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حسین صبوری
قائم مقام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

بلازار بله عنلوان  بسلتر مبادلله و تجلارت کاال و خدملات کله تلا قبلل از انقلاب 
صنعتلی بلر اسلاس سلاز و کارهلای سلنتی و مبتلی بلر ارتبلاط رو در روی افلراد بلود 
پلس از انقلاب صنعتلی و تغییلر معلادالت اجتماعلی و اقتصلادی بلا به کارگیلری 
دسلتاوردهای علملی و فنلی، تنلوع و ارتقلاء فعالیلت هلای اقتصلادی و در نهایلت، 
افزایلش رشلد و رفلاه را موجلب شلده اسلت. در ایلران، بلا نوسلازی )هلر چنلد 
غیرکاملل( اجتماعلی و اقتصلادی و تاثیلر آن بلر سلاختار بلازار، اگرچله شلیوه توزیع 
کاال نسلبت به قلرن سلیزده هجلری و قلرون قبلل از آن متحول شلده اسلت، اما در 
قیلاس بلا کشلورهای توسلعه یافتله، میتلوان نظلام توزیلع غاللب را سلنتی نامیلد. 
فروشلگاه هلای زنجیلره ای بله عنلوان یکلی از اصللی تریلن عناصلر نظلام توزیلع 
ملدرن، از اواخلر دهله 30 در ایلران به وجلود آملده و از آن زملان تا بله املروز اگر چه 
تلا حلدی موجلب شلکل گیلری نظلام توزیلع ملدرن تلری شلده انلد ؛ املا هنلوز سلهم 

اندکلی از اقتصلاد ایلران را در اختیلار دارنلد. 
ایجلاد اشلتغال، کملک بله تولیلد مللی، کاهلش مسلیر تامیلن و توزیلع کاال، حلذف 
واسلطه ها، ارائله تخفیف هلای همیشلگی و تبدیلل فراینلد خریلد بله تجربله ای 
لذتبخش و سلرگرم کننلده، بخشلی از خدملات و مزایلای فروشلگاه های زنجیره ای 
اسلت کله توانسلته ایلن صنعلت را در اقتصلاد کشلور اثرگلذار کنلد؛ املا آن چله 
کله عاملل مهملی در گسلترش فروشلگاه های زنجیلره ای بله شلمار ملی رود ورود 
بخلش خصوصلی در این کسلب و کار اسلت که موجب شلده اسلت فروشلگاه های 

زنجیلره ای در زمینله توزیلع کاال، بهتلر از گذشلته عملل کننلد.
فروشلگاه هلای زنجیلره ای خصوصلی نله تنهلا باعلث ایجلاد رقابلت و افزایلش 
کیفیلت خدملات و رضایلت مشلتری شلده اسلت؛ بلکله شلفافیت را در بهتریلن 
شلکل ممکلن در حلوزه توزیلع بله وجلود آورده اسلت. شلفافیت بلاال بله سلاختار 
حقوقلی ایلن مجموعله هلا و الزاملات اداره و مدیریلت آنهلا بلر ملی گلردد. داشلتن 
یلک شلخصیت حقوقلی مشلخص اللزام بله رعایلت قوانیلن ماللی و مالیاتلی در کل 
زنجیلره تامیلن ایجلاد ملی کنلد در حالیکله چنیلن الزاماتلی بلرای خلرده فروشلان 
کوچلک و مسلتقل الزاملی نیسلت. از سلوی دیگلر گسلتردگی شلعب و گلردش 
بلاالی کاال در ایلن مجموعله هلا، ثبلت و رصلد تملام وقایلع و تراکنلش هلا در طلول 

زنجیلره تامیلن و مکانیلزه بلودن کل فرآیندهلا را الزاملی ملی سلازد کله ایلن شلیوه 
ثبلت و مانیتورینلگ، املکان نظلارت دقیلق سلازمان هلای بیرونلی را فراهلم ملی 
سلازد. بسلیاری از گزارشلات رسلانه ای اخیلر اگرچله از یک ضعف ناشلی از شلرایط 
تورملی حکایلت ملی کنلد؛ املا روی دیگلر سلکه آن اسلت کله املکان ثبلت و رصلد 
فعالیلت هلای فروشلگاه هلای زنجیلره ای فراهلم اسلت. ایلن شلفافیت در کنلار آن 
نظلارت، اصلی تریلن ویژگلی هلای فروشلگاه هلای زنجیلره ای و کلیلدی تریلن وجله 
تفلاوت بخلش خصوصلی و دولتی و سیسلتم نویلن با سلازوکار سلنتی بازار اسلت. 
حضلور بخلش خصوصلی در فروشلگاه های زنجیلره ای و نداشلتن محدودیت هلای 
دسلت و پاگیلر بوروکراسلی دولتلی و یلا مصلحلت سلنجی هلای کوچلک و بزرگلی 
کله بخلش دولتلی بله ناچلار خلود را مللزم بله رعایلت آن ملی بینلد شلفافیت ایلن 
فروشلگاه ها را نسلبت بله بخلش دولتی بیشلتر نملوده و همیلن شلفافیت، فرایند 

نظلارت را بلا دو قرائلت " نظلارت در" و " نظلارت بلر" نیلز راحلت تلر کلرده اسلت.
منظلور از "نظلارت در" ، فرایندهلای نظارتلی و بازرسلی اسلت کله فروشلگاه های 
زنجیلره ای، خود، راسلا بلر ورودی، خروجلی، موجودی کاالهلا و همچنین بازرسلی 
هلای روزانله و دوره ای از شلعبات خلود بله صلورت مسلتمر اعملال ملی کننلد. 
رسلیدگی بله شلکایت هلای مشلتریان و اربلاب رجلوع و پاسلخ گویلی بله سلواالت 
ایشلان نیلز در ذیلل همیلن فرایند"نظلارت در" انجلام ملی شلود. "نظلارت بلر" املا 
بله نهادهلای نظارتلی خلارج از فروشلگاه هلای زنجیلره ای اشلاره دارد کله بله دلیلل 
شلفافیت باالیلی کله در ایلن فروشلگاه هلا وجلود دارد ملی تواننلد کلیله فرایندهای 
سلفارش، تامیلن، انتقلال، انبلارداری و فلروش در فروشلگاه هلای زنجیلره ای را 

نماینلد.  رصلد 
دسترسلی آسلان بله همله فعالیلت هلای فروشلگاه هلای زنجیلره ای از قبیلل میزان 
سلفارش کاال، مقلدار خریلد، فراینلد انتقلال و ورود کاال بله انبلار، زملان نگهلداری 
کاال و در نهایلت خلروج کاال از انبلار و ورود بله شلعبات فروشلگاهی و حتلی مرحلله 
پایانلی آن یعنی فلروش کاال، بله دلیل شلفافیت حداکثری فروشلگاه هلای زنجیره 
ای؛ قابلل نظلارت حداکثلری اسلت.   پلر بیلراه نیسلت اگلر ادعلا نماییلم کله اقبلال 
شلهروندان بله فروشلگاه هلای زنجیلره ای در یلک دهله اخیلر به واسلطه شلفافیت 
از یلک طرف و نظلارت از طلرف دیگلر بوده اسلت که باعلث ایجلاد این حلس اعتماد 
در مشلتریان شلده اسلت کله نله تنهلا حلق انتخلاب آنهلا محتلرم شلمرده می شلود؛ 
بلکله کاالهای ملورد نظلر ایشلان بلا قیملت، کیفیلت و کمیت مطللوب در دسلترس 

قلرار ملی گیلرد. 
ناگفتله پیداسلت کله مشلکات قیمتلی فروشلگاه هلای زنجیلره ای بسلار بیشلتر از 
سلایر فروشلگاه های نظام سلنتی تامیلن و توزیع کاال به چشلم ملی خلورد و این به 
دلیلل شلفافیت حداکثلری ایلن فروشلگاه هلا و نیلز نظلارت حداکثلری اعمال شلده 
بلر آنان اسلت. قطعلا هرجا شلفافیت بیشلتر باشلد و نظلارت بله صلورت حداکثری 
اعمال شلود ایلرادات و اشلکاالت بیشلتر نمایان می شلود. وجله مقابل ایلن قضیه 
آن اسلت کله نمایلان نشلدن ایلراد و اشلکال در بخلش دولتلی و یلا سلایر صنلوف 
مشلابه ، لزوملا بله معنلی فقلدان مشلکل نیسلت؛ بلکله ملی تلوان آن را بلا فقلدان 

شلفافیت و یلا کاسلتی در نظلارت مرتبلط دانسلت.
اعتماد مشلتریان به عنوان  سلرمایه اجتماعی یک بنلگاه تولیدی محصلول و مرهون 
شلفافیت و نظلارت اسلت کله بسلتر الزم بلرای فعالیلت هلای آتلی و نیلز زمینله سلاز 
مبلارزه بلا فسلاد بله شلمار ملی رود. از ایلن رو پاسداشلت ایلن اعتملاد ایجلاد شلده نله 
تنها وظیفه ای همگانی اسلت که منوط به قدردانستن شلفافیت و بر صدر نشاندن 

آن و رعایلت اخلاق و قانلون در کلیله مراحلل نظلارت اسلت.

شفافیت و نظارت؛ ویژیگ های اصیل 
فروشگاه های زنجیره ای
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رضا پدیدار 
رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست

بلا توجله بله رویدادهلای سیاسلی متاثلر از انتخابلات آمریلكا و 
نیلز بلا عنایلت بله موضلع گیلری هلای متفاوتی كه از سلوی صاحب 
توجله  ملورد  و  مطلرح  كشلور  در  اقتصلادی  و  سیاسلی  نظلران 
قلرار گرفتله اسلت، بایلد گفلت كله بلا عنایلت بله شلرایط خلاص و 
موقعیت ویژه كشلوردر ابعاد  سیاسلی ، اجتماعی و اقتصادی در 
منطقه و آثار و تبعات آن در برخوردهای رفتاری از سلوی قدرت 
هلای بلزرگ بایلد گفلت كله اتخلاذ یلك روش متعلادل و متناسلب 
بلا نیازهلای كشلور ملی توانلد منافلع مللی  ایلران را در قاللب یلك 
دیپلماسلی منطقلی بویلژه در ابعلاد بزرگتریلن پتانسلیل اقتصلادی 
، یعنی حوزه انرژی مشلخص و پایدار نماید. در این زمینه بحث 
مدیلران  و  نظلران  صاحلب  سلوی  از  متعلددی  گفتگوهلای  و  هلا 

راهبلرد  هیچكلدام  وللی   ، مطلرح  پراكنلده  بصلورت  كشلور 
مشلخصی را بویژه در شلرایط تغییرات سیاسلی در آمریكا 
و نیز سلایر پارامترهای اثر گذار ناشلی از ماندن و یا رفع 
تحریلم هلا ، بیلان ننملوده انلد. در ایلن بلاره الزم اسلت 
تاكیلد مجلددی در مقولله پارامتلر هلای اصللی اقتصلادی 
كله  چلرا  داشلت.  را  اشلاراتی  آن  مبنلای  بله  و  داشلته 

انلرژی یكلی از اصللی تریلن نیازهلای جواملع انسلانی 
امروزاسلت كله نله تنهلا بلر بسلیاری  از منازعلات 

و روابلط میلان دوللت هلا تاثیلر گلذار اسلت 
ایلن  از  تلوان گفلت بسلیاری  ، بلكله ملی 

بله  تعاملل هلا اساسلا"  و  مناقشله هلا 
بوقلوع  آن  بله  یابلی  دسلت  عللت 
ملی پیونلدد. اهمیلت انلرژی كله بلا 
از  بیلش  صنعتلی  انقلاب  وقلوع 
تغییلر  بلا  شلد،  مشلهود  گذشلته 
ذغلال  مصلرف  از  جهلان  گرایلش 

قلرن  ابتلدای  در  نفلت  بله  سلنك 
اخیلر رویكلرد تلازه ای یافلت ، چلرا كله بلر 

خلاف ذغلال سلنگ كله معلادن آن در اختیلار 

كشلورهای جهلان صنعتلی بلود ، منافلع نفتلی پراكندگلی یكسلانی 
در سلطح جهلان نداشلته و عمدتلا" در منطقله خلیلج فلارس و نیلز 
كشلورهای  نقلش  رفتله  رفتله  كله  داشلته  قلرار  شلمالی  آمریلكای 
حاشلیه خلیلج فلارس در ایلن میلان پلر رنلگ تلر شلد. بعنلوان مثلال 
در سلال 1940 امریلكای شلمالی 73 درصلد تولیلد جهانلی نفلت را 
عهلده دار بلود املا بلا گذشلت زملان نقلش كشلورهای خاورمیانله 
ایلران ، علراق ، عربسلتان ، كویلت و  البتله بیشلتر كشلورهای   (
املارات ( كله كشلورهای پنلج گانله حاشلیه خلیلج فلارس نلام دارنلد 
در تامیلن انلرژی جهلان بسلیار پلر رنلگ تلر شلده اسلت. بلا گذشلت 
حلدود چهلار دهله ، در سلال 1975  كشلورهای فلوق نزدیلك بله 
نیملی از تولیلد نفلت خلام جهانلی را بله خلود اختصلاص دادنلد و 
سلهم آمریلكای شلمالی تلا حلدود یلك سلوم در آغلاز قرن بیسلت و 

یكلم كاهلش یافلت. 
بدیلن ترتیلب بلا گذشلت زملان اندكلی از نیمله نخسلت سلده 
گذشلته ، كشلورهای صنعتلی جهلان علیرغلم پاندوملی كرونلا 
بله كشلورهای  پیلش  از  بیلش  خلود  انلرژی  تامیلن  بلرای 
یافتلن  اهمیلت  بلا  هسلتند.  متكلی  خاورمیانله  منطقله 
نفلت ، كشلورهای حاملل انلرژی در یلك سلو و مصلرف 
بلا  تقابلل  ایلن  شلدند.  واقلع  دیگلر  سلوی  در  كننلدگان 
ورود گاز بله عرصله معلادالت انلرژی جهانلی و پیش بینی 
افزایلش آن در آینلده تشلدید خواهلد شلد. افتلراق 
نسلبی میلان دو قطلب مصلرف و تولیلد نفلت 
و گاز و بویلژه نقلش حیاتلی انلرژی و للزوم 
كشلورهای  بلرای  عرضله  امنیلت  تامیلن 
هلای  شلوك  وقلع  بلا  همزملان   ، صنعتلی 
تنظیلم  فكلر  بله  را  كشلورها  ایلن  نفتلی، 
برنامله ای رقابتلی بلرای دسلتیابی مطمئلن 
كللی  بطلور  نملود.  انلرژی  مبنلای  بلر  ودائلم 
ایلن برنامله ملی بایسلت ارائله تضمیلن هلای 
الزم بلرای تامیلن امنیلت پایلدار عرضله انلرژی 
برای كشلورهای صنعتی و نیز سلایر كشلورهای 
در حال توسلعه را اصلی ترین هدف خود قرار 
روابلط  تملام  كننلده  تنظیلم  اصلل  ایلن  دهلد. 

دیپلمایس انرژی

،،
با گذشت زمان اندكی 
از نیمه نخست سده 
گذشته ، كشورهای 

صنعتی جهان علیرغم 
پاندومی كرونا برای 
تامین انرژی خود 
بیش از پیش به 
كشورهای منطقه 
خاورمیانه متكی 

هستند
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بعنلوان  اسلت.  انلرژی  حلوزه  در  المللل كشلورهای صنعتلی  بیلن 
مثلال ایلن اصلل سیاسلت هایلی چلون دخاللت آمریلكا در احلداث 
خلط لولله باكلو -  جیحلان و یلا تاكیلد ایلن كشلور بلر تنلوع بخشلی 
بله مبلادی ورودی گاز اروپلا و یلا كاهلش وابسلتگی بله نفلت خلیلج 

فلارس را دیكتله ملی كنلد.
در نقطله مقابلل ، كشلورهای دارنلده نفلت و گاز ملی تواننلد از 
منابلع انلرژی خلود بله عنلوان اهلرم قدرتلی در سلطح بیلن  الملللی 
روسلیه  ملورد  در  بوضلوح  املری  چنیلن  نمونله  كننلد.  اسلتفاده 
مشلاهده ملی شلود. ایلن كشلور توانسلته بلا اسلتفاده از گاز ، اروپلا 
را بله خلود وابسلته و در سیاسلت هلای ایلن كشلورها نسلبت بله 
خلود تعدیاتلی ایجلاد كنلد. روسلیه بعنلوان صلادر كننلده انلرژی، 
در جهلت اسلتقال و علدم وابسلتگی خارجلی گام بلر ملی دارد و 
در صلدد اسلت از یلك عرضله كننلده صلرف انلرژی بله كشلور موثلری 
در حلوزه بیلن المللل انلرژی تبدیلل شلود كله در رقابلت تنگاتنلگ بلا 

عربسلتان قلرار داد. 
بلرای هلر دو  انلرژی  المللل  بیلن  ایلن حضلور موثلر در عرصله 
دسلته از كشلورهای فلوق ، برخاسلته از یلك برنامله ریلزی دقیلق، 
كارآملد و رقابتلی اسلت كله تضمیلن كننلده منافلع آنهاسلت و از آن 
بعنوان " دیپلماسی انرژی " یاد می شود. در این یادداشت تاش 
ملی شلود تلا مبانلی دیپلماسلی انلرژی و سلرفصل هلای آن كله بلدان 
اشلاره گردید ، پس از بررسلی آینده انرژی جهان و بازارهای پیش 
روی ایران ، نقاط ضعف ، قوت ، تهدید و فرصت انرژی كشلور در 
عرصله بیلن المللل ملورد توجله قلرار گیلرد. در ایلن رابطله الزم اسلت 
راهكارهلای مناسلب بلرای تقویلت دیپلماسلی انلرژی ایرانلی ملورد 

واكاوی قلرار گرفتله و بلدان بطلور جلدی پرداختله شلود. 
بخوبلی ملی دانیلم كله ابزارهلا و شلیوه هلای تامیلن امنیلت 
یكلم  و  بیسلت  قلرن  آغازیلن  دهله  دو  و  بیسلتم  قلرن  طلی  مللی 
دچلار تحلول شلده اسلت. اسلتفاده از ابزارسلخت نظاملی اولویلت 
كاربلردی خلود را تلا انلدازه زیلادی از دسلت داده و جلای خلود را بله 
ابلزار نلرم و سیاسلی واگلذار كلرده و دیپلماسلی نقلش بسلزایی در 
روابلط بیلن المللل یافتله اسلت. دیپلماسلی وسلیله ای اسلت كله 
سیاسلت خارجلی بلا اسلتفاده از آن بله جلای جنلگ از راه توافلق 
ایلن تعریلف آغلاز جنلگ  بله هلدف هلای خلود ملی رسلد و بنابلر 

دیپلماسلی  محلور  دیگلر،  سلوی  از  اسلت.  دیپلماسلی  شكسلت 
توافلق بلر سلر موضلوع مشلخصی اسلت كه این موضلوع می تواند 
نیلاز یلا هلدف مشلترك میلان سیاسلت ملداران باشلد. بطلور كللی 
كله  بایلد گفلت  و نقلش آن  انلرژی  بله مبانلی  نگاهلی اصوللی  بلا 
تجلارت و اقتصلاد فرهنلگ یلا سلایر نیازهلای جامعله جهانلی ملی 
تواننلد محلور ایلن توافلق یلا دیپلماسلی قلرار گیرنلد. بدیلن ترتیلب 
دیپلماسلی یلك كشلور ملی توانلد متشلكل از الیله هلای گوناگلون 
نظیلر دیپلماسلی اقتصلادی ) انلرژی( ، دیپلماسلی فرهنگلی و یلا 

سلایر ملوارد باشلد. 
انلرژی و جایلگاه آن در تعاملات بیلن  بلا توجله بله اهمیلت 
الملللی ، ملی تلوان انتظلار داشلت " انلرژی" نیلز بعنلوان یكلی از 
الیله هلای مهلم و اساسلی دیپلماسلی قلملداد شلود كه دیپلماسلی 
انلرژی از شلاخص تریلن آنهلا در قلرن حاضلر اسلت. بطلور كللی 
ملی تلوان گفلت دیپلماسلی انلرژی برنامله اسلت راهبلردی ، جاملع 
و كارآملد كله تعاملات بیلن الملللی در حلوزه انلرژی را بلرای یلك 
ملی  روشلن  را  توافقلات  كللی  چارچلوب  و  نملوده  ملدون  كشلور 
سلازد. از آنجائیكله توافلق پیراملون موضلوع انلرژی میلان دو طلرف 
بلرای  ایلن برنامله   ، صلادر كننلده و وارد كننلده شلكل ملی گیلرد 
ابلزار  از  اسلتفاده  راهبردهلای   انلرژی  كننلده  صلادر  كشلورهای 
انلرژی در جهلت تامیلن اهلداف دیپلماتیلك را فراهم می آورد و در 
مقابلل بلرای كشلور وارد كننلده راهبردهلای دیپلماتیلك الزم بلرای  

ایجلاد امنیلت پایلدار انلرژی را روشلن ملی سلازد. 
بطور كلی دیپلماسلی انرژی هر كشلور به ایجاد فرصت های 
تعاملل بیلن الملللی در جهلت حداكثلر سلازی منافلع ژئوپلتیلك و 
ژئواكونومیلك كملك كلرده و تلاش ملی كنلد با تكیه بلر ابزار انرژی 
، در جهلت كاهلش تهدیلدات بیلن الملللی گام بلردارد. از آنجلا كله 
نیلاز بله انلرژی بسلترهای الزم بلرای اتعقلاد معاهلدات، پیملان هلا 
و روابلط بیلن الملللی را فراهلم ملی كنلد ، دیپلماسلی انلرژی برنامه 
ای رقابتی اسلت كه می تواند شلرایط الزم را برای كسلب حداكثر 
منافلع مللی در روابلط بیلن الملللی مبتنی بر انرژی برای هر كشلور 
انلداز وضعیلت و دیپلماسلی  فراهلم كنلد.در ادامله بحلث چشلم 
انلرژی در افلق 2030  را ملورد بررسلی قلرار داده و سلناریوهای 

متحملل را ملورد واكاوی قلرار خواهیلم داد.

و منافع میل ایران

،،
ابزارها و شیوه های 

تامین امنیت ملی طی 
قرن بیستم و دو دهه 
آغازین قرن بیست 
و یكم دچار تحول 

شده است. استفاده 
از ابزارسخت نظامی 
اولویت كاربردی خود 
را تا اندازه زیادی از 
دست داده و جای 

خود را به ابزار نرم و 
سیاسی واگذار كرده 
و دیپلماسی نقش 

بسزایی در روابط بین 
الملل یافته است
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تحقق بيش از ۹۵ درصـد برنامه توليد
بلا توجله بله نامگلذاری سلال جلاری از سلوی مقلام معظلم رهبلری 
بله نلام »جهلش تولیلد«، ايلن شلركت اهلداف و برنامله هلای خلود 
را منطبلق بلا شلعار سلال تدويلن و بله منظلور تحقلق ايلن شلعار 
توليلد  را در راسلتاي رفلع موانلع  اقداملات موثلر و حائلز اهميتلی 

بگيلرد. توليلد حداكثلری صلورت  تلا  كلرد  اجرايلی 
پتروشليمی بندراملام دارای چهلار مديريلت فنلی و توليلد فلرآورش 
1 ، فلرآورش 2 ، بسلپاران و كيميلا اسلت كله وظيفله توليلد انلواع 
محصلوالت در سله زنجيلره آروماتيلك ، پللی الفينلی ، كللر و PVC را 
به عهلده دارنلد و ايلن در حاليسلت كله ايلن شلركت از ابتدای سلال تا 
پايلان آذر در واحدهلای توليلدی خلود موفلق بله توليلد بيلش از 5/3 

ميليلون تلن محصلوالت در ايلن سله زنجيلره توليلدی شلده اسلت.
پنلج  و  بندراملام  پتروشليمی  اينكله  رغلم  اسلت عللی  شلايان ذكلر 
ظالمانله  تحريم هلای  اوليله  ليسلت  در  آن  زيرمجموعله  شلركت 
آمریلکا قلرار گرفتنلد املا بلا هملت و تلاش كاركنلان و مديريلت خلود 

توانسلت ضملن اهتملام در املر توليلد و صيانلت از برنامله توليلد، در 
بخلش داخلی سلازی قطعلات، كاتاليسلت ها و ملواد شليميايی نقش 
بلی بديللی را ايفلا کنلد و قطعلات و ملواد بسليار حساسلی کله بله ویلژه 
در صنعلت پتروشلیمی کاربلرد زیلادی داشلتند را بومی سلازی كنلد.

افزایـش ۵ درصـدی تولیـد و ۱۰ درصـدی صـادرات در 
بسـپاران پتروشـیمی بندرامـام

از سلوی دیگلر مدیریلت فنلی و تولیلد بسلپاران در سله ماهله سلوم 
سلال جلاری تولیلد محصلوالت خلود را نسلبت بله ملدت مشلابه سلال 
قبلل 5 درصلد و نسلبت بله سله ملاه دوم امسلال 7 درصلد افزایلش 
داد کله در پلی آن؛ میلزان صلادرات محصلوالت ایلن مدیریلت در سله 
ماهله سلوم سلال نسلبت بله برنامله 13 درصلد و در مقایسله بلا ملدت 

مشلابه سلال قبلل 10 درصلد افزایلش داشلته اسلت.
پللی  تولیلدی  واحدهلای  دارای  ؛  بندراملام  پتروشلیمی  بسلپاران 
اتیللن سلنگین، پللی اتیلن سلبک، پللی وینیلل کلرایلد، پللی پروپیلن، 

در سال جهش تولید پتروشـیمی بندر امام به موفقیت های ارزشمندی دسـت یافت همچون تولید بیش 
از ۵/3 میلیون تن انواع محصوالت شـیمیایی و پتروشـیمیایی که ۹۵ درصد برنامه تولید خود را محقق 
کرد، افزایش ۵ درصدی تولید و ۱۰ درصدی صادرات در شرکت بسـپاران و نیز داخلی سازی ۵3 درصد 

کاتالیست های مورد نیاز.

جهش موفقیت در 
پرتوشیمی بندر امام

،،
از مهم ترین این 
دستاوردها در 

بسپاران پتروشیمی 
بندرامام می توان به 

تولید بیش از ظرفیت 
واحدهای پلی پروپیلن 
و پلی اتیلن سبک و 
همچنین راه اندازی 

راکتورهای واحد 
پلی اتیلن سنگین با 
استفاده از نرم افزار 

 MAPS هوشمند
اشاره کرد
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بوتادیلن و السلتیک مصنوعلی اسلت کله وظیفله تولیلد محصلوالت 
در زنجیلره پللی الفینلی را بله عهلده دارد و در سله ماهله سلوم سلال 
جلاری موفلق بله کسلب دسلتاوردهایی در بخش هلای مختللف شلده 

اسلت.
شلرکت پتروشلیمی بندراملام بلا تدویلن اسلتراتژی های وظیفله ای و 
نتایلج حاصلل آن در واحدهلای عملیاتلی و سلتادی، به دسلتاوردهای 
در  دسلتاوردها  ایلن  مهم تریلن  از  اسلت.  یافتله  دسلت  مهملی 
بسلپاران پتروشلیمی بندراملام می تلوان بله تولیلد بیلش از ظرفیلت 
واحدهلای پللی پروپیللن و پللی اتیللن سلبک و همچنیلن راه انلدازی 
افلزار  نلرم  از  اسلتفاده  بلا  سلنگین  اتیللن  پللی  واحلد  راکتورهلای 

کلرد. اشلاره   MAPS هوشلمند 
تأمیلن  زنجیلره  توسلعه  در  تاثیرگلذار  و  مهلم  اقداملات  دیگلر  از 
 ،K2 قطعات و ملواد شلیمیایی می تلوان بله داخلی سلازی کاتالیسلت
ملاده شلیمیایی سلدیم آلکیاریلل نفتالیلن )TAMOL- N( و سلاخت 
قطعلات خارجلی حسلاس مکانیکلی توسلط صنایلع داخلل کشلور، 

جهلت جلوگیلری از خلروج ارز در سلال جهلش تولیلد اشلاره کلرد.
همچنیلن ایلن مدیریلت بلا اسلتفاده بهینله از پتانسلیل های داخللی 
و همچنیلن با هملت و تلاش کارشناسلان ابلزار دقیلق خود توانسلت 
سیسلتم کنترللی بخش هلای 600، 700، 900 واحلد PVC را طراحلی 
و تغییلر دهلد کله ایلن اقلدام از هزینه هلای قابلل توجهلی جلوگیلری 

کلرده اسلت.
شلایان ذکلر اسلت پتروشلیمی بندراملام موفلق شلد تلا پایلان آذر 
امسلال در مدیریلت فنلی و تولیلد بسلپاران خلود، شلاخص ضریلب 
تکلرار حلوادث فرآینلدی )PSIR( را نیلز نسلبت بله مدت مشلابه سلال 

قبلل بهبلود ببخشلد.

۵3 درصـد کاتالیسـت های مـورد نیـاز داخلـی سـازی 
شـد

 همچنیلن پتروشلیمی بندراملام موفلق شلد بلا تلاش کارشناسلان و 
متخصصلان خلود سلاخت قطعلات کاربلردی واحدهلای تولیلدی خود 

را بله بیلش از 10 هلزار قطعله برسلاند.

سلال  در  شلرکت  مدیرعاملل  رسلتمی،  حمیدرضلا  ابلاغ  بلا 
1397،کمیتله سلاخت داخلل بلا سلاختاری جدیلد و اسلتراتژی نویلن 

گرفلت. شلکل  سلازمان  کان  اهلداف  بلا  همسلو 
کمیتله سلاخت داخلل پتروشلیمی بندراملام، بلا اسلتراتژی و نقشله 
راه مشلخص و تدویلن شلده همچلون توسلعه روابلط بلا شلرکت های 
دانش بنیلان، دانشلگاه ها و پژوهشلگاه های معتبلر داخللی، توسلعه 
سیسلتم های ایجلاد رقابلت سلالم، توسلعه حلق مالکیلت معنلوی، 
توسلعه روابلط بلا شلرکت های منطقله به منظور دسلتیابی بله اهداف 
مشلترک، توسلعه روابلط بلندملدت و سلودآور بلا سلازندگان معتبلر 
داخلل کشلور، تقویلت و توسلعه زیرسلاخت های مرتبلط بلا فرآینلد 
سلاخت داخلل در محیلط داخللی شلرکت، توسلعه روابلط بلا صنایلع 
بلزرگ داخللی بلا هلدف تقویلت ایده هلای نوآورانله در بخش هلای 
فعالیلت  کمیکال هلا  و  کاتالیسلت ها  یدکلی،  قطعلات  سلاخت 
می کند.فعالیلت کمیتله سلاخت داخلل سلبب شناسلایی 41 هلزار 
و 263 قطعله در پتروشلیمی بندراملام شلد کله پتانسلیل سلاخت 
داخلل را دارنلد و کمیتله سلاخت داخلل ایلن شلرکت بیلش از 10 هلزار 

قطعله را داخلی سلازی کلرده اسلت. 
گفتنلی اسلت در فرآینلد واحدهلای تولیلدی پتروشلیمی بندراملام 
187 کاتالیسلت کاربلرد و اسلتفاده دارنلد کله کمیتله سلاخت داخلل 
شلرکت بلا فعالیلت گسلترده در بخلش بومی سلازی کاتالیسلت های 
پلیملری و غیلر پلیملری، توانسلته تاکنلون بلا مشلارکت و هملکاری 
و  کاتالیسلت  نله  و  نلود  کشلور  داخلل  دانش بنیلان  شلرکت های 

کمیلکال واحدهلای تولیلدی شلرکت را داخلی سلازی کنلد. 
بلا ایلن اقداملات، نزدیلک بله 53 درصلد از کاتالیسلت های ملورد 
اسلتفاده واحدهلای تولیلدی پتروشلیمی بندراملام تاکنلون بله دسلت 

کارشناسلان و متخصصلان شلرکت بومی سلازی شلده اسلت.
مدیرعاملل  سلوی  از  اباغلی  اسلتراتژی  بلا  اسلت  شلایان ذکر 
چشلم انداز   ، داخلل  سلاخت  کمیتله  بله  بندراملام  پتروشلیمی 
از ملواد شلیمیایی و  ایلن کمیتله تأمیلن و بومی سلازی 70 درصلد 
کاتالیسلت ها و همچنیلن داخللی سلازی 40 درصلد از قطعلات یدکلی 

تلا سلال 1403 اسلت. نیلاز شلرکت  ،،ملورد 
فعالیت کمیته ساخت 
داخل سبب شناسایی 
41 هزار و 263 قطعه 
در پتروشیمی بندرامام 

شد که پتانسیل 
ساخت داخل را دارند 
و کمیته ساخت داخل 

این شرکت بیش 
از 10 هزار قطعه را 
داخلی سازی کرده 

است.
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هـدف  بـا  ایرانیـان  گـذاری  سـرمایه  پتروشـیمی  گـروه  شـرکت 
صنایـع  در  سـرمایه¬گذاری  توسـعه  نیازهـای  بـه  پاسـخگویی 
پتروشـیمی در سـال ۱38۹  بصـورت سـهامی عـام تأسـیس شـد. 
سـرمایه فعلـی ایـن شـرکت 2۰ هـزار میلیـارد ریـال اسـت و سـهام 
آن در بـازار دوم بـورس اوراق بهـادار تهـران معاملـه می شـود.

