




شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با سرمایه گذاری 
بانک صنعت و معدن، اولین مجتمع تولید LAB )الکیل بنزن 
خطی( را با ظرفیت 50.000 تن در ســال در اصفهان در کنار 
پاالیشــگاه اصفهان ایجاد کرد. LAB ماده اولیه اصلی و عامل 
پاک کنندگی در شوینده های خانگی )انواع پودر و مایعات( است. 
مجتمع تولید LAB در خرداد 1373 به وسیله مرحوم حضرت 

آیت اهلل رفسنجانی )ریاست محترم جمهوری( گشایش یافت.
دانش فنی برای تولیــد LAB به طور انحصاری در اختیار 

شرکت UOP از کشور آمریکا است.
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران این دانش فنی 
را از شعبه انگلستان UOP خریداری کرده است. از اوایل سال 
1381 اجرای طرح توسعه اول مجتمع تولید LAB در اصفهان 
آغاز و در نیمه دوم 1383 به بهره برداری رسید. بعد از اجرای 
طرح توسعه اول، ظرفیت تولید نرمال پارافین به 175000 تن 
در سال و ظرفیت تولید LAB به حدود 115000 تن در سال 
افزایش یافت. در فرآیند تولید LAB از اســید فلوئوریدریک 
)HF( به عنوان کاتالیســت استفاده می شود. نقطه جوش این 
اســید حدود 17 درجه سانتیگراد اســت. تنفس هوای آلوده 
به بخار این اســید موجب زخمی شدن مجاری تنفسی و بعد 
جذب کلســیم خون و در نهایت مرگ می شود. به دلیل وجود 
مخاطرات اســتفاده از این اســید برای انسان و محیط زیست، 
UOP در سال های اخیر فن آوری جدیدی را طراحی و عرضه 
کرده که استفاده از اسیدفلوئوریدریک در فن آوری جدید حذف 

 DETAL شده و به جای آن از کاتالیست جامد جدیدی به نام
استفاده می شود. شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در 
چندسال گذشته بیشترین سعی را برای دریافت این فن آوری 
جدید به عمل آورد که به دلیل وجود شــرایط تحریم، تا قبل 
از توافق موســوم به برجــام، UOP از انتقال فن آوری جدید 

DETAL به ایران خودداری می کرد.
خوشــبختانه بعد از توافق برجام، UOP )از کشور آمریکا( 
موافقــت کــرد فــن آوری جدیــد DETAL را به شــرکت 
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران منتقل کند. بعد از چندین 

نوبت گفت وگوی، دو قرارداد با UOP امضا و رد وبدل شد.
یک قرارداد برای مهندسی پایه طرح توسعه دوم مجتمع تولید 
LAB در اصفهان و قرارداد دوم برای خریدن دانش فنی جدید 
DETAL . دو اعتبار اســنادی برای فعال شدن این قرارداد، 
به وســیله بانک صنعت و معدن به نفع UOP در بانک ایران  
و اروپا گشــایش شده است. مبلغ این دو اعتبار اسنادی 49/2 
میلیون یورو است. مدیران و کارشناسان شرکت سرمایه گذاری 
صنایع شــیمیایی ایران به لندن مسافرت کردند و اطالعات و 
مدارک فنی – مهندسی مربوط به PFD و P&ID مهندسی 
پایه و دانش فنی جدیــد را از UOP دریافت کردند. دریافت 
دانش فنی جدید از UOP موجب حذف اسید بسیار خطرناک 
HF از فرآیند تولید LAB و باال بردن کیفیت فرآورده خواهد 
شد. با توجه به وجود شرایط تحریم و شرایط نامطلوب سیاسی 
در آمریکا نســبت به ایران، دریافت دانش فنی DETAL از 

شــرکت آمریکایی UOP ارزش بسیار زیاد و فراوانی در ابعاد 
ملی دارد. طرح توســعه دوم مجتمع تولید LAB با استفاده 
از دانش فنی جدید DETAL با ظرفیت تولید 110000 تن 
LAB در سال، در جریان اجرا است. بعد از تکمیل طرح توسعه 
دوم، ظرفیــت تولید LAB به 220000 تن در ســال خواهد 
رسید و شرکت ســرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان LAB در جهان خواهد شده کارهای 
اجرایی طرح توسعه دوم از چند ماه قبل آغاز شد بر پایه برنامه 
زمان بندی شده قرار است حدود دو سال دیگر طرح توسعه دوم 

به بهره برداری برسد.
با اجرای طرح توسعه دوم، عالوه بر استفاده از پیشرفته ترین 
دانش فنی و حذف اسید خطرناک HF ، کیفیت LAB نیز 
بهبود بیشتری می یابد و امکان صادرات LAB به کشورهای 
اتحادیه اروپا فراهم می شــود. از مدیران و کارشناســان بانک 
ارزشمند صنعت و معدن که همواره از شرکت سرمایه گذاری 
صنایع شیمیایی ایران حمایت کرده اند، سپاسگزاری و قدردانی 
می کنیم. در اجرای طرح توسعه دوم اضافه بر مزایای باارزش 
در ابعاد ملی نوشــته شده، تعداد قابل مالحظه ای شغل ایجاد 
می شــود. بعــد از راه اندازی طرح توســعه دوم، دور جدیدی 
از شــکوفایی در شــرکت ســرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
ایران که افزایش صادرات و ســودآوری بیشــتر و استفاده از 
فن آوری پیشــرفته دوســتدار محیط زیست را به همراه دارد، 

آغاز خواهد شد.

دور جدید شکوفایی در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )سهامی عام(
دفتر تهران: خیابان نلسون ماندال )آفریقا(، خیابان شهید سعیدی، شماره 16، کد پستی 1967963735 تلفن: 22054890-22057154

نمابر: 22059868
مجتمع: اصفهان، کیلومتر 15 جاده اصفهان – تهران

کد پستی 8335144114     تلفن: 7-33808350 )031(   نمابر: 33808360 )031( 
www.iciiclab.com         info@iciiclab.com
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الف: مأموریت  ما:
ارتقاء دانش اقتصادی جامعه با کمک به عدالت اطالع رسانی در اخبار، اطالعات 

و فرصت ها از طریق:
1- انتشار اخبار و اطالعات فعالیت های اقتصادی کشور 

2- معرفی توانمندی های موسسات و بنگاه های مولد اقتصادی 
3- ایجاد تعامل صادقانه بین فعاالن اقتصادی و مردم 

4- انتشار و تحلیل تصمیمات مراکز سیاستگذاری اقتصادی کشور
5- گزینش و انتشار اطالعات، اخبار و تحلیل های بین المللی مورد نیاز فعاالن اقتصادی 
6- انتشار دیدگاه ها و تحلیل های دانشمندان و صاحب نظران حوزه فعالیت های اقتصادی 

ب: انتشارات مکتوب موسسه عصر اقتصاد:
1- روزنامه عصر اقتصاد
2- ماهنامه »تصمیم«

3- ماهنامه »ثروت ملل«
4- ویژه نامه های مناسبتی و نمایشگاهی 

ج: انتشارات اینترنتی:
1- سایت روزنامه عصر اقتصاد 

2- سایت مجالت                    
3- کانال تلگرام     

4- خدمات پیامکی:                     09037396929 
نشانی:  تهران - نرسیده به میدان ولیعصر - خیابان دمشق - پالک 11 - واحد 1

تلفن:  7 - 93 52 94 88 )9821+(   نمابر: 447 06 889 )9821+(

عصر اقتصاد یاور اطالع رسانی اقتصاد مّولد ایران 

رشد و موفقیت شما مایه سربلندی و افتخار ماست



روزنامه عصر اقتصاد
www.asreeqtesad.com

ویژه نـامه هفته دولت

دوازدهم  1396دولــت  شــهریورماه 
درحالی شروع شد که مخالفین داخلی 
دولت و دشــمنان خارجی جمهوری 
اســالمی ایــران به یک هم ســویی 
نانوشته با فعالیت مکمل هم رسیده، 
حوزه اقتصاد را میــدان تقابل خود با 

دولت و نظام قرار داده اند.
انســجام مخالفیــن، بــا اهــداف و 
ایدوئولوژی های متناقض، با احساس 

خطر از شرایط ذیل است:
1- ادامه موفقیت های دولت یازدهم با تکیه بر دیپلماســی خارجی، 
بعد از اعتماد ســوزی و تخریب ســاختارهای اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی توسط دولت های نهم و دهم، می توانست چنان جایگاهی 
برای تفکر اعتدالی روحانی در بین اقشــار مختلف مردم فراهم کرده 
بود، که بازگشــت به قدرت حامیان مستقیم و غیر مستقیم احمدی 

نژاد و تفکر مرتبط با آنها را چند دهه غیرممکن سازد.
2- هژمونی اســالمی سعودی ها، بهره برداری صهیونیست از مظلوم 
نمایی ، میدان داری امریکا در مدیریت منطقه، جریان ایران هراسی، 
بهره برداری مدرن از تروریسم وگسترش نفوذ اقتصادی شیوخ جنوب 
خلیج فارس ، با دستاوردهای بی سابقه دیپلماسی سیاسی، نظامی و 
فرهنگی ، به همراه افزایش تحــرکات اقتصادی ایران در صحنه بین 

المللی، آسیب های جدی خورده، بعضا در حال اضمحالل بود.
3- گــروه های ضد انقالب داخلی و خارجــی نفس های آخر را می 
کشــید و عمال ســران آنها در حال تبدیل شدن به شهروندان درجه 
دو کشــور های دیگر و تبدیل شدن به عناصر آنتیک و تاریخی بوده، 
هوشــمندی نهادهای فرهنگی کشور حتی شعار های ایران خواهی و 

ایران دوستی این جالی وطن کرده ها را هم از آنان گرفته بود.
4- اسالم ناب محمدی با مانیفست امام خمینی که جمهوری اسالمی 
ایران ارائه کرده ، فرصتی یافته بود تا الگوی فکری و رفتاری متناســب 
با فطرت زالل بشــری را به دنیا بشناساند، که خطر بزرگی برای اسالم 
خشن و تنگ نظر محسوب می شود و از سوی دیگر پاسخی برای نظریه 
پایان تاریخ فوکویامایی بوده، نشــان دهــد که کاپیتالیزم لیبرال پایان 
تاریخ بشریت را دردست ندارد. که جذابیت های انسانی و اخالقی اسالم 
خمینی، هژمونی فرهنگی و فکری امریکایی را بشدت تهدید می کرد.

بنابراین تعلل در برخورد با دولت دوازدهم، شرایط غیر قابل برگشتی 
را در پیش روی معاندین و مخالفین قرار می داد، که الزم بود با تمام 

توان به مقابله با آن برخیزند.
انتخاب جنگ اقتصادی با برنامه ریزی و مدیریت مســتقیم امریکایی 
ها، گزینه مزورانه و تجربه شده ای بود که همه عناصر جبهه معاندین 

را برای رسیدن به اهدافشان متقاعد می کرد، بخصوص که:
الف: تسلط جهانی امریکا برگردنه های اقتصادی جهان، قدرت مانور 

کافی به معاندین نظام میدهد.

ب: جنگ اقتصادی خطر جانی برای عناصر عملیاتی ندارد و یارگیری 
در آن ساده تر بوده، در عین حال حضور در این جنگ از نظر جامعه 

جهانی جلوه شنیع آدم کشی و خون و خونریزی ندارد.
ج: تاثر گسترده و مخرب بر معیشت عموم مردم که جایگاه و خواستگاه 

اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران است، دارد.
د: جنبه های فرهنگی و تبلیغاتی وسیعی داشته، می تواند دولت نهم 

و دهم و حامیانش را نیز تطهیر نماید.
ه: سودهای سوداگرانه و رانتی را ایجاد می کند و از این جهت گسترده 
تر و در عین حال نامریی ترعمل کرده با تکیه بر دالیل به ظاهرعلمی 
لیبرللیستی، بازیگرانی بیشتر از نیروهای عملیاتی معاندین و مخالفین 

را به بازی می گیرد.
و: پایین بودن حساســیت های امنیتی و قضایی، نســبت به جنگ 

نظامی، نفوذ پذیری دولت را در این جنگ باال می برد.
ورود ترامپ به کاخ سفید و تالش وی برای ضعیف جلوه دادن عملکرد 
اوباما را می توان آغاز مهره چینی و آرایش گرفتن معاندین  دانست، 
که در داخل ودرزمان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری،هم 
ســنگ دانســتن افرادی مانند احمدی نژاد برای رودرویی با ترامپ ، 

حاکی از نگاه رقبای روحانی به راه حل های خارجی است.
ماحصل این صحنه آرایی و رزم براندازاننده اقتصادی ، در یک ســال 
گذشته پرحجم ترنی و پیچیده ترین مشکالت را برای دولت دوازدهم 
فراهم ساخته ، که متاسفانه رسانه های قانونی و متکثردلواپسان هم 
عالما و عامدا مشــکالت خودساخته ویا محصول عوامل خارج از اراده 

دولت را بنام دولت نوشته و به تخریب دولت پرداخته اند.
شــوربختانه در این کشــاکش، روحانی و یارانش هــم در مدیریت 
کارشناسی ، از بکار گیری تئوری های منسجم  با عناصربلند طبع با 
نگاه ملی غفلت ورزیده ، از هوشــمندی و علم متناسب با شرایط روز، 

بهره کافی نبرده است.
نگاهی به اظهارات اسحاق جهانگیری در مناظرات انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاست جمهور و شاخص های ارائه شده توسط وی در خصوص 
کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، رونق اقتصادی و... ، با یک تصمیم مغشوش 
و بدون پشــتوانه بانک مرکزی، دقیقا در اول شهریور سال گذشته  و 
رد آغاز راه دولت دوازدهم ، سرپل ورودی توطئه های جنگ اقتصادی 

معاندین شده است.
جنگ روانی، استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی، ایجاد تحرکات 
خیابانی، استفاده از روش های مزدوری توسط بانیان اصلی موسسات 
غیرمجاز، بزرگنمایی مشــکالت طبیعی و اکولوژیک به عنوان ناکاری 
دولت، ســخن پراکنی های مخالفین حاضر در حامیت بر علیه دولت 
و... حســن روحانی را در بین بی وفایی دوستان و پرجفایی دشمنان، 

در شرایط طوفانی قرار داده است.
در چنین شرایطی دســتاوردهای گرانقدر دولت را باید قدر بدانیم و 
تالش کنیم با هوشــمندی و همراهی با مدافعان ملی در این جنگ 

اقتصادی، دولت دوازدهم در پیروزی در این جنگ یاری نماییم.

مدیریت طوفان با دوستان بی وفا و دشمنان جفاکار

سیف اهلل یزدانی
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ویژه نـامه هفته دولت
به گزارش خبرنگار عصر اقتصاد محمد کالنتری مدیر عامل شرکت معدنی 
و صنعتی صبا نور در گفت گو با وی . عملکرد سال 1396 و برنامه های در 

دست احرای سال جاری را به شرح ذیل توضیح داد:
شــرکت صبانور تا پایان سال96 به تولید 1.5 میلیون تن سنگ آهن دانه 
بندی شــده، 1.1 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و 140 هزار تن گندله 
رســید. برنامه شرکت برای ســال 97 افزایش بهره وری و رساندن تولید 
ســنگ آهن به2.5 میلیون تن و کنسانتره سنگ آهن  به 1.5 میلیون تن 
افزایش خواهد یافت . همچنین در نظر داریم تولید گندله را به 500 هزار 
تن برســانیم .  وی افزود: شــرکت صبانور در نظر دارد تا طرح جدید 1.5 
میلیون تنی گندله را در ســال 97 در منطقه بیجار کردستان  آغاز کند و 
پیش بینی می شود این طرح با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته  در 
سال 1400 به بهره برداری برسد. همچنین در صورت اخذ مجوزات زیست 
محیطی، پروانه بهره برداری معدن ســنگ آهن بیجار صادر خواهد شد و 
دراین صورت مجوز استخراج از این معدن را از 750 هزار تن به دو میلیون 

تن افزایش خواهیم داد.
به گفته کالنتری : این شرکت در راستای توسعه سرمایه گذاریهای معدنی 
و تنوع بخشیدن به سبد محصول به تازگی سرمایه گذاری خود را گسترش 
داده و با توجه به در اختیار گرفتن پهنه اکتشافی راورکرمان )1200کیلومتر 
مربع( با پتانسیل سرب، روی و همچنین امکان سرمایه گذاری بر روی سایر 

فلزات پایه خصوصا  مس و طال را نیزدر برنامه خود دارد..
مدیر عامل این شرکت معدنی افزود: صبا نور درسال 96حدود یک میلیون 
تن)90درصد(کنسانتره خود را صادر کرد.  یکی از برنامه های مهم صبانور 
در سال 97 توسعه اکتشافات تفصیلی )حفاری( در اطراف معادن وابسته به 
شرکت صبانور در استان های کردستان و همدان است که امیدواریم  ذخایر 

قطعی و احتمالی  افزایش قابل توجهی داشته باشد.
 وی در پایان تاکید کرد: در شــرکت صبانور با هــدف افزایش بهره وری 
و افزایش تولید، ســه بخش ایمنی، بهداشــت و محیط زیست، آی تی و 
آموزش ایجاد شده و اعتقاد داریم برای تعالی سازمانی این سه بخش باید 

تقویت شود.

 تـوسعه اکتشـافات
  و افـزایش تـولید 

 برنامـه صبـانور 
در سـال 97
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اولیه شرکت  نام  با  شرکت سرمایه گذاری غدیر در سال 1370 
بانک  بامالکیت  و  خاص(  صادرات)سهامی  بانک  گذاری  سرمایه 
گردید.  تاسیس  ریال  میلیارد  اولیه 10  با سرمایه  ایران  صادرات 
این شرکت در سال 1374 به سهامی عام تبدیل شده و در همان 
سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. پس از انتقال سهام 124 
به  این شرکت در سال 1375  به  ایران  بانک صادرات  از  شرکت 
غدیر  گذاری  به سرمایه  نام شرکت  مالی،  اصالح ساختار  منظور 
از  غدیر  گذاری  مالکیت شرکت سرمایه  انتقال  با    . یافت  تغییر 
بانک صادرات ایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در 
ارزش دارایی های شرکت شتاب  سال 1387، رشد سودآوری و 
معادل  سرمایه ای  با  شرکت  این  حاضر  حال  در  بطوریکه  گرفت 

مورخ  فوق العاده  عمومی  مجمع  )مصوبه  ریال  میلیارد   72000
رشته  ای  چند  سرمایه گذاری  شرکت  بزرگترین  به   )1395/8/24
بورس تبدیل شده است. زمینه های سرمایه گذاری شرکت هم 
صنایع  انرژی،  و  برق  پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  صنایع  در  اکنون 
مالی و همچنین  نقل، سیمان، ساختمان، گروه  و  معدنی، حمل 

فناوری اطالعات و ارتباطات در قالب 8  هلدینگ می باشد.
نگاه غدیر به تنوع کسب و کارها در صنعت ساختمان

پس از اقدامات معطوف به بازنگری در برنامه راهبردی شرکت در 
سال های 1393و1394 پورتفوی صنایع هدف برای افق منتهی 

به سال 1398شامل:
صنایع معدنی )کانی های  فلزی، غیر فلزی و سیمان(

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
صنعت برق و انرژی

فنآوری  خدمات  و  زنجیره  تکمیل  همراه  )به  مالی  گروه 
اطالعات  و ارتباطات(
صنعت حمل و نقل

مستغالت و ساختمان )با محوریت توسعه زمین( به تصویب 
رسیده است.

در این راستا شرکت بین المللی توسعه ساختمان بعنوان هلدینگ ساختمانی 
شرکت سرمایه گذاری غدیر با بهره گیری از توان فنی و مهندسی شرکت های 
تابعه در جایگاه بزرگترین شرکت بورسی صنعت ساختمان، در جهت نیل به 
اهداف و استراتژی های تدوین شده این هلدینگ چند رشته ای گام برمی دارد.

شرکت بین المللی توسعه ساختمان )سهامی عام( یکی از بزرگترین شرکت های 
بورسی فعال )با نماد ثاخت( در صنعت ساختمان با سرمایه اسمی بالغ بر 6000 
میلیارد ریال می باشد. این شرکت در مقایسه با سایر شرکت های بورسی حاضر 
در صنعت ساختمان، رتبه اول از لحاظ سرمایه را به خود اختصاص داده است. 
این شــرکت به عنوان یک شــرکت مادر تخصصی )هلدینگ ساختمانی(، در 
زمینه های مختلف در صنعت ســاختمان سرمایه  گذاری نموده و نقش توسعه 

دهنده کالن و سرمایه گذار را برای پروژه های عمرانی بر عهده دارد.

طی سال  های اخیر، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در ساخت مجتمع های 
تجاری و چند منظوره پیشرو بوده و در سراسر کشور از جمله شهر شیراز )طراحی 
و ساخت مجتمع تجاری- تفریحی سعدی( و تبریز )مشارکت در ساخت مجتمع 

تجاری- تفریحی اطلس( مجتمع های تجاری عظیمی احداث نموده است.

هلدینگ بین المللی توســعه ســاختمان بر آن است تا با ســرمایه گذاری، 
مشــارکت داخلی و جذب ســرمایه گذار خارجی و با هم  افزایی شرکت های 
تابعه در زمینه های پیمانکاری، ساخت اسکلت، خدمات فنی مهندسی )شامل 
طراحــی، نظارت و مدیریت طــرح( و بازاریابی و فروش پروژه های هلدینگ، 
خدمات شایسته  ای در جهت افزایش دارایی های سهامداران خود ارائه نموده و 

منافع اقتصادی آنها را تضمین نماید.

معرفی پروژه های در دست اجرای هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان

حضور جدی هلدینگ چند رشته ای غدیر در صنعت ساختمان

www.icd.co.ir

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر )بخارست(، خیابان هشتم، پالک 11 
کد پستی: 1514737411

تلفن تماس:  87123-021    شماره فکس: 021-88505350
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بی شک صنعت خودرو یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی ایران است 
و دامنه وسیعی از متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. 
با وجود رکود شدید برخی بخش های اقتصادی مانند ساختمان و معدن 
و نرخ های منفی رشــد در این بخش هــا، صنعت خودرو نقش مهمی در 

حصول نرخ رشد مثبت اقتصادی داشته است.
از ایــن گذشــته، صنعت خودرو ارتباط گســترده ای با ســایر صنایع و 
بخش هــای اقتصادی دارد و طیف وســیعی از نیــروی کار، به ویژه در 
قالب بنگاه های کوچک اقتصادی یا خویش فرمایی، به صورت مســتقیم 
یا غیرمستقیم در زنجیره ارزش این صنعت مشغول به کار هستند و متأثر 

از تحوالت آن خواهند بود.
دولت دوازدهم همواره به صنعت خودرو به عنوان بزرگترین و پیشتازترین 
صنعت کشــور نگاه ویژه دارد تا جایی که سیاست گذار برای اداره اقتصاد 
کشور نیازمند حفظ صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع کلیدی ایران 
اســت. در طبقه بندی صنایع کشــور، صنعت خودرو پس از ســاختمان 
بیشترین پیوندهای پیشین را دارد و در پیوندهای پسین جایگاه نخست 

را از آن خود کرده است.
 در چنین شــرایطی سیاســت گذار ناگزیر از حفظ صنعت خودرو است، 
بنابراین اعمال تعرفه های سنگین روی واردات خودرو، اعطای یارانه ها و 
تسهیالت دولتی، دخالت در قیمت گذاری و تالش برای هدایت منابع به 

سوی این صنعت توجیه پذیر می شود.

صنعت خودروسازی با برنامه های بلند مدت پیش می رود
تشکیل مشارکت با خودروسازان جهانی؛ مانند آنچه در گذشته به درستی 
اتفاق افتاده اســت. دیگر راهگشــای صنعت خودرو نخواهد بود. صنعت 
خودرو در کنار تولید نیازمند انتقال تکنولوژی، سرمایه و دانش مدیریتی 
بین المللی است و انتقال همه این مولفه ها از طریق مشارکت با الگوهای 
فعلی امکان پذیر نیســت و باید به دنبال راهکارهایی مانند آنچه برای رنو 

ارائه شده است باشیم.
 دیگر مسئله ای که در سیاست گذاری صنعت خودرو باید مورد توجه قرار 

بگیرد، تجمیــع واحدهای پراکنده 
مونتاژ و تولید خودرو است.

 حضور مؤثر در بازارهای جهانی یا 
حتی تولید باکیفیت برای بازار داخلی از طریق این واحدهای پراکنده به 
نتیجه ای نخواهد رســید و در بلندمدت دستاوردی به جز اتالف منابع به 

همراه نخواهد داشت.
این اهداف دولت به عنوان سیاست های بلند مدت می تواند بهترین بازده 

را پس از اجرا نصیب اقتصاد کشور کند.
 صنعــت خودرو از جمله صنایعی بود که به طور مســتفیم مورد اعمال 
تحریم های غرب قرار گرفت و اتفاقاً از صنایعی بود که توانســت در مدت 
کوتاهی پس از برجام بیشترین بهره را از فضای به وجود آمده ببرد. امروز 
با گذشــت بیش از یک سال از برجام، چندین شرکت معتبر بین المللی 
خودروســازی که از شرکای سنتی صنعت خودرویی کشورمان محسوب 
می شــوند از جمله پــژو، رنو، هیواندی، فولکس واگــن و... به بازار ایران 
برگشته اند و نکته قابل توجه این است که تمام شرط و شروط طرف های 

اراینی را برای همکاری با خودرو سازها پذیرفته اند.
صنعت خودرو پیش از تشدید تحریم ها توانست در 10 سال یعنی از سال 
1378 تا سال 1388 میزان تولید خود را تا 10 برابر افزایش دهد و حتی 
توانســته بود به تولید محصول مشترک با برخی برندهای اروپایی دست 
پیدا کند اما تشدید تحریم ها و کاهش قابل توجه تولید، صربه سنگینی 

به این حوزه وارد آمد و میزان بیکاری افزایش یافت.
تولید به ریل توسعه باز می گردد

نگاهی به عملکرد دولت دوازدهم در حوزه خودرو نشــان می دهد تمرکز 
اصلی روی مســائلی مانند تولید و همچنیــن تغییر و تحوالت مدیریتی 
بوده اســت. اگر نگاهی هم به اوضاع تولیــد و صادرات قیمت و کیفیت 
خودروهای داخلی دردولت دوازدهم بیندازیم، در بخش تولید که نقطه ای 

عطف به شمار می رود، با روندی رو به رشد مواجه هستیم.
علــی رغم موانع تحریمی، تولید خودروهای داخلی روی ریل صعود قرار 
گرفته و به نظر می رســد صنعت خودرو کشــور بتواند مسیر بهتری را تا 

با وجود مشکالت پیش روی دولت دوازدهم نمایان می شود

و درخشش صنعت خــودر
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پایان سال پیش بگیرد.
این در حالی است که در بخش صادرات، همچنان با روندی نزولی مواجه 
هستیم و خودروسازان داخلی حضور چندانی در بازارهای خارجی ندارند. 
البته تشکیل کارگروهی به نام صادرات خودرو در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت یکی از اقدامات دولت دوازدهم به شمار می رود که باید منتظر ماند 

و دید چه تاثیری بر صادرات خودروهای داخلی خواهد گذاشت.
از صادرات که بگذریم، در بخش قیمت همچنان شــورای رقابت مسوول 
قیمت گذاری خودروهای داخلی به شمار می رود و خبری از آزادسازی به 

گوش نمی رسد.
امــا در حوزه کیفیت نیز کارنامه دولت نشــان می دهد تغییر و تحوالت 
خاصی در این حوزه رخ نداده اســت. به عبارت بهتر، خودروهای داخلی 

جهش کیفی خاصی را در این بازه زمانی تجربه نکرده اند..
ولی متاسفانه در طی این چند ماهاخیر به دلیل گرانی قیمت دالر واردات 
نهاده های تولید با مشکالت زیادی روبرو شده است که این امر باعث شد 
تــا وقفه ای در تولید برخی از محصوالت خودرویــی به وجود بیاید. این 
درصورتی اســت که مسئوالن در صنعت خودرو معتقد اند که با رسیدن 
تولید به شرایط ثابت و یکنواخت، تحویل خودرو به مشتریان نیز با سرعت 

باالتری انجام خواهد شد.
با افزایش تولید میزان تأخیر در تعهدات به مشــتری به شــدت کاهش 
خواهد یافت. با تدابیری که اندیشــیده شــده میــزان تأثیر تحریم را به 
حداقل خواهیم رساند. با برگشت تولید به شرایط عادی برنامه های فروش 

جدیدی را برای محصوالت ایران خودرو اعالم خواهیم کرد.
به نوشته فایننشیال تایمز، در سال شمسی منتهی به 19 مارس 2012 
تولید خودرو در ایران با رشــد 2.5 درصدی از مرز 1.6 میلیون دستگاه 

فراتر رفت.
به گفته تحلیل گران این نرخ رشد یکی از پایین ترین نرخ رشدهای تولید 

خودرو در ایران از سال 1986 تاکنون است.
اقتصاددانان اعتقاد دارند که رشد دو رقمی تقاضا برای خرید خودروهای 
نو در ایران نمی تواند همیشگی باشد، اما تولیدکنندگان خودرو در ایران 
فعاًل با تکیه بر رشد تقاضا به تولید محصوالت خود برای بازار 75 میلیون 

نفری ایران ادامه می دهند.
این در حالی اســت که شــرکت های خارجی علی رغم تعهدات خود به 

شرکت های خودروساز ایرانی، از واردات قطعه به ایران جلوگیری کرده اند.
این مشکالت شاید برای صنعت خودروسازی کشور مصائب و دشواری های 
زیادی را داشته باشد ولی این صنعت توانایی گذر از این مشکالت را دارد.

