










You and the economyYou and the economy

شماره 36/اسفند 99 شماره 36/اسفند 99 www.shomavaeghtesad.irwww.shomavaeghtesad.ir

11

سال نو مبارک

ماهنامه اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :
لیال احمدی افشار  

سردبیر :
فاطمه نجفی

دبیر اقتصادی و مدیر بازرگانی:
الهه سی ستار

تحریریه:
زهرا قلباربند-فرزانه عابدینی-امین مجیدی

طراح و گرافیست:
 الهام ستاری

چاپخانه : آویژه هنر

شماره مجوز: 81380

آدرس:تهران-خیابان آزادی-تقاطع نواب- به سمت میدان جمهوری 
تلفن: 66938270

فاکس: 66578689
کدپستی : 1457887371

در این شماره می خوانید 

پیشنهاد ما به شما 
You and the economyYou and the economy

شماره 36/اسفند 99 شماره 36/اسفند 99 www.shomavaeghtesad.ir

12

سال نو مبارک

پاالیشگاه نفت تهران یکی از شرکت هایی است که 
به مسوولیت های اجتماعی توجهي ویژه داشته و در 
راستای صیانت از محیط زیست، محصوالت سبز 

تولید می کند.
شما و اقتصاد: در پنجمین همایش مسوولیت های 
اجتماعی صنعت نفت کشور که با شعار نظام نامه، 
چارچوب عمل به مسوولیت اجتماعی صنعت نفت 
برگزار شد، شرکت پاالیش نفت تهران با تدوین و 
ارائه اولین گزارش پایداری و مسوولیت اجتماعی 
منطبق بر استاندارد GRI توانست تندیس طالیی 
برترین گزارش پایداری به عنوان عالی ترین نشان 
ارائه  بین 97 شرکت  از  را  نفت  )CSR( صنعت 

دهنده گزارش، به دست آورد.
اصولی  مدیریت  با  زیست  محیط   از  صیانت 
پسماندها، کاهش انتشار آالینده ها با بهینه سازی 
و  آنالین  ای  لحظه  پایش های  و  انرژی  مصرف 
نظارت مستقیم سازمان  )تحت  تجهیزات  دوره ای 
حفاظت از محیط زیست(، استفاده از سوخت پاک 
در بویلرها و کوره ها، تداوم تولید محصوالت سبز 
)نظیر گازوئیل یورو ۴ به میزان ۱۳ میلیون لیتر 
در روز، نفت سفید کم گوگرد به میزان ۵ میلیون 
لیتر در روز، بنزین پاک به میزان 7 میلیون لیتر در 
روز و گوگرد گرانوله به میزان 7۲۰ تن در روز( که 
باعث جلوگیری از انتشار ساالنه ۴۵ هزار تن گوگرد 
به هوا شده و همچنین حمایت از همزیستی بهینه، 
به  کارگیری فاضالب شهری در مصارف صنعتی و 
کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از جمله 
طرح ها و برنامه هایی است که شرکت پاالیش نفت 
را  اجتماعی، خود  مسوولیت های  مقوله  در  تهران 

ملزم به رعایت و اجرای آن کرده است.
مسوولیت  اجرایی  مدل  تهران،  نفت  پاالیشگاه 
صنعت  نظام نامه  ابالغ  از  پس  را  خود  اجتماعی 
نفت به  روزرسانی کرده و اقدامات مسئوالنه خود 

و  می  کند  دنبال  فرآیندی  و  علمی  صورت  به  را 
قالب  در  را  آن ها  ذینفعان،  به  پاسخگویی  جهت 

گزارش دهی استاندارد، ارائه می نماید.
این پاالیشگاه در تالش است تا اهداف و برنامه های 
گرایی،  ذینفع  رویکرد  اتخاذ  با  را  خود  راهبردی 
اقدامات  انجام  و  تأثیرات  ارزیابی  و  شناسایی 
مدیریت  که  کند  تبیین  به گونه ای  مسئوالنه، 
یکپارچه آثار اقتصادی، اجتماعی و  محیط زیستی 
منتج از فعالیت های شرکت در آن ها لحاظ شده و 
برای  ارزش  افزوده  باعث خلق  به  صورت همزمان 

شرکت و ذینفعان آن شود.
سنجش  ایستگاه  پیش  چندي  راستا  این  در 
)منطقه  تهران  آالینده های هوای محیطی جنوب 
باقرشهر( در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
شرکت پاالیش نفت تهران در شهرداری باقرشهر 
 CO، SO2، افتتاح شد. اندازه گیری پارامترهای
NO2،O3 ،BTEX ، PM2.5  و PM10 در 
کنار سنجش سرعت و جهت باد، فشار و دمای هوا 
و همچنین رطوبت نسبی را می توان از مهمترین 

اهداف این پروژه عنوان کرد.

تداوم تولید محصوالت سبز در پاالیشگاه 
نفت تهران

سنجش  ایستگاه  اجرای  و  نصب  طراحی،  پروژه   
بر  بالغ  تهران  جنوب  محیطی  هوای  آالینده های 
در  آن  ریالی  بخش  به همراه  که  یورو  هزار   ۴۳۲
مجموع )به قیمت به روز شده( ۱۵۰میلیارد ریال 
به همراه  تهران هزینه  نفت  پاالیش  برای شرکت 

داشته است.
سنجش  ایستگاه  در  شده  استفاده  تجهیزات 
جنوب  هواشناسی  و  محیطی  هوای  آالینده های 
دنیا  روز  های  تکنولوژی  جدیدترین  از  تهران 
کیفیت  های  گواهینامه  دارای  که  بوده  برخوردار 

کشور   MCERT موسسه  از  عملکرد  تائیدیه  و 
 TUV RHEINLAND موسسه  انگلستان، 
 کشور آلمان و سازمان EPA کشور آمریکا است.

اندازه  برای  ایستگاه،  این  در  رفته  بکار  تکنولوژی 
گیری آالینده ها با دقت بسیار باال است؛ به طوریکه 
در پایش گازهای آالینده و ذرات معلق در هوای 

محیط از روش های روز دنیا استفاده می کند.
باعث  سبز  محصوالت  تولید  تداوم  است،  گفتنی 
جلوگیری از انتشار ساالنه ۴۵ هزار تن گوگرد به 
هوا شده و همچنین اجرای طرح خالقانه جایگزینی 
مولد برق با بخار آب به مولد برق با گاز طبیعی که 
باعث افزایش 9 درصدی راندمان واحد توربین های 
گازی و ممانعت از انتشار آالیندگی به میزان ۲۲ 
هزار تن در سال شده است از دیگر دستاورد های 
در  تهران  نفت  پاالیش  شرکت  زیستی  محیط 

سال های اخیر است.

انجام تعمیرات اساسي براي اولین بار در 
صنایع پاالیش نفت كشور پس از زمان شیوع 

ویروس كرونا
تعمیرات اساسي )آورهال( یکي از مهم ترین روش ها 
جهت حفظ پایداري تولید در سیستم هاي پاالیشي 
راه اندازي  اولیه  شرایط  به  واحد  بازگرداندن  و 

مي باشد.
 در تعمیرات اساسي واحد ایزوماکس و هیدروژن 
اطمینان  افزایش ضریب  با هدف   نیز که  شمالي 
کارکرد و ایمني واحد و نفرات انجام گردید، کلیه 
اهداف فني )بازرسي تجهیزات و تعمیر و تعویض 
قطعات معیوب( و ایمني واحد و نفرات به طور کامل  

محقق گردید.
در این راستا تجهیزات موجود در واحد باز شد و 
تجهیزات  قسمت هاي  تمام  در  کلي  بازرسي هاي 
به عمل آمد و تعمیرات مورد نیاز طبق درخواست 

شما و اقتصاد گزارش می دهد:

نگاهي به دستاورد هاي پاالیشگاه نفت تهران در سال 99
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مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان طی گفت و گویی 
با اهالی رسانه که در حاشیه حضور این ابرشرکت 
نمایشگاه  هفدهمین  در  کشور  شرق  تولیدی 
تهران  در  متافو(  )ایران  متالورژی  بین المللی 
برگزار شد، دیدگاه خود را درباره سیاست گذاری 
راهبردی این مجتمع در آینده صنعت فوالد ایران 

ابراز کرد. 
دکتر کسری غفوری در جمع خبرنگاران با اشاره 
روند  در  مجتمع  این  برانگیز  ستایش  نقش  به 
جامعه  اجتماعی  و  اقتصادی  صنعتی،  توسعه 
پیرامونی خود اذعان کرد: مجتمع فوالد خراسان 
همواره نسبت به سایر مجتمع های تولیدی کشور 
سردمدار توسعه چه در زیر سقف خود و چه خارج 

از آن بوده است. 
نایب رئیس هیئت مدیره مجتمع فوالد خراسان 
در ادامه گفت: اعتقاد من این است که آب نیاز 
اساسی فوالد است و ما نباید در شرایط کنونی با 
فوالد  تولید  در  را  پاکیزه  آب  آن،  فراگیر  بحران 
کشور  آبفای  شرکت  موافقت  با  کنیم.  استفاده 
پسآب شهر نیشابور را به مدت 25 سال در فوالد 
خراسان به کار خواهیم گرفت و مازاد آن را در 
قرار  متقاضیان  اختیار  در  کشاورزی  و  صنعت 
خواهیم داد. 1100 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در این زمینه نیاز داریم که عملیات اجرایی آن به 
زودی آغاز می شود و اجرای آن اشتغال مستقیم 

1000 نفر را تامین می کند. 
طرح  مهم ترین  کرد:  اضافه  ملّی  کارآفرین  این 
توسعه ما که زنجیره تولید ما را از نظر سودسازی 
ارزنده تر می کند، کنسانتره سازی دو ونیم میلیون 
در  حضورم  روز  از  است.  خواف  »سنگان«  تنی 
مجتمع فوالد خراسان قول دادم که آن را به ثمر 
پیمان  وقفه مشکالت  از هفت سال  بعد  برسانم. 
کاری و اداری آن حل شده و کار اجرایی در آن 
این  ما  پیش بینی  است.  شده  آغاز  هم  مجموعه 
است که 24 ماه دیگر بهره برداری طرح دو و نیم 
میلیون تنی کنسانتره سازی سنگان آغاز می شود. 
این  نیاز  مورد  اولیه  مواد  از  آهک  آن  کنار  در 

در  باالیی  ریالی  ارزش  اگرچه  و  است  صنعت 
در  آن  تامین  عدم  ولی  ندارد  ما  تولید  زمینه 
فصول سرد با دشواری و حتی وقفه در روند تولید 
 60 تازگی  به  دلیل  همین  به  شود.  می  همراه 
در شهرک صنعتی  را  آهک  کارخانه  درصد یک 

خیام خریداری کردیم. 
اشتغال  نفر   140 نیز  سرمایه گذاری  این  با 
توسعه  طرح های  ما  داشت.  خواهند  مستقیم 
دست  در  خراسان  فوالد  سقف  زیر  را  دیگری 
ظرفیت  افزایش  های  پروژه  که  داریم  مطالعه 
تن  3/4میلیون  به  تنی  2/5میلیون  گندله سازی 
و نیز راه اندازی مگا مدول احیای مستقیم است 
که این مدول در ایجاد توازن زنجیره فوالد کشور 
اسفنجی  آهن  تامین  داشت.  بسزا خواهد  نقشی 
در کشور طی سال های اخیر معضل بزرگی شده 
است و به رغم اینکه طبق قانون باید قیمت آن 
50 درصد قیمت شمش باشد که حدود 6 هزار 
تومان  تا 8500  ماه گذشته  ولی  تومان می شود 
هم افزایش یافت و این نشان دهنده نبود توازن 
مطالعه  حال  در  ما  که  است  فوالد  زنجیره  در 
اسفنجی  آهن  تولید  افزایش  هدف  با  طرح   این 

هستیم. 
مدت  بلند  گذاری  سیاست  ادامه  در  همچنین 
گاز  ملی  شرکت های  با  را  مکاتباتی  نیز  خود 
توانیر، سازمان صمت خراسان رضوی و  و  ایران 
وزارت صمت انجام داده ایم تا در صورت تامین 
هم  خود  گاز  و  برق  تامین  زمینه  در  زیرساخت 

قدم های تازه ای را برداریم. 
رشد  به  خراسان  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 
بی سابقه سودسازی این صنعت فوالدی در قیاس 
با دیگر فوالدسازی های کشور پرداخت و گفت: 
فوالد خراسان بین همه فوالدهای کشور از نظر 
حاشیه سود بهترین شرایط را در سال 99 داشت. 
معادل سود سه سال گذشته  ما در سال جاری 
فوالد خراسان را ایجاد کردیم. دلیل آن هم این 
است که ما با توجه به زیرساخت های این مجتمع 
اولیه  مواد  بهترین  که  اندیشیدیم  را  تمهیداتی 

تهیه  تامین  و  از نظر حمل  بهترین کیفیت  با  را 
کنیم. ما امسال بیشتر مواد اولیه خود را از سنگان 
تامین می کنیم در حالی که در سال های گذشته 
بیشتر کنسانتره و گندله خود را از یزد، همدان، 

کرمان و کردستان می آوردیم. 
امسال با توجه به تفاهم نامه معاون معدنی وزارت 
صمت و ایمیدرو توانستیم بیشتر مواد اولیه خود 
بومی سازی  زمینه  در  کنیم.  تامین  سنگان  از  را 
بهتری  نتایج  و  کرده  بیشتر  را  خود  فعالیت  هم 
مهندس  آقای  تقدیر  به  منجر  که  کردیم  کسب 
جعفری معاون وزیر و رئیس سازمان ایمیدرو از 
همکارانم در فوالد خراسان شد. ما طی دو سال 
را  اولیه  مواد  تامین  و  تولید  رکورد   11 گذشته 

پشت سر گذاشتیم. 
امروز هم دغدغه ای برای تامین مواد اولیه نداریم 

گام سبز صنعت سرخ در تامین 
بلندمدت آب از پسآب نیشابور
سرمایه گذاری بزرگ 1100 
میلیارد تومانی »فوالد خراسان« 
در تکمیل و توسعه فاضالب 
شهری با ایجاد اشتغال 
مستقیم برای 1000 نفر
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v پتروشیمی پارس به دلیل اجرای طرح  ملی محیط یار و تالش برای حفظ محیط 
زیست  از محیط  از سوی سازمان حفاظت  عنوان صنعت سبز کشور  به  زیست، 

انتخاب و معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی پارس، تندیس سیمین صنعت سبز کشور در 
مراسمی در همایش صنعت سبز به مسعود حسنی مدیرعامل پتروشیمی پارس 
آموزان  به دانش  آموزش محیط زیستی  ارائه  با هدف  یار،  اهدا شد.طرح محیط 
مقطع ابتدایی با مشارکت اداره کل حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش و 

شرکت پتروشیمی پارس در استان بوشهر اجرا شد.
این پتروشیمی عالوه بر اجرای این طرح، اقدامات زیست محیطی متعدد دیگری 
در حوزه محیط زیست انجام داده که می توان به نصب سیستم های پایش آنالین 
روی منابع نشر آالینده محیط زیست، رفع آلودگی خاک با به روزترین روش های 
روز دنیا از انبار بارگیری واحد LD آریاساسول و کشیدن الین بخار جهت بهسوزی 

فلر ۹۹۱ اشاره کرد.
ویژه جایزه  تندیس  دریافت  به  موفق  این  از  پیش  همچنین  پتروشیمی   این 

 Special Prize بنیاد جهانی ۲۰۱۷ انرژی در حوزه Earth به دلیل اجرای 
پروژه “ایجاد و توسعه جنگل در منطقه بستانو عسلویه و شهرک تفریحی و رفاهی 
های  پروژه  انجام  پاس  به  انرژی  جهانی  بنیاد  از   EAST جایِزه  دریافت  آن”، 
محیط زیستی و انجام پروژه LCA ، اخذ گواهینامه محاسبه ردپای کربن و آب 
در خصوص پروژه سبز شده بود.گفتنی است، پتروشیمی پارس از سال ۱۳۹۴ در 

لیست عدم آالیندگی صنایع قرار گرفته است.

 برگزاری همایش صنعت سبز در استان بوشهر

تندیس سیمین صنعت سبز کشور 
به شرکت پتروشیمی پارس اهدا شد
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پاژ ضمن  آرین  ورق  صنعت  شرکت  عامل  مدیر 
ابراز امیدواری درخصوص بهره برداری از فازهای 
توسعه ای این شرکت در سال پیش رو گفت: به 
دلیل تشدید تحریم ها و مشکالت پیش آمده در 
حوزه تامین مواد اولیه این شرکت صنعتی فقط 

با 15درصد ظرفیت تولید خود فعالیت می کند.

به گزارش شما و اقتصاد، محمد مهدی یارجانلی 
درباره  پاژ  آرین  ورق  عامل شرکت صنعت  مدیر 
ورود این شرکت به بازار سرمایه گفت:  در زمینه 
یک  گفتیم  را  این  همیشه  ما  کاال  بورس  با  کار 
سیستم صحیح و درست قطعا میتواند برای کشور 
ما در عرصه مدیریت بازار موثر باشد اما مشروط 
و  عرضه  مبنای  بر  ما  بازار  مدیریت  اینکه  به 
تقاضای واقعی و تحریک به افزایش سرانه مصرف 
به  باشد  خارجی  بازار  سهم  افزایش  همینطور  و 
را  محصوالت  و  مواد  ما  است  قرار  دیگر  عبارت 
تولید و عرضه کنیم به شرط اینکه برای کشور با 

ارزش افزوده همراه باشد.

برای  بین  این  در  باید  کرد:  تاکید  یارجانلی   
مصرف  سرانه  رشد  بحث  نیز  و  صادرات  بحث 
داخلی فوالد فکری بشود برای پیشبرد این مهم 
به  زنجیره ی توزیع، زنجیره ی مدیریت بازار و 
عرضه تقاضا و همینطور یک زنجیره ی صحیح در 
این  تحقق  اما  داریم،  احتیاج  کاال  گردش  بحث 
مهم مستلزم بکارگیری مکانیزم درست و صحیح 
است که یکی از قدیمی ترین مکانیزم ها در بازار  

بحث عرضه و تقاضا بوده است.
مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ ادامه داد:  

بورس کاال در مدیریت و شفاف کردن بازار و نیز 
بحث گردش بین خریدار و فروشنده بسیار حائز 
اهمیت است، بر همین اساس میتوانیم بورس کاال 

را به یک ابزار قدرتمند تبدیل کنیم.

وی یادآور شد: زمانی که قیمت منطقی و فاصله 
و محصول  اولیه  مواد  و  کاال  بین  منطقی  قیمت 
روی  که  افزوده ای  ارزش  بر  منطبق  شده  تولید 
کننده  تولید  باشه  نداشته  وجود  شده  کار  اون 
دلسرد می شود و این امر به کاسته شدن از حجم 
منجر  عوامل  این  همه  میشود،  منجر  محصول 
در  و  شود  می  قیمت  افزایش  و  کاال  کمبود  به 
نهایت به شکل گیری بازارهای سیاه و امثال آن 

می انجامد.

وی با بیان اینکه در حوزه مواد اولیه نیز همین 
سری  یک  چانچه  داد:  ادامه  است،  صادق  امر 
این  و  باشد  داشته  وجود  دار  شناسنامه  شرکت 
شرکت های شناسنامه دار بتوانند با یک قوانین 
منطقی و درست و با یک سیستم قیمت گذاری 
عادالنه منصفانه و منطبق بر ارزش کاال و ارزش 
عاملی  امر  این  کنند  کار  تولیدی  فرایند  افزوده 
اولیه  مواد  بازار خرید  به سمت  بود همه  خواهد 

روی آورند.

مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ با تاکید 
بر ایجاد مدیریت عرضه و تقاضا  شفاف در بورس 
داشت  توجه  باید  نخست  مرحله  در  افزود:  کاال، 
که قوانینی که وضع می شوند چه میزان مفسده 
انگیز هستند و در چه میزان در شفافیت این بازار 

بازار  که  است  این  مهم  نکته  کنند.  می  کمک 
بورس شفاف دقیق و منصفانه قابل دفاع است.

