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"نور، حقیقت است و تارییک بر ساخته؛  
رد روشن گام های ما تا همیشه ها..."
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گزارشات مربوط به ویژه نامه روز صنعت

نف�ت در محاق تولید صنع�ت صادرات غ�ی
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شهرداری اراک و مدیریت شهری
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 چالش های صنعت، معدن و تجارت
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ايران تحتل الصدارة في انتاج الحديد االسفنجي
10 في العالم

Extract leading article;Extract leading article;
Industry, Mining and Trade Challenges

مجمع عمومی عادی سالیانه مبین انرژی خلیج فارس با 
تصویب صورت های مالی و تقسیم سود ۱۸۵ تومانی معادل 

۹۰ درصد سود محقق شده بین سهامداران برگزار شد.
به گزارش کیاست به نقل از روابط عمومی شرکت مبین 
انرژی خلیج فارس، این مجمع هشتم تیرماه در پژوهشگاه 
صنعت نفت و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و به 
ریاست سعید محبی فر معاون مالی و سرمایه گذاری هلدینگ 

خلیج فارس و با حضور سایر ارکان مجمع تشکیل شد.
علیرضا شمیم مدیر عامل مبین انرژی خلیج فارس در 
گزارشی به بیان دستاوردهای سال 1398 این شرکت 
پرداخت.  خرید پتروشیمی آپادانا،شروع عملیات تعویض 

لوله های GRP انتقال آب دریا و راه اندازی بویلر 
350 تنی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این 

شرکت بود. 
شمیم با اشاره به تالش های صورت گرفته در این 
شرکت برای حمایت از ساخت داخل گفت: ۳۶۰۰ قطعه 
در این شرکت با توانمندی داخلی تولید شده است. این 
تولید با تالش کمیته خودکفایی شرکت بوده که سبب 
شد بسیاری از قطعات مورد نیاز شرکت در داخل ساخته 
 شوند. وی تاکید کرد؛ این شرکت با وجود تحریم ها 

معطل نمی ماند.
وی درباره اهمیت شرکت مبین انرژی خلیج فارس که 
بزرگترین یوتیلیتی متمرکز کشور محسوب می شود،  
گفت: با هر نوسان تولید در این شرکت، 43 درصد 
تولید صنعت پتروشیمی کشور تحت تاثیر قرار می گیرد 
بنابراین این شرکت، لحظه ای قطعی نمی تواند داشته 

باشد. 
مدیرعامل مبین انرژی خلیج فارس، همچنین به 
فعالیت های زیست محیطی این شرکت اشاره و 
تصریح کرد: مبین برای ۱۰ سال متوالی گواهی عدم 

آالیندگی را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کرده 
که ارزشی معادل ۸۰ میلیارد تومان برای شرکت دارد.، ضمن 
اینکه این شرکت پروژه های زیست محیطی موفقی از جمله 
حمایت از الک پشت های در معرض انقراض منقار عقابی 

داشته است.
در ادامه مجمع حسابرس و بازرس قانونی شرکت بندهای 
گزارش حسابرسی را قرائت و مجمع تکالیفی برای هیات 

مدیره شرکت، مشخص کرد.
سعید محبی فر در این مجمع با اشاره به اینکه مبین انرژی 
خلیج فارس یکی از سهم های خوب و سود آور هلدینگ 
خلیج فارس است، گفت: هلدینگ خلیج فارس از سهم های 
شرکت های زیرمجموعه خود حمایت می کند و محکم پشت 

سهم هایش ایستاده است.
رییس مجمع عمومی عادی سالیانه مبین انرژی خلیج 
فارس، ادامه داد: سهم های عرضه شده به بازار سرمایه 
از سوی هلدینگ، سهم های سودآور هستند، هم برای 
سهامداران و هم برای هلدینگ و اگر سهمی سودآور نباشد 

هلدینگ نه آن را عرضه می کند نه حمایت.
معاون مالی و سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس، خاطر 
نشان کرد: بعد از شهادت سردار سلیمانی اکثر سهم های 
بازار سرمایه ۱۵ درصد ریزش داشتند اما سهم های هلدینگ 
با حمایتی که کردیم تنها ۶ درصد ریزش داشت و این نشان 
از حمایت هلدینگ از سهم های شرکت  های زیر مجموعه 
است.در پایان این مجمع و با رای گیری انجام شده برای 
هر سهم سود ۱۸۵ تومانی معادل ۹۰ درصد سود محقق شده 
تقسیم شد که ظرف دو هفته و از طریق سامانه سجام بین 

سهامداران حقیقی توزیع خواهد شد.
در پایان این مجمع همچنین مبلغ ۶۲ میلیارد ریال بودجه 

مسوولیت های اجتماعی تصویب شد که این بودجه مطابق 
نظر شورای راهبردی هزینه خواهد شد.

گفتنی است، این مجمع بصورت مستقیم از صفحه آپارات 
مبین انرژی و خلیج فارس، همچنین اینستاگرام این 

شرکت ها پخش شد.
الزم بذکر است؛ شرکت مبین انرژی خلیج فارس، یکی 
از بزرگ ترین یوتیلیتی های متمرکز دنیاست که در فاز یک 
پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در پنج بخش 
مجزا و مساحت ۸۸ هکتار ساخته شده است. تولید و توزیع 
برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن، هوای سرویس، هوای 
ابزار دقیق، تولید و توزیع آب شیرین، آب بدون امالح، آب 
سرویس، آب آتش نشانی و آب کولینگ، دریافت و تصفیه 
پساب های صنعتی و بهداشتی شرکت های پتروشیمی منطقه، 
سوزاندن پسماندهای مایع و جامد در کوره های زباله سوز، 
دریافت گاز از شبکه سراسری و تقلیل فشار آن و توزیع بین 
مجتمع های پتروشیمی از وظایف این شرکت است. هدف 
از احداث شرکت مبین انرژی خلیج فارس صرفه جویی در 
هزینه های سرمایه گذاری و تولیدی و کاهش قیمت تمام شده 
منطقه است. در  انرژی مصرفی مجتمع های مستقر 

مجمع عمومی عادی سالیانه مبین انرژی خلیج فارس برگزار شد؛
سود ۱۸۵ تومانی هر سهم مبین انرژی خلیج فارس

 ۳۶۰۰ قطعه داخلی سازی شد

The challenges facing the industrial sector in 1399 can be seen in the four sectors of sanctions, FATF, the spread of corona and the fall in oil prices and The challenges facing the industrial sector in 1399 can be seen in the four sectors of sanctions, FATF, the spread of corona and the fall in oil prices and 
the decline in global demand. Based on this study, the continuation of sanctions could lead to a reduction in foreign exchange earnings and a restriction the decline in global demand. Based on this study, the continuation of sanctions could lead to a reduction in foreign exchange earnings and a restriction 
on the supply of foreign exchange for basic goods and a reduction in the import of intermediate and capital goods required by industry, so that for every on the supply of foreign exchange for basic goods and a reduction in the import of intermediate and capital goods required by industry, so that for every 
10% reduction in imports of intermediate goods And capital is reduced by about two and a half percent of industrial growth. The Bureau of Economic Af-10% reduction in imports of intermediate goods And capital is reduced by about two and a half percent of industrial growth. The Bureau of Economic Af-
fairs and Trade Policy of the Ministry of Industry, Mines and Trade said the effects of the FATF’s problems increase credit rating, which means increasing fairs and Trade Policy of the Ministry of Industry, Mines and Trade said the effects of the FATF’s problems increase credit rating, which means increasing 
the cost of export credit insurance for investment and financing, increasing transportation insurance, increasing shipping costs and increasing warehous-the cost of export credit insurance for investment and financing, increasing transportation insurance, increasing shipping costs and increasing warehous-
ing costs. In the industry section stated. Reducing foreign exchange earnings from oil exports, reducing the global price of export products (petrochemi-ing costs. In the industry section stated. Reducing foreign exchange earnings from oil exports, reducing the global price of export products (petrochemi-
cals, etc.), the possibility of challenging the supply of basic goods and consequently intermediate and capital goods needed for production and reducing cals, etc.), the possibility of challenging the supply of basic goods and consequently intermediate and capital goods needed for production and reducing 
the government’s ability to make civil payments in the field of production And trade is one of the effects of falling oil prices and declining global demand.the government’s ability to make civil payments in the field of production And trade is one of the effects of falling oil prices and declining global demand.
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Managing Director of Markazi Province Customs Office said on Sunday that $120m worth of goods have been exported to 52 countries 
namely Iraq, Afghanistan, Turkey, Pakistan and Azerbaijan. Speaking to IRNA, Esmail Hosseini said 294 items weighing 1,165 tons 
including hydrocarbure, Polyethylene, fruit juice, light polyethylene, aluminum cans, tissue, steel, utility pole and aluminum ingots were 
exported during the current Iranian year (started on March 20). He added that decrease in exports of products was due to the outbreak of 
coronavirus. He noted that 25,839 tons goods worth $55,120,227 have been imported to Markazi from China, Turkey, UAE, India and Taiwan.

120$m worth of products exported from Markazi Customs Office

آمار  ارزش صادرات غیرنفتی چنگی 
کیاست/ مهدی محمدی

به دل نمی زند، حتی حالا که بنزین را 
هم به آن اضافه کرده اند، شاید کسی بگوید کرونا نظم همه چیز را برهم زده یا 
کاهش قیمت جهانی نفت، آتش ارزانی به جان محصولات پتروشیمی زده 
است. اگر حتی این گزاره هم درست باشد، دیگر اقلام سبد صادراتی کشور نیز 
حال و روز بهتری ندارند. کالاهای سنتی همچون فرش، پسته و خاویار و مانند 
آن درگیر تعرفه ها، سختگیری های بهداشتی یا کاهش تقاضای بازار شده اند 
و خدمات فنی مهندسی به دلیل ترس طرف های دوم از تحریم ها و یا ارزان 
فروشی رقبایی همچون چینی ها، رونق سابق را ندارند، نگاهی کلی تر به 
صادرات ایران منهای نفت)که معادلات متفاوتی دارد( نشان می دهد ضعف 
های ساختاری در نظام صنعت و تجارت کشور روز به روز بیشتر خود را نشان 
می دهند و عدم تکمیل حلقه های تو در توی اکوسیستم های اقتصادی در کنار 
بخشی نگری، باعث شده تا اقتصاد کشور در مقابل تکانه های پیش بینی 

شده یا غیر قابل پیش بینی، آسیب پذیرتر از پیش جلوه کند.

کاهش چشمگیر فروش نفت خام، کشور را از درآمدی محروم کرده 
صنعتی کشور بوده که در حداقل 7 دهه گذشته پیشران رشد 

است، ممکن است برخی قطع درآمدهای نفتی را نعمت و یا نفت را نفرین 
اقتصاد ایران بنامند، اما طلای سیاه در همه سال هایی که از ملی شدن آن 
گذشته، مخارج و هزینه های اصلی ورود، مونتاژ یا ساخت تجهیزات و 
ماشین آلات صنعتی را تامین کرده، بسیاری از پروژه های محرک توسعه 
تنها به واسطه نفت انجام شده اند، رشد و  ثبات برخی شاخص ها همچون 
بهداشت، آموزش و پروش و دسترسی به آب سالم که جزو مبانی توسعه 
هستند، تنها از کیسه خرانه نفتی مسیر گشته، پس بیراه نیست که امروز هم 
قطع این درآمد فشار قابل توجهی بر زیرساخت های اقتصادی کشور و توانایی 
های نظام اداره کشور برای افزایش یا تثبیت و حداقل کند کردن آهنگ کاهش 
نرخ رشد وارد کند و عدم تحقق آن موجب کوچکتر شدن اقتصاد و بالا رفتن 
هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات در آینده خواهد شد چه اینکه قطع 
یا کاهش واردات ماشین آلات روز دنیا می تواند به کاهش بهره وری تولید یا 
کم شدن قدرت رقابت محصولات صنعتی در مقایسه با رقبای آنها شود.
ولی این تنها بخشی از ماجراست، صنعت و تولید صنعتی در عین حالی که می توانند 

صادرات کشور را از شکل سنتی و مبتنی بر محصوالت کشاورزی یا صنایع دستی و مواد 

خام خارج کند، به بیانی مهمتر، شاخصه اصلی رشد اقتصادی هر کشوری هم محسوب 

می شود، از اواخر دوره قاجار تا امروز، در همه ادوار، دولت ها تالش کرده اند تا آنچه تولید 

به شیوه صنعتی خوانده شده را جایگزین شیوه سنتی تولید کنند، در این باره سخن بسیار 

است اما با وجود همه موفقیت های بخشی یا مقطعی، کشور ایران هنوز نتوانسته در حوزه 

مزیت های نسبی خود شرایطی را پیدا کند که کاال و خدمات عرضه شده را به صورت 

صنعتی، سودآور و قابل رقابت عرضه  کند.

حضور شرکت های دولتی، خصولتی و سیاست های تعرفه ای در کنار رانتی که 

خرید تضمینی برخی محصوالت و محدودیت های موقتی یا دایم برای صادرات 

محصوالت کشاورزی باعث شده تا این صنعت نتواند به ظرفیت های خود دست 

پیدا کرده و بتواند به جز در چند محصول سنتی، عملکرد مناسبی از خود نشان 

بدهد. امروز در حالی که نزدیک به 90 درصد آب مصرفی در حوزه کشاورزی مصرف 

می شود، عواملی همچون شیوه کاشت، نوع محصول، شرایط حاکم بر مالکیت 

زمین، وضعیت اقلیمی در کنار آنچه تالش برای آنچه خودکفایی خوانده شده، سبب 

گشته تا ارزش واقعی تولیدات با احتساب قیمت میانگین جهانی آب و دیگر نهاده 

های کشاورزی با آنچه در عمل حاصل شده تفاوت داشته باشد و کماکان بسیاری از  

محصوالت، گران تر و پرهزینه تر تمام شوند.

در کنار صنعت کشاورزی، ایران از چند دهه پیش تا کنون هزینه های 
بسیاری برای ساخت خطوط تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعتی 
انجام داده است، ساخت کارخانه های موتورسازی، کمک به شکل گیری 
خطوط مونتاژ  ماشین های سنگین و مانند آن در کنار احداث کارخانه هایی 
برای فرآوری فلزات از همین دست بوده است. با همه اینها اگرچه کشور 
توانسته در ساخت بسیاری از قطعات و تجهیزات صنعتی، اعلام خودکفایی 
کند، اما این اعلام تنها به معنای جلوگیری از خروج ارز است، خبری از صادرات 
نیست، نبود قدرت رقابت میان کالای ایرانی با مشابه خارجی که منشا آن را 

باید در فقدان انگیزه به دلیل سیاست های قیمت گذاری دستوری، سیستم 
مالیاتی ناقص و البته رقابت نابرابر بخش خصوصی و دولتی جستجو کرد، 
باعث شده تا تولید صنعتی که مقدمه رشد و پیشرفت صنعتی در هر کشوری 
به شمار می رود، همچون پیکره ای ناقص به حیات خود ادامه بدهد و 
همین امر  پیوسته سیاست گذار را میان ممنوعیت واردات و وضع تعرفه 

های سنگین سرگردان کند. 
البته در این میان نباید از صدور خدمات فنی- مهندسی و مزیت رقابتی باالی آن در 

برابر رقبای خارجی، به دلیل ارتباط مستقیم آن با نیروی انسانی تحصیل کرده و با 

مهارت غافل شد، ایران با وجود سیستم آموزشی فراگیر و سرمایه گذاری های فراوان 

دولتی، از نیروی انسانی موفقی در این حوزه برخوردار است که تا کنون به نسبت در 

برابر دیگر سرمایه گذاری های دولتی، دستاوردهای بیشتری داشته است. البته این 

دستاوردها هم وقتی پای سیاست گذاری های دولتی و دخالت بی رویه دولت در 

اقتصاد به میان می آید، با آسیب مواجه می شوند، کندی دولت ها در ایجاد ارتباط 

یا فراهم کردن بستر مناسب برای گسترش روابط خارجی، بخش نگری سفارت خانه 

های ایران در دیگر کشورها و در خارج کردن اولویت اقتصاد از بیشتر سیاست های 

خارجی، صادرات این حوزه با چالش هایی روبرو کرده که نشانه های آن را در کاهش 

صادرات این خدمات طی سال های گذشته و گشوده نشدن بازارهای جدید در کنار 

ثمر ندادن سرمایه گذاری های غیر اقتصادی در برخی کشورهای آمریکای التین یا 

کشورهای کم ثبات دید که همگی ناشی از غلبه نگاه سیاسی بر اقتصادی در این 

حوزه قدرتمند صادرات است.

در عصر فراصنعتی امروز، تولید تنها به فولاد، سیمان یا محصولات 
پتروشیمی و کشاورزی خلاصه نمی شود، علی رغم حضور نیروی انسانی 
نخبه کارآمد، بازار وسیع داخلی و منطقه ای و فراهم شدن نسبی بستر سخت 
افزاری برای توسعه صنایع هایتک )صنایع با فناوری های سطح بالا(  ایران 
تا کنون نتوانسته رتبه خوبی در صدور محصولاتی با فناوری بالا بدست بیاورد 
و هنوز در بازار جهانی نرم افزار حرف چندانی برای گفتن ندارد، این مساله 

که بیشتر از سرمایه گذاری، به نادیده گرفتن اقتصاد ایده و ضعف بسترهای 
قانونی در احترام به مالکیت فکری بر می گردد باعث شده تا صنعت نرم افزار 
و دیگر صنایع مرتبط با فناوری های سطح بالا، دچار نوعی دنباله روی و 
مصرف کنندگی صرف شود. در میان نرم افزارها، اپلیکشین ها یا محصولات 
فناوری در بازار جهانی نمی توان نامی از محصولات ایرانی پیدا کرد در حالی 
که ایرانیانی هستند که در بازارهای جهانی توانسته اند ارزش آفرینی بالایی 
از توانایی های خود در این حوزه ایجاد کنند. این بخش که از قضا سرمایه 
گذاری ریالی و ارزی به مراتب کمتری از دیگر صنایع را می طلبد، با فقدان 
نگاه بسترساز مواجه شده و به دلیل سویه های متناقض سیاست گذار در این 
بخش در کنار نبود قانون جامع کپی رایت در معنای جهانی آن، کارکرد چندانی 
در حوزه بازی، سرگرمی یا نرم افزارهای کاربردی داشته و نه، توانسته است 
همچون برخی شرکت های متوسط چینی، در بازارهای نه چندان پیچیده 
گوشی های هوشمند حضور پیدا کند.در مجموع نگاه به وضعیت صادرات 
غیر نفتی از آنجا که متضمن در نظر گرفتن وضعیت صنعت و تولید کالا و 

خدمات صنعتی است، 
در حوزه های تولید اعم از کشاورزی صنعتی، صنایع سنگین و فلزی یا صنایع 
نرم افزاری وارد می شود و بررسی این حوزه ها نشان می دهد برای نیل به 
توسعه جامع و به دست آوردن رشد اقتصادی متناسب با شاخص های توسعه 
متوازن، چاره ای جز این نیست که سیاست گذار با حفظ ملاحظات قانون 
اساسی، تا سر حد امکان دخالت دولت در اقتصاد را به تدریج کاهش 
داده و با باز کردن راه برای سرمایه گذاری خارجی، راه را برای شکل 
گرفتن بخش خصوصی واقعی در بستر افزایش بازیگران حوزه تولید 
و تولید کنندگان تازه نفس باز کند و تا دیر نشده به دخالت های خود در 
بازار، دستکاری قیمت ها و نادیده گرفتن مبانی علمی اقتصاد پایان 
دهد، وگرنه با صادر کردن چند قلم کالای سنتی یا بنزین، نمی توان 
به تولید صنعتی کالا و خدمات در کنار رشد اقتصادی امیدوار بود. 