طرحی برای احیای صنعت خودروسازی
چند ســال پس از کلید خوردن طرح نوسازی خودرو های فرسوده جاده 
ای، هنوز بخش قابل توجهی از این خودرو ها وارد فرایند اسقاط نشده اند 
و این امر باعث شــده رئیس دولت دوازدهم وعده کمک دولت به سرعت 

گرفتن این فرایند را بدهد.
حسن روحانی، توسعه حمل و نقل عمومی و کنترل تردد انواع خودروها 
را عامل مهمی در بهبود محیط زیســت دانست و با تأکید بر اینکه طرح 
نوســازی ناوگان حمل و نقل گام بزرگ دولت برای بهبود محیط زیست 
اســت، اظهارداشــت: رفاه و آلودگی هوا همراه با صنعتی شدن است اما 

محیط زیست و سالمت مردم باید اولویت اصلی باشد. 
رئیس جمهور در همایش طرح های نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و 
درون شهری و طرح های اشتغالزایی، با بیان اینکه خودروهای فرسوده باید 
به طور کامل از رده خارج شوند، اظهارداشت: ما برای نوسازی خودروهای 

فرسوده، عالوه بر محیط زیست به صرفه جویی انرژی هم توجه داریم.
رئیــس جمهور با تأکید بر اینکه جایگاه ترانزیتــی ایران یکی از مزایای 
فوق العاده کشور بشمار می رود، گفت: گسترش صنعت در عین حالی که 
رفاه و پیشــرفت را به دنبال دارد، مشکالت و آلودگی هایی هم به همراه 
می آورد که در این راستا صنعتگران بیشترین مسئولیت را برای رفع این 

مشکالت و حفظ محیط زیست برعهده دارند.
روحانی با بیان اینکه محیط زیســت موضوع بســیار حائز اهمیت بشمار 
می رود، گفت: مردم در شــرایط آلودگی با ســختی های بسیاری مواجه 
می  شوند و نمی توانند زندگی عادی خود را دنبال کنند و ما نمی توانیم در 

برابر این مشکالت بی تفاوت باشیم.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه امروز در دنیا کشورهایی هستند که در 
شــرایط آلودگی چند روز اجازه تردد خودرو نمی دهند، ادامه داد: اگر در 
کشــور ما ناوگان حمل و نقل عمومی شــرایط الزم و امکانات مناسب را 
برای ارایه سرویس قابل قبول داشته باشد، می توانیم به جای آنکه مدراس 

را تعطیل کنیم، تردد خودروها را محدود نماییم.
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شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین مجموعه 
هلدینگ در ســطح کشور با اعتقاد بر چشــم انداز ترسیمی بیست ساله 
جمهوری اســالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی ، جهت تحقق این 
چشــم انداز ، در راستای توســعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، برنامه 
، اهــداف و اســتراتژی های خود را به عنوان یک عضــو ، در قالب برنامه 

استراتژیک پنج ساله از سال 1393 به اجرا گذاشته است .
این برنامه برای مدت 5 ســال تدوین شــده و بصورت ساالنه و همچنین 
بــا توجه به تغییرات محیطی مهم و حســاس مورد بازنگری و اصالح قرار 
می گیرد.در ســال 1394 نیز بر اســاس بازخوردهای دریافتی و سیاست 
های کالن اتخاذ شــده این برنامه مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در 
آن اعمال شــد که از جمله آنها می توان اصالح استراتژی کلی شرکت از 
» توسعه و ســود آوری پایدار« به »توسعه و ارزش آفرینی پایدار« نام برد 
.عالوه بر آن بدلیل اهمیت مســئولیت های اجتماعی و مسائل مربوطه به 
HSE حوزه های مورد نظر در روش ارزیابی متوازن )BSC(  از 4 حوزه به 5 

حوزه تغییر یافته و حوزه مسئولیت های اجتماعی به رئوس و عناوین مهم 
در برنامه ریزی استراتژیک به شرح زیر است : 

1 - چشم انداز: 
سودآورترین هلدینگ کشور با اعتبار جهاني

2- ارزش های بنیادین:
• خالقیت و نو آوری

• مسئولیت پذیری و صداقت 
• شفافیت و رضایت 

4- اهداف کالن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:
• ارتقاء رضایتمندی و وفاداری ذینفعات

•  توسعه سرمایه گذاری و شراکت های داخلی و خارجي
•  افزایش کمی و کیفی سبد سرمایه

•  افزایش سهم بازار
•  دستیابی به سازمانی یادگیرنده و دانش بنیان

•  توسعه زنجیره ارزش با صیانت از محیط زیست
قسمت عمده ای از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شامل مجموعه 
پتروشــیمی های عملیاتی بندرامام، فجر، بوعلی سینا، تندگویان، پارس، 
نوری، خوزســتان، کارون، اروند، شــهید تندگویان، عملیات غیرصنعتی 
ماهشهر، عملیات غیرصنعتی پازارگاد، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، 

ره آوران فنون پتروشــیمی و همچنین طرح های پاالیشــگاهی مانند گاز 
بیدبلند خلیــج فارس، یادآوران، صدف، ونیران، هرمــز و هنگام و ...  می 

باشند.
با توجه به ماهیت نظارتی هلدینگ خلیج فارس، امور بهداشــت و محیط 
زیســت HSE این مجموعه بمنظور دستیابی به اهدف استراتژیک کنترل، 
کاهش و پیشــگیری از آلودگی های زیســت محیطی در راســتای ارتقاء 
ســطح سالمت کارکنان و کاهش آثار زیست محیطی شرکتهای عملیاتی 
منطقه با هماهنگی واحدهای HSE کلیه شرکت های تابعه اقدام به تعریف 
شاخص های واحدی کرده است که به کمک پایش ادواری این شاخص ها، 
اقدام کنترلی و پروژه های مناسب در جهت بهبود تعریف گردیده است . 

به منظور دستیابی به یک شاخص جامع، تحقیقاتی در کشورهای مختلف 
در این خصوص صورت گرفت و نهایتاً شاخص های زیر تعریف و استخراج 
شدند. شاخص های محیط زیســت که در حوزه آلودگی آب و هوا تعریف 
شــده شامل شــاخص های آلودگی هوا به دو دسته آلودگی هوای محیط 
AQIs و آلودگی منتشرشــده از منابع ثابت  AQIsو شاخص-های آلودگی 

آب نیز به دو دسته پســاب ارسالی به تصفیه خانه متمرکز  EQItو پساب 
دوریز شده به منابع آب سطحی EQId میشود.

AQIa :Air Quality Index of Ambient
AQIs: Air Quality Index of Source
EQId: Effluent Quality Index of Discharge
EQIt: Effluent Quality of Treatment

شاخص های فوق بری تک تک شرکت های زیرمجموعه محاسبه می شود 
و نهایتاً شاخص هلدینگ خلیج فارس را بر حسب میزان جریان هر یک از 

شرکتها با روش معادل سازی محاسبه می شود. 
این شاخص ها جهت دستیابی به یک شاخص جامع برای هلدینگ خلیج 
فارس طراحی شده است. عملکرد زیست محیطی هر یک از شرکتها نیز بر 
اساس سه شاخص فوق مورد ارزیابی قرار می گیرد و پروژه های بهبود نیز 

بر آن اساس تعریف می گردد.
 EQId الزم به ذکر است که هلدینگ خلیج فارس جهت بهبود شاخص های
کارگروهی متشکل از کارشناسان و متخصصان برگزیده شرکتهای تابعه در 
زمینه آب و پساب تحت عنوان کارگروه پساب تشکیل داده است اقدام به 
بررســی و ارائه راهکار در زمینه بهبود این شاخص مینمایند، پروژه های 
تصفیه پســاب در این زمینه با همکاری چندین شرکت داخلی و خارجی 
معتبر تعریف شده و پیشنهادات بسیار خوبی دریافت گردیده است که در 
مرحله عقد قرار داد میباشد. از شرکتهای معتبر فعال در زمینه آب و پساب 

یست  مجموعه دستاوردهای ز
محیطی   اداره بهداشت، 

یست  ایمنی و محیط ز
وشیمی خلیج فارس شرکت صنایع پتر
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میتوان شــرکتهای VIOLLIA از فرانسه و Witeveen از هلند را نام برد. دو 
پروژه تصفیه پساب نیز در دو پتروشیمی بزرگ مجموعه هلدینگ، بندرامام 
و مبین در حال اجرا می باشد در پروژه تصفیه پساب پتروشیمی بندرامام، 
پروژه ای با ظرفیت بالغ بر h/m3 1000 و مبلغی بالغ بر 155 میلیارد تومان 
با انجام مراحل تصفیه کامل و تولید آب صنعتی قابل استفاده در فرایند در 
حال اجرا می باشــد این پروژه با روش نوین MBR برای اولین بار در ایران 
در مقیاس بزرگ و تصفیه نهایی RO در حال اجرا می باشد. در پتروشیمی 
مبین نیز پروژه توسعه تصفیه پساب با هزینه ای بالغ بر 16 میلیارد تومان 
به اتمام رســیده است و در حال حاضر نیز جهت اجرای تصفیه تکمیلی و 
استفاده مجدد از پســاب تصفیه شده در فرایند، پروژه ای با هزینه بالغ بر 
30 میلیارد تومان در حال اجرا می باشــد. در مجتمع پتروشیمی فجر نیز 
پروژه ای جهت تصفیه پســاب هــا High TDS در حال عقد قرارداد با یکی 
از شــرکتهای اروپایی می باشد. با اجرای این پروژه حجم زیادی از پساب 
هایی که غیرقابل تصفیه بودند نیز تصفیه می شــود. در پتروشیمی های 
کارون و اروند نیز پروژه های تصفیه پساب در مقیاس نیمه صنعتی انجام 
شــده است و درحال بررســی اجرای آن در مقیاس صنعتی می باشد. در 
یکی از پتروشــیمی های بسیار حســاس این مجموعه تحت عنوان شهید 
تندگویان نیز بدلیل وجود مشــکل عملیاتی واحدهای فرایندی، پسابهای 
تولیدی مشــکالتی را در عملکرد واحد تصفیه پســاب این مجتمع ایجاد 
کرده و باعث بهم خوردن وضعیت تصفیه بیولوژیک این واحد گردیده است 
بهمین منظور کارگروهی بصورت تخصصی در خصوص شناســایی منابع 
تولید پســاب و کاهش آنها از مبدأ تشــکیل گردید و پروژه های اصالحی 
زیادی در فرایندهای باالدســتی تعریف و در حال اجرا می باشــد درحال 
حاضر نیز4 پیشنهاد از شرکت های داخلی و خارجی جهت اصالح سیستم 
تصفیه پســاب این مجتمع اخذ گردیده است که در مرحله عقد قرارداد با 

یکی از این شرکتها میباشد.
تمامی فعالیت های فوق بصورت ماهیانه توســط مجموعه هلدینگ خلیج 
فــارس در حال نظارت و پیگیری می باشــد و امیدواریم در ســال جدید 

بتوانیم موفق به ارتقاء شاخص EQId گردیم.
بــا توجه به بحث آلودگی هوا در شــرکتهای مختلف، مناطق عســلویه و 
ماهشــهر نیز شاخص AQIa تعریف شده اســت که مطابق همان شاخص 
ســازمان محیط زیست جهت هوای شــهرها می باشد. جهت کاهش این 
شــاخص و رسیدن به حد مطلوب دو اقدام اساســی در حال انجام است، 
مهمترین اقدام در این خصوص شناســایی منابع ایــن آلودگی و رفع آن 
می باشــد در همین خصوص مجموعه هلدینــگ خلیج فارس کارگروهی 

تحت عنوان شناســایی و رفع نشــتی ها با عضویت کارشناسان بهداشت 
و محیط زیســت تشکیل و دستورالعملی جهت اجرای این پروژه تدوین و 
جهت اجرا به کلیه شــرکتهای تابعه ابالغ نموده است این دستورالعمل در 
شرکتهای تابعه در حال انجام می باشد با توجه به اینکه بسیاری از حوادث 
دنیا از جمله آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا بدلیل وجود نشتی بوده 
اســت لذا مسئله نشتی از هر سه بعد ایمنی، بهداشت و سالمت پرسنل و 
همچنین محیط زیســت بسیار حائز اهمیت است و شناسایی و رفع آن از 
بروز درصد باالیی از مشــکالت HSE جلوگیری می کند. این پروژه که در 
مراجــع تحت عنــوان LDAR )Leak Detection And Repair( از آن یاد می 
شود در کشورهای اروپایی بصورت کامل اجرا می شود این دستورالعمل که 

شامل مراحل زیر می باشد در شرکتها در حال اجرا می باشد:  
1- بررسی نقشه های P&ID و شناسایی نقاط احتمال نشتی

کلیه اتصاالت شــامل فلنج ها، پمپ ها و اتصاالت، کمپرسورها و اتصاالت 
، محل هــای نمونه گیری، نقــاط اتصال در کلیه دســتگاه ها و تجهیزات 
ابزاردقیقی، کنترل والوها، PSV ها، سیســتم های میترینگ، حوضچه های 
پساب، خطوط Open Ended، ونت ها و انشعابات، .... احتمال وجود نشتی را 

دارند. این نقاط را در نقشه با برچسب و یا رنگ مشخص می شوند.
2- یک TAG شــامل نوع و مقدار گاز اندازه گیری شده، تاریخ اندازه گیری، 
اقدام اصالحی انجام شده، تاریخ رفع نشتی، اندازه گیری بعد از رفع نشتی 

جهت نصب بروی نقاط تهیه می شود.
3- اندازه گیری با دســتگاهPHOCHECK  و یا FIRSTCHECK )در موارد 
عدم دسترســی استفاده از دوربین های نشت یاب و یا سایر دستگاه های 
جدید( و درج بروی TAG طراحی شده و به محل نشتی الصاق می گردد.

4- نشتی موردنظر رفع و تعمیر گردد و تاریخ و اندازه گیری مجددأ انجام  
و بر روی TAG نصب شده درج می گردد.

دستورالعمل فوق باید بصورت دوره ای تکرار شود چون هر فرایندی نیاز به 
اندازه گیری و بازرســی منظم دارد با اجرای این دستورالعمل در دوره های 
زمانی مشــخص در کنترل آلودگی هوا نقش بسیار زیادی دارد و میتوان 

گفت قسمت عمده آلودگی ها با این روش حل می شود.
از دیگر اقدامات این امور در راستای صیانت از محیط زیست و ارتقاء سطح 
سالمت پرسنل میتوان به تشکیل کارگروههای پسماند، ارگونومی، پایش 
بیولوژیک و .... توســط متخصصین داخلی شــرکتهای تابعه و به مدیریت 
بهداشــت و محیط زیســت اداره HSE هلدینگ خلیج فــارس نام برد که 
فعالیت ایشان نیز از طریق تعریف شاخصهای مربوطه و کنترل آن در حال 

پیگیری میباشد.



1. واحــد 
 C2+ اتان  استحصال 

 :Recovery & Fractionation
سرانجام بعد از تالش شبانه روزي کارکنان شرکت 

پتروشــیمي پارس واحد اســتحصال اتان این شرکت در هفتم 
تیرماه 1385به یاد و خاطره شــهداي هفت تیر حزب جمهوري اســالمي به 

دســت ریاست محترم وقت مجلس شوراي اسالمي افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. 
خوراک واحد، روزانه 60هزار تن گاز مي باشد که از پاالیشگاه هاي اول و دوم مجتمع گاز پارس جنوبي 

تامین مي شــود که پس از استحصال اتان و هیدروکربن هاي سنگین تر، 50 هزار تن در روز گاز سبک تحت عنوان 
)Sales Gas( به پاالیشــگاه ها برگشــت داده مي شود تا جهت تامین خوراک سایر مجتمع ها و یا تزریق به شبکه گاز سراسري 

استفاده گردد. محصوالت این واحد عبارتند از: 
1- اتان: میزان تولید 1 میلیون و 600 هزار تن در ســال مي باشــد که 1میلیون و267هزار تن آن خوراک پتروشــیمي آریاساسول و 333هزار تن مابقي 

خوراک پتروشیمي جم را تامین مي نماید. 
2-پروپان: میزان تولید 980هزار تن در سال مي باشد که از طریق اسکله هاي  شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی صادر مي شود. 
3-بوتان: میزان تولید 570 هزار تن در سال مي باشد که از طریق اسکله هاي شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی صادر مي شود. 

4-گسولین: میزان تولید86 هزار تن در سال مي باشد که به عنوان بخشي از خوراک پتروشیمي هاي جم و نوري )برزویه( و سایر مشتریان داخلی استفاده 
مي گردد. 

 :Ethyl Benzene 2. واحد اتیل بنزن
از دیگر واحدهای شــرکت پتروشــیمی پارس می باشد. خوراک واحد، 175 هزار تن اتیلن از واحد الفین نهم )پتروشیمي آریاساسول(، 440 هزار تن بنزن از 
آروماتیک چهارم )پتروشیمي برزویه( و در صورت نیاز تا 40هزار تن بنزن از آروماتیک سوم )پتروشیمي بوعلي سینا( و سایر منابع خریداري و تحویل واحد 

اتیل بنزن مي گردد. محصول نهایي، 645 هزار تن اتیل بنزن در سال میباشد. 
 :Styrene Monomer 3. واحد استایرن منومر

خوراک: 645 هزار تن اتیل بنزن و محصوالت نهایي آن600 هزار تن استایرن منومر، 14 هزار تن در روز محصول بنزن و تولوئن در سال 
 :Offsite Facilities 4. بخش برون واحدي

این بخش مشتمل بر واحد مخازن و خطوط لوله مي باشد و با چهار مخزن ذخیره سازي LPG امکان ذخیره سازي 120 هزار تن LPG به منظور صادرات 
از طریق کشتي را براي شرکت فراهم مي نماید.  

ویژگي هاي شرکت: 
• یکی از تولید کنندگان بزرگ +C2 در خاورمیانه. 

• یکي ازتولیدکنندگان بزرگ استایرن منومر در دنیا 
• دسترسي آسان به آب هاي آزاد جهت صادرات محصوالت LPG، استایرن منومر و تحویل به موقع آن  

• بزرگترین تامین کننده نیاز داخلي اســتایرن منومر در داخل کشــور که از این محصول براي تولیدات پلي استایرن و 
کاالهاي مصرفي مختلف در صنایع پایین دستي استفاده مي گردد. 

• تزریق گاز طبیعي )سوخت پاک (به شبکه سراسري گاز )IGAT( به مقدار حدود   48هزارتن در 
روز   )از طریق مجتمع گاز پارس جنوبی(

وشيمی پارس واحدهای عملياتی پتر
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شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بزرگترین تولید کننده اسید ترفتالیک خالص PTA و پلی اتیلن ترفتاالت PET در ایران است که با بهره گیری از 
تکنولوژی روز دنیا واستفاده از نیروهای متخصص و مجرب محصوالت زیر را تولید می نماید.

اسیدترفتالیک خالص                                                       700 هزارتن در سال
پلی اتیلن ترفتاالت )در دوگرید بطری و الیاف(               808 هزارتن درسال  

الیاف کوتاه پلی استر )STAPLE(                                   66 هزارتن در سال
نخ های یکسره پلی استر )POY(                                     66 هزارتن در سال

کاربرد محصوالت :
اسید ترفتالیک خالص: ماده اولیه وخوراک جهت تولید پلي اتیلن ترفتاالت، روان کننده در تهیه چسب هاي صنعتي و.. مي باشد

پلي اتیلن ترفتاالت: در صنعت نساجي براي تولید انواع الیاف مورد استفاده در این صنعت، درصنعت الستیک سازي براي تولید الیاف تقویت شده 
در الستیک، در صنایع خودروسازي به عنوان رزین هاي مهندسي در ساخت انواع قطعات خودرو، درصنعت بسته بندي براي تهیه انواع بطري، ظروف 
یکبار مصرف و نوارهاي بسته بندي جعبه ها وکاالها، در صنعت پزشکي براي تهیه نخ جراحي، در صنعت فیلم سازي براي تهیه انواع فیلم هاي عکاسي 

و سینمایي، رادیو گرافي و.... به کار مي رود.

مهمترین دستاوردها:
 انتخاب محصول سوپربرایت شرکت به عنوان محصول نمونه طالیی کشور درسال 1386

 HB-PET ،AB-PET ، FH-PET،HF-PET، از جمله )PET( دســتیابی به دانش فنی تولید گریدهاي مختلف پلی اتیلن ترفتاالت 
FR-PET ،CD-PET ،FG – PET  و ... برای اولین بار درکشور.

 صادرکننده برتر کشور درسال 1387
 انتخاب به عنوان تولید کننده برتر از سوی معاونت غذا وداروی دانشگاه جندی شاپور اهواز از سال 1389 لغایت 1395

نشانی مجتمع: خوزستان، منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی بندر امام خمینی )ره(، سایت 4  کدپستی 635617-4196
تلفکس: 06152172118

نشانی دفترمرکزی:  تهران، خ ولیعصر، باالتر از میدان ونک، کوچه شهید دامن افشار، پالک 50 تلفن : 021-88889510-14
site@stpc.ir :ایمیل       WWW.STPC.IR :وب سایت

وشيمی شهيد تندگویان پتر
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مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان ، برای اولین بار در ایران ، موفق به نصب 
راکتورفینیشرPoly H توسط تیم ایرانی و با استفاده از جرثقیل 1000 تنی 
شد، که برای این شرکت و کل صنعت پتروشیمی موفقیت مهمی محسوب 

می شود. در این خصوص با محمد رضا محمد شهمیری ، مدیر پروژه 
به  تندگویان  شهید  پتروشیمی  مجتمع  ای  توسعه  و  اجرایی  های 

گفت و گو پرداخته ایم تا جزییات اجرای این طرح را شرح دهد.
محمد رضا محمد شهمیری، مدیر پروژه های اجرایی و توسعه ای 

عصر  با  گو  و  گفت  در  تندگویان  شهید  پتروشیمی  مجتمع 
 Polyاقتصاد با اشاره به نصب موفقیت آمیز راکتورفینیشر
تنها  جرثقیل  این  گفت:  تنی،   1000 جرثقیل  توسط   H

دستگاه 1000 تنی موجود در کشور است و از آنجایی که 
محل نصب تجهیز در فاصله 70 متری قرار داشت باید برای 

از جرثقیل  تندگویان  مجتمع  در  تنی  قطعه 150  این  نصب 
فوق استفاده می کردیم.

مدیر پروژه های اجرایی و توسعه ای شرکت پتروشیمی شهید 
تندگویان ادامه داد: در حقیقت انتقال این جرثقیل از اوایل اسفند 

ماه 96 شروع شد و حمل آن تا اواخر اسفند ماه به طول انجامید 
پتروشیمی  اقتصادی  ویژه  منطقه  به  جرثقیل  اسفند   28 نهایتا  و 

رسید. وی تصریح کرد: به طور معمول زمان مونتاژ این جرثقیل دو 
هفته به طول می انجامید اما با توجه به برنامه ریزی که توسط شرکت 

پتروشیمی شهید تندگویان انجام شد طی 10 روز این کار به انجام رسید 
و در تاریخ 25 فروردین ماه سال 1397 جرثقیل آماده اجرای عملیات شد. 

از تست  بعد  بیان کرد:  پروژه  این  انجام  روند  شهمیری درتشریح چگونگی 
های الزم که  از طریق شرکت IEI که یک شرکت بازرسی بین المللی است 
به انجام رسید، جرثقیل تحویل پیمانکار پروژه گردید و زیر نظر کارفرما طی 
و  باز شد  از مجموعه  تنی   قدیمی 150  رآکتور  و جمعه  پنجشنبه  روز   2

راکتور جدید نصب و در محل خود قرار گرفت.
این مقام مسئول پروژه های اجرایی و توسعه ای پتروشیمی شهید تندگویان 
اضافه کرد: در واقع مدت مشابه نصب این دو تجهیز در دو کارخانه ی دیگر 
این مجتمع که در سال 93 و 95،  انجام شده بود، 8 روز به طول کشیده 
بود، اما با توجه به تجاربی که از نصب و تعویض این تجهیزات بدست آورده 
بودیم و برنامه ریزی مناسبی که انجام شده بود، فینیشر این واحد با شرایط 
خاصی که داشت طی 2 روز از محل خود خارج و قطعه جدید نصب گردید. 
وی در خصوص جزییات نصب این تجهیز گفت: طول تجهیز 17 متر و قطر 
آن 3 متر بوده است که پس از طی مسیری در ارتفاع 60 متری، در داخل 

کارخانه نصب شد.
با  تندگویان  پتروشیمی شهید  توسعه ای مجتمع  و  اجرایی  پروژه های  مدیر 
ابراز خوشحالی از این که تمام مراحل نصب و نظارت بر نصب  و روش نصب 
توسط تیم ایرانی و تیم مجتمع شهید تند گویان انجام شد، ادامه داد: تکیه 
بر توانایی تیم ایرانی باعث به انجام رسیدن این پروژه شد و کار نصب آن 

Poly H نصب مـوفقیت آمیز راکتـورفینیشر
در مجتمع پتروشیمی شهید تنـدگویان

تـوسط جرثقیل 1000 تنی
تماما توسط این تیم انجام گرفت. به گفته شهمیری 
بعد از اتمام کار، اکنون در حال باز کردن قطعات این 
جرثقیل هستیم و در دهه اول اردیبهشت از محوطه سایت 

پتروشیمی خارج خواهد شد.
مدیر پروژه های اجرایی و توسعه ای مجتمع پتروشیمی 
از  پس  عظیم  جرثقیل  این  گفت:  تندگویان  شهید 
طی نیمی از راه های ترافیکی کشور از مبدا لردگان 
و  کهگیلویه  اصفهان،  یزد،  های  استان  از  عبور  و 
و  شد  خوزستان  استان  وارد  لرستان  و  بویراحمد 
هماهنگی  با  بود،  مسیرها  این  در  روز  تقریبا 23 
هایی که با پلیس راه کشور داشتیم روز 24 ام این 
آن  نصب  عملیات  و  تخلیه  مجتمع  در  جرثقیل 
آغاز شد. وی ابراز کرد: دراین جابجایی بزرگ که 
با هماهنگی و همکاری کامل پلیس راه منطقه 
و  اقتصادی   ویژه  منطقه  سازمان  ماهشهر، 
گمرک جمهوری اسالمی ایران درکوتاه ترین 
زمان ممکن انجام شد 68 دستگاه تریلر و 6 
دستگاه بوژی ، قطعات جرثقیل 1000تنی 
تندگویان  شهید  پتروشیمی  شرکت  به  را 

حمل کردند.
با  ای  توسعه  و  اجرایی  های  پروژه  مدیر 
بیان این نکته که ورود این جرثقیل درمنطقه 
ویژه اقتصادی ماهشهر بی سابقه بوده، اظهارامیدواری کرد 
با جابجایی رآکتور قدیمی روند پروژه بهینه سازی poly H که در راستای 
بهینه سازی فاز2  پتروشیمی شهید تندگویان می باشد به مرحله تازه ای 
از  تنی  جرثقیل 1000  این  انتقال  و  برای حمل  داد:  ادامه  وی  وارد شود. 
مسیر   8 آن  انتقال  روز   28 زمان  طی  و  کرد  عبور  بسیاری  کنارگذرهای 

کنارگذر نیز توسط پتروشیمی شهید تندگویان احداث شد.
شهمیری بیان کرد: برخی شرکت ها پیشنهاد انجام آن جابجایی و تعویض 
داده  ما  به  روز   8 مدت  و طی  بسیار  هزینه  با صرف  را   Poly H فینیشر 
با هزینه بسیار کمتر و بدون  توانستیم آن را طی مدت 2 روز و  اما  بودند 
کوچکترین حادثه ایی به انجام برسانیم. وی در پایان از مدیر عامل مجتمع 
شهید تندگویان تشکر ویژه کرد و همچنین از سایر مسئولین و همکاران و 
به ویژه تیم پروژه های اجرایی و توسعه ای مجتمع  که در حمل و نصب این 

پروژه بزرگ همکاری داشته اند، قدردانی نمود.
به گزارش عصر اقتصاد، مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان در سال 77 در 
ضلع شمال غرب خلیج فارس در استان خوزستان، سایت چهار منطقه ویژه 
 PET پتروشیمی و در زمینی به مساحت 34 هکتار جهت تولید محصول
PTA .  احداث گردید، عالوه بر آن این پتروشیمی تولید کننده محصول 

مهم و استراتژیک POY نیز می  باشد.
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 فاز نخست پروژه مخابراتی U.S.O بخش شهیون دزفول افتتاح شد
 دریافت پروانه اپراتور اول پست خصوصی ایران توسط تیپاکس

 زیرساخت های الزم تحقق دولت الکترونیکی در کشور فراهم شد
 افتتــاح بیش از 400 پروژه مخابراتــی با حضور وزیر ارتباطات در 

خراسان جنوبی
 استقرار 31 بالن مخابراتی در کشور

 سامانه بررسی کیفیت سرویس های ارتباطی در روستاها راه اندازی 
شد

 اختصاص 500 میلیارد تومان برای کسب وکارهای نوپا
 اعضای جدید شــورای توسعه راهبری شبکه ملی اطالعات تعیین 

شدند
 آغاز ســاخت کارخانه تولید لوازم خانگــی مادیران با حضور وزیر 

ارتباطات
ICT رشد چهار رتبه ای در شاخص های 

 وزیر ارتباطات خبر داد: تشــکیل کارگروه مشــترک با هند برای 
صادرات نرم افزار

 ســخنرانی وزیر ارتباطات در پنجمیــن اجالس بین المللی فضای 
مجازی در هند

 آذری جهرمی: زیرساخت های ارتباطات در مرز شلمچه برای عبور 

زوار فراهم شده است
 خط تولید تبلت و تلفن همراه کودک و نوجوان در خرمشهر افتتاح 

شد
 انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست 21 قلم 

کاالی ممنوعه وارداتی اعالم شد.
 آزادسازی مکالمات بین الملل برای اپراتورهای مجازی

 پرتاب سه ماهواره دانشگاهی در صورت اعالم آمادگی وزارت دفاع
 جهرمی سکان وزارت ارتباطات را در دست گرفت

  اولین پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطالعات افتتاح شد
 ارائه اینترنت نامحدود تصویب شد

ICT هدف گذاری برای 130 هزار شغل در حوزه 
 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات رونمایی شد

 2044 روستای استان کرمان به اینترنت پرسرعت متصل شدند
 شبکه علمی در راستای رفع دغدغه های مقام معظم رهبری ایجاد شد

 نسل سوم شبکه علمی ایران راه اندازی شد
 امضای سند همکاری بین ایران و مالزی

 افتتاح بیش از هزار طرح مخابراتی
 افتتاح 666 پروژه »مخابراتی« در سفر وزیر ارتباطات به کرمانشاه
 افتتاح 93 پروژه فناوری اطالعات در قائن با حضور وزیر ارتباطات

 خالصه ای از عملکرد 
وزارت ارتباطات 

طی سالی که گذشت
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در اختیار داشتن داده ها و اطالعات درست پایه و اساس هر گونه برنامه 
ریزی و تصمیم گیری های کالن در کشــور است و به ویژه برای ترسیم 
فضای کنونی و پیش بینی فضای آینده و به دنبال آن شناسایی مشکالت 
و تدوین نقشه و راهبرد به منظور توسعه و مقابله با معضالت و بحران ها 
بر اساس آن اطالعات، نشان از اهمیت آمارها و داده های اولیه برای دولت 

و دستگاههای اجرایی دارد.
مرکز ملی آمار ایران به عنوان تنها مرجع رســمی ارائه آمار و اطالعات، 
همواره ســعی کرده است به بروز رسانی شاخص ها و روش ها و تکنیک 
های جمع آوری داده و سرشــماری هــا، دقیق ترین آمارها را در اختیار 
تصمیم گیران قرار دهد. در این گزارش خالصه ای از مهم ترین اقدامات 

این مرکز به ِوزه در سال 96 آمده است:
 الف( تولید و ارائه آمارهاي رسمي با کیفیت با رعایت 

استانداردهاي آماري ملي و بین المللي

انتشار نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسکن1395
سرشــماري95 عمومي نفوس و مســکن از مدرنترین سرشماری های 
کشور بود که در فرآیند اجرای آن برای جمع آوری اطالعات از روشهای 
الکترونیکی استفاده شد، در این سرشماری اطالعات خانوارهای داوطلب  
بصورت اینترنتی و سایر خانوارها به روش مصاحبه حضوری و با استفاده 
از تبلت گردآوری شــده و در پایان کل اطالعــات خانوارها در دو پایگاه 
داده اینترنتی و ســیجاد ذخیره شــد .وجود دو منبع تجمیع اطالعات و 
ضرورت پاالیش دادهها، تجمیع اطالعات، ادیت و جانهی، صحت سنجی 
و راســتیآزمایی، بررسی و ارزیابی شاخصهای جمعیتی و در نهایت تهیه 
ی  فایل یکپارچه صحیح از اطالعــات موجود فعالیت تکنیکی جدید و 
گستردهای بود که برای بار اول در ایران اتفاق افتاد .این فعالیت مستلزم 
مطالعات و بررسیهای دقیق کارشناسی بود که با ارزیابی های همه جانبه، 
بررســی روند اطالعات، مقایسه شاخصها در سالهای مختلف و همچنین 

بررسی سریهای زمانی اطالعات در نهایت با موفقیت به نتیجه رسید.