از  یارجانلی اضافه کرد: بیشترین مراوادت کاری 
نظر محصوالت در حوزه ورق سرد با فوالد مبارکه 
و فوالد غرب آسیا است؛ در بحث ورق گالوانیزه 
با شرکت های تابعه فوالد مبارکه در حال تعامل 
و همکاری هستیم؛ همچنین با شرکت توان آور 
از  محصوالت  از  دیگر  برخی  حوزه  در  نیاز  آسیا 

جمله قلع اندود در تعامل هستیم.

دغدغه ای  را  پاژ  آرین  ورق  شرکت  دغدغه  وی 
که  شرکت هایی  اساسا  گفت:  و  برشمرد  ملی 
نهایت  تامین کننده و مصرف کننده هستند در 
امر به یکدگیر برای ادامه فرآیند عرضه و تقاضا 
به یکدگیر نیاز دارند به عبارت دیگر بازار  بر پایه 
تعامل اصولی و منطقی همین شرکت ها است.اما 
سوال این است که آیا این تعامل بین شرکت های 
انجام  حال  در  خوبی  به  کننده  مصرف  و  تامین 

مدیر عامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ در گفتگوی اختصاصی با شما و اقتصاد:

بهره برداری از فازهای توسعه ای 
شرکت صنعت ورق آرین پاژ در سال آینده
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در  میانه  فوالد  نقش  به  اشاره  با  میانه  فوالد  مجتمع  مدیر  امرایی  دکتر 
راستای دستیابی به توسعه پایدار گفت: پروژه تأسیس فوالد آذربایجان در 
سال ۱۳۶۸ با هدف تولید ۵۵۰ هزار تن انواع محصوالت فوالدی در زمینی 
به مساحت ۴۶ هکتار و در ۳ کیلومتری شهرستان میانه، آغاز و در سال 
۱۳۷۹ به بهره برداری رسید. در ادامه نیز با هدف تکمیل زنجیره تأمین و 
تولید مواد اولیه مورد نیاز خط تولید نورد شرکت فوالد آذربایجان، نسبت به 
احداث مجتمع فوالد میانه در جنوب شرقی شهر میانه و جنب شرکت فوالد 
آذربایجان مشتمل بر دو واحد تولید آهن اسفنجی و فوالد سازی اقدام شد.

از هشت طرح  یکی  میانه  فوالد  اینکه طرح  بیان  با  ادامه  در  امرایی  دکتر 
استانی فوالد و شامل دو فاز احیاء مستقیم و ذوب و ریخته گری می باشد، 

افزود: 
شامل  که  شده  احداث  هکتار   ۳۰ بر  بالغ  مساحتي  در  میانه  فوالد  طرح 

واحدهاي زیر است:
a.  واحد انباشت و برداشت مواد خام )گندله( با ظرفیت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تن 

به ظرفیت اسمي   )PERED( بومی  با تکنولوژی  احیاء مستقیم  b. واحد 
۸۰۰ هزار تن در سال جهت تولید آهن اسفنجي

c. یک واحد ذوب و ریخته گري مداوم به منظور تولید ساالنه ۸۰۰ هزار 
)EAF( تن در سال جهت تولید شمش فوالدی به روش قوس الکتریکی

تکنولوژی مورد استفاده در بخش احیاء مستقیم طرح فوالد میانه، تکنولوژی 
بومیPERED )Persian Reduction(  می باشد که این تکنولوژی به 
همت و توانایی متخصصان داخلی در مجامع بین المللی ثبت گردیده است. 
واحد احیاء مستقیم و انباشت و برداشت در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ به بهره 

برداری رسید.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید کارخانه آهن اسفنجی در میانه ۸۰۰ هزار 
تن در سال می باشد گفت: وجود خط آهن در مجاورت طرح که منجر به 
کاهش هزینه های انتقال مواد و به دنبال آن کاهش هزینه های تولید شده، 
فاصله کم میانه از سد آیدوغموش و تامین آب مصرفی طرح میانه از سد، 
فاصله حداقلی جهت تامین برق از پست اصلی، وجود واحد نورد در کنار 
به منظور  نورد  امکان شارژ گرم واحد  و  و ریخته گری  احیا، ذوب  مجتمع 
کاهش مصرف انرژی و نزدیکی به قطب صنعتی تبریز و همسایگی ناحیه با 
کشورهای همجوار و امکان صادرات محصول از ویژگیهای بارز مجتمع فوالد 

میانه می باشد.
مدیر مجتمع فوالد میانه با اذعان بر اینکه استفاده حداکثری از ظرفیتهای 
موجود، بهبود فرایندها، مدیریت زمان تولید، تأمین بموقع مواد اولیه مورد 
نیاز، کاهش توقفات و حذف هزینه های غیر ضروری از اهداف برنامه های 
اندازی پروژه فوالد سازی  مجتمع فوالد میانه می باشد، افزود: تسریع راه 
از اهداف مهم ترسیم شده  میانه و استارت پروژه های طرح و توسعه نیز 

می باشد که بحول و قوه الهی و با بکارگیری تمامی ظرفیت های موجود در 
مجتمع فوالد میانه بسترهای الزم برای رسیدن به این دو امر مهم و رشد و 

توسعه پایدار وجود دارد.
وی با اشاره به راه اندازی و شروع بکار واحد فوالدسازی، خاطر نشان کرد در 
طول احداث این واحد برای حدود ۳۵۰ نفر به طور مستقیم و حدود ۱۰۰۰ 
نفر به طور غیرمستقیم و با بهره برداری از آن برای ۵۵۰ نفر به طور مستقیم 

و 2۰۰۰ نفر به طور غیرمستقیم اشتغال  پایدار ایجاد خواهد شد.
دکتر امرایی در ادامه با اشاره به رشد تولید آهن اسفنجی در مجتمع فوالد 
میانه نسبت به سال گذشته، افزود: این میزان رشد با وجود محدودیت ها، 

تحریم ها و فشارهای دشمنان روی داده است.
امرایی با بیان اینکه علی رغم شیوع ویروس کرونا، با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و حضور حداقلی کارکنان، مجتمع فوالد میانه با کسب رکوردهای 
ساعتی ۱۱2 تن و روزانه 2۶۹۰ تن و تولید ۷2 هزار و ۱۳۷ تن در فروردین 
ماه ۹۹ موفق به ثبت رکورد تولید آهن اسفنجی گردیده بود که با تولید 
۱۱۵ تن در ساعت توانست رکورد تولید روزانه خود را در تاریخ ۳۰ آذر ماه 

۹۹ در بین طرح های هفتگانه فوالدی به 2 هزار و ۷۵۸ تن ارتقاء بخشد. 

جدول اشتغالزایی مجتمع فوالد میانه

در زمان بهره برداریدر حال احداثواحدر

اشتغال زایی 
بصورت 
مستقیم

اشتغال زایی 
بصورت 

غیرمستقیم

اشتغال زایی 
بصورت 
مستقیم

اشتغال زایی 
بصورت 

غیرمستقیم

احیاء ۱
مستقیم

2۰۰۸۰۰۵۰۰۱۵۰۰

فوالد 2
سازی

۳۵۰۱۰۰۰۵۵۰2۰۰۰

مدیر مجتمع فوالد میانه در پایان با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور 
و به تبع آن در استان آذربایجان شرقی و شهرستان میانه از اهتمام ویژه 
این مجتمع برای جلوگیری و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شهرستان 
مسئولیتهای  به  تعهد  راستای  در  میانه  فوالد  مجتمع  افزود:  و  داد  خبر 
اجتماعی و تعهد به اقدام جمعی مبنی بر تقویت سالمت عمومی و ممانعت 
از شکل گیری زنجیره های انتقال ویروس کوید ۱۹ )کرونا(، اقدام به تامین و 

توزیع اقالم زیر نموده است:

مجتمع فوالد میانه
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قرار گرفتن  دلیل  به  آزاد  مناطق  اقتصاد:  و  شما 
در بخش های مرزی کشور می توانند اهرمی برای 
توسعه اقتصادی و صنعتی کشور محسوب شوند و 
زمینه ورود به بازارهای جهانی را از طریق تولید، 

صادرات و سرمایه  گذاری فراهم کنند.
رشد  و  توسعه  آزاد،  مناطق  ایجاد  اصلی  هدف 
اقتصادی از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
در حوزه تولید و صادرات است؛ در ایران، سرمایه  
گذاری خارجی هدف اصلی سرمایه  گذاری است و 
این مسئله را می  توان از قانون و مقررات تسهیل 
در  و سرمایه گذار خارجی  و خروج سرمایه  ورود 
به طور کلی  بنابراین،  برداشت کرد.  آزاد  مناطق 
به  ناظر  آزاد  مناطق  ایجاد  فلسفه  گفت  می توان 
جذب سرمایه های خارجی در حوزه های تولید و 
انتقال  صادرات بوده که به تبع آن اهدافی نظیر 
بازارهای  در  حضور  و  اشتغالزایی  تکنولوژی، 
ماهیت  است،  جهانی محقق خواهد شد. گفتنی 
پیدایش مناطق آزاد بر پایه سه رکن اصلی جذب 
و  کاال  صادرات  و  تولید  خارجی،  سرمایه گذاری 

خدمات شکل گرفته است.
مختلفی  راهکارهای  و  محورها  صادرات،  توسعه 
افزایش کیفیت و کمیت محصول یکی  دارد که 
توان  افزایش  اینکه  ضمن  است؛  محورها  این  از 
از  داخلی  صنعتی  واحدهای  تولیدات  و  رقابتی 
طریق توسعه صنایع و سرمایه  گذاری های جدید 
جهت ورود فناوری یکی از مباحث مهم در توسعه 
صادرات است. بیش از سه دهه پیش، مناطق آزاد 
بر بنیاد نگرش های برون نگر ؛ مبتنی بر مزیت ها و 
فرصت های اقتصادی، قابلیت دسترسی به بازارهای 
مصرف و با هدف گسترش صادرات، شکل گرفتند. 
در کشور ما نیز با توجه به حضور کمرنگ اقتصاد 
آزاد  مناطق  ایجاد  رقابت جهانی؛  عرصه  در  ملی 
به عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت های 
از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و 
ارتقای جایگاه اقتصادی کشور مورد توجه و تاکید 

سیاست گذاران نظام اقتصادی کشور قرار گرفت.
باید تاکید داشت، مناطق آزاد نقش بارز و مهمی 
اقتصاد مقاومتی دارند؛ چرا  که  در تحقق اهداف 
درخصوص  آزاد  مناطق  ظرفیت های  و  قابلیت ها 
تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین رشد و توسعه 

اقتصادی کشور بسیار باال است.
طور  به  ایران  آزاد  مناطق  عملکرد  ارزیابی  برای 
اهداف  براساس  مناطق  این  عملکرد  معمول 
اصلی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اقتصاد 

مقاومتی، مورد بررسی قرار می گیرد.

عملکرد مناطق آزاد در سال  99  
ابتدایی سال  99 رشد در زمینه های  در 9 ماهه 

توسعه  دانش بنیان،  شرکت های  جذب 
تعداد  و  تولیدات  توسعه  و  داخلی  سرمایه  گذاری 
واحدهای تولیدی فعال، صورت گرفته است؛ هر 
چند به دلیل مشکالت ناشی از تحریم ها رشد در 
توسعه صادرات  و  زمینه سرمایه  گذاری خارجی 

غیرنفتی به خارج کشور کاهش یافته است. 
سال   نخست  ماهه  نه  در  شده  اعالم  آمار  طبق 
و  بنیان  دانش   شرکت های  جذب  زمینه  در   99
آنچه  به  نسبت  درصدی   156 رشد  شاهد  فناور 
مورد ابالغ قرار گرفت، بوده ایم؛ این میزان، شامل 
سطح  در  دانش بنیان  شرکت   156 تاسیس    
مناطق آزاد کشور است. این رقم نسبت به سال 

98 درصد اندکی رشد داشته است. 
همچنین در زمینه سرمایه  گذاری داخلی، در سال 
99 رشد 128 درصدی نسبت به سال  98 داشته 
و نسبت به آنچه که هدف ابالغی بوده رشد 131 

درصدی داشته است.
اما درخصوص توسعه سرمایه  گذاری خارجی آنچه 
هدف ابالغی بوده، 211 میلیون دالر است که 153 
میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی حاصل شد و 
این میزان نسبت به سال  98 کاهش یافته است. 
واقعیت آن است که جذب سرمایه گذار خارجی در 
مناطق آزاد تابعی از ریسك پذیری سرمایه  گذاری 
در کشور است. نباید انتظار داشت تا هنگامی که 
بتوان  است،  باال  در کشور  ریسك سرمایه گذاری 
به جذب گسترده سرمایه خارجی در مناطق آزاد 
ایران،  آزاد  باید پذیرفت که مناطق  یافت.  دست 
برخی فرصت ها، مزیت ها و توانمندی ها را به دلیل 
برخی کارشکنی های دشمنان را از دست داده اند.

نیز  غیرنفتی  توسعه صادرات  است،  ذکر  به  الزم 
بوده  با کاهش رشد روبر و  همچنان در سال  99 
فرماندهی  توسط  ابالغی  هدف  مورد  آنچه  است 
میلیون دالر  است 1000  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
تحقق  دالر  میلیون  میزان 583  این  از  که  بوده 
یافته است؛ یعنی تحقق هدف 58 درصدی صورت 
به سال گذشته، عملکرد  نسبت  البته  گرفته که 

نسبی تنها 63 درصد بوده است. 
تعداد  و  تولیدات  توسعه  است،  ذکر  به  الزم 
به همت مسووالن رشد  فعال  تولیدی  واحدهای 
115 درصدی نسبت به آنچه هدف ابالغی بوده، 
داشته است؛ این رقم 1609 واحد تولیدی در سال 
 99 بوده است. در حالی که سال  98، 1282 واحد 
تولیدی فعال ایجاد شده است و این نشان از رشد 

126 درصدی در سال 99 دارد. 

ارزیابی عملکرد مناطق آزاد 
از سال  95 تا 99

اما در ارزیابی کلی باید گفت که بر اساس گزارش 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

شما و اقتصاد گزارش می دهد:

رشـد و توسعه اقتصـادی کشـور
در گرو توجه به مناطـق آزاد  

آمنه شهیدی

نگاهي به دستاورد هاي پاالیشگاه نفت تهران در سال 99
برگزاری همایش صنعت سبز در استان بوشهر

تندیس سیمین صنعت سبز کشور به شرکت پتروشیمی پارس اهدا شد
مجتمع فوالد میانه

گام سبز صنعت سرخ در تامین بلندمدت آب از پسآب نیشابور
مدیر عامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ در گفتگوی اختصاصی با شما و اقتصاد:

بهره برداری از فازهای توسعه ای شرکت صنعت ورق آرین پاژ در سال آینده
شما و اقتصاد گزارش می دهد:

رشـد و توسعه اقتصـادی کشـوردر گرو توجه به مناطـق آزاد
عضو هیات مدیره منطقه آزاد چابهار:

ریمـدان دروازه ورود به پاکستان 215 میلیون نفري است
چرا ریمدان مهم است؟

نبض تزانزیت جهان در ریمدان
برشي کوتاه از ظرفیت هاي عظیم تجاري ایران و پاکستان

تاجر پاکستاني، تولیدکننده چابهاري شد!
روابط عمومی فرهنگ ساز اقتصاد

با امضای تفاهم نامه همکاری با بیمارستان میالد
بانک صادرات ایران با طرح »سپاس از مدافعان سالمت« به یاری کادر درمان شتافت

بهره برداری از دومین مدرسه بانک سینا در دهستان رمشک استان کرمان
جهش تولید سیمان هرمزگان، زیر سایه ی تحریم ها

در مراسمی به مناسب رونمایی از محصوالت جدید شستا مطرح شد:
تشکر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سیتا

مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور خبر داد:
احداث پروژه جدید یک میلیون تنی تولید کنسانتره سنگ آهن

هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان و برنامه ریزی برای توسعه، صیانت و حمایت
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سال نو مبارکسال نو مبارک

پاالیشگاه نفت تهران یکی از شرکت هایی است که 
به مسوولیت های اجتماعی توجهي ویژه داشته و در 
راستای صیانت از محیط زیست، محصوالت سبز 

تولید می کند.
شما و اقتصاد: در پنجمین همایش مسوولیت های 
اجتماعی صنعت نفت کشور که با شعار نظام نامه، 
چارچوب عمل به مسوولیت اجتماعی صنعت نفت 
برگزار شد، شرکت پاالیش نفت تهران با تدوین و 
ارائه اولین گزارش پایداری و مسوولیت اجتماعی 
منطبق بر استاندارد GRI توانست تندیس طالیی 
برترین گزارش پایداری به عنوان عالی ترین نشان 
ارائه  بین 97 شرکت  از  را  نفت  )CSR( صنعت 

دهنده گزارش، به دست آورد.
اصولی  مدیریت  با  زیست  محیط   از  صیانت 
پسماندها، کاهش انتشار آالینده ها با بهینه سازی 
و  آنالین  ای  لحظه  پایش های  و  انرژی  مصرف 
نظارت مستقیم سازمان  )تحت  تجهیزات  دوره ای 
حفاظت از محیط زیست(، استفاده از سوخت پاک 
در بویلرها و کوره ها، تداوم تولید محصوالت سبز 
)نظیر گازوئیل یورو ۴ به میزان ۱۳ میلیون لیتر 
در روز، نفت سفید کم گوگرد به میزان ۵ میلیون 
لیتر در روز، بنزین پاک به میزان 7 میلیون لیتر در 
روز و گوگرد گرانوله به میزان 7۲۰ تن در روز( که 
باعث جلوگیری از انتشار ساالنه ۴۵ هزار تن گوگرد 
به هوا شده و همچنین حمایت از همزیستی بهینه، 
به  کارگیری فاضالب شهری در مصارف صنعتی و 
کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از جمله 
طرح ها و برنامه هایی است که شرکت پاالیش نفت 
را  اجتماعی، خود  مسوولیت های  مقوله  در  تهران 

ملزم به رعایت و اجرای آن کرده است.
مسوولیت  اجرایی  مدل  تهران،  نفت  پاالیشگاه 
صنعت  نظام نامه  ابالغ  از  پس  را  خود  اجتماعی 
نفت به  روزرسانی کرده و اقدامات مسئوالنه خود 

و  می  کند  دنبال  فرآیندی  و  علمی  صورت  به  را 
قالب  در  را  آن ها  ذینفعان،  به  پاسخگویی  جهت 

گزارش دهی استاندارد، ارائه می نماید.
این پاالیشگاه در تالش است تا اهداف و برنامه های 
گرایی،  ذینفع  رویکرد  اتخاذ  با  را  خود  راهبردی 
اقدامات  انجام  و  تأثیرات  ارزیابی  و  شناسایی 
مدیریت  که  کند  تبیین  به گونه ای  مسئوالنه، 
یکپارچه آثار اقتصادی، اجتماعی و  محیط زیستی 
منتج از فعالیت های شرکت در آن ها لحاظ شده و 
برای  ارزش  افزوده  باعث خلق  به  صورت همزمان 

شرکت و ذینفعان آن شود.
سنجش  ایستگاه  پیش  چندي  راستا  این  در 
)منطقه  تهران  آالینده های هوای محیطی جنوب 
باقرشهر( در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
شرکت پاالیش نفت تهران در شهرداری باقرشهر 
 CO، SO2، افتتاح شد. اندازه گیری پارامترهای
NO2،O3 ،BTEX ، PM2.5  و PM10 در 
کنار سنجش سرعت و جهت باد، فشار و دمای هوا 
و همچنین رطوبت نسبی را می توان از مهمترین 

اهداف این پروژه عنوان کرد.

تداوم تولید محصوالت سبز در پاالیشگاه 
نفت تهران

سنجش  ایستگاه  اجرای  و  نصب  طراحی،  پروژه   
بر  بالغ  تهران  جنوب  محیطی  هوای  آالینده های 
در  آن  ریالی  بخش  به همراه  که  یورو  هزار   ۴۳۲
مجموع )به قیمت به روز شده( ۱۵۰میلیارد ریال 
به همراه  تهران هزینه  نفت  پاالیش  برای شرکت 

داشته است.
سنجش  ایستگاه  در  شده  استفاده  تجهیزات 
جنوب  هواشناسی  و  محیطی  هوای  آالینده های 
دنیا  روز  های  تکنولوژی  جدیدترین  از  تهران 
کیفیت  های  گواهینامه  دارای  که  بوده  برخوردار 

کشور   MCERT موسسه  از  عملکرد  تائیدیه  و 
 TUV RHEINLAND موسسه  انگلستان، 
 کشور آلمان و سازمان EPA کشور آمریکا است.