بر خلاف نظرات کارشناسی نشده یا شبه کارشناسی تکراری 
که دلایل سیاسی، بی کیفایتی مدیران یا فقدان عزم ملی 
را عامل تضعیف تولید و کاهش رشد اقتصادی می دانند 
و یا قیمت ارز را عاملی برای سنجش موفقیت و عدم توفیق 
سیاست های اقتصادی کشور به شمار می آورند، امروز اقتصاد 
کشور با چالش هایی فراتر از درگیری های جناحی یا معلول 
برای مثال، کشاورزی و صنعت کشاورزی در کشور از کشاورزی سنتی، های پر سر و صدایی چون قیمت دلار دست به گریبان است.

بهره وری پایین خاک و آب، فقدان نقشه کاشت یا عدم اجرای صحیح آن، 
به نتیجه نرسیدن یکپارچه سازی اراضی و شکل نگرفتن صنایع تبدیلی 
قدرتمند و دارای قابلیت رقابت در سطح بازارهای جهانی محروم است.

معنای این وضعیت را باید در یک کلام فقدان تولید صنعتی و عدم 
کارآیی سیاست های دولت مبنی بر پرسه زدن در حوالی دولتی 
سازی و خصوصی سازی دانست که بخش کشاورزی کشور را از 
ثروت آفرینی بازداشته و تنها به مدد آب ارزان یا تعرفه های تجاری 

بالا بر محصولات مشابه خارجی، توانسته به حیات خود ادامه دهد.

نف�ت در محاق تولید صنع�ت صادرات غ�ی
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"ايران خودرو" تطلق سيارة جديدة بنسبة توطين 92 بالمئة
مصنعين  مع  اجتماع  في  مقيمي"  "فرشاد  وأوضح  بالمئة.   92 صناعي  توطين  بنسبة   K132 طراز  من  جديدة  سيارة  اطالق  عن  السيارات،  لصناعة  خودرو"  "ايران  لشركة  التنفيذي  المدير  أعلن 
شارك  محليا  مصنعا   139 أن  اىل  ولفت  المعرفة.  شركات  مع  بالتعاون  وذلك  المكثف  االنتاج  خط  السيارة  دخول  مع  بالمئة   92 ستتخطى  التوطين  نسبة  بان  للشركة،  الجديد  المنتج  حول  محليين 
محليا.  مصّنعا   150 من  واكثر  خودرو  ايران  شركة  بين  الطراز  هذا  من  سيارة   1000 لتصنيع  بروتوكول  إبرام  تم  السياق  وفي  تطويرها.  في  تساهم  معرفة  شركة   14 وأن   ،  K132 سيارة  وانتاج  تصميم  في 
.2020 مارس/آذار   20 منذ  الماضية  الثالثة  الشهور  خالل  بالمئة   55 التسليم  ونسبة  بالمئة   37 والمبيعات  بالمئة   25 بنسبة  نموا  سجل  خودرو"  "ايران  شركة  انتاج  أن  مقيمي  أكد  ثانية  جهة  رةمن 
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 چالش های صنعت، معدن و تجارت

معنای این وضعیت را باید در یک کلام فقدان تولید صنعتی و عدم 
کارآیی سیاست های دولت مبنی بر پرسه زدن در حوالی دولتی 
سازی و خصوصی سازی دانست که بخش کشاورزی کشور را از 
ثروت آفرینی بازداشته و تنها به مدد آب ارزان یا تعرفه های تجاری 
بالا بر محصولات مشابه خارجی، توانسته به حیات خود ادامه دهد.

چالش های پیش روی بخش  صنعت در سال 1399 را می توان کیاست/ وحید ریحا�ن
در چهار بخش تحریم ها، FATF، شیوع کرونا و کاهش قیمت 

نفت و افت تقاضای جهانی بررسی کرد.
بر پایه این بررسی، تداوم تحریم ها می تواند منجر به کاهش درآمدهای 

ارزی و محدودیت تامین ارز برای کاالهای اساسی و کاهش واردات کاالهای 

واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز بخش صنعت شود، به طوری که به ازای 

هر ۱۰ درصد کاهش واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای حدود دو نیم 

درصد رشد صنعتی کاهش می یابد.

تحریم ها همچنین منجر به کاهش صادرات کالاهای غیر نفتی)به 
ویژه کالاهای تحریمی، پتروشیمی و فلزات(، محدود شدن 
بازارهای صادراتی و مبادی وارداتی )کوچک شدن اقتصاد در 
حوزه تجارت خارجی ( و توقف یا کاهش همکاری های بین المللی 
با بنگاه های تولیدی می شود.دفتر امور اقتصادی و سیاست های 
تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، آثار مشکلات FATF را 
افزایش رتبه اعتباری به معنای افزایش هزینه های بیمه اعتباری 
صادراتی برای سرمایه گذاری و تامین مالی، افزایش بیمه 

حمل و نقل، افزایش هزینه حمل کالا و افزایش هزینه 
انبارداری در بخش صنعت عنوان کرد.شیوع 

کرونا نیز منجر به کاهش تولید )کاهش 
فرصت های کسب و کار( و کاهش 

تقاضای داخلی و خارجی )بسته 
شدن مرزهای زمینی توسط 

همسایه(  کشورهای 
نقدینگی  کاهش  و 
بانک ها خواهد شد.  
افزایش  همچنین 
هزینه های دولت به 
دلیل افزایش هزینه 
های درمان و سلامت 

و ذخیره سازی کالاهای 
کشورها  توسط  اساسی 

و کاهش مبادلات تجاری 
آنها، از دیگر آثار شیوع ویروس 

کرونا در کشور است. و کاهش 50 تا 70 
درصدی تقاضای صنوف ناشی از شیوع 

ویروس کرونا پیش بینی می شود.
 کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، کاهش قیمت 

جهانی محصوالت صادراتی )پتروشیمی و ...(، امکان چالش در تامین 

کاالهای اساسی و به تبع آن کاالهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز تولید 

و کاهش توان دولت در پرداخت های عمرانی حوزه تولید و تجارت، از 

جمله آثار کاهش قیمت نفت و افت تقاضای جهانی است.

عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش 
های اولویت داری که باید در آنها خلق مزیت شود؛ از آثار نبود 
یک سیاست صنعتی هدفمند و جامع مورد وفاق سایر وزارت 
خانه های مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است. شایان ذکر 

است که عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل 
برای عرضه محصول و عدم 

های  سیاست 

حمایتی از صادرات متناسب با ارزش آفرینی، منجر به توسعه 
صادرات با نسبت فراوری پایین در کشور شده است. به گونه ای که 
محصولات منبع محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، 
مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی 
کشور در سال 139٨ سهم حدود 52 درصد از کل صادرات کشور را به 

خود اختصاص داده اند.
از جمله چالش های کلان برون بنگاهی بخش صنعت می توان به 

تامین مالی و نقدینگی 
ها  حد ا و

توسط بانک ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای 
متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه 
ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور اشاره کرد.

 از طرفی، زمانبر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد، تغییر مکرر 

و خلق الساعه سیاست ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه یافته 

بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، ضعف دیپلماسی اقتصادی، تجاری و 

سودآوری و رواج فعالیت های غیر مولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور از 

جمله چالش های اصلی محیط کسب و کار به شمار می آیند.

 جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی ثباتی در 
قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه های تولید، 
خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، 
کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده 
بی رویه و ناصحیح از کارت های 
بازرگانی شده است. تعیین ارزش 
کالاها در سامانه تعیین ارزش 
گمرکی کالا و زمانبر شدن فرایند 
ترخیص محموله های وارداتی 
نیز از جمله چالش های بخش 
صنعت در امور گمرکی محسوب 
می شود. عواملی مانند تحریم 

های ایالات متحده آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه 
سیاست های اقتصادی و تجاری دولت در سال 139٨ منجر 
به افزایش هزینه های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از 
دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق 
واسطه گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تامین نقدینگی و 
سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد.
آمارها و بررسی ها نشان می دهد که تاثیر عمده تحریم ها در 
افزایش هزینه های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات 
معدنی و فلزی موفق شده اند تا با روش های مختلف بر موانع 
و محدودیت های حاصل از تحریم ها فائق آیند ولی نیازمند 
حمایت های بیشتر دولت هستند، اما محدودیت ها و موانع 
حاصل از سیاست های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاست 
های ارزی، دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری محصولات 
معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات 
و فراهم کردن زمینه های رانت و واسطه گری، به مانع درونی 
بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار 
داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدنی و صنایع 
معدنی کشور شده است و در میان فعالان اقتصادی کشور 
تحت عنوان خود تحریمی شناخته می شود. در مجموع تداوم 
روندهای موجود و عدم اصلاح رویکردها و سیاست ها در سال 
139٨ منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات 
و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی 
خواهد شد. بنابراین "رونق تولید" در بخش صنعت، معدن و 
تجارت مستلزم اصلاح سیاست های ارزی بانک مرکزی، عدم 
دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و 
خریداران  اصولی  ساماندهی  فلزی، 
دارای مجوز از بورس کالا، رفع 
موانع صادراتی و تامین 
نقدینگی و سرمایه در 
واحدهای  گردش 
صنعتی،-معدنی، 
و  تجاری 
یع  صنا
به  معدنی 
ر  منظو
حفظ تولید 
اشتغال  و 
موجود است.

صنعتی،  های  سیاست  نبودن  هدفمند 
نگاه  فقدان  و  مالکیت  حقوق  نهاد  ضعف 
ساختاری  های  چالش  زمره  در  محور  صادرات 
است. کشور  صنعت  بخش  در  بنگاهی  برون  و 
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Some 14 cargo ships have carried basic commodities for Afghanistan via Shahid Beheshti Port in Iranian southeastern city of Chabahar over the past two years, accord-
ing to a local official.Behrouz Aghaei, the director of Sistan and Baluchestan Department of Ports and Maritime Organization, told IRNA correspondent on Monday that 
the ships carrying goods for Afghanistan has had a capacity of Between 10 and 15,000 tons. After the cargoes are unloaded in Shahid Beheshti Port, they are transited 
to Afghanistan by trucks, the official said. He said that India’s all 75,000 tons donated wheat for Afghanistan is due to be sent into the country through Shahid Behesti 
Port, only five shipments of which have been sent so far. Chabahar is believed to be the best and economical transit route into Afghanistan and Central Asian countries.

Basic commodities enter Afghanistan through Iranian port

ش

صادرات بضائع بقيمة 518 مليون دوالر من منطقة ارس إىل أكثر من 10 دول

قال الرئيس التنفيذي لمنظمة ارس للتجارة الحرة والمنطقة الصناعية في اشارة إىل زيادة قيمة الصادرات من هذه المنطقة بأكثر من الضعفين )105٪( العام الماضي: تم تصدير 518 مليون دوالر من ارس إىل أكثر من 10 دول.واضاف 
محسن نريمان في مقابلة مع وكالة أنباء إرنا اليوم السبت، إن أهم السلع المصدرة من منطقة ارس الحرة في العام الماضي، كانت إىل جمهورية أذربيجان وتركيا وروسيا والعراق وأفغانستان وجورجيا وقرغيزيا وأرمينيا وكازاخستان 
رةوالصين.تقع منطقة ارس الحرة بمساحة 56 الف هكتار بمركزية جلفا، عىل بعد 130 كم شمال غرب تبريز ) شمال غرب ايران( وتشترك في الحدود مع جمهوريات أرمينيا وأذربيجان وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.
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اتژی صنع�ت کشور؛ ین اس�ت امروز مهم�ت
نهضت ساخت داخل

حسین مدرس خیابانی با تاکید بر توسعه شهرک های صنعتی 
گفت: این شهرک ها به عنوان نماد توسعه صنعتي در یک 
منطقه محسوب می شوند و توسعه کمي و کیفی آن ها هدف 
ماست.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
امروز مهمترین استراتژی صنعتی کشور، نهضت ساخت 
داخل است و باید همه تولید کنندگان و صنعتگران به این 
موضوع توجه داشته باشند.به گزارش کیاست به نقل از 
روابط عمومی سازمان صنایع کوچك و شهرك های صنعتی 
ایران، حسین مدرس خیابانی افزود: امروزه کشور به لحاظ 
کیفی و صنعتی به رشد لازم رسیده است و باید با تکیه بر توان 
داخلی برای تعمیق ساخت داخل و استفاده از ظرفیت های 
داخلی اقدام کنیم.وی اضافه کرد: خوشبختانه بخش 
عمده ای از ظرفیت های تولیدی کشور فعال شده است و 
باید با جدیت بیشتری به سمت تولید داخل حرکت کنیم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که 
امروزه بزرگترین خدمت برای جهش تولید، تامین مواد اولیه 
است، ادامه داد: خوشبختانه در این شرایط تحریم بسیاری 
از ظرفیت های تولید داخل فعال شده است و 50 درصد تولید 
تلویزیون، 150 درصد تولید ماشین لباسشویی، هفت درصد 
تولید پتروشیمی و هفت درصد تولید پارچه و پوشاک افزایش 
یافته است.مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: در سال جاری 
۴1 میلیارد دلار هدف گذاری صادراتی برای کشور صورت 
گرفته است و اگر نترسیم و ایمان داشته باشیم، به این رقم 
خواهیم رسید.وی با بیان این که باید مردم، تحقق شعار 
جهش تولید را در سال جاری احساس کنند، یادآور شد: ۹0 
میلیون مترمربع نیاز کشور به چادر مشکی است که متاسفانه 
فقط 10 میلیون مترمربع آن در داخل تولید می شود و به زودی 
با افتتاح یک طرح، ظرفیت تولید این محصول در داخل به 
50 درصد می رسد که به معنای تحقق جهش تولید است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: 
در این شرایط بسیار سخت تحریمی، تولید قطعات خودرو 
۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته که به 
معنی جهش تولید است.مدرس خیابانی در بخش دیگری 
از سخنان خود با تاکید بر توسعه شهرک های صنعتی افزود: 
این شهرک ها به عنوان نماد توسعه صنعتي در یک منطقه 
محسوب می شوند و توسعه کمي و کیفی آن ها هدف ماست.
وي اضافه کرد: امروز سیاست کشورها ایجاد زنجیره تامین تا 
فروش است و باید از ظرفیت شهرک های صنعتی به عنوان 
نماد توسعه صنعتی یک منطقه در این زمینه استفاده کرد.

رسمایه گذاری در قزوین بیش از ۳۵ درصد 
رشد داشته است

در ادامه این نشست، رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت قزوین گفت: تقاضا محور بودن استان در 
بخش های صنعتی و تولیدی موجب شده است که در 
پنج سال اخیر میزان سرمایه گذاری در استان بیش 
از 35 درصد رشد یابد.عزیزالله افضلی افزود: یکی از 
ویژگی های استان قزوین، نزدیکی به پایتخت بوده و 
راه های ارتباطی، شاخصه های اقلیمی و قدمت در بخش 
کارگری به ویژگی های استان افزوده است.وی اضافه 
کرد: بخشی از صنایع استان قزوین بیش از چندین دهه 
قدمت دارند و در شهر صنعتی البرز واحدهایی با بیش از 
پنج دهه قدمت فعالیت می کنند.رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت قزوین ادامه داد: یکی از مباحثی که اخیرا 
از سوی استاندار قزوین پیگیری و مصوب شد، موضوع 
معافیت مالیاتی شهرک صنعتی کاسپین بود که موجب 
خوشحالی بسیاری از سرمایه گذاران شد.افضلی تصریح 
کرد: شهرک صنعتی کاسپین جزو شهرک های تقاضا 
محور استان و کشور است و خیلی از واحدهای برند، 
تقاضای تخصیص زمین و استقرار در این شهرک را 
دارند. وی بیان کرد: حدود ۲00 معدن در استان داریم که 
امکان سرمایه گذاری در آن ها فراهم است و باید حتما 
کارهای توسعه ای در این بخش انجام شود. رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین اظهار داشت: 
ساخت و تولید بخش عظیمی از شیشه کشور در قزوین 
انجام می شود و استان در زمینه نساجی نیز فعالیت های 
بسیار چشمگیری دارد. افضلي افزود: بیش از سه هزار و 
300 واحد صنعتی در استان مستقر هستند که ۲ و نیم درصد 
سرمایه گذاری صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند.
وی اضافه کرد: حدود 600 بازرگان در استان حضور دارند 
و برای تسهیل فعالیت آن ها و واحدهای تولیدی استان، 
تکمیل زنجیره بخش تولید و صادرات محصولات 
تولیدی را در سال جهش تولید پیگیری خواهیم کرد.