از مهمتریلن اهلداف ایلن شلرکت ملی تلوان بله مدیریلت و نظلارت 
ریاللی طرح هلای  ماللی  منابلع  تأمیلن  و  هلا  کارآملد طلرح   و  فعلال 
شلرکت های تابعله از طریلق انتشلار اوراق صکلوک اجلاره و اوراق 
مشلارکت اشلاره کلرد.  مدیریلت سلرمایه گلذاری ، مشلارکت و تامیلن 
ماللی طلرح هلا ، املور بازرگانلی و اجلرای پلروژه هلای توجیله پذیلر بلا 
تکیله بلر دانلش تخصصلی از اصللی تریلن ماموریت هلای این شلرکت 

بله شلمار ملی رود .
ماموریت : 

؛  هلا  طلرح  ماللی  تامیلن  و  مشلارکت  ؛  گلذاری  سلرمایه  مدیریلت 
املور بازرگانلی و اجلرای پلروژه هلای توجیله پذیلر بلا تکیله بلر دانلش 
تخصصلی ، ارزش هلای سلازمانی ؛ خاقیلت و نلوآوری ؛ پایبنلدی بله 
مسلئولیت هلای اجتماعلی و ارتقلای سلطح رضایلت تماملی ذینفعلان  
پتلرول بله دنبلال »سلبد« متنوعلی از انلواع محصلوالت و تولیلد 
محصلوالت نهایلی مهندسلی شلده و بلاارزش افلزوده بلاال اسلت؛ 
دیگلر حجلم تولیلد در دنیلای پتروشلیمی ملاک توسلعه ایلن صنعلت 
سلبد  شلده  نصلب  »ظرفیلت«  به جلای  و  نیسلت  ارزش آفریلن 

متنوعلی از محصلوالت در پتلرول طراحلی ملی شلود .
توسلعه  پتلرول  و  فلارس  هلای هلدینلگ خلیلج  از سیاسلت  یکلی 

صنایلع تکمیللی و احلداث پارک هلای صنعتلی پایین دسلتی اسلت که 
بلا هلدف تکمیلل زنجیلره ارزش ،ایجلاد اشلتغال پایلدار ،جلوگیلری 
از واردات برخلی از محصلوالت ،خلروج ارز از کشلور ؛رونلق تولیلد 
از سلرمایه هلای بخلش  اسلتفاده  و  اقتصلاد منطقله  ، شلکوفایی 

خصوصلی اجلرا ملی شلود. 
محدودیت هلای  و  کرونلا  شلرایط  در  اقتصلادی  فعالیت هلای 
اقتصلادی سلخت تر شلده املا بلا تدابیلری کله بلر اسلاس تأمیلن و نیلاز 
بلازار داخللی طراحلی شلده،هفت طلرح توسلعه صنایلع تکمیللی بلا 
ظرفیلت 456 هلزار تلن و مجملوع سلرمایه گذاری 563 میلیلون دالر 
در مناطلق للردگان، ارومیله، ایلام؛ کرمانشلاه؛ ماهشلهر عسللویه 
در پتلرول اجلرا ملی شلود کله بلا اجرایلی شلدن ایلن طرح هلا جهلش 
داشلت  خواهیلم  پتروشلیمی ها  پایین دسلتی  صنایلع  در  خوبلی 
و  845 شلغل مسلتقیم و 2 هلزار 927 شلغل غیرمسلتقیم ایجلاد 

. می شلود 
احلداث پارک هلای شلیمیایی یکلی دیگلر از ماموریت هلای پترول اسلت 
کله دسلتیابی سلریع و کم هزینله بله خلوراک از طریلق ارتبلاط و نزدیکلی 
واحدهلا، سلرعت بلاالی اسلتقرار و راه انلدازی فعالیت هلا در پلارک، 
قابل ماحظله  صرفه جویلی  البتله  و  داخللی  سلرمایه گذاران  جلذب 
در هزینه هلای احلداث و راه انلداز کله باتوجه بله ایلن شلرایط 3 پلارک 
پایین دسلتی ارومیله ایلام و للردگان بلا ظرفیلت 143 هلزار تلن و 154 
واحلد و 55 محصلول بلا مجموعله سلرمایه گذاری 49 هلزار میلیلارد 
جهت ایجاد 8 630 شلغل مسلتقیم و 1 هزار و 710 شلغل غیرمستقیم 

توسلط بخلش خصوصلی اجلرا خواهلد گردیلد.

جهش در صنایع اپیین دسیت پرتوشیمی ها 
اب اجرای 7 طرح توسعه صنایع تکمییل
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بیانیه ااتق اصناف ایران به مناسبت
چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالیم

بسم الله الرحمن الرحیم
ً ُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ کاَن زَهُوقا جاءَ الْحَق

حلق آملد و باطلل نابلود شلد؛ بله حقیقلت، باطلل نابودشلدنى 
اسلت. »سلوره مبارکله الإسلراء«

خداوند سلبحان را شلاکریم که ملت شلریف ایران را از نعمت 
اسلام، والیلت و رهبری هلای حکیمانله و پیامبرگونله حضلرت املام 
شایسلته  و  صاللح  خللف  و  علیله(  تعاللی  اللله  )رضلوان  خمینلی 
العاللی(  )مدظلله  خامنله ای  العظملی  آیت اللله  حضلرت  ایشلان 
تلا در پرتلو انقلاب اسلامی و اندیشله الهلی و  برخلوردار سلاخت 
منیلع پیلر روشلن ضمیلر جملاران، ایران و ایرانلی به عنوان پرچم دار 
احیلای تملدن اسلامی و زندگلی در سلایه حاکمیلت اسلام الگلوی 
نجات بخلش جامعله بشلری در عصلر “جاهلیلت ملدرن” مورد توجه 

جهانیلان قلرار گیلرد.
با گذشلت بیش از 4 دهه از انفجار نور و وقوع معجزه قرن، 
گفتملان مقتلدر و منحصلر بله فلرد انقلاب اسلامی کله بلر مبنلای 
اصلول، مبانلی و ارزش هلای اسلام نلاب محملدی)ص( و بلا اراده 
ولی فقیله و رهبلری انقلاب تولیلد و بلا شلاخصه »دفلاع از مظللوم« 
اسلت؛  کلرده  پیلدا  تبللور  جهانلی  سلپهر  در  ظاللم«  بلا  »سلتیز  و 
برغلم زنجیلره ای از نقشله ها و توطئه هلای شلیطانی نظلام سللطه 
و صهیونیسلم، هلم اکنلون انسلجام، اقتلدار و سلازماندهی جبهله 

مقاوملت را فراتلر از جغرافیلای ایلران و منطقله رقلم زده اسلت.
جامعله بلزرگ اصنلاف و بازاریلان نیلز در اقیانلوس بیکران ملت 
غیلور و سلربلند ایلران اسلامی، چلون همیشله وفلاداری و اعتقلاد 
و التلزام خلود را بله مبانلی قدسلی جمهلوری اسلامی ایلران اعلام 
می کننلد. بلدون تردیلد اصنلاف و بازاریلان کله بله تعبیلر املام راحلل 
)ره( مفتخلر بله لقلب »بلازوان سلتبر انقلاب« هسلتند، در آسلتانه 
و  مضاعلف«  »تلاش  »وحلدت«،  اسلامی،  انقلاب  سلالگی   42
»سلاختارگرایی« را بله عنلوان راهبلرد ادوار پیلش رو ترسلیم کلرده 

و بلا تملام تلوان بله دفلاع از آرمان هلای املام راحلل و منویلات مقلام 
معظلم رهبلری در گام دوم انقلاب خواهنلد پرداخلت.

دهه هلای  طلی  اسلت  توانسلته  کله  نیلز  اصنلاف  عظیلم  خیلل 
عملر  روی  پیلش  سلال های  بلرای  کنلد،  سلخت  معابلر  از  گذشلته 
دارد.  متنوعلی  و  متعلدد  برنامه هلای  اسلامی،  جمهلوری  پربرکلت 
اقتصلاد  اهلداف  تحقلق  راسلتای  در  اهلداف  ایلن  تملام  بی گملان 
مقاومتلی و تکیله بلر تلوان داخللی و تقویلت جهلش تولیلد، بلا تکیله 

تعریلف شلده اسلت. بلر منویلات مقلام رهبلری 
کرونلا  ویلروس  شلیوع  بحلران  گذشلت  کله  سلالی  در  اگرچله 
فشلارهای زیلادی بلر پیکلره اصنلاف وارد سلاخت املا اثربخشلی در 
افزایلش »تولیلد ناخاللص مللی«، توسلعه »صلادرات غیرنفتلی«، 
»اشتغالزایی«، »رونق اقتصادی« و »روزآمد« کردن و نوین سازی 
واحدهلای صنفلی در زملره اصلی تریلن اهلداف اتلاق اصنلاف ایلران 
بلرای آینلده روشلن تر، در عرصله اقتصلادی ایران اسلامی، فراموش 
از  صنفلی  تشلکل های  و  اصنلاف  بلزرگ  خانلواده  اسلت.  نشلده 
ظرفیت هلای خلود بلرای هرچله باشلکوه تر برگلزار کلردن دهله فجلر 
امسلال بهلره خواهلد بلرد و جمعیلت 27 میلیونلی اصنلاف کشلور 
اعلم از کارآفرینلان صنفلی و شلاغان در بیلش از 3 میلیلون واحلد 
اللله 22 بهملن  یلوم  ایلران  صنفلی ماننلد همیشله در کنلار  مللت 
را »فرصتلی مبلارک« بلرای تجدیلد پیملان بلا آرمان هلا و ارزش هلای 
بلا  دوبلاره  بیعلت  تاریخ سلاز،  شلهدای  و  املام  اسلامی،  انقلاب 
بله  خلود  سرشلار  توانمندی هلای  نمایلش  و  رهبلری  معظلم  مقلام 
و  انقلاب  ماهیلت  تغییلر  کله  نظلام  بد خواهلان  گسلترده  جبهله 
ایلن  و  قلملداد  کرده انلد  را هدف گلذاری  اسلامی  جمهلوری  نظلام 
پیلام قاطلع و معنلا دار را بله آنلان می دهلد کله بلا »لبیلک بله رهبلری 
معظلم« روح تلازه ای در کالبلد انقلاب و نظلام اسلامی دمیده و بار 

دیگلر علزت و اقتلدار ایلران عزیلز را بیمله خواهنلد کلرد.
روابط عمومی اتاق اصناف ایران

انقلاب اسلامی ایلران، تحلول مردملی بلزرگ و شلگرف در 
تاریلخ بلود، حرکتلی سرنوشت سلاز کله بلر اسلاس تعالیلم الهلی، 
و  رشلادت ها  فداکاری هلا،  و  خمینلی )ره(  املام  حضلرت  رهبلری 
جان فشلانی های ملتلی منسلجم و خداجلوی و پیلرو والیلت، که با 
ایثلار خلون خلود توانسلتند سلبب بلارور شلدن ارزش هلای معنوی 
و فرهنلگ متعاللی اسلام شلود. ایلام اللله دهله مبلارک فجلر و 
روزهای گرامیداشت پیروزی انقاب اسامی، یادآور اراده و عزم 
ملت ایران برای فرداهای بهتر و وحدت و یکدلی در جهت تعالی 

جامعله و پایلش و مراقبلت دائملی از دسلتاوردهای آن اسلت.
پلس از سلال ها حکوملت طاغلوت، سلرانجام بهملن ملاه 
رقلم  كشلور  ایلن  در  تاريخلي  و  مهلم  روزهلای   ،1357 سلال 
مردملی  مهمتریلن جنبش هلای  از  یکلی  عنلوان  بله  کله  خلورد 
در  انقابلی  سیاسلی  حرکت هلای  تاثیرگذارتریلن  از  یکلی  و 
سراسلر دنیلا بله شلمار ملی رود.  12 بهملن ملاه سلال 1357 
سلالروز ورود تاریخلی املام راحلل )ره( بله میهلن عزیزملان؛ یلک 
روز خجسلته و بلزرگ در کشلور ملا محسلوب می شلود و ایلن 
بازگشلت مقدمله ای بلرای حرکلت بی سلابقه مللت ایلران در بله 
ثمر رسلاندن انقاب شلکوهمند اسلامی بود. پیروزی انقاب 
اسلامی بلدون شلک از بزرگ تریلن افتخلارات و دسلتاوردهای 
مللت مسللمان ایلران اسلت کله در سلایه یکپارچگلی، وحلدت 
کلمله، حقیقت خواهلی، ظلم سلتیزی، بیلداری و آزادی خواهلی 

ملردم بله وقلوع پیوسلت.
اصنلاف و بازاریلان هملان گونله کله املام خمینلی )ره( بلدان 
اشلاره فرمودنلد، در دوران انقلاب پشلتوانه بزرگلی بلرای پیشلبرد 
اهلداف انقلاب اسلامی بله شلمار می رفتنلد. بلا بررسلی نقلش 

بلازار در انقلاب اسلامی می تلوان بله وضلوح دریافلت کله بازاریان 
بلا توجله بله ارتبلاط نزدیلک بلا روحانیلت و مراجلع، در بسلیاری از 
نشلینی،  بسلت  داشلتند.  فعلال  شلرکت  اعتراضلی  حرکت هلای 
یلا  بلازار  در  الحسلنه  قلرض  صنلدوق  تأسلیس  بلازار،  تعطیللی 
مسلاجد بلرای کملک بله انقابیلون، پشلتیبانی ماللی تظاهلرات و 
جنبش هلای مردملی و تحصلن در مسلاجد از جملله تکنیک هلای 

اعتراضلی بلازار بله حسلاب می آملد. 
با بررسي نقش بازار در انقاب اسامي چه قبل از پيروزي 
و چله پلس از آن و در دوران دفاع مقلدس بله ويلژه شلرايط كنونلي 
كشلور كله دنيلاي اسلتكبار بلا تملام قلوا کملر بله تضعیلف انقلاب 
بسلته اسلت می تلوان دریافلت كله اصنلاف بلا عملل بله منويلات 
رهبر انقاب، نقش تعيين كننده و سرنوشت سازي در توسعه و 

پيشلرفت كشلور ایفلا کرده انلد و می کننلد.
اینلک بلر ماسلت کله قلدردان خلون شلهدا، املام شلهدا و راه 
متعاللی شلهدای ارجمنلد انقلاب باشلیم و بلرای بالندگلی بیلش 
از پیلش ارزش هلای نظلام و انقلاب کله اکنلون تحلت زعاملت و 
رهبلری عالمانله مقلام معظلم رهبلری و تدابیر دولت تدبیر و امید 
عرصله هلای نوینلی در جهلان اسلام و نظلام بیلن المللل گشلوده 
اسلت، کوشلا بلوده و تلاش کنیلم. قطعلاً ایلران اسلامی بلا عبلور 
کله  رفیعی  تلری  جایلگاه  بله  مشلکات،  و  دشلواری ها  تماملی  از 
شایسلته و درخلور ظرفیت هلا و توانمندی هلای مللت عزیلز ایلران 
اسلت خواهلد رسلید و بله ویلژه در عرصله مهلم و حیاتلی اقتصلاد 
که کلید توسلعه در سلایر حوزه ها اسلت با مشلارکت بخش های 
خصوصی و دولتی و تمام دلسوزان و صاحب نظران، بتواند گام 

هلای بزرگلی در مسلیر رشلد و تعاللی بلردارد.
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» صندوق ها« و »صنایع« در زمانه تحریم 
ارزیایب نقش»صندوق مضانت رسمایه گذاری 

صنایع كوچك« در یكسال اخیر

،،
»صندوق ضمانت 

سرمایه گذاری صنایع 
کوچک« تا امروز با 
ارائه تضامین بانکی 
و حمایت های انجام 

داده و پوشش 
خسارت های ناشی 
از تاخیر بازپرداخت 
تسهیات از تعطیلی 
بسیاری از واحدهای 
فعال صنعتی کشور 
جلوگیری کرده است

زینب غضنفری

نقدینگلی  تامیلن  و  تسلهیات  دریافلت  بلرای  تضامیلن  ارائله 
بلرای واحدهلای کوچلک صنعتلی چالشلی  اقتصلادی  فعالیت هلای 
اسلت کله املکان توسلعه و حتلی اسلتفاده از تماملی ظرفیلت هلای 
فعلال را از ایلن صنایلع سللب می کنلد و در ایلن میلان ضلرورت دارد 
نظلام  معملول  خدملات  چارچلوب  از  فلارغ  نهلادی  حمایت هلای 
بانکلی، در کنلار ایلن واحدهلا قلرار گیلرد، تلا ایلن صنایلع بتواننلد بله 
شلکلی بهینله بله تامیلن نقدینگلی پرداختله و در ارتبلاط بلا نهادهایلی 
کله درک تخصصلی و حمایتلی نسلبت بله فعالیلت ایشلان دارنلد، 
بانکلی  نظلام  بلا  مسلتقیم  ارتبلاط  بله  نسلبت  کمتلری  نگرانلی  بلا 
از منابلع دریافتلی در جهلت  )کله بیشلتر رویکلردی تجلاری دارد( 

کننلد. اسلتفاده  افلزوده  ارزش  ایجلاد  و  موللد  فعالیت هلای 
شلاید بهتریلن نهلاد بلرای ایجلاد یلک ارتبلاط منطقلی و مبتنلی بلر 
درک درسلت از ابعلاد و مشلکات بخلش تولیلد از یلک سلو و ملورد 
پذیلرش نظلام بانکلی از سلوی دیگلر، صندوق هلای حمایتلی باشلند. 
از آنجلا كله حلدود 90 درصلد صنایلع ایلران را صنایلع كوچلك تشلكیل 
می دهلد بنابرایلن نقلش صنلدوق هلای حمایتلی مرتبلط بلا صنایلع 

كوچلك پلر رنلگ تلر ملی شلود.
یكلی از نهادهلای حمایتلی مرتبلط بلا ایلن دسلته از صنایلع »صنلدوق 
ضمانلت سلرمایه گلذاری صنایلع کوچلک« اسلت کله بلا همیلن هلدف 
و معلادن  اوایلل دهله هشلتاد شمسلی توسلط وزارت صنایلع  در 
تاسلیس شلد و تلا املروز بلا ارائله تضامیلن بانکلی و حمایلت هلای 
انجلام داده و پوشلش خسلارت هلای ناشلی از تاخیلر بازپرداخلت 
تسلهیات از تعطیللی بسلیاری از واحدهلای فعلال صنعتلی کشلور 
جلوگیلری کلرده اسلت. هلر چنلد آن طلور كله مقاملات ایلن صنلدوق 
می گوینلد، صلدور وثیقله بلرای بنلگاه هلای كوچلك بسلیار پلر ریسلك 
موجلود  تقاضاهلای  میلزان  بلا  صنلدوق،  سلرمایه  میلزان  و  اسلت 

نلدارد. همخوانلی 
در همیلن رابطله مدیرعاملل »صنلدوق ضمانت سلرمایه گلذاری صنایع 
کوچلک« در گزارشلی عنلوان كرده اسلت كه  ایلن صنلدوق ازسلال 86 تا 
پایلان سلال 98 باللغ بلر 1377 میلیلارد ریلال خسلارت، بابلت پرداخلت 
نشلدن به موقلع بدهلی مشلتریان بله بانک هلا پرداخلت کلرده کله البتله 
در همیلن دوره زمانی717 میلیارد ریلال آن معادل 52% بازیافت شلده 
اسلت و مابقلی آن نیلز در مراحلل مختللف جهلت بازیافلت از جملله 

تقسلیط و یلا اقداملات قضایلی و حقوقلی اسلت.
ایلن نلوع فعالیلت حمایتلی بلرای واحدهلای کوچلک صنعتلی در کشلور 
بسلیار حیاتلی اسلت، اگلر ملروری بلر وضلع تعطیللی واحدهلای صنعتی 
در سلال هلای اخیلر ناشلی از معوقلات بانکلی داشلته باشلیم کله حتلی 
بلا واکنلش هایلی از سلوی قلوه قضائیله بلرای کاهلش تعطیللی وحتلی 
مصلادره ایلن مجموعله هلا توسلط بانلک هلا مواجله شلده، متوجله ملی 
شلویم ایلن قبیلل صنلدوق چله نقشلی ملی تواننلد در فراینلد تولیلد ایفلا 

کننلد و یلا  از چله چاللش هلا و بحلران هایلی پیشلگیری کننلد.
بله خصلوص آنکله فعالیلت هلای صلورت گرفتله از سلوی »صنلدوق 
ضمانلت سلرمایه گلذاری صنایلع کوچلک« براسلاس ماموریلت در 
نظلر گرفته شلده برای ایلن صنلدوق بلر توسلعه فعالیت هلای صنعتی 
در مناطلق کمتلر برخلوردار و محلروم کشلور متمرکلز شلده اسلت. هلر 
چنلد ایلن صنلدوق اخیلرا صلدور ضمانلت نامله بلرای صنایلع دانلش 
بنیلان و صادراتلی را در ردیلف اولویلت هلای خلود قلرار داده اسلت.

مشلکات  برخلی  همچنیلن  و  کرونلا  پاندملی  گذشلته،   سلال  در 
اقتصلادی داخللی نظیلر افزایلش نرخ تلورم و نلرخ ارز، دشلواری هایی 
بلرای صاحبلان کسلب وکارها رقلم زده و تلوان مالی آنهلا را  در شلرایط 
فرسایشلی قلرار داده اسلت. ایلن صنلدوق در دو مرحلله یكلی اسلفند 
98 و سلپس در بهملن 99 اقلدام بله اعلام و اجلرای سیاسلت هلای 

حمایتلی اعلم از تعویلق اقسلاط و بخشلش جرایلم ناشلی از دیركلرد 
پرداخلت اقسلاط كلرده اسلت كله اقلدام در خلور تحسلینی اسلت.

چهلار  از  صنلدوق  ایلن  مدیرعاملل  مقیسله  محملد حسلین  اخیلرا 
اقلدام ویلژه بلرای حمایلت از صنایلع كوچلك خبلر داده اسلت كله بلر 

آن: اسلاس 
1- اگلر بدهلکاران صنلدوق بتواننلد اصلل بدهلی خلود را تلا پایلان 
سلال پرداخلت کننلد، جریمله آنلان شلامل بخشلودگی شلده و نلرخ 

محاسلبه بدهلی 14 درصلد سلالیانه خواهلد بلود.
2- انلواع ضمانت نامله پیمانلکاری یلا قلراردادی از جملله ضمانتنامله 
بلدون  کار  انجلام  و حسلن  پرداخلت  پیلش  مناقصله،  در  شلرکت 
ودیعله ، بلا حداقلل وثیقله و 50 درصلد تخفیلف در نرخ هلای کارملزد 

بلرای صنایلع کوچلک، صلادر خواهلد شلد.
شلرکت های  و  دانش بنیلان  شلرکت های  بلرای  ویلژه  امتیلازات   -3
بله  مراجعله  بلا  می تواننلد  کله  ملی شلود  فراهلم  محلور   صلادرات  
جملله صلدور ضمانت نامه هلای  از  آن  انلواع خدملات  از  صنلدوق 
اعتبلاری و ضمانت نامه هلای پیمانلکاری بلا شلرایط آسلان بله ویلژه در 

کننلد. اسلتفاده  وثایلق،  بخلش 
4- بلا اصلاح برخلی قوانیلن و مقلررات صنلدوق، اکنلون صندوق هلای 
بله  وابسلته  صندوق هلای  سلایر  همچنیلن  و  فنلاوری  پژوهلش- 
پارک هلای عللم و فنلاوری و همله صندوق هایلی کله  دانشلگاه ها، 
تولیلد،  از فعالیت هلای  بلرای کملک و حمایلت  قانلون  بله واسلطه 
صنعتلی و غیلره شلکل گرفتله نیلز می تواننلد از خدملات ملا بله عنلوان 
ذینفلع اسلتفاده کننلد، تلا قبلل از ایلن اصاحلات ضمانت نامه هلای 
اعتبلاری مجلاز تحلت  بله نفلع موسسلات ماللی و  اعتبلاری صرفلا 
نظلارت بانلک مرکلزی صلادر می شلد. دیگلر گلزارش هلا نشلان ملی 
دهلد كله ایلن صنلدوق در حلوزه صلدور و تمدیلد ضمانت نامله در 
ارتبلاط بلا دو راهبلرد »جهلش تولیلد« و اتملام طرح هلا و پروژه هلای 
مجملوع  در  تیرامسلال  پایلان  تلا   96 سلال  ابتلدای  از  نیمه تملام، 
839 فقلره ضمانتنامله تمدیلد یلا صلادر کلرده اسلت مجملوع مبللغ 
ضمانت نامه هلای صلادره و تمدیلدی از ابتلدای سلال 96 تلا پایلان تیلر 

گذشلته 6 هلزار و 176 میلیلارد ریلال بلوده اسلت.
دارای  صادراتلی  واحدهلای  مجلوز،  دارای  دانش بنیلان  طرح هلای 
بلا  ایجلادی  هلای  طلرح  گذشلته،  سلال  سله  در  صادراتلی  سلوابق 
پیشلرفت فیزیکلی حداقلل 60 درصلد، تامیلن سلرمایه در گلردش 
کله  توسلعه  هلای  طلرح  واحدهلا،  تولیلد  ظرفیلت  افزایلش  بلرای 
بلا ظرفیلت کاملل در حلال حاضلر فعالیلت می کننلد و طلرح هلای 
اشلتغال  بله  سلرمایه گذاری  نسلبت  کله  )طرح هایلی  اشلتغال زا 
پاییلن داشلته باشلند(، اولویت هلای صلدور ضمانت نامله محسلوب 

. ند می شلو
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مجملوع سلرمایه گلذاری هلای ایمیلدرو، شلرکت هلای زیرمجموعله و 
تابعه )تحلت راهبری( از سلال 92 تلا پایان سلال جلاری از 11.6 میلیارد 
دالر عبلور ملی کنلد. ایمیلدرو طلی ایلن ملدت ظرفیلت هلای تولیلد را تلا 
بیلش از 100درصلد افزایلش داده و در عیلن حلال برنامله های وسلیعی 
در اکتشلاف، احیلای معلادن کوچلک و تامیلن ماللی پلروژه هلا داشلته 

اسلت.
معلادن  نوسلازی  و  توسلعه  سلازمان  عموملی  روابلط  گلزارش  بله 
تلا  یازدهلم  دوللت  ابتلدای  از  )ایمیلدرو(،   ایلران  معدنلی  صنایلع  و 
پایلان سلال 98 ارزش سلرمایه گلذاری هلای ایمیلدرو، شلرکت هلای 
زیرمجموعله و تابعله در بخلش معلدن و صنایلع معدنلی بله بیلش از 
9.4 میلیلارد دالر رسلید کله بلا احتسلاب 2.2 میلیلارد دالر مجملوع 
سلرمایه گلذاری امسلال، رقلم سلرمایه گلذاری هلا بله 11 میلیلارد و 600 

میلیلون دالر ملی رسلد.
همچنین از سلال 92 تلا پایان سلال گذشلته میزان اشلتغال مسلتقیم 
ایجلاد شلده بله 21هلزار و 600 نفلر رسلیده کله تلا پایلان سلال 99 نیلز 

3200شلغل مسلتقیم بله ایلن بخلش افلزوده ملی شلود.

رشد ظرفیت تولید 
از سلوی دیگلر میلزان ظرفیلت هلای تولیلد در زنجیلره فلوالد، ملس و 
آلومینیلوم بیلن سلال هلای 92 تلا پایلان 98 بله طلور قابلل ماحظله ای 
افزایلش یافتله بله طلوری کله ظرفیلت تولیلد کنسلانتره سلنگ آهلن بلا 
دسلتیابی بله 57.6 میلیلون تلن نزدیلک بله 100درصلد، گندلله سلنگ 
آهلن بلا رسلیدن بله 47.6 میلیلون تلن 116.5درصلد، آهلن اسلفنجی 
بلا دسلتیابی بله 35.3 میلیلون تلن نزدیلک بله 80درصلد و فلوالد خلام 
بلا رسلیدن بله 37.5 میلیلون تلن 66.6درصلد رشلد پیلدا کلرده اسلت. 
همچنیلن ظرفیلت تولیلد کنسلانتره ملس بلا رسلیده بله یلک میلیلون 
و 150هلزار تلن 35درصلد و کاتلد ملس بلا دسلتیابی بله 457هلزار تلن 
77درصلد رشلد داشلته اسلت. ظرفیلت تولیلد آلومینلا بلدون تغییلر 
245هلزار تلن اسلت املا ظرفیلت تولیلد در آلومینیلوم بلا رشلد نزدیلک 

بله 80درصلد بله 770هلزار تلن رسلیده اسلت.

۱4۰۰ محدوده امید بخش در اکتشاف
ایمیدرو بلا هملکاری بخلش خصوصلی از سلال 93 تاکنلون، 650 هزار 
کیلومتلر مربلع پهنله اکتشلافی را عملیاتلی کلرده اسلت. از ایلن میزان، 
فلاز شناسلایی و پلی جویلی 480 هلزار کیلومتلر مربلع بله اتملام رسلیده 

و بله محلدوده هلای امیدبخلش قابلل توجهلی دسلت یافت.
بلا ایلن برنامله اکتشلاف 1400 محلدوده امیدبخلش بله دسلت آملده و 
تاکنلون، 1000 محلدود بلرای واگلذاری بله بخلش خصوصلی در اختیلار 
سلازمان هلای صنعلت، معلدن و تجلارت اسلتان ها قلرار گرفتله اسلت.

در 400 محلدوده دیگلر نیلز پیگیلر ایمیلدرو دریافلت پروانله اکتشلاف 
بلرای فازهلای عموملی و تفصیللی اسلت. از ایلن تعلداد محلدوده، 53 
پروانله اکتشلاف صلادر شلده اسلت. همچنیلن، 5 گواهلی کشلف 

صلادر و از طریلق فراخلوان بله بخلش خصوصلی واگلذار شلد.