اندازه  برای  ایستگاه،  این  در  رفته  بکار  تکنولوژی 
گیری آالینده ها با دقت بسیار باال است؛ به طوریکه 
در پایش گازهای آالینده و ذرات معلق در هوای 

محیط از روش های روز دنیا استفاده می کند.
باعث  سبز  محصوالت  تولید  تداوم  است،  گفتنی 
جلوگیری از انتشار ساالنه ۴۵ هزار تن گوگرد به 
هوا شده و همچنین اجرای طرح خالقانه جایگزینی 
مولد برق با بخار آب به مولد برق با گاز طبیعی که 
باعث افزایش 9 درصدی راندمان واحد توربین های 
گازی و ممانعت از انتشار آالیندگی به میزان ۲۲ 
هزار تن در سال شده است از دیگر دستاورد های 
در  تهران  نفت  پاالیش  شرکت  زیستی  محیط 

سال های اخیر است.

انجام تعمیرات اساسي براي اولین بار در 
صنایع پاالیش نفت كشور پس از زمان شیوع 

ویروس كرونا
تعمیرات اساسي )آورهال( یکي از مهم ترین روش ها 
جهت حفظ پایداري تولید در سیستم هاي پاالیشي 
راه اندازي  اولیه  شرایط  به  واحد  بازگرداندن  و 

مي باشد.
 در تعمیرات اساسي واحد ایزوماکس و هیدروژن 
اطمینان  افزایش ضریب  با هدف   نیز که  شمالي 
کارکرد و ایمني واحد و نفرات انجام گردید، کلیه 
اهداف فني )بازرسي تجهیزات و تعمیر و تعویض 
قطعات معیوب( و ایمني واحد و نفرات به طور کامل  

محقق گردید.
در این راستا تجهیزات موجود در واحد باز شد و 
تجهیزات  قسمت هاي  تمام  در  کلي  بازرسي هاي 
به عمل آمد و تعمیرات مورد نیاز طبق درخواست 

و   فني  خدمات  و  بهره برداري  محترم  ادارات  
نهایت  در  و  انجام   تجهیزات  روي  بر  مهندسي  
واحد بدون حادثه در سرویس عملیاتي قرار گرفت 
و با پیش بیني های به عمل آمده آماده براي تولید 
محصول با ضریب اطمینان باال تا تعمیرات اساسي 

بعدي مي باشد.
این آورهال از این لحاظ نیز حائز اهمیت بود که 
براي اولین بار در صنایع پاالیش نفت کشور پس از 
زمان شیوع ویروس کرونا صورت گرفت و با رعایت 
تدابیر شدید بهداشتي از سوي همه همکاران عزیز 
به  موفقیت  با  بدون هیچ حادثه اي  الهي  به حمد 

پایان رسید.
اساسي  تعمیرات  این  در  توجه  قابل  نکات  از 
استفاده از سیستم هوشمند پایش آنومالي با هدف 
تعمیرات  انجام  پیشگیري و کاهش حوادث حین 
نفت  پاالیش  شرکت  در  بار  اولین  براي  اساسي 

تهران بود که بسیار مثمر ثمر واقع شد.
بدین ترتیب که مطابق با سناریوهاي از پیش تعیین 
شده و ارزیابي ریسک مربوط به فعالیت هایی که در 
دوربین هایي  مي شد،  انجام  باید  اساسي  تعمیرات 
بتواند  تا  نقاط مختلف در سایت نصب گردید  در 
تأمین  براي سیستم هوشمند  را  ورودي هاي الزم 

نماید.
کــه  آنومالي  پایش  هوشمنـد  سیستـــم هاي 
مصــنوعـــي  هـــوش  تکــنــولوژي   از 
استفاده   )Artificial Intelligence(
پایش  در  قدرتمند  ابزاري  به عنوان  مي نمایند، 
با  مطابق  عملیاتي  سایت  یک   On-Line
مي کند  عمل  شده،  تعریف  پیش  از  سناریوهاي 
بــه محض مشاهــده  ایــن سیستـــم،  بطوریکه 
ایمـــن  کار  انجــام  اصول  از  مغایرت  گرونه   هر 
)Safe Work Practices( هشدار مربوط 
را به اتاق کنترل ارسال و نیروهاي ایمني در اسرع 
وقت اقدامات الزم را انجام مي دهند. استفاده از این 
سیستم در کنار حضور نیروهاي ایمني در سایت، 
بیش از پیش کنترل و نظارت را بر فعالیت هاي در 

حال انجام در تعمیرات اساسي میسر مي سازد.
کلیه  آمار  کاري،  روز  هر  پایان  در  همچنین   
مغایرت هاي مشاهده شده جمع آوري و براي ادارات 
وضعیت  از  اطالع  ضمن  تا  گردید  ارسال  ذیربط 
و  آنومالي ها  حیث  از  اساسي  تعمیرات  روزانه 
مغایرت هاي مشاهده شده، تصمیمات مقتضي اخذ 
و اقدامات الزم جهت کاهش تعداد آن ها در روزهاي 

آتي صورت پذیرد.

تقدیر از عملکرد پاالیشگاه نفت تهران
تمدید  با   )Austria( توف  شرکت  ممیزان   
شرکت  یکپارچه  مدیریت  سیستم  گواهینامه 
پاالیش نفت تهران از عملکرد این شرکت قدردانی 

کردند.
 ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه توسط 
نورد  از ممیزان شرکت توف  نفره متشکل  تیم ۵ 
)Austria( انجام گرفت و شرکت پاالیش نفت 
گواهینامه های  سال  دومین  برای  توانست  تهران، 

خود را تمدید کند.
مشتمل  ممیـــزی  این  اســـت،  ذکــر  به  الزم 
کیـــفــیت  مــدیـــریــت  سیستــم های   بــر 

زیست  محیط  مدیریت   ،ISO 9001:2015
و  ایمنی  مدیریت   ،ISO 14001:2015
 ،OHSAS 18001:2007 شغلی  بهداشت 
مدیریت انرژی ISO 50001:2011 و مدیریت 
طبق  بر  روز   ۳ مدت  به  که  بود   HSE-MS
برنامه زمان بندی ارائه شده به واحدهای عملیاتی 

و ستادی انجام شد.
عملکرد شرکت نفت تهران در سال 99، علی رغم 
به  آن  از  ناشی  مشکالت  و  کرونا  بیماری  شیوع 
 گونه ای بود که بدون ثبت عدم انطباق اساسی، مهر 

تائید ممیزان توف را به همراه داشت.
فرصت   ۱۲ تهران  نفت  پاالیش  شرکت  ممیزی   
بهبود و ۵ عدم انطباق جزئی داشت. از نکات بارز 
مدیریت  ارائه سند  به  می توان  دوره،  این  ممیزی 
اقدامات  فرایندی،  ریسک های  تدوین  استراتژیک، 
اشاره  انرژی  مدیریت  عملکرد  و  محیطی  زیست 
کرد. پس از تمدید گواهینامه های مراقبتی شرکت 
در سالجاری، در ممیزی سال ۱۴۰۰ گواهینامه های  
 ISO9001:2015 ، ISO14001:2015
و  تــجــدیــد   HSE-MS مــدیــریــت  و 
گــواهینـــامه هــای ISO50001:2011  به 
 OHSAS  :2007 و   ISO50001:2018
18001 به ISO45001:2018  به روز رسانی 

می شود.

اقدامات ارزنده شركت پاالیش نفت تهران در 
خصوص جلوگیری از شیوع ویروس كرونا 

وزارت  پروتکل های  و  دستورالعمل ها  اجرای 
بهداشت با حضور در جلسات ستاد مقابله با کرونا 
برای تنظیم برنامه های بهداشتی محیط کار، تدوین 
رویه ها و دستورالعمل هاي اجرایي جهت حفاظت، 
ارتقاء سطح سالمت براي مقابله با بیماري کرونا، 
ترابري  امکانات  انساني،  نیروي  تجهیزات،  تأمین 
و...، به اشتراک گذاري ظرفیت هاي بهداشتي، انجام 
اقدامات  و  پیشگیري  الزامات  ضدعفوني،  عملیات 
مؤثر براي مقابله با شیوع ویروس کرونا، لغو کلیه 
و  برگزاري جلسات  و  آموزشي حضوري  دوره هاي 
دوره هاي آموزشي به صورت مجازي و غیرحضوری، 
نظارت بر فرآیند تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایي 
در آشپزخانه ها و رستوران شرکت، راه اندازی خط 
تولید آب ژاول، ثبت اطالعات کارکنان مشکوک، 
محتمل و مبتال و پیگیری تکمیل درمان، بازگشت 
ایشان و توزیع  تائید استعالجی  به کار، بررسی و 
از  بخشي  کارکنان  بین   D ویتامین  قرص  ماهانه 
شیوع  از  جلوگیري  زمینه  در  که  است  اقداماتي 
کرونا در شرکت پاالیش نفت تهران صورت گرفت.

اواخر  در  کشور  در  کووید-۱9  ویروس  شیوع  با 
نظیر  کانونی  مناطق  در  بخصوص  و   ۱۳98 سال 
تهران، پاالیشگاه نفت تهران نیز همپای سایرین با 
هدف حمایت از ذینفعان برای تأمین پایدار ماده 
ضدعفونی کننده با کیفیت، فرآیند تولید آب ژاول 

در پاالیشگاه را طراحی و پیاده سازی نمود.
قابلیت  به  تهران  پاالیشگاه  طرح،  این  اجرای  با   
تولید آب ژاول پنج درصد دست یافت. این در حالی 
است که محلول تولید شده )آب ژاول( به هنگام 
استفاده تا ۵۰ برابر آب مخلوط و استفاده می شود. 
تولید بیش از ۲۳۰ مترمکعب آب ژاول این امکان را 

فراهم نمود تا شرکت عالوه بر رفع نیاز خود آمادگی 
خود را نیز برای مشارکت در تأمین نیاز سازمان ها 
و شرکت های هم جوار به ماده ضدعفونی کننده آب 
ژاول اعالم نموده و در این خصوص اقدامات خوبي 

انجام شده است.

پاالیشگاه نفت تهران بهینه سازی می شود
 قرارداد اجرای طرح بهینه  سازی فرآیند و ارتقای 
نفت  پاالیشگاه  تولیدی  بنزین  کل  کیفی  و  کّمی 
بعنوان  »چگالش«  خصوصی  شرکت  با  تهران 
پیمانکار طرح در مورخ 9 اسفندماه 99 به امضای 

مدیران این دو شرکت رسید.
 کارفرمای این طرح که به شکل قرارداد »ئی پی سی« 
است.  تهران  نفت  پاالیش  شرکت  می شود؛   اجرا 
ارزش  و  چگالش  شرکت  نیز  پروژه  این  پیمانکار 
و  است  یورو  میلیون   ۲۰۰ طرح  سرمایه گذاری 
پایان خرداد سال ۱۴۰۳  تا  پیش بینی شده است 

به بهره  برداری کامل برسد.
بنزین  فرآورده  محیطی  زیست   کیفیت  ارتقای 
افزایش   ،۵ یورو  استاندارد  به  پاالیشگاه  تولیدی 
بنزین تولیدی شرکت پاالیش نفت تهران به مقدار 
 7.۵ به  روز  در  لیتر  میلیون   ۶.۶ )از  درصد   ۱۲
میلیون لیتر در روز( با کیفیت استاندارد یورو ۵، 
افزایش سودآوری به رقم برآوردی یک دالر به ازای 
هر بشکه نفت خام خوراک دریافتی از جمله اهداف 
کلی این طرح هستند؛ پیش بینی شده است پس از 
گذشت ۴۲ ماه از زمان به بهره  برداری رسیدن این 

طرح، سرمایه آن بازگردد.
راه اندازی  و  نصب  خرید،  طراحی،  خدمات  انجام 
کاهش   ،CCR،سنگین نفتای  تصفیه  واحدهای 
بنزن و اتان زدایی از گاز مایع به صورت EPC در 

دستور کار این شرکت قرار دارد.
با توجه به باال بودن میزان بنزن در فرآورده بنزین 
مقدار  حداکثر  از  تهران  پاالیشگاه  تولیدی  نهایی 
اعالم شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران که در حدود ۲درصد حجمی است با 
اجرای این طرح، میزان بنزن به کمتر از یک درصد 

حجمی کاهش پیدا می کند.
همچنین با هدف دستیابی به استاندار بنزین مطابق 
با  سوزی9۱(،  آرام  عدد  )با   EU-V استاندارد  با 
نهایی  بنزین  سوزی  آرام  عدد  طرح،  این  اجرای 

پاالیشگاه از 87 به 9۱ ارتقاء میابد.
گفتنی است، با احداث واحد اتان زدایی از گاز مایع، 
تنگناهای عملیاتی واحدهای تولید گاز مایع موجود 

پاالیشگاه مرتفع می شود.
زیست  پروژه های  جزء  مذکور  طرح  است  بدیهی 
محسوب  تهران  نفت  پاالیش  شرکت  محیطی 
می شود که اجرای آن در راستای تأمین مالحظات 
سازمانی،  تعالی  به  دستیابی  محیطی،  زیست 

رضایت جامعه و مشتری است.
و   »CCR« واحد با طراحی و ساخت  رو  این  از 
بهره گیری از سایر پتانسیل ها و منابع موجود در 
پاالیشگاه تهران، عالوه بر ارتقای کیفیت کل بنزین 
تولیدی، مقدار بنزین تولیدی به میزان ۱۴ درصد 

حجمی نیز افزایش میابد. 
سودآوری حاصل از اجرای این طرح در حدود یک 
دالر به ازای هر بشکه نفت خام پیش بینی می شود.

شما و اقتصاد گزارش می دهد:

نگاهي به دستاورد هاي پاالیشگاه نفت تهران در سال 99
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v پتروشیمی پارس به دلیل اجرای طرح  ملی محیط یار و تالش برای حفظ محیط 
زیست  از محیط  از سوی سازمان حفاظت  عنوان صنعت سبز کشور  به  زیست، 

انتخاب و معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی پارس، تندیس سیمین صنعت سبز کشور در 
مراسمی در همایش صنعت سبز به مسعود حسنی مدیرعامل پتروشیمی پارس 
آموزان  به دانش  آموزش محیط زیستی  ارائه  با هدف  یار،  اهدا شد.طرح محیط 
مقطع ابتدایی با مشارکت اداره کل حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش و 

شرکت پتروشیمی پارس در استان بوشهر اجرا شد.
این پتروشیمی عالوه بر اجرای این طرح، اقدامات زیست محیطی متعدد دیگری 
در حوزه محیط زیست انجام داده که می توان به نصب سیستم های پایش آنالین 
روی منابع نشر آالینده محیط زیست، رفع آلودگی خاک با به روزترین روش های 
روز دنیا از انبار بارگیری واحد LD آریاساسول و کشیدن الین بخار جهت بهسوزی 

فلر 99۱ اشاره کرد.
ویژه جایزه  تندیس  دریافت  به  موفق  این  از  پیش  همچنین  پتروشیمی   این 

 Special Prize بنیاد جهانی ۲۰۱7 انرژی در حوزه Earth به دلیل اجرای 
پروژه “ایجاد و توسعه جنگل در منطقه بستانو عسلویه و شهرک تفریحی و رفاهی 
های  پروژه  انجام  پاس  به  انرژی  جهانی  بنیاد  از   EAST جایِزه  دریافت  آن”، 
محیط زیستی و انجام پروژه LCA ، اخذ گواهینامه محاسبه ردپای کربن و آب 
در خصوص پروژه سبز شده بود.گفتنی است، پتروشیمی پارس از سال ۱۳9۴ در 

لیست عدم آالیندگی صنایع قرار گرفته است.

 برگزاری همایش صنعت سبز در استان بوشهر

تندیس سیمین صنعت سبز کشور 
به شرکت پتروشیمی پارس اهدا شد

 نصب موفقیت آمیز كمپرسور
 پاالیشگاه نفت تهران

کمپرسور  شدن  عملیاتی  ضرورت  به  توجه    با 
و عدم حضور  تهران  نفت  پاالیشگاه  الف   ۴۱7۰۱
کارشناسان شرکت اتریشی LMF بعنوان سازنده 
این کمپرسور، در پی شیوع بیماری کرونا، تصمیم 
گرفته شد عملیات نصب و راه اندازی کمپرسور با 
تهران  پاالیشگاه  کارشناسان  سرپرستی  و  نظارت 
با مشاوره  و  تاپکو  و همکاری کارشناسان شرکت 

اینترنتی شرکت LMF اتریش انجام شود.
با برنامه ریزی دقیق و رعایت اصول ایمنی بازسازی 
کمپرسور ۴۱7۰۱ الف از اواخر مهرماه 99، عملیات 
نصب و راه اندازی کمپرسور در چهار فاز با حضور 
برق،  )ماشینری،  تعمیرات  اداره های  از  گروه هایی 
و  بهره برداری  و...(،  مرکزی  گارگاه  دقیق،  ابزار 
ستادی اجرایی شد.الزم به ذکر است، سود خالص 
با خوراک ۵۳  ازای یک روز  به  این واحد  کارکرد 
در  این  است؛  دالر  هزار  معادل ۲۶۵  بشکه،  هزار 
حالی است که ارزش افزوده هر بشکه خوراک این 

واحد پنج دالر است.
برای تعمیر این کمپرسور در صورتی  که کمپرسور 
یدکی نداشته باشد واحد چهار روز از سرویس خارج 
می شود که هزینه آن یک میلیون و ۶۰ هزار دالر 
این  راه اندازی  و  نصب  با  خوشبختانه  و  می شود 
کمپرسور دیگر نیازی به خارج شدن این واحد از 
نفت گاز  هیدروژنی  تصفیه  نیست.واحد  سرویس 
محیط  موافق  واحدهای  جزء  تهران  پاالیشگاه 
گازوییل  آن  راهبردی  محصول  که  است  زیست 
یورو ۵ با گوگرد بسیار کم و حدود زیر ۱۰ پی پی ام 
نصب  دانش  ارزی،  بر صرفه جویی  افزون  که  است 
نهادینه شده  این شرکت  در  کمپرسورهای عظیم 
می توانند  شرکت  این  متخصص  کارشناسان  و 
نسبت به نصب و راه اندازی این نوع کمپرسورها در 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی های دیگر هم در صورت 

نیاز اقدام کنند.  
با   GHDS نفت گاز  هیدروژنی  تصفیه  واحد 
تولید  برای  روز  بشکه در  اسمی ۵۳۰۰۰  ظرفیت 
نفت گاز با استاندارد یورو 7 به  کار گرفته می شود؛ 
به این ترتیب که نفت گاز سبک، نفت گاز سنگین و 
نفتای امتزاج حاصل از واحدهای تقطیر از این واحد 
عبور و مشتقات گوگردی و ازت دار آن تحت فشار و 
دمای باال و در مجاورت کاتالیست تصفیه و نفت گاز 
با میزان گوگرد کمتر از ۱۰ پی پی ام تولید می شود.

عملکرد مناسب سهام پاالیشگاه نفت تهران 
در بورس

نماد  با  که  بورس  در  تهران  نفت  پاالیشگاه  سهام 
شتران عرضه شده است در در تاریخ ۱7 اسفندماه 
بود  رشد  شاهد  قیمت،  افت  ۱۴روز  از  پس  و   99
قرار  سرمایه  بازار  پرتراکنش  نماد های  بین  در  و 
تومان  تا 8۳۳  تهران  نفت  پاالیش  سهام  و  گرفت 
نیز معامله شد.در پایان معامالت بورس در تاریخ ۱7 
با  تهران  نفت  پاالیش  اسفندماه 99 سهام شرکت 
رشد ۰.۵ درصدی مواجه شد و به جمع نمادهای 
نفت  پاالیش  شرکت  سهام  پیوست؛  پرتراکنش 
تهران در معامالت روز مذکور، عدد 8,۲۰۰ ریال را 
ثبت کرد که نسبت به روز گذشته آن، یک درصد 
افزایش یافته است.گفتنی است، ارزش معامالت نماد 
»شتران« در بازار سرمایه حدود ۱۱9میلیارد تومان 
است و همچنین 8۳ درصد از سهام شرکت پاالیش 
حقوقی ها  را  ۱7درصد  و  حقیقی ها  را  تهران  نفت 
خریداری کردند. در حال حاضر، ۴۰ میلیون نفر از 
مردم کشور دارنده سهام عدالت هستند که این سهام 
دارای ۳۶ سهم است و سهام پنج پاالیشگاه کشور 
در قالب برگه سهام عدالت به مردم عرضه شده است 
و سهام پاالیشگاه نفت تهران یکی از سهامی است 
که در قالب سهام عدالت به مردم عرضه شده است.