آمارگیری هاي نمونه اي 
به منظور تولید آمار در بخش هــای مختلف اقتصادی، صنعت،  معدن، 
کشــاورزی، بازر گانی، خدمات، مســکن و خانوار و تهیه شــاخصهای  
آمارگیری نمون های  و جمع آوری اطالعات انجام شد .همچنین با تأکید 
رئیس محترم مرکز، به منظور کاهش  1قیمت، بیش از هزینه های اجرا 
و تسریع در استخراج نتایج، در اجرای بیشتر آمارگیر یها تبلت جایگزین 
پرسشنامه های فیزیکی شده است .نتایج این آمارگیری ها در قال  نشریه 
و نیز از طریق درگاه ملّی آمار قابل دســترس ی می باشــد .عناوین آمار 

گیری های اجرا شده به شرح زیر است :
1- آمارگیري از نیروي کار 

2- آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهاي روســتایي و  هزینه و درآمد 
خانوارهاي شهري 

3-  آمارگیري از کارگاه صنعتي دارای بیش از 10نفر کارکن و بیش تر
4- آمارگیري از معادن در حال بهره برداري کشور

5- آمارگیري از فعالیتهاي پشتیباني معدن
6- آمارگیری از کارگاههای ارائه دهنده خدمات محیط زیست

7- آمارگیری کارگاههای فناوری اطالعات و ارتباطات
8- آمارگیري برخورداري خانوارها و اســتفاده افراد از فناوري اطالعات و 

ارتباطات
9- آمارگیري از گردشگران ملي

10- آمارگیري از فعالیت هاي فرهنگي خانوار
11- آمارگیــري از کارگاه هــاي داراي فعالیت هــاي د هگانه مرتبط با 

حساب هاي ملي
12- آمارگیري دامداري

13- آمارگیري از آمار کشتار دام کشتارگاه هاي کشور
14- آمارگیري باغداري

15- آمارگیري از فعالی تها ي آبز یپروري 96
16-  آمارگیري از بهره برداري های پرورش زنبور عسل

17- سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراک ي کشور
18- گردآوری اطالعات قیمت و اجاره مســکن در شهر تهران و قیمت و 

اجاره مسکن در نقاط شهري کشور 
19- گــردآوري اطالعات پروانه هاي ســاختماني صادر شــده توســط 

شهرداري هاي کشور
20- آمارگیــري از قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شــهری 
و قیمــت کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روســتایي و اجاتره بهاي 

واحدهاي مسکوني استیجاري
21- آمارگیري از قیمت نهاده هاي ساختما نهاي مسکوني شهر تهران

22- آمارگیري از قیمت و مقدار تولیدکننده بخش صنعت
23- آمارگیري از قیمت و مقدار تولیدکننده بخش معدن

24- شاخص قیمت تولیدکننده بخشهاي خدمات
25- آمارگیري از قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي در مناطق 

روستایي کشور
26- آمارگیري از قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداري هاي صنعتي کشور

27- آمارگیري از قیمت تولیدکننده گاوداري هاي صنعتي کشور
28- جمع آوري اطالعات کاالهاي وارداتي و صادراتي

29- تهیه شاخص  قیمت ها
30- محاسبه شاخص قیمت کاالهاي صادراتي، وارداتي و رابطه مبادله

31- تغییر سال پایه شاخص قیمت ها به سال 1395
32- تهیه حساب منطقه هاي ملّي اي و اقماري

ور کوتاهی   مر
بر عملکرد مرکز آمار ایران در سال 96
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33- تغییر سال پایه حساب هاي ملي به قیمت ثابت از 1376 به 1390

34- محاســبه سهم ارزش افزوده بخش خصوصي در اقتصاد کشور براي 
سال هاي 1392- 1393

سایر فعالیتهاي مربوط به تولید آمار
1- تولید نرم افزارهاي طرحهاي آماري و سرشماري

2- تهیه و تدوین استانداردهاي آماري مورد نیاز نظام آماري ایران
- استانداردسازي تعاریف و مفاهیم آماري

- پیاده سازي و بازنگري طبقه بندي هاي بین المللي آماري
3- نظارت موثر بر تهیه آمارهاي رســمي در نظــام آماري ایران )درون 

سازماني، برون سازماني(
4- استقرار چارچوب کیفیت آمارهاي مرکز آمار ایران  
- بهبود آموزش طرح های آمارگیری مرکز آمار ایران

- تهیه و تدوین خط مشي تجدید نظر آمارهاي مرکز آمار ایران
- بررسي استانداردهاي انتشار داده

5- ارزیابي کیفیت آمارگیري هاي نمون هاي
6- تهیه و بهنگام رساني نقشه ها و فایل عناصر جغرافیایي

7- برآورد جمعیت و خانوار
8- تولید و بهنگام سازي چارچوب هاي آماري

9- تهیه محتوا براي تغذیه پایگاه اطالعات آماري کشور
10- جمــع آوري اطالعات آماري اقتصادي مورد نیاز از دســتگاههاي 

اجرایي و استانها
ب( استقرار نظام جامع ثبت ها ي آماري ایران

پــس از تصویب  کلیات طرح نظام جامع ثب تهای آماری ایران و احکام 

مرتبط با آن در جلسه شورا یعالی آمار، فازهای اجرایی طرح در مرکز آمار 
ایران تهیه و ابالغ شد.

طرح اختصاص شناسه مّلي کسب و کار
ج( توسعه شــبکه ملي آمار با رعایت محرمانگي و حفظ امنیت 
داده ها و اطالعات با بهــره گیري از فناوریهاي نوین اطالعات و 

ارتباطات
میزان مطلوبیت آمارهای تولید شــده نزد کاربــران به عوامل مختلفی 

بستگی دارد .
یکــی از عوامل مهم مرتبــط با میزان مطلوبیت تولیــدات، زمان ارائه و 

چگونگی انتشار و اطالع رسانی آنها است. 
به همین منظور توسعه شبکه ملی آمار و مدیریت انتشار آمارهای رسمی 
جهت اطالع رسانی جامع و مؤثر از جمله اهداف مرکز آمار ایران است که 

در قانون و نیز مأموریت این مرکز تصریح شده است.

د(گســترش و تسهیل دسترســي به آمارها ي رسمي ، ارتقاي 
آگاهي و اعتماد عمومي و ترویج و اشاعه  کاربرد و تفسیر صحیح 

آمار توسط سیاستگذاران، برنامه ریزان، محققین و مردم

ه( بهبود و ارتقاء تعامالت و همکاري هاي سازنده علمي و حرفه اي 
آماري در سطح ملي و بین المللي

و( اســتقرار نظام نوین برنامه ریزی، بهبــود عملکرد و نظارت 
راهبردی
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بــورس هـا
بورس چیست؟

برای شناخت بورس و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از »بازار« و تعریف 
آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می توان گفت که، بازار مکانی است 
که در آن خرید و فروش صورت می گیرد؛ و ساده تر این است که بگوییم 
هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه  برقرار شود و 
معامله ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است. این شرایط می تواند مکان 

خاصی باشد یا شبکه ای ارتباطی مثل اینترنت.
در بازارهــا به طور کلی دو نوع دارایــی، دارایی های واقعی و دارایی های 
مالی، مورد معامله قرار می گیرند. دارایی هــای واقعی همان دارایی های 
فیزیکی هستند مثل زمین، ســاختمان و انواع کاال مانند ماشین، لوازم 
خانگــی و .... اما دارایی هــای مالی دارایی های کاغــذی و بهتر بگوییم 
اســنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورس  بازاری است که در 
آن دارایی های مختلف مورد معامله قرار می گیرد. از این رو، انواع بورس ها 
را می توان به سه دسته ی کلی بورس کاال، بورس ارز و بورس اوراق بهادار 

طبقه بندی کرد.
1. بورس کاال: بازاری کــه در آن خرید و فروش کاالهای معین صورت 
می گیرد و به طور منظم و دائم فعال است بورس کاال نام دارد. در بورس 
کاال معموالً مــواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می گیرد. هر بورس 
کاالیــی را با نام همان کاالیی که مورد معاملــه قرار می گیرد نام گذاری 

می کنند. مثاًل بورس نفت و بورس گندم.
2. بورس ارز: در بورس ارز، همان طور که از نام آن مشخص است، کار 
خرید و فروش پول های خارجی انجام می گیرد. این بورس در کشــور ما 

فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشم گیری دارد.
3. بورس اوراق بهادار: در بورس اوراق بهادار دارایی های مالی از قبیل 
ســهام، اوراق مشــارکت و... مورد معامله قرار می گیرد. در ایران، به بازار 
خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رســمی و دائمی در محل معینی 
تشــکیل می شــود »بورس اوراق بهادار« می گویند ولی ما در این نوشته 

برای اختصار آن را بورس یا بورس اوراق بهادار می گوییم.

درباره سازمان
مأموریت کلی ســازمان بورس و اوراق بهادار عبارتست از ایجاد محیطی 
امــن برای ســرمایه گذاران در اوراق بهادار از طریق نظــارت بر فعالیت 
مشــارکت کنندگان در این بازار به گونــه ای که کارایی، انصاف و نظم در 
این بازار حاکم باشد. نتیجه ی این اقدامات تسهیل در تشکیل سرمایه و 
به تبع، بهبود متغیرهــای کالن اقتصادی خواهد بود. این مهم از طریق 
نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ممکن 
اســت که برای تحقق آن، مجموعه ای از آئین نامه ها و دستورالعمل های 

اجرایی تدوین، تصویب و ابالغ می گردد.
قوانین و مقــررات حاکم بر بازار اوراق بهادار ایران از یک مفهوم ســاده 
نشــأت گرفته اســت. تمامی ســرمایه گذاران شــامل ســرمایه گذاران 
نهادی و ســرمایه گذاران فردی باید به تمامــی واقعیت های پایه که در 
تصمیم گیری های خود برای خریــد، نگهداری و فروش اوراق بهادار نیاز 

دارند، دسترســی داشته باشــند. بدین منظور ســازمان بورس و اوراق 
بهادار تمامی شــرکت های سهامی عام را به ثبت نزد خود موظف کرده و 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را به انتشار کلیة اطالعات 
مالی و ســایر اطالعات مؤثــر در تصمیم گیری ســرمایه گذاران موظف 
ساخته است. این مهم سرمایه گذاران را در قضاوت ها و تصمیم گیری های 

سرمایه گذاری کمک خواهد نمود.
برای اطمینان از ایجاد چنین فضایی، ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
حال تقویت ساختار نظارتی خود و تعامل با سرمایه گذاران، متخصصین 
و ســایر دســت اندرکاران صنعت اوراق بهادار است تا نگرانی های آنان را 
استماع نموده و از تجربیات آنها در راستای رسیدن به قله های غرورآفرین 

آینده استفاده کند.
ســازمان، بازارها و نهادهــای مالی را به عنوان عناصــر کلیدی در بازار 
ســرمایه نظارت می کند. بازارهایی که وجــود دارند و در حال تکامل اند 
و بازارهایــی که به وجود خواهند آمد. نهادهایی که در دســت طراحی 
و قانونمند شدن هســتند از جمله: صندوق های مشترک سرمایه گذاری 
که به ســرمایه گذاران غیرحرفه ای طعم ســرمایه گذاری در اوراق بهادار 
را خواهند چشــانید، شرکت های تأمین سرمایه و شرکت های رتبه بندی 
که بنگاه های اقتصادی را در زمینة تأمین مالی، مدیریت ریســک و نفوذ 
در بازارهای جهانی یاری خواهند رســانید، مشاورین سرمایه گذاری که 
مشارکت کنندگان در صنعت اوراق بهادار را در تصمیم گیری ها مشاورت 
خواهند داد و نهادهایی که در حال حاضر در خدمت سرمایه گذاران اند از 

جمله کارگزاران و شرکت های سرمایه گذاری.
بازار ســرمایة ایران گر چه عمری 40 ســاله دارد، اما نیاز به کمک کلیة 
گروه های ذینفع و ذیعالقه دارد تا بتواند در لوای خود امیدهای توســعة 
اقتصادی را محقق ســازد. بازار فعلی میراثی از گذشتگان برای ما و بازار 
آینده میراثی از ما برای آیندگان اســت. در این سیر تاریخی امید است 
یاری گروه های مختلف به دور از شــائبة نظرات سودار و در جهت ایجاد 
بازار سرمایة ملی ایرانی منطبق با ویژگی های بازاری امن، منصفانه، شفاف 

و کارآ، به سوی سازمان روانه گردد.

چشم انداز، ماموریت و نقشه استراتژی
»سازمانی پویا، چابک و اثربخش در راهبری و سیاست گذاری بازار سرمایه 
با هدف دســت یابی به بازاری منصفانــه، کارا، منظم و پویا و بهره مند از 

ابزارها، نهادها و بازارهای مالی پیشرفته«
»حفظ، تقویت و توســعه بازار سرمایه باثبات، شــفاف، منصفانه و کارآ 
از طریــق نظارت بر حســن اجرای قوانین و مقــررات مرتبط، کنترل و 
مدیریت ریســک فراگیر، انجام پژوهش های توسعه ای و کاربردی، ایجاد 
زیرســاخت های مقرراتی و فناوری اطالعات، ارتقای جایگاه بین المللی، 

توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و ارتقای سواد مالی«

راهبردها
برنامه اســتراتژیک سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای سیاست   های 
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هفت گانه وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده است. این سیاست های 
هفت گانه عبارتند از:

· تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکاء بودجه دولت به درآمد نفتی
· افزایش توان ثروت آفرینی کشور

· تقویت انضباط، سالمت و شفافیت مالی، اداری
· ارتقاء هم  افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی
· مشارکت فعال و موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری

· توسعه هدفمند سرمایه  های انسانی و سازمانی
· ایجاد و یکپارچه  سازی سامانه  های اطالعات مدیریتی و عملیاتی

برای دســتیابی به این برنامه  های استراتژیک، سند اهداف راهبردی و 
سند اقدامات راهبردی تنظیم شده است. دستیابی به اهداف کمی در 
بازار سرمایه متاثر از عوامل درونزا و برونزا است. لذا دستیابی به بعضی 
از برنامه  ها، مســتلزم همکاری بخش  های دولتی و غیردولتی مرتبط با 

سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

خط مشی کیفیت
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و خود انتظام حوزه بازار 
سرمایه کشور در زمینه ارائه  انواع خدمات بورسی شامل تدوین راهبردها، 
نظارت، تدوین مقررات، اطالع رســانی شــفاف و اعطــا / لغو مجوزهای 
مربوط به فعالیت در بازار ســرمایه با نگــرش حمایت از حقوق و منافع 
سرمایه گذاران در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 

مصوب سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرده است. 
این سازمان با تعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و 
با هدف بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت، فرآیندها و ارائه ی خدمات 
به مراجعین ، در مسیر افزایش رضایت و اعتماد فعاالن بازار سرمایه و ایجاد 
محیط امن و سالم برای سرمایه گذاری، استاندارد ایزو 9001 )ویرایش سال 

2008( را بعنوان الگوی مدیریت کیفیت برگزیده است.
در این مسیر رئوس خط مشی سازمان به قرار زیر است:

- توسعه بازار سرمایه
- توسعه شفافیت در بازار اوراق بهادار

- توسعه سرمایه گذاری و حمایت از حقوق سرمایه گذاران
- توسعه خدمات الکترونیک و کاهش زمان انجام خدمات

- توسعه منابع انسانی و بهبود سطح کیفیت خدمات کارکنان
این خط مشی توسط ریاست و کارکنان سازمان درک و اجرا می شود 

و سرلوحه کلیه فعالیتهای سازمان است.

اهداف سازمان
1-  حمایت از حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه

2-  ایجاد فضایی قانونمند برای فعاالن بازار سرمایه از طریق بهبود بستر 
تدوین و اصالح مقررات حاکم بر آن

3-  ارتقا و حفظ شفافیت اطالعاتی و معامالتی در بازار سرمایه
4-  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه

5-  بسترســازی برای ایجاد و توسعة ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در 
بازار سرمایه با تأکید بر انطباق با موازین شریعت اسالمی

6- ارتقای توان نظارتی، ســطح تولید، تبادل و امنیت اطالعات در بازار 

سرمایه با تکیه بر پتانسیل های نوین فناوری اطالعات
7-  ارتقای فرهنگ سهامداری و سرمایه گذاری در بازار سرمایه

8-  افزایش توان حرفه ای فعاالن بازار سرمایه
9- توسعه همکاری با سازمان ها و نهادهای ذیصالح بین المللی در حوزه 

بازار سرمایه

اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه های مختلف
1- حوزه نهادهای مالی

بسترسازی برای ایجاد و توسعة نهادهای مالی و کانون ها
بهبود و ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی

افزایش توان حرفه ای نیروی انسانی فعال در بازار سرمایه
2- حوزه بازارها و ناشران

ارتقای شــفافیت اطالعاتی و معامالتی بورس ها، بازارهای خارج از بورس 
و ناشران

تسهیل تشکیل سرمایه در بازارهای اولیه و ثانویه
بهبود و ارتقای نظارت بر بازار اولیه و ثانویه

3- حوزه حقوقی
حمایت از حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه و ایجاد فضای قانونمند و 

مطمئن برای فعاالن بازار
ارتقای سطح آگاهی های حقوقی فعاالن بازار سرمایه

بهره گیری از فناوری اطالعات جهت ارتقای کیفیت، تســهیل و سرعت 
بخشیدن به خدمات حقوقی

انجــام فعالیت های حقوقی ســازمان جهــت اجرای کامــل وظایف و 
مسئولیت های سازمان

4- حوزه تحقیقات و پژوهش
توسعه تحقیقات کالن و کاربردی در بازار اوراق بهادار

ایجاد اطمینان از انطباق فعالیت های بازار اوراق بهادار با موازین شرعی
کمک به توسعه فرهنگ سهامداری و سرمایه گذاری در بازار سرمایه

ارتقای ســطح کمی و کیفــی داده ها و اطالعات مــورد نیاز محققین و 
تحلیل گران بازار سرمایه

بهبود بستر تدوین و اصالح مقررات حاکم بر بازار سرمایه
5- حوزه روابط عمومی و امور بین الملل

ارتقای تعامل با نهادهای اطالع رسان در حوزه بازار سرمایه
ارتقای فرهنگ و آگاهی در مورد بازار سرمایه در کشور

توســعه همکاری با نهادهای ذیصالح بین المللی و سازمان ها و نهادهای 
فعال در حوزه بازار سرمایه

جمع آوری، انتقال و انتشــار سریع، دقیق و شفاف اخبار و اطالعات بازار 
سرمایه

6-حوزه فناوری اطالعات
ارتقای ســطح تولید و تبادل اطالعات در بازار ســرمایه، با بهره گیری از 

پتانسیل های فناوری اطالعات و ارتباطات
ارتقاء ســطح امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات در ســازمان بورس و 

بازار سرمایه
ارتقای توان نظارتی مبتنی بر فناوری اطالعات در بازار سرمایه و سازمان بورس

توسعه سامانه الکترونیکی یکپارچه سازمان بورس و اوراق بهادار
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ماموریت و چشم انداز
بیانیه ماموریت شرکت بورس کاالی ایران

بورس کاالی ایران با ایجاد بازار شــفاف جهت تسهیل معامالت و کشف 
نرخ قیمت کاالهای اساســی و مواد اولیه واســطه  ای بر اساس مکانیزم 
عرضه و تقاضا، ضمن تضمین تعهــدات طرفین معامله، ابزارهای تامین 

مالی و مدیریت ریسک را در اختیار فعاالن بازار قرار می دهد. 
چشم انداز شرکت بورس کاالی ایران

بورس کاالی ایران در افق چشــم  انداز، مرجــع قیمت  گذاری کاالهای 
اساســی و مواد اولیه واســطه  ای در منطقه و یکی از گزینه  های اولویت  

دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می  باشد. 

راهبردها و اهداف
راهبردهای استراتژیک بورس کاالی ایران

1-  اوراق بهادارسازی و توسعه ابزارهای مشتقه
2-  ایجاد و بکارگیری ابزارهای تامین مالی و معامالتی متنوع، متناسب 

با نیاز مشتریان
3- گســترش اندازه و عمق بازار در کاالهــای منتخب جهت مرجعیت 

کشف قیمت بازار
4- اســتفاده از ظرفیت نهادهای مالی جهت توسعه کسب و کار بورس 

کاالی ایران
5- مشتری   مداری و کیفیت  گرایی در ارائه خدمات به ذی  نفعان

6- بهینه سازی مستمر و بروزرسانی قابلیت های حوزه فنآوری اطالعات 
متناسب با توسعه ابزارها و بازارها

7-  ترویج کارکردها و ارتقاء جایگاه بورس کاالی ایران در محیط کسب 
و کار و رسانه

8-  توسعه فعالیت جهت ارتقاء تجارت کشور با بازارهای بین المللی
اهداف استراتژیک بورس کاالی ایران
1- افزایش حجم و ارزش معامالت بازار فیزیکی

2- افزایش حجم و ارزش معامالت بازار فرعی
3- افزایش نسبت ارزش معامالت بازار آتی به ارزش معامالت بازار فیزیکی
4- افزایش مقدار معافیت مالیاتی استفاده شده از سوی عرضه کنندگان 

کاالها
5- پیاده سازی مکانیزم های انگیزشی و تشویقی

6- بازنگری، تجمیع و تسهیل فرآیندها و سامانه ها
7- افزایش حجم و ارزش معامالت رینگ صادراتی

8- افزایش حجم و ارزش معامالت کاالهای وارداتی در بستر بورس کاالی ایران
9- افزایش میزان تطابق با استانداردهای بین المللی بورس های کاالیی

10-  راه اندازی گواهی سرمایه گذاری خودرو
11-  راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری ارزی

12-  راه اندازی صندوقهای کاالیی
13-  توسعه گواهی سپرده کاالیی

14-  راه اندازی معامالت قراردادهای آتی ارز
15-  راه اندازی قراردادهای اختیار معامله بر روی دارایی های پایه

16-  افزایش حجم و ارزش تامین مالی صورت گرفته بنگاه های اقتصادی 
از طریق بورس کاالی ایران

17-  راه اندازی قراردادهای آتی بر روی دارایی های پایه جدید

بـورس کاال 
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ضرورت تشکیل بورس کاال در ایران
بازار  کاالهای پایه در بخش های مختلف صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی 
در ایران همواره با محدودیت ها و دشــواری های ساختاری زیادی روبرو  
بوده و  بخش عمده ای از این مشکالت مربوط به عدم استفاده از ابزارهای 
نوین اقتصادی  و ساختار نامناسب و ناکارآمدی  بازار می باشد که با وجود 
تالش های بســیار انجام شده توسط دولت های محترم طی 2 دهه اخیر 
در جهت اصالح این ســاختار ، اما  شاهد عدم بازدهی مناسب و حصول 
نتایــج مورد انتظار در این بخش بوده ایم به گونه ای که علی رغم صرف 
هزینه های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده ها 
و محصوالت، اما در بخــش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان 
همواره  با مشــکالت فراوانی روبرو بوده اند که مهمترین این مشکالت را 

می توان به شرح ذیل  خالصه نمود:
1- نوسانات کاذب قیمت محصوالت ناشی از ارتباط  نامشخص و نامناسب 

میان عرضه و تقاضا
2- عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت

3- فقدان  یک نظام قیمت گذاری شــفاف بر پایه تعادل میان عرضه و 
تقاضا و نیاز بازار

4- نبود  یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله 
5- فقدان یک سیســتم جمع آوری، پــردازش و تحلیل اطالعات و آمار 
تولید، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطالع رسانی به بازار و تصمیم 

گیری مطلوب
6-عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه  واردات، 

صادرات  و بازار مصرف

تدابیر قانونی برای ایجاد بورس کاالی ایران
 نیاز به ایجاد بازاری متشــکل و ســازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و 
تقاضا و دســتیابی به اثرات مثبت این مهــم در اقتصاد تولید و مصرف، 
دولت و مجلس شورای اسالمی را بر آن داشت تا بستر قانونی الزم جهت 
تاســیس و راه اندازی بورسهای کاالیی  را در ایران فراهم سازند. در این 
راستا با تصویب بند )ج( ماده )95( قانون برنامه  سوم و بند )الف( قانون 
برنامه چهارم ، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورسهای  

کاالیی  در ایران گردید.
در پــی این امر، ســازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شــهریور ماه 
ســال82 به عنوان اولین بورس کاالی کشــور فعالیت خود را آغاز کرد و 
پس از آن نیز ســازمان کارگزاران بورس کاالی کشاورزی در شهریور ماه 
سال 83 شروع به فعالیت نمود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 
اســالمی ایران مصوب 24/9/1384 و بر طبق ماده 57 این قانون و تبصره 
آن که مقرر داشــته » اموال و دارایی های سازمان کارگزاران بورس های 
موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، ســپرده های بانکی و اوراق 
بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی ها پس از کسر بدهی ها و همچنین 
وجوه ذخیره گسترش » بورس« در کمیته ای مرکب از رئیس » سازمان« 
نماینده منتخب کارگزاران » بورس« مربوط و نماینده » شــورا« احصاء و 
حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی » بورس« مربوط و » سازمان« به 
ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می شود. تصمیمات 
این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی الزم االجرا می باشد.

ارکان شرکت بورس کاالی ایران
ارکان شرکت بورس کاالی ایران ) سهامی عام ( عبارتند از: 

1- مجامع عمومی
2- هیات مدیره
3- مدیر عامل

4- بازرس/حسابرس
 شــرکت توســط هیات مدیره ای غیر موظف مرکب از هفت شخص که 
توسط مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و مقررات 

برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود.

انواع بازارها، قراردادهــا و اوراق قابل معامله در بورس 
کاالی ایران

 تمامی داد و ســتد ها در بورس کاال در قالب قراردادهای استاندارد شده 
انجام می گیرد :

1-قرارداد نقدی 
قراردادی اســت که براســاس آن، پرداخت بهــای کاالی مورد معامله و 
تحویل آن در هنگام معامله و براســاس دســتورالعمل تسویه و پایاپای 

انجام می شود.
2- قرارداد سلف 

 قراردادی است که براساس آن، کاال با قیمت معین در زمانی مشخص در 
آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل 

تسویه و پایاپای پرداخت می گردد.
3- قرارداد نسیه 

قراردادی اســت که براســاس آن، کاال در هنگام معامله تحویل و بهای 
آن در تاریخ سررســید و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت 

می گردد.
4- قرارداد آتی

قراردادی اســت که فروشنده براســاس آن متعهد می شود در سررسید 
معیــن، مقدار معینی از کاالی مشــخص را به قیمتــی که االن تعیین 
می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کاال را 
با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام 
قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به 
 عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با 
تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف 
آنان وکالت دارد متناســب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از 
طرفیــن را به عنوان اباحه تصرف در اختیــار دیگری قرار دهد و او حق 

استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.
5- قرارداد سلف استاندارد

قراردادی اســت که براساس آن عرضه کننده مقدار معینی از دارایی پایه 
را مطابق مشــخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش 
می رســاند تا در دورة تحویل به خریدار تســلیم نماید. خریدار می تواند 
معادل دارایی پایه خریداری شــده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد 
موضوع مواد 2 و 3 دســتورالعمل اجرایی معامالت ســلف استاندارد، به 
فروش رســاند. قرارداد مذکور نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد 

سلف استاندارد نامیده می شود.
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6- قرارداد اختیار معامله
قرارداد اختیار معامله قراردادی اســت که در آن یک طرف، اختیار)حق( 
خرید و یا فــروش کاالیی را از طرف دیگر خریــداری می کند. قرارداد 
اختیــار معامله بــه دو نوع کلی اختیار خرید  و اختیار فروش  تقســیم 
می شود. در هر کدام از این دو نوع قرارداد، دو طرف خریدار و فروشنده با 

یکدیگر وارد معامله می شوند.
7- صندوق های کاالیی

صندوق کاالیي قابل معاملهETC( ( یکی از ابزارهای مالی نوین هستند 
کــه به ســرمایه گذاران این امــکان را می دهند که بــه جای خرید و 
نگهداری کاالی مورد نظر و تحمل هزینه های حمل و نقل، انبارداری و 
خسارت-های احتمالی آن، اوراق این صندوق ها را خریداری نمایند. با 
خرید این اوراق، ســرمایه گذار در عین داشتن مالکیت کاالی موردنظر، 
مســئولیت نگهداری ازآن کاال را بر عهده نــدارد. به عبارت دیگر، این 
صندوق هــا بخش قابل مالحظه ای از وجوه گردآوری شــده خود را به 
ســرمایه گذاری در کاالیی خاص اختصاص مــی دهند و عالقه مندان 
به ســرمایه گذاری در آن کاالی خاص اقدام بــه خرید واحدهای این 

صندوق ها می کنند.
8- گواهی سپرده کاالیی

بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کاالیی 
اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کاال است 
و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید 

بورس صادر می گردد.

معافیت های مالیاتی و مزایای خرید و فروش و پذیرش 
کاالها در بورس کاالی ایران

مزایای ساختاری
1- معامالت در بورس کاال، متشــکل و ســازمان یافته، قانونمند، قابل 

نظارت، شفاف، عادالنه، رقابتی و کم هزینه است.
2- در بورس کاال،  امکان پوشش، توزیع و انتقال ریسک وجود دارد.

3- در بــورس کاال،  کیفیت و کمیت کاال و مبلغ معامله و مدت معامله 
تضمین شده است.

4-کشــف قیمت در بورس کاال از طریق حراج حضوری و بصورت شفاف 
صورت گرفته و با حذف رانت باعث فسادزدایی از بازار معامالت می گردد.

5-پذیرش کاال جهت فروش در بورس کاال منوط به داشــتن استاندارد 
های اجباری برای آن کاال می باشــد و از این راه کیفیت کاال در بورس 

تضمین می گردد.
6- در بورس کاال،  مبداء کاال مشخص و تضمین شده است.

7-در مقایســه با تشــریفات مناقصات و مزایدات سرعت انجام معامالت در 
بورس کاال بسیار باالتر بوده و جریان معامالت از امنیت کامل برخوردار است.

8-در صورت بروز اختالف میان طرفین معامله، بورس کاال دارای مراجع 
اختصاصی بررسی و رسیدگی به دعاوی بوده و سرعت رسیدگی به دعاوی 

مطرح شده در مقایسه با دادگاه های عادی باالتراست.
9-با اســتفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای سلف و سلف استاندارد 
و ساز و کار اوراق بهادار مبتنی بر کاال، امکان تامین مالی بنگاه ها از این 

طریق وجود دارد.   

10-حذف بخشــی از هزینه های مرتبط با فــروش و بازاریابی باتوجه به 
وجود بازار مستقیم و بدون واسطه در بورس کاال

11-وجود شفافیت در معامالت بورس کاال و حذف هرگونه عاملی که در 
حوزه فروش، منجر به ایجاد رانت خواهد شد.

مزایای مالیاتی
1- طبق ماده )6 )قانون توســعه ابزارهــا و نهادهای مالی جدید، معادل 
ده درصــد)10%( از مالیات بر درآمد حاصــل از فروش کاالهایی که در 
بورسهای کاالیی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد)10%( از 
مالیات بر درآمد شــرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های 
داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد )5 %( از مالیات بر درآمد 
شرکت هایی که ســهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی 
یا خارجی پذیرفته می شــود. بر اساس ماده )18( قانون توسعه ابزارها و 
نهادهای مالی جدید ، دولت مکلف است کاالی پذیرفته شده در بورس را 

از نظام قیمت گذاری خارج نماید.

اخبار مهم در یکسال گذشته
یکشنبه 12 شهریور 1396

برگشت سریع سرمایه کشاورزان با عرضه محصوالت در بورس 
کاال

طی دیداری که روز شنبه میان مدیرعامل بورس کاالی ایران و مسئوالن 
بخش کشاورزی استان فارس برگزار شد، عرضه محصوالت کشاورزی این 
استان در بورس کاال، ظرفیت ها و ابزارهای مالی بورس و اجرای ماده 33 
قانون افزایش بهره وری کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی مورد 

گفت و گو و بررسی قرار گرفت.
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، طی این 
دیدار، حامد ســلطانی نژاد گفت: استان فارس در بخش کشاورزی کشور 
نقش پررنگی داشــته و در بســیاری از محصوالت رتبه اول تا سوم را در 

اختیار خود دارد.

سه شنبه 4 مهر 1396
تنوع در تاالر محصوالت کشــاورزی با عرضه گندم، شکر، مرغ 

منجمد و جوجه یک روزه
تاالر محصوالت کشــاورزی بورس کاالی ایران روز سه شنبه 4 مهر ماه 
میزبان عرضــه 263 هزار تن گندم خوراکی، 5 هــزار و 250 تن گندم 
دوروم، 20 تن مرغ منجمد رنج دو، یک هزار و 225 تن شکر و 137 هزار 
قطعه جوجه یک روزه اســت. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
بورس کاالی ایران، یک هزار و 371 تن گندم خوراکی نیز در قالب طرح 

قیمت تضمینی در این تاالر عرضه می شود.

چهارشنبه 12 مهر 1396
امکان رویت تصویر محصول پسته روی سایت بورس کاالی ایران
امکان رویت تصویر محصول پسته عرضه شده در بورس کاالی ایران روی 

سایت این شرکت فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، با توجه به 
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لزوم رویت نمونه محصول پســته عرضه شده در بورس کاالی ایران برای 
تصمیــم گیری در خصوص قیمت این محصول، امکان رویت تصویر این 

محصول فراهم شد.

