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امیدواریم  و  است  چادرملو  شرکت  اصلی  اولویت  اکتشاف 
وزارت صمت با واگذاری پهنه های  معدنی در هر منطقه از کشور 

راه اکتشاف و افزایش ذخایرمعدنی را فراهم سازد. 
مهندس ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
اعالم  با  پردازش  تخصصی  ماهنامه  با  گفت وگو  در  چادرملو 
سقف”  و  “کف  دارای  فوالد  تولید  اساساً  گفت:  مطلب  این 
است، تولید فوالد با رسیدن به چشم انداز ۵۵ میلیون تن در 
حال رسیدن به سقف خود بوده و با توجه به محدودیت های 
معدنی، دیگر نمی توان فعالیت زیادی در توسعه تولید کنسانتره 
و گندله سازی ها کرد. به هر حال باید پذیرفت که فعالیت های 

معدنی در حال رسیدن به سقف خود است.
وی با اشاره به این که اولویت ما فعالیت در صنایع فلزی و 
معدنی است، اما چون ما یک بنگاه اقتصادی هستیم، بایدبه 
سمت فعالیت در بخش های مختلف این رشته شامل فلزات 

غیرآهنی و حتی غیرفلزی نیز حرکت کنیم.
او ضرورت تحقق اهدافی نظیر تکمیل زنجیره، ایجاد سیستم 
حمل و نقل ریلی گسترده و… را یادآور شد و افزود: درحال حاضر 
اولویت اصلی ما اکتشاف است وتوجه به آن می تواند زمینه حفظ 

وضعیت فعلی را فراهم سازد.
اقدامات  از  یکی  اکتشاف  موضوع  این که  اعالم  با  تقی زاده 
 ۵۵ تولید  تحقق  و  درکشور  فوالد  تولید  تداوم  برای  حیاتی 
میلیون تن است افزود: کویر مرکزی ایران دارای ذخایر غنی 
سنگ آهن است، ولی متاسفانه برخی موانع از جمله بهانه های 
انجام  از  مانع  موجود  اداری  بروکراسی های  و  زیست محیطی 

اقدامات اکتشافی و اخذ مجوزهای بهره برداری شده است  .
 این مدیر کهنه کار معدنی اضافه کرد: خوشبختانه گروه 
سرمایه گزاری امید بعنوان سهامدار عمده شرکت با برنامه و 
طرح های توسعه چادرملو همراه و همگام است و در بازدید 
و  معدنی  های  مجتمع  از  خیابانی  مدرس  دکتر  آقای  اخیر 
صنعتی چادرملو و آگاهی از طرح های توسعه ما آمادگی خود 
را برای مشارکت در تاسیس شرکت جدید اکتشاف و حفاری با 
مشارکت ۴9 درصدی امید و ۵1 درصدی چادرملو اعالم کرد  .
وی افزود : از طرفی مجوزهای بسیاری برای بهره برداری از 
برخی معادن صادر شده ولی عمال به دلیل عدم توانایی صاحبان 
با  از آنها صورت نگرفته است که امید واریم  آن، بهره برداری 
دستور العمل جدید وزیر محترم صمت، تعیین  تکلیف اینگونه 
معادن نیز مشخص شود. و انقالب معدنی مورد نظر جناب آقای 

رزم حسینی محقق شود.
 مدیرعامل چادرملو رمز توسعه اقتصادی را برداشتن گام های 
اساسی و عملی، منطبق بر واقعیت ها و قابلیت های صنایع بزرگ 
کشور امکان پذیر دانست و تصریح کرد که به عنوان مثال، امروز 
در پی تالش بی وقفه سه شرکت بزرگ معدنی، شاهد اجرای 
هستیم،  کشور  مرکز  به  خلیج فارس  آب  انتقال  عظیم  پروژه 

موضوعی که بسیاری آن را قابل  اجرا نمی دانستند.
تقی زاده با تاکید بر اینکه در مقوله توسعه و با توجه به وضعیت 

و محدودیت های مالی دولت و بودجه کشور که عمدتا صرف 
حقوق، دستمزد و صندوق های بازنشستگی می شود، گفت: در 
وضعیت فعلی یکی از راه های رسیدن به اهداف صنعتی و معدنی 
و به طور کلی توسعه پایدار کشور فاصله گرفتن از روش های 
سنتی و حرکت به سمت اعمال روش های معمول در دنیا است.

الزام  یادشده،  راه های  این  از  یکی  این که  بر  تاکید  با  او 
و  عمران  برای  تالش  و  سرمایه گذاری  به  بزرگ  شرکت های 
شرکت های  افزود:  است،  توسعه یافته  کمتر  مناطق  آبادانی 
بزرگ فلزی و معدنی و حتی پتروشیمی ها می توانند هریک با 
سرمایه گذاری های خود، متولی توسعه یکی از استان های محروم 

در سراسر کشور باشند.
تقی زاده با تاکید براینکه با اتخاذ این شیوه و البته با همکاری 
بانک ها می توان ضمن توسعه سراسری، زمینه ایجاد اشتغال و 
ارزآوری را فرآهم نمود، تصریح کرد: باید بپذیریم که امروز دولت 
با توجه به شرایط موجود توان سرمایه گذاری و توسعه به لحاظ 
مالی را ندارد و این روش می تواند بهترین راه حل برای عبور از 

وضع موجود باشد.
با  می تواند  شده  یاد  شرایط  در  دولت  افزود:  وی 
سیاست گذاری های اصولی و با نظارت دقیق، توسعه هر استانی 
را به یکی از شرکت های بزرگ بسپارد و آنها را موظف کند تا 
به دلیل پر شدن سقف تولید فوالد، به سمت تولید دیگر صنایع 
اشتغالزا و توسعه ای با توجه به پتانسیل منطقه و مزیت نسبی 
بزرگ فوالدی که مسوولیت  تشویق کند.  مثال یک شرکت 
توسعه منطقه و یا استانی به او واگذار می شود، مردم منطقه را با 
حمایت های خود تشویق به تولید اقالمی مانند پوشاک، صنایع 

های تک، برقی، کشاورزی، صنایع تبدیلی و… نماید.
او گفت: به عنوان مثال چه اشکالی دارد که با حمایت یک 
شرکت بزرگ فوالدی در منطقه جاسک، آب شیرین کن و گلخانه 

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

آنها را تهی از شهامت نکنند.
تقی زاده گفت: الزمه رسیدن به چنین سیاست های اصولی، 
ارایه اختیارات به مدیران و حمایت از افراد پاک دست است تا آنان 
ضمن ایجاد انگیزه، همه رشته های صنعتی را با قدرت به پیش 
ببرند، ضمن  آن که مکانیزم تصمیم گیری دولت باید همسو با 
سیاست مدیرانی باشد که برای این کار منصوب شده اند و ضمن 
تطبیق همه سیاست ها، هیچ محدودیتی برای شرکت های بزرگ 
ایجاد نکنند. به عنوان مثال، نباید برای اخذ یک مجوز، ماه ها 
در نوبت بود، این گونه موانع هیچ گاه کشور را به سوی توسعه 

همه جانبه و پایدار سوق نخواهد داد.
مدیرعامل شرکت چادرملو خاطرنشان کرد که تحقق چنین 
از سوء استفاده مدیران و آن  هم تحت  به دور  باید  امر مهمی 

مهندس تقی زاده:

چادرملو به تولید فلزات غیرآهنی 
و حتی محصوالت غیرفلزی می اندیشد
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نظارت یک ستاد تسهیل برای 1۰ تا 1۵ شرکت بزرگ کشور 
باشد و آنها نهایتا با ارایه گزارش دقیق از روند توسعه استان های 

محول شده، با قدرت و سرعت کارها را به پیش ببرند.
وی در ادامه ایجاد یک منطقه جدید صنعتی در شهرستان 
اردکان را یادآور شد و افزود: چادرملو در منطقه یادشده )بین 
بهاباد و معدن چادرملو( یک واحد سوپر مگامدول تولید فوالد و 
کارخانه تولید فروسیلیس در قالب طرح توسعه احداث خواهد 
کرد. احداث این طرح ها در دل کویر با رعایت الزامات حفظ 
مقرر  و  است  مناطق محروم  توسعه  با هدف  و  محیط زیست 
شده که در صورت نیاز برای پرسنل فعال در آن منطقه، منازل 

مسکونی نیز احداث شود.
مدیرعامل شرکت چادرملو هم چنین با اعالم این که هم اینک 
در حال  اخذ زمین، مجوزهای الزم و تالش برای احداث یک 
میلیون  تا۲/۲  ظرفیت 1/۸  به  آهن اسفنجی  مگامدول  پروژه 
آجرنسوز،  تن،  هزار   ۵۰ ظرفیت  با  فروسیلیکو منگنز  تن، 
هستیم، گفت: طرح های یادشده در صورت  ریخته گری و… 
اخذ موافقت اصولی، طی سه تا چهار سال احداث خواهند شد، 
سیستم  و  برق  انتقال  راه آهن،  احداث  درصدد  آن که  ضمن 

آب شیرین کن در منطقه یادشده نیز می باشیم.
یادآور شد و  را  بومی سازی های صورت گرفته  ادامه،  او در 
گفت: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با بومی سازی ۲9 هزار و 
3۰۰ قطعه از قطعات مورد نیاز خود، عالوه بر افزایش بهره وری، 
بالغ بر 1۲۰۰ میلیارد تومان نیز صرفه جویی اقتصادی داشته 

است.
مدیرعامل شرکت چادرملو موضوع خام فروشی سنگ آهن را 
یادآور شد و تاکید کرد که ما با مقوله خام فروشی سنگ آهن و یا 
هر ماده معدنی دیگر به شدت مخالف هستیم و معتقدیم که باید 

عوارض کنسانتره و گندله افزایش و راه صادرات آهن اسفنجی 
باید هموار گردد.

تقی زاده تاکید کرد که دولت باید با ممانعت از خام فروشی، 
مشارکت  با  تا  کند  تشویق  را  معدنی  بزرگ  شرکت های 
بخش خصوصی، واحدهای فرآوری احداث و نهایتا ارزش افزوده 

ایجاد کنند.
وی در ادامه از آمادگی این شرکت برای خرید سنگ آهن در 
هر معدنی و با هر تناژی خبر داد و گفت: بدون شک با تامین 
ماده اولیه و احداث واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور 

ضمن ایجاد اشتغال، توسعه پایدار رقم خواهد خورد.
مدیرعامل شرکت چادرملو با اعالم این که باید به هر شکل 
ممکن امید را بین مردم ترویج کرد، گفت: گرچه در برخی از 
مشاغل واقعا مشکالتی وجود دارد، اما باید بپذیریم که در صورت 
وجود همت و تالش و برنامه ریزی می توان در همین شرایط 

سخت هم به خوبی اقدام به کار و تولید کرد.
تقی زاده در پایان از تاسیس یک شرکت سهامی عام با هدف 
شرکت  احداث  با  افزود:  و  داد  خبر  پرسنل  کردن  سهامدار 
سهامی عام و تالش برای سهامدار کردن ۵ هزار نفراز کارکنان 
شرکت، سعی خواهد شد تمام پروژه ها در اختیار سهامداران قرار 
گیرد تا از آنان نیز ضمن منتفع شدن در تولید از روحیه باالیی 

برخوردار و با آرامش روحی بیشتری به فعالیت بپردازند.
وی هم چنین افزود: امسال بیشترین رکورد تولید و فروش 
پس از ۲۰ سال رقم خورد که پاداش مناسبی نیز به پرسنل داده 
شد است و اعتقاد داریم که در صورت رفع نیاز پرسنل و توجه 
به معیشت آنان و نیز افزایش تولید به واسطه تالش روزافزون 
کارکنان و کارگران، پاداش الزم به تناسب کاری که می کنند 

تعلق خواهد گرفت.
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مجموع سرمایه گذاری های ایمیدرو، شرکت های زیرمجموعه و تابعه 
)تحت راهبری( از سال 9۲ تا پایان سال جاری از 11.6 میلیارد دالر 
عبور می کند. ایمیدرو طی این مدت ظرفیت های تولید را تا بیش از 
1۰۰درصد افزایش داده و در عین حال برنامه های وسیعی در اکتشاف، 

احیای معادن کوچک و تامین مالی پروژه ها داشته است.
به گزارش رصد اقتصادی و به نقل از  روابط عمومی سازمان توسعه 
دولت  ابتدای  از  )ایمیدرو(،   ایران  معدنی  و صنایع  معادن  نوسازی  و 
یازدهم تا پایان سال 9۸ ارزش سرمایه گذاری های ایمیدرو، شرکت 
های زیرمجموعه و تابعه در بخش معدن و صنایع معدنی به بیش از 
9.۴ میلیارد دالر رسید که با احتساب ۲.۲ میلیارد دالر مجموع سرمایه 
گذاری امسال، رقم سرمایه گذاری ها به 11 میلیارد و 6۰۰ میلیون 

دالر می رسد.
همچنین از سال 9۲ تا پایان سال گذشته میزان اشتغال مستقیم ایجاد 
شده به ۲1هزار و 6۰۰ نفر رسیده که تا پایان سال 99 نیز 3۲۰۰شغل 

مستقیم به این بخش افزوده می شود.