رشد تولید 
تولیلد شلرکت هلای بلزرگ معلدن و صنایلع معدنلی طلی 9 ملاه امسلال 
تولیلد شلمش آلومینیلوم بلا رشلد 66درصلدی، کنسلانتره سلنگ آهلن 
بلا افزایلش 6درصلدی، گندلله سلنگ آهلن بلا رشلد 11درصلدی، آهلن 
اسلفنجی بلا افزایلش 9درصلدی، شلمش فلوالدی بلا رشلد 8درصلدی، 
افزایلش  بلا  ملس  کاتلد  5درصلدی،  رشلد  بلا  فلوالدی  محصلوالت 
9درصلدی و شلمش طا  بلا رشلد15درصدی هملراه شلد. بدیلن ترتیب 

تولیلد شلمش آلومینیلوم بله 325هلزار تلن،  کنسلانتره سلنگ آهلن 
37.5 میلیلون تلن، گندلله سلنگ آهلن 34.5 میلیلون تلن، آهلن 
اسلفنجی بله 23.3 میلیلون تلن، شلمش فلوالد بله 17.1 میلیلون تلن، 
محصلوالت فلوالدی 11.2میلیلون تلن،  کاتلد ملس 207هلزار تلن و 

شلمش طلا بله 995کیلوگلرم رسلید.

احیا 2۰6 معدن کوچک
طلرح فعال سلازی معلادن کوچک و متوسلط در نقلاط مختلف کشلور، 
بلا هلدف فعلال سلازی معلادن بخلش خصوصلی کله بله دلیلل شلرایط 
داخللی یلا بیلن الملللی نیمله فعلال و یلا تعطیلل شلده انلد، از آذر ملاه 
سلال 97 تعریلف و در سلال 98 عملیاتی شلده اسلت. معلادن کوچک 
و متوسلط بله دلیلل گسلتردگی )98.3% از تعلداد کل معادن کشلور(، 
اشلتغال زایلی و تولیلد دارای اهمیلت بله سلزایی اسلت و ملی تواننلد 
در ایجلاد اشلتغال پایلدار در بخلش معلدن و توسلعه متلوازن کشلور، 
نقش بسلیار مهمی ایفلا کنلد. در ملدت 10 ماه امسلال در راسلتای این 
طلرح، احیلا، فعلال سلازی و توسلعه، 206 معلدن در مناطلق مختللف، 
احیلا و فعال انجام شلده اسلت. ایلن در حالی اسلت کله پیشلتر احیای 
200 معلدن و احلداث 25 واحلد فلرآوری در سلال 99 هدفگلذاری 

شلده بلود.
از ابتلدای سلال جلاری تاکنلون شناسلایی و اولویلت بنلدی 812 معلدن 
انجلام شلده و بلر روی 444 معلدن اقلدام کلینیکلی صلورت گرفتله 
اسلت. در سلال گذشلته 146معلدن در مناطلق کمتلر توسلعه یافتله 

احیلا شلد. 

تقویت صندوق بیمه معدن
بله  معدنلی  هلای  فعالیلت  گلذاری  بیمله سلرمایه  تقویلت صنلدوق 
عنلوان یکلی از نهادهلای حمایتلی کشلور )و زیرمجموعله ایمیلدرو( بله 
منظور توسلعه سلرمایه گذاری هلای خطرپذیلر بخش معلدن و صنایع 
معدنلی کوچلک مقیلاس یکلی از اقداملات مهملی اسلت کله در سلال 
98 عملیاتلی شلده اسلت. افزایلش سلرمایه صنلدوق از 140 میلیلارد 
توملان بله 350 میلیلارد توملان در سلال 98 و رسلیدن بله میلزان 500 

راهربی
در رشد

گزارشی از عملکرد ایمیدرو به 
مناسبت دهه فجر منتشر شد

،،
اشتغال زایی 24800 
نفری از سال 92 تا 

99
افزایش ظرفیت های 

تولید تا 116درصد
کشف 1400 محدوده 

معدنی 
رشد دسته جمعی 
تولیدات معدن و 

صنایع معدنی طی 9 
ماه امسال
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میلیلارد توملان در سلال جلاری نتیجله ایلن اقلدام اسلت. همچنیلن 
حمایلت از ارائه تسلهیات با سلود 4 درصد بلرای متقاضیان اسلتفاده 
از ماشلین آالت معدنلی سلاخت داخلل توسلط صنلدوق بیمله انجلام 
شلده اسلت. عملکلرد صنلدوق بیمله در سلال هلای 97 و 98 بیلش از 
590 میلیلارد توملان اسلت کله معلادل 90 درصلد کل عملکلرد صندوق 
از ابتلدای تاسلیس تلا پایلان سلال 96 اسلت. ) 670 میلیلارد توملان تلا 

پایلان سلال 96 (
همچنیلن طی 10 ملاه امسلال بیمله نامله هایلی بله ارزش 792 میلیارد 
توملان آملاده صلدور شلده اسلت کله بلا احتسلاب 325 میلیلارد تومان 
بیمله نامله هلای صلادره، کل ارزش ایلن بیمه نامه ها تلا پایان سلال 99 

بله بیلش از 1100 میلیلارد توملان می رسلد.

مشارکت با بخش خصوصی
جلب مشلارکت بخلش خصوصی در توسلعه معلادن و صنایلع معدنی 
بله گونله ای کله 42 معلدن بله بخلش خصوصلی واگلذار شلده، طلرح 
هلای الکتلرود گرافیتلی و پترولیلوم کک و تیتانیلوم کهنلوج، معلادن 
آنوماللی شلمالی و میشلدوان و پتلاس خلور و بیابانلک و شلورابه هلای 
تلرود بله شلرکت هلای بلزرگ بخلش، بلرای تکمیلل واگلذار شلده و در 
سلال 98 بیلش از 1700 میلیلارد توملان منابلع جهلت تکمیلل طلرح 

هلای توسلعه از بخلش خصوصلی جلذب شلده اسلت.
ایجاد کنسرسلیوم هلای بلزرگ با مشلارکت بخلش خصوصی بلا هدف 
توسلعه بخلش معلدن و صنایلع معدنلی از جملله شلرکت مدیریلت 
اکتشلاف منابلع معدنلی پایلا بلا هلدف توسلعه اکتشلاف بلا مشلارکت 
بخلش خصوصلی، هلدینلگ سلرمایه گلذاری در منطقله ویلژه خلیلج 
فارس بلا هدف توسلعه فلوالد تلا 10 میلیون تن و کنسرسلیوم سلرمایه 

گلذاری بلا هلدف توسلعه فلوالد تلا سلقف 10 میلیلون تلن در چابهلار

صرفه جویی ارزی بومی سازی
ایمیلدرو از ابتلدای سلال، سیاسلت بوملی سلازی و توسلعه سلاخت 
زیرمجموعله  هلای  شلرکت  از  عملیاتلی  اهلداف  و  ابلاغ  را  داخلل 
دریافلت و پایلش ملی کنلد. طبلق برنامله ریلزی انجلام شلده، بوملی 

سلازی بیلش از 500 میلیلون دالر قطعله و فراینلد تولیلد در سلال 
جلاری انجلام خواهلد شلد کله بلا احتسلاب بوملی سلازی هایلی کله در 
"طرح هلای توسلعه" صلورت می پذیلرد، در سلال جلاری نزدیلک به یک 
میلیلارد دالر صرفله جویلی ارزی ناشلی از بوملی سلازی و توسلعه تلوان 

سلاخت داخلل خواهیلم داشلت.

حمایت از پژوهش و برگزاری 62دوره آموزش 
هزینله هلای آملوزش، پژوهلش و توسلعه فنلاوری ایمیلدرو مشلتمل 
بلر مصوبلات مربوطله مبللغ  213781.3 میلیلون ریلال اسلت. عملکلرد 
پلروژه   19 از  حمایلت  شلامل  فنلاوری  توسلعه  و  پژوهلش  بخلش 
پژوهشلی، 9 پایان نامله  تحصیلات تکمیللی تقاضلا محلور دریافتلی از 
سلامانه سلاتع، حمایلت از 6 همایلش، کتلاب و تامیلن اعتبلار فرآینلد 
حمایلت از پایان نامه هلای تحصیلات تکمیللی بله مبللغ 5000 میلیون 

ریلال اسلت. 
سلتاد  هملکاران  بلرای  آموزشلی  دوره   62 آملوزش  بخلش  در 
تابعله  طرح هلای  و  شلرکت ها  مجتمع هلا،  کارکنلان  سلازمان، 
 / حضلوری)4دوره(  دوره هلای  بلر  مشلکل  کله  شلده  برگلزار 
غیرحضوری)آفایلن)33دوره( / آنایلن)25 دوره(( اسلت بله طلوری 
کله ایلن دوره هلا باللغ بلر 522 سلاعت بلرای 6،866 نفلر فراگیلر بلا 
بلرای کارکنلان  انجلام شلده اسلت.  551،509 نفرسلاعت آملوزش 
معلادن بخلش خصوصلی نیلز 604 دوره آموزشلی بلرای 10262 نفلر 

اسلت. شلده  انجلام  آملوزش  سلاعت  نفلر   192230 بلا  فراگیلر 

رشـد 24درصـدی امتیـاز ممیـزی بهداشـت، ایمنـی، 
 محیـط زیسـت و انـرژی

متوسلط امتیلاز واحدهلای ممیلزی حلوزه بهداشلت، ایمنلی، محیلط 
زیسلت و انلرژی )HSEE( در سلال 98، بله 254 رسلیده اسلت کله 
فراتلر از هلدف برنامله ریلزی شلده )رشلد 20 درصلد( بلوده و در ایلن 
زمینله رشلد 24 درصدی داشلته ایلم. ایلن در حالی اسلت کله از ابتدای 
)سلال95(  تابعله  واحدهلا   HSEE عملکلرد  ممیلزی  برنامله  شلروع 

تاکنلون ایلن رشلد بله 51 درصلد رسلیده اسلت.

،،
پیش بینی صدور 1100 

میلیارد تومان بیمه 
نامه معدنی تا پایان 

99
احیای 206 معدن در 

سال جاری
برنامه دستیابی به 

یک میلیارد دالر صرفه 
جویی ارزی در "تولید" 

و "توسعه"
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ناصـر تقـی زاده مدیـر عامـل و عضـو هیـات مدیـره چادرملـو 
بـا اشـاره بـه اینکـه مسـئولیت اجتماعـی شـرکت ها تکلیفـی اسـت 
کـه آنهـا را مجـاب می سـازد در فضـای کسـب و کار خـود بـه آن 
عمـل کننـد تـا پاسـخگوی انتظـارات جامعـه باشـند، تاکیـد می کنـد 
از طرفـی نبایـد فرامـوش کـرد شـرکت ها، مسـئولیت های بزرگـی 
نیـز در قبـال کارکنـان, سـهامداران, مشـتریان, تأمین کننـدگان, و 
تمامـی ذینفعـان بـر عهـده دارنـد و بایـد نسـبت بـه هـر دو بخـش 

بـه تعهـدات خـود عمـل کننـد.
وی در گفت و گو با عصراقتصاد افزود: در بحران اخیر ناشلی 
از   چادرمللو   صنعتلی  و  معدنلی  شلرکت  کرونلا  بیملاری  شلیوع  از 
اواخلر سلال 1398 همزملان ،  اقداملات آموزشلی بلرای پیشلگیری 
از فراگیلر شلدن ایلن بیماری هلا در واحدهلای HSE   مجتملع هلای 
معدنلی و صنعتلی چادرمللو را آغلاز کلرد و در سلریعترین زملان و 
بلدون فلوت وقلت و بلا نظلارت مدیلران هلر بخلش بلا تشلکیل سلتاد 
مقابلله بلا بحلران اقلدام بله آملوزش ، و تدابیلر ایمنلی و بهداشلتی 

بلرای مقابلله بلا ایلن بیملاری بله صلورت گسلترده ادامله یافلت.
همچنیلن بلا اقداملات سلختگیرانه، همله پرسلنل اعلم از کادر 
رسلمی و نیروهلای پیمانلکاری هنلگام بازگشلت ازمرخصلی و پیلش 
از شلروع کار مللزم بله انجلام آزمایلش خلون و معاینلات پزشلکی 
هسلتند و در صلورت برخلورداری از سلامتی کاملل اجلازه ورود بله 
مجتمع هلا داده  می شلود و چنانچله عایلم ویلروس کرونلا درآنهلا 
مشلاهده شلود بلدون اسلتثناء باهزینله شلرکت، تحلت درملان قلرار 
تیم هلای پزشلکی در هلر دو مجتملع  بله همیلن منظلور  می گیرنلد 
نیلز مکللف شلده اند هزینله  یافتنلد و تماملی پیمانلکاران  اسلتقرار 

درملان پرسلنل و خانلواده آنهلا را متقبلل شلوند. 
مقابلله  بلرای  چادرمللو  اقداملات  دیگلر  از  تقلی زاده  مهنلدس 
شلهر  اضطلراری  نقاهتلگاه  تجهیلز  را  کرونلا  بیملاری  گسلترش  بلا 
ویلروس  بله  مبتلا  بیملاران  قرنطینله  بلرای  تخلت   100 بلا  اردکان 
للوازم  بله  ومجهلز  مکانیلزه  هلای  اکیلپ   15 سلازماندهی  کرونلا، 
و  محللی  سلتادهای  هماهنگلی  بلا  ضدعفونی کننلده  وسلایل  و 
اعلزام ایلن گروه هلا بله شلهرهای اردکان، عقلدا، میبلد، بهابلاد  و 
روسلتاهای مجلاور بلرای ضلد عفونی کلردن اماکلن عموملی هملراه 
بلا ده هلا دسلتگاه تانکر،آمبوالنلس و ماشلین آالت مجهلز به وسلایل 
ضدعفونی کننلده، و هلزاران علدد ماسلک و دسلتکش وتوزیلع آن 

کلرد. عنلوان  عموملی  اماکلن  پاکسلازی  و  شلهروندان  بیلن 
وی گفلت: در مجملوع بیلش از 222 میلیلارد و 700 میلیلون 
ریلال کملک  نقلدی و غیلر نقلدی بلرای مقابلله بلا کرونلا بله مراکلز 
بله منظلور  اردکان  یلزد و شهرسلتان  نظارتلی و پزشلکی اسلتان 
انجام اقدامات پیشلگیرانه و درمان مبتایان، اهدا شلده اسلت.

مدیلر عاملل چادرمللو بلا بیلان اینکله هرسلازمانی ملزم اسلت تا 
در جهت حل مشلکات، مسلائل و بهبود کیفیت زندگی کارکنان، 
محیطلی  زیسلت  و  فرهنگلی   ، اجتماعلی  نیازهلای  برخلی  رفلع  و 
جامعله متاثلر از فعالیتلش  هملت گملارد، افلزود:  شلرکت چادرمللو 
در چارچلوب  تعهلدات خلود  انجلام  بلر  علاوه  اسلت  کلرده  تلاش 
قوانیلن کار نسلبت بله کارکنلان، اعلم از کارگلران و کارشناسلان و 
آنهلا  نیازهلای رفاهلی و اجتماعلی و فرهنگلی  از  مدیلران، بخشلی 
را تامیلن کنلد بطلور نمونله از فروردیلن امسلال تاکنلون بله تماملی 
نوبلت  نفلر( در 3  بلر 7 هلزار  باللغ   ( پرسلنل شلاغل در چادرمللو 
کملک هزینله معیشلت پرداخلت شلده و در نلگاه دراز ملدت نیلز بلا  
تاسلیس شلرکت تعاونلی مسلکن قلرار اسلت بلرای تماملی کارگران و 
کار کنلان  فاقلد مسلکن شلاغل در مجتمع هلای معدنلی و صنعتلی 
در شهرسلتان های اردکان و بهاباد مسلکن مناسلب سلاخته شلود، 
روانلی  آراملش  و  شلغلی  امنیلت  تامیلن  راسلتای  در  اقلدام  ایلن 
کارگلران تاشلگر کله نقلش عملده ای در املر تولیلد واقتصلاد کشلور 

دارنلد انجلام می گیلرد.     
  وی تصریلح کلرد: در عیلن حلال تنهلا در سلال گذشلته باللغ بلر  
240 میلیلارد ریلال حمایلت ماللی چادرمللو بله شهرسلتان اردکان، 
آموزشلی-  علملی  زمینه هلای  در  اجتماعلی  مسلئولیت  راسلتای  در 
بهداشلتی- فرهنگلی- مذهبلی - ورزشلی- محرومیت زدایلی، خدملات 
و فعالیت هلای اجتماعلی کمک هلای باعلوض بله مراکلز  فرهنگلی 
 - - مسلاجد  ورزشلی – صندوق هلای قرض الحسلنه  – هیات هلای 
ملدارس – انجمن هلای خیریله - مراکلز علملی و آموزشلی - کمیتله 
املدام املام خمینلی و سلازمان منابلع طبیعلی اهلدا شلده اسلت . 

مسلئولیت  سلازمان های    : افلزود  ادامله  در  تقلی زاده  ناصلر 
از  پیلش  و  و مشلکات  بلروز معضلات  از  پیلش  متعهلد،  و  پذیلر 
آنکله درخواسلتی از آنهلا شلود بایلد بلر مبنلای اصلول تبییلن شلده 
در دورنملای توسلعه خلود، در برابلر بحرانهلای آتلی کله ممکن اسلت 
اقداملات  و  الزم  پیش بینی هلای  بیانلدازد  مخاطلره  بله  را  جواملع 

گامهای بلند چادرملو در زمینه مسئولیت اجتماعی 

مسئولیت اجمتاعی
 پیرشان توسعه اپیدار

،،
شرکت چادرملو تاش 
کرده است عاوه بر 
انجام تعهدات خود 
در چارچوب قوانین 

کار نسبت به کارکنان، 
اعم از کارگران و 

کارشناسان و مدیران، 
بخشی از نیازهای 

رفاهی و اجتماعی و 
فرهنگی آنها را تامین 

کند
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انجلام دهنلد.  عمللی 
بلر ایلن اسلاس شلرکت چادرمللو بلا اعتقلاد راسلخ در تحقلق 
ایلن املر از جملله ارتقلاء شلاخص های زیسلت محیطی نله تنهلا بلا 
رعایلت الزاملات مصلرح در قانلون  بلرای کاهلش آالینده هلای ناشلی 
از فعالیلت واحدهلای تولیلدی و صنعتلی خلود اقلدام کلرده، بلکله 
را  آتلی  بحران هلای  از  پیشلگیری  بلرای  وظایلف  از  فراتلر  تدابیلری 
نیلز اتخلاذ نملوده اسلت. ازجملله ایلن اقداملات حیاتلی، پیش بینلی 
بحلران آینلده کشلور بله ویلژه مناطلق کویلری در تامیلن آب بلوده 
اسلت. ایلن شلرکت هملراه بلا دو شلرکت گل گهلر و ملس سرچشلمه  
عمللی  بله  اقلدام  پیلش  سلال  چنلد  از  اندیشلانه  دور  تدبیلری  بلا 
سلاختن طلرح شیرین سلازی آب خلیلج فلارس و انتقلال بله مناطلق 
مرکزی ایران از جمله استان یزد و شهرستان اردکان کرده است و 
برای اجرای این طرح عظیم ملی و اسلتراتژیک ،  172 هزارمیلیارد 

ریلال  سلرمایه گذاری پیش بینلی شلده اسلت.   
یکلی دیگلر از اقداملات چادرمللو کله بلا هزینه  بیش از 13 هزار 
میلیلارد ریاللی اجلرا شلده، سلاخت نیلروگاه 500 مگاواتلی سلیکل 
ترکیبلی در شهرسلتان اردکان بلا هلدف تامیلن نیلاز بلرق مصرفلی 
واحد های صنعتی مسلتقر در این منطقه و سلایر مصرف کنندگان 
کشلور بلوده کله بله اتملام رسلیده ودر حلال حاضلر در ملدار شلبکه 
 10 نیلروگاه  یلک  اکنلون  هلم  و  اسلت  گرفتله  قلرار  بلرق  سراسلری 
مگاواتی خورشلیدی نیز در مجاورت نیروگاه سلیکا ترکیبی سلاخته 

و بله زودی بله بهره بلرداری می رسلد.
همچنیلن یکلی از طرح هلای بلزگ و زیلر بنایلی توسلعه بخلش 
و  اردكان  شلهر  فاضلاب  خانله  تصفیله  احلداث  پلروژه  چادرمللو 
انتقلال بخشلی از آن بله مجتملع صنعتلی چادرمللو اسلت. این طرح  
تاثیلر قابلل توجهلی در ارتقلا سلطح بهداشلت سلاکنین شلهر و نیلز 
جلوگیلری از هلدر رفلت آب دارد، ایلن در حاللی اسلت کله چادرمللو 
بلرای اجلرای ایلن طلرح در اردکان مبللغ  1939 میلیلارد ریلال هزینله 
کله  بنایلی  زیلر  پروژه هلای  ایلن  کلرد  فراملوش  نبایلد  اسلت.  کلرده 
منافلع آن بلرای عامله اسلت اقداماتلی فراتلر از وظایلف یلک شلرکت 

صنعتلی اسلت. 
مدیلر عاملل چادرمللو در خصلوص اقداملات زیسلت محیطی 
ایلن شلرکت نیلز گفلت : در مجتملع صنعتلی چادرمللو در اردکان 
یلزد بیلش از 300  هکتلار بلاغ میلوه و 218 هکتلار درختلکاری از 

شلده  ایجلاد  کویلری  شلرایط  در  مقلاوم  و  مثملر  غیلر  گونه هلای 
اسلت. بله دلیلل اسلتفاده از تجهیلزات غبارگیلر و فیلترهلای كیسله 
ای در کارخانه گندله سلازی اردکان میزان ذرات آالینده به شلدت 
کاهلش یافتله و باالتریلن تمهیلدات کاهلش آالیندگلی اتخلاذ شلده 

اسلت. 
وی افلزود: در مجتملع معدنلی هلم باللغ بلر 85 هکتلار فضلای 
سلبز بلا گونه هلای مختللف درخلت و گیاهلان مقلاوم در کویلر ایجلاد 
شلده و بلرای حفلظ حیلات وحلش کویلر نیلز اقداماتلی چلون  ایجلاد 
آبشلخور - سلاخت ابنیله بلرای محیلط بانلان پناهلگاه حیلات وحلش 
دره انجیلر و نلی بلاز- هملکاری در تامیلن نیلروی محیلط بلان منطقله 
-  بهره بلرداری از آب شلور چالله سلاغند و تصفیله آن و جایگزیلن 
بلا آب شلیرین بهابلاد -  اجلرای برنامله جداسلازی زبالله هلای خانگی 
شلامل پسلماندهای آلی ، شیشله و كاغذ )ازمبدا تولید(- اسلتفاده 
از سیسلتم تلر در کارخانجلات فلراوری سلنگ آهلن جهلت کاهلش 
دوره ای  پایش هلای  و  بیرونلی  بله محیلط  غبلار  و  گلرد  ذرات  ورود 

زیسلت محیطی انجلام شلده اسلت.
همچنیلن طلرح  ایجلاد کملر بنلد سلبز در حاشلیه جلاده - عقلدا 
اقلدام داریلم  بله طلول حلدود30 کیلومتلر را در دسلت  اردکان  تلا 
کله تاثیلر قابلل توجهلی در تلطیلف هلوا و زیباسلازی مسلیر خواهلد 
فصللی  آالینده هلای  پایلش  و  بررسلی  بلرای  اینکله  داشلت. ضملن 
شهرسلتان اردکان چادرمللو پیشلگام شلده اسلت و بلا تقبلل هزینله 
کرده ایلم،  درخواسلت  شهرسلتان  مسلئوالن  از  طلرح  ایلن  اجلرای 
کار  آلودگی هلا  منشلا  شناسلایی  هلدف  بلا  خبلره  کارشناسلی  تیلم 

تحقیقاتلی ایلن طلرح را آغلاز کننلد.
اقلدام مهلم دیگلری کله در حلال اجراسلت، سلاخت دی کلینیک 
بهاباد اسلت. این مرکز بهداشلتی به دلیل مجاورت شلهر بهاباد با 
مجتملع معدنلی چادرمللو، برای اسلتفاده پرسلنل و شلهروندان این 

منطقه بسلیار حیاتی اسلت.
مسلئولیت پذیری  سراسلری  اجلاس  در  می شلود  یلادآوری 
الزهلرا  اجتماعلی و اخلاق حرفله ای، کله دی امسلال در دانشلگاه 
برگزار شلد، ضمن  تقدیر از  مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و 
عضو هیات مدیر چادر ملو به پاس خدمات موثر و ارزنده ایشلان 
در ایفلای مسلئولیت اجتماعلی، تندیلس ویلژه ایلن اجلاس نیلز بله 

شلرکت معدنلی و صنعتلی چادرمللو اهلدا شلد.

،،
طرح  ایجاد کمر بند 
سبز در حاشیه جاده 
- عقدا تا اردکان به 

طول حدود30 کیلومتر 
را در دست اقدام 

داریم که تاثیر قابل 
توجهی در تلطیف 

هوا و زیباسازی مسیر 
خواهد داشت
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،،
هدف گذاری طرح 
در سال 99  احیا، 
فعالسازی و توسعه 
200 معدن  بود  در 
حالیکه عملکرد طرح 
در سال 99 خبر از 
احیا، فعالسازی و 
توسعه 206 معدن 
با اشتغالزایی 2602 
نفر و تولید ساالنه 
6902 هزار تن ماده 
معدنی اعم از فلزی، 

غیر فلزی، سنگ 
های تزیینی و مصالح 

ساختمانی دارد

سلال 1399 از سلوی رهبلر معظلم انقلاب اسلامی بلا عنلوان سلالِ 
»جهلش تولیلد« نامگلذاری شلد. رهبلر انقلاب در پیلام نوروزی شلان 
با اشلاره به مسلئله ی رونلق تولیلد اقداملات انجام شلده در ایلن زمینه 
را کافلی ندانسلته و خواسلتار برنامه ریلزی و تلاش حداکثلری از سلوی 
رشلد محسلوس  و  بهبلود  بلرای  جلوان  و مجموعه هلای  مسلئوالن 
مسلئله ی تولیلد داخللی شلدند. بلا توجله بله ادامله بحلران اقتصلادی 
ناشلی از فشلارهای بیلن الملللی به ویلژه تحریلم هلای ظالمانله آمریکا، 
علدم تحقلق پیلش بینلی فلروش نفلت و اختلال در تامیلن بودجله 
ملورد نیلاز کشلور و تاکیلد مقلام معظلم رهبلری بلر اهمیلت تولیلد و 
اشلتغال بلا شلعار جهلش تولیلد، در سلال جلاری نیلز پلروژه طلرح احیا، 
فعلال سلازی و توسلعه معلادن کوچلک مقیلاس در اولویلت طلرح های 

اقتصلاد مقاومتلی قلرار گرفلت.
بله گلزارش روابلط عموملی شلرکت تهیله و تولیلد ملواد معدنلی ایلران، 
در نشسلتی کله بله بهانله فلرا رسلیدن دهله مبلارک فجلر بلا سلید رضلا 
عظیملی؛ مدیلر اجرایلی طلرح احیلاء، فعلال سلازی و توسلعه معلادن 
کوچلک مقیلاس برگلزار شلد، اقداملات و دسلتاوردهای طلرح به شلرح 
زیلر بیلان شلد. بلر اسلاس ایلن گلزارش اقداملات اجرایلی انجلام شلده 
در راسلتای اهلداف طلرح در سلال 99 شلامل شناسلایی و اولویلت 
بنلدی 812  معلدن، انجلام اقلدام کلینیکلی بلر روی 444 معلدن، 
احیلاء، فعلال سلازی و توسلعه 123 معلدن، احیلاء، فعلال سلازی و 
توسلعه 83 معلدن از طریلق انجلام پلروژه هلای زیرسلاخت و حمایت و 

توسلعه 12 واحلد فلرآوری اسلت.
هلدف گلذاری طلرح در سلال 99  احیلا، فعالسلازی و توسلعه 200 
معلدن  بلود  در حالیکله عملکلرد طلرح در سلال 99 خبلر از احیلا، 
فعالسلازی و توسلعه 206 معلدن بلا اشلتغالزایی 2602 نفلر و تولیلد 
سلاالنه 6902 هلزار تلن ملاده معدنلی اعلم از فللزی، غیلر فلزی، سلنگ 

هلای تزیینلی و مصاللح سلاختمانی دارد.
بلر اسلاس ایلن گلزارش اقداملات اجرایلی انجلام شلده در راسلتای 
اهلداف طلرح در سلال 98 شلامل احیلاء و فعلال سلازی 146 معلدن 

از برنامله 150 معلدن طلرح مذکلور ) 97.3 درصلد تحقلق اهلداف(، 
اقداملات کلینیکلی انجلام شلده بلرای 1020 معلدن، شناسلایی 4494 
معلدن غیلر فعلال، بررسلی 2130 معلدن در قاللب 364 پلروژه، انعقاد 
32 تفاهلم نامله شلامل ) 16 تفاهلم نامله سلرمایه گلذاری، 8 تفاهلم 
نامه پژوهشلی و آموزشلی، 6 تفاهم نامله تامیلن مالی، 2 تفاهلم نامه 

مرتبلط بلا توسلعه اسلتارت آپ هلا( ملی باشلد.
مطلرح شلدن پتانسلیل هلای معدنلی بله عنلوان یکلی از منابلع اقتصاد 
بلدون نفت کشلور، شلکل گیری هسلته طلرح بلا حضلور اتلاق بازگانی، 
صنایلع، معلادن و کشلاورزی ایلران ، خانله معلدن و ایجلاد زمینله 
مشلارکت و هم افزایی تشلکل هلای بخلش خصوصی معلدن، آمایش 
بله روز دقیلق و جاملع از معلادن کوچلک مقیلاس کشلور بله تفکیلک 
اسلتانی، ایجلاد شلفافیت و اطلاع رسلانی گسلترده تماملی فعالیلت 
هلا بله منظلور زمینله سلازی فرصلت برابلر بلرای تماملی بنلگاه هلای 
تولیلدی بخلش معلدن، فراهلم شلدن زمینله هدایلت و جلذب سلرمایه 
بخش خصوصلی در بخش معلدن و صنایلع معدنی، تقویلت و تکمیل 
زنجیره تولید ملواد معدنی در کشلور، ایجلاد و ارتقاء شلبکه تخصصی 
بخلش معلدن، افزایلش ارزش افلزوده ملواد معدنلی و حرکلت بله 
سلمت کاهلش خلام فروشلی ملواد معدنلی، توسلعه مناطق روسلتایی 
بلا احیلای معلادن در مناطلق محلروم و اجلرای طلرح بلا اولویلت مناطلق 
کمتلر توسلعه یافتله، ایجلاد زیرسلاخت مناسلب و اطلاع رسلانی بلرای 
ذینفعلان، شناسلایی  مراجعله  و  پذیلرش  نحلوه  و  سلازی  فرهنلگ 
بلرای سلرمایه گلذاران در  و معرفلی فرصلت هلای کوچلک معدنلی 
بخلش هلای مختللف کشلور و توسلعه و ایجلاد اشلتغال در مناطلق 
کمتلر توسلعه یافتله ازجملله دسلتاوردهای طلرح احیلا، فعلال سلازی و 

توسلعه معلادن کوچلک مقیلاس اسلت.
در پایلان در پاسلخ بله ایلن سلئوال کله مهمتریلن دسلتاورد در طلرح 
احیلا چله بلوده اسلت عظیملی اشلاره نملود افزایلش ارزش افلزوده 
محصلوالت معدنلی و توسلعه شلبکه های تخصصلی بخلش معلدن را 

از مهمتریلن دسلتاوردهای طلرح فلوق میتلوان بله شلمار آورد.

