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معرفی مجتمع:
مجتمع فروکروم جغتای با هدف ایجاد ارزش افزوده بر روی معادن غنی سنگ کرومیت منطقه و همچنین اشتغال زایی و تأمین مواد اولیه فوالد سازی کشور در بهمن ماه سال 1383 در شهرستان جغتای 
واقع در اســتان خراسان رضوی افتتاح گردید. عملیات ساخت کارخانه از سال 1375 و تحت نظر وزارت صنایع وقت آغاز و پس از اتمام پروژه، بهره برداری ازآن به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
واگذار گردید. با توجه به حجم باالی ذخایر سنگ کرومیت در منطقه ظرفیت اسمی کارخانه 25000تن فروکروم پرکربن در سال در نظر گرفته شد. طبق برآورد اولیه در طرح مطالعاتی ابتدایی مجتمع، ذخایر 
سنگ کرومیت منطقه، مواد اولیه مجتمع را برای مدت 75 سال تولید با ظرفیت اسمی تأمین می نماید.نظر به اینکه عمده مصرف فروکروم پرکربن در تولید فوالدهای آلیاژی و خاص از قبیل فوالد ضد زنگ ، 
فوالد های مقاوم به سایش ، فوالدهای ابزار ، فوالدهای مقاوم به حرارت و ... می باشد و در دیگر انواع فوالدها نیز با درصد کمتر استفاده می گردد، تولید 25000 تن فروکروم پرکربن در سال نیاز صنعت فوالد 

کشور را تا حد زیادی تأمین و از واردات آن جلوگیری می کند.

طرح توسعه سرمایه گذاری شرکت راهبر 
مجتمع فروکروم جغتای

واحد تولید فروسیلیس
احــداث کارخانه تولید فروســیلیس 
75درصد بــا ظرفیت تولید  20,000 تن 
ســاالنه . این پــروژه در قطعه زمینی 
به مســاحت 6 هکتار در بخش شرقی 
مجتمع فروکروم جغتای احداث خواهد 

شد .

 میزان سرمایه گذاری
ســرمایه گذاری کل جهت احداث این 
واحد بالغ بر 5,100 میلیارد ریال خواهد 
بود که از این میزان 4,600 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری ثابت و 500 میلیارد ریال 

سرمایه درگردش خواهد بود .

 میزان اشتغال
میزان اشتغال مستقیم : 235 نفر

میزان اشتغال غیر مستقیم : 410 نفر

طرح توسعه سرمایه گذاری شرکت راهبر 
مجتمع  فروکروم جغتای

واحد تولید سیلیکون متال
احداث کارخانه تولید ســیلیکون متال گرید 
متالورژی با 99,99درصد خلوص به میزان 500 
تن ساالنه و گرید الکترونیک با 99,9999درصد 
خلوص به میزان 1,000 تن ســاالنه . این پروژه 
در قطعه زمینی به مساحت 3 هکتار در بخش 
احداث  جغتای  فروکروم  مجتمع  شرقی  شمال 

خواهد شد .

 میزان سرمایه گذاری
سرمایه گذاری کل جهت احداث این واحد بالغ 
بــر 1,800 میلیارد ریال خواهــد بود که از این 
میزان 1,600 میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت و 
200 میلیارد ریال سرمایه درگردش خواهد بود .

 میزان اشتغال
میزان اشتغال مستقیم :84 نفر

میزان اشتغال غیر مستقیم : 162 نفر

طرح توسعه سرمایه گذاری شرکت راهبر 
مجتمع فروکروم جغتای

واحد تولید فروکروم
فروکروم 65  تولیــد  کارخانه  احداث   
درصد با ظرفیت تولید  25,000 تن ساالنه 
. این پروژه در قطعه زمینی به مساحت 5 
هکتار در بخش شرقی مجتمع فروکروم 

جغتای احداث خواهد شد .
 

میزان سرمایه گذاری
ســرمایه گذاری کل جهت احداث این 
واحد بالغ بر 4,200 میلیارد ریال خواهد 
بود که از این میزان 3,800 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری ثابت و 400 میلیارد ریال 

سرمایه درگردش خواهد بود 
 

میزان اشتغال
میزان اشتغال مستقیم : 138 نفر

میزان اشتغال غیر مستقیم : 220 نفر

طرح های توسعه ای:
 1- طرح جدا ســازی فلز از ســرباره : کلیه مراحل تحقیقاتی و پژوهشــی آن توســط واحد تحقیق و پژوهش این مجتمع انجام و هم اکنون حال

 بهره برداری است . 
2- طرح تغلیظ خاکه کرومیت : هدف از این طرح افزایش عیار خاکه کرومیت جهت ساخت بریکت از آن می باشد .

3- خط خردایش کک : با توجه به اینکه کک مصرفی کوره سایز  mm 15-5  و  mm 25-15  می باشد و تامین آن توسط شرکت های تولید کننده 
 کک معضل بزرگی به شــمار می آمد بر آن شــدیم که با راه اندازی این خط و خرید کک با ســایز   mm 80-25  که هزینه کمتری نسبت به کک

 15-5 یا 25-15دارد این معضل را رفع نماییم .
ISO IMS (ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 9001)  4- تمدید گواهینامه های

5-  تمدید گواهینامه های  ISO17025 آزمایشگاه در مجتمع 
6- امکان سنجی استفاده از ترکیب آنتراست + کک به جای کک خالص بعنوان عامل احیاء در کوره 

80mm-30   و بررسی تاثیرات آن  یا 20-70mm   7- تغییر در دانه بندی سیلیس مصرفی به
ΔT=20°C 8- بهینه سازی سیستم خنک کاری کف کوره جهت تامین سرعت سرمایش باالتر و تامین

9-جایگزینی ســولفات آهن به جای کلریدآهن برای واحد تصفیه کروم : این طرح با تکیه بر پیگیریهای تحقیقاتی و پژوهشی مدیران و کارشناسان 
مجتمع به انجام رسید . که با جایگزینی سولفات آهن به جای کلرید آهن صرفه جویی )10،000،000،000( ریالی عاید مجتمع می گردد .

مجتمع فروکروم جغتای







تلفن واحد فروش: 09120198979
آدرس دفتر مركزي : تهران خ پاسداران نگارستان 
چهارم پ 28 ورودی شرقی ط ۴ شمالی واحد 1۳
آدرس كارخانه: جاجرود شهرك صنعتي 
خرمدشت خيابان هشتم غربي پالك 27

 محصوالت بهداشتي آشپزخانه

)انواع دستمالهاي ميكروفايبر و رولي و 

اسكاچ وسفره هاي يكبار مصرف ،كيسه 

فريزر ،كيسه زباله و دستكش يكبار مصرف(
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هلدینگ مانسین 
حامی ورزش بانوان 

به گزارش خبرنگار روزنامه اقتصــاد ملی،  درتاریخ 
 99/11/16در ســالن همایش های صدا و ســیما، 
مراســم تجلیل از کارآفرینان برتر سال 99 برگزار 
شــد که طی آن از دکتر مهرداد قزوینه مدیر عامل 
هولدینگ مانسین به عنوان کار آفرین برتر سال 99  
توســط معاون وزارت خارجه تجلیل شد و تندیس 
زرین کار آفرین برتر سال به وی اهدا شد. این جایزه 
شاید در ســال های پیش هم به کارآفرینان دیگری 
اعطا شــده اما دریافت این جایزه در سالی که شیوع 
ویروس کرونا تمام کســب و کارها را به ویژه صنعت 
غذا و گردشکری را با چالش مواجه کرده بود اهمیت 
خاصی داشت، به عبارت دیگر در یک سال گذشته 
پروتکل های بهداشتی و محدودیت ها منجر شد که 
تولید و صادرات مواد غذایی در دنیا کاهش پیدا کند، 
اما در خاورمیانه هلدینگ مانسین خوش درخشید 
و توانســت با حفظ پروتکل های بهداشتی و رعایت 
موازین و خط قرمز کشــورهای دیگر برای واردات، 
محصوالت خود را با حداکثر اســتاندارد و کیفیت 
صادرات کرد. هلدینگ مانسین در سالیان گذشته به 
تولید و صادرات مواد غذایی در خاور میانه پرداخته 
و در حال حاضر هــم طبق تدابیر مدیریت هلدینگ 
و حضــور افراد با تجربه در این مجموعه قرار اســت 
در اسفند ماه بزرگترین فروشگاه اینترنتی تخصصی 
پوشــاک راه اندازی شــود که با توجه به اینکه این 
هلدینگ امکانات خوبی را در اختیار دارد و ســالها 
تجربه مدیریتی در زمینه تولید و عرضه محصوالت 
مختلف داشــته این توانایــی را دارد تــا در فروش 
اینترنتی هم خدمات مناسبی به مردم عرضه کند و با 
حذف هزینه واسطه ها کاال مستقیم با قیمت پایین 

تر به دست مصرف کننده برسد.
در شــرایط کنونی یکی از عوامل موفقیت در فروش 
اینترنتی بهره منــدی از کاالی بــا کیفیت، توزیع 
مویرگی کاال در ســطح تهران و کل کشور و ... است 
که این هدلینگ هم اکنون ظرفیت های الزم را برای 

اجرای این برنامه در اختیار دارد.
از طرف دیگر این هلدینــگ در گروه خدمات خود 
کافه رســتوران ماهینی 1۳ مجموعه سالن زیبایی 
بیوتی لند و استودیو کالر سیما را نیز در اختیار دارد 
و مشتریان نســبت کیفیت خدمات این برند آشنا 
هســتند و می توانند راحت تر و بــا اطمینان کامل 
به صــورت اینترنتی از آن خریــد کنند. همچنین 
از آنجایی که هلدینگ  مانســین به عنــوان یکی از 
شــرکت های فعال در صنعت صادرات اســت حاال 

تصمیم دارد با ســرمایه گذاری در داخل کشور در 
مسیر توسعه و آبادانی کشور گام بردارد به طور قطع 
سرمایه گذاری آنها در بخش های مختلف اقتصادی 
نه تنها منجر به اشــتغال و رونق بیشــتر در اقتصاد 
کشور می شود کمک می کند تا مردم از این به بعد 
از خدمات و محصوالت کیفی تری بهره مند شود و 
از طرف دیگر صادرات کاالهای آنها در ارزآوری نیز 
به کشور کمک خواهد کرد. در واقع مانسین با تجربه 
دو دهه فعالیت در تولید انواع مواد غذایی، پوشــاک 
و در اختیار داشــتن توان انجام خدمــات و نیروی 
انسانی مجرب مصمم است در مسیر صدور خدمات 
رسانی و انتقال تکنولوژی های نوین به داخل کشور 

فعالیت های بین المللی خود را نیز توسعه دهد. در 
سال های گذشــته به دلیل تحریم ها و محدودیت 
ارزی بسیاری از شــرکت های تولیدکننده در ایران 
با همان تجهیزات و ماشــین االت قبلی محصوالت 
خود را تولید کرده اند و کمتر شرکتی به فکر ارتقای 
تکنولوژی برآمده است زیرا تحریم ها هزینه سرمایه 
گذاری و با تجهیزات پیشــرفته چند برابر افزایش 
یافته و برخی از ســرمایه گــذاران معتقدند صرفه 
اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید وجود ندارد، اما 
در شرایط کنونی مدیریت مانسین معتقد است برای 
جلب رضایت مشتری تنها باید به کیفیت محصول 
اندیشــید و این مســاله فراتر از هزینه تولید است، 
بنابراین برای حفظ برندینگ و ثابت کردن کیفیت 
گاهی باید تولیــد و عرضه را با حداقل ســود پیش 
برد. بر اساس این گزارش ،هلدینگ مانسین حامی 
تیم فوتبال بانوان شهرداری بم. پرافتخار ترین تیم 
تاریــخ لیگ برتر فوتبال بانوان بــا 7عنوان قهرمانی 
می باشد.این هلدینگ برای حمایت از ورزش بانوان 
پا در این عرصه مهم گذاشته تا حامی ورزش بانوان 
کشور باشــد. در حال حاضر این هلدینگ با مالک و 
مدیر عاملی مهرداد قزوینه اداره می شود و محسن 
لوک زاده قائم مقام و مدیریت فروشــگاه اینترنتی 
آن اســت و  خلیل قزوینه  مســئول معاونت مالی و 
امور کارخانجات، سهیل سعادتمندی مسئول مدیر 
روابــط عمومی و معاونت ورزشــی، آیــدا حقیقت 
منش مســئول معاونت طراحی و تولید محصوالت، 
فرید طاهری مسئول معاونت گروه خدمات، مهزیار 

محتشم خانی مسئول معاونت مارکتینگ  هستند.

اقتصاد ملی گزارش می دهد؛

مدیرعامل مانسین برترین کار آفرین سال ۹۹

مدیر عامل هولدینگ مانسین 
به عنوان کار آفرین برتر سال 
۹۹  توسط معاون وزارت خارجه 
مورد تجلیل قرار گرفت و تندیس زرین کار 
آفرین برتر سال را به وی اهدا کرد، این تقدیر 
 برای آن است در سالی که شیوع ویروس کرونا
 و تحریم ها تمام کسب و کارها را با چالش 
مواجه کرده بود هلدینگ مانسین بیشتری 

صادرات را در خاورمیانه داشته است.
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 یکی از حمایت 
هایی که صورت 

گرفت، اعطای 
وام های کم بهره 

و معرفی کردن 
صاحبان ایده 

به صندوق های 
مختلف برای 

دریافت تسهیالت 
و تبلیغات آنها بوده 

است

ژئوتوریسم یا  زمین گردشگری که مورد توجه  کشورهای معدن خیز  جهان قرارگرفته است و ممالک زیادی از این ظرفیت 
شناخته شده به عنوان راهی جدید برای کسب درآمد  و معرفی جاذبه های خود جهت جذب توریست و سرمایه گذاری 
بهره می برند یکی از بخش های مغفول در حوزه گردشگری کشور است. بر این اساس طرح توسعه زمین شناسی، معدن 
و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از ماموریت های خود را تمرکز بر این موضوع قرار داده و به منظور 
عملیاتی سازی این مهم، طرح توسعه معدن به تهیه و تولید مجموعه مستندهایی با هدف شناساندن جاذبه های زمین گردشگری و 

ژئوتوریستی کشورمان اقدام کرده است.

این طرح توسعه بنا دارد با استفاده از نوآوری ها و 
فناوری های حوزه گردشگری، با حمایت از ایده ها 
و طرح های جدید و فناورانه، در راســتای توسعه 
گردشــگری معدن، زمین شناسی و ژئوتوریسم به 
عنوان یکی از ســرمایه های ملــی و ظرفیت های 
درآمدزایی کشــور، عمل کنــد. در این خصوص 
با  دکتر کامبیز زاده، مشــاور عالــی معاون علمی 
و فنــاوری رییس جمهــور و مدیر طرح توســعه 
نــوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناســی، 
معدن و صنایع معدنی معاونــت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری گفتگویی داشــتیم. او معتقد 
اســت که با وجود معادن و ذخایر عظیم طبیعی 
در معرفی آن خوب عمل نشــده و با اســتفاده از 
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان می توان از 

این فرصت مغتنم استفاده بهینه کرد.

 آقای دکتر با وجود ســرمایه عظیم 
ژئوتوریســم و گردشــگری معدنی 
کشــورمان این حوزه همچنان مورد 
غفلت قرار گرفته است.  معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهور در این خصوص 

چه اقداماتی انجام داده است؟

با توجه به جایگاه  استثنائی کشورمان و موقعیت 
های بی نظیر در حوزه معــدن، به دنبال آن بوده 
ایم که این جاذبه ها بیشــتر به دنیا معرفی شود.  
در حال حاضــر موضــوع زمین گردشــگری از 
مسائلی است که مورد توجه کشورهای دارای این 
ظرفیت قــرار گرفته و در کشــورمان نیز با وجود 
جاذبه های طبیعی همانند آتشفشــان ها، چین 
خوردگی ها، مرجان هــا و ... ظرفیت های زیادی 
برای زمین گردشــگری وجود دارد  کــه باید به 

درستی و به صورت کامل معرفی  شوند.
متاســفانه جاذبه های معدنی به درستی معرفی 
نشده است و بســیاری از زمین شناســان از این 
جاذبه ها بی خبرند که در صورت معرفی صحیح، 
می تواند اشــتغالزایی و درآمدزایی برای کشــور 
داشــته باشــد.  مثال بزرگترین غــار نمکی را در 
قشــم داریم که تنها 10 تا 15 عکس از آن منتشر 
شده اســت.  در این راســتا در طرح توسعه زمین 
شناســی، معدن و صنایع معدنــی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری تــالش کردیم با 
حداکثر توان،  با اســتفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان و شــرکت هایی کــه در بحث زمین 
گردشــگری بودند به معرفی این منابع بپردازیم 

و  بسترهای حمایتی از کلیه طرح های نوآورانه و 
فناورانه در این حوزه هــا را فراهم کنیم. در حوزه 
زمین شناســی، معدن و صنایــع معدنی جوانان 
خالق و مســتعدی داریم که نیاز است به طرح ها 
و ایده های آنها توجه جدی شده و از آنها حمایت 

کرد.
 یکی از حمایت هایی که صــورت گرفت، اعطای 
وام های کم بهره و معرفی کــردن صاحبان ایده 
به صندوق های مختلف برای دریافت تســهیالت 
و تبلیغات آنها بوده اســت. شــیوه دیگر استقرار 
فناوران جوان وخالق در مراکز نوآوری و استفاده 
از امکانات این مجموعه هاســت. در این راستا ما 
فراخوانی را اعــالم کردیم که در پی آن حدود 40 
طرح ارائه شــد که از میان آنهــا 15 طرح پس از 
داوری ها، انتخاب شــده و در مرحله حمایت قرار 

گرفته است .
همچنین مســتندهایی در این زمینه تهیه شــد 
که یکی از آنها مســتند هرمز، جزیره رنگها است 
که بــا همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، تولید شــد. عالوه بر آن مستند »باداب 
ســورت، پلکان زمین«، نیز، تهیه شــده که 10 
اســفندماه به نمایــش در می آیــد. در مجموع 
کارهای انجام شــده از لحاظ پدیده شناســی بی 

نظیر است.
 

 چقــدر اســتفاده از نوآوری ها و 
فناوری ها در  حوزه گردشــگری می 

تواند موثر واقع شود؟
این مســاله را باید مورد توجه قرار دهیم که برای 
توســعه نیازمند این هســتیم که از فناوری ها و 
نوآوری های روز بهره بگیریم و شرکت های فناور 
در این زمینه می توانند نقــش مهمی ایفا کنند. 
همانند  تاکســی های اینترنتی که استفاده از آن 
افزایش قابــل توجهی پیدا کرده، شــرکت های 
دانش بنیان با استفاده از نوآوری ها و فناوری ها در  
حوزه زمین گردشــگری نیز می توانند در معرفی 
جذابیت های معدنــی  نقش موثــری ایفا کنند.   
به عنوان مثال از طریق آنها مــی توان اطالعاتی 
همچون راه های دسترســی، قدمت آن، مناطق 
گردشگری بومی و بسیاری از این موارد را دانست. 
با توجــه به کرونا و تغییر ســبک ســفر که طبق 
توصیه سازمان جهانی گردشگری طبیعت گردی 
عنوان شده، ژئوتوریســم چقدر می تواند در رونق 

گردشگری کشور در این شرایط موثر واقع شود؟
ژئوتوریسم راهی برای کسب درآمد  و  اشتغالزایی 
اســت و با توجه  کاهش آمارهای کرونا درکشور 

می توان امیدوار به توسعه آن بود.
 در مجمــوع آنچــه از اهمیــت زیــادی در این 
شــرایط برخوردار اســت ضرورت معرفی جاذبه 
هــای اســتثنایی معدنی در کشــورمان اســت. 
در ایــن زمینــه مســتندهای فاخــری نداریم و 
 ضروری اســت تا بــا بهره گیری از شــرکت های

 دانش بنیان این خالء ها پر شود.
 

جاذبه های معدنی به درستی معرفی نشده است
مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

حمایت از طرح ها و ایده های فناورانه در راستای توسعه زمین گردشگری
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 اولویت اصلی 
چادرملو اکتشاف 
است وتوجه به آن 

می تواند زمینه 
حفظ وضعیت فعلی 

را فراهم سازد.

اکتشاف اولویت اصلی شرکت چادرملو است و امیدواریم وزارت صمت با واگذاری پهنه های  معدنی در هر منطقه 
از کشور راه اکتشاف و افزایش ذخایرمعدنی را فراهم سازد. 

مهندس ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفت وگو با ماهنامه تخصصی پردازش 
با اعالم این مطلب گفت: اساسًا تولید فوالد دارای “کف و سقف” است، تولید فوالد با رسیدن به چشم انداز ۵۵ میلیون تن در 
حال رسیدن به سقف خود بوده و با توجه به محدودیت های معدنی، دیگر نمی توان فعالیت زیادی در توسعه تولید کنسانتره 

و گندله سازی ها کرد. به هر حال باید پذیرفت که فعالیت های معدنی در حال رسیدن به سقف خود است.

 مهندس ناصر تقی زاده  با اشاره به این که اولویت ما 
فعالیت در صنایع فلزی و معدنی است، اما چون ما 
یک بنگاه اقتصادی هســتیم، بایدبه سمت فعالیت 
در بخش های مختلف این رشــته شــامل فلزات 

غیرآهنی و حتی غیرفلزی نیز حرکت کنیم.
او ضــرورت تحقق اهدافی نظیــر تکمیل زنجیره، 
ایجاد سیســتم حمل و نقل ریلی گسترده و… را 
یادآور شــد و افزود: درحال حاضر اولویت اصلی ما 
اکتشاف اســت وتوجه به آن می تواند زمینه حفظ 

وضعیت فعلی را فراهم سازد.
تقــی زاده با اعالم این که موضوع اکتشــاف یکی از 

اقدامات حیاتی برای تداوم تولید فوالد درکشــور 
و تحقق تولیــد 55 میلیون تن اســت افزود: کویر 
مرکزی ایران دارای ذخایر غنی ســنگ آهن است، 
ولی متاســفانه برخــی موانع از جملــه بهانه های 
زیســت محیطی و بروکراســی های اداری موجود 
مانع از انجام اقدامات اکتشــافی و اخذ مجوزهای 

بهره برداری شده است  .
 این مدیر کهنه کار معدنی اضافه کرد: خوشبختانه 
گروه ســرمایه گزاری امید بعنوان سهامدار عمده 
شــرکت با برنامه و طــرح های توســعه چادرملو 
همراه و همگام اســت و در بازدید اخیر آقای دکتر 

مدرس خیابانی از مجتمــع های معدنی و صنعتی 
چادرملو و آگاهی از طرح های توســعه ما آمادگی 
خود را برای مشارکت در تاســیس شرکت جدید 
اکتشــاف و حفاری با مشارکت 49 درصدی امید و 

51 درصدی چادرملو اعالم کرد  .
وی افــزود : از طرفــی مجوزهای بســیاری برای 
بهره برداری از برخی معادن صادر شــده ولی عمال 
به دلیــل عدم توانایی صاحبــان آن، بهره برداری از 
آنها صورت نگرفته اســت که امید واریم با دستور 
العمل جدید وزیر محترم صمــت، تعیین  تکلیف 
اینگونه معادن نیز مشخص شود. و انقالب معدنی 

مورد نظر جناب آقای رزم حسینی محقق شود.
 مدیرعامــل چادرملو رمــز توســعه اقتصادی را 
برداشــتن گام های اساســی و عملــی، منطبق بر 
واقعیت هــا و قابلیت هــای صنایع بزرگ کشــور 
امکان پذیــر دانســت و تصریح کرد کــه به عنوان 
مثــال، امروز در پی تالش بی وقفه ســه شــرکت 
بزرگ معدنی، شاهد اجرای پروژه عظیم انتقال آب 
خلیج فارس به مرکز کشــور هستیم، موضوعی که 

مهندس تقی زاده:

چادرملو به تولید فلزات غیرآهنی و حتی
 محصوالت غیرفلزی می اندیشد
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دولت باید 
با ممانعت از 

خام فروشی، 
شرکت های بزرگ 
معدنی را تشویق 
کند تا با مشارکت 

بخش خصوصی، 
واحدهای فرآوری 

احداث و نهایتا 
ارزش افزوده ایجاد 

کنند.