رشد ظرفیت تولید 
از سوی دیگر میزان ظرفیت های تولید در زنجیره فوالد، مس و آلومینیوم 
بین سال های 9۲ تا پایان 9۸ به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته 
به طوری که ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن با دستیابی به ۵7.6 
میلیون تن نزدیک به 1۰۰درصد، گندله سنگ آهن با رسیدن به ۴7.6 
میلیون تن 116.۵درصد، آهن اسفنجی با دستیابی به 3۵.3 میلیون 
تن نزدیک به ۸۰درصد و فوالد خام با رسیدن به 37.۵ میلیون تن 

66.6درصد رشد پیدا کرده است. 
به یک میلیون و  با رسیده  تولید کنسانتره مس  همچنین ظرفیت 
1۵۰هزار تن 3۵درصد و کاتد مس با دستیابی به ۴۵7هزار تن 77درصد 
رشد داشته است. ظرفیت تولید آلومینا بدون تغییر ۲۴۵هزار تن است 
اما ظرفیت تولید در آلومینیوم با رشد نزدیک به ۸۰درصد به 77۰هزار 

تن رسیده است.

1400 محدوده امید بخش در اکتشاف
ایمیدرو با همکاری بخش خصوصی از سال 93 تاکنون، 6۵۰ هزار 
کیلومتر مربع پهنه اکتشافی را عملیاتی کرده است. از این میزان، فاز 
شناسایی و پی جویی ۴۸۰ هزار کیلومتر مربع به اتمام رسیده و به 

محدوده های امیدبخش قابل توجهی دست یافت.
با این برنامه اکتشاف 1۴۰۰ محدوده امیدبخش به دست آمده و تاکنون، 
1۰۰۰ محدود برای واگذاری به بخش خصوصی در اختیار سازمان های 

صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار گرفته است.
در ۴۰۰ محدوده دیگر نیز پیگیر ایمیدرو دریافت پروانه اکتشاف برای 
فازهای عمومی و تفصیلی است. از این تعداد محدوده، ۵3 پروانه اکتشاف 

صادر شده است. همچنین، ۵ گواهی کشف صادر و از طریق فراخوان به 
بخش خصوصی واگذار شد.

رشد تولید 
تولید شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی طی 9 ماه امسال تولید 
شمش آلومینیوم با رشد 66درصدی، کنسانتره سنگ آهن با افزایش 
با  اسفنجی  آهن  با رشد 11درصدی،  آهن  گندله سنگ  6درصدی، 
محصوالت  ۸درصدی،  رشد  با  فوالدی  شمش  9درصدی،  افزایش 
با افزایش 9درصدی و شمش  فوالدی با رشد ۵درصدی، کاتد مس 
طال  با رشد1۵درصدی همراه شد. بدین ترتیب تولید شمش آلومینیوم 
به 3۲۵هزار تن،  کنسانتره سنگ آهن 37.۵ میلیون تن، گندله سنگ 
آهن 3۴.۵ میلیون تن، آهن اسفنجی به ۲3.3 میلیون تن، شمش فوالد 
به 17.1 میلیون تن، محصوالت فوالدی 11.۲میلیون تن،  کاتد مس 

۲۰7هزار تن و شمش طال به 99۵کیلوگرم رسید.

احیا 206 معدن کوچک
طرح فعال سازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور، با 
هدف فعال سازی معادن بخش خصوصی که به دلیل شرایط داخلی یا 
بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل شده اند، از آذر ماه سال 97 تعریف 
و در سال 9۸ عملیاتی شده است. معادن کوچک و متوسط به دلیل 
گستردگی )9۸.3% از تعداد کل معادن کشور(، اشتغال زایی و تولید 
دارای اهمیت به سزایی است و می توانند در ایجاد اشتغال پایدار در 
بخش معدن و توسعه متوازن کشور، نقش بسیار مهمی ایفا کند. در 
مدت 1۰ ماه امسال در راستای این طرح، احیا، فعال سازی و توسعه، 

گزارشی از عملکرد ایمیدرو به مناسبت دهه فجر منتشر شد؛ 

پیش بینی صدور
 1100 میلیارد تومان بیمه 

نامه معدنی تا پایان 99
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۲۰6 معدن در مناطق مختلف، احیا و فعال انجام شده است. این در 
حالی است که پیشتر احیای ۲۰۰ معدن و احداث ۲۵ واحد فرآوری در 
سال 99 هدفگذاری شده بود.از ابتدای سال جاری تاکنون شناسایی و 
اولویت بندی ۸1۲ معدن انجام شده و بر روی ۴۴۴ معدن اقدام کلینیکی 
صورت گرفته است. در سال گذشته 1۴6معدن در مناطق کمتر توسعه 

یافته احیا شد. 

تقویت صندوق بیمه معدن
تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به عنوان یکی 
از نهادهای حمایتی کشور )و زیرمجموعه ایمیدرو( به منظور توسعه 
سرمایه گذاری های خطرپذیر بخش معدن و صنایع معدنی کوچک 
مقیاس یکی از اقدامات مهمی است که در سال 9۸ عملیاتی شده است. 
افزایش سرمایه صندوق از 1۴۰ میلیارد تومان به 3۵۰ میلیارد تومان در 
سال 9۸ و رسیدن به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری نتیجه 

این اقدام است. 
همچنین حمایت از ارائه تسهیالت با سود ۴ درصد برای متقاضیان 
استفاده از ماشین آالت معدنی ساخت داخل توسط صندوق بیمه انجام 
شده است. عملکرد صندوق بیمه در سال های 97 و 9۸ بیش از ۵9۰ 
میلیارد تومان است که معادل 9۰ درصد کل عملکرد صندوق از ابتدای 
تاسیس تا پایان سال 96 است. ) 67۰ میلیارد تومان تا پایان سال 96 
( همچنین طی 1۰ ماه امسال بیمه نامه هایی به ارزش 79۲ میلیارد 
تومان آماده صدور شده است که با احتساب 3۲۵ میلیارد تومان بیمه 
نامه های صادره، کل ارزش این بیمه نامه ها تا پایان سال 99 به بیش از 

11۰۰ میلیارد تومان می رسد.

مشارکت با بخش خصوصی
جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه معادن و صنایع معدنی به 
به بخش خصوصی واگذار شده، طرح های  گونه ای که ۴۲ معدن 
الکترود گرافیتی و پترولیوم کک و تیتانیوم کهنوج، معادن آنومالی 
شمالی و میشدوان و پتاس خور و بیابانک و شورابه های ترود به شرکت 
های بزرگ بخش، برای تکمیل واگذار شده و در سال 9۸ بیش از 17۰۰ 
میلیارد تومان منابع جهت تکمیل طرح های توسعه از بخش خصوصی 

جذب شده است.
با هدف  با مشارکت بخش خصوصی  بزرگ  ایجاد کنسرسیوم های 
توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از جمله شرکت مدیریت اکتشاف 
منابع معدنی پایا با هدف توسعه اکتشاف با مشارکت بخش خصوصی، 
هلدینگ سرمایه گذاری در منطقه ویژه خلیج فارس با هدف توسعه 
فوالد تا 1۰ میلیون تن و کنسرسیوم سرمایه گذاری با هدف توسعه 

فوالد تا سقف 1۰ میلیون تن در چابهار 

صرفه جویی ارزی بومی سازی
ایمیدرو از ابتدای سال، سیاست بومی سازی و توسعه ساخت داخل را 
ابالغ و اهداف عملیاتی از شرکت های زیرمجموعه دریافت و پایش می 
کند. طبق برنامه ریزی انجام شده، بومی سازی بیش از ۵۰۰ میلیون 
دالر قطعه و فرایند تولید در سال جاری انجام خواهد شد که با احتساب 
بومی سازی هایی که در "طرح های توسعه" صورت می پذیرد، در سال 
جاری نزدیک به یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی ناشی از بومی 

سازی و توسعه توان ساخت داخل خواهیم داشت.

حمایت از پژوهش و برگزاری 62دوره آموزش 
بر  ایمیدرو مشتمل  فناوری  توسعه  و  پژوهش  آموزش،  های  هزینه 
مصوبات مربوطه مبلغ  ۲137۸1.3 میلیون ریال است. عملکرد بخش 
پژوهش و توسعه فناوری شامل حمایت از 19 پروژه پژوهشی، 9 پایان نامه  
تحصیالت تکمیلی تقاضا محور دریافتی از سامانه ساتع، حمایت از 6 
همایش، کتاب و تامین اعتبار فرآیند حمایت از پایان نامه های تحصیالت 
تکمیلی به مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال است. در بخش آموزش 6۲ دوره 
آموزشی برای همکاران ستاد سازمان، کارکنان مجتمع ها، شرکت ها و 
طرح های تابعه برگزار شده که مشکل بر دوره های حضوری)۴دوره( / 
غیرحضوری)آفالین)33دوره( / آنالین)۲۵ دوره(( است به طوری که 
این دوره ها بالغ بر ۵۲۲ ساعت برای 6،۸66 نفر فراگیر با ۵۵1،۵۰9 
بخش  معادن  کارکنان  برای  است.  شده  انجام  آموزش  نفرساعت 
خصوصی نیز 6۰۴ دوره آموزشی برای 1۰۲6۲ نفر فراگیر با 19۲۲3۰ 

نفر ساعت آموزش انجام شده است.

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

متوسط امتیاز واحدهای ممیزی حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست 
از  فراتر  که  است  رسیده  به ۲۵۴  سال 9۸،  در   )HSEE( انرژی  و 
هدف برنامه ریزی شده )رشد ۲۰ درصد( بوده و در این زمینه رشد 
۲۴ درصدی داشته ایم. این در حالی است که از ابتدای شروع برنامه 
ممیزی عملکرد HSEE واحدها تابعه )سال9۵( تاکنون این رشد به 

۵1 درصد رسیده است. 
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شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور توانست برای نخستین 
بار در طول فعالیت خود به درآمد یک هزار میلیارد تومان، آن 
هم در 9 ماه برسد که این میزان درآمد با فروش ۸۲۸ هزار و 

6۸۰ تن محصول حاصل شده است.
 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 
خصوص  در  پیشین  ماه های  گزارش های  در  که  همان طور 
عملکرد شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور عنوان شد، این 
شرکت توانست با اتخاذ تدابیر از پیش تعیین شده به ویژه حذف 
سنگ آهن دانه بندی شده از فروش و به کارگیری آن در تولید 
کنسانتره و گندله، ضمن افزایش حجمی میزان فروش خود در 
9 ماه نخست امسال، برای اولین بار در جمع شرکت های با درآمد 

باالی یک هزار میلیارد تومان حاضر شود.

رشد 26 درصدی تولید

نمودار 1 نشان می دهد صبانور طی 9 ماه نخست ماه سال جاری 
366 هزار و ۸76 تن گندله تولید کرده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته، 19 درصد افزایش داشته است. این شرکت 
در 9 ماه ابتدایی سال گذشته حدود 3۰7 هزار و ۵9۸ تن گندله 
تولید کرده بود. ضمن اینکه صبانور در سال جاری ۲1 هزار و 

16۲ تن گندله نیمه پخته ضایعاتی تولید کرد.
صبانور توانسته است طی 9 ماه ابتدایی سال جاری یک میلیون 
و ۸ هزار و 976 تن کنسانتره خشک تولید کند که این میزان 
نسبت به سال گذشته حاکی از رشد ۲6 درصدی است. این 
شرکت در 9 ماه ابتدای سال 139۸ حدود ۸۰۰ هزار و 1۴1 تن 

کنسانتره خشک تولید کرده بود.
»کنور« در 9 ماه ابتدایی سال در مجموع، یک میلیون و 397 
هزار و 1۴ تن محصول تولید کرد که در مقایسه با سال گذشته، 
رشد ۲۸9 هزار تنی دارد. این شرکت در سال گذشته حدود یک 

میلیون و 1۰7 هزار و 739 تن محصول تولید کرده بود.

برای نخستین بار؛

صبانور در 9 ماه، یک هزار میلیارد تومان درآمد 
کسب کرد
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»کنور« 828 هزار تن محصول فروخت
نمودار ۲ حاکی از آن است که »کنور« طی 9 ماه ابتدایی 
سال 1399 حدود 3۴۰ هزار و ۲9۴ تن گندله فروخته که 
این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1۵ درصد رشد 
داشته است. صبانور در مدت مشابه سال 139۸ حدود ۲9۵ 
هزار و ۵۲7 تن گندله فروخته بود. این شرکت همچنین در 
سال جاری ۴1 هزار و ۵19 تن گندله نیمه پخته ضایعاتی را 

به فروش رساند.
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در 9 ماه نخست سال 
فروخت که  تن کنسانتره خشک  و ۵67  هزار  جاری، ۴۴6 
نسبت به مدت مشابه سال پیش حدود یک درصد رشد را 
نشان می دهد. این شرکت در 9 ماه ابتدایی سال گذشته ۴۴1 

هزار و 9۵1 تن کنسانتره خشک فروخته بود.
ابتدایی سال 139۸ حدود ۸۲۸  ماه  »کنور« در مجموع 9 
هزار و 6۸۰ تن محصوالت سنگ آهنی به فروش رساند که 
نسبت به مدت مشابه سال پیش 1۲ درصد رشد دارد. صبانور 

در سال گذشته 737 هزار و ۴7۸ تن محصول فروخته بود.