الزم به ذکر است، پاالیشگاه نفت تهران در ۶ سال 
اخیر به افزایش سرمایه بیش از ۱۲۰۰ برابری دست 
شرکت های  از  یکی  پاالیشگاه  این  و  است  یافته 
خصوصی تحت قانون تجارت در گروه فرآورده های 
نفتی است که در پنج ماه نخست سالجاری ۴۶۴ 
ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده و توانست 
افزایش  کیفی،  محصوالت  تولید  تداوم  ضمن 
اخیر  سال  برابری طی ۶  از ۱۲۰۰  بیش  سرمایه 

ارزش مضاعف برای ذی نفعان خود فراهم آورد.
مدیریت مالی و اقتصادی این شرکت، مطابق سند 
از  مدیریت استراتژیک سازمان و اهداف کالن آن، 
تامین  به منظور  را  نقدینگی  سال ۱۳9۳ مدیریت 
انجام  و  گذاری ها  سرمایه   برای  الزم  مالی  منابع 
محصوالت  کیفی  بهبود  و  ای  توسعه  طرح های 
استراتژی  و  داده  قرار  کار خود  شرکت، در دستور 
سازمان مبنی بر »تولید نقدینگی پایدار از دارایی ها 
و توان موجود و انجام سرمایه  گذاری های انتخابی 
جهت افزایش رضایت ذی نفعان و موفقیت پایدار« را 
سرلوحه خود کرده است که درنتیجه بر اساس این 
خط  مشی از سال ۱۳9۳ تاکنون 7 مرحله افزایش 

آن  مرحله  هشتمین  که  پذیرفته  صورت  سرمایه 
سایر  و  انباشته  از محل سود  مهرماه سالجاری  در 
انجام  با  انجام شد  میزان 7۰ درصد  به  اندوخته ها 
این افزایش سرمایه ها، سرمایه شرکت از ۶۱ میلیارد 
ریال در سال 9۳ به 7۵ هزار میلیارد ریال در سال 
99 افزایش یافته است. این افزایش بیش از ۱۲۰۰ 
برابری سرمایه شرکت طی ۶ سال اخیر، منافع بسیار 
است. کرده  محقق  شرکت  ذی نفعان  برای  زیادی 

افزایش سرمایه های انجام  شده عمدتا از محل سود 
انباشته و اندوخته طرح و توسعه بوده و همچنین 
اصالح ساختار مالی صورت گرفته در شرکت به  تبع 
آن، منجر به بهبود نسبت مالکانه و کاهش ریسک 
اعتباری شرکت و تسهیل تامین مالی طرح های آتی 

شرکت نیز شده است.

اقدامات بنیادین در جهت توسعه 
پاالیشگاه تهران در یک نگاه

اساس  بر  سازمان  استراتژیک  اهداف  و  چشم انداز 
نفت  پاالیش  شرکت  استراتژیک  مدیریت  سند 
اساس  بر  اینکه  است. ضمن  گردیده  تبیین  تهران 
بهبود  برنامه هاي  و  پروژه ها  استراتژیک،  اهداف 
سازمان  مأموریت  و  انداز  چشم  اهداف،  با  متناظر 
مي شود.  پایش  ماهیانه  صورت  به  و  شده  تعریف 
در حوزه بهبود کیفیت محصوالت و افزایش تولید 
محصوالت با ارزش افزوده بیشتر مي توان به پروژه 
احداث واحدهاي بهبود کمي و کیفي بنزین اشاره 
و  و مصرف سوخت  انرژي  مدیریت  در حوزه  کرد. 
شهر،  برق  به  اتصال  پروژه  نیز  هزینه ها  مدیریت 
پروژه کاهش مصرف سوخت مایع و جایگزیني آن با 
سوخت هاي ارزان تر و پروژه افزایش راندمان نیروگاه 
گازي )GTG( و جایگزیني آن با نیروگاه قدیمي 
)STG( از دیگر طرح هاي توسعه اي شرکت پاالیش 
نیز  تولید  استمرار  در حوزه  مي باشد.   تهران  نفت 
علي رغم شرایط پاندمي ویروس کووید-۱9 شرکت 
موفق به برنامه ریزي براي اجراي مناسب تعمیرات 
سال  نخست  ماهه   ۶ در  شده  برنامه ریزي  اساسي 
شده است. همچنین پروژه جایگزیني آب شهري با 
آب دریافتي از تصفیه خانه شهر ري نیز در دست 
اقدام مي باشد. طرح احداث واحدهاي تصفیه نفتاي 
سنگین، CCR، کاهش بنزن و اتان زدایي از گاز 
سنگین،  نفتاي  هیدروژني  تصفیه  هدف  با  مایع 
کاهش بنزن موجود در بنزین تولیدي پاالیشگاه و 
افزایش عدد اکتان بنزین نهایي تولیدي پاالیشگاه 
ازمهم ترین اقدامات در دست اجراي شرکت پاالیش 
خرید،  طراحي،  آن  بر  عالوه  مي باشد.  تهران  نفت 
نصب و راه اندازي اکونومایزر هاي بویلر هاي موجود 
راستاي  در  بخار  دیگ هاي  بازده  افزایش  هدف  با 
کاهش مصرف سوخت و کاهش آالینده هاي زیست 
محیطي، پروژه تصفیه آب دریافتي از تصفیه خانه 
هدف  با  پاالیشگاه  در  آن  توزیع  و  تهران  جنوب 
جایگزیني پساب تصفیه شده شهري با آب شهري، 
استراتژیک  مدیریت  سند  برنامه هاي  راستاي  در 
شرکت پاالیش نفت تهران و همچنین احداث واحد 
هگزان  استحصال  منظور  به  هگزان  نرمال  حالل 
ایزومریزاسیون را  نرمال از محصوالت جانبي واحد 
می توان از دیگر طرح هاي توسعه اي شرکت پاالیش 

نفت تهران توصیف کرد.
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در  میانه  فوالد  نقش  به  اشاره  با  میانه  فوالد  مجتمع  مدیر  امرایی  دکتر 
راستای دستیابی به توسعه پایدار گفت: پروژه تأسیس فوالد آذربایجان در 
سال ۱۳۶8 با هدف تولید ۵۵۰ هزار تن انواع محصوالت فوالدی در زمینی 
به مساحت ۴۶ هکتار و در ۳ کیلومتری شهرستان میانه، آغاز و در سال 
۱۳79 به بهره برداری رسید. در ادامه نیز با هدف تکمیل زنجیره تأمین و 
تولید مواد اولیه مورد نیاز خط تولید نورد شرکت فوالد آذربایجان، نسبت به 
احداث مجتمع فوالد میانه در جنوب شرقی شهر میانه و جنب شرکت فوالد 
آذربایجان مشتمل بر دو واحد تولید آهن اسفنجی و فوالد سازی اقدام شد.

از هشت طرح  یکی  میانه  فوالد  اینکه طرح  بیان  با  ادامه  در  امرایی  دکتر 
استانی فوالد و شامل دو فاز احیاء مستقیم و ذوب و ریخته گری می باشد، 

افزود: 
شامل  که  شده  احداث  هکتار   ۳۰ بر  بالغ  مساحتي  در  میانه  فوالد  طرح 

واحدهاي زیر است:
a.  واحد انباشت و برداشت مواد خام )گندله( با ظرفیت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تن 

به ظرفیت اسمي   )PERED( بومی  با تکنولوژی  احیاء مستقیم  b. واحد 
8۰۰ هزار تن در سال جهت تولید آهن اسفنجي

c. یک واحد ذوب و ریخته گري مداوم به منظور تولید ساالنه 8۰۰ هزار 
)EAF( تن در سال جهت تولید شمش فوالدی به روش قوس الکتریکی

تکنولوژی مورد استفاده در بخش احیاء مستقیم طرح فوالد میانه، تکنولوژی 
بومیPERED )Persian Reduction(  می باشد که این تکنولوژی به 
همت و توانایی متخصصان داخلی در مجامع بین المللی ثبت گردیده است. 
واحد احیاء مستقیم و انباشت و برداشت در شهریور ماه سال ۱۳9۶ به بهره 

برداری رسید.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید کارخانه آهن اسفنجی در میانه 8۰۰ هزار 
تن در سال می باشد گفت: وجود خط آهن در مجاورت طرح که منجر به 
کاهش هزینه های انتقال مواد و به دنبال آن کاهش هزینه های تولید شده، 
فاصله کم میانه از سد آیدوغموش و تامین آب مصرفی طرح میانه از سد، 
فاصله حداقلی جهت تامین برق از پست اصلی، وجود واحد نورد در کنار 
به منظور  نورد  امکان شارژ گرم واحد  و  و ریخته گری  احیا، ذوب  مجتمع 
کاهش مصرف انرژی و نزدیکی به قطب صنعتی تبریز و همسایگی ناحیه با 
کشورهای همجوار و امکان صادرات محصول از ویژگیهای بارز مجتمع فوالد 

میانه می باشد.
مدیر مجتمع فوالد میانه با اذعان بر اینکه استفاده حداکثری از ظرفیتهای 
موجود، بهبود فرایندها، مدیریت زمان تولید، تأمین بموقع مواد اولیه مورد 
نیاز، کاهش توقفات و حذف هزینه های غیر ضروری از اهداف برنامه های 
اندازی پروژه فوالد سازی  مجتمع فوالد میانه می باشد، افزود: تسریع راه 
از اهداف مهم ترسیم شده  میانه و استارت پروژه های طرح و توسعه نیز 

می باشد که بحول و قوه الهی و با بکارگیری تمامی ظرفیت های موجود در 
مجتمع فوالد میانه بسترهای الزم برای رسیدن به این دو امر مهم و رشد و 

توسعه پایدار وجود دارد.
وی با اشاره به راه اندازی و شروع بکار واحد فوالدسازی، خاطر نشان کرد در 
طول احداث این واحد برای حدود ۳۵۰ نفر به طور مستقیم و حدود ۱۰۰۰ 
نفر به طور غیرمستقیم و با بهره برداری از آن برای ۵۵۰ نفر به طور مستقیم 

و ۲۰۰۰ نفر به طور غیرمستقیم اشتغال  پایدار ایجاد خواهد شد.
دکتر امرایی در ادامه با اشاره به رشد تولید آهن اسفنجی در مجتمع فوالد 
میانه نسبت به سال گذشته، افزود: این میزان رشد با وجود محدودیت ها، 

تحریم ها و فشارهای دشمنان روی داده است.
امرایی با بیان اینکه علی رغم شیوع ویروس کرونا، با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و حضور حداقلی کارکنان، مجتمع فوالد میانه با کسب رکوردهای 
ساعتی ۱۱۲ تن و روزانه ۲۶9۰ تن و تولید 7۲ هزار و ۱۳7 تن در فروردین 
ماه 99 موفق به ثبت رکورد تولید آهن اسفنجی گردیده بود که با تولید 
۱۱۵ تن در ساعت توانست رکورد تولید روزانه خود را در تاریخ ۳۰ آذر ماه 

99 در بین طرح های هفتگانه فوالدی به ۲ هزار و 7۵8 تن ارتقاء بخشد. 

جدول اشتغالزایی مجتمع فوالد میانه

در زمان بهره برداریدر حال احداثواحدر

اشتغال زایی 
بصورت 
مستقیم

اشتغال زایی 
بصورت 

غیرمستقیم

اشتغال زایی 
بصورت 
مستقیم

اشتغال زایی 
بصورت 

غیرمستقیم

احیاء ۱
مستقیم

۲۰۰8۰۰۵۰۰۱۵۰۰

فوالد ۲
سازی

۳۵۰۱۰۰۰۵۵۰۲۰۰۰

مدیر مجتمع فوالد میانه در پایان با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور 
و به تبع آن در استان آذربایجان شرقی و شهرستان میانه از اهتمام ویژه 
این مجتمع برای جلوگیری و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شهرستان 
مسئولیتهای  به  تعهد  راستای  در  میانه  فوالد  مجتمع  افزود:  و  داد  خبر 
اجتماعی و تعهد به اقدام جمعی مبنی بر تقویت سالمت عمومی و ممانعت 
از شکل گیری زنجیره های انتقال ویروس کوید ۱9 )کرونا(، اقدام به تامین و 

توزیع اقالم زیر نموده است:

كمک های نقدیكمک های غیر نقدیر

مقدارعنوان كاال

لباس ایزوله جهت کادر ۱.
بیمارستان

 ۱۰۵
دست

میلیارد  مبلغ ۱۰  اختصاص 
نصب  و  خرید  جهت  ریال 
در  ساز  اکسیژن  دستگاه 
امام  برکت  بیمارستان 

خمینی) ره(

اجرای عملیات احداث دیوار حائل ۲.
مسئولیت  به  عمل  راستای  در 
اجتماعی و پایش و بهبود مستمر 
زیست  های  شاخص  وضعیت 
آباد  اسالم  روستای  در  محیطی، 

)راه آهن(

 ۱۱۰۰
متر

میلیارد  مبلغ ۱۰  اختصاص 
وسایل  خرید  جهت  ریال 
شامل  اموالی  و  مصرفی 
وسایل جانبی الپاراسکوپی، 
یخچال زیر صفر بانک خون، 
 ،N9۵ دار  فیلتر  ماسک 
عینک  جراحی،  ماسک 
یکبار مصرف، گان و…. به 
بستری  جهت  یکماه  مدت 
کرونایی  بیماران  درمان  و 
درمان  و  بهداشت  به شبکه 

شهرستان میانه

آالت ۳. ماشین  دستگاه   ۴ اعزام 
رسانی  کمک  جهت  سنگین 
مجتمع فوالد میانه به زلزله زدگان 

شهرستان میانه

سایر حمایت های نقدی ۳ ماه
در راستای مبارزه با ویروس 

کرونا
8/۰8۴/۰۵7/۰۰۰ ریال

۱۰۵8۰ مایع ضد عفونی کننده دست۴.
عدد

۱۱۱۶۰ ماسک۵.
عدد

۵۰۰۰ برنج۶.
کیلوگرم

۳۱8۰ بسته معیشتی7.
بسته

مجتمع فوالد میانه
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مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان طی گفت و گویی 
با اهالی رسانه که در حاشیه حضور این ابرشرکت 
نمایشگاه  هفدهمین  در  کشور  شرق  تولیدی 
تهران  در  متافو(  )ایران  متالورژی  بین المللی 
برگزار شد، دیدگاه خود را درباره سیاست گذاری 
راهبردی این مجتمع در آینده صنعت فوالد ایران 

ابراز کرد. 
دکتر کسری غفوری در جمع خبرنگاران با اشاره 
روند  در  مجتمع  این  برانگیز  ستایش  نقش  به 
جامعه  اجتماعی  و  اقتصادی  صنعتی،  توسعه 
پیرامونی خود اذعان کرد: مجتمع فوالد خراسان 
همواره نسبت به سایر مجتمع های تولیدی کشور 
سردمدار توسعه چه در زیر سقف خود و چه خارج 

از آن بوده است. 
نایب رئیس هیئت مدیره مجتمع فوالد خراسان 
در ادامه گفت: اعتقاد من این است که آب نیاز 
اساسی فوالد است و ما نباید در شرایط کنونی با 
فوالد  تولید  در  را  پاکیزه  آب  آن،  فراگیر  بحران 
کشور  آبفای  شرکت  موافقت  با  کنیم.  استفاده 
پسآب شهر نیشابور را به مدت ۲۵ سال در فوالد 
خراسان به کار خواهیم گرفت و مازاد آن را در 
قرار  متقاضیان  اختیار  در  کشاورزی  و  صنعت 
خواهیم داد. ۱۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در این زمینه نیاز داریم که عملیات اجرایی آن به 
زودی آغاز می شود و اجرای آن اشتغال مستقیم 

۱۰۰۰ نفر را تامین می کند. 
طرح  مهم ترین  کرد:  اضافه  ملّی  کارآفرین  این 
توسعه ما که زنجیره تولید ما را از نظر سودسازی 
ارزنده تر می کند، کنسانتره سازی دو ونیم میلیون 
در  حضورم  روز  از  است.  خواف  »سنگان«  تنی 
مجتمع فوالد خراسان قول دادم که آن را به ثمر 
پیمان  وقفه مشکالت  از هفت سال  بعد  برسانم. 
کاری و اداری آن حل شده و کار اجرایی در آن 
این  ما  پیش بینی  است.  شده  آغاز  هم  مجموعه 
است که ۲۴ ماه دیگر بهره برداری طرح دو و نیم 
میلیون تنی کنسانتره سازی سنگان آغاز می شود. 
این  نیاز  مورد  اولیه  مواد  از  آهک  آن  کنار  در 

در  باالیی  ریالی  ارزش  اگرچه  و  است  صنعت 
زمینه تولید ما ندارد ولی عدم تامین آن در فصول 
سرد با دشواری و حتی وقفه در روند تولید همراه 
درصد   ۶۰ تازگی  به  دلیل  همین  به  شود.  می 
خیام  صنعتی  شهرک  در  را  آهک  کارخانه  یک 

خریداری کردیم. 
اشتغال  نفر   ۱۴۰ نیز  سرمایه گذاری  این  با 
توسعه  طرح های  ما  داشت.  خواهند  مستقیم 
دست  در  خراسان  فوالد  سقف  زیر  را  دیگری 
ظرفیت  افزایش  های  پروژه  که  داریم  مطالعه 
تن  ۳/۴میلیون  به  تنی  ۲/۵میلیون  گندله سازی 
احیای مستقیم است  راه اندازی مگا مدول  نیز  و 
که این مدول در ایجاد توازن زنجیره فوالد کشور 
اسفنجی  آهن  تامین  داشت.  خواهد  بسزا  نقشی 
در کشور طی سال های اخیر معضل بزرگی شده 
است و به رغم اینکه طبق قانون باید قیمت آن 
۵۰ درصد قیمت شمش باشد که حدود ۶ هزار 
تومان  تا 8۵۰۰  ماه گذشته  ولی  تومان می شود 
هم افزایش یافت و این نشان دهنده نبود توازن 
مطالعه  حال  در  ما  که  است  فوالد  زنجیره  در 
اسفنجی  آهن  تولید  افزایش  هدف  با  طرح   این 

هستیم. 
مدت  بلند  گذاری  سیاست  ادامه  در  همچنین 
گاز  ملی  شرکت های  با  را  مکاتباتی  نیز  خود 
و  توانیر، سازمان صمت خراسان رضوی  و  ایران 
وزارت صمت انجام داده ایم تا در صورت تامین 
هم  خود  گاز  و  برق  تامین  زمینه  در  زیرساخت 

قدم های تازه ای را برداریم. 
رشد  به  خراسان  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 
بی سابقه سودسازی این صنعت فوالدی در قیاس 
با دیگر فوالدسازی های کشور پرداخت و گفت: 
از نظر  فوالد خراسان بین همه فوالدهای کشور 
حاشیه سود بهترین شرایط را در سال 99 داشت. 
معادل سود سه سال گذشته  در سال جاری  ما 
فوالد خراسان را ایجاد کردیم. دلیل آن هم این 
است که ما با توجه به زیرساخت های این مجتمع 
اولیه  مواد  بهترین  که  اندیشیدیم  را  تمهیداتی 

تهیه  تامین  و  از نظر حمل  بهترین کیفیت  با  را 
کنیم. ما امسال بیشتر مواد اولیه خود را از سنگان 
تامین می کنیم در حالی که در سال های گذشته 
بیشتر کنسانتره و گندله خود را از یزد، همدان، 

کرمان و کردستان می آوردیم. 
امسال با توجه به تفاهم نامه معاون معدنی وزارت 
صمت و ایمیدرو توانستیم بیشتر مواد اولیه خود 
بومی سازی  زمینه  در  کنیم.  تامین  سنگان  از  را 
بهتری  نتایج  و  کرده  بیشتر  را  خود  فعالیت  هم 
مهندس  آقای  تقدیر  به  منجر  که  کردیم  کسب 
جعفری معاون وزیر و رئیس سازمان ایمیدرو از 
همکارانم در فوالد خراسان شد. ما طی دو سال 
را  اولیه  مواد  تامین  و  تولید  رکورد   ۱۱ گذشته 

پشت سر گذاشتیم. 
امروز هم دغدغه ای برای تامین مواد اولیه نداریم 

گام سبز صنعت سرخ 
در تامین بلندمدت 

در حالی که سال های قبل گاهی فقط برای چند 
روز مواد اولیه ما تامین می شد. 