 در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقاب صورت گرفت:

تحقق 1۰3 درصدی اهداف طرح احیای 
معادن کوچک مقیاس



شـرکت سیمـان شـرق
G و A سیمـان چاهـهای نفـت و گـاز کـالس
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عرضه هسام رشکت سیمان 
سفید رشق در بورس اوراق 

هبادار هتران در سال 14۰۰
بیـش از نیـم قـرن پیـش درفروردیـن سـال ۱332 شمسـی نخسـتین كارخانـه مولدسـیمان در خراسـان تاسـیس شـد کـه امـروز بـه عنـوان 
قدیمی تریـن کارخانه سـیمان فعـال در چرخـه تولیـد ایـران فعالیت می کند. شـرکت سـیمان شـرق از زیر مجموعه های شـرکت توسـعه سـرمایه 
و صنعـت غدیـر اسـت  کـه شـامل چندیـن شـرکت شـامل: شـرکت سـیمان شـرق بزرگ تریـن تولیدکننـده سـیمان خاکسـتری شـرق کشـور و 
همچنیـن تولیـد آهـک صنعتـی و هیدراتـه - شـرکت فعـال بورسـی بـا نمـاد »سشـرق«، شـرکت فرآورده هـای بتنـی سـیمان شـرق)بزرگترین 
تولیدکننـده بتـن آمـاده و قطعـات بتـی در شـرق کشـور(، شـرکت سـیمان سـفید شـرق)قطب تولیـد سـیمان سـفید در شـرق کشـور بـا باالتریـن 
کیفیـت(،  شـرکت معـادن زغالسـنگ شـرق و شـرکت حمـل و نقـل سـپهر سـیمان مشـهد اسـت. بـه تازگـی ایـن شـرکت اعـام کـرده کـه صـادرات 
بیـش از 2۰۰ تـن سـیمان چـاه نفـت بـه قیمـت هـر تـن24 دالر )درب کارخانـه( توسـط ایـن شـرکت بـه کشـور ترکمنسـتان در آذر را انجـام داده 
اسـت. بـرای بررسـی بـازار سـیمان و شـرایط موجـود در ایـن صنعـت بـا سـید محمدرضـا طباطبایـی معـاون بازاریابـی و فـروش شـرکت سـیمان 

شـرق بـه گفت وگـو نشسـتیم کـه در ادامـه می خوانیـد:

برای توسـعه بازارهـای صادراتی چـه اقداماتی انجـام داده و چه 
دسـتاوردهایی داشـته اید؟

شلرکت سلیمان شلرق با توجه به سلابقه طوالنلی در امر صلادرات 
و شلرایط مناسلب جغرافیایلی و همچنین دسترسلی به امکانلات حمل 
زمینلی و حملل ریللی مناسلب، توسلعه بازارهلای صادراتلی و اسلتفاده 
از فرصت هلای ارزآوری بلرای کشلورمان را هملواره در دسلتور کار قلرار 
داده اسلت. وجلود ظرفیت هلای مناسلب تنلوع بخشلی بله محصلوالت 
و انلواع مختللف بسلته بندی حسلب نیلاز بلازار از جملله دیگلر ملوارد 
تسلهیل کننده املر صلادرات ملورد توجله شلرکت سلیمان شلرق اسلت. 

برخلی از اهلم اقداملات بله شلرح ذیلل اسلت:
اللف- ایجلاد دفتلر فلروش مسلتقیم شلرکت سلیمان شلرق در 

کشلور افغانسلتان و شلهر هلرات.
از طریلق   CIS  ب- تقویلت مشلتریان صادرکننلده کشلورهای 

پیگیلری تأمیلن شلرایط مناسلب حملل ریللی و واگلن حملل.
مجلد  شلرکت  سلیمان  آسلیاب های  ظرفیلت  از  اسلتفاده  ج- 
خلواف بله جهلت نزدیکلی بله مرزهلای خروجلی کشلور به سلمت کشلور 

افغانسلتان بلرای توسلعه بلازار صادراتلی.
د- شلرکت در نمایشلگاه های معتبلر داخللی و خارجی بله جهت به 

جلذب مشلتریان توانمند.
 ه- تعریف ایجاد روابط پایدار با مشتریان صادراتی.

و- پیگیلری مسلتمر از طریلق مراجلع ذیربلط دولتلی در جهلت 
از مرزهلای صادراتلی.  بلار  تسلهیل خلروج و حملل 

،،
شرکت سیمان شرق 
با توجه به سابقه 

طوالنی در امر 
صادرات و شرایط 

مناسب جغرافیایی و 
همچنین دسترسی به 
امکانات حمل زمینی 
و حمل ریلی مناسب، 

توسعه بازارهای 
صادراتی و استفاده 

از فرصت های ارزآوری 
برای کشورمان را 

همواره در دستور کار 
قرار داده است
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آیا برای تولید سـیمان بـا كاركردهای ویـژه برنامه ای داشـته اید؟ 
چه نتیجـه ای حاصل شـده اسـت؟

بصلورت  صادراتلی  بازارهلای  در  حضلور  للزوم  بله  عنایلت  بلا 
مسلتمر قاعدتلاً بایلد سلازمان تولیلد شلرکت بلا انعطاف پذیلری الزم 
و ظرفیت سلازی بتوانلد نیازهلای مشلتریان را البتله نله تنهلا در حلوزه 

صلادرات بلکله در حلوزه بلازار داخلل نیلز تأمیلن کنلد.
 تولیلد و فلروش سلیمان حفلاری چلاه نفلت کاس G کله جلزو 
سلیمان های اسلتراتژیک محسلوب می شلود بلا کاربلری ویلژه در حلوزه 
اکتشلافات نفلت و گاز کله در سلال 1399 نخسلتین محمولله بله 
کشلورهای CIS نیز صلادر شلد، تولیلد و فروش سلیمان آنتی سلولفات 
بلا کاربلری ویلژه در پروژه هلای عمرانلی محیط هلای مرطلوب بله طلور 
خلاص سلفارش های خلوب و جذابلی در خریلد ایلن محصلول واصلل 
شلده اسلت و برنامله تولیلد سلیمان های رنگلی در مجموعله شلرکت 
سلیمان سلفید شلرق از جملله پروژه هلای اجرایلی و در دسلت اجلرا در 
راسلتای تنلوع بخشلی محصلوالت اسلت. الزم بله توضیلح اسلت كله 
هلم اكنلون درخواسلت هملان خریلد محصلوالت ملورد اشلاره در واحلد 

بازاریابلی و فلروش شلركت سلیمان شلرق موجلود اسلت.

رقیـب اصلـی شـما در بازارهـای صادراتـی كـدام شـركت های 
ایـن  بـا  رقابـت  بـرای  برنامـه ای  چـه  هسـتند؟  خارجـی  و  داخلـی 

داریـد؟ شـركت ها 
قاعدتلا شلرکت های سلیمانی داخللی خصوصلاً شلرکتهایی کله 
بالقلوه  ابتدایلی رقبلای  نلگاه  بلا  نزدیلک مرزهلای صادراتلی هسلتند 
شلرکت سلیمان شلرق محسلوب می شلوند املا بله ایلن موضلوع توجله 
شلود كله نلگاه شلركت سلیمان شلرق در ابتلدا هم افزایلی و هماهنگلی 
حداكثلری بلا كارخانجلات داخللی اسلت چلرا كله متفقلاً قلرار اسلت 
شلركت سلیمان شلرق  ملان صلادر شلود. خصوصلاً  سلیمان كشلور 
بلا توجله بله جایلگاه خلاص خلود در منطقله شلرق كشلور بله عنلوان 
بزررگتریلن و بلا سلابقه ترین تولیدكننده سلیمان نیمه شلرق كشلور در 
عیلن حلال و در نلگاه دیگلر تقویلت تلو انمنلدی شلركت از طریلق  تنلوع 
بخشلی بله محصلوالت و افزایلش كیفیلت، افزایلش ظرفیلت تحویلل 
حجلم صادراتلی، جلذب مشلتریان توانمنلد بالقلوه و تعریلف روابلط 
پایلدار بلا ایشلان و غیلره از جملله اهلم برنامله در حلوزه رقابلت در بلازار 

صادراتی اسلت. در حوزه رقبای خارجلی از دو منظر موضلوع را می توان 
نلگاه کلرد اول تأمیلن سلیمان در مناطقلی از کشلورهای همسلایه کله 
عملاً بله دلیلل بلاال بلودن هزینله حملل و نقلل و تعرفله بلاالی واردات از 
ایران به آن کشلورها عملاً امکان تأمین نیسلت به طور خاص قسلمت 
شلمال شلرق افغانسلتان و کشلور ازبکسلتان كله ایلن دسلته از مسلائل 
ً ملواردی اسلت کله بایلد در روابلط سیاسلی و اقتصلادی فی مابین  اصلوال
کشلورها حلل و فصلل شلود. دوم موضلوع بهلای تمام شلده سلیمان 
تولیلدی و کیفیلت اسلت کله از ایلن دو منظلر تولیلدات داخلل کشلور و 
از جملله شلرکت سلیمان شلرق کاملا قابلل رقابلت و دارای برتری هلای 

اسلت. مشلخص 

بـه چـه  بـرای سـال ۱4۰۰  چشـم انداز شـركت سـیمان شـرق 
بـود؟ خواهـد  صـورت 

در افلق سلال 1430 ادامله سیاسلت های قبللی در دسلتور کار 
اسلت. بله طلور مشلخص برنامه ریلزی دقیلق و منسلجم در تنلوع 
بلاال  طریلق  از  درآمدهلای صادراتلی  افزایلش   بخشلی محصلوالت، 
سیاسلت  و  صلادرات  حجلم  افزایلش  و  فلروش  نرخ هلای  بلردن 
و  در سلال های 1398  بخشلی  کله  بازارهلای صادراتلی  در  تثبیلت 
1399 انجلام شلده اسلت و برنامه هلای متنوعلی جهلت سلال 1400 
در ایلن خصلوص وجلود دارد. بله طلوری كله از لحلاظ كملی و حجملی 
اسلتراتژی شلركت حداقلل صلادرات 25% تولیلدات خلود اسلت كله 
سلاالنه برابلر حلدود 500 هلزار تلن بلا ارز آوری حلدود دوازده میلیلون 
دالر می شلود كله نسلبت بله سلال قبلل از آن رشلد بیلش از 20% را 
تجربله خواهلد كلرد.الزم بله توضیح اسلت كه ایلن برنامله ملورد انتظار 
با توجه به بسلترهای مناسلب تولیلد و تحویلل و اقدامات انجام شلده 
و در جریلان حلوزه بازاریابلی و فلروش شلركت سلیمان شلرق كاملل در 

دسلترس و انشلاا... محقلق خواهلد بلود. 
نکتله دیگلری کله الزم بله ذکلر ملی دانلم عرضله سلهام شلرکت 
و  بزرگتریلن  عنلوان  بله  سلرمایه  بلازار  در  شلرق  سلفید  سلیمان 
پیشلرفته تریلن شلرکت تولیلد سلیمان سلفید کشلور اسلت کله بلا 
ظرفیلت سلاالنه 400هزارتلن و بلازا ر صادراتلی بله 15کشلور منطقله 
ای  و فرامنطقله ای و بلا مالکیت 100درصدی شلرکت سلیمان شلرق در 

سلال 1400رقلم ملی خلورد.

،،
 تولید و فروش 

سیمان حفاری چاه 
نفت کاس G که جزو 
سیمان های استراتژیک 

محسوب می شود با 
کاربری ویژه در حوزه 
اکتشافات نفت و گاز 

که در سال 1399 
نخستین محموله به 
کشورهای CIS نیز 

صادر شد
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اقتصـادی  بزرگتریـن بخش هـای  از  یکـی  صنعـت سـاختمان 
کشـور اسـت. ایـن صنعـت پـس از نفـت بـه عنـوان یکـی از صنایـع 
ناخالـص  تولیـد  افزایـش  و  اقتصـادی  رشـد  بـرای  فرصت آفریـن 

مـی رود.  بـه شـمار  اشـتغال زایی  و  داخلـی 
تولیلد فرصت هلای  در  انکارناپذیلر  نقشلی  صنعلت سلاختمان 
سلرمایه گذاری و تولیلد ثلروت و ارزش افلزوده در اقتصلاد دارد. بلا 
توجله بله ارتبلاط تنگاتنلگ سلاخت و سلاز بلا بخش هلای باالدسلت 
و پاییلن دسلت خلود ماننلد فللزات اساسلی و کانی هلای غیرفللزی و 
خدملات املاک و مسلتغات می تلوان بله اهمیت جایلگاه ایلن صنعت 

در اقتصلاد کشلور پلی بلرد. 
بسلیاری از کارشناسلان اعتقلاد دارنلد کله رشلد ارزش افلزوده، 
در  خصوصلی  بخلش  موثلر  حضلور  و  عمرانلی  بودجله   تخصیلص 
صنعلت سلاختمان می توانلد بلر رونلد چرخله  اقتصلادی کشلور تاثیلر 
داشلته باشلد. املروز در کشلور های در حلال توسلعه بیلش از سلی و 
پنلج درصلد فرصت هلای شلغلی بله طلور مسلتقیم و یا غیلر مسلقیم در 

حلوزه صنعلت سلاختمان اسلت.

CIC در  گلروه سلاختمانی  فلرزاد خاطفلی مدیرعاملل شلرکت 
گفت وگلو بلا عصراقتصلاد دربلاره اوضلاع صنعلت سلاختمان در کشلور 
گفلت: بلا توجله بله  تولیلد و عرضله بلدون تناسلب و کارشناسلی های 
الزمله در ایلن صنعلت و همینطلور اتفاقلات اقتصلادی در طلول سلی 
سلال گذشلته، هملواره شلاهد توسلعه به شلکل جهلش قیملت و رکود 

چنلد سلاله و تکلرار جهلش قیملت در ایلن  بلازار بوده ایلم . 
ایلن شلکل از بلازار، فرصلت را از تولیدکننلده بلرای بررسلی تقاضلا 
باتوجله بله شلرایط توسلعه شلهری و همینطلور شلرایط اقتصلادی 
و اجتماعلی مصرف کننلده، می گیلرد و بله ایلن واسلطه همانطلور کله 
شلاهد هسلتیم در صنعت سلاختمان تمرکز روی تولید سلریع و ارزان 
اسلت و فضلای تحقیلق و توسلعه در بخلش تغییلر الگوهلای مصلرف 

ایجلاد نمی شلود. 
اینگونله  را   CIC سلاختمانی  گلروه  شلرکت  اقداملات  خاطفلی 
تشلریح کرد: بلا توجله به اوضلاع کنونلی صنعلت سلاختمان در کشلور، 
ملا در بخلش توسلعه و تحقیلق بلا محوریلت خاقیلت و تحلیلل رفتلار 
مشلتری قصد داریم فضای تقاضلا در شلکل های متفلاوت از تولیدات 

  :CIC مدیرعامل شرکت گروه ساختمانی

خانه های هومشند 
تجربه زیسیت اتزه ای را رقم میزند

،،
امروز در کشور های 

در حال توسعه بیش 
از سی و پنج درصد 
فرصت های شغلی 

به طور مستقیم و یا 
غیر مسقیم در حوزه 

صنعت ساختمان 
است
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فعللی ایجلاد کنیلم کله بله واسلطه آن هلم جذابیلت سلرمایه گذاری 
افزایلش پیلدا خواهلد کلرد هلم فرصتلی بلرای تجللی فکلر و ایده هلای 
نلو آورانله خواهلد بلود و نیلز منجلر بله تلداوم ایلن صنعلت بله شلکل 

پایدارتلری خواهلد شلد.
وی ادامله داد: در بخلش کارآفرینلی دو اقلدام در حلال انجلام 
اسلت. شلرکت در حلال طراحلی الگویلی از جلذب سلرمایه اسلت کله 
بواسلطه آن سلرمایه گذار بلا منابلع ماللی محلدود یلا هرمقلدار کله 
انتخاب شلخص اسلت، فرصلت حضلور در پروژه های خلاص و لوکس 
را خواهلد داشلت کله نتیجله آن بازدهلی باالتلر و سلود بیشلتر اسلت. 
ایلن طلرح دو هلدف را پیگیلری می کنلد. اول بله واسلطه جلذب 
سلرمایه در بخلش خصوصلی و امتیلازات ایلن ملدل از سلرمایه گذاری، 
فرصتلی بلرای اجرایلی شلدن طرح هایلی ایجلاد خواهلد شلد کله در 
شلکل بلازار عرضله و تقاضلای فعللی حتلی فرصلت ارائله نظلری ندارند. 
نفلع  بله  رقابلت  شلکل  تغییلر  باعلث  خاقیلت  فضلای 
مصرف کننلده خواهلد بلود کله در نتیجله فرصت هلای سلرمایه گذاری 

 . شلد  خواهلد  گسلترده تر  حلوزه  ایلن  در 
مدیرعاملل شلرکت گلروه سلاختمانی CIC اظهلار کرد: شلرکت در 
واحلد تحقیلق و توسلعه بله دنبلال شلکل هایی از پروژه هلای عمرانلی 
اسلت کله علاوه بلر جللب رضایلت سلرمایه گذار ایرانلی، تولیلدات 
عمرانلی درجهلت ایجلاد فضاهلای موللد در جلذب نیلروی انسلانی و 

همینطلور توسلعه زیلر سلاخت خدماتلی کشلور پیلش بلرود. 
وی دربلاره معملاری سلازه های ایلن شلرکت نیلز گفلت: تولیلدات 
طراحلی  ملدرن«  و  »صمیملی  کللی  مفهلوم  دو  بلا  ملا   مسلکونی 

. ند می شلو
اسلتفاده از گیلاه بله عنلوان یلک ابلزار و عنصلر اصللی در فضاهای 
سلاختمان بلرای ملا در تولیلدات مطلرح بلوده اسلت و قصلد داریلم 
سلازه هایی داشلته باشلیم کله در اسلتفاده از این ایده پیشلرو باشلند.

هوشمندسلازی سلاختمان بله قصلد ایجلاد نهایلت هماهنگلی در 
اجلزای مختللف سلاختمان بلا سلاکنان و همینطلور بله خدمت گرفتلن 
تکنوللوژی در جهلت ایجلاد فضلای صمیملی بلرای سلاکنان، اسلتفاده 
اینکله سلاختمان انسلان را درک کنلد،  بلرای  از هلوش مصنوعلی، 
می توانلد تجربله زیسلتی جدیلد و منحصلر بله فلردی را بلرای سلاکنان 

رقلم بزنلد . 
خاطفلی بلا تاکید بلر للزوم توجله بله پیشلرفت صنعلت سلاختمان 
در کشلور افلزود: تخصصی تلر شلدن ایلن حلوزه باعلث رشلد ملداوم بلا 
چشلم انداز پایلدار و موللد خواهلد بلود. اسلتفاده از ابزارهلای نظارتلی 
و کنترللی به قلد کفایت نیسلت. ایجلاد فضای رقابلت از طریلق فرصت 
ارائله ایده هلای نلو و پیشلرو، رونلد جلذب سلرمایه در ایلن بخلش را 
پایلدار و متلداوم خواهلد کلرد. حضلور سلرمایه پایلدار در هلر صنعتلی 
نویلد رشلد و شلکوفایی آن صنعلت خواهلد بلود. از آنجلا که سلاختمان 
و محلل سلکونت ارتبلاط مسلتقیم و باانفصاللی بلا امنیلت، رضایلت و 
آراملش انسلان دارد، واضلح اسلت کله رشلد و پیشلرفت ایلن صنعلت 

چله تاثیلری در کیفیلت زندگلی خواهلد داشلت.
مدیرعاملل شلرکت گلروه سلاختمانی CIC بلا اشلاره بله ضلرورت 
حمایلت از ایلن صنعلت گفلت: حمایلت از صنعلت سلاختمان بلا توجله 
بله اهمیلت آن در اقتصلاد کشلور اهمیلت بسلزایی دارد. بزرگتریلن 
حمایلت از ایلن صنعلت، جلوگیلری از ورود بانک هلا و بنگاه هلای بزرگ 
سلرمایه و انبوه سلازان بله شلکل هایی کله املروز شلاهد هسلتیم، 
اسلت چلرا کله هیلچ ایلده نوآورانله و هیلچ نیلروی بلا انگیلزه و خاقلی، 
تلوان رقابلت و فرصت آفرینلی، بلا ایلن شلکل از رقابلت را نخواهلد 

. داشلت 
آنچله مطلرح اسلت، پلرورش دادن نیلروی انسلانی پویلا و پیشلرو 
در ایلن بخلش اسلت کله تنهلا بلا ایجلاد فرصلت بلرای ارائله و تولیلد در 

فضلای رقابلت بلرای  بخلش خصوصلی املکان پذیلر اسلت. 

،،
هوشمندسازی 
ساختمان به 

قصد ایجاد نهایت 
هماهنگی در اجزای 
مختلف ساختمان با 
ساکنان و همینطور 

به خدمت گرفتن 
تکنولوژی در جهت 

ایجاد فضای صمیمی 
برای ساکنان، استفاده 

از هوش مصنوعی، 
برای اینکه ساختمان 
انسان را درک کند، 

می تواند تجربه زیستی 
جدید و منحصر به 

فردی را برای ساکنان 
رقم بزند
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تولیـد  بـه  اقـدام  خوزسـتان  اکسـین  فـوالد  متخصصـان 
ورق هـای API محیـط تـرش کردنـد و بـا توجـه بـه شـرایط تحریـم 
تـوان خـود را در تولیـد ورق API سـرویس تـرش کـه تـا قبـل از ایـن 
۱۰۰درصـد نیـاز کشـور بـه صـورت واردات تأمیـن می شـد، اثبـات 

کـرد.
مدیرعاملل شلرکت فلوالد اکسلین خوزسلتان در گفت وگلو بلا 
عصراقتصلاد در رابطله بلا اهمیلت تولیلدات ایلن شلرکت گفلت: ایلن 
شلرکت تولیدکننلده ورق هلای عریلض فلوالدی و عملیلات حرارتلی 
 شلده در خاورمیانله اسلت و بله هلم دلیلل ایلران جلز 10 کشلور دارای 
فنلاوری تولیلد ورق عریلض فلوالدی در دنیلا اسلت. ایلن شلرکت در 
سلال  88 با هلدف اتصلال زنجیلره فلوالد و نفت بله بهره برداری رسلید 
و هم اکنلون تولیدکننلده ورق هلای API  و آلیلاژی خلاص محیلط تلرش 

و شلیرین ملورد نیلاز صنایلع نفلت، گاز و پتروشلیمی اسلت. 
امیلن ابراهیملی دربلاره پلروژه گلوره بله جاسلک نیلز گفلت: ایلن 
مجموعله صنعتلی بلا هملکاری زنجیلره ای از شلرکت های فوالدسلاز و 
لوله سلاز، توانسلته تماملی مراحلل تولیلد ایلن محصلول اسلتراتژیک 
داخلل کشلور  در  اسلت  لولله  و  ورق  اسللب،  تولیلد  کله شلامل  را 
بومی سلازی کنلد و بله همیلن دلیلل نقلش بسلیار مهملی را در پلروژه 

عظیلم خلط لولله گوره_جاسلک ایفلا کلرده اسلت.
افلزود: شلرکت  اکسلین خوزسلتان  فلوالد  مدیرعاملل شلرکت 
فلوالد اکسلین خوزسلتان تنهلا تولیدکننلده ورق هلای عریلض فلوالدی 
و عملیلات حرارتلی شلده تلا علرض چهلار و نیلم متلر بلوده و مشلابه این 
مجموعله، فقلط 10 کارخانله در دنیلا وجلود دارد. ایلن شلرکت در تولید 
ورق هلای عریلض فلوالدی در صنایلع مختللف، بله یکلی از شلرکت های 
مطلرح خاورمیانله تبدیلل شلد و محصلوالت آن بله کشلورهای عملان، 
قطلر، آذربایجلان و علراق صلادر می شلود و قلادر اسلت سلاالنه حلدود 
550 هزارتلن ورق API و آلیلاژی خلاص ملورد اسلتفاده در صنعلت 

نفلت و گاز تولیلد کنلد.
این شلرکت با توجله بله توانمنلدی خلود از سلال 92 فعالیت های 
ویلژه بازاریابلی در حلوزه نفلت و گاز را دنبلال کلرد و پلس از اخلذ 
گواهینامله و اسلتانداردهای الزم، موفلق بله ثبت نلام خلود در لیسلت 
مللی  تأمین کننلدگان )VENDOR LIST( مشلتریان مطلرح صنایلع 

نفلت و گاز و پتروشلیمی شلد.
او ادامله داد: ورق و لوله هلای فلوالدی پروژه هلای بلزرگ مللی 
نفلت، گاز و پتروشلیمی کشلور طلی سلالیان گذشلته از طریلق واردات 
تامیلن می شلدند و از ایلن حیلث، تولیدکننلدگان داخللی سلهم بسلیار 
ناچیلزی در اجلرای ایلن پروژه هلا داشلتند. بلا آغلاز تحریم هلا و تشلدید 
آن، واردات ورق و لوله هلای فلوالدی بلا چاللش مواجله و در نهایلت 
متوقلف شلد. در ایلن شلرایط، تنهلا راه اجلرای پروژه های عظیلم نفت، 
گاز و پتروشلیمی توجله بله تولیدکننلدگان داخللی بلود. در ایلن میلان، 
شلرکت فلوالد اکسلین خوزسلتان بلا هلدف تولیلد ورق هلای فلوالدی 
ملورد نیلاز در صنعلت نفلت و گاز تشلکیل شلد کله طلی یکلی دو سلال 
اخیلر بلا توجله بله اجلرای پلروژه خلط لولله نفتلی گوره-جاسلک، بلار 

دیگرنگاه هلا بله سلمت ایلن شلرکت معطلوف شلده اسلت.
به همیلن دلیلل متخصصلان فلوالد اکسلین خوزسلتان بلا نظارت 
مسلتقیم وزارت نفلت اقلدام بله تولیلد ورق هلای API محیلط تلرش 
کردنلد و خوشلبختانه پلس از بررسلی های انجلام شلده ملورد تاییلد 

قلرار گرفلت و منجلر بله قلرارداد تولیلد انبلوه ایلن محصلول شلد.
فلوالد  شلرکت  توانمندی هلای  دربلاره  همچنیلن  ابراهیملی 
بله  بلا توجله  پلروژه گلوره بله جاسلک گفلت:  بلا  اکسلین در رابطله 
سیاسلت های وزارت نفلت مبنلی بلر حداکثلر اسلتفاده از ظرفیت های 
موجلود داخلل کشلور و رفلع نیلاز صنعلت نفلت و گاز و قطع وابسلتگی 
بله واردات ورق هلای API  و بلا توجله بله تحریم هلا و همچنیلن تکمیلل 

زنجیلره تولیلد و پتانسلیل بلاالی شلرکت فلوالد اکسلین خوزسلتان در 
تولیلد و تامیلن ورق لوله هلای API تفاهم نامله سله جانبله فی مابیلن 
شلرکت فلوالد مبارکله اصفهلان، شلرکت فلوالد اکسلین خوزسلتان 
و شلرکت لوله سلازی اهلواز منعقلد و مقلرر شلد تلا 350هلزار تلن 
ورق سلرویس تلرش پلروژه گلوره بله جاسلک از سلوی شلرکت فلوالد 
اکسلین خوزسلتان تامیلن شلود. ایلن دسلتاورد عظیلم، نقلش مهملی 
را در خودکفایلی صنعلت نفلت و گاز کشلور در بخلش خطلوط لولله بله 

هملراه داشلته اسلت.
او افلزود: از سلویی بلا توجله بله شلرایط تحریملی بلا حمایت هلای 
وزیلر نفلت بلرای بومی سلازی در حلال حاضر فلوالد اکسلین تلوان خود 
را در تولیلد ورق API سلرویس تلرش کله تلا قبلل از ایلن 100درصلد نیاز 

کشلور بله صلورت واردات تأمیلن می شلد؛ اثبلات کلرد.
ایلن طلرح راهبلردی و مللی بلا هلدف انتقلال یلک میلیلون بشلکه 
نفلت خلام سلبک و سلنگین صادراتلی در روز از گوره بله پایانه جاسلک 
و ذخیره سلازی نفت خلام و صلادرات آن ازطریلق پایانه جدید جاسلک 
اسلت کله بلا مشلارکت سله مجموعله فلوالد اکسلین، شلرکت فلوالد 
مبارکله اصفهلان و لوله سلازی اهلواز تولیلد لوله هلای ایلن پلروژه در 

کشلور کاملا بومی سلازی شلده اسلت.
مدیرعاملل شلرکت فلوالد اکسلین خوزسلتان دسلتاوردهای فنلی 
ایلن شلرکت در پلروژه جاسلک را اینگونله توصیلف کلرد: بلا توجله بله 
اینکه رسلالت اصلی شلرکت فوالد اکسلین خوزسلتان تولیلد ورق های 
ملورد مصلرف در صنایلع انتقلال نفلت و گاز بلوده و بعضلا ملواد اولیله 
ملورد نیلاز وارادتلی بلوده اسلت، للذا بلا جلسلات متعلدد فنلی و جللب 
مشلارکت شلرکت های فلوالد مبارکله اصفهلان و لوله سلازی اهلواز، 

تولید ورق های API گایم 
دیگر در بویم سازی از سوی 

فوالد اکسین

،،
متخصصان فوالد 
اکسین خوزستان 
با نظارت مستقیم 

وزارت نفت اقدام به 
 API تولید ورق های
محیط ترش کردند 
و خوشبختانه پس 
از بررسی های انجام 
شده مورد تایید قرار 

گرفت و منجر به 
قرارداد تولید انبوه این 

محصول شد
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ماهشلهر و صفلا، بومی سلازی سلاخت ایلن محصلول اسلتراتژیک از 
زنجیلره ملواد اولیله تلا مراحلل نهایلی تولیلد لولله، بلرای اولیلن بلار در 

کشلور صلورت گرفتله اسلت.
او اظهلار کلرد: همچنیلن تولیلد انبلوه ورق هلای تلرش علاوه بلر 
نمایلش تلوان تولیلد محصلوالت کیفلی در شلرکت، آزملون سلختی 
جهلت بررسلی آملاده بله کاری سیسلتم بلود کله ایلن مهلم نیز بلا تاش 
و توانمنلدی کلیله متخصصلان شلرکت فلوالد اکسلین محقلق شلد. 
بلا توجله بله نیازمنلدی ایلن پلروژه بله انجلام آزمون هلای خوردگلی، 
و  تاسلیس  خوردگلی  آزمایشلگاه  شلرکت،  فنلی  مدیلران  تلاش  بلا 
راه انلدازی شلد و کلیله تسلت های خوردگلی در شلرکت فلوالد اکسلین 

خوزسلتان قابلل انجلام شلد.
وی بله رضایلت کارفرما اشلاره کرد و گفت: شلرکت فوالد اکسلین 
خوزسلتان در راسلتای تولیلد ورق هلای مربوطه به ایلن پلروژه موفق به 
اخلذ گواهلی تاییلد کیفلی سلاخت ورق هلای عریلض سلرویس تلرش 
جهلت تولیلد ورق و لوله هلای مدنظلر شلرکت مهندسلی توسلعه نفلت 

شلد.
در همیلن بخلش، بازرسلی و حفاظلت فنلی شلرکت مهندسلی و 

توسلعه نفلت ایلران بلا ارسلال نامله ای ضملن تقدیلر از شلرکت فلوالد 
اکسلین خوزسلتان در بله ثملر رسلاندن یکلی از طرح هلای عظیلم مللی 
کشلور در حلوزه نفلت، گلزارش ارزیابلی تلوان تولیلد فلوالد اکسلین 
و اقداملات اصاحلی انجلام شلده در فراینلد تولیلد اسللب و ورق در 
مجتملع فلوالد مبارکه و شلرکت فلوالد اکسلین خوزسلتان با مشلارکت 
شلرکت مهندسلی و توسلعه نفلت در راسلتای تولیلد ورق سلرویس 
تلرش ملورد سلنجش قلرار گرفتله اسلت کله بنابلر گواهینامه هلای 
صلادره توسلط بلازرس شلخص ثاللث بلرای ورق و لوله هلای تولیلدی از 
 API آن بلر مبنلای طلرح کیفلی توافلق شلده منطبلق بلر اسلتانداردهای
 NACE TM0177 و NACE TM0284 و NACE MR0175 5 45 وL