رشد 103 درصد درآمد فروش
همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، صبانور در  ماه 
نخست سال جاری پنج هزار و ۸63 میلیارد و 6۲۰ میلیون 
ریال از محل فروش گندله درآمد کسب کرد که این مبلغ در 
مقایسه با سال گذشته، 1۲۴ درصد رشد را نشان می دهد. 
این شرکت در مدت مشابه سال گذشته توانسته بود دو هزار 
و 6۰۸ میلیارد و 3۴3 میلیون ریال از راه فروش گندله درآمد 

به دست آورد.
صبانور موفق شد در 9 ماه ابتدایی سال 1399 حدود چهار 
فروش  محل  از  ریال  میلیون   ۲11 و  میلیارد   7۵۴ و  هزار 
کنسانتره خشک درآمد به دست آورد که در مقایسه با سال 
گذشته  سال  در  است.  درصدی  رشد 76  از  حاکی  گذشته 
صبانور توانسته بود دو هزار و 6۸7 میلیارد و 7۵ میلیون از 

کنسانتره خشک فروش داشته باشد.
گندله  فروش  محل  از  جاری  سال  در  »کنور«  همچنین 
نیمه پخته ضایعاتی موفق شد 1۸1 میلیارد و 7۸6 میلیون 

ریال درآمد کسب کند.
در مجموع صبانور طی 9 ماه ابتدای سال جاری 1۰ هزار و 
799 میلیارد و 617 میلیون ریال درآمد کسب کرد که نسبت 
به مدت مشابه سال پیش 1۰3 درصد رشد داشته است. با 
این وجود صبانور در مدت مشابه سال قبل پنج هزار و ۲9۵ 

میلیارد و ۴1۸ میلیون ریال درآمد به دست آورده بود.

نمودار ۴ نیز نرخ کنسانتره و گندله صبانور طی 9 ماه ابتدایی 
سال جاری را نشان می دهد. میانگین نرخ گندله در این 9 
ماه 17 میلیون و ۲1۵ هزار و ۸6۴ ریال به ازای هر تن و نرخ 
کنسانتره نیز 1۰ میلیون و 6۴6 هزار و 131 ریال به ازای هر 
تن بوده است. این نمودار حاکی از آن است که نرخ کنسانتره 
و گندله در 9 ماه ابتدایی سال جاری با رشد همراه بوده است. 
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مراسم افتتاح خانه فرهنگ کاردر فوالد هرمزگان با حضور 
مدیرکل اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی ، مدیرعامل و 
فوال  شرکت  محل  در  هرمزگان  فوالد  شرکت  معاونان 

هرمزگان برگزار شد .
در این مراسم مهندس فرزاد ارزانی مدیرعامل فوالد هرمزگان 
ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر و والدت با سعادت حضرت فاطمه 
الزهرا )س( و رز زن و روز مادرگفت :  حدود ۸ درصد فوالد ایران 
را تولید می کنیم و .امیدوارم که با ایجاد طرحهای توسعه ای 
فوالد در استان هرمزگان ، این استان به قطب سوم فوالد ایران 
تبدیل شود. وی با تاکید بر اهمیت ایمنی و سالمتی کارکنان 
در فوالد هرمزگان گفت : از ابتدای همه گیری این بیماری ، 
فوالد هرمزگان در راستای حفظ سالمتی کارکنان و خانواده های 
محترم انها اقدامات قابل توجهی را انجام داده است . شیفت 
بندی  کارکنان ، توزیع اقالم بهداشتی بین کارکنان و خانواده 
های آنها ، عدم حضور کارکنان دارای  بیماری زمینه ای در محل 
کار با پرداخت حقوق بصورت کامل  ، ضد عفونی  کردن معابر 
وسرویس های ایاب ذهاب ، راه اندازی سامانه غربالگری آنالین و 
انجام تست های تشخیص کرونا در محل شرکت،  گوشه ای از 
فعالبت های فوالد هرمزگان در جهت حفظ سالمت کارکنان و 
خانواده های آنها می باشد که به تبع آن جامعه شهری بندرعباس 

نیز از آن منفت خواهد برد
مستقیم  احیا  واحد  سالیانه  اساسی  تعمیرات  ادامه  در  ارزانی 
فوالد هرمزگان که ماه پیش انجام شد را یکی از بی نظیرترین 
این تعمیرات در نوع خود دانست  و گفت:  توانستیم با بکار 
گیری حدودا 17۰ هزار نفر ساعت نیروی انسانی و در حالیکه با 
بیماری کویید -19 نیز مواحه بودیم ، با برنامه ریزی دقیق در 
واحد HSE  و انجام تستهای کرونا و مدیریت افراد، این فعالیت 

گسترده و عظیم را به نحو مطلوب به پایان برسانیم .
این  فعالیت  ترین  العده  خارق  اما  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل 
شرکت در پنج ماه گذشته را کسب ۴ رکورد متوالی تولید تختال 
دانست و اظهار داشت : با تمام این محدودیت ها  ، توانستیم با 
برنامه ریزی و  تالش شبانه روزی  در پنج ماه چهار بار رکورد 
تولید تختال را بهبود ببخشیم و جا دارد از کلیه همکاران که با 

یک کار گروهی و همدلی این رکوردها را به ثبت رساندند تقدیر 
و تشکر نمایم .

مهندس ارزانی با اشاره به سرمایه های انسانی سازمانها گفت : 
سرمایه هر شرکت کارکنان آن هستند .ما هیچ وظیفه ای مهمتر 
و باالتر از آموزش ، پرورش و تربیت نیروی انسانی نداریم .بی 

شک تالش ما در این راه منجر به تحول در جامعه خواهد شد 
مدیرعامل فوال هرمزگان با بی اثر خواندن تحریمها گفت : ما  
توانستیم با اتخاذ استراتژی های مناسب ضمن تامین نیاز داخل 
و رعایت قوانین و مقرررات ، صادرات محصول خود را نیز انجام 
دهیم . وی تحریمها را باعث شکل گیری نهضت بومی سازی 
دانست که در لوای آن جوانان متخصص این مرز و بوم توانستند 
بسیاری از نیاز های صنایع را مرتفع نمایند و اظهار داشت: .فوالد 
هرمزگان با همین رویکرد و با تشکیل دپارتمان بومی سازی 
اقدامات فابل توجهی در حوزه بومی سازی انجام داده است تا 
آنجا که اخیرا رئیس هیات عامل ایمدرو از اقدامات انجام شده در 

حوزه بومی سازی د راین شرک تقدیر نموده اند  .
فوالد  اجتماعی  های  مسئولیت  به  اشاره  با  ارزانی  مهندس 
هرمزگان گفت : تمام تالش ما این است که در حد توان و در 
چهار چوب قوانبن سازمان در این حوزه مشارکت داشته باشیم.

 ارزانی اشاره ای نیز به حساب های بانکی فوالد هرمزگان داشت 
و تصریح کرد : فوالد هرمزگان هیچ حساب بانکی در شهر و یا 
استان دیگر به غیر از استان هرمزگان و شهر بندرعباس ندارد و 
تمام پرداختها ی قانونی و مالیاتها به اداره مالیات استان و در شهر 

بندرعباس انجام می شود .
وی با اشاره به اینکه تولید تختال جلوتر از برنامه پیش می رود 
گفت : در بحث تولید تختال  1.۵ درصد از برنامه تولید باالتر و 
در تولید آهن اسفنجی 7 درصد از میزان تولید سال قبل باالتر 

هستیم .
وی همچنین خبر خوبی برای ذینفعان شرکت داشت و گفت : 
طرح توسعه زیر سقف فوالد هرمزگان در حال اجرا است که با 
اتمام آن  از 1 میلیون ۵۰۰ هزارتن تختال به ۲ میلیون تختال 

خواهیم رسید .
ارزانی در ادامه گفت : این طرح توسعه توسط کارکنان متخصص 

رو تیتر : مدیر کل اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان هرمزگان:

 فوالد هرمزگان نماد فرهنگ کار است  
  هرجا ما از صنعت حرکت می بینم ،  فوالد هرمزگان در آنجا حضور دارد 
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فوالد هرمزگان و با همکاری شرکت ها ی داخلی و با هزینه فوالد 
هرمزگان انجام خواهد شد .

در ادامه هادی ابراهیمی مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی 
اسنان هرمزگان شرکت فوالد هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از 
مدیران و کارکنان فوالد هرمزگان، این شرکت  را در همه  حوزه 
های تخصصی ، فرهنگی اجتماعی و ورزشی پیشتاز دانست و  
گفت : ما در برخی از سازمانها خانه فرهنگ کار را ایجاد میکنیم 
تا فرهنگ کار را توسعه بدهیم .ولی در برخی از سازمانهای دیگر 
می بینم که آن سازمان نماد فرهنگ کار است . فوالد هرمزگان 
یکی ازهمان سازمانهایی هست که فرهنگ کار بخوبی در آن 
پیاده شده است و نمونه آن ضرب المثل معروف هست که مشک 

آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید .
مدیر کل اداره تعاون، کار و  رفاه اجتماعی با اشاره به نقش 
سرمایه های انسانی در سازمانها گفت :  وضعیت تولید و فعالیت 
های شما به خوبی نشان می دهد که فرهنگ کار در این شرکت 
جاری است . امکان ندارد ما سرمایه اجتماعی نداشته باشیم و 
بتوانیم سرمایه های اقتصادی و انسانی را به کار ببریم .چون 
مهمترین عامل قوام دهنده و رشد دهنده سرمایه های اقتصادی 
، طبیعی و انسانی ، سرمایه اجتماعی است و نشانه های سرمایه 
های اجتماعی همین مواردی است که در فوالد هرمزگان شاهد 
آن هستیم این سرمایه اجتماعی خودش رادر تولید ،  کاهش 

حوادث و در افزایش بهره وری نیروی کار نشان می هد .
این عوامل تشکیا دهنده یک  : مجموع  تاکید کرد  ابراهیمی 
شرکت پیشتاز و رو به رشد است که نتایج آن، هم زندگی افراد و 
در تولید نمود دارد . وی اظهار داشت : دراین شرایط سختی که 
در کشور شاهد آن هستیم عملکرد این شرکت بسیار مطلوب و 
قابل تقدیر است و این نشان از توجه مدیریت عامل این جموعه 

به مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی می باشد و بایستی به شما 
دستمریزاد گفت .

مدیر کل اداره تعاون، کار و  رفاه اجتماعی  استان هرمزگان خاطر 
نشان کرد : فوالد هرمزگان در سالهای قبل یا عملکرد خوب 
خود توانسته است رتبه های ممتاز جشنواره های کارگر نمونه و  
فرهنگ کار را  بدست آورد. و اکنون نیز از فرصت استفاده  می 
کنم  و این خبر را بدهم که فوالد هرمزگان در ارزیابی کمیته 
داوران جشواره امتنان که از کارگران و کارافرینان نمونه تقدیر 
میشود ، رتبه اول را در حوزه کارگر نمونه کسب کرده است  و 
کارگر نمونه بخش صنعت کشور از شرکت فوالد هرمزگان معرفی 

خواهد شد  که این مایه افتخار برای استان هرمزگان می باشد.
این موفقیت ها در کنار حضور شرکت فوالد   : ادامه گفت   وی در 
هرمزگان در مناسبتها و مراسمهای مختلف  در حوزه خانه های فرهنگ 
، در حوزه مراکز همیار کارکنان ، کسب عنوان کارفرمای برتر سالمت 
محور استان در سال 9۸ ، میزبانی اولین دوره مسابقات کبدی در سال 
9۸ ، اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات مختلف ورزشی و اینکه هرجا 
ما از صنعت حرکتی می بینم ،  فوالد هرمزگان در آنجا حضور دارد که 
این نشان دهنده توجه مدیر عامل محترم مجموعه به این مسائل است  

که جای تقدیر دارد .
مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی هرمزگان بااشاره به فعالیت 
های ورزشی کارگری و مهیا شدن ظرفیت های بسیار خوب 
در حوزه ورزش کارگری استان هرمزگان تصریح کرد : فوالد 
هرمزگان درحوزه ورزش کارگری بسیار خوب عمل کرده است .

وی خاطر نشان کرد : حضور فوالد هرمزگان باعث شکوفایی سایر 
بخشهای استان شده است و فرصتهای شغلی که برای استان 
فراهم نموده است همه نشان از حرکت خوب و رو به رشد این 

شرکت می باشد .  
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آیین تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن استان یزد با هدف 
تقدیر از واحدهای نمونه صنعتی استان در سال 1399 با حضور 
مقامات ارشد کشوری و استانی برگزار و از مدیرعامل شرکت 
سنگ آهن مرکزی ایران – بافق به عنوان واحد نمونه صنعتی در 

سال جهش تولید تقدیر شد.
به گزارش رصد اقتصادی ، آیین تجلیل از برگزیدگان  صنعت  و  
معدن  استان با حضور مقامات عالی رتبه کشور، مسئوالن ارشد 
استان و بزرگان  صنعت و معدن  با هدف تقدیر از واحدهای نمونه 
صنعتی استان در سال 1399 و کادر  درمان  و صنعتگرانی که 
در خط مقدم مبارزه با  ویروس  کرونا نسبت به ایفای مسئولیت 
اجتماعی خود اقدام کرده اند، امشب با رعایت اصول، پروتکل ها 
و مراقبت های بهداشتی برگزار شد. طالبی استاندار  یزد  در این 
مراسم ضمن تبریک میالد  حضرت زهرا  )س( و گرامیداشت 
دهه مبارک فجر،از همه صنعتگران استان یزد که علیرغم همه 
تحریم ها و  مشکالت  که در شرایط فعلی کشور با آن مواجه 

است،ایثارگرانه ایستاده و اقدام به تولید می کنند،تشکر کرد.
وی با اشاره به اقدامات اثر بخشی که صنعتگران در امر پیشگیری 
و مقابله با کرونا انجام داده اند،بیان کرد: صنعتگران استان چراغ  

سرمایه گذاری  را روشن نگهداشته اند.