های  دیدگاه  تشریح  به  سپس  غفوری  کسری 
خود درباره آینده عرضه مقاطع فوالدی در بورس 
اعتقاد جدی  من  کرد:  نظر  ابراز  و  پرداخت  کاال 
دولتی  نیمه  و  دولتی  شرکت های  همه  که  دارم 
اقتصاد  چرخ  گرداندن  جز  هدفی  خصوصی  و 
در  تصمیمی  قرارست  اگر  بنابراین  ندارند  کشور 
صنعت فوالد گرفته شود، شایسته است که چهار 
یعنی مبارکه، ذوب آهن،  بزرگ کشور  فوالدساز 
فوالد خراسان و فوالد خوزستان هم در اخذ آن 
مشارکت کنند چرا که توقع دارند ما هم از اجرای 

آن تصمیم ها حمایت کنیم.
ما  باشد،  جمعی  خرد  به  توجه  با  تصمیمی  اگر 
ایران  ابتدا  داریم  دوست  چون  می کنیم  حمایت 
ساخته شود و در کنار آن بتوانیم صادرات خود 
این دستورالعمل منجر  انجام دهیم. متاسفانه  را 
امسال ۴9 درصد کاهش  فوالد خراسان  شد که 
صادرات شمش و نیز ۳9 درصد کاهش صادرات 
میلگرد و در مجموع ۴۵ درصد از صادرات خود 
را به نسبت دوره مشابه سال گذشته شاهد باشد. 
اگر  که  داشتیم  سودسازی  درصد   99 امسال  ما 
این ۴۵ درصد کم نمی شد در ارزآوری کشور طی 
دوره تحریم و نیز سودسازی شرکت می توانست 

بسیار مفید باشد. 
آقای   که  سعدمحمدی  آقای  انتخاب  به  توجه  با 
را  ایشان  محترم صمت  وزیر  رزم حسینی  دکتر 
کردند  انتخاب  خویش  معدنی  معاون  عنوان  به 
دانیم  می  کشور  فوالدی  بدنه  از  را  ایشان  و 
صمیمانه ابراز امیدواری می کنم که در ادامه راه 

این معضالت با دیدگاه ایشان مرتفع شود. 

مدیرعامل فوالد خراسان سپس تاکید کرد: تمام 
محصوالت فوالدی خود را به صورت ۱۰۰ درصد 
هدف  با  میلگرد  درصد   9۰ و  تولیدی  شمش 

کنیم.  می  عرضه  کاال  بورس  در  بازار  از  حمایت 
۱۰ درصد دیگر میلگرد را به صورت تهاتر با توانیر 
در قبال تامین برق خود عرضه خواهیم کرد. این 
درحالی ست که قانون ما را به عرضه ۶۰ درصد 

محصول میلگرد بورس کاال مکلف کرده است. 
دکتر غفوری در بخشی از این مصاحبه به شرایط 
دشوار کنونی از دو نظر محدودیت های ناشی از 
شیوع همه گیری کووید-۱9 و نیز محدودیت های 
اشاره  خاموشی ها  اعمال  با  گاز  و  برق  تامین 
کل  بین  در  که  می کنم  فکر  کرد:  تصریح  و 
صنایع  تمام  بین  در  حتی  و  کشور  فوالدسازان 

کشور سال سختی را پشت سر گذاشتیم. 
طی  کشور  در  که  بودیم  فوالدی  صنعت  تنها 
فروردین امسال تعطیل شدیم زیرا سرعت شیوع 
و  بود  زیاد  رضوی  خراسان  و  نیشابور  در  کرونا 
این  با  مقابله  و  همکاران  حفظ سالمت  برای  ما 

بیماری  ۲۳ روز این مجتمع را در نیشابور تعطیل 
کردیم. سپس تا آماده سازی کوره ها انجام شود 

فروردین را از دست دادیم. 
اتفاقی تلخ که صنعت ما را در معرض آسیب قرار 
داد، قطعی گاز ۵۰ روزه در فوالد خراسان و ۱۴ 
برق  مجدد  قطعی  نیز  و  تیر  در  برق  قطعی  روز 
در زمستان امسال به مدت ۲۰ روز بود. با توجه 
به اینکه فوالد خراسان از گندله سازی تا احیا و 
توقف هر واحد  را دارد،  تولید  نورد همه زنجیره 
منجر به وقفه سایر واحدها می شود. گندله سازی 

با قطع گاز دچار مشکل شد.
گاز  قطع  خاطر  به  هم  اسفنجی  آهن  تولید   
توانستیم  الزم  تمهیدات  با  ما  و  شد  وقفه  دچار 
آهن اسفنجی را از سایر نقاط کشور با هزینه ای 
نشود.  متوقف  تولید  تا  کنیم  تامین  سنگین تر 
مشکالت  این  رو  پیش  های  سال  در  امیدواریم 

برطرف شود. 
وی همچنین تامین قطعات الزم صنایع را یکی 
از چالش های تولید ارزیابی کرده و گفت: همواره 
در خصوص واردات قطعاتی که امکان بومی سازی 
آن نیست، مقررات سرسختانه گمرکی و نیز انبوه 
کند،  صادر  باید  صمت  سازمان  که  مجوزهایی 

محدودیت ایجاد کرده است. 
با وجود آقای مس فروش رئیس سازمان صمت 
مردان  صنعت  از  یکی  که  خود  رضوی  خراسان 
از  بهتری  انداز  چشم  امیدواریم  ست،  فوالدی 
در  امسال  ما  باشیم.  داشته  رو  پیش  را  گذشته 
نداشتیم  مشکلی  هیچ  قطعات  انبارش  و  تامین 
هدف  با  بومی سازی  در  که  کنیم  می  تالش  و 
مهم تری  قدم های  ارز  خروج  از   جلوگیری 

برداریم. 

««««

««««

تامین آهن اسفنجی در کشور 
طی سال های اخیر معضل بزرگی شده است
 و به رغم اینکه طبق قانون باید قیمت آن
 50 درصد قیمت شمش باشد که حدود

 6 هزار تومان می شود ولی ماه گذشته تا 
8500 تومان هم افزایش یافت و این نشان 
دهنده نبود توازن در زنجیره فوالد است که 
ما در حال مطالعه این طرح با هدف افزایش 

تولید آهن اسفنجی  هستیم

سرمایه گذاری بزرگ 1100 
میلیارد تومانی »فوالد خراسان« 
در تکمیل و توسعه فاضالب 
شهری با ایجاد اشتغال مستقیم 
برای 1000 نفر
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سال نو مبارکسال نو مبارک

پاژ ضمن  آرین  ورق  صنعت  شرکت  عامل  مدیر 
ابراز امیدواری درخصوص بهره برداری از فازهای 
توسعه ای این شرکت در سال پیش رو گفت: به 
دلیل تشدید تحریم ها و مشکالت پیش آمده در 
حوزه تامین مواد اولیه این شرکت صنعتی فقط 

با ۱۵درصد ظرفیت تولید خود فعالیت می کند.

به گزارش شما و اقتصاد، محمد مهدی یارجانلی 
درباره  پاژ  آرین  ورق  عامل شرکت صنعت  مدیر 
ورود این شرکت به بازار سرمایه گفت:  در زمینه 
یک  گفتیم  را  این  همیشه  ما  کاال  بورس  با  کار 
سیستم صحیح و درست قطعا میتواند برای کشور 
ما در عرصه مدیریت بازار موثر باشد اما مشروط 
و  عرضه  مبنای  بر  ما  بازار  مدیریت  اینکه  به 
تقاضای واقعی و تحریک به افزایش سرانه مصرف 
به  باشد  خارجی  بازار  سهم  افزایش  همینطور  و 
را  محصوالت  و  مواد  ما  است  قرار  دیگر  عبارت 
تولید و عرضه کنیم به شرط اینکه برای کشور با 

ارزش افزوده همراه باشد.

برای  بین  این  در  باید  کرد:  تاکید  یارجانلی   
مصرف  سرانه  رشد  بحث  نیز  و  صادرات  بحث 
داخلی فوالد فکری بشود برای پیشبرد این مهم 
به  زنجیره ی توزیع، زنجیره ی مدیریت بازار و 
عرضه تقاضا و همینطور یک زنجیره ی صحیح در 
این  تحقق  اما  داریم،  احتیاج  کاال  گردش  بحث 
مهم مستلزم بکارگیری مکانیزم درست و صحیح 
است که یکی از قدیمی ترین مکانیزم ها در بازار  

بحث عرضه و تقاضا بوده است.
مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ ادامه داد:  

بورس کاال در مدیریت و شفاف کردن بازار و نیز 
بحث گردش بین خریدار و فروشنده بسیار حائز 
اهمیت است، بر همین اساس میتوانیم بورس کاال 

را به یک ابزار قدرتمند تبدیل کنیم.

وی یادآور شد: زمانی که قیمت منطقی و فاصله 
و محصول  اولیه  مواد  و  کاال  بین  منطقی  قیمت 
روی  که  افزوده ای  ارزش  بر  منطبق  شده  تولید 
کننده  تولید  باشه  نداشته  وجود  شده  کار  اون 
دلسرد می شود و این امر به کاسته شدن از حجم 
منجر  عوامل  این  همه  میشود،  منجر  محصول 
در  و  شود  می  قیمت  افزایش  و  کاال  کمبود  به 
نهایت به شکل گیری بازارهای سیاه و امثال آن 

می انجامد.

وی با بیان اینکه در حوزه مواد اولیه نیز همین 
سری  یک  چانچه  داد:  ادامه  است،  صادق  امر 
این  و  باشد  داشته  وجود  دار  شناسنامه  شرکت 
شرکت های شناسنامه دار بتوانند با یک قوانین 
منطقی و درست و با یک سیستم قیمت گذاری 
عادالنه منصفانه و منطبق بر ارزش کاال و ارزش 
عاملی  امر  این  کنند  کار  تولیدی  فرایند  افزوده 
اولیه  مواد  بازار خرید  به سمت  بود همه  خواهد 

روی آورند.

مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ با تاکید 
بر ایجاد مدیریت عرضه و تقاضا  شفاف در بورس 
داشت  توجه  باید  نخست  مرحله  در  افزود:  کاال، 
که قوانینی که وضع می شوند چه میزان مفسده 
انگیز هستند و در چه میزان در شفافیت این بازار 

بازار  که  است  این  مهم  نکته  کنند.  می  کمک 
بورس شفاف دقیق و منصفانه قابل دفاع است.

از  یارجانلی اضافه کرد: بیشترین مراوادت کاری 
نظر محصوالت در حوزه ورق سرد با فوالد مبارکه 
و فوالد غرب آسیا است؛ در بحث ورق گالوانیزه 
با شرکت های تابعه فوالد مبارکه در حال تعامل 
و همکاری هستیم؛ همچنین با شرکت توان آور 
از  محصوالت  از  دیگر  برخی  حوزه  در  نیاز  آسیا 

جمله قلع اندود در تعامل هستیم.

دغدغه ای  را  پاژ  آرین  ورق  شرکت  دغدغه  وی 
که  شرکت هایی  اساسا  گفت:  و  برشمرد  ملی 
نهایت  تامین کننده و مصرف کننده هستند در 
امر به یکدگیر برای ادامه فرآیند عرضه و تقاضا 
به یکدگیر نیاز دارند به عبارت دیگر بازار  بر پایه 
تعامل اصولی و منطقی همین شرکت ها است.اما 
سوال این است که آیا این تعامل بین شرکت های 
انجام  حال  در  خوبی  به  کننده  مصرف  و  تامین 

مدیر عامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ در گفتگوی اختصاصی با شما و اقتصاد:

بهره برداری از فازهای توسعه ای 
شرکت صنعت ورق آرین پاژ در سال آینده

فرآیند  این  متاسفانه  گفت  باید  پاسخ  در  است؟ 
علت  و  نیست  پیشروی  حال  در  باید  که  آنطور 
آن نیز فقط محدود به عملکرد یک شرکت خاص 
قوانین  و  مسایل  از  بسیاری  که  چرا  نمی شود 

مختلف در این خصوص اثرگذار است.

افزود:  پاژ  آرین  ورق  صنعت  شرکت  مدیرعامل 
شرایط  تواند  می  که  دارد  وجود  هایی  اندیشه 
بهتری را در این بازار رقم بزند بر همین اساس به 
یک اتاق فکر خوب درباره قیمت گذاری، مدیریت 
صادرات، برندینگ و ...به دور از سیاسی کاری و 

هیاهو نیاز داریم.

های  شرکت  موثر  حضور  بر  تاکید  با  یارجانلی 
بین  این  در  داد:  ادامه  فکر،  اتاق  این  در  بزرگ 
نیاز است افراد صاحب فکر و اندیشه را از صنایع 
مرتبط در سطوح مختلف برای همکاری در این 
اتاق فکر دعوت کنیم و از ایده ها و راه کارهای 
آنها بهره کافی را ببریم؛ توجه محض به خواسته 
در  فعال  های  شرکت  از  محدودی  تعداد  نظر  و 
این عرصه بی تردید نمی تواند پاسخگوی منافع 

کشور در سطح ملی باشد.

مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه آیا تحریم ها تاثیر منفی 
بر عملکرد این شرکت داشته است؟ گفت: حدود 

8۰ تا 8۵ درصد ظرفیت تولید این شرکت خالی 
است؛ این شرکت به دلیل عدم تامین مواد اولیه 
در بهترین حالت با ۱۵درصد ظرفیت کار می کند؛ 
چه  با  تواند  می  موضوع  این  که  است  مشخص 
به  مربوط  فقط  آن  اثرات  و  باشد  همراه  تبعاتی 
شرکت نمی شود بلکه فعالیت و عملکرد مشتریان 

این شرکت را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
یارجانلی با بیان اینکه شرکت صنعت ورق آرین 
پاژ یک شرکت صادرات محور است، ابراز داشت: 
بر اساس علوم بازار شناشی و علوم مدیریت بازار 
توانمند  بسیار  شرکت  این  الملل  بین  و  داخلی 

است ضمن اینکه این شرکت به لحاظ محصوالتی 
قرار  مطلوبی  جایگاه  در  نیز  می کند  تولید  که 
دارد و صادرات محور است اما هم اکنون به دلیل 
شرکت  این  اینکه  رغم  علی  آمده  پیش  شرایط 
صادرکننده برتر استان بوده اما در ۲ سال اخیر 

در حوزه صادرات با محدودیت روبرو بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته افق چشم انداز این شرکت تا سال ۲۰۲۵، 
توسعه ای  فاز  چهار  از  بهره برداری  و  راه اندازی 
باید  تاکنون  این هدف گذاری  اساس  بر  که  بود 
به  متاسفانه  اما  می رسید  بهره برداری  به  ۲فاز 
فاز آن  دلیل مشکالتی که وجود دارد فقط یک 
به نتیجه رسیده است. امید است در سال آینده 
دوفاز دیگر مربوط به لوله و پروفیل خودرو و نیز 
بلندینگ می شود را به بهره برداری و سرانجام 

برسانیم.

به  پاژ  آرین  ورق  صنعت  شرکت  مدیرعامل 
بازار بورس  به  برای ورود  این شرکت  برنامه های 
در  این شرکت  و گفت: حضور  کرد  اشاره  سهام 
بازار سهام عام را به پس از اجرای فازهای توسعه 
ای موکول کرده ایم، هم اکنون با توجه به شرایط 
موجود که مربوط به تامین مواد اولیه و صادرات 
می شود، تصمیم بر این است که برنامه ای برای 

ورود به این عرصه نداشته باشیم.

ها  شرکت  مشکل  علل  از  یکی  گفت:  یارجانلی 
در بازار بورس این است که این شرکت ها ساز و 
کار اصولی و منطقی را برای ورود به این عرصه 
پاژ  آرین  ورق  صنعت  شرکت  نکرده اند،  رعایت 
برای این مهم استراتژی ویژه ای را تعریف کرده 
و عجله ای برای این ورود به این عرصه ندارد چرا 
که تاکید دارد سرمایه مردم امانت است و باید در 

بهترین حالت امانت دار این سرمایه باشد.

از نمایشگاه بومی سازی در  ارزیابی خود  وی به 
صنعت فوالد )ایران متافو(  پرداخت و خاطرنشان 
اخیر  یکسال  طی  که  معضالتی  از  یکی  کرد: 
ها  بین شرکت  ارتباط  که  است  این  دارد  وجود 
برگزاری  برگزاری  تردید  بی  است،  یافته  کاهش 
نمایشگاه حتی در شرایط کرونایی با نتایج مثبتی 
همراه است چرا که موجب تعامل بیشتر بین این 

شرکت ها می شود.

یادآور  پاژ   آرین  ورق  مدیرعامل شرکت صنعت 
با  تعامالت  حوزه  در  مثبت  فعالیت  چند  شد: 
انجام  بومی سازی  افزار معرفی  نرم  شکل گیری 
شده است اما امید است زمانی در کشور مفهوم 
هایپرمارکت تخصصی شکل بگیرد و به دنبال آن 
لوازم جانبی  نیز هایپرمارکت تخصصی خودرو و 
آن مطرح شود. در بحث صادرات پیشنهاد تشکیل 
انجمن فوالد ایران مطرح است و امیدوار هستیم 
و  روز  تفکرات  از  استفاده  با  و  اندیشی  هم  با 
جدید یک برند مناسب برای صادرات محصوالت 
 ایران در حوزه فوالد در اختیار بازار جهانی قرار 

دهیم.

««««

««««

زمانی که قیمت منطقی و فاصله
 قیمت منطقی بین کاال و مواد اولیه 

و محصول تولید شده منطبق 
بر ارزش افزوده ای که روی اون کار شده 

وجود نداشته باشه تولید کننده 
دلسرد می شود و این امر به کاسته شدن

 از حجم محصول منجر میشود 
همه این عوامل منجر به کمبود کاال 

و افزایش قیمت می شود 
و در نهایت به شکل گیری بازار های سیاه 

و امثال آن می انجامد
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قرار گرفتن  دلیل  به  آزاد  مناطق  اقتصاد:  و  شما 
در بخش های مرزی کشور می توانند اهرمی برای 
توسعه اقتصادی و صنعتی کشور محسوب شوند و 
زمینه ورود به بازارهای جهانی را از طریق تولید، 

صادرات و سرمایه  گذاری فراهم کنند.
رشد  و  توسعه  آزاد،  مناطق  ایجاد  اصلی  هدف 
اقتصادی از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
در حوزه تولید و صادرات است؛ در ایران، سرمایه  
گذاری خارجی هدف اصلی سرمایه  گذاری است و 
این مسئله را می  توان از قانون و مقررات تسهیل 
در  و سرمایه گذار خارجی  و خروج سرمایه  ورود 
به طور کلی  بنابراین،  برداشت کرد.  آزاد  مناطق 
به  ناظر  آزاد  مناطق  ایجاد  فلسفه  گفت  می توان 
جذب سرمایه های خارجی در حوزه های تولید و 
انتقال  صادرات بوده که به تبع آن اهدافی نظیر 
بازارهای  در  حضور  و  اشتغالزایی  تکنولوژی، 
ماهیت  است،  جهانی محقق خواهد شد. گفتنی 
پیدایش مناطق آزاد بر پایه سه رکن اصلی جذب 
و  کاال  صادرات  و  تولید  خارجی،  سرمایه گذاری 

خدمات شکل گرفته است.
مختلفی  راهکارهای  و  محورها  صادرات،  توسعه 
افزایش کیفیت و کمیت محصول یکی  دارد که 
توان  افزایش  اینکه  ضمن  است؛  محورها  این  از 
از  داخلی  صنعتی  واحدهای  تولیدات  و  رقابتی 
طریق توسعه صنایع و سرمایه  گذاری های جدید 
جهت ورود فناوری یکی از مباحث مهم در توسعه 
صادرات است. بیش از سه دهه پیش، مناطق آزاد 
بر بنیاد نگرش های برون نگر ؛ مبتنی بر مزیت ها و 
فرصت های اقتصادی، قابلیت دسترسی به بازارهای 
مصرف و با هدف گسترش صادرات، شکل گرفتند. 
در کشور ما نیز با توجه به حضور کمرنگ اقتصاد 
آزاد  مناطق  ایجاد  رقابت جهانی؛  عرصه  در  ملی 
به عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت های 
از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و 
ارتقای جایگاه اقتصادی کشور مورد توجه و تاکید 

سیاست گذاران نظام اقتصادی کشور قرار گرفت.
باید تاکید داشت، مناطق آزاد نقش بارز و مهمی 
اقتصاد مقاومتی دارند؛ چرا  که  در تحقق اهداف 
درخصوص  آزاد  مناطق  ظرفیت های  و  قابلیت ها 
تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین رشد و توسعه 

اقتصادی کشور بسیار باال است.
طور  به  ایران  آزاد  مناطق  عملکرد  ارزیابی  برای 
اهداف  براساس  مناطق  این  عملکرد  معمول 
اصلی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اقتصاد 

مقاومتی، مورد بررسی قرار می گیرد.

