن توس ــه تب ــرق و ب ــع آب و ب صنای
ــدون  ــوا و ب ــردن ه ــوده ک ــدون آل ــه ب ــی ک ــرق آب ــای ب ــد. طرح ه ــد نمای تهدی
تولیــد و انتشــار گازهــای گلخانــه ای، بــا راندمــان و طــول عمــری بــاال و هزینــه 
بهره بــرداری پاییــن، خدمــات فنــی و مدیریتــی و اجرایــی منحصــر بــه فردی 
ــی  ــبکه نیروگاه ــان ش ــری در می ــیار باالت ــگاه بس ــد جای ــد، بای ــه مینماین ارائ
کشــور داشــته باشــند. ظرفیــت نصــب کنونــی نیروگاه های بــرق آبی کشــور 
ــود  ــیل موج ــه پتانس ــه ب ــا توج ــت و ب ــگاوات اس ــزار م ــدود دوازده ه در ح
میتوانــد در گام نخســت بــا احــداث طرح هــای مهمــی چــون ســدها و 
نیروگاههــای بختیــاری، کارون دو، ارس قــره چیلــر و خرســان، افزایــش یابد. 

بــا بررســی دقیــق کلیــه مراحــل از زمــان پیدایش و ســاخت تجهیــزات در 
کارخانــه هــا تــا هنــگام فرســودگی و اســقاط نیروگاه هــا و همچنیــن رصــد 
ــه  ــان، هزین ــدی، راندم ــرق تولی ــزان ب ــد می ــاخصهایی مانن ــانه ش کارشناس
بلنــد مــدت هــر کیلــووات بــرق تولیــدی، اســتفاده از ذخایــر ملــی و اثــرات 
ــای  ــت، طرحه ــی و محیط زیس ــع طبیع ــر مناب ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس مس
ــد  ــای تولی ــام نیروگاه ه ــوع از اقس ــن ن ــی، بهتری ــرق آب ــای ب ــد و نیروگاه ه س
بــرق قلمــداد می شــوند. ایــن طرح هــا بیشــترین همخوانــی را بــا مفاهیــم 
ــا  ــا ب ــی تنه ــرق آب ــای ب ــد، طرحه ــدار دارن ــعه پای ــز توس ــعه و نی ــد، توس رش
اســتفاده از پتانســیل حرکتــی آب یــا همــان ارتفــاع و دبــی آب پشــت مخزن 
و بــدون اســتفاده از ذخایــر فســیلی، ســالهای متمــادی چنــد ده ســاله بــرای 
ــت  ــت و کمّی ــان آورده و کیفی ــه ارمغ ــا ب ــور و گرم ــنا و ن ــل، روش ــن نس چندی

ــیده اند.  ــق بخش ــرب را رون ــت و ش ــاورزی و صنع کش

امیــد اســت بــا اهتمــام و توجــه بیشــتر مدیــران و تصمیم ســازان و 
تصمیم گیــران گرانقــدر، ایــن صنعــت ســبز، همچنــان بــا صالبــت در ارائــه 
خدمــت بــه مردمــی کــه شایســته بهتریــن خدمات هســتند، نقــش آفرین 
بــوده و بتوانــد بــه قــدر و ســهم خــود از بــروز خاموشــی ها جلوگیــری نماید، 
ــی  ــه عمران ــار و بودج ــاص اعتب ــا اختص ــد ب ــت جدی ــرود دول ــار می ــذا انتظ ل
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــل از بخ ــت کام ــا حمای ــز ب ــا و نی ــن طرحه ــه ای ــی ب کاف
مشــارکت در احــداث و بهره بــرداری از آنهــا، طرح هــای نیمــه تمــام و جدیــد 
ایــن عرصــه را در زودتریــن زمــان ممکــن اجرایــی و تکمیــل نمایــد، مجلــس 
محتــرم نیــز بــا تصویــب الیحــه مشــارکت عمومــی خصوصــی و بــا تهییــج 
و تشــویق بخــش غیردولتــی، مقدمــات حضــور ایــن پتانســیل عظیــم در 