طالبی  اقتصاد  دانش بنیان را یکی از رویکردهای مهم در آینده 
دانست و تصریح کرد: صنعتگران استان یزد همیشه در این زمینه 
پیشقدم هستند.وی در پایان امیدوار شد با همدلی صنعتگران و 
مدیران دستگاه های دولتی، بخش تولید و صنعت استان استان 

پرفروغ تر به کشور معرفی شود.
در پایان این مراسم از طرح ها و واحدهای نمونه صنعتی استان 
یزد در سال 1399، مقام  پیشکسوتان  عرصه صنعت و معدن 
کارآفرین،  بانوان  نوآور،  و  بنیان  دانش  برتر  واحدهای  استان، 
کرونا  منحوس  ویروس  برابر  در  مبارزه  مقدم  خط  ایثارگران 
مشتمل بر کادر درمان و صنعتگرانی که در این حوزه نسبت به 
ایفای مسئولیت اجتماعی خود اقدام کرده اند، با اهدای تندیس 

و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.
گفتنی است در این مراسم که با همت و کوشش خانه صمت و 
سازمان صنعت،  معدن و  تجارت  استان  یزد برگزار شده بود،از 
رضا فالح مبارکه به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال جهش 

تولید با اهدای تندیس تقدیر به عمل آمد.
منبع : مرکز اطالع رسانی روابط عمومی
  شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
Www.news.icioc.ir

در آیین تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن یزد

معرفی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق
 به عنوان واحدنمونه صنعتی در سال جهش تولید
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سال 1399 از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی با عنوان ساِل »جهش 
به  اشاره  با  نوروزی شان  پیام  در  انقالب  رهبر  نامگذاری شد.  تولید« 
مسئله ی رونق تولید اقدامات انجام شده در این زمینه را کافی ندانسته و 
خواستار برنامه ریزی و تالش حداکثری از سوی مسئوالن و مجموعه های 
جوان برای بهبود و رشد محسوس مسئله ی تولید داخلی شدند. با توجه 
به ادامه بحران اقتصادی ناشی از فشارهای بین المللی به ویژه تحریم 
های ظالمانه آمریکا، عدم تحقق پیش بینی فروش نفت و اختالل در 
تامین بودجه مورد نیاز کشور و تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت 
تولید و اشتغال با شعار جهش تولید، در سال جاری نیز پروژه طرح احیا، 
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در اولویت طرح های اقتصاد 

مقاومتی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در 
نشستی که به بهانه فرا رسیدن دهه مبارک فجر با سید رضا عظیمی؛ 
مدیر اجرایی طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 

برگزار شد، اقدامات و دستاوردهای طرح به شرح زیر بیان شد.
انجام شده در راستای اهداف  بر اساس این گزارش اقدامات اجرایی 
طرح در سال 99 شامل شناسایی و اولویت بندی ۸1۲  معدن، انجام 
اقدام کلینیکی بر روی ۴۴۴ معدن، احیاء، فعال سازی و توسعه 1۲3 
معدن، احیاء، فعال سازی و توسعه ۸3 معدن از طریق انجام پروژه های 

زیرساخت و حمایت و توسعه 1۲ واحد فرآوری است.
هدف گذاری طرح در سال 99  احیا، فعالسازی و توسعه ۲۰۰ معدن  
بود  در حالیکه عملکرد طرح در سال 99 خبر از احیا، فعالسازی و توسعه 
۲۰6 معدن با اشتغالزایی ۲6۰۲ نفر و تولید ساالنه 69۰۲ هزار تن ماده 
معدنی اعم از فلزی، غیر فلزی، سنگ های تزیینی و مصالح ساختمانی 
دارد.بر اساس این گزارش اقدامات اجرایی انجام شده در راستای اهداف 
طرح در سال 9۸ شامل احیاء و فعال سازی 1۴6 معدن از برنامه 1۵۰ 

معدن طرح مذکور ) 97،3 درصد تحقق اهداف(، اقدامات کلینیکی 
انجام شده برای 1۰۲۰ معدن، شناسایی ۴۴9۴ معدن غیر فعال، بررسی 
۲13۰ معدن در قالب 36۴ پروژه، انعقاد 3۲ تفاهم نامه شامل ) 16 
تفاهم نامه سرمایه گذاری، ۸ تفاهم نامه پژوهشی و آموزشی، 6 تفاهم 
نامه تامین مالی، ۲ تفاهم نامه مرتبط با توسعه استارت آپ ها( می باشد.
مطرح شدن پتانسیل های معدنی به عنوان یکی از منابع اقتصاد بدون 
نفت کشور، شکل گیری هسته طرح با حضور اتاق بازگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران ، خانه معدن و ایجاد زمینه مشارکت و هم 
افزایی تشکل های بخش خصوصی معدن، آمایش به روز دقیق و جامع از 
معادن کوچک مقیاس کشور به تفکیک استانی، ایجاد شفافیت و اطالع 
رسانی گسترده تمامی فعالیت ها به منظور زمینه سازی فرصت برابر 
برای تمامی بنگاه های تولیدی بخش معدن، فراهم شدن زمینه هدایت 
و جذب سرمایه بخش خصوصی در بخش معدن و صنایع معدنی، 
تقویت و تکمیل زنجیره تولید مواد معدنی در کشور، ایجاد و ارتقاء شبکه 
تخصصی بخش معدن، افزایش ارزش افزوده مواد معدنی و حرکت به 
سمت کاهش خام فروشی مواد معدنی، توسعه مناطق روستایی با احیای 
معادن در مناطق محروم و اجرای طرح با اولویت مناطق کمتر توسعه 
یافته، ایجاد زیرساخت مناسب و اطالع رسانی برای فرهنگ سازی و 
نحوه پذیرش و مراجعه ذینفعان، شناسایی و معرفی فرصت های کوچک 
معدنی برای سرمایه گذاران در بخش های مختلف کشور و توسعه و 
ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته ازجمله دستاوردهای طرح 

احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس است.
در پایان در پاسخ به این سئوال که مهمترین دستاورد در طرح احیا چه 
بوده است عظیمی اشاره نمود افزایش ارزش افزوده محصوالت معدنی 
و توسعه شبکه های تخصصی بخش معدن را از مهمترین دستاوردهای 

طرح فوق میتوان به شمار آورد. 

 در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب صورت گرفت:

تحقق 10۳ درصدی
 اهداف طرح احیای معادن کوچک مقیاس
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طالی  معدنی  صنایع  و  معادن  و  گسترش   شرکت  عامل  مدیر 
زرشوران اعالم کردند:  انقالب اسالمی ایران تجلیگاه نور الهی در 
ظلمت، نماد دستیابی به معانی عمیق قرآنی در قلوب ملت همیشه 
در صحنه ایران و طلیعه رهایی انسانیت از خودکامگی و استبداد 
ستمشاهی به رهبری فرزانه ای است که اندیشه ای جز عزت اسالم 
بلکه  نیست   تاریخی  بزرگ  واقعه  نداشت.دهه فجر یک  در سر 
تجلی بیش از 42 سال حیات شجره طیبه در پرتو انقالب شکوهمند 
اسالمی است.بی تردید انقالب اسالمی ایران سرآغاز فصلی نوین در 
تاریخ معاصر ما و در اساس و جوهره خود یک انقالب معنوی دارد و 
خدا را شاکریم که پس سالها تالش و همت فرزندان این مرز و بوم ، 
شاهد شکوفایی و پیشرفتهای افتخارآفرین درعرصه های مختلف 

به خصوص معادن هستیم. 
1- ابتدا توضیح کلی درباره معدن و فعالیتهایش ارائه بفرمایید.

معدن طالی زرشوران در استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب 
واقع شده و به عنوان بزرگترین معدن طالی کشور به تولید شمش 

های طال و نقره می پردازد.
این معدن قدمتی حدود 1500 سال دارد و در گذشته به عنوان منبع 
زرنیخ شناخته می شده  است که پس از صدور پروانه بهره برداری به 
نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، 
مطالعات اکتشافی با جدیدترین متدهای روز آغاز شد وبه ذخایر 
قابل مالحظه ای دست یافته شد. افتتاح و شروع بهره برداری از این 
معدن از سال 1393 بوده است. 100 درصد سهام این شرکت متعلق 
به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( 
بوده و در حال حاضر هولدینگ بهره برداری از این معدن به شرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران سپرده شده است.
 2-  درباره ذخیره معدن، ظرفیت تولیدی و طول عمر احتمالی 

معدن توضیحاتی را ارائه بفرمایید.
استخراج در معدن طالی زرشوران نیز بصورت پلکانی روباز است  
که امسال  این معدن موفق به استخراج بیش از 890 تن کانسنگ 

بصورت تمام مکانیزه تا کنون شده است.

در حال حاضر قریب به 60 هزار متر عملیات حفاری و نمونه برداری 
در شش محدوده اکتشافی معدن به انجام رسیده است. اجرای این 
حجم از عملیات اکتشافی منجر به کشف حدود 27/5 میلیون تن 
کانسنگ با عیار متوسط 4 گرم در تن معادل 110 تن طالی محتوی 

گردیده است.
  با توجه به فعالیت های باطله برداری و استخراج ماده معدنی، به 
عنوان یکی از مهمترین فعالیت های جاری در معدن و با رویکرد 
اکتشافات بیشتر، حفاری اکتشا فی جدید به میزان 20.000 متر به 
مناقصه گذاشته  شده است و امیدهای بسیار زیادی به افزایش 
اکتشافی فعالیتهای  با  معدن  در  موجود  طالی  کانسنگ   ذخیره 

 می رود.
3- در صورت امکان و صالحدید قدری درباره دستاوردهای این 

معدن و حجم استخراج و تولید در سالجاری توضیحاتی بفرمایید.
برنامه تولیدی برای امسال تولید 1000 کیلوگرم شمش طالی 24 
عیار بوده که تا کنون بیش از 850 کیلوگرم آن محقق شده و امید 
می رود تا پایان سال بتوانیم میزان تعیین شده در برنامه را محقق 
کنیم. همچنین این معدن در سالجاری موفق به استخراج بیش 
 از 890000 تن کانسنگ طال به صورت کامال مکانیزه شده است .

 برنامه های اکتشافی در نواحی امید بخش ادامه داشته و با توجه 
به اکتشافات صورت گرفته تا کنون می توان گفت که این معدن 

بزرگترین معدن طال در خاورمیانه است.
 4- یکی از مسائل مطرح در مورد معادن)هر معدنی( آسیب های 
زیست محیطی ای هست که به اکوسیستم آن منطقه وارد می شود، 
از اقدامات زیست محیطی صورت گرفته در معدن طالی زرشوران 

مقداری توضیح دهید.
همانطور که گفتید فعالیتهای معدنی در سراسر جهان آسیبهای 
ناخواسته ای را متوجه اکوسیستم و زیست بوم آن منطقه می کند. 
تمام تالش معدنکاران بر این است که این آسیبها و خرابی های 
احتمالی را تا حد امکان کاهش داده و بدین طریق حداکثر صیانت 
از محیط زیست را انجام دهند. معدن طالی زرشوران نیز همواره 

در گفت و گو  با مهندس ساالر باوند مدیر عامل شرکت گسترش  و معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران اعالم شد:

استخراج در معدن طالی زرشوران بصورت پلکانی 
روباز با ظرفیت ساالنه 600 هزار تن

با شروع ایام فرخنده دهه فجرو یادآوری یک واقعه بزرگ تاریخی در همین رابطه بی مناسبت ندیدیم تا گفت وگویی با  مهندس 
ساالر باوند مدیر عامل شرکت گسترش  و معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران داشته باشیم که با هم ماحصل آن را می خوانیم:
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بارویکردی مثبت و همراه با محیط زیست فعالیتهای خود را انجام 
داده است. این واحد معدنی و صنعتی، حفاظت و صیانت از زیست 
بوم طبیعی منطقه و بهداشت، ایمنی و سالمت پرسنل و ذینفعان 
محلی را از وظایف ذاتی خود دانسته و با اقداماتی نظیر بهینه سازی 
آنالین  پایش  سیستم  ایجاد  خشک،  توده  بصورت  باطله  سد 
زیست محیطی و تعامل سازنده با سازمان های مرتبط نظیر مرکز 
بهداشت، اداره کار و سازمان حفاظت از محیط زیست و همچنین 
محیط  و  بهداشت  ایمنی،  مدیریت  جامع  های  گواهینامه  اخذ 
 زیست )HSE-Management، مدیریت ایمنی و بهداشت کار
در   )ISO 14001 زیست  مدیریت محیط  و   OHSAS18001 
راستای نیل به اهداف خود گام بر می دارد. شرکت طالی زرشوران 
برای صیانت از گونه های جانوری حیات وحش، به طور منظم اقدام 
به تامین علوفه برای آنها در طول زمستان و فصل سرما و مواقعی 

که دسترسی به منابع غذایی محدود است می کند.
 5-درباره نقش این معدن در توسعه پایدار منطقه و اشتغالزایی 
صورت گرفته توسط آن و همچنین درباره فعالیتهای صورت گرفته 

در بعد مسئولیت اجتماعی توسط این شرکت توضیح دهید.
یکی از مجموعه مواهبی که با توسعه فعالیتهای معدنی و صنعتی در 
هر منطقه مورد انتظار است ایجاد فضای توسعه ای و اشتغال پایا در 
سطح جامعه هدف و کمک به توسعه و عمران منطقه می باشد. مجموعه 
طالی زرشوران از بدو تاسیس اهتمام ویژه به این موضوع داشته و 
 همواره تالش نموده در توسعه و عمران منطقه در حد توان ظاهر

 شود.
منطقه پایدار  توسعه  راستای  در  شرکت  این  اقدامات  جمله   از 
مواصالتی،  راههای  توسعه  و  تعمیر  تجهیز،  به  کمک  توان  می   
تجهیز مراکز درمانی و آموزشی، کمک به بخشهای مختلف سطح 
این  نمود.  اشاره   ... کرونا  پاندمی  مهار  و  کنترل  در  شهرستان 
مجموعه نقش به سزایی در ایجاد اشتغال پایا در منطقه داشته، 
 به طوریکه هم اکنون 1100 نفر در حوزه های مختلف مشغول به کار
 می باشند. برآورد می شود حدود 5 برابر این میزان نیز اشتغالزایی 

غیر مستقیم صورت گرفته باشد.
اخیرا در نشستی که با حضور جناب آقای همتی، نماینده مردم 
محترم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسالمی و جمعی 
از مقامات شهرستان تکاب برگزار شد بر این مورد تاکید شد که 
با راه اندازی و تقویت کارگاههای جواهر سازی به عنوان یکی از 
صنایع پایین دستی بتوان شاهد توسعه و آبادانی هرچه بیشتر 

در منطقه بود.
یادآور می شوم که معدن و شرکت طالی زرشوران همواره خود 
 را مکلف به مشارکت در امور مربوط به توسعه و آبادانی منطقه
 می داند و در این راه از تالش و همراهی در حد توان و پتانسیل 

خود فروگذار نخواهد کرد.
 6- در صورت صالحدید قدری درباره رویکردهای توسعه ای و 
عمرانی در مجموعه معدن و کارخانه طالی زرشوران توضیح دهید.