عملکرد مناطق آزاد در سال  99  
ابتدایی سال  99 رشد در زمینه های  در 9 ماهه 

توسعه  دانش بنیان،  شرکت های  جذب 
تعداد  و  تولیدات  توسعه  و  داخلی  سرمایه  گذاری 
واحدهای تولیدی فعال، صورت گرفته است؛ هر 
چند به دلیل مشکالت ناشی از تحریم ها رشد در 
توسعه صادرات  و  زمینه سرمایه  گذاری خارجی 

غیرنفتی به خارج کشور کاهش یافته است. 
سال   نخست  ماهه  نه  در  شده  اعالم  آمار  طبق 
و  بنیان  دانش   شرکت های  جذب  زمینه  در   99
آنچه  به  نسبت  درصدی   ۱۵۶ رشد  شاهد  فناور 
مورد ابالغ قرار گرفت، بوده ایم؛ این میزان، شامل 
سطح  در  دانش بنیان  شرکت   ۱۵۶ تاسیس    
مناطق آزاد کشور است. این رقم نسبت به سال 

98 درصد اندکی رشد داشته است. 
همچنین در زمینه سرمایه  گذاری داخلی، در سال 
99 رشد ۱۲8 درصدی نسبت به سال  98 داشته 
و نسبت به آنچه که هدف ابالغی بوده رشد ۱۳۱ 

درصدی داشته است.
اما درخصوص توسعه سرمایه  گذاری خارجی آنچه 
هدف ابالغی بوده، ۲۱۱ میلیون دالر است که ۱۵۳ 
میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی حاصل شد و 
این میزان نسبت به سال  98 کاهش یافته است. 
واقعیت آن است که جذب سرمایه گذار خارجی در 
مناطق آزاد تابعی از ریسک پذیری سرمایه  گذاری 
در کشور است. نباید انتظار داشت تا هنگامی که 
بتوان  است،  باال  در کشور  ریسک سرمایه گذاری 
به جذب گسترده سرمایه خارجی در مناطق آزاد 
ایران،  آزاد  باید پذیرفت که مناطق  یافت.  دست 
برخی فرصت ها، مزیت ها و توانمندی ها را به دلیل 
برخی کارشکنی های دشمنان را از دست داده اند.

نیز  غیرنفتی  توسعه صادرات  است،  ذکر  به  الزم 
بوده  با کاهش رشد روبر و  همچنان در سال  99 
فرماندهی  توسط  ابالغی  هدف  مورد  آنچه  است 
میلیون دالر  است ۱۰۰۰  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
تحقق  دالر  میلیون  میزان ۵8۳  این  از  که  بوده 
یافته است؛ یعنی تحقق هدف ۵8 درصدی صورت 
به سال گذشته، عملکرد  نسبت  البته  گرفته که 

نسبی تنها ۶۳ درصد بوده است. 
تعداد  و  تولیدات  توسعه  است،  ذکر  به  الزم 
به همت مسووالن رشد  فعال  تولیدی  واحدهای 
۱۱۵ درصدی نسبت به آنچه هدف ابالغی بوده، 
داشته است؛ این رقم ۱۶۰9 واحد تولیدی در سال 
 99 بوده است. در حالی که سال  98، ۱۲8۲ واحد 
تولیدی فعال ایجاد شده است و این نشان از رشد 

۱۲۶ درصدی در سال 99 دارد. 

ارزیابی عملکرد مناطق آزاد 
از سال  95 تا 99

اما در ارزیابی کلی باید گفت که بر اساس گزارش 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

ابالغیه  اهداف  کارشناسی  بررسی  همچنین  و 
خوشبختانه  مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
مناطق آزاد دستاوردهای مطلوبی در حوزه اقتصاد 
مقاومتی کسب کرده و همچنین در دستیابی به 
اهداف خود موفق عمل کرده اند. یکی از زمینه های 
به  آزاد  مناطق  رسیدن  درخصوص  ذکر  قابل 
اهداف تعیین شده، حوزه ارتقاء و انتقال فناوری 
از  پیشرفته در مناطق آزاد بوده است. این رونق 
سیاست های  ابالغ  شروع  با  همزمان  سال ۱۳9۵ ، 

اقتصاد مقاومتی بوده است. 
در  دهد  می  نشان  آزاد  مناطق  دستاوردهای 
وسیع  رشد  شاهد   ۱۳99 تا  سال های  ۱۳9۵ 
رونق  و  فناوری  انتقال  شرکت های  و  مراکز 
بوده ایم  این مناطق  فناورانه در  کسب و کارهای 
و موفقیت مناطق آزاد در این حوزه بسیار فراتر 
از اهداف پیش بینی شده بوده است؛ این رشد در 
شرایطی اتفاق افتاده است که به دلیل مشکالت 
ناشی از کرونا و همچنین تحریم های بین المللی 
می رسد  نظر  به  است.  شده  محقق  کشور،  علیه 
تعامل  همکاری  موفقیت،  این  عامل  مهمترین 
متولیان مناطق آزاد و مشارکت بخش  خصوصی 
در تعامل با متولیان و تصمیم گیران فناوری کشور 
در جهت هم افزایی و همکاری بوده است و حاصل 
این همراهی و شراکت، توسعه و رونق فناوری های 

نوین در مناطق آزاد کشور بوده است. 
ابتدایی  بررسی عملکرد سال های  ۱۳9۵ تا 9ماه 
با  همکاری  روند  می دهد  نشان  سال ۱۳99 
کشورهای منطقه در بخش تجارت و صادرات و 

صادرات مجدد در مسیر مطلوبی بوده است.
که  است  نمایان  شده،  ارائه  آمارهای  بر اساس 
عملکرد مناطق آزاد در حوزه رونق کس ب و کار 
نسبت به آمارها در داخل کشور، رشد نسبتا قابل 
قبولی را به جهت راه اندازی واحدهای تولیدی در 
این مناطق داشته اند.گزارش دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می دهد رویکرد 
به گذشته به سمت و سوی  این مناطق، نسبت 
گرایش  منطقه  کشورهای  با  همکاری  و  تعامل 
بیشتری نشان می دهد؛ حجم تبادل کاال و صادرات  
مجدد و افزایش همکاری های گردشگری به ویژه 
در ابتدای ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، رشد 
قابل توجهی داشته است. در سال 98 و سالجاری 
به لحاظ شیوع ویروس کرونا متاسفانه مناطق آزاد 
همانند سایر کشورهای جهان از ارزآوری ناشی از 
ارائه  آمارهای  به  نگاهی  بوده اند.  محروم  توریسم 
توسعه  درک  با  آزاد  مناطق  می دهد  نشان  شده 
افزایش  را  خود  درونی  ظرفیت های  برون گرایی، 
داده  و همت بیشتری برای توسعه سرمایه گذاری 
صادرات  و  صادرات  خصوصی  بخش های 
کار  به  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  نیز  و    مجدد 

گرفته اند. 
محوله  ماموریت های  استنباط  با  آزاد  مناطق 
در  مناسبی  عملکرد  مقاومتی،  اقتصاد  حوزه  در 
زمینه های مختلف داشته اند؛ اگر دولت تسهیالت 
درون  فرآیندهای  سازی  استاندارد  برای  را  الزم 
سازمانی و حذف ضوابط اضافی و دست و پاگیر 
در جهت رونق مناطق آزاد را در دستور کار قرار 
عملگرا  و  رویکردی شفاف  با  مناطق  این  و  دهد 

طرح های قابل سرمایه گذاری را به صورت حرفه ای 
و تاثیرگذار به متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق 
عملکرد  در  بیشتر  موفقیت  شاهد  کنند،  معرفی 
مناطق آزاد در حوزه اقتصاد مقاومتی خواهیم بود. 

مناطق آزاد فارغ از موقعیت های جغرافیایی کشورها 

می  توانند مکمل یکدیگر بوده و روندی متفاوت از 
مناسبات داخلی کشورها را داشته باشند. صادرات 
با  ارتباط  برقراری  و  ایران  آزاد  مناطق  از   مجدد 
که  است  اهمیت  حائز  نظر  این  از  سایر کشورها 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در گزارش خود 
به آن اشاره کرده است به طوری که شاهد رشد 
۳۰ درصدی افزایش صادرات  مجدد در سال شروع 
اقتصاد مقاومتی بوده ایم و خوشبختانه باید گفت 
اوج  در  رقم 9۴۱میلیون دالر در سال ۱۳99  که 
بحران کرونا و شرایط سخت تحریم، رقم قبولی 

برای رشد صادرات  مجدد بوده است. 
داخلی  سرمایه های  جذب  به  تمایل  همچنین 
اعالم  و  مقاومتی  اقتصاد  شروع  سال های  از 
ابالغی، رونق خوبی در مناطق آزاد  سیاست های 
به وجود آورده است؛ جذب رقم ۱۳۱۰7۴میلیارد 
می  دهد  نشان  کشور،  داخل  در  سرمایه  ریال 
ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه  که 
اقتصادی و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد، 
همت و هدفگذاری نسبتا خوبی در جهت جذب 

سرمایه گذاران داخل کشور داشته اند.

توسعه  تولیدات یا همان افزایش واحدهای تولیدی 
به  می دهد؛  نشان  را  رشدی  به  رو  روند  فعال، 
واحدهای  تعداد  است  آمده  آمار  در  که  صورتی 
۱۲8۳واحد  حدود  سال ۱۳98  در  فعال  تولیدی 
پیدا  افزایش  ۱۶۰9واحد  به  سال ۱۳99  در  بوده 
مورد  این  در  شده  محقق  اهداف  و  است  کرده 

۱۱۵درصد است. 
آنچه از آمار و ارقام ارائه شده در گزارش مناطق 
آزاد مشاهده می  شود؛ بیانگر این موضوع است که 
درک معقوالنه ای از استراتژی توسعه در مناطق 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  ابالغ  از  پس  آزاد 
صورت گرفته است که نسبت به گذشته عملکرد 
بهتری داشته است. تمرکز بر صادرات و صادرات 
و  نوین  فناوری های  از  بهره گیری  و  شدن   محور 
شرکت های  توسعه  و  فناوری  انتقال  پیشرفته، 
و  کاال  صادرات  و  تولید  گسترش  بنیان،  دانش  
خدمات بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته 

است. 
اقتصاد  آغاز  با  همزمان  که  دیگر  ارزنده  حرکت 
حوزه  بر  تاکید  است،  گرفته  صورت  مقاومتی 
مناطق  اهداف  کردن  عملیاتی  و  کیفی  افزایش 
این مناطق بوده  آزاد به جای توسعه جغرافیایی 
است؛ این چرخش جهت گیری هر چند کمی دیر، 
صورت گرفته است اما چرخشی مثبت و نگرشی نو 
در توسعه مناطق آزاد در راستای رونق بیشتر در 
جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد 

بود.

شما و اقتصاد گزارش می دهد:

رشـد و توسعه اقتصـادی کشـور
در گرو توجه به مناطـق آزاد  

آمنه شهیدی

««««

««««

مناطق آزاد نقش مهمی 
در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور 

دارند و از این رو باید بیشتر 
مورد توجه مسووالن قرار بگیرند 
و همچنین، ظرفیت های مناطق آزاد 
درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی 
و رشد و توسعه اقتصادی کشور 

بسیار باال است.
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سال نو مبارکسال نو مبارک

مرز ریمدان كه اخیرا بازگشایي شد، چه سهمي 
در تبادالت تجاري چابهار و گوادر دارد؟

عموما از ریمدان به عنوان مرز بین چابهار و گوادر یاد 
مي شود، اما ریمدان نه تنها معبري مهم و پل بین دو 
نقطه ترانزیتي خاص یعني چابهار و گوادر است که مرز 
استراتژیک ایران و پاکستان به شمار مي رود. مرزي 
که مي تواند حجم باالیي از تبادالت بین دو کشور را 

محقق کند. 
جمعیت دو سوي مرز ریمدان چنان ظرفیت عظیم 
و گسترده اي است که در صورت به فعلیت  رسیدن، 
حجم تبادالت از این مرز مي تواند بیشتر از کل حجم 
باشد.  ایران  مرزي  مبادي  دیگر  در  تجاري  مراودات 
به این معنا که حجم مراودات در ریمدان بیشتر از 
ریمدان  باشد.  کشور  مرزهاي  کل  مبادالت  مجموع 
نفري  میلیون   ۲۱۵ مصرفي  جامعه  به  ورود  دروازه 
پاکستان است. کشوري که به تنهایي پرجمعیت تر از 
تمام همسایگان ایران است. ورود به پاکستان همان 
ایراني مي دهد که  فرصتي را به تولیدکننده و تاجر 
به عنوان مثال همزمان وارد ترکیه، عراق، افغانستان، 

آذربایجان، کویت و ترکمنستان شود. 
با این ظرفیت باال، چرا تاكنون به این معبر مهم 
هیچ  این  از  پیش  آیا  است؟  شده  كم توجهي 

احساس نیازي به مرز رسمي ریمدان نبود؟
ریمدان از گذشته هاي دور محل تبادل اقوام دو سوي 
مرز بوده و مردم منطقه همیشه توجه خاصي به این 
نقطه داشته اند. طي سال هاي ۶7 و ۶8 صحبت هایي 
رسمي  مرز  یک  عنوان  به  ریمدان  اینکه  بر  مبني 
افتتاح شود، صورت گرفت و این نیاز در سي و اندي 
اینکه در سال  تا  سال قبل هم به خوبي دیده شد. 
۶8 ایران و پاکستان ها تفاهمنامه اي امضا کردند که 
به واسطه آن ماشین ها ایراني بدون دریافت برگه هاي 
تردد و مناسبات خاصي مي توانستند تا ۶۰ کیلومتر در 
خاک پاکستان تردد داشته باشند و بالعکس این امکان 
براي خودروهاي پاکستاني فراهم شد. این تفاهمنامه 
این  فراهم کرد.  را  تبادل کاال در سطح خرد  امکان 
فعالیت  دلیل  به  ناامني هایي  که   8۴ سال  تا  شیوه 
به  سپس  و  بود  برقرار  پیش آمد  ریگي  عبدالمالک 
دلیل تامین امنیت، مرز بسته شد و این مرز که روزي 
انتظار مي رفت، مرزي بین المللي شود به کل تعطیل 

شد. بسته شدن مرز ریمدان امکان دسترسي تجار و 
تولیدکننده ایراني را به بازار بزرگ و بکر پاکستان به 
کل از بین برد و تجار ایراني هاي امکاني براي ورود به 

بازار پاکستان نداشتند. 
رویه  پاكستان  ظاهرا  چطور؟  پاكستاني  طرف 

دیگري را در قبال مرز ریمدان داشته است؟
برنامه تجاري  این مرز  مقابل پاکستان همواره براي 
۱۰سال  از  چنانکه  است.  داشته  جدي  ترانزیتي  و 
فزوني  گوادر  در  اقتصادي چین  فعالیت  گذشته که 
یافته، پاکستان برنامه مشخصي هم براي مرز ریمدان 
داشته و در منطقه اي مرزي ریمدان که در پاکستان 
گبد نام دارد، تاسیسات قابل توجهي راه اندازي کرده 
است. چراکه چین به ایران به عنوان یک گذرگاه مهم 
و هم مرز با پاکستان توجه دارد و ریمدان راه ورود و 

عبور از ایران است. 
كه  باشد  ایران  نقطه  خاص ترین  شاید  چابهار 
به دلیل گره خوردن منافع ترانزیتي كشورهاي 
همسایه، شامل تحریم ها نمي شود. آیا ریمدان 

هم در این زمینه نقشي دارد؟
دقیقا مزیت دیگري که ریمدان دارد، نزدیکي با بندر 
گوادر و تسهیل تجارت در شرایط تحریم است. در 
برهه اي که شاید ورود کشتي ها به چابهار با مشکل 
مواجه شود، کشتي هاي تجاري به راحتي وارد گوادر 
مي شوند و از گوادر با طي تنها ۶۰ کیلومتر مسیر به 
ریمدان مي رسند. وجود منطقه آزاد در ریمدان همان 
مزیت بزرگ این منطقه است که بدون مناسبات ورود 
کاال به سرزمین اصلي، مي تواند در منطقه آزاد انبار و 

ترانزیت شده و یا فرآوري و صادرات مجدد شود. 
سازمان منطقه آزاد چابهار براي توسعه فیزیکي 
چیست  ریمدان  منفصل  آزاد  منطقه  محدوده  
شدن  آماده  شاهد  مي توان  سال  چند  طي  و 

زیرساخت  هاي منطقه آزاد مرزي ریمدان بود؟
محدوده اي که به عنوان منطقه آزاد منفصل در توسعه 
محدوده منطقه آزاد چابهار دیده شده، بالغ بر ۶هزار 
هکتار است. در فاز اول آماده سازي 7۰ هکتار آن در 
دستور کار قرار گرفته و در این 7۰هکتار هم فضاي 
نگهداري  فضاهاي  هم  شده،  دیده  باراندازي  و  انبار 
عین  در  نیاز؛  مورد  اداري  فضاهاي  هم  و  سوخت 
حال فضاهاي توسعه صنعتي براي واگذاري به بخش 

خصوصي هم دیده شده که چشم انداز روشني را براي 
منطقه رقم خواهد زد. چشم انداز توسعه این محدوده 
۱۰ساله در نظر گرفته شده که در این بازه زماني شاهد 
حداکثر توسعه عمراني و زیرساختي در ریمدان باشیم. 
مزیت این محدوده براي مردم محلي چیست؟ 
آیا برنامه اي در قالب مسئولیت هاي اجتماعي هم 
براي مردم محدوده ریمدان در نظر گرفته شده 

است؟
رویه اي که منطقه آزاد در باب مسئولیت  هاي اجتماعي 
و  بهداشت  آموزش،  بحث  که  کرد  دنبال  چابهار  در 
انساني را پي برد، به طور طبیعي  توانمندي نیروي 
آزاد در  افتاد و منطقه  اتفاق خواهد  در ریمدان هم 
باب ساخت مدارس و مراکز درماني وارد خواهد شد 
و درمان مهیا  بهداشت  و  آموزشي  زیرساخت هاي  و 
مي شود. از سوي دیگر مردم ریمدان از منافع مالي و 
اشتغال حاصل از منطقه آزاد هم بهره مند خواهند شد 
و توانمندسازي مردم محلي و بستر همراه کردن آنها با 

فرآیند توسعه فراهم مي شود. 