23 مهر 1396
5 ســناریو برای افزایش مبادالت تجاری ایران و عراق از بستر 

بورس کاال
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل بــورس کاالی ایران، حامد 
ســلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران در این همایش به تشــریح 
مزایای توســعه تجارت ایران و عراق از بستر بورس کاال پرداخت و گفت: 
ورود بورس کاال به بازار عراق مزایایی همچون افزایش تجارت خارجی و 
توسعه صادرات کاالهای ایرانی با فراهم کردن زیرساخت های مبادالتی 
و مالی، تضمین کیفیت مناســب، قیمت شفاف و عادالنه، کاهش هزینه 
های معامله و ریســک های تجاری و ساختارمندشدن صادرات ایران به 

عراق را در پی دارد.

سه شنبه 9 آبان 1396
امضای تفاهم نامه همکاری میان بورس کاالی ایران و هند

تفاهم نامه همکاری میان بورس کاالی ایران و بورس کاالیی و مشــتقه 
ملی هند در حاشــیه کیش اینوکس 2017 به امضا رسید . نخستین بار 
یک هزار تن قیر تولیدی شــرکت نفت جی از طریق وب سرویســی که 
مقدمه راه اندازی سکوی مشــترک معامالتی بین دو بورس است، مورد 

مبادله قرار گرفت.

یکشنبه 5 آذر 1396
خرید توافقی 3 کیلوگرم زعفران در بورس کاالی ایران

برای نخســتین بار معامالت خرید توافقی زعفران در بورس کاالی ایران 
با معامله 3 کیلوگرم زعفران )پوشــال مرغوب( انبار زرین زعفران مشرق 

زمین انجام شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، در روزهای 
اخیر معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، 
با قید فوریتی از هدایت سازوکار خرید توافقی محصول زعفران از طریق 
ظرفیت های ایجاد شده در بورس کاال خبر داد و دستورالعمل معامالت 
توافقی این محصول با استفاده از گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال را 
نیز ابالغ کرد؛ اقدامی که می تواند منجر به اصالحات گسترده ای در نظام 

تولید و توزیع طالی سرخ شود.

جمعه 1 دی 1396
ارزش معامالت جوجه یک روزه در بورس کاال به 95 میلیارد ریال 

رسید
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل بــورس کاالی ایران، حامد 
سلطانی نژاد با اعالم این آمار اظهار داشت: تا پایان معامالت آذر ماه سال 
جاری، 17 میلیون و 363 هزار و 650 قطعه جوجه یک روزه گوشتی در 
بورس کاال عرضه شده که از این تعداد، پنج میلیون و 334 هزار و 700 

قطعه جوجه یک روزه مورد معامله قرار گرفت.

سه شنبه 10 بهمن 1396
5 راهکار جدید بورس کاال برای تجارت مدرن فوالد

مدیرعامل بورس کاالي ایران گفت: توســعه بازار مدرن برای تجارت کل 
زنجیره فوالد بــا ابزارهای بورس کاالی ایــران همچون »صندوق های 
کاالیی«، »قراردادهای بلندمدت«، »تابلوی مناقصه«، »اوراق خرید دین« 

و »معامالت تهاتری« قابلیت عملیاتی شدن دارد.
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل بــورس کاالی ایران، حامد 
سلطانی نژاد در هشتمین همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران 
به توســعه بازار فوالد در این بورس اشاره کرد و گفت: کارکردهای اصلی 
بورس کاالی ایران در اقتصاد کشــور تسهیل معامالت، پوشش ریسک، 
تامین مالی، کاهش هزینه معامالت، افزایش شــفافیت، تنظیم و توسعه 

بازار، کشف قیمت عادالنه و افزایش نقدشوندگی است.

یکشنبه 15 بهمن 1396
امضای تفاهمنامه همکاری بورس کاال و بانک انصار

بانک انصار بــورس کاالی ایران در نظر دارد تا در حوزه ورود محصوالت 
کشــاورزی به بورس از منابع بانکی کمک بگیــرد و در نظر دارد در این 

زمینه از بانک ها به عنوان اهرم تامین نقدینگی استفاده کند.
امضای تفاهمنامه همکاری بورس کاال و بانک انصار

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، تفاهمنامه 
همکاری میان بورس کاالی ایران و بانک انصار با حضور مدیران ارشــد 

و اعضای هیات مدیره بانک انصار در بورس کاالی ایران به امضا رسید.

چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
»کشف پریمیوم« ابزاری جذاب برای فوالدی ها و سنگ آهنی ها
به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل بــورس کاالی ایران، 
پنجمین همایش بین المللی ســنگ آهــن ایران با حضور جمعی از 
مســووالن، اســاتید و صاحب نظران و فعاالن صنایع معدنی کشور 
همچون مهدی کرباســیان و جعفر سرقینی از معاونان وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت، مصطفی موذن زاده، مشــاور معــاون اول رئیس 
جمهور، حامد ســلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران و اعضای 
انجمن سنگ آهن عصر سه شنبه در سالن همایش های بین المللی 

صدا و سیما برگزار شد.

دوشنبه 15 مرداد 1397
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از بورس کاالی ایران بازدید 

کردند
صبح روز جاری اعضای کمیســیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با 
حضور در بورس کاالی ایران با حامد سلطانی نژاد مدیرعامل و جمعی از 

معاونین و مدیران ارشد بورس کاالی ایران دیدار و گفتگو کردند.
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، طی این 
دیدار جایگاه بورس کاالی ایران در بازار ســرمایه تشــریح شد و عالوه 
بر معرفی مکانیســم های معامالتی در این بازار، پیشــنهادات راهبردی 
و ابزارهای نوین مالی قابل اســتفاده در حوزه معامالت کشــاورزی مورد 

تحلیل قرار گرفت.



روزنامه عصر اقتصاد
www.asreeqtesad.com

ویژه نـامه هفته دولت

شـرکت فـرابـورس ایران
ایجاد و ســاماندهی بازارهای خارج از بورس یکی از تکالیف قانون بازار اوراق بهادار اســت. ساختار مورد نظر در قانون بازار اوراق بهادار برای ادارة بازار 
سرمایه و نظارت بر آن و نیز تفکیک امور نظارتی از امور عملیاتی است؛ لذا سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سازمانی عمومی از سال 1385 زیر 
نظر شورای بورس به وجود آمد و امور عملیاتی در دو حوزة بازار اوراق بهادار و بازار کاال، به دو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت بورس کاال 
محول شد. اطالعات آماری ارائه شده در این فایل  در زمان تدوین معتبر است. جهت دریافت اطالعات به روز به بخش مربوط در تارنمای سازمان یا 

شرکت  مربوط مراجعه فرمایید.

تاریخچه
تأسیس و راه اندازي بازارهاي خارج از بورس در قانون بازار اوراق بهادار )مصوب 1384/9/1( پیش بیني شده است و بر اساس بند 8 از ماده یک قانون 
بازار اوراق بهادار، بازار خارج از بورس، بازاري در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک براي معامالت اوراق بهادار بر پایه مذاکره، معرفي شده 
است. طبق ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو فعالیت های بازارهاي خارج از بورس بر عهده شوراي عالی بورس نهاده شده است و در 
ماده 28 این قانون نیز تأسیس بازارهاي خارج از بورس همانند تأسیس بورس ها و نهادهاي مالي منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و 
فعالیت آن ها تحت نظارت سازمان انجام شود. بدین ترتیب، به موجب دستورالعمل فعالیت بازارهاي خارج از بورس، مصوب 1386/6/12 شوراي عالي 
بورس و در اجراي بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران مصوب آذرماه 1384 و مجوز شماره 121/52946 مورخ 1387/8/19 
سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران در تاریخ 1387/8/22 تحت شماره 332483 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري تهران 
به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد. پس از تدوین و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت پذیرش و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت 

فرابورس و ایجاد زیر ساخت های الزم، بازار فرابورس ایران در تاریخ 6 مهرماه 1388 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

بازده 57 درصدی شاخص کل فرابورس
همانطور که در نمودار مشــخص است شاخص فرابورس در یک ســال گذشته روندی صعودی را ثبت کرده است به طوری در مدت یکسال توانسته 
اســت با 547 واحد افزایش و بازدهی  57 درصدی، تراز 1500 واحد را تجربه کند. ذکر این نکته الزم اســت که قسمت اعظم رشد شاخص فرابورس 

در 5 ماهه سال 97 اتفاق افتاده است.
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% بازده نوسان سالجاری سال قبل
شاخص

57.4098546 547.38 1500.84 953.46

فرابورس در یک سال گذشته شاهد 12 عرضه اولیه به شرح ذیل بوده است.

قیمت پایانیتاریخ عرضهبازارنوع عرضهصنعتنمادردیف
 روز عرضه)ریال(

1397/04/252.369دومثبت سفارشزراعت و خدمات وابستهزقیام11

1397/05/183.470دومثبت سفارشاطالعات و ارتباطاتاوان21

1397/06/1212.200دومثبت سفارشهتل و رستورانگکوثر31

1397/07/016.740دومثبت سفارشمواد و محصوالت دارویيریشمک41

1397/07/151.570دومثبت سفارشواسطه گري هاي مالي و پوليولشرق51

حمل ونقل، انبارداري و حآسا61
1397/07/171.200دومثبت سفارشارتباطات

محصوالت غذایي و غپآذر71
1397/07/243.355دومثبت سفارشآشامیدني به جز قند و شکر

1397/10/263.490دومثبت سفارشزراعت و خدمات وابستهزشگزا81

محصوالت غذایي و تبرک91
1396/12/281.381دومثبت سفارشآشامیدني به جز قند و شکر

SME1396/12/284.000حراجفلزات اساسيفماک101

1397/04/131.700اولثبت سفارشمحصوالت شیمیایيشغدیر111

1397/04/191.524دومثبت سفارشزراعت و خدمات وابستهزبینا121
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دکتر قالیباف اصل: بزرگترین ابزارهای معامالتی بخش خصوصی 
و دولت در بازار سرمایه با ابزار مالی بورس تهران 

با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در سال 1384 و تاسیس بورس 
اوراق بهادار تهران در قالب شرکت سهامی عام، بورس تهران در این سال 
ها با ایجاد تنوع مناســب در ابزارهای قابل معامله در جهت تامین مالی 
بخش خصوصی و دولت و همچنین ارتقاء نقدشــوندگی و افزایش عمق 
بازار گام های بلند و موثری برداشته شده است. در 10 سال اخیر کل رقم 
تامیــن مالی از طریق بورس تهران برابر با 225000 میلیارد تومان بوده 
است. دکتر حســن قالیباف اصل مدیرعامل بورس تهران با بیان مطلب 
فوق افزود: با نگاهی به آمار عملکردی در بازارهای مختلف بورس تهران 
این اثر بخشــی ها نمود بیشتری دارد. عرضه اولیه، اوراق بدهی، صندوق 
های قابل معامله و اوراق اختیار فروش تبعی ضمن ایجاد تنوع در شرکت 
هــا، صنایع و ابزارهای معامالتی به تامین مالی بخش خصوصی و دولت، 
افزایش عمق بازار و ورود وجوه جدید به بازار کمک شایانی کرده است. در 
10 سال اخیر کل رقم تامین مالی از طریق بورس تهران برابر با 225000 

میلیارد تومان بوده است. 

افزایش عمق بازار با عرضه های اولیه
سخنگوی بورس تهران ادامه داد: از زمان تاسیس شرکت بورس اوراق بهادار 
تهران تا پایان ســال 96 طی 12 ســال، برابر با 71 عرضه اولیه و انتقالی 
محقق شده اســت. ارزش بازار این عرضه های اولیه در روز عرضه اولیه یا 

گشایش نماد برابر با 120 هزار میلیارد تومان 
بوده اســت. متوسط ساالنه عرضه های اولیه 
در طــی این مدت برابر بــا 10000 میلیارد 

تومان به ازای هر سال است. 

بزرگترین تامین مالی بخش خصوصی و 
دولت در بازار سرمایه از طریق بورس 

تهران 
مدیرعامل بورس تهران با اشــاره به اینکه 
یکی از ابزارهایی که در سال های اخیر مورد 
توجه بخش خصوصــی و دولت قرار گرفته 
بازار بدهی است. به طوری که در اسفند ماه 
94 با تامین مالــی 5000 میلیارد تومانی، 
بزرگترین تامین مالی دولت در بازار سرمایه 
از طریق بورس تهران رقم خورد. همچنین 
در ماه های اسفند 96 و اردیبهشت 97 دو 
تامیــن مالی بزرگ بــرای صنعت خودرو و 
مخابرات به ارزش کل 1500 میلیارد تومان 
به عنوان بزرگترین تامین مالی های بخش 
خصوصی در بازار ســرمایه از طریق بورس 

تهران محقق شد. 
وی درخصوص کل تامین مالی انجام شده از 
طریق بازار بدهی گفت: طی 7 سال گذشته 
تعداد 35 اوراق در بازار بدهی عرضه شــده 

و منجر به تامین مالی برابر با 11000 میلیارد تومانی برای شــرکت ها، 
کارآفرینان و دولت شــده اســت. اکنون ارزش بازار اوراق در بازار بدهی 

بورس تهران به بیش از 12000 میلیارد تومان رسیده است. 

تامین مالی و مدیریت ریسک با صندوق های قابل معامله
دکتر حســن قالیباف اصل صندوق های قابــل معامله در بورس را یکی 
دیگــر از درگاه های تامین مالی در بورس تهران خواند و تاکید کرد: طی 
4 سال گذشــته از طریق ETF برابر با 11 صندوق در بازار عرضه شده و 
تامین مالی معادل 738 میلیارد تومان از طریق این ابزار در بورس تهران 

ثبت شده است. 

افزایش ســرمایه قدیمی ترین روش تامین مالی، همچنان مورد 
استقبال

وی یادآور شد: افزایش ســرمایه نیز یکی ازدرگاه های تامین مالی برای 
شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. 

برای ســال های  89 تا 96 طی 8 ســال، 637 شرکت اقدام به افزایش 
ســرمایه کردند. که تامین مالی بیش از 100000 میلیارد تومانی برای 
ناشران بورس فراهم کرده است که مبلغ 58214 میلیارد تومان از محل 
مطالبــات و آورده نقدی و برابر با 42704 میلیارد تومان از محل ســود 
انباشته و اندوخته ها تامین شده است. متوسط ساالنه افزایش سرمایه در 
طی این مدت برابر با 13000 میلیارد تومان به ازای هر سال بوده است. 

 
مزایای چند وجهی بازار اختیار معامله 

و اوراق اختیار فروش تبعی 
مدیرعامل بــورس تهران به مزایــای بازار 
اختیار معاملــه و اوراق اختیار فروش تبعی 
اشــاره کــرد و گفت:  بازار اختیــار معامله 
و اوراق اختیــار فــروش تبعی ابــزار نوین 
معامالتی دیگری هســتند کــه در فرآیند 

تامین مالی می توان از آن ها بهره برد. 
وی مزایای متنوع اوراق اختیار فروش تبعی 
را شــامل پایین تر بودن هزینه های انتشار 
و تامین مالی نســبت به سایر ابزار، سریعتر 
بودن فرآیند انتشار، عدم خروج وجه نقد از 
بازار سهام و کمک به افزایش نقد شوندگی 
ســهام پایه عنــوان کرد و اظهار داشــت: 
تضمین حداقل بازدهی برای سرمایه گذاران 
و حمایت از سهام پایه و جلوگیری از فشار 
فروش مزیت های دیگر اســتفاده از اوراق 

اختیار فروش تبعی به حساب می آیند. 
دکتــر حســن قالیبــاف اصــل در پایان 
خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته بیش 
از 3000 میلیــارد تومان تامین مالی از این 
درگاه محقق شده که حاکی از توجه خاص 

بازار به این ابزار است. 
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مرکز خصوصی سازی
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عملکرد موفق یکساله دولت 
دوازدهم در ادامه گام های دولت 
یازدهم در زمينه خصوصی سازی

مقدمه
خصوصي ســازي بکارگیري ایده ها و اندیشه هاي جدید و فن آوري پیشرفته در جهت رشد، شکوفایي و اصالح ساختار اقتصادي با ایجاد زمینه حضور فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصی مي باشــد. در حقیقت خصوصي ســازي فقط انتقال مالکیت دولتي به بخش خصوصي و رها کردن فعالیتهاي اقتصادي به حال 
خود نیست، بلکه بخشي از فرآیند اصالح و بازسازي نظام توزیع و کنترل منابع اقتصادي از سویي و بازنگري در سیستم بازتوزیع ثروت هاي ملي در جهت 
افزایش انگیزه هاي سرمایه گذاري بخش غیر دولتي از دیگر سو است. بعد از پایان جنگ تحمیلی و با تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور، 
خصوصي ســازی نیز عماًل از ســال 1368 به صورت جدی مطرح شد و ابالغ سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب 
قانون مربوطه، موجب گردید تا خصوصی ســازی در جمهوری اســالمی ایران شــکلی نوین و گســترده به خود گرفته و با اجرای یک رویکرد جدید، اهداف 
اقتصادی – اجتماعی را دنبال نماید. در ادامه نگاه تفصیلي به آمار واگذاریهاي صورت گرفته در یکساله اخیر و دولت دوازدهم در مقایسه با دولتهاي پیشین از 
ابعاد مختلف را خواهیم داشت. واگذاریهاي یاد شده به شرح بندهاي ذیل بیانگر تالش مضاعف صورت گرفته در دولت های یازدهم و دوازدهم جهت تحقق 

اهداف مترتب بر خصوصي سازي است.
 

عملکرد مقایسه اي سازمان خصوصي سازي در دولت های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت هاي گذشته براساس نوع واگذاري
ســازمان خصوصي سازي در راستاي انجام وظایف مربوط توانسته است از ابتداي سال 1380 لغایت 1397/04/17، ارزشي معادل 1،446،930 میلیارد ریال 
از سهام و بنگاه های متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي را به بخش غیر دولتی واگذار نماید. جدول شماره )1( عملکرد واگذاریها به تفکیک نوع واگذاري 
»عرضه و فروش سهام و بنگاه به صورت رقابتي به عموم متقاضیان«، »واگذاري سهام و بنگاه به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقي و حقوقي طلبکار از 

دولت« و ارزش سهام واگذار شده بابت »انتقال مستقیم سهام و بنگاه بابت طرح توزیع سهام عدالت« را نشان مي دهد. 
آمار مقایســه اي ارزش کل واگذاري ها در دولت های یازدهم و دوازدهم )1392/07/01 لغایت 1397/04/17( نســبت به دوره 1380 لغایت 1392/06/31 
)دولتهاي پیشین(، به شرح جدول شماره )1(، نشان مي دهد طي دوره دولت های یازدهم و دوازدهم ارزشي معادل 447،285 میلیارد ریال از سهام و بنگاه 

هاي متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي واگذار شده است که این میزان واگذاري معادل 31% ارزش کل واگذاریهاي انجام یافته مي باشد. 
 جدول شماره )1( :عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصي سازي دردولت های یازدهم و دوازدهم 

نسبت به دولت هاي گذشته، براساس نوع واگذاري 
)ارقام به میلیارد ریال(

نوع واگذاري
قبل از دولت یازدهم

)1380 لغایت 
)1392/06/31

دولت یازدهم 
 1392/07/1(

لغایت 
)1396/05/15

دولت دوازدهم 
 1396/05/16(

لغایت 
)1397/04/17

جمع کل

نسبت عملکرد 
دولت های 
یازدهم و 

دوازدهم به کل

33%583.095270،63711،299865،032عرضه و فروش سهام یا بنگاه به عموم متقاضیان

واگذاري سهام یا بنگاه  به شیوه انتقال مستقیم 
50%0315.536*156.577158.959به اشخاص حقیقي و حقوقي طلبکار از دولت

2%259.9736.3900266.363انتقال مستقیم  سهام یا بنگاه بابت سهام عدالت

31%999.645435،98611،2991.446.930جمع کل
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* علت افزایش ارزش واگذاریها به شیوه انتقال مستقیم سهام به طلبکاران در این دوره، قطعي نمودن قراردادهاي غیرقطعي منعقده در دولتهای گذشته بابت 
رد دیون دولت )از جمله 115،000 میلیارد ریال مربوط به رد دیون دولت به صندوق بازنشستگي کارکنان فوالد( مي باشد؛ که حسب تکلیف قانون و با هدف 

خروج شرکت ها و طلبکاران از بالتکلیفي مربوط به نحوه اداره شرکت ها صورت پذیرفته است.  

افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها
از جمله مهم ترین ایرادات بر عملکرد خصوصي سازي در سال هاي گذشته، نوع ماهیت خریداران و سهم پایین بخش خصوصي واقعي بوده است، به نحوي 
که ســهم بخش خصوصي واقعي از کل واگذاري ها در خوش بینانه ترین حالت طي 12 ســال و نیم قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر 18 درصد مي 
رسیده است. این موضوع در ابتداي استقرار دولت یازدهم در سال1392 مورد آسیب شناسي جدي قرار گفت و اقدامات اصالحي در نیمه دوم سال 1392 
توسط دولت یازدهم جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت. مطابق آمار موجود، طي فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصي واقعي در حال 
افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیري بهبود یافته است. بر این اساس سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاریها طی سال1393 تا 1396/05/15)دولت 
یازدهم(، 67.5درصد  و در دوره 1396/05/16 تا 1397/04/17 )دولت دوازدهم( 100 درصد حجم کل واگذاري ها بوده است که نشانگر دستیابي به هدف 

کیفي واگذاري ها در دولت های یازدهم و دوازدهم است. 

عملکرد مقایسه اي سازمان خصوصي سازي دردولت های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت هاي گذشته براساس تعداد بنگاه هاي مشمول 
واگذاري

 از سال 1380 لغایت 1397/04/17، مجموعاً 1992 بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري قرار گرفته است؛ که از این تعداد 1355 بنگاه یا به طور کامل 
واگذار شده و یا از فهرست واگذاریها به دالیلي همچون »انحالل«، »تحصیل«، »ورشکستگي« و یا »انتقال به گروه بنگاههاي غیر قابل واگذاري«، خارج شده 
اند )68 درصد(، 4 بنگاه داراي پیشنهاد انتقال به گروه )3( و خروج از لیست مي باشند و 633 بنگاه باقیمانده و در حال واگذاری می باشند. )جدول شماره )2(

جدول شماره )2(: وضعیت بنگاههاي واگذار شده و در حال واگذاری از سال 1380 لغایت 1397/04/17

جمع کل  بنگاه های در
حال واگذاری

 پیشنهاد انتقال به
 گروه 3 و خروج

از لیست

واگذاري و خروج کامل

عنوان
جمع

 انتقال به
 گروه 3 و

خروج

 انحالل،
 تحصیل ،

ورشکسته
فروش

882 66 2 814 60 142 612
 تعداد بنگاههاي مشمول واگذاري
 طي دوره 1380 لغایت 1391

)قبل از دولت یازدهم(

1110 567 2 541 223 47 271

 تعداد بنگاههاي مشمول واگذاري
  طي

دوره 1392 لغایت 1397/04/17
 )دولت یازدهم و دوازدهم(

1992 633 4 1355 283 189 883 جمع کل

%100 %32 %0 %68 %14 % 9 %44 درصد نسبت به کل

عملکرد سازمان خصوصي سازي در سال 1396
از مهمترین اقدامات انجام یافته توسط سازمان خصوصی سازی در سال 1396، آماده سازی و قیمت گذاری 133 بنگاه با ارزش حدود 18 هزار میلیارد 
تومان جهت عرضه و واگذاری می باشد که از این میزان 110 بنگاه با ارزش بیش از 14 هزار میلیارد تومان آگهی و عرضه شد. آماده سازی و عرضه 
این تعداد بنگاه، آن هم باوجود برخی مقاومت های موجود بر ســر راه خصوصی ســازی نشاندهنده وجود عزمی جدی در دولت دوازدهم و به خصوص 
نهاد اجرایی آن یعنی سازمان خصوصی سازی جهت دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل )44( قانون اساسی می باشد. امید است با واگذاری این 

بنگاهها به بخش خصوصی واقعی، گامی بزرگ در راه مردمی سازی اقتصاد کشور برداشته شود.
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جدول شماره )3(: عملکرد سازمان خصوصي سازي در سال 1396 در راستای آماده سازی و عرضه بنگاه های دولتی

ارزش )میلیارد ریال(تعداد بنگاهعنوان

133176،700آماده سازی و قیمت گذاري بنگاه ها 

110140،147عرضه و انتشار آگهی واگذاری بنگاه ها

5311،299واگذاری )تدریجی،ترجیحی و بلوکی(

 تکمیل طرح توزیع ســهام عدالت در راستای گسترش مالکیت در 
سطح عموم مردم

با وجود اینکه در ابتدای برنامه توزیع ســهام عدالت طی یک دهه قبل، 
اهداف تعیین و ارکان و تشــکیالت اولیه تبیین و ترسیم شده بود، لیکن 
به دلیل پیچیدگی خاص این طرح بزرگ و ملی، نحوه برخورداری از میوه 
و ثمره آن برای مخاطبان اصلی و جامعه هدف، یعنی مشــمولین طرح، 

کاماًل مبهم و بالتکلیف بود. 
بنابرایــن با روی کار آمدن دولت یازدهم، چارچوب و نقشــه اولیه طرح 
توزیع سهام عدالت واکاوی شد و کلیه مشکالت، چالشها و آسیبهای آن 
یکی پس از دیگری مرتفع گردید، و پس از راه اندازی و رونمایی از سامانه 
الکترونیکی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir، بستر الزم برای 

تکمیل طرح فراهم گردید.
 سامانه 100 درصد بومی ســهام عدالت، در سال 1396 با ارائه بیش از 
150 میلیــون خدمت الکترونیکی و با پایداری و امنیت در برابر حمالت 
فراوان ســایبری بزرگ و با ثبت رکورد 320 هزار مراجعه در ثانیه بدون 
اختالل و کنــدی، یکی از موفــق ترین و پر افتخارترین ســامانه های 
الکترونیکی ملی کشور می باشد؛ که صرفاً با تکیه بر توان متخصصین و 

کارشناسان داخلی، طراحی و راه اندازی گردیده است.
 بنابراین با تالش سازمان خصوصی سازی و حمایت های دولت دوازدهم، 
این طرح در سال 1396 و با شروع به کار دولت دوازدهم به ثمر نشست 
و با توزیع ســود عملکرد ســال مالی 1395 مربوط به شرکتهای موجود 
در پرتفوی ســهام عدالت میان مشمولین، طعم شــیرین سهامداری و 
برخورداری از منافع سود آن به بخش اعظمی از اقشار آسیب پذیر جامعه 

چشانده شد. 
الزم به ذکر است براساس مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی 
اصل )44( قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف گردید تا زمان 

آزادسازی سهام عدالت نسبت به دریافت سود توزیعی شرکتها بابت سال 
مالی 1395 و پس از آن اقدام نموده و با انجام محاسبات دقیق سود سهام 
هر فرد مشــمول را مشخص و نســبت به واریز آن به حساب سهامداران 

اقدام نماید. 
بر این اساس و صرفاً بابت یکسال یعنی سال مالی 1395، حدود 4.200 
میلیارد تومان سود به پرتفوی ســهام عدالت تعلق گرفته است؛ که به 
نیابت از مشــمولین به عنوان مالکین اصلی ســهام، بخشی از این سود 
بابت افزایش ســرمایه در شرکتهای موجود در پرتفوی تخصیص یافت، 
بنابراین نهایتاً 3،800 میلیارد تومان ســود قابل توزیع میان مشمولین 
محاسبه و از این میزان سود تخصیصی، تاکنون حدود 3،200 میلیارد 
تومان میان کلیه مشــمولینی که شماره شبای خود را در سامانه سهام 
عدالت ثبت و تأییدیه اخذ نموده اند، توزیع شــده اســت. مابقی سود 
نیز به مرور دریافت و مابین مشــمولینی که شماره شبای خود را وارد 
ســامانه و اخذ تأییدیــه نمایند، توزیع خواهد گردید و با آنان تســویه 

حساب خواهد شد.
آخرین قدم در جهت ســاماندهی و تکمیل طرح توزیع ســهام عدالت، 
انتقال مالکیت این ســهام عالوه بر منافع حاصل از آن به مشمولین می 
باشــد که در این راستا نیز دولت محترم دوازدهم در انتهای سال 1396 
الیحه مربوط را با تمرکز بر تشــکیل صندوق های ســرمایه گذاری قابل 
معامله یعنی صندوق های ETF در بورس و انتقال ســهام از طریق این 
صندوق ها به مشــمولین؛ به عنوان بهترین راهکار اجرایی ممکن جهت 
انتقــال این مالکیت، تهیه و آن را در تاریخ 1396/10/18 تقدیم مجلس 

شورای اسالمی نموده است. 
امید است با تصویب این الیحه، انتقال مالکیت سهام به مشمولین انجام 
پذیرفته و شــاهد افزایش مشارکت عموم مردم در فعالیتهای اقتصادی و 

نزدیک شدن به عدالت اقتصادی، اجتماعی باشیم.

راه های ارتباطی با سازمان خصوصی سازی:
آدرس:  تهران، شهرک قدس)غرب(، فاز یک، بلوار ایران زمین، خیابان مهستان، ساختمان شماره 15 

تلفن: 88089901 الی 19
http://www.ipo.ir :نشانی اینترنتی سازمان خصوصی سازی

مرکز پاسخگویی مردمی سهام عدالت: 83338
http://www.samanese.ir :نشانی اینترنتی سامانه سهام عدالت
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سازمان تـامین اجتماعی
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 آمارهای مهم 
سازمان تأمين اجتماعی

)تا پایان سال 96(
حوزه بیمه ای

آمار عنوان
42میلیون کل جمعیت تحت پوشش

14 میلیونبیمه شده اصلی
22 میلیونبیمه شده تبعی

3 میلیون و 472 هزارمستمری بگیر اصلی
2 میلیون و 605 هزارمستمری بگیر تبعی

213 هزارمقرری بگیر بیمه بیکاری
550تعداد شعبه اصلی
260تعداد شعبه اقماری

210تعداد کارگزاری

حوزه درمان

تعداد عنوان مراکز
80بیمارستان ملکی

290مرکز درمانی سرپایی ملکی
47 هزارمراکز درمانی طرف قرارداد

اقدامات شاخص سازمان تامین اجتماعی در سال های 92 لغایت 97
افزایش مستمری بازنشستگان

میزان افزایش مستمری مستمری بگیران وفق ماده 96 قانون  تأمین اجتماعی همه ساله توسط هیأت محترم وزیران تعیین می شود.  
در راســتای  کمک به حفظ معیشــت  بازنشستگان، سازمان تأمین اجتماعی در دولت تدبیر و امید افتخار دارد که حقوق بازنشستگان را در هر سال 
بیشتر از تورم سالیانه، افزایش داده است. حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال های 92 لغایت 97 به ترتیب 25، 25، 17، 14 ، 14.5 و 19.5 

درصد افزایش یافته است.
میزان افزایش مستمری در سال جاری برای حداقل بگیران به میزان 5 /19 درصد و برای سایر سطوح دریافت مستمری، 13 درصد بوده است که مبلغ 

افزایش مذکور بیش از درصد تورم اعالمی توسط بانک مرکزی است.
همچنین با افزایش مزایای جانبی مستمری بگیران میانگین مزایای جانبی ماهیانه قابل پرداخت به این عزیزان به 180 هزار تومان رسیده است. 
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 در راستای اجرای ماده 111 قانون تامین اجتماعی نیز »میزان مستمری 
از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان 
از حداقل مزد کارگر عادی سال جاری کمتر نیست.«در اجرای این قانون 
حقوق بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر از بازنشســتگان و مستمری 
بگیران تأمین اجتماعی ترمیم شــده و تا حداقل حقوق کارگران افزایش 
یافته است. هزینه اجرای این قانون برای سازمان تأمین اجتماعی تا سال 

جاری105 هزار میلیارد تومان بوده است. 