همانطور که از هر مجموعه پویا و رو به رشدی انتظار است، مجموعه 
بازدهی  افزایش  و  آبادانی  و  توسعه  برای  نیز  زرشوران  طالی 
بخشهای مختلف خود برنامه های جامع و عملیاتی ای دارد. از 
مهمترین اقداماتی که هم اکنون در مجموعه معدن و کارخانه در 
حال انجام است ردیابی و شناسایی نواقص موجود و برنامه ریزی و 
تمرکز بر رفع این مشکالت و نواقص است که با رفع کامل نواقص و 
بهره گیری از تکنیک  ها و روشهای حساب شده مدیریتی، تالش 
خواهد شد به ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری نزدیک 

و نزدیکتر شویم.
 فاز توسعه زرشوران نیز با تکمیل مطالعات مربوطه و مشخص شدن 
 پیمانکار، در آستانه کلنگ زنی قرار دارد و پیش بینی می شود

 بهره برداری از این فاز زمینه اشتغال 300 نفر را فراهم آورد. 
 در پایان اگر نکته ای مغفول مانده یا ذکر مطلبی را برای مخاطبین 

الزم می دانید بفرمایید.
در ادامه بر خود الزم می دانم مراتب تشکر و قدردانی خود را از 
زرشوران  طالی  معدن  در  گذشته  مسئوالن  و  مدیران  زحمات 
 اعالم دارم و یادآور شوم مجموعه ی طالی زرشوران بزرگترین
 مجموعه ی صنعتی-معدنی در  منطقه و شهرستان تکاب می باشد. 
مجموعه ی طالی زرشوران یک سرمایه ملی و پتانسیلی قوی برای 
منطقه و تکاب محسوب می شود که با توجه به نوپا بودن مجموعه 
و نیروی انسانی جوان شاغل در آن نیاز به همراهی همه جانبه وجود 

دارد تا این پتانسیل بالقوه بتواند باور شده و به فعلیت برسد.
در پایان مجددا فرارسین سالروز پیروزی انقالب و چهل و سومین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی را به عموم هم میهنان 

عزیز شادباش می گویم.
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با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام 
»جهش تولید«، این شرکت اهداف و برنامه های خود را منطبق با شعار 
سال تدوین و به منظور تحقق این شعار اقدامات موثر و حائز اهمیتی را 
در راستاي رفع موانع تولید اجرایی کرد تا تولید حداکثری صورت بگیرد.

تولید بیش از 3/5 میلیون تن محصوالت در پتروشیمی 
بندر امام

 ، فرآورش 1  تولید  و  فنی  دارای چهار مدیریت  بندرامام  پتروشیمی 
فرآورش ۲ ، بسپاران و کیمیا است که وظیفه تولید انواع محصوالت 
در سه زنجیره آروماتیک ، پلی الفینی ، کلر و PVC را به عهده دارند 
و این در حالیست که این شرکت از ابتدای سال تا پایان آذرماه در 
واحدهای تولیدی خود موفق به تولید بیش از 3/۵ میلیون تن محصوالت 
در این سه زنجیره تولیدی شده است.شایان ذکر است علی رغم اینکه 
اولیه  لیست  در  آن  زیرمجموعه  شرکت  پنج  و  بندرامام  پتروشیمی 
تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفتند اما با همت و تالش کارکنان و 
مدیریت خود توانست ضمن اهتمام در امر تولید و صیانت از برنامه تولید، 
در بخش داخلی سازی قطعات، کاتالیست ها و مواد شیمیایی نقش بی 
بدیلی را ایفا کند و قطعات و مواد بسیار حساسی که به ویژه در صنعت 

پتروشیمی کاربرد زیادی داشتند را بومی سازی کند.

53 درصد کاتالیست های مورد نیاز داخلی سازی شد
با ابالغ حمیدرضا رستمی، مدیرعامل شرکت در سال 1397،کمیته 

ساخت داخل با ساختاری جدید و استراتژی نوین همسو با اهداف کالن 
سازمان شکل گرفت.

کمیته ساخت داخل پتروشیمی بندرامام، با استراتژی و نقشه راه 
مشخص و تدوین شده همچون توسعه روابط با شرکت های دانش 
بنیان، دانشگاه ها و پژوهشگاه های معتبر داخلی، توسعه سیستم های 
با  روابط  توسعه  معنوی،  مالکیت  توسعه حق  رقابت سالم،  ایجاد 
شرکت های منطقه به منظور دستیابی به اهداف مشترک، توسعه 
روابط بلندمدت و سودآور با سازندگان معتبر داخل کشور، تقویت 
و توسعه زیرساخت های مرتبط با فرآیند ساخت داخل در محیط 
داخلی شرکت، توسعه روابط با صنایع بزرگ داخلی با هدف تقویت 
ایده های نوآورانه در بخش های ساخت قطعات یدکی، کاتالیست ها و 

کمیکال ها فعالیت می کند.
 ۲63 و  هزار   ۴1 شناسایی  سبب  داخل  ساخت  کمیته  فعالیت 
را  داخل  پتانسیل ساخت  که  بندرامام شد  پتروشیمی  در  قطعه 

توسط پتروشیمی بندر امام صورت گرفت؛

جهش تولید کم سابقه
 در 

صنعت پتروشیمی



بهمن 1399

23 وژیه انمه  چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

دارند و کمیته ساخت داخل این شرکت بیش از 1۰ هزار قطعه را 
داخلی سازی کرده است. گفتنی است در فرآیند واحدهای تولیدی 
که  دارند  استفاده  و  کاربرد  کاتالیست  بندرامام 1۸7  پتروشیمی 
کمیته ساخت داخل شرکت با فعالیت گسترده در بخش بومی 
سازی کاتالیست های پلیمری و غیر پلیمری، توانسته تاکنون با 
مشارکت و همکاری شرکت های دانش بنیان داخل کشور نود و نه 
کاتالیست و کمیکال واحدهای تولیدی شرکت را داخلی سازی کند. 
با این اقدامات، نزدیک به ۵3 درصد از کاتالیست های مورد استفاده 
واحدهای تولیدی پتروشیمی بندرامام تاکنون به دست کارشناسان 
با  است  است.شایان ذکر  شده  سازی  بومی  متخصصان شرکت  و 
استراتژی ابالغی از سوی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام به کمیته 
ساخت داخل ، چشم انداز این کمیته تأمین و بومی سازی 7۰ درصد 
از مواد شیمیایی و کاتالیست ها  و همچنین داخلی سازی ۴۰ درصد 

از قطعات یدکی مورد نیاز شرکت تا سال 1۴۰3 است.

تحقق افزایش 5 درصدی تولید و ۱۰ درصدی 
صادرات بسپاران پتروشیمي بندرامام در سه ماهه سوم 

سال جاری

تولید  تولید بسپاران در سه ماهه سوم سال جاری  و  مدیریت فنی 
محصوالت خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد و نسبت به 
سه ماه دوم امسال 7 درصد افزایش داد که در پی آن؛ میزان صادرات 
محصوالت این مدیریت در سه ماهه سوم سال نسبت به برنامه 13 
درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1۰ درصد افزایش داشته 
است.بسپاران پتروشیمی بندرامام ؛ دارای واحدهای تولیدی پلی اتیلن 
سنگین، پلی اتیلن سبک، پلی وینیل کلراید، پلی پروپیلن، بوتادین و 
الستیک مصنوعی است که وظیفه تولید محصوالت در زنجیره پلی 
الفینی را به عهده دارد و در سه ماهه سوم سال جاری موفق به کسب 

دستاوردهایی در بخش های مختلف شده است.
شرکت پتروشیمی بندرامام با تدوین استراتژی های وظیفه ای و نتایج 
حاصل آن در واحدهای عملیاتی و ستادی، به دستاوردهای مهمی دست 

یافته است.
 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 هوشمند MAPS اشاره کرد.
از دیگر اقدامات مهم و تاثیرگذار در توسعه زنجیره تأمین قطعات و مواد 
شیمیایی می توان به داخلی سازی کاتالیست K۲، ماده شیمیایی سدیم 
آلکیالریل نفتالین )TAMOL- N( و ساخت قطعات خارجی حساس 
مکانیکی توسط صنایع داخل کشور، جهت جلوگیری از خروج ارز در 

سال جهش تولید اشاره کرد.
و  داخلی  پتانسیل های  از  بهینه  استفاده  با  مدیریت  این  همچنین 
همچنین با همت و تالش کارشناسان ابزار دقیق خود توانست سیستم 
کنترلی بخش های 6۰۰، 7۰۰، 9۰۰ واحد PVC را طراحی و تغییر 

دهد که این اقدام از هزینه های قابل توجهی جلوگیری کرده است.
شایان ذکر است پتروشیمی بندرامام موفق شد تا پایان آذرماه امسال 
در مدیریت فنی و تولید بسپاران خود، شاخص ضریب تکرار حوادث 
فرآیندی )PSIR( را نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود ببخشد.
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مهمترین دستاوردهای شرکت درحوزه رونق و جهش 
تولید

حوزه مالی:
1. تعیین تکلیف بدهی ارزی شرکت پتروشیمی بندر امام به 

ریال و اقدام در راستای پرداخت آن
به  ریال  میلیارد   ۴۰۰ مبلغ  از  شرکت  سرمایه  افزایش   .2

۴۰۰۰ میلیارد ریال
راستای  در  سیستم  همکاران  مالی  افزار  نرم  استقرار   .3

مدیریت ویکپارچه سازی سیستم های امور مالی و بازرگانی
4. مدیریت فروش ارز ناشی از صادرات مطابق با دستورالعمل 

بانک مرکزی
5. تعیین تکلیف مطالبات سنواتی شرکت های غدیر، کارون، 

آبادان و خوزستان

حوزه نیروی انسانی:
بهینه  با هدف  و طراحی ساختار سازمانی جدید  تدوین   .1

سازی وصیانت از نیروی انسانی کارآمد
های  شرکت  کارکنان  مشاغل  بندی  طبقه  طرح  اجرای   .2
فزایش  وا  پرداخت ها  راستای یکسان سازی  پیمانکاری در 

انگیزه کارکنان
3. برای نخستین بار ، امور اداری در جایزه استاندارد 3۴۰۰۰ 

کارکنان  همکاری  با  و  نمود  شرکت  انسانی  منابع  مدیریت 
 C۴ زیرمجموعه ها، موفق به کسب نشان برنزین سطح بلوغ

)از 7 سطح بلوغ( گردید.

حوزه عملیاتی:
الکتروالیزر های L2 و M2 ترین دو  اندازی  راه  1.نصب و 

واحد کلر آلکالی
2. بازیافت آلفا سلولز در واحد کلر آلکالی

3.تغییر در تعرفه کد صورت حساب برق شستشوی نمک و 
صرفه جوئی ساالنه

4.طراحی و ساخت BIG BAG STATION دوم
5.طراحی جدید سیستم دیفراست سردخانه نگهداری مواد 

شیمیایی
6.راه اندازی واحد اشباع سازی نمک ) SP ( در مجتمع.

حوزه بازرگانی:
1.تامین بخشی از سرمایه در گردش تولید کنندگان داخلی و 

افزایش وفاداری ایشان از طریق فروش های اعتباری
و  کاال  بورس  در  محصوالت  فروش  تناژ  اول  مقام  2.کسب 
همچنین کسب سهم بازار ۵۵ % در تناژ فروش و حدود ۵6 % 

در ارزش فروش محصول PVC-S6532 شده است.
3.افزایش بازار های هدف صادراتی

 EPVC یابی گرید های مختلف محصول بازار  4.فروش و 

دستاورد شرکت پتروشیمی اروند
 در حوزه رونق و جهش تولید
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)گرید های 66 ، 6۸ و 7۲ (
5.کاهش هزینه های دموراژ و انبار داری

6.کاهش قابل مالحظه زمان تحویل محصوالت که منجر به 
افزایش قیمت های فروش صادراتی گردیده است.