بسیاری آن را قابل  اجرا نمی دانستند.
تقی زاده با تاکید بــر اینکه در مقوله توســعه و با 
توجه به وضعیت و محدودیت هــای مالی دولت و 
بودجه کشــور که عمدتا صرف حقوق، دســتمزد 
و صندوق های بازنشســتگی می شــود، گفت: در 
وضعیــت فعلی یکی از راه های رســیدن به اهداف 
صنعتی و معدنی و به طور کلی توسعه پایدار کشور 
فاصله گرفتن از روش های سنتی و حرکت به سمت 

اعمال روش های معمول در دنیا است.
او با تاکید بر این که یکی از این راه های یادشــده، 
الزام شــرکت های بزرگ به سرمایه گذاری و تالش 
برای عمران و آبادانی مناطق کمتر توســعه یافته 
اســت، افزود: شــرکت های بزرگ فلزی و معدنی 
و حتــی پتروشــیمی ها می تواننــد هریــک بــا 
ســرمایه گذاری های خود، متولی توســعه یکی از 

استان های محروم در سراسر کشور باشند.
تقی زاده با تاکید براینکه با اتخاذ این شــیوه و البته 
با همکاری بانک ها می توان ضمن توسعه سراسری، 
زمینه ایجــاد اشــتغال و ارزآوری را فرآهم نمود، 
تصریح کرد: باید بپذیریــم که امروز دولت با توجه 
به شرایط موجود توان ســرمایه گذاری و توسعه به 
لحاظ مالی را ندارد و ایــن روش می تواند بهترین 

راه حل برای عبور از وضع موجود باشد.
وی افزود: دولت در شــرایط یاد شــده می تواند با 
سیاســت گذاری های اصولی و با نظــارت دقیق، 
توسعه هر اســتانی را به یکی از شرکت های بزرگ 
بســپارد و آنها را موظف کند تا به دلیل پر شــدن 
ســقف تولید فوالد، به ســمت تولید دیگر صنایع 
اشتغالزا و توســعه ای با توجه به پتانسیل منطقه و 
مزیت نسبی تشــویق کند.  مثال یک شرکت بزرگ 
فوالدی که مسوولیت توسعه منطقه و یا استانی به 
او واگذار می شــود، مردم منطقه را با حمایت های 
خود تشویق به تولید اقالمی مانند پوشاک، صنایع 
های تک، برقی، کشــاورزی، صنایــع تبدیلی و… 

نماید.
او گفــت: به عنوان مثــال چه اشــکالی دارد که با 
حمایت یک شــرکت بــزرگ فــوالدی در منطقه 
جاسک، آب شیرین کن و گلخانه کشاورزی احداث 

شود.
مدیرعامل شرکت چادرملو، تحقق چنین موضوع 
مهمی را نیازمند اراده ملی در سطح مسووالن نظام 
دانست و البته تاکید کرد که شرط موفقیت این کار 
آن اســت که مدیران را به دلیل اشتباهات کوچک 
و مسایل حاشیه ای تحت فشار قرار ندهند و آنها را 

تهی از شهامت نکنند.
تقــی زاده گفــت: الزمــه رســیدن بــه چنین 
سیاســت های اصولی، ارایه اختیــارات به مدیران 
و حمایت از افراد پاک دســت اســت تا آنان ضمن 
ایجاد انگیزه، همه رشــته های صنعتی را با قدرت 
به پیش ببرند، ضمــن  آن که مکانیزم تصمیم گیری 
دولت باید همســو با سیاســت مدیرانی باشد که 
برای این کار منصوب شده اند و ضمن تطبیق همه 
سیاســت ها، هیچ محدودیتی برای شــرکت های 
بزرگ ایجاد نکننــد. به عنوان مثــال، نباید برای 
اخذ یک مجوز، ماه هــا در نوبت بود، این گونه موانع 
هیچ گاه کشور را به سوی توسعه همه جانبه و پایدار 

سوق نخواهد داد.
مدیرعامل شــرکت چادرملو خاطرنشــان کرد که 
تحقق چنین امر مهمی باید به دور از سوء اســتفاده 
مدیران و آن  هم تحت نظارت یک ســتاد تسهیل 
بــرای 10 تا 15 شــرکت بزرگ کشــور باشــد و 
آنها نهایتا با ارایــه گزارش دقیق از روند توســعه 
استان های محول شــده، با قدرت و سرعت کارها 

را به پیش ببرند.

وی در ادامه ایجاد یک منطقــه جدید صنعتی در 
شهرستان اردکان را یادآور شد و افزود: چادرملو در 
منطقه یادشــده )بین بهاباد و معدن چادرملو( یک 
واحد ســوپر مگامدول تولید فوالد و کارخانه تولید 
فروسیلیس در قالب طرح توســعه احداث خواهد 
کرد. احداث ایــن طرح ها در دل کویــر با رعایت 
الزامــات حفظ محیط زیســت و با هدف توســعه 
مناطق محروم است و مقرر شده که در صورت نیاز 
برای پرســنل فعال در آن منطقه، منازل مسکونی 

نیز احداث شود.
مدیرعامل شــرکت چادرملو هم چنیــن با اعالم 
این که هم اینــک در حال  اخذ زمیــن، مجوزهای 
الزم و تالش بــرای احداث یک پــروژه مگامدول 
آهن اســفنجی به ظرفیت 1/8 تا2/2 میلیون تن، 
فروسیلیکو منگنز با ظرفیت 50 هزار تن، آجرنسوز، 
ریخته گــری و… هســتیم، گفــت: طرح هــای 
یادشــده در صورت اخذ موافقت اصولی، طی ســه 
تا چهار ســال احداث خواهند شــد، ضمن آن که 
درصدد احداث راه آهــن، انتقال برق و سیســتم 

آب شیرین کن در منطقه یادشده نیز می باشیم.
او در ادامه، بومی سازی های صورت گرفته را یادآور 
شد و گفت: شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 
بومی ســازی 29 هزار و ۳00 قطعه از قطعات مورد 
نیاز خود، عالوه بر افزایش بهره وری، بالغ بر 1200 
میلیــارد تومان نیز صرفه جویی اقتصادی داشــته 

است.
مدیرعامل شــرکت چادرملو موضوع خام فروشی 
ســنگ آهن را یادآور شــد و تاکید کرد کــه ما با 
مقوله خام فروشی ســنگ آهن و یا هر ماده معدنی 
دیگر به شدت مخالف هســتیم و معتقدیم که باید 
عوارض کنســانتره و گندله افزایش و راه صادرات 

آهن اسفنجی باید هموار گردد.
تقی زاده تاکید کرد که دولــت باید با ممانعت از 
خام فروشی، شرکت های بزرگ معدنی را تشویق 
کند تا با مشــارکت بخش خصوصی، واحدهای 
فرآوری احداث و نهایتا ارزش افزوده ایجاد کنند.

وی در ادامه از آمادگی این شــرکت برای خرید 
ســنگ آهن در هر معدنی و با هر تناژی خبر داد 
و گفت: بدون شــک با تامین ماده اولیه و احداث 
واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور ضمن 

ایجاد اشتغال، توسعه پایدار رقم خواهد خورد.
مدیرعامل شــرکت چادرملو با اعالم این که باید 
به هر شکل ممکن امید را بین مردم ترویج کرد، 
گفت: گرچه در برخی از مشاغل واقعا مشکالتی 
وجود دارد، اما باید بپذیریم که در صورت وجود 
همت و تالش و برنامه ریــزی می توان در همین 
شرایط ســخت هم به خوبی اقدام به کار و تولید 
کرد. تقی زاده در پایان از تاســیس یک شرکت 
ســهامی عام با هدف ســهامدار کردن پرســنل 
خبر داد و افزود: با احداث شــرکت سهامی عام و 
تالش برای سهامدار کردن 5 هزار نفراز کارکنان 
شرکت، سعی خواهد شد تمام پروژه ها در اختیار 
سهامداران قرار گیرد تا از آنان نیز ضمن منتفع 
شــدن در تولید از روحیه باالیی برخــوردار و با 

آرامش روحی بیشتری به فعالیت بپردازند.
وی هم چنین افزود: امســال بیشــترین رکورد 
تولید و فروش پس از 20 ســال رقــم خورد که 
پاداش مناســبی نیز به پرســنل داده شد است 
و اعتقــاد داریم که در صورت رفع نیاز پرســنل 
و توجه به معیشــت آنان و نیز افزایش تولید به 
واســطه تالش روزافزون کارکنــان و کارگران، 
پاداش الزم به تناســب کاری که می کنند تعلق 

خواهد گرفت.
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مجموع سرمایه گذاری های ایمیدرو، شرکت های زیرمجموعه و تابعه )تحت راهبری( از سال ۹2 تا پایان سال 
جاری از 11.6 میلیارد دالر عبور می کند.

 ایمیدرو طی این مدت ظرفیت های تولید را تا بیش از 100درصد افزایش داده و در عین حال برنامه های وسیعی 
در اکتشاف، احیای معادن کوچک و تامین مالی پروژه ها داشته است.

راهبـــــــــــری در رشد

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(،  از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 98 
ارزش ســرمایه گذاری های ایمیدرو، شــرکت های زیرمجموعه و تابعه در بخش معدن و صنایع معدنی به بیش از 9.4 میلیارد دالر 
رسید که با احتساب 2.2 میلیارد دالر مجموع سرمایه گذاری امسال، رقم ســرمایه گذاری ها به 11 میلیارد و 600 میلیون دالر می 

رسد.
همچنین از سال 92 تا پایان ســال گذشته میزان اشتغال مستقیم ایجاد شــده به 21هزار و 600 نفر رسیده که تا پایان سال 99 نیز 

۳200شغل مستقیم به این بخش افزوده می شود.

 رشد ظرفیت تولید 
از ســوی دیگر میزان ظرفیت های تولید در زنجیره فوالد، مس و آلومینیوم بین ســال های 92 تا پایان 98 به طور قابل مالحظه ای 
افزایش یافته به طوری که ظرفیت تولید کنســانتره سنگ آهن با دســتیابی به 57.6 میلیون تن نزدیک به 100درصد، گندله سنگ 
آهن با رسیدن به 47.6 میلیون تن 116.5درصد، آهن اسفنجی با دســتیابی به ۳5.۳ میلیون تن نزدیک به 80درصد و فوالد خام با 

رسیدن به ۳7.5 میلیون تن 66.6درصد رشد پیدا کرده است. 
همچنین ظرفیت تولید کنســانتره مس با رســیدن به یک میلیون و 150هزار تن ۳5درصد و کاتد مس با دستیابی به 457هزار تن 
77درصد رشد داشته اســت. ظرفیت تولید آلومینا بدون تغییر 245هزار تن اســت اما ظرفیت تولید در آلومینیوم با رشد نزدیک به 

80درصد به 770هزار تن رسیده است.

 1400 محدوده امید بخش در اکتشاف
ایمیدرو با همکاری بخش خصوصی از ســال 9۳ تاکنون، 650 هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی را عملیاتی کرده است. از این میزان، 

فاز شناســایی و پی جویی 480 هزار کیلومتر مربع به اتمام رسیده و به محدوده های امیدبخش قابل توجهی دست یافت.
با این برنامه اکتشاف 1400 محدوده امیدبخش به دست آمده و تاکنون، 1000 محدوده برای واگذاری به بخش خصوصی در اختیار 

سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار گرفته است.
در 400 محدوده دیگر نیز پیگیر ایمیدرو دریافت پروانه اکتشــاف برای فازهای عمومی و تفصیلی اســت. از این تعداد محدوده، 5۳ 

پروانه اکتشاف صادر شده است. همچنین، 
5 گواهی کشــف صادر و از طریق فراخوان 

به بخش خصوصی واگذار شد.

 رشد تولید 
تولید شــرکت های بزرگ معــدن و صنایع 
معدنی طــی 9 ماه امســال تولید شــمش 
آلومینیوم با رشــد 66درصدی، کنســانتره 
سنگ آهن با افزایش 6درصدی، گندله سنگ 
آهــن با رشــد 11درصدی، آهن اســفنجی 
بــا افزایش 9درصدی، شــمش فــوالدی با 
رشــد 8درصدی، محصوالت فوالدی با رشد 
5درصدی، کاتد مــس با افزایش 9درصدی و 
شمش طال  با رشــد15درصدی همراه شد. 
بدیــن ترتیب تولیــد شــمش آلومینیوم به 
۳25هزار تن،  کنسانتره ســنگ آهن ۳7.5 
میلیون تن، گندله سنگ آهن ۳4.5 میلیون 
تــن، آهن اســفنجی بــه 2۳.۳ میلیون تن، 
شمش فوالد به 17.1 میلیون تن، محصوالت 
فــوالدی 11.2میلیــون تــن،  کاتــد مس 
207هزار تن و شــمش طال به 995کیلوگرم 

رسید.

 احیا 206 معدن کوچک
طرح فعال ســازی معادن کوچک و متوسط 
در نقاط مختلف کشــور، با هدف فعال سازی 
معادن بخش خصوصی که به دلیل شــرایط 
داخلی یا بین المللی نیمــه فعال و یا تعطیل 

اشتغال زایی 24800 نفری از سال ۹2 تا ۹۹

گزارشی از عملکرد ایمیدرو به مناسبت دهه فجر منتشر شد؛  
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مجموع 
سرمایه گذاری های 

ایمیدرو، شرکت 
های زیرمجموعه 

و تابعه )تحت 
راهبری( از سال ۹2 
تا پایان سال جاری 
از 11.6 میلیارد دالر 

عبور می کند.

شده اند، از آذر ماه سال 97 تعریف و در سال 98 
عملیاتی شده است. معادن کوچک و متوسط به 
دلیل گستردگی )98.۳% از تعداد کل معادن 
کشور(، اشــتغال زایی و تولید دارای اهمیت 
به سزایی اســت و می توانند در ایجاد اشتغال 
پایدار در بخش معدن و توسعه متوازن کشور، 
نقش بســیار مهمی ایفا کند. در مدت 10 ماه 
امسال در راستای این طرح، احیا، فعال سازی 
و توسعه، 206 معدن در مناطق مختلف، احیا 
و فعال انجام شده است. این در حالی است که 
پیشتر احیای 200 معدن و احداث 25 واحد 

فرآوری در سال 99 هدفگذاری شده بود.
از ابتدای ســال جاری تاکنون شناســایی و 
اولویت بندی 812 معدن انجام شده و بر روی 
444 معــدن اقدام کلینیکی صــورت گرفته 
است. در سال گذشــته 146معدن در مناطق 

کمتر توسعه یافته احیا شد. 

 تقویت صندوق بیمه معدن
تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت 
های معدنــی به عنــوان یکــی از نهادهای 
حمایتی کشــور )و زیرمجموعه ایمیدرو( به 
منظور توسعه سرمایه گذاری های خطرپذیر 
بخش معدن و صنایع معدنی کوچک مقیاس 
یکی از اقدامات مهمی اســت که در سال 98 
عملیاتی شده است. افزایش سرمایه صندوق 
از 140 میلیارد تومان به ۳50 میلیارد تومان 
در سال 98 و رسیدن به میزان 500 میلیارد 
تومان در ســال جاری نتیجه این اقدام است. 
همچنین حمایت از ارائه تســهیالت با سود 
4 درصد برای متقاضیان اســتفاده از ماشین 
آالت معدنی ســاخت داخل توسط صندوق 
بیمه انجام شده است. عملکرد صندوق بیمه 
در ســال های 97 و 98 بیش از 590 میلیارد 
تومان است که معادل 90 درصد کل عملکرد 
صندوق از ابتدای تاســیس تا پایان سال 96 

است. ) 670 میلیارد تومان تا پایان سال 96 (
همچنین طی 10 ماه امســال بیمه نامه هایی به 
ارزش 792 میلیارد تومان آماده صدور شده است 
که با احتساب ۳25 میلیارد تومان بیمه نامه های 
صادره، کل ارزش این بیمه نامه ها تا پایان سال 99 

به بیش از 1100 میلیارد تومان می رسد.

 مشارکت با بخش خصوصی
جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه معادن 
و صنایع معدنی به گونه ای که 42 معدن به بخش 
خصوصی واگذار شده، طرح های الکترود گرافیتی 
و پترولیوم کک و تیتانیوم کهنوج، معادن آنومالی 
شمالی و میشدوان و پتاس خور و بیابانک و شورابه 
های تــرود به شــرکت های بزرگ بخــش، برای 
تکمیل واگذار شده و در ســال 98 بیش از 1700 
میلیارد تومــان منابع جهت تکمیــل طرح های 

توسعه از بخش خصوصی جذب شده است.
ایجاد کنسرســیوم های بزرگ با مشارکت بخش 
خصوصی با هدف توســعه بخــش معدن و صنایع 
معدنی از جمله شــرکت مدیریت اکتشاف منابع 
معدنی پایا با هدف توســعه اکتشــاف با مشارکت 
بخش خصوصی، هلدینگ ســرمایه گــذاری در 
منطقه ویــژه خلیج فارس با هدف توســعه فوالد 
تا 10 میلیون تن و کنسرســیوم ســرمایه گذاری 
با هدف توسعه فوالد تا ســقف 10 میلیون تن در 

چابهار.

 صرفه جویی ارزی بومی سازی
ایمیدرو از ابتدای ســال، سیاســت بومی سازی و 
توســعه ســاخت داخل را ابالغ و اهداف عملیاتی 
از شــرکت های زیرمجموعه دریافت و پایش می 
کند. طبق برنامه ریزی انجام شــده، بومی سازی 
بیش از 500 میلیون دالر قطعه و فرایند تولید در 
سال جاری انجام خواهد شد که با احتساب بومی 
سازی هایی که در »طرح های توسعه« صورت می 
پذیرد، در سال جاری نزدیک به یک میلیارد دالر 

صرفه جویی ارزی ناشی از بومی سازی و توسعه 
توان ساخت داخل خواهیم داشت.

 حمایت از پژوهــش و برگزاری 62دوره 
آموزش 

هزینه های آموزش، پژوهش و توســعه فناوری 
ایمیدرو مشــتمل بــر مصوبــات مربوطه مبلغ  
21۳781.۳ میلیون ریال است.  عملکرد بخش 
پژوهش و توسعه فناوری شــامل حمایت از 19 
پروژه پژوهشی، 9 پایان نامه  تحصیالت تکمیلی 
تقاضا محور دریافتی از ســامانه ساتع، حمایت از 
6 همایش، کتاب و تامین اعتبار فرآیند حمایت از 
پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به مبلغ 5000 
میلیون ریال اســت.  در بخش آموزش 62 دوره 
آموزشی برای همکاران ستاد سازمان، کارکنان 
مجتمع ها، شــرکت ها و طرح هــای تابعه برگزار 
شده که مشــکل بر دوره های حضوری)4دوره( 
/ غیرحضوری)آفالیــن)۳۳دوره( / آنالیــن)25 
دوره(( اســت به طوری که ایــن دوره ها بالغ بر 
522 ساعت برای 6،866 نفر فراگیر با 551،509 
نفرســاعت آموزش انجام شــده اســت.  برای 
کارکنان معادن بخــش خصوصی نیز 604 دوره 
آموزشــی برای 10262 نفر فراگیر با 1922۳0 

نفر ساعت آموزش انجام شده است.

 رشد 24درصدی امتیاز ممیزی بهداشت، 
ایمنی،  محیط زیست و انرژی

متوسط امتیاز واحدهای ممیزی حوزه بهداشت، 
ایمنی، محیط زیست و انرژی )HSEE( در سال 
98، به 254 رسیده است که فراتر از هدف برنامه 
ریزی شــده )رشــد 20 درصد( بــوده و در این 
زمینه رشد 24 درصدی داشته ایم. این در حالی 
است که از ابتدای شروع برنامه ممیزی عملکرد 
HSEE واحدها تابعه )سال95( تاکنون این رشد 

به 51 درصد رسیده است



روزانهم

اقتصاد ملی  ویژه  چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب  اسالمی 16

ایران وابسته دوران 
شاه امروزه علی رغم 

تردیدهایی که از سوی 
شبکه های معاند روی 
ماهیت انقالب اسالمی 

ایران قرار می دهند، 
دستاوردهای مهمی در 
حوزه اقتصاد و توسعه 
زیرساخت ها به دست 

آورده است. 

دشمن قسم خورده کشورمان، اگرچه از ابتدای انقالب اسالمی تا کنون با جنگ و تحریم اقتصادی درصدد 
نابودی انقالب بوده اما با همت بلند مردم ایران و  قطع وابستگی به بیگانگان، این تالش ها ناکام مانده است. 
نگاهی به دستاوردهای انقالب اسالمی  در  حوزه اقتصادی طی 42 سال گذشته موید این امر است و نشان می 
دهد  حفظ استقالل نه تنها یک شعار بلکه یک رویکرد مهم بوده که توانسته کشور را در مقابل تهدیدهای خارجی ایمن کند. 
ایران وابسته دوران شاه امروزه علی رغم تردیدهایی که از سوی شبکه های معاند روی ماهیت انقالب اسالمی ایران قرار می 

دهند، دستاوردهای مهمی در حوزه اقتصاد و توسعه زیرساخت ها به دست آورده است. 

به اســتناد آمار بانک جهانی، اقتصاد ایران با 8 رتبه 
ارتقاء از جایگاه 26 جهانی در ســال 57 به رتبه 18 
صعود کرده اســت و جزء 20 قدرت اقتصادی جهان 
به حســاب می آید. ارتقاء  اقتصاد ایران پس از انقالب 
اسالمی در حالی محقق شده است که میزان فروش 
نفت خام به یک چهارم قبل از انقالب، کاهش یافته و 
جمعیت از ۳6 میلیون به 8۳ میلیون نفر افزایش یافته 
است. این در شرایطی است که نظام سلطه بین المللی 
تمام توان خود را برای فلج کردن اقتصاد ایران به کار 
گرفته اســت. تحمیل ترور هــا و کودتاها، تحمیل 8 
سال جنگ، بمباران بیشتر زیرساخت های اقتصادی 

کشور و چهل ســال تحریم، به ویژه 8 سال تحریم 
فلج کننده از مهمترین این توطئه ها است. هم زمان 
بااینکه جمعیت کشور بیش از دو برابر شده، اندازه 
اقتصاد جمهوری اســالمی ایران بر اســاس میزان 
تولید ناخالص داخلی از ابتدا تــا امروز 4.88 برابر 
و اقتصاد ملی باوجود فشــار های مستمر استکبار 
جهانی ۳.7 برابر شــده اســت. همچنیــن پس از 
انقالب اسالمی ســهم بخش خصوصی در اقتصاد 
کشور ۳ برابر شده است. سرانه برخورداری جامعه 
ایرانی از خدمات بانک نیز نسبت به پیش از انقالب 

اسالمی، تقریباً 20 برابر شده است.

 بیش از ۹۹ درصد روستاهای ایران برق دار 
شدند

صنعت برق کشــورمان بعد از سال 1۳57 که سال 
پیروزی انقالب اسالمی اســت تالش برای تکمیل 
زیرساخت های برقی را در دستور کار خود قرار داد 
به گونه ای کــه اکنون  دســتاوردهای این صنعت 

همپای کشورهای توسعه یافته جهانی شده است.
برق رسانی روستایی ایران درحالی به 99.7 درصد 
رســیده که این میزان در جهان 76درصد اســت. 
تعداد مشترکان برق کشورمان که در سال 1۳57 
تنها سه میلیون مشترک بود با فعالیت های صورت 
گرفته، اکنون بــه ۳7 میلیون مشــترک افزایش 
یافته که نشان دهنده رشــد 12 برابری شمار این 
مشترکان است. در این ســال ها، طول شبکه های 
توزیع برق از 68 هزار کیلومتر در ســال 57 اکنون 
به رقم 815 هزار کیلومتر رسیده که نشان از رشد 

12 برابری این شبکه ها است.
همچنین طول شــبکه های انتقــال و فوق توزیع 
کشور نیز رشــدی 10 برابری یافته و نیز ظرفیت 

دستاوردهای انقالب اسالمی در  حوزه اقتصادی طی 42 سال گذشته بررسی شد

توسعه زیرساختها در شرایط
 جنگ و تحریم 
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صنعت نفت کشور 
از نظر توانایی های 

فناورانه هم رشدی 
قابل توجه داشته 

است

پست های انتقال و فوق توزیع رشدی 15 برابری را 
نشان می دهد.

بــرق  توزیــع  ترانســفورماتورهای  ظرفیــت 
کشــور نیز رشــد 16 برابری داشــته و نیــز تعداد 
ترانسفورماتورهای توزیع نســبت به ابتدای انقالب 

اسالمی 29 برابر شده است.

 افزایش چشمگیر تصفیه خانه ها 
همچنیــن در موضوع مهم جمــع آوری فاضالب و 
تصفیه فاضالب که امری مرتبط با بهداشت عمومی 
مردم بــوده و ارتباط مســتقیم دارد نیــز اقدامات 

زیادی انجام شده است. 
 در حالی که قبل از انقــالب تعداد تصفیه خانه های 
فاضالب به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید 
و تنها چهار تصفیه خانه در سراســر کشور داشتیم 

این عدد هم اکنون به 265 رسیده است. 
 این در حالی اســت که جمعیت کشــور 40 درصد 
جمعیت فعلی بــوده و در ثروت، منابــع و غیره نیز 
بیشتر از این مقدار و در دسترســی به دنیا محدود 

نبود.

 دست پر انقالب در حوزه نفت 
صنعت نفت کشــور از نظــر توانایی هــای فناورانه 
هم رشــدی قابل توجه داشــته اســت. امــروز در 
بخــش ســخت افزاری صنعــت نفــت و در زمینه 
ســاخت تجهیزات عملکــرد خوبی داریم و شــاید 
جایی در منطقــه از این حیث بــه توانمندی ایران 
نباشــد. در حالی که پیــش از انقــالب بدنه کاری 
صنعــت نفــت در بخــش باالدســت در بهترین 
 حالت در جایــگاه اپراتور نقش آفرینــی می کردند

 و همــه طراحی های مهندســی و مدیریت نفت از 
لندن انجام می شــد اما اکنون  80 درصد تجهیزات 

غیردوار صنعت نفت ساخت داخل است.

 بهره مندی ۹۵ درصدی ایران از گاز طبیعی
صنعت گاز نیــز پس از پیروزی انقالب اســالمی 
رشد کرد. آن زمان تنها یک پاالیشگاه کوچک گاز 
در بیدبلند داشــتیم و یک خط لوله که از بیدبلند 
تا آســتارا ادامه داشــت و جمعیــت اندکی از گاز 
بهره مند بودنــد، اما اکنون این صنعــت به ِویژه با 

توسعه پارس جنوبی جهش کرد. 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی مصرف گاز طبیعی 
بســیار کم بود و گازرسانی انجام نشــده بود، در 
تهران تنها دو محله کوی نصر و گیشــا و نازی آباد 
به طور محدود به شــبکه گاز متصل بودند، اما پس 
از پیروزی انقالب برای آن سیاســت گذاری شد و 
صادرات فرآورده کشور از صرفه جویی ناشی از این 
گازرســانی افزایش یافت که جهش بزرگی است. 
هم اکنون حــدود 99 درصد شــهرها و 86 درصد 

روستاها از گاز طبیعی بهره مند هستند.
ذخایــر گاز قابل اســتحصال کشــور از حدود 9 
تریلیون مترمکعــب پیش از انقالب بــه بیش از 
۳۳ تریلیون مترمکعب رســیده و کشور امروز به 
تولیدات عظیمی در حوزه پتروشیمی دست یافته 

است.
همچنیــن در حالــی کــه تولیــد محصــوالت 
پتروشیمی کشور بســیار اندک بود و به 2 میلیون 
تن هم نمی رسید، با اقدام های انجام شده قرار است 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران تا پایان 

سال آینده به 100 میلیون تن برسد.

 توسعه زیرساخت ها و گسترش راه ها 
یکی از دستاوردهای بزرگ و مهم انقالب اسالمی 
در چهل و دو سال گذشته، توسعه زیرساخت ها و 
گسترش راه ها بود که از همان نخستین سال های 
انقالب در اولویــت برنامه های دولت های مختلف 

قرار گرفت.

 میزان احداث جاده های روســتایی و برون شهری 
بعد از انقالب اسالمی در مقایسه با حکومت پهلوی 
بر اســاس اذعان کارشناســان، مردم و آمارها رشد 
چشمگیری داشته اســت به نحوی که طول راه ها 
از ۳6 هزار کیلومتر جاده اصلــی در زمان پهلوی به 
حدود 250 هزار کیلومتــر در دوران پس از انقالب 

رسیده است.
 