حذف دفترچه های کاغذی و استقرار سامانه نسخه الکترونیک
 در راســتای افزایش کارایی سیســتم ها و کمک به کاهش فرایند های 
اداری،از ســال گذشــته در تمامی مراکز درمانی ملکی ســازمان تأمین 
اجتماعی دفترچه های درمانی مورد اســتفاده قرار نمی گیرد و از سامانه 
نســخه الکترونیک برای تولید نسخه و ارائه ســایر خدمات بهره برداری 

می شود.
با بهره برداری از این ســامانه در تمامی بیمارســتان ها و درمانگاه های 
ملکی تأمین اجتماعی سراسر کشور از یک سال پیش  نیازی به استفاده 
از دفترچه های کاغذی نبوده است و استحقاق درمان بیمه شدگان، کلیه 
داروهــا و خدمات درمانی مورد نیاز بیماران به صورت الکترونیکی تجویز 

می شود.
از همین رهگذر، فقط و در طول ســال 96 بیش از 70 میلیون نســخه 
الکترونیکی در این سامانه تولید و صرفه جویی قابل مالحظه ای در هزینه 

ها ایجاد کرده است.
در سال جاری نیز توسعه این سامانه در بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر 
مراکز تشــخیصی و درمانی و داروخانه های برخی از اســتان ها در حال 
انجام اســت. امید می رود که اجرای موفق این برنامه برگ زرین دیگری 

در کارنامه پرافتخار دولت تدبیر و امید باشد.
بهره برداری از این ســامانه گام موثری در راستای ارتقای کیفیت طرح 
تحول ســالمت و اجرای موثر راهنماهای بالینــی خواهد بود و مدیریت 
منابع و مصارف حوزه درمان با توســعه و اســتقرار کامل این سامانه در 
تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی قابل انجام 

است.
 از دیگر مزایای بهره برداری از این ســامانه می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
1. تقویت اعمال نظارت های سیستمی و کنترل های مدیریتی

2. کاهش چــاپ و توزیع دفترچه های کاغذی درمان و حذف مراجعات 
مکرر بیمه شدگان به شعب تأمین اجتماعی برای صدور و تجدید اعتبار 

دفترچه ها و کاهش سفرهای درون شهری.
3. صرفــه جویی هزینه چاپ دفترچه هــا؛ کل هزینه چاپ دفترچه ها 
ســالیانه بالغ بر 60 میلیارد تومان اســت که با اجرای کامل این برنامه 
در مراکز درمانی تأمین اجتماعی و ســایر مراکز دولتی و دانشگاهی، این 

هزینه حذف خواهد شد.
4. فراهم شــدن امــکان نظارت و کنترل موثــر در هزینه های درمان و 

جلوگیری از هزینه های غیرضروری.
5. جلوگیری از تجویز داروهای اشــتباه و همچنین شناسایی اشتباهات 

در نسخه خوانی.

6. افزایش ســرعت خدمت رسانی بیمارســتان ها و درمانگاه ها و صرفه 
جویی در وقت مردم.

توسعه خدمات درمانی و ارتقاء هتلینگ با اولویت مناطق محروم
بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در سال های اخیر تحوالت بسیار 

خوبی در راستای توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات انجام شده است. 
با اجرای برنامه ارتقاء هتلینگ تقریبا تمامی مراکز درمانی تأمین اجتماعی 
نوســازی شد و به لحاظ ظاهری و آراستگی بیمارستانها و درمانگاهها در 

شرایط بسیار خوبی هستند. 
برای تجهیز مراکز درمانی خرید دســتگاه هــای جدید تصویربرداری و 
همچنین تکمیل و نوســازی ناوگان آمبوالنس تحوالت اساســی انجام 
گرفته است و همه این اقدامات منجر به ارتقاء قابل توجه کیفیت خدمات 

درمانی تأمین اجتماعی شده است. 
در زمینه توســعه مراکز درمانی در ســال های اخیر افزایش 824 تخت 
عادی؛ 140 تخت ویژه؛ 8 بیمارســتان و 16 درمانگاه جدید به سازمان 
تأمین اجتماعی اضافه شده است. همچنین برای 13 درمانگاه فرسوده نیز 
ساختمانهای جدید احداث شده است. در توسعه و ارتقاء خدمات درمانی 

سازمان تأمین اجتماعی مناطق محروم در اولویت قرار گرفته اند.
بیمارستانهای امام رضا)ع( قم؛ 100 تخت خوابی ماهشهر؛ نبی اکرم )ص( 
عســلویه؛ هامون زابل؛ حضرت ابوالفضل)ع( بیرجند)میالد3(، شــهدای 
زاگــرس ایالم)میالد 4( و امیرکبیر اهواز)میــالد5( در این دوره به بهره 

برداری رسیده اند.
 عالوه بر این 8 بیمارســتان که در این دوره افتتاح شــده اند، ساختمان 
های جدیدی برای بیمارســتان پیامبر اعظم)ص( کرمان)میالد2( و آیت 
اهلل کاشانی تهران احداث و جایگزین ساختمان فرسوده سابق شده است. 
همچنین ســاختمان جدید بیمارستان شهید فیاض بخش در منطقه 
خلیج فارس تهران در دســت احداث است. با افتتاح ساختمان جدید 
این بیمارستان بزرگ ســازمان تأمین اجتماعی که در ماه های آینده 
انجام می شــود تحول جدی در خدمت رســانی به مردم این منطقه 

ایجاد می شود.  

اســتقرار میزخدمت در تمامی واحدهای اجرایی سازمان تأمین 
اجتماعی

راه اندازی میزخدمت و همچنین توســعه خدمــات مبتنی بر فن آوری 
اطالعات از جمله اقدامات موثر انجام گرفته در سازمان تأمین اجتماعی 

برای ارتقاء و اصالح فرآیندهای خدمت رسانی است. 
میز خدمت در تمامی واحدهای اجرایی این ســازمان در سراســر کشور 
راه اندازی شــده است. از سال 93 اقدامات گسترده ای به منظور اصالح 
ســاختار خدمت رســانی شــعب تأمین اجتماعی درحال انجام است و 
بخشنامه ریاست جمهوری برای استقرار میز خدمت، تکمیل کننده طرح 

ساختار نوین شعب تأمین اجتماعی است. 
در آینــده نزدیک مرحله دوم اســتقرار میز خدمت و توســعه خدمات 
غیرحضوری در دســتورکار قرار دارد که سازمان تأمین اجتماعی در این 
حوزه نیز با وجود گســترده بودن جامعه مخاطبان و تنوع بســیار باالی 

خدمات از سازمان های پیشرو محسوب می شود. 
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بیمه ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی مقیم ایران

• بیمــه ایرانیان خارج از کشــور باعث افزایش ارتبــاط و تعلق آنان به 
میهن می شــود و می تواند به عنوان نشــانه بارزی از حمایت جمهوری 
اســالمی ایران از اتباع خود در سراسر جهان باشد. درحال حاضر برای 
ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور 30 کارگزار برون مرزی مشغول 

فعالیت هستند.
• ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به اتباع خارجی مقیم ایران نیز در 
راســتای رعایت موازین اسالمی و بشر دوستانه و همچنین ایجاد شرایط 
عادالنه در به کارگیری نیروی کار مورد توجه قرار دارد. بیش از 37 هزار 
نفر از اتباع خارجی مقیم ایران، تحت پوشــش خدمات ســازمان تأمین 

اجتماعی قرار دارند.  

حمایت از استارت آپ ها 
حمایت از اســتارت آپها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و اقتصاد 
دیجیتال می تواند گام مهمی در جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم نماید. به همین منظور این ســازمان 
نیز همگام با وزارت ارتباطــات و فن آوری اطالعات و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و با تشــکیل کارگروه مشترک سعی در بررسی راه های 
اساســی جذب نیروهای فارغ التحصیل یاد شده و حمایت از افراد مذبور 

در طول دوره اشتغال را دارد.
در اجرای حمایت از شــرکتهای مربوط به حوزه فــن آوری اطالعات و 
ارتباطات و اقتصاد دیجیتال تفاهم نامه ای بین سازمان تأمین اجتماعی 
و معاونت علمی و فن آوری ریاســت جمهوری منعقد شد و زمینه بسیار 
مناسبی برای ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به این شرکتها ایجاد 

شده است. 
براســاس تفاهمات انجام گرفته درصورتی که شرکتهای فعال در حوزه 
فن آوری اطالعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال نســبت به جذب فارغ 
التحصیالن دانشــگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی 
اقدام نمایند، تا 2 ســال از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی برخوردار 
خواهند بود و دولت ســهم کارفرمایی حق بیمه را بر عهده خواهد داشت 
و این مبلغ توســط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب سازمان 

تأمین اجتماعی واریز خواهد شد. 
با توجه به تسهیالت درنظر گرفته شده، مدیران این گونه شرکتها نیز می 
توانند به همراه کارکنان شــاغل نسبت به پرداخت حق بیمه خود، وفق 
ماده 28 قانون تأمین اجتماعی اقدام و از تمامی مزایای پیش بینی شده 

در قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند. 

طرح مشوق های اشتغال
ســازمان تامین اجتماعی در راســتای حمایت از توسعه اشتغال و بویژه 
اشــتغال جوانان تحصیل کرده تســهیالت ویژه ای بــرای به کارگیری 

نیروهای جدید در کارگاهها درنظر گرفته است.
با اجرای برنامه مشــوق های اشتغال؛ کارفرمایان می توانند تا 50 درصد 
نیــروی کار موجود خــود را از میان فارغ التحصیالن دانشــگاهی واجد 
شرایط جذب کنند و به مدت 2 سال از معافیت پرداخت حق بیمه سهم 

کارفرمایی برخوردار شوند. 

بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان
قانون بخشــودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان در سال حمایت از کاالی 
ایرانــی و با مصوبه هیأت محترم وزیران از دهم اردیبهشــت لغایت دهم 
تیرماه در سازمان تأمین اجتماعی به اجرا درآمد و بر اساس ارزیابی های 
انجام گرفته حدود 1500 میلیارد تومان از جرائم کارفرمایان مشــمول 

بخشودگی قرار گرفت. 

تحول در نحوه فعالیت و پاسخگوئی هیاتهای تشخیص مطالبات
تحول در نحوه فعالیت و پاسخگوئی هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان 
تأمین اجتماعی از اقدامات بســیار مهم در زمینه بهبود خدمت رسانی و 
ارتقاء ســالمت اداری است. با تمهیدات صورت گرفته زمان رسیدگی به 
پرونده ها در هیأت های تشخیص مطالبات  از حدود 2 سال به کمتر از 
1 ماه رسیده است. ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی کننده نیز به صورت 
اتفاقی و تنها چند ساعت قبل از برگزاری جلسه انجام می شود که با این 

روش زمینه ایجاد فساد اداری به شدت کاهش یافته است.

همکاری حداکثری با پیمانکاران طرح های عمرانی
پیمانکاران در طرح هــای عمرانی از دولت مطالباتی دارند و دولت برای 
تسویه این مطالبات اسناد خزانه منتشر کرده است که تاریخ سررسید آن 
برای سال آینده است. به همین دلیل پیمانکاران مجری طرح های عمرانی 
برای پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی با مشــکالتی مواجه هستند، اما 
سازمان تامین اجتماعی برای همکاری حداکثری با پیمانکاران بخشنامه 
ای صــادر خواهد کرد تا این پیمانکاران بتوانند بدون محاســبه جریمه 
حــق بیمه های تأمین اجتماعی را پرداخت کنند و همچنین امکان ارائه 

مفاصاحساب نیز برای آنان فراهم شده است.

افزایش حقوق بازنشســتگی رانندگان با اصالح دستمزد مبنای 
کسر حق بیمه

950 هزار نفر راننده زحمتکش کشور با مشارکت سازمان هدفمند سازی 
یارانه ها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند و مقرر شده 
است که 13 و نیم درصد حق بیمه تأمین اجتماعی را رانندگان بپردازند 
و 13 و نیــم درصد دیگــر از محل منابع هدفمنــدی یارانه ها پرداخت 
شود. با وجود محدودیت منابع هدفمندی یارانه ها و عدم پرداخت سهم 
هدفمندسازی یارانه ها، بیمه حتی یک نفر از رانندگان عزیز قطع نخواهد 
شــد. با اقدامی که اخیرا در ســازمان تأمین اجتماعی انجام شده است، 
دستمزد مبنای کســر حق بیمه رانندگان برون شهری از یک و 3 دهم 
حداقل دســتمزد به یک و 5 دهم و در مورد رانندگان دورن شــهری از 
یــک و یک دهم به یک و 3 دهم افزایش یافت که این اقدام در پاســخ 
به درخواستهای مکرر این عزیزان به منظور افزایش حقوق آنها در زمان 

بازنشستگی انجام شده است.

تأمین اجتماعی در راســتای رضایتمندی  الکترونیک  خدمات 
بیشتر مخاطبان

سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارتقای خدمت رسانی، کاهش هزینه 
ها و افزایش رضایتنمدی بیمه شــدگان نســبت به گسترش طرح های 



روزنامه عصر اقتصاد
www.asreeqtesad.com

ویژه نـامه هفته دولت

الکترونیک طی5 سال گذشته اقدام نموده است.
ارســال و پرداخت اینترنتی لیست حق بیمه توسط کارفرمایان، ارسال و 
پرداخــت حق بیمه صاحبان حرف، مشــاغل آزاد و بیمه های اختیاری، 
ابالغ الکترونیکی احکام مطالباتی و نامنویسی متمرکز) ایجاد شعب ملی( 
و ... از طرح های این ســازمان است که به صورت غیرحضوری ارائه می 

شود.
اســتفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطــات در مدیریت مراکز درمانی از 
برنامه های سازمان تأمین اجتماعی است و در این رابطه سیستم HIS در 

حال بهره برداری است. 
گسترش بهره برداری از فن آوری اطالعات و ارتباطات و همچنین توسعه 
خدمات غیرحضوری که یکی از مهمترین مزایای این کار کاهش ارتباط 
مســتقیم مراجعه کنندگان با کارکنان ادارات و عدم امکان اعمال سلیقه 
در انجام امور است. اهم اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در حوزه IT به 

این شرح است:
• تکمیل طرح جامع بازرسی کارگاهی الکترونیک

• تکمیل وبهبود ســامانه متمرکز بررســی و اطالع رسانی سوابق تامین 
اجتماعی )کارکرد ودستمزد(

• پیاده ســازی و بهره برداری ازاپلیکیشن تلفن همراه »تأمین اجتماعی 
من« جهت ارائه خدمات غیرحضوری

• توسعه پرونده الکترونیک بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی
• راه اندازی سامانه تعهدات کوتاه مدت

اجرای تعهدات قانونی تامین اجتماعی بدون وابستگی به بودجه 
دولت

تأمین اجتماعی به عنوان ســازمانی بدون وابســتگی به بودجه دولت و با 
تجمیع منابعی که توسط مردم پرداخت می شود در شرایط اقتصادی کنونی 
کشــور به عنوان سنگر اول جنگ تمار عیار اقتصادی است و موجب افتخار 

است که تعهدات خود را در حد وظایف و ماموریت ها انجام داده است.

اجرای طرح تحول سالمت به منظور ارتقای خدمات درمانی
ارتقای خدمات درمانی تأمین اجتماعی از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر 
و امیــد بوده به طوری که در حوزه درمان با توجه به اجرای طرح تحول 
نظام ســالمت در کل کشور شــاهد نقطه عطفی در حل مشکالت مردم 
بوده است و سازمان تأمین اجتماعی نیز در این طرح نقش کلیدی دارد. 
ارتقاء مستمر خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی یکی از دغدغه های 
اصلی مدیران این سازمان است و با مدیریت صحیح در حوزه درمان جای 
امیدواری اســت که روند رو به رشد با بهترین شرایط ادامه یابد و ارتقاء 

رضایتمندی بیمه شدگان از خدمات درمانی محقق شود.
تأمین ســالمت و رفاه آحاد جامعه از دغدغه هــای دولت تدبیر و امید 
بود و این چالــش با اختصاص بودجه، توجه و تــالش رییس جمهور و 
اعضای دولت مرتفع شد و امروز در حوزه سالمت شرایط مطلوبی را شاهد 
هستیم. تولید امنیت اجتماعی از اهداف تأمین اجتماعی است و حمایت 

از بیمه شدگان در تمامی عرصه ها نیز برند این سازمان است.
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وزارت جهـاد کشاورزی
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 شاخص های کـالن بخش کشـاورزی  
 و  دستـاوردهای بخش 

در دولت یازدهم و دوازدهم
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تولید دانه هاي روغني
با توجه به وابستگي شدید کشور به واردات روغن خوراکي، توسعه کشت 
دانه هاي روغني با محوریت دانه کلزا در دســتور کار قرار گرفته است و 
در تناوب زراعي با گندم و با گسترش 3 برابري سطح زیر کشت در فصل 
زراعي گذشــته، کل تولید دانه هاي روغني در سال 1396 به 400 هزار 

تن افزایش یافته است. 
با تمهیدات انجام شده و افزایش سطح زیر کشت پیش بیني مي شود در 
سال 1397 قریب به 600 هزار تن انواع دانه هاي روغني برداشت شود.

توسعه آبزي پروري و پرورش ماهي در قفس
تکنولوژي پرورش ماهي در قفس اولین بار در سال 1383 شروع گردید، 

لیکن حدود یک دهه دچار وقفه شد. مجددا شروع این موضوع در دستور 
کار دولت قرار گرفت. 

با فراهم آوردن شــرایط و امکانات و تمهیدات مــورد نیاز، تاکنون 470 
قفس در دریاي شمال و جنوب و آب هاي داخلي مستقر شده و با سرمایه 
گذاري 700 میلیارد تومان و با ظرفیت 31 هزار تن تولید به بهره برداري 

رسیده است. 
در ایــن پروژه تاکنون 4500 نفر نیروي انســاني کــه عمدتاً تحصیالت 
دانشــگاهي داشته و مجرب مي باشند به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

مشغول به کار شده اند. 
هدف گذاري در افق برنامه ششــم توسعه تولید 200 هزار تن ماهي به 

این شیوه مي باشد.

صفحه 11 نمودار
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صفحه 13
توسعه و نوسازي ناوگان ماشیني بخش کشاورزي

ارتقاي ضریب مکانیزاســیون وتوســعه و نوسازي ناوگان ماشــین آالت کشــاورزي با ایجاد خط اعتباري 5500 میلیارد تومان و تحویل بیش از 91 
هزاردستگاه تراکتور و 2100دستگاه انواع کمباین و 200 هزار دستگاه انواع ادوات کشاورزي به کشاورزان گسترش چشمگیري داشته است.

صفحه 14 نمودار

عملیات طرح 550 هزار هکتاري توسعه کشاورزي خوزستان و ایالم
عملیات احداث شبکه هاي آبیاري و زهکشي، یکپارچه سازي و تسطیح اراضي در سطح 550 هزار هکتار از اراضي استان هاي خوزستان و ایالم در 
دست اجرا میباشد. از فاز اول این پروژه در وسعت 295000 هکتار عملیات اجرایي، 285000 هکتار آن به اتمام رسیده است و هم اکنون 230000 
هکتار آن زیر کشت محصوالت مختلف رفته و در چرخه تولید قرار گرفته است.عملیات اجرایي 25000 هکتار باقي مانده از فاز اول نیز در دست اجرا 
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مي باشــد که تا پایان سال به انجام خواهد رسید. دولت براي اجراي این 
پروژه تاکنون 4000 میلیارد تومان هزینه نموده است.

عملیات احداث شــبکه هاي آبیاري و زهکشي در مناطق غرب 
کشور

عملیات احداث شــبکه هاي آبیاري و زهکشــي مناطق غرب کشور این 
پروژه عظیم در ده استان و در سطح 22700 هکتار در دست اجرا میباشد 
که تا پایان فروردین ماه ســال جاري عملیات اجرایي 110 هزار هکتار از 
کل پروژه به اتمام رسیده است.عملیات تأمین و انتقال آب و احداث شبکه 
هاي آبیاري در استان سیستان و بلوچستان در سطح 46000 هکتار در 

دست اجرا مي باشد. 
این پروژه تا کنون 65 درصد پیشــرفت داشته است و تا نیمه دوم سال 

آینده کل عملیات اجرایي به اتمام خواهد رسید.

توسعه سیستمهاي نوین آبیاري
در طول سال هاي استقرار دولت یازدهم ، 510 هزار هکتار مزارع و باغات 
کشور به سیستم هاي آبیاري نوین مجهز گردیده و تحویل بهره برداران 

شده است.
عالوه بر آن در ســال جاري تا کنون 160000 هکتار از این نوع سیستم 

ها به اتمام رسیده است و 130 هزار هکتار نیز در دست اجرا مي باشد.
کل سطح مزارع تجهیز شــده در دولت یازدهم و دوازدهم به 700 هزار 

هکتار رسیده است.
در مجمــوع تا پایان ســال 1396 قریب به 2 میلیــون هکتار از اراضي 

کشاورزي کشور به سیستم هاي نوین آبیاري تجهیز مي گردند.

صفحه 18نمودار

حمایت از سرمایه گذاري
- بهره برداري بهینه از منابع صندوق توسعه ملي  

– جذب بیش از 5 میلیارد دالر معادل 18000 میلیارد تومان
 عمدتا براي امور زیربنایي، اجراي شبکه هاي آبیاري و زهکشي 

و اجراي سیستم هاي نوین آبیاري  
- افزایش قابل مالحظه اعتبارات حفاظت از منابع طبیعي 

و امور زیر بنایي از محل منابع بودجه عمومي کشور
صفحه 20 نمودار
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- ارائه اساسنامه قطارهای حومه ای به دولت
- همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در سواحل مکران
- آخوندی و معاونش پروانه اشتغال به کار خود را باز گرداندند

- آغاز نوسازی 700 واحد مسکونی در محله سیروس
- سرمایه گذاری پس کرانه ها 10هزارمیلیاردی شد

- آخوندی در همکاری با چینی ها به دنبال چیست؟
وزیر راه و شهرســازی در دیدارهای امروز چگونگی همکاری شرکت های 
معتبــر چینی با ایران در حوزه زیرســاختی و حمــل و نقل و همچنین 
چگونگی جلب سرمایه گذاری مشترک در طرح های مزبور را برای آنان 

تدوین کرد
- افزایش 20 درصدی انتقال کاال از بندر رجایی 

- قطعه »یک« آزادراه تهران - شمال بهار آینده افتتاح می شود
- سفر وزیر راه و شهرسازی به شیراز

- افتتاح چهار کیلومتر از محور سوادکوه
- احداث 49 بندر چندمنظوره با اعتبار 510 میلیارد تومان 

- امضــای قــرارداد خدمات آموزشــی فرودگاهی بین ایران و شــورای 
فرودگاه های منطقه اروپا

- مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها را به سهم 70درصدی رساندیم
- تصویب طرح ارتقا سطح سرویس آزادراه  تهران- قم در هیئت وزیران

- امضا قرارداد مشارکت در ساخت 6 آزادراه به طول 439 کیلومتر
- سرمایه گذاری 2500 میلیارد تومانی بخش خصوصی

- امضاء قرارداد ساخت راه  آهن شیراز- بوشهر با مشارکت طرف چینی
- راه اندازی سامانه آنالیز سالمت اتوبوس های مسافربری

- بهره بــرداری از 1000 کیلومتر راه روســتایی و 77 کیلومتر بزرگراه 
ساحلی  در هرمزگان

- دریافت تندیس اولین جشــنواره تعالی HSE توســط راه و شهرسازی 
استان بوشهر 

- موافقت اولیه برای ســرمایه گذاری 2 میلیــارد دالری در حوزه بندر و 
ریل با هندی ها

 - بهره برداری از 15 دستگاه ترانستینر منگان در استان هرمزگان
- امضای قرارداد 5 ســاله اپراتور ترمینال یک کانتینری مجتمع بندری 

شهید رجایی
- افتتاح پایانه ذخیره سازی مواد نفتی شرکت سپهر صنعت نگین

- آغاز الیروبی کانال دسترسی بندر چند منظوره هرمز

 اقـدامات وزارت مسکن 
در سـالی که گذشت
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- دستور رئیس جمهوری برای کاهش سودتسهیالت بازسازی بافت فرسوده 

به 6 درصد
- ایجاد 10 کریدور اصلی حمل ونقل جاده ای برای توســعه ترانزیت در 

کشور
- افتتــاح و بهره برداری از چندین طرح عمرانی به ارزش 2 هزار و 150 

میلیارد ریال در جیرفت
- افتتاح نخستین دستگاه- DME در فرودگاه جیرفت

- بازدیدآخوندی و جهانگیری از روند ساخت آزادراه همت- کرج
- توســعه چابهار مهمترین طرح مشترک هند با ایران در زمینه حمل و 

نقل است
- کلنگ زنی پروژه 100 واحدی محله سیروس

- آغاز عملیات نوسازی مسکن در برنامه ملی بازآفرینی شهری
- امضای 13 تفاهمنامه سازمان بنادر به ارزش 100 هزار میلیارد ریال

- راه اندازی نخســتین صندوق زمین و ســاختمان با 15 میلیاردتومان 
سرمایه

- تشــکیل 5 افتتاح 516 کیلومتر ریل جدید و اتصال 5 مرکز استان تا 
پایان سال صندوق زمین وساختمان برای احداث یکهزار واحد مسکونی

- طراحی 5 اسکله و استحصال بیش از 200 هکتار زمین در پروژه بندر 
شهید بهشتی

- افتتاح فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار
- رشد ترانزیت کاال از اروپا و آسیا به آسیای میانه و افغانستان

- امضاء قرارداد ساخت 450 واگن ریل باس بین ایران و کره جنوبی

- امضای برنامه اجرایی مشــترک ایران و روســیه در زمینه مســکن و 
ساختمان

- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه قیر و سامانه پایش سالمت حمل قیر
- بهره برداری از حدود 262 هزار کیلومتر خط آهن و انواع راه و آزادراه در 

شبکه حمل نقل کشور
- اجرای قانون دسترسی آزاد اطالعات در وزارت راه وشهرسازی

- فاینانس 1.2 میلیارد یورویی روسیه نهایی شد
- ورود 1000 واگن جدید به متروی تهران

- ساخت 17 کیلومتر از تونل های مسیر خط آهن اردبیل
- بهره برداری از 3300 واحد مسکن مهر فارس

- جــذب 1350 میلیــارد تومان ســرمایه بخش خصوصــی در احداث 
آزادراه های اصفهان

- بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک و مانیتورینگ راه آهن خراســان با 
حضور وزیر راه و شهرسازی

- بازدید از عملیات اجرایی زیرسازی و ابنیه فنی قطعه دوم متروی شهر 
جدید گلبهار

- افتتاح هنرستان کارودانش فردوسی در خراسان رضوی
- افتتاح و کلنگ زنی 19 پروژه راهسازی در همدان

- بهره برداری از 919 کیلومتر خط ریلی جدید
- تحویل 55 درصدی مسکن مهر در دولت یازدهم

- امضای قرارداد احداث خط راه آهن رشت- آستارا در سفر به آذربایجان
- تهران و باکو 8 سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.
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وزارت صـمت
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 صنعت، معدن و تجارت 
وایت آمار   و اطالعات به ر

شاخص های قیمت
 شــاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه 1397 به عدد 277.3 رســید که نسبت به ماه قبل معادل 2.2 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته به میزان 16.9 درصد افزایش داشته است.
 طی 3 ماهه اول سال جاری شاخص بهای تولید کننده نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 14.8 درصد افزایش داشته است.

 شاخص مذکور، در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1397 نسبت به دورازده ماه منتهی به خرداد ماه 1396 معادل 12 درصد افزایش نشان می دهد.

مجوزهای صادره
 در 3 ماهه اول سال 1397 تعداد 4586 فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه 371077.9 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 104386 نفر صادر 

گردیده است.
 مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش 26.4 درصد در تعداد، 22.8 درصدی در سرمایه گذاری و 29.5 درصد در اشتغال 

می باشد.
 بیشترین تعداد جواز تاسیس در استانهای خراسان رضوی و فارس به ترتیب با 370 و 318 فقره صادر شده است.

عملکرد فصل بهار سال 1397
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سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 پیش بینی و مدیریت بحران های احتمالی کاالها و خدمات و نظارت پیشگیرانه بر تامین، توزیع، قیمت کاال و خدمات اولویت دار

 نظارت بر عملکرد و فعالیت شرکتهای پخش و فروشگاههای زنجیره ای به منظور جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی احتمالی از قبیل
گران فروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری، احتکار، فروش کاالی قاچاق و ...

 رصد مستمر روند تغییرات قیمت و توزیع محصوالت غذایی و کشاورزی، محصوالت فلزی و غیر فلزی در سطح کشور و تنظیم گزارش
های مربوطه برای دستگاههای مسئول و کارگروه کنترل بازار و تهیه و تنظیم شناسنامه وضعیت کاالهای حساس و ضروری

 رصد، بررسی و کارشناسی قیمت کاالها و خدمات و تهیه گزارشهای قیمت جهانی و داخلی به صورت تحلیلی و بازنگری و تدوین دستورالعمل های 
مربوط به بررسی قیمت ها

 تهیه گزارش های کارشناسی در زمینه کاالیی و گزارش های تطبیقی نهادهای نظارتی دولتی ، مردم نهاد و خصوصی در سایر کشورها
 بررسی مسائل و مشکالت صنایع و واحدهای تولیدی در راستای حمایت از تولید ملی و انعکاس به مراجع ذی ربط و پیگیری الزم دراین خصوص

 احصاء و اظهار نظر در خصوص قوانین بازدارنده و مخل تولید در راستای حمایت از تولید داخلی
 رائه راهکارهای الزم در خصوص جلوگیری از درج قیمت های غیر واقعی با هدف ایجاد رقابت سالم در بازار و جلوگیری از اجحاف در حق مصرف 

کنندگان با پیشنهاد درج قیمت درب کارخانه بر روی بسته بندی به جای قیمت مصرف کننده
 توسعه کّمی و کیفی و به روز رسانی و تامین محتوای سامانه اطالعات کاالیی و سامانه بازرسی و به روزرسانی سامانه های جامع بازرسی و رسیدگی 

به تخلفات، پایگاه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات ( 124 ) و بانک اطالعات قیمت بازرسی و رسیدگی به شکایات
 بازنگری فرآیند کار و تدوین آیین نامه ، بخشنامه برای هدفمند نمودن بازرسی ها در استان ها

 اطالع رســانی و ترویج حقوق مصرف کننده ، ترغیب بنگاه های اقتصادی از طریق تدوین دســتورالعمل انتخاب واحدهای برتر و برگزاری روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان با کمک انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سراسر کشور

 همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و سازمان تعزیرات حکومتی با هدف ممانعت از عرضه محصوالت قاچاق و کمک به تولید داخل
 تالش در جهت فراهم نمودن بسترهای الزم جهت برگزاری همایش استانی تقدیر از بنگاه های منتخب در رعایت حقوق مصرف کنندگان به عنوان 
راهبردی جهت توجه به ترویج استفاده از کاالهای مرغوب داخلی و حمایت از آنها و ارتقا این همایش در سطح 27استان و برگزاری همایش در سطح 

استان های تهران، فارس، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان شمالی، هرمزگان و ایالم و ...
 استفاده از پتانسیل ناظران افتخاری فعال برای مدیریت و هدایت بازار

 توانمندسازی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده و نظارت بر عملکرد انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان )13 استان و جنوب کرمان(
 تحقیق در خصوص شیوه های کنترل قیمت در برخی کشورهای منتخب از جمله ترکیه، مالزی، بلژیک، اندونزی و ...

 سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت عالیه بر فعالیت های سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و ارزیابی عملکرد آنها
 فرهنگ ســازی ، اطالع رســانی و تبلیغات از طریق جریان سازی خبری ، مصاحبه ها وحضور گسترده در رسانه های دیداری و شنیداری با هدف 

ترویج رعایت حقوق مصرف کننده و حمایت از تولید داخل
 ترویج و نهادینه کردن رعایت شعائر دینی و دوری از منهیات من جمله »کم فروشی«، »احتکار«، »غش در معامله » و »ایجاد کمبود

تسهیالت بانکی
 تســهیالت پرداختی بانک ها و موسســات اعتباری در 3 ماهه اول 1397 در بخش صنعت و معدن با رشــد 5.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
34.6هزار میلیارد تومان رســیده است. در بخش بازرگانی نیز 16.5 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است که رشدی برابر با 31 درصد را 

نشان میدهد
 سهم تسهیالت بخش صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب 29.3 و  14 درصد بوده است.

 سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 3 ماهه اول سال جاری مبلغ 74.3 هزاذ میلیارد تومان )معادل 
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63 درصد کل تسهیالت پرداختی(است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8 هزار میلیارد تومان معادل12.1  درصد افزایش داشته است.
 تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن مبلغ 29.6هزار میلیارد تومان معادل 85.5 درصد از کل تسهیالت اعطایی 

به این بخش می باشد.

اهم اقدامات کیفی خرداد ماه 1397 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری:
آموزش و پژوهش:

 جمع آوری اطالعات واحدهای فنی مهندسی نمونه کشور و بررسی مدارک و مستندات آنها
 معرفی 2 واحد نمونه سال 1396 به ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن جهت تقدیر از آنها

 معرفی 30 واحد فنی مهندسی نمونه به ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن جهت حضور در نمایشگاه کاالی ایرانی
 فراهم نمودن شرایط حضور نمایندگان ستادی و بخش صمت جهت حضور در دوره های بین المللی سازمان بهره وری آسیایی )APO( با همکاری 

سازمان ملی بهره وری ایران
 تشکیل کارگروه بهره وری با حضور معاون محترم آموزش، پژوهش و فناوری و رئیس سازمان ملی بهره وری ایران و دیگر اعضاء کارگروه و

نمایندگان انجمن ها و تشکل های بهره وری
توسعه و کاربرد فناوری اطالعات

 طراحی فرمهای ارزیابی شرکتهای تولیدکننده نرم افزار و ارسال فرمها به شرکتهای دارنده پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
 طراحی فرمولها و وزن دهی به شاخصها در محیط اکسل جهت درج فرم های ارزیابی تکمیل شده توسط شرکتها

 محاسبه، امتیاز دهی با نظر خبرگانی، و رتبه بندی شرکتهای دارنده پروانه بهره برداری تولید نرم افزار براساس نتایج استخراج شده.
 شرکت در جلسات ستاد روز ملی صنعت و معدن و دریافت سهمیه سه شرکت نرم افزاری جهت دریافت لوح و تندیس و امکان معرفی پیشکسوت

صنعت نرم افزار برای اولین بار.
 اظهار نظر در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده64  قانون برنامه ششم موضوع سامانه سمات

 اظهارنظر درخصوص طرح ارزی بانک مرکزی و بررسی مشکالت ارزی.
 ارائه کلیات پیش نویس طرح ایجاد اشتغال از طریق نفوذ و اشاعه فناوریهای پیشرفته در بخش صنعت، معدن و تجارت.

 اعالم نظر در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور.
 پی گیری مشکالت شرکتهای تولید کننده نرم افزار در سازمان امور مالیاتی کشور.

 معرفی نماینده معاونت متبوع جهت برگزاری نمایشگاه الکامپ 1397
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تهیه گزارش معرفی نمایشگاه الکامپ جهت حضور مقام عالی وزارت و ریاست محترم جمهور در افتتاحیه نمایشگاه.

 پیگیری اقدامات وزارت صنعت در ارتباط با مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای همکاری با بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال
کشور جهت تکمیل سامانه های الکترونیکی نه گانه بانک مرکزی

 رائه نظرات درخصوص »برنامه جامع پژوهش بخش صنعت، معدن و تجارت«
  اصالح نظام اداری » ارائه نقطه نظرات درخصوص پیش نویس برنامه

 اعالم نظر در خصوص آیین نامه اجرایی اصالحی بند »ط« ماده 29  قانون خدمات کشوری
 تهیه گزارش معرفی نمایشگاه Innoprom- 2018 روسیه، جهت بازدید معاون محترم آموزش و پژوهش و فناوری از نمایشگاه

 حضور در جلسات ستاد راه اندازی پاویون وزارت متبوع در نمایشگاه الکامپ و معرفی سامانه های ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک معاونت
توسعه فناوری و صنایع پیشرفته

 تهیه گزارش انقالب صنعتی چهارم برای مرکز ملی مجازی
 تهیه فرآیند اجرایی سرباز صنعت با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 پیشنهادهای اصالحی برای فرآیند اجرایی قانون دانش بنیان
 پیشنهادهای اصالحی برای فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان و معیارهای تفصیلی فنی ارزیابی شرکتها

 پیشنهادهای اصالحی برای اعطای معافیت مالیاتی به شرکت های دانش بنیان

سازمان مدیریت صنعتی
 اهم اقدامات خرداد 1397

)CSR( توسعه همکاری های سازمان مدیریت صنعتی و شهرداری تهران برای تشکیل هسته مرکزی مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی 
 آغاز همکاری سازمان مدیریت صنعتی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان، اشاعه

روندهای جدید فناوری و اکوسیستم نوآوری
 امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان مدیریت صنعتی و امور بانوان وزارت صنعت معدن و تجارت

 برگزاری سمینار آشنایی با مفاهیم پایه ای مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار
 مضای تفاهمنامه همکاری با دانشگاههای آلمان

 برگزاری افتتاحیه دوره آموزشی هیات مدیره بانوان در شهرداری تهران
 ارائه گزارش مسئولیت اجتماعی سازمانها و بنگاههای صنعتی ایران در سمینار CSR الهه توسط سازمان مدیریت صنعتی

عملکرد 3 ماهه سال 1397 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
طرح گسترش صنایع بلوچ :

این طرح تا انتهای خرداد 97 با 85 درصد پیشرفت در دست پیگیری است. آخرین اقدامات انجام شده به شرح زیر است:
 به روز رسانی دستگاه چاپ و تکمیل با فراهم سازی امکان دریافت سفارش 5000 تا 10000 متر پارچه از مشتری و با قابلیت 8 شابلن در ساعت

Bello Belucci ثبت برند جدید با نام 
 دامه قرارداد با مشتری و انجام عملیات رنگرزی، چاپ وتکمیل پارچه دریافتی به مقدار ماهیانه سیصدهزار متر طول.
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 پیگیری قرارداد راه اندازی انبار اختصاصی گمرک.
 انجام مذاکرات نهایی در زمینه تامین ماشین آالت بافندگی با مبلغ 8.6 میلیون یورو با شرکت DHF و تهیه پیش نویس موافقت
نامه تامین اعتبار پروژه از محل اعتبارات طرح تملک دارایی با برآورد 550 میلیارد ریال، همچنین دریافت موافقت بانک ملی برای

گشایش اعتبارات اسنادی )LC ( طرح و مذاکره با بانک تعاون به عنوان بانک جایگزین.
 شناسایی بیش از سه هزار هکتار زمین در منطقه پیشین و سه هزار هکتار در منطقه دلکان به منظور کشت پنبه که پیش بینی

می شود امکان کشت 10000 هکتار پنبه درجه یک با اشتغال25000 نفر طی دو مرحله در سال وجود داشته باشد.
 ادامه عملیات سیویل و آماده سازی ایستگاه های تهویه و کانال های موجود در حال انجام است.

طرح تولید تایر سیستان: -
این طرح تا انتهای خرداد 97 با 6/27 درصد پیشرفت در دست پیگیری است. آخرین اقدامات انجام شده به شرح زیر است:

) . Maxxis . Nexen . Aeolus tire( مذاکره با سه شرکت معتبر تأمین کننده تکنولوژی 
 تمدید قرارداد به مدت 6 ماه )تا پایان مهر( برای جذب فاینانس توسط سابیر.

 بازنگری مطالعات طرح و پیگیری فرآیند تکمیل مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز شورای اقتصاد .

 تهیه مطالعه اولیه طرح توجیهی تولید الستیک OTR شامل مطالعات فنی، مهندسی و مطالعات بازار.
 فراهم کردن مقدمات اولیه انعقاد قرارداد برق 300 کیلووات.

 استقرار بچینگ بر روی فونداسیون مربوطه و انجام مستمر دیوارچینی و آماده سازی سطح برای نصب دیوارها.
طرح تولید تایر لرستان: -

واگذاری حدود 17 هکتار از زمین های منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به سرمایه گذاران و ادامه فعالیت های مربوط به احداث
زیرساخت های مورد نیاز

 دریافت مصوبه صندوق توسعه ملی برای اخذ تسهیالت ارزی.
 انعقاد قرارداد با شرکت مشاوره بینا در خردادماه 97 به عنوان مشاور و نظارت عالیه برای مابقی فعالیت های پروژه

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
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سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(
طرح های توسعه:

ایمیدرو به همراه شرکتهای تابعه و وابسته در سه ماهه اول سال 1397 موفق به افتتاح 1 طرح معدن و صنایع معدنی با ارزش 254.5 میلیون دالر 
گردید . به بهره برداری از این طرح ها 870 نفر اشتغال مستقیم و 3000 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجادگردیده است .

اتمام و نصب سکوی A و راه اندازی آن توسط شرکت ایزوایکو
 اتصال خط لوله فاز 11 به فاز 12 در بخش خشکی، در حال حاضر روزانه 577 میلیون فوت مکعب گاز ترش به پاالیشگاه فاز 12 منتقل می شود.

 آمادگی سکوی C در فاز 11 در یارد صدرا برای بارگیری و راه اندازی آن مطابق برنامه تا اواخر شهریور ماه محقق خواهد شد.
 الحاقیه افزایش 726 میلیون دالری قرارداد به تایید کارفرما رسیده و ابالغ به کنسرسیوم ابالغ شده است.

 پیگیری ها برای تایید نهایی برنامه زمانبندی 125 ماهه پروژه همچنان ادامه دارد.

پروژه فازهای 17 و 10 پارس جنوبی
این طرح تا انتهای خرداد 97 با 99/34 درصد پیشرفت در دست پیگیری است. آخرین اقدامات انجام شده به شرح زیر است:

 انجام اقدامات الزم برای رفع موارد پانچ لیست و کارهای باقیمانده
 پیگیری موضوع رفع کلیم های ادعاهای پیمانکاران فرعی و نهایی نمودن اضافه کاری ها با کارفرما

 انعقاد قرارداد 11 واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، فراهم کردن زیرساخت های الزم برای 

استقرار واحدهای صنعتی بزرگ و اشتغال زا
 گسترش همکاری های ایران و برزیل در حوزه حمل و نقل با دیدار سفیر برزیل در تهران و رئیس هیات عامل ایدرو از طریق برگزاری نشست های 

کارشناسی و تخصصی تا حصول نتیجه کالن و استخراج مدل های مطلوب همکاری بین نمایندگان دو طرف
 امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین ایدرو و شرکت توربین ماشین خاورمیانه در خصوص ساخت تجهیزات پرمصرف نفت، گاز و انرژی با هدف 

بومی سازی کمپرسورهای مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 بحث و تبادل نظر در خصوص مطالعه و بررسی راه اندازی پروژه های صنعتی منطبق با رسالت های ایدرو در جنوب شرق استان فارس در دیدار با 

نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
 برگزاری نشســت بررســی مطالعات پروژه یابی و فرصت های سرمایه گذاری صنعتی استان خراسان جنوبی با حضور استاندار و مجمع نمایندگان 
استان، در این نشست ضمن بررسی نتایج مطالعات که شامل یک فهرست 10 گانه بود، مقرر شد مطالعات امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی برای 
پنج طرح منتخب توسط ایدرو صورت پذیرد و پس از فراخوان برای جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای طرح های برگزیده نهایی، فرایند دریافت 
مجوزها و اجرای آنها آغاز شــود . این طرح ها که بر اســاس مزیت های نســبی استان و در جهت تکمیل برخی زنجیره های صنعتی استان و کشور 

شناسایی و انتخاب شده اند، در حوزه های نساجی، مواد پیشرفته،
بازیافت، دارویی و سیم های فوالد آلیاژی تعریف شده است و با توجه به ماهیت آنها رونق تولیدات صنعتی و اشتغال زایی در این استان کمتر توسعه 

یافته را به دنبال خواهد داشت .
 پیگیری اجرای طرح جایگزینی ناوگان فرسوده تجاری به میزان .... دستگاه و با مبلغ ....، ثبت سفارش تعداد ..... دستگاه و اعالم مسدودی ارزی (

بخش قرمز پاراگراف بعدی می تواند به این قسمت منتقل شود)__
اتمام و نصب سکوی A و راه اندازی آن توسط شرکت ایزوایکو

 اتصال خط لوله فاز 11 به فاز 12 در بخش خشکی، در حال حاضر روزانه 577 میلیون فوت مکعب گاز ترش به پاالیشگاه فاز 12منتقل می شود.
 آمادگی سکوی C در فاز 11 در یارد صدرا برای بارگیری و راه اندازی آن مطابق برنامه تا اواخر شهریور ماه محقق خواهد شد.
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 الحاقیه افزایش 726 میلیون دالری قرارداد به تایید کارفرما رسیده و ابالغ به کنسرسیوم ابالغ شده است.
 پیگیری ها برای تایید نهایی برنامه زمانبندی 125 ماهه پروژه همچنان ادامه دارد.

پروژه فازهای 17 و 10 پارس جنوبی این طرح تا انتهای خرداد 97 با 99/34 درصد پیشرفت در دست پیگیری است. آخرین اقدامات انجام شده به 
شرح زیر است:

 انجام اقدامات الزم برای رفع موارد پانچ لیست و کارهای باقیمانده
 پیگیری موضوع رفع کلیم های ادعاهای پیمانکاران فرعی و نهایی نمودن اضافه کاری ها با کارفرما

 انعقاد قرارداد 11 واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، فراهم کردن زیرساخت های الزم برای استقرار واحدهای صنعتی بزرگ و اشتغال زا
 گسترش همکاری های ایران و برزیل در حوزه حمل و نقل با دیدار سفیر برزیل در تهران و رئیس هیات عامل ایدرو از طریق برگزاری نشست های 

کارشناسی و تخصصی تا حصول نتیجه کالن و استخراج مدل های مطلوب همکاری بین نمایندگان دو طرف
 امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین ایدرو و شرکت توربین ماشین خاورمیانه در خصوص ساخت تجهیزات پرمصرف نفت، گاز و انرژی با هدف 

بومی سازی کمپرسورهای مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 بحث و تبادل نظر در خصوص مطالعه و بررسی راه اندازی پروژه های صنعتی منطبق با رسالت های ایدرو در جنوب شرق استان فارس در دیدار با 

نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
 برگزاری نشســت بررســی مطالعات پروژه یابی و فرصت های سرمایه گذاری صنعتی استان خراسان جنوبی با حضور استاندار و مجمع نمایندگان 
استان، در این نشست ضمن بررسی نتایج مطالعات که شامل یک فهرست 10 گانه بود، مقرر شد مطالعات امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی برای 
پنج طرح منتخب توسط ایدرو صورت پذیرد و پس از فراخوان برای جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای طرح های برگزیده نهایی، فرایند دریافت 
مجوزها و اجرای آنها آغاز شــود . این طرح ها که بر اســاس مزیت های نســبی استان و در جهت تکمیل برخی زنجیره های صنعتی استان و کشور 

شناسایی و انتخاب شده اند، در حوزه های نساجی، مواد پیشرفته،
بازیافت، دارویی و سیم های فوالد آلیاژی تعریف شده است و با توجه به ماهیت آنها رونق تولیدات صنعتی و اشتغال زایی در این استان کمتر توسعه 

یافته را به دنبال خواهد داشت .
 پیگیری اجرای طرح جایگزینی ناوگان فرسوده تجاری به میزان .... دستگاه و با مبلغ ....، ثبت سفارش تعداد ..... دستگاه و اعالم مسدودی ارزی

امضای تفاهم نامه بین شرکت های ایرانی ماموت خودرو و عقاب افشان با اسکانیا سوئد به منظور سرمایه گذاری برای ساخت و داخلی سازی موتور، 
شاسی و گیربکس خودروهای تجاری و تولید آن ها در ایران، اجرای این مگاپروژه روزانه 11 میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت را به همراه 

خواهد داشت . (این توضیح مربوط به کل طرح نوسازی ناوگان می باشد؟(
 برگزاری نشست با حضور ریاست هیئت عامل ایدرو، معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو، مشاور رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت 
های فرســوده و ناپایدار شــهری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی 7 قائم مقام رئیس بانک مرکزی، معاون وزیرراه و شهرسازی، و سایر اعضای ستاد طرح 

خروج خودروهای فرسوده تجاری در محل ستاد طرح )ایدرو( با موضوع نوسازی ناوگان خودروهای سنگین
 انعقاد ..... با شــرکت اشتدلر ســوئیس جهت تأمین و تولید ....... واگن مترو برای ناوگان شهری و پیگیری دریافت مصوبات شورای اقتصاد (اشتدلر 

سوئیس و پوژن چین(
 برگزاری پنجمین نشست تخصصی برنامه ملی آینده علم و فناوری صنعت خودرو با محوریت آینده صنعت خودرو، سازوکارهای تنظیم گری و تنظیم 

مقررات به میزبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 تشکیل کارگروه تدابیر و مدیریت تحریم ها، برگزاری نشست های تخصصی شناسایی حوزه های تأثیر و رویکردهای مواجهه با تحریم ها در پروژه 

ها، طرح ها و شرکت های تولیدی تحت پوشش.
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 گزارش عملکرد 
چهار ماهه نخست سال 1397

سازمان توسعه تجارت ایران-مرداد 

صادرات غیر نفتی در چهار ماهه نخست سال 1397 به تفکیک بخش های عمده
صادرات غیرنفتی کشور در 4 ماهه نخست سال 97، رشد ارزشی 15.4 درصدی داشته است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 14.7درصد 

افزایش مشاهده می شود.
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عملکرد صادرات محصوالت صنعتی و معدنی در چهار ماهه نخست سال 1397
محصوالت صنعتی و معدنی با ارزش 9.7 میلیارد دالر صادر شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 16.3 درصد رشد ارزشی داشته است.

از دالیل رشــد منفی صادرات محصوالت لوازم خانگی باید به جذاب بودن بازار داخل برای تولیدکننده، ممنوعیت واردات برخی اقالم و قطعات، باال 
رفتن تعرفه صادرات به عراق اشاره کرد.

عملکرد  صادرات محصوالت صنعتی و معدنی در یک نگاه

گروه کاالیی
درصد تغییرات4 ماهه سال 41396 ماهه سال 1397

وزنارزشوزنارزشوزنارزش
LPG 4971875343658795143کل اقالم پتروشیمی به انضمام مواد هیدروکربوری و

337145128012462016اقالم عمده پایه نفتی
7083535482842924اقالم عمده شیمیایی

0/71/3-119/539/4120/338/9لوازم خانگی
231/4141174/382/332/671مصنوعات فلزی

19613.529.27.557180خودرو و نیرومحرکه
9-52-36/56766/6محصوالت برق و الکترونیک

49599346614361محصوالت نساجی، پوشاک، فرش، کفش، چرم و صنایع دستی
9-223877521657854435اقالم عمده معدنی فلزی

5236969474595810/417اقالم عمده معدنی غیرفلزی
3-57-862620127ماشین آالت و تجهیزات صنعتی

9792/42556584202508816/32جمع کل اقالم عمده صنعتی و معدنی

عملکرد صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی در 4 ماهه نخست سال 1397
محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی در 4 ماهه نخست سال جاری با رشد 21 درصدی در ارزش و رشد 36 درصدی در وزن مواجه است که از این 

میان صادرات محصوالت گل و گیاه 52 درصد رشد ارزشی و محصوالت میوه و تره بار 94درصد رشد وزنی داشته اند.

عملکرد  صادرات محصوالت کشاورزی-تبدیلی در یک نگاه

گروه کاالیی
درصد تغییرات4 ماهه سال 41396 ماهه سال 1397

وزنارزشوزنارزشوزنارزش
167103110645259گل و گیاه
64-326136347131خشکبار

2231341721103022محصوالت حیوانی
40313152088249460میوه و تره بار

2281661761413018شیرینی و شکالت
4132843182302923صنایع تبدیلی

-3426-168109257149لبنیات
19262246158616502136جمع اقالم
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آمار صادرات به 20 کشور اول هدف صادراتی در 4 ماهه نخست سال 1397

بیست کشور اول هدف صادراتی 14 میلیارد دالر از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند و 91 درصد از بازار صادراتی کشور را شامل می شوند 
که صادرات به این کشورها در 4 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4 درصد رشد ارزشی را تجربه کرده است. صادرات به 

کشورهای همسایه نیز طی مدت 4 ماهه نخست سال جاری  8 میلیارد و 300 میلیون دالر بوده که نشان دهندة رشد 34 درصدی است.

20 کشور اول هدف صادرات در 4 ماهه 1397

سهم از کل وزنارزشکشوررتبه
صادرات

تغییرات ارزشی نسبت 
به 4 ماهه 96 )%(

تغییرات وزنی نسبت 
به 4 ماهه 96 )%(

12-3046904019.78چین1

امارات متحده 2
1-2808615318.232عربی

2522478216.32314عراق3
110821887.23115افغانستان4
52-40-82115775.3جمهوری کره5
8-12-80830835.2هند6
5517263.61338ترکیه7
3808992.56942پاکستان8
3627742.37339تایلند9
3018991.95730عمان10

20 کشور اول هدف صادرات در 4 ماهه 1397 )ادامه(

سهم از کل وزنارزشکشوررتبه
صادرات

تغییرات ارزشی نسبت 
به 4 ماهه 96 )%(

تغییرات وزنی نسبت 
به 4 ماهه 96 )%(

2526611.69138اندونزی11
18-2054061.311تایوان12
1623241.05359ایتالیا13
1272980.89035مصر14
45-30-1222330.8ژاپن15
1121840.74844آذربایجان16
43-22-1091860.7ترکمنستان17
10113000.72390کویت18
9-995300.6126قطر19
94530.61275آلمان20

3-14092342989114جمع 20 کشور
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آمار واردات از 20 کشور اول واردات در چهار ماهه نخست سال 1397
واردات از بیست کشور وارداتی در 4 ماهه نخست سال جاری 13 میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه رشد منفی 2.5 درصد داشته است.

20 کشور اول  واردات در 4 ماهه 1397

سهم از کل وزنارزشکشوررتبه
صادرات

تغییرات ارزشی نسبت 
به 4 ماهه 96 )%(

تغییرات وزنی نسبت 
به 4 ماهه 96 )%(

8-3890119125.611چین1

امارات متحده 2
4-27-2169148514.3عربی

19-8-9873596.5جمهوری کره3
13-9126726.02هند4
1333-7532745.0آلمان5
27-22-7454324.9ترکیه6
69814314.659سوئیس7

فدراسیون 8
4534743.016836روسیه

8-3-4028422.6هلند9
39110192.63965سنگاپور10

20 کشور اول  واردات در 4 ماهه 1397 )ادامه(

سهم از کل وزنارزشکشوررتبه
صادرات

تغییرات ارزشی نسبت 
به 4 ماهه 96 )%(

تغییرات وزنی نسبت 
به 4 ماهه 96 )%(

21-16-383322.5فرانسه11
20-19-3509382.3انگلستان12
23-18-346482.3ایتالیا13
2372671.6310499عمان14
2223451.543826برزیل15
3-190431.32ژاپن16
76-8-175181.2بلژیک17
1611491.13211اسپانیا18
1372000.938171اتریش19
1736-137230.9سوئد20

2.55-137381024490.5جمع 20 کشور
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گمـرک جمهوری اسالمی ایران
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خالصه ای از اقدامات گمرک جمهوری 
اسالمی ایران در یک سال گذشته

مروری بر عملکرد صد روزه گمرک از زبان فرود عسگری:
گمرک جمهوری اســالمی ایران از ابتــدای کار دولت یازدهم یک پروژه 
بســیار مهم و تاثیرگذار تحت عنوان ســامانه جامع امــور گمرکی را به 
منظور مکانیزه کردن رویه های گمرکی با اســتفاده از کارشناسان خبره 
و متخصص گمرک و همکاری دانش پژوهان جوان دانشــگاه تهران کلید 
زد و با هزینه ای بســیار کمتر از پیشنهاد سازمان های خارجی، به اصالح 

رویه های سنتی و عمدتا ناکارآمد گذشته پرداخت.
اکنون که حدود سه سال از اجرای این طرح می گذرد به اعتراف و اذعان 
همه کارشناسان مســائل گمرکی و تجاری )داخلی و خارجی(، آنچه در 
گمــرک ایران در این مدت برای مکانیزه کردن رویه های گمرکی صورت 
گرفته خارج از حد انتظار و در مواردی بی ســابقه بوده و گواه آن هم در 
وهله اول رضایت خدمت گیرنــدگان از گمرک در مرحله بعد، تمجید و 
تحســین مسئوالن مختلف کشــور و همچنین تاکید چند باره دبیرکل 

سازمان جهانی گمرک در سفر اخیر وی به تهران است.
باالترین مقام گمرکی جهان پس از بازدید از نمایشــگاه دســتاوردهای 
ســامانه جامع امور گمرکی، ضمن ابراز شگفتی از پیشرفت های صورت 
گرفته در زمینه مکانیزاســیون رویه های گمرکی در مدتی کمتر از ســه 
سال پیشنهاد کرد که تجارب ایران در مورد گمرک الکترونیکی در اختیار 
گمرکات سایر کشورها نیز قرار گیرد. این موضوع با توجه به اینکه آقای 
میکوریا بیش از 30 ســال تجربه گمرکی در کشور ژاپن داشته و حدود 

10 ســال در یکی از مهم ترین سازمان های اقتصادی جهان حضور دارد، 
حائز اهمیت است.

خوشــبختانه با وجود همه مشــکالت و تنگناهای مالــی و اداری و نیز 
دشواری های مربوط به هماهنگی های بین سازمانی، ما موفق شدیم تمام 
رویه ها و روش هــای کاری در گمرک را به طور کامل الکترونیکی کنیم 
که شــرح آن به تفصیل و در همین نشــریه در قالب ›گزارش پیشرفت 

برنامه های 100 روزه گمرک‹ به چاپ رسیده است.
در بیــان اقدامــات 100 روزه گمرک، خاصه در بحــث مبارزه با قاچاق 
می توان گفت که طی مدت مزبور با استفاده از سامانه جامع امور گمرکی 
و پنجره واحد تجارت فرامرزی چند اتفاق ویژه رخ داده است که به طور 

خالصه به آنها اشاره می کنم:
1- افزایش نسبی تجهیزات و دستگاه  های کنترلی و به کارگیری سگ های 
موادیاب در گمرکات مرزی به خصوص گمرکات منطقه شمال غربی کشور 
منجر به رشــد کم سابقه کشفیات مواد مخدر، قاچاق کاال و قاچاق انسان 
شــده و آمارهای موجود حاکی از کشــف 50 تن مواد مخدر در ماه های 

گذشته در گمرکات کشور بوده است.
2- با وجود کاهش حجم واردات کشــور نسبت به سال های قبل از راه 
اندازی سامانه جامع گمرکی، امسال شاهد افزایش درآمدهای گمرکی تا 
حدود 200 هزار میلیارد ریال بوده ایم که این امر تا حدود بســیار زیادی 
نتیجه پیاده سازی سامانه های الکترونیکی، همکاری نزدیک تر و مطلوب تر 
ســازمان های همجوار و امضــای تفاهم نامه های همکاری 
با آنان و مســدود کردن راه های سوءاســتفاده و تخلف در 

گمرک بوده است.
3- شــاخص های مربوط بــه عملکرد گمــرک در بحث 
تجارت فرامرزی بهبود یافته است و کسب رتبه های ممتاز 
بین المللی از ســوی این سازمان در زمینه مبارزه و کشف 
مــواد مخدر و قاچاق کاال که البته فرآیندی تدریجی بوده 
و از اواســط فعالیت دولت یازدهم و دولت دوازدهم شکل 
گرفته است نشان می دهد تصمیم و اقدامات گمرک برای 
مقابله با قاچاق جدی است. بازتاب این اقدامات در یکصد 
روز نخست فعالیت دولت دوم آقای روحانی نمود بیشتری 

داشته است.
در مورد موفقیت های گمرک در یکصد روز اول دولت تدبیر 
و امید می توان موارد پرشمار دیگری را نیز بیان کرد اما به 
همین اندازه اکتفا و تاکید می کنم برای من و همکارانم در 
گمرک جمهوری اسالمی ایران مایه افتخار است که بتوانیم 
راهی را که جناب آقای کرباســیان )وزیــر کنونی وزارت 
اموراقتصادی و دارایی( با مشــقت و سختی زیاد در مدت 
تصدی شان در گمرک برای پیاده ســازی پروژه ارزشمند 
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گمرک الکترونیکی و یکــی از مصادیق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی طی 
کرد ادامه دهیم و به نوبه خود موجبات ســربلندی و سرافرازی جمهوری 

اسالمی ایران را فراهم کنیم.
 فرود عسگری  رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران
منبع: سایت گمرک

گمرک ایران برای کشف مخدرهای جدید در جهان اول شد
سازمان جهانی گمرک در گزارشی اعالم کرد: گمرک جمهوری اسالمی 
ایران رتبه نخست کشف و شناسایی مخدرهای جدید با عنوان گل یا بذر 

شاهدانه را در دنیا کسب کرده است.
به گزارش منبع یاد شده، یکسال گذشته گمرک ایران با 424 مورد کشف 
ماده مخدر گل یا بذر شاهدانه، رتبه نخست و بنگالدش و قطر به ترتیب با 

131 و 61 مورد کشفیات در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 
خبرنگار ما افزوده اســت، بذرشاهدانه یا ماده مخدر گل یکی از کشفیات 
مهم گمرک اســت که به طور معمول در بســته های پنج تا 10 دانه ای 
اغلب از کشــورهای اروپایی به ایران می آید و قاچاقچیان بیشتر از روش 

پستی برای انتقال این بذر استفاده می کنند.
ارســال بذر این گیاه مخدر در قالب بسته پستی از خرداد 95 آغاز شد و 
در این سال 204 مورد کشفیات در این زمینه در گمرک به ثبت رسید.

پارسال بیش از 250 پرونده در گمرک جمهوری اسالمی ایران به موضوع 
قاچاق این نوع مواد مخدر اختصاص داشت.

براســاس این گزارش، دفتر اطالعات سازمان جهانی گمرک )RILO( در 
سالهای 17- 2016 گمرک ایران در مبارزه با قاچاق برای 2 سال متوالی 

رتبه نخست را در بین گمرکات کشورهای جهان کسب کرد. 
آمارهای منتشــر شده نشــان می دهد، ماموران گمرک ایران پارسال ) 

1396 ( بالغ بر 153 تن انواع مواد مخدر کشف کردند.

انتشار کارنامه تجارت خارجی ایران در سال 1395 
گمرک ایران کارنامه تجارت خارجی کشور در سال 1395 را منتشر کرد.

صادرات غیــر نفتی ایــران در دوازده ماهه ســال 1395در مجموع به 
43میلیارد و 930 میلیون دالر رســید که این میزان در مقایسه با سال 

1394به میزان 3و54 صدم درصد رشد داشته است.
همچنین واردات ایران در ســال 1395 به 43میلیارد و684 میلیون دالر 
رسید که در مقایسه با سال1394 به میزان 5و16صدم درصد رشد نشان 
می دهد. در ســال گذشــته وزن کاالهای وارداتی ایران به 33میلیون و 
399هزارتن رســید در حالیکه در این مدت 129میلیون و 648هزارتن 

انواع کاال صادر شد.

اقالم عمده صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشــورمان در سال 1395 به ترتیب شامل میعانات 
گازی به ارزش 7میلیارد و 320میلیون دالر،روغن های سبک و فراورده 
ها به جز بنزین بــه ارزش 2میلیارد و 479میلیون دالر،گازهای طبیعی 
مایع شــده به ارزش 2 میلیارد و 79 میلیون دالر،پروپان مایع شــده به 
ارزش یک میلیارد و 222میلیون دالر و گازهای نفتی و هیدروکربورهای 

گازی شکل مایع شده به ارزش یک میلیارد و 204 میلیون دالر بود.

اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در سال 1395 شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد 
و 413 میلیون دالر،لوبیای سویا به ارزش 909 میلیون دالر، وسایل نقلیه 
موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی سی به ارزش 893 میلیون 
دالر، قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری به ارزش 782 میلیون 

دالر و برنج به ارزش 690 میلیون دالر بود.