ــازد.  ــر س ــی را میس ــای زیربنای طرح ه

ــدار  ــعه پای ــیر توس ــی و تفس ــاد، تجل ــوان نم ــه عن ــی ب ــرق آب ــت ب صنع
ــوان  ــی ت ــم افزای ــل از ه ــگرف حاص ــی ش ــدار و صالبت ــوغ، اقت ــا بل ــور، ب کش
ــی  ــارک مهندس ــر ت ــر، ب ــپیدان متبّح ــه موس ــص و اندیش ــان متخّص جوان

ــد. ــد مان ــده خواه ــن، تابن میه

علی اکبر صابری
دانشجوی دکترای مدیریت ساخت
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 ۱400 ســال  نخســت  ماهــه  ســه  در  رایتــل  ارتباطــی  خدمــات  شــرکت 
رکوردهــای تــازه ای را در شــاخص های اصلــی عملکــرد بــه ثبــت رســاند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی رایتــل، رشــد چشــم گیر در بخش هــای مختلــف 
ایــن  اپراتــور تلفــن همــراه، حاکــی از تــداوم رونــد رشــد پایــدار در ادامــه مســیر 
دو ســال گذشــته اســت کــه از ســال 98 آغــاز شــده و بــا عملکــردی متفــاوت 
در ســال 99، در ۱400  بــه مســیر رشــد خــود ادامــه می دهد.یاســر رضاخــواه، 
مدیرعامــل رایتــل در بــدو انتصــاب خــود در ایــن ســمت بــا تدوین اســتراتژی 
بــر مولفه هایــی  بهبــود مســتمر در بخــش فنــی و زیرســاختی و تکیــه 
چــون بهینه ســازی و افزایــش ظرفیــت، ارتقــای کیفیــت و بهــره وری شــبکه 
ــرای  ــهیل اج ــریع و تس ــرای تس ــه ب ــت یکپارچ ــازی مدیری ــی و پیاده س ارتباط
پروژه هــا، منجــر بــه خلــق ارزش پایــدار در ایــن اپراتــور شــناخته شــده تلفــن 
همــراه کشــور شــد.همچنین در حــوزه تعامــات بازرگانــی و تجــاری بــا ارائــه 
ــران،  ــر ای ــترکین در سراس ــاز مش ــه نی ــه ب ــا توج ــذاب ب ــوع و ج ــای متن طرح ه
عــاوه بــر ارتقــای رضایت منــدی مشــتریان، ســهم رایتــل از درآمدهــای ایــن 
بخــش، بــه ویــژه در بــازار رقابتــی امــروز بــه طــور جهشــی، افزایــش یافــت.
ــل  ــودآوری رایت ــال س ــن س ــا، اولی ــی کرون ــیوع پاندم ــود ش ــا وج ــال 98، ب س
ــس  ــتندات آن، پ ــه مس ــت ک ــداوم داش ــال 99 ت ــودآوری در س ــن س ــود. ای ب
ــر  ــی منتش ــازمان حسابرس ــط س ــرکت توس ــی ش ــای مال ــد صورت ه از تایی
ــه  ــبت ب ــه اول ۱400 نس ــه ماه ــد، س ــد رش ــن رون ــه ای ــد. در ادام ــد ش خواه
ســال 99، شــرکت خدمــات ارتباطــی رایتــل جهــش درآمــد و ســودآوری 

ــت.  ــته اس داش

درآمــد خدمــات در بهــار ۱400 نســبت بــه بهــار 99 بــا افزایــش 38 درصــدی 
همــراه بــوده و ایــن درآمــد در بخــش اینترنــت همــراه نیــز، رشــد 44درصــدی 
ــه  ــا ارائ ــراه ب ــت هم ــرف اینترن ــرد. مص ــت ک ــابه را ثب ــدت مش ــه م ــبت ب نس
بســته ها و مشــوق های بســیار متنــوع، بــا اســتقبال مشــترکین مواجــه 
شــده و در مقایســه بــا ســه مــاه نخســت ســال گذشــته، افزایــش قابــل 
ــیار  ــاخص بس ــل در ش ــرد رایت ــد. عملک ــان می ده ــدی را نش ــه 59 درص توج
بــا اهمیــت جــذب مشــترکین جدیــد نیــز حاکــی از رشــد 7۱ درصــدی نســبت 
ــور و  ــن اپرات ــازار ای ــهم ب ــش س ــه آن، افزای ــه نتیج ــت ک ــابه اس ــدت مش ــه م ب