ارزشیابی  مطابق  فروش  شاخص  در   6۴ رتبه  7.کسب 
IMI100 سازمان مدیریت صنعتی در سال مالی 1397 و 

ارتقاء ۴۵ پله ای نسبت به سال 139۵

حوزه خودکفایی و حمایت از ساخت داخل:
)SPVC  آغازگر( LUPEROX  1.بومی سازی

)PVC اختتام دهنده واکنش( DEHA 2. بومی سازی
3. کاتالیست  Pd-SiO2 )کاتالیست هیدروژناسیون استیلن( 

4. بومی سازی) آلفاسلولز )فیلتراسیون جذبی( 
)EPVC امولسیفایر (Mersolat H95/H6۰  5. بومی سازی
EDC/VCM 6. بومی سازی کاتالیست اوکسی مکس در واحد

واحد در  استیلن  هیدروژناسیون  کاتالیست  سازی   7.بومی 
EDC/VCM 

8. بومی سازی بیرینگ و تعویض مکانیکال سیل کمپرسور 
C-15050B

و  کنترلی  های  کارت  کلیه  وساخت  تهیه  سازی،  9.بومی 
واحد خشک  به  مربوط  ها  دیافراگم  و  ها  قطعات سلونویید 

سازی EPVC توسط شرکت های دانش بنیان
واحد کاتالیست  توزین  تغییردرسیستم  و  سازی   10.بومی 

S-PVC 

حوزه محیط زیست:
1.نصب وراه اندازی پمپ سانتریفیوژی بر روی مخزن جمع 

) TDS-pH  کنترل ( CA آوری آب نمک حوضچه
2.الیروبی حوضچه ته نشینی واحد CA جهت مهار پارامتر 

) TSS-TDS-pH  کنترل( TSS

جهت   12007-P جدید  پمپ  اندازی  وراه  3.خرید،نصب 
) COD  فجر)کنترل High TDS غلبه بر رینگ

شرقی  شمال  کانال  روی  بر  سازی  خنثی  پکیج  4.نصب 
) PH کنترل(

5.پروژه نشت یابی و رفع نشتی LDAR پس از شناسایی 
پیمانکار شروع شده و در حال انجام فاز مطالعاتی می باشد

آنولیت و  بازیابی آب های کندانس در مبدل های  6.پروژه 
کاتولیت 

محصوالت  فروش  و  فعالیت  بر  ها  تحریم  تاثیر 
تولیدی

 بنا به شرایط حاکم بر وضعیت کشور ناشی از تحریم های 
اعمال شده در سا لهای اخیر، فروش های  صادراتی و خریدهای 
خارجی حسب مورد بدون تشریفات معمول مشتمل بر انجام 
انجام گردیده،  اعتبارات اسنادی  از طریق  معامالت خارجی 
)شامل  صادراتی،  محصوالت  فروش  به  مربوط  عملیات  لذا 
ارزیابی،تعیین نرخ، انتخاب مشتری، حمل کاال، وصول وجه 
فروش و ... با پرداخت کارمزد فروش( توسط شرکت کارگزار 
فروش انجام شده است. مضافاً به دلیل نداشتن حساب جاری 
امکان  از طرف شرکت و عدم  بانک های خارجی  ارزی نزد 
انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، دریافت و پرداخت های 
فروش های صادراتی  از  دریافت وجوه حاصل  )شامل  ارزی 
و مطالبات ارزی شرکت و پرداخت های ناشی از خریدهای 
خارجی و نیز انتقال و یا تبدیل وجوه ارزی بنا به درخواست 

شرکت( از طریق کارگزار فروش انجام گردیده است.

تاثیر کرونا بر وضعیت تولید و فروش و صادرات 
محصوالت شرکت 

 کاهش شدید قیمت های جهانی
ویروس   شیوع  طول  در  هدف  بازارهای  مرز  شدن  بسته   
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کرونا در دو ماهه اول سال
صادرات  حمل  کشتی  نبود  و  دریایی  نقل  و  حمل  مشکالت   

کاستیک
بر اساس اعالم وزارت بهداشت درا سفند 139۸ در خصوص 
شیوع ویروس کرونا پتروشیمی اروند با رعایت پروتکل های 
بخش  کارکنان  حضور  ساعات  کاهش  به  اقدام  بهداشتی، 
بخش  این  نفرات  تعداد  حضور  کاهش  همچنین  و  ستادی 
به یک سوم نموده ا ست ولی عملیات تولید همچنان ادامه 
داشته و در روند آن هیچگونه ا ختاللی ایجاد نشده است و با 
توجه به تعطیل شدن صنایع پایین دستی و به جهت حمایت 
از تولیدکنندگان، شرکت پتروشیمی اروند،اعتبارات اسنادی 
داخلی با سررسید فروردین و اردیبهشت 1399 را به مدت 

دو ماه دیگر تمدید نمود. 

بیوگرافی و سوابق کاری مدیر عامل محترم 
سوابق حرفه ای و مسئولیت ها :

 مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی اروند

 سرپرست شرکت پتروشیمی بندرامام
 مدیر تولید شرکت پتروشیمی بندرامام

 مدیر عامل ونایب رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی 
بسپاران بندرامام

 رئیس بهره برداری فاز ۲ شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان
 رئیس کارخانجات PET-2 پتروشیمی شهید تندگویان

 HDPE کارخانه  برداری  بهره  کاری  نوبت  رئیس   
پتروشیمی بندرامام

 نوبت کار ارشد اتاق کنترل کارخانه HDPE پتروشیمی بندرامام

سوابق تحصیلی:
دانشگاه  پلیمر  صنایع   – شیمی  مهندس  کارشناسی   

صنعتی اصفهان
 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی

دیگر سوابق و تجارب شغلی
 رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی کارون ، عضویت در 
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هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
کمیسیون   ، بازرگانی  و  فنی  های  کمیته  در  عضویت   
معامالت ،کمیته ارتباط و رسیدگی به شکایات مشتری در 

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
 رئیس شورای پژوهشی شرکت پتروشیمی بندرامام ، مدیر 

انرژی شرکت پتروشیمی بندرامام
پتروشیمی  شرکت  معامالت  کمیسیون  در  عضویت   
ورزشی  و  فرهنگی  باشگاه  مدیره  هیات  رئیس   ، بندرامام 

شرکت پتروشیمی بندرامام
 سوپر وایزر راه اندازی کارخانه HDPE شرکت پتروشیمی 
امیرکبیر ، سوپر وایزر راه اندازی کارخانه PTA-2 شرکت 

پتروشیمی شهید تندگویان

تجارب علمی :
گذراندن د ه ها دوره تخصصی در زمینه فنی ، مدیریتی 

از جمله :
و  داخلی  مدیران  سازی  توانمند  و  استراتژیک  مدیریت   

خارجی ، مدیریت سیستم های نوین مدیریتی
 مدیریت سیستم های پیچیده ،اصول و فنون مذاکره ، تیم 

سازی و رهبری در سازمان
 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ، مدیریت ایمنی ، 

بهداشت و محیط زیست
 ، هلند  کشور  در   Crisis Management Team   

EFQM ارزیابی بین المللی
خدمات  و  مزایده  و  مناقصه  قوانین  به  تسلط  و  آشنایی   

مشاور،آشنایی با بورس و قوانین مربوط به آن 
ها  ده  دارنده   ، مالیات  و  کار   ، تجارت  قوانین  با  آشنایی   
گواهینامه مرتبط با موضوعات فنی مدیریتی، دوره کامپیوتر 

IT زبان انگلیسی و ،
 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور به مدت ۵ سال

عناوین :
 کسب نشان عالی مدیر سایت در پنجمین اجالس سراسری 
دارنده ده ها لوح تقدیر در زمینه های ایمنی ، بهره وری ،بهره 

برداری و مدیریتی
 دریافت لوح تقدیر از مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای 

عالی حفاظت فنی وزارت کار
 مدیر نمونه بهره برداری در صنعت پتروشیمی در سال 139۰

دریافت لوح تقدیر ارتقاء توان دفاعی کشور در برابر تهدیدات 
نوین شیمیایی

 دریافت لوح تقدیر انجام مطلوب تکالیف مالیاتی و تعامل 
سازنده با امور مالیاتی بندرماهشهر 
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ضمن  خلیج فارس  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
تشریح اقدامات برجسته ی یک ساله ی این پاالیشگاه 
برای  خلیج فارس  ستاره  درخشش  راه  نقشه ی  به 
افزایش درخشش در صنعت پاالیشی کشور پرداخت.
ستاره  نفت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  تبریک  ضمن  دادور«  »محمدعلی  خلیج فارس، 
پرسنل  فجر،  دهه ی  ایام اهلل  فرارسیدن  مناسبت 
را  ایشان  خانواده  و  خلیج فارس  ستاره  نفت  شرکت 
که با تحمل تمام مرارت ها وظیفه ی خطیر حفاظت از 
امنیت سبد سوخت کشور را بر عهده دارند، مجاهدان 
تحریم های  افزود:  و  خواند  اسالمی  ایران   اقتصادی 
مشکل  با  را  فرآورده  صادرات  کشور  علیه  ناعادالنه 
و  فروش  قیمت  شدید  نوسانات  در  و  کرده  مواجه 
میزان تقاضا نیز مؤثر بوده است بااین حال در راستای 

ارزآوری تمام تالش خود را به خرج داده ایم.

دستاوردهای صادراتی
ستاره  نفت  شرکت  صادراتی  دستاوردهای  دادور 
اثرات  دادن  جلوه  کمرنگ تر  سبب  را  خلیج فارس 
به حجم  توجه  با  افزود:  و  دانست  از تحریم ها  ناشی 
پاالیشگاه  این  بنزین  استراتژیک  فرآورده  تولید 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  سوی  از  آن  عرضه  و 
فرآورده های نفتی ایران، کشور نه تنها از واردات این 
فرآورده بی نیاز شده و به خودکفایی رسیده بلکه به 
بنزین در منطقه مبدل شده  بزرگ ترین صادرکننده 
و این موضوع کمک شایانی به کشور در دستیابی به 

اهداف صادراتی داشته است.

حضور درخشان در بازار بورس انرژی
وی به نقش آفرینی ویژه ی این پاالیشگاه در بازار بورس انرژی 
نیز اشاره کرد و گفت: شرکت نفت ستاره خلیج فارس به سبب 
مقیاس تولید و تنوع فرآورده، نقشی تعیین کننده در بازار دارد 
و در فصل پاییز تنها در یک عرضه، 140 هزار متریک-تن نفتای 

سبک عرضه شد و روزی تاریخی در بورس کشور رقم خورد.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس افزود: تابه حال این 
و  بود  نرسیده  فروش  به  داخلی  رینگ  در  فرآورده  از  حجم 
این  با تالش کارکنان خدوم و زحمتکش  امیدواریم همچنان 
پاالیشگاه شاهد درخشش های بیشتر ستاره خلیج فارس در 
آسمان صنعت پاالیشی کشور باشیم.وی در تشریح اهمیت این 
عرضه ی تاریخی بیان داشت: این عرضه ی در راستای عمل به 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد ارزش افزوده ی بیشتر 
و جلوگیری از خام فروشی صورت پذیرفت چراکه نفتای سبک 
خوراک پتروشیمی های کشور است و می تواند به تأمین خوراک 

صنایع پایین دستی و ایجاد جهش تولید در کشور کمک کند.

بومی سازی قطعات حساس
وی در ادامه به موضوع بومی سازی قطعات حساس الکترونیکی 
پاالیشگاه ازجمله شیر برقی )Solenoid Valve(، ترانسمیتر 
مخازن  از  برخی  کاربری  تغییر  موتوری،  عملگر  با  شیر  دما، 
سیستم های  اصالح  ذخیره سازی،  فرآیند  بهبود  راستای  در 
با  تولید  روند  در  ظرفیت  افزایش  و  بهینه سازی  و  کنترلی 
این  با همت جوانان  صرف کمترین هزینه اشاره کرد و گفت: 
جلوگیری  مالی  منابع  رفت  هدر  از  تا  توانستیم  پاالیشگاه 
کاهش را  خارجی  محصوالت  به  وابستگی  همچنین   کنیم 

دهیم.

ستاره خلیج فارس،  نماد خودباوری و توسعه  
در صنعت پاالیشی کشور
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تالش در راستای توسعه
نخست  مرحله ی  موفقیت آمیز  اجرای  به  اشاره  ضمن  دادور 
طرح افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه های فازهای سه گانه ی این 
پروژه های  اجرای  نیز  هم اکنون  کرد:  خاطرنشان  پاالیشگاه، 
ستاره  پاالیشگاه  در  فرآیندها  بهبود  راستای  در  مختلف 
ایستگاه  پروژه  به  می توان  که  است  جریان  در  خلیج فارس 
گاز شمالی، ایستگاه کال، گیت ورودی پاالیشگاه، ساخت دو 
دستگاه مخزن ذخیره سازی یک میلیون بشکه ای و پروژه انبار 

مرکزی اشاره کرد.

صرفه جویی ارزی
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ادامه از اجرای 
خط انتقال 26 اینچ از این پاالیشگاه به انبار نفت شهید رجایی 
خبر داد و گفت: با لغو برون سپاری این پروژه و اعتماد به توان و 
دانش مهندسان و کارگران ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس 85 

میلیارد ریال صرفه جویی صورت پذیرفت.

وی اصالح طراحی و ساخت مبدل های درایر واحد بنزین سازی 
توانایی  از  نشان  نیز  را  از ضایعات  استفاده  با  پاالیشگاه  این 
شگرفت مهندسان ستاره خلیج فارس دانست و گفت: در این 

مورد نیز 18 میلیارد صرفه جویی ارزی انجام شد.

دستگاه برتر در حوزه پدافند غیرعامل
وی افزود: اهتمام و تالش شبانه روزی همکاران گران قدرم سبب 
مصون سازی زیرساخت ها و مراکز ثقل بزرگ ترین پاالیشگاه 
در  دشمن  خصمانه  تهدیدات  برابر  در  جهان  گازی  میعانات 
شرایط اضطرار شده و انتخاب به عنوان دستگاه برتر در حوزه 

پدافند غیرعامل نیز برجسته کننده ی همین موضوع است.