مي گوید که اولین بار در سال ۲۰۰۳ به چابهار آمده و 
دیدارش با چابهار هم چیزي شبیه عشق در نگاه اول بوده! 
چابهار دلش را برده و چابهار را با هیچ کجاي دنیا عوض 
نمي کند. مطیع اله نورزهي تاجر پاکستاني است که اکنون 
فعالیت هاي تولیدي اش در چابهار بر تجارت غلبه کرده و 
چابهار را موطن خود مي داند. داستان زندگي این کارآفرین، 
برشي ناچیز از ظرفیت عظیم اقتصادي و تجاري بین دو 

کشور ایران و پاکستان است. 
چابهار به دلم نشست

به  باید  ۴۰سالگي  در  انسان  مي گفت  همیشه  »پدرم 
خودکفایي برسد و دستور بدهد، امروز من در ۳9سالگي در 
همان نقطه ایستاده ام و نزدیک به ۶۰۰ نفر در دو کارخانه 
تولیدي  من مشغول به کار هستند.« مطیع اله، امروز یکي از 
بزرگترین تجار برنج در پاکستان و البته ایران است. مطیع اله 
در سال ۱998 و در حالي که تنها ۱7سال داشته ازدواج 
مي کند و تجارت برنج حرفه خانواده همسرش بوده است. 
تا  تا سال ۲۰۰۲ داروخانه را مي گرداند.  مطیع اله جوان 
اینکه به پیشنهاد خانواده همسر، وارد بازار برنج مي شود. 
»سال ۲۰۰۳ براي اولین بار به ایران آمدم«؛ سفر اول همان 
مي شود که مطیع اله دل در گروي چابهار مي گذارد »چابهار 
و حتي  داشت  بسیار خوبي  امنیت  داشت،  ارزان  انرژي 
خدمات و امکانات خوبي منطقه آزاد به سرمایه گذار مي داد 

اما فراتر از همه این ها چابهار به دلم نشست«. 
در چابهار ماندني شدم

مطیع اله اکنون بزرگترین واحد فرآوري و بسته بندي برنج 
را در چابهار دارد؛ بیشتر از۴۰۰ نفر در مجموعه تولیدي اش 
مشغول فعالیت هستند. اولین بار برنج را در ۲۰۰۳ به ایران 
مي آورد و با استقبال خوبي که از محصولش مي شود، هر 
مرتبه حجم بار را از افزایش مي دهد؛ »شرایط کار برایم 
به  مي ماندم  ایران  در  خودم  دیگر  که  بود  شده  طوري 
پاکستان برنمي گشتم تا بتوانم برنج ها را بسته بندي کرده 
و مشتري برسانم« برادران مطیع اله در پاکستان مشغول 
خرید برنج بودند و خود مطیع اله در چابهار مستقر شده بود 

و مشغول فروش برنج در کل ایران. 
روش کار مطیع اله به این ترتیب بود که برنج به صورت فله 
و از شلتوک جدانشده از پاکستان وارد مي کرد، محصول 

فله را به کارخانه هاي فرآوري مي ّبرد و بعد از پاکسازي و 
بسته بندي در بازار به فروش مي رساند. اما افزایش حجم 
تجارت و ظرفیت پایین کارخانه هاي موجود در منطقه، او 
را به فکر راه ندازي کارخانه خودش کرد: »هر مرتبه که بار 
به ایران مي آوردم براي فرآوري و بسته بندي باید روزها در 
نوبت کارخانه صبر مي کردیم. تا اینکه به این فکر افتادیم 
کارخانه خودمان را راه اندازي کنیم که هم محصول خود 
را آماده عرضه به بازار کنیم و هم اینکه ظرفیت فرآوري و 
بسته بندي برنج را افزایش دهیم.« مطیع اله ایده راه اندازي 
کارخانه را با همکاري برادرانش اجرایي مي کند و به مروز 
حجم فعالیتش را گسترش مي دهد تا امروز که ۴۰۰ نفر در 

واحد فرآوري و بسته بندي برنج او کار مي کنند.
قدردان مردم چابهار و منطقه آزاد هستم

مطیع اله همواره قدردان مردم چابهار و سازمان منطقه آزاد 
است؛ »اولین خارجي بودم که خط تولید برنج را راه اندازي 
کردم اما سازمان منطقه آزاد هم خیلي همراهي کرد. در این 
سال  ها هیچگاه احساس نکردم به عنوان یک خارجي در 
جامعه اي غریبه زندگي مي کنم. خوشحالي این مردم آن ها 
من را خوشحال مي کند.« مطیع اله مي گوید پیشنهادهاي 
زیادي از عربستان، امارات، بحرین و عمان داشته که سرمایه 
و کارخانه اش را به آن کشورها منتقل کرده و مزیت ها و 
خدمات آن کشورها استفاده کنم، اما چابهار برایش صرف 
یک مقصد سرمایه گذاري نیست؛ »چابهار خانه من است 

و اهالي چابهار را هم مانند خانواده خودم دوست دارم.« 
به چابهار اداي دین مي كنم 

عاري  پاکستاتي  این سرمایه گذار  براي  ایران  در  کار  اما 
از چالش هم نبوده است؛ »در سال 97 پول هاي من در 
ایران بي ارزش شد؛ خیلي به من گفتند منابع مالي ات را به 
خارج از ایران ببر اما معتقدم این پول را در ایران درآورده ام 
و متعلق به مردم ایران است و اگر قرار بر سرمایه گذاري 
جدید باشد، باز هم در ایران کار مي کنم.« همین نگاه تاجر 
پاکستاني منجر به راه اندازي یک کارخانه تولیدي دیگر شد؛ 

یک واحد تولیدي پالستیک سازي که تمام محصوالتش 
را به پاکستان صادر مي کند. کارخانه پالستیک سازي او 
فرصت اشتغال را براي ۱8۰ نفر فراهم کرده که تنها ۳ نفر 
اهل پاکستان و مابقي ایراني هستند. عموما نیروي کار این 
کارخانه نیز از منطقه و شهرهاي اطراف تامین شده است. 

مطیع اله مي گوید براي راه اندازي کارخانه پالستیک سازي 
ایران استفاده کند و  سعي کرده از ظرفیت هاي داخلي 
محصول نهایي را به بازارهاي صادراتي بفرستد؛ »زمین 
را با همکاري منطقه آزاد تهیه و دستگاه ها را هم وارد 
کردیم. براي تامین و تهیه دستگاه  ها و تجهیزات هم از ایران 
بیرون نرفتم و هر آنچه نیاز داشتم را از شرکت هایي تهیه 
کردم که در نمایشگاه هاي تجاري و صنعتي ایران شرکت 
به  عموما  را  پالستیک  صنایع  نهایي  مي کردندمحصول 
پاکستان و تا اندازه اي به افغانستان ارسال مي کنیم و در 

حال رایزني براي فروش محصول در امارات هستیم.« 
واحد تولیدي او ۵۰۰ نوع محصول پالستیکي تولید مي کند 
که تماما صادر مي شود. از امارات و انگلیس سفارش داشته 
و خودش مي گوید قصد دارم در بازارهاي جدید به اسم 
چابهار وارد شود؛ »چون کیفیت باالیي داریم، با این کار 
دینم را به چابهار ادا کرده و بازار خوبي براي چابهار ایجاد 

مي کنم.«
ایران و پاكستان؛ بهترین شركاي تجاري

مطیع  اله اما همواره در فکر توسعه کسب وکار بین ایران 
و پاکستان بوده و معتقد است ایران و پاکستان مي توانند 
بهترین شرکاي تجاري باشند؛ »ایران و پاکستان عاله بر 
قرابت هاي فرهنگي و قومي، شناخت خوبي به نیازهاي هم 
دارند و به نوعي براي هم ارزش افزوده ایجاد مي کنند. ایجاد 
منطقه آزاد در مرز ایران و پاکستان بستر مناسبي را براي 
توسعه فعالیت ها تجاري دو کشور را فراهم مي کند.« اشاره 
او به منطقه مرزي ریمدان است که به صورت منفصل به 
محدوده منطقه آزاد چابهار افزوده شده و مي تواند فصل 

جدیدي در توسعه روابط اقتصادي ایران و پاکستان باشد.

 عضو هیات مدیره منطقه آزاد چابهار:

ریمـدان
 دروازه ورود به پاکستان
 215 میلیون نفري است

تمام همسایگان  از  تنهایي  به  پاكستان  در شرایطي كه جمعیت 
با  ایران  تجاري  تبادالت  سهم  اما  است،  بیشتر  ایران  با  هم مرز 
با  ایران  تجاري  مبادالت  حجم  كل  از  از 2درصد  كمتر  پاكستان 
مرتفع  را  تاریخي  خالء  این  ریمدان،  است.  همسایه  كشورهاي 
مي كند و بازار پاكستان را در اختیار تولیدكننده و تجار ایراني قرار 
مي دهد. عطااهلل دادگر، عضو هیات مدیره منطقه آزاد چابهار در 
گفت وگو با ماهنامه شما و اقتصاد از ظرفیت هاي ریمدان بیشتر 

مي گوید. 

۱ با توجه به آغاز پروژه های پتروشیمی چابهار و 
ایرانشهر و تبدیل منطقه به قطب سوم پتروشیمی 
عنوان  به  می تواند  ریمدان  مرز   ... و  فوالد  کشور، 
مسیری ارزان، سریع و ایمن برای حمل و صادرات 
به  پتروشیمی چابهار  تولیدی مجتمع  فرآورده های 

بازار کشورهای پاکستان چین و هندوستان باشد.
۲ نقطه مرزی ریمدان کوتاه ترین و امن ترین مسیر 
زمینی است که حلقه اتصال زمینی کشورهای شرق 
آسیا و هند به افغانستان، آسیای میانه، اروپا، و شمال 

آفریقا را فراهم مي کند.
۳ ریمدان بهترین راه دسترسی برای صادرات به 
کشور  از  واردات  همچنین  و  پاکستان  هدف  بازار 

پاکستان است.
۴ ریمدان هم به عنوان یک مسیر امن برای زوار و 
هم برای رونق گردشگری جنوب شرق کشور، استان 

و چابهار بسیار مفید است. 
۵ با فعالیت مستمر مرز ریمدان، ارتش پاکستان 
برای حفظ امنیت در این محدوده وارد عمل خواهد 
شد و این امر موجب تامین امنیت مرزهای ایران و 

پاکستان مي شود. 
۶ رونق اقتصادی در طرفین مرز و مشارکت افراد 
بومی در منافع آن، باعث می شود که منافع جامعه 
محلي با منافع ملی گره خورده و در تامین امنیت 

مشارکت کنند. 
و  ساله  هشت  جنگ  تجربیات  به  توجه  با   7
و  فارس  در حاشیه خلیج  واقع  بنادر  آسیب پذیری 
ظرفیت  از  بهره برداری  محدودیت  و  عمان  دریای 
این بنادر درشرایط بحرانی، با تدابیر الزم می توان 
از ظرفیت بنادر کشور همسایه استفاده کرد. ریمدان 
می تواند به عنوان مسیر امن ترانزیت کاال و  تجهیزات 
در  کشور  داخل  به  همسایه  کشور  بنادر  طریق  از 

شرایط بحران موثر باشد.
8 چین و هند به عنوان قطب های برتر اقتصادی 
منطقه رقابت جدی برای دسترسی به بازار کشورهای  
و  افغانستان  عمان،  دریای  و  خلیج فارس  حوزه 
کشورهای مستقل مشترک المنافع )CIS(  داشته 
و نیاز مبرمی به انرژی نفت و گاز دارند. از سوي دیگر 
آمریکا هم از حضور چین در منطقه و نزدیک شدن به 

خلیج فارس و تنگه هرمز نگران است. )چنانکه پیشتر 
سنگاپور را ترغیب کرده بود تا کنترل بندر گوادر را 
در اختیار بگیرد.( در نتیجه ناامنی در افغانستان و 
پاکستان و کشمکش های ذکر شده، فرصتی طالئی 
را پیش روی کشور قرار داده تا با تکیه بر امنیت، 
و...  منابع خدادادی  متخصص جوان،  نیروی  ثبات، 
گام های بلندی را در توسعه تجارت و ترانزیت کاال 
برداشته و ضمن فراهم کردن رشد و رفاه اقتصادی 
برای شهروندان، امنیت خود را با امنیت قدرت های 

فرامنطقه ای گره بزند.
9 ریمدان نه تنها اقتصاد ایران را به اقتصاد پاکستان 
متصل کرده که فراتر از آن اقتصاد ایران را به اقتصاد 

چین وصل مي کند. 
۱۰ در ریمدان نقطه اي به عنوان منطقه آزاد منفصل 
از چابهار تعریف شده که در نقطه صفر مرزي قرار 
داشته و نقش و ویژگي آن پیوند دادن دو بندر مهم و 
استراتژیک چابهار و گوادر است. این دو بندر در بازار 
انرژي حضور جدي دارند؛ چابهار به عنوان تولیدکننده 
و دارنده انرژي و گوادر به عنوان مصرف کننده انرژي. 

چرا ریمدان مهم است؟

نبض
 تزانزیت جهان 
در ریمدان 
همزمان با تصویب توسعه محدوده منطقه آزاد 
چابهار در سال 98، ریمدان به عنوان نقطه اي 
مرزي و منفصل و در فاصله 120كیلومتري به 
اذعان  به  افزوده است.  آزاد  محدوده منطقه 
با  كه  است  منطقه اي  ریمدان  كارشناسان 
نبض  مي تواند  آزاد،  مناطق  قوانین  تسري 
جهاني  تجارت  چهارراه  در  تجارت  تپنده 
مرزي  آزاد  منطقه  10مزیت  ادامه  در  باشد. 

ریمدان را مرور مي كنیم. 

برشي کوتاه از ظرفیت هاي عظیم تجاري ایران و پاکستان

تاجر پاکستاني، تولیدکننده چابهاري شد!
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سال نو مبارکسال نو مبارک

دیدگاه سازمان ها نسبت به روابط عمومی در دو نوع خالصه می شود. در دیدگاه 
اول روابط عمومی نقشی تشریفاتی و تنها مناسبتی داشته و در مراسم های مختلف 
سازمان روابط عمومی به کار گرفته می شود. اما در دیدگاه دوم روابط عمومی نهادی 
بیش از یک بخش تشریفاتی دیده می شود. سازمان های پیشرو روابط عمومی را 
به مثابه ۱ واحد کاماًل تعیین کننده می بینند.آنها روابط عمومی را چیزی فراتر از 
تبلیغات ارزیابی کرده و از آن به عنوان یک بخش فرهنگ ساز استفاده می کنند.در 
این دیدگاه ابزارهای در اختیار روابط عمومی جهت اصالح فرهنگ و بنا گذاشتن 
انگاره های جدید در جامعه به کار می رود. با حذف نقش تشریفاتی روابط عمومی و 
دادن نقش جدید و آن یک سازمان می تواند بر افکار عمومی موثر بوده و فرهنگی 

را که به دنبال آن است در جامعه گسترش دهد.
اقتصاد کشور نیز به نهادهای تجاری و بنگاه های اقتصادی وابستگی شدید دارد. 
کنش از سویی این نهادها واکنش هایی را در جامعه در پی دارد. به دلیل تنیدگی 
کامل اقتصاد با زندگی روزمره مردم اهمیت این کنش ها بسیار باال ارزیابی می شود.

نتیجه هر نوع فعالیت روابط عمومی در بنگاه های اقتصادی می تواند تاثیر مثبت 
یا منفی بر جامعه بگذارد. به طور مثال بسیاری از نهادهای اقتصادی می توانند با 
تمرکز بر مسایلی مانند اصالح الگوی مصرف، آموزش سرمایه گذاری های صحیح، 
منافع سازمان سهم  تامین  آن ضمن  امثال  و  و  بازارهای کوچک خانگی  ایجاد 
مهم و بزرگی در اصالح فرهنگ اقتصادی جامعه داشته باشند.مثال شرکت های 
بورسی می توانستند با اهمیت دادن به بخش روابط عمومی در نیمه اول سال که 
بازار بورس از رونق بسیار باالیی برخوردار بود آموزش های فراوانی را به کاربران 

بورس داده و رفتار صحیح در معامالت را به آنان آموزش دهند.
این فرصت استثنایی هم برای سازمان هم برای بخش روابط عمومی و هم برای 
کاربران بورس می توانست نقطه عطفی باشد.ایجاد فرهنگ حرفه ای در معامالت 
و جلوگیری از رفتارهای هیجانی در بورس شناخت علمی و تحلیل دقیق بازار از 
جمله مباحثی بود که می شد از طریق روابط عمومی آن را در جامعه آموزش داد.

رونق خوب بورس در آن ایام سبب شد تا مردم با هر سرمایه و هر سطح دانش 
اقتصادی عالقه مند به سرمایه گذاری در بورس باشند. صرف نظر از مشکالت وارد 
شده بر بورس بخشی از چالش ها در نیمه دوم سال ارتباط مستقیم با عدم آموزش 

فعاالن بورسی و به اصطالح تازه واردان بازار بورس داشت.
بسیاری از این شرکت ها می توانستند به دلیل اقبال مردم به بازار سرمایه با تولید 
محتوا ایجاد پرسش و پاسخ و استفاده از ابزارهای آموزشی به طور کل باکمک 
واحد روابط عمومی از این فرصت استفاده کرده و زمان فرهنگ سازی ارتقای دانش 
مردم ، جایگاه برند سازمانی خود را گسترش داده و آن را تبدیل به فرصتی بزرگ 
نمایند. این رفتارها می تواند درسی اساسی برای سایر بنگاه های اقتصادی باشد. 
در آینده چنانچه هر شرکتی سعی در فرهنگ سازی توسط روابط عمومی خود 
داشته باشد به مراتب در میان رقیبان از جایگاه باالتری برخوردار بوده و به طور 

قطع و یقین آینده به مراتب بهتری را دارد.
از  نشان  جهان  اقتصادی  بزرگ  بنگاه های  درمیان  ساده  صورت  به  بررسی  یک 
فرهنگ سازی حتی  به سمت  روابط عمومی  واحد  وسیله  به  بنگاه ها  این  حرکت 
و  جدی تر  دید  باید  ایران  اقتصادی  دارد.بنگاه های  اجتماعی  مسئولیت های 

تعیین کننده تری به روابط عمومی های خود داشته باشند. 
اگر روابط عمومی از یک نهاد تشریفاتی به نهادی فرهنگ ساز و پیشرو تبدیل شود 
اولین انتفاع برای خود بنگاه خواهد بود ضمن آنکه از این تغییر رویکرد جامعه 
نیز بهره مند خواهد شد. به طور مثال یک کارخانه شوینده اگر سنگ در در ارتقاء 
فرهنگ بهداشت فردی داشته باشد نه تنها سطح بهداشت در جامعه را ارتقا داده 
بلکه به صورت طبیعی فروش خود را نیز افزایش می دهد و برند خود را در اذهان 

عمومی ماندگار خواهد ساخت.

روابط عمومی 
فرهنگ ساز اقتصاد

کاوه ملک زاده 
کارشناس ارشد روابط عمومی

 مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران در جهت عمل 
به مسئولیت اجتماعی به تمامی کادر درمان و کارکنان بیمارستان میالد 
در سطوح مختلف در قالب طرح »سپاس از مدافعان سالمت« با نرخ سود 

و مدت بازپرداخت ویژه تسهیالت پرداخت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی در مراسم 
امضای تفاهم نامه »سپاس از مدافعان سالمت« در بیمارستان میالد که 
بیمارستان میالد و مدیران  ا حضور دکتر فرهاد حمزه زاده، مدیرعامل  ب
ارشد بانک صادرات ایران برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته برای کادر 
درمان کشور سال سختی در مقابله با ویروس کرونا بود و با تالش های 
شبانه روزی، شرایط دشواری را پشت سر گذاشته اند. خدمات بانکی نیز 
طی همین مدت در شعب بانک صادرات ایران تعطیل نبوده و با توسعه 
همکاری ها، تفاهم نامه ارائه خدمات ویژه به کادر درمان بیمارستان میالد 
به امضا می رسد تا زمینه جبران زحمات آنها با ارائه خدمات بیشتر به 

طور ویژه برای کادر درمان این بیمارستان فراهم شود.
وی افزود: بانک صادرات ایران به پنج هزار نفر از کارکنان این بیمارستان 
تا ۲۰۰  بین ۵۰  زمان بندی مشخص در سطوح مختلف  و  برنامه  طبق 
میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود به مراتب پایین تر از مصوبه شورای 

پول و اعتبار پرداخت خواهد کرد.
مدافعان  و  درمان  کادر  به  اینکه خدمت  بیان  با  مراسم  این  در  صیدی 
سالمت برای بانک صادرات ایران افتخار است، اظهار داشت: کادر درمان 
کشور همواره به طور شبانه روزی مشغول خدمت به مردم است اما طی 
بیش از یک سالی که از شیوع کرونا می گذرد، به طور مضاعف زحمت 

کشیده اند و همگان ارزش زحمات کادر درمان را درک کرده اند. 
است  این  درمان  کادر  با  ایران  بانک صادرات  کارکنان  ویژگی مشترک 
در  و  نبوده  تعطیل  بانکی  کرونا خدمات  روزهای شیوع  در سخت ترین 
بخش های فناوری اطالعات نیز به طور ۲۴ ساعته این خدمات پشتیبانی 
شده اند. استاندارد مدت انجام تراکنش در دنیا هشت ثانیه است در حالی 

که در ایران این زمان پنج ثانیه است و به طور مناسب انجام می شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اعالم آمادگی برای ارائه خدمات ویژه 
در خدمت  که  داریم  وظیفه  کرد:  تاکید  میالد،  بیمارستان  کارکنان  ه  ب
ایران  صادرات  مردمی  بانک  برای  باشیم.  میالد  بیمارستان  مکاران  ه
الزم  خدمات  بیمارستان  این  در  باجه  یک  ایجاد  با  که  است  فتخاری  ا
را ارائه دهد. بنابراین با تمام ظرفیت در خدمت کادر درمان بیمارستان 
میالد خواهیم بود. نرم افزارهای »همراه بانک«، »شمس« و »صاپ«، به 
طور ویژه در خدمت کادر درمان خواهد بود و بدون مراجعه به شعب، 
و سقف  بهتر  با وضعیت  تسهیالت  و  است  دریافت  قابل  بانکی  خدمات 

باالتر پرداخت خواهد شد.