 طنین توسعه راه آهن در ایستگاه انقالب
قطار تحــوالت حمل و نقــل ریلی ایران ایســتگاه 
های متعددی را پس از انقالب پشــت سر گذاشته 
و تغییرات بنیادینی داشته است.  با پیروزی انقالب 
اسالمی این صنعت به نوعی توفیق بازیابی و تحول 
زیربنایی یافت و موجب شــد متخصصان کشــور با 
اعتماد به توانمندی های داخلــی بخش اعظم این 

صنعت زیربنایی را در دست بگیرند. 
بر اساس اعالم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور پروژه های بهره برداری شده 
ریلی تا ســال 1۳57 چهار هــزار و 676 کیلومتر 
بوده  و می توان گفت تنها ۳5 درصد خطوط ریلی 
موجود پیش از پیروزی انقالب اســالمی ســاخته 

شده است.
در مجموع توســعه زیرســاختهای اقتصــادی از 
مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی در 42 سال 
گذشته بوده اســت. هر چند شاید به دالیل مختلف 
از جملــه گره نخــوردن این اقدامات به معیشــت 
مردم بعضا شــاهد کمرنگ دیده شدن این اقدامات 
 بودیم اما آنچــه از اهمیت زیادی برخوردار اســت 
 تبیین صحیح و دقیق دستاوردهای انقالب در عصر 
حاضر است؛ چرا که اگر نســل جوان نسبت به این 
دســتاورها آگاهی نداشته باشــند ممکن است این 
تلقی در ذهن آن ها ایجاد شود که این انقالب هیچ 

ثمره ای نداشته و باید کنار گذاشته شود..

پیروزی انقالب شــکوهمند اســالمی ایران، نگینی درخشان در تاریخ 
معاصر ایران اســت، این پیروزی، نماد غلبه اراده پوالدین  ملتی اســت 
که با دست های خالی و عزمی راســخ، کاخ های پر زروزیور رژیم طاغوت 
و سرســپردگی شــاه ایران در برابر  بیگانگان را برنتابید و با مشت های 

گره کرده تا ثبت پیروزی انقالب بر جریده تاریخ ایستادگی کرد... 
 الله قاسم علی مد یرعامل شرکت   زیما پاک آریا

انقالب شــکوهمند اســالمی ایران با رهبری داهیانه بنیان گذار کبیر انقالب، 
حضرت امام خمینی )ره(، با تکیه بر ازخودگذشتگی  و شهامت و خون جوانان 
وطن، اراده پوالدین ملت و الهام گرفتن از نهضت عاشورا شکل گرفت و مردمان 
ایران زمین برای  تحقق آرمان هایشان با شعار »اســتقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی« پا به میدان گذاشتند و لحظه ای از خواسته خود عقب نشینی  نکردند.
TV تلویزیون اینترنتی روستا 

22 بهمن  سالروز پیروزی انقالب اسالمی  مبارک 

22 بهمن  سالروز پیروزی انقالب اسالمی  مبارک 
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عضو هیــات مدیــره صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچک گفت: هم منطق تولیدی 
و هم ســهم صنایع کوچک درساختار اقتصاد 
ملی و هم شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور 
حکم می کند کــه دولــت از صنایع کوچک 
حمایت بیشــتری به عمل آورد.   در یکســال 
گذشــته، کســب و کارهای خــرد و صنایع 
کوچک از بحران اقتصادی ناشــی از بیماری 
همه گیر کرونا فشــار زیاد تری را تحمل کرده 
 اند و ما به عنــوان تنها نهــاد دولتی متولی
 صدور ضمانت نامه برای این دســته از صنایع، 
تا حد ممکن به کمک آنها شــتافته و از طریق 
تعویق در پرداخت اقســاط و بخشش جرایم 
دیرکرد پرداخت، از تعطیلی بســیاری از آنها 

پیشگیری کرده ایم.
محبوب پناهی، معــاون فنی و برنامه ریــزی صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک در گفتگو بــا خبرنگار روزنامه 
 اقتصــاد ملی،با بیــان این مطلب که رســالت ایــن صندوق، 
صدور ضمانت نامه برای واحدهای تولیدی زیر 50 کارکن است 
که معموال برای تامین ضمانت نامه و دریافت تسهیالت از بانک 
ها، مشــکل دارند، افزود: صنایع کوچک نیازمند حمایت جدی 

ماســت و متاســفانه بانک ها به دلیل نگاه صرفا تجاری، از 
ریســک اعطای تســهیالت به این واحدها خود داری می 
کنند.  بنابراین، ما هم دغدغه حمایت از صنایع را داریم و هم 
بابت عدم وصول بدهی واحدها دچار نگرانی دائمی هستیم. 
هیچ نهادی و موسسه مالی حاضر به پذیرش چنین ریسکی 
نیست اما صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک 
فاقد نگاه انتفاعی اســت و چاره ای جز حمایــت از صنایع و 

پذیرش این خطرات را ندارد. 

 جناب دکتر پناهی! تا جایی که ما مطلع هستیم 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در 
لیست واگذاری ها قرار داشت. بفرمایید که  چرا و 

چگونه از این لیست خارج شد؟ 
سه سال پیش که من به هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری صنایع کوچک آمدم، این صندوق در لیست واگذاری 
ها بود و در آن زمان مخالف این اقدام بودم چون این صندوق 
هیچ اموال مادی خاصی برای واگذاری نداشت و اگر قرار بود 
این واگذاری انجام شود به دلیل اینکه جذابیتی برای بخش 
خصوصی نداشت عمال واگذاری با شکست مواجه می شد. به 
همین دلیل با پیگیری های فراوانی که توسط همکاران من 
در صندوق و وزارت صمت انجام شــد، باالخره این صندوق 
از فهرست شرکت های دولتی مشــمول واگذاری خارج شد 
و همچنان صدرصــد دولتی باقی ماند.  چراکه رســالت این 
صندوق، صدور ضمانت نامه برای واحدهای تولیدی زیر 50 
کارکن اســت که عموما برای تامین ضمانت نامه و دریافت 

تســهیالت از بانک ها، با مشکل مواجه هستند. در 
واقع بانک ها به دلیل اینکــه نگاهی صرفا تجاری 
دارنــد، محل اجرای طرح را به عنــوان وثیقه نمی 
پذیرند، زیرا برای بانک ها ریسک دارد و اگر دریافت 
کننده تسهیالت نتواند به تعهدات خود عمل کند، 
بانک باید محل طرح را توقیــف کند که در چنین 
شــرایطی به دلیل اینکــه بانک عمــال نمی تواند 
تولیدکننده باشــد، توقف پروژه ها توسط بانک ها، 
منجر به تعطیلی بنگاه ها و بیکاری نیروی انسانی 

می شود.

 به رســالت صندوق اشــاره کردید. 
فلسفه تاسیس صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری صنایع کوچــک دقیقا چه بوده 

است؟
در واقع فلسفه تاســیس صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری صنایع کوچــک پر کردن خــالء وثیقه و 
تضمین تسهیالت برای صنایع کوچک بوده است. 
از آنجایی که بســیاری از ایــن واحدهای تولیدی 
کوچک و متوســط با ســرمایه خانوادگی تاسیس 
شده اند و بخش عمده ای از این سرمایه هم صرف 
زیرساخت و بخش فیزیکی واحدهای تولیدی شده، 
عمال برای بهره برداری و تولید با مشکل سرمایه در 
گردش مواجه بودند، از این رو حمایت دولت از این 
بنگاه ها برای تامین سرمایه در گردش، در دستور 

»صندوق ضمانت« پناهگاه »صنایع کوچک«
 در بحران کرونا بوده است

گفتگوی اختصاصی»اقتصاد ملی« با دکتر محبوب پناهی، عضو هیات مدیره و معاون فنی و برنامه ریزی 
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ایجاد وحدت رویه 
حقوقی در خصوص 
مسائل مختلف بازار 

با پاسخگویی به 
استعالمات حقوقی

کار قرار داشت و صندوق مامور رفع مشکالت این بخش 
شد.

 بعضا شاهد تغییر در اولویت های صندوق 
برای صدور ضمانت نامه به واحدهای تولیدی 
بوده ایم. این اولویت ها را چه عواملی تعیین 

می کند؟
کشور در هر مقطعی، سیاست تجاری متناسب و خاص 
خود را داشته اســت، به همین دلیل اولویت در سرمایه 
گذاری هم متناســب با ویژگی های همان دوره متغییر 
بوده اســت.  برای نمونه کشــور هم اکنــون در جنگ 
اقتصادی اســت و سیاســت های وارداتی و صادراتی 
بر مبنای همین محدودیت ها تدوین شــده اســت، اما 
در صندوق ضمانت ســرمایه گــذاری صنایع کوچک، 
سیاست همیشگی، همواره حمایت از تولید بوده و  هم 
اکنون، طرحهای با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد، 
واحدهای دانش بنیان و یــا دارای محصولی با قابلیت 
صادرات و نیز واحدهای فعــال و نیمه فعال در اولویت 
قــرار دارند. بخشــی از اولویت های صنــدوق هم تابع 
مســئولیت های اجتماعی مثل کمک به صنایع آسیب 
دیده از ســیل و زلزله و گسترش بیماری های همه گیر 
مثل کرونا است.  به همین دلیل، برای بنگاه های آسیب 
دیده در زلزله کرمانشــاه و سیل استان های خوزستان 
و گلستان اولویت ها و تســهیالت ویژه ای قائل شدیم.   
برای نمونه در ابتدای شــیوع کرونــا  صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک یک فرصت ســه ماهه 
به واحدهای تولید داد تا به تعهــدات خود عمل کنند. 
در واقع صندوق تسهیالت و خسارت پرداختی را برای 
مشتری تقسیط کرده یا اقساط واحدهای تولید را نقدا 
به بانک پرداخت کرده و بعد از آن بازگشت آن را در بازه 
زمانی طوالنی از مشتری دریافت کرده است.  اخیرا هم 
با تصویب هیات مدیره برخی جرایم دیرکرد در پرداخت 
اقساط بخشــیده شــده اســت. چراکه صندوق نگاه 
 درآمدزایی ندارد و رویکرد آن حمایت از تولید اســت.

 به همین دلیل خرســندیم که در این شرایط به عنوان 
پناهگاهی برای صنایع کوچک و آسیب دیده بوده ایم

 
 در حــال حاضر چه صنایــع خاصی مورد 
حمایت صندوق هستند؟ آیا قرار داشتن این 
صنایع در درون محدوده ها و اماکن خاص مثل 
شــهرک های صنعتی، تاثیری در تسهیالت 

دریافتی دارد؟
در حال حاضر تولید هر محصولی کــه در دایره صنعت 
قرار بگیرد صندوق از آن حمایت می کند اما به شــرکت 
هایی که کاالهای اســتراتژیک تولید مــی کنند توجه 
ویــژه دارد. البته نباید این موضــوع را حمایت از صنایع 
تخصصی قلمــداد کرد زیرا رویکرد صنــدوق حمایت از 
تمام واحدهای تولیدی اســت. صنــدوق برای حمایت 
از واحدهــای تولیدی هیچگونه تبعیضی قائل نیســت 
واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی به دلیل اینکه 
یک دفترچه مالکیت دارند دیگر نیاز به داشــتن ســند 
مالکیت ندارند اما واحدهای خارج از این محدوده به سند 

مالکیت نیاز دارند.

 همه جا صحبت از لزوم کمک بیشتر دولت 
به صنایع کوچک می شــود؟ چه استدالل 
منطقی و یا اقتصادی پشت این حرف ها نهفته 

است؟
به نظر من، هم منطق تولیدی و هم سهم صنایع کوچک 
درســاختار اقتصاد ملی و هم شــرایط خاص حاکم بر 
اقتصاد کشــور حکم می کند که دولت از صنایع کوچک 
حمایت بیشــتری به عمــل آورد.  به هرحــال، تحریم 
ها همچنان با شــدت علیه اقتصاد کشــور به کار گرفته 
می شــود و واحدهای تولیدی برای تامیــن مواد اولیه و 

تجهیزات با مشکل مواجه هســتند به طوری که هزینه دستیابی به کاال برای 
این واحدهای تولیدی واقعا باال اســت، چاره ای جز حمایت جدی از صنایع 
کوچک وجود نــدارد. البته بطور طبیعی، نگاه دولت به هر دو دســته صنایع 
کوچک و بزرگ مثبت و حمایتی است اما فراموش نکنیم که واحدهای بزرگ 
به دلیل اینکه دارای اشتهار و اشــتغالزایی باال و برای خود برند هستند مورد 
توجه ویژه بوده و در برابر فشــار تحریم ها، آسیب پذیری کمتری داشتند اما 
، واحدهای کوچک به دلیل فشارهای اقتصادی ناشــی از تحریم برای ادامه 
حیات خود با مشکالت بیشتری مواجه هستند و به حمایت بیشتری نیازدارند. 
ضمنا بنگاههای بزرگ به دلیل ســازمان یافتگی بیشــتر  و  قدرت چانه زنی 

بیشتر، امکان بیشتری برای جلب حمایت های دولتی دارند.

 در زمــان کرونا چه واحدهای بیشــتر در معرض آســیب 
قرارگرفتند؟ اطالعی از میزان تاثیــر این بیماری روی صنایع 

کوچک دیگر کشورها دارید؟
در شرایط کنونی شــیوع کرونا منجر به رکود در صنعت گردشگری، صنعت 
غذا، هتل داری و ... نیز شــده است، اما برخی شرکت ها با بروز رسانی پلتفرم، 
همسو شدن با شرایط اقتصادی،اســتفاده از اینترنت و فناوری روز توانستند 
از محدودیت ها عبور کنند و این مســاله فراتر از کوچک بودن یا بزرگ بودن 
واحد تولیدی اســت. البته عرض کردم که در مجمــوع واحدهای کوچک به 
دلیل فقدان سرمایه گذاری و پس انداز، معموال در این قبیل بحران ها، آسیب 
پذیر تر هستند. مســلما، با توجه به رکود اقتصادی، برخی واحدهای تولیدی 
نتوانســته اند خود را با شــرایط اقتصادی و کرونا وقف بدهند به همین دلیل 
در پرداخت حقوق کارکنان خود هم با مشــکل مواجه هســتند البته برخی 
از شرکت ها با کشف واکسن کرونا امیدواری بیشــتری پیدا کرده اند، زیرا با 
تولید انبوه این واکسن، صنعت گردشــگری، واردات و صادرات رونق خواهد 
گرفت و همین چشم انداز باعث شــده ارزش سهام برخی شرکت های بزرگ 
افزایش یابد و از آن طریق بر کسب و کارهای خرد و کوچک نیز تاثیر بگذارند 
در شرایط کنونی کشورهای توسعه یافته دنیا هم به خاطر کرونا آسیب دیده، 
اما هستند کشورهایی که با توجه به وضعیت به وجودآمده مدل های کسب و 

کاری را منطبق با شرایط طراحی و بکار بستند و آسیب کمتری دیدند. 

 بر گردیم به بحث اهداف و ماموریــت های صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک. برای کسانی که با این صندوق 
کمتر آشنایی دارند، بفرمایید دقیقا شما چه خالئی در فرایند 

تولید را پر می کنید؟
ببینید! بسیاری از صنایع کوچک حداقل در شروع کار، تمام دارایی آنها مکان 

و محلی است که واحد تولیدی را در آن تاسیس کرده اند.
 اما اگر بخواهند برای ادامه و یا توســعه کار از تسهیالت بانکی استفاده کنند، 
بانک ها نمی توانند و یا نمی خواهند محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند 
چون نگاه آنها تجاری و کاسب کارانه است. در این جاست که وظیفه صندوق 
ضمانت پر رنگتر می شود و با در اختیار گرفتن محل اجرای طرح، برای بانک 
ضمانت نامه ای صادر می کنــد و کل تعهدات کارآفریــن و یا صاحب واحد 
تولیدی را می پذیرد. این خالء و یا معضل بزرگی اســت که صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک حل می کند و تا کنون حل کرده اســت.در 
شــرایط کنونی هم این صندوق  تنها نهاد دولتی است که خال بین متقاضی 
تسهیالت و بانک را پرکرده اســت، هرچند این صندوق ظرفیت های بالقوه 
دیگری هم دارد که باید به فعلیت برسد و اهمیت آن در فرایند تولید مشخص 

تر شود

 در سطح استانی فعالیت صندوق چگونه پیگیری می شود؟
در همه اســتان ها نمایندگانی داریم و معاونت صنایع صنایع کوچک شرکت 
شــهرک های صنعتی اســتانی بعنوان نماینده صندوق محسوب می شوند. 
برخی از این نمایندگان در سال های اخیر توانسته اند رسالت خود را به خوبی 
انجام دهند. البته در برخی اســتانها که استانداران یا استانداری ها با اهداف و 
ظرفیت های صندوق آشنایی بیشتری دارند، ما موفقیت های بیشتری داشته 

ایم.

 شــرایط صدور ضمانت نامه صندوق چیست؟ سقف ضمانت 
نامه ها چقدر است.

 در حال حاضر صندوق ضمانت نامه ها را برای ســه ساله صادر می کند اما با 
توجه به درخواست متقاضی و تفاهم با بانک مربوطه  قابل تمدید است. میزان 
کارمزد این صندوق در سال اول 1.5 درصد و از سال اول به بعد میزان کارمزد 
نیم درصد باال می رود. همچنین وضعیت اعتبار ســنجی شــرکت ها هم در 
صدور ضمانت نامه و شرایط صدور  آنها موثر است، برای نمونه هرچقدر میزان 

اعتبار سنجی شــرکت باالتر باشد صندوق وثیقه 
کمتری برای صدور ضمانــت نامه طلب می کند 
و مابقی چک و ســفته میپذیریم. در حال حاضر 
ســقف ضمانت نامه های صادره از سوی صندوق 
۳ میلیارد تومان اســت و یکی از برنامه های پیش 
رو که در حال بررسی در هیات مدیره است افزایش 
ســرمایه اســت که در صورتی که اجرایی شود، 
احتماال ســقف تســهیالت صندوق از ۳ میلیارد 

تومان به 5 میلیارد تومان افزایش می یابد.

 اشاره کردید که یکی از اولویت های 
صندوق حمایت از شــرکت های دانش 
بنیان است. به نظر شما که تحصیل کرده 
علم حقوق هم هســتید،چه خالء های 
قانونی برای فعالیت شرکت های دانش 

بنیان وجود دارد؟
به نظر من هنوز قوانین شــرکت های دانش بنیان 
به طور کامل مدون نشــده  و باید با حقوق تجارت 
دنیا مطالعه تطبیقی انجام شود، چراکه هم اکنون 
2 هزار شرکت دانش بنیان ثبت شده اما مشخص 
نیســت باید تابع چه قوانین و مقرراتی باشــد. از 
طرف دیگر، مراجع قضایی هم باید شعبه تخصصی 
ویژه شــرکت های دانش بنیان دایر نماید. از دیگر 
مشــکالت اینکه امروزه، شرکت های دانش بنیان 
با موانع صادرات کاال مواجه اســت و تا می خواهد 
از مشــکالت موجود برای صادرات کاال عبور کند، 

قوانین و مقررات صادرات تغییر می کند!

 اولویت ویژه شــما  برای شرکت های 
دانش بنیان و یا صادرات محور  چیست؟ 
شــرکت های دانش بنیان با توجه به نوع کاالیی 
که دارند عالوه بــر اینکه می تواننــد از صندوق 
های تخصصی تسهیالت دریافت کنند از صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق 
نوآوری و شکوفایی هم قادرند تسهیالت دریافت 
کنند، اما از آنجایی که مشکالتی در زمینه صدور 
جواز، بروکراســی اداری و ... وجود دارد بســیاری 
از واحدهای تولید از این حیث در فشــار هستند، 
از این رو ما باید به ســمت اصالح و حذف قوانین 
اضافی و اصــالح فرایندها پیش برویــم.در حال 
حاضر نگاه ویژه ای هم به شــرکت های صادرات 
محور داریم و البتــه برای همین دهــه فجر هم 
تخفیف 4 درصــدی برای کل شــرکت های که 
مشــمول جریمه در پرداخت سود تسهیالت بوده 

اند، در نظر گرفته ایم.

 در پایان اگر ممکن اســت مهمترین 
چالش صندوق در مسیر صدور ضمانت 

نامه را بیان فرمایید؟
 در حال حاضر، متاســفانه بانک ها سهم کوچکی 
از تســهیالت را بــه صنایع کــوچ اختصاص می 
دهند و بهانه آنها این  است که بنگاه های کوچک 
اقتصادی، ریسک بیشــتری دارند و همین مساله 
دســت  صندوق را بســته و باعث ضربه به صنایع 
کوچک شده است که باید این رویکرد اصالح شود. 
از طرف دیگر مناطق مختلف کشــور باید تفکیک 
شوند تا متناسب با هر منطقه ای، از صنایع کوچک 
آن منطقه به شــیوه متفاوتی حمایــت به عمل 
آید.  عالوه بر ایــن، صندوق ما واقعا دغدغه وصول 
مطالبات را هم دارد. چون اگــر مطالبات به موقع 
وصول نشــود، امکان کمک به دیگــر متقاضیان 
وجود ندارد. این در واقع یک پارادوکس و تنگنای 
حرفه ای است که ما باید با تدبیر و سیاستگذاری 

درست  آنرا متعادل و متوازن کنیم.
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افزایش تولید محصوالت با کیفیت در شرایط تحریم و کرونا که بسیاری از تولیدکنندگان  کمرشان از آثار زیانبار 
آنها هنوز راست نشده اگرچه کار مشکلی است، اما ایران خودرو با مشارکت و همدلی کارکنان و همراهی زنجیره 
تامین و سازندگان، توانسته این امر مهم را محقق و رکورد جدیدی در شرایط سخت اقتصادی بر جای بگذارد.  تازه 
ترین گزارش عملکرد ارسالی ایران خودرو به سامانه کدال نشان می دهد تولیدات این شرکت از رکورد تولید دو سال گذشته 

عبور کرده است.

همزمان با رشــد کمی محصوالت این خودروساز 
بزرگ، آخرین گــزارش ارزیابی کیفی خودروهای 
ساخت داخل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران هم نشان می دهد تعداد محصوالت با کیفیت 
این خودروســاز افزایش یافته است. بر این اساس 
دنا پالس توربو اتوماتیک که محصولی تمام ایرانی 
اســت، در اولین حضور خود در جدول ارزشــیابی 
کیفی، موفق به کسب پنج ستاره کیفیت شد. این 
برای نخستین بار اســت که محصولی تمام ایرانی، 

موفق به کسب پنج ستاره کیفیت می شود.
اقدامات ایران خــودرو برای تحقق شــعار جهش 
تولید، به ثمر نشسته و توطئه هایی که بدخواهان 
کشور برای زمین  گیر کردن تولید در زنجیره ارزش 
خودروی کشــور در نظر گرفته بودند خنثی شده 
اســت. رمز این موفقیت نهادینه شدن خود اتکایی 

بوده و این مسیر با جدیت ادامه دارد. 

رشد تولیدات در سال جاری 
طبــق اعالم گــروه صنعتــی ایران خــودرو، این 
خودروساز از ابتدای سال جاری تا ششم بهمن ماه 
بالغ بر 42۳ هزار دســتگاه انواع خودروی سواری و 

وانت تولید کرده که از رکورد مجموع تولید ســال 
1۳97 نیز عبور کرده اســت. پیــش از این نیز در 
روز پایانی پاییز امســال با تولید ۳70 هزار و ۳99 
دســتگاه خودرو از رکورد تولید کل ســال 98 نیز 

گذشت.
ایران خودرو در صدد اســت تا پایان سال نیز هدف 
تعیین شــده تولید را محقق کرده و 500 هزارمین 

خودرو را در سال 99 به تولید برسانند.
این اقدامات در شرایطی اســت که در سال جاری 
با شیوع کرونا مشــکالت زیادی بر سر راه  زنجیره 
خودروسازی کشــور قرار گرفت. همچنین تحریم 
ها نیز چالشــی دیگر برای خودروسازان بود که  با 
مدیریت جهادی و کارکنــان متعهد ایران خودرو، 

رشد تولیدات این خودروساز محقق شد. 
با ایجــاد رونق و جهــش در تولید، ایــران خودرو 
زمینه بازگشت مجدد نیروهای کار در شرکت های 

قطعه ساز را نیز فراهم کرده است.

افزایــش خودروهای ۵ ســتاره در ســبد 
محصوالت ایران خودرو

عالوه بــر افزایش تولیــد، ایران خــودرو به بهبود 

کیفیت محصوالت نیز اهتمام داشته تا جایی که در 
حال حاضر در ســبد محصوالت این گروه صنعتی، 
محصولی با کیفیت کم تر از سه ستاره وجود ندارد؛ 
این در حالی اســت که طبق ابالغیه وزارت صمت، 
هدف کیفی خودروها دســت کم دو ستاره تعیین 

شده است.
همچنین بر اساس  تازه ترین گزارش ارزیابی کیفی 
خودروهای ساخت داخل شرکت بازرسی کیفیت 
و اســتاندارد ایران، دنا پالس توربــو اتوماتیک که 
محصولی تمام ایرانی اســت، در اولین حضور خود 
در جدول ارزشــیابی کیفی، موفق به کســب پنج 
ســتاره کیفیت شد. نوع دنده دســتی دناپالس ها 
از ابتــدا با کیفیت چهار ســتاره کیفی وارد جدول 
ارزشیابی کیفی خودروها شد و اکنون نیز کیفیت 
نــوع اتوماتیــک آن در میان خودروهــای ایرانی، 

سرآمد شناخته شده است. 
عالوه بر این طبق آخرین گزارش کیفی شــرکت 
بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایــران، پژو 405 
تولیــدی کارخانه ایران خودرو خراســان به جمع 
خودروهــای سه ســتاره اضافه شــده اســت. در 
ارزشیابی کیفیت خودروهای داخلی که به صورت 
ماهانه توسط شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد  
ایــران ) ISQI( انجام می گیــرد،  در ماه هایی که 
پژو 2008 ایران خودرو تولیــد و مورد ارزیابی قرار 
گرفتــه، تنها محصولــی بوده که همیشــه موفق 
به کسب پنج ســتاره کیفی به صورت کامل شده 
است؛ اکنون با تولید دنا پالس توربو اتوماتیک، این 
گروه صنعتی دارای دو خودرو پنج ســتاره در سبد 

محصوالت خود است.