ملورد تاییلد بلوده اسلت.
همچنیلن شلرکت فلوالد اکسلین خوزسلتان در تولیلد ورق هلای 
شلیرین ملورد مصلرف در صنعلت گاز نیلز بله یکلی از شلرکت های 
مطلرح خاورمیانله تبدیلل شلده و بله بللوغ رسلیده و در حلال انجلام 
مهلم  پروژه هلای  در  اکسلین  محصلوالت  اسلت.  خلود  تعهلدات 

گیلرد. قلرار  اسلتفاده  ملورد  نیلز می توانلد  بین الملللی 

اپسخگوی پروژه های 
بین امللیل هستیم

مدیرعامـل شـرکت مهندسـی و توسـعه نفـت نیـز در رابطـه 
تسـت های  گفـت:  اکسـین خوزسـتان  فـوالد  فعالیـت شـرکت  بـا 
تخصصـی بـر روی محصـوالت اکسـین بـرای پـروژه گـوره بـه جاسـک 
نشـان داد کـه محصـوالت اکسـین نـه تنهـا در پروژه هـای داخلـی 
بلکـه در پروژه هـای مهـم بین المللـی نیـز می توانـد مـورد اسـتفاده 

گیـرد. قـرار 
تلورج دهقلان در ادامله دربلاره ایلن پلروژه گفلت: طلرح گلوره بله 
جاسلک یلک طلرح انتقلال نفلت بله فاصلله 1000کیلومتلر از منطقله 
گلوره بله جاسلک اسلت کله بخلش اصللی ایلن طلرح تامیلن لولله بله 

مقلدار 380 هلزار تلن و فاصلله 1000کیلومتلر اسلت.
مدیرعاملل شلرکت توسلعه نفلت افلزود: بلا توجله بله اینکله ایلن 
پلروژه بلرای تامیلن لوله هلای انتقلال نفلت محیلط تلرش اسلت در 
گذشلته لولله و یلا ورق آن از خلارج از کشلور وارد می شلد، املا در ایلن 
طلرح این علزم بله وجلود آملد کله هلم از ظرفیت هلای داخللی اسلتفاده 
کنیلم و باالتلر از آن توانمنلدی داخللی را بوجلود بیاوریلم. ایلن نلگاه 
همزملان شلد بلا تحریم هلای خلارج از کشلور و ایلن رویکلرد را تقویلت 
کلرد و تهیله تختلال، ورق و لولله آن بله طلور کاملل در داخلل از کشلور 
اسلت و امروز به لطلف خلدا و تلوان داخللی 750 کیلومتلر از ایلن طرح 

را اجلرا کرده ایلم.
دهقلان بله اسلتراتژیک بلودن ایلن پلروژه اشلاره کلرد و افلزود: 
پلروژه گلوره بله جاسلک بله چنلد دلیلل جلز پروژه هلای بسلیار مهلم 
کشلور اسلت؛ یکلی اینکله در بحلث رقابتلی کله در منطقله وجلود دارد 
و متاثلر از وضعیت هلای ژئوپولیتیکلی، سیاسلی و اقتصلادی اسلت 
و بحلث نفلت کله در منطقله نقلش مهملی دارد. ایلن پلروژه باعلث 

می شلود تلا از بقیله رقبلا عقلب نمانیلم.
او در ادامله اظهلار کلرد: بحلث دیگلر توسلعه جنلوب شلرق کشلور 
از نظلر توسلعه ظرفیت هلای موجلود اسلت کله پلروژه را از نظر توسلعه 
زیربنایلی متمایلز می کنلد و موضلوع دیگلر ایلن اسلت کله صفلر تلا صلد 
ایلن پلروژه در بدتریلن شلرایط تحریلم در داخلل از کشلور و توسلط 
ایجلاد  در  آن  تاثیلر  و همچنیلن  افتلاد  اتفلاق  داخللی  شلرکت های 

اشلتغال در کشلور اسلت.
مدیرعاملل شلرکت متلن در ادامله بله نقلش فلوالد اکسلین در 
ایلن پلروژه اشلاره کلرد و گفلت: شلرکت فلوالد اکسلین ویژگلی منحصلر 
بفلردی دارد کله بلا توجله بله اینکله نیلاز بله تامیلن ورق هلای سلرویس 
تلرش در داخلل کشلور بله وجلود آملد باعلث شلد تلا ایلن توانمنلدی 

تثبیلت شلود .
فلوالد  بلا دوسلتانمان در  کله  املروز  را شلکر  افلزود: خلدا  وی 

اکسلین در ارتبلاط هسلتیم شلاهد رونلق و جهلش تولیلد در ایلن 
شلرکت هسلتیم و وضلع ایلن شلرکت از حاللت رکلود بله حالتلی پویلا 
و مسلتحکم تبدیلل شلده اسلت. بلا چشلم اندازی کله املروز مدیریلت 
و کارکنلان ایلن شلرکت ترسلیم کرده انلد بی شلک در آینلده شلاهد 
طی کلردن مراحلل باالتلری از رونلق تولیلد و صنعلت در ایلن شلرکت 

بلود. خواهیلم 
دهقلان همچنیلن بلا اشلاره بله کیفیلت ملورد تائیلد محصلوالت 
کیفیلت محصلوالت  نظلر  از  افلزود:  پلروژه  ایلن  در  اکسلین  فلوالد 
اکسلین در پلروژه گوره بله جاسلک در واقلع کیفیلت محصلوالت با یک 
سلری تسلت های تخصصلی سلنجیده می شلود کله تملام تسلت های 
و  انجلام  تلرش  محیط هلای  و  جاسلک  بله  گلوره  پلروژه  نیلاز  ملورد 
محصلول فلوالد اکسلین ایلن آزمایشلات را پلاس کلرده اسلت و در 
واقلع ملا را بله ایلن نتیجله رسلاند کله محصلوالت تولیلدی اکسلین نله 
تنهلا می توانلد پاسلخگوی پلروژه مهلم داخللی باشلد بلکله می توانلد در 

پروژه هلای بین الملللی ملورد اسلتفاده قلرار گیلرد.
مدیرعاملل شلرکت مهندسلی و توسلعه نفلت در پایلان گفلت: ملا 
نیلز در راسلتای فرمایشلات مقلام معظلم رهبلری در حمایلت از تولیلد 
داخلل و سیاسلت های وزارت نفلت حداکثلر سلعی خلود را خواهیلم 
کلرد تلا نیازمندی هلای خلود را از شلرکت های توانمنلد داخللی مثلل 

فلوالد اکسلین کله امتحلان خلود را پلس داده اسلت، تامیلن کنیلم.

،،
تمام تست های مورد 
نیاز پروژه گوره به 

جاسک و محیط های 
ترش انجام و محصول 

فوالد اکسین این 
آزمایشات را پاس 

کرده است و در واقع 
ما را به این نتیجه 

رساند که محصوالت 
تولیدی اکسین نه تنها 

می تواند پاسخگوی 
پروژه مهم داخلی 

باشد بلکه می تواند در 
پروژه های بین المللی 
مورد استفاده قرار 

گیرد
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مراسـم افتتاح خانـه فرهنـگ کاردر فوالد هرمـزگان با حضـور مدیرکل 
اداره کار تعـاون و رفاه اجتماعـی ، مدیرعامل و معاونان شـرکت فوالد 

هرمـزگان در محل شـرکت فـوال هرمـزگان برگزار شـد .
در ایلن مراسلم مهنلدس فلرزاد ارزانلی مدیرعاملل فلوالد هرملزگان 
ضملن تبریک ایلام الله دهله فجلر و والدت با سلعادت حضلرت فاطمه 
الزهلرا )س( و روز زن و روز مادرگفلت :  حلدود 8 درصلد فلوالد ایلران 
را تولیلد ملی کنیلم و امیلدوارم کله بلا ایجلاد طرحهلای توسلعه ای فوالد 
در اسلتان هرملزگان ، ایلن اسلتان بله قطلب سلوم فلوالد ایلران تبدیلل 
شلود. وی بلا تاکیلد بلر اهمیلت ایمنلی و سلامتی کارکنلان در فلوالد 
هرملزگان گفلت : از ابتلدای همله گیلری ایلن بیملاری ، فلوالد هرملزگان 
در راسلتای حفلظ سلامتی کارکنلان و خانلواده هلای محتلرم آنهلا 
اقداملات قابلل توجهلی را انجلام داده اسلت . شلیفت بنلدی کارکنلان 
، توزیلع اقلام بهداشلتی بیلن کارکنلان و خانلواده هلای آنهلا ، علدم 
حضلور کارکنلان دارای بیملاری زمینله ای در محلل کار بلا پرداخلت 
حقلوق بصلورت کاملل  ، ضلد عفونلی کلردن معابلر وسلرویس هلای 
ایلاب ذهلاب ، راه انلدازی سلامانه غربالگلری آنایلن و انجلام تسلت 
هلای تشلخیص کرونلا در محلل شلرکت،  گوشله ای از فعالیلت هلای 
فلوالد هرمزگان در جهلت حفظ سلامت کارکنلان و خانواده هلای آنها 
می باشلد کله بله تبلع آن جامعله شلهری بندرعبلاس نیلز از آن منفعت 

خواهلد بلرد
ارزانلی در ادامله تعمیلرات اساسلی سلالیانه واحلد احیلا مسلتقیم 
فلوالد هرملزگان که ملاه پیلش انجلام شلد را یکلی از بلی نظیرتریلن این 
تعمیلرات در نوع خلود دانسلت وگفت:توانسلتیم با بکارگیلری حدودا 
170 هلزار نفلر سلاعت نیلروی انسلانی و در حالیکله بلا بیملاری کوییلد 
19 نیلز مواحله بودیلم ، بلا برنامله ریلزی دقیلق در واحلد HSE  و انجلام 
تسلتهای کرونلا و مدیریلت افلراد، ایلن فعالیلت گسلترده و عظیلم را به 

نحلو مطللوب بله پایلان برسلانیم .
ایلن  فعالیلت  تریلن  العلاده  املا خلارق  فلوالد هرملزگان  مدیرعاملل 
شلرکت در پنلج ملاه گذشلته را کسلب 4 رکلورد متواللی تولیلد تختلال 
دانسلت و اظهلار داشلت : بلا تملام ایلن محدودیلت هلا ، توانسلتیم بلا 
برنامله ریلزی و تلاش شلبانه روزی  در پنلج ملاه چهلار بلار رکلورد تولیلد 
تختلال را بهبلود ببخشلیم و جلا دارد از کلیله هملکاران کله بلا یلک کار 
گروهلی و همدللی ایلن رکوردهلا را بله ثبلت رسلاندند تقدیلر و تشلکر 

نمایلم .
مهنلدس ارزانی بلا اشلاره به سلرمایه های انسلانی سلازمان هلا گفت : 
سلرمایه هلر شلرکت کارکنلان آن هسلتند ملا هیلچ وظیفله ای مهمتلر و 
باالتلر از آملوزش ، پلرورش و تربیلت نیلروی انسلانی نداریلم .بلی شلک 

تلاش ملا در ایلن راه منجلر بله تحلول در جامعله خواهد شلد .
مدیرعاملل فلوال هرملزگان بلا بلی اثلر خوانلدن تحریلم هلا گفلت : ملا  
توانسلتیم بلا اتخلاذ اسلتراتژی هلای مناسلب ضملن تامیلن نیلاز داخلل 
و رعایلت قوانیلن و مقلرررات ، صلادرات محصلول خلود را نیلز انجلام 

دهیلم . 
وی تحریلم هلا را باعلث شلکل گیلری نهضلت بومی سلازی دانسلت که 
در للوای آن جوانلان متخصلص ایلن ملرز و بلوم توانسلتند بسلیاری از 
نیلاز هلای صنایلع را مرتفلع نماینلد و اظهلار داشلت: .فلوالد هرملزگان 
بلا همیلن رویکلرد و بلا تشلکیل دپارتملان بوملی سلازی اقداملات قابلل 
توجهلی در حلوزه بوملی سلازی انجلام داده اسلت تلا آنجلا کله اخیلرا 
رئیلس هیلات عاملل ایمیلدرو از اقداملات انجلام شلده در حلوزه بوملی 

سلازی درایلن شلرکت تقدیرکلرده اسلت.
فلوالد  اجتماعلی  هلای  مسلئولیت  بله  اشلاره  بلا  ارزانلی  مهنلدس 
هرملزگان گفلت : تمام تلاش ملا این اسلت کله در حلد تلوان و در چهار 

چلوب قوانیلن سلازمان در ایلن حلوزه مشلارکت داشلته باشلیم.

مدیر کل اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان هرمزگان:

 فوالد هرمزگان مناد فرهنگ کار است
هرجا ما از صنعت حرکت می بینم ،  فوالد هرمزگان در آنجا حضور دارد ،،

مدیرعامل فوالد 
هرمزگان:  با تمام 

این محدودیت ها ، 
توانستیم با برنامه 

ریزی و تاش شبانه 
روزی  در پنج ماه چهار 
بار رکورد تولید تختال 

را بهبود ببخشیم
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 ارزانلی اشلاره ای نیلز بله حسلاب هلای بانکلی فلوالد هرملزگان داشلت 
و تصریلح کلرد : فلوالد هرملزگان هیلچ حسلاب بانکلی در شلهر و یلا 
اسلتان دیگلر بله غیلر از اسلتان هرملزگان و شلهر بندرعبلاس نلدارد و 
تملام پرداختهلای قانونلی و مالیاتهلا بله اداره مالیات اسلتان و در شلهر 

بندرعبلاس انجلام ملی شلود .
وی بلا اشلاره بله اینکله تولیلد تختلال جلوتلر از برنامله پیلش ملی رود 
گفلت : در بحلث تولیلد تختلال  1.5 درصلد از برنامله تولیلد باالتلر و 
در تولیلد آهلن اسلفنجی 7 درصلد از میلزان تولیلد سلال قبلل باالتلر 

. هسلتیم 
وی همچنیلن خبلر خوبلی بلرای ذینفعلان شلرکت داشلت و گفلت 
: طلرح توسلعه زیلر سلقف فلوالد هرملزگان در حلال اجلرا اسلت کله 
بلا اتملام آن  از 1 میلیلون 500 هزارتلن تختلال بله 2 میلیلون تختلال 

. خواهیلم رسلید 
ارزانلی در ادامله گفلت : ایلن طلرح توسلعه توسلط کارکنلان متخصلص 
فلوالد هرملزگان و بلا هملکاری شلرکت هلای داخللی و بلا هزینله فلوالد 

هرملزگان انجلام خواهلد شلد 
در ادامله هلادی ابراهیملی مدیلر کل کار تعلاون و رفلاه اجتماعلی 
اسلتان، شلرکت فلوالد هرملزگان ضملن تقدیلر و تشلکر از مدیلران 
هلای  حلوزه  همله  در  را  ایلن شلرکت  هرملزگان،  فلوالد  کارکنلان  و 
تخصصلی ، فرهنگلی اجتماعلی و ورزشلی پیشلتاز دانسلت وگفلت : 
ملا در برخلی از سلازمانها خانله فرهنلگ کار را ایجلاد ملی کنیلم تلا 
فرهنلگ کار را توسلعه بدهیلم وللی در برخلی از سلازمان هلای دیگلر 
ملی بینلم کله آن سلازمان نملاد فرهنلگ کار اسلت . فلوالد هرملزگان 
یکلی ازهملان سلازمانهایی هسلت کله فرهنلگ کار بله خوبلی در آن 
پیلاده شلده اسلت و نمونه آن ضلرب المثلل معروف هسلت که مشلک 

آن اسلت کله ببویلد نله آنکله عطلار بگویلد .
مدیلر کل اداره تعلاون، کار و  رفلاه اجتماعلی بلا اشلاره بله نقلش 
سلرمایه هلای انسلانی در سلازمان هلا گفلت :  وضعیلت تولیلد و 
فعالیلت هلای شلما بله خوبلی نشلان ملی دهلد کله فرهنلگ کار در ایلن 
شلرکت جلاری اسلت . املکان نلدارد ملا سلرمایه اجتماعلی نداشلته 
باشلیم و بتوانیلم سلرمایه هلای اقتصلادی و انسلانی را بله کار ببریلم 
.چلون مهمتریلن عاملل قلوام دهنلده و رشلد دهنلده سلرمایه هلای 
اقتصلادی ، طبیعی و انسلانی ، سلرمایه اجتماعی اسلت و نشلانه های 
سلرمایه هلای اجتماعلی همیلن ملواردی اسلت کله در فلوالد هرملزگان 

  ، تولیلد  رادر  اجتماعلی خلودش  ایلن سلرمایه  آن هسلتیم  شلاهد 
کاهلش حلوادث و در افزایلش بهلره وری نیلروی کار نشلان ملی هلد .

ابراهیملی تاکیلد کلرد : مجملوع ایلن عواملل تشلکیل دهنلده یلک 
شلرکت پیشلتاز و رو بله رشلد اسلت کله نتایلج آن، هلم زندگلی افلراد و 
در تولیلد نملود دارد . وی اظهلار داشلت : درایلن شلرایط سلختی کله در 
کشلور شلاهد آن هسلتیم عملکرد این شلرکت بسلیار مطللوب و قابل 
تقدیلر اسلت و ایلن نشلان از توجله مدیریلت عاملل ایلن مجموعله بله 
مسلائل مختللف فرهنگلی و اجتماعلی ملی باشلد و بایسلتی بله شلما 

دسلتمریزاد گفلت .
مدیلر کل اداره تعلاون، کار و  رفلاه اجتماعلی  اسلتان هرملزگان خاطلر 
یلا عملکلرد خلوب  نشلان کلرد : فلوالد هرملزگان در سلالهای قبلل 
خلود توانسلته اسلت رتبله هلای ممتلاز جشلنواره هلای کارگلر نمونله 
و  فرهنلگ کار را  بدسلت آورد و اکنلون نیلز از فرصلت اسلتفاده ملی 
کنم  و ایلن خبر را بدهلم که فلوالد هرملزگان در ارزیابی کمیتله داوران 
جشلواره امتنلان کله از کارگلران و کارآفرینلان نمونله تقدیلر می شلود ، 
رتبله اول را در حلوزه کارگلر نمونله کسلب کلرده اسلت  و کارگلر نمونله 
بخلش صنعلت کشلور از شلرکت فلوالد هرملزگان معرفلی خواهلد شلد  

کله ایلن مایله افتخلار بلرای اسلتان هرملزگان ملی باشلد.
 وی در ادامله گفلت : ایلن موفقیلت هلا در کنلار حضلور شلرکت فلوالد 
هرملزگان در مناسلبتها و مراسلمهای مختللف  در حلوزه خانله هلای 
فرهنلگ ، در حلوزه مراکلز همیلار کارکنلان ، کسلب عنلوان کارفرملای 
دوره  اولیلن  میزبانلی   ،98 سلال  در  اسلتان  محلور  سلامت  برتلر 
مسلابقات کبلدی در سلال 98 ، اعلزام تیلم های ورزشلی به مسلابقات 
مختللف ورزشلی و اینکله هرجا ملا از صنعلت حرکتی ملی بینلم ،  فوالد 
هرملزگان در آنجلا حضلور دارد کله ایلن نشلان دهنلده توجله مدیلر 
عاملل محتلرم مجموعله بله ایلن مسلائل اسلت  کله جلای تقدیلر دارد .

مدیلرکل کار تعلاون و رفلاه اجتماعلی هرملزگان بلا اشلاره بله فعالیلت 
هلای ورزشلی کارگلری و مهیلا شلدن ظرفیلت هلای بسلیار خلوب در 
حلوزه ورزش کارگلری اسلتان هرملزگان تصریلح کلرد : فلوالد هرملزگان 

درحلوزه ورزش کارگلری بسلیار خلوب عملل کلرده اسلت .
وی خاطلر نشلان کرد:حضلور فلوالد هرملزگان باعلث شلکوفایی سلایر 
بخشلهای اسلتان شلده اسلت و فرصتهلای شلغلی کله بلرای اسلتان 
فراهلم نملوده اسلت همله نشلان از حرکلت خلوب و رو بله رشلد ایلن 

شلرکت ملی باشلد .

،،
فوالد هرمزگان در 

سالهای قبل یا عملکرد 
خوب خود توانسته 

است رتبه های ممتاز 
جشنواره های کارگر 

نمونه و  فرهنگ کار را  
بدست آورد
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ملروری بلر رونلد توسلعه صنعتلی نشلان می دهلد کله بیلش از 
پنلج دهله از نظلام برنامه ریلزی توسلعه در ایلران می گلذرد. بلا بررسلی 
اولیلن برنامله توسلعه اقتصلادی، اجتماعلی و فرهنگلی کله در سلال 
1327 )برنامله هفلت سلاله( تدویلن شلده اسلت، می تلوان دریافلت کله 
محورهلای اساسلی برنامله توجله بله زیرسلاخت های ملورد نیلاز توسلعه 
در کشلور بلوده اسلت. در ایلن برنامله کله از سلال 1327 تلا 1333 ادامله 
داشلته اسلت، برنامله مشلخص و روشلنی در ملورد صنعلت دیلده 

نمی شلود. در آن زمان بلرای این که صنعت در اولویت باشلد، بسلترهای 
الزم فراهلم نشلده بلود. در آن برنامله، اجلرای چنلد طلرح بلزرگ دولتلی 
بلا مشلارکت خارجلی نیلز ملورد تأکیلد قلرار گرفتله بلود. چهلره اقتصلادی 
جامعله نیلز اقتصلاد کشلاورزی بلود و بخلش زیلادی از جمعیلت در 
روسلتاها زندگلی می کردنلد. در برنامله هفلت سلاله دوم کله از سلال 
1334 تلا 1340 طلول کشلید، اسلتراتژی توسلعه صنعتلی مغفلول مانده 
بود، زیرا ملواردی که در برنامه هفت سلاله اول ارائه شلده بلود، به دلیل 
عدم تجربله، کمبود امکانلات، فقلدان نظلام برنامه ریلزی و حتلی فقدان 
نظلام سلاماندهی، هدایت و نظلارت دچلار مشلکات اجرایی شلده بود؛ 

للذا بیلن عملکلرد و برنامله مغایرت هلای اساسلی وجلود داشلت.
بعلد از برنامله دوم، نظلام برنامه ریلزی کشلور بله نظلام برنامه ریزی 
پنلج سلاله کله از سلال 1341 تلا 1345 ادامله داشلت، تبدیلل شلد. در آن 
زملان، راهبردها و سیاسلت های توسلعه صنعتی مشلخص شلد. دولت 
بلا ایجلاد برخلی از زیرسلاخت های توسلعه ای، بله ایلن نتیجله رسلید کله 
باید بخش صنعلت تقویلت شلود. عملده کاری را کله برنامه ریلزان انجام 
دادنلد، ایلن بلود کله به واسلطه درآمدهلای نفتلی، سلرمایه گذاری های 
دولتلی بله شلدت رشلد یافلت. در ایلن برنامله بلود کله »سلازمان نواحلی 
صنعتلی« بله منظلور برنامه ریلزی و اجلرای طرح هلای مربلوط بله نواحلی 
صنعتی در مرداد سلال 1343 ایجاد شلد. در برنامه های چهارم و پنجم، 
جهلش نسلبتاً مناسلبی در سلرمایه گذاری و ایجلاد واحدهلای صنعتلی 

شلکل می گیلرد.
در سلال 1347 )برنامه چهارم(، »سلازمان صنایع کوچلک و نواحی 
صنعتلی ایلران« بلا هلدف توسلعه صنایلع کوچلک و بهبلود وضلع آن و 

کملک بله سلرمایه گذاران تشلکیل شلد.
در سلال 1362 پلس از ایجلاد تغییلرات در نظلام صنعتلی کشلور، 
»سلازمان صنایلع کوچلک و نواحلی صنعتلی ایلران« بلا تماملی وظایلف در 
وزارت صنایلع ادغام شلد و به منظور ایجاد هماهنگی و اسلتفاده مطللوب از 
امکانات شهرک های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه 
خدمات ضروری برای متقاضیلان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون »شلرکت 
شلهرک های صنعتی ایران« بله تصویب رسلید. نزدیک بله دو دهه »شلرکت 
شلهرک های صنعتی« نسلبت به ایجاد بیلش از 400 شلهرک صنعتلی اقدام 
نملود و در ابتدای برنامه سلوم، پلس از ادغلام وزارتخانه های صنایلع و معادن 
سابق، »سازمان صنایع کوچک« تشکیل شد، ولی در سلال 1384، وظایف 
اجرایلی آن بله شلرکت شلهرک های صنعتلی ایلران سلپرده شلده و عملاً 
»سلازمان صنایلع کوچلک و شلهرک های صنعتلی ایلران« از شلهریور 1384 
فعالیلت خلود را آغلاز کلرد و در نهایلت بلر اسلاس مصوبله شلماره 469/877 
ملورخ 1390/1/17 مجللس شلورای اسلامی، »سلازمان صنایلع کوچلک و 
شلهرک های صنعتلی ایلران« به عنلوان »سلازمان توسلعه ای« تعییلن شلد.

اجرای پروژه های زیست محیطی در شهرك ها و 
نواحی صنعتی كشور

ظرفیلت  بله  فاضلاب  تصفیه خانله  ملدول   228 از  بهره بلرداری   
163423 مترمكعلب در روز )٦0 میلیلون مترمكعلب در سلال( در 189 

شلهرك و ناحیله صنعتلی بلا 23939 واحلد صنعتلی متصلل
 در دسلت سلاخت بلودن تصفیه خانله فاضلاب در 13 شلهرك و 
ناحیله صنعتلی و درحلال طراحلی بلودن تصفیه خانله فاضلاب در 23 

شلهرك و ناحیله صنعتلی
 بهره برداری از شبکه فاضاب در ٢٨7 شهرك  و ناحیه صنعتی

 بهره بلرداری از 70 سلامانه اسلتفاده مجلدد از پسلاب در شلهرك ها 
و نواحلی صنعتلی

 انجلام طلرح مطالعلات كملی و كیفلی پسلماندها در ٥٤ شلهرك و 

صنعتلی ناحیله 
 انجام پروژه  ارزیابی زیست محیطی در 218 شهرك و ناحیه صنعتی

14001 در تصفیه خانه هلای فاضلاب  ایلزو  41 سلامانه  اسلتقرار   
صنعتلی نواحلی  و  شلهرك ها 

 بهره بلرداری از 266 ایسلتگاه  بلا 298 خلودرو آتلش نشلانی در 
صنعتلی نواحلی  و  شلهرك ها 

 بهره بلرداری از 45 مرکلز بهداشلتی بلا 17 آمبوالنلس در شلهرك ها و 
نواحلی صنعتلی

 وجلود 8/2 میلیلون اصلله نهلال درخلت کاشلته شلده، 8/5 میلیلون 
اصلله نهلال درختچله  دائملی، 274 هکتلار گل کاری و چملن کاری، 
11599 هکتار فضلای سلبز، 13043 کیلومتر اجلرای آبیلاری قطره ای و 

169 هکتلار بوسلتان صنعتلی در شلهرك ها و نواحلی صنعتلی

كارانمه رشكت مادر تخصیص سازمان 
 صنایع كوچك و هشرك های صنعیت ایران

)ISIPO( ات اپیان آذر سال 1399
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برنامه های حمایتی صنایع كوچك و متوسط
 شناسلایی 526 خوشله صنعتلی، اجلرای 15 پلروژه و اتملام 182 
پلروژه امكان سلنجی توسلعه خوشله ای، مطالعله شلناختی 5 پلروژه 
و پیاده سلازی 32 پلروژه توسلعه خوشله ای در دسلت اجلرا و اتملام 110 

پلروژه توسلعه خوشله ای
 )SPX( پیاده  سلازی پروژه توسلعه نظلام مبلادالت پیمانلكاری فرعلی 
در 10 اسلتان و ایجلاد سلامانه تخصصلی ثبلت اطاعلات پیمانلكاران 
صنعتلی و كارفرمایلان بلا حضلور حلدود 1600 پیمانلكار و كارفرملای 
صنعتلی، آملوزش و تیم سلازی 715 نفلر نیلروی متخصلص، اجلرای 
 14 انعقلاد  و  پیمانلكاران  توانمندسلازی  و  حمایتلی  برنامله   500

تفاهم نامله هملكاری بلا كارفرمایلان بلزرگ مللی
 بهره بلرداری از 38 مركلز خدملات فنلآوری و كسلب و كار و اسلتقرار 
596 مشلاور ارائه کننلده خدملات کسلب و کار بلا اشلتغال 3674 نفلر

 شناسلایی 1089 واحلد صنعتلی مسلتعد و كملك بله دانش بنیلان 
شلدن 516 واحلد صنعتلی )اسلتقرار 488 واحلد صنعتی در شلهرك ها 

و نواحلی صنعتلی(
 ایجلاد و راهبلری 15 فلن بلازار منطقله ای در راسلتای تأمیلن نیازهلای 
فنلآوری صنایلع، نفلوذ فنآوری هلای نویلن در آن هلا، بهبلود فرآینلد 
مبلادالت فنلآوری و ارتقلا خدملات در ایلن حلوزه، شناسلایی 1024 
نیلاز و رفلع 273 نیلاز فنآورانله بلا مجملوع فلروش 2120 میلیلارد ریلال 

محصلوالت دانش بنیلان و انتقلال دانلش فنلی
 راه  انلدازی مركلز مبادلله فنلآوری ایلران و كلره جنوبلی و برنامه ریلزی 
بلرای اقلدام مشلابه بلا سلایر كشلورها در جهلت توسلعه هملکاری 
بنگاه هلای كوچلك و متوسلط و اهلداف اقتصلادی و تجلاری فی مابیلن 
یافتله صنعتلی در راسلتای هم افزایلی  ایلران و كشلورهای توسلعه 
ناشلی از اشلتراک فنلآوری، نلوآوری و سلرمایه گذاری های مشلترک

 289 فی مابیلن  محلور  فنلآوری  رودرروی  نشسلت   8 برگلزاری   
بنلگاه کوچلک و متوسلط منجلر بله انعقلاد 97 تفاهم نامله هملکاری 
مشلترک، 110 بازدیلد سلایت و امضلای 4 قلرارداد مبادلله فنلآوری

 بهره بلرداری از 6 شلهرك فنلآوری بلا هلدف ایجلاد زیرسلاخت های 
ارتقلا  و  فنلآوری  توسلعه  منظلور  بله  افلزاری  نلرم  و  سلخت افزاری 
واحدهلای  از  حمایلت  صنعتلی،  واحدهلای  پذیلری  رقابلت  تلوان 
نتایلج  تجاری  سلازی  كارآفرینانله،  ایده هلای  دانش بنیلان،  و  فنلآور 
تحقیقلات و همچنیلن بسلتر مناسلب تحقیلق و توسلعه و تسلهیل 
فعالیلت متخصصلان و محققلان و اسلتقرار 222 مشلاور، واگلذاری و 
بهره بلرداری از 21 آزمایشلگاه، 27 واحلد تحقیلق و توسلعه و 47 واحد 