کاهش نرخ ریسک پاالیشگاه
دادور از کاهش نرخ ریسک پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از 

1.35 به 1.2 در روندی دوساله خبر داد و افزود: اگر با همین 
ریسک 1.1  نرخ  به  تا سال 1401  می توانیم  برویم  پیش  روند 

برسیم که در نوع اقدامی سترگ است.

راه اندازی مرکز تخصصی مشاوره
راه اندازی سامانه مشاوره  و چگونگی  در تشریح چرایی  وی 
تلفنی »2300« در این پاالیشگاه نیز اشاره کرد و افزود: این 
با  و  آنان است  سامانه ی پیشرو ویژه کارکنان و خانواده های 
مشاوره های تخصصی در زمینه های پزشکی، بهبود روابط کار 
و مددکاری اجتماعی و روانشناسی فردی، خانوادگی، ازدواج، 

تحصیلی، شغلی و... به ارائه ی خدمات می پردازد.

تقویت ارتباط با مراکز علمی
ارتباط  ایجاد  بر  خلیج فارس  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
مناسب بین این پاالیشگاه و دانشگاه های معتبر کشور تأکید 
کرد و افزود: ارتباط تنگاتنگی با مراکزی مانند دانشگاه تهران، 
دانشگاه هرمزگان، اداره کل فنی و حرفه ای و همچنین بنیاد 
فرایندهای  در  ارتباط  این  که  کردیم  برقرار  نخبگان  ملی 
آموزشی، پژوهشی و معرفی نخبگان بسیار تأثیرگذار خواهد 

بود.

استمداد برای تسهیل ورود به بازار سرمایه
این  ارزی  بدهی های  حل  به  کمک  پایان  در  دادور 
پاالیشگاه را سبب تسهیل در ورود ستاره خلیج فارس 
به بازار بورس دانست و تأکید کرد: با توجه به افزایش 
نرخ تسعیر ارز، میزان تسعیر وام مزبور به ریال چیزی 
در حدود 80 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در حال 
حاضر با بانک مرکزی در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم 
که  کنیم  ریالی  به صورت  را  تسهیالت  این  بازپرداخت 
هنوز سازوکار ریالی شدن این وام های ارزی نهایی نشده 

است و همچنان پیگیر این موضوع هستیم.
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شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با هدف پاسخگویی به 
نیازهای توسعه سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی در سال 13۸9  بصورت 
سهامی عام تأسیس شد. سرمایه فعلی این شرکت ۲۰ هزار میلیارد ریال 
 است و سهام آن در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران معامله می شود.
از مهمترین اهداف این شرکت می توان به مدیریت و نظارت فعال و 
کارآمد طرح  ها و تأمین منابع مالی ریالی طرح های شرکت های تابعه 
 . کرد  اشاره  مشارکت  اوراق  و  اجاره  صکوک  اوراق  انتشار  طریق   از 
مدیریت سرمایه گذاری ، مشارکت و تامین مالی طرح ها ، امور بازرگانی 
و اجرای پروژه های توجیه پذیر با تکیه بر دانش تخصصی از اصلی ترین 

ماموریت های این شرکت به شمار می رود .

ماموریت :
  مدیریت سرمایه گذاری ؛ مشارکت و تامین مالی طرح ها ؛

دانش  بر  تکیه  با  پذیر  توجیه  های  پروژه  اجرای  و  بازرگانی  امور   
به  پایبندی  ؛  نوآوری  و  خالقیت  ؛  سازمانی  های  ارزش   ، تخصصی 
ذینفعان   تمامی  رضایت  سطح  ارتقای  و  اجتماعی  های   مسئولیت 
 پترول به دنبال »سبد« متنوعی از انواع محصوالت و تولید محصوالت 
نهایی مهندسی شده و باارزش افزوده باال است؛ دیگر حجم تولید در 
دنیای پتروشیمی مالک توسعه این صنعت ارزش آفرین نیست و به جای 
»ظرفیت« نصب شده سبد متنوعی از محصوالت در پترول طراحی می 

شود .
 یکی از سیاست های هلدینگ خلیج فارس و پترول توسعه صنایع 
تکمیلی و احداث پارک های صنعتی پایین دستی است که با هدف 
تکمیل زنجیره ارزش ،ایجاد اشتغال پایدار ،جلوگیری از واردات برخی از 
محصوالت ،خروج ارز از کشور ؛رونق تولید ، شکوفایی اقتصاد منطقه و 

استفاده از سرمایه های بخش خصوصی اجرا می شود.
   فعالیت های اقتصادی در شرایط کرونا و محدودیت های اقتصادی 
بازار داخلی  نیاز  و  تأمین  اساس  بر  تدابیری که  با  اما  سخت تر شده 

طراحی شده،هفت طرح توسعه صنایع تکمیلی با ظرفیت ۴۵6 هزار تن 
و مجموع سرمایه گذاری ۵63 میلیون دالر در مناطق لردگان، ارومیه، 
ایالم؛ کرمانشاه؛ ماهشهر عسلویه در پترول اجرا می شود که با اجرایی 
شدن این طرح ها جهش خوبی در صنایع پایین دستی پتروشیمی ها 
خواهیم داشت و  ۸۴۵ شغل مستقیم و ۲ هزار 9۲7 شغل غیرمستقیم 

ایجاد می شود
  احداث پارک های شیمیایی یکی دیگر از ماموریت های پترول است 
که دستیابی سریع و کم هزینه به خوراک از طریق ارتباط و نزدیکی 
واحدها، سرعت باالی استقرار و راه اندازی فعالیت ها در پارک، جذب 
سرمایه گذاران داخلی و البته صرفه جویی قابل مالحظه در هزینه های 
احداث و راه انداز که باتوجه به این شرایط 3 پارک پایین دستی ارومیه 
ایالم و لردگان با ظرفیت 1۴3 هزار تن و 1۵۴ واحد و ۵۵ محصول 
با مجموعه سرمایه گذاری ۴9 هزار میلیارد جهت ایجاد ۸ 63۰ شغل 
مستقیم و 1 هزار و 71۰ شغل غیرمستقیم توسط بخش خصوصی اجرا 

خواهد گردید

 شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )سهامی عام(

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
 با هدف پاسخگویی به نیازهای توسعه سرمایه گذاری
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  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از کاهش ۵۰ 
درصدی شکایات کارگری نسبت به سال گذشته خبر داد و 
گفت: امسال 9 هزار و 3۴۵ نفر جوینده ی کار امسال در اداره 
کار منطقه ویژه ثبت نام کرده اند که از این تعداد هزار و 3۵6 

نفر به کارفرمایان معرفی شده اند.
به گزارش  رصد اقتصادی و به نقل از روابط عمومی منطقه 
ضمن  طهرانی«  خلج  »حسن   ، خلیج فارس  اقتصادی  ویژه 
پیروزی  سالروز  تبریک  و  فجر  دهه ی  ایام اهلل  گرامیداشت 
انقالب اسالمی به تمام جهادگران عرصه ی صنعت به تشریح 
عظیم  منطقه  این  اشتغال  و  کار  واحد  اقدامات  و  فعالیت ها 
که  است  مجموعه ای  واحد  این  گفت:  و  پرداخت  اقتصادی 
ارتباط بین کارگر و کارفرما را برقرار و تنظیم می کند تا تحقق 

اهداف سازمانی میسر شود.
وی واحد کار و اشتغال را دارای حساسیت و جایگاه ویژه ای 
خواند و گفت: فعالیت صحیح این واحد می تواند در امر اشتغال 

نیروی انسانی بسیار مؤثر باشد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس هدایت افراد به 
سمت آموزش های تخصصی از مجرای سازمان فنی و حرفه ای 
را یکی دیگر اهداف واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس دانست و تصریح کرد: صدور پروانه اشتغال اتباع 
خارجی بر اساس مقررات، صیانت از نیروی انسانی، رسیدگی 
به مشکالت کارگری و نظارت بر حقوق و دستمزدها از وظایف 

ذاتی این واحد است.
وی تعداد شاغالن فعلی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس را 

1۲ هزار و ۲6۰ نفر عنوان کرد و اظهار داشت: از این تعداد 6 
هزار و 63۰ نفر به صورت پیمانکاری و ۵ هزار و 63۰ نفر نیز 
به صورت قرارداد مستقیم با شرکت ها در حال فعالیت هستند.
خلج طهرانی با اشاره به این که در شرایط کنونی 1۸ شرکت 
مستقر  خلیج فارس  اقتصادی  ویژه ی  منطقه  در  سرمایه گذار 
پیمانکاری  به صورت  نیز  شرکت   1۲۰ کرد:  اضافه  هستند، 
شرکت های  از  حجم  این  حضور  که  مشغول اند  فعالیت  به 
صاحب نام حاکی از رونق تولید و کار و تالش شبانه روزی در 

این منطقه عظیم اقتصادی است.
و  کار  واحد  در  شده  ثبت  شکایات  تعداد  خصوص  در  وی 
داشت:  بیان  نیز  خلیج فارس  اقتصادی  ویژه  منطقه  اشتغال 
امسال تعداد شکایات نسبت به سال گذشته حدوداً ۵۰ درصد 
کاهش داشته است و از ۲۵1 مورد شکایت سال گذشته به 

11۲ مورد شکایت در امسال رسیده ایم.
به  پایان  در  خلیج فارس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
و 3۴۵  هزار   9 افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  کار  جویندگان  آمار 
ثبت نام  ویژه  منطقه  کار  اداره  در  امسال  کار  جوینده ی  نفر 
 کرده اند که از این تعداد هزار و 3۵6 نفر به کارفرمایان معرفی 
شده اند.خلج طهرانی در پایان گفت: از تمام همکارانم که در 
شرایط خاص ایجاد شده به تبع شیوع ویروس کرونا همچنان 
در حال کار جهادی هستند، کمال تشکر و قدردانی دارم و 
زیرساخت های  ایجاد  در  که  را  سنگینی  مأموریت  امیدوارم 
داریم  دوش  بر  تولید  فرآیند  صحیح  حرکت  برای  مناسب 

به خوبی انجام دهیم. 

 دکتر حسن خلج طهرانی به مناسبت دهه فجر اعالم کرد:

ایجاد هزار فرصت شغلی جدید  
در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
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از ابتدای سال جاری و در دو مرحله عملیاتی شد؛

افتتاح 41 پروژه کالن اقتصادی 
توسط رییس جمهور در منطقه آزاد قشم
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مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی سال های گذشته و با اوج 
گرفتن تحریم ها تبدیل به برگ برنده ای برای اقتصاد ایران 
اثر  بی  و  برای دور زدن  باالیی  توانایی  این مناطق  شده اند. 
سرمایه گذاری  دارند.  آمریکا  غیرقانونی  تحریم های  کردن 
امسال  نخست  ماه  شش  در  خارجی  دالری  میلیارد  یک 
شرایط  تسهیل  می دهد.  نشان  خوبی  به  را  مسئله  این  نیز 
برای راه اندازی کسب و کار و وجود امتیازات متعدد دیگر 
برای کارآفرینان و سرمایه گذاران، موجب افزایش جاذبه های 

سرمایه گذاری مناطق آزاد شده است.
منطقه آزاد قشم سال 1369 با وسعت 3۰۰۰ هکتار ایجاد 
جغرافیایی  خاص  موقعیت  دلیل  به  بزرگ  جزیره  این  شد. 
ایران  برای  ویژه  امتیاز  یک  آن  در  ساکن  تعداد جمعیت  و 
جمع  در  گرفتن  قرار  با  دلیل  همین  به  می شود.  محسوب 
مناطق آزاد به عنوان محلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی 

و داخلی مد نظر قرار گرفت.
جزیره قشم به عنوان بزرگ ترین جزیره خلیج فارس، با وسعتی 
بالغ بر 1۵۰۰ کیلومترمربع، واقع در یکی از استراتژیک ترین 
و  نفت  بی نظیر  منابع  از  برخورداری  با  و  دنیا  تجاری  نقاط 
یکی  گردشگری  و  فرهنگی  طبیعی،  موهبت های  و  انرژی 
در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  برای  جذاب  نقاط  از 

حوزه های مختلف اقتصادی محسوب می شود.
سازمان منطقه آزاد قشم در راستای اجرای سیاست های مقام 
افق  آزاد کشور در  برای نقش آفرینی مناطق  معظم رهبری 
1۴۰۴ و همچنین کمک به برنامه های آینده نگر دولت تدبیر 
و امید، طی چند سال گذشته توانسته است سرمایه گذاران 
توانمندی را در این حوزه در جزیره قشم جذب نماید. براساس 
پیشرفت مطلوب فعالیت های انجام شده تاکنون، امیدوارم تا 

چند سال آینده شاهد رونق چشم گیر فعالیت های اقتصادی 
در سرزمین فرصت های طالیی باشیم.

در بحث اشتغال باید این نکته مهم را مد نظر داشت که ایجاد 
هر نوع شغلی نمی تواند در رشد تولید ناخالص داخلی کشور 
اشتغال زایی های  لیست  در  شود.  قلمداد  باکیفیت  و  مؤثر 
کشور مشاغل کاذب نیز می تواند جای گیرد اما این مشاغل 
و  ارزش افزوده  ایجاد  باعث  نمی تواند  کیفیت  عدم  دلیل  به 
رشد در تولید ناخالص داخلی شود. طبق آمارهای رسمی و 
پژوهش های علمی، دوسوم جمعیت شاغل کشور در بخش 

تولید هیچ نقشی ندارند.

*افتتاح 14 پروژه اقتصادی، عمرانی و زیربنایی
 در شهریورماه

تولیدی،  انرژی،  و  گاز  نفت،  بخش  پنج  در  پروژه   1۴
تولید  جهش  سال  در  عمرانی  و  گردشگری  حمل ونقل، 
منطقه آزاد قشم توسط ریاست جمهوری و به صورت ویدیو 
کنفرانس افتتاح شد. شهریورماه امسال بود که با دستور دکتر 
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 1۴ پروژه در دو بخش 
دولتی و خصوصی با اعتبار ارزی 3۴۰ میلیون یورو و ریالی 
انرژی،  11 هزار و 63۰ میلیاردی، پنج صنعت نفت، گاز و 
ویدئو  طریق  از  عمرانی  و  گردشگری  حمل ونقل،  تولیدی، 
 6۰1 پروژه ها  این  افتتاح  رسید.  برداری  بهره  به  کنفرانس 
اشتغال مستقیم و دو هزار و 9۴۰ اشتغال غیرمستقیم برای 
نیروهای متخصص و عادی جزیره به همراه دارد که می تواند 
نقش  آزاد  منطقه  این  در  بیکاری  درصد ضریب  کاهش  در 
داشته باشد و درآمدهای پایداری در حوزه ارزی و ریالی برای 

منطقه و کشور رقم بزند.
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صنعت نفت، گاز و انرژی جزیره در پایانه صادراتی ترمینال 
 1۵۰ بالغ بر  اعتباری  با  خصوصی،  بخش  شرکت  یک  نفتی 
میلیون یورو توسط شرکت سرمایه گذاری نفت قشم قرار است 
3.۲ میلیون بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور بی افزاید و در 
بخش انرژی نیز با سرمایه گذاری 19۰ میلیون یورویی بخش 
خصوصی، 17۰ مگاوات برق در فاز دوم فعالیت این شرکت، 
به شبکه برق استان هرمزگان سنکرون می شود. تنها شرکت 
به صورت  ریال،  میلیارد  اعتبار ۵۰۰  با  پروژه ها،  این  تولیدی 
تن  هزار  معمولی، ۲۰۰  بتن  تن  و ۴۰۰  هزار  سالیانه ۵1۸ 
محصوالت بتنی غیرمسلح از بتن معمولی و دو هزار و ۴3۰ 
تن تیرچه فوالدی را تولید خواهد کرد. پروژه حمل و نقلی 
ترمینال کانتینری مستقر در سایت منطقه آزاد قشم واقع در 
بندر شهید رجایی، پروژه دیگری از مجموع پروژه های مذکور 
است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در مساحت چهار 
هکتار و بااعتباری بالغ بر 1۵۰ میلیارد ریال، ظرفیتی جدید به 

بخش حمل ونقل این منطقه خواهد افزود.
ساخت اماکن اقامتی در قالب سه پروژه هتلینگ توسط بخش 
خصوصی، بخش دیگری از 1۴ پروژه شاخص منطقه آزاد قشم 
در سال جهش تولید است که با سرمایه گذاری 3۲۰ میلیارد 
ریالی، 36۲ تخت را به مجموعه تخت های پذیرای گردشگر 

در جزیره خواهد افزود که شامل یک هتل و دو هتل آپارتمان  
است. 

هفت پروژه عمرانی این لیست با سرمایه گذاری بخش دولتی 
فعالیت های  که  است  ریال  میلیارد   66۰ و  هزار   1۰ بالغ بر 
و  برون شهری  شهری،  بخش  سه  در  بهسازی  و  ساخت 

روستایی را شامل می شود.
متراژ  به  هکتاری   1۵۵ و   9۸  ،6۵ سایت  سه  آماده سازی   
ریالی 9 هزار و 3۵۰ میلیاردی در  بااعتبار  کل 31۸ هکتار 
طول  به  برون شهری  معابر  آسفالت  و  زیرسازی  قشم،  شهر 
فعالیت های  ازجمله  بااعتبار 1۸۰ میلیارد ریال  3۰ کیلومتر 
سازمان منطقه آزاد قشم در راستای بهبود شرایط زندگی و 

ارتقا خدمات در حوزه راه سازی است. 
عملیات عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه روستاهای 
جزیره به تفکیک؛ بهسازی معابر ۲۰ روستای جزیره در طرح 
مشترک با بنیاد مسکن انقالب اسالمی به مبلغ ۵7۰ میلیارد 
مختلف  روستاهای  در  مدرسه  بازسازی ۲۰  و  احداث  ریال، 
سازمان  توسط  مترمربع  هزار  از ۲۰  بیش  مساحت  به  قشم 
و  زیرسازی  ریال،  میلیارد   1۲۰ اعتبار  به  قشم  آزاد  منطقه 
آسفالت مسیر ژئوسایت گردشگری چاهکوه، اسکله تفریحی 
مساحت  به  طوال  روستای  گلزار  شهرک  و  سهیلی  روستای 
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کل ۴۸ هزار مترمربع با سرمایه ای بالغ بر 17۰ میلیارد ریال، 
ساخت و اجرای بلوار روستای گیاهدان به شهر درگهان به 
طول سه کیلومتر به مبلغ 1۵۰ میلیارد ریال اعتبار و احداث 
پارک های محله ای، خطی-ساحلی و زمین های ورزشی در 
سراسر جزیره به وسعت 1۰۰ هزار مترمربع و ارزش ریالی 
از  روستایی  پروژه های عمران  میلیاردی می باشد که   1۲۰

این مجموعه را شامل می شود.

* ایجاد اشتغال برای 2263 نفر در دی ماه 
۲7 پروژه اقتصادی، عمرانی و گردشگری به ارزش ارزی ۲۴۰ 
میلیون دالر و ریالی 17 هزار و ۴3۰ میلیاردی در تاریخ ۲۵ 
دی ماه 99، به صورت ویدیو کنفرانسی توسط رییس جمهور 
در منطقه آزاد قشم افتتاح شد. در ادامه پروژه های افتتاحی 
ریاست جمهوری در سراسر کشور، این منطقه آزاد، ۲7 پروژه 
در دو بخش دولتی و خصوصی با اعتبار ارزی ۲۴۰ میلیون 
ایجاد دو هزار و  دالر و ریالی 17 هزار و ۴3۰ میلیاردی و 
۲63 فرصت شغلی در پنج صنعت نفت، گاز و انرژی، تولیدی، 

شیالتی، عمرانی و گردشگری افتتاح کرد. 
انرژی دو شرکت پارس بهین  در بخش صنعت نفت، گاز و 
پروژه های  با  ترتیب  به  مولد  قشم  و  قشم  نفت  پاالیش 

قیر،  تولید  درزمینه  سنگین  فوق  خام  نفت  پاالیشگاه 
سرمایه گذاری 16۴ میلیون دالری و ظرفیت تولید روزانه 3۵ 
هزار بشکه و پروژه تأمین پیش نیازهای مورداستفاده در تولید 
قیر با سرمایه گذاری 76 میلیون دالری درمجموع برای ۲9۵ 

نیرو اشتغال ایجاد کرده اند. 
جزیره در صنایع شیالتی با افتتاح هشت پروژه به ارزش کلی 
دو هزار و 996 میلیارد ریال قرار است 1۲ هزار و 1۲۰ تُن 
میگو و ماهی به تولیدات کشور افزوده و برای ۴۲6 نیروی 
بومی اشتغال ایجاد نماید.  سه طرح تولیدی در حوزه های 
نیم  ارزی  با سرمایه گذاری  نیز  بهداشتی و غذایی  خدماتی، 
سردخانه ای  شامل؛  ریالی  میلیارد   71۰ و  دالری  میلیون 
ماهی  تولید  محصول،  تُن  هزار  ذخیره سازی۲1  ظرفیت  با 
خشک و خوراک آبزیان با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ تُن در 
سال و کارخانه تولید ماسک سوبا؛ برای 1۵۵ نیرو اشتغال 
گستر  صنعت  دریانوردی  آموزش  مرکز  است.  کرده  ایجاد 
این لیست ۲7  تنها پروژه آموزشی- صنعتی  هوا دریا قشم 
حوزه  این  در  ریال  میلیارد   16۰ معادل  که  است  پروژه ای 
سرمایه گذاری کرده و برای ۲۰ تَن نیز اشتغال به همراه دارد.

 13 هزار و 39۰ میلیارد ریال اعتبار ویژه پروژه های عمرانی 
با سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی است که در ادامه 
لیست پروژه های قابل افتتاح ریاست جمهوری در منطقه آزاد 
و  رفاهی  زیرساختی، خدماتی،  پروژه  قرارگرفته و 1۲  قشم 

مسکونی را شامل می شود.
رینگ  بلوار  دفاری،  روستای  به  دسترسی  بلوار  ساخت   
غربی شهرک نریمان تا ساحل جنوبی، بهسازی جاده سه راه 
دیرستان تا فرودگاه و میدان شهید ستاری، احداث سه کمپ 
پارک )آفتاب ۲، مهتاب و فاز دوم جزایر ناز(، احداث کانال 
آب  انتقال  دوم  خط  اجرای  و  سطحی  آب های  جمع آوری 
پروژه  چهار  هستند.  لیست  این  دولتی  بخش  پروژه  هشت 
آیلند، ۴۰ واحد ویالیی و  تاپ  ماتیا، مجتمع  برج مسکونی 
سرمایه گذاری  حاصل  نیز  هکتاری   ۲3 سایت  آماده سازی 
این  مجموع  که  می باشند  منطقه  این  در  خصوصی  بخش 
پروژه های 1۲ گانه عمرانی توانسته اند برای یک هزار و 3۲۴ 
نیرو اشتغال ایجاد کنند. تنها پروژه گردشگری دی ماه منطقه 
ریال  میلیارد   1۸۰ با  آباد  صفا  گردشگری  باغ  قشم،  آزاد 
سرمایه گذاری بخش خصوصی است که با ایجاد اشتغال برای 
1۸ نیروی بومی، ۵۴ تخت به ظرفیت اقامتی جزیره اضافه 
کرده و یکی از مجموعه های کاشانه مهمان جزیره محسوب 

می شود.
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با حضور دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن، مهندس سید مهدی نقوی 
سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی،دکتر احمد دنیامالی،نماینده مردم 
بندر انزلی در مجلس شورای اسالمی، به مناسبت چهل و دومین سالگرد 
صنعتی،عمران  پروژه   ۲۴ ایران،  اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزی 
روستایی و گردشگری منطقه با حجم سرمایه گذاری 66۰ میلیارد ریال 

و اشتغالزایی مستقیم برای 11۲ نفر مورد بهره برداری قرار گرفتد.
براین اساس کارخانه تولید آنالیزور کلر با حجم سرمایه گذاری۵۰ میلیارد 
ریالی شرکت دانش بنیان ابزار دقیق که زمینه  اشتغالزایی مستقیم برای 
1۸نفر را فرآهم نمود، و طرح توسعه محصوالت آرایشی و بهداشتی 
شرکت کسری با میزان۲۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای 
1۵ نفر به صورت رسمی در مدار تولید قرار گرفتند.از سوی دیگر در 

این برنامه افتتاحیه، واحد تولیدی،محصول آرایشی-بهداشتی، شرکت 
کلین آسا با حجم سرمایه گذاری3۵۰ میلیارد ریال که منجر به ایجاد 
شغل برای ۲۰ نفر شد بهمراه طرح تولید موتور دربهای اتوماتیک،شرکت 
اتحاد محرک کاسپین با سرمایه گذاری 9۰ میلیارد ریالی و اشتغالزایی 
1۰ نفر، افتتاح شدند.بهره برداری از باسکول و طرح تعویض ورودی 
شهرک صنعتی با صرف هزینه 1۰ میلیارد ریالی و ایجاد اشتغال برای 3 

نفر،آخرین برنامه افتتاحیه با حضور استاندار گیالن بود.
در پایان و با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی،اعضای هیأت 
مدیره و مسئولین محلی منطقه،در آستانه چهل و سومین بهار انقالب 
اسالمی، 1۵ پروژه عمران روستایی با هزینه حدود 19.۴ میلیاردی از 

محل اعتبارات سازمان افتتاح شدند.

با حضور استاندار گیالن،سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی:

افتتاح 24 پروژه صنعتی،عمران روستایی و گردشگری 
منطقه با حجم سرمایه گذاری 660 میلیارد ریال و 

اشتغالزایی مستقیم برای 112 نفر همزمان با چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
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گان شرکت ااپل اپرسیان سن

جشن انقالبی دراپال پارسیان
مراسم جشن بزرگ انقالب امروز باحضور امام جمعه محترم شهرستان خواف،مسئولین ادارات و نهادها ،مدیران عالی مجتمع 

وآحاد پرسنل،در مجتمع اپال پارسیان برگزار گردید.
درابتدایی این مراسم مهندس سلطانی ضمن تبریک ایام دهه فجر ،  مقدم مهمانان و همکاران را در مراسم گرامی داشتند،به 
پرسنل  و  از مدیریت  ویژه  امام جمعه محترم خواف، ضمن تشکر  برزگرنژاد  آقا  مراسم حاج  دراین   روابط عمومی  گزارش 
 مجتمع که پیشرو در برنامه های فرهنگی ، تولیدی،درشرق ایران می باشد به دستاوردهای انقالب اسالمی در کشور پرداختند.
 همچنین  مداحان ، گروه های سرود و هنرمندان در وصف والدت حضرت زهرا)س(و دهه فجر، به مولودی سرای پرداختند.
در پایان مراسم لوح سپاس ازطرف دفتر امام جمعه،کمیته امداد و شورای زکات شهرستان خواف،به مهندس سلطانی اهداگردید 

از طرف سپاه پاسداران به بسیجیان شرکت  لوح سپاس اهدا گردید.
درسال جهش تولید به صنعتگران نمونه هدایایی داده شد.به مناسبت روز زن،به همکاران خانم هم هدایایی تحویل گردید.

ودرانتها به قید قرعه به شرکت کنندگان،جوایزی اهدا کردند.
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