به استناد کدال و  گزارش جدید شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

ایران خودرو در رشد کمی و کیفی تولیدات پیشتاز شد
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کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش ساخت داخل
کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش ساخت داخل نیز از رویکردهای 
اصلی ایران خودرو است که از سال گذشته به صورت جدی تری دنبال 
شــد.  با اجرای این برنامه ها تاکنون 1۳8 میلیون یورو کاهش ارزبری 
ناشــی از ســاخت داخل و خودکفایی در تولید قطعات محقق شــده 
است. برنامه امسال برای ادامه این مسیر کاهش ارزبری 15۳ میلیون 

یورویی است.
در حال حاضر شــرکت اورند پیشــرو از زیرمجموعــه های هلدینگ 
رایزکو، قدم های خوبی را در افزایش ســاخت داخل تولید، از جمله با 
همکاری پتروشیمی کشور، برداشته  اســت. با عبور از این آزمون ها و 
استانداردهای الزم، کاهش وابستگی به منابع خارجی رقم می خورد. 
با پروژه های کاهش هزینه  رایزکو، قطعات تولیدی این شرکت در سال 
آینده با کاهش 20 درصدی بهای تمام شــده در اختیار ایران خودرو 

قرار می گیرد.
همچنین بومی سازی فن آوری تولید گیربکس های دستی و اتوماتیک 
6 دنده با هدف کاهش وابســتگی و مصرف ســوخت  و پاســخگویی 
به نیاز مصــرف کنندگان بــا همکاری مهندســان ایــران خودرو و 
شــرکت های دانش بنیان در دســتور کار قرار گرفت.   بر این اساس 
 AMT خط تولید نخســتین گیربکس 6 سرعته دســتی و اتوماتیک
بدون همکاری شــرکای خارجی خودرو راه اندازی شد. این گیربکس 
که قابلیت رانندگی، ارتقاء کیفیت، کاهش هزینه های خدمات پس از 
فروش و بســیاری توانمندی های دیگر را ایجاد می کند، نســبت به 
گیربکس های پنج دنده، حداقل 2.5 درصد مصرف سوخت را کاهش 

می دهد.
موتور ســه اســتوانه ملی نیز ازدیگر اقدامات ایران خودرو در راستای 
بومی سازی بوده اســت. مهمترین ویژگی های فنی پروژه موتور سه 
استوانه ای ایران خودرو شامل کاهش مصرف سوخت و ارتقا استاندارد 
آالیندگی، توســعه پنج نوع موتور با توان 72 الی 150 اســب بخار و 
گشــتاورهای متفاوت از 98 الی 240 نیوتون متر، مصرف ســوخت 
پایین، قابلیت کسب استانداردهای یورو 6، قابلیت استفاده از سوخت 
بنزین و CNG و مناســب برای مدل های هیبریــدی  و بهره مندی از 
ســطح تکنولوژی های روز الکتریکی و قابلیت اشتراک گذاری با سایر 

خودروسازان داخلی است.
این اقدامات در شرایطی اســت که هم اکنون چالش های زیادی برای 
تولید محصوالت خودروسازان در کشــور وجود دارد و پاسخگویی به 
دغدغه تمامی ذی نفعان، نیازمند پشــتیبانی و رفــع موانع موجود و 

حمایت از تولید ملی است.
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رضا وکیلی مدیر فروش 
طبقه بندی،  داخلی: 
ارزیابی  و  دسته بندی 
بازار، کاال و مشتریان باعث شناسایی 
بخش مهم تر، سودآورتر و مستمرتر بازار 
می شود و شرکت می تواند با شناسایی 
ویژگی ها و نیازهای بخش مورد نظر، 
امکانات خود را متمرکز و با ایجاد و 
تحویل ارزش به مشتریان، برای تامین 

منافع سازمان و ذینفعان اقدام کند. 
یافته ها،  براساس این  همچنین، 
نیز  شرکت  آتی  سرمایه گذاری های 
مشخص می شود. تحلیل گزارش های 
نوع فروش و  از  فروش، سود حاصل 

مقدار و سهم فروش بر اساس
 تنوع کاالهای تولیدی در دوره های 
مختلف، یکی از ابزارهای بخش بندی 
استراتژی  انتخاب  و  طراحی  و  بازار 

مناسب فروش و بازاریابی است.

در تقسیم بندی محصوالت در صنعت فوالد، عالوه بر بخش بندی 
عمومی محصوالت به دو دســته »طویل« و »عریض«، می توان 
هرکدام از این دو را بر اساس نوع محصول فوالدی، ابعاد مواد اولیه، 
محصول و کاربرد نهایی، تقسیم بندی و با توجه به توانمندی های 
شرکت و نیاز هر بخش از بازار، نقشــه بازاریابی مناسب و فروش 
بهینه را طراحــی و اجرا کرد. بخش-بندی بازار بر اســاس محل 
استقرار نیز در ســال های اخیر، به علت افزایش هزینه جابه جایی 
کاال، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. عالوه بر بخش بندی 
بازار بر اساس محصول، دســته بندی بازار بر اساس مشتریان نیز 
مفید است. مشتریان از نظر فعالیت، توان مالی، نوع خرید و فروش، 
نقش آن ها در زنجیره فوالد و... تفاوت هایی دارند و متناســب با 
این ویژگی ها، دارای نیازهای خاص خود هســتند. سازمان برای 
موفقیت باید این نیازها را شناسایی و طرح بازاریابی خود را برای 
رسیدن به اهداف ســازمان طراحی کند. تحلیل فروش بر اساس 
بازار داخلــی و صادراتی و دیگر بخش بندی ها و دســته بندی ها 
نیز باید مورد توجه قــرار گیرد. نهایتا هــدف از همه این عوامل، 
شناسایی بهترین مدل فروش، متناسب با شــرایط روز بازار و در 
بخش مناســب تر برای تحقق فروش بهینه و کسب حداکثر سود 
بلندمدت سازمان برای ذینفعان است. اســتان خوزستان، با دارا 
بودن کارخانجات فعال در حوزه هــای تولید محصوالت طویل و 
عریض، یکی از قطب های تولید فوالد کشــور محسوب می شود. 
فوالد خوزستان، با حمایت از تولید پایدار این کارخانجات، همواره 
به تامین نیاز آن ها توجه ویژه ای داشــته اســت. در سال 1۳99 
بیش از 70 درصد فروش داخلی محصوالت فوالد خوزســتان به 
این شــرکت ها اختصاص یافته است. محصوالت تولیدی شرکت 
فوالد خوزستان، عالوه بر طیف گسترده ابعادی و گریدهای پایه، 
پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان فوالدهای کیفی در گونه های 
فوالدی مختلف از جملــه C10C، RST۳4 ،CK55 ،CK45 و 
 ،API X60 برای شــمش و همچنین گونه هایی مانند RST۳7
 GRC، API  A28۳  ،ASTM A۳6  ،ST52  ،API X52
5LGRB و ASTM A57۳ برای اســلب است. با این ویژگی ها، 
شــرکت فوالد خوزســتان برای فروش محصوالت خود در بازار 
داخلی و صادراتی مشکلی جز محدودیت های اِعمال شده توسط 

مراجع دولتی نداشته است و ندارد.

  ضرورت تحلیل بازارهای صادراتی برای توسعه صنعت 
فوالد

بازار جهانی فوالد، بــا تولید بالغ بر یک میلیــارد و 844 میلیون 
تن و تجارت )صادرات( 425 میلیون تن در ســال 2019، یکی از 
بازارهای فعال و حجیم در ســطح جهانی شمرده می شود. سهم 
صادرات هشت ماهه از کل تولید دنیا تا پایان آگوست سال 2020 
بیش از 194 میلیون تن بوده اســت که اهمیــت این صنعت در 
بازارهای جهانی را نشان می دهد. در حالی که کلیه صنایع دنیا در 
یک سال گذشته تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته، تولید 
و تقاضای فوالد نیز با افت مواجه بوده و مقدار تولید در نُه ماهه سال 
2020 به یک میلیارد و ۳42 میلیون تن رسیده است. پیش بینی 
ها نشان دهنده تولید جهانی کمتر از یک میلیارد و 800 میلیون 
تن فوالد تا پایان ســال جاری میالدی اســت. ایران در سال های 
اخیر همواره روند روبه رشد تولید را در پیش گرفته و با تولید 25/8 
میلیون تن در ســال 2019 و تولید 20/8 میلیون تن طی نُه ماهه 
ســال 2020، رتبه دهم تولید کنندگان این صنعــت را به خود 

اختصاص داده است.
معادن سنگ آهن و منابع انرژی در کشور یک مزیت برای صنعت 
فوالد محسوب می شوند. دولت ها به توسعه صنایع معدنی و مقدار 
تولید و مصرف فوالد به عنوان یکی از شــاخص های مهم توسعه 
ای توجه ویژه ای دارند. کشور ایران نیز گام های خوبی برای رشد 
و افزایش ظرفیت تولید در طول زنجیره صنعت فوالد برداشــته 
است. با تکمیل طرح های افق سال 1404، ظرفیت کشور به 55 
میلیون تن خواهد رسید که با توجه به پیش بینی حدود 20 تا 25 
میلیون تن مصرف داخلی، صنعت فوالد کشور باید برای صادرات 
حداقل ۳0 میلیون تن آمادگی داشته باشد. برای تحقق این مهم، 
عالوه بر ضرورت شناســایی بازارهای جهانی در گروه بندی ها و 
دسته بندیهای کاالیی، جغرافیایی و مشــتریان و طراحی نقشه 
راهِ بازاریابــی برای فروش این حجم از محصــوالت فوالدی، الزم 
است تا خود را به الزامات تحقق ۳0 میلیون تن صادرات، از جمله 
امکانات نرم افزاری، بسترســازی و امکانات سخت افزاری به ویژه 

لجستیِک صادرات محور، مجهز کند. شــرکت فوالد خوزستان، 
با ظرفیت تولیــد ۳ میلیون و 800 هزار تن شــمش و تختال و با 
امکانات منحصربه فردی مانند خطوط ریلی و اسکله اختصاصی، 
نزدیکی به بندر امام خمینی )ره( برای صادرات و استقرار در کنار 
ســه کارخانه مصرف کننده تختال و ســه کارخانه مصرف کننده 
شمش، از موقعیت ویژه ای برخوردار است و به علت داشتن سابقه 
بیش از سی ســال در تولید و صادرات، دارای کادری متخصص و 
حسن شــهرت در بازارهای جهانی و داخلی است. این شرکت، با 
تولید بیش از 68 میلیون تن از زمان بهره برداری تاکنون، یکی از 
مهم ترین ارکان تولید فوالد کشور محسوب می شود. شرکت فوالد 
خوزستان، با ویژگی تولید دو محصول شمش و تختال، همواره با 
تالش برای تولید و فروش بهینــه محصوالت در کنار صادرات، به 
تامین نیاز داخل کشور نیز می پردازد. به رغم تمام محدودیت ها و 
تحریم های ظالمانه در دوره های مختلف علیه کشور، این شرکت 
موفق به صادرات بیش از 20 میلیون تن فوالد به 28 کشــور شده 
است. با وجود تشــدید این تحریم ها، به خصوص تحریم صنعت 
فــوالد، صادرات بالغ بر 950 هزار تن در هشــت ماهه اول ســال 
1۳99، با ارز آوری بالغ بر ۳62 میلیــون دالر، به تامین نیاز ارزی 
کشور و رشد و توسعه آن کمک کرده است. نمودار 2 نشان دهنده 
مقدار صادرات و فروش داخلی شــرکت فوالد خوزستان در سال 
های اخیر است. با توجه به عدم امکان مالقات حضوری با مشتریان 
خارجی، به علت توانمندی های شــرکت در تولید و لجستیک و 
نیز استفاده از روش های مختلف بازاریابی متناسب با شرایط بازار 
و مشتریان، این شــرکت موفق به تداوم صادرات محصوالت خود 
شده اســت. اگر محدودیت های ا ِعمال شده توسط مراجع دولتی 
داخلی در کار نباشند، شرکت فوالد خوزستان در کنار تامین نیاز 
داخلی کشور و مخصوصا کارخانجات اســتان، با صادرات بخش 
عمده محصوالت تولیدی، می تواند عالوه بر افزایش منافع ذیفعان 
شرکت، درآمد ارزی باالتری را برای کشور کسب کند. این شرکت 
در ســال 1۳96 موفق به ثبت رکورد صادراتی بالغ بر 2 میلیون و 
769 هزار تن، معادل 7۳/5 درصد از محصوالت تولیدی خود شده 
اســت. تولید شرکت در ســال مذکور ۳ میلیون و 765    هزار تن 

بوده است.

تحقق چشم انداز فوالد در سایه ارزیابی
 بازارهای جهانی
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با همت شرکت فوالد خوزستان ســه باب منزل مسکونی 
بــرای ســاکنان مناطق محروم افتتاح شــد. بــه گزارش 
خبرنــگار روابط عمومــی، ایــن آیین با حضــور حجت  
االســالم ســید امیر میرعالیی فرمانده ناحیــه مقاومت 
بســیج امام علی )ع( شهرســتان اهواز و با همراهی رحیم 
امیدی سرپرســت مدیریت شــرکت ایده پردازان صنعت 
فــوالد، کاوه طالبی سرپرســت مدیریت خدمــات و امور 
اجتماعی، حمیدرضا توکلــی زاده فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج شــهید بقایی و جمعی از مســئوالن شرکت فوالد 

خوزســتان، ۳0 دی ماه 1۳99 انجام شــد. گفتنی است، 
شــرکت فوالد خوزســتان در راســتای ایفای مسئولیت  
 های اجتماعی و با همت واحد هــای ارتباطات منطقه ای

 و امور اجتماعی، نت ســاختمانی و شــرکت ایده پردازان 
صنعت فوالد، تابســتان ســال جاری با شناســایی ســه 
خانــواده  از مناطق کــم برخــوردار کوی امام حســین 
 )ع( شهرســتان کارون و گلدشــت شهرســتان اهــواز، 
اقدام به احداث سه باب منزل مسکونی برای خانواده  های 

یاد شده نمود.

افتتاح منازل مسکونی برای محرومان

ایران، به دلیل 
موقعیت استراتژیک 

و داشتن ذخایر 
وسیع سنگ آهن 
و به عنوان نهمین 

دارنده بزرگ ذخایر 
سنگ آهن و دهمین 

تولید کننده بزرگ 
دنیا  می باشد

 چالش های فروش فوالد
فوالد، از منظــر قابلیت بازیافت، یکــی از بهترین 
محصــوالت تولیــدی قابل انطبــاق بــا الزامات 
زیست محیطی است، ولی در زمان تولید، آلودگی 
محیطی ایجــاد می کند. این عامــل باعث خروج 
ایــن صنعت از صنایع دســت اول در کشــورهای 
توسعه یافته و ورود آن به کشورهای درحال توسعه 

شده است. 
ایران، به دلیل موقعیت استراتژیک و داشتن ذخایر 
وسیع ســنگ آهن و به عنوان نهمین دارنده بزرگ 
ذخایر سنگ آهن و دهمین تولید کننده بزرگ آن 
و داشــتن منابع قابل توجه انرژی و محسوب شدن 
جزو دو کشــور برتر جهان در زمینه منابع گازی، 
نســبت به ســایر کشــورهای صنعتی در صنعت 

فــوالد دارای مزیت تولید اســت. ایــن در حالی 
است که بی توجهی به توســعه متوازن در زنجیره 
فوالد و آمایش ســرزمینی در این توســعه، یکی 
از چالش های صنعت فوالد در کشــور محســوب 

می شود.
 از طرف دیگر، این صنعت بنیادی طی ســال های 
گذشته با تغییرات مکرر سیاســت های مربوط به 
بخش صادرات، ایجاد بی ثباتی به بهانه کنترل بازار 
داخلی، نبود سیاست های صحیح در قیمت گذاری 
مــواد اولیــه و محصــوالت فــوالدی، صــدور 
دســتورالعمل های متعدِد بعضا غیرکارشناســانه 
و در نتیجــه آن، بر هم خوردن تــوازن در زنجیره 
تولید، همواره در معرض آسیب های گوناگون قرار 
داشته و این از مهم ترین پیامد های سوء مدیریت در 

این صنعت بوده اســت. به لحاظ ساختاری، ضعف 
در زیرساخت های مبادالتی کشــور و حمل ونقل 
داخلــی و بی توجهی بــه دانش فنــی روز از دیگر 

چالش های این صنعت است.
کنار گذاشــتن نــگاه دولتی و دســتوری، هدایت 
صنعت فوالد کشــور بر اســاس معیار های صرفا 
اقتصادی، رفع دســتورات ضدتولیدی، ایجاد تنوع 
و تخصص در ســبد مختلف محصــوالت، توجه به 
 آمایش ســرزمینی در توســعه کل زنجیره تولید 
و ایجاد نکردن گلــوگاه در طول این زنجیره، بومی 
ســازی قطعات و تجهیــزات مصرفــی در تولید و 
توجه به نظرات کارشناسانه انجمن های تخصصی 
از جملــه انجمن فوالد ایران می توانــد به رفع این 

چالش ها و موانع کمک شایانی کند.

سید احسان اله ساالری کارشناس سازماندهی و 
طبقه بندی مشاغل: همه ما همیشه نگران فرزند 
و همسر، شــغل، ســالمت، اقتصاد، روابط، ظاهر 
شــخصی، نظر افراد در مورد خودمان، سیاست، 
دردهای گذشــته و آینده و بســیاری از مسائل 
دیگر هستیم. ذهن ما با اطالعات بی فایده آشفته 
می گردد. به دلیل آشــفتگی ذهن مان، شفافیت 
درونی ما نیز کم می شود و گرد و غبار، هوش ذاتی 
ما را می پوشاند و کم کم جایی برای رویاها، آرزوها و 
استعدادهایمان وجود ندارد و در نتیجه ارتباط خود 
را با قسمتی از ذهن مان که پاک و مقدس، فرزانه، 
آرامش بخش و جاودانه اســت از دست می دهیم. 
فراموشی های گاه و بیگاه و اضطراب های مستمر، 
حاصل این ذهن آشفته است. ذهن هر چیزی که 
به آن وارد می  شود را در خود حفظ می  کند و هیچ 
تفاوتی بین اطالعات درســت و نادرست یا افکار 
منفی و مضر و افکار مثبت و سازنده قائل نیست. 
ما سالهاســت شــرایط را برای جذب مشکالت و 
کشمکش ها فراهم کرده ایم. آنقدر که راهکار ساده 
»فکر نکردن در مورد مشکالت« خیلی در ما موثر 
نیست. ما ممکن است در گذشته اشتباهاتی کرده 
باشــیم که باعث نگرانی و تنش ما در زمان حال 
باشد و این موضوع می تواند در آینده به نتایج منفی 
منجر شود. بسیاری از مواقع به محض این که اتفاق 
بــدی رخ می دهد، ما آن را با اتفاقات بد گذشــته 
پیوند می دهیم و شروع به احساس ناراحتی و غم 
می کنیم و شــاید همین حاال در مورد بسیاری از 
مشــکالت که احتمال می دهیم به نتایج منفی 
برسد، به خود سخت بگیریم و مضطرب باشیم. به 

گذشته برگردیم. آیا اکنون دستاوردهایی نداریم 
که آرزوهای دیروزمان بوده باشد. شریک زندگی 
خوب، فرزند سالم، داشتن شــغل و درآمد ثابت، 
داشــتن اعتبار، خانه و خودرو شخصی و ...همگی 
آرزوهای چند ســال قبل ما بوده اســت که شاید 
بابت داشتن آنها به قدر کافی شکر گذار نبوده ایم 
و احساس خوشــبختی و آرامش نکرده ایم و بلند 
پروازی ها و افکار آشفته ما فرصت لذت بردن از این 

آرزوهای محقق را از ما گرفته است.

 راه کارهای ساده برای آرامش عمیق ذهن 
محیط فیزیکی و محیط ذهنی خود را مرتب و 

پاک سازی کنید
اول از همــه این که محرک هــای مختلف باعث 
می شود که مغز شــما به طور کامل درگیر چند 
موضوع باشــد و این به هم ریختگی های فیزیکی 
و افکاری در مغز همیشه به دنبال چیزهای دیگری 
غیر از کار و لذت های اصلی تان هستند که همین 
امر از لحاظ ذهنی شما را فرسوده می کند. بنابراین 
همزمان که محیط فیزیکی اطرافتــان را مرتب 
می کنید، ذهن خــود را از افکار مــازاد، آدم های 
مازاد، عادت های مــازاد، و از ارتباطات مازادی که 
مدتهاست درگیر آن شده  اید پاک کرده و فعالیت 
هایی را که دوســت دارید و با آن احساس آرامش 

می کنید جایگزین آن کنید.

 از شبکه های اجتماعی کمتر استفاده کنید
یکی از بزرگترین محرک های اضطراب، شبکه های 
اجتماعی است. سعی کنید زمانی را در طول هفته 

از این شبکه ها فارغ باشید. امتحان کنید. با کاهش 
فضای مجازی نه تنها هیچ اتفاق خاصی در زندگی 
رخ نمی دهد، بلکه باعث آرامشی عمیق در زندگی 
میگردد. بیاد بیاوریم که تا چند ســال قبل بدون 
تلفن همراه چه آرامشــی در زندگی همه ما بود. 
کسانی که شــما را دوست دارند به هر نحوی شما 

را پیدا کرده و به شما محبت می کنند.

 ورزش کنید، نفس عمیق بکشــید، به 
طبیعت بروید و شاد باشید

ورزش مستمر، نفس  عمیق کشیدن و پناه بردن 
به طبیعت را امتحان کنید. با داشــته هایتان شاد 
باشید و ســعی کنید با شاد زیستن، طعم شیرین 

خوشبختی را به خود و دیگران هدیه دهید.
با داشتن این اطالعات اینک وقت آن رسیده است 

که به خودمان کمک کنیم، اما باید به خاطر داشته 
باشیم که ایجاد تغییر در زندگی، نیازمند تمرین و 

ممارست است. 
شما برای یادگیری هر مهارتی در زندگی نیازمند 
تمرین می باشــید. انرژی افکار و احساسات شما، 
خالق زندگی شماســت. آیا میخواهید شایسته 
ترین زندگی را برای خود ایجاد کنید؟ اگر جوابتان 
مثبت است، شما تمامی ابزار برای ایجاد این تغییر 
را در ذهنتان دارا بــوده و اگر بیش از حد به تزریق 
اســترس و پرورش افکار بی ثمــر ادامه دهید، به 
زودی دریــای متالطــم بی قــراری و اضطراب، 
ســاحل زیبای آرامش زندگی شما را فتح خواهد 
کرد. مسیر خوشبختی همه انسان ها با تصمیم و 
انتخاب صحیح آغاز میشــود و با تمرکز، آرامش و 

تالش به سرانجام می رسد

دور ریختن زباله های ذهنی؛ فکر آزاد و حس خوش زندگی
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حدود 80 درصد بازار کک سوزنی به الکترود گرافیتی اختصاص دارد. 
بومی سازی الکترودگرافیتی، دستیابی به تولید کک سوزنی کلسینه، 

شرط اساسی نیل به این هدف است.