تولیلدی فنلآور 
 ایجلاد كلینیلك خدملات كسلب و كار بله منظلور توانمندسلازی 
ارائله  سلامانه  راه انلدازی  و  متوسلط  و  كوچلك  كارهلای  و  كسلب 
 eservice.isipo.ir خدملات كلینیكلی در درگاه خدملات الكترونیكلی
بلا حضلور 855 مشلاور تأییلد صاحیلت شلده در 10 گلروه خدملات 
و 1500 قلرارداد ثبلت شلده، ارائله خدملات کلینیکلی در سلامانه بله 
ارزش 21/2 میلیلارد توملان و 7/1 میلیلارد توملان حمایلت صلورت 

فتله گر
تولیلد پوشلاك در  اجلرای طلرح مللی توسلعه  بلرای  برنامه ریلزی   

روسلتایی مناطلق 
 اعطلای 3746 میلیلارد ریلال تسلهیات بله 1699 طلرح و واحلد 

صنعتلی كوچلك و متوسلط از محلل طرح هلای وجلوه اداره شلده
 معرفلی 252 واحلد صنعتلی و پذیلرش 19 واحلد صنعتلی بلرای 
برخلورداری از املكان تأمیلن ماللی SMEهلا از بلازار بلورس از طریلق 

فرابلورس در   SME شلركت های  معاملات  تابللوی 
 راه انلدازی مجلدد 9806 واحلد صنعتلی بله بهره بلرداری رسلیده 

نفلر اشلتغال 176021  بلا  غیرفعلال 
 معرفلی و صلدور بیلش از 1272 فقلره ضمانت نامله بله ارزش 7109 
میلیلارد ریلال بلرای بهره منلدی واحدهلای صنعتلی از خدملات صندوق 

ضمانلت سلرمایه گذاری صنایلع کوچلک
 تأمیلن ماللی زنجیلره تأمیلن بنگاه هلای كوچلك و متوسلط بله ارزش 
1498 میلیلارد ریلال از طریلق سلامانه كشلوری كسلب و كار بله كسلب 

و كار )سلككوك(
برگلزاری   ،)LMS( مجلازی  آملوزش  تخصصلی  سلامانه  ایجلاد   
الكترونیكلی  و  حضلوری  به صلورت  آموزشلی  دوره   38829
منظلور  بله  صنعتلی  واحدهلای  شلاغان  از  نفلر   959066 بلرای 
كارشناسلی،  كارآفرینلی،  مدیریتلی،  زمینه هلای  در  توانمندسلازی 

مهارتلی و همچنیلن هملكاری بلا دانشلگاه ها و مراكلز آموزشلی بله 
كوچلك صنایلع  آموزشلی  نیازهلای  شناسلایی  منظلور 

 برگلزاری 3881 تور صنعتی بلرای 88443 نفلر از مدیلران واحدهای 
صنعتلی بله منظلور تبلادل تجربیلات موفلق، انتقلال فنلآوری، آشلنایی 
بلا عواملل موفقیلت واحدهلای صنعتلی، خریلد ملواد اولیله مشلترك، 
خریلد محصلوالت و عقلد تفاهم نامله هملكاری فنلی و مهندسلی بلرای 

بهبلود تولیلد
 معرفلی و صلدور 6810 بیمه  نامله خلاص صنایلع كوچلك بلا قیملت 
ارزان و بلا درنظلر گرفتلن ویژگی هلا و نیازهلای SMEهلا بلرای تسلهیل 
تولیلد  امنیلت و كاهلش ریسلك  افزایلش ضریلب  از طریلق  تولیلد 

صنایلع كوچلك كشلور بلا هملكاری شلركت سلهامی بیمله ایلران
 حمایت از برگلزاری 92 رویداد اسلتارتاپی در سراسلر كشلور و احصا 
و شناسلایی 311 ایلده برتلر بله منظلور تقویلت ایده هلای نلو و خلاق در 

زمینله توسلعه SMEهلا
و مطالعاتلی در حلوزه صنایلع  پژوهشلی  از 650 طلرح    حمایلت 

صنعتلی شلهرك های  و  كوچلك 
 حمایلت از 1028 پایان نامله دانشلجویی در مقاطلع كارشناسلی 
و  علملی  همکاری هلای  توسلعه  و  دكتلری  فلوق  و  دكتلری  ارشلد، 
پژوهشلی بیلن دانشلگاه ها و صنعلت و اسلتفاده از پتانسلیل های 

SMEهلا مسلائل  حلل  راسلتای  در  دانشلگاه ها  توجله  قابلل 
 حمایلت از بله بهره بلرداری رسلیدن 36 مركلز ارتقلا مهلارت فنلی و 
حرفله ای در شلهرك ها و نواحلی صنعتلی و نظلارت بلر عملكلرد آن هلا 
بلا هلدف ارائله آموزش هلای تخصصلی کارگلران در جلوار واحدهلای 
صنعتلی و تربیلت نیلروی انسلانی ملورد نیلاز واحدهلای صنعتلی و 

ی لیلد تو
 انعقلاد 38 تفاهم نامله داخلی بلا سلازمان ها و نهادهلای مختلف به 
منظلور گسلترش همكاری هلا و اسلتفاده بهینله از منابلع، ظرفیت هلا 
و امكانلات موجلود آن هلا بلا هلدف تسلهیل ارائله خدملات بلهSME ها

در  شلركت  بلرای  صنعتلی  واحلد   43611 حضلور  از  حمایلت   
خارجلی و  داخللی  نمایشلگاه های 

 جللب سلرمایه گذاری 231 سلرمایه  گذار خارجلی بلا سلرمایه گذاری 
3/1 میلیلارد دالر و اشلتغالزایی 18660 نفلر در شلهرك ها و نواحلی 

صنعتلی
 حمایلت از 61 طلرح پیلش املكان سلنجی جلذب سلرمایه گذاری 

رجلی خا
 فعالیلت 1060 واحلد صنعتلی صادراتلی بلا صلادرات سلاالنه 14/2 

میلیلارد دالر در شلهرك ها و نواحلی صنعتلی
 شناسلایی و رتبه بنلدی 22 شلركت مدیریلت صلادرات )EMC( بلا 

206/7 میلیلون دالر صلادرات در شلهرك ها و نواحلی صنعتلی
بلا 437/2  كنسرسلیوم صادراتلی   68 ممیلزی  و   72  شناسلایی 

صنعتلی نواحلی  و  شلهرك ها  در  صلادرات  دالر  میلیلون 
 انعقلاد 32 تفاهم  نامله هملكاری بلا كشلورهای مختللف بله منظلور 
توسلعه همكاری هلای بین الملللی فی مابیلن صنایلع كوچك و متوسلط

 برگلزاری 8 دوره آموزشلی و اعلزام 176 نفلر از مدیلران واحد هلای 
صنعتلی به كشلور آلمان بلرای آشلنایی با بلازار آلملان، یافتلن بازارهای 
جدیلد، ایجلاد روابلط بلنلد ملدت بلا شلركت های آلمانلی و توسلعه 
روابلط اقتصلادی بیلن دو كشلور بلا هملكاری انجملن همکاری هلای 
بین الملللی آلملان )GIZ( منجلر بله عقلد قلرارداد باللغ بلر 180میلیلون 

یلورو

،،
شناسایی 526 خوشه 

صنعتی، اجرای 15 
پروژه و اتمام 182 
پروژه امكان سنجی 
توسعه خوشه ای، 

مطالعه شناختی 5 
پروژه و پیاده سازی 
32 پروژه توسعه 

خوشه ای در دست 
اجرا و اتمام 110 پروژه 
توسعه خوشه ای از 
جمله دستاوردهای 

سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی 

ایران بوده است
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ایلن شلركت طلی هفلت سلال حیلات دوللت تدبیلر و امیلد كله 
در حصلار محدودیلت هلای فزاینلده ناشلی از تحریلم هلای یكجانبله 
غلرب رقلم خلورده، افلت و خیزهلای فراوانلی را تجربه كرده اسلت؛ با 
ایلن وجلود پایبنلدی بله دو اصلل خودبلاوری و تكیله بلر تلوان داخللی 
باعث شلد تا این شلركت بار دیگر بتواند همچون گذشلته با قامتی 
افراشلته از سلیاب حلوادث بیلرون آیلد و بلا برنامله ریزی دقیق، این 
ارتقلای فعالیلت هلای  بلرای رشلد و  بله فرصتلی  شلرایط بحرانلی را 
در  فعلال  خصوصلی  هلای  شلركت  تعاللی  و  نفلت  صنعلت  داخللی 

عرصله نفلت و گاز كشلور بلدل سلازد.
شلركت ملی نفت ایران به منظور تحقق اهداف تعریف شلده 
در سلند چشلم انلداز توسلعه، دسلتیابی بله حداكثلر تولیلد صیانتلی 
اولویلت  بله عنلوان  را  میادیلن مشلترک-  بلا محوریلت  گاز-  و  نفلت 
کاری خلود قلرار داده اسلت و اسلناد چشلم انلداز خلود را بلر مبنلای 
همیلن اولویلت تنظیلم کلرده اسلت؛ دسلتیابی بله ایلن هلدف علاوه 
بلر اینکله نویدبخلش فردایلی تلازه در عرصله تعاملات بیلن الملللی 
اسلت، فصل نوینی را در توسلعه فعالیت های اقتصادی و سیاسلی 

ایلن ملرز و بلوم ملی گشلاید.
چشلم انلداز توسلعه ای صنعلت نفلت كشلورمان، هدف گلذاری 
بلرای افزایلش ظرفیلت تولیلد روزانله بله 4,7 میلیلون بشلکه نفلت، 
1.3 میلیلارد مترمکعلب گاز و 1.1 میلیلون بشلکه مایعلات و میعانلات 
گازی را در افق های فراروی برنامه پنجساله ششم توسعه ترسیم 
کلرده اسلت و بلر همیلن مبنلا از ابتلدای آغاز بله کار دولت دوازدهم، 
افزایلش ظرفیلت تولیلد بلا اولویلت میدان هلای مشلترک نفلت و بله 
ملوازات آن افزایلش ضریلب بازیافلت از میدان هلای نفلت و گاز بله 

عنلوان 2 برنامله راهبلردی شلرکت مللی نفلت ایلران معرفلی شلد.
بلر ایلن اسلاس مقلرر شلد تلا  تماملی میلدان هلای مشلترك تلا 
پایلان دوللت دوازدهلم تعییلن تکلیلف شلوند. توسلعه میلدان هلای 
مشلترک بله عنلوان اولویلت اول کاری شلرکت مللی نفلت ایلران در 
حاللی مطلرح ملی شلود کله ایلن شلركت بله عنلوان بلازوی تولیلد و 
توسلعه صنعلت نفلت تاكنلون توانسلته اسلت بله بخلش عملده ای 
از اهلداف خلود در حلوزه میلدان هلای مشلترك گازی پلارس جنوبلی، 
در  گازی  و  نفتلی  مشلترك  میادیلن  و  كارون  غلرب  نفتلی  میادیلن 

حلوزه فراسلاحلی جامله عملل بپوشلاند.
از سلوی دیگلر، مطالعلات انجلام شلده روی میدان هلای نفتلی 
و گازی ایلران، نویدبخلش ایلن واقعیلت اسلت کله املکان افزایلش 
ذخایلر نفتلی ایلران بله میلزان حداقلل 10 درصلد طلی سلال هلای آتلی 

وجلود خواهلد داشلت.
پتانسلیلی کله بلا گشلایش هلای علملی و پژوهشلی و اعتملاد به 
توانمنلدی شلركت هلای داخللی در حلوزه افزایلش ضریلب برداشلت، 

نگاهی به دستاوردهای شركت ملی نفت ایران در دولت های یازدهم و دوازدهم،

»تدبیر و امید«

در رشكت میل نفت ایران 
ماندگار شد ،،

مطالعات انجام 
شده روی میدان های 
نفتی و گازی ایران، 

نویدبخش این 
واقعیت است که 

امکان افزایش ذخایر 
نفتی ایران به میزان 
حداقل 10 درصد طی 
سال های آتی وجود 

خواهد داشت

شركت ملی نفت ایران، به عنوان سردمدار تولید نفت و گاز در كشور، نقش كلیدی در توسعه 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كشورمان بازی می كند و از همین روی بخش مهمی از اهداف توسعه ای و 

اقتصادی ایران بر مبنای فعالیت های انجام شده در این شركت بزرگ ملی تعریف شده است.
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سلهم صنعلت نفلت ایلران را از خلوان گسلترده منابلع هیدروکربوری 
جهلان بیشلتر ملی کند.

ایلن شلركت طلی دوللت هلای یازدهلم  ایلن میلان عملكلرد  در 
دالللت  عرصله  ایلن  در  هلای چشلمگیری  موفقیلت  بلر  دوازدهلم  و 
ملی كنلد كله بلا وجلود تنگناهلا و فشلارهای یكجانبله غلرب در دوره 
پسلابرجام و محدودیلت هلای ناشلی از سلنگ انلدازی در صلادرات 
نفلت و گاز تلا تهیله و تامیلن تجهیلزات اساسلی صنعلت نفلت ایلران 
و جلوگیلری از انجلام هملكاری هلای مشلترك در انتقلال دانلش و 

فنلاوری و بسلیاری از ملوارد دیگلر، حاصلل شلده اسلت.
بله طلوری كله تنهلا در حلوزه پلارس جنوبلی، بلا تعییلن تكلیلف 
فلاز 11 و اتملام بخلش فراسلاحل فازهلای 13 و 14 در سلال گذشلته، 
گازی  بلزرگ مشلترك  میلدان  ایلن  گانله  فازهلای 28  توسلعه  رونلد 
بله سلرانجام رسلیده و راه بلرای دسلتیابی بله ظرفیلت تولیلد روزانله 
یكهلزار میلیلون مترمكعلب گاز در كشلور هملوار شلده اسلت. دوللت 
تدبیلر و امیلد در ملدت حیلات خلود اجلرا و تكمیلل 18 فلاز متعلارف 
 2.5 افزایلش  بله  املر  ایلن  كله  سلاخته  محقلق  را  جنوبلی  پلارس 
برابلری ظرفیلت تولیلد گاز از بزرگتریلن میلدان مشلترك گازی جهلان 

انجامیلده اسلت.
در عیلن حلال بلا آغلاز رسلمی عملیلات احلداث خلط لولله انتقال 
پایانله  احلداث  عملیلات  آغلاز  همچنیلن  و  جاسلک  بله  گلوره  نفلت 
صادراتی نفت خام در منطقه مکران كه در راسلتای تبدیل جاسلك 
بله پایانله مهلم صادراتلی در كشلور صلورت گرفتله اسلت، راه بلرای 

توسلعه همه جانبه میادین نفتی مشلترك در غرب كارون باز شلده 
و قلرار اسلت اولیلن محمولله نفلت ایلران تلا پایلان امسلال از پایانله 

جدیلد جاسلك صلادر شلود.
در  جنوبلی  پلارس  نفتلی  الیله  توسلعه  طلرح  اول  فلاز  افتتلاح 
خلام  نفلت  تولیلد  ظرفیلت  برابلری  پنلج  افزایلش  و  یازدهلم  دوللت 
و  امیلد  و  تدبیلر  دوللت  در  كارون  غلرب  مشلترك  هلای  میلدان  از 
همچنیلن دسلتیابی بله ظرفیلت 400 هلزار بشلكه ای تولیلد نفلت در 
این میادین، دیگر اقدامات شلاخص در حوزه میدان های مشلترك 
بلوده اسلت كله در عملل بله تعهلد تعییلن تكلیف تماملی میدان های 
مشلترك گازی و نفتلی تلا پایلان دوللت دوازدهلم انجلام شلده اسلت.

در حلوزه اكتشلاف نیلز طلی همیلن ملدت شلاهد دسلتاوردهای 
همچنیلن  و  مینلو  نفتلی  میلدان  كشلف  ایلم؛  بلوده  توجهلی  قابلل 
بشلكه  میلیلارد   53.3 ذخیلره  بلا  آوران؛  نلام  نفتلی  بلزرگ  میلدان 
نفلت درجلا؛ بله هملراه كشلف میلدان بلزرگ گازی ارم با ذخیره 540 
میلیلارد مترمكعلب گاز درجلا عاملل موثلری در ارتقلای رتبله ایلران در 
جامعله جهانلی بلوده اسلت؛ بله طلوری كه این اكتشلافات رتبه ایران 
را بله جایلگاه نخسلت اكتشلاف منابلع هیدروكربلوری در سلال 2019 
ارتقلا داده اسلت كله در تنگنلای تحریلم هلای غلرب، بسلیار قابلل 

توجله و تاملل برانگیلز اسلت.
آنچله در ادامله ملی آیلد، گزیلده ای از مهمتریلن دسلتاوردهای 
شلركت مللی نفلت ایلران در دوللت تدبیلر و امیلد اسلت كله بلا وجلود 

تماملی محدودیلت هلای ناشلی از تحریلم محقلق شلده اسلت.

،،
كشف میدان نفتی 

مینو و همچنین 
میدان بزرگ نفتی نام 
آوران؛ با ذخیره 53.3 

میلیارد بشكه نفت 
درجا؛ به همراه كشف 
میدان بزرگ گازی ارم 
با ذخیره 540 میلیارد 
مترمكعب گاز درجا 

عامل موثری در ارتقای 
رتبه ایران در جامعه 

جهانی بوده است
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شركت ملی نفت ایران در مسیر تحقق برنامه های اكتشافی 
خـود بـه عنـوان پلـه نخسـت فعالیـت هـای صنعـت نفـت كشـورمان 
در حـوزه باالدسـتی بـه دسـتاوردهای قابـل توجهـی دسـت یافتـه 
اسـت و در نتیجـه آن توانسـته اسـت بـه بیـش از ۱3۰ درصـد از 
تعهـدات اكتشـاف نفـت و ۱7۰ درصـد از تعهـدات اكتشـاف گاز، در 

نیمـه نخسـت برنامـه پنجسـاله اكتشـاف دسـت یابـد.
مدیریلت اكتشلاف شلركت مللی نفلت ایلران موفق شلده اسلت 
از زمسلتان سلال 1397 تاکنلون، سله اکتشلاف را در كارنامله خلود 
در  مینلو  نفتلی  میلدان  کشلف  بلا  كله  اكتشلافات  ایلن  كنلد.  ثبلت 
جزیره مینو در جوار شلهر آبادان آغاز شلد، در نهایت در تابسلتان 

سلال گذشلته بله كشلف میلدان گازی ارم انجامیلد.
میلدان گازی ارم در فاصلله 200 کیلومتلری جنلوب شلیراز قلرار 
دارد و از ذخایلری معلادل 19 هلزار میلیلارد فلوت مکعلب )معلادل 

یلك فلاز پلارس جنوبلی( گاز درجلا برخلوردار اسلت و بهلره بلرداری از 
آن ملی توانلد 40 میلیلارد دالر درآملد عایلد كشلورمان كنلد.

كشلف مخلزن بلزرگ نفتلی "نلام آوران" در آبلان ملاه گذشلته 
نیلز كله از حجملی معلادل ٥٣ میلیلارد بشلکه ذخیلره نفلت درجلا، 
برخلوردار اسلت و دومیلن مخلزن بلزرگ کشلف  شلده در ایلران بله 
اكتشلافی  دركارنامله  كله  اسلت  دیگلری  دسلتاورد  رود،  ملی  شلمار 

شلركت مللی نفلت ایلران ثبلت شلده اسلت.
حجم اكتشلافات انجام شلده طی 2 سلال گذشلته در شلركت 
مللی نفلت ایلران باعلث شلده تلا ایلن شلركت بتوانلد بلا كشلف در 
مجملوع 4.973 میلیلارد بشلكه معلادل هیدروكربلور مایلع ذخیلره 
قابلل برداشلت، جایلگاه نخسلت اكتشلاف را در بیلن شلرکت های 
بلزرگ نفتلی دنیلا در سلال 2019 از آن خلود كنلد؛ افتخلاری كله در 

تاریلخ صنعلت نفلت ایلران مانلدگار خواهلد بلود.

كسب رتبه اول اكتشاف 
هیدروكربوری در جهان

تحسلین. تولیلد نفلت از ایلن میلدان هلا در حاللی صلورت ملی گیلرد 
كله بخشلی از افزایلش تولیلد روزانله نفلت میلدان آزادگان جنوبلی 
با اسلتفاده از دسلتگاه فرآورش سلیار )Skid Mounted( به میزان 
40 تلا 50 هلزار بشلکه انجلام شلده بلود كله روشلی تلازه در تولیلد 
بله  مربلوط  قراردادهلای  عقلد  بلا  و  بلوده  نفلت  بله صرفله  مقلرون 
سلاخت این دسلتگاه با مراكز علمی و پژوهشلی، مقرر شلده اسلت 

تلا ایلن شلیوه در دیگلر میدان هلای مشلترک نیلز عملیاتلی شلود.
از دیگلر اولویلت هلای توسلعه ای شلركت مللی نفلت ایلران در 
راسلتای افزایش ظرفیت تولید، انتقال و صادرات نفت در منطقه 
غلرب كارون ملی تلوان بله توسلعه فلاز نخسلت میدان هلای آزادگان 
آزادگان  و  یلادآوران  میادیلن  دوم  فلاز  و  جنوبلی  یلاران  جنوبلی، 
شلمالی، طرح خطوط لوله و تاسیسلات جانبی و طرح احداث خط 
لولله انتقلال نفلت گلوره- جاسلک و پایانله جاسلک اشلاره كلرد كه در 
مجملوع طلرح یکپارچله توسلعه میلدان هلای مشلترک نفتلی غلرب 
کارون را شلامل ملی شلود. در میلان طلرح هلای معرفلی شلده در 
ایلن حلوزه، طلرح توسلعه میلدان نفتلی یلادآوران، همزملان با دولت 
یازدهلم و در بهملن 1394 بله اتملام رسلید. ایلن طلرح كله ظرفیلت 
تولیلد نفلت در كشلور را بله میلزان 130 هلزار بشلكه در روز افزایلش 
ملی دهلد، در نهایلت تولیلد تجمعلی 202 میلیون بشلكه ای نفت را 

در پلی خواهلد داشلت.
صلورت  بله  نفلر   1500 اشلتغال  بلرای  مناسلب  بسلتر  ایجلاد 
مسلتقیم و 6000 نفلر نیلز بله صلورت غیلر مسلتقیم به همراه صرفه 
جویلی 40 میلیلون دالری ارزی، از دیگلر دسلتاوردهای اجلرای ایلن 

طلرح اسلت.

توسعه غرب 
كارون، محور 

تحقق اقتصاد 
مقاومیت در نفت

دلیلل  بله  کارون  غلرب  مشلترک  میدان هلای  توسلعه 
همپوشلانی منابلع هیدروکربلوری آن بلا کشلور علراق، یکلی دیگلر 
از اهلداف مهلم توسلعه ای در شلرکت مللی نفلت ایلران اسلت کله 
ظرفیلت تولیلد نفلت خلام کشلور را بله طلور چشلمگیری افزایلش 
بین الملللی  بازارهلای  در  تقویلت جایلگاه کشلور  و موجلب  داده 

انلرژی خواهلد شلد.
رونلد پرشلتاب توسلعه ایلن میلدان هلا باعلث شلده كله طلی 
7 سلال حیلات دوللت تدبیلر وامیلد، تولیلد نفلت در غلرب كارون 
تلا 5 برابلر افزایلش یابلد كله دسلتاوردی اسلت سلتودنی و قابلل 

،،
روند پرشتاب توسعه 
این میدان ها باعث 
شده كه طی 7 سال 
حیات دولت تدبیر 
وامید، تولید نفت 

در غرب كارون تا 5 
برابر افزایش یابد 

كه دستاوردی است 
ستودنی و قابل 

تحسین
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پـارس جنوبـی، بـه عنـوان مهمتریـن و بزرگتریـن پـروژه تاریخ 
شـبانه  تـاش  دهـه  دو  از  بیـش  ماحصـل  ایـران،  نفـت  صنعـت 
روزی در سـنگر نفـت اسـت و امـروز كـه بـه مـدد همیـن تـاش 
ایـن میـدان  بـه فازهـای 28گانـه  هـا، تكمیـل طـرح هـای مربـوط 
مشـترك در ایسـتگاه پایانی قرار گرفته اسـت، گام های عملی در 
مسـیر ایجاد ظرفیت تولید روزانه هزار میلیون مترمكعب گاز در 

كشـور طـی آینـده ای نزدیـك برداشـته شـده اسـت.
فازهلای  کاملل  توسلعه  بلا  شلده،  انجلام  ریلزی  برنامله  بنابلر 
تعریلف شلده در پلارس جنوبلی، ظرفیلت تولیلد گاز از ایلن میلدان 
از 800 میلیلون مترمکعلب در روز و میعانلات  بله بیلش  مشلترک 
ایلن  رسلید.  خواهلد  روز  در  بشلکه  میلیلون  یلک  بلر  افلزون  گازی 
گاز  و  نفلت  تولیلد  افزایلش  تکالیلف  انجلام  راسلتای  در  موضلوع 
خواهلد بلود کله از محورهلای تخصصلی اقتصلاد مقاومتلی در حلوزه 

نفلت و گاز بله شلمار ملی رود.
طلی 7 سلال گذشلته، شلركت مللی نفلت ایلران موفلق شلده 
بهلره  آملاده  و  را تكمیلل  پلارس جنوبلی  فلاز متعلارف  تلا 18  اسلت 
بلرداری كنلد؛ ایلن در حاللی اسلت كله هشلت فلاز اسلمی 12، 15 
و 16، 17 و 18، 19، 20 و 21 )معلادل 11 فلاز اسلتاندارد( در دوللت 
یازدهلم بله سلرانجام رسلیده كله خلود بله تنهایلی بیلش از نیملی 
از تعلداد فازهلای بهلره بلرداری شلده طلی 2 دهله گذشلته اسلت 
از  گاز  تولیلد  ظرفیلت  برابلری   2.5 افزایلش  در  كلیلدی  نقلش  و 
بزرگتریلن میلدان مشلترك گازی جهلان و پیشلی گرفتلن از قطلر در 
برداشلت گاز از ایلن میلدان بلرای نخسلتین بلار در تاریلخ صنعلت 

نفلت داشلته اسلت.
تلا 24 پلارس  انلدازی فازهلای 13 و 22  بلا راه  در عیلن حلال 

جنوبلی در سلال 97 كله همزملان بلا فعالیلت دوللت دوازدهم اتفاق 
افتلاد و همچنیلن بلا راه انلدازی اولیلن ردیلف پاالیشلگاهی فلاز 14 
كله پیلش بینلی ملی شلود تلا پایلان امسلال بله انجلام برسلد و در 
نهایت اتمام مرحله اول توسلعه فاز 11 براسلاس برنامه مصوب در 
سلال 1400، فرآیند توسلعه ای میدان گازی مشلترك پارس جنوبی 

بله خلط پایلان خواهلد رسلید.
تلا پایلان سلال گذشلته همچنیلن بهلره بلرداری نهایلی از 39 
سلكوی تولیلدی ایلن میلدان مشلترك محقلق شلده كله گام بلنلدی 
در مسلیر دسلتیابی بله اهلداف تولیلد گاز در كشلورمان بله شلمار 
ملی آیلد. توسلعه ایلن فازهلا در حاللی صلورت ملی گیلرد كله میلزان 
مختللف  فازهلای  یافتله  توسلعه  هلای  طلرح  از  ناشلی  درآمدزایلی 
پلارس جنوبلی در دوللت تدبیلر و امیلد باللغ بلر 30.8 میلیلارد دالر 
در سلال تخمیلن زده ملی شلود كله خلود بله منزلله افزایلش قلدرت 
اثرگلذاری صنعلت نفلت ایلران در بازارهلای جهانلی گاز خواهلد بلود.

در ادامله فعالیلت هلای توسلعه ای پلارس جنوبلی، پیلش بینلی 
ملی شلود سلاخت مخلازن متمركلز ذخیلره سلازی پلارس جنوبلی و 
قشلم كه پیشلتر به شلركت نفت و گاز پارس سلپرده شلده بود، تا 

پایلان امسلال بله بهلره بلرداری برسلد.
یلك  پلارس  منطقله  محلدوده  در  كله  طلرح  ایلن  اجلرای  بلا 
گازی  میعانلات  سلازی  ذخیلره  اسلت،  انجلام  حلال  در  )عسللویه( 

شلود. ملی  ممكلن  هلا  پاالیشلگاه  تولیلدی 
بنلدر خدماتلی  پلروژه  از  بلرداری  بهلره  آغلاز  بلا  در عیلن حلال 
صادراتلی تنبلك در منطقله كنلگان نیلز املكان صلادرات گاز مایلع و 
گاز تولیلدی پاالیشلگاه هلای مسلتقر در منطقله پلارس 2 )كنلگان( 

فراهلم ملی شلود.

اپیان كار توسعه اپرس جنویب و 
دستیایب به ظرفیت تولید

 روزانه هزار میلیون مرتمكعب گاز

انجلام طلرح توسلعه میلدان هلای نفتلی یاران شلمالی و جنوبی 
در آبان 95 و مرداد 99 نیز دسلتاورد دیگری اسلت كه به افزایش 
ظرفیلت 55 هلزار بشلكه ای تولیلد روزانله نفلت و 28.5 میلیلون 

بشلكه ای تولیلد تجمعلی نفلت خواهلد انجامیلد.
بله صلورت  نفلر   600 حلدود  بلرای  مجملوع  در  هلا  طلرح  ایلن 
اشلتغال  ایجلاد  غیلر مسلتقیم  بله صلورت  نفلر   2700 و  مسلتقیم 
كلرده اسلت. انجلام كلیله فعالیلت هلای طلرح توسلعه میلدان نفتلی 
از  اسلتفاده  همچنیلن  و  داخللی  پیمانلكار  توسلط  جنوبلی  یلاران 
پملپ  قلرارداد سلاخت  عقلد  و  گیلری سلرچاهی  انلدازه  تجهیلزات 
میلدان  توسلعه  طلرح  در  اهلواز  چملران  شلهید  دانشلگاه  بلا   SRP
راسلتای  در  طلرح  ایلن  بلارز  هلای  ویژگلی  از  شلمالی،  یلاران  نفتلی 
بهلره منلدی از ظرفیلت هلای داخللی و تحقلق اقتصلاد مقاومتلی در 

اسلت. نفلت  صنعلت 
در ادامله دسلتاوردهای ناشلی از فعالیلت هلای توسلعه ای در 
منطقله غلرب كارون، ملی تلوان از اتملام طلرح توسلعه میلدان نفتلی 
آزادگان شلمالی در فروردیلن 95 یلاد كلرد كله ضملن افزایلش 75 
هلزار بشلكه ای ظرفیلت تولیلد روزانله نفلت، تولیلد تجمعلی 108 
میلیلون بشلكه ای را در پلی داشلته اسلت. ایلن طلرح همچنیلن از 

صرفله جویلی 550 میلیلون دالری برخلوردار بلوده اسلت.
قابل ذكر اسلت كه طرح توسلعه میدان نفتی آزادگان جنوبی 
كه از تیرماه 1394 آغاز شلده اسلت، همچنان در دسلت اجراسلت 
و مقلرر شلده اسلت تلا ظرفیلت تولیلد از فلاز نخسلت ایلن میلدان تلا 

پایان سلال به 140 هزار بشلكه در روز برسلد.
در ادامه طرح توسلعه این میدان همچنین مرداد ماه امسلال 

احلداث  و  آزادگان جنوبلی  قراردادهلای تكمیلل توسلعه میلدان 
واحلد فلرآورش مركلزی )CTEP( بلا شلركت پتروپلارس امضلا شلد 
كله بلا هلدف تولیلد روزانله 320 هلزار بشلكه نفلت خلام و 200 
میلیلون فلوت مكعلب گاز و همچنیلن فلرآورش 320 هلزار بشلكه 

نفلت در روز انجلام شلده اسلت.
غلرب  حلوزه  در  امیلد  و  تدبیلر  دوللت  افتخلارات  دیگلر  از 
كارون ملی تلوان از تولیلد زودهنلگام طلرح توسلعه میلدان نفتلی 
آذر در اردیبهشلت ملاه 96 نلام بلرد كله كله ظرفیلت تولید نفت را 
بله میلزان روزانله 30 هلزار بشلكه ارتقلا داده و بلا تكمیلل طلرح تلا 
پایان امسلال، این میزان به 65 هزار بشلكه در روز بالغ خواهد 
شلد. در اجلرای ایلن پلروژه كله بنابلر پیش بینلی اولیه حدود 125 
میلیلون یلورو صرفله جویلی ارزی در پلی دارد، بیلش از 75 درصد 
تامیلن  داخللی  كننلدگان  تامیلن  و  سلازندگان  طریلق  از  كاالهلا 
تاسیسلات  و  كارون  نیلروگاه غلرب  احلداث  اسلت. طلرح  شلده 
جانبلی آن نیلز بله عنلوان یكلی دیگلر از طلرح هلای تعریلف شلده 
در حلوزه توسلعه ایلن میلدان هلا معرفلی شلده كله فلاز اول آن 
در شلهریورماه امسلال بله اتملام رسلیده و پیلش بینلی ملی شلود 
فلاز نهایلی آن نیلز تیرملاه 1400 بله ملدار آیلد. ایلن نیلروگاه تامیلن 
500 ملگاوات بلرق بلرای میلدان هلای نفتلی غلرب كارون را بلر 
عهلده داشلته و بلا بهلره بلرداری نهایلی از آن، املكان جایگزینلی 
مصلرف سلوخت هلای فسلیلی در تامیلن انلرژی بلرق فراهلم ملی 
شلود. پیلش بینلی ملی شلود، ایلن نیلروگاه در مجملوع 280 هلزار 
ملگاوات/ سلاعت بلرق را وارد چرخله مصلرف كنلد و صرفله جویی 

2.5 میلیلون یورویلی را در پلی داشلته باشلد.

،،
درآمدزایی ناشی از 

طرح های توسعه یافته 
فازهای مختلف پارس 
جنوبی در دولت تدبیر 
و امید بالغ بر 30.8 
میلیارد دالر در سال 
تخمین زده می شود
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یكی از مهمترین طرح های در دست اقدام شركت ملی نفت 
ایران در مسـیر توسـعه همه جانبه صنعت نفت، طرح اسـتراتژیك 
و ملی انتقال نفت خام گوره به جاسـك و سـاخت پایانه صادراتی 
بندرجاسـك اسـت كـه بـا هـدف توسـعه میـدان هـای مشـترك غرب 
كارون، افزایش ظرفیت ذخیره سـازی نفت خام و تعریف شـاهراه 

جدید صادراتی نفت ایران در دسـتور كار قرار گرفته اسـت.
یلك  انتقلال  املكان  كله  پراهمیلت  طلرح  ایلن  اجرایلی  عملیلات 
میلیلون بشلكه نفلت خلام سلبك و سلنگین صادراتلی در روز از طریلق 
یلك خلط لولله بلا طلول تقریبلی هلزار كیلومتر و با سلاخت تلمبه خانه 
هلای بیلن راهلی و ایسلتگاه هلای توپکرانلی بله هملراه پسلت هلا و 
خطوط انتقال برق را فراهم می كند، تیرماه امسال با دستور رئیس 

جمهلوری رسلما آغلاز شلد.
این پروژه كه هم اكنون به عنوان استراتژیك ترین طرح دولت 
مطلرح اسلت و بله دلیلل حجلم بلاالی پیمانكاران ایرانی حاضلر در آن، 
از آن بله عنلوان ایرانلی تریلن طلرح صنعلت نفلت نیلز یلاد ملی شلود، 
ضملن توانمندسلازی پیمانلكاران و سلازندگان داخللی و ارزآوری قابلل 
توجله، بسلتر مناسلبی بلرای سلاخت تجهیلزات راهبلردی در صنعلت 
نفلت فراهلم ملی كنلد كله تلا پیلش از این از خارج از كشلور تامین می 
شلده اسلت؛ بله عنلوان نمونله ملی تلوان از ایجلاد زنجیلره تولیلد لولله 
NACE متناسلب با نفت اسلیدی و سلاخت مواد اولیه پوشلش لوله 
FBE نلام بلرد کله بلا اعتملاد بله سلازندگان داخلی و برای نخسلتین بار 
در داخلل كشلور اتفلاق افتلاده اسلت. در اجلرای ایلن پلروژه همچنیلن 
احلداث خطلوط 42 اینلچ انتقلال نفلت خلام از تلمبله خانله گلوره بله 
پایانله جاسلک بله طلول تقریبلی یکهلزار کیلومتلر نیلز هلم اكنلون از 
طلرف 6 پیمانلکار خصوصلی در حلال انجلام اسلت. مبلداء ایلن خلط 
لولله منطقله گلوره شهرسلتان گنلاوه اسلتان بوشلهر اسلت که پلس از 
عبور از استان های بوشهر، فارس و هرمزگان از 60 کیلومتری غرب 
شلهر جاسلک بله ترمینلال و تأسیسلات دریایلی صلادرات و واردات که 

احلداث آن برنامله ریلزی شلده اسلت، متصلل ملی شلود. 
در محلل اراضلی غلرب جاسلک نیلز احلداث 2 پاالیشلگاه و سله 
مجتمع پتروشلیمی در دسلتور کار اسلت که از سلوی سلرمایه گذاران 
بخلش خصوصلی انجلام ملی شلود و در كنلار احلداث مخلازن ذخیلره 
سلازی نفلت خلام كله از سلوی یلک پیمانلکار ایرانلی و در قاللب یلك 

بلرای  را  قابلل توجهلی  اعتبلار  انجلام اسلت،  پلروژه B.O.T در حلال 
صنعلت نفلت كشلورمان حاصلل ملی كنلد.

تأمیلن50  و  سلاخت  هلا،  موفقیلت  ایلن  تجربله  دنبلال  بله 
الکتروموتور غول آسلا و بزرگ به دسلت سله شلرکت پمپ سلاز ایرانی 
نیز رکورد جدیدی است که در اجرای طرح ملی و استراتژیک انتقال 
نفلت خلام از گلوره بله جاسلک بله ثبلت ملی رسلد. در عیلن حلال مقرر 
شلده اسلت تلا افلزون بلر سلاخت، کار بهره بلرداری از ایلن پمپ ها نیز 
به مدت پنج سال به عهده شرکت های ایرانی طرف قرارداد گذارده 

شلود تلا تضمینلی بلرای کیفیلت تولیلد ایلن الکتروموتورهلا باشلد.
در همین حال مقرر شده است تا با هدف تشویق شرکت های 
سیاسلت  ایلن  مختللف،  حوزه هلای  در  داخللی  تجهیلزات  سلازنده 
جدیلد یعنلی مدیریلت بهره بلرداری از تجهیلزات بله ملدت محلدود بله 
سازندگان دیگر تجهیزات صنعت نفت نیز تسری پیدا کند.  در كنار 
تماملی ایلن فعالیلت هلای توسلعه ای، اتصلال خط انتقلال 600 تا 700 
هلزار بشلکه ای میعانلات گازی پاالیشلگاه سلتاره خلیلج فلارس به خط 
نفت، ابتكاری است كه امكان صدور میعانات گازی را از طریق پایانه 
جاسلک میسلر می سلازد. با سلاخت پایانه جدید صادراتی در منطقه 
مكلران، جاسلك بله بنلدر جدیلد صادراتلی نفلت ایلران بلدل ملی شلود 
كه عاوه بر اهمیت سلوق الجیشلی، امكان اشلتغالزایی گسلترده در 
مناطق محروم جنوب كشور را فراهم می سازد. بندری که با اجرای 
پلروژه هلای نفتلی، املکان انتقلال روزانله یلک میلیلون بشلکه نفلت 
خلام سلنگین از منطقله گلوره بله جاسلک در اسلتان هرملزگان، امکان 
پهلوگیری کشتی های بسیار بزرگ با ظرفیت 2 میلیون تن و ذخیره 
سلازی 10 میلیلون بشلکه نفلت خلام را پیلدا خواهلد کلرد. پیلش بینلی 
ملی شلود اجلرای ایلن پلروژه بلرای 7000 نفلر بله صلورت مسلتقیم و 

15000 نفلر بله صلورت غیرمسلتقیم ایجلاد اشلتغال كند.
انتقلال نفلت خلام از گلوره بله جاسلک در عیلن حلال بلا بیلش از 
1.8 میلیلارد دالر سلرمایه گلذاری، بله نوعلی تمرکززادیلی از پایانه های 
صادراتی و متنوع سلازی این روند و کاهش ریسلک صادرات از تنگه 

هرملز را در پلی خواهلد داشلت.
ایلن پلروژه كله طبلق تقویلم زمانلی، قلرار اسلت فلاز نخسلت آن تا 
پایلان امسلال و فلاز نهایلی تلا شلهریور 1400 بله اتملام برسلد، بیلش از 

500 میلیلون یلورو صرفله جویلی ارزی بله دنبلال خواهلد داشلت.

احداث خط لوله گوره- جاسك و اپیانه 
صادرایت مكران؛ یك تیر و چند نشان

،،
در محل اراضی غرب 
جاسک نیز احداث 
2 پاالیشگاه و سه 

مجتمع پتروشیمی در 
دستور کار است که از 
سوی سرمایه گذاران 

بخش خصوصی انجام 
می شود



47
بهمن ماه 1399

اصالح ساختار قراردادهای نفیت، دعویت برای 
مشاركت در صنعت نفت ایران

افزایلش  منظلور  بله  امیلد،  و  تدبیلر  دوللت  كارآملدن  روی  بلا 
ظرفیلت تولیلد نفلت و حفلظ و ارتقلای سلهمیه ایلران در اوپلك و 
بلازار جهانلی نفلت، تشلویق و حمایلت از جلذب سلرمایه هلا و منابع 
خارجلی در فعالیلت هلای باالدسلتی نفتلی و گازی كشلور بلا درجات 
مختللف خطلر پذیلری، افزایلش بهینله ظرفیلت هلای تولیلد نفلت و 
گاز بله ویلژه در میلدان هلای مشلترك و اجلرای طلرح های اكتشلاف، 
توسلعه و تولیلد و همچنیلن اطمینلان از حفلظ و صیانلت هرچله 
بیشلتر از مخلازن نفلت و گاز بلا افزایلش ضریلب بازیافلت مخلازن، 

ملدل جدیلد قراردادهلای نفتلی مطلرح شلد.
بله كارگیلری، انتقلال و توسلعه فنلاوری، اسلتفاده از سیسلتم 
هلای جدیلد در اكتشلاف، توسلعه، تولیلد و بهلره بلرداری از میلدان 
هلای نفتلی و گازی، از دیگلر دالیلل توجیهلی بلرای تدویلن و اجلرای 

ملدل جدیلد قراردادهلای نفتلی بلود.
 ،IPC بلا تصویلب ملدل جدیلد قراردادهلای نفتلی موسلوم بله
بهلره منلدی از دانلش فنلی و سلرمایه گلذاری شلركت هلای برتلر بین 
الملللی در دسلتور كار قلرار گرفلت و در هملان سلال اول از تصویلب 
آن بیلش از 30 قلرارداد و تفاهلم نامله مطالعاتلی و توسلعه ای در 
ایلن خصلوص امضلا شلد. در ایلن میلان با تنگتر شلدن حلقه تحریم 
هلا، مشلاركت شلركت هلای مطلرح خارجلی با دشلواریی هلای روبرو 

شلد كله ایلن املر بله خلروج آن هلا از قراردادهلای مشلاركتی منجلر 
شلد. بلا ایلن وجلود، ایلن املر نتوانسلت خلللی در مسلیر پیشلبرد 
اهلداف صنعلت نفلت كشلورمان ایجلاد كنلد و شلركت مللی نفلت 
از  برخلی  قراردادهلا، توسلعه  ایلن  كللی  بلر صلورت  تكیله  بلا  ایلران 
میلدان هلای نفتلی و گازی را بلا تلوان شلركت هلای ایرانلی و الزام به 

اسلتفاده آن هلا از فنلاوری روز در برنامله قلرار داد.
نفتلی  میلدان  توسلعه  قلرارداد  امضلای  بلا  نمونله  عنلوان  بله 
یلاران بله عنلوان ششلمین قلرارداد IPC نفلت كله در تیرملاه امسلال 
نهایلی شلد، شلرکت توسلعه صنعلت نفلت و گاز پرشلیا بله عنلوان 
پیمانلكار توسلعه متعهلد شلد تلا طلی 10 سلال، تولیلد تجمعلی نفلت 
این میدان را به 39.5 میلیون بشلکه برسلاند كه حدود 2 میلیارد 

دالر درآمدزایلی بلرای كشلورمان در بلر خواهلد داشلت.
پارسلی،  پرنلج-  هلای  میلدان  توسلعه  قراردادهلای  همچنیلن 
سلهراب و یلاران نیلز بله عنلوان دیگلر قراردادهلای مبتنلی بلر الگلوی 
جدیلد قراردادهلای نفتلی، از سلال گذشلته تاكنلون بلا شلركت هلای 
توانمنلد ایرانلی منعقلد شلده و قلرار اسلت بله زودی و پلس از اخلذ 
مجوزهلای الزم وارد فلاز اجرایلی شلود. ایلن قراردادهلا در مجملوع 
افزایلش تولیلد تجمعلی 322.5 میلیلون بشلكه نفلت خلام را در پلی 

خواهلد داشلت.

نفت میل اب تكیه بر كاال
 و خدمات ایراین

و  پیمانـكاران  سـطح  ارتقـای  و  داخلـی  تـوان  بـر  تكیـه 
شـركت های ایرانی فعال در صنعت نفت یكی از محورهای 
همیشـگی فعالیـت شـركت ملـی نفـت ایـران بـوده اسـت؛ بـا 
ایـن وجـود شـدت یابـی و بازگشـت تحریـم هـای غـرب باعـث 
سـرعت  بـا  نفـت  مجموعـه صنعـت  در  هـدف  ایـن  كـه  شـد 

بیشـتری پیگیـری شـود.
در دومین سلال از روی كار آمدن دولت دوازدهم، شلاهد 
سلاخت  كاملل  واگلذاری  بلر  مبنلی  نفلت  وزیلر  دسلتور  ابلاغ 
و  بله سلازندگان  نفلت  پلر مصلرف صنعلت  گلروه کاالهلای   10
صنعتگران داخلی بودیم كه این امر گام ارزشمندی در راستای 
عملیاتی كردن سیاسلت های اباغی اقتصاد مقاومتی، خروج 
غیرتورملی از ركلود و حمایلت از سلاخت داخلل بلود. ١٠ قللم 
کاالی اولویلت دار ملورد نیلاز صنعلت نفلت به منظور حمایت از 
سلاخت داخل، سلاخت تجهیزات سلرچاهی و تجهیزات رشلته 
انلواع  پملپ هلای درون و سلرچاهی،  تکمیللی درون چاهلی، 
متله هلای حفلاری، انلواع شلیرهای کنترللی، ایمنلی و تجهیلزات 
جانبلی، انلواع لولله هلا، الکتروموتورها ضدانفجار و دور متغیر، 
ابزارهلای   ،Cryogenic آلیلاژی  فوالدهلای  دوار،  ماشلینهای 
اندازه گیری حفاری و پیگ های هوشمند، را شامل می شود. 
توانمندسلازی  مسلیر  در  ایلران همچنیلن  نفلت  مللی  شلركت 
و  اتلكا  نفلت، ضملن  ایرانلی صنعلت  و سلازندگان  پیمانلكاران 
بلا سلرمایه  تلا  تلوان داخللی، تلاش كلرده اسلت  بله  اطمینلان 
گلذاری بلر پتانسلیل هلای بوملی، طلرح هلا و پلروژه های صنعت 

نفلت را بله پیلش بلرد.
قراردادهلای  گذشلته  سلال  چنلد  طلی  زمینله  ایلن  در 
اسلت  شلده  امضلا  داخللی  هلای  شلركت  بلا  زیلادی  ارزشلمند 
كله از تلازه تریلن آن هلا ملی تلوان بله امضلای قلرارداد تكمیلل 
توسلعه میلدان آزادگان جنوبلی بلا شلركت پتروپلارس بلا هلدف 
تولیلد روزانله 320 هلزار بشلكه نفلت خلام و 200 میلیون فوت 
مكعلب گاز، بله هملراه امضلای قرارداد سلاخت بزرگترین واحد 

ایجلاد  هلدف  بلا  كله   )CTEP( كشلور  گاز  و  نفلت  فرآورشلی 
ظرفیلت پاالیشلی روزانله 320 هلزار بشلكه نفلت در روز انجلام 

ملی شلود، یلاد كلرد.
امضلای قلرارداد طلرح بهبلود بازیافلت، افزایلش تولیلد و 
افزایلش  املكان  نیلز  پارسلی  و  پرنلج  از میادیلن  بلرداری  بهلره 
تولید 33 هزار بشلكه نفت در روز و ایجاد درآمدروزانه 1.65 
میلیون دالر با احتساب نفت 50 دالری را فراهم كرده است 
و در كنلار قلرارداد توسلعه ای میلدان گازی بلال كله بلا هلدف 
مکعلب  فلوت  میلیلون   500 روزانله  برداشلت  املكان  ایجلاد 
گاز تلرش و 15 هلزار بشلکه میعانلات گازی از ایلن میلدان بله 
امضلا رسلیده و بنابلر جلدول زمانلی تلا سلال 1401 پایلان ملی 
پذیرد، گام بلند دیگری در مسلیر خودكفایی در صنعت نفت 
همچنیلن  گذشلته  سلال  طلی  رود.  ملی  شلمار  بله  كشلورمان 
قلرارداد اكتشلافی در مناطلق مختللف نفتلی و گازی  هشلت 
كشلور منعقلد شلده كله بلا هلدف دسلتیابی بله توسلعه همله 
جانبله در سلطح شلركت مللی نفلت ایلران منعقلد شلده و وارد 
فاز اجرایی شلده اسلت. این قراردادها كه بدون شلك ضامنی 
بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز كشلور با رویكرد حمایت 
هلای  شلركت  توانمندسلازی  و  داخللی  تولیلد  از  حداكثلری 
داخللی اسلت، در نهایلت بله بهلره منلدی از تلوان متخصصلان 
و سلرمایه هلای انسلانی و بوملی، ایجلاد اشلتغال گسلترده بله 
ویژه در سلطح نیروهای بومی و در نهایت حفظ سلرمایه ملی 
خواهلد انجامیلد كله از اهلداف مهلم در افلق توسلعه اقتصلادی 
كشلورمان اسلت. افزایلش سلهم داخلل از پلروژه هلای صنعلت 
نفلت و بهبلود رونلد بهلره بلرداری از ظرفیلت هلای داخللی در 
صنعلت نفلت بله گونله ای اسلت كله تنهلا در محلدوده پلارس 
جنوبلی، میانگیلن اسلتفاده از سلهم داخلل در طلرح و پلروژه 
هلا، از كمتلر از 30 درصلد در طلرح هلای اولیله بله بیلش از 60 
درصد ارتقا یافته اسلت كه گام بلندی در مسلیر دسلتیابی به 

خودكفایلی در صنعلت نفلت اسلت.

،،
شركت ملی نفت 
ایران همچنین در 

مسیر توانمندسازی 
پیمانكاران و سازندگان 
ایرانی صنعت نفت، 
ضمن اتكا و اطمینان 

به توان داخلی، تاش 
كرده است تا با سرمایه 

گذاری بر پتانسیل 
های بومی، طرح ها و 
پروژه های صنعت نفت 

را به پیش برد
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EPD- بـا تصویـب طـرح اجـرای پـروژه هـای نفتـی بـه شـیوه
EPC  از سـوی شـورای اقتصـاد كـه پیشـتر از سـوی وزیـر نفـت 
دولـت  فعالیـت  سـال  دومیـن  بـا  همزمـان  و  بـود  شـده  مطـرح 
دوازدهـم، 33 طـرح نگهداشـت و افزایـش تولیـد نفـت بـرای اجرا 

در سـه مرحلـه تعریـف شـد.
ایلن طلرح هلا كله بلا هلدف ایجلاد اشلتغال بلرای پیمانلکاران و 
سلازندگان داخللی و نیلز حفلظ و افزایلش میلزان تولیلد از میادیلن 
گرفتله  قلرار  کار  دسلتور  در  كشلور  بهره بلرداری  دسلت  در  نفتلی 
اسلت،  مشلتمل بر 33 پروژه، شلامل 29 پروژه در بخش خشلكی 
و چهلار پلروژه فراسلاحلی اسلت كله بلا سلرمایه گلذاری 6.2 میلیلارد 

دالری اجرایلی خواهلد شلد.
پیلش بینلی ملی شلود بلا اجلرای پلروژه هلای ایلن طلرح كله در 
محلدوده جغرافیایلی هفلت اسلتان نفت خیلز كشلور شلامل اسلتان 
های كرمانشلاه، ایام، خوزسلتان، كهگیلویه و بویر احمد، بوشلهر، 
فلارس و هرملزگان  قلرار گرفتله اسلت، تولیلد نفلت خلام كشلور بله 

طلور متوسلط حلدود 280 هلزار بشلكه در روز افزایلش یابلد. 
در عیلن حلال پیلش بینلی ملی شلود در پایلان اجلرای این طرح، 
سلهم سلاخت داخلل در صنعلت نفلت بله 80 درصلد برسلد كله رقلم 

قابلل توجهی اسلت.
ایلن  واگلذاری  نخسلت  مرحلله  در  ایلران  نفلت  مللی  شلركت 
پلروژه هلا و پلس از اخلذ مجوزهلای الزم از مراجلع ذیربلط، نسلبت 
به تهیه و انتشلار اسلناد و برگزاری مناقصات 10 پروژه از مجموعه 
انتخلاب هشلت شلركت   بله  كله  كلرد  اقلدام  طلرح  ایلن  پروژه هلای 

اكتشلاف و تولیلد و حفلاری ایرانلی بله عنلوان پیمانلكار این پروژه ها 
و انعقلاد 10 قلرارداد مهندسلی، تأمیلن كاال و تجهیلزات، سلاختمان 
 740 حلدود  ارزش  بله   )EPC-EPD( حفلاری  اجلرای  و  نصلب  و 
میلیلون یلورو در بهملن ملاه سلال 97 انجامیلد. ایلن پروژه هلا كله از 
ابتلدای سلال گذشلته شلروع بله كار كلرده انلد، پلس از طلی فازهلای 
مهندسلی و خریلد كاال بله تدریلج وارد مراحلل اجرایلی شلده اسلت.

برگلزاری  طلرح،  اول  مرحلله  هلای  پلروژه  اجلرای  ملوازات  بله 
مناقصلات 13 پلروژه مرحلله دوم بله ارزش قلراردادی باللغ بلر 1.5 
میلیلارد یلورو در اولویلت كاری شلركت مللی نفلت ایلران قلرار گرفت 
اتملام فرآینلد مناقصلات مربوطله و مشلخص شلدن  بلا  کله اخیلرا 

برنلدگان آن هلا،  بله 11 شلرکت یلا مشلارکت واگلذار شلده انلد. 
در عیلن حلال مناقصلات مربلوط بله 10 پلروژه مرحلله سلوم ایلن 
طلرح نیلز انجلام شلده و مقلرر شلده اسلت كله 8 پلروژه مربلوط بله 
بلر 1.2 میلیلارد دالر در حلوزه  باللغ  اعتبلاری  بلا  نیلز  مرحلله سلوم 
عملیاتلی شلركت هلای مناطلق نفتخیلز جنلوب و نفلت فلات قلاره 

ایلران بله شلركت هلای ایرانلی سلپرده شلود.
ایلن در حاللی اسلت كله ارزش 31 قلرارداد واگلذار شلده ایلن 
طلرح تاكنلون علددی باللغ بلر 3.7 میلیلون دالر بلوده اسلت كله در 
مجملوع حفلاری 253 حلقله چلاه جدیلد و تعمیلر 130 حلقله چلاه 

موجلود را شلامل خواهلد شلد.
هلم اكنلون مراحلل واگلذاری 2 پلروژه پایانلی ایلن طلرح نیلز در 
پیمانلكاران  بله  نیلز  پلروژه هلا  ایلن  بله زودی  و  انجلام اسلت  حلال 

منتخلب واگلذار خواهلد شلد.

واگذاری 31 پروژه از طرح بزرگ 
نگهداشت و افزایش تولید نفت به 

رشكت های داخیل 

،،
ارزش 31 قرارداد 

واگذار شده این طرح 
تاكنون عددی بالغ بر 
3.7 میلیون دالر بوده 
است كه در مجموع 
حفاری 253 حلقه 
چاه جدید و تعمیر 

130 حلقه چاه موجود 
را شامل خواهد شد
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فرآینـد توسـعه در صنعـت نفـت بـدون بهـره منـدی از دانـش 
روز و انجـام مطالعـات علمـی و زیربنایـی مـی توانـد بـه خسـارت 
هـای فراوانـی منجـر شـود؛ از همیـن روی ایـن اصـل بـه عنـوان 
قـرار  توجـه  مـورد  نفتـی  قراردادهـای  جدیـد  صـورت  در  مبنایـی 
گرفتـه و بـا تكیـه بـر اهمیـت افزایـش ضریب برداشـت، وزیر نفت 
الـزام  بـر  بـه چهـار شـرکت اصلـی مبنـی  نیـز اباغیـه ای خطـاب 
انجـام فعالیـت هـای علمـی و تحقیقاتـی بـا دانشـگاه هـا و مراکـز 

علمـی کشـور صـادر كـرده اسـت.
قراردادهلای  نیلز  ایلران  نفلت  مللی  اسلاس، شلرکت  برهمیلن 
پژوهشلی متنوعلی بلا دانشلگاه هلا و مراكلز علملی كشلور منعقلد 
كلرده كله از جملله آن هلا ملی تلوان بله قراردادهلای امضلا شلده بلا 
هشلت دانشلگاه اشلاره كلرد كله از ارزشلی در حلدود 292 میلیلارد 

توملان و 19 میلیلون یلورو برخلوردار اسلت.
پایانلی شلهریورماه  روز  بلا  كله همزملان  اسلت  در حاللی  ایلن 
امسلال نیلز 13 قلرارداد کان پژوهشلی ازدیلاد برداشلت نفلت و گاز 
در مجملوع بله ارزش 35 میلیلون یلورو و 716 میلیلارد توملان، میان 
شلرکت مللی نفلت ایلران و 13 دانشلگاه و مرکلز تحقیقاتلی کشلور 
امضلا شلد. ایلن قراردادهلا در ادامله مسلیر توسلعه فناورانله مخازن 
نفتلی کله از سلال 93 بلا هملکاری میلان شلرکت مللی نفلت ایلران 
و دانشلگاه ها و مراکلز تحقیقاتلی کشلور بلرای بررسلی راهکارهلای 
ازدیلاد برداشلت 9 میلدان نفتلی کلیلد خلورده بلود، امضلا و بدیلن 
و  دانشلگاه ها  بله  میلدان   22 برداشلت  ازدیلاد  مطالعلات  ترتیلب 

مراکلز تحقیقاتلی کشلور واگلذار شلد.
شلد،  امضلا  امسلال  ملاه  شلهریور  کله  قراردادهایلی  پایله  بلر 
بله  جنوبلی  پلارس  میلدان  تهلران،  دانشلگاه  بله  یلادآوران  میلدان 
صنعتلی  دانشلگاه  بله  الونلد  میلدان  شلریف،  صنعتلی  دانشلگاه 

امیرکبیلر، میلدان رگ سلفید بله پژوهشلگاه صنعلت نفلت، میلدان 
بله  اسلفند  میلدان  تبریلز،  سلهند  دانشلگاه  بله  مسجدسللیمان 
دانشلگاه شلیراز، میلدان فلروزان بله دانشلگاه صنعلت نفلت، میدان 
خشت به دانشگاه آزاد اسامی )واحد علوم و تحقیقات(، میدان 
بله دانشلگاه  بله دانشلگاه فردوسلی مشلهد، میلدان دورود  بینلک 
علم و صنعت، میدان تنگ بیجار به دانشلگاه شلهیدچمران اهواز، 
بله  نلوروز  بله دانشلگاه صنعتلی اصفهلان و میلدان  میلدان ملارون 

دانشلگاه خلیلج فلارس واگلذار شلد.
پیش تلر نیلز در گام نخسلت ایلن تعاملل فناورانله، مطالعلات 
نفلت  مهندسلی  انسلتیتو  بله  آزادگان  میلدان  برداشلت  ازدیلاد 
امیرکبیلر،  دانشلگاه  بله  دارخویلن  نفتلی  میلدان  تهلران،  دانشلگاه 
میلدان نفتلی سلروش بله دانشلگاه سلهند تبریلز، میلدان اهلواز بله 
پژوهشلگاه صنعلت نفلت، میلدان کرنلج بله دانشلگاه آزاد اسلامی، 
میلدان کوپلال بله دانشلگاه صنعتلی شلریف، میلدان منصلوری بله 
و  نفلت  بله دانشلگاه صنعلت  دانشلگاه شلیراز، میلدان گچسلاران 
میلدان بی بی حکیمله بله پژوهشلکده ازدیلاد برداشلت )پژوهشلگاه 

صنعلت نفلت( واگلذار شلده بلود.
بلر ایلن اسلاس، تاکنلون در حلوزه مطالعلات ازدیلاد برداشلت 
مجملوع  بلا  پژوهشلی  قلرارداد کان   22 گاز،  و  نفلت  میدان هلای 
ارزش 1009 میلیلارد توملان و 49 میلیلون یلورو میلان شلرکت مللی 
نفلت ایلران و 13 دانشلگاه و مرکلز تحقیقاتلی کشلور امضلا شلده و 

در حلال پیگیلری اسلت.
در مجملوع بلا امضلا شلدن ایلن قراردادهلا ملی تلوان ادعلا کلرد 
کله هیلچ میلدان بزرگلی هیدروکربلوری در کشلور وجلود نخواهلد 
داشلت که توسلعه آن بدون قرارداد همکاری مشلترک با دانشلگاه 

هلا و مراکلز علملی معتبلر در کشلور انجلام شلود.

توسعه به رشط پژوهش

،،
تاکنون در حوزه 
مطالعات ازدیاد 

برداشت میدان های 
نفت و گاز، 22 قرارداد 

کان پژوهشی با 
مجموع ارزش 1009 
میلیارد تومان و 49 
میلیون یورو میان 

شرکت ملی نفت ایران 
و 13 دانشگاه و مرکز 
تحقیقاتی کشور امضا 
شده و در حال پیگیری 

است



50
بهمن ماه 1399

حمایلت جلدّی وزیلر نفلت از اکلو سیسلتم  نلوآوری سلبب گردیلد کله 
در سلال گذشلته مرکلز نلوآوری پژوهشلگاه صنعلت نفلت بلا حضلور 
ایشلان شلروع بله کار نمایلد و هلم اکنلون بلا ایجلاد پلارک فنلاوری 
فضلا  ایلن  نفلت،  فنلاوری  و  پژوهلش  تاسلیس  و  ری  گاز  و  نفلت 
تقویلت شلده اسلت. ایلن اقداملات بلا هلدف دانلش بنیلان نملودن 
صنعلت نفلت دنبلال ملی شلود و بلا توجله بله وسلعت ایلن صنعلت 
گلردد.  کشلور  در  تولیلد  جهلش  سلبب  توانلد  ملی  شایسلتگی  بله 
ایلن یلک سلال موفلق  نلوآوری پژوهشلگاه صنعلت نفلت در  مرکلز 
شلده اسلت بلا چهلار شلتابدهنده مطلرح در حلوزه انلرژی قلرارداد 
کاری امضلا نمایلد. شلتابدهنده آیتلک کله فعالیلت خلود را در زمینله 
کلرده  متمرکلز  دیجیتالیزیشلن  و  سلازی  هوشلمند  هلای  فنلاوری 
اسلت، شلتابدهنده آبلان کله در حلوزه آب و انلرژی بله دسلتاوردهای 
ارزشلمندی در صنعلت نفلت دسلت یافتله، شلتابدهنده ایلده پلردازان 
کله در حلوزه اسلتراتژیک، مدیریلت و اقتصلاد پیشلینه ارزشلمندی 
دارد و شلتابدهنده توانلک کله قلرارداد آن در نمایشلگاه نفلت و گاز 
امضا شلد و در حلوزه باالدسلتی ایده هلای خاقانله ای نظیلر دیجیتال 
کلور را عملیاتلی نملوده اسلت. 40 تیلم تقریبلی بلا ایلن شلتابدهنده 
خدملات  ترجیهلی  نلرخ  بلا  پژوهشلگاه  و  کننلد  ملی  هملکاری  هلا 
معنلوی  و حمایلت  هلا  تیلم  بله  ای  و مشلاوره  فنلی  آزمایشلگاهی، 
از آنهلا جهلت حلل مشلکات آنهلا در نفلوذ بله صنعلت نفلت، نقلش 

موثلری را در اکلو سیسلتم نلوآوری نفلت ایفا ملی کنلد. در برخلی موارد 
ایلن املکان وجلود دارد تلا پژوهشلگاه در توسلعه فنلاوری قلرارداد 
مشلارکتی بلا تیلم نلوآور یلا شلرکت دانلش بنیلان نوپلا منعقلد نمایلد.

مرکلز نلوآوری پژوهشلگاه بلا سلایر مراکلز نلوآوری پلارک هلا و دانشلگاه 
هلای کشلور نیلز تفاهمنامله هملکاری دارد. مرکلز رشلد پاالیشلگاه 
شلهید هاشلمی نلژاد، مرکلز نلوآوری بهلران ، مرکلز نلوآوری دانشلگاه 

قوچلان و پلارک علملی تحقیقاتلی اصفهلان از آن جملله هسلتند.
در حلال حاضلر شلرکت سلرمایه گلذاری فلرآب دفتلری در پژوهشلگاه 
مسلتقر نملوده اسلت و از گلروه هلای نوپا و شلرکت هلای دانلش بنیان 

مرکلز نلوآوری حمایلت ملی نمایلد.
بلا توجله بله اسلتقبال شلتابدهنده هلا و شلرکت هلای دانلش بنیلان 
از مرکلز نلوآوری پژوهشلگاه، ایلن املکان وجلود دارد کله فضلای مرکلز 
نلوآوری توسلعه داده شلود و بلا تجلاری سلازی فعالیلت هایلی کله 
از یکسلال قبلل شلروع کلرده ایلم بتوانیلم نمونله هلای موثقلی را بله 

ارائله کنیلم. صنعلت 
پژوهشلگاه صنعلت  بزرگتریلن  کنلار  در  مرکلز  ایلن  گرفتلن  قلرار  بلا 
نفلت در خاورمیانله علاوه بلر بهلره جسلتن از امکانلات آزمایشلگاهی 
پیشلرفته ملی تلوان از مشلاوره نیلرو هلای متخصلص پژوهشلگاه و 
صنعت نفلت در جهت رشلد تجلاری سلازی نلوآوری های شلرکت های 

نوپلا بهلره بلرداری کلرد. 

گام های عمیل پژوهشگاه صنعت نفت 
در پیشربد اکوسیسمت های نوآوری در 

صنعت نفت

،،
در حال حاضر شرکت 
سرمایه گذاری فرآب 
دفتری در پژوهشگاه 
مستقر نموده است 
و از گروه های نوپا و 
شرکت های دانش 
بنیان مرکز نوآوری 
حمایت می نماید
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واحلد سلوم بخلش بخلار نیلروگاه سلیکل ترکیبلی شلیروان، روز 
یکشلنبه دوازدهلم بهملن و بلا حضلور رئیس جمهلوری و وزیلر نیلرو 

شلد. راه انلدازی  )ویدئوکنفرانلس( 
بخلش بخلار نیلروگاه شلیروان شلامل سله واحلد 160 مگاواتلی 
اسلت کله بلا بهره بلرداری از آن ظرفیلت تولیلدی ایلن نیلروگاه 160 
ملگاوات افزایلش یافتله و ظرفیلت کل واحدهلای ایلن نیلروگاه نیلز بله 

بیلش از هلزار و 494 ملگاوات میرسلد.
ایلن پلروژه شلامل احلداث 3 واحلد بخلار هلر یلک بله ظرفیلت 160 
  E Type ملگاوات اسلت کله در سلاخت آن هلا از توربین هلای بخلار
سلاخت شلرکت مهندسلی و سلاخت توربیلن مپنلا، بویلرهلای بازیلاب 
مهندسلی  شلرکت  سلاخت  اضافلی  مشلعل  بلا   )HRSG( حرارتلی 
و سلاخت بویللر و تجهیلزات مپنلا و سیسلتم بلرق و کنتلرل سلاخت 
شلرکت مهندسلی و سلاخت بلرق و کنتلرل مپنا اسلتفاده شلده اسلت.

همچنیلن سلامانه خنککننلده بخلش بخلار ایلن نیلروگاه از نلوع 
ِلر خشلک بلا بلرج بتنلی اسلت. هِل

اجلرای فلاز بخلار نیلروگاه شلیروان و تبدیل آن بله سلیکل ترکیبی 
نیلز از سلوی کارفرما بله گلروه مپنا اباغ شلده اسلت.

هلدف از اجلرای ایلن پلروژه، افزایلش ظرفیلت تولیلد بلرق منطقله 
و تأمیلن بخشلی از تقاضلای شلبکه سراسلری بلرق کشلور، کملک بله 
افزایلش پایلداری، پاسلخ بله نیلاز روزافلزون رشلد مصلرف بلرق منطقه 
مصلارف  و  کشلاورزی  توسلعه  محللی،  گسلترش صنایلع  از  ناشلی 
عموملی و خانگلی، اسلتفاده از حداکثر توان مهندسلی داخل کشلور و 
ارتقلای دانلش فنلی در سلاخت نیروگاه هلای حلرارت و اشلتغالزایی در 

منطقله عنلوان شلده اسلت.
میزان تولیلد برق نیلروگاه شلیروان بیش از نیاز اسلتان خراسلان 
شلمالی اسلت که با توجله بله وجلود شلبکه سراسلری، قابلیلت انتقال 
به سلایر نقاط کشلور و امکان صلادرات بلرق در منطقه شلمال و شلرق 

کشلور فراهلم اسلت.
نیلروگاه شلیروان دارای 6 واحلد گازی اسلت کله ظرفیلت هلر 
واحلد گازی 159 ملگاوات و ظرفیلت هلر یلک از سله واحلد بخلار ایلن 
راندملان 60  افزایلش  اسلت. طرح هلای  ملگاوات  نیلز 160  نیلروگاه 
اصللی  سلوخت  درصلد،   49.9 ترکیبلی  سلیکل  راندملان  ملگاوات، 
مخلزن   2 ظرفیلت  گازوئیلل،  دوم  سلوخت  طبیعلی،  گاز  واحدهلا 
نیلروگاه 2 هلزار متلر مکعلب و مسلاحت زمیلن آن 120 هکتلار اسلت.

اکنلون 30 درصلد تولیلد نیلروگاه سلیکل ترکیبلی شلیروان نیلاز 

بلرق اسلتان خراسلان شلمالی را تأمیلن می کنلد و 70 درصلد ملازاد 
تولیلد بلرق آن نیلز در دیگلر اسلتان ها مصلرف می شلود.

نیلروگاه شلیروان پلس از نیلروگاه دماونلد در تهلران و نلکا در 
مازنلدران، سلومین نیلروگاه بلزرگ کشلور محسلوب می شلود. 700 
نفلر در نیلروگاه سلیکل ترکیبلی شلیروان فعالیلت می کننلد کله 68 

درصلد آن هلا بوملی هسلتند.
مشلهد   – شلیروان  جلاده   15 کیلومتلر  در  شلیروان  نیلروگاه 
ایلن واحلد کله نقلش عملده ای در  بلرای سلاخت  مسلتقر اسلت و 
توسلعه اقتصلادی منطقله، تأمیلن بلرق پایلدار و افزایلش ظرفیلت 
شلبکه سراسلری خواهلد داشلت، 770 میلیلارد توملان هزینله شلده 
شلرکت  مدیرعاملل  طرزطللب،  محسلن  مراسلم،  ایلن  در  اسلت. 
را  واحلد  ایلن  حرارتلی، ظرفیلت  بلرق  نیلروی  تولیلد  مادرتخصصلی 
اسلتان  نیلروگاه شلیروان  کلرد:  و خاطرنشلان  اعلام  ملگاوات   160
واحلد  سله  و  مگاواتلی   159 گازی  واحلد   6 دارای  خراسان شلمالی 
بخلار 160 مگاواتلی اسلت و بلا بهره بلرداری از ایلن پلروژه، ظرفیلت کل 

نیلروگاه بله یلک هلزار و 434 ملگاوات خواهلد رسلید.
وی راندملان ایلن نیلروگاه را 49 درصلد عنلوان کلرد و گفلت: 
براسلاس سیاسلت های وزارت نیلرو و صنعلت بلرق کشلور، جهلت 
بله ویلژه سلوخت مصرفلی نیروگاه هلا و  از منابلع  اسلتفاده بهینله 
افزایلش راندملان تولیلد، طلرح 22 واحلد بخلش بخلار نیروگاه هلای 
سلیکل  ترکیبلی کله بخلش گاز آن هلا قبلا اجلرا شلده اسلت در برنامله 
توسلعه تولیلد بلرق کشلور قلرار گرفلت کله سله واحلد بخلش بخلار 

نیلروگاه شلیروان در زملره ایلن طرح هلا اسلت. 
طرزطللب از سلرمایه گذاری حلدود 770 میلیلارد تومانلی پلروژه 
نیلروگاه شلیروان خبلر داد و افلزود: افزایلش ظرفیلت تولیلد بلرق 
منطقله و تأمیلن بخشلی از تقاضلای شلبکه سراسلری بلرق کشلور، 
پاسلخ بله نیلاز روز افلزون رشلد مصلرف بلرق منطقله، اسلتفاده از 
حداکثر توان مهندسلی داخل کشلور و ارتقلای دانش فنی در سلاخت 

نیروگاه هلای حرارتلی از جملله اهلداف اجلرای ایلن پلروژه اسلت.
مدیرعاملل شلرکت مادرتخصصلی تولیلد نیلروی بلرق حرارتلی 
تأکیلد کلرد: در یلک فراینلد انتقلال تکنوللوژی تماملی تجهیلزات عملده 
تجهیلزات  ژنراتلور،  بازیافلت،  بویللر  توربیلن،  نیلروگاه شلامل  ایلن 
داخللی  متخصصلان  توسلط  کنتلرل  سیسلتم  و  کولینلگ  سیسلتم 
و هملکاران گلروه مپنلا سلاخته شلده و فراینلد آن بله طلور کاملل در 

می شلود. انجلام  کشلور  داخلل 

افزایش ظرفیت کل واحدهای نیروگاه شیروان به 
1494 مگاوات اب راه اندازی واحد سوم بخش بخار

تاریخچـه مپنـا: در نیمـۀ اول دهۀ هشـتاد و در سـال های ۱38۱ 
تـا ۱38۵، برنامـه گسـترده انتقـال و کسـب دانـش و فنـاوری مـورد 
نیـاز بـرای سـاخت تجهیـزات اصلـی نیروگاهـی در داخـل کشـور کـه 
از چنـد سـال پیـش آغـاز شـده بـود بـه نتیجـه رسـید و خودکفایـی 
در صنعـت تولیـد بـرق تحقـق یافـت. در آن هنـگام اگـر چـه نیـاز بـه 
انـرژی راهبـردی بـرق روبـه افزایـش بـود، امـا بـا ظرفیت هـای شـکل 
شـرایط  برابـر  در  ایـن صنعـت  شـده،  اتخـاذ  تمهیـدات  و  گرفتـه 
پیرامونـی و بین المللـی دشـوار مصـون مانـد. بـا دسـتیابی بـه ایـن 
موفقیـت، چشـم انداز جدیـدی در مقابـل گـروه مپنـا پدیـدار شـد 
تـا ایـن بـار در قامـت »طـراح« تجهیـزات نیروگاهـی فعالیـت کنـد. 
بـر همیـن اسـاس، راه انـدازی واحـد تحقیـق و توسـعه در دسـتور 
کار ایـن گـروه قـرار گرفـت تـا در ایـن مرحلـه، کسـب توانمندی هـای 
بهبـود  و  جدیـد  محصـوالت  توسـعۀ  بـرای  فناورانـه  و  علمـی 
محصـوالت کنونـی تحقـق یابـد.  واحد تحقیـق و توسـعه گـروه مپنا، 
در سـال ۱386، بـا توجـه بـه تغییـر سـاختار شـرکت و هم زمـان بـا 
گسـترش فعالیت هـای گـروه در زمینـه صنایـع بـرق، نفـت و گاز و 
انجـام فعالیت هـای  بـر ضـرورت  تأکیـد  بـا  و  ریلـی  نقـل  و  حمـل 
تحقیقاتـی و توسـعه ای در بهینه سـازی عملکـرد و بهبـود خدمـات 

ارائـه شـده در پروژه هـای آتـی، تأسـیس شـد.

،،
نیروگاه شیروان پس 

از نیروگاه دماوند 
در تهران و نکا در 
مازندران، سومین 

نیروگاه بزرگ کشور 
محسوب می شود. 
700 نفر در نیروگاه 

سیکل ترکیبی شیروان 
فعالیت می کنند که 

68 درصد آن ها بومی 
هستند
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سلوم  دوشلنبه  روز  کارون،  غلرب  ترکیبلی  سلیکل  نیلروگاه 
شلهریور، بلا دسلتور رئیس جمهلوری، از طریلق ویدئلو کنفرانلس بله 

رسلید. بهره بلرداری 
ظرفیلت اسلمی نیلروگاه غلرب کارون 520 ملگاوات، شلامل یلک 
 MAP2A بللوک سلیکل ترکیبلی متشلکل از دو توربیلن گازی از نلوع
سلاخت گلروه مپنلا و یلک توربیلن بخلار بلا تماملی تجهیلزات جانبلی و 
پسلت بلا سلطح ولتلاژی 230 کیلووللت اسلت کله بلا تکمیلل عملیلات 
نصلب و راه انلدازی و تسلت های فلاز اول پلروژه، شلامل بخلش گاز 

نیلروگاه افتتلاح و بله بهره بلرداری رسلید.
در  الکتریکلی  انلرژی  بله  نیلاز  افزایلش  املکان  بله  توجله  بلا 
تمهیلدات  کارون،  غلرب  نیلروگاه  و جانمایلی  در طراحلی  منطقله، 
الزم جهلت احلداث دو بللوک سلیکل ترکیبلی دیگلر در محلل کنونلی 
ایلن نیلروگاه نیلز در نظلر گرفتله شلده اسلت. همچنیلن در راسلتای 
مسلئولیت اجتماعلی گلروه مپنلا و بلا رعایلت برنامله زمان بندی پلروژه،  
پیش بینی هلای الزم جهلت تبدیلل توربین هلای گازی ایلن نیلروگاه بله 
نسلخه MAP2B در نخسلتین تعمیرات اساسلی صورت گرفته اسلت 
کله باعلث افزایلش قابلل توجله راندملان و تلوان تولیلدی هلر واحلد 

شلد.  خواهلد 
در احلداث نیلروگاه سلیکل ترکیبلی غلرب کارون، گلروه مپنلا از 
محلل آورده نقلدی خلود و نیلز منابلع بین الملللی، اقلدام بله تأمیلن 

ماللی ایلن پلروژه کلرده اسلت.
این پلروژه، نخسلتین نیلروگاه سلیکل ترکیبلی  E-Type در داخل 
کشلور بلا راندملان نزدیلک 53 درصلد )در انتهلای احلداث( اسلت. 
سلیکل بخلار ایلن نیلروگاه نیلز جهلت رسلیدن بله حداکثلر راندملان 
قابلل اسلتحصال از دود خروجی واحدهای گازی، شلامل یلک توربین 
پیشلرفته سله فشلاره )کله در نلوع خلود در کشلور بلی نظیلر اسلت(، 
بله هملراه دو مجموعله بویللر بازیلاب HRSG، سیسلتم خنلک کننلده 

اصللی از نلوع ACC و ... اسلت.
 LNG3200 کارخانله  گاز  از  نیلروگاه  اصللی  »تأمیلن سلوخت 
بله منظلور جلوگیلری از هلدر رفلت انلرژی و تبدیلل آن بله بلرق ملورد 
نیلاز مناطلق عملیاتلی و شلبکه بلرق کشلور، کاهلش تولیلد گازهلای 
گلخانله ای بله میلزان حلدود 185.000 تلن در سلال بله دلیلل افزایلش 
راندملان سلیکل ترکیبلی از 49 درصلد بله 53 درصلد و نیلز  اسلتفاده از 
سیسلتم DLN جهلت کاهلش آالینده هلای محیطلی، طراحلی و اجرای 
سیسلتم هلوای ورودی )Air intake( و برخلی دیگلر از سیسلتم های 

نیلروگاه بلا توجله بله شلرایط خلاص منطقله از لحلاظ گلرد و غبلار و 
رطوبلت بله شلکل ویلژه، اسلتفاده از سیسلتم کنتلرل بوملی بله نلام 
MAPCS و توربین هلای گازی MAP2A و MAP2B، کاهلش مصلرف 
11 متلر بلر سلاعت بله حلدود 4.3 متلر مکعب بلر سلاعت بلا اسلتفاده از 
طراحلی ویلژه در کاهلش مصلرف آب در بخلش فرآینلدی«، از جملله 
ویژگی هلای فنلی پلروژه نیلروگاه سلیکل ترکیبلی غلرب کارون اسلت.

قاللب  در  کارون  ترکیبلی  سلیکل  نیلروگاه  احلداث  قلرارداد 
تبدیلل انلرژی و خریلد تضمینلی بلرق بله ملدت 20 سلال اسلت کله 
بیلن شلرکت مهندسلی و توسلعه نفلت بله عنلوان سلرمایه پذیر و 
گلروه مپنلا مبادلله شلد. طلرح احلداث نیلروگاه غلرب کارون در قاللب 
پلروژه سلرمایه گذاری بله روش BOO و بله منظلور تأمیلن بلرق میادیلن 
در سلال 1392   ،3200  NGL و کارون  غلرب  نفتلی  تأسیسلات  و 

بلود.  شلده  برنامه ریلزی 
گلروه  نیروهلای متخصلص  و هملت  تلاش  بلا  ایلن،  از  پیلش 
نفلت،  توسلعه  و  و پشلتیبانی شلرکت مهندسلی  و هملکاری  مپنلا 
واحدهلای اول و دوم گازی ایلن پروژه، تابسلتان سلال 1398 با شلبکه 
سراسلری بلرق سلنکرون شلده و پلس از انجلام آزمایش هلای الزم بله 

رسلیدند. تجلاری  بهره بلرداری 
طرح های توسلعه میدان هلای نفتلی غلرب کارون، امروز بخشلی 
از مهم تریلن پروژه هلای مللی کشلور بله شلمار می رونلد و بدیهی اسلت 
بهره بلرداری از طرح هلای ایلن منطقله، در گلرو تأمیلن بلرق مطمئلن و 
پایدار اسلت کله نیلروگاه غلرب کارون در بلرآورده سلاختن ایلن هدف، 

احلداث و ملورد بهره بلرداری قلرار گرفتله اسلت.

نیروگاه غرب کارون به کمک طرح های توسعه 
میدان های نفیت آمد

،،
در احداث نیروگاه 
سیکل ترکیبی غرب 
کارون، گروه مپنا از 

محل آورده نقدی خود 
و نیز منابع بین المللی، 
اقدام به تأمین مالی 
این پروژه کرده است
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بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامین، توسـعه 
شـرکت مـس باهنـر از مهمتریـن اسـتراتژی های شسـتا و صدرتامیـن 
اسـت و برنامه ریـزی شـده اسـت کـه در دو الـی سـه سـال آینـده بـا 
گسـترش این شـرکت و بـه روز رسـانی و به کارگیـری تجهیـزات جدید 

ظرفیـت ایـن کارخانـه حداقـل بـه دو برابـر برسـد.
بلا هلدف تشلریح عملکلرد  و  مبلارک فجلر  بله مناسلبت دهله 
شلرکت سلرمایه گذاری صلدر تامیلن و شلرکت صنایلع ملس شلهید 
باهنلر کرملان نشسلت خبلری مدیلران ایلن دو شلرکت سله شلنبه 14 
بهملن در کرملان برگزار شلد.  غامرضلا سللیمانی، مدیر عامل شلرکت 
زیلر مجموعله شسلتا اسلت  تامیلن کله خلود  سلرمایه گذاری صلدر 
و سلهام دار عملده شلرکت ملس باهنلر را بلر عهلده دارد در ابتلدای 
نشسلت ضملن تبریلک ایلام دهله مبلارک فجلر و روز زن گفلت: ملا هلر 
چله داریلم از شلهدای عزیلز کشلورمان و شلهدایی همچلون سلردار 
سللیمانی اسلت و در مسلیری کله ایلن عزیلزان هملوار کرده انلد ملا 

املروزه در حلال فعالیلت هسلتیم. 
سللیمانی گفلت: هلدینلگ صلدر تامیلن در زمینله معلادن و ملواد 
غیرمدیریتلی  و  مدیریتلی  شلرکت   24 از  کله  دارد  فعالیلت  معدنلی 
تشلکیل شلده اسلت. 80 درصد فعالیلت ملا بنلگاه داری در عرصله تولید 
اسلت.  سللیمانی ادامله داد: در حاللی کله مشلکات تحریلم و کرونلا 
باعلث رکلود در بسلیاری از بخش هلا شلده اسلت املا خوشلبختانه بلا 
هملت و تلاش 20 هلزار کارگلر و مدیلران زیلر مجموعله ملا در 10 ماهله 
ابتلدای سلال جلاری 6 درصلد رشلد نسلبت بله ملدت مشلابه سلال 
گذشلته داشلته ایم. فلروش ملا نیلز در ایلن ملدت رشلد 90 درصلدی و 5 

هلزار و 235 میلیلارد توملان بلوده اسلت.  
سللیمانی سلرمایه گذاری قریلب بله 4 هلزار میلیلارد تومانلی در 
معلدن طلای خلاش کله قلرار اسلت تلا دو سلال آینلده انجلام شلود و 
سلرمایه گذاری در زغلال سلنگ طبلس را از دیگلر اقداملات بلزرگ ایلن 
هلدینلگ عنلوان کلرد .  وی خریلد سلهام زغلال سلنگ طبلس را کله بله 
زودی از طریلق فرابلورس عرضله خواهلد شلد را یکلی از سلودآورترین 
سلهام ها دانسلت.  سللیمانی در ملورد شلرکت صنایلع ملس شلهید 

باهنلر کرملان نیلز گفلت: شلرکت ملس شلهید باهنلر بله دو دلیلل بلرای 
ملا بسلیار مهلم اسلت. اول ارزش جهانلی و اهمیلت آن در جهلان و 
ارزآوری کله ایلن فللز بلا ارزش بلرای کشلور دارد و مهمتلر از آن توسلعه 
صنایلع پایین دسلت و جلوگیلری از خام فروشلی این محصلول با ارزش 
اسلت. چلرا کله فلروش کاتلد ملس در حاللی کله بلا فراورده هلای مختلف 
می تلوان ده هلا برابلر ارزش افلزوده بلرای آن ایجلاد کلرد بله هیلچ وجله 
منطقلی نیسلت. از همیلن رو توسلعه شلرکت ملس باهنلر از مهمتریلن 
اسلتراتژی های شسلتا و صدرتامیلن اسلت و امیدواریلم کله در دو اللی 
سله سلال آینده با گسلترش ایلن شلرکت و بله روز رسلانی و بله کارگیری 
تجهیلزات جدیلد ظرفیلت ایلن کارخانله را حداقلل بله دو برابر برسلانیم. 
در باالدسلت نیلز بله دنبلال ایلن هسلتیم کله در راور و یلا مناطلق دیگلر 
اسلتان کله کار اکتشلاف معلادن ملس انجلام نشلده اسلت بلا هملکاری 
اسلتاندار کرملان، نماینلدگان و دیگلر مسلئوالن بتوانیلم کار اکتشلاف و 

اسلتخراج ملس را نیلز داشلته باشلیم. 
همله  در  گذشلته  سلال های  در  باهنلر  ملس  گفلت:  سللیمانی 
شلاخص های عملکلردی جلزو شلرکت های برتلر ملا  بلوده اسلت و ایلن 
شلرکت در ده ماهله ابتلدای امسلال 27 درصلد نسلبت بله مدت مشلابه 
سلال قبلل افزایلش تولیلد داشلته اسلت. در شلاخص فلروش نیلز رشلد 
123 درصلدی ایلن شلرکت بله دسلت آورده اسلت. سلود خاللص ملس 
باهنلر نیلز در نله ماهله ابتلدای سلال جلاری بله 556 میلیلارد توملان 
رسلیده اسلت. در زمینله نلوآوری تعلداد زیلادی محصلوالت جدیلد در 
ایلن شلرکت حاصل شلده اسلت. اسلفند سلال جلاری نیز قلرار اسلت دو 
رویلداد علملی بله میزبانلی ملس باهنلر برگلزار خواهلد شلد و مهمتریلن 
و  دانشلگاهی  جدیلد  ایده هلای  از  اسلتفاده  رویلداد  دو  ایلن  هلدف 

اسلت.  دانش بنیلان  شلرکت های 
مدیلر عاملل صلدر تامیلن در پایلان گفلت: ایلن آمارهلا و کاهلش 
دوره وصلول مطالبلات از 36 بله 34 روز نشلان می دهلد کله شلرکت ملس 
شلهید باهنر کرمان در تماملی جبهه ها خلوب مدیریت می شلود و با همه 
فرآیندهلای متالوژی کشلور منحصلر به فلرد ارزیابلی می شلود و همچنین 
با اشلتغال بیش از یکهزار نفر در تربیت نیروی انسلانی کشلور موثر بوده 

موفقیت های چمشگیر مس
 هشید ابهرن در سال جهش تولید

،،
شرکت مس باهنر 

در سال جهش تولید 
در گروه صدر تامین 

بیشترین جهش تولید 
را داشته و در 9 ماهه 
نخست 99 نسبت به 
9 ماهه 98 رشد 29 
درصدی در تولید و 
رشد 116 درصدی در 
صادرات داشته است
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اسلت. از همیلن رو ملا طلرح توسلعه ایلن شلرکت را آغلاز کرده ایلم و بلا هلر 
گونله افزایلش سلرمایه و گسلترش ایلن شلرکت موافلق هسلتیم. 

پیش به سوی توسعه
مدیـر عامـل شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر کرمـان نیـز در ایـن 
نشسـت ضمـن تبریـک ایام اللـه دهـه فجـر و روز زن  و بیـان اهمیـت و 
جایـگاه زنـان گفـت: خوشـبختانه بـا رویکـرد هلدینـگ و مقامـات ارشـد 
اسـتان کرمـان تکمیـل زنجیـره ارزش افـزوده در بخـش معـدن در 
راسـتای جهـش تولیـد و اشـتغال پایـدار در ایـن شـرکت دنبال می شـود 
و  در ایـن راسـتا طـی 2 سـال اخیـر سـود شـرکت مـس شـهید باهنـر 
کرمان بـا رشـد بیـش از ۱۰ برابـری از 62 میلیـارد تومـان بـه 6۵۰ میلیارد 
تومـان رسـیده اسـت.  مجیـد ضیایـی گفـت: مـس باهنـر از سـال 67 بـا 
هـدف ارتقای صنایع جنبـی مس در اسـتان کرمان ایجاد شـد و رسـالت 
اصلـی آن تامیـن محصـوالت پاییـن دسـت بـرای صنایـع بـود و تاکنـون 
34 هـزار قلـم تجهیـزات بـرای صنایـع کشـور آماده سـازی کـرده و در 
ایـن زمینه محصـوالت صنایـع  سرمایشـی، گرمایشـی، خـودرو و صنایع 
دفاعـی اقدامـات مناسـبی انجـام داده اسـت.  وی ادامـه داد:  شـرکت 
صنایـع مس شـهید باهنر بـا گسـترش فعالیت هـای خـود کارخانه مس 
جداگانـه احـداث کـرده و امـروز یکـی از پرفروغ تریـن روزهـا را از چنـد 

جهـت بـرای ایـن شـرکت شـاهد هسـتیم. 
وی حضـور دو عضـو کرمانـی در هیات مدیـره این شـرکت کـه برای 
اولیـن بـار از آغـاز تاکنـون رخ داده اسـت و همچنیـن سـایر اعضایـی کـه 
همگـی سـال های طوالنـی در کرمـان سـکونت دارنـد را در کنـار زحمـات 
شـبانه روزی کارگـران و نخبگان کرمانـی فعـال در این شـرکت را عوامل 

مهمـی در راسـتای ایـن موفقیت هـا دانسـت. 
تهـران  از  اصلـی شـرکت  دفتـر  گفتـه ضیایـی خوشـبختانه  بـه 
بـه کرمـان منتقـل شـده اسـت کـه ایـن موضـوع همـواره از مطالبـات 
رسـانه ها و مـردم اسـتان بـوده اسـت. عـاوه بـر ایـن ۹7 درصـد منابـع 
مالـی شـرکت نیـز در بانک هـای کرمـان ) عمومـا بانـک رسـالت( اسـت. 
ضیایـی ایـن خبـر خـوب را بـه مـردم اسـتان داد کـه طبـق یـک 
مصوبـه این اجـازه صادر شـده اسـت که سـود شـرکت در اسـتان کرمان 

سـرمایه گذاری شـود کـه ایـن موضـوع جـای خوشـحالی اسـت. 
مدیر عامل شـرکت مـس باهنـر در پایـان در مـورد اقدامـات انجام 
شـده توسـط ایـن شـرکت و بانـک رسـالت در شـهر راین کـه این شـرکت 
معیـن اقتصادی این شـهر اسـت گفـت: تاکنـون بیـش از 4۰۰ فقـره وام 
3۰ تـا 6۰ میلیـون تومانـی بـدون بهـره بـرای ایجـاد مشـاغل خانگـی در 
رایـن از طریـق بانـک رسـالت پرداخت شـده اسـت. اهـدای یک مدرسـه 
6 کاسـه و پـارک شـهید باهنـر از دیگـر اقدامـات شـرکت در رایـن بـوده 
اسـت. وی همچنیـن یادآورشـد: ایـن شـرکت در سـال جهـش تولیـد 
در گـروه صـدر تامیـن بیشـترین جهـش تولیـد را داشـته و در ۹ ماهـه 
نخسـت ۹۹ نسـبت بـه ۹ ماهـه ۹8 رشـد 2۹ درصـدی در تولیـد و رشـد 

۱۱6 درصـدی در صـادرات داشـته اسـت. 
ضیائـی همچنیـن از خودکفایـی کشـور در تولیـد لوله هـای آلیـاژی 
خبرداد و عنـوان کرد: در جلسـه هفته گذشـته بـا فرمانده سـپاه ثارالله 
اسـتان، سـردار معروفـی پـس از شـنیدن دسـتاوردهای مـس باهنـر در 
تولیـد محصـول اسـتراتژیک لوله هـای آلیـاژی بیـان کردنـد کـه اگـر ایـن 
اقدامـات بـه اسـتحضار مقـام معظـم رهبـری برسـد ایشـان خوشـحال 

خواهنـد شـد .