|  یادداشت  | 

« و »زمان« بهانه ای برای تعطییل کارخانه ها ن »زم�ی

نگهداری  از  حاصل  بازده  نرخ  شده  باعث  تورم 
دارایی ها بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده 
برای  انگیزه  اقتصادی،  چنین  در  باشد. 
منطقی تر  مستغلات  و  مسکن  در  سرمایه گذاری 
از تولید و کارآفرینی با همه گرفتاری هایش است.
صنعتگر دلسوز و بزرگواری را می شناسم که از اواخر 
دهه 40 تا امروز در کار تولید بوده و سال های طولانی 
است که در این راه کمر خم کرده و فرد موفقی محسوب 
می شود. گاهی حال و احوالی از هم می پرسیم و از زمانی 
که می شناسمش همواره او را فردی ملی گرا و مومن و 
معتقد می دانم. اخیرا شنیدم قصد دارد خط تولیدش را 
متوقف و زمین کارخانه اش را واگذار کند. پرس وجو کردم؛ 
بازنشستگی بهانه بود. گفته بود: »می خواهم خودم را 
خلاص کنم.« گفته بود: »مدت هاست پول کارگران را از 
محل ساخت وساز و فروش آپارتمان در تهران می پردازم 
و خیلی وقت است به این نتیجه رسیده ام که در کشور ما، 
تولید خطاست.« دوستی که برایم خبر را آورد در وصفش 
گفت: 50 سال عاشق کارش بوده و هر روز ساعت 5 صبح 
از خانه بیرون می زده و 10 شب به خانه بر می گشته و غیر 
ممکن است بتواند از کارخانه اش دل بکند. خواستند من و 
برخی دوستان پا در میانی کنیم که کارخانه را تعطیل نکند. 
پرسیدم زمین کارخانه اش کجاست؟ گفتند: فلان جاست 
که این روزها ارزش زیادی پیدا کرده. یاد جمله آقای 
مهدی آگاه افتادم که گفته بود: »عمده شرکت های ما 
ورشکسته هستند فقط زمینی که در آن واقع شده اند 
قیمت زیادی پیدا کرده است.« گفتم: دنبال دلیل نگردید؛ 
»زمان« و »زمین« بهترین انگیزه برای تعطیل کردن خط 
تولید آن کارخانه ایجاد کرده اند. گفتند چطور؟ گفتم: 
متاسفانه در کشور ما عوامل و دلایل زیادی وجود دارد که 
انگیزه تولید و سرمایه گذاری را از بین می برد و در مقابل 
انگیزه برای خرید و فروش و نگهداری دارایی ها مثل 
املاک و مستغلات و ارز و طلا را افزایش می دهد. زمانی 
که پیرمرد تصمیم گرفت کارخانه اش را احداث کند، سود 
و انگیزه تولید در اقتصاد ایران بیشتر از خرید و فروش 
زمین و املاک بود، اما امروز انگیزه و منفعت تعطیل کردن 
کارخانه و فروش زمین آن قوی تر است. واضح است که 
گذر زمان باعث شده نظام فکری پیرمرد کارآفرین تغییر 
اساسی کند. ارزش های ذهنی همه ما در طول زمان 
ثابت نمی ماند و انتخاب ها و تصمیم های اقتصادی ما 
از دوره ای به دوره دیگر تغییر می کند. تصمیمی که در 
یک دوره زمانی به عنوان بهترین انتخاب مطرح است؛ 
الزامادر دوره های بعدی بهترین نیست. به همین دلیل 
است که اقتصاددانان نقش سیاستگذاری را در ایجاد 
انگیزه برای فعالیت اقتصادی سالم بسیار مهم و اساسی 
می دانند. ساختار سیاسی خوب ساختاری است که توان 
تنظیم و تدوین سازوکارهای مناسب برای فعالیت سالم 
کارآفرینان را فراهم کند. درجه خوب بودن حکمرانی 
در کشورها در قانونگذاری صحیح و سالم سازی فضای 
کسب وکار است و کشوری را می توان موفق دانست که 
بتواند انگیزه های تولید را بالا ببرد. به قول میلتون فریدمن 
افراد  »هنر سیاستگذار ایجاد فضایی است که در آن منفعت ِ
نادرست در انجام کار درست باشد. در غیر این صورت 
حتی افراد درست هم کار خوب را انجام نخواهند داد.«دهه 
چهل را دهه طلایی اقتصاد ایران می دانند و در تاریخ 
معاصر ایران کمتر دوره ای شبیه این دوره می شناسیم. در 
فاصله سال های 13۴۲ تا 135۲ میانگین نرخ رشد اقتصادی 
11، ۲ درصد و میانگین سالانه نرخ تورم ۲، ۶ درصد بوده 
است. علاوه بر آن، مهم ترین صنایع ایران در همین دوره 
پایه گذاری شدند. دلیل موفقیت سیاستگذار این بود که با 
سیاستگذاری صحیح، ذی نفعان واردات را به ذی نفعان 
تولید تبدیل کرد. برخلاف دوره حاضر که دولت های ما 
ذی نفعان تولید را با سیاست های نادرست اقتصادی 
به ذی نفعان سفته بازی و قماربازی تبدیل کرده اند.

 سیاستگذار را باید متوجه کرد به میزانی که اقتصاد به 
ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب و کار مساعد 
باشد، انگیزه برای سرمایه گذاری بلندمدت و تولید 
و ایجاد ارزش افزوده افزایش می یابد و به میزانی که 
اقتصاد در ورطه بی ثباتی و تله تورم مزمن گرفتار شود، 
انگیزه سرمایه گذاری و کارآفرینی از بین می رود. در حال 
حاضر تورم باعث شده نرخ بازده حاصل از نگهداری 
دارایی ها بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده 
باشد. در چنین اقتصادی، انگیزه برای سرمایه گذاری 
در مستغلات و خرید و فروش ملک و مسکن منطقی تر 
از تولید و کارآفرینی با همه گرفتاری هایش است.

طرح اولیه پارکینگ انتظار منطقه ویژه اقتصادی دوغارون 
مورد برریس قرار گرفت

خط پروازی کرج ـ کیش در فرودگاه پیام
 برقرار شد

بـا حضـور رییـس هیـات مدیـره منطقـه 
ویـژه اقتصـادی دوغـارون، مدیـر اجرایـی و 
فرمانـدار شهرسـتان تایباد طـرح اولیـه ایجاد 
پارکینـگ انتظـار مـورد بررسـی قـرار گرفت.
به گزارش کیاسـت به نقـل از روابـط عمومی، 
در ایـن جلسـه رییـس هیـات مدیـره منطقه 
ویـژه اقتصـادی دوغـارون گفـت: بـا توجـه 
به حجـم تـردد کامیـون هابـه منطقه ویـژه و 
ایجـاد ترافیـک در محـور اصلـی ایجـاد یک 
پارکینـگ انتظـار یـک نیـاز ضـروری اسـت.
محمد رسـتمی افـزود: ایـن طرح بـه صورت 
یک شـهرک خدماتـی رفاهـی طراحی شـده 
اسـت که نیازهای اولیـه رانندگان  نیـز مدنظر 
قـرار گرفتـه است.رسـتمی بیـان داشـت: 
ایـن پارکینـگ در فـاز۲ منطقـه ویـژه و بـا
 سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی احـداث 
خواهد گردید.فرماندار شهرستان تایباد نیز در 

این جلسـه اظهار داشـت: در اجرای پارکینگ 
انتظار بایستی نیازهای اولیه شامل رستوران، 
نمازخانـه غیـره مدنظـر قـرار گیرد.محسـن 
سـیاح افزود: در فاز اول این طرح محل توقف 
کامیون هـا بر اسـاس نـوع کالا تعییـن و محل 
اسـتراحت رانندگان با فاصله اسـتاندارد ایجاد 
شود.سـیاح گفت: سیسـتم نوبت دهی برای 
ایـن پارکینـگ بایسـتی مدنظـر قـرار گیـرد تا 
ترافیـک در سـطح پارکینـگ ایجـاد نشـود.

مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد تجـاری صنعتـی چابهـار 
گفـت: شـتاب در سـاماندهی و توسـعه زیرسـاخت های 
روسـتای تیـس بـا همـت دولـت و تلاش هـای مسـوولان 
شـد. آغـاز  اسـلامی  انقـلاب  بنیادمسـکن  ویـژه  بـه 
به گزارش کیاسـت بـه نقـل از روابط عمومـی و امور بیـن الملل 
منطقـه آزاد چابهـار، عبدالرحیم کردی در نشسـت سـاماندهی 

روسـتای تیس با حضور مدیرکل بنیاد مسـکن انقلاب اسـلامی 
سیسـتان و بلوچسـتان اظهـار داشـت: برگـزاری این نشسـت 
آغـازی بـر شـتاب بخشـیدن بـه طـرح توسـعه روسـتای تیس 
اسـت.وی افـزود: مرحلـه دوم عملیـات اجرایـی آبرسـانی 
روسـتای تاریخـی تیـس نیـز از نیمـه دوم تیرمـاه جـاری آغـاز 
می شـود.رییس هیـات مدیـره منطقـه آزاد چابهـار گفـت: بـه 
منظور توسـعه صنعت توریسـم، ضوابـط گردشـگری تاریخی 
بـرای الگـوی معمـاری بنـای روسـتای تیـس تهیـه خواهـد 
شـد.وی بیـان کـرد: تسـریع در اجـرای پـروژه های روسـتای 
تیـس از جملـه آبرسـانی، خدمـات فنـی و مهندسـی، انجـام 
رونـد صـدور سـند مالکیـت، مرمـت و بازسـازی آثارتاریخـی 
مـورد تاکیـد اسـت و امیدواریم بعد از سـالها شـاهد سـاماندهی 
ایـن روسـتای تاریخـی باشـیم.مدیرعامل منطقـه آزاد چابهار 
گفت: قانون افزایـش محدوده منطقـه آزاد چابهار ابلاغ شـده و 

برای همین منظـور امکان سـنجی در زمینه توسـعه همکاری 
با بنیاد مسـکن اسـتان در پروژه هـای ٣٢ روسـتایی در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه اسـت.مدیرکل بنیـاد مسـکن انقـلاب اسـلامی 
اسـتان سیستان وبلوچسـتان نیـز باتشـریح اقدامـات بنیـاد 
درجنوب بلوچسـتان و نـگاه ویـژه بنیاد در بازسـازی و سـاخت 
خانه هـای روسـتایی که بـر اثر سـیل سـال گذشـته رخ داده بود 
گفت: بنیاد مسـکن آمادگی کامـل دارد تا با تعامـل و هماهنگی 
منطقـه آزادچابهـار در اجرای پـروژه هـا در روسـتاهای منطقه 
فعالیـت کند.سـیدخلیل منبتـی افـزود: مشـارکت دادن مـردم 
در اجـرای پروژه هـا بـرای بنیـاد مسـکن از اهمیـت ویـژه ای 
برخوردار اسـت و امروزه مردم بخاطر اعتماد به بنیاد مشـارکت 
حداکثـری دارند و خودشـان برای اجـرای عملیات در روسـتاها 
پیشـقدم هسـتند.گفتنی اسـت؛ تیس تنهـا روسـتای محدوده 
منطقه آزاد چابهار در ۱۰ کیلومتری مرکز شـهر چابهـار قراردارد. 

مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد 
ظرفیـت تولیـد واحدهـای صنعتـی و تولیـدی منطقـه آزاد 
ماکـو بـه میـزان اسـمی آنهـا برسـد گفـت: سـرپا نگـه داشـتن 
و توسـعه واحدهـای تولیـدی موجـود در شـرایط چالشـی 
امـروز بـا اهمیـت تـر از احـداث واحدهـای جدیـد اسـت و 
شناسـایی مسـایل و چالشـهای ایـن مسـیر در تعامل مشـترک 
سـازمان و واحدهـای اقتصـادی اولیـن گام پیـش روسـت.
بـه گـزارش کیاسـت بـه نقـل از روابـط عمومـی، محمدرضـا 
عبدالرحیمـی در نشسـت فعـالان اقتصـادی منطقـه آزاد ماکـو 
و مدیـران بانـک تجـارت افـزود:  یکـی از مسـایل و چالشـهای 
پیـش روی واحدهـا موضـوع سـرمایه درگـردش و تامیـن مالی 
می باشـد و از ایـن رو همکاری و مشـارکت نظـام پولـی و بانکی 
یکی از اساسـی ترین نیازهای توسـعه منطقه اسـت و همکاری 

متقابل با بانک ها و فعـالان اقتصادی می توانـد موجبات تقویت 
و رونـق کسـب و کارهـا را فراهـم کنـد.وی بـا اذعـان بـر اینکـه 
فعـالان اقتصـادی در منطقـه آزاد ماکـو تحقـق جهـش تولیـد را 
مسـتلزم رفع برخـی از موانـع از جمله تامیـن سـرمایه در گردش 
از سـوی بانکهـا اعـلام مـی کننـد افـزود: کاهـش هزینـه هـای 
تامیـن مالـی و کمـک بـه تامیـن سـرمایه در گـردش واحدهای 
تولیـدی و خدماتـی به عنـوان عنصر موثـر برای توسـعه صنایع 
داخلی         می باشـد.عبدالرحیمی اظهار داشت: سازمان منطقه 
ازاد ماکو با تسـهیل بیـش از پیش زمینه فعالیـت بازارپـول و بازار 
سـرمایه و با فعال شـدن کلیه بانک ها در منطقه آزاد ماکو شـاهد 
توسـعه واحدهـای تولیـدی موجـود و افزایش سـرمایه گـذاری 
در  بخش هـای مختلف صنعـت، معـدن، کشـاورزی و خدمات 
در سـطح منطقـه باشـیم.مدیرعامل سـازمان منطقـه آزاد ماکو 

اضافـه کـرد: امـروز بخش معـدن منطقـه بـرای افزایش سـهم 
خود از تولیـد ناخالص داخلی و ارتقـای ارزش افزوده خود نیازمند 
سـرمایه گذاری های جدید در صنایع پایین دسـتی و فراوریست 
و بـزودی شـاهد افتتاح یـک واحد کارخانه سـنگ مـدرن بخش 
خصوصی با تامین مالی بانـک ملی در این منطقـه خواهیم بود.

رییـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل سـازمان منطقه آزاد قشـم 
بـا قدردانـی از زحمـات شـرکت آب و بـرق و تاسیسـات قشـم 
در راسـتای تامین نیازهای شـهر قشـم، گفـت: مسـاله امنیت 
در حـوزه منابـع آب بـرای مـا بسـیار مهـم و کلیـدی اسـت کـه 
خوشـبختانه اقدامات خوبی در این زمینه توسـط این مجموعه 
اجرایـی شـده اسـت. بـه گـزارش کیاسـت بـه نقـل از روابـط 
عمومـی سـازمان منطقـه آزاد قشـم، حمیدرضـا مومنـی در 
دیدار بـا هیـات مدیـره شـرکت آب و بـرق و تاسیسـات قشـم، 
بیـان کـرد: ایـن شـرکت طـی مـاه هـای گذشـته و همزمـان با 
شـیوع ویـروس کرونـا، عملکـرد بسـیار خوبی در سـطح شـهر 
قشـم داشـته و توانسـته به بهتربن نحو از عهده ماموریتهای 
محول شـده با موفقیـت عبور کنـد.وی تصریـح کرد: بـا وجود 
مشـکلات مختلـف و برخـی کمبودها، شـاهد هسـتیم کـه این 
مجموعـه بـه نحـوه احسـن کارهـای خـود را اجرایـی کـرده و 
در جلـب رضایـت شـهروندان موفـق بـوده اسـت. بـه گفتـه 

مومنـی؛ مجموعـه سـازمان منطقـه آزاد قشـم ایـن ماموریت 
را بـرای خود قایل اسـت کـه با تامیـن زیرسـاخت هـای لازم در 
بخش هـای مختلـف و با هماهنگی بیشـتر بـا مجموعـه ها در 
مسـیر توسـعه پایـدار ایـن منطقـه حرکـت کنـد و در این مسـیر 
از هیـچ تلاشـی کوتاهـی نمـی کند.عالیتریـن مقـام سـازمان 
منطقـه آزاد قشـم اضافه کـرد: هرچند طی سـال های گذشـته 
و بـا فعالیـت هـای خـوب انجـام شـده در شـرکت آب و بـرق و 
تاسیسـات قشـم شـاهد پیشـرفت هـای خوبـی هسـتیم، امـا 
بایـد بدانیـم که هنـوز راه زیـادی بـرای تکمیـل ماموریـت ها و 
خدمت رسـانی به مـردم ایـن منطقـه باقی مانـده کـه باید طی 
شـود. وی بـا اشـاره بـه اینکـه مدت هاسـت همـه کشـورها در 
حـوزه امنیـت و پدافنـد غیرعامـل، بـه سـمت اسـتفاده از توان 
نـرم افـزاری حرکـت مـی کننـد، گفـت: امـروز کشـورهایی در 
حـوزه امنیـت عملکـرد موفقـی دارنـد کـه توانسـته انـد امنیت 
پنهـان را ایجـاد کند و لـزوم اهمیـت به امنیـت منابع آبی شـهر 

قشـم برای مـا جـز اولویـت هـا اسـت. رییس هیـات مدیـره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشـم در پایان خاطرنشان کرد: 
با توجه بـه ویژگی های خـاص جزیره قشـم موضـوع برقراری 
امنیـت در موضوعـات مرتبـط بـا منابـع آبـی یکـی از مسـایل 
بسـیار مهـم و کلیـدی در ایـن منطقـه اسـت، کـه امیدواریـم 
با عملکـرد خـوب ایـن شـرکت موفقیـت هـای بیشـتری را در 
جهـت جلب رضایت شـهروندان شـهر قشـم بدسـت بیاوریم.

غلامحسـین مظفـری گفـت: بـا همـکاری و همدلـی تمـام
دسـتگاه های اجرایـی و اقدامات موثـر در حوزه هـای مختلف؛ 
سـرمایه گذاران توانمند و تراز اول کشـور در این منطقه سـرمایه 
گذاری مـی کنندبه گزارش کیاسـت بـه نقـل از روابـط عمومی و 
امـور بین الملـل سـازمان منطقـه آزاد کیش، نشسـت صمیمانه 
غلامحسـین مظفری رییس هیات مدیره و مدیرعامـل و برخی 

از معاونیـن و مدیـران سـازمان منطقـه آزاد کیـش بـا یاسـین
 مطهری زاده رییس دادگسـتری کیش به مناسبت گرامی داشت 
هفته قوه قضاییه سـه شـنبه سـوم تیر در سـاختمان دادگستری 
کیش برگزار شد.غلامحسـین مظفری ضمن گرامی داشـت یاد 
و خاطره شـهدای عزیز از جمله شهید بهشتی معمار و بنیان گذار 
سیسـتم قضایی کشـور، این دیدار را فرصتی برای گرامی داشت 
هفتـه قـوه قضاییه مغتنـم برشـمرد و گفـت: قـوه قضاییه کیش 
همـراه و همـگام بـا سـازمان تلاش مـی کنـد امنیـت اجتماعی، 
اقتصـادی و فرهنگـی در ایـن منطقـه برقـرار شـود.مظفری در 
ادامـه سـخنان خـود افـزود: همراهـی و همدلـی دسـتگاه های 
اجرایـی مسـتقر در ایـن منطقـه باعث شـد بخشـی از پـروژه ها 
که در سـنوات گذشـته نیمه تمام رها شـده بودنـد؛ تعیین تکلیف 
شـوند و فعالیت های خود را از نو آغاز کنند.وی بـر انجام اقدامات 
موثر پـروژه های زیرسـاختی کیش اشـاره کـرد و اظهار داشـت: 

پروژه هایی که سـازمان منطقه آزاد کیـش متولی آن بـود، بعد از 
مدت ها با سـرعت و شـرایط مناسـب فعالیت هـای خـود را از نو 
آغاز کردند.غلامحسـین مظفری بر ضرورت اقدامات عمرانی و 
سـرمایه گذاری مجموعـه های"پولی، مالی و اقتصادی کشـور" 
در جزیـره هندورابـی تاکیـد کـرد و افـزود: یکـی از اولویتهـای 
اصلـی سـازمان منطقـه آزاد کیـش فراهـم نمـودن مقدمـات 
سرمایه گذاری در پروژه عظیم کشـور است. مظفری در خصوص 
تعیین تکلیـف پـروژه شـهر آفتـاب کیـش گفـت: ضمن ایـن که 
بانک های پارسـیان و آینـده در این پروژه سـهیم هسـتند بخش 
عمـده مشـکلات آن حـل شـده و تـلاش مـی کنیم ایـن پـروژه به 
شـکل مناسـب فعالیت خود را از نو آغاز کند. مدیرعامل سـازمان 
منطقـه آزاد کیـش در رابطه بـا لغـو معافیت مالیاتـی مناطـق آزاد 
افزود: برای حفظ فلسـفه وجـودی مناطـق آزاد، معافیت مالیاتی 
نباید لغو شـود و از نظر حقوقی موضـوع در حال پیگیری اسـت.

فرودگاهـی  امـور  و  هوانـوری  معـاون 
از  پیـام  المللـی  بیـن  فـرودگاه 
کـرج  مسـافری  پروازهـای  برقـراری 
داد. خبـر  جـاری  هفتـه  در  کیـش  ـ 

بـه گـزارش کیاسـت بـه نقـل از روابـط 
اظهـار  اتقیایـی  منوچهـر  عمومـی، 
کـرج  مسـافری  پروازهـای  داشـت: 
از  بالعکـس  و  کیـش  جزیـره  بـه 
می شـود. انـدازی  راه  پیـام  فـرودگاه 

ایـن پـرواز هـر هفتـه  افـزود:  اتقیایـی 
سـه شـنبه راس سـاعت 14 در کـرج بـه 
زمیـن می نشـیند و در سـاعت 15 پـرواز 
کـرج بـه مقصـد جزیـره کیـش فـرودگاه 
پیـام را تـرک می کند.معـاون هوانـوردی 
و امـور فرودگاهـی فـرودگاه بیـن المللـی 
افزایـش  احتمـال  اینکـه  بیـان  بـا  پیـام 
تعـداد پروازهـا در صـورت اسـتقبال از 
سـوی شـهروندان وجـود دارد، بیـان کـرد: 
پیگیـری تـداوم پروازهـای فـرودگاه پیـام 
بـه مشـهد مقـدس در حـال انجـام اسـت. 
طبـق اعـلام پـروازی، در روزهـای شـنبه و 
چهارشـنبه پـرواز بـه مقصـد اهـواز بـه مبدا 
کـرج و بالعکـس انجـام کـه سـاعت ورود 
بـه فـرودگاه پیـام ۸ صبـح و سـاعت خـروج 
۸ و ۳5 دقیقـه اسـت. بـه مقصـد اهـواز 

|  اخبار مناطق آزاد  |

شتاب ساماندهی و توسعه روستای تیس چابهار با همت دولت

 افزایش سطح تولید واحدهای اقتصادی منطقه ماکو به ظرفیت اسمی 

امنیت منابع آ�ب از مسایل کلیدی جزیره است

افزایش رسمایه گذاری فعاالن اقتصادی توانمند و تراز اول کشور در کیش
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Launching the Goure-Jask pipeline, as one of the most important strategic plans, indicated that Iran can move forward on its own 
competence even under increasing sanctions pressure by the United States and also it can resist closing the Strait of Hormuz. Iran’s 
government early this year announced a “Prudence and Hope for Surge in Production” campaign which in the final stage led to the 
launching of a number of oil and petrochemical projects on Thursday, unveiled by President Hassan Rouhani through video conference.

Goure-Jask pipeline, Iran›s alternative for Strait of Hormuz
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تدشين المرحلة الثانية من مجمع بتروكيماويات لردكان
اعلن المدير التنفيذي لمجمع لردكان للبتروكيماويات بمحافظة جهار محال وبختياري )وسط ايران( أن المرحلة الثانية من المجمع قد دخلت حيز اإلنتاج.

ا ، والتي هي المادة الخام إلنتاج اليوريا. وقال حسن محمودي: مع إطالق هذه المرحلة ، سيتم إنتاج 670 ألف طن من األمونيا سنوًي
واشار اىل أنه مع تدشين المرحلة الثالثة سيتم انتاج 3250 طنا من اليوريا يومياً، مضيفا: سيعمل مجمع لردكان للبتروكيماويات بكامل طاقته خالل العام الجاري وسيصبح أكبر مصنع للبتروكيماويات في اليوريا واألمونيا في غرب البالد.
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|  آب و فاضالب | 
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ب  ن 80 درصد از آب �ش تام�ی
و بهداشت استان زنجان 

از سفره های زیرزمی�ن

کیاسـت- مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان 

زنجـان در نشسـت مشـترک صنعـت آب و بـرق 
2 سـال  رندگـی هـای  سـتان گفـت: علیرغـم با ا
لی و  گذشـته، براسـاس شـاخص هـای خشکسـا
هواشناسـی کمـاکان 50 درصـد اسـتان زنجـان بـا 
خشکسـالی مواجـه بـوده و ایـن درحالـی اسـت کـه 
80 درصد از آب شـرب و بهداشت اسـتان زنجان از 
سـفره هـای زیـر زمینـی تامین مـی شـود کـه بالاتر 
ز میانگیـن جهانـی بـوده و نگـران کننـده اسـت. ا

علیرضـا جـزء قاسـمی اظهـار داشـت: هـم اکنـون 
سـتان زنجـان 611  ز مجمـوع 907 روسـتای ا ا
و  آب  شـرکت  خدمـات  پوشـش  تحـت  روسـتا 
مـه ریـزی هـای  شـته و بـا برنا ر دا فاضـلاب قـرا
شـرکت  سـازی  یکپارچـه  ز  ا پـس  شـده  نجـام  ا
یی  روسـتا و  شـهری  فاضـلاب  و  آب  هـای 
تحـت  بیشـتری  روسـتاهای  شـود  مـی  تـلاش 
گیرنـد. ر  قـرا شـرکت  یـن  ا خدمـات  پوشـش 

مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان زنجان 
تصریـح کـرد: ارتقـا خدمـات آب شـرب و فاضـلاب 
و تسـریع در اجرای طـرح های آبرسـانی روسـتایی 
یـن شـرکت در سـال جـاری  هـداف ا ز جملـه ا ا
اسـت و کاسـتن از فاصلـه کیفیـت خدمـات رسـانی 
شـهرها و روسـتاها در دستور کار شـرکت قرار دارد.

وی بـا تاکیـد بر ضـرورت مصـرف بهینه آب توسـط 
لیکـه یـک سـوم  مـردم خاطـر نشـان کـرد: در حا
بارش هـای دنیـا در ایران اتفـاق می افتـد، مصرف 
آب در کشـورمان بیشـتر از میانگیـن جهانـی اسـت 
زیـر  هـای  آب  یـر  ذخا کاهـش  رونـد  همچنیـن 
اسـت. شـده  کننـده  ن  نگـرا سـتان  ا در  زمینـی 

ایـن مسـوول در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه 100 
سـتان زنجـان شـامل  درصـد جمعیـت شـهری ا
770 هـزار نفـر تحـت پوشـش خدمـات شـرکت آب 
و فاضـلاب اسـتان زنجـان قـرار دارنـد افـزود: در 
بخـش روسـتایی نیـز 89 درصـد شـامل 305 هـزار 
نفـر از خدمـات ایـن شـرکت برخـوردار می باشـند.

ارایه شبانه روزی خدمات
کت آبفا قم به مردم  �ش

اسـتان  فاضـلاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
رضایتمنـدی  ایجـاد  بـرای  تـلاش  لـزوم  بـر 
مقـدس  نظـام  در  خدمـات  از  مـردم  آحـاد 
کـرد. تاکیـد  ایـران  اسـلامی  جمهـوری 

بـه گـزارش کیاسـت بـه نقـل از روابـط عمومـی 
شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان قـم، دکتـر علـی جـان 
صـادق پـور در سـخنانی اظهـار داشـت: خدماتـی 
کـه شـرکت آب و فاضـلاب انجـام می دهـد شـامل 
همـه آحـاد جامعه هـدف در شـهر و روسـتا می شـود.

فاضـلاب  و  آب  خدمـات  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بـه صـورت 24 سـاعته در تمـام خانه هـا، مراکـز 
ارایـه  آموزشـی  و  فرهنگـی  صنعتـی،  اقامتـی، 
تقریبـا  حاضـر  درحـال  شـد:  یـادآور  می شـود، 
100 درصـد جمعیـت شـهری و روسـتایی اسـتان 
آبرسـانی می شـود و حـدود 40 درصـد جمعیـت شـهر 
نیـز تحـت پوشـش شـبکه فاضـلاب قـرار دارنـد.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان قم بـا بیان 
اینکـه کیفیـت خدمـات آب و فاضـلاب می توانـد در 
تمـام حوزه هـای اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی، 
فرهنگـی و امنیتی تاثیرگذار باشـد، خاطرنشـان کرد: 
در همین راسـتا نقـش این شـرکت از زوایـای مختلف 
قابـل توجـه اسـت و همیـن امـر مسـوولیت کارکنـان 
را نسـبت بـه سـایر دسـتگاه ها سـنگین تر می کنـد.

و  آب  شـرکت  فعالیت هـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
نـه ای دارد گفـت: فعالیت هایـی  فاضـلاب اثـر پروا
کـه انجـام می شـود صرفـا تامیـن آب یـک خانـوار 
نیسـت بلکـه گاهـی اجـرای یـک پـروژه کوچـک 
لمللـی داشـته اشـد. نـد اثـرات ملـی و بین ا می توا
بـه  توجـه  ضـرورت  بـر  پـور  صـادق  دکتـر 
و  سیاسـت گذاری ها  در  آب  نقـش  اهمیـت 
تاکیـد و تصریـح کـرد: همـه مـا  تصمیم گیری هـا 
در تمـام دسـتگاه ها و شـرکت های خدمـات رسـان 
کنـار  در  اسـلامی  جمهـوری  مقـدس  نظـام  در 
اجتماعـی  مسـوولیت  یـک  شـخصی،  وظایـف 
بـرای  تـلاش  بـه عهـده داریـم کـه آن هـم  هـم 
اسـت. خدمـات  از  مـردم  رضایتمنـدی  ایجـاد 

وی بـه اقدامـات شـرکت آب و فاضـلاب در حـوزه 
اقتصـاد مقاومتـی اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: در 
همین راسـتا برای نخسـتین بار از سـاخت اسکروپمپ 
سـاخت داخـل حمایـت کردیـم کـه امیدواریـم بـه 
عنوان یـک رویکـرد در تمـام کشـور تاثیرگذار باشـد.

نصب 56 دستگاه کنتور هوشمند
روی چاه های آب کشاورزی استان مرکزی

آب  شـرکت  بـرداری  بهـره  و  حفاظـت  معـاون 
منطقـه ای مرکـزی گفـت: از ابتـدای سـال جـاری 
هوشـمند  کنتـور  دسـتگاه   56 حـدود  تاکنـون 
نصـب  اسـتان  کشـاورزی  چاه هـای  روی 
صرفهجویـی  مترمکعـب  میلیـون   4 کـه  شـده 
اسـت. داشـته  پـی  در  را  اسـتان  آب  منابـع  در 

بـط عمومـی،  ز روا به گـزارش کیاسـت بـه نقـل ا
محمـود قدبیگـی افـزود: بخـش قابـل توجهـی از 
منابـع آب زیرزمینـی در بخـش کشـاورزی مصـرف 
ز ایـن آب به دلیـل  می شـود کـه میـزان زیـادی ا
اسـتفاده از روش هـای سـنتی آبیـاری هدر مـی رود.

وی افـزود: در مـورد چاه هـای غیرمجـاز یکـی 
از راهکارهـا انسـداد اسـت، امـا گاهـی اوقـات در 
برداشـت  اضافـه  شـاهد  نیـز  مجـاز  چاه هـای 
یـن امـر نصـب  ز ا هسـتیم کـه بـرای جلوگیـری ا
به شـمار  عملـی  راهـکاری  هوشـمند  کنتورهـای 
مـی رود، زیـرا بـا نصـب ایـن کنتورهـا می تـوان 
نظـارت دقیقـی بـر میـزان برداشـت آب توسـط 
کنتورهـای  نصـب  بنابرایـن  داشـت،  کشـاورزان 
هوشـمند روی چاه هـای مجـاز بخـش کشـاورزی 
و حتـی سـایر بخش هـا، راهـکاری اساسـی بـرای 
کنتـرل و مدیریـت مصـرف آب محسـوب می شـود.

قدبیگـی ادامـه داد: در ایـن راسـتا تعـداد 56 کنتـور 
هوشـمند روی چاه هـای کشـاورزی اسـتان بـا حجـم 
سـه  در  آب  مترمکعـب  میلیـون   4 صرفه جویـی 
ماهـه ابتدایـی سـال جـاری نصـب و تعـداد 26 حلقه 
چـاه مجـاز دارای اضافـه برداشـت شناسـایی شـد.

آب  شـرکت  بـرداری  بهـره  و  حفاظـت  معـاون 
کنتـور  نصـب  کـرد:  عنـوان  مرکـزی  منطقـه ای 
کنتـرل  موجـب  آب  چاه هـای  روی  هوشـمند 
و نظـارت بـر میـزان برداشـت آب هـای زیرزمینـی 
آب هـای  برداشـت  اضافـه  از  و  شـده  اسـتان 
می کنـد. جلوگیـری  شـدت  بـه  زیرزمینـی 
وی بـا بیـان اینکـه کنتـور هوشـمند مزایـای زیـادی 
کنتـور  اهمیـت  اساسـی ترین  کـرد:  اظهـار  دارد، 
هوشـمند ایـن اسـت کـه کشـاورزان بیشـتر از پروانـه 
بهره بـرداری نمی تواننـد آب از چـاه  برداشـت کننـد.

سند سازگاری با کم آ�ب یزد تدوین شد

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای یـزد بـا اشـاره 
بـه تدویـن سـند سـازگاری بـا کـم آبـی یـزد، گفـت: 
ایـن سـند بـا هـدف بـه صفـر رسـاندن حجـم کسـری 
مخـزن آب هـای زیرزمینـی اسـتان تدویـن شـد.

روابـط عمومـی،  از  نقـل  بـه  کیاسـت  به گـزارش 
محمدمهـدی جوادیـان زاده در دیـدار بـا نماینـده 
ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه یـزد، بـه افزایـش 
اخیـر  چشـمگیر مصـرف آب اسـتان در ماه هـای 
اشـاره و اظهـار کـرد: گرمـی شـدید هـوای یـزد و 
شـیوع ویـروس کرونـا، میـزان مصـرف آب اسـتان را 
افزایـش داد بـه نحـوی کـه بـه طـور متوسـط شـاهد 
افزایـش 32 درصـدی و در برخـی روزهـا 45 درصدی 
مصـرف آب شـرب نسـبت به سـال گذشـته هسـتیم.

گذشـته  سـال های  در  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
اسـتان  در  آب  مصـرف  درصـد   5 تـا   3 تنهـا 
حاضـر  حـال  در  گفـت:  می یافـت،  افزایـش 
کننـده  نگـران  یـزد  شـرب  آب  مصـرف  میـزان 
نتقالـی بـه  اسـت و بـا وجـود ایـن کـه میـزان آب ا
اسـتان افزایـش یافتـه و شـرکت آب و فاضـلاب 
نیـز اقـدام بـه حفـر 22 حلقـه چـاه جدیـد آب شـرب 
نمـوده، امـا زیرسـاخت های تامیـن آب در اسـتان 
همچنـان تحمـل چنیـن افزایش هایـی را نـدارد.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای یـزد در ادامـه 
بـا اشـاره بـه مصـرف آب در بخـش کشـاورزی و 
صنعـت گفـت: سـند سـازگاری بـا کـم آبـی اسـتان 
یـزد تدویـن شـده کـه بایـد بـرای تصویـب نهایـی 
کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کـم آبـی ارسـال شـود.

وی تصریـح کـرد: ایـن سـند باید بـرای مصـرف آب 
در بخـش کشـاورزی، شـرب و صنعـت راهکارهـای 
موثـری ارایـه دهـد، به طـوری کـه بـا اجـرای آن 
میـزان کسـری مخـزن آب در اسـتان صفـر شـود.

جوادیـان زاده بـه رتبـه ششـم اسـتان در کشـور بـه 
لحـاظ حجـم کسـری مخـزن اشـاره کـرد و افـزود: 
مترمکعـب  میلیـون   300 حـدود  حاضـر  درحـال 
کسـری مخـزن داریـم و ایـن بـه معنـای آن اسـت 
کـه ذخایـر آب زیرزمینـی درحـال مصـرف اسـت.

وی درخصـوص طرح هـای جدیـد تامیـن آب اسـتان 
گفـت: درحـال حاضـر مسـوولان اسـتان موضـوع 
تسـریع در اجـرای خـط دوم آبرسـانی شـرب یـزد را 
پیگیـر هسـتند و پـروژه انتقـال آب از دریـای عمـان 
بـه منظـور تامیـن آب بخـش صنعـت و کشـاورزی 
پربـازده در حال واگـذاری به بخش خصوصی اسـت.

|  آب منطقه ای | 

رشد  از  آریاساسول  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
۴۱ درصدی سود عملیاتی در  52 درصدی فروش، رشد 
مقایسه با پارسال و ثبت رکورد تاریخی تولید واحدهای 
پلی اتیلنی 300 هزار تنی کشور با تولید 3۸6 هزار تن پلی اتیلن 
سنگین و متوسط و 370 هزار تن پلی اتیلن سبک خبر داد.
به گزارش کیاست به نقل از شرکت پتروشیمی آریاساسول، 
امیرحسین بحرینی در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت 
پلیمر آریاساسول با تشریح فعالیت های شرکت و برنامه های 
۴۱ درصدی سود  52 درصدی فروش، رشد  آینده، رشد 
عملیاتی در مقایسه با سال گذشته، شکستن رکورد تاریخی 

تولید واحدهای پلی اتیلنی 300 هزار تنی کشور با تولید 3۸6 هزار 
370 هزار تن پلی اتیلن  تن پلی اتیلن سنگین و متوسط و 
سبک را از مهم ترین دستاوردهای شرکت معرفی کرد.

وی ثبت رکورد جهانی تولید مستمر بدون وقفه واحد پلی اتیلن 
سبک برای مدت 20۱ روز پیاپی، ثبت رکورد تولید بدون وقفه 
پلی اتیلن سنگین و متوسط به مدت 60۴ روز، انجام موفقیت آمیز 
پروژه افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه های واحد الفین از سه 
منظر مدت زمان، هزینه و کیفیت برای تولید سالانه ۱00 هزار 
تن اتیلن بیشتر، ثبت نماد آریا در بازار دوم فرابورس ایران 
به عنوان نخستین شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور 
با استفاده از ظرفیت سهام ممتاز و رفع تعهد و برگشت کامل 
ارز حاصل از صادرات را از دیگر موفقیت های شرکت دانست.

بحرینی افزود: فاز اجرایی پروژه ارزش آفرین احداث واحد 
جدید پلی اتیلن با ظرفیت سالانه 300 هزار تن امسال آغاز 
می شود و در نیمه دوم سال ۱۴0۱ به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول به مهم ترین موفقیت های 
داخلی و بین المللی این شرکت در سال ۹۸ از جمله کسب تندیس 
زرین و عنوان »صنعت برگزیده صنایع سبز کشور« از سازمان 

حفاظت محیط زیست برای سومین سال پیاپی، کسب عنوان 
صادرکننده نمونه کشوری، تولید محصول تخصصی و با ارزش 
افزوده بالای پلی اتیلن گرید باک خودرو در واحد پلی اتیلن 
سنگین و متوسط، و برگزاری مجمع عمومی سال مالی منتهی 
به 2۹ اسفند ۱3۹7، طی کمتر از یک ماه پس از پایان سال مالی 
)2۸ فروردین ۱3۹۸( به عنوان نخستین و تنها شرکت صنعت 
نفت و پتروشیمی و اخذ گزارش مطلوب حسابرسی اشاره کرد.
آریاساسول با تولید سالانه حدود 2 میلیون تن اتیلن و انواع 
پلی اتیلن، سودآورترین پتروشیمی کشور و از تولیدکنندگان 
عمده اتیلن و پلی اتیلن در خاورمیانه با اعتبار جهانی و یکی از 
شرکت های جذاب و بنیادی بازار سرمایه کشور است که هفتم 
خرداد امسال سهام آن در بازار دوم فرابورس عرضه شد و رکورد 
بالاترین مشارکت در تاریخ عرضه های اولیه کشور را با مشارکت 
3 میلیون و 350 هزار و ۴2 کد معاملاتی به نام خود ثبت کرد.

آریاساسول   پلیمر  شرکت  سالانه  عادی  عمومی  مجمع 
۸.7۴0 ریال سود برای هر سهم را تصویب کرد.  تقسیم 
درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱3۹۸ بالغ بر ۸۹.5۹۴ میلیارد 
ریال و سود خالص آن معادل ۴2.۱۸۹ میلیارد ریال بود.

کردن  سوز  دوگانه  رایگان  طرح  جدید  سامانه  کیاست-  

خودروهای عمومی فعال و رونمایی شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احتساب، مهندس بهمن 
علی پور مدیرروابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای 
کردن  سوز  دوگانه  خصوص  در  اصفهان  منطقه  نفتی 
خودروهای بنزین سوز اظهار داشت: سامانه جدید طرح 
رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی فعال و رونمایی 
شده است تا متقاضیان از جمله رانندگان تاکسی های عمومی 
و وانت بارها، نیسان و کامیونت بتوانند خیلی ساده در این 
سامانه ثبت نام کنند، نوبت بگیرند و وضعیت درخواست شان 
را بررسی کنند. وی گفت: طبق مصوبه اخیر شورای اقتصاد 
حدود یک میلیون و 460 هزار خودرو با اعطای تسهیلات 
رایگان به سمت استفاده از سوخت پاک و ارزان CNG هدایت 

خواهند شد.علی پور با تاکید بر اینکه مصوبه مذکور صد در 
صد بخش حمل و نقل، بار و مسافر در کشور را شامل خواهد 
شد، گفت: متقاضیان می توانند برای ثبت نام و نوبت گیری 
به سامانه اطلاعات جامع خودروهای دوگانه سوز کشور به 
آدرس: WWW.gcr.niopdc.ir  یا با استفاده از مرورگرهای 
تلفن های همراه هوشمند، تبلت و یا کامپیوترهای خانگی 
برای اتصال به این صفحه استفاده کنند.وی در توضیح این 
سامانه اظهار داشت: در صفحه باز شده، شماره تلفن همراه 
و کدملی خود را وارد کنید و توجه داشته باشید که لازم است 
برای رعایت مسایل امنینی به جمع  و تفریق داده شده پاسخ 
بدهید و جواب را وارد نمایید. بعد از وارد کردن شمارههای 
درخواستی، کد تایید برای متقاضی ارسال میشود. در گام 
بعدی کد تایید ارسالی را وارد و روی گزینه "ورود" کلیک 
نمایید. در صورت عدم ارسال کد تایید در مدت زمان دو دقیقه 
یا نیاز به تغییر کد ملی و شماره همراه از گزینه "تغییر اطلاعات" 
استفاده کنید تا مجدد کد تایید را دریافت نمایید. پس از ثبت 
نام موفق در سامانه "اطلاعات جامع خودروهای دوگانه سوز 
کشور" صفحه ای را مشاهده می کنید که شامل نمایه کاربر، 
ثبت وسیله نقلیه و پیشخوان، دریافت نوبت، راهنما، و 
ارتباط با ما می باشد. علی پور با ذکر این نکته که تنها مجاز 
به افزودن و ثبت خودرویی هستید که با شماره کدملی شما به 
ثبت رسیده باشد، افزود: در گام اول باید حداقل یک خودرو 

را از طریق گزینه "ثبت وسیله نقلیه" اضافه کنید. اگر خودرو 
ثبت شده مجاز به دریافت خدمات دوگانه سوز باشد، در این 
قسمت وضعیت "تایید شده" دریافت می کند و شما می توانید 
بصورت آنلاین برای خودرو نوبت بگیرید.همچنین ادامه 
داد: برای دریافت نوبت گزینه ای با همین عنوان را برای 
خودروی تعیین شده خود انتخاب کنید. توجه داشته باشید 
که اگر مشخصات خودرو شما صیحیح و در گروه خودروهای 
عمومی وانت بار و تاکسی باشد، شامل طرح تبدیل به 
خودروی گازسوز می شوید.در مرحله بعد استان و شهر مورد 
نظر خودتان را برای دریافت خدمات دوگانه سوز انتخاب 
کنید و پس از مشخص کردن مرکز تبدیل، تاریخ قابل انتخاب 
در تقویم به شما نمایش داده می شود و بعد گزینه دریافت 
نوبت را انتخاب کنید و پس از آن نوبت شما ثبت می گردد. 
پس از اضافه کردن خودروهای جدید در بخش "پیشخوان" 
خودرو افزوده شده را می بینید، در بخش "راهنما" می توانید 
پاسخ سوالهای احتمالی خودتان را درباره نحوه کارکرد 
سامانه ببینید. در بخش ارتباط با ما هم شماره تلفن و آدرس 
 www.cng.niopdc.ir :مدیریت طرح سی ان جی به آدرس
" و شماره تلفن 09627 مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران قابل مشاهده است.وی در پایان 
تاکید داشت: امیدواریم رانندگان محترم فرصت فراهم شده 
برای استفاده از یک سوخت ارزان و پاک را از دست ندهند.

ز  مام پارسال بیش ا رزمی پتروشیمی بندر ا شرکت خوا
۱ قطعه صنعتی را بومی سازی کرده و ساخته  ۰ ر و ۰ 4 هزا
پتروشیمی  شرکت  ز  ا نقل  به  کیاست  گزارش  است.به 
بندر امام، مجمع شرکت های خوارزمی و آب نیرو برگزار 
۹۸ تشریح  نجام شده دو شرکت در سال  قدام های ا و ا
۹۸ در بخش  مام در سال  ا بندر  رزمی  شد.شرکت خوا
تعمیرات در دو محور درون و برون سازمانی فعالیت داشته 
است که در بخش درون سازمانی می توان به مشارکت در 
تعمیرات اساسی واحدها و تجهیزات تولیدی واحدهای 
مام اشاره  CF و UT پتروشیمی بندر ا   NF  ،AR  ،  LD
تیلن  پلی ا واحد  اساسی  تعمیرات  در  شرکت  کرد.این 
۹۲۴ نفرساعت، در تعمیرات اساسی  ر و  6۲ هزا سنگین 
مخزن آب شماره یک مجتمع ۱۰ هزار و ۴۷۷ نفرساعت و 
در تعمیرات اساسی واحد نیروگاه ۲ هزار و 5۲۰ نفرساعت 

کار تعمیراتی را اجرایی کرده است.شرکت خوارزمی در 
۹ واحد  بخش تعمیرات برون سازمانی تعمیرات اساسی 
تقویت فشار کارخانه گاز مایع شرکت مناطق نفت خیز را که 
یکی از تامین کننده های اصلی خوراک مجتمع پتروشیمی 
بندر امام به شمار می رود به تعداد ۲6۱ هزار و ۴۰۰ نفرساعت 
انجام داد.این شرکت در منطقه هم فعالیت های بسیاری 
داشته است که در این بین می توان به مشارکت همه جانبه 
در جابه جایی هواپیمای بویینگ حادثه دیده در شهرستان 
ز  ا بیش  پارسال  فزود:  ا کرد.می توان  اشاره  ماهشهر 
4 هزار و ۱۰۰ قطعه صنعتی در کارگاه های شرکت خوارزمی 
ساخته و بومی سازی شد تا این شرکت با دانش کارشناسان 
خود در راستای خودکفایی گامی موثر برداشته باشد.

یمنی خود را بهبود  شرکت خوارزمی موفق شد شاخص ا
بخشد و ۱۲ میلیون و ۹۲۴ هزار و 5۹۹ نفرساعت کار بدون 

حادثه را ثبت کند.همچنین این شرکت موفق شد شاخص 
درصد   ۱ /۱ ا  ر ثبت  قابل  نسانی  ا حوادث  ر  تکرا ضریب 
۹۸ هدف  کاهش دهد، به طوری  که در پیش بینی سال 
ما با دقت و همت  5۴ درصد بود، ا /۱ این شرکت ثبت 
ر را کمتر کند. ین آما مدیران و کارکنان خود موفق شد ا

داد: وشیمی آریاساسول خ�ب مدیرعامل پ�ت

ثبت رکوردی تازه در تولید واحدهای پیل اتیل�ن ایران

تبدیل رایگان خودروهای عمومی به سوخت ارزان و پاک

وشیمی بندر امام کت خوارزمی پ�ت خودکفا�ی در ساخت 4100 قطعه در �ش

پتروشیمی

قفزة كبيرة في صناعة الكهرباء اإليرانية؛ بانتظار ۲۰ مشروعا كبيرا
ـــي مجـــال صناعـــة  ـــذ 20 مشـــروعا وخططـــا مهمـــة ف ـــة عازمـــة عـــى تنفي ـــة اإلســـالمية اإليراني إن الجمهوري
الكهرباء بنهاية هذا العام، وفضال عن تطوير هذه الصناعة، سيكون لها فوائد جمة للشعب، كما أن 
العالم سيدرك أن عملية التنمية في إيران مستمرة عى الرغم من جميع المشاكل. إن تدشين بعض 
هذه المشاريع العشرين، باإلضافة إىل الفوائد التي تجلبها لبلدنا، ستمهد الطريق أمام إيران لتصبح 
مركزا إقليميا للطاقة.عدم انقطاع التيار الكهربائي وامدادات الطاقة للبلد كله؛ استخدام مكثفات الغاز 
لتغذية توربينات الغاز؛ منع اهدار الطاقة في قطاع التوزيع؛ زيادة كفاءة محطات الطاقة وتنفيذ محطات 
بطاقة ۱۴00 ميغاواط في محافظة هرمزكان جنوب إيران، و تنفيذ أول محطة وطنية للطاقة وفقا للظروف 
ـــاء فـــي البـــالد هـــذا العـــام. المناخيـــة للبـــالد مـــن المشـــاريع التـــي ســـتدرج عـــى جـــدول أعمـــال صناعـــة الكهرب

| أخبار الصور | 

 | PhotoNews |

The director of the National Petroleum Products Distribution Company of Sari re-
gion announced the provision of the necessary infrastructure for gasoline storage in 
the facilities of the National Petroleum Products Distribution Company of Sari region.

It became possible to increase gasoline storage in facilities in the Sari region



ضرورت احيای ستاد زنجيره فوالد 

ذوب آهن، کارخانه نيست، فرهنگ 
صنعت کشور است

چندي پيش رئيس هيات عامل ايميدرو؛ درهمايش تخصصي 
"کميته طرح های جامع معدن و صنايع معدنی" گفت: شرکت ملی 
فولادايران؛ اين شرکت بايدپيشنهادهاي مشخص خود را در زمينه 
اکتشاف ، استخراج ، باطله ها و فروآلياژها ارايه کند. دکترغريب 
پورهمچنين اعلام کرد: پيشنهاد ايميدرو تشکيل ستاد بررسی طرح 
های جامع هست ودرحال حاضر بازنگری در طرح جامع فولاد توسط 

شرکت ملی فولاد در حال انجام است.
آنچه که دراين فرصت اندك ازنظرتان مي گذرد ؛مبحث ضرورت 
احياي "ستادزنجيره فولاد" با تصدي گري شرکت ملي فولاد ايران مي 

باشد که بطور مختصروگذرا دلايل اين مهم ازنظرتان خواهدگذشت.

Today, in order to balance investment, the 
vacancy of the Steel Industry Value Chain 
special power with special power is felt  and the 
necessity of forming this headquarters is clear 
for all planners so that by deciding on their work 

policies in the vision document of the horizon of 
1404 and reaching the production capacity of 
55 million tons of steel, which is one of the long-
term goals of the country.

سندملی توسعه ای 

براي رسيدن به جهش توليد وصادرات در کشور در شرايط فعلی  
زنجيره فولاد؛ نياز به تصميم گيري يکپارچه و متمرکز بين متوليان 
اين صنعت  و انجمن ها و تشکل هاي صنعتي دارد وبر اين اساس 
زنجيره ارزش را  بايد تعريف مجدد نمودو براي آن استراتژی مدونی 

تدوين نمود.
محتوای تصميم گيري هادر ستاد فوق؛ بايد در سال جهش توليد 
متوازن سازي زنجيره فولاد با توجه به سند چشم انداز که حمايت از 
سرمايه گذاري براي توليد،مصرف و صادرات و برآورد نمودن نياز 
داخلي و مسائل مرتبط بااشتغالزايی و رونق توليد مورد توجه و 

عنايت خاصي  قرار گيرند.

All efforts should be made to complete and 
estimate the needs of this value chain in 
the fields of exploration, extraction, mining, 
concentrate production, pellets, sponge iron 
and steel ingots, and the slightest shortcoming 
in completing these projects will be irreparable 
damage. 
Comprehensive steel design; It must become 
a development document to achieve the 
production of 55 million tons of steel
The launch of steel-related workgroups at 
the Steel Chain Headquarters and strategic 
planning and oversight in this area will be 
through performance standardization hackers 
in achieving value-added goals in the steel industry.

لذا با توجه به جايگاه ويژه صنعت فولاد در توسعه کشور، تشکيل 
ستادزنجيره فولاد با ساختار و ويژگي هاي خاص و با اختيارات ويژه 
در اين صنعت مي تواند نقش آفرينی کند وباتشکيل اين ستاد ، زمينه 

تحرک در صنايع وابسته به فولاد و به تبع آن دستيابی به اهداف کلان 
اقتصادی همچون اشتغالزائي را سرعت بخشيد و اهداف پيش بيني 

شده  در حوزه معدن و صنايع معدنی محقق شوند.
اميداست با تشکيل ستاد زنجيره ارزش صنعت فولاد با حضور فعال 
همه تشکل های تخصصی بخش فولادی کشور به نياز دست 

اندرکاران پاسخ دهد.

مديريت اثربخش براي طرح جامع فوالدکشور

ffective management for the country's 
comprehensive steel plan

پيشبرد سياست های کلان اقتصادی ، سياسی ،فرهنگی و اجتماعی 
و ساماندهی و رفع موانع موجود در مسير توسعه و توانمندسازی 
زنجيره ارزش فولاد و همچنين بررسی تشريح علل عدم وجود 
توازنها در طرح جامع فولا د کشور، ضرورت ايجادستاد سياستگذاری 
زنجيره فولاد  بيش از بيش احساس می شود . و لازم است ستاد 

سياست گذاری زنجيره فولاد با اهداف زير تشکيل شود:

  سياست گذاری به منظور  تکميل زنجيره ارزش صنعت فولاد کشور؛ 
منطبق با طرح جامع فولاد در افق 1404

  تعيين اولويت های سرمايه گذاری بر حسب نياز کشور ؛باتوجه به 
اهداف صادراتی  وهدايت سرمايه گذاران به سمت تکميل زنجيره 

ارزش فولاد.
  اتخاذ  تصميمات استراتژيک متمرکز و يکپارچه در طول زنجيره فولاد. 

  اجرايی نمودن سهمی از برنامه  جايگزين معدن و صنايع معدنی به 
جای نفت  درطول زنجيره ارزش فولاد؛  منطبق باسندچشم 

اندازافق1404

  جلوگيری از صدور مجوزهای  بی رويه وموازنه سازی زنجيره 
ارزش؛ از معدن  تا محصول نهائی 

  تعيين تکليف طرح هاي دردست اقدام وهمچنين مشخص نمودن 
وضعيت مجوزهای راکد و غير اقتصادی ورفع موانع موجود.  

  سياست گذاری برای بومی سازی محصولات مورد نياز. 

   سياست گذاری برای تأمين مواد اوليه مورد نياز زنجيره فولاد؛براي 
توليد محصولات باارزش افزوده بالا؛ باتوجه به برنامههای راهبردي 

اهداف صادراتي کشور؛منطبق باطرح جامع فولادکشور.   

   سياست گذاری برای کنترل و تنظيم )بازار، وضع عوارض صادراتی 
و افزا يش يا کاهش ميزان حقوق ورودی کالاها و مواد اوليه، 

جلوگيری از خام فروشی مواد اوليه(

  سياست گذاری برای تأمين منابع مالی مورد نياز طرح های در دست 
اجرا و طرح های در حال بهره برداری.

   سياست گذاری برای استفاده بهينه از منابع موجود و نوسازی 
صنايع انرژی بر زنجيره فولاد .

اميد است که با تشکيل  اين ستاد، طرح جامع فولاد کشور؛به چرخه 
موازنه حياتی خود برگشته و توليد 55 ميليون تن فولاد با اهداف ذيل 

محقق شود:
  مديريت اثربخش  وکارآمد برای تحقق اهداف طرح جامع فولاد کشور

  پشتيبانی از ازتقای بهره وری ورقابت پذيری صنعت فولاد کشور

  توسعه بومی سازی صنعت فولاد کشور

توسعه  يك"سندملي  به  فولاد؛  جامع  لذابايدطرح 
ای"تبديل شده؛ تا دستيابی به توليد 55ميليون تن فولاد 
محقق شود.راه اندازی کارگروهای مرتبط با فولاد در 
ستاد زنجيره فولاد و برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
دراين حوزه  از راه هکارهاي استانداردسازی عملکرد 
در رسيدن به اهداف ارزش آفرين در صنعت فولادباشد.

The need to revive the steel chain special power

امروزه بيش از بيش خلاء ستاد زنجيره ارزش صنعت 
فولاد با اختيارات ويژه به منظور  متوازن سازي سرمايه 
گذاري درزنجيره فولاد وجود دارد و ضرورت  تشکيل 
اين  ستاد براي همه برنامه ريزان قابل لمس؛ بوده 
تا به ثبات تصميم در سياست هاي کاري خوددر سند 
چشم انداز افق 1404 که رسيدن به ظرفيت توليد 55 
ميليون تن فولاد يکي از اهداف بلند کشور مي باشد و مي 
بايستي تمام تلاش ها در تکميل وبرآورد نياز هاي اين 
زنجيره در رشته فعاليت هاي  اکتشاف، استخراج ،کانه 
آرايي ، توليد کنسانتره، گندله،آهن اسفنجي و شمش 
فولادي متمرکز گردد وکوچکترين گلوگاه در تکميل اين  
طرح ها خسارات جبران ناپذيري در بر خواهد داشت.

پيشبرد سياست های کلان اقتصادی ، سياسی ،فرهنگی 
و اجتماعی و ساماندهی و رفع موانع موجود در مسير 
توسعه و توانمندسازی زنجيره ارزش فولاد و همچنين 
بررسی تشريح علل عدم وجود توازنها در طرح جامع 
سياستگذاری  ايجادستاد  ضرورت  کشور،  د  فولا 
. شود  می  احساس  بيش  از  بيش  فولاد   زنجيره 

It is necessary to advance macroeconomic, 
political, cultural and social policies and to organize 
and remove existing obstacles to development. 
the empowerment of the steel value chain, as 
well as the study of the reasons for the lack of 
balances in the country's comprehensive steel 
plan, must be done.  It is more than necessary 
to establish a steel chain policy headquarters

           مهندس يزدی زاده- مديرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
با شنيدن کلمه مادر معنايی همچون ايثار ، دلسوزی 
و تعهد به ذهن متبادل می شود چرا که مادر با عشق 
و علاقه خاصی فرزندان خويش را پرورش می دهد و 
برای رشد و تعالی آنها از هيچ تلاشی حتی در سخت 
ترين شرايط دريغ نمی ورزد . حال صحبت از مادری 
است به گستره ايران زمين... مادری از جنس فولاد 
که فرزندان پولادينی را در دامان خود پرورش داده 
است در جای جای ايران زمين نامی نيک از خود 
تا ابد به يادگار گذاشته است ، فرزندانی پويا و خلاق 
که در حيات صنعتی کشور همچون قلبی تپنده هر 
روز با تکيه بر آموخته های مادر خويش برای رشد و 
شکوفايی بيشتر  کشور تلاش می کنند. چرا که فرزند 

آيينه خانواده خود است .
يکی از آرمان های   بزرگ ايرانيان داشتن صنعت 
ذوب آهن بود. به دليل مشکلاتی که بلوک شرق و 
غرب با ايران داشتند حاضر به ارائه اين تکنولوژی 
به کشورمان نبودند اما در نهايت قرار داد احداث 
ذوب آهن اصفهان در سال 1344 با   شوروی سابق 
منعقد   و در سال 1346 کلنگ اين شرکت عظيم توليد 
فولاد در اصفهان زده شد. احداث ذوب آهن در آن 
زمان و تحت شرايط حاکم بر آن دوران ، بزرگترين 
پروژه صنعتی در کشور بود که ظرف مدت چهار 
سال کلنگ زنی شد و در سال 1350 اولين بهره 
برداری از کوره بلند شماره يک ذوب آهن انجام 
گرفت وآرزوی ملی ايرانيان محقق شد. ذوب آهن 
اصفهان چشم همگان را به صنعت فولاد روشن کرد 
. اين مهم به واقع شاهکار بزرگی برای صنعت فولاد 
کشور به شمار می رود که در اذهان مردم ايران زمين 
تا هميشه جاودانه است.  با احداث ذوب آهن ،استان 
اصفهان محور توليد فولاد ايران ، قرار گرفت. گزينش 
اصفهان به اين علت بود که اين استان در مرکز کشور 

قرار داشت و با آسيب های مرزی کمتری مواجه بود و 
همچنين قرار گيری آن در کنار معادن  و  قرار گيری در 
جوار رودخانه زاينده روداز ساير مزيت های آن بود.
علاوه بر اين مزايا ، اصفهان شهر صنعتگران ماهر و 
زبردستی است که در زمينه های مختلف نقش آفرين 

بودند و تاريخ گواه اين موضوع است . 
روس  کارشناسان  آهن  ذوب  ساخت  زمان  در 
هم حضور داشتند اما محور اصلی کار در اختيار 
صنعتگران ،کارگران ماهر و متخصصين و کارشناسان 
و مهندسين ايرانی بود که با احداث اين شرکت خدمات 
بسياری را به ديگر صنايع کشور ارايه داد . ذوب آهن 
،دنيای ايرانيان را تغيير داد نه تنها به خاطر توليد 
فولاد ناب که در احداث پل ها و ساختمان های حجيم 
و مقاوم به کار گرفته شد ، بلکه به خاطر اينکه به ما 
آموخت می توان بزرگ انديشيد و آرزوهای بزرگ 
داشت.  ذوب آهن اصفهان را فقط يک کارخانه نبينيم 
که سرمايه گذار و سهام دار دارد، فولاد توليد می کند، 
کارگر و بدهکار و طلبکار و مصرف کننده و راضی و 
ناراضی دارد؛ همه اينها را دارد اما محدود به مناسبات 
توليدی نيست. احداث ذوب آهن يک اتفاق بزرگ 
در يک بزنگاه تاريخی بود که مسير توسعه صنعتی 
ايران را هموار تر کرد. اگر برای هر کارخانه و بنگاه 
اقتصادی بشود  نقش و وظايفی تعريف کرد، ذوب 
آهن اصفهان به وظايف ملی و مسئوليت اجتماعی 
خودش عمل کرده است. توسعه خطوط راه آهن در 
سراسر کشور، رشد شهرسازی و حتی احداث کارخانه 
های فولادی در سراسر کشور همگی به مدد تجربه 
و دانش کارکنان و محصولات ذوب آهن اصفهان 
ممکن شده است. آيا به   نيروگاه بوشهر نگاه کرده 
ايد؟ به برج ميلاد چطور؟ استحکام اسکلت همه 
آنها مديون ذوب آهن اصفهان است. ذوب آهن 
اصفهان اکنون به عنوان يک برند ملی داستانی دارد 
که نبايد در سينه ها بماند. اين داستان را بايد برای 
نسل های جديد بازگو کرد. اميد است همانطور که 
اين مجتمع عظيم صنعتی با توليد ريل ، مانع از باز 
ايستادن قطار توسعه ايران شد ، شاهد توسعه بيش از 
پيش ذوب آهن باشيم و اين برند مهم صنعت کشور 
همچنان بر تارک صنعت کشور بدرخشد . روز صنعت 
و معدن را گرامی می داريم و برای صنعت اين کشور 
که پشتوانه محکمی همچون بازوان توانمند کارگران 
ايرانی را دارد ، روزهای بهاری را آروز می کنيم .

"نور، حقيقت است و تاريیک بر ساخته؛  "نور، حقيقت است و تاريیک بر ساخته؛  
رد روشن گام های ما تا هميشه ها..."رد روشن گام های ما تا هميشه ها..."
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 فوالد در خدمت اقتصاد ملی
Steel serves the national economy

تقسیم سود 80 درصدی میان سهامداران شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

اقتصاد ایران در سال 99 بیش از هر زمان دیگری به توسعه و پیشرفت نیاز 
دارد. فشار تحریم ها، موانع داخلی و هیچ عامل دیگری نباید در مقابل تحقق 
یران با برخورداری  نیاز اساسی کشور، یعنی جهش تولید بایستد. اقتصاد ا
400 میلیون نفری  ز نیروهای جوان و تحصیل کرده، دسترسی به بازار  ا
منطقه، وجود پتانسیل های درونی، مانند معادن، و وجود راه های استراتژیک 
لبته فشارهای خصمانۀ آمریکا در سه سال  ر گیرد. ا نباید در دام رکود قرا
یران منفی شود، ولی  اخیر سبب شد رشد اقتصادی در کارنامۀ اقتصادی ا
بدنۀ تولید و صنعت کشور همچنان استوار است و به راهش ادامه می دهد 
یران است.  تفاقًا همین ایستادگی نماد میزان زیاد تاب آوری اقتصاد ا و ا
یران، اشتغال و معیشت مردم است، باید برای  اگر مسئلۀ امروز جامعۀ ا
رفع دغدغه های عمومی، مسیر توسعۀ اقتصاد ملی را تسهیل کرد. هیچ 
کشوری بدون افزایش قدرت، در رشد یا افزایش تولید ناخالص داخلی 
این موضوع و شرایط موجود، در  با درک  موفق نمی شود و خوشبختانه 
یران نیز شعار »جهش تولید« در پیشانی استراتژی های اقتصادی  اقتصاد ا
ر گرفته تا نیاز مهم ایجاد اشتغال و ثروت در کشور محقق شود. و ملی قرا

صنایع کشور به کدام سمت می روند؟
ین شعار،  ا با  و  تژی اصلی پیش روی کشور است  استرا تولید«  »جهش 
را  توسعه  به  رو  مسیری  باید  که  نند  می دا تولیدی  و  بخش های صنعتی 
نه در  رد. متأسفا لبته وضعیت کنونی با نقطۀ مطلوب فاصله دا طی کنند. ا
قتصاد کشور منفی بوده و صندوق  قعی ا سه سال گذشته، رشد بخش وا
لمللی پول پیش بینی کرده این روند تا پایان سال 99 در اقتصاد ایران  بین ا
ادامه یابد و رشد اقتصادی به 5- درصد برسد. از منظر علمی، اقتصاد ایران 
در دورۀ رکود تورمی قرار گرفته و آنچه در این دورۀ زمانی نیاز کشور است 
لبته با  لادستی است. ا سرمایه گذاری های جدید و توسعۀ صنایع مولد و با
لًا با  توجه به فراگیری بیماری کرونا و فشار ناشی از تحریم ها، دولت احتما
ر میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود. پیش بینی مرکز  140 هزا
ر میلیارد تومان  185 هزا پژوهش های مجلس برای کسری بودجه عدد 
36 درصد رسیده و این  است. در کنار آن، تورم هم در بخش تولید به 7/
رقم اثر تسهیلات پرداختی بانک ها را نیز کم کرده است. بنابر گزارش بانک 
مرکزی، طی 12ماهۀ سال 1398 معادل 975 هزار میلیارد تومان تسهیلات 
از سوی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص داده  شده که در 
مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل، 26 درصد رشد داشته است؛ درحالی که 
 36 رشد نقدینگی در این سال بیش از 31 درصد، تورم تولیدکننده معادل 7/
36 درصد اعلام  شده؛ بنابراین میزان  درصد و تورم مصرف کننده معادل 5/
پرداخت تسهیلات مالی بانک ها به نرخ ثابت، نسبت به سال قبل حدود 10/5 
درصد کاهش یافته است. علی رغم کاهش رشد 7 درصدی تولید ناخالص 
ناخالص  تولید  به  بانک ها  پرداختی  تسهیلات  نسبت   ،98 سال  در  ملی 
39 درصد تولید ناخالص ملی  40 درصد در سال قبل به 6/ ملی از حدود 8/
در سال مذکور نیز کاهش  یافته است. این وضعیت نشان می دهد صنعت 
کشور، باوجود پتانسیل های قابل توجه، نیاز به حمایت های جدی و اساسی 
لبته نکتۀ قابل تأمل در مورد وضعیت تولید و صنایع کشور مربوط  رد. ا دا
به تاب آوری صنایع است. صنایع با وجود تحریم ها و فشارهای مالی طی 
ند وضعیت اشتغال کشور  ده ا ند و اجازه ندا یستادگی کرده ا دو سال گذشته ا
با بحران مواجه شود و همچنان نیز می توان به افق های جدید امیدوار بود.

رفع موانع تولید برای فوالد و صنایع باالدستی
یران  شاید یکی از مهم ترین موضوعاتی که در یک دهۀ گذشته در اقتصاد ا
مطرح شده موضوع شیوۀ حمایت از صنایع است. برخی اقتصاددانان معتقدند 
حمایت از صنایع به معنای تزریق منابع به آن هاست؛ یعنی حمایت از صنعت 
نند. گروه دوم بر این اعتقادند که  را تنها در قالب موضوعات مالی می دا
صنایع بیش از منابع مالی، به رفع موانع تولیدی نیازمندند. شاید یک دهه 
قبل هرکدام از این راهکارها می توانست به صورت جداگانه مؤثر باشد، ولی 
امروز و در میانۀ تحریم ها، صنایع نیازمند حمایت مالی و ساختاری شده اند. 
لبته رفع انواع موانع تولید، مانند تسهیل شرایط تأمین اجتماعی، مالیاتی،  ا
گمرکی و بانکی به نفع تولید و اشتغاِل بیشتر برای کشور، مقدم بر هر عملی 
است. دولت در این مقطع زمانی که فشارهای ناشی از تحریم ها بر دوش 
صنایع سنگینی می کند، باید به تغییر روندها و رویه ها بیندیشد؛ مخصوصًا 
این که تغییر این شرایط نه نیازمند تأمین منابع است و نه به شرایط آن سوی 
مرزها و تحریم ها وابستگی دارد. نمونۀ آشکار این موضوع کاهش 48 
درصدی میزان صادرات کالایی کشور در فصل بهار است. کرونا و تحریم ها 
دلیل غالب بوده، ولی موانع صادرات نیز نقش کمی نداشته است. در این 
موقعیت، جهش تولید، ایجاد اشتغال و کمک به معیشت مردم درگرو رفع 
موانع تولید قرار دارد. از منظر اقتصاد کلان، موقعیت صنعت فولاد با موقعیت 
دیگر صنایع کشور متفاوت نیست. البته فشار تحریم ها بر این صنایع به شدت 
سنگین شده و یک نمونۀ آن اقدامات خزانه داری آمریکاست که می کوشد با 
شناسایی روندهای مالی، هر شخص و شرکتی را که با صنعت فولاد ایران در 
رتباط است زمین گیر کند. بااین حال مسیر توسعه در این بخش نه متوقف   ا
شده و نه می توان آن را متوقف کرد. رسالت صنعت فولاد امروز کمک به 
افزایش رشد اقتصادی، حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چرخ های اقتصاد 
ملی است و از این منظر، دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.

فوالد چه کرد و چه می کند؟
توسعه ی صنعت فولاد کشور در دورانی صورت می گیرد که از هر نظر موقعیت 
اقتصاد ملی حساس است؛ هم کرونا روندها و رفتارها را تغییر داده و هم 

ین مقطع زمانی چندین  ما در ا م روی  هم تلنبار می شود. ا تحریم ها مدا
ز  رنامه ی صنعت فولاد کشور ثبت  شده است. یکی ا دستاورد بزرگ در کا
تژیک ترین آن ها مشارکت قابل تحسین صنعت فولاد در  مهم ترین و استرا
راه اندازی خط لوله ی انتقال نفت گوره به جاسک است. برای اولین بار در 
تاریخ اقتصاد کشور، لوله های فولادی مناسب برای انتقال نفت ترش در کشور 
قدام موجب  به کمک فولاد مبارکه و فولاد اکسین تولید شده است. همین ا
صرفه جویی چندین میلیون دلاری در کشور شده و علاوه بر آن، صنعت فولاد 
نده  ز نظر فناوری تولید و تجربه ی ساخت، چندین گام به پیش را ا نیز ا ر
است. هم زمان، راه اندازی ابر پروژه نورد گرم شماری 2 نیز موفقیت بزرگ 
دیگری است که در کارنامه ی فولاد مبارکه و اساسًا صنعت فولاد کشور به 
ثبت رسیده است. این اقدام »پویش تولید، تداوم و امید« برای فولاد مبارکه 
است. با راه اندازی ابر پروژه نورد گرم شماره 2 ظرفیت تولید کلاف گرم در 
فولاد مبارکه به 7.2 میلیون تن  خواهد رسید و بر این اساس نه تنها از واردات 
بی نیاز خواهیم شد، بلکه امکان صادرات نیز خواهیم یافت. همین امروز 
ز ورق های موردنیاز صنایع خودروسازی، صنایع نفت و گاز و  نیز بخشی ا
لوله سازی و لوازم خانگی در داخل تولید می شود. همچنین هم زمان با افتتاح 
نورد گرم شماره 2، اشتغال قابل توجهی برای جوانان کشور ایجاد می َشود. 
خوشبختانه صنعت فولاد، به خصوص فولاد مبارکه، با قدرت مسیر توسعه 
مه می دهد و نمونه ی بارز آن رشد سود عملیاتی فولاد مبارکه است  دا ا ا ر
که در سال گذشته به رقم قابل توجه 62 درصد رسید. سال گذشته فروش 
صادراتی فولاد هم رشد 146 درصدی داشت و میزان فروش وزنی فولاد نیز 
ه بود و به رقم 6 میلیون و 130 هزار تن رسید. در  با رشد 5 درصدی همرا
فرودین ماه امسال هم میزان فروش فولاد 11 درصد رشد کرد و حتی عملکرد 
سهام فولاد با بازدهی بیش از 240درصدی در سال جاری همراه بوده است. 
ز مهم ترین  قتصاد، رونق تولید و بهبود وضعیت صنایع به یکی ا مروز ا ا
موضوعات کشور بدل شده و باید تمام الزامات برای تحقق اهداف بالادستی و 
دست یابی به جهش تولید رعایت شود. اقتصاد ایران زمانی از دام رکود خارج 
می شود که صنایع مهمی مانند فولاد مسیر رشد و توسعه را در پیش گیرند و 
به عنوان پیش ران اقتصاد ملی با قدرت،کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با حضور دکتر قائمی راد 
نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بعنوان رییس مجمع و انتخاب هیات 
رییسه مجمع، رسمیت یافت.برگزاری مجمع با توجه به شرایط حاضر بر جامعه و وجود 
ویروس کرونا با حضور رسمی و آنلاین مجموع 91 درصد سهامداران شکل گرفت.در این 
مراسم گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی منتهی به سال 1398 توسط 
مهندس کلانتری مدیرعامل شرکت ارایه شد.مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی 
صبانور از مراحل شکل گیری مجتمع سخن گفت و اظهار داشت: شرکت توسعه معدنی 
و صنعتی صبانور در سال 76 با سرمایه اولیه 500 میلیون ریال تاسیس و در سال 1390 با 
نماد »کنور« وارد بازار فرابورس و در سال 1393 وارد بازار دوم فرابورس تهران شد. شرکت 
صبانور در حال حاضر با یکسری تولید سنگ آهن و کنسانتره جزو ردیف دهم شرکت های 
برتر بورس و تولیدکننده محصولات مذکور در غرب، شمالغرب کشور می باشد. موضوع 
اصلی فعالیت شرکت اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ آهن، کنسانتره و فرآوری سنگ 
آهن، کنسانتره و گندله و تکمیل زنجیزه ارزش افزوده برای رسیدن به محصولات فولادی 
و سایر عناصر فلزی می باشد.ترکیب سهامداران شرکت شامل: 85 درصد شرکت سرمایه 
گذاری توسعه معادن و فلزات، 25 صدم درصد موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان 
و عشایر، 85صدم درصد شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و 
13 درصد سایر سهامداران می باشد.همچنین باید متذکر بود؛ دکتر ایروانی رییس هیات 
مدیره و آقایان مرعشی، ممتاز و دانایی بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت هستند.مهندس 
کلانتری درخصوص روند تغییرات سرمایه شرکت گفت: روند تغییرات سرمایه شرکت از 500 
میلیون ریال در سال 76 به حدود 3 هزار میلیارد ریال در سال 95 رسیده که تا کنون تغییری 
نداشته و در سال 98 هم سه هزار میلیارد ریال سرمایه شرکت می باشد. وی معادن بهره 
برداری شرکت را شامل سه معدن باباعلی در همدان، گلالی در کردستان و معدن شهرک در 
منطقه بیجار کردستان معرفی کرد و اظهار داشت: ذخیره قطعی معدن باباعلی یازده میلیون 
تن با سقف پروانه بهره برداری 600 هزار تن در سال با سنگ مگنتی و عیار 38 درصدی 
است، معدن گلالی با ذخیره قطعی 25 میلیون تن و سقف پروانه بهره برداری 250 هزار تن 
در سال با عیار متوسط 42 درصدی سنگ مگنتی است. همچنین معدن شهرک کردستان 
با ذخیره قطعی 44 میلیون تن که بزرگترین معدن شرکت در استان کردستان است و سقف 
پروانه بهره برداری یک میلیون و 125 هزار تن در سال با عیار متوسط 47 درصدی سنگ 
مگنتی می باشد. کلانتری تاکیدکرد: به طور کلی در سه معدن شرکت 80 میلیون تن ذخیره 
قطعی و 70 میلیون تن ذخیره احتمالی و در مجموع 150 میلیون تن ذخیره سنگ آهن وجود 
دارد.وی ادامه داد: کارخانجات شرکت شامل سه کارخانه که کنسانتره کردستان با ظرفیت 
یک میلیون تن که در اواخر سال 92 فاز اول و فاز دوم اواخر سال 96 به بهره برداری رسید. 
کارخانه کنسانتره همدان با ظرفیت اسمی 600 هزار تن که آبان سال 93 به بهره برداری 
رسید. گندله همدان با ظرفیت اسمی 550 هزار تن که شهریور 95 به بهره برداری رسید. 
مدیرعامل شرکت صبانور با مرور کلی بر بازار جهانی سنگ آهن طی 20 سال گذشته اظهار 
داشت:  از سال 2000 میلادی قیمت سنگ آهن از 29 دلار آغاز و طی پنج سال به 65 دلار 
رسید و از سال 2005 تا 2008 قیمتی با جهش ناگهانی تا 197 دلار داشته است که علت 
اصلی آن رشد اقتصاد چین و افزایش تولید کارخانجات فولادی بوده است. در سال 2008 
بدلیل بحران جهانی کاهش قیمت در یکسال رخ داد و مجددا بدلیل ادامه رشد اقتصادی 
چین قیمت افزایش پیدا کرد تا در سال 2011 به 187 دلار رسید. مجدد با تغییر ریاست 
جمهوری چین و سیاست های جدیدی که اتخاذ شد بحث ساخت و ساز کاهش و عرضه 
سنگ آهن افزایش یافت که این دو علت منجر به کاهش قیمت در سال 2011 تا 2015  به 
حداقل خود یعنی به 41 دلار رسید. این قیمت کمترین قیمت طی چندسال گذشته بود. در 
ادامه بدلیل افزایش مقدار کمی از رشد اقتصادی چین همچنین بحث جنگ تجاری میان 
آمریکا و چین که سبب شد دولت چین کمک به ساخت و ساز بیشتر داشته باشد و در عین 
حال کاهش عرضه سنگ آهن بدلیل بحث واله برزیل، نهایتا منجر به افزایش قیمت شد. 
در حال حاضر قیمت سنگ آهن به صد دلار افزایش پیدا کرده است. پیش بینی متخصصان 
حاکی ست؛ در سال آینده قیمت سنگ آهن به ثبات می رسد اما بین قیمت 85 تا 100 دلار 
نوسان خواهد داشت. وی ادامه داد: قیمت داخلی سنگ آهن بر مبنای شمش خوزستان 
تعریف شده است. از سال 90 شمش خوزستان از حدود 720 هزار تومان تا اردیبهشت 
سال 98 به 4 میلیون و 700 هزار تومان رسید که 23 و نیم درصد آن گندله و 16 درصدش 
کنسانتره می باشد. در گندله از 169 هزار تومان به میانگین قیمتی حدود 940 هزار تومان در 
سال 98 رسیدیم و در حال حاضر در اردیبهشت ماه 99 به قیمت 111 هزار تومان رسیدیم.

در بحث کنسانتره نیز از قیمت 115 هزار تومان به متوسط قیمت 640 هزار تومان رسیدیم 
که در اردیبهشت سال 99 به 750 هزار تومان رسیدیم. 

رکورد تولید 2میلیون تن سنگ آهن دانه بندی در سال 98
مهندس کلانتری به محصولات تولیدی شرکت پرداخت و به تولید سنگ آهن دانه بندی 
اشاره کرد و گفت: ما در سال 95 یک میلیون و 128 هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولید 
کردیم که به مرور زمان به رکورد تولید 2 میلیون تن در سال 98 رسیدیم این رقم نسبت 
به سال گذشته 16 درصد افزایش داشت که نشان از عملکرد خوب شرکت زیرمجموعه 
استخراج مان »شرکت معدن کار« بود که صبانور در عملکرد تولید سالیانه اش ذکر کرده 
است.در کنسانتره از 711 هزار تن به یک میلیون و 165 هزار تن رسیدیم و نسبت به سال 
گذشته 4 درصد افزایش داشتیم. در تولید گندله نیز از 11 هزار تن به 468 هزار تن رسیدیم 

که در این تولید نیز حدود 45 درصد افزایش داشتیم.
افزایش 87 درصدی فروش در سال 98 

وی با اشاره به فروش محصولات شرکت افزود: در سال 95 حدود 187 میلیارد تومان فروش 
داشتیم که در سال 98 به 765 میلیارد تومان رسیدو باید تاکید کرد نسبت به سال 97 به میزان 
87درصد افزایش فروش داشتیم. این فروش تقسیم می شود بین فروش کنسانتره که 365 
میلیارد تومان است و نسبت به سال قبل 72 درصد افزایش داشت و نیز در فروش گندله از 
45 میلیارد تومان به حدود 400 میلیارد تومان بدلیل افزایش تولید، افزایش داشته است 

یعنی 35 درصد در میزان تولید و صددرصد در مبلغ فروش این محصول رشد داشتیم.
سوددهی شرکت مبلغ قابل توجهی است

مدیرعامل شرکت در خصوص وضعیت سوددهی شرکت گفت: سوددهی شرکت مبلغ قابل 
توجهی است از 52 میلیارد تومان به 460 میلیارد تومان رسیده است. از سال گذشته که 133 
میلیارد تومان سود بوده و امسال ما حتی در بودجه 300 میلیارد تومان دیده بودیم که نسبت 
به بودجه هم 60درصد افزایش داشتیم. 460 میلیارد تومان فروش شرکت بوده است و 244 
درصد رشد نسبت به سال گذشته داشتیم.وی برای سهامداران روند مقایسه ای قیمت 
سهام شرکت های مشابه را ذکر کرد و قیمت سهام شرکت هایی همچون گل گهر و چادرملو 
از خردادماه سال 98 را اعلام کرد و ادامه داد: اگر قیمت های خردادماه سال 98 را ملاحظه کنید 
متوجه می شوید که قیمت صبانور 552 تومان، چادرملو 452 تومان و گل گهر 725 تومان 
بوده که تا آخر سال قیمت ما از مبلغ مذکور به 2100 تومان رسیده و دو شرکت فوق الذکر 
تقریبا به 1100 تومان رسیده است یعنی افزایش قیمت ما 5 برابر شده اما آن شرکت ها 3 
برابر رشد داشته است. مهندس کلانتری سپس به مشکلات عمده شرکت پرداخت و افزود: 
کمبود آب در کارخانه کنسانتره شهرک، کمبود خوراک در کارخانه کنسانتره همدان، مشکلات 
نقدینگی ارزی جهت تامین مالی پروژه ها و طرح های توسعه ای، وجود معارضین محلی 
و دولتی در اطراف سایت ها، مشکلات مالیاتی و بیمه ای سنوات گذشته، مشکلات مربوط 
به صادرات محصولات تولیدی، مشکلات مربوط به سد باطله و باطله های کارخانجات 
کنسانتره، از جمله مشکلات عمده شرکت محسوب می شوند. همچنین به اقدامات مهمی 
که در سال گذشته انجام شده پرداخت و اظهار داشت: مهمترین پروژه، اجرای پروژه گندله 
یک میلیون تنی کردستان با بروزآوری قرارداد با شرکت چینی cmepc جهت تامین ماشین 
آلات و تجهیزات خطوط تولیدی به ارزش 18 میلیون دلار و ثبت سفارش ورود تجهیزات و 
ماشین آلات موضوع قرارداد بصورت خط تولید یکپارچه است. به ظرفیت رساندن کارخانه 
گندله سازی همدان در سال گذشته بود که تقریبا 550 هزار تن نزدیک به ظرفیت رسیده 
و به ظرفیت کامل نیز خواهد رسید. مشارکت با گروه صنعتی زرین در حوزه سرب و روی و 
تاسیس شرکت توسعه معادن زرین صبا جهت ادامه اکتشافات پهناور کرمان که در همین 
حوزه بود و بحث استخراج و در نهایت برنامه ریزی جهت احداث کارخانه فرآوری تولید 

شمش و روی در استان کرمان.
و نیز به ظرفیت رسانی واحد فلوتاسیون کنسانتره همدان. انجام اقدامات لازم در خصوص 
حل مشکلات بیمه ای و مالیاتی شرکت، تخلیه و بهسازی استخرهای باطله در مجتمع 
شهرک کردستان، انجام اقدامات در خصوص توسعه فضای سبز کارخانجات، انجام 
مسوولیت پذیری اجتماعی و توسعه پایدار و توجه به محیط زیست. وی در ادامه اهم فعالیت 
های HSEE را برشمرد؛ دریافت مجوز محیط زیست کارخانه در دست احداث گندله 
کردستان، تمدید پروانه بهره برداری کارخانه کنسانتره آهن شهرک، دریافت تخصیص 
آب کارخانه کنسانتره شهرک به میزان 311 هزار متر مکعب در سال، دریافت تخصیص آب 
کارخانه در دست احداث گندله بیجار. اخذ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست از شرکت SGS سوییس. دریافت تقدیرنامه از وزارت صمت بعنوان 
شرکت نمونه در حوزه HSEE. دریافت تقدیرنامه از اداره محیط زیست استان همدان و 
سازمان صمت بعنوان شرکت نمونه استان در حوزه HSEE. ساخت دستگاه پایش آنلاین 
محیط زیست و منتخب همایش ایده های ارزش آفرین دانشگاه تهران. مهندس کلانتری 
در خصوص عملکرد آموزشی نیز افزود: مجموعا 103 دوره و سمینار آموزشی توسط 

واحد آموزش شرکت برگزار گردید. از مجموع دوره های برگزار شده 45درصد دوره های 
تخصصی، 26درصد مدیریتی، 12درصد در زمینه HSE ، 9 درصد در زمینه مدیریت 
کیفیت و 8 درصد عمومی می باشند. وی در پایان برنامه ها و اهداف کلی سال 99 را برشمرد 
و گفت: تامین مالی پروژه گندله سازی کردستان، اجرای پروژه اصلاح مدار خردایش در 
کارخانجات کنسانتره با دستگاه HPGR به منظور افزایش کمی کنسانتره تولیدی . اجرای 
پروژه فیلتر پرس در مجتمع کردستان به منظور صرفه جویی و رفع مشکلات کمبود آب، 
انجام اکتشافات در محدوده های ثبتی فعلی معادن شرکت. افزایش سودآوری از طریق 
کاهش هزینه های عملیاتی و کسب حداکثری ارزش افزوده فروش محصولات، توسعه سبد 
محصولات تولیدی شرکت و گسترش جغرافیایی معادن از جمله سرب، روی، طلا و مس، 
افزایش ظرفیت پروانه های بهره برداری معادن شرکت. نیل به ظرفیت اسمی کارخانجات 
و معادن از طریق مهندسی مجدد فرآیند و خرید ماشین آ لات معدنی و تجهیز خطوط 
تولید کارخانجات از جمله برنامه های شرکت است. پس از ارایه گزارش تفصیلی مهندس 
کلانتری، مجمع  به پرسش و پاسخ در این حوزه پرداخت و سپس در ادامه مراسم به استماع 
گزارش بازرس مستقل و حسابرس قانونی شرکت پرداخته شد. در این گزارش مطرح شد؛ 
مالیات های عملکرد و ارزش افزوده سنوات 93 الی 96 شرکت اصلی که توسط سازمان 
امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته جمعا حدود 184 میلیارد ریال بیش از مبالغ مندرج در 
صورت های مالی بوده که با توجه به اعتراض و عدم قبول آن از سوی شرکت حسب مورد 
منجر به صدور رسیدگی مجدد و یا مطرح کردن موضوع در هیات های حل اختلافات مالیاتی 
گردیده که تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است. همچنین با توجه به موارد مندرج در 
یادداشت توضیحی صورت های مالی برگ تشخیص مالیاتی عملکرد سال 97 به شرکت 
اصلی ابلاغ نشده و از بابت مالیات عملکرد سال مذبور و سال مالی مورد رسیدگی با عنایت 
به پروانه بهره برداری و استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های 
مستقیم، ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است با توجه به مراتب فوق و بدلیل عدم 
دسترسی به مستندات لازم تعیین اثرات ناشی از موارد فوق برای صورت های مالی منوط 
به اظهار نظر مقامات ذی صلاح خواهد بود.رییس مجمع در این خصوص تکلیف به ذخیره 

اعلام کرد و بر پیگیری مالیاتی شرکت تاکید نمود.
در ادامه گزارش اظهارنظر مشروط مطرح شد؛ به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد 
مندرج در بند 4 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند5، صورت های 
مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در تاریخ 
29 اسفندماه 98 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی 
منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به 
نحو مطلوب نشان می دهد. سپس تاکید بر مطلب خاص شد؛ اظهار نظر این موسسه 
بر اثر مفاد بندهای 1-7 الی 2-7 ذیل مشروط نشده است. 1-7 در سنوات قبل، شرکت 
اصلی و شرکت های گروه اقدام به شناسایی مبلغ 149 میلیارد ریال )سهم شرکت اصلی 
93 میلیارد ریال( تعدیلات سنواتی ناشی از برگ مطالبه صادره توسط سازمان تامین 
اجتماعی در ارتباط با سالهای 1388 الی 1392 نموده اند، که مورد اعتراض شرکت های 
مربوطه قرار گرفته و متعاقبا رای هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور 
توقف پرداخت بدهی صادر گردیده است. همچنین از طرف دیگر به موجب برگ اعلام 
بدهی به شرکت اصلی و شرکت فرعی )ذوب آهن غرب کشور( سازمان تامین اجتماعی 
مبلغ 137 میلیارد ریال )سهم اصلی 128 میلیارد ریال( بابت بدهی سالهای 1389 الی 
1392 و 1394 الی 1396 مطالبه نموده که با عنایت به تامین مبلغ 28 میلیارد ریال از 
مبلغ مذکور از طریق سپرده بیمه شرکت های فرعی مابفی مورد اعتراض قرار گرفته 
است. با توجه به مراتب فوق، تعیین مبلغ قطعی بدهی احتمالی و یا میزان حق بیمه 
قابل برگشت از سوی سازمان مذکور، منوط به نتیجه بررسی و اظهار نظر سازمان تامین 

اجتماعی خواهد بود.
دستور مجمع در این بند، پیگیری تا حصول نتیجه اعلام شد و در ادامه بند 2-7 قرائت 
شد؛ با توجه به نبود سازوکارهای مشخص و از پیش تعیین شده، اطلاعات مشروحه 
در یادداشت توضیحی 35 صورت های مالی در خصوص وضعیت مالی شرکت از نظر 
ساختار و شیوه های مدیریت سرمایه و ریسک و تحلیل آنها، بر پایه تفسیر مدیریت، ارایه 
گردیده است. رییس مجمع در این خصوص اظهار داشت: شناسایی ریسک در شرکت 
ها وجود دارد اما بعنوان تکلیف اعلام کرد بصورت مستمر مستندسازی فرآیندها از مرحله 
شناخت، ارزیابی و تا مرحله مدیریت ریسک در شرکت انجام گردد. در پی این تعیین 
تکلیف، گزارش بازرس مستقل و حسابرس قانونی در مورد سایراطلاعات مطرح شد؛ 
مسوولیت »سایر اطلاعات« با هیات مدیره شرکت است. »سایر اطلاعات« شامل اطلاعات 
موجود در گزارش تفسیری مدیریت است اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت های 

مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به »سایر اطلاعات« نیست و نسبت به آن هیچ گونه 
اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسوولیت این 
موسسه مطالعه »سایر اطلاعات« بمنظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت 
های مالی با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. 
در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات 
وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همان طور که در بخش »مبانی اظهار نظر 
مشروط« در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ ترازنامه ، به استثنای آثار موارد مندرج 
در بند 4 و همچنین آثار احتمالی بند 5 نکته قابل گزارش دیگری وجود نداشته است. 
همچنین در ادامه گزارش، پیگیری های شرکت جهت انجام تکلیف مقرر در مجمع 
عمومی مورخ 98/3/13 صاحبان سهام در خصوص قطعی نمودن وضعیت مالیاتهای 
عملکرد و ارزش افزوده و رعایت الزامات مقرر در سازمان بورس و اوراق بهادار منجر به 
نتیجه قطعی نگردیده است. و نیز؛ معاملات مندرج در یادداشته توضیحی 37، بعنوان 
کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش 
انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار 
گرفته است. معاملات مذکور با رعایتت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده و کسب 
مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. نظر 
این موسسه، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در 
روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است. معاملات مزبور 
در چارچوب روابط معمولی فیمابین شرکت های گروه صورت پذیرفته است. بند12 
گزارش هیات مدیریه در مورد فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاح 
قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده 
مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده نظر این 
موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد 
و مدارک ارایه شده از جانب هیات مدیره باشد جلب نشده است. گزارش در خصوص سایر 
مسوولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس؛ ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق 
بهادار در خصوص افشای فوری تعدیلات سنواتی با اهمیت در خصوص حقوق دولتی، 
پرداخت سود سهام ظرف مدت قانونی و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده، پرداخت هر 
گونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت پس از تصویب مجمع عمومی عادی، 
ماده 28 از قانون حاکمیتی شرکت مبنی بر فروش سهام شرکت اصلی ظرف مدت یکسال 
از تاریخ تصویب درآمد مذبور رعایت نشده است. در بندهای آخرین گزارش مذبور مطرح 
شد؛ در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب 
سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است 
. بر اساس بررسی های انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، 
این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر 
گزارشگری مالی طبق چارچوب فصل دوم دستور العمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان 
بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است. رییس مجمع در این خصوص بعنوان تکلیف 
مجمع اظهار داشت: ضوابط و مقررات بورس به نحو مقتضی رعایت بشود. سود سهام 
نیز تعیین تکلیف شد و در خصوص مسوولیت های اجتماعی شرکت مهندس کلانتری 
گفت: ما نیم درصد از فروش در نظر گرفته ایم که حدود 4 میلیارد تومان بوده و سه میلیارد 
آن را در ده حوزه بهداشت و ورزش، مطالعاتی، عمرانی، اشتغال، فرهنگی، آموزشی و 
اماکن مذهبی و انسان دوستانه و خرید تجهیزات فنی در روستاهای کردستان و همدان 

هزینه کرده ایم. در نهایت این مقوله نیز مورد تنفیذ قرار گرفت.
تقسیم سود 121 تومانی به ازای هرسهم میان سهامداران

در پایان با توجه به گزارش مطروحه صورت های مالی منتهی به سال 98 شرکت مورد 
تصویب قرار گرفت. و پس از آن بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 
سال 99 انتخاب شد و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز مورد تایید قرار گرفت. همچنین 
روزنامه گسترش صنعت، معدن و تجارت بعنوان روزنامه »کثیرالانتشار« شرکت تصویب 
شد. مهندس کلانتری در خصوص تقسیم سود گفت: با توجه به پروژه گندله سازی و نیاز 

به سرمایه در شرکت، هیات مدیره پیشنهاد تقسیم سود ده درصدی را اعلام می دارد. 
تقسیم  با  رابطه  در  نیز  فلزات  و  معادن  توسعه  گذاری  سرمایه  شرکت  نماینده 
سود، با حداکثر تقسیم سود با مبلغ 121 تومان به ازای هر سهم موافقت خود را 
اعلام کرد. و نهایتا بنابر رای گیری میان سهامداران تقسیم سود 80 درصدی 
اعلام شد.  121 تومان تقیم سود  ازای هر سهم  به  تایید قرار گرفت. و  مورد 
پاسارگاد  بانک  محل  از  نیز  حقیقی  سهامداران  گردید؛  اعلام  همچنین 
نمایند.  دریافت  را  خود  سهام  سود  شده  معین  تاریخ  از  زودتر  توانند  می 

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل گروه فوالد مبارکه

%80of the interest was distributed among the shareholders of Sabanvar Mining and Industrial Development Company
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ایمیدرو به مناسب روز صنعت و معدن گزارش می دهد؛
مدل توسعه ای ایمیدرو در سال "جهش تولید"؛ افزایش سرمایه 
شرکت ها با رویکرد راه اندازی طرح های توسعه معدن و صنایع 
معدنیسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( 
در راستای وظایف تعیین شده ذیِل سیاست های کلان کشور، امسال 
نیز همچون سال های گذشته با راهبری بخش معدن و صنایع معدنی، 
2.2 میلیارد دلار طرح را با مشارکت بخش خصوصی در مدار تولید قرار 
می دهد که زمینه ساز ایجاد 4 هزار شغل مستقیم در نقاط مختلف کشور 
به ویژه مناطق محروم خواهد شد. این اقدامات در حالی صورت می 
گیرد که کاهش وابستگی به نفت، انتظارات از نقش آفرینی این حوزه 
در اقتصاد ملی را بالا برده است در این میان ایمیدرو سیاست های جدید 

خود را بر مبنای کاهش ارزبری و توسعه بومی سازی قرار داده است.
علاوه بر هدفگذاری افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولید 
ناخالص داخلی و صادرات، " رونق اشتغال" از جمله عواملی محسوب 
می شود که بیش از پیش نیاز امروز کشور است. بیش از 90 درصد 
معادن کشور، در شعاع 20 کیلومتری روستاها قرار دارد. در این راستا 
ایمیدرو برنامه توسعه متوازن و محرومیت زدایي در مناطق غیر 
برخوردار )با تعریف طرح های توسعه ای( که یکی از مقوله های مهم 
کشور محسوب می شود را به همراه شرکت های معدن و صنایع معدنی 

اجرایی کرده است. 