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در ســال 1395 به 
ترتیب شــامل چین به ارزش 8 میلیــارد و 377 میلیون 
دالر،امــارات متحــده عربی با 7 میلیــارد و 436 میلیون 
دالر،عراق بــا 6 میلیارد و 111میلیــون دالر،ترکیه با 3 
میلیارد و 244 میلیون دالر و جمهوری کره با 2 میلیارد و 

877 میلیون دالر بود.

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در سال 1395 
به ترتیب شــامل چین بــا 10 میلیــارد و 753 میلیون 
دالر،امــارات متحــده عربی با 6 میلیــارد و 407 میلیون 
دالر،جمهوری کره با 3میلیارد و 460 میلیون دالر،ترکیه 
با 2میلیارد و 738 میلیون دالر و آلمان با 2 میلیارد و537 

میلیون دالر  بود.

انتشار جزئیات آمار تجارت خارجی در فروردین ماه 
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مازاد تراز تجاری کشور در فروردین ماه به مثبت 604 میلیون دالر رسید
گمرک ایران جزئیات آمار تجارت خارجی کشور در فرودین ماه سالجاری 
را منتشر کرد که بر اساس این آمار مازاد تراز تجاری کشورمان به مثبت 
604 میلیون دالر رســیده و صادرات غیر نفتی 15 درصد افزایش یافته 
اســت . مجموع صــادرات و واردات غیرنفتی ایران در نخســتین ماه از 
ســال جاری بالغ بر 5 میلیارد و 662 میلیون دالر بود که در مقایســه با 

مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است.

صادرات
بــه گزارش دفتر فنــاوری اطالعات و ارتباطات گمــرک ایران، صادرات 
غیرنفتی ایران در این مدت به 3 میلیارد و 133 میلیون دالر رســید که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 15 و 9 صدم درصد افزایش 
داشــت. سال گذشته در همین مدت 2 میلیارد و 722 میلیون دالر کاال 

به خارج از کشور صادر شده بود.
براســاس این گزارش صادرات کاالهای ایرانــی به چین در فروردین ماه 
ســال جاری نسبت به سال گذشــته 18 و 34 صدم درصد افزایش یافته 
اســت. صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبــی و امارات متحده عربی با 
افزایش 31 و 53 صدم درصدی و 10 و 66 صدم درصدی همراه شــد و 
شــاهد افت 11 و 36 صدم درصدی صادرات کشورمان به هند بوده ایم. 
همچنیــن طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به عراق 3 و 46 صدم 

درصد و سایر کشورها 25 و 76 صدم درصد افزایش داشته است.
بر این اســاس در فروردین ماه سال جاری تشریفات گمرکی 9 میلیون و 
918 هزار تن کاال در گمرکات کشــور تمامــاً به صورت الکترونیکی و با 
کنترل کامل به روش هوشــمند انجام شده که از این مقدار یک میلیون 
و 933 هزار تن ســهم واردات و 7 میلیون و 985 هزار تن سهم کاالهای 
صادراتی غیرنفتی بود که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 2 و 30 

صدم درصد کاهش را نشان می دهد.

واردات
این گزارش می افزاید؛ در یک ماهه نخســت سال جاری به 
میزان 2 میلیارد و 529 میلیون دالر انواع کاال وارد کشور 
شــد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7 و 70 صدم 

درصد افزایش را نشان می دهد.
با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 
در حال حاضر تمامی کاالهای خروجی از گمرکات سراسر 
کشــور کد رهگیری دارند و اطالعــات کاالهای ورودی و 

خروجی از گمرکات کامال شفاف و روشن است .
با اســتفاده از کد رهگیری می تــوان اطالعات مربوط به 
شخص، کارت بازرگانی، کاالی ورودی و خر وجی و ارزش 
آن را بررسی کرد و حتی شماره کامیون، هویت راننده آن 
و اینکه کاال به چه انباری برده شده در سیستم ثبت شده 
و قابل کنترل اســت. مثال گمرک بانک اطالعاتی را ایجاد 
کرده که نشان می دهد در چه شهری، چقدر کاال از کدام 

گمرک، در کدام  انبار تخلیه شده است.

عمده ترین کاالهای صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشــورمان در یک ماهه نخست سال 97 به ترتیب 
شــامل میعانات گازی به ارزش 448 میلیون دالر، پروپان مایع شده به 
ارزش 163 میلیون دالر، پلی اتیلن گریدفیلم به ارزش 137 میلیون دالر، 
اتیلن گلیکول 105 میلیون دالر، بوتان مایع شــده به ارزش 94 میلیون 
دالر بوده اســت. سهم سایر کاالها یک میلیارد و 646 میلیون دالر بوده 
که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 39 و 40 صدم درصد افزایش را 

نشان می دهد.

اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در یک ماهه نخســت سال جاری نیز به ترتیب شامل 
لوبیای ســویا بــه ارزش 155 میلیون دالر، ذرت دامــی به ارزش 138 
میلیون دالر، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با 121میلیون 
دالر، اجزا و قطعات راکتورهای هسته ای به ارزش 77 میلیون دالر و برنج 

69 میلیون دالر بوده است.

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در یک ماهه نخســت سال جاری به 
ترتیب شــامل چین به ارزش 728 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 
549 میلیــون دالر، عراق با 402 میلیون دالر، هند با 220 میلیون دالر، 
جمهوری کره با 202 میلیون دالر و سایر کشورها به ارزش یک میلیارد 

و 33 میلیون دالر بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
کشــورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشــده به ترتیب 
شامل کشورهای چین با 624 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 314 
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میلیون دالر، فدراسیون روسیه با 165 میلیون دالر، سوئیس 161 میلیون 

دالر و جمهوری کره با 144 میلیون دالر بوده است.
گفتنی اســت میزان صادرات کشــور فدراسیون روســیه و سوئیس به 

کشورمان به ترتیب 630 و 75 و 48 صدم درصد افزایش داشته است.

انتشار جزئیات آمار تجارت خارجی چهار ماهه نخست سال جاری 
افزایــش 14 و 69 صدم درصدی صادرات غیرنفتی / مازاد تراز تجاری به 

271 میلیون دالر رسید
گمرک ایران جزئیات آمار تجارت خارجی چهار ماهه نخست سال جاری 

کشورمان را منتشر کرد. 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی )شادا( به نقل از گمرک ایران؛ 
تراز تجارت خارجی کشورمان در چهار ماهه نخست با 271 میلیون دالر 
مازاد تراز تجاری همراه شد و صادرات غیرنفتی کشورمان 14 و 69 صدم 

درصد افزایش یافت.

صادرات
 براساس گزارش دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات 
غیرنفتــی ایران در این مدت به 15 میلیارد و 450 میلیون دالر رســید 
که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل به میزان 14 و 69 صدم درصد 

افزایش داشت.
سال گذشته در همین مدت 13 میلیارد و 471 میلیون دالر کاال به خارج 

از کشور صادر شده بود.
براســاس این گزارش صادرات کاالهای غیرنفتی ایرانی به چین در چهار 
ماهه نخســت ســال جاری نسبت به سال گذشــته 7 و 73 صدم درصد 

افزایش یافته است. 
صــادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربــی و عراق به ترتیب با 

افزایش 31 و 95 صدم درصدی و 23 و 19 صدم درصدی همراه شــد 
و شاهد افت 40 و 48 صدم درصدی صادرات کشورمان به کره جنوبی 
بوده ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان 
30 و 69 صدم درصد و ســایر کشورها 21 و 30 صدم درصد افزایش 

داشته است.
بر این اســاس در چهار ماهه نخســت ســال جاری تشــریفات گمرکی 
48 میلیــون و 953 هــزار تن کاال در گمرکات کشــور تماماً به صورت 
الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 
11 میلیون و 552 هزار تن ســهم واردات و 37 میلیون و 401 هزار تن 

سهم کاالهای صادراتی غیرنفتی بود . 
با کمک ســامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال 
حاضــر اطالعات تمامی کاالهای وارداتــی و صادراتی در بانک اطالعات 

تجارت خارجی کشور به تفکیک جزیی ترین اطالعات ثبت می شود.

واردات
 این گزارش می افزاید؛ در چهار ماهه نخســت ســال جاری به میزان 15 
میلیارد و 179 میلیون دالر انواع کاال وارد کشــور شــد که در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل 4 و 5 صدم درصد کاهش را نشان می دهد.

عمده ترین کاالهای صادراتی
 اقالم عمده صادراتی کشورمان در چهار ماهه نخست سال 97 به ترتیب 
شــامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و 864 میلیون دالر، پروپان 
مایع شده به ارزش 691 میلیون دالر، روغن های سبک و فرآورده ها بجز 
بنزین 555 میلیون دالر، پلی اتیلن گریدفیلم به ارزش 411 میلیون دالر 

و متانول به ارزش 407 میلیون دالر بوده است.

اقالم عمده وارداتی
 اقالم عمده وارداتی در چهار ماهه نخست سال جاری نیز به 
ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری 
بــا 726 میلیون دالر، ذرت دامی بــه ارزش 711 میلیون 
دالر، برنــج به ارزش 675 میلیون دالر ، لوبیای ســویا به 
ارزش 492 میلیــون دالر و گوشــی تلفن همراه به ارزش 

228 میلیون دالر بوده است.

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
 عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در چهار ماهه نخست 
ســال جاری به ترتیب شــامل چین به ارزش 3 میلیارد و 
46 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 808 
میلیــون دالر، عراق بــا 2 میلیــارد و 522 میلیون دالر، 
افغانســتان با یک میلیارد و 108 میلیون دالر و جمهوری 
کره با 821 میلیون دالر و سایر کشورها به ارزش 5 میلیارد 

و 145 میلیون دالر بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
 کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده 
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به ترتیب شامل کشورهای چین با 3 میلیارد و 890 میلیون دالر، امارات 
متحــده عربی با 2 میلیارد و 169 میلیــون دالر، جمهوری کره با 987 
میلیون دالر، هند با 912 میلیون دالر و آلمان با 753 میلیون دالر بوده 

است.
گمرک ایران در این گزارش تاکید کرده است که به کمک سامانه جامع 
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه های هوشمند در گمرک 
، در حــال حاضر جزئی تریــن اطالعات ترخیص انــواع کاال در تمامی 
گمرکات ، به لحظه قابل رهگیری است و شفاف و مشخص است که چه 
کاالیی به نام چه افرادی به تفکیک نوع کاال ، مجوزها ، وزن و ارزش و از 
کــدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار بارگیری و 

در آنجا تخلیه شده است .

انتشار جزئیات آمار تجارت خارجی در فروردین ماه 
مازاد تراز تجاری کشور در فروردین ماه به مثبت 604 میلیون دالر رسید

گمرک ایران جزئیات آمار تجارت خارجی کشور در فرودین ماه سالجاری 
را منتشر کرد که بر اساس این آمار مازاد تراز تجاری کشورمان به مثبت 
604 میلیون دالر رســیده و صادرات غیر نفتی 15 درصد افزایش یافته 
اســت . مجموع صــادرات و واردات غیرنفتی ایران در نخســتین ماه از 
ســال جاری بالغ بر 5 میلیارد و 662 میلیون دالر بود که در مقایســه با 

مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است.

صادرات
بــه گزارش دفتر فنــاوری اطالعات و ارتباطات گمــرک ایران، صادرات 
غیرنفتی ایران در این مدت به 3 میلیارد و 133 میلیون دالر رســید که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 15 و 9 صدم درصد افزایش 
داشت. سال گذشته در همین مدت 2 میلیار د و 722 میلیون دالر کاال 

به خارج از کشور صادر شده بود.
براساس این گزارش صادرات کاالهای ایرانی به چین در 
فروردین ماه سال جاری نسبت به سال گذشته 18 و 34 
صدم درصد افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران 
به کره جنوبی و امــارات متحده عربی با افزایش 31 و 
53 صدم درصدی و 10 و 66 صدم درصدی همراه شد 
و شاهد افت 11 و 36 صدم درصدی صادرات کشورمان 
به هند بوده ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات 
غیرنفتی به عراق 3 و 46 صدم درصد و ســایر کشورها 

25 و 76 صدم درصد افزایش داشته است.
بر این اساس در فروردین ماه سال جاری تشریفات گمرکی 
9 میلیون و 918 هزار تن کاال در گمرکات کشــور تماماً 
به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند 
انجام شــده که از این مقدار یک میلیون و 933 هزار تن 
ســهم واردات و 7 میلیون و 985 هزار تن سهم کاالهای 
صادراتی غیرنفتی بود که نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته 2 و 30 صدم درصد کاهش را نشان می دهد.

واردات

این گزارش می افزاید؛ در یک ماهه نخست سال جاری به میزان 2 میلیارد 
و 529 میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل 7 و 70 صدم درصد افزایش را نشان می دهد.
با کمک ســامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال 
حاضر تمامی کاالهای خروجی از گمرکات سراســر کشور کد رهگیری 
دارنــد و اطالعات کاالهای ورودی و خروجی از گمرکات کامال شــفاف 
و روشــن است . با اســتفاده از کد رهگیری می توان اطالعات مربوط به 
شــخص، کارت بازرگانی، کاالی ورودی و خر وجی و ارزش آن را بررسی 
کرد و حتی شــماره کامیون، هویت راننده آن و اینکه کاال به چه انباری 
برده شده در سیستم ثبت شــده و قابل کنترل است. مثال گمرک بانک 
اطالعاتی را ایجاد کرده که نشــان می دهد در چه شهری، چقدر کاال از 

کدام گمرک، در کدام  انبار تخلیه شده است.

عمده ترین کاالهای صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشــورمان در یک ماهه نخست سال 97 به ترتیب 
شــامل میعانات گازی به ارزش 448 میلیون دالر، پروپان مایع شده به 
ارزش 163 میلیون دالر، پلی اتیلن گریدفیلم به ارزش 137 میلیون دالر، 
اتیلن گلیکول 105 میلیون دالر، بوتان مایع شــده به ارزش 94 میلیون 
دالر بوده اســت. سهم سایر کاالها یک میلیارد و 646 میلیون دالر بوده 
که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 39 و 40 صدم درصد افزایش را 

نشان می دهد.

اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در یک ماهه نخســت سال جاری نیز به ترتیب شامل 
لوبیای ســویا بــه ارزش 155 میلیون دالر، ذرت دامــی به ارزش 138 
میلیون دالر، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با 121میلیون 
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دالر، اجزا و قطعات راکتورهای هسته ای به ارزش 77 میلیون دالر و برنج 

69 میلیون دالر بوده است.

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در یک ماهه نخســت سال جاری به 
ترتیب شــامل چین به ارزش 728 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 
549 میلیــون دالر، عراق با 402 میلیون دالر، هند با 220 میلیون دالر، 
جمهوری کره با 202 میلیون دالر و سایر کشورها به ارزش یک میلیارد 

و 33 میلیون دالر بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
کشــورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشــده به ترتیب 
شامل کشورهای چین با 624 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 314 
میلیون دالر، فدراسیون روسیه با 165 میلیون دالر، سوئیس 161 میلیون 

دالر و جمهوری کره با 144 میلیون دالر بوده است.
گفتنی اســت میزان صادرات کشــور فدراسیون روســیه و سوئیس به 

کشورمان به ترتیب 630 و 75 و 48 صدم درصد افزایش داشته است.

انتشار جزئیات آمار تجارت خارجی چهار ماهه نخست سال جاری 
افزایــش 14 و 69 صدم درصدی صادرات غیرنفتی / مازاد تراز تجاری به 

271 میلیون دالر رسید
گمرک ایران جزئیات آمار تجارت خارجی چهار ماهه نخست سال جاری 

کشورمان را منتشر کرد. 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی )شادا( به نقل از گمرک ایران؛ 
تراز تجارت خارجی کشورمان در چهار ماهه نخست با 271 میلیون دالر 

مازاد تراز تجاری همراه شد و صادرات غیرنفتی کشورمان 14 و 69 صدم 
درصد افزایش یافت.

صادرات
 براساس گزارش دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات 
غیرنفتــی ایران در این مدت به 15 میلیارد و 450 میلیون دالر رســید 
که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل به میزان 14 و 69 صدم درصد 

افزایش داشت.
سال گذشته در همین مدت 13 میلیارد و 471 میلیون دالر کاال به خارج 

از کشور صادر شده بود.
براســاس این گزارش صادرات کاالهای غیرنفتی ایرانی به چین در چهار 
ماهه نخســت ســال جاری نسبت به سال گذشــته 7 و 73 صدم درصد 
افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق 
به ترتیب با افزایــش 31 و 95 صدم درصدی و 23 و 19 صدم درصدی 
همراه شــد و شــاهد افت 40 و 48 صدم درصدی صادرات کشورمان به 
کره جنوبی بوده ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به 
افغانســتان 30 و 69 صدم درصد و سایر کشورها 21 و 30 صدم درصد 

افزایش داشته است.
بر این اســاس در چهار ماهه نخســت ســال جاری تشــریفات گمرکی 
48 میلیــون و 953 هــزار تن کاال در گمرکات کشــور تماماً به صورت 
الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشــمند انجام شــده که از این 
مقدار 11 میلیون و 552 هزار تن سهم واردات و 37 میلیون و 401 هزار 
تن سهم کاالهای صادراتی غیرنفتی بود . با کمک سامانه جامع گمرکی 
و پنجــره واحد تجارت فرامرزی در حال حاضر اطالعات تمامی کاالهای 
وارداتی و صادراتی در بانک اطالعات تجارت خارجی کشــور به تفکیک 

جزیی ترین اطالعات ثبت می شود.

واردات
 این گزارش می افزاید؛ در چهار ماهه نخست سال جاری به 
میزان 15 میلیارد و 179 میلیون دالر انواع کاال وارد کشور 
شد که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 4 و 5 صدم 

درصد کاهش را نشان می دهد.
عمده ترین کاالهای صادراتی

 اقالم عمده صادراتی کشورمان در چهار ماهه نخست سال 
97 به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و 
864 میلیون دالر، پروپان مایع شده به ارزش 691 میلیون 
دالر، روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین 555 میلیون 
دالر، پلی اتیلــن گریدفیلم بــه ارزش 411 میلیون دالر و 

متانول به ارزش 407 میلیون دالر بوده است.

اقالم عمده وارداتی
 اقالم عمده وارداتی در چهار ماهه نخست سال جاری نیز به 
ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری 
بــا 726 میلیون دالر، ذرت دامی بــه ارزش 711 میلیون 
دالر، برنــج به ارزش 675 میلیون دالر ، لوبیای ســویا به 
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ارزش 492 میلیون دالر و گوشــی تلفن همــراه به ارزش 228 میلیون 
دالر بوده است.

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
 عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در چهار ماهه نخست سال جاری به 
ترتیب شامل چین به ارزش 3 میلیارد و 46 میلیون دالر، امارات متحده 
عربی با 2 میلیارد و 808 میلیون دالر، عراق با 2 میلیارد و 522 میلیون 
دالر، افغانســتان با یک میلیارد و 108 میلیــون دالر و جمهوری کره با 
821 میلیون دالر و ســایر کشــورها به ارزش 5 میلیارد و 145 میلیون 

دالر بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
 کشــورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشــده به ترتیب 
شامل کشــورهای چین با 3 میلیارد و 890 میلیون دالر، امارات متحده 
عربی با 2 میلیارد و 169 میلیون دالر، جمهوری کره با 987 میلیون دالر، 

هند با 912 میلیون دالر و آلمان با 753 میلیون دالر بوده است.
گمرک ایران در این گزارش تاکید کرده است که به کمک سامانه جامع 
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه های هوشمند در گمرک 
، در حــال حاضر جزئی تریــن اطالعات ترخیص انــواع کاال در تمامی 
گمرکات ، به لحظه قابل رهگیری است و شفاف و مشخص است که چه 
کاالیی به نام چه افرادی به تفکیک نوع کاال ، مجوزها ، وزن و ارزش و از 
کــدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار بارگیری و 

در آنجا تخلیه شده است .

امضای نزدیک به 45 میلیارددالر قرارداد فاینانس، دستاورد 20 
ماهه برجام

ایران 20 ماه پس از آغاز اجرای برجام توانســت نزدیک به 
45 میلیارد دالر قرارداد تامین مالی خارجی )فاینانس( با 
بانک های چین، کره جنوبی، هند و روســیه امضا کند که 
حدود 10 میلیارد دالر دیگر نیز در حال نهایی شدن است.

به گزارش ایرنا، رفع محدودیت های مالی و بانکی یکی از 
دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 5+1 
بود که از دی ماه 1394 اجرایی شد و به مرور زمان آثار و 

نتایج خود را نشان می دهد.
البته تا پیــش از اجرای برجام، رایزنــی های اقتصادی و 
دیپلماتیک برای جذب ســرمایه های خارجی در دستور 
دستگاه های ذیربط قرار داشت که نتیجه آن را در امضای 
قراردادهایی کــه یکی پس از دیگری به ثمر می رســد، 

شاهدیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی »ســرازیر شــدن منابع 
سرشــار خارجی برای توســعه و آبادانی کشــور در سایه 
انسجام دســتگاه های اجرایی و تالش بی وقفه مسئوالن 
به دست آمده است و امید می رود با جذب این منابع، راه 

اشتغال و عمران کشور هموارتر شود«.
بر اساس اطالعات سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک 

های فنی و اقتصادی ایران، چین در 2سال اخیر یکی از بزرگترین تامین 
کننده های مالی کشــور بوده است؛ شــرکت بیمه اعتبار صادراتی چین 
)سایناشــور( 1.9 میلیارد یورو )2.5 میلیارد دالر( بابت ساخت راه آهن 

تهران - قم - اصفهان اختصاص داده اند.
همچنین »سیتیک تراست« این کشور نیز به تازگی قرارداد 10 میلیارد 
دالری فاینانــس را با ایران امضا کرد تا صرف پــروژه های آبی، محیط 

زیست و حمل و نقل شود.
همچنین بانک توسعه چین نیز قراردادی به ارزش 15 میلیارد یورو ) 18 
میلیارد دالر( برای پروژه هــای عمرانی و تولیدی ایران در نظر گرفته و 
اگزیم بانک چین نیز 1.7 میلیارد دالر برای برقی کردن راه آهن تهران - 

مشهد اختصاص داده است.
اوایل شهریور ماه امسال نیز اگزیم بانک کره جنوبی با امضای قراردادی با 
12 بانــک ایرانی، 8 میلیارد یورو )معادل 10 میلیارد دالر( به پروژه های 

بهداشت، حمل و نقل و انرژی ایران اختصاص داد.
در کنار آن دولت روســیه نیز در مجمــوع 2.2 میلیارد یورو را از طریق 
»ونش اکونوم بانک روســیه« به ساخت نیروگاه هرمزگان و برقی کردن 

قطار گرمسار اینچه برون اختصاص داده است.
هند دیگر شــریک ایران در پرداخت تســهیالت خارجی به ایران است 
که قرارداد آن در قالب طرح توســعه بندر چابهار پیگیری می شــود؛ در 
ایــن برنامه هند ضمن پرداخت 150 میلیون دالر فاینانس به ایران، 85 

میلیون دالر نیز در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است.
بر این اســاس مجموع قراردادهایی که از آغاز اجرای برجام تاکنون برای 
تامین مالی خارجی با ایران منعقد شــده اســت، به 44 میلیارد و 974 

میلیون دالر می رسد.

10 میلیارد دالر دیگر در آستانه نهایی شدن
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برپایه این اطالعات، برنامه ایران برای جذب منابع مالی خارجی هنوز تکمیل نشده و طبق برنامه ریزی و رایزنی های انجام شده قرار است بانک های 

»اوبر بانک اتریش« و »دانسکه دانمارک« نیز به جمع پرداخت کنندگان این تسهیالت اضافه شوند.
به تازگی ایران و اگزیم بانک چین تفاهمنامه همکاری برای انعقاد قراردادی به ارزش 10 میلیارد دالر برای پروژه های مورد توافق امضا کرده اند که 
بخشی از آن به تامین مالی برقی کردن راه آهن تهران - مشهد باز می گردد که قرارداد آن در گذشته امضا شده و 8.3 میلیارد دالر آن باقی مانده است.

بانک های اتریش و دانمارک نیز قرار است برای اجرای برخی طرح های عمرانی در مجموع 2 میلیارد دالر به ایران فاینانس پرداخت کنند.
بر اساس برنامه ششم توسعه باید بیش از 25.3 درصد از منابع مورد نیاز برای تحقق رشد هشت درصدی کشور از محل سرمایه گذاری و تامین مالی 

خارجی تامین شود.
در این برنامه متوســط ســالیانه جذب تامین مالی خارجی 30 میلیارد دالری از طریق فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20 میلیارد دالری 
هدف گذاری شده است که برای تحقق آن نیازمند مشارکت و تالش هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور و دستگاه های اقتصادی دخیل در جذب 

منابع و سرمایه های خارجی هستیم.
ذکر این نکته ضروری اســت که جذب این منابع به معنی ایجاد حجم باالی بدهی برای کشــور نیســت و به تناسب پروژه هایی که موفق می شوند 

مجوزهای الزم را از دولت جمهوری اسالمی ایران اخذ کنند و پیشرفت پروژه ها این خطوط اعتباری پرداخت می شود.
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وزارت نیـرو
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حوزه آب:
- تامین اعتبار برای اجرای طرح های سازگاری با کم آبی در استان اصفهان

- صدور سند مالکیت برای 42 هکتار از اراضی بستر رودخانه ارداک
- اتمام تعمیرات سالیانه واحد7 نیروگاه مسجدسلیمان

- رهاسازی آب سد مهاباد در استان آذربایجان غربی به سمت دریاچه ارومیه
- تصویب طرح تامین آب شرب سه شهر تنکابن، رامسر و عباس آباد

- راه اندازی 10 ایســتگاه سنجش آب آنالین در شــبکه های آبیاری و 
زهکشی خوزستان

- رهاسازی حقابه های بوشهر از سد نرگسی رهاسازی 
- استفاده از فاینانس براي ایجاد انتقال و فاز دوم تصفیه خانه شهر بیرجند
- جمع آوری و تصفیه 64.1 میلیون مترمکعب فاضالب در شهرهای کردستان

- هوشمندسازی سیستم ها برای مدیریت مصرف آب و برق
- افزایش انتقال آب از خط کوثر به استان بوشهر

- مدیریت منابع آب با استفاده از روش کشت گلخانه ای
- تصفیه پســاب های در دسترس برای اســتفاده در طرح های مختلف 

کشاورزی
- آبرسانی به فسا از سد رودبال با سرمایه گذاری 806 میلیارد ریالی 

- بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب اســتهبان و پست 400 کیلوولت 
نیروگاه جهرم

- 240 کیلومتر انهار استان گیالن الیروبی شد
- مرکز داده و پروژه های اطالعات آب در یزد افتتاح شد

- با پر کردن 484 حلقه چاه غیر مجاز در همدان بیش از 28 میلیون متر 
مکعب در مصرف آبهای زیرزمینی صرفه جویی شد

- عملیات اجرایی 4 طرح بزرگ آب و فاضالب شــامل افتتاح مدول اول 
تصفیه خانه فاضالب شهر »رودان« و فاز سوم آبرسانی به روستاهای قشم 

و اجرای تصفیه خانه آب سد سرنی و سد گابریک آغاز شد.

و در سال 96 اقدامات وزارت نير

- رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی حریم و بستر رودخانه های استان تهران
- نصب 149 دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب با هدف مدیریت اضافه برداشت

- آغاز اجرای طرح انتقال آب از کالن به پردیس
- افتتاح ایســتگاه پایش آنالین کیفیت منابع آب و مرکز مانیتورینگ در 

شرکت آب منطقه ای تهران
- رهاسازی آب سد »شهرچای« به سمت دریاچه ارومیه

- فاز اول طرح جامع آبرساني به شهرستان اندیمشک افتتاح شد
- طرح بزرگ بخش آب شــامل طرح »آبیاری و ایستگاه پمپاژ کنگیر«، 
»طرح خط انتقال نهرعنبر« و »طرح شبکه آبیاری و زهکشی عین خوش« 

در استان ایالم افتتاح شد.
- طرح آبرسانی به رامشیر در خوزستان افتتاح شد

- انعقاد قرارداد ساخت 2 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور
- 4 پروژه آب و فاضالب شامل آبرسانی به شهر رودبار با اعتباری بالغ بر 
130 میلیارد ریال و با هدف تأمین آب شــرب مورد نیاز 95 هزار نفر و 
اشــتغال 5 نفر، آبرسانی به قسمتی از شهر کهنوج با اعتباری بالغ بر 55 
میلیارد ریال و هدف تأمین آب مورد نیاز 25 هزار نفرو اشــتغال 3 نفر، 
آبرســانی به شهر خورســند با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال و هدف 
تأمین آب مورد نیاز 22 هزار نفر و اشــتغال 3 نفر، آبرسانی به بهرمان با 
اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال و هدف تأمین آب مورد نیاز 11 هزار نفر 

و اشتغال 3 نفر، افتتاح و به بهره برداری رسید.
- بهره برداري و آغاز عملیات اجرایي 5500 پروژه آب و برق در سطح کشور
- از ورود پساب یک کارخانه خصوصی به رودخانه کارون جلوگیری شد

- ســاماندهی 200 هکتار از اراضی بســتر و حریم رودخانه های استان 
خراسان رضوی

- طرح آبرسانی به شهر خمین و آبرسانی به 10 روستای این شهرستان 
و انتقال آب سد کوچری به شهر خمین افتتاح شد

- بهره برداری از فاز اول آبرسانی مجتمع فتح آباد چناران
- افتتاح طرح تأمین آب شرب سالم مجتمع جنت آباد شهرستان اسدآباد همدان

- انسداد بیش از 30 هزار چاه غیرمجاز در کشور
- نصب بیش از 55 هزار کنتور بر روی چاه های کشاورزی

- نصب 146 دستگاه کنتور هوشمند آب در استان مرکزی
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- برچسب مصرف آب برای محصوالت خانگی اجباری می شود
- انسداد 162 حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی

- انسداد 217 حلقه چاه غیرمجاز در کرمانشاه
- انسداد 2600 چاه غیرمجاز در استان همدان

- شناسایی 15 هزار انشعاب غیرمجاز روستایی استان تهران
- پروژه انتقال آب دارخوین به شــادگان با 43 درصد پیشرفت فیزیکی 

درحال اجراست
- 729 حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان پر و مسدود شد
- آغاز عملیات اجرایی هیدروگرافی مخزن سد استقالل میناب

- تفاهم نامه اولیه احداث نیروگاه خورشــیدی بر روی دریاچه سد طرق 
بین شرکت های آب منطقه ای و توزیع برق مشهد با حضور مدیران عامل 
این شرکت ها و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان به امضا رسید.