با امضای تفاهم نامه همکاری با بیمارستان میالد
بانک صادرات ایران با طرح 

»سپاس از مدافعان سالمت« به یاری 
کادر درمان شتافت

متقیان حضرت  موالی  سعادت  با  والدت  با  قارن  م
در  سینا  بانک  مدرسه  دومین  پدر،  روز  و  لی)ع(  ع
روستای ده باالی دهستان رمشک از توابع قلعه گنج 

استان کرمان به بهره برداری رسید.
افتتاح  آیین  سینا،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
این مدرسه با حضور مدیرعامل، جمعی از مدیران 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  سینا،  انک  ب
و  محلی  مقامات  دیگر  و  کرمان  استان  دارس  م

استانی، معلمان و دانش آموزان برگزار شد.
به  اشاره  با  سینا  بانک  مدیرعامل  مراسم،  این  ر  د
رویکرد این بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
گفت: بانک سینا در کنار رسالت اصلی خود مبنی 
تولید  به رونق  اقتصاد و کمک  آفرینی در  ر نقش  ب
ایفای مسئولیت  به  و اشتغال کشور، توجه ویژه ای 
اجتماعی داشته به طوری که در سال جاری بالغ بر 
به بخش های  نقدی  به صورت  ریال  میلیارد  یکصد 

مختلف کمک کرده است.
جمله  از  افزود:  خصوص  این  در  ایمانی  کتر  د
میلیارد   ۵۰ کمک  سینا،  بانک  اقدامات  همترین  م
امام)ره(  امداد حضرت  به مددجویان کمیته  یالی  ر
بهداشتی  نیاز  مورد  اقالم  تهیه  استان جهت   7 در 
و  تهیه  و  کرونا  به شیوع  توجه  با  آنان  معیشتی  و 
تحت  آموزان  دانش  به  تبلت  دستگاه  هدای 9۰۰  ا
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در مناطق 
توسعه  و  توانمندی  به  کمک  هدف  با  وستایی  ر

تجهیزات آموزشی است.
به  معیشتی  بسته   ۳8۰۰ اهدای  کرد:  تصریح  وی 
هزار   9۱۲ تولید  هزینه  تأمین  ایتام،  و  یازمندان  ن
فقره کارت هدیه افشار فعال در کسب و کارهای خرد، 
اختصاص ۳۰ میلیارد ریال جهت آزادسازی زندانیان 
جرایم مالی و غیر عمد و اعطای ۵۶ هزار فقره وام 
ریال  از ۶8۰۰ میلیارد  به مبلغ بیش  قرض الحسنه 
اقدامات این بانک در حوزه مسئولیت های  ز دیگر  ا

اجتماعی طی سال جاری بوده است.
راستای  در  سینا  بانک  اقدامات  ذکر  با  یمانی  ا
گنج  قلعه  در  اشتغال  ایجاد  و  حرومیت زدایی  م
نیز جهت  قلعه گنج  شهرستان  در  کرد:  خاطرنشان 
مبلغ  کسب وکارها  از  حمایت  و  اشتغال  یجاد  ا
۴۰۰ میلیارد ریال توسط شعبه بانک سینا در این 

شهرستان تسهیالت پرداخت شده است.
فقره   ۵۴۰ گفت:  همچنین  سینا  بانک  دیرعامل  م

وام قرض الحسنه به میزان ۲7 میلیارد ریال در این 
شیوع  از  دیده  آسیب  کسب وکارهای  به  شهرستان 
ویروس کرونا با مشارکت بنیاد علوی پرداخت شده 

است.
وی با تشکر از مجاهدت کادر درمان قلعه گنج در 
روزهای کرونایی و لزوم تشکر از این قشر جهادی 
بیان داشت: بانک سینا در جهت قدردانی از مدافعان 
سالمت که در خط مقدم مبارزه با کرونا جانفشانی 
می کنند مبلغ ۳ میلیارد ریال در قالب طرح کریمانه 
گنج  قلعه  شهرستان  درمان  کادر  و  پرستاران  ه  ب

پرداخت کرده است.
دکتر ایمانی افزود: در قالب طرح نیکو نیز ۱۱۰فقره 
وام قرض الحسنه با کارمزد ۲٪ به میزان ۲8میلیارد 
ریال با همکاری بنیاد علوی به اقشار کم برخوردار 
ایجاد  به  کمک  جهت  گنج  قلعه  شهرستان  ر  د
اشتغال پایدار و رونق کسب وکارهای خرد روستایی 

پرداخت شده است.

گفتنی است در این مراسم، ائمه جماعات شهرهای 
قلعه گنج و رمشک، مدیران کل آموزش و پرورش 
استان کرمان،  نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس  و 
شهرستان  اداری  شورای  اعضای  و  رماندار  ف
معاون  پشتیبانی،  و  مهندسی  معاون  گنج،  لعه  ق
سرمایه های انسانی، مدیر حراست، مدیر امور حوزه 
جنوب  منطقه  مدیر  عمومی،  روابط  و  دیرعامل  م
شرق کشور بانک سینا و جمعی دیگر از مسئولین 

محلی حضور داشتند.
از  باال  بانک سینا در روستای ده  مدرسه ۶ کالسه 
استان  قلعه گنج  وابع دهستان رمشک در منطقه  ت
زیربنای  و  محوطه  مربع  متر   ۳۰۰۰ با  رمان  ک
اداری، خانه معلم  آموزشی،  ۵۳۰ متر مربع فضای 
اقدامات  است.  شده  ساخته  منظوره  چند  سالن  و 
اولیه احداث ۲ باب مدرسه دیگر در منطقه دشتی 
آغاز  بانک سینا  از سوی  بوشهر  استان  تنگستان  و 

شده است.

بهره برداری از دومین مدرسه بانک سینا 
در دهستان رمشک استان کرمان
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سال نو مبارکسال نو مبارک

شرکت سیمان هرمزگان در سال ۱۳۶۱ ثبت شد و با بهره برداری 
از ۲  خط ۳۰۰۰ تنی در سالهای ۱۳7۶ و ۱۳78 و ظرفیت اسمی 
ساالنه 8 /۱میلیون تن انواع سیمان و کلینکر منطبق با استانداردهای 
جهانی در سال ۱۳7۶ در شهرستان خمیر، واقع در 8۰ کیلومتری 
جنوب غربی بندر عباس در حال فعالیت است و با تکیه بر توانمندی 
فن آوری،  روزآمد کردن مستمر  و  با مسئولیت  کارکنان  و خالقیت 
تولید محصول با کیفیت، ارتقای سالمت کارکنان، همت در رشد و 
تعالی جوامع محلی، با هدف افزایش بهره وری در کلیه فرآیندها، 
الناس جامعه و نسل های آینده  از محیط زیست را حق  حفاظت 
دانسته و با درک نقش بی بدیل خود در پشتوانه توسعه و آبادانی 
درصدد  منطقه،  در  موجود  مزیت های  از  استفاده  با  کشور،  جنوب 
است خود را به عنوان بزرگترین تولیدکننده سیمان جنوب کشور 

معرفی نماید.
شرکت سیمان هرمزگان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، 
همواره در زمره شرکت های پیش قدم در استان هرمزگان بوده و ایفای 
مسئولیت های اجتماعی را دین مسلم جامعه و محیط زیست بر ذمه 
خود دانسته و در طی سالیان اخیر در عین عمل به مسئولیت  های 
اجتماعی محوله در ابعاد گوناگون، تمام تالش خود را جهت برآورد 
محترم شرکت  باالخص سهامداران  و  ذینفعان  تمام  منافع  نمودن 
بکار برده است به نحوی که طی ۴ سال متوالی عالوه بر کسب نشان 
برتر در عرصه مسئولیت اجتماعی و نیز تندیس مسئولیت پذیری 
مسئولیت  سراسری  اجالس  سومین  در  ماندگار  نشان  و  اجتماعی 
پذیری اجتماعی، موفق به افزایش سود عملیاتی خود از مبلغ ۱8۱ 
میلیارد ریال به ۱,۶۶۱ میلیارد ریال شده و سود خالص هر سهم 
خود را با وجود ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در سال ۱۳98، 
طی ۴ سال متوالی از مبلغ ۴۳۵ ریال به مبلغ ۱,۶۳۵ ریال رسانده 
است و طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال مالی منتهی به ۳۰آبان ۱۳99، 
افزایش  راستای  در  و  دولت  اجرای سیاست های کالن  راستای  در 
صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای ارزی کشور، موفق به رشد ۲۵۰ 
با  درصدی مقدار و۴۳۰ درصدی مبلغ صادرات خود شده است و 
در سطح  سیمان  کمبود  به  توجه  با  زمستان  و  پاییز  فصل  شروع 
استان هرمزگان )بدلیل شروع فصل ساخت و ساز در این استان و 
نیز توقف تولید برخی شرکت های سیمانی بدلیل قطعی گاز(، این 
شرکت جهت تعادل بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت این 
محصول اقدام به کاهش صادرات و افزایش فروش و توزیع داخلی 
سیمان در سطح استان نمود به نحوی که طی ۴ ماهه منتهی به 
۳۰ دی ماه ۱۳99 میزان ۶۳۰،۴۲7 تن سیمان فله و پاکتی در بین 
شهرستان های استان هرمزگان توزیع گردید که این میزان نسبت 
مصوب  بودجه  نسبت  و  درصد   ۱۶ گذشته،  سال  مشابه  مدت  به 

شرکت، ۲۶ درصد رشد داشته است.
تالش داریم با همت بلند کارکنان زحمتکش شرکت و بکارگیری 
عمده  سهامدار  آرمان  با  همسو  شرکت  راهبری  نظام  رهنمودهای 
خود )شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید( مبنی بر رشد تولید 
و شفافیت مالی، هر ساله عملکردی در خور حسن شهرت شرکت 

ثبت نماییم.

از  رونمایی  مراسم  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  شریعتمداری،  محمد 
محصوالت جدید شستا و سامانه سیمانیاب که در سالن تالش و با حضور محمد 
خصوص  در  شد،  برگزار  مسئول  مقامات  دیگر  و  شستا  مدیرعامل  فر،  رضوانی 
و  حرف  دست  پایین  به  سیمان  فروش  در  همیشه  گفت:  سیمانیاب  سامانه 
حدیث های زیادی بود و شنیده می شد که الگوی فروش سیمان زمینه پولشویی و 
فساد را فراهم کرده که خوشبختانه با رونمایی از این سامانه، دیگر ظرفیتی برای 
فساد وجود ندارد و این مهم محصول مدیریت مدیران عامل شستا و سیتا است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تبریک به شستا و سیتا بابت راه اندازی این 
سامانه توضیح داد: راه اندازی این سامانه عالوه بر این که در زمینه برنامه ریزی 
و راه اندازی دارای دشواری هایی بسیاری است، سختی های دیگری هم دارد که 
خوشبختانه با همت شستا و سیتا عملیاتی شده است. عدم شفافیت زمینه ساز 
فساد است و فسادزدایی باعث می شود افرادی که از این محل سود می بردند مانع 
تراشی کنند. راه اندازی این سامانه مستلزم عزمی جدی بود که خوشبختانه وجود 

داشته و امروز به ثمر نشسته است.
مصرف کننده  و  را شکستیم  فسادزدایی  تابوی  ما  که  این  بیان  با  شریعتمداری 
نهایی هم باید از این موهبت بهره مند شود، افزود: شفافیت از جمله اصولی است 

که ما در دو سال گذشته بنا کردیم و اصل اول و حرف اول ما شفافیت بود. 

شفافیت یک شعار نیست
به  مقدم  خیر  عرض  مراسم ضمن  این  در  مدیرعامل شستا  فر،  رضوانی  محمد 
پرداخت  سامانه سیمانیاب  اندازی  راه  بابت  تشکر  و  تبریک  به  محترم  مهمانان 
و گفت: شفافیت اقتصادی در مجموعه شستا و سیتا صرفا یک شعار نبود و راه 
اندازی سامانه سیمانیاب مهر تاییدی بر اهمیت و جدیت مجموعه برای شفافیت 
اقتصادی دارد.وی با اشاره به این که سامانه سیمانیاب عالوه بر مزیت هایی که 
درباره آن مطرح شد، زمینه مناسبی برای افزایش سودآوری بزرگترین هلدینگ 
سیمانی کشور و خاورمیانه را دارد و در ادامه می تواند به بنیان مالی این شرکت 
کمک های بسیاری داشته باشد.رضوانی فر همچنین با اشاره به سیاست بورسی 
شدن شرکت ها در سال جاری افزود: شستا، سیتا و صبا از جمله مهمترین عرضه 
هالی اولیه به بازار سرمایه ایران بود که در جریان این سیاست نشان دادیم کنار 
و  شستا  مجموعه  برای  بزرگی  اولیت  ها  آن  منافع  حفظ  و  هستیم  سهامداران 

شرکت های تابعه است.

لزوم فروش سیمان به مشتریان خرد
رضا جمارانیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ضمن تشکر از وزیر 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیرعامل شستا بابت حمایت هایی که در راه اندازی 
این سامانه داشتند، گفت: سیمانیاب به معنای خروج از فروش سنتی و حرکت 
به سمت تجارت الکترونیک است و برای نخستین بار در صنعت سیمان شاهد 

چنین سامانه ای هستیم.
بر  عالوه  افزود:  خود  متبوع  مجموعه  در  شفافیت  اهمیت  درباره  جمارانیان 
بورسی شدن سیمان تامین با نماد سیتا و راه اندازی سامانه سیمانیاب از دیگر 
سیاست هایی که در راستای شفافیت دنبال شده و به نتیجه رسیده اخذ گزارش 
سازمان  از   99 سال  ماهه  شش  و   98 مالی  سال  پایان  در  مقبول  و  مطلوب 
حسابرسی است. مجموعه سیمان تامین برای نخستین بار در تاریخ تاسیس خود 

موفق به دریافت گزارش مقبول و بدون بند حسابرسی شد.

جهش تولید سیمان هرمزگان، 
زیر سایه ی تحریم ها

در مراسمی به مناسب رونمایی از محصوالت جدید شستا مطرح شد:

تشکر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سیتا

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور )سهامی 
عام( با نام اولیه »تامین مواد اولیه فوالد صبانور« 
تاسیس شده و  به صورت شرکت سهامی خاص 
و  شرکت ها  ثبت  اداره  در   ۱۳7۵ اسفندماه   ۲8

مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. 

صاحبان  فوق العاده  عمومی  مجمع  مصوبه  طبق 
نوع   ،۱۳9۰ اردیبهشت ماه   ۱۰ مورخ  سهام 
در  مراتب  و  یافت  تغییر  عام  سهامی  به  شرکت 
تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳9۰ در اداره ثبت شرکت ها 
به ثبت رسیده است. در حال حاضر این شرکت 
و  کنسانتره  سنگ آهن،  تولیدکننده  بزرگ ترین 
و  می باشد  کشور  غرب  و شمال  غرب  در  گندله 
محصوالت تولیدی آن شامل سنگ آهن دانه بندی 
شده، کنسانتره و گندله آهن است. نام شرکت در 
تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳9۰ در فهرست شرکت های 
بهادار درج  اوراق  و  بورس  نزد سازمان  ثبت شده 
فروردین ماه   ۲8 تاریخ  از  آن  سهام  و  گردیده 
شده  عمومی  عرضه  فرابورس،  بازار  در   ۱۳9۱
شرکت  حاضر  حال  در  است،  ذکر  قابل  است. 
واحدهاي  جزو  صبانور  صنعتی  و  معدنی  توسعه 
تجاري فرعي شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلزات )سهامي عام( می باشد.

شرکت  مدیرعامل  کالنتری،  محمد  مهندس 
توسعه معدنی و صنعتی صبانور با بیا این که این 
شرکت در صدد احداث پروژه جدید یک میلیون 
قروه  منطقه  در  سنگ آهن  کنسانتره  تولید  تنی 
مرحله  در  که  پروژه  این  افزود:  است،  کردستان 
دیگر  و  گاز  و  برق  آب،  تامین  زمین،  انتخاب 
تالش  با  دارد،  قرار  نیاز  مورد  زیرساخت های 
متخصصان و کارکنان این مجموعه، خوراک دیگر 
واحدها را در کنار معدن گاللی تامین خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: شرکت توسعه معدنی و صنعتی 

گندله سازی  کارخانه  احداث  حال  در  صبانور 
با  استان کردستان است که  یک میلیون تنی در 
سرمایه ای معادل ۱8 میلیون دالر )۵۰۰ میلیارد 

تومان( احداث خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور 
را  این شرکت  ناخالص سال گذشته  میزان سود 
۴۶۰ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این میزان 
سود امسال به ۱7۰۰ میلیارد تومان می رسد که 
مابقی  و  عملیاتی  سود  آن  تومان  میلیارد  هزار 
به عبارت  از فروش سهام )ومعادن( است.  ناشی 
ساده تر، میزان سود شرکت صبانور نسبت به سال 

گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.

کالنتری با تاکید بر این که میزان تولیدات امسال 
به طور  گذشته  سال  به  نسبت  صبانور  شرکت 
میزان  کرد:  تصریح  داشته،  افزایش  چشمگیری 
تولید کنسانتره این شرکت تا پایان سال ۱۳99 
به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن می رسد که نسبت 
به سال ۱۳98 رشد ۲۰ درصدی را تجربه خواهد 

تا پایان امسال دو  کرد. هم چنین مقرر شده که 
دانه بندی  سنگ آهن  تن  هزار   ۱۰۰ و  میلیون 
با توجه به تولید  تولید شود که این موضوع نیز 
گذشته،  سال  تنی  هزار   ۶۴۰ و  یک میلیون 

نشان دهنده رشد ۲۰ درصدی است.

داشت:  اظهار  نیز  گندله  تولید  خصوص  در  وی 
تولید  به  موفق  گذشته  سال  در  صبانور  شرکت 
۴7۰ هزار تن گندله شد که پیش بینی می شود 
این میزان تا پایان امسال به ۵۰۰ هزار تن، معادل 

)۶ درصد( رشد برسد.

صنعتی  و  معدنی  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
نتیجه  را  تولید  افزایش  دلیل  پایان،  در  صبانور 
تالش همکاران خود، سرمایه گذاری های گسترده 
کرد  عنوان  سنگ آهن  جهانی  قیمت  افزایش  و 
و  درآمدها  افزایش  تولید،  رشد  روند  گفت:  و 
اخبار  منطقه  در  متعدد  کارخانه های  ساخت 
محسوب  سهامداران  برای  خوشایندی   بسیار 

می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور خبر داد:

احداث پروژه جدید یک میلیون تنی تولید 
کنسانتره سنگ آهن