کک سوزنی از دو منشــاء کک نفتی و کک قطران ذغال 
سنگ تولید می شود. در دنیا فقط دو شرکت هستند که 
کک سوزنی با منشا ذغال سنگ تولید می کنند که هر دو 
در ژاپن قرار دارند. میتسوبیشی کمیکال اولین شرکت در 
دنیاست که موفق شد کک سوزنی پایه ذغال سنگ تولید 
کند. کک سوزنی میتسوبیشی کمیکال خواص فیزیکی 
عالی مانند ضریب انبساط گرمایی کم و مقاومت الکتریکی 
بسیار پایین همراه با خرد شوندگی کمتر و شکست کمتر 
دارد. در سال 19۳5 تولید کک از پترولیوم کک به روش 
کک ســازی تاخیری از نفت خام جایگزین تولیدکک از 
ذغال ســنگ شــد. از دهه 1970 کک سوزنی جایگزین 
دیگر مواد بــرای تولید الکترود گرافیتی شــد که تحول 
بزرگــی در تولید فوالد به روش قــوس الکتریکی بوجود 
آمد. کک ســوزنی بر پایه نفت حدود 67.5 درصد از بازار 
کک سوزنی را در سال 2019 به خود اختصاص داده بود. 
اسامی 7 شرکت بزرگ تولیدکننده کک سوزنی در جهان 
عبارتند از: Phillips 66 )ظرفیت ۳70 هزارتن در سال( ،  
 GrafTech ، )ظرفیت 170 هزارتن درســال( C-Chem
)ظرفیــت   International ، Mitsubishi Chemical
1۳0 هزارتن درســال(،  JX Holdings Inc ) ظرفیت 80 
 Posco و Petrocokes Japan Limited ،)هزارتن درسال
Chemtech  می باشند.   اســامی 7 شرکت بزرگ تولید 
 Fangda :کننده کک سوزنی در کشور چین عبارتند از
 Carbon New Material Technology Co. ، Qitaihe
 Baotailong Coal&Coal Chemicals Public Co.
 ،  Shandong Yida New Material Co. ،Kaifeng
 Pingmei New Carbon Material Technology Co.
 ،Jinzhou Petrochemical Co. ،  Baowu Carbon
 Shanxi Hongte و    .Material Technology Co
Coal Chemical Industry Co. می باشــند. در آگوست 
2018 ، شــرکت بائو کمیکال و فانگدا کربن با همکاری 
یکدیگر کارخانه تولید الکترود گرافیت گرید UHP )قدرت 
 Boafang Carbon Material« فوق العاده باال( را با نــام
Technology Co. Ltd« راه اندازی کردند. شیوع ویروس 
کرونا )COVID-19( ، اگر چه به شدت بر تجارت جهانی 
تاثیر گذاشته است، لیکن شرکت های فوالدی عزم جدی 
خود را بر حفظ تولید نشــان داده اند زیــرا تولید فوالد و 
فعالیت های مربوط به آن تحت قانون کاالهای اساسی قرار 
دارد. با این وجود، این مســئله نگران کننده است که چه 
مدت شرکت های فوالدی جهانی می توانند تولید خود را 
ادامه دهند زیرا شــرکت های فوالدی رزروهای خود را تا 
ماه مارس 2020 انجام داده اند و برای فروش محصوالت 

از آوریــل، اکثریت با مشــکالتی روبرو می شــوند، زیرا اکثریت شــرکت های 
خودروسازی و تولیدکنندگان کاالهای خانگی، تولید را متوقف کرده و از این رو 
 Reports and بر تقاضای کک سوزنی تأثیر می گذارند. براساس گزارش جدید
Data در خصوص بازار جهانی کک سوزنی تا سال 2027، انتظار می رود ارزش 
بازار کک ســوزنی  به 5.85 میلیارد دالر برســد.  تقاضا برای باتری های لیتیوم 
یونی، عمدتا ناشــی از محبوبیت روزافزون وســایل نقلیه الکتریکی هیبریدی 
)HEV(، وسایل نقلیه باتری الکتریکی )BEV( ، لپ تاپ ها و دستگاه های هوشمند 
و همچنین رشد صنایع فوالد با کوره های قوس الکتریک، به ویژه در منطقه آسیا 
 IMO2020 و اقیانوسیه ، باعث رشد بازار خواهد شــد. از طرفی مقررات جدید
مبنی بر مصرف ســوخت کم گوگرد، کــه از اول ژانویه 2020 بــه اجرا درآمد، 
احتماالً تأثیر قابل توجهی بر قیمت کک ســوزنی خواهد گذاشــت. زیرا بخش 
عمده ای از آن در سوخت های دریایی مصرف می شود. بازار مصرف کک سوزنی 
براساس مشتریان نهایی )کاربرد(، موقعیت جغرافیایی، ماده اولیه و گرید)درجه( 
بخش بندی می شود. براساس کاربرد )مشتریان نهایی(، کک سوزنی درصنعت 
فوالد )ساخت الکترود گرافیتی(، صنعت آلومینیوم )ساخت آند(، باتری لیتیوم، 
انرژی هسته ای و سایر استفاده می شــود. الکترود گرافیتی با 80 درصد بیشتر 
سهم بازار مصرف کک سوزنی را در ســال 2019 به خود اختصاص داده است. 
انتظار می رود در دوره پیش بینی )2020-2027 ( با نرخ 6.6 درصد رشد کند. 
 )LF(و کوره پاتیلی )EAF( الکترودهای گرافیت در کوره های قوس الکتریکــی
برای تولید فوالد، تولید فلز سیلیکون، تولید آلیاژهای آهنی و فرآیندهای ذوب، 
کاربرد دارند. حدود 10درصد بازار مصرف کک ســوزنی به باتری های لیتیوم ، 
8 درصد مواد پیشرفته کربنی گرافیت و  2 درصد ســایر موارد اختصاص دارد. 
براساس موقعیت جغرافیایی، بازار کک سوزنی به بخش های آمریکای شمالی، 
اروپا، آسیا اقیانوسیه، آمریکای التین، خاورمیانه و آفریقا تقسیم می شود. بازار 
منطقه آسیا اقیانوسیه بیشترین ســهم بازار را در سال 2019 به خود اختصاص 
داد و پیش بینی می شــود. در دوره 2027-2020 ، میزان رشــد مرکب ساالنه 
7.4 درصدی داشته باشد. تســلط بر بازار در منطقه به دلیل رشد زیرساخت ها 
و رشد بخش تولید است. براســاس ماده اولیه، برپایه نفت و برپایه ذغال سنگ 
تقسیم می شود. کک ســوزنی بر پایه نفت در سال 2019 سهم بیشتری از بازار 
را در اختیار داشت و انتظار می رود در دوره پیش بینی شده)2020-2027 (  با 
نرخ 6.1 درصد رشد کند.   بازارکک سوزنی براساس گرید )درجه( ، به سه دسته 
کک ســوزنی با ارزش پایه )Base premium( ، کک ســوزنی با ارزش متوسط 

)Intermediate-premium(  و کک ســوزنی بــا 
ارزش عالی یا ســوپر )Super-Premium( تقسیم 
می شــود. برای تولید الکترود گرافیتی مورد استفاده 
کوره های قوس الکتریک، نیاز به کک سوزنی با ارزش 
عالی یا سوپر اســت. انتظار می رود که کک سوزنی با 
ارزش عالی )درجــه 1( در دوره پیش بینی )2020-

2027 ( با نرخ 6 درصد رشــد کند. در کشــور ایران 
تالش هایی برای تولید کک ســبز صورت گرفته که 
به آن می پردازم. درســال 1۳94، شرکت پخت کک 
سبز در شهر صنعتی خرمشهر به منظور کلسیناسیون 
کک اسفنجی با حضور معاون اول رئیس جمهور، راه 
اندازی شد و پس از دو ماه  به دلیل  عدم امکان واردات 
مواد اولیه متوقف شد. در سال های 1۳97 و اوایل سال 
1۳98، پژوهشــگاه نفت اعالم کرد که به تکنولوژی 
تولید کک ســوزنی در مقیاس آزمایشگاهی دست 
یافته است. در دی ماه 1۳97،  تفاهمنامه سه جانبه ای 
میان شــرکت های فوالد خراســان، فوالد مبارکه و 
شــرکت دانش بنیان پیشــرو پژوهان کربن ققنوس 
منعقد شــد تا براســاس آن و با نظارت عالی معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، تولید کک سوزنی 
به عنوان ماده اولیه تولید الکترود گرافیتی بومی سازی 
شود. یک سال بعد این شرکت دانش بنیان توانست 
تولید کک سوزنی  را از مرحله آزمایشگاهی به مرحله 
نیمه صنعتی برساند. در 27 آذر ماه 98 ، رئیس جمهور 
آمریکا، صادرات کک نفتی که ماده اولیه کک سوزنی 
است را به کشور ایران تحریم کرد. پس از اقدام آمریکا 
و تحریم الکترود گرافیتی با هدف زمین زدن صنعت 
فوالد )اواخر دی ماه( بالفاصله نشستی با این محور در 
دفتر )مقام معظم رهبری( تشکیل شد و بر دستیابی 
به تکنولوژی تولید کک ســبز تاکید شــد. در تاریخ 
بیســت و پنجم دی ماه 1۳98 ، شــرکت گسترش 
فناوری خوارزمی، توانست کمتر از 6 ماه به تولید یک 
تن در روز کک سوزنی در مقیاس پایلوت دست پیدا 
کند. در تاریخ دوازدهم بهمن 1۳98، طرح تولید کک 
سوزنی در قالب فاز سوم توســعه پتروشیمی تخت 
جمشــید و با همت هلدینگ دانش بنیــان HNT با 
ظرفیت 10 هزار تن در ســال درمرحله اول و قابلیت 
افزایش تا 20 هزارتن در سال در مراحل بعدی،کلنگ 
زنی شد. در تاریخ 21 بهمن 1۳98، تفاهم نامه تولید 
کک  اسفنجی و سوزنی در پاالیشگاه های بندرعباس 
و امام خمینی )ره( شــازند، بین شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران و ســازمان توسعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( به 
ارزش یک میلیارد یورو امضا شد. لیسانس این فناوری 
متعلق به پژوهشــگاه صنعت نفت اســت که شامل 
تولید620 هزارتن کک اســفنجی در پاالیشگاه بندر 
عباس و  70 هزارتن کک ســوزنی در پاالیشگاه امام 

خمینی شازند می باشد. 
 در دیمــاه 1۳98 شــرکت ارونــدکک ایرانیــان با 
مشارکت شــرکت های  فوالد خوزســتان ، معدنی 
وصنعتــی چادرملو، ایده پــردازان صنعــت فوالد، 
گروه توســعه فراگیر خوزســتان، معدنی وصنعتی 
گل گهر با ســرمایه اولیه ده میلیارد ریال و با موضوع 
فعالیت مشاوره، طراحی، ســاخت، نصب، راه اندازی 
کارخانجات کک ســوزنی و کک اسفنجی و صنایع 
مرتبط و تولید کک ســوزنی و اســفنجی تاسیس 
 شد. در قسمت بعدی، شــرح تکنولوژی و اقتصادی

 تولید کک سوزنی سبز ارائه خواهد شد.

کک سوزنی سبز، حلقه گمشده صنعت فوالد
علی بدوی رئیس امکان سنجی 
ومهندسی  سازی  بهینه   ،
چالش های  از  یکی  ارزش: 
فوالد  صنعت  وابستگی  کشور،  استراتژیک 
برای  است.  »الکترودگرافیتی«  واردات  به 
واردات الکترود گرافیتی، ارز قابل توجهی از 
کشور خارج می شود )28 هزار میلیارد ریال 
در سال ۹7(. حدود 60 درصد از قیمت تمام 
شده الکترود گرافیتی مربوط به هزینه تامین 
کک سوزنی کلسینه می باشد. حدود 80 درصد 
بازار کک سوزنی به الکترود گرافیتی اختصاص 
دارد. بومی سازی الکترودگرافیتی، دستیابی 
به تولید کک سوزنی کلسینه، شرط اساسی 

نیل به این هدف است.
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معرفی پروژه اتوماسیون
 صنعتی  DCS پست 2۳۰ کیلو ولت اصلی 

شرکت فوالد خوزستان
مدیر  پور  علی  احمد 
اتوماسیون  پروژه های 
از  یکی  صنعتی: 
فوالد  شرکت  بخش های  تاثیرگذارترین 
خوزستان که فعالیت تمام بخش های دیگر 
به آن وابسته است پست برق 230 کیلو 
ولت می باشد که با توجه به وجود 14 دستگاه 
بزرگترین  از  یکی  باال،  ظرفیت  با  ترانس 

پست های کشور محسوب می گردد.
این پروژه با اعتبار ۳/۳ میلیون یورو معادل 195 
میلیارد ریال در یکی از حساس ترین سایت های 
فوالد و با خطر برق فشــار قوی 2۳0 کیلو ولت، 
میدان هــای الکتریکی باال و در زیــر زمین بودن 
کابل  های کنترلی فراوان، بسیار مهم و در مدار، در 
حال اجرا می باشــد. با اجرای این پروژه، کنترل و 
مانیتورینگ عملیات پســت راحت تر و با افزایش 
دقت باالتر و خطای کمتر انجام می شود که باعث 
می شود شناسایی خطاهای به وجود آمده سریع تر 
انجام گیرد. حجم کابل کشــی ها تــا 60 درصد 
کاهش می یابــد. امکان ثبت و آرشــیو داده های 
شبکه برق، مشاهده گراف های ثبت شده و بخش 
 )BUSBAR(دیگر پروژه مربوط به احداث باس بار
مشــترک می باشــد، که با اجرای آن جابه جایی 
ترانس  های کوره ای با ترانس اسپر در مدت چند 
دقیقه انجام می شود که در حال حاضر در مدت 4 

تا 5 ساعت انجام می گیرد.
 

 اهداف پروژه
با توجه به اینکه سطح ولتاژ شبکه های فوق توزیع 
از خروجی نیــروگاه برای کاهش تلفات و افزایش 
ظرفیت خطوط انتقال در ســطوح 2۳0 و 400 
کیلوولت می باشد، الزم اســت جهت تبدیل آن 

به سطوح ولتاژ مناســب واحدهای صنعتی یک 
پست با ترانس های مبدل ولتاژ احداث گردد که 
ایســتگاه اصلی فوالد خوزســتان وظیفه تبدیل 
ســطح ولتاژ 2۳0 کیلوولت شــبکه سراسری به 
ولتاژ ۳۳ کیلوولت مورد نیــاز کارخانه را به عهده 
دارد. متاسفانه قدمت تجهیزات موجود در پست 
مذکور که از اولین واحدهای شــرکت نیز اســت 
بسیار باال بوده و در سال های اخیر از سوی معاونت 
برنامه ریزی و توسعه با همکاری مجموعه معاونت 
بهره برداری در قالب پروژه های مختلف، تجهیزات 

قدیمی آن نوسازی گردید.
 

  پیشبرد پروژه
همکاری و هماهنگی بین معاونت های برنامه ریزی 
و توســعه با بهره بــرداری و همچنین همکاری 
مســتمر بین مدیر پروژه ها با واحدهای ایمنی، 
حراســت و خرید خدمــات و در نهایــت تامین 
اعتبار به موقع بودجه ارزی و ریالی از عوامل موثر 
در پیشرفت یک پروژه اســت. در این پروژه یکی 
از مسائل اساسی پســت وجود سیستم کنترلی 
Conventional و قدیمی آن بود که این امر باعث 
عیب یابی ها و خاموشی های طوالنی می گردید و 
همواره کاهش تولید را در پی داشت. این سیستم 
قدیمی سبب شــده بود که حجم قابل توجهی از 
کابل های کنترلــی و ارتباطی )بیــن تجهیزات 
سایت و پانل ها در اتاق کنترل( وجود داشته باشد 
که همواره این امر خطر بالقوه ای در سایت ایجاد 
کرده بود. بنابراین مدیریت عالی شرکت با توجه 
به پیشــنهادات تیم فنی، جهــت رفع این نقص 
در سیســتم، انجام پروژه اتوماسیون پست 2۳0 
کیلوولت را در دســتور کار قرار داد. از این رو طی 
برگزاری جلسات فشــرده و فراوان با نمایندگان 

شرکت برق منطقه ای موافقت های الزم را کسب 
نمود و کار از سوی نیروهای داخلی شروع شد. فاز 
اول آن با موفقیت انجام شد که شامل اتوماسیون 
فیدرهای جدید و دو فیدر انتهای پســت است. 
در ادامه و در فاز دوم پروژه DCS کل پســت برق 
2۳0 کیلوولت می باشــد که شامل احداث هفت 
عدد اتاق BCR مربوط به 14 فیدر می باشــد که 
در حال حاضر در میانه های راه می باشیم. البته با 
در نظر گرفتن شرایط تحریمی، تامین تجهیزات 
در اولویت کار قرار گرفته و تمامی دســتگاه های 
HITECH سیســتم اتوماســیون مــورد نیــاز 
خریداری و وارد شرکت شده است. در حال حاضر 
ســاختمان های پروژه، به طور کامل احداث و80 
درصد بخش خریدها انجام شــده است. از نیمه 
آبان ماه تابلوهای اتاق های BCR  به مرور و در سه 
مرحله وارد شرکت شده و بعد از انجام کابل کشی و 
راه اندازی به فاز راه اندازی می رسد. بخش دیگری 
از این پروژه، احداث شــبکه باس بار مشــترک 
ترانس های کوره ای اســت که امکان جایگزینی 
ترانس یدکــی و آماده به کار T5 در ســایت را به 
هر یک از ترانس های کوره فوالدســازی میســر 
می سازد. بنابراین در صورت بروز مشکل برای هر 
ترانس کوره ای، ترانس اسپر T5 به سرعت و ظرف 
چند دقیقه جایگزین ترانس معیوب می شود که 
پیش از این عملیات جایگزینی به صورت دستی 
و ظرف 4 تا 5 ســاعت کار یدی انجام می گرفت. 
اجرای این بخش از پروژه، عالوه بر ســهولت در 
انجام فعالیت های تعمیراتی بر روی ترانس ها، در 

کاهش مدت زمان توقف کوره ها موثر اســت. با 
اجرای این پروژه موارد زیر بدست خواهد آمد:

1. کنترل و مانیتورینگ عملیات پست آسان تر و با 
افزایش دقت باالتر و خطای کمتر انجام می شود.

2. حجــم کابل کشــی ها تــا 60 درصد کاهش 
می یابد.

۳.     شناسایی خطا سریع تر انجام می شود.
4.     امکان ثبت و آرشــیو داده های شــبکه برق 
ایســتگاه اصلی برق، مشــاهده گراف های ثبت 
شده و از این طریق اطالعات در تحلیل حوادث و 

مانورهای عملیاتی شبکه استفاده می شود.
5.     یــک بخش از پروژه مربــوط به احداث باس 
بار مشترک ۳۳ کیلوولت می باشد که با اجرای آن 
جابجایی هر یک از ترانس های کوره ای با ترانس 
اســپر در مدت چند دقیقه انجام می شود که در 

حال حاضر در مدت 4 تا 5 ساعت انجام می شود.
 

 سخن پایانی
علیرغم اینکه انجام این پــروژه با خطرات زیادی 
روبرو بود امــا تاکنون با هیچ گونــه حادثه ای 
ایمنی و فردی نشــده اســت. البته این مهم با 
توجهات باری تعالی و بــا همکاری بهره برداری 
برق منطقــه ای، مدیریت توزیــع و تعمیرات 
بــرق فــوالد، مدیریــت مهندســی کارخانه، 
مدیریــت پروژه هــای بــرق، واحــد ایمنی، 
نظارت شــرکت پیشــگامان، مشــاور شرکت 
 دریاپاال و توسط شــرکت رای آوین فن بعنوان

 مجری پروژه، بدست آمده است.

تعهد گروه مدیریت استان در حمایت و دفاع ازجایگاه فوالد خوزستان در کشور

استاندار خوزستان، گروه مدیریت استان را در حمایت 
و دفاع از جایگاه فوالد خوزســتان در کشــور و توسعه 
این هلدینگ متعهد دانست. به گزارش خبرنگار روابط 
عمومی، غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان و هیات 
با استقبال علی قلعه نوی مدیرعامل فوالد خوزستان و 
رضا طاهری رئیس هیات مدیره از سایت فوالدسازی و 
پروژه مگا مدول آهن اسفنجی )زمزم ۳( شرکت فوالد 
خوزستان بازدید میدانی کردند. استاندار خوزستان در 
این دیدار اظهار داشت: شرکت فوالد خوزستان نسبت 
به برخی شــرکت های فــوالدی، از قدمت و وســعت 
بیشــتری برخوردار اســت. حمایت های این شرکت 
به عنــوان صنعت مادر در قبال شــرکت  هــای گروه 
ملی صنعتی فــوالد و فوالد کاویان و ســرمایه گذاری 
در احداث و راه اندازی فوالد اکســین بر کسی پوشیده 
نیست. شریعتی گفت: فوالد خوزستان با وجود نزدیکی 
به آب های آزاد، بندر، خطوط ریلی و ظرفیت تولید 1۳ 
هزار مگاوات برق در استان برای تکمیل زنجیره ارزش 

خود، با موانع زیادی دست و پنجه نرم کرد تا به این مهم 
دست یافت.

وی با تاکید بر حساسیت مســئوالن فوالد خوزستان 
نسبت به تثبیت جایگاه این شــرکت در کشور گفت: 
ما از مسئوالن فوالد خوزستان خواســتاریم که با ارائه 
طرح های توسعه ای و استقامت در برابر مشکالت، سعی 
در اشتغال  زایی بیشــتر در سطح استان نمایند.  سود و 
منفعت تولید، حقوق سهام دار است اما توسعه سرمایه  
گذاری باید در اســتان انجام شود که در نهایت سود آن 
نیز به سهام دار باز  گردد. با توسعه فوالد خوزستان زمینه 
اشتغال بیشتری برای جوانان اســتان فراهم می شود. 
استاندار خوزستان در پایان سخنان خود از تالش های 
بی وقفه مدیریت  فوالد خوزستان در توسعه اقتصادی 
استان، اشــتغال زایی و مسئولیت های اجتماعی تشکر 
نمود و ابراز امیدواری کرد که این صنعت مادر در استان 
با کمک تمامی ســازمان های دســت اندرکار، قدرت 
رقابت با شــرکت های رقیب را داشته و گامی رو به جلو 

در تحقق پیشرفت استان خوزستان برداشته شود. رضا 
طاهری رئیس هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان در 
این نشست گفت: برنامه  راه اندازی خط تولید مگامدول 
آهن اسفنجی )زمزم۳( برای ســال 1401 پیش  بینی 
شده، که با تالش مدیرعامل فوالد خوزستان قرار است، 
پیش از زمان بندی یادشده به بهره برداری برسد. با توجه 
به مشکالتی که بر ســر راه این پروژه قرار گرفته نیاز به 
حمایت تمامی مسئوالن اســتانی است. طاهری ادامه 
داد: اولویت فوالد خوزستان در تامین نیاز شرکت های 
داخلی است. در همین راستا فوالد خوزستان بیش از 70 
درصد از تولیدات خود را به بخش داخلی و ۳0 درصد آن 
را صادر کرده است. گزارش خبرنگار ما حاکی است، در 
این نشست مهران عباس زاده معاون منابع انسانی و امور 
اجتماعی، میثم شهنیانی معاون برنامه ریزی و توسعه 
و سعید قاســم زاده مدیرعامل شــرکت صنعت فوالد 
شــادگان توضیحاتی در خصوص عملکرد گروه فوالد 

خوزستان در زمینه های مختلف ارائه کردند.

فوالد خوزستان 
با وجود نزدیکی 
به آب های آزاد، 

بندر، خطوط ریلی 
و ظرفیت تولید 

13 هزار مگاوات 
برق در استان برای 

تکمیل زنجیره 
ارزش خود، با موانع 

زیادی دست و 
پنجه نرم کرد تا 

به این مهم دست 
یافت.
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شرکت فوالد خوزستان، با اتخاذ استراتژی استفاده حداکثری 
از ظرفیت های بارگیری و حمل ونقل ریلی، توانسته است سهم 

هزینه حمل محصوالت از بهای تمام شده را کاهش دهد

استراتژی استفاده حداکثری ازظرفیت ها
علی امیدی مدیر بخش خدمات صنعتی: 
موضوع لجستیک و حمل ونقل از جمله 
و  بهره وری  بر  اثرگذار  و  مهم  موارد 
هزینه های صنعت فوالد محسوب می شود. این صنعت 
هم اکنون با سرعت زیادی به سمت اهداف پیش بینی شده 
خود حرکت می کند، اما  توسعه نیافتگی زیرساخت های 
حمل ونقل به خصوص در عرصه ریلی و سرمایه گذاری های 
ناکافی در این عرصه نگرانی هایی را در زمینه لجستیک 
فوالد  شرکت  می کند.  ایجاد  اولیه  مواد  و  محصوالت 
خوزستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین واحدهای فوالدی 
کشور، از زیرساخت های مناسبی در حوزه ریلی برخوردار 
است، اما به سبب محدودیت های موجود، به  ناچار حمل ونقل 
بخشی از مواد اولیه و محصوالت خود را به روش جاده ای 

انجام می دهد.

. یکی از مهم ترین چالشــهای کارخانه های فوالدی در داخل، 
حمل ونقل مواد اولیه و محصوالت اســت. راه اندازی واحدهای 
فوالدی جدید در نقاط مختلف کشــور و نیــاز آ ن ها به تامین 
مواد اولیه و عرضه محصوالت توســعه نیافتگی زیرساخت های 
حمل ونقل، به خصوص حمل ونقل ریلی را آشکارتر کرده است. 
رشد تقاضا و انسجام تشکل ها از جمله انجمن صنفی رانندگان، 
اِعمال نظــر در نرخ هــای حمل ونقل زمینــی و افزایش مکرر 
تعرفه حمل ونقل ریلی باعث شــده است که حمل ونقل، بخش 
قابل توجهی از هزینه های تولید و قیمت تمام شــده محصول را 
به خود اختصاص دهد. عوامل دیگری همچون عدم دسترسی 
بعضــی از کارخانه هــا و معادن به شــبکه ریلی، عــدم امکان 
بارگیری و تخلیه مکانیزه واگن در بعضی از معادن و کارخانه ها 
و فاصله کارخانه از معادن موجب جلوگیری از آزادی عمل برای 
سیاســت گذاری و اتخاذ اســتراتژی های حمل ونقل به منظور 
کاهش بهای تمام شده محصوالت بعضی از کارخانه های فوالدی 
شده است. برای مثال، در مســافت های باالی یک هزار و 500 
کیلومتر، تعرفه های حمل و نقل ریلی به گونه ای است که کرایه 
حمل ریلی و جاده ای تقریبا یکسان است. این محدودیت ها باعث 
شده اند که کارخانجات مختلف برای تامین مواد اولیه و انتقال 
محصوالت خود ناچار به استفاده از انواع روش های حمل ونقل و 
استفاده از ظرفیت های خالی حمل باشند، به طوری که انتخاب 
استراتژی کاهش بهای تمام شده کم رنگ تر شود و جای خود را به 
تالش برای جابه جایی مواد اولیه کارخانجات بدهد. در مسیرهای 
زیر پانصد کیلومتر، اختالف زیادی بین هزینه حمل ونقل ریلی 
و جاده ای وجود دارد و با انتخاب حمل ونقل ریلی، می توان بهای 

تمام شده را کاهش داد.

آیا تحقق اهداف دور از دسترس است؟
در ســال 1۳98 حدود 11 میلیون تن انواع محصوالت نهایی 
و نیمه نهایی فوالدی به خارج  از کشــور صادر شــده است. بر 
اساس سند توســعه 1404، این مقدار باید تا پنج سال دیگر به 
15 میلیون تن برسد. هرچند به دلیل رکود ناشی از شیوع کرونا 
در جهان، تحریم های اقتصادی و اِعمال سیاســت های جدید، 
صادرات هشت ماهه سال 1۳99 نســبت به مدت مشابه سال 
قبل با کاهش حدود 20 درصدی مواجه شده است، اما بررسی 
روند تولید و صادرات در ســال های اخیر، ســرمایه گذاری های 
انجام شده و زمان بندی افتتاح کارخانجات فوالدی جدید نشان 
می دهد که روند روبه رشد تولید و صادرات محصوالت فوالدی 
ادامه خواهد داشت. از آنجایی که بخشی از صادرات محصوالت 
فوالدی به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان انجام شده 
است، افتتاح خطوط ریلی خرمشهر به بصره، و خواف به هرات 
می تواند حمل و نقل صادراتی به این کشورها را تسهیل کند. بر 
اساس آمار رسمی ســازمان بنادر و دریانوردی، سهم صادرات 
دریایی محصوالت فوالدی در ســال 1۳98 حدود 8/4 میلیون 
تن بوده که بخش اعظم این صادرات از بندر شهید رجایی و بندر 

امام انجام شده اســت. مقایسه عملکرد تخلیه و بارگیری و  ظرفیت 
اعالم شده برای بندرهای کشور نشان می دهد که ظرفیت خالی برای 
افزایش صادرات محصوالت فوالدی در افــق 1404 وجود دارد. به 
منظور تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در بُعد حمل ونقل ریلی، 
الزم است که در پنج سال باقی مانده از سند چشم انداز 1404، سهم 
حمل ونقل ریلی از 12 درصد فعلی به ۳0 درصد برسد. همچنین در 
حوزه زیرساخت، الزم اســت که تعداد واگن های باری از حدود 25 
هزار دستگاه  فعلی به 50 هزار دســتگاه و خطوط ریلی از 12 هزار 
کیلومتر فعلی به حدود 25 هزار کیلومتــر و تعداد لوکوموتیوهای 
سنگین به ششصد دستگاه برسد. بدیهی است که در شرایط فعلی 
و با توجه به چالش تحریم ها، زمان کم باقی مانده تا 1404، سرعت 
اجرای پروژه های تعریف شــده،  دسترسی نداشــتن اغلب معادن و 
صنایع فوالدی به شبکه ریلی، فرســودگی ناوگان ریلی و بهره وری 
پایین این ناوگان ها، دسترسی به اهداف بســیار دور از دسترس به 
نظر می رسد. در بخش حمل ونقل جاده ای، فاصله وضعیت موجود 
و اهداف چشم انداز 1404 کمتر اســت. بر اساس آمار منتشرشده، 
در ســال 1۳98 در حوزه صنایع فوالدی حدود 110 میلیون تن بار 
جابه جا شده است. برای دستیابی به اهداف، باید این مقدار  به 118 
میلیون تن برسد. از این رو، با افزایش حدود 8 درصدی، دستیابی به 
اهداف این سند محقق می شود. از مهمترین چالش هایی که بخش 
حمل ونقل جاده ای برای رســیدن به اهداف چشم انداز با آن مواجه 
است می توان به ضرورت نوسازی ناوگان حمل، یارانه باالی سوخت، 
کشش نداشتن جاده های موجود برای اِعمال بارهای بیشتر و ایمنی 

پایین اشاره کرد.