- جلوگیری از اضافه برداشت 34 میلیون متر مکعب آب در سمنان
- 780 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان کبودرآهنگ پر شد

- ساخت تصفیه خانه فاضالب اردکان به پیشرفت 85 درصدي رسید
- 300 میلیون مترمکعب آب از سدها به سوی دریاچه ارومیه رهاسازی می شود

- عملیات اجرایی 5 تصفیه خانه فاضالب در کردستان
- انسداد 24 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان های غرب گلستان

- آزاد ســازی 157 هزار متر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه های 
خراسان جنوبی

- اتمام تعمیرات سالیانه واحد 8 نیروگاه مسجدسلیمان در خوزستان
- پیشرفت 91 درصدی طرح مجتمع آبرسانی به 3 شهر استان گلستان
- ایجاد تشکل هاي آب بران برای کاهش تصدی گری دولت در بخش آب

- نصب و بهره برداری از 153 هزار کنتور هوشمند برق در کشور
- انسداد بیش از 1100 حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی

- افتتاح 4 طرح مهم صنعت آب و برق در سیستان و بلوچستان
- نصب 1563 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های گلستان

- 50 میلیــارد ریال اعتبار برای اصالح خط انتقال آب اســتان بوشــهر 
تخصیص یافت

- بهره برداری از سه سایت آب شیرین کن در غرب هرمزگان
- اجرای 580 کیلومتر تونل برای طرح های آبی در کشور

- اجرای چهار طرح نمک زدایی در سواحل مکران
- آزادسازی 290 هکتار از اراضی رودخانه های استان اصفهان

- اتمام تعمیرات ســالیانه تجهیزات پست 400 کیلو ولت سد و نیروگاه 
کارون 3

- انسداد 562 حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان
- 264حلقه چاه غیر مجاز در استان خراسان جنوبی مسدود شد

BOT اجرای طرح های آبرسانی به 5 شهر مازندران به روش -
- 28 قرارداد BOT با شرکت های بخش خصوصی در حوزه آب و فاضالب 

منعقد شد
- افزایش 2 برابری ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب تهران
- رودخانه پایاب سد »سنگ سیاه« در کردستان احیا شد

- انجام عملیات آبرســانی به دو روستای بستانه و شناس در شهرستان 
بندرلنگه

- نشت یابی یک میلیون و 200 هزار انشعاب در کشور

- 2107 کیلومتر از شبکه ها توزیع اصالح و نوسازی شده اند
- تعمیر خطوط لوله آب 2000 میلیمتری ام الدبس به اهواز

- پیشرفت 40 درصدی طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان
- اجرای 47 کیلومتر پروژه اصالح شبکه آب شرب در شهر مشهد

- انسداد 451 حلقه چاه غیرمجاز استان تهران در نیمه نخست سال 96
- افزایش ظرفیت آب شیرین کن های بوشهر به 70 هزار مترمکعب

برق:
- 4 پــروژه برقی شــامل بخش گاز نیروگاه ســیکل ترکیبی گل گهر با 
اعتباری بالغ بر )1400 میلیارد ریال + 280 میلیون یورو(، پســت 400 
کیلوولــت میمند با اعتبــاری بالغ بر )600 میلیارد ریال(، پســت 230 
کیلوولت فوالد پرشیا با اعتباری بالغ بر )160 میلیارد ریال( و پست 230 
کیلوولت نیروگاه سمنگان با اعتباری بالغ بر )450 میلیارد ریال( به بهره 

برداری می رسد.
- افتتاح طرح جهادی اصالح 450 کیلومتر شبکه فرسوده برق

- افزایش تعداد نیروگاه های خورشــیدی خانگــی و صنعتی به بیش از 
840 نیروگاه

- صدور 450 مگاوات پروانه نیروگاه خورشــیدي در 3 اســتان لرستان، 
همدان و مرکزي

- بهره برداری از پست 400 کیلوولت نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم آغاز 
شد

- تولید 11 مگاواتی برق از نیروگاه های پسماند کشور
- افتتاح نخستین پارک آموزشی برق در چهارمحال و بختیاری

- اجرای 20 پروژه برق رسانی برای پایداری شبکه برق استان همدان
- اجرای پروژه پایلوت داده های آب مبتنی بر اینترنت اشیا در پژوهشگاه نیرو

- برق رساني به روستاهاي بدون کد و دسترسي در دستور کار توانیر
- نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی جزیره قشم افتتاح شد

- پست 400 کیلوولت هاتف بهار سال آینده به بهره برداری می رسد
- توافق احداث بزرگترین نیروگاه خورشــیدي استان مرکزي میان برق 

باختر و سرمایه گذار چیني
- نصب بیش از 9390 کنتور فهام در استان همدان

- افتتاح هم زمان 60 پروژه برق رسانی و توسعه شبکه در قلعه گنج کرمان
- ایمن سازی 200 کیلومتر از خطوط انتقال و فوق توزیع برق گیالن

- کلنگ زنی فاز نخست پست 132 کیلوولت GIS شهید جاسم حمید اهواز
- بهره برداری از 178 پروژه انتقال و توزیع برق آذربایجان شرقی با 455 

میلیارد ریال اعتبار
- بهره برداری از خط 2 مداره سوق – لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد
- افتتاح سامانه خدمات غیرحضوری 1521 در توزیع برق تهران بزرگ
- افتتاح دو پروژه افزایش ظرفیت پست های 66 کیلوولت استان فارس

- افتتاح 73 طرح برق رسانی در استان یزد
- 282 طرح شــرکت برق منطقه اي زنجان و هرمزگان و شــرکت هاي 

توزیع نیروي برق قزوین و هرمزگان افتتاح شد
- افتتاح و بهره برداری از 250 پروژه برق در سطح استان قم

- انعقاد قرارداد ساخت 2 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور
- آغاز عملیات ساخت نیروگاه 451 مگاواتي ارس
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- 221 طرح شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به بهره برداری می رسد
- بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبي تابان در استان یزد افتتاح شد

- نیروگاه خورشیدي 10 مگاواتی نور یزد افتتاح شد
- برق دار شدن 30 روستا در سطح استان فارس

- امضای 170 مگاوات قرارداد خرید 20 ساله برق در استان یزد
- واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبي سرو اردکان افتتاح شد

- بهره برداری از 6 پروژه توزیع برق در سنندج آغاز شد
- 11 پــروژه زیربنایــی برق منطقه ای اصفهان بــا هزینه ای بالغ بر 63 

میلیارد تومان به بهره برداری رسید
- 8 پروژه آب و برق در استان کرمان افتتاح شد

- افتتاح بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر
- نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در سیرجان افتتاح شد

- 9 پروژه آب و برق افتتاح و 2 پروژه برقی کلنگ زنی می شود
- بهره برداری پروژه های برق رسانی اردبیل با مجموع 105 میلیارد ریال

- رونمایی از ژنراتورهای 6 و 10.5 مگاوات
- مرکز پایش از راه دور آنالین نیروگاه های حرارتی و بادی مپنا افتتاح شد

- افتتــاح و بهره بــرداری از 53 پروژه توزیع نیروی بــرق چهارمحال و 
بختیاری

- بهره برداري و آغاز عملیات اجرایي 5500 پروژه آب و برق در سطح کشور
- 79 پروژه برق در خوزستان به بهره برداری می رسد

- طرح بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند مپنا افتتاح شد
- افتتاح و کلنگ زنی 51 پروژه برقرسانی در استان کهگیلویه و بویراحمد

- بهره برداری از 145 پروژه برق  رسانی آذربایجان شرقی
- افتتاح 116 پروژه عمرانی در حوزه صنعت توزیع برق استان سمنان

- 7 پروژه انتقال و فوق توزیع در مازندران و گلســتان به بهره برداري مي 
رسد

- بهره برداری از 72 پروژه برق رســانی با اعتبار بالغ بر 380 میلیارد ریال 
در خراسان شمالی

- افزایش 23.9 درصد تولید برق در نیروگاه گازی خلیج فارس
- بهره برداری از 70 پروژه برق رسانی در هرمزگان
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وزارت نیـرو
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مهمترین مســاله وزارت نفت در سال های اخیر، تحریم های یک جانبه 
آمریکا به شمار می رود که در این میان بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر 
دولت تدبیر کوشیده است تا با نگاهی واقع بینانه و استفاده از دیپلماسی 

کارآمد در عرصه انرژی، از این شرایط به خوبی عبور کند.
پیروزی حســن روحانی در انتخابات 1392خورشــید باعث شد تا مرد 
کارکشته نفت بار دیگر به این عرصه بازگردد. نامدار زنگنه به عنوان نامزد 
نهایی تصدی پســت وزیر نفت، جهت معرفی به مجلس شورای اسالمی 
انتخاب شــد تا به قول احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شــورای 
اسالمی »نشاطی در کارکنان نفت ایجاد« شود. در همین زمان هم زنگنه 
به کمیسیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس رفت تا درباره قرارداد 
کرســنت توضیحاتی ارایه کند که بنابه گفته موسی الرضا ثروتی یکی از 
اعضای این کمیسیون »در این جلسه وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت و 
مشــکالت تولید و فروش و صادرات نفت توضیح داد. وزیر نفت در پاسخ 
به ســواالتی درباره قرارداد کرسنت اعالم کرد که مجلس از این قرارداد 

تحقیق و تفحص کرد که نتیجه این تحقیق مثبت بود«.
به نوشته ایرنا؛ سرانجام زنگنه با 166رای موافق، 13 ممتنع و 104مخالف 
با کســب اعتماد نمایندگان مجلس نهم، به وزرات نفت دولت یازدهم باز 

گشت.
در این دوره بار دیگر پرونده قرارداد کرســنت باز شــد و دادگاه الهه در 
2013 اعالم کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی الزم االجرا است و طرف 
ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند اما این اتفاق اجرایی نشد و دادگاه 
الهه تصمیم به جریمه کردن ایــران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی 
گرفــت. البته در همین زمان رقم های مختلفی از طرف مخالفان و حتی 

موافقان برای این غرامت اعالم می شد.

در دولت یازدهم زنگنه کار پس گرفتن 
ســهم ایــران از اوپک را به ســرانجام 
رســاند. با مشخص شــدن آثار برجام 
فروش نفت ایران بیشتر شد و تولیدی 
که به روزانه یک میلیون بشکه رسیده 
بود در این مدت نزدیک به سه میلیون 
افزایش پیدا کرد. صادرات میعانات هم 
در اواخر 1395خورشیدی به 400 هزار 

بشکه رسید.
برخــورداری از میدان  های مشــترک 
نفتی و تعامل با شرکت  های بزرگ دنیا 
)مثل حضور توتال و قرارداد بیست ساله 
پنج میلیارد دالری( همچنین رونمایی 
از قراردادهــای جدید نفتی متفاوت با 
قبل که برای ســرمایه گذاری جذابیت 
بیشتری دارد و مناقصه توسعه میدان 

های نفتی، از دیگر اقدام های زنگنه به حساب می آید.
همچنین پیشــرفت پارس جنوبی و بهره بــرداری از پنج فاز مهم و برابر 
شــدن ســهم ایران با قطر، بهره برداری از الیه های نفتی پارس جنوبی 
برای نخستین بار و در فاز دوم استفاده از سیستم های افت فشار، ارتقای 
پاالیشگاه  هایی که مازوت زیادی مصرف می کردند و نوسازی و بهسازی 
آنها با ســرمایه گذاری خارجی، افزایش تولید گاز و استفاده نیروگاه ها از 
گاز طبیعی از اقدام هایی بود که نامدار زنگنه در دولت یازدهم انجام داد.
زنگنه به ســبب سابقه طوالنی مدت در وزارت که به شیخ الوزراء معروف 
شده بود بار دیگر در دولت روحانی سکاندار نفت شد. وی را باید باسابقه 
ترین وزیر دولت دوازدهم دانســت؛ وزیری که با کسب 230 رای موافق 
و 35 رای مخالف و 23 رای ممتنع موفق شــد رای اعتماد را از مجلس 

بگیرد.

برنامه های زنگنه در دولت دوازدهم
شــیخ الوزراء نفت با کارنامه موفق در دولت یازدهم برنامه های خود در 
دولــت جدید روحانی را تغییر رویکرد از صــادرات نفت خام به صادرات 
فرآورده های با ارزش افزوده باال، افزایش ظرفیت پاالیشــی کشور، ادامه 
توسعه جدی میدان های مشترک گازی و نفتی، عقد قراردادهای جدید 
نفتی با هدف توســعه میدان های مشترک و نیز افزایش ضریب بازیافت 
از مخازن نفت کشــور با بکارگیری فناوری های نوین و جذب ســرمایه 
گذاری خارجی و ایجاد اشتغال، تکمیل شبکه سراسری )خطوط اصلی( 
گازرســانی کل کشور و اتمام طرح های گازرسانی به شهرهای کوچک و 

روستاهای باقیمانده، دانست.

 زنگنه با کوله باری از تجربه، 
یکا ایستاده در مقابل آمر



روزنامه عصر اقتصاد
www.asreeqtesad.com

ویژه نـامه هفته دولت

افزایش صادرات نفت
براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی قبل از تحریم های نفتی، ایران 
روزانه 600 هزار بشکه نفت به اروپا صادر می کرد که این وضعیت در دوره 
روحانی به بیشترین میزان خود و به حدود 800 هزار بشکه در روز رسید.

ترکیه بزرگترین کشور خریدار نفت ایران محسوب می شود به طوری که 
این کشور به طور میانگین بین 200 تا 250هزار بشکه نفت از ایران وارد 
کرده است. از طرف دیگر ایتالیا، فرانسه، هلند، یونان و لهستان نیز دیگر 
مشتریان نفت شدند که این وضعیت به نسبت زیادی بستگی به شرایط 
سیاســت خارجی و تحریم ها دارد؛ اینکه با نقض برجام توســط آمریکا، 

تصمیم کشورهای اروپایی برای خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

نامه هشدارآمیز خطاب به رییس اوپک
زنگنــه بــا تجربه باال در مدیریــت نفت را باید یکی از شــخصیت های 
تاثیرگذار در حوزه بین المللی نیز دانست که همواره در اوپک به دفاع از 
حق ایران پرداخته است. وی یکی از نمونه های آن را باید نامه وی خطاب 

به »سهیل محمد المزروعی« رییس کنفرانس اوپک دانست.
زنگنه در این نامه ضمن یادآوری تصمیم هایی که در جلسه اوپک گرفته 
شد، با اشاره به اقدام بعضی از اعضای آن به افزایش تولید فراتر از توافق 

و انجام درخواست آمریکا هشدار داد.
زنگنــه از طریق نامــه از رییس کنفرانس اوپک تقاضــا کرد که به همه 
کشورهای عضو منعکس کند که نسبت به تعهدهای خود و تصمیم های 
گرفته شــده توسط اوپک در کنفرانس های 171 و 174 پایبند بوده و از 
انجام هرگونه اقدام یک جانبه که موجب آســیب به وحدت و اســتقالل 

سازمان اوپک می  شود، خودداری کنند.

ترک جلسه اوپک
یکــی از تصمیم های زنگنه برای دفاع از حفظ صــادرات نفت ایران در 
جلسه کمیته نظارت بر بیانیه اوپک که در 1397 خورشیدی برگزار شد، 
ترک این جلسه به نشانه اعتراض به تصمیم اعضا برای افزایش تولید نفت 
بود. روســیه و عربستان قصد داشــتند در این نشست پیشنهاد افزایش 
تولید نفت را مطرح کنند به طوری که تولید اوپک و متحدان غیراوپکی 
به میزان 500 هزار تا 1.5 میلیون بشــکه در روز افزایش یابد که این امر 

موجب ترک جلسه توسط وزیر نفت ایران شد.
هرچند زنگنه در ارتباط با این عکس العمل خود در پاســخ به این سوال 
خبرنگاران گفت: »من فکر کردم که آنها حرف هایی که می زنند در جهت 
منافع ملی ما نیســت. آنها می خواســتند بر ما فشار وارد کنند و البته از 
برخی کشــورها انتظار بیشــتر از این هم نمی رفت؛ چراکه آنها همواره 

درباره صحبت  های اخیر ترامپ علیه ایران هورا کشیدند«.

مرد اول دیپلماسی اوپک
زنگنه را باید در دوران هایی مرد اول دیپلماسی اوپک دانست. مردی که 
خوب می داند با همتایان خود در کشورهای دیگر چگونه برخورد کند و 
سیاست های نفت در حوزه بین الملل را بسیار خوب می شناسد. همین 
تجربه سبب شد تا در آغاز اجالس 174 اوپک، بازی آمریکا برای باز کردن 
شــیر نفت در بازار جهانی را به خوبی به هم بریزد. وزیر نفت ایران پیش 

از آغاز اجالس در وین گفت که در گفت  وگو با وزیر انرژی عربســتان به 
یک چارچوب تفاهمی در ارتباط با سطح تولید نفت دست یافته است.

زنگنه با یک بازی هوشــمندانه با فردی توافق کرد که هیچگاه انتظار آن 
نمی رفت. وزیر نفت ایران ارتباط خود با وزیر انرژی عربســتان را به رغم 
تنش های سیاســی 2 کشور مناسب توصیف کرد و گفت که متن نهایی 
توافق وی و وزیر انرژی عربســتان باید به تایید اوپک برسد اتفاقی که در 

نهایت افتاد.

دستاوردهای اجالس 174 اوپک برای ایران
اجالس 174 اوپک در حالی به پایان رســید که بیانیه این اجالس تداوم 
تعهد اعضای ســازمان اوپک بر تامین ثبــات بازارهای جهانی نفت خام، 
منافع مشترک کشــورهای تولیدکننده، کارایی اقتصادی، امنیت عرضه 
برای مصرف کنندگان و بازگشــت سرمایه عادالنه را مورد تاکید قرار داد. 
این اجالس دســتاوردهایی برای ایران داشــت که به همت نامدار زنگنه 

عملی شد.
نخستین دستاورد بنا بر گفته خود زنگه حفظ سهمیه تولید روزانه نفت 
خام اعضای اوپک بود. این مســاله به معنای این است که کشورهایی که 
فاقد توانایی تولید سقف هســتند نیازی به نگرانی ندارند و اگر کشوری 
بخواهد باالی سقف مصوب تولید کند باید با این کشورها هماهنگ باشد. 
این قانون در صورت بازگشــت تحریم های نفتی برای ایران بســیار مهم 

خواهد بود.
دستاورد دیگر زنگنه حفظ چهارچوب کلی توافق پیشین بود که هم بازار 
را از شــوک دور خواهد کرد هم احتماالً منافع ایران را تا زمان پایبندی 
اعضا به توافق حفظ می کند اما دســتاورد دیگر بــرای ایران داخلی بود. 
زنگنه عالوه بر حفظ فضای تنفس اقتصادی نظام، توانســت بار دیگر در 
برابر منتقدانی که او را متهم اصلی کرسنت جلوه می دهند بدرخشد و در 
دورانی که وزراء با انتقادهای زیادی روبه رو هستند، کارآمدی و توانمندی 

خود را نشان دهد و با زبانی باز در برابر منتقدان بایستد.

انتقاد از سیاست های ترامپ
نامدار زنگنه در ادامه دفاع از حقوق ایران در ارتباط با سیاست های نفتی 
در حــوزه بین الملل این بار به انتقاد از ترامپ پرداخت. وی از سیاســت 
های رییس جمهوری آمریکا در ارتباط با سازمان کشورهای صادرکننده 

نفت، اوپک به شدت انتقاد کرد.
وزیر نفت در گفت وگو با تلویزیــون ایران، دونالد ترامپ را به توهین به 
کشورهای عضو اوپک متهم کرد. زنگنه با تاکید بر اینکه بازار نفت نباید 
تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار بگیرد افزود: »ترامپ هر روز پیام تازه ای 
می فرستد و این باعث بی ثباتی در بازار می شود.« وزیر نفت ایران گفت 
»دســتور« رییس جمهوری آمریکا به اعضای اوپک برای افزایش تولید 
نفت، توهین بزرگی به دولت ها و ملت های این کشورهاســت و بازار را 

هم بی ثبات می کند.

کارت زردهای زنگنه
زنگنه جزو آن دسته از وزرای دولت دوازدهم است که از مجلس کارت زرد 
دریافت کرد. به این صورت که در جلسه علنی 21 آذر 1396خورشیدی 
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مجلس سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، برخوار 
و میمه و عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس از بیژن زنگنه درباره 

علت اجرای طرح برندینگ برخالف اختیارات قانونی وزیر مطرح شد.
حاجی دلیگانی در طرح سؤال خود به دستورالعمل صادر شده از طرف 
وزیر نفت اشــاره کرد که بر اســاس آن، چند شرکت واسطه  ای تحت 
عنوان شــرکت  های متخصص و صاحب برند برای ســوخت  رسانی از 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده  های نفتی تا جایگاه  های سوخت 
تشکیل شده و این شرکت  ها نابسامانی  هایی را در نقاط مختلف کشور 

به وجود آورده  اند.
وزیر نفت نیز در پاسخ به این سؤال، این دستورالعمل را مستند به قانون 
وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب 1391خورشــیدی عنوان کرد و 
گفت: »هدف از این دستورالعمل این بوده است که گردش مالی پیچیده 
بین شــرکت های پخش و جایگاه داران و کامیون داران، جمع و وضعیت 

جایگاه ها نیز ساماندهی شود«.
وی بــا تأکید بر اینکه هیچ انحصــاری در این فرآیند وجود ندارد، گفت: 
»اجــرای این طرح باعث کاهش تصدی گری دولت می شــود و وضعیت 

جایگاه ها نیز ساماندهی می شود«.
نمایندگان پس از اعالم قانع نشــدن حاجی دلیگانی از پاسخ وزیر نفت با 
106رای موافق، 80 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده 
حاضر در مجلس سوال این نماینده را وارد دانستند و اولین کارت زرد به 

وزیر نفت را به عنوان عضو کابینه دوازدهم دادند.

بار دیگر کرسنت
مناظره های انتخاباتی 1396خورشیدی و اتهام زنی نامزدها به یکدیگر بار 
دیگر پای قرارداد کرسنت را میان کشید. ابراهیم رئیسی یکی از نامزدها 
اعــالم کرد که در دولت »کار و کرامت« خود »14میلیارد دالر که هیچ؛ 
در پرونده ای که بر اساس فساد منعقد شده، حتی یک دالر هم به کسی 

نخواهیم داد و حقوق ملت را با اقتدار حفظ خواهیم کرد.«
همین ســخنان باعث شــد تا زنگنه بار دیگر در این رابطه در واکنشی 
تلگرامی تصریح کرد: »ما در مورد کرســنت هیچ جریمه ای نشده ایم و 
قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاعیم. البته به دلیل ضعف دولت گذشته 

ما به عدم اجرای قرارداد محکوم شدیم«.
البته حســن روحانی دیگر نامزد ریاســت جمهوری نیز در این مناظره 
تلویزیونی تاکید کرد: »پرونده کرسنت در مرحله داوری است و هنوز به 
پایان نرسیده است و رقم ها نیز این ارقامی که در شایعات گفته می شود، 

نیست«.
همچنین بار دیگر طرح استیضاح زنگنه در راستای بی نتیجه ماندن بحث 
قرار داد کرســنت، از طرف عده ای از نمایندگان به میان آمد. ابوالفضل 
ابوترابــی نماینده مــردم نجف آباد و عضو کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس درباره محورهای این طرح اســتیضاح گفت: »پس از اینکه آقای 
زنگنه تصدی وزارت نفت را بر عهده گرفت ایران در پرونده کرســنت 18 

میلیارد دالر جریمه شد«.
هرچنــد در همین زمــان وزارت نفــت در اطالعیه ای اعــالم کرد که 
محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی، ارقامی نیز 

که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است، مورد تایید نیست.

گاز رسانی به مناطق محروم
هرچند وزارت نفت در ســال های اخیر به ویژه با وجود تحریم های یک 
جانبه با مشکالت زیادی مواجهه بوده است اما حوزه گازرسانی به مناطق 
محروم به دلیل خدمات رســانی مستقیم به سطح جامعه، یکی از اهداف 
اصلی آن بوده است. چنانچه زنگنه وزیر نفت در جلسه 18 خرداد 1393 
در صحن علنی مجلس هنگام تشــریح محورهای سیاســتهای اقتصاد 
مقاومتی در صنعت نفت، با بیان این که تالش برای گازرسانی روستایی از 
اهداف اصلی وزارت نفت است، گفت: »ما در صدد هستیم تا پایان 1395 
سفره گازرسانی روستایی را تمام کنیم تا گازرسانی به همه روستاها حتی 

روستاهای حداقل 20 خانوار نیز انجام شود«.
با این حال، هدف گازرسانی به روستاها و شهرهایی که پیشتر زنگنه بیان 
کرده بود، فراموش نشــد و وزیر نفت بر روی برنامه خود پای فشرد و در 

صحبت های مختلف خود خبر از انجام این طرح داد.
بنابراین با شروع وزارت زنگنه در دولت یازدهم تا به امروز طرح گاز رسانی 
به مناطــق محروم با موفقیت همراه بوده اســت. برای نمونه حمیدرضا 
عراقی مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در 1395خورشیدی 
از گازرســانی به بیش از 97 درصد جمعیت شهری و 72 درصد جمعیت 
روســتایی این اســتان خبر داد یا اینکه در 1396 سیدابوالفضل رضوی 
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به موفقیت 
دولت در گازرسانی به 2 هزار روستا در سراسر کشور اشاره کرد، سیاستی 

که از طرف وزارت نفت شروع شده و همچنان ادامه دارد.

راه اندازی فازهای عسلویه
وزارت نفت در حوزه میــدان گازی پارس جنوبی از مهر 1392 فعالیت 
هایی شــامل دریافت کاال، نصب تجهیــزات، عملیات آزمایش خطوط و 
پیش راه اندازی و راه اندازی انجام داد. تاسیســات خشکی فازهای 17 و 
18 در 1393 به بهره برداری رســید و خــوراک آن از فازهای 6، 7 و 8 
تامین شد. این در حالی است که بهره برداری از فاز 19 از زمستان 1394 
آغاز شد و نخستین محموله میعانات گازی در فروردین 1395 صادر شده 
است. نیز در 21 دی 1394 فازهای 15 و 16 طی آیینی با حضور رییس 

جمهوری به بهره برداری رسید.
همچنیــن در 27 فروردین 1396خورشــیدی با تکمیل اجرای عملیات 
در بخش های خشکی و فراســاحل و نیز راه اندازی واحدهای فرآیندی و 
شیرین سازی سه طرح توسعه فازهای 17-18 ، 19 و 20-21 در عسلویه 
با حضور رییس جمهوری در منطقه پارس جنوبی افتتاح شــدند. در این 
فازها روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز شــیرین،80 هزار بشکه  میعانات  
گازی و 400 تُن گوگرد و ســاالنه یک میلیون تُــن اتان و بیش از یک 

میلیون تُن گاز مایع تولید می شود.

بهره برداری از میادین مشترک نفتی و گاز
میادین نفتی و گازی مشــترک ایران با کشورهای همسایه و غنی بودن 
حوضه های نفتی از ساختارهای حاوی هیدروکربور در منطقه خاورمیانه 
موجب شده است که تعدادی از مخازن نفتی و گازی این منطقه به طور 

مشترک در بین کشورها واقع گردد.
 این میادین به لحاظ زمین شناســی یکپارچه بوده اما از لحاظ مالکیت 
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اشــتراکی است. رقابت میان کشورهای همســایه موجب شده که این 
مخازن مرزی نسبت به مخازن درون کشور در اولویت بهره برداری قرار 
گیرد. به این ترتیب در دولت های یازدهم و دوازدهم یکی از اولویت های 
تخصصــی که از جانب رییس جمهوری به وزارت نفت ابالغ شــد، انجام 
اقدامات الزم برای بهره برداری کامل از تمام میادین مشــترک نفت و گاز 
بود. از این رو زنگنه عزم خود را جزم کرد تا این خواســته را انجام دهد. 
در این دوره با تمرکز توان فنی و منابع مالی، وزارت نفت توانســت تولید 

از این میدان مشترک را به سطح تولید قطر برساند.
به این ترتیــب که با ورود 11 فاز جدید میــدان گازی پارس جنوبی به 
مدار تولید در دولت های یازدهم و دوازدهم، هم اکنون ظرفیت تولید گاز 
غنی از این میدان به حدود 570 میلیون مترمکعب در روز بالغ می شــود 
که با میزان تولید قطر از این میدان مشــترک، برابری دارد.  وعده  وزارت 
نفت به مردم درباره افزایش برداشــت گاز از میدان گازی پارس جنوبی 
در دولت یازدهم، در پایان سال 1395 به طور کامل عملی شد. همچنین 
پنج فاز مهم و راهبردی باقیمانده پارس جنوبی تا پایان سال 1397رسماً 
به بهره برداری خواهد رسید. البته باید اشاره کرد که در دوران تحریم  ها 
و با خروج شــرکت های بزرگ خارجی و دشواری شرکت های داخلی در 
تامین مالی، تکنولوژیکی و تجهیز تاسیســات مورد  نیاز، روند توسعه در 
بهره برداری از این میادین مشترک تا حدودی به ُکندی پیش می رفت 

اما همین پیشرفت ها هم قابل تقدیر است.

صادرات گاز
میزان صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه یکی از اهداف دولت های 
یازدهم و دوزادهم بوده اســت به نحوی که میزان صادرات گاز ایران در 
1396نسبت به مدت مشابه 1395حدود 60 درصد رشد داشت. از نمونه 
های این صادرات می توان به ترکیه اشاره کرد. درحال حاضر ساالنه 10 
میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می شــود که ظرفیت افزایش آن 

وجود دارد و در این رابطه مذاکراتی هم صورت گرفته است.
یکی از کشــورهای دیگری عراق اســت که شامل 2 بخش بغداد و بصره 
می شود. میانگین صادرات گاز به بغداد روزانه 8.5 تا 9 میلیون متر مکعب 
گاز بوده و تا 18 میلیون متر مکعب در روز نیز رســیده است. هرچند در 
خرداد 1397 نخســتین سال صادرات گاز ایران به بغداد به پایان رسیده 
اســت و پس از آن مقدار صــادرات روزانه گاز به بغــداد به 14 میلیون 
مترمکعب خواهد رســید. صادرات گاز به پاکستان هنوز به مرحله اجرا 
درنیامده است چرا که با وجود تکمیل خط لوله صادرات گاز به پاکستان 
در ایران، هنوز پاکستان در تکمیل خط لوله گازی موسوم به  آی پی تعلل 
مــی ورزد و بهانه خود را بی پولی اعالم می کند در حالی که به نظر می 

آید این تعلل را باید در تحریم ها و فشارهای آمریکا جست  وجو کرد.

صادرات گاز کشور به عراق )بغداد( نیز حدود 15 میلیون مترمکعب است 
که با صادرات به بصره در جنوب عراق این میزان، افزایش می یابد

منتقدان شیخ الوزراء
شیخ الوزرا مانند بیشتر وزرای دولت روحانی از آغازین روزهای کاری  اش 
بــا چالش ها ی فراوانی روبر بود و تا به امروز در کابینه دوازدهم هم ادامه 
دارد. منتقدان نخست او را به سوء مدیریت در قضیه ابهام برانگیز کرسنت 
متهم کردند که وی در افشای اجمالی دست  های پشت پرده در آن ماجرا 
توانســت تا حدودی از این ماجرا تبرئه شود. سپس در جریان رای دیوان 
داوری به گران فروشی ایران در صادرات گاز به ترکیه و رای دادگاه علیه 
ایران و له ترکیه، باز هم متهم به سوء مدیریت شد. ماجرای قرارداد ها ی 
نفتی یا IPC نیز تا مدت ها دستاویز مخالفان زنگنه برای حمله به او بود. 
آنهــا زنگنه را متهم می کردند که نگاهش متوجه شــرکت  ها ی خارجی 
است و توجهی به داخل کشور ندارد! در آخر هم در رسانه هایشان زنگنه 
را متهم به تصفیه وزارت نفت کردند. منتقدان مدعی بودند که شیخ الوزرا 

نیروهای مخالف دولت را از وزارتخانه اخراج کرده است.

تحریم ها و چالش های آینده زنگنه
هرچند با گذشــت پنج ســال از عمر وزارت زنگنه در دولت روحانی، او 
توانســته کارنامه ای به نســبت قابل قبول اما نمی توان گفت بی نقص 
از خود ارایه دهد اما این وزارتخانه به ســبب در اختیار داشتن مهمترین 
منبع حیاتی اقتصاد کشور با وجود خروج آمریکا از برجام با چالش هایی 

مواجهه خواهد شد.
هرچند شــاید عده ای از مردان نفتی این تحریــم ها بر نفت را بی ثمر 
بداننــد اما تحلیلگران پیش بینی کرده اند صــادرات نفت ایران به بازار 
جهانــی کاهش خواهد یافت. با این وجود زنگنه بر این باور اســت که با 
خروج آمریکا از برجام اتفاق خاصی برای صادرات نفت و میعانات گازی ما 
رخ نخواهد داد و درآمدهای ارزی ایران طبق آنچه در بودجه آمده است، 

تامین خواهد شد.
البته این دلخوشــی مردان نفتی را نمی توان بی ارتباط با حضور پررنگ 
خارجی ها در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی دانست. در این نمایشگاه شرکت هایی از آلمان، هلند، اسپانیا 
و ... حضور داشــتند. بــا توجه به این مقدمه باید گفــت که ایران هنوز 
نتوانسته خود را از تک محصولی بودن رها کند و همچنان نفت این طالی 

سیاه یا شاید »بالی سیاه« نقش اساسی در تامین بودجه ایفا می کند.
بنابراین الزم اســت تا مــردان نفتی نگاهی واقع بینانــه به تحریم ها و 
وضعیت و جایگاه کشور در نظام بین المللی داشته باشند تا قبل از اینