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دکتر »اردشیر سعدمحمدی«، با بیان این که در سال 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران بیش از 70هزار متر 
حفاری انجام داده است، گفت: خبر خوشی که برای کارکنان و سهامداران شرکت مس دارم این است که با انجام این 

فعالیت ها 528 میلیون تن ماده معدنی جدید با عیار 0.5 درصد به ذخائر مس شرکت اضافه شد. 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به سایر اقدامات انجام شده در حوزه اکتشاف در سال 98 اشاره کرد و 
افزود: در سال 98 فعالیت هاي اکتشافی در هفت پهنه به وسعت 63 هزار کیلومترمربع انجام گرفت. برنامه پیش بینی 

حفاری سال 98 برابر با 60 هزار متر بود که در سال 98 با افزایشی قابل توجه به میزان 70هزار متر رسید. 
وی با اشاره به این که از ابتداي سال 1398 تا سه ماهه اول سال 1399 با اکتشافات صورت گرفته در شرکت ملي 
صنایع مس ایران ذخایر شرکت افزایش یافته است، گفت: ذخایر شرکت در طول این مدت از 27.5 میلیون به 35.5 
میلیون تن مس محتوي افزایش یافته است. در حال حاضر ما رتبه هفتم دنیا در ذخائر مس محتوي را داریم و این 
در حالی است که سال 97 رتبه نهم را در این حوزه داشتیم و در دو سال گذشته توانسته ایم در این زمینه ارتقایی 
دو رتبه ای داشته باشیم. در حال حاضر رتبه ششم در ذخائر مس محتوی متعلق به اندونزی است که ما تالش داریم 

این جایگاه را از آن خود کنیم. 
به گفته مدیرعامل شرکت مس برنامه پیش بینی شده برای انجام حفاری های اکتشافی سال 1399 برابر با 100هزار 

متر است که در سه ماهه اول سال جاری  15 هزار و 649 متر حفاری انجام شده است. 
دکتر سعدمحمدی همچنین میزان ذخائر معادن فعال شرکت مس را برشمرد و گفت: مجموع ذخائر موجود قطعی 
و احتمالی معادن فعال شرکت ملي صنایع مس ایران 5 هزار و 300 میلیون تن است. ما از بابت ذخائر معدنی شرکت 
برای تولید کامال مطمئن هستیم و هیچ نگرانی نداریم. اما باید تالش کنیم آن را به گردش مالی مناسب تبدیل کنیم. 

این ذخائر می توانند ظرفیت تولید یک میلیون و 100 هزار تن کنسانتره را ایجاد کنند. 
وی همچنین به وضعیت ذخائر در حال راه اندازی اشاره کرد و ادامه داد:  مجموع ذخایر معادن درحال راه اندازي 
قطعی و احتمالی در درآلو، دره زار، دره زرشک، چاه فیروزه، ایجو و فاز سه سونگون 1320 میلیون تن است که ظرفیت 
برای تولید 590 هزار تن کنسانتره ایجاد می کند. همچنین فعالیت های اکتشافی معادن سرکوه، سرمشک، نوچون 
و بندرهنزا نیز در حال تکمیل است که بهره برداری از آن ها ظرفیت تولید کنسانتره را تا سال 1406 به 148 هزار تن 

می رساند. 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این که در جهت تحقق برنامه هاي تولید و فروش و تکمیل ظرفیت 
کارخانجات، الزم است توسعه بر اساس ذخایر افزایش یافته معادن فعال صورت بگیرد،  گفت:  با درنظر گرفتن سیاست 
فروش سبدي کاتد همراه با حداقل 300هزار تن کنسانتره مس در سال، ساالنه به حدود 2.5 میلیون تن کنسانتره 
مس نیاز خواهیم داشت که با توجه به ایجاد ظرفیت 2میلیون تني تولید، کمبود 500هزار تن کنسانتره مشهود است 
و از همین رو باید در مجموع ساالنه 285 هزار تن توسعه بر اساس ذخایر افزایش یافته معادن فعال در دستور کار 

قرار گیرد. 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:

528 میلیون تن ماده معدنی 
جدید به ذخائر شرکت مس 

اضافه شد
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برنامه جامع توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین در ارتباط با برنامه جامع توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران 
گفت:  یکی از اقداماتی که در شرکت مس از ابتدای سال 98 انجام گرفت تعیین سیاست هاي کلي توسعه و حرکت 
به سمت افزایش تولید با بهره گیري از ذخایر اکتشاف شده و ظرفیت هاي موجود و ترسیم چشم انداز توسعه شرکت 
بود. درنهایت این چشم انداز درقالب برنامه جامع توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 99 تدوین و در مجمع 

عمومی صاحبان سهام در تاریخ 31 تیرماه 99 رونمایی و تصویب شد. 
دکتر سعدمحمدی در تشریح این برنامه جامع گفت: این برنامه براساس آخرین ذخائر اکتشافی شرکت و درجهت 
ترسیم نقشه راه شرکت در افق 1410 با جامعیت نگری نسبت به وجود ذخائر اکتشافی و نیز زیرساخت های الزم اعم 
از آب، برق، ارتباطات و... تدوین شده است. هدف از تدوین این برنامه قرار گرفتن شرکت مس در عرصه بازیگران 

اصلی بازار جهانی مس و ارتقای رتبه شرکت در سطوح باالی صنعت مس دنیاست.

چشم انداز تولید 550هزار تنی کاتد تا سال1410
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به هدف گذاری های انجام شده در زمینه تولید مس اشاره کرد و گفت:  
برای سال 1399 برنامه تولید 280 هزار تن کاتد و 335 هزار تن آند در نظر گرفته شده است. اما براساس یک 
برنامه ریزی مدون و حساب شده که برای شرکت مس تدوین کرده ایم بنا داریم در سال 1410 تولید کاتد را به 550هزار 
تن و تولید آند را به 666 هزار تن در سال ارتقا دهیم. البته باید تاکید کنم عملیات توسعه ای الزم برای دستیابی به 

این اهداف تا سال 1403 انجام خواهد شد.
دکتر سعدمحمدی ادامه داد: تا سال 1410 بیش از 24.800 میلیارد تومان و 2.473 میلیون یورو در طرح های 
توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران سرمایه گذاری خواهد شد. تا پایان خردادماه 99 نیز رقم 2.198 میلیون یورو 
سرمایه گذاری ارزی و 19.681 میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی در 23 طرح و پروژه توسعه ای سرمایه گذاری شده 

است. 
به گفته مدیرعامل شرکت مس طرح تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ درآلو، احداث کارخانجات تغلیظ 
دره زار، طرح تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ چاه فیروزه، احداث کارخانه فلوتاسیون سرباره سرچشمه که پس 
از بهره برداری 70 هزار تن کنسانتره تولید می کند، احداث کارخانه تغلیظ ایجو، طرح توسعه ذوب مس خاتون آباد، 
طرح کارخانجات اسید که اسید تولیدی آن در تولید یک میلیون تن کود فسفاته مورد نیاز کشور مورد استفاده 
قرار خواهد، پروژه ملی انتقال آب خلیج فارس به صنایع  جنوب شرق کشور، احداث فاز 3 تغلیظ سونگون، احداث 
کارخانه هیپ لیچینگ سونگون، طرح تولید مس کاتدی مجتمع مس آذربایجان، احداث کارخانه آهک اهر و طرح 

جامع آب و برق بخشی از این پروژه ها هستند. 

رقم تاریخی ارزش بازار سهام
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این که شرکت ملی صنایع مس ایران ازجمله شرکت های پربازده 
بازار سرمایه کشور است، گفت: ارزش بازار سهام شرکت در 25 تیرماه 99 به رقم 3.778.164 میلیارد ریال رسید 

که باالترین رقم تاریخ ارزش بازار شرکت است. 
دکتر سعدمحمدی همچنین به دیگر رکوردهای سهام شرکت مس اشاره کرد و افزود: سهام شرکت ملی صنایع 
مس ایران در 15 سال گذشته بازدهي مثبت 17.885درصدی داشته است. عالوه بر این بازدهی سهام شرکت مس 

در سال جاري 426 درصد بوده است.
وی با بیان این که میانگین سالیانه بازدهی سهام شرکت از بدو پذیرش در بورس 1192 درصد بوده است، گفت: 
شرکت ملي صنایع مس ایران در بین شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از لحاظ ارزش بازار، رتبه سوم 
و از لحاظ ارزش اسمي سرمایه )تعداد سهام( رتبه هشتم را دارد. به عالوه شرکت مس در بین 50 شرکت فعال تر 

بورس رتبه سوم را دارد.

رکوردهای طالیی مس در سال 1398؛ باالترین تولید، باالترین صادرات و باالترین درآمد
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به عملکرد شرکت مس در سال 1398 گفت: شرکت مس موفق 
شده است در سال گذشته رکوردهای بی نظیری را ثبت کند که رکورد باالترین درآمد شرکت از ابتدای راه اندازی 

تاکنون به مبلغ بیش از 230.000 میلیارد ریال از آن جمله است. 
دکتر سعدمحمدی اضافه کرد: سود خالص شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 1398 نسبت به سال 1397 بالغ 
بر 152 درصد رشد داشته و در میان تمام شرکت های هم گروه در این زمینه عملکرد بهتری داشته است. به عالوه 

مقایسه نسبت هاي جاري شرکت هاي مشابه صنعتي نیز نشان دهنده عملکرد بهتر شرکت مس است.
وی رکوردهای حوزه تولید در سال 98 را برشمرد و گفت: در زمینه تولید مس کاتدی در سال گذشته به عدد 
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250هزار و 133 تن دست پیدا کردیم که باالترین رکورد تولید کاتد 
از زمان راه اندازي شرکت تاکنون است. در زمینه تولید کنسانتره 
مس و کنسانتره مولیبدن نیز در سال 98 دو رکورد تاریخی داشتیم؛ 
در این سال بیش از 1 میلیون و 180 هزار و 124 تن کنسانتره مس 
و 8،210 تن کنسانتره مولیبدن تولید شد که از ابتدای راه اندازی 

شرکت تاکنون بی نظیر بوده است. 
مدیرعامل شرکت مس با بیان این که در حوزه فروش داخلی و 
خارجی شرکت مس موفق به کسب چندین رکورد در سال 1398 
شد، گفت: رکورد صادرات محصول کاتد در سال گذشته برای اولین 
بار شکسته شد و شرکت مس توانست در سال 98 فروش خارجی 

بالغ بر 112.074 تن کاتد را به انجام برساند. 
دکتر سعدمحمدی ادامه داد: در سال 98 همچنین فروش صادراتی 

شرکت مس نسبت به سال 97 دو برابر شد و به رقمی نزدیک به 1 میلیارد دالر رسید. به این ترتیب درآمد 
صادراتی شرکت مس در سال 98 به عددی بیش از 112.722 میلیارد ریال بالغ شد که باالترین میزان درآمد 
صادراتی شرکت تاکنون بوده است. بیشترین درآمد شرکت مس حاصل از فروش داخلی نیز در سال 98 با مبلغی 

بیش از 111.293 میلیارد ریال محقق شد. 

پیشی گرفتن فروش از تولید برای اولین بار در تاریخ مس
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین خبر داد: در سال 1398 برای اولین بار در تاریخ صنعت مس 
میزان فروش شرکت از تولید پیشی گرفت و مجموع فروش داخلی و خارجی شرکت ملی صنایع مس ایران با 13 
درصد افزایش نسبت به برنامه به ارزش 224،016 میلیارد ریال در سال 1398 رسید. همچنین این میزان فروش 

نشان دهنده 122 درصد رشد در ارزش نسبت به سال 1397 است. 
دکتر سعدمحمدی ادامه داد: ما در حوزه فروش رتبه اول را در رشد فروش در میان تمام شرکت های هم گروه 
در سال 1398 داشته ایم؛ این رکورد در سال 98 به رغم سه مرتبه تعدیل مثبت اتفاق افتاده است. در زمینه 
فروش همچنین تا نیمه تیرماه 1399 از برنامه تعدیل شده 43درصد جلوتر هستیم و تا تاریخ 1399/4/17 بالغ 
بر 96،408 میلیارد ریال ارزش فروش شرکت ملی صنایع مس ایران بوده است. این میزان فروش نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته 61 درصد افزایش را نشان می دهد که این افزایش به رغم 650 دالر کاهش قیمت مس اتفاق 

افتاده است. 

 قیمت جهانی مس؛ همچنان در اوج
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این که پیش بینی قیمت مس توسط 10 موسسه و بانک معتبر 
جهانی نشان از افزایش قیمت این ماده معدنی در سال های پیِش رو دارد، گفت: براساس پیش بینی ها در سال 
2025 قیمت مس به 7066 دالر خواهد رسید. متوسط قیمت مس در سال 97 بالغ بر 6344 دالر به ازای هر تن 
و در سال 98 حدود 5904 دالر در هر تن بود. پیش بینی متوسط قیمت مس در سال 99 عدد 5573 دالر در هر 

تن است.
دکتر سعدمحمدی همچنین با اشاره به این که براساس پیش بیني ها میزان نیاز به مس پاالیش شده در دنیا در 
30 سال آینده افزایش خواهد یافت گفت: جمعیت جهان در 30 سال آینده بر اساس تخمین سازمان ملل متحد 
از  7 میلیارد و 700 میلیون نفر به 9 میلیارد و 700 میلیون نفر در سال 2050 افزایش خواهد یافت و با این افزایش 

جمعیت نیاز به مس پاالیش شده در دنیا به 6 میلیون و 600 هزار تن خواهد رسید.
وی ادامه داد:  همچنین براساس پیش بینی ها مصرف مس پاالیش شده از  23،329 هزار تن در سال 2019 
به 26،600 هزار تن در سال 2035 خواهد رسید. ما امیدواریم بتوانیم بخشی از تقاضای جهانی در این زمینه را 

پوشش دهیم و در حال حاضر همسو با دنیا در حال سرمایه گذاری برای توسعه صنعت مس هستیم.
مدیرعامل شرکت مس با بیان این که مس یکی از استراتژیک ترین عناصر در جهان محسوب می شود، گفت: 
به رغم کاهش قیمت مس در سال 2019 ، 99  درصد بنگاه های تولید مس سودده بوده اند و حتی شرکت های 
کوچک تولید مس هم سودده بوده اند. این به دلیل کاربردهاي مختلف صنعتي، زیر بنایي، فضایي و... فلز مس و 

غیرقابل جایگزین بودن آن و همچنین مهم بودن آن در تکنولوژی های جدید است. 
دکتر سعدمحمدی اضافه کرد: اکنون کشور ایران با در اختیار داشتن 4.15 درصد از ذخائر مس دنیا رتبه 
پانزدهم را از نظر ذخائر به خود اختصاص داده است؛ ما در افق 1403 رتبه دوازدهم دنیا برای ایران را در نظر داریم 

و برنامه ریزي براي رسیدن به رتبه هاي باالتر نیز ترسیم شده است. 
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توضیح طرح:
این شرکت با هدف راه اندازی کارخانه تولید متانول از خوراک گاز طبیعی به ظرفیت 
1650 هزار تن در سال، واقع در فاز 2 پتروشیمی های عسلویه به مساحت 9 هکتار 
تاسیس شده است. برآورد سرمایه گذاری طرح به صورت E.P.C.C مبلغ 354 
میلیون یورو در بخش ارزی و 8،662 میلیارد ریال در بخش ریالی می باشد. در حال 
حاضر این پروژه دارای پیشرفت کل در حدود 50 درصد بوده و پیش بینی می شود 

در انتهای شهریور سال 1400 به بهره برداری رسد.

بخش مهندسی:
دانش فنی پروژه توسط شرکت کازاله سوئیس تامین شده است. در بخش مهندسی 
پایه و مهندسی تفصیلی، اکثر مدارک مهندسی و MR های پروژه تهیه شده  و این 

بخش دارای پیشرفت 81 درصد می باشد.

بخش تدارکات:
سفارش گذاری غالب تجهیزات از جمله ریفورمر گاز طبیعی ،کمپرسور ها، راکتورها، 

واحد جداسازی هوا )ASU(، بویلر ها و مبدل های حرارتی نهایی و موثر شده است. 
این تجهیزات در کارگاه سازندگان داخلی و خارجی در حال ساخت بوده و بخش 
عمده ای از تجهیزات سفارش شده از قبیل بخش هایی از ریفورمر، راکتور سنتز، 
مخازن ذخیره، ظروف تحت فشار، مبدل های حرارتی، لوله و اتصاالت و ...تکمیل و 

به سایت پروژه انتقال یافته است.

بخش اجرا:
در این بخش، پایپرک های بتنی پروژه و بیش از 60 درصد فونداسیون های 
به  تحویل شده  تجهیزات  کلیه  مکانیک  در بخش  اند.  تجهیزات ساخته شده 
سایت نصب و مخازن ذخیره نیز ساخته و نصب شده اند. همچنین 50 درصد 
 از عملیات اجرایی لوله کشی زیر زمینی انجام و عملیات رو زمینی درحال اجرا
نشانی  آتش  و  اداری  های  پروژه، ساختمان  غیر صنعتی  بخش  در  باشد.  می 
نیز در حال اجرا می باشند. بخش اجرا پروژه در حال حاضر دارای پیشرفت 
فیزیکی در حدود 50 درصد بوده و مطابق برنامه پیش بینی می گردد تا 

پایان سال جاری به پیشرفت حدود 75 الی 80 درصد دست یابد.

شرکت پتروشیمی آاپداان خلیج افرس

آدرس دفتر تهران: تهران،خیابان شهید احمد قصیر، خیابان پنجم، پالک 22 طبقه سوم واحد 13 و 14 کدپستی  :1513643911
شماره تماس دفتر تهران:3-  02188554792شماره فکس دفتر تهران:02188554794

 http://pgapco.ir:آدرس سایت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
آدرس سایت: عسلویه-فاز دو پتروشیمی، پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
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شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان با همکاری سازمان 
ایران)ایمیدرو(  معدنی  معادن، صنایع  نوسازی  و  توسعه 
و با مشارکت شرکت های سرمایه گذاری غدیر، شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت فوالد الیاژی ایران در 

سال 1385تاسیس شد.
کارخانه احیای مستقیم تولید آهن اسفنجی با ظرفیت 
افزایش  برای  که  تن  هزار   800 بر  بالغ  سالیانه  تولید 
نیز  تا یک میلیون و دویست هزار تن در سال  ظرفیت 
اقدام شده است با هدف تامین بخشی از مواد اولیه مورد 
فوالد  سایر  و  یزد  استان  سازی  فوالد  کارخانجات  نیاز 
سازی های کشور در 25 کیلومتر شهرستان اردکان در 
استان یزد و همجوار مجتمع گندله سازی چادرملو احداث 

شد.
در  سازی  گندله  مجتمع  احداث  برای  مجتمع  این 
فاز  که  نموده  اقدام  نیز،  یزد  استان  بهاباد  شهرستان  
و  تکمیل شده  این مجتمع  احداث  برای  پایه  مهندسی 
عملیات اجرایی برای زیرساختهای الزم و نصب دستگاه 

ها ادامه دارد.
خط انتقال گاز و توسعه پست فشار قوی نخلستان بافق 
عظیم  مجتمع  ایجاد  های  زیرساخت  تکمیل  منظور  به 
بهاباد به مراحل نهایی اجرا رسیده و فعالیت های اجرایی 
پیشرفت  نیز   بهاباد  گندله سازی  در سایت  ساختمانی 

مطلوبی دارد. 
باید اضافه کرد، شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان برای توسعه سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در پروژه دو کارخانه مگامدول 
احیا مستقیم و فوالد سازی 3 میلیون تنی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر سهامدار است همچنین در شرکت فوالد شاهرود، 

صنایع معدنی نوظهور شاهرود و توسعه فوالد قشم مشارکت دارد.
بخش معدنی این شرکت هم فعالیت های اکتشافی و تجهیز معادن و فعالیت های استخراجی در معادن متعلق به خود را 
توسعه داده است و همراه با شرکت سنگ آهن مرکزی و توسعه صنایع معادن غدیر، در شرکت صنایع معدنی کویر بافق برای 

تجهیز، استخراج و بهره برداری و احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن مشارکت کرده است.
اما در این مسیر افتخارات شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان بسی بیشمار است که به گوشه ای از این افتخارات اشاره میکنیم؛
تولید آهن اسفنجی شرکت در سال 1397 بالغ بر 840 هزار تن بوده است و شاخص مصرف آب، گاز و برق نسبت به استاندارد 
های جهانی میدرکس از مطلوبیت بسیار خوبی برخوردار و در مقایسه با عملکرد کارخانجات تولید آهن اسفنجی ایران از نظر 
 )IMO100(رتبه اول را بر اساس رتبه بندی صد شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی )TPF( شاخص بهره وری کل عوامل

کسب نموده است
همچنین این شرکت بر اساس ارزیابی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، در میان برگزیدگان 

و دریافت کنندگان لوح "پیشروان بهره وری4 ستاره" قرار دارد
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در روز ملی صنعت و معدن بعنوان واحد نمونه صنعتی کشور در سال 99 انتخاب شد و از 

سوی دکتر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت

 دستاورد های درخشان شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در صنعت و معدن:

از  جهش تولید تا کارآفرینی و اشتغال زایی
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 اهم دستاوردها؛
 1_ کسب تندیس سیمین در سومین جایزه ملی پروژه برتر ایران)1390_1391(

 2_ جایزه بهترین کیفیت محصول آهن اسفنجی از انجمن کیفیت ایران
3_ دریافت لوح تضمین کیفیت محصول صادراتی از انجمن کیفیت محصوالت 

 فوالدی اتحادیه اروپا در سال 1391
4_ کسب نشان تالشگران دو ستاره در فرآیند ارزیابی، بهره وری معادن و صنایع 

 معدنی ایران از ایمیدرو در سال 1392 
 5_ دریافت نشان تعالی سازمان در مدیریت بحران اقتصادی

 6_ کسب تندیس زرین برترین برندهای مشتری مدار از طرف انجمن کیفیت ایران در سال 1393
 7_ کسب تندیس زرین در همایش یکصد مدیر برتر سال 1394

8_ انتخاب پروژه صرفه جویی مصرف آب در قالب مدیریت انرژی و پسماند ها به عنوان یکی از 7 پروژه برتر در 
 چهارمین همایش جایزه بهره وری ایمیدرو

 9_ کسب تندیس برنزی در سومین دوره جایزه مدیریت انرژی در سال 1396
 10_ کسب رتبه نخست از نظر شاخص های بهره وری کل عوامل)TFP( در گروه فلزات اساسی در سال 1396

 پروژه های جاری شرکت: 
 1_ پروژه افزایش ظرفیت کارخانه از 800 هزار تن به 1200 هزار تن

 2_ فاز دوم فوالد سازی شاهرود 
 3_ مشارکت در احداث خط تولید کنسانتره700 هزار تنی آنومالی شمالی

 4_ مشارکت در تجهیز و استخراج معدن میشدوان
 5_ مشارکت در سرمایه گذاری برای احداث فوالد سازی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

6_ احداث مجتمع گندله سازی بهاباد
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شرکت  پتروشیمي بندر امام  سهامی عام )B.I.P.C( در زمیني به مساحت 271 هکتار در ساحل 
شمال غربي خلیج فارس به فاصله 105 کیلومتري جنوب شرقي اهواز و 84 کیلومتري 
شرق آبادان واقع شده است. ظرفیت تولید اسمي مجتمع 6/9 میلیون تن در سال مي 
باشد. این شرکت به لحاظ حجم ظرفیت تولید و تنوع محصول جایگاه نخست را در 

شرکت صنایع پتروشیمي خلیج فارس دارا مي باشد.
فراورده  نوع  تولید حدود30  قابلیت  اي است که  به گونه  این شرکت  طراحي 
استاندارد هاي جهاني  با کیفیتو در سطح  پلیمري  و  شیمیایي،پتروشیمیایي 
را دارا مي باشد. پتروشیمي بندر امام ) سهامی عام( در استراتژي خود احداث 
واحدهاي جدید،افزایش ظرفیت واحدهاي تولیدي و به روز سازي سیستم هاي 
ابزار دقیق و دیگر زیر ساخت هاي فني و پشتیباني مرتبط را  بهره برداري، 
مد نظر قرار داده که احداث واحدهایي نظیر پلي وینیل کلراید، ام تي بي اي، 
پارازایلین، بازیافت اتان و پروپان و واحد سوم تفکیک میعانات گازي و نیز طرح 
هاي افزایش ظرفیت واحد هاي پلي اتیلن سنگین و الفین گواهي بر این مدعاست.

محصوالت تولیدی ابن شرکت عبارت اند از: اتان ، پروپان ،بوتان ، پنتان ، پلی اتیلن 
سبک و سنگین ، پلی وینل کلراید ،ماده افزودنی بنزین )ام تی بی ای( کاستیک، بنزین 
پیرولیز ،وینیل کلراید ، اتیلن دی کلراید ، رافینت و محصوالت آروماتیکی مانند بنرن ، پارازایلین 

می باشد.
موقعیت استراتژیک این شرکت از جنله مجاورت با منابع تامین خوراک، سوخت و مواد 
اولیه ، دسترسی به آب های آزاد ، شبکه حمل و نقل ریلی و سیستم حمل و نقل ریلی 
و سیستم حمل و نقل جاده ای از جملخ عواملی است که پتروشیمی بندر امام ) 

سهامی عام( را در جایگاهی منحصر بفرد و متمایز قرار داده است.
عام(   سهامی   ( بندرامام   پتروشیمی  در  خوراکی  نوع  چهار  کلی  طور  به 
خیز  نفت  مناطق  از   )NGL(1-گازمایع عبارتانداز  که  شود  می  استفاده 
از  آوران 4-استایرن  پتروشیمی فن  از  پاالیشگاه 3-متانول  از  ارسالی  2-نفتا 
) سهامی  امام   بندر  پتروشیمی  عمده خوراک  کلی  بطور  پارس  پتروشیمی 
دریافتی   NGL خوراک  کند  می  تنظیم  را  شرکت  این  اقتصاد  که  عام( 
نفت خام  تولید  به  وابستگی مستقیمی  که  است  نفت خیز جنوب  مناطق  از 
امام   بند  پتروشیمی   ، نفت  تولید  وضعیت  بودن  مناسب  صورت  در  و   دارد 
) سهامی عام( هم در بخش جذب خوراک وضعیت مناسبی خواهد داشت و به همین 

ترتیب از نظر اقتصادی هم شرایط خوبی میدا خواهد 
باتوجه به مطالعات انجام گرفته در خصوص تامین منابع خوراک، برنامه پروژه های افزایش 
یافته ظرفیت تولید و بروز سازی سیستم های فرآیندی در دستور کار شرکت قرار داردکه به 

شرح زیر است :
افزودن یک واحد الفین جدید به شرکت با ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال

افزودن یک واحد منو اتلین گلیکول با ظرفیت 500هزار تن در سال
اجرای پروژه تغییر فرآیند واحد کلر آلکالی و حذف جیوه از سیستم و تغییر فرآیند به ممبر این

احداث واحد تصفیه خانه مرکزی به منظور کاهش آالینده ها و بازیافت آ صنعتی با ظرفیت 40 هزار 
متر مکعب در روز

گاه نخست ظرفیت تولید  پتروشیمی بندرامام جای

و تنوع محصوالت پتروشیمی رد کشور
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شرکت های تابعه:

شرکت فرآورش بندر امام:
 ،)OL(الیفن  ،)NF(این شرکت شامل واحد های تفکیک مایعات گازی

تسهیالت عمومی)CF( ،آروماتیک )AR(و پارازایلین)PX(،می باشد و 
محصوالت تولیدی آن عبارتند از:اتان، پروپان، بوتان، پنتان به باال ، 

هگزان، هپتان،پنتان به باال ،اتیلن، پروپیلن، مخلوط الفین های 
چهار کربنه، نفت کوره، بنزین پیرولیز، بنزین، مخلوط زایلین 
ها،آروماتیک های سنگین و پارازایلین.این شرکت تامین کننده 

خوراک اصلی بقیه واحدهای مجتمع می باشد.
تلفن تماس :06152252338

شرکت بسپاران بندر امام :
 )HDPE ( این شرکت شامل واحد های پلی اتیلن سنگین

، پلی اتیلن سبک )LDPE( ، پلی پروپیلن )pp( ، بوتادین و 
الستیک مصنوعی)BD/SR( و پلی وینیل کلراید )PVC( می 

باشد و محصوالت تولیدی آن عبارتند از : پلی اتیلن سبک ، پلی اتیلن 
سنگین ، پلی وینیل کلراید ، الستیک مصنوعی .   

تلفن تماس:06152252320

شرکت کیمیا بندر امام :
این شرکت شامل واحدهای بازیابی نمک از آب دریا، کلر آلکانی )CA( ،اتیلن دی کلراید 

)EDC( ،وینیل کلراید منومر )VCM( ،ماده افزودنی بنزین بدون سرب )MTBE(می 
باشد و محصوالت آن عبارتند از : نمک طعام، سود سوز آور، گاز کلر، اسید کلریدریک، آب 

    )MTBE( ژاول، اتیلن دی کلراید ،وینیل کلراید و منومر و
تلفن تماس : 061522523098

شرکت آب نیروی بندر امام  :
این شرکت شامل واحدهای پشتیبانی است و مسئولیت تامین سرویس های کورد 
نیاز واحدهای مجتمع را به عهده دارد که شامل واحدهای نیروگاه ،تامین بخار، تصفیه 

آب و تامین آب بدون امالح، تهویه هوا ،تهیه ازت و تاسیسات تامین سوخت می باشد . 
تلفن تماس :06152252305

شرکت خوارزمی بندر امام  :
این شرکت کلیه امور پشتیبانی فنی، تعمیراتی ،پروژه های ساختمانی و نیز امور خدماتی و 

مجتمع را زیر نظر خود داردمدیریت های زیرمجموعه مختلفی دارد که به شرح زیر است : 

مدیریت های تعمیرات، پروژه ها و خدمات
مدیریت تعمیرات : کلیه سرویس های تعمیراتی، کارگاه مرکزی، کارگاه برق و تهویه ،ابزار 

دقیق ،مخابرات و ماشین آالت حساس را شامل می گردد .
 مدیریت پروژه ها عهده دار نظارت و اجرایی پروژه های غیر صنعتی بوده و متشکل از پروژه 
های عمرانی تاسیسات دفتر فنی برنامه ریزی کنترل می باشد  مدیریت خدمات خدمات 

اجتماعی خدمات اداری خدمات مستغالت است تامین مسکن و امکانات رفاهی کارکنان
 

دفتر مرکزی : تهران خیابان کارگر شمالی. خیابان شکراهلل. پالک 122
کارخانه : خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پتروشیمی 

بندرامام، صندوق پستی، : 314 ماهشهر _ ایران
تلفن : 02188022994_5 و 02187700994 و 06152252300

نمابر : 02188004195 و 06152252311
Info@bipc.org.ir       www.bipc.org.ir
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شرکت پتروشیمي هنگام 
مجـري طـرح اوره و آمونیـاک

در فاز دوم طرح های توسعه پتروشیمی منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس است . 
ظرفیت تولید آمونیاک726000 تن و ظرفیت تولید اوره 1155000 تن در سال است.

سهامداران این  شرکت ،شرکت  پتروشیمی نوری 99,31% و شرکت پوپوک اندونزی 63 ,0 %  و شرکت 
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی0,06% هستند.

بعداز آماده سازی زمین و انجام مذاکره با پیمانکار ،قرار داد EPC  در اردیبهشت سال 1394موثر گردید.
فاز اول شامل واحد آمونیاک و یوتیلیتی های مورد نیاز ، آفسایت، خط فلر، ایستگاه گاز ، ساختمان های 

صنعتی و غیر صنعتی و فاز دوم شامل واحد اوره، است.
این پروژه در پایان مرداد ماه سال 1399 به پیشرفت تجمعی 71,36%  دست یافته است که  به طور 
مجزا فاز یک دارای پیشرفت 83,10% و فاز دوم 57,47%  است و مطابق برنامه زمان بندی ، فاز1 تا پایان 

خرداد ماه سال1400 راه اندازی خواهد شد.
در این طرح بیش از800 نفر نیرو در حال فعالیت هستند و پیش بینی می شود در زمان بهره برداری 
450 نفر به طور مستقیم مشغول به کار گردند و تاکنون رکورد 7،442،056 نفرساعت کار بدون حادثه 

)از ابتدای عملیات اجرایی تاکنون(  را دارا بوده است.

 افزایش ظرفیت واحد اوره به منظور جلوگیری از انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن
اصالح طراحی و جلوگیری از هدر رفت آمونیاک در واحد اوره با طراحی و ساخت اسکر

ابر اسید
در  مناسب  تعبیه غشای  از طریق  زمین  به  مواد شیمیایی  انتشار  و  نشت  از  جلوگیری 

قسمت تحتانی کلیه مخازن 
بازیابی هیدروژن ارسالی به فلر برای جلوگیری از انتشار آن و کمک به افزایش تولید آمونیاک 
وارد کشور  خارج  از  قبال  که  ایرانی  مهندسان  توسط  تجهیزات  برخی  سازی  بومی 

 می شده است.

ازدیگر اقدامات انجام شده :
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نمای کلی از واحدهای اوره و آمونیاک

 نمای کلی از مخازن واحد آمونیاک      نمای کلی از کمپرسور شلتر

   نمای کلی از کولینگ تاور

نمای کلی از مخازن واحد اوره 

  نمای کلی از ریفورمر

نمای کلی از اسکلت فلزی واحد اوره
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پیام حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره
 و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
 به مناسبت هفته دولت:

 
هفته دولت که با یاد شهیدان گرانقدر 
رجایی و باهنر نامگذاری شده، حاال 
سال هاست تبدیل به فرصتی شده 
عرصه  در  فعاالن  و  دولتمردان  تا 
از  گزارشی  دولت  مختلف  های 
تالش های خود به ملت ارائه دهند.
خدمات  از  مردم  به  رسانی  اطالع 
دولتمردان موجب هم اندیشی و همفکری 
با مردم می شود و این تعامل دو طرفه باعث 
پیشبرد امور و اهداف دولت در رسیدن به برنامه 
های خود خواهد بود، رویکردی که نقش رسانه ها در 

ایجاد آن بسیار اساسی و مهم است.
با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی، کشور توانسته 
به پیشرفت هایی در حوزه های مختلف دست یابد، در مقطع کنونی 
جامعه ایرانی با وحدت، امید و اعتماد راه را برای رسیدن به اهداف کالن 
کشور هموارخواهد کرد. نامگذاری سال جاری به عنوان »جهش تولید« 
از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای سال نشان دهنده یک ضرورت 
بوده و الزم است کشور به صورت جامع از سرمایه گذاری های قبلی در 
جهت تولید بیشتر و بهتر استفاده کند. اگر اهداف متعددی مانند رونق 
تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش نرخ بیکاری، رفع وابستگی از 
درآمدهای نفتی و... را در نظر بگیریم، باید بدانیم که در صورت بهبود 
کمیت و کیفیت تولید در کشور می توان شاهد تحقق بسیاری از اهداف 
دیگر اجتماعی و فرهنگی نیز باشیم.منطقه آزاد قشم با توجه به ویژگی ها 
و شرایط خاص و استراتژیک خود، یکی از مهمترین مناطق در جغرافیای 
ایران اسالمی است.قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس، مزایا و 
ذخایر عظیمی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را داراست و 
سازمان منطقه آزاد قشم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد 
نظر مقام معظم رهبری و برنامه های دولت، به منظور سهولت در سرمایه 
گذاری به دنبال رفع موانع و ایجاد تسهیالت برای رونق و پیشرفت و 
دستیابی به اهداف برنامه های تدوین شده در سال »جهش تولید« در 
منطقه است.ایجاد اشتغال برای نیروی کار بومی در قشم، توسعه تولید 
محصوالت باکیفیت داخلی و کاهش میزان واردات مهمترین اولویت ها و 
برنامه های این واحد تولیدی هستند. همچنین در سال جهش تولید، با 
تمام توان از حضور سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در منطقه آزاد قشم 
حمایت صورت گرفته و اعتقاد داریم که حرکت بر مسیر تولید محصوالت 
باکیفیت، می تواند موجب تقویت کشور در حوزه های مختلف صنعتی و 
همچنین کاهش وابستگی  به سایر کشورها شود.با توجه به سرعت رشد 
جزیره در حوزه گردشگری، تغییر زمینه فعالیت از تجارت به گردشگری 
فرصتی مناسب جهت هم راستایی با سرعت فزاینده توسعه قشم باشد. از 
طرف دیگر و با هدف تقویت و حمایت از فعاالن عرصه تجارت و بازرگانی 
در منطقه آزاد قشم، با جهش به سوی فعالیت های تولیدی و مولد 
اشتغال می تواند ضمن شکوفایی اقتصاد کشور در سال جهش تولید، با 
ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه، به ارزآوری آوری کشور نیز کمک کند.

با سرمایه گذاری بیش از 405 هزار میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد قشم تا افق 1400 محقق می شود

ضربان توسعه در دل جزیره قشم در دولت تدبیر و امید
مدیریت  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
و  مدیره  هیات  رییس  مومنی  حمیدرضا 
بهره  با  است  قرار  سازمان  این  مدیرعامل 
برداری از 100پروژه مختلف اقتصادی، عمرانی، 
فرهنگی و آموزشی در جزیره قشم تا پایان 
امسال برگ زرینی به کتاب تاریخ توسعه این 
جزیره اضافه کند که 14 پروژه از این پروژه ها 
همزمان با برگزاری آیین های ویژه بزرگداشت 
هفته دولت در آخرین سال دولت تدبیر و امید 

به بهره برداری می رسد.
از این پروژه ها بطور قطع جزیره  بهره برداری 
قشم را که بعد از انتصاب حمیدرضا مومنی به عنوان 
منطقه  سازمان  ومدیرعامل  مدیره  هیات  رییس 
آزاد قشم در سال 1393 شاهد تحوالت عمیق در 
حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
بوده است، وارد مرحله جدیدی از توسعه اقتصادی، 
افزایش نرخ اشتغال و گسترش رفاه اجتماعی خواهد 

کرد.
درحوزه اشتغال طبق برآوردهای به عمل آمده 
تعداد افرادی که در هنگام اجرای این 100پروژه در 
جزیره قشم در زمان ساخت مشغول به کار می شوند 
نفر  نفر و 13هزار و 345  بر 13هزار و 453  بالغ 
نیز در هنگام بهره برداری این پروژه ها مشغول به 
کار خواهند شد.در حوزه توسعه اقتصادی و سرمایه 
گذاری نیز اجرای این 100پروژه تحولی بزرگ در 
قشم ایجاد خواهد کرد به این معنی که با سرمایه 
گذاری به میزان 848 میلیون یورو، 430میلیون دالر 
و  افزون بر 90 هزار و  305 میلیارد ریال برای این 
پروژه ها، اقتصاد منطقه و بخصوص تجارت، صادرات 
به  وابسته  کارهای  و  و همچنین کسب  واردات  و 

میزان قابل توجهی رونق پیدا می کنند.
با بهره برداری از 14 ابر پروژه در منطقه آزاد قشم 
در هفته دولت بیش از 3600 نفر مشغول به کار 

می شوند
از  یکی  عنوان  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
زیرمجموعه های بزرگ دولت برای بزرگداشت هفته 
دولت در آخرین سال دولت تدبیر و امید مبادرت 
بزرگ خود  پروژه  از 14  برداری  بهره  و  افتتاح  به 
 ( ریالی  میلیارد  کلی  13630  گذاری  سرمایه  با 
10660 میلیارد ریالی سازمان و 2970 ریالی بخش 
خصوصی( و 600 میلیون یورو در حوزه های نفت، 
انرژی، گردشگری، عمرانی و آموزشی در این هفته 
می کند.این پروژه ها همزمان با هفته دولت که از 
دوم شهریورماه سالجاری آغاز و تا هشتم شهریور 
رییس  رجایی  شهید  شهادت  سالروز  با  مصادف 
جمهوری  وزیر  نخست  باهنر  شهید  و  جمهوری 
اسالمی ایران در سال 1360 ادامه می یابد به بهره 

برداری خواهد رسید.
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عناوین و مشخصات این پروژه ها عبارتند از:

  ذخیره سازی فرآورده های نفتی
فاز اول و دوم پروژه ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی با سرمایه گذاری 350 میلیون یورویی بخش خصوصی 
در منطقه آزاد قشم به بهره برداری می رسد.این پروژه بسیار مهم حوزه نفت که زمینه اشتغال پایدار برای 350 نیروی 

کار از جمله بومیان جزیره قشم را به همراه دارد، توسط شرکت سرمایه گذاری صنعت  نفت قشم سرمایه گذاری شده 
است.زمان آغاز این پروژه سال 1386 بوده تابستان سال 1399 فاز نخست آن به بهره برداری می رسد، همچنین 1700 

نیروی کار در پروسه احداث این پروژه نفتی طی سال های گذشته فعالیت داشته اند.در فاز اول پروژه مخازن ذخیره سازی نفت 
و میعانات گازی 6 مخزن با ظرفیت 540 هزار بشکه و در مجموع به بهره برداری رسیده و امکان ذخیره سازی بیش از 3,2 میلیون بشکه فرآورده 
های نفتی ایجاد می گردد.همزمان با بهره برداری فاز نخست پروژه ذخیره سازی فرآورده های نفتی، کلنگ احداث فاز دوم این پروژه نیز به زمین 
خواهد خورد که با بهره برداری از آن هفت مخزن جدید برای ذخیره سازی ایجاد شده و ظرفیت این مجموعه به 6,5 میلیون بشکه خواهد رسید.

شرکت سرمایه گذاری نفت قشم )سهامی خاص( به عنوان مجری پروژه ذخیره سازی فرآورده های نفتی قشم، در سال 1383 در این منطقه 
به ثبت رسیده است.

 170 مگاوات در فاز دوم نیروگاه تولید برق 500 مگاواتی 
منطقه آزاد قشم

فاز دوم نیروگاه تولید برق 170 مگاواتی با 
سرمایه گذاری  386 میلیون یورویی توسط 
بخش خصوصی در منطقه آزاد قشم به 

بهره برداری می رسد.
ترکیبی ظرفیت  نیروگاه سیکل  این 
تولید  500 مگاوات برق را داشته و در 
طرح توسعه نیز قرار است  100 هزار متر 
تولید  به صورت روزانه  را  مکعب آب شیرین 
کند.شرکت تولیدی انرژی گستر قشم با سرمایه گذاری 
دو شرکت مپنا )60 درصد( و غدیر )40 درصد( و حمایت سازمان 
منطقه آزاد قشم در زمینی به مساحت 100 هکتار پروژه تولید هم 

زمان آب و برق را در دست اجرا دارد.
این مجموعه در زمان اجرای عملیات ساخت برای 410 نیرو 
اشتغال ایجاد کرده و در زمان بهره برداری نیز مطابق برنامه ریزی 

صورت گرفته  100 نیرو را صاحب شغل خواهد کرد.
دو توربین نصب شده در این نیروگاه هر کدام 170 مگاوات برق 
)در مجموع 340 مگاوات( را در فاز اول و دوم بهره برداری، تولید و 
به شبکه سراسری متصل خواهد کرد، که این اتفاق جزیره قشم را از 
واردات برق بی نیاز می سازد.برای فاز سوم توسعه این طرح نیز تولید 
160 مگاوات برق، به این ظرفیت اضافه خواهد شد و از این طریق با 
اتصال به خط سراسری برق، بخشی  از نیاز استان هرمزگان را  نیز 

پوشش خواهد داد.

  بهسازی معابر 20 روستای جزیره قشم از 45 روستا
معابر 20 روستا در جزیره قشم، با مشارکت سازمان منطقه آزاد، بنیاد 
مسکن و دهیاری های این روستاها، بهسازی شده و به بهره برداری 

می رسد.
اجرای این طرح ها طی تفاهم نامه همکاری مشترک تحت عنوان 
بهسازی معابر روستایی، معابر 20 روستا در شهرستان قشم صورت 
گرفته و هدف گذاری برای بهسازی معابر 45 روستای این جزیره است.

این پروژه با مشارکت 30 درصدی سازمان منطقه آزاد، 70 درصد 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و انجام عملیات زیرسازی، و جدول گذاری 
توسط دهیاری ها، از سال 97 آغاز شده و در سال 99 تکمیل شده است 

و آماده بهره برداری است.
در جریان اجرای این طرح توسط منطقه آزاد قشم برای 80 نیروی 
کار به صورت غیرمستقیم و در جریان انجام عملیات بهسازی معابر 
اشتغال ایجاد شده است.بهسازی معابر 20 روستای جزیره قشم اعتباری 

بالغ بر 570 میلیارد ریال صورت گرفته است.
مسئولیت  پذیرش  با  زمان  هم  قشم  جزیره  در  آسفالت  نهضت 

سوی  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعاملی 
حمیدرضا مومنی به صورت جدی در دستور 

کار این سازمان قرار گرفته و طی سال 
های گذشته عالوه بر آسفالت و بهسازی 
معابر درون شهری و برون شهری، راه 
ها و جاده های سراسر قشم مخصوصا 
روستاهای غرب جزیره نیز شرایطی بهتر 

نسبت به گذشته پیدا کرده اند.

  زیرسازی و آسفالت معابر برون شهری
پروژه زیرسازی و آسفالت معابر برون شهری در سطح جزیره در طول عملیاتی اجرایی 30 کیلومتر توسط 

معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم انجام به بهره برداری می رسد.
این طرح از سال 98 آغاز شده و پس از طی کردن مراحل مختلف زیرسازی و آسفالت در تابستان سال 

99 آماده بهره برداری و ارائه خدمات به ساکنان و گردشگران جزیره قشم است.
پروژه زیرسازی و آسفالت معابر برون شهری قشم با اعتباری بالغ بر 180 میلیارد ریال توسط مدیریت 

فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم اجرایی شده است.
این طرح در زمان اجرا برای 18 نیروی کاری به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال کرده است. 

و  بهسازی معابر برون شهری، راه ها و جاده های سراسر قشم در راستای تامین آسایش و رفاه مردم با خدماتی نظیر آسفالت آسفالت 
جاده ها و خدمات عام المنفعه، بیانگر پایبندی این سازمان به مسوولیت های اجتماعی و توجه ویژه به این حوزه و مردم است.

در طول سال گذشته با اجرای عملیات معابر برون شهری و احداث قطعه یک بزرگراه مرکزی، 50 کیلومتر به خطوط آسفالتی برون شهری 
جزیره افزوده شده است.



شهریور 1399

وژیه انمه هفته دولت و بانکداری اسالمی16

   احداث و بازسازی 20 مدرسه در سطح جزیره
طرح احداث و بازسازی 20 مدرسه توسط سازمان منطقه آزاد قشم و تحت نظر معاونت عمرانی و زیربنایی این سازمان 

به بهره برداری می رسد.
برای احداث این مدارس اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال هزینه شده است .

این 20 مدرسه با 20000 مترمربع مساحت آماده بهره برداری و ارائه خدمات به روستاهای محدوده این طرح در جزیره 
قشم است.با بهره برداری از مدارس برای 15 نفر نیروی کار به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده و همچنین در مراحل 
احداث این طرح 15 نفر به صورت غیرمستقیم در آن اشتغال داشته اند.تعامل و همیاری سازمان منطقه آزاد قشم، آموزش و 

پرورش و معتمدین محلی هر روستا، باعث افزایش و بهبود فضاهای آموزشی و ادامه تحصیل دانش آموزان در جزیره قشم می شود.

ژئوسایت  مسیر  آسفالت  و  زیرسازی    
اسکله  )گلزار(،  طوال  روستای  چاهکوه، 

سهیلی
آسفالت  و  زیرسازی  پروژه  اجرایی  عملیات 
مسیر چاهکوه، گلزار طوال، اسکله سهیلی جزیره 
مترمربعی  هزار  مساحتی 48  در  مجموع  در  قشم 
توسط معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم انجام 

به بهره برداری می رسد.
این طرح ها در سال 98 آغاز شده و پس از طی کردن مراحل 
اجرایی خود، در سال 99 و پس از اتمام آماده بهره برداری و استفاده 

ساکنان جزیره قشم و گردشگران است.
پروژه زیرسازی و آسفالت مسیر ژئوسایت چاهکوه، گلزار روستای 
طوال، اسکله سهیلی با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد ریال توسط مدیریت 
فنی و زیربنایی از زیرمجموعه های معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد قشم اجرایی شده است.عملیات اجرایی این پروژه ها در 
زمان اجرا برای 15 نفر نیروی کار به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد 
کرده است.نهضت آسفالت در جزیره قشم هم زمان با پذیرش مسئولیت 
مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد قشم از سوی حمیدرضا مومنی به 
صورت جدی در دستور کار این سازمان قرار گرفته و طی سال های 
گذشته عالوه بر آسفالت و بهسازی معابر درون شهری و برون شهری، 
راه ها و جاده های سراسر قشم مخصوصا روستاهای غرب جزیره نیز 

شرایطی بهتر نسبت به گذشته پیدا کرده اند.

  ساخت بلوار گیاهدان به درگهان 
پروژه اجرای بلوار در مسیر روستای گیاهدان به رمکان در 
جزیره قشم پروژه دیگری است که توسط معاونت عمرانی 
و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم اجرایی شده و به بهره 

برداری می رسد.
انجام این پروژه در سال 99 در دستور کار مدیریت فنی 
و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفته و پس از 
گذشته چندماه اکنون با اتمام عملیات اجرایی، آماده خدمات 
رسانی به ساکنان و گردشگران عبوری از این مسیر است.در 
زمان اجرای پروژه بلوار در مسیر روستای گیاهدان به رمکان 
در جزیره قشم برای 35 نیروی کاری به صورت غیرمستقیم 

اشتغال ایجاد شده است.
 150 بر  بالغ  اعتباری  با  مجموع  در  طرح  این  اجرای 
میلیارد ریال توسط مدیریت فنی و زیربنایی از مجموعه 
معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم صورت 

گرفته است.آسفالت و بهسازی معابر برون 
شهری، راه ها و جاده های سراسر قشم 
در راستای تامین آسایش و رفاه مردم 
و  ها  آسفالت جاده  نظیر  با خدماتی 
خدمات عام المنفعه، بیانگر پایبندی 

این سازمان به مسوولیت های اجتماعی 
و توجه ویژه به این حوزه و مردم است.

  واحد تولیدی بتن و قطعات بتنی پیش ساخته
شرکت تاب بتن آسیا قشم تولیدکننده انواع بتن و قطعات بتنی پیش ساخته یکی از پروژه هایی است که توسط بخش 

خصوصی اجرایی شده و در تابستان سال 99 به بهره برداری می رسد.
مجوزهای مربوط به اجرای این پروژه از سوی مدیریت صنعت، معدن و تسهیل تولید از زیرمجموعه های معاونت 

اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم صادر شده است.
برای اجرای این پروژه بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری از سوی فعاالن بخش خصوصی انجام شده 

است و با راه اندازی آن بخشی از نیازهای جزیره قشم به محصوالت بتنی و قطعات پیش ساخته بتنی مرتفع خواهد شد.
شرکت تاب بتن آسیا قشم در برنامه تولیدی خود تولید ساالنه 518400 تن بتن معمولی 2430 تن تیرچه فوالدی 200 
هزار تن محصوالت بتنی غیرمسلح از بتن معمولی را پیش بینی کرده است.همچنین با بهره برداری از این پروژه برای 30 نفر نیروی کار به صورت 

مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد و البته در فرآیند اجرای این پروژه 60 نفر نیز به صورت غیرمستقیم مشغول فعالیت بوده اند.

   احداث پارک محالت و پارک های خطی ساحلی
احداث پارک محلالت و پارک های خطی جزیره قشم یکی از پروژه هایی است که توسط معاونت عمرانی 

و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم اجرایی شده و به بهره برداری می رسد.
ساخت این پارک ها، با 120 میلیارد ریال اعتبار برنامه ریزی شده است.

بازی کودکان،  برای  اختصاص فضایی  و  نظر گرفته شده  مترمربع در  پروژه 100000  این  مساحت 
روشنایی محوطه و مبلمان پارک بخش های دیگری از جزییات آن می باشد.

در مراحل اجرا، آماده سازی و بهره برداری از طرح 20 نفر نیروی کار به صورت غیرمستقیم اشتغال داشته اند.
احداث این فضاها با هدف ایجاد فضای مفرح برای تقویت روحیه ساکنان اجرایی شده و ضمن نصب وسایل بازی و اجرای فضای 

سبز با انجام اصالحات مختصری در ابنیه به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.
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  آماده سازی 3 سایت 65، 98 و 155 هکتاری
آماده سازی 3 سایت 65، 98 و 155 هکتاری طرحی است که 
با سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم و توسط معاونت عمرانی 
و زیربنایی این سازمان اجرایی و به بهره برداری می رسد.اعتباری 
بالغ بر 9 هزار  و 350 میلیارد ریال برای آماده سازی 3 سایت 65، 
98 و 155 هکتاری هزینه شده و تمام خدمات زیربنایی در این سه 
شهرک شامل آب، برق، مخابرات، کاز و آبفا  از سوی سرمایه گذاران 

تامین می شود.
این طرح ها در مجموع به مساحت 318 هکتار اجرایی شده و 
طبق سیاست گذاری های انجام شده در اجرای این شهرک های 
مدرن شهر قشم ساحل شمالی قشم را به واسطه یک کمربندی به 

ساحل جنوبی متصل می کند.
همچنین در طی مراحل انجام این پروژه و آماده سازی زیرساخت 
های شهری آنها برای 430 نفر نیروی کار به صورت غیرمستقیم 
اشتغال ایجاد شده است.با ممنوعیت خام فروشی زمین در قشم 
همزمان با دور اول فعالیت دولت تدبیر و امید، سازمان منطقه آزاد 
قشم در مشارکت با بخش خصوصی با واگذاری زمین خام در این 
طرح ها مشارکت کرده است.زیرساخت های این طرح ها شامل آب، 
فاضالب، انتقال پساب، شبکه آبیاری قطره ای برای فضای سبز، 
جدول گذاری، خیابان کشی، لوله گذاری کابل های شبکه برق و 
مخابرات، فیبر نوری، فضای سبز و برای نخستین بار در قشم ایجاد 

کانال برای جمع آوری آب های سطحی اجرا شده است.

  هتل آوینای قشم
پروژه احداث هتل آوینای قشم که 
 90 سال  از  را  خود  اجرایی  فعالیت 
آغاز کرده، در سال 99 و پس از اتمام 
می  برداری  بهره  به  اجرایی  مراحل 

رسد.این هتل مجوز فعالیت خود را از 
مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری از مجموعه های معاونت فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم اخذ کرده است.
این مجموعه در زمان بهره برداری ظرفیتی معادل  تعداد 104 
تخت ثابت را در خود جای داده است که توانایی افزایش آن به 

152 تخت نیز در این هتل پیش بینی شده است.
با بهره برداری از هتل آوینای قشم برای 36 نیروی کار به صورت 
مستقیم اشتغال ایجاد می شود، همچنین در زمان احداث و آماده 
سازی این پروژه 40 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال داشته اند.

این هتل با سرمایه گذاری معادل 130 میلیارد ریال و توسط 
فعاالن حوزه گردشگری و اقامتی در بخش خصوصی فعالیت خود 

را آغاز می کند.

  هتل الچین
مجموعه هتل الچین قشم 
است  هایی  طرح  از  یکی 
فعالیت   98 سال  در  که 
خود  نوسازی  و  بازسازی 
را آغاز کرده و در سال 99 

اجرایی  مراحل  اتمام  از  پس 
به بهره برداری می رسد.

از  را  خود  فعالیت  مجوز  هتل  یت این  یر مد
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مجموعه های 
معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم اخذ کرده است.این مجموعه در حال حاضر با افزودن 
50 تخت به ظرفیت های اقامتی و گردشگری فعال در جزیره 
 قشم آماده خدمات رسانی به گردشگران و مراجعان خواهد 
ریالی  میلیارد   50 گذاری  سرمایه  با  قشم  الچین  بود.هتل 
بخش خصوصی در حوزه گردشگری منطقه آزاد و شهر قشم 

به گردشگران و مراجعه کنندگان خدمت رسانی می کند.
کار  نیروی   6 برای  قشم  الچین  هتل  از  برداری  بهره  با 
در  همچنین  شود،  می  ایجاد  اشتغال  مستقیم  صورت  به 
صورت  به  نفر   20 پروژه  این  سازی  آماده  و  نوسازی  زمان 

غیرمستقیم اشتغال داشته اند.

  هتل آپارتمان دایموند )ساحلی(
مجموعه هتل آپارتمان ساحلی دایموند قشم یکی 
از طرح هایی است که فعالیت خود را در سال 
90 آغاز کرده و پس و از طی مراحل اجرایی و 
آماده سازی سال 99 به بهره برداری می رسد.

این هتل مجوز فعالیت خود را از مدیریت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مجموعه 
های معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم اخذ کرده است.این مجموعه با اتمام مراحل اجرایی و 
همزمان با آغاز بهره برداری در مجموع تعداد 40 سوئیت و 160 تخت 
را به ظرفیت های اقامتی و گردشگری فعال در جزیره قشم افزوده و 
آماده خدمات رسانی به گردشگران و مراجعان خواهد بود.هتل آپارتمان 
دایموند قشم با سرمایه گذاری 140 میلیارد ریالی بخش خصوصی 
در حوزه گردشگری منطقه آزاد و شهر قشم به گردشگران و مراجعه 
کنندگان خدمت رسانی می کند.با بهره برداری از هتل آپارتمان ساحلی 
دایمون قشم برای 12 نیروی کار به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می 
شود، همچنین در مراحل اجراییو  آماده سازی این پروژه 32 نفر به 

صورت غیرمستقیم اشتغال داشته اند.

  ترمینال کانتینری )سایت شهید رجایی(
پروژه احداث ترمینال کانتینری در سایت شهید رجایی یکی از پروژه های مربوط به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و تحت نظر مدیریت 
پسکرانه شهید رجایی سازمان منطقه آزاد قشم است.این پروژه با سرمایه گذاری و اجرای یکی از مجموعه های بخش خصوصی به نام شرکت کومه 
صنعت قشم انجام گرفته است.در پروژه احداث ترمینال کانتینری سایت شهید رجایی محدوده ای به مساحت 4 هکتار آسفالت و آماده بهره برداری 

شده است.
این پروژه از سال 97 آغاز شده و پس از طی کردن مراحل زیرسازی و آماده سازی در سال 99 با اتمام مراحل اجرایی به بهره برداری می رسد.

احداث ترمینال کانتینری در سایت شهید رجایی با سرمایه گذاری 150 میلیارد ریالی صورت گرفته و با آغاز فعالیت آن شاهد سرعت گرفتن 
فرآیند صادرات کاال از پسکرانه شهید رجایی منطقه آزاد قشم خواهیم بود.با بهره برداری از این پروژه 52 نیروی کاری به صورت مستقیم مشغول 

فعالیت خواهند شد و همچنین در زمان آماده سازی و احداث این طرح 65 نیروی کاری به صورت غیرمستقیم اشتغال داشته اند.
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بیش از 55درصد از سرمایه گذاری های 6 سال نخست دولت کنونی در بخش معدن و صنایع معدنی، طی دو سال اخیر انجام شده است. در 
حالی که مجموع سرمایه گذاری انجام شده طی دولت یازدهم و دوازدهم به بیش از 8,7 میلیارد دالر رسیده،  مدل جدید نظارتی ایمیدرو سبب شد،  

4,8 میلیارد دالر آن از این رقم، طی دو سال گذشته  )97 و 98( محقق شد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، مهمترین علت تسریع در راه اندازی طرح ها به رغم 
تشدید تحریم ها، طراحی و اجرای مدل جدید نظارتی ایمیدرو از زمان حضور غریب پور در راس این سازمان بوده به طوری که در این مدت،  ایمیدرو 
مدل »پایش حوزه تولید و توسعه« را با هدف نظارت دقیق، طراحی و اجرایی کرده است. مدلی که در آن ماهانه 40تا 50 جلسه پایش برگزار می 
شود.یکی از برجسته ترین اثرات این مدل، تسریع در راه اندازی پروژه ها بوده است. در حالی که از ابتدای فعالیت ایمیدرو،  در اکثر سال ها، متوسط 
تعداد طرح های راه اندازی شده تک رقمی بوده، در سال های 97 و 98 به یکباره شاهد اوج گیری سرعت اجرا و همچنین راه اندازی پروژه ها شده 
ایم به طوری که طی این دوره، به رغم تشدید تحریم ها و اعمال شرایط پیچیده، به ترتیب 16 و 22 طرح معدن و صنایع معدنی با مشارکت بخش 
خصوصی در سراسر کشور راه اندازی شد.   بخش قابل توجهی از این طرح ها همچون آلومینیوم جنوب، توسعه کارخانه های کنسانتره و گندله 

سنگ آهن در سنگان، آهن اسفنجی فوالدهای استانی، طرح های توسعه صنعت مس و ... در مقیاس ملی بوده اند.
ایمیدرو به همراه شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای دولت کنونی تا پایان سال گذشته در 27 استان سرمایه گذاری کردند. 

اکنون اما این سازمان و شرکت های بزرگ، در 31 استان کشور »پروژه در دست اجرا و یا راه اندازی« دارند.
در دولت فعلی 110 پروژه در بخش معادن همچون سنگ آهن، زغالسنگ، فوالد، مس، آلومینیوم،  طال، سرب و روی و همچنین حوزه های 

زیرساخت راه اندازی شده است. در این میان، از سال گذشته معادن کوچک احیا و فعال شده نیز سهمی از راه اندازی طرح ها داشته اند.
طی شش سال اخیر، 22هزار و 351 اشتغال مستقیم و 71هزار و 250 شغل به صورت غیرمستقیم برای این تعداد استان از سوی ایمیدرو و 
شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی ایجاد شده است.  این میزان اشتغال در استان های اصفهان، ایالم، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان،  سیستان و بلوچستان، فارس،  قزوین، 

قم، کردستان، کرمان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن،  لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد ایجاد شده است.
13 میلیارد دالر طرح با 43هزار شغل مستقیم 

از سوی دیگر ایمیدرو و شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی، اکنون در 31 استان کشور پروژه در دست راه اندازی یا احداث دارند. تعداد 
این پروژه ها به 247 و ارزش سرمایه گذاری آن ها به بیش از 13,5 میلیارد دالر می رسد. این طرح ها بخش های اکتشاف و معادن کوچک )در 
مسیر احیا و راه اندازی( را نیز شامل می شود. پیش بینی شده این میزان سرمایه گذاری بیش از 43هزار و 300 شغل به صورت مستقیم و افزون 

بر 180هزار شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.
عملکرد سال 98؛  بهره برداری از 3.2 میلیارد دالر طرح 

عملکرد کالن ایمیدرو در توسعه و تکمیل طرح های بخش معدن و صنایع معدنی موجب شد تا در سال 98، حدود  3,2 میلیارد دالر طرح با 
مشارکت بخش خصوصی به بهره برداری برسد. این دستاورد در حالی محقق شد که کشور در وضعیت تحریم های بی سابقه قرار دارد. 

 برنامه های سال 99؛ اشتغالزایی 4100 نفر 
افتتاح 2,2 میلیارد دالر طرح در سال99  با اشتغال مستقیم 4100 نفر و 15 هزار نفر به طور غیر مستقیم هدفگذاری شده است. همچنین 

ایمیدرو به مناسبت فرارسیدن هفته دولت گزارش می دهد:

55 درصد از سرمایه گذاری های شش سال اخیر
 در 97 و 98 محقق شد
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عالوه بر هدفگذاری فوق، ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای بستر کمک به افتتاح یک میلیارد دالر طرح بخش خصوصی در سال99 را فراهم 
خواهد کرد.

گوهر سنگ ها و سنگ های تزیینی؛  اقدامات جدید ایمیدرو
ایمیدرو برای نخستین بار، بهینه سازی صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی )گوهر سنگ ها( و همچنین سنگ های تزئینی را با تشکیل 
کارگروهی را آغاز کرده است. در این میان، سند جامع گوهرسنگ ها با همکاری و مشارکت بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی تهیه و نهایی شده 
است. نخستین بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی خردادماه امسال با حضور خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارگ 
جهان نمای شهر اصفهان افتتاح شد. قرار است بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در پنج نقطه از کشور احداث شود که 2 نقطه از آن در 
اصفهان است. مقصد بعدی بازارچه گوهرسنگ ها استان خراسان رضوی و شهر مشهد است. در راستای تفاهم نامه همکاری بین ایمیدرو و استانداری 

خراسان رضوی به منظور ایجاد بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، قرار است به زودی بازارچه این شهر نیز افتتاح شود. 
از سوی دیگر پروژه آسیب شناسی و برنامه تهیه و اجرای طرح جامع سنگ های تزئینی از نیمه بهار امسال توسط شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی )زیرمجموعه ایمیدرو( آغاز شده که هدف آن رفع گلوگاه های توسعه صنعت و تسهیل صادرات سنگ های تزئینی است. در این میان به 
سبب اینکه 30درصد از تولیدات صنعت سنگ تزئینی در اصفهان واقع شده،  این استان به عنوان پایلوت توسعه تولید و صادرات مشخص شده است.

افزایش سرمایه و توسعه  
ایمیدرو استراتژی افزایش سرمایه شرکت ها از محل سود انباشته را با توجه به نیاز مالی شرکت های بزرگ  تعریف و از سال گذشته با هدف ایجاد 
توسعه این بخش، کلید زد. امسال هم شرکت هایی همچون مبارکه، مس، گل گهر، چادرملو و... این راهبرد را عملیاتی خواهند کرد. این رویکرد به 
منظور تکمیل راه اندازی  طرح های توسعه ای شرکت ها و با هدف »جهش تولید« اجرا می شود. در سال گذشته مجموع افزایش سرمایه شرکت 
های بزرک به مرز 13700 میلیارد تومان رسید.امسال مبارکه و مس هر کدام 10000 میلیارد تومان، گل گهر 5200 میلیارد تومان، چادرملو 1200 

میلیارد تومان و خوزستان 1300 میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهند داشت.
بومی سازی و توسعه ساخت داخل

ایمیدرو از ابتدای سال، استراتژی بومی سازی و توسعه ساخت داخل را ابالغ، اهداف عملیاتی آن را از شرکت های زیرمجموعه دریافت کرده و 
پایش این استراتژی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. به عنوان نمونه شرکت های بزرگ، بومی سازی 1000 قطعه در سال جاری را 
هدفگذاری کرده اند. شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی با اجرای برنامه بومی سازی قطعات و تجهیزات توانسته اند معادل 500 میلیون یورو 

صرفه جویی ارزی ایجاد کنند.
اکتشاف در وسعت650 هزار کیلومتر مربع

ایمیدرو از ابتدای دولت یازدهم اقدام به اکتشاف 650 هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور کرده است. در این میان عملکرد 2 سال گذسته، 400 
هزار کیلومتر مربع است.یکی از نتایج فعالیت های گستره اکتشافی ایمیدرو طی دولت یازدهم و دوازدهم ، افزایش بیش از 500 میلیون تن به ذخایر 

سنگ آهن کشور و 2 برابر شدن ذخیره بوکسیت کشور است.
افزایش تولیدات طی چهار ماه ابتدای سال جهش تولید 

آلومینیوم در سال جهش تولید، همچنان باالترین رقم رشد تولید را در بین تولیدات شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی در اختیار دارد. 
تولید شمش این محصول طی چهار ماه ابتدای امسال با رشد 67درصدی همراه شد. طی فروردین تا پایان تیر ماه سال جاری، افزون بر 138هزار و 
700 تن شمش تولید شد این در حالی است که تولید مدت مشابه سال 98 به 83هزار تن رسیده بود. از تابستان گذشته تا بهار امسال، ایمیدرو دو 
کارخانه آلومینیوم جاجرم و آلومینیوم جنوب )سالکو( را راه اندازی کرد به طوری که سالکو، به عنوان بزرگ ترین و مدرنترین کارخانه تولید آلومینیوم 
ایران، با سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی احداث شد.شرکت های فوالدی نیز طی این مدت بیش از 9,4 میلیون تن فوالد خام )بیلت، 
بلوم و اسلب( تولید کردند که این رقم 9درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال قبل است. همچنین تولید آهن اسفنجی به بیش از 10,5 میلیون 
تن رسید که حاکی از افزایش 12 درصدی تولید این محصول است. مس کاتد نیز دراین مدت با تولید 91هزار تنی رشد یک درصدی را تجربه کرد.
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مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در آستانه ی هفته ی 
دولت به تشریح اقدامات یک ساله ی این ابرپاالیشگاه پرداخت.
فارس،  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
رجایی  شهیدان  یاد  گرامیداشت  ضمن  دادور«  »محمدعلی 
به  دولت،  هفته ی  رسیدن  فرا  مناسبت  به  تبریک  و  باهنر  و 
تشریح اهم اقدامات ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس در یک 
سال گذشته پرداخت و گفت: اگر چه افزایش تحریم ها و شیوع 
ویروس کرونا شرایط ویژه ای را بر کشور حاکم کرد اما باز هم 
توانستیم با همت مدیران، مهندسان، کارگران و کارکنان این 
پاالیشگاه و پشتیبانی ارکان مختلف نظام به ویژه مدیرعامل 
اقدامات  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 

ماندگاری را در صنعت پاالیشی کشور به یادگار بگذاریم.

اجرای طرح افزایش ظرفیت
وی به طرح »افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه های سه فاز موجود« 
پاالیشگاه به عنوان اصلی ترین طرح در حال اجرای مدت اخیر 
اشاره کرد و افزود: در آغاز سال 98 با توجه به محدودیت های 
مالی و افزایش تحریم ها و مقرون به صرفه نبودن ساخت فیزیکی 
نرم افزاری جایگزین توسعه فیزیکی شد و  فاز چهار، توسعه 
رفت. پیش  به  اعتبارات  میزان  کمترین  با  هدف  به   رسیدن 
با  کرد:  تصریح  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
افزایش ظرفیت پاالیشی در هر 3 فاز از 120 به 180 هزار بشکه، 
تولید مورد انتظار از فاز 4 در 3 فاز موجود تقسیم و این اقدام 
سبب افزایش بهره وري و سودآوري شرکت، باال بردن ذخایر 
 استراتژیک بنزین و افزایش ایجاد فرصت های صادراتی شد.
وی افزود: در شرایط کنونی گام نخست طرح افزایش ظرفیت و 
رفع گلوگاه های فازهای سه گانه پاالیشگاه تا حصول به ظرفیت 
450 هزار بشکه در روز با موفقیت انجام به توان داخلی ضامن 
موفقیت های روزافزون است پذیرفته و گام دوم آن نیز تا پایان 

سال اجرا خواهد شد.

ایجاد جهش تولید
پاالیشگاه ستاره  به تشریح میزان دریافت خوراک در  دادور 
خلیج فارس پرداخت و بیان داشت: با تالش شبانه روزی و همت 
واالی مهندسان کارآزموده و کارگران ماهر این ابرپاالیشگاه، 
مقدار خوراک دریافتی در سال 98 به حدود 140 میلیون بشکه 
 رسید که این میزان نسبت به سال 97، حدود 1.75 برابر شد.
فرآورده  تولید  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  تولید  روند  به  وی 
استراتژیک بنزین نیز به بیش از 13 میلیارد لیتر در سال 1398 
رسید که در مقایسه با مقدار تولیدی سال 97، رشد 1.75 برابری 
را نشان می دهد، همچنین تولید ِهوی اند )Heavy End( در سال 
گذشته به حدود پنج میلیارد لیتر و گاز مایع نیز به بیش از 500 

میلیون لیتر رسید تا شاهد افزایش قابل توجهی نیز در تولید 
این فرآورده ها باشیم.

تزریق حس خودباوری به تولیدکنندگان داخلی
حس  ایجاد  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
خودباوری در تولیدکنندگان داخلی را یکی از دستاوردهای مهم 
این پاالیشگاه دانست و گفت: ستاره خلیج فارس نماد اعتماد به 
توان داخلی و سردمدار نهضت پاالیشگاه سازی ایرانی است و 
ما با برگزاری بیش از 80 جلسه کمیسیون معامالت، 85 جلسه 
کمیته فنی بازرگانی و درج قریب به 100 آگهی مناقصه عمومی 
اعتماد خود را به تولیدکنندگان و تامین کنندگان داخلی اثبات 
کرده ایم تا ضمن افزایش شفافیت، شاهد شکوفایی بخش های 

دیگر صنعت ایران اسالمی باشیم.

حضور قدرتمند در بازارهای داخلی و جهانی
این شرکت  به تشریح فعالیت های واحد فروش  ادامه  وی در 
پرداخت و بیان داشت: افزایش 330 درصدی تعداد مشتریان، 
به دست آوردن نقشی تاثیرگذار در تعیین قیمت فرآورده در 
بورس انرژی کشور، افزایش 26 برابری عرضه فرآورده در بورس 
و فروش 700 هزار متریک تن از فرآورده های تولیدی پاالیشگاه 
که رشدی 10.2 درصدی را نسبت به سال 1397 نشان می دهد، 
بیان گر حضور قدرتمند این شرکت در بازارهای داخلی و جهانی 

است.

بازگشت صد در صدی ارز صادراتی
دادور در ادامه اضافه کرد: کسب عنوان شرکت پیشرو در رفع 
تعهد ارزی در سیستم بانک مرکزی در سال 1398 و عرضه 
از صادرات فرآورده های ویژه در سامانه  ارز حاصل  100درصد 
نیما بار دیگر تعهد شرکت نفت ستاره خلیج فارس را نسبت به 

اقتصاد کشور به اثبات رساند.

 نگین پاالیشی کشور همچنان می درخشد
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اهم پروژه ها
وی ضمن بیان این که هم اکنون نیز اجرای پروژه های مختلف 
در راستای بهبود فرآیندها در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در 
جریان است، اظهار داشت: پروژه افزایش ظرفیت و رفع موانع 
برداشت، پروژه ایستگاه گاز شمالی، پروژه ایستگاه کال، پروژه 
گیت ورودی پاالیشگاه و پروژه انبار مرکزی از جمله پروژه های 

در دست اجرای یک سال گذشته است.

مدیریت سبز
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ادامه تاکید کرد: 
در ماه های اخیر شرکت نفت ستاره خلیج فارس در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی، وظایف محیط زیستی و هم گرایی 
با حرکت جهانی گسترش مدیریت سبز در صنعت نفت، بر آن 
انجمن مدیریت سبز  با  نزدیک  تا ضمن همکاری  شده است 
ایران، اهداف بنیاد جهانی انرژی را دنبال کند و در قالب پروژه 
»مدیریت سبز، رد پای آب و رد پای کربن« در راستای بهینه سازی 
مصرف منابع از یک سو و کاهش آلودگی های زیست محیطی 
باشد نیز پیشگام  این زمینه  تا در  بردارد   از سوی دیگر گام 
)ایزو  انرژی  مدیریت  استاندارد  استقرار  همچنین  گفت:  وی 
50001( در راستای ایجاد و بهینه سازی سیستم ها و فرآیندهای 
الزم به منظور بهبود عملکرد انرژی در پاالیشگاه ستاره خلیج 

فارس یکی دیگر از اقدامات اساسی در حال انجام است.

ایجاد عدالت شغلی بین پرسنل
دادور بکارگیری نیروهای ماندگار را یکی از افتخارات شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس عنوان کرد و افزود: این پاالیشگاه در 
سال 1398 با درک صحیح از وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور 
و با در اولویت قرار دادن نیروهای بومی، قریب به سه هزار نفر 
از پرسنل شرکت پیمانکاری اویکو را با تغییر وضعیت به قرارداد 
مستقیم شرکت درآورد و این اقدام هوشمندانه سبب شد تا از 
تجربه ی تلخ و ناموفق قراداد ثالث در زمان بهره برداری پرهیز و 

بیش از پیش منافع همگان تامین شود.
صیانت از پرسنل و استمرار تولید در شرایط کرونا

وی به موضوع کرونا و تاثیر آن بر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

می توانست  که  رویدادهایی  از  یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
با چالش جدی  پایانی سال گذشته  روند تولید را در ماه های 
با  حال  این  با  بود،  کرونا  ویروس  شیوع  موضوع  کند،  مواجه 
پیش بینی های انجام شده پس از اعالم همه گیری این بیماری 
در چین، برگزاری جلسات مداوم کمیته سالمت از بهمن ماه در 
دستور کار قرار گرفت و با تامین و توزیع تجهیزات بهداشتی، 
اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی، توزیع پکیج سالمت، برخط 
ارائه ی  و  مداخله  رستوران،  سازی  مناسب  جلسات،  سازی 
مشاوره های خانوادگی، انجام تست های هر روزه کرونا، برگزاری 
به درخانه ماندن و سایر  افراد  برای تشویق  جشنواره مجازی 
اقدامات پیشگیرانه تبعات این بیماری به حداقل رسید تا ستاره 

خلیج فارس الگویی برای سایر صنایع کشور باشد.

اقدامات در حوزه مسئولیت های اجتماعی
اقدامات کم نظیر شرکت نفت ستاره خلیج  به  اشاره  با  دادور 
فارس در حوزه ی بهداشت و درمان، تاکید کرد: ادامه ساخت 
مدرن ترین و مجهزترین بیمارستان استان هرمزگان، برگزاری 
عنوان  به  فارس  خلیج  ستاره  سالمت  جشنواره  نخستین 
فکری  کمک رسانی  هرمزگان،  صنایع  در  بی سابقه  اقدامی 
درآمد  کم  اقشار  به  کاالیی  امدادرسانی  و  همجوار  به صنایع 
شبکه  بر  مراجعات  بار  کاهش  و  هرمزگان  درمان  سیستم  و 
در  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  با  بندرعباس  شهر  درمانی 
است. بوده  اقدامات  این  جمله  از  کرونا  ویروس  شیوع   زمان 

وی در پایان ضمن تقدیر از صبوری و تحمل مرارت ها از سوی 
خانواده های پرسنل، به دیگر اقدامات در حوزه مسئولیت  های 
و  گنو  کره  زیست  از  حفاظت  گفت:  و  پرداخت  اجتماعی 
خام  آب  و  برق  تامین  ایرانی،  پلنگ  انقراض  حال  در  گونه ی 
مورد نیاز آب شیرین کن 220 هزار مترمعکبی در جهت تولید 
از  بیش  اجرای  رکورد  ثبت  بندرعباس،  مردم  نیاز  مورد  آب 
پیک سایی  طرح  اجرای  در  مشارکت  سبز،  فضای  هکتار   70
برق بندرعباس با کمک به شبکه برق در زمان اوج مصرف و 
ده ها اقدام فرهنگی، اجتماعی، خیریه و مذهبی را در راستای 
انجام  در یک سال گذشته  اجتماعی  به مسئولیت های   عمل 

داده ایم.
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گیری  پیش  هدف  با  و  بهداشتی  های  پروتکل  اجرای  در 
از شیوع بیماری کرونا و همچنین افزایش انگیزه مشتریان به 
استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، بانک پارسیان اقدام 
به برگزاری کمپین اطالع رسانی "همراه بانک پارسیان من " با 

جوایز نقدی کرده است.
ارزش یکصد میلیون ریال  به  نقدی  ترتیب دوجایزه ویژه  این  به 
و80 جایزه نقدی هریک به ارزش 10 میلیون ریال به عنوان جوایز این 

جشنواره تعیین شده است.
قرعه کشی جوایز نقدی به صورت هفتگی برگزار و هر هفته 16 برنده 

خوش شانس دیگر معرفی می شوند.
در این کمپین که تا 26 شهریورماه ادامه دارد، به تمام مشتریانی که 
نرم افزار"همراه بانک پارسیان من "را در تلفن همراه خود نصب و فعال 
کرده امتیاز تعلق گرفته و تراکنش های کارت به کارت، خرید شارژ 

وپرداخت قبوض نیز در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.

شایان ذکر است؛ تمامی دارندگان کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب 
حتی اگر در بانک پارسیان حساب ندارند نیز می تواند از خدمات "همراه 

بانک پارسیان من " استفاده کرده و در کمپین شرکت کنند.
بانک  "همراه  بزرگ  اولین و دومین مرحله قرعه کشی جشنواره 
پارسیان من" برگزار و 32 برنده جایزه 10میلیون ریالی از طریق صفحه 
رسمی بانک در اینستاگرام معرفی شدند و جوایز خود را دریافت کردند.

رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن از تداوم 
حمایت ویژه این بانک از هموطنان سیل زده در قالب پرداخت 

تسهیالت قرض الحسنه خبر داد.
رضا صالحی شهرابی رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک 
مسکن با اشاره به آغاز هفته دولت، به پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، گفت: بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی فعال در حوزه مسکن 
و ساختمان و همچنین بازوی اصلی دولت در حوزه پرداخت تسهیالت 
حمایتی، بخش ویژه ای را در راستای حمایت از هموطنان آسیب دیده 
در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه پیش بینی کرده تا از طریق پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت به آنها بتواند مسیر جبران خسارات وارده در این 

حوادث را تسهیل کند.
این سبد حمایتی،  های  بخش  ترین  مهم  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
پرداخت تسهیالت به آسیب دیدگان در22استان کشور در جریان وقوع 
سیل گسترده فروردین ماه سال گذشته است که بانک مسکن از همان 
ابتدا با تدارک یک بسته ویژه تسهیالتی تالش کرد به هموطنان ساکن 

و البته آسیب دیده در این استان ها کمک کند.
وی در خصوص اعتبار ویژه تخصیص یافته برای پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه به آسیب دیدگان سیل فروردین ماه سال گذشته، عنوان 
کرد: بانک مسکن اعتباری برای پرداخت سه سطح تسهیالت بازسازی 
مسکونی  واحدهای  تعمیر  شهری،  و  روستایی  مسکونی  واحدهای 
روستایی و شهری و همچنین تامین امور معیشتی سیل زدگان، اعتباری 
به ارزش950میلیارد تومان به مدیریت شعب22استان خسارت دیده 

اختصاص داد.
به گفته وی کارنامه عملکرد تسهیالت پرداختی از سوی مدیریت 
شعب بانک مسکن در این استان ها از ابتدای شهریورماه سال گذشته 
تا16مردادماه امسال نشان می دهد89درصد از مجموع اعتبار تخصیصی، 

برای پرداخت این سه سطح از تسهیالت مصرف شده است.

صالحی به آمار تسهیالت پرداختی اشاره کرد و افزود: در این بازه 
زمانی، تعداد39هزار و721معرفی نامه به مدیریت شعب استان های 
آسیب دیده ارسال شده که از این تعداد، به39هزار و637فقره پرونده 
اعطا  تسهیالت  تومان  و400هزار  و426میلیون  ارزش841میلیارد  به 
شده است.وی جزییات تسهیالت پرداختی در سه سطح تعریف شده 
را تشریح کرد و گفت: در بازه زمانی مذکور،11هزار و60فقره تسهیالت 
به ارزش بالغ بر حدود159میلیارد تومان برای امور معیشتی،16هزار 
و360فقره تسهیالت به ارزش بالغ بر حدود179میلیارد و916میلیون 
روستایی،10هزار  و  شهری  مسکونی  واحدهای  تعمیر  برای  تومان 
برای  تومان  و560میلیون  ارزش434میلیارد  به  تسهیالت  و864فقره 
بازسازی واحدهای مسکونی روستایی و همچنین یک هزار و353فقره 
تسهیالت به ارزش بالغ بر67میلیارد و600میلیون تومان برای بازسازی 

اماکن مسکونی شهری پرداخت شده است.
یافته  تخصیص  اعتبار  مجموع  از  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 

حدود108میلیارد و573میلیون تومان باقی مانده است.

جزییات یکسال حمایت ویژه بانک مسکن
 از سیل زدگان کشور

"همراه بانک پارسیان من" را نصب کنید، جایزه بگیرید

تراکنش بیشتر، شانس بیشتر
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همزمان با هفته دولت، بانک کارآفرین و اتاق بازرگانی، صنابع، معادن 
و کشاورزی ایران در مراسمی با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رییس جمهور و مهندس غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران 

تفاهمنامه همکاری  امضاء کردند.
محمد رضا فرزین در این آئین گشایش این مرکز با تاکید بر فعالیت 
های بانک کارآفرین در سال جهش تولید یکی از مهمترین بخش های 
مورد تاکید بانک را حوزه های فناورانه و کسب و کارهای جدید برشمرد 
و گفت: این تفاهم نامه با هدف حمایت از فعالیت های  نوآورانه شرکت 
اقتصادی  در حوزه های   های دانش بنیان و  استارت آپی و تحرک 
مختلف فناوری و نوآوری در راستای اقتصاد دانش بنیان برای مدت دو 
سال منعقد شده است.مدیرعامل بانک کارآفرین تصریح کرد: هدف از 
این تفاهم، تأمین مالی شرکت های دانش بنیانی است که برای توسعه 
بانک  نیاز دارند. به همین منظور مذاکراتی بین  صادرات به سرمایه 
کارآفرین و اتاق بازرگانی ایران انجام شد که با توجه به اهداف مشترک 
و در راستای تحقق اهداف بانک در برنامه دوساله 1400-1399، برای 
تامین مالی این شرکت ها مقرر شد در فاز اول همکاری دفتر بانکداری 
شرکتی بانک در مرکز شتابدهی صادرات ایران مستقر و به گروه های 
حاضر در این مرکز خدمات الزم ارائه شود.   فرزین بر لزوم اقدامات 
نوین در حوزه های مالی مرتبط با بخش صادرات تاکید و خاطر نشان 
کرد: ارائه خدمات به شتاب دهنده های صادراتی این امکان را به فعاالن 
اقتصادی می دهد که به جای استفاده از روش های سنتی، با روش های 
نوین و پس از کسب اطالعات کافی از بازار و مشتریان، به این بازار ها 
ورود کرده و سهم خود را از این بازار ها افزایش دهند.وی با تبیین نحوه 
تامین مالی شرکت ها توسط بانک کارآفرین خاطرنشان کرد: رسالت ما 
در بانک کارآفرین تامین مالی شرکت های دانش بنیان است. ان شاءاهلل 
با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و همچنین 
اتاق بازرگانی ایران، در راستای تحقق این هدف گام های موثری خواهیم 
برداشت.مدیر عامل بانک با اشاره به برنامه های مسنجم بانک در این 
حوزه  افزود:  بانک کارآفرین در سال جهش تولید آمادگی دارد به 
طرح های مورد تایید اتاق بازرگانی و معاونت علمی ریاست جمهوری  
که در راستای شتاب دهی بیشتر به صادرات است، خدمات بانکی در 
تمامی بخش ها اعطا نماید. به همین منظور تمام ظرفیت های گروه 
کارآفرین در اختیار شرکت های  دانش بنیان و استارت آپ ها قرار خواهد 
گرفت تا زمینه پیشرفت و توسعه اقتصادی  کشور بیش از گذشته فراهم 
شود و این بانک مسوولیت خود را درحمایت از تولید و صنعت بیش 
از گذشته ایفا نماید.در این مراسم که با حضور سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور و مهندس شافعی رئیس اتاق بازرگانی 
صنابع، معاون و کشاورزی ایران برگزار شد، ضمن تقدیر از تعدادی از 
گروه های استارتاپی منتتخب، دکتر ستاری سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رییس جمهور گفت: با اتفاقی که امروز در قالب افتتاح اولین 
مرکز شتاب دهی صادرات با همراهی و همکاری اتاق ایران رقم خورد، 
باوجوداینکه خود اتاق ایران در راه اندازی این طرح پیش قدم می شود، 
مسئولیت ما را در دولت سنگین تر از قبل خواهد کرد.سورنا ستاری با 
اشاره به افتتاح اولین مرکز شتاب دهی صادرات افزود: این شتاب دهنده ها 
به این دلیل تشکیل می شود که ایده اولیه جوانان کارآفرین و خالق در 
حوزه صادرات تبدیل به کار می شود، سرمایه گذار پیدا می کند و درنهایت 

صادر می شود.

این  فناوری ریاست جمهوری در  برنامه معاونت علمی و  او درباره 
زمینه تصریح کرد: ما در معاونت برنامه های متعددی در حمایت از 
کسب وکارهای آنالین و استارتاپ ها داریم. یکی از این برنامه ها حمایت 
از صادرات شرکت های دانش بنیان است که نسبت به صادرات سیستم 

سنتی احتیاج به الزامات دیگری نیز دارد.
الزامات صادرات شرکت های دانش بنیان گفت:  ستاری در تشریح 
یکی از این الزامات استانداردها و تائیدهای خاص است و باید مراجع 
خاصی صادرات شرکت دانش بنیان را به لحاظ استاندارد تأیید کند که 
در صادرات سنتی رویه و روال این نیست. البته در دنیا هم رویه کار 
به این صورت است.او ادامه داد: در دوره شیوع ویروس کرونا برخی 
حامی  بزرگ ترین  و  داشتند  خوبی  رشد  آنالین  کسب وکارهای  از 
استارتاپ ها خود کرونا بود که توانست مقاومت های کسب وکارهای سنتی 
را از بین ببرد. استارتاپ های بیمه، آموزش، بهداشت و فین تک ها ازجمله 

کسب وکارهایی بودند که در دوره شیوع کرونا رشد خوبی داشتند.
وی گفت: یکی از کارهایی که می توانیم از شرکت های دانش بنیان 
برای  مبدأ  شرکت های  استانداردهای  گرفتن  کنیم،  حمایت 
صادرکننده های ایرانی است یا اینکه شرکت در نمایشگاه های خارجی، 
گرفتن تسهیالت مالی و سایر خدماتی که برای رشد این حوزه الزم است 
از موارد و برنامه هایی است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

در دستور کار دارد.
اتاق  رئیس  شافعی  غالمحسین  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از حمایت های معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری از شرکت های دانش بنیان قدردانی کرد و 
گفت: بدون شک کسب وکارهای سنتی با تکیه بر راهکارهای سنتی و 
قدیمی، قادر نخواهند بود بازارهای صادراتی خود را حفظ کنند. افتتاح 
این مرکز نویدبخش فراهم شدن راهکاری مدرن برای صادرات در عصر 
جدید خواهد بود.نائب رئیس اتاق ایران نیز برنامه های این مرکز و 
نقش اتاق ایران در تقویت امر صادرات را تبیین و گفت:   اتاق  بازرگانی 
ایران،  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک کارآفرین تمام 
ظرفیت کریدور صادراتی خود را در اختیار شرکت های دانش بنیان و 
استارتاپ های صادرات محور قرار خواهند داد و از هیچ حمایتی برای 
تسهیل مسیر صادرات دریغ نخواهند کرد و در همین راستا تا پایان سال 
5 مرکز دیگر نیز در سایر استانها راه اندازی خواهد شد.در این تفاهم نامه 
که به امضا دکتر فرزین و دکتر سالح ورزی رسیده است، شناسایی و 
آماده سازی  کسب و کارها برای سرمایه گذاری، ارزش گذاری و سرمایه 
گذاری  متناسب با هر کسب و کار، ارائه خدمات مشاوره تخصصی به 
استارتاپ های  مستقر در زمینه حوزه های  بانکی، تامین مالی،خدمات 
کارگزاری، بیمه، لیزینگ و صرافی، ارائه خدمات بانکی و همچنین اعطای 
تسهیالت به کسب و کارهای  نوپا و دانش بنیان در چارچوب استراتژی 

های بانک از جمله تعهدات  بانک کارآفرین برشمرده شده است.

بانک کارآفرین و اتاق بازرگانی، صنابع، معادن و کشاورزی ایران
 تفاهمنامه همکاری  امضاء کردند
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دکتر حسین مهری در نشست مشترک مشاوران و رابطین امور 
مجلس سازمان های تابعه امور اقتصادي و دارایي که به میزبانی بانک 
صنعت و معدن برگزار شد، اعالم داشت: این بانک، نقش مهمي در ایجاد 

زیرساخت هاي توسعه اي و اشتغال پایدار در کشور داشته است.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، دکتر حسین 
مهري مدیرعامل این بانک در نشستي که امروز چهارم شهریور ماه با 
حضور معاون حقوقی و امور مجلس و مشاوران وزارت امور اقتصادي و 
دارایی برگزار شد با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواري امام 
حسین )ع( و یاران با وفایش و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایي 
و با هنر و هفته دولت بیان داشت: بانک صنعت و معدن در تأمین اعتبار 
طرح هاي مختلف در حوزه تولید و طرح هاي زیرساختي کشور شامل 
نیروگاه ها به ظرفیت 7500 مگاوات، طرح هاي فوالدي با ظرفیت 8 
میلیون تن، احداث و تجهیز خطوط راه آهن، خرید 11 فروند هواپیما و 
تأمین مالي و تعمیرات اساسي 25 فروند هواپیما، احداث چندین مجتمع 
پتروشیمي به ظرفیت 5 میلیون تن و طرح هاي آب شیرین کن در 
جنوب کشور به ظرفیت 350 هزار متر مکعب در روز و ایجاد و توسعه 

صنایع غذایي اقدامات مؤثري را به انجام رسانده است.
وي افزود: در شاخص هاي عملکردي بانک مانند مانده سپرده هاي 
چهارگانه، گشایش اعتبار ریالي، ضمانتنامه و پرداخت ها و وصولي ها 
نیز عموماً رشد بیش از 70 درصد را شاهد هستیم اما هدفگذاري ما 
براي تحقق جهش تولید، حصول رشد بیش از 100 درصدي در این 

شاخص هاست.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان ساخت: براي واگذاري 
اموال مازاد نیز فعالیت هاي مطلوبي صورت گرفته و شرکت هایي مانند 
نخ خمین، کاغذ کارون و الستیک پارس و را واگذار نمودیم و سهام 
متعلق به بانک در شرکت هاي سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت، 
صندوق مالي توسعه تکنولوژي و سیمان مازندران نیز واگذار گردید و در 
نظر داریم سه شرکت باقیمانده را نیز واگذار کرده و بانک را به طور کامل 
از بنگاه داري خارج کنیم.دکتر مهري تأکید کرد: ادامه روند تشکیل این 
نشست ها و همفکري ها در راستای اتخاذ رویه های صحیح و هماهنگ 

برای پیشبرد اهداف مشترک بین بانک ها و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و سازمان های تابعه با نمایند گان مجلس نقش حائز اهمیتي 

داشته و سبب تسهیل در خدمت رساني به مردم خواهد شد.
در این جلسه دکتر هادي قوامي معاون حقوقی و مجلس وزارت امور 
اقتصادي و دارایی اظهار داشت: هدف ما حفظ روحیه تالش جمعي بین 
خدمتگذاران مردم و مسؤالن است و قطعاً نتایج مطلوب که حداکثر 

کردن رضایت مردم است با تکیه بر عملگرایي به دست مي آید.
وي عنوان داشت: نمایندگان، مسؤالن و مدیران در هر پست و سمتي 
اجرایي  نهادهاي  به  بازتاب دهندگان خواسته هاي مردم  باشند،  که 
هستند و نهادهایي مانند بانک صنعت و معدن در ایجاد فرصت هاي 
برابر در تمام نقاط کشور جایگاه ویژه اي دارند و این بانک اقدامات قابل 

تقدیر و تأملي را به انجام رسانده است.
دکتر قوامي یادآور شد: براي ایجاد مطلوبیت بیشتر در بخش هاي 
اقتصادي باید بر اهداف داراي اولویت تمرکز کنیم، اسیر بوروکراسي 
اداري نشویم و از هدر رفت منابع جلوگیري کنیم تا این منابع به سمت 

تولید بیشتر و حل معضل بیکاري و تورم سوق داده شود.
وي تصریح کرد: بانک هاي توسعه اي براي افزایش سرمایه خود 
نیازمند منابع دولتي هستند تا با راه اندازي بنگاه هاي کوچک اقتصادي 

در کنار بنگاه هاي بزرگ، موتور اقتصاد را به حرکت درآورند.
شایان ذکر است در این جلسه، در خصوص راهکارهای تعامل و 
همکاری بیشتر بین مشاوران امور مجلس، بانک ها و دیگر سازمان های 
تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

بحث و تبادل نظر شد.

بانک ملی ایران جزئیات پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پاالیشی یکم را 
اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران پذیره نویسی این صندوق از بامداد روز چهارشنبه پنجم 
شهریور ماه آغاز می شود و تا ساعت 24 روز چهارشنبه نوزدهم شهریور ماه ادامه خواهد داشت. 
پذیره نویسی از طریق وب سایت رسمی بانک ملی ایران و نیز اپلیکیشن ایوا انجام خواهد شد.

 حداقل مبلغ پذیره نویسی برای هر یک از اشخاص حقیقی ایرانی دارای کد ملی 100 هزار ریال 
و حداکثر مبلغ پذیره نویسی معادل 50 میلیون ریال است.

 متقاضیانی که پیش از این در پذیره نویسی صندوق دارا یکم شرکت کرده اند می توانند در مجموع 
دو صندوق سرمایه گذاری تا سقف 50 میلیون ریال پذیره نویسی کنند.

نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کد پستی، شماره تلفن همراه و شماره شبای 
بانکی همه اطالعاتی است که خریدار صندوق باید در سامانه وارد کند.

 در این طرح محدودیت سنی برای تخصیص سهام وجود ندارد.
 واحد ارتباطات مردمی شرکت داده ورزی سداد و نیز شرکت پرداخت الکترونیک سداد امور مربوط به اپلیکیشن و درگاه را 

پاسخگو خواهند بود.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

این بانک، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت های
 توسعه ای و اشتغال پایدار در کشور داشته است

اعالم چگونگی پذیره نویسی واحدهای دومین صندوق سرمایه گذاری دولت در بانک ملی ایران
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