مدیریت لجستیک فوالد خوزستان
سیستم حمل ونقل ریلی یکی از اصلی ترین سیستم های حمل و نقل 
کاال و مسافر است که از حمل ونقل زمینی ارزان تر و از مزایای زیادی 
همچون ظرفیت باالی حمل بار، آالیندگی کم برای محیط زیست 
و ایمنی باال برخوردار اســت. شرکت فوالد خوزســتان، به منظور 
بهره مندی از مزایای این روش، همواره تالش کرده است از ظرفیت 
حمل ونقل ریلی برای جابه جایی مواد اولیه و محصوالت خود استفاده 
کند، امــا به دلیل محدودیت های موجود، ناچار اســت بخشــی از 
حمل ونقل خود را از طریق جاده انجام دهد. مصرف کنندگان داخلی 
شرکت فوالد خوزســتان از منظر دسترسی به شــبکه ریلی و نوع 
لجستیک به دو گروه تقسیم می شوند. در گروه اول مشتریانی هستند 
که به شبکه ریلی دسترسی ندارند؛ انتقال محصوالت به این واحدها 

از طریق جاده انجام می شود. گروه دوم شرکت هایی 
هستند که به شبکه ریلی دسترسی دارند و مایل اند که 
شمش خریداری شده را با واگن حمل کنند. شرکت 
فوالد خوزستان، به منظور افزایش قابلیت بارگیری و 
حمل ریلی محصوالت و بهره مندی مشتریان داخلی 
از مزایای این نوع حمل و نقل، با توسعه و اصالح مسیر 
خطوط ریلی داخلی، ضمن افزایش ظرفیت بارگیری، 
قابلیت بارگیری همزمان انــواع محصوالت تولیدی 
)بیلت، بلوم و اســلب( را ایجاد کرده است. این عامل 
باعث شده اســت که از اواسط سال 1۳98 تعدادی از 
مشتریان داخلی، بخشی از محصوالت خریداری شده 
را از طریق خطوط ریلی حمل کنند. از طرف دیگر، این 
مجموعه با برخورداری از ظرفیت مناسب حمل ونقل 
ریلی در بندر امام و اختــالف زیاد هزینه حمل ریلی 
و جاده ای، از اواخر سال 1۳97 تاکنون توانسته است 
تمامی محصوالت صادراتی خود را از طریق ریل حمل 

کند.
 آمارها نشان می دهند که شــرکت فوالد خوزستان 
در ســال 1۳98 حدود 50 درصد و در نُه ماهه ســال 
1۳99 حدود 44 درصــد از کل محصوالت تولیدی 
خود را از طریق ریل ارسال کرده است. شرکت فوالد 
خوزستان، با اتخاذ اســتراتژی استفاده حداکثری از 
ظرفیت های بارگیری و حمل ونقل ریلی، توانســته 
است سهم هزینه حمل محصوالت از بهای تمام شده 
را کاهــش دهد. جابه جایی محصــوالت صادراتی تا 
بندر امام و بارگیری بر روی کشــتی بر عهده شرکت 
فوالد خوزستان اســت. تعرفه حمل ونقل ریلی برای 

مسافت های مختلف، متفاوت است.
 مقایســه هزینه حمل ونقل ریلی و جاده ای نشــان 
می دهد که برای مســافت های زیر پانصد کیلومتر، 
حمل ریلی به صرفه تر از حمل جاده ای اســت و برای 
مســیرهای زیر 150 کیلومتــر، هزینه های حمل 
ریلی کمتر از 50 درصد هزینه هــای حمل جاده ای 
است. شرکت فوالد خوزســتان از ساختار و پتانسیل 
حمل ونقل ریلی مناسبی برخوردار است؛ لذا به منظور 
استفاده حداکثری از ظرفیت حمل ونقل ریلی داخلی 
خود که شــامل حدود هفتاد کیلومتر خطوط ریلی، 
هشت دســتگاه لوکوموتیو مانوری و یک هزار و 700 
دســتگاه واگن لبه بلند حمل مواد اولیه است، تالش 
می کند که از توان حمل ونقل ریلی کشور استفاده و 
مواد اولیه خود را از طریق ریل جابه جا کند. به دلیل 
ظرفیت محدود شــبکه ریلی کشــور، گلوگاه های 
موجود در مســیر شــمال به جنوب، عدم دسترسی 
مستقیم بعضی از معادن به شبکه ریلی و عدم امکان 
بارگیری مکانیزه واگن در برخی از معادن، شــرکت 
فوالد خوزستان بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از 
طریق جاده حمل می کند. مواد اولیه مورد نیاز شرکت 
فوالد خوزستان ساالنه حدود 7/5 میلیون تن است. 
عمده مواد اولیه مصرفی این مجموعه ســنگ آهن، 
قراضــه و آهن اســفنجی اســت. با توجــه به عدم 
دسترسی بیشتر منابع تامین کننده آهن اسفنجی و 
قراضه به حمل ریلی، این مــواد از طریق حمل ونقل 
جاده ای تامین می شوند. در سال 1۳98 از حدود 6/5 
میلیون تن ســنگ آهنی که وارد شرکت شده حدود 
2/7 میلیون تن یعنی حــدود 45 درصد آن از طریق 
ریل حمل شده است. عالوه بر این، در سال 1۳98 از 
حدود ۳/7 میلیون تن محصول ارسالی، که حدود 50 
درصد آن شامل کل محموله های صادراتی و بخشی از 
فروش داخلی بوده، از طریق ریل ارسال شده است. در 
نُه ماهه سال 1۳99 حدود 4/5 میلیون تن سنگ آهن 
وارد شرکت شــده که سهم حمل ریلی آن حدود 47 
درصد بوده و از 2/8 میلیون تن محصول ارسال شده 

4۳ درصد سهم حمل ونقل ریلی بوده است.



27 اقتصاد ملی  ویژه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب  اسالمی 

مزیت اصلی واحد 
سفارشات برای 
شرکت کنترل 

هزینه هاست. اگر 
مزیت این واحد را 
با شرکت های هم 
رده مقایسه کنیم 
متوجه می شوید 

که درصد کاالهای 
راکد در قسمت 

سفارشات عمومی 
سال قبل در شرکت 

فوالد خوزستان 
تقریبا 6 درصد بوده 

که این به خودی 
خود مزیت بزرگی 

به شمار می رود.

در چهل سالگی انقالب اسالمی، صنایع  
کشور به سوی توسعه و استقالل حرکت 
می کند؛ چنانکه تولید فوالد کشور به 
عنوان محصولی استراتژیک، در 4 دهه اخیر 48 برابر 
شده و به 22 میلیون تن رسیده و در صنایع معدنی 
همچون استخراج مس، به خودکفایی نسبی دست یافته 
است.پایان دادن به استیالی بیگانگان و خودباوری و 
خالقیت همان هدفی بود که انقالب اسالمی از 4 دهه 
پیش آن را پی گرفت و آرمانش را رسیدن به این هدف 
آغازین قرار داد.پیشرفت گسترده و رشد افتخارآفرین 
صنعت نیز طی چهل سالی که از پیروزی انقالب اسالمی 
می گذرد، چشمگیر و ستودنی بوده است. کافی است 
بدانیم در سال 13۵7 تنها 3 تعداد شهرک های صنعتی 
و نواحی مصوب و در حال بهره برداری در کشور بود. این 
در حالی است که این تعداد اینک به ۹78 شهرک صنعتی 

رسیده است.

رامین حکیمی رییس کنترل موجودی و سفارشــات 
عمومی: واحد کنترل موجودی و سفارشــات عمومی 
شرکت فوالد خوزستان زیرمجموعه مدیریت انبارها و 
کنترل کاال و زیر نظر معاونت خرید اســت. این واحد 
طبق ســاختار سازمانی متشــکل از 5 کارشناس و ۳ 
کاردان می باشــد که رییس واحد به فراخور گروه های 
کاال، این اقالم را بین کارشناســان کاال تقسیم بندی 
می کند. این گروه ها از کد 0۳ شــروع می شــوند، تا 
کد99 ادامه دارند. از جمله اقــالم و کاالها می توان به 
ماشــین های اداری و قطعات یدکی آنها، نوشت افزار، 
لوازم ایمنی و آتش نشــانی، شیمیایی و مواد روان کار 
)روغــن و گریس( و رنگ ها، مــواد افزودنی و مصرفی 
فوالدسازی، مواد نسوز، لوله های غیر فلزی و اتصاالت 
آنها، شیرها، ابزارها، اقالم عمومی برقی، لوله های فلزی 
و میله های قطعه ســازی آلیاژی، مصالح ساختمانی و 

سازه و... اشاره نمود.
کنترل موجــودی کاال، فن نگهــداری موجودی کاال 
در ســطح مطلوب اســت. معموالً در ســازمان ها و 
شرکت های تولیدی، به دلیل وجود مواد اولیه و قطعات 
و موجودی هــای در جریان، نقــش کنترل موجودی 
مشهودتر است. در ســازمان های بازرگانی و صنعتی 
نیز کنترل موجودی نقش مهمــی دارد. زیرا محصول 
ارائه شــده نیازمند مدیریت است. کنترل موجودی را 

می توان چنین تعریف کرد:
جریانی اســت که ضمانت می کند اقــالم و موجودی 
انبارها با در نظر گرفتن زمان، مکان، تعداد، کیفیت و 
هزینه برای واحدهای متقاضی به موقع تامین شــود. 
هدف اصلی ایجاد این قسمت، بهینه سازی سفارشات 
با صرفه جویی اقتصادی است و به طور کلی می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:
 تامین به موقع، به اندازه و با قیمت مناسب کاالهای 

مورد نیاز
  صرفه جویی در مصرف منابع مالی و اقتصادی

    توزیع به موقع کاالها به مقدار و مشخصات معین 
بین واحدهای درخواست کننده

    کنترل گردش کاالها به منظور تضمین عمر انبار یا 
تاریخ انقضای مصرف آن

در واحد سفارشات، فرآیند مدیریت کنترل موجودی 
به نحــوی انجام می گیرد کــه اقالم وارده بــه انبار از 
حداکثر سقف موجودی تعیین شــده فراتر نرود یا از 
حداکثر فضای مجاز اختصاص یافته برای انبار بیشتر 

نشــود. کنترل موجودی در انبار با توجه به سیســتم 
موجــود بنا به تجربه و تشــخیص کارشــناس کاالبا 
همکاری مســئوالن انبارها  به یکی از روش های ذیل 

انجام می گیرد:
  کنترل دســتی و از طریق کارتکــس و موجودی 

فیزیکی به صورت روزانه یا ادواری
 کنترل سیستمی و از طریق اخذ گزارشات موجودی 
به صورت روزانه یــا ادواری از طریق نرم افزار مکانیزه 
انبار و مقایسه با پارامترهای کنترل موجودی از سوی 

انباردار
•        کنترل سیســتمی و اتوماتیک از سوی سیستم 
انبار با تعریف پارامترهای کنترل موجودی در سیستم 

نرم افزاری انبار
برخی از شــرح وظایف واحــد کنتــرل موجودی و 

سفارشات عمومی
1.     بررســی تقاضاهای واصلــه از واحدهای مختلف 
پیرامون اقالم و کاالهای عمومی درخواســتی و تائید 

آن کاالها
2.     کنتــرل موجــودی و بررســی نیازهای مصرف 
کنندگان کاالهای عمومی و مصارف مشخص شده آنها

۳.     اعالم کاالهای زیر نقطه سفارش به مامور خرید از 
طریق سیستم مکانیزه شرکت »صدور پیشنهاد خرید 

)کد 01(«
4.     بررسی و تایید خریدهای اضطراری و تنخواه

5.     بررسی پیشــنهاد فنی کاالها در صورت نیاز اخذ 
تاییدیه از واحد بهره بردار

6.     تغییر و یا اصالح شرح و یا سایر مشخصات کاال در 
سیستم مکانیزه شرکت

7.     ارائه پیشــنهاد تغییــر در سیســتم، در جهت 
یکپارچگی یا تغییر روش تجزیه و تحلیل موجودی

فواید سیســتم کنترل  موجودی و سفارشات 
عمومی

مزیت اصلی واحد سفارشــات برای شــرکت کنترل 
هزینه هاست. اگر مزیت این واحد را با شرکت های هم 
رده مقایسه کنیم متوجه می شوید که درصد کاالهای 
راکد در قسمت سفارشات عمومی سال قبل در شرکت 
فوالد خوزستان تقریبا 6 درصد بوده که این به خودی 
خود مزیــت بزرگی به شــمار می رود. اســتقرار یک 
سیستم کنترل  موجودی برای شرکت، فایده های زیر 
را به ارمغان خواهد آورد. منظم شدن عملیات: از طریق 
سیستم کنترل  موجودی، تامین و توزیع کاالهای مورد 

نیاز قســمت های مختلف شــرکت مطابق برنامه ای 
منظم انجام خواهد شــد. به طوری کــه در کار آن ها 
رکود و وقفــه ای رخ نخواهد داد. ایجاد صرفه جویی 
در خرید: از آنجا که ســفارش بــرای خرید کاالهای 
مورد نیاز، به صورت انبوه خواهد بود، شــرایط توزیع 
آسان تر و اســتفاده از تخفیف ها بیشتر خواهد شد. در 
نتیجه، قیمت واحد کاالها کاهش می یابد و هزینه های 
حمل نیز کمتر می شود. منظم شدن روند تهیه کاالها: 
مجموعه ای از عوامل مانند: تاخیر در حمل، کاالهای 
معیوب یا ناقص، ورشکستگی فروشندگان عمده و… 
باعث می شود که تهیه کاالها با تاخیر و مشکالت دیگر 
توام شود. سیستم کنترل  موجودی باعث می شود که 
موجودی کاالها در ســطح مناســبی باشد تا مشکل 
کمبود کاال و مشــکالت جانبی آن رخ ندهد. کنترل 
نوسانات تقاضا: هنگامی که نوساناتی برای کاالهای 
مورد تقاضای شرکت وجود دارد، موجودی کاالها در 
انبار می تواند مقدار تفاضای بیشــتری را جذب کند. 
در واقع، موجودی کاالها در انبار، پاسخگوی تقاضای 
اضافی خواهد بود.  کارشناســان کاال، با توجه به حوزه 
کاری، موجودی کاالها را بررسی می کنند و آمار دقیق 
آن را مــد نظر می دهند تا در یک حد مشــخص باقی 
بمانند. از دیگر وظایف کارشناسان این قسمت می توان 
به سهمیه بندی کاالها براساس مصرف، صدور پیشنهاد 
خرید بر مبنای مدل های کنتــرل موجودی معمول، 
تایید موجود نیســت کاال )فرم خریــد تنخواه( برای 
درخواست های اضطراری و درخواست های مستقیم، 
تهیه گزارشات کنترل موجودی و پایش سفارشات و 
نظارت بر نرخ مصرف، آزاد کردن کاال به منظور مصرف 
واحدها، کنترل مصرف مراکز هزینه، تکمیل اطالعات 
مربوط به نحــوه نگهداری کاال در انبــار و دادن کد به 
کاالهایی که آزمایش پذیر هستند؛ از رده خارج کردن 
کاالهای مصرف نشــده طی 5 ســال اعالم کاالهای 
بی مصرف، تبدیل مدل کاالها به پرمصرف و کم مصرف 
و بالعکس در شناســنامه کاال، تعیین نوع بسته بندی 
کاال با هماهنگی انبار و متقاضی و تکمیل شرح کاال به 
صورت دیتای فنی و دیتای معمول در شناسنامه کاال، 
بوجود آوردن آرشیو مستندات در قسمت شناسنامه 
کاال ، تاییــد یا عدم تایید نمونه کاال یا پیشــنهاد فنی 
ارائه شده توسط اداره خرید اشاره نمود. گفتنی است، 
با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا و با راهکارهایی که 
در روند اجرای کنترل کاال و سفارشات عمومی صورت 
گرفته، در سال های اخیر خللی در موجودی ها بوجود 
نیامده است.  این واحد با برگزاری برنامه های آموزشی، 
سعی در باال بردن دانش فنی افراد و نیروهای متخصص 
نموده است تا خدمات متمایزی را ارائه دهد؛ همچنین 
با برنامه ریزی دقیق تر، از طریق شــناخت حوزه های 
نوآوری در کشور و ارتباط با شرکت های دانش بنیان، 
زمینه تامین محصوالت در داخل کشور را فراهم نماید 
و یک قســمت پیشرو برای کل کشــور باشد. با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تردد کارکنان، 
تدابیری با همکاری مدیریت برنامه ریزی و پشــتبانی 
خرید و فناوری و اطالعات جهت سیســتمی شــدن 
روند اجرای درخواســت ها صورت گرفته است که در 
حال نهایی نمودن این مهم می باشیم. مکانیزه نمودن 
درخواست های تنخواه، خرید مستقیم و صرفه جویی 
در مصرف زیاد کاغذ از مزایای این اقدام می باشد. این 
واحد در نظر دارد با یکپارچه و به روز نمودن سیستم در 
جهت کنترل هزینه های پایانی در انبارداری به شرکت 

کمک بسیار زیادی نماید.

معرفی واحد کنترل موجودی و سفارشات عمومی
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جلسه اضطراری مدیریت مصرف انرژی )برق و گاز( 
با حضور مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق 
خوزســتان و اهواز و مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی، برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق خوزســتان، دکتر علی خدری در 
این جلسه با اشــاره به افزایش مصرف سوخت گاز و 
محدودیت های ناشــی از آن در نیروگاه های کشور، 
گفت: امیدواریم با همکاری صنایع بتوانیم مصرف برق 
را مدیریت کنیم. خدری با اشــاره به عدم پیش بینی 

و محدودیت به وجود آمده در ســوخت کل کشور در 
هفته گذشته و یک میلیارد مترمکعب مصرف سوخت، 
افزود: باید برای تامین سوخت گاز مشترکین خانگی و 
تجاری در برخی نقاط کشور، مصرف برق مشترکین 
صنعتی و تولیدی ودســتگاه های اجرایی را مدیریت 
کنیــم. وی ادامه داد: تمام تــالش مجموعه برق این 
اســت که با اجــرای برنامه های هماهنگ شــده در 
یک ماه سخت و دشــوار پیش رو، کمترین آسیب به 
بخش صنعت وارد شــود. رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل شــرکت توزیع نیروی برق خوزســتان گفت: 
مصرف انرژی 25 هزار مگاوات ســاعت در یک شبانه 
روز اســت که در حال حاضر دو هزار مگاوات ساعت 
با رقم اعالم شــده، فاصله داریم. اگر مصرف به عددی 
برسد که از کنترل خارج شــود، مدیریت شبکه برق 
دشوار خواهد بود و این ممکن است به صنایع تولیدی 

آســیب وارد کند لذا روزهای دشواری پیش رو داریم 
که امیدواریم با همکاری صنایع بتوانیم شرایط پیش 
رو را با موفقیت پشت سر بگذاریم. خدری همچنین 
با بیان این که امکان پرداخت پاداش به مشترکینی که 
در این فصل همکاری کنند را داریم، گفت: وزارت نیرو 
این اجازه را داده که اگر صنایع و دستگاه های اجرایی 
بتوانند کاهش در مصرف انرژی داشته باشند، پاداش 

همکاری دریافت کنند.

 آماده همکاری با شــرکت های توزیع برق 
هستیم

در این جلســه همچنین مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان خوزستان با بیان اینکه خوزستان 
7۳ شــهرک صنعتی وبیش از 10 هزار هکتار اراضی 
صنعتی را داراست، اظهار کرد: با تالش صورت گرفته، 

روند سرمایه گذاری مثبت شــده ، به طوری که در 9 
ماهه اخیر با بیش از 470 قرارداد واگذاری، نســبت 
به قبل رشد ســرمایه گذاری داشته ایم که نشان می 
دهد اگر بستر ســرمایه گذاری در اســتان را فراهم 
کنیم، منشا تحول اقتصادی در حوزه صنایع کوچک 
و متوسط می شــود.  محمدیان با تقدیر از تالشهای 
صورت گرفته به منظور حمایــت از تولیدکنندگان 
و ســرمایه گذاران خاطر نشــان کرد: در حال حاضر 
ما نیز آمادگی داریم شــرایط ســخت پیــش رو را با 
همکاری شرکت های توزیع برق، پشت سر بگذاریم 
تا بتوانیم با الگوی مناســب مصرف بــرق را مدیریت 
کنیم. البتــه معتقدم، کاهش مصرف انــرژی را باید 
از خانواده ها شــروع کنیم تا بــه یک فرهنگ تبدیل 
 شــود. زیرا اگر به صنایع و کشاورزی آسیب وارد شود

 به اقتصاد استان ضرر زده ایم.

کارگروه  جلسه  دومین 
شرکت  مطالبات  وصول 
توزیع نیروی برق استان 
با حضور دستگاه های اجرایی استان به 
ریاست استاندار خوزستان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق خوزستان دکتر علی خدری 
جلسه  این  در  شرکت  این  مدیرعامل 
گفت: بیشترین مطالبات برق مصرفی را از 
دستگاه های اجرایی در بین شرکت های 

توزیع برق داریم.  
خدری با تاکید بر این کــه وصول مطالبات برق 
کمک به انجام طرح های توسعه ای است، افزود: 
از شرایط و مشــکالت ادارات و سازمان ها اطالع 
داریم اما وظیفه ی تامین برق مستمر را بر عهده 
داریم ، به طوری که سال آینده هم خللی در حوزه 
برق استان به وجود نیاید . لذا حال که در شرایط 

دشــواری از نظر نقدینگی به سر میبریم، انتظار 
داریم سازمان ها در پرداخت هزینه برق مصرفی 
همکاری کنند. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق خوزستان، گفت: این 
گاز باید به دســت مصرف کننــدگان خانگی در 
کشــور به خصوص استانهای شــمالی برسد. به 
همین دلیل به وضعیتی مشابه پیک تابستان در 
برق مواجه هستیم. وی، با این توضیح که مصرف 
بــرق ادارات را پایــش می کنیــم، تصریح کرد: 
متأسفانه مصرف ادارات بعد از پایان ساعات اداری 
تغییری نمی کند، به همین دلیل بر اساس مصوبه 
و مجوزی که توانیر و وزارت نیرو داده، اداراتی که 
بعد از پایان ســاعات اداری، مصرفشــان کاهش 
نمی یابد، اخطار دریافت مــی کنند. همچنین 
درخواســت آغاز بــه کار ادارات با یک ســاعت 
تاخیر را پیشــنهاد داده ایم. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق خوزســتان در ادامه افزود: به 
مشترکین صنعتی و کشاورزی که در این شرایط 

حساس با ما همکاری داشته باشند، پاداش خوش 
مصرفی خواهیم داد. ابن مقام مسئول تاکید کرد: 
همکاری صدا و سیما و رسانه ها، فرمانداران، ائمه 
جمعه، روابط عمومی دستگاه های اجرایی و بسیج 
ادارات در خصوص اطالع رســانی نیز بسیار مهم 
است. بدهی برق مصرفی پرداخت شود در پایان 
این جلســه، استاندار خوزســتان ساعت شروع 
بــه کار ادارات را به خاطر کمــک به صنعت برق 
از ســاعت هشــت و نیم اعالم کرد و گفت: برای 
همکاری با صنعت برق آماده ایم. دکتر غالمرضا 
شــریعتی، با تاکید بر لزوم کاهش مصرف انرژی 
برق و گاز از ســوی ادارات و سازمان های استان، 
اظهار کرد: شرکت های توزیع برق می توانند در 
صورت عدم رعایت کاهــش مصرف، و البته عدم 
پرداخت هزینه برق مصرفی، برق آن دســتگاه را 
قطع کنند. شریعتی گفت: همه رسانه ها، دستگاه 
ها و سازمان ها و نهادها با شرکت های توزیع برق 

همکاری داشته باشند.

استاندار خوزستان تاکید کرد:

دستگاه های اجرایی تا پایان سال بدهی
 برق مصرفی خود را پرداخت کنند

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تاکید کرد؛

با همکاری صنایع، مصرف برق در استان را مدیریت می کنیم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی  برق 
خوزستان اعالم کرد:

برق های غیر مجاز جمع آوری
 و مصرف روشنایی معابر

 تعدیل می شود
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خوزســتان با 
اشــاره به آغاز مانور مدیریت مصــرف گفت: به دلیل 
محدودیت های سوخت گاز در کل کشور، در خوزستان 
روشــنایی معابر یک در میان و پارک هــا و میدان ها و 
ورودی های شــهر به جز مراکز و نقــاط حادثه خیز و 
پرخطر خاموش می شــوند. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت توزیع نیروی بــرق خوزســتان، دکتر علی 
خدری مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: مانور دو روزه 
سراســری مدیریت مصرف، از روز 25 دی ماه همزمان 
با کل کشور، با اولویت جمع آوری انشعابات غیرمجاز و 
تعدیل مصرف روشنایی معابر آغاز شده و امیدواریم در 
کاهش و مدیریت مصرف تاثیر داشته باشد. وی، افزود: 
این مانــور با محوریت کنترل انــرژی مصرفی ادارات، 
ســازمانها، ارگان ها و مراکز آموزشی؛ مدیریت انرژی 
مصرفی در صنایع بزرگ و شهرک های صنعتی؛ کنترل 
بار مصرفــی و دیماند قراردادی مشــترکین؛ کنترل 
وضعیت روشنایی معابر )کاهش 50 درصدی( اصالح 
انشعاب ) جمع آوری برق های غیر مجاز( و شناسایی 
و جمع آوری مراکز رمز ارز غیرمجاز برگزار شده است. 
خدری  تصریح کرد: طبق پیش بینی ها، ممکن است 
وضعیت برق در ادامه زمستان، در صورت عدم مدیریت 
مصرف و به دلیل کمبود گاز، دشوارتر از تابستان باشد 
و در این زمینه به همکاری همــه بخش ها نیاز داریم .  
ایشــان با تاکید بر تامین برق مشــترکین خانگی به 
صــورت 100 درصدی گفت: صنایع و کشــاورزان در 
این خصوص با شرکت توزیع برق خوزستان همکاری 
کرده و محدودیت ها را در صورت نیاز، اعمال می کنند. 
همچنین از دستگاه های اجرایی، بیمارستان ها، نهادها 
و سازمان ها درخواســت می شود اگر مجهز به دستگاه 
دیزل ژنراتور هســتند؛ از آن استفاده کنند.   وی گفت: 
به دلیل محدودیت های ســوخت گاز در کل کشوردر 
خوزســتان روشــنایی معابر یک در میان و پارک ها 
و میدان ها و ورودی های شــهر به جــز مراکز و نقاط 
حادثه خیز و پرخطر خاموش می شوند.  خدری در پایان 
اظهار کرد: مشــترکین صنعتی و کشــاورزی، که این 
شرایط با ما همکاری داشــتند، پاداش خوش مصرفی 

و همکاری پیک بار را از شرکت توزیع خواهند گرفت.
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در نمایشگاه بین المللی نفت تهران

امضای  تفاهمنامه شرکت ملی حفاری ایران
 و شرکت صنعتی و تولید دیزل سنگین ایران

ملی حفاری با هدف ایجاد اکوسیستم 
هوشمندسازی ناوگان عملیاتی تفاهمنامه سه 

جانبه امضا کرد
شرکت ملی حفاری ایران، ستاد توسعه فناوری های حوزه آب 
و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و شرکت 
دانش و فناوری انرژی پارســیان تفاهمنامــه همکاری امضا 
کردند.به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت 
ایران، همزمان با ســومین روز نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی، شرکت ملی حفاری ایران، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری )ستاد توسعه فناوری های حوزه آب 
 )ITECH( و شرکت دانش و فناوری انرژی پارسیان )و انرژی
تفاهمنامه ســه جانبه امضا کردند. این تفاهمنامه میان سید 
عبداله موسوی؛ مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، مهدی 
شریف زاده؛ دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی و 
امیرعابدپور؛ شتاب دهنده دانش بنیان شرکت دانش و فناوری 
انرژی پارسیان امضا و مبادله شــد. این تفاهمنامه در موضوع 
همکاری مشترک در مسیر ایجاد اکوسیستم هوشمند سازی 
ناوگان صنعت حفاری ایران با هدف شکل دهی و شتاب دهی 
به استارت آپ های نرم افزاری و سخت افزاری فناورانه تدوین 
و مدت اجرای آن دو سال تعیین شده که با توافق طرفین قابل 
تمدید اســت. مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران در این 
نشست اظهار کرد: در برنامه های شرکت ایجاد سیستم های 
هوشمند سازی و فناورانه با همکاری شرکت های دانش بنیان 
در راستای پیشبرد اهداف و ارتقاء کمّیت و کیفیت کار تعریف 
شده است. وی افزود: ملی حفاری در سال های اخیر با همکاری 
و همیاری سازندگان و صنعتگران داخلی، بخش قابل توجهی 
از نیازهای خود را از طریق بومی ســازی قطعات و تجهیزات 
تامین کرده و توانسته است به نحو مطلوب پاسخگوی صنعت 
نفت کشور باشــد و این روند حتی در حدود یک سال گذشته 
که جهان درگیر همه گیری ویروس کرونا است با به کارگیری 
ظرفیت ها و رعایت پروتکل های بهداشتی استمرار و کارکنان 
شرکت بدون وقفه و به طور شبانه روزی در حال ارائه عملیات 
حفاری و خدمات جانبی این صنعت  هستند. دبیر ستاد توسعه 
فناوری های حوزه آب و انرژی  اظهار کرد: از فرصت همکاری با 
این شرکت استقبال و تالش خواهد شد تا اهداف مورد نظر در 

این تفاهمنامه محقق شود.

شرکت ملی حفاری ایران و شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی )وتکو 
( در زمینه تامین نیازهای کاربــردی در تکمیل عملیات حفاری چاه 
های نفــت و گاز قرارداد همکاری امضا کردنــد.   به گزارش خبرنگار 
پایگاه اطالع رسانی شــرکت ملی نفت ایران، قرارداد تأمین نیازهای 
کاربردی در تکمیل عملیات حفاری چاه های نفت و گاز در ســومین 
روز کاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی در تهران به امضای سید عبداله موسوی؛ مدیرعامل ملی 
حفاری و امیرمهدی جواهر دشــتی؛ مدیرعامل وتکو رسید. در آیین 
امضا و مبادله این قرارداد همکاری مقرر  شــد، شرکت وتکو در مدت 
تعیین شده در این سند نسبت به تأمین تجهیزات و ادوات سرچاهی 
مورد نیاز ملی حفاری حســب قیمت های مورد توافــق اقدام کند. 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در این مراسم که با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشــتی برگزار شد گفت: با توجه به ورود این شرکت 
به اجرای پروژه های میدان محور و انجام پروژه های سطح االرضی و 
تحت االرضی، لزوم همکاری با شرکت های توانمند داخلی در موضوع 
ساخت تجهیزات و ادوات، بسیار با اهمیت است. عبداهلل موسوی افزود: 
شــرکت ملی حفاری ایران در راســتای برنامه های اقتصاد مقاومتی 
و سیاســت های دولــت و  وزارت نفت، تأمین حداکثــری نیازهای 
کاالیی خود را در بخش هــای عملیات حفاری و خدمات جانبی فنی 

و مهندسی از منابع داخلی  در دســتور کار قرار داده و در این ارتباط 
با افزون بر 1۳0 شــرکت ســازنده و مجموعه های بزرگ صنعتی در 
استان های مختلف کشور همکاری مستمر دارد. مدیرعامل شرکت 
فناوری تجهیزات ســرچاهی )وتکو ( نیز با بیان اینکه این شرکت از 
زیر مجموعه های شــرکت صنایع تجهیزات نفت، فعالیت خود را از 
ســال 1۳80 آغاز کرده اســت، گفت: فعالیت وتکو به عنوان یکی از 
شرکت های عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، در زمان 
حاضر روی طراحی، ساخت و نصب تجهیزات سرچاهی تمرکز دارد. 
جواهر دشتی افزود: شرکت وتکو به عنوان یک شرکت دانش بنیان با 
برخورداری از امکانات و توانمندی مهندسی و دارابودن نیروی انسانی 
متخصص، قابلیت تولید انواع محصوالت به صورت صد درصد داخلی 
براساس استانداردهای بین المللی و مورد تایید صنعت نفت را داراست 
 well( و از پیشگامان ســاخت تجهیزات سرچاهی نظیر انواع ول هد
Head( و کریســمس تری ) Christmas Tree(،  شیرآالت تا 
فشار Psi 15000  در کشور اســت و تا کنون تعداد بیشماری از این 
اقالم را تولید و تحویل کارفرمایان مختلف از جمله شرکت ملی حفاری 
ایران، شرکت مناطق نفت خیز جنوب، نفت و گاز پارس، نفت مناطق 
 مرکزی ایران و شرکت های تابعه آن، شرکت نفت فالت قاره و بسیاری

 از شرکت های دیگر کرده است.

در حاشیه سومین روز کاری 
بیست و پنجمین نمایشگاه بین 
و  پاالیش  گاز،  نفت،  المللی 
پتروشیمی ، شرکت ملی حفاری ایران و شرکت 
صنعتی و تولید دیزل سنگین ایران تفاهمنامه 

همکاری مشترک امضا و مبادله کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران 
این تفاهمنامــه در تهران به امضای ســیدعبداله 
موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاري ایران و  امیر 
رستگاري معاون وزیر و عضو هیئت مدیره شرکت 
صنعتی و تولید دیزل سنگین ایران رسید. در مراسم 
امضا این تفاهمنامه  مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: ملی حفاری به عنوان یکي از شــرکت 
هاي زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران، بزرگترین 
شــرکت ایراني در زمینه حفر چاه هاي نفت و گاز  
است. مهندس سید عبداله موسوی افزود: این شرکت 

با بهره گیري از سرمایه هاي انساني و منابع بزرگي از 
تجهیزات حفاري از قبیل 72 دستگاه حفاري خشکي 
و دریایي، توان ارائه خدمات در زمینه کلیه فعالیت 
هاي حفاري و خدمات فني مربوط به پروژه هاي نفت 
و گاز و خدمات یکپارچه با باالترین ســطح کیفي و 
نگاه بنگاهداري اقتصادي در منطقه دارا مي باشد . 
وی تاکید کرد: شرکت ملی حفاری ایران سال های 
متمادی است که با سازندگان و صنعتگران داخلی، 
مجتمع های بزرگ صنعتی، شــرکت های دانش 
بنیان و مراکز علمی و پژوهشــی تعامل و همکاری 
مســتمر دارد و در نتیجه این هــم افزایی صنعت 
حفاری در کشــور  یک صنعت بومی شــده است. 
معاون وزیر و عضو هیئت مدیره شــرکت صنعتی 
و تولید دیزل ســنگین ایران نیز گفت: این شرکت 
از شــرکت هاي توانمند و مطرح در حوزه طراحي و 
تولید موتورهاي دیزلي سنگین در منطقه به شمار 

مي آید. امیر رســتگاري افزود: این شرکت عالوه بر 
طراحي و تولید موتورهاي دیزل سنگین، در بخش 
های نگهداري و تعمیرات انــواع موتورهاي دیزلي، 
دوگانه سوز و گاز سوز سنگین، تامین و ساخت انواع 
قطعات موتور با بهره گیري از زنجیره تامین توانمند، 
خدمات فني و مهندســي فعالیت دارد و در ســال 
1۳98 شرکت برتر کشور در حوزه  خدمات فني و 
مهندسي معرفی شد. در مراسم امضا این تفاهمنامه 
اعالم شد: این سند همکاری با هدف رفع نیازهاي 
موجود در حوزه تامین قطعات، سرویس، نگهداري، 

تعمیرات، نوســازي و توســعه دیزل ژنراتورهاي 
شــرکت ملي حفــاری و در راســتاي بکارگیري 
ظرفیت های سازندگان و بهره گیری از محصوالت 
داخلی مبادله مــی گردد. ســرویس، نگهداري و 
تعمیرات دیزل ژنراتورهاي موجــود، بکارگیري و 
جایگزیني دیزل ژنراتورهاي ملي در دســتگاه ها و 
اردوگاه هاي حفاري، خدمــات فني حفاري و ارائه 
خدمات پشتیباني مربوط  از موارد قید شده در این 
 تفاهمنامه است که مدت آن پنج ســال و با توافق

 طرفین قابل تمدید می باشد.

مدیر تــدارکات و امور کاالی شــرکت ملی 
حفــاری ایران گفــت: نزدیک به ســه هزار 
میلیارد ریال در ســال جاری در بخش های 
خرید قطعــات یدکی و اقــالم مصرفی این 
شرکت صرف شده است. فرهاد میاهی عربی 
در حاشــیه ســومین روز از برگزاری بیست 
و پنجمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت ایران با 
اشاره به هم افزایی و همکاری موثر و مستمر 

شرکت ملی حفاری ایران با سازندگان و تامین 
کننــدگان کاالی داخلی، افزود: بــا در نظر 
گرفتن تعدیل نرخ سال 99، حدود 60 درصد از 
اعتبار پیش گفته مربوط به خرید اقالم ساخت 
داخل بوده است.   وی  اظهار کرد: آمار استخراج 
شده از سیستم یکنواخت کاال نشان می دهد 
تقاضاهای عمده صادره در سال 99 در قیاس 
با تقاضای معامالت  متوسط و جزء رشد قابل 
توجهی داشــته به طوری که سهم معامالت 
عمده از کل تقاضای صادره حدود 89 درصد 

است که این رقم نســبت به سال قبل رشد 9 
درصدی نشان می دهد.  میاهی عربی گفت: 
در سال جاری نســبت تقاضاهای معامالت 
متوسط و جزء به ترتیب از کل تقاضای صادره 
بیش از 11 درصد اســت که این نسبت ها در 
سال قبل حدود 22 درصد ثبت شد که نشان 
از تمرکز مدیریت تدارکات بر خریدهای عمده 
 برای تامین کاالهای اساسی مورد نیاز صنعت

 حفاری با اســتفاده حداکثری از توان تولید 
داخل دارد.

قرارداد همکاری ملی حفاری و فناوری تجهیزات سرچاهی امضا شد

تخصیص اعتبار ۳ هزار میلیارد ریالی در بخش خرید قطعات و کاالهای مصرفی ملی حفاری



روزانهم

اقتصاد ملی  ویژه  چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب  اسالمی ۳0

افزایش سرمایه 
شرکت پاالیش نفت 

اصفهان از ۵1هزار 
میلیارد ریال به 76 
هزار  میلیارد ریال 
افزایش سرمایه 
شرکت پاالیش 
نفت اصفهان از 
۵1هزار میلیارد 

ریال به 76 هزار  
میلیارد ریال

 بخش خودکفایي: 
80% تجهیزات  

پاالیشگاه اصفهان 
بومي شده است

بنزین/ نفت ســفید/ نفت گاز/ نفت کوره/ گاز مایع/ 
روغن خام/ حالل های ویژه/ گوگرد/ انواع ســوخت 

هواپیما/ و سایر فرآورده های نفتي 

 عرضه فرآورده های ویژه در بورس کاالي ایران
هم اکنــون فرآورده هــای آیزوریســایکل، وکیوم 
باتــوم،  لوبکات ســنگین، گوگرد، انــواع حالل ها 
به صورت مستمر در تاالر بورس کاالي ایران عرضه 

می گردند.

 رشد کمي و کیفي تولیدات
از ابتداي  یک اردیبهشــت ســال 97، کل  بنزین 
تولیدي پاالیشــگاه اصفهان که حدود 12 میلیون 
لیتر می باشــد، یورو 5 اســت و از 20 میلیون لیتر 
گازوئیل تولیدي پاالیشــگاه حدود 4 میلیون لیتر  
یورو 5 است که انشا...  از ســال آینده با راه اندازی 
واحد تصفیه گازوئیل، تولیــد این محصول به طور 

کامل،  یورو 5 خواهد شد.

 فضاي سبز پاالیشــگاه اصفهان بیش از 
استاندارد  است

        پاالیشــگاه اصفهــان 114/5 هکتــار از ۳40 
هکتار وســعت خود را به فضای ســبز اختصاص 
داده، این در حالي اســت که استاندارد فضاي سبز 
براي پاالیشــگاه ها 20 درصد مســاحت کل آن ها 
تعیین شده، ۳6 درصد این شــرکت به فضای سبز 

اختصاص داده شده است.

 بخــش خودکفایــي: 80% تجهیــزات  
پاالیشگاه اصفهان بومي شده است

در راســتاي مقابله با انحصارطلبی و تحریم زدایي 
دشمنان ایران اســالمي،  در 20سال گذشته این 
شرکت به دست توانمند کارشناسان خود توانسته 
اســت تجهیزات مهم و ارزشــمندي را به صورت 
بومي درآورد و امید است در ســال های آتي تمام 
تجهیزات پاالیشگاه اصفهان در داخل تولید گردد 
تا ضمن کاهش مصارف ارزي ،  وابســتگي به خارج 

از کشور را به صفر برساند. 

افزایش ســرمایه شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان از ۵1هزار میلیارد ریال به 76 هزار  

میلیارد ریال
در  جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان )ســهامي عام( در 
ساعت 10:00 صبح روز  سه شنبه 1۳99/07/15 
افزایش سرمایه شــرکت از مبلغ 000ر51میلیارد 
ریال بــه مبلــغ 000ر76 میلیارد ریــال )معادل 
49درصد( از محل ســود انباشته و اندوخته طرح و 
توسعه و از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب 

قرار گرفت.

 پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در حال انجام اســت و  سال 1400 به 

بهره برداری می رسد
با پایان یافتن پــروژه تصفیه گازوئیــل، تمام 20 
میلیــون لیتر گازوئیــل تولیدي شــپنا، مطابق با 

استاندارد بین المللی یورو 5 خواهد شد.
 ایــن طرح در حــال نهائي شــدن مراحل نصب و 
پیش راه اندازی اســت، هدف از اجــراي آن  بهبود 
فرآیندهاي عملیاتي و افزایش کیفیت سوخت های 
تولیدي و حذف ترکیبات سولفور از دیزل تولیدي 
و تصفیه گازوئیل اســت. با بهره برداری رســمي از 

طرح، ترکیبات گوگردي محصــول، از 10 هزار به 
10PPM، کاهــش می یابد. این  طــرح با هزینه ای 
معادل 495 میلیون یــورو و ۳191 میلیارد تومان 

احداث می شود. 

 پروژه گوگردزدایــي از ته مانده برج های 
تقطیر در حال اجراست

 پروژه گوگردزدایــی از ته مانــده برج های تقطیر 
)RHU( از دیگــر طرح هایــی اســت کــه باهدف 
گوگردزدایــی از ته مانده برج های تقطیر شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان در حال انجام است و انشا ا... 
در سال 140۳ به پایان می رسد. پیش بینی هزینه 

انجام این پروژه حدود 600 میلیون یورو است.

 واحدهــای تقطیر و گاز مایع شــماره 3 
راه اندازی شده است

 در ســال گذشــته باهــدف کاهــش تنگناهای 
عملیاتي و کاهش بار ترافیکی خوراک نفت خام در 
واحدهای تقطیر راه اندازی شــد. هزینه این پروژه  

40 میلیون یورو و 415 میلیارد تومان است.

آنچــه بــرای شــرکت پاالیــش نفــت اصفهان 
اهمیت دارد نداشــتن حادثه در شــرکت است که 
خوشــبختانه در ســال 98 و 99 هیچ گونه حادثه 
ناتوان کننده ای نداشته ایم و این یکی از مزیت های 

بزرگ شرکت در این سالهاست.

 تولید حالل پنتان بــا خلوص باالي ۹۹% و 
عاري از هرگونه آالینده زیست محیطی 

براي نخســتین بار شــرکت پاالیش نفت اصفهان 

شرکت پاالیش نفت اصفهان  پیشرو درتنوع تولید

مسئولیت های اجتماعی باور مدیران پاالیش نفت اصفهان  

 چهل ودو سال از عمر 
ایران  اسالمي  انقالب 
که  انقالبي  گذشت، 
نور  و  درخشید   خورشید   مانند  
امید و حیات را در دل مستضعفان 
و محرومان  کرد.  بهمن ماه  پیروزي 
ایران  ملت  براي  اسالمي  انقالب 
بزرگ ترین  خاطره هاي  یادآور 
پیروزي حق و جنود خداوند بر  باطل 

و تیره دالن زمان است.

تولیدات شرکت )30 نوع فرآورده نفتي(

فعالیت شرکت در شرایط مطلوب  



۳1 اقتصاد ملی  ویژه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب  اسالمی 

پاالیشگاه اصفهان 
به عنوان یکي 

از بزرگ ترین و 
استراتژیک ترین 

صنایع کشور، وظیفه 
دارد به عنوان یک 

مسئولیت اجتماعي، 
سوخت مورد نیاز 

جامعه و مردم 
را باکیفیت های 

استاندارد تهیه نماید.

موفق به تولید حالل پنتان با خلوص باالي 99% و 
با ظرفیت 1000 بشــکه در روز شده است. با تولید 
این محصول که به عنوان محصولي ســبز شناخته 
می شــود، عالوه بر رفــع نیازهاي کشــور، امکان 

صادرات آن به خارج از کشور نیز وجود دارد.
 پنتــان تولیــدي پاالیشــگاه اصفهان  عــاري از 
ترکیبــات آروماتیکــي، الفینــي و گوگــردي و  
محصولي ســبز و دوســتدار محیط زیست است. 
خلوص پنتان در این محصول بیش از 99% خواهد 
بود و نســبت نرمال پنتــان به ایزو پنتــان در این 
محصول مطابق با اســتانداردهای روز دنیا است و 
با توجه بــه قابلیت هائي که در فراینــد تولید این 
محصول وجود دارد، نســبت ترکیبات ایزو پنتان 
به نرمال پنتان متناســب با نیاز همه صنایع، قابل 

تنظیم است.

 تولید موفقیت آمیــز دو محصول جدید 
زیست  محیطی دیگر  در  شرکت پاالیش نفت 

اصفهان
)حالل AW-406++  و حالل نرمال هگزان(

  ++406-AW  دو طرح جدید تولید نرمال هگزان و
با ظرفیت تولید 1000 بشکه در روز در پاالیشگاه 

اصفهان به بهره برداري رسید. 
نرمال هگزان تولیدشــده در پاالیشــگاه اصفهان 
عاري از هرگونه ترکیبات گوگــردي و آروماتیکي 
اســت و به همیــن دلیل نیــازي به فــراورش و 
تصفیه های ثانویه نــدارد. این محصــول که یک 
محصول سبز و دوســتدار محیط زیست محسوب 
می شود، تأثیرات بســیار مثبتي در راستاي حفظ 

و نگاهداشت محیط زیست دارد. 

 اجراي پروژه خط انتقــال 230 کیلوولت 
و پســت فشــار قوي  230/33 کیلوولت 

اختصاصی 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور تأمین برق 

واحدهای عملیاتي پاالیشــگاه به صورت پیوسته و 
پایدار باقابلیت اطمینان باال و ایمن از شــبکه برق 
سراســر، اقدام به خریدMW60 دیماند از شرکت 

برق منطقه ای اصفهان نموده است.

 پروژه ملی تصفیه پساب و استفاده صنعتی 
از فاضالب شهری 

نخســتین پروژه ملــی زیســت محیطی تصفیه و 
اســتفاده صنعتی از فاضالب شــهری در شرکت 
پاالیش نفــت اصفهان با رویکــرد کاهش مصرف 
منابع آب شــرب با ظرفیــت 750 مترمکعب در 

ساعت راه اندازی شد.
در این پروژه بر اســاس برنامه ریزی هــا، انتقال و 
تصفیه پساب شاهین شــهر با همکاری دو شرکت 
داخلی در سه مرحله ساخت ایستگاه پمپاژ پساب 
در محــل تصفیه خانه، احداث خط انتقال پســاب 
به پاالیشــگاه و ســاخت تصفیه خانه در محل این 
شرکت انجام گرفته اســت، این پروژه در مدت 24 
ماه و با هزینه بالغ بــر 100 میلیارد تومان در محل 

شرکت پاالیش نفت اصفهان احداث شد.
فرآورده های  بارگیری  احداث  ســکوهای 

سبک 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور بارگیری 
فرآورده هــای ویژه خــود، 18 ســکوی بارگیری 
باهدف بارگیری محصوالتــی همچون لوب کات، 
آیزوریســایکل، انــواع حالل هــا و وکیــوم باتوم 
)ته مانده برج خــأ( طراحی و در مســاحت 1.5 
هکتار با هزینه ای بالغ بر 60 میلیارد تومان احداث 

کرده است.

 احداث ایســتگاه تقلیل فشار گاز طبیعی 
طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی  پاالیشگاه 

اصفهان
باهدف تأمیــن گاز طبیعي طرح بهبــود فرآیند و 
بهینه ســازی پاالیشــگاه اصفهان ، پروژه ایستگاه 

 Gas Reducing(طبیعــي گاز  فشــار  تقلیــل 
Station( به صورت EPC احداث شد. طرح ایستگاه 
تقلیــل فشــار گاز )Gas Reducing Station( با 
ظرفیت ۳00.000 استاندارد مترمکعب بر ساعت 
به همــراه یک RUN)خط( بــا ظرفیت 150.000 

استاندارد مترمکعب به صورت یدکی است.

 صادرات حالل 402 شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان  به خارج از کشور

محموله صادراتي »حــالل 402 « از طریق  بورس 
انرژي،  به خارج از کشــور صادر شــد.  شــرکت 
پاالیش نفــت اصفهــان به عنوان اولین شــرکت 
پاالیشــي محســوب مي شــود که با واگذاري به 
بخش خصوصي، در دی ماه ســال 1۳89 اقدام به 
عرضه محصوالت خود در بورس کاال کرد. در حال 
حاضر شــرکت پاالیش نفت اصفهــان محصوالت 
خود همچــون وکیوم باتوم،گوگــرد و لوب کات را 
در بــورس کاال و آیزوریســایکل و انواع حالل هاي 

تولیدي را در بورس انرژي به فروش مي رساند.

 نصب تجهیــز اکونومایــزر در کانال دو 
خروجي دیگ بخار شماره 2 شرکت پاالیش 

نفت اصفهان
تجهیــز اکونوماینــزر )Economizer( به منظور 
اســتفاده بهینه از انرژي و افزایــش راندمان دیگ 
بخارها در مسیر گازهاي داغ خروجي آن ها و قبل از 
دودکش نصب  شد. درنتیجه انجام این کار بخشي 
از انرژي تلف شده حاصل از احتراق دیگ بخارها که 
از طریق دودکش به محیط اطراف وارد می شود، در 
تجهیز اکونومایزر بــا آب ورودي دیگ بخار تبادل 
حرارت می کنــد. با این عمل دمــاي گاز خروجی 
از دیگ بخــار کاهش یافته و هم زمــان دماي آب 

ورودي به دیگ بخار افزایش می یابد.

 عملیات اجرایی خط انتقال آبرسانی درچه 
به پاالیشگاه اصفهان آغاز شد

از ابتداي دی ماه ســال جاري، عملیات اجرای خط 
انتقال آب از آب رســانی درچه به شرکت پاالیش 
نفت اصفهان شروع شد.   هدف از پروژه آب رسانی 
ایجاد 11 کیلومتر خــط انتقال به منظــور ایجاد 
پتانسیل ظرفیت انتقال آب به میزان 550 لیتر در 
ثانیه است.  هزینه پیش بینی پروژه  1000 میلیارد 

ریال اعالم شده است.

 تعویض کامل تیوب هاي قسمت تشعشع 
کوره واحد کاهش گرانروي شــرکت پاالیش 

نفت اصفهان
 بــراي نخســتین بــار در صنعت پاالیــش نفت، 
کارشناسان شــرکت پاالیش نفت اصفهان موفق 
شــدند تیوب های کــوره واحد کاهــش گرانروي 
شماره 2 را که برخالف سایر کوره ها داراي %100 
اتصاالت خاص )Expand( است، با صرف 52 هزار 
نفر ســاعت و در کوتاه ترین زمــان ممکن به طور 

کامل تعویض نمایند.

 مســئولیت های اجتماعــي شــرکت پاالیــش 
نفت اصفهان بــا مأموریت ســازمان گره خورده و 
درهم آمیخته است. پاالیشــگاه اصفهان به عنوان 
یکــي از بزرگ تریــن و اســتراتژیک ترین صنایع 
کشــور، وظیفــه دارد به عنــوان یک مســئولیت 
اجتماعي، ســوخت مــورد نیاز جامعــه و مردم را 

باکیفیت های استاندارد تهیه نماید.

اجراي مسئولیت های اجتماعي در شرکت 



اقتصاد ملی  ویژه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب۳2

 شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، 

همواره خود را در 
مقابل مصائب و 

مشکالت اجتماعي 
مردم مسئول 

می داند.

اهداء  1۵00 دستگاه 
تبلت به دانش 

آموزان نیازمند 
تحت حمایت 

کمیته امداد امام 
خمیني)ره( استان 

اصفهان

  اســتخدام بیش از 400 نفر در شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان 

این  شرکت در سال جاري  از طریق چاپ  اطالعیه 
در روزنامه ها و درج در سایت طي گذراندن مرحله 
آزمون کتبــي  و مصاحبه  مبادرت به اســتخدام 
بیش از 400 نفر نموده اســت. این افراد در  بخش 

مهندسي، تعمیرات  و آتش نشانی جذب شده اند.
به غیراز این شــرکت پاالیش نفت اصفهان، همواره 
خود را در مقابل مصائب و مشکالت اجتماعي مردم 
مسئول می داند و در راستاي همین مسئولیت های 
خطیر اجتماعي و مدني اقدامات زیادي انجام داده 
اســت که از آن جمله می توان به موارد زیر اشــاره 

کرد: 
پیوســتن به کاروان همدلی و  مواســات و  اهداء  
1500 دســتگاه تبلت به دانش آمــوزان نیازمند 
تحت حمایت کمیته امداد امام خمیني)ره( استان 
اصفهــان، کمک هــای  مالي به بهســازي میدان 
استقالل اصفهان، به اداره بهزیستي استان، کمک 
۳00 میلیوني بــه آزادي زندانیان جرائم غیر عمد 
آزادي زندانیــان )اصفهان(، کمــک  میلیاردي به 
ســیل زدگان ایام نوروز ســال های گذشته، کمک 
میلیاردي  به زلزله زدگان کرمانشــاه و بازسازی دو 
باب مدرسه در مناطق زلزله زده کرمانشاه، کمک به 
تکمیل پروژه کلینیک فرهنگیان )پایگاه سالمت( 
شاهین شــهر، کمک به پروژه های عمراني استان 
اصفهان )خمینی شهر( و...، مشارکت در پروژه های 
شاهین شــهر اصفهان )تکمیل ورزشــگاه( و...  از 
سال گذشــته نیز با توجه به شــیوع ویروس کرونا 
این شرکت فعالیت های زیر را انجام داده و می دهد: 
- کمک مالــي 9 میلیارد توماني به  شــهرداري و 
دانشــگاه علوم پزشــکي اصفهان - تولید و توزیع 
بیش از ۳00 هزار لیتر ماده ضدعفونی کننده براي 

سازمان ها وادارات متقاضي اصفهان و...

 
 مدیریت پسماند:

1.مدیریت ضایعات و  پسماندهای عادي ، صنعتي 
و ویژه

2.انتقال، نگهداري و مدیریت لجن ها و خاک های 
آلوده به مواد نفتي در سایت مخصوص

۳.اســتفاده از لجن ها و خاک های آلــوده به مواد 
نفتي در کارخانه سیمان اردستان

4.الیروبي مخازن نفت خام بــه روش N.E.S به منظور 
کاهش لجن حاصل از الیروبي بروش سنتي

)ســردخانه(  سرمایشــي  سیســتم  5.نصــب 

 جهــت نگهــداري موقــت و پیشــگیري از فســاد
 زباله و پسماند تر

6.پــروژه تفکیــک عایق های حرارتي مســتعمل بر 
اساس آنالیز دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي 

تهران
7.استقرار و بهره گیری از سیستم مکانیزه اتوماسیون 

اداري جهت کاهش مصرف کاغذ در شرکت

 مدیریت پساب:
8.تصفیــه و بازگرداني ۳20 مترمکعب در ســاعت 
پساب ارســالي از واحدهای عملیاتي در تصفیه خانه 

صنعتي
9.تصفیــه و بازگرداني 400 مترمکعب در ســاعت 
پســاب تصفیه خانه صنعتــي،  بویلرهــا و برج های 

)RO( خنک کننده در واحد اسمز معکوس
10.تصفیــه 40 مترمکعــب در ســاعت فاضــالب 

بهداشتي و استفاده جهت آبیاري فضاي سبز
11.بهینه ســازی واحــد بازیافت آب توســط نصب 

UF و RO ، سیستم کالریفایر
12.استفاده از دستگاه UV جهت گندزدایي فاضالب 

بهداشتي
1۳.بهره برداری از  واحد جدید RO5 جهت اســتفاده 

 RO از پساب واحد
14.بهره بــرداری از پــروژه تصفیه خانــه پســاب 
شاهین شهر )اســتفاده از آب خاکستري( با ظرفیت 
تقریبي 750 مترمکعب در ساعت جهت استفاده در 

مصارف صنعتي
15.عقد قــرارداد با شــرکت های معتمد ســازمان 

حفاظت محیط زیست جهت پایش آالینده های آب
16.نصب سیســتم های الکترونیکي کنترل و کاهش 
مصرف آب )بیش از یک صد عدد شیر دارای سنسور( 
17.حذف روش آبیاري غرقابــي و جایگزین نمودن 

آبیاري تحت فشار و آبیاري قطره ای
18.پروژه خرید دســتگاه پایش آنالین پارامترهاي 
فاضــالب بهداشــتي )آناالیــزر پســاب( جهــت 
اندازه گیری و ارســال آنالین اطالعات به ســازمان 

حفاظت محیط زیست.

19.تولید سوخت مطابق با اســتاندارد Euro 4  )به 
میزان تقریبي روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یور 5 و 4 
میلیون لیتر گازوئیل یورو 5( و ارائه به شرکت پخش 

فرآورده های نفتي جهت توزیع در سطح کشور
20.احداث و بهره بــرداری از واحدهــاي تقطیر ۳ و 
گاز مایع ۳ به منظــور رفع تنگناهاي عملیاتي و تولید 

محصوالت میاني و نهایي باکیفیت مرغوب تر 
21.پروژه نصب آناالیزرهاي آنالین بر روي خروجي 
دودکش ها بر اساس توافق با اداره کل محیط زیست 

استان و ارسال آنالین اطالعات تحت سامانه وب.
22.گازســوز نمودن کوره ها با خرید مشــعل های 
جدیــد Enviromix  و جلوگیري از انتشــار روزانه 

حدود 55 تن گوگرد
2۳.جایگزیني گازهاي دوستدار الیه ازن با هالون ها 
و فرئون هاي مخرب الیه ازون در سیستم های اطفاء 

حریق و سیستم های سرمایشي
 VOC 24.پــروژه خرید 5 دســتگاه پایــش آنالین
BTEX(( جهت اندازه گیری و ارسال آنالین اطالعات 

به سازمان حفاظت محیط زیست.
25.جایگزینــي ماشــین آالت جدیــد به جــای 
ماشین آالت فرسوده با خرید ده دستگاه جرثقیل از 

کشور آلمان
26.بهینه ســازی سوخت کوره های شــرکت )استفاده از 

سوخت گاز و تنظیم هواي اضافي کوره ها(
27.عقد قرارداد با شــرکت های معتمد سازمان حفاظت 

محیط زیست جهت پایش آالینده های هوا
28.نصب فلر ســوم و چهارم جهت پیشــگیري از 

احتراق ناقص در دو فلر موجود در مواقع اضطراري
29.دبل سیل نمودن سقف شــناور مخازن باهدف 

کاهش بخارات نفتي متصاعد شده به هوا
 Packinox ۳0.استمرار بهره برداری از مبدل حرارتي

در واحدهاي تبدیل کاتالیستي
۳1.نصب ســل های خورشــیدي به منظور کاهش 

مصرف سوخت های فسیلي
۳2.اســتفاده از دوچرخه جهت جابه جائی کارکنان 

در سطح شرکت
۳۳.نگهداشت فضاي سبز به وسعت 114/5 هکتار 

جهت پاالیش آالینده های هوا
۳4.نصب سل های خورشیدي در منازل سازماني

۳5.بهره بــرداری از پروژه گرانوله ســازي گوگرد 
)SSU( جامد تولیدي

۳6.تولیــد بنزین مطابــق با اســتاندارد Euro V در 
مجتمع  بنزین سازي

۳7.طرح بهبود فرآیند باهدف تولید سوخت مطابق با 
)Euro IV . Euro V . Euro VI( استانداردهاي روز دنیا
۳8.پروژه احداث مسیر راه آهن و اتصال به شبکه ریلي 
سراسري کشور جهت ارســال محصوالت و کاهش 

تردد تانکرهاي حمل ونقل
 HERO )High Efficient ۳9.پروژه احــداث واحــد
Reverse Osmosis( جهــت افزایــش بازدهــي و 

راندمان واحد بازیافت
 ZLD )Zero Liquid 40.پــروژه احــداث واحــد
Discharge( جهت بازیابي و استفاده کامل از پساب 

RO تولیدي واحد

41.استفاده از فناوري زیست پاالیي و گیاه پاالیی 
جهت حذف آلودگي نفتي خاک

42.بررســي نشــت فرآورده های نفتي با همکاري 
شــرکت های مشــاور  JCCP  و طوبــي تــاک و 
مشارکت شــرکت های پخش فرآورده های نفتي و 

خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان.
4۳.عقد قرارداد با شــرکت های معتمد سازمان حفاظت 

محیط زیست جهت پایش آالینده های آب
44.پاک ســازی ســفره های آب زیرزمینی بروش 

استحصال پلوم هاي آلودگي
45.اندازه گیری گازهاي آلي فرار در خاک به منظور 

حصول اطمینان از عدم نشت مواد به خاک

 پروژه های زیست محیطی شرکت پاالیش نفت اصفهان 

کنترل آلودگي هوا:

پروژه هاي زیست محیطي کالن:

کنترل آلودگي خاک و آب های زیرزمیني:

روزانهم



۳۳ اقتصاد ملی  ویژه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب

رییس کل بیمه مرکزی مطرح کرد:

طرح های نوآورانه، افزایش ضریب نفوذ بیمه را به دنبال دارد

طرح مهر ایران 
معین«  را که طرح 

بسیار موثر و 
خوبی ست که در 
دوران کرونایی با 

توجه به شرایط 
اقتصادی مردم ارائه 

کرده است

بازدید از شعب شرکت های بیمه ای و برســی فرآیند خدمات دهی و پرداخت خسارت به مردم از وظایف 
ذاتی نهاد ناظر است. همزمان با فرارســیدن چهل و دومین سالروز دهه فجر، دکتر غالمرضا سلیمانی در 
بازدید از شــعبه بیمه ایران معین در آبادان، ضمن اعالم این مطلب افزود:شرکت »ایران معین« به دلیل 

تمرکز در مناطق آزاد و تجاری سراسر کشور تاثیر مهمی در امر تجارت بین المللی دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشــاره به اهمیت طرح 
های نوآورانه در توســعه و همگانی سازی صنعت 
بیمه، اظهار داشــت: این شرکت »طرح مهر ایران 
معین«  را که طرح بســیار موثر و خوبی ســت که 
در دوران کرونایــی با توجه به شــرایط اقتصادی 
مردم ارائه کرده اســت. وی با برشمردن برخی از 
مزایای این طرح، اعالم کرد: بیمــه گذاران طرح 
یادشده می توانند وامی دریافت کنند که به نوعی 
وام قرض الحسنه محســوب می شود که کارمزد 

ندارد. سلیمانی افزود: در حالی که طبق قانون برای بیمه 
شخص ثالث مبلغ حق بیمه باید بصورت نقد پرداخت  
شود ولی با این طرح به منظور حمایت از مردم در شرایط 
سخت کرونایی و رفاه حال آنان اجازه داده شده در قالب 
اقساط 12ماهه این مبالغ پس از صدور بیمه نامه  به بانک 
پرداخت شود. بر اساس این گزارش، داریوش محمدی 
مدیرعامل بیمه ایران معین  نیز ضمن ابراز خرســندی 
از حضور رییس کل بیمه مرکزی و هیات همراه در این 
مراســم، گفت: این طرح برای نخستین بار است که در 

ســطح مناطق آزاد وویژه اقتصادی و با همکاری 
نظام بانکی عملیاتی می شود تا مردم این مناطق 
در شرایط اقتصادی متاثر از کرونا بتوانند خدمات 
بیمه ای را با صرفه اقتصادی و آسان تر خریداری 
کرده و بیمه ها به ویژه بیمه های اجباری از جمله 
بیمه اتومبیل و شــخص ثالث از ســبد خانوارها 
حذف نشــود . مدیرعامل بیمه ایران معین افزود: 
100میلیون ریال وام قرض الحسنه بدون ضامن، 
کارمزد و ســود در کمترین زمان برای تسهیالت 
بیمه شهروندان ساکن دراین مناطق در نظر گرفته 
شده است. وی با بیان اینکه عموم شهروندان ساکن 
در مناطق آزاد می توانند به شــبکه نمایندگان و 
شعب بیمه ایران معین مراجعه کنند و با کمترین 
تشریفات اداری بیمه نامه قبلی خود را با دریافت 

تسهیالت و به صورت غیر نقدی تمدید کنند.

راهبری بیمه مناطق آزاد در دستان »ایران معین«

پانزدهم بهمن ماه هر ســال یادآور تأســیس یکی از شرکت های 
خوشنام صنعت بیمه اســت که با رویکرد توســعه محور و برای 
فعالیت تخصصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور شــکل 
گرفت. این نهال کوچک اکنون به درختی 17 ساله تبدیل شده و 

هر روز بالنده تر و پربارتر از قبل در مســیر رشد و اعتال قرار گرفته 
و راهبری بازار بیمه مناطق آزاد کشــور را در دستان پرتوان خود 
دارد. امروز در حالی هفدهمین ســالروز تأسیس”ایران معین” را 
پاس می داریم که این شــرکت در یک ســال اخیر به لطف خدا و 
به برکت همراهی و مساعی اعضای محترم هیئت مدیره، تالش و 
همکاری بی وقفه مدیران و همکاران ارجمند و شبکه فروش پرتوان 
و پرتالش، گام های بلند و مؤثری در اعتالء و پیشبرد امور شرکت 
برداشته و به نتایج و دستاوردهای ارزشمندی دست یافته است که 
از آن جمله می توان به تثبیت راهبری بازار در مناطق آزاد، تثبیت 
سطح یک توانگری مالی ســطح یک، احیای سهم از بازار سودده، 
افزایش سرمایه 124 درصدی و تثبیت جایگاه شرکت در بین 10 
شرکت بیمه برتر صنعت از نظر سرمایه، اجرای موفقیت آمیز طرح 
مهر ایران معین و … اشاره نمود. تمام اهتمام و تالش هیات مدیره و 
تیم مدیریتی شرکت، ساماندهی امور و تسهیل فروش، ایجاد مزیت 
های رقابتی از طریق تعریف مشارکتهای کسب و کاری جدید و خلق 
محصوالت متمایز، تقویت و تحکیم زیرساخت ها، بهبود عملکرد 

شرکت،ارتقاء ســطح ارائه خدمات به بیمه گذاران و برداشتن گام 
های بلندتر به منظور تحقق استراتژی” راهبری بازار بیمه در مناطق 
آزاد و تبدیل شــدن به یکی از بیمه گران اتکایی برتر در سرزمین 
اصلی”است. بر این باورم که تحقق این اهداف جز با انسجام، همدلی 
و تالش تک تک همکاران و شبکه فروش عزیز میسر نخواهد بود. 
اکنون که در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
سالروز تاسیس شــرکت با والدت دردانه هستی حضرت صدیقه 
طاهره)س( نیز مقارن شــده است، اینجانب به نمایندگی از هیات 
مدیره ضمن گرامیداشــت این ایام خجسته و تبریک هفدهمین 
سالروز تاسیس بیمه ایران معین به همه همکاران ارزشمند، شبکه 
فروش پرتالش، سهامداران ارجمند و همه ذینفعان و بیمه گذاران 
گرامی، مراتب قدردانی خود را از یکایک شما عزیزان ابراز داشته و 
امیدوارم با انسجام و همدلی و تالش و کوشش مضاعف همه ارکان 
شرکت، بتوانیم گام های موثرتری را در تحقق برنامه ها، اهداف و 
ماموریت های عالی بیمه ایران معین برداریم.اســتمرار صحت و 

سالمتی و عاقبت بخیری همه شما را از خداوند متعال خواستارم.

داریوش محمدی

 مدیرعامل بیمه ایران معین

پست الکترونیکی:روزانهم

www.eghtesademeli.com

صاحب امتیاز: شرکت نوید آوران صبح
مدیر مسئول: حسین عسگری

سردبیر: محمد رحیمی
دبیر ویژه نامه : محمد بروغنی

مدیر هنری: بتول پاکروان 
مدیر انفورماتیک: سید ابوذر حسینی

ویراستار: علیرضا رضوانی
آدرس: تهران- ایرانشهر- ساختمان-47 - واحد 11

تلفن:888۳۳049-88847710
تلفکس:88826460

info@eghtesademeli.comچاپ: ریحان
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اقتصاد ملی  ویژه  چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب  اسالمی ۳8

همچنین روستاTV با نمایش زندگی روستاییان و معرفی ظرفیت های موجود روستاها در قالب برنامه سازی تلویزیونی سعی در این دارد ضمن 
ایجاد سرگرمی برای مخاطبان، اقتصاد پایدار در روستاها را مورد هدف قرار دهد و با تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و 
اهتمام به ترویج، توسعه و بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی روستا به این مهم برسد.روستا TV یک شبکه تلویزیونی مبتنی بر اینترنت 
یا IPTV است که امکان دسترسی به محتوای مورد عالقه شما را در ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته بر روی موبایل یا کامپیوتر به صورت OTT و یا از 
طریق نصب ستاپ باکس بر روی تلویزیون خانگی فراهم آورده است.زیرساخت سرویس IPTV مبتنی بر فناوری پیشرفته و به روز تلویزیون 
اینترنتی و تعاملی دنیا است.روســتا TV متعلق به شرکت سامان فیلم گلستان بوده و کلیه حقوق روستا TV متعلق به شرکت سامان فیلم 

گلستان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۱۰۶۸  می باشد.

اولین و بزرگترین تلویزیون 
اینترنتی تعاملی روستا

 قابلیت نمایش ظرفیت های روستایی در حوزه های 
فرهنگی، گردشگری، اجتماعی، اقتصادی

 TV روستا
www.aparat.com/roustatvwww.instagram.com/roustatv

 )TVدســتیابی به اولین و بزرگترین تلویزیون اینترنتی تعاملی روستا )روستا
با قابلیت نمایش ظرفیت های روســتایی در حوزه های فرهنگی، گردشگری، 
اجتماعی، اقتصادی و … از جمله چشــم انداز های کالن این طرح می باشد . از 
آنجایی که همیشه تصاویر بومی و محلی برای مردم جذاب و سرگرم کننده بوده 
و آنها را دنبال میکنند، ماموریت این طرح بر این بنا پایه ریزی شــده است که 
مخاطبان از یک سو با سرگرم شدن برنامه های متنوع این تلویزیون اینترنتی 
میتوانند برای خرید محصوالت، زندگی در روستا،آموزش، گردشگری و … خود 

در روستاها برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.
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ایدرو در چهل و دومین سال انقالب اسالمی

افتتاح خط جدید ریسندگی و آغاز عملیات اجرایی خط بافندگی شرکت گسترش صنایع بافت بلوچ

پروژه یابی در مناطق محروم و کمتر برخوردار

فاز 14 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

حمایت از رسوخ فناوری های ایجادشده توسط شرکت های دانش بنیان

نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری کشور

پروژه های ۴ میز  تخصصی صنعت خودرو

عملکرد ایدرو در بخش پروژه های اجرایی تا دی ماه ۹۹پروژه های ایدرو

۲

۶

23

۱

پروژه های سرمایه گذاری

پروژه های پیمانکاری عمومی

پروژه های مدیریت طرح

پروژه های جهش تولید

۳۲پروژه
ارزش کل سرمایه گذاری عنوان پروژهردیف

پیشرفتاشتغال)میلیارد ریال(

73.90%6,727152طرح ایجاد واحد تولید بیواتانول سوختی در استان کرمانشاه 1

2
فاز دوم طرح بازسازی و نوسازی شرکت گسترش صنایع بلوچ

 )خط بافندگی و خط چاپ و رنگرزی(
3,900282%20.00

36.00%4,45775طرح تولید فیلترهای تصفیه آب )ممبران( در استان ایالم3

97.06%27,429230طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین  در استان خراسان شمالی 4

17.88%1,570560طرح ایجاد و راه اندازی سیستم به آب اندازی و از آب گیری شناور و پارکینگ شناورها )تراول لیفت( در ایزایکو5

62.11%2,736150طرح ایجاد فاز 1 منطقه ویژه اقتصادی گرمسار  )250 هکتار(  در استان سمنان6

58.50%1,06080طرح ایجاد فاز 1 منطقه ویژه اقتصادی جهرم )85 هکتار( در استان فارس7

14.16%9,102152طرح ایجاد واحد تولید بیواتانول سوختی در استان کهگیلویه و بویر احمد8

48.03%35425طرح احداث و تکمیل زیرساخت های شهرک تحقیقاتی کاوش )بلوک پیشرو(9

80.02%71,8105000طرح احداث حوض های خشک و کارگاه های پشتیبان10

افتتاح خط جدید ریسندگی با ارزش سرمایه گذاری . 	

۲۰۰۰ میلیارد لایر و اشتغال ۱۵۰ نفر

برنامه ریزی و آغاز عملیات اجرایی برای توسعه خط . 	

بافندگی و نوسازی سالن چاپ و رنگ به منظور تکمیل 

فرآیند تولید و اشتغال زایی 95	 نفر با سرمایه گذاری 

0	 میلیون یورو و 560 میلیارد لایر

دریافت مجوز کاشت پنبه از سازمان جهاد کشاورزی . 	

استان به منظور تکمیل زنجیره تولید از کاشت پنبه 

تا تولید پارچه 

تکمیل زیرساخت های مجموعه شرکت. 	

تکمیل جذب و آموزش ۱۵۰ نفر نیروی انسانی مورد . 5

نیاز سالن تولید خط ریسندگی جدید

برگزاری فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای 

طرح های سرمایه گذاری مورد شناسایی در استان های هدف 

در روزنامه ها، سایت خبری سازمان و درج آگهی فراخوان مزبور 

و اطالعات طرح ها در تارنمای اینترنتی سازمان

این پروژه با توجه به لزوم توســعه ســاخت داخل با تمرکز بر احصاء نیازمندی های فن آورانه بخش صنعت و رفع آن ها به 

کمک توانمندی های فن آورانه شــرکت های دانش بنیان و فن آور  تعریف گردید. در این طرح، بستر و امکان به هم رسانی 

کسب و کار بین شرکت های صنعتی دارای نیاز فن آورانه و شرکت های دانش بنیان و فن آور فراهم می شود.

۳۴۱ ۴ هزار و ۴۶۰ 
میلیارد ریال ۱۵۴

صرفه جویی ارزیارزش قراردادهاقطعه پروژه

میلیون یورو

حرط 2 حرط 5   

حرط 3  

حرط 1  

حرط 4  

حرط 4  

حرط 3  

حرط 5 حرط 3   

حرط 3  

حرط 5  

حرط 1  

51340 14۲650 1893690

اقدام در راستای 
تامین منابع، 
تسهیل گری و 

رفع موانع تولید 

نیازهای 
فناورانه 

غربالگری شده 

نیازهای 
کره  فناورانه مذا

شده

نیازهای 
فناورانه بهم 
رسانی شده

نیازهای 
فناورانه ثبت 

شده

نیازهای 
فناورانه تطبیق 

داده شده

در راســتای نوسازی و  جایگزینی ناوگان فرسوده حمل و نقل، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان مجری طرح 

نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری کشور انتخاب شد تا با هماهنگی و همکاری دستگاه  های ذیربط  )وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، صندوق توســعه ملی، ســازمان برنامه و بودجه کشــور، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و 

وزارت کشور( نسبت به اجرای طرح اقدام نماید.

منابع مورد نیاز:
۱.۰۷۷ میلیارد دالر.

هدف کل:                                                               
تولید ۱۷۶،۵۵۰ دستگاه

اجرای پروژه فاز 		 به کنسرسیومی متشــکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت  مدیریت طرح های صنعتی 

ایران، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 

ایران، شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران، شرکت ماشین سازی اراک و شرکت پایندان واگذار شده است که مسئولیت 

رهبری کنسرسیوم را سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عهده دار می باشد.

33،۲4411،346 1.365۷ 5194۲

تعداد ثبت 
سفارش

تعداد تحویل 
شده به 
مشتریان

مبلغ 
مسدودی اخذ 
شده )میلیون 

دالر(

ارزش ثبت 
سفارش 

)میلیارد  دالر(

مبلغ تأمین 
شده  شده از 
سوی بانک 

مرکزی )میلیون 
دالر(

تعداد 
مسدودی

5،۲49
میلیون دالر

مبلغ پیمان

 اشتغال:    6،089نفر 

%89.18

پیشرفت تا دی ماه 1399