ــود.  ــوب می ش ــل محس ــات رایت ــه خدم ــتریان ب ــاد مش اعتم

ایــن شــرکت خدمــات ارتباطــی در شــاخص مشــترکین فعــال ماهانــه و 
ــد  ــابه رش ــدت مش ــال م ــترکین فع ــه مش ــبت ب ــد نس ــه، ۲3 درص ــه ماه س
ــا  ــال ب ــت امس ــه نخس ــه ماه ــه س ــه مقایس ــت ک ــی اس ــن در حال ــته و ای داش
ــور  ــم عب ــد ه ــاخص ها از ۱00درص ــیاری از ش ــال 98 در بس ــابه س ــدت مش م
ــال  ــترک فع ــون  مش ــب 5 میلی ــا کس ــل ب ــازار رایت ــهم ب ــد س ــرده است.رش ک
ســه ماهــه در پایــان خــرداد ۱400، بخــش دیگــری از دســتاوردهای ایــن 
اپراتــور شــناخته شــده تلفــن همــراه کشــور بــا وجــود تــداوم شــرایط دشــوار 

ــت. ــد ۱9 اس ــیوع کووی ــه و ش ــای ظالمان ــر تحریم ه ــت تاثی ــادی تح اقتص

گزارش عملکرد سه ماهه »رایتل« 
نشان می دهد:

سبقت درصدهای رشد 
از سال 99

مدیــر عامــل پتروشــیمی شــازند تــداوم رونــد تولیــدات هوشــمندانه پتروشــیمی 
شــازند را مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت: کارنامــه موفــق و عملکــرد درخشــان شــرکت 
پتروشــیمی شــازند در ســال مالــی ۱399 و افزایــش 64 درصــدی فــروش، افزایــش 
۲78 درصــدی ســود ناخالــص، افزایــش 3۱0 درصــدی ســود عملیاتی،افزایــش 
ــش  ــردش، افزای ــرمایه در گ ــدی س ــش ۱84 درص ــص، افزای ــود خال ــدی س ۲08 درص
ــبت  ــدی نس ــش ۱۱7 درص ــروش، افزای ــه ف ــی ب ــود عملیات ــبت س ــدی نس ۱46 درص
بــازده مجمــوع دارایــی هــا و افزایــش ۲۲۱ درصــدی نســبت بــازده حقــوق صاحبــان 

ســهام در ایــن ســال، موفقیــت هــای ارزنــده ای اســت کــه کســب شــد.

بــه گــزارش خبرنــگار شــما واقتصــاد، مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت 
پتروشــیمی شــازند نهــم تیرمــاه ســالجاری بــا حضــور نماینــدگان ســهامداران 
ــورت  ــه ص ــور( ب ــر کش ــترس در سراس ــل دس ــارات )قاب ــک آپ ــق لین ــی ز طری حقوق

ــد. ــزار ش ــی برگ ــهامداران حقیق ــایر س ــور س ــا حض ــده و ب زن

در ایــن جلســه  ابراهیــم ولدخانــی عضــو هیــات مدیــره و مدیــر عامــل پتروشــیمی 
شــازند  گفــت: ســال ۱399 یکــی از ســخت تریــن و پــر چالــش تریــن ســال کاری در 
ــی  ــت. از طرف ــوده اس ــازند ب ــیمی ش ــرکت پتروش ــدی ش ــای تولی ــت ه ــر فعالی عم
شــیوع جهانــی ویــروس کرونــا و بســته شــدن مرزهــای صادراتــی کشــور و از 
ــی و  ــن الملل ــه بی ــای ظالمان ــم ه ــارها و تحری ــدیدترین فش ــال ش ــر اعم ــرف دیگ ط
ــه  ــد ک ــبب ش ــا س ــوراک نفت ــت خ ــرخ ارز و قیم ــابقه ن ــی س ــش ب ــن افزای همچنی
ــول دوران  ــر آن در  ط ــون نظی ــه تاکن ــد ک ــه کن ــرایطی را تجرب ــازند ش ــیمی ش پتروش
بــا تاکیــد  کاری شــرکت وجــود نداشــته اســت.مدیرعامل پتروشــیمی شــازند 
ــدی  ــوط تولی ــت: خط ــدارد، گف ــود ن ــد وج ــط تولی ــف در خ ــکان توق ــه ام ــر اینک ب
ــه  ــه ب ــدون وقف ــد ب ــال بای ــای س ــاه ه ــا و م ــی روزه ــیمی در تمام ــای پتروش واحده

ــدارد.  ــود ن ــد وج ــط تولی ــف در خ ــکان توق ــد و ام ــوالت بپردازن ــد محص تولی

عملکرد پتروشیمی شازند در سالی پر فراز و نشیب

ولدخانــی تولیــدات هوشــمندانه ایــن شــرکت را مثبــت ارزیابــی کــرد و ادامــه 
داد: شــرایط شــش ماهــه نخســت ســال ۱399 شــرایطی ســخت و غیرقابــل 
پیــش بینــی بــود، امــا بــه لطــف خداونــد متعــال و تــاش شــبانه روزی و جهــادی 
همــکاران، بــر اســاس یــک اســتراتژی صحیــح و حرکــت بــه ســوی تولیــدات 
هوشــمندانه توانســتیم محصوالتــی بــا حاشــیه ســود بیشــتر تولیــد و روانــه 

بازارهــای داخلــی و صادراتــی نماییــم.

وی یکــی از سیاســت هــای اصلــی شــرکت را تولیــد بهینــه محصــوالت بــا حاشــیه 
ســود بیشــتر و ارزش افــزوده بــاال عنــوان کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه محدودیــت 
ــه  ــد بهین ــرکت، تولی ــی ش ــت های اصل ــی از سیاس ــن، یک ــرف اتیل ــد و مص در تولی

ــبختانه  ــه خوش ــت ک ــزوده باالس ــتر و ارزش اف ــود بیش ــیه س ــا حاش ــوالت ب محص
ــن  ــد و تامی ــای تولی ــر محدودیت ه ــد و اگ ــق گردی ــال ۱399 محق ــم در س ــن مه ای
محصــوالت بــرای صنایــع پاییــن دســتی داخلــی وجــود نداشــت، امــکان صــادرات 
بخــش عمــده ای از محصــوالت تولیــدی پتروشــیمی شــازند بــه اقصــی نقــاط 
دنیــا وجــود داشــت و در ســال گذشــته تولیــد محصــوالت جدیــد پلیمــری یکــی از 
اقدامــات موثــر شــرکت در جهــت تولیــد بهینــه محصــوالت بــا حاشــیه ســود بــاال 

بــوده اســت.

تولیــدی  محصــوالت  از  برخــی  شــازند،  پتروشــیمی  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
پتروشــیمی شــازند از جملــه اتیلــن اکســاید، دو اتیــل هگزانــول و... از محصــوالت 
ــال  ــور دارد و در س ــی در کش ــش حیات ــد آن نق ــه تولی ــت ک ــرکت اس ــن ش ــک ای یونی
۱399 بــا وجــود تمامــی موانــع و مشــکات، ســعی بــر آن شــد در تولیــد ایــن 

محصــوالت مهــم و حیاتــی وقفــه ای ایجــاد نشــود.

دریافت به موقع خوراک و نقش آن در سودآوری شرکت

ــع  ــوراک مای ــدگان خ ــرف کنن ــن مص ــی از بزرگتری ــرکت یک ــن ش ــد: ای ــادآور ش وی ی
)نفتــا( در صنایــع پتروشــیمی کشــور بــوده کــه تامیــن بــه موقــع خــوراک از اولویــت 
ــای  ــرکت ه ــده ش ــر عه ــاز ب ــورد نی ــوراک م ــن خ ــت و تامی ــرکت اس ــی ش ــای اصل ه
پاالیشــگاهی امــام خمینــی )ره( شــازند و اصفهــان می باشــد، امــا بــه دلیــل شــرایط 
ــای  ــرکت ه ــن ش ــده ای ــر عه ــه ب ــری ک ــه دیگ ــای محول ــت ه ــور و ماموری ــاص کش خ
پاالیشــگاهی اســت، لــذا بــه منظــور تامیــن بــه موقــع خــوراک مــورد نیــاز مجتمــع 
ــور  ــاط کش ــی نق ــوراک را از اقص ــن خ ــویم ای ــی ش ــور م ــازند، مجب ــیمی ش پتروش
تامیــن و بــه مجتمــع ارســال کنیم.ولدخانــی بیــان داشــت:  قیمــت نفتــای تولیــدی 
ــا  ــوراک ب ــن خ ــه ای ــی ک ــد، در حال ــی باش ــادرات ۲50 دالر م ــور ص ــه منظ ــور ب در کش
قیمــت 400 دالر بــه پتروشــیمی شــازند فروختــه مــی شــود و ایــن در حالــی اســت 
کــه 80% قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی شــرکت را خــوراک تشــکیل مــی 
ــط  ــادی ذیرب ــده از مب ــل آم ــی بعم ــای حقوق ــری ه ــا پیگی ــبختانه ب ــه خوش ــد ک ده
مبنــی بــر گــران فروشــی برخــی از شــرکت هــای پاالیشــگاهی کشــور،مبلغی بالــغ 
بــر 3500 میلیــارد ريــال تخفیــف عائــد شــرکت شــد کــه ایــن اقــدام یکــی از اقدامــات 

ــت. ــال ۱399 اس ــر در س ــمند و موث ارزش

بــه موقــع  را تامیــن  تاثیرگذارتریــن عوامــل در ســودآوری شــرکت   از  وی یکــی 
شــازند  پتروشــیمی  کــرد:  اضافــه  و  برشــمرد  آن  از  بهینــه  اســتفاده  و  خــوراک 
ــعی  ــته س ــال گذش ــه در س ــد ک ــی کن ــرف م ــوراک مص ــن خ ــه ۲600 ت ــب ب ــه قری روزان
ــه  ــا توج ــت. ب ــوده اس ــبک ب ــای س ــوراک ه ــری از خ ــتفاده حداکث ــت و اس ــر دریاف ب
بــه فراینــد تولیــدات پتروشــیمی شــازند، در کنــار تولیــد محصــوالت اصلــی، 
تولیــد محصــوالت فرعــی نظیــر محصــول بنزیــن پیرولیــز نهایــی )PGH( نیــز در 

واحدهــای تولیــدی ایــن مجتمــع صــورت مــی گیــرد کــه مطابــق صــورت هــای مالــی 
ــی  ــول فرع ــن محص ــد ای ــه تولی ــوط ب ــرکت مرب ــه ش ــروش ماهیان ــود، 30% از ف موج
ــه و  ــای ظالمان ــم ه ــدید تحری ــل تش ــه دلی ــال ۱399 ب ــه در س ــی ک ــد، در حال ــی باش م
همچنیــن حضــور شــرکت هــای پخــش و پاالیــش در بــازار صادراتــی افغانســتان و 
صــادرات بنزیــن شــرکت هــای یــاد شــده بــا مبلغــی پاییــن تــر از محصــول صادراتــی 
ــته  ــتان نداش ــور افغانس ــه کش ــی ب ــًا صادرات ــرکت عم ــن ش ــازند، ای ــیمی ش پتروش
ــر  ــازند منج ــیمی ش ــمندانه پتروش ــدات هوش ــد، تولی ــان ش ــه بی ــور ک ــا همانط ، ام
بــه بهبــود عملکــرد تولیــدی شــرکت در ســال ۱399 گردیــد. بــا ایــن وجــود در ســال 
ــه  ــیم ک ــی باش ــول A87 م ــادرات محص ــال ص ــه دنب ــدر ب ــزاری تن ــا برگ ــز ب ــاری نی ج

ــم. ــادر نمایی ــا ۲70 دالر ص ــت ۲60 ت ــا قیم ــول را ب ــن محص ــم ای ــم بتوانی امیدواری