ارزآوری و افزایش سهم اقتصاد معدن در صادرات 
غیرنفتی

از سوی دیگر قابلیت ارز آوري و توسعه صادرات غیر نفتي 
یکی دیگر از رویکردهای کلان دولت، وزارت صنعت معدن و 
تجارت و ایمیدرو به شمار می رود و در این زمینه سهم ارزش 
بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی از 20 درصد 
به 33 درصد افزایش یافته است. این جهش صادراتی موجب 
شده تا این حوزه اثرگذار در اقتصاد، قابلیت تأمین نیازهاي 
بخش گسترده اي از صنایع داخلي و کمک به استقلال صنعتی 
کشور را داشته باشد. این مهم در سایه افزایش حضور بخش 
خصوصی در اقتصاد ملی که ذیل برنامه های توسعه ای کشور 
آمده است، به عنوان یک اصل در ایمیدرو مورد توجه است که 
مشارکت این سازمان و بخش خصوصی در بسیاری از پروژه 

ها گواه این مدعا است.  

بهره برداری از 3.2 میلیارد دالر طرح در سال 98 
عملکرد کلان ایمیدرو در توسعه و تکمیل طرح های بخش 
معدن و صنایع معدنی موجب شد تا در سال 98، حدود  3.2 
میلیارد دلار طرح به بهره برداری برسد. این دستاورد در حالی 
محقق شد که کشور در وضعیت تحریم های بی سابقه قرار دارد.  

اشتغالزایی 4100 نفر در سال 99
افتتاح 2.2 میلیارد دلار طرح در سال99  با اشتغال مستقیم 4100 
نفر و 15 هزار نفر به طور غیر مستقیم هدفگذاری شده است. 
همچنین علاوه بر هدفگذاری فوق، ایمیدرو به عنوان یک سازمان 
توسعه ای بستر کمک به افتتاح یک میلیارد دلار طرح بخش 
خصوصی در سال99 را فراهم خواهد کرد. ایمیدرو همچنین در 
راستای استراتژی توانمندسازی، از 108 شهرستان کمتر توسعه 
یافته کشورمان، در 82 شهرستان سرمایه گذاری کرده است که  44 

درصد شهرستانهای کمتر توسعه یافته کشور را شامل می شود. 

توسعه اکتشافات؛ تضمینی برای جهش تولید
در حوزه اکتشاف، ایمیدرو فعالیت های اکتشافی در 41 ناحیه کمتر 
توسعه یافته را مورد توجه قرار داد که  82 درصد شهرستان های 

کمترتوسعه یافته کشور را پوشش داده است. 
تا پایان نیمه نخست سال ۹۷، ایمیدرو ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع کار 
اکتشافی انجام داده بود اما از نیمه دوم ۹۷ تا پایان سال ۹۸، معادل 
۴۰۰ هزار کیلومتر مربع به پهنه های اکتشافی افزوده شد. در حال 
حاضر کل مساحت اکتشافی ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه 
650 هزار کیلومتر مربع )65 درصد مساحت قابل اکتشاف کشور( 
است.ایمیدرو، علاوه بر این، به سبب نیازهای کشور به مواد 

معدنی، اکتشافات عمقی را در دستور کار قرار داده است.

بخش  مشارکت  با  متوسط  و  کوچک  معادن  احیای 
خصوصی 

طرح فعالسازی 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 98 با راهبری ایمیدرو و توسط شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران )از زیرمجموعه های ایمیدرو(، عملیاتی 
شد. معادن کوچک و متوسط به دلیل گستردگی )98 درصد از تعداد 
کل معادن کشور(، اشتغالزایی )85 درصد از سهم اشتغال معادن 
کشور( و تولید )65 درصد از سهم تولیدات معدنی کشور( دارای 
اهمیت هستند و می توانند در ایجاد اشتغال پایدار در بخش معدن 

و توسعه متوازن کشور نقش بسیار مهمی ایفا کنند.
با اجرای این طرح تا پایان سال گذشته، 146معدن در مناطق کمتر 
توسعه یافته احیا شده است. در ادامه اجرای برنامه های مرتبط با 
فعال سازی اینگونه معادن، احیای 200 معدن و احداث 25 واحد 
فرآوری در سال 99 هدفگذاری شده است. عملکرد تا اردیبهشت 
99 نشان نیز می دهد که بررسی 2183 معدن در قالب 375 پروژه 

انجام و اقدام کلینیکی بر روی 1058 معدن عملیاتی شده است. 

رشد تولید با مدیریت ارزی بنگاه های بزرگ معدنی و 
صنایع معدنی توسط ایمیدرو

آمارها حاکی است، میزان تولید محصولاتی همچون شمش طلا، 
آهن اسفنجی، محصولات فولادی، شمش فولاد، کنسانتره آهن 

و کاتد مس در شرکت های بزرگ، طی سال 98 نسبت به سال 97، 
رشد داشته است.

 این گزارش می افزاید، به رغم محدودیت های حاکم در داخل 
کشور )تحریم های بی سابقه( و جهان )بیماری کرونا(، طی 2 
ماهه امسال همچنان )طبق جدول( تولید شرکت های بزرگ 
ادامه دارد و خانواده معدن و صنایع معدنی محدودیت ها را به 

فرصت تبدیل کرده اند.
افزایش سرمایه شرکت ها 

با توجه به نیاز مالی شرکت های بزرگ در تعریف طرح های توسعه 
ای، ایمیدرو استراتژی افزایش سرمایه شرکت ها از محل سود 
انباشته را از سال گذشته کلید زد و 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.  
 بر این اساس 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.

برنامه رشد تولید انواع محصوالت در سال 99 
اهداف مورد توجه در سال "جهش تولید" گویای این است که تولید 
انواع محصولات در سال 99 نسبت به سال 98، روندی افزایشی 
خواهد داشت به طوری که شمش آلومینیوم 90 درصد، دانه بندی 
سنگ آهن 31 درصد، استخراج سنگ آهن 19 درصد، شمش 
طلا 17 درصد، آهن اسفنجی 13درصد و کاتد مس 12 درصد رشد 

خواهد داشت. 

اولین ها در ایمیدرو 
برنامه تولید الکترود گرافیتی به میزان 15 هزار تن برای نخستین بار در 
کشور، بهینه سازی صنعت سنگ های قمیتی و نیمه قیمتی و سنگ 
های تزئینی با تشکیل کاگروه توسعه ای این صنعت در ایمیدرو، 
افزایش استخراج مس به میزان 7 میلیون تن، افزایش استخراج سرب 

و روی به میزان 32 هزار تن در سال جاری صورت خواهد گرفت. 
راه اندازی نخستین بازارچه تخصصی سنگ های قیمتی 

و نیمه قیمتی
نخستین بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با حدود هزار و ۵۰۰ 
مترمربع مساحت و ۱۸ غرفه خردادماه امسال با حضور خداداد غریب پور 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارگ جهان نمای شهر اصفهان 
افتتاح شد. علاوه بر ارگ جهان نما ۸۰ غرفه نیز در سرای گوهر واقع در 
میدان امام )ع( به این موضوع اختصاص یافته است. قرار است بازارچه 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در پنج نقطه از کشور احداث شود که ۲ 

نقطه از آن در اصفهان است.
از سوی دیگر تفاهم نامه همکاری بین ایمیدرو و استانداری خراسان 
رضوی به منظور ایجاد بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در 
مشهد امضا شده است. از اهداف این سند علاوه بر شکل گیری بازارچه 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد، می توان به تشویق فعالان 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و هم افزایی و تسهیل ورود گوهر 

سنگ ها از افغانستان با فعال کردن پایانه مرزی دوغارون اشاره کرد.

صادرات و برنامه ریزی 3.5 میلیارد دالری
برنامه سال 99 در بخش صادرات این حوزه نیز نشان می دهد که 
صادرات 3.5 میلیارد دلاری شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو رقم 
خواهد خورد که حاکی از رشد 9 درصدی برنامه نسبت به عملکرد 

سال 98 دارد. 

بومی سازی و توسعه ساخت داخل
ایمیدرو از ابتدای سال، استراتژی بومی سازی و توسعه ساخت داخل 
را ابلاغ، 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. 

از حفظ سود شرکت ها جهت توسعه تا ارایه تسهیالت 
از طریق صندوق سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

بهبود مدیریت شرکت ها و نقش ایمیدرو در حفظ سود شرکت ها جهت 
توسعه، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق افزایش 
سرمایه صندوق بیمه معدنی  و صنایع معدنی، ایجاد زیرساخت های 
مورد نیاز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و پرداخت بی سابقه 
مطالبات و دیون دولت از دیگر اقدامات توسعه ای ایمیدرو به شمار می 
رود که اجرای این برنامه ها به منظور دستیابی به اهداف، همچنان 

ادامه دارد. 
دیون و تعهدات ایمیدرو از سال 89 تاکنون به دولت شامل حقوق 
دولتی، سود سهام دولت، مالیات، عوارض و ... به میزان بیش از 

4400 میلیارد تومان به خزانه پرداخت و تسویه شده است.
پژوهش، توسعه و بومی سازی فناوری و ساخت داخل نیز با تمرکز 
بر تعریف همکاری های دوجانبه با دانشگاه های مطرح کشور و 
همچنین حمایت از ایده های ارزش آفرینی که پاسخگوی عرصه 
تولید در این صنعت باشد، در اهداف توسعه ای ایمیدرو گنجانده 
شده است. ایمیدرو جشنواره ایده های ارزش آفرین با نام اینوماین2 
)INNOMINE(  را با همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری 
)و صندوق نوآوری و شکوفایی( و دانشگاه تهران در بهمن ماه سال 
98 برگزار کرد. در این جشنواره تعداد شرکت های ثبت نام کننده و ایده 
های ارسال شده، با جهش نسبت به سال قبل به 380 مورد رسید. 15 
ایده برتر این حوزه نیز در پایان این رویداد معرفی شدند. ایمیدرو، "هم 
آفرینی ارزش"، را در همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی پیگیری می 
کند. امسال برگزاری اینوماین 3 در دستور کار این سازمان قرار دارد. 

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی 
ایمیدرو و شرکت های معدن و صنایع معدنی در جدیدترین اقدام انسان 
دوستانه، 200 میلیارد تومان کمک بلاعوض به بحران کرونا اختصاص 
دادند تا این حوزه طلایه دار ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در بین 

حوزه های مختلف اقتصادی باشد. 

ماموریت  ایمیدرو
1404، سازمانی توسعه دهنده، تقویت  تا سال  یمیدرو  ا
شبکه  نمندساز  توا و  تسهیلگر  کننده،  یکپارچه  کننده، 
با همراهی شرکت  معادن و صنایع معدنی خواهد بود که 
تولید، صادرات،  تا در رشد  ین بخش، می کوشد  ا های 
کند.   یفا  ا ا  ر خود  ای  توسعه  نقش   ... و  اشتغال 

ایمیدرو به مناسب روز صنعت و معدن گزارش می دهد؛

مدل توسعه ای ایمیدرو در سال "جهش تولید"؛ افزایش سرمایه شرکت ها با رویکرد راه اندازی طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی

Increasing the capital of companies with the approach of launching mining development projects and mining industries is 
the development model of Imidro in the year of "production jump"
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speciel lssue | رسالة اخلاص

ویژه نامه

سال چهاردهم   |   شماره  269  |   سه شنبه  10 تیر ماه 1399

ز پروژه های هفتگانه کشوری فولاد  طرح فولاد بافت یکی ا
می باشد که عملیات اجرایی آن در جهت محرومیت زدایی 
و ایجاد اشتغال در شهرستان بافت استان کرمان با ظرفیت 
تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی درفروردین ماه  سال  1398 
به بهره برداری رسید .حجم سرمایه گذاری این پروژه ۴،۱۵۶ 
میلیاردریال توسط شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان 
به عنوان هلدینگ صنعت و معدن در گروه مالی گردشگری 
نفر   ۲۰۰۰ و  به شکل مستقیم  نفر   ۲۰۰ اشتغال زایی  با میزان 
غیرمستقیم در فاز نخست است. این کارخانه با فن آوری احیاء 
مستقیم به روش  PERED و خوراک این مجتمع گندله اکسید 
آهن )Pellet ( و محصول آن آهن اسفنجی  DRI(  میباشد.
همزمان باافتتاح فازاول ،گلنگ  طرح فاز ۲ این پروژه هم از 
محل منابع فاینانس چین و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد  
با حضور رئیس محترم جمهور ، وزیر صمت و استاندار کرمان 
درسال 98 به زمین زده شد . این طرح زیر نظر سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران باحجم سرمایه گذاری 
۲۵۰ میلیون یورو وایجاد  واحدهای تولید  ۲ و نیم میلیون تن 
گندله و 800هزار تن آهن اسفنجی  در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ با 
اشتغالزایی برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و پنج هزار نفر به 
صورت غیر مستقیم به بهره برداری خواهدرسید. شرکت احیا 
استیل فولاد بافت را می توان یکی از توانمندترین شرکتها در 
زمینه تولید آهن اسفنجی درکشور  به شمار آورد .این شرکت  
باتوجه به هجمه بالای تحریمات خصمانه علیه اقتصاد ایران 
خصوصًا فولاد درسال رونق تولید و دراولین سال تولید موفق 
702۴۶ تن تولید آهن اسفنجی شد واین  به ثبت رکورد تولید
افتخارات درسال جهش تولید ادامه داشت ودر فروردین ماه 
سال 1399 که به نام سال جهش تولید نام گذاری شده بود 
موفق به کسب گواهینامه ایزو 9001 مدیریت کیفیت شده واین 
پایان راه نبودودرخردادماه سال جاری موفق به شکستن مجدد 
رکورد تولید باحجم 7522۴ تن گردید این نیز پایان افتخارات 
این شرکت نخواهد بود. موفقیت های شرکت احیاء استیل فولاد 
لای نیروهای متعهد  بافت مرهون تلاش وکوشش وهمت وا
ومتخصص ودلسوز درسایه تدبیر ورسالت وهمفکری وفضای 
همدلی وهمراهی مدیران ، معاونین علی الخصوص مدیرعامل 
محترم واعضای محترم هیئت مدیره می باشد . با توجه به 
بر ،ارزوئیه در منطقه کمتر  این که شهرستانهای بافت ، را
برخوردار استان کرمان واقع شده است اجرای این کارخانه یکی 
از بزرگ ترین موهبت های الهی برای این مردم و بزرگترین 
مجموعه  صنعتی این شهرستانها محسوب که سبب عمران 
بادانی وفرهنگ و اشتغالزایی در این منطقه شده است . ، آ

Baft Steel Project is one of the seven national projects whose executive operation to eliminate 
deprivation and create jobs in Baft city of Kerman with a production capacity of 800 thousand tons 
of sponge iron was put into operation in April 1398. The investment volume of this project is 4,156 
billion Rials by Mahan Industries and Mines Development Company as the holding industry and 
mining in the tourism finance group with the employment rate of 200 people directly and 2000 
indirect people in the first phase.  The plant is powered by PERED method of direct regeneration 
and feed of this complex of iron oxide pellets (Pellet) and its product is sponge iron (DRI).
Simultaneously with the opening of the first phase, Phase 2 of this project was overhauled from Chinese 
financial sources and based on the decision of the Economic Council in the presence of the President, 
the Minister of Industry, Mines and Trade and the Governor of Kerman in 1398. This project is under the 
supervision of the Organization for Development and Renovation of Mines and Mining Industries of 
Iran with an investment volume of 250 million Euros and creation of production units of 2.5 million tons 
of pellets and 800 thousand tons of sponge iron in the second 6 months of 1401 with employment for 

500 people directly and five thousand Individuals will be exploited indirectly. Baft Steel Rehabilitation 
Company can be considered as one of the most capable companies in the field of sponge iron production 
in the country. Due to the hostile sanctions against Iran's economy, especially steel, last year and in 
the first year of production, the company managed to set a production record of 70,246 tons of sponge 
iron production. The production jump was named after ISO 9001 quality management certification.
 This was not the end of the road and in June of this year, it managed to break the production 
record with a volume of 75224 tons. This will not be the end of the company's honors.
The success of Baft Steel Rehabilitation Company is due to the efforts and efforts of committed, specialized 
and compassionate forces in the shadow of prudence, mission, consensus, empathy and support of 
managers, deputies, especially the CEO and esteemed members of the board.  Due to the fact that Baft, 
Rabar and Arzounieh counties are located in the less privileged area of   Kerman province, the implementation 
of this factory is one of the greatest divine gifts for these people and the largest industrial complex in these 
counties, which causes development, prosperity, culture and job creation in This area has become.
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