مدیرعامــل پتروشــیمی شــازند در ادامــه ســخنان خــود بــه دریافــت نخســتین 
عنــوان  و  داشــته  اشــاره  فــارس  خلیــج  ســتاره  پاالیشــگاه  از  خــوراک  محمولــه 
ــع  ــاز مجتم ــورد نی ــوراک م ــی از خ ــار، بخش ــتین ب ــرای نخس ــته ب ــال گذش ــرد: در س ک
پتروشــیمی شــازند از طریــق خــط لولــه و از نفتــای خریــداری شــده از شــرکت 
ــق  ــوراک از طری ــت خ ــه دریاف ــد ک ــع ش ــارس وارد مجتم ــج ف ــتاره خلی ــگاه س پاالیش
خــط لولــه، حداقــل 50% نســبت بــه حمــل و نقــل زمینــی صرفــه جویــی عائــد 
شــرکت نمــود.وی یــادآور شــد: یکــی از اقدامــات موثــر در خصــوص تامیــن بــه 
ــی  ــای مین ــرکت ه ــای ش ــت ه ــتفاده از ظرفی ــرکت، اس ــاز ش ــورد نی ــوراک م ــع خ موق
ــا  ــی ریفاینره ــن مین ــوالت ای ــا ۱6 % محص ــن ۱4 ت ــه بی ــد ک ــی باش ــور م ــری کش ریفان
ــتفاده  ــا اس ــوان ب ــی ت ــه م ــوده ک ــر ب ــش کمت ــش و پاالی ــوالت پخ ــه محص ــبت ب نس
ــز  ــش نی ــن بخ ــدار در ای ــتغالزایی پای ــه اش ــا،  ب ــرکت ه ــن ش ــدی ای ــوراک تولی از خ
ــع  ــای مجتم ــی از واحده ــدات برخ ــت تولی ــه اهمی ــی ب ــایانی نمود.ولدخان ــک ش کم
پتروشــیمی شــازند اشــاره و بیــان کــرد: واحــد بوتادیــن رابــر واقــع در ناحیــه دو 
بهــره بــرداری از واحدهــای مهــم ایــن مجتمــع مــی باشــد کــه تولیــدات آن در صنایــع 
تایــر ســازی و الســتیک ســازی کاربــرد دارد و در ســال گذشــته بــا اقدامــات فنــی 
و تخصصــی صــورت پذیرفتــه در ایــن واحــد، کیفیــت محصــوالت تولیــدی آن 

افزایــش چشــمگیری یافتــه و شــرایط صــادرات آن تســهیل شــده اســت.

ــه  ــز ب ــرداری نی ــه بهره ب ــه س ــاید ناحی ــن اکس ــد اتیل ــن واح ــد: همچنی ــادآور ش وی ی
عنــوان یــک واحــد بــزرگ و  یونیــک در کشــور بــه تولیــد گازهــای مــورد اســتفاده در 
اســتریل تجهیــزات اتــاق هــای عمــل بیمارســتانی، صنایــع دارویــی و... مــی پــردازد 
کــه در ســال ۱399 متخصصیــن شــرکت موفــق بــه دســتیابی بــه دانــش فنــی 
ــه  ــدند ک ــرکت ش ــل ش ــد در داخ ــن واح ــارم ای ــور چه ــب راکت ــاخت و نص ــی، س طراح
بــا راه انــدازی راکتــور جدیــد، شــاهد افزایــش ۲5 درصــدی در تولیــدات واحــد اتیلــن 

ــیم. ــی باش ــازند م ــیمی ش ــاید پتروش اکس

تولید صادرات محور پتروشیمی شازند

وی نقــش پتروشــیمی شــازند در ارزآوری کشــور اشــاره کــرد و بیــان داشــت: در 
ــون دالر  ــارد و 350 میلی ــش از ۱ میلی ــازند بی ــیمی ش ــته پتروش ــال گذش ــه س ــی س ط
ــل از  ــده ای از ارز حاص ــش عم ــه بخ ــت ک ــرده اس ــل ک ــور تحصی ــرای کش ارزآوری را ب
ــل  ــور وارد و تحوی ــی کش ــه بانک ــه چرخ ــرکت، ب ــدی ش ــوالت تولی صــادرات محص
صرافــی بانــک ملــی شــده و تنهــا بخشــی از ایــن ارز بــه منظــور تهیــه مــواد، 
 تجهیــزات و قطعــات مــورد نیــاز واحدهــای تولیــدی در اختیــار شــرکت مــی باشــد.
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ــازند  ــیمی ش ــان پتروش ــه درخش ــب کارنام ــندی از کس ــراز خرس ــن اب ــی ضم ولدخان
در ســال مالــی ۱399 خاطرنشــان کــرد: کارنامــه موفــق و عملکــرد درخشــان شــرکت 
ــش  ــروش، افزای ــدی ف ــش 64 درص ــی ۱399 و افزای ــال مال ــازند در س ــیمی ش پتروش
ــش ۲08  ــود عملیاتی،افزای ــدی س ــش 3۱0 درص ــص، افزای ــود ناخال ــدی س ۲78 درص
ــش ۱46  ــردش، افزای ــرمایه در گ ــدی س ــش ۱84 درص ــص، افزای ــود خال ــدی س درص
درصــدی نســبت ســود عملیاتــی بــه فــروش، افزایــش ۱۱7 درصــدی نســبت بــازده 
مجمــوع دارایــی هــا و افزایــش ۲۲۱ درصــدی نســبت بــازده حقــوق صاحبــان ســهام 

در ایــن ســال، موفقیــت هــای ارزنــده ای اســت کــه کســب شــد.

مدیر عامل پتروشیمی شازند  خبر داد:
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شماره سی و نهم / / تیرماه 1400 3435



شماره سی و نهم / / تیرماه 1400 3637

بزرگترین  به عنوان  دارو  توفیق  تحقیقاتی مهندسی  شرکت 
مرکز تحقیقات دارویی دانش بنیان کشور درحوزه تولید مواد 
موثره دارویی با ارزش افزوده باال، پپتیدهای دارویی، داروهای 
و  نانو  فناوری های  مولکولی،  بیولوژی  تحقیقات  ضدسرطان، 

فرموالسیون دارویی فعالیت می نماید.
 توفیق دارو عالوه بر تحقیق و توسعه و تولید مواد موثره و 
برخی محصوالت دارویی در طول یک سال گذشته در حوزه 
خدمات نیز وارد شده است. ارائه خدمات آنالیز و کنترل کیفی، 
خدمات آموزشی و مهندسی داروسازی از جمله این موارد می 

باشد.
بازبینی استراتژی کسب و کار شرکت منجر به متمرکز سازی 
سبد محصوالت در حوزه های درمانی هدف، حرکت در طول 
نیمه ساخته،  تولید محصوالت  به  ورود  و  دارو  ارزش  زنجیره 
ایجاد و توسعه پلتفرم های دارورسانی نوین و توسعه مشترک 
با  قرارداد  مبنای  بر  دارویی  موثره  مواد  تولید  فنی  دانش 

مشتریان استراتژیک شده است.
ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست سال جاری شرکت  نشان 
دوره  فروش  برابر  دو  از  بیش  به  دارو  توفیق  فروش  می دهد، 
مشابه در سال گذشته افزایش یافته است و این شرکت توانسته 
است رتبه دوم از نظر رشد فروش ریالی 6ماهه و رتبه اول فروش 
ریالی 7 ماهه، به نسبت سال قبل را بین شرکت های مواداولیه 
ساز گروه تیپیکو اخذ نماید. از منظر سودآوری نیز، رشد سود 
به  گذشته،  مشابه سال  دوره  نسبت  به  ماهه 99  عملیاتی 6 
ترتیب 468%  بوده است و توانسته است زیان عملیاتی سال 

گذشته را به سود عملیاتی در سال جاری تبدیل سازد.
در حال حاضر توفیق دارو در عمده محصوالت تولیدی در سبد 

خود تنها تولید کننده کشور و یا رهبر بازار می باشد.
از دیگر موفقیت های توفیق دارو در سال جاری توسعه دانش 
فنی، تولید ماده موثره و فرموالسیون محصوالت ضد ویروسی 

کرونا می باشد.
تولیدات این شرکت منجر به صرفه جویی ارزی از طریق عدم 
نیاز به واردات مواد موثره دارویی توسط شرکت های سازنده 
محصول نهایی می باشد که به طور متوسط ساالنه بیش از ده ها 

میلیون دالر می باشد.
این شرکت  با اضافه شدن محصوالت جدید به خط تولید و 
افزایش بهره وری وزنی و زمانی تولید محصوالت استراتژیک 
خود در سال جاری برای اولین بار توانسته است از 50% تا بیش 
از 500% رشد تولید را در سبد محصوالت خود به نسبت سال 
گذشته تجربه نماید و تعداد 8 محصول جدید برای اولین بار به 

بازار دارویی کشور در سال 99 معرفی نماید. 
از طرف دیگر با بهبود سیاستگذاری در قراردادهای فروش و 
پیگیری های مستمر در راستای وصول مطالبات و تغییر ترکیب 
سبد مشتریان خود توانسته است وجه نقد حاصل از فروش و 
مطالبات شرکت در شش ماهه منتهی به پایان شهریور ماه سال 
جاری را به 2.9 برابر زمان مشابه در سال گذشته افزایش دهد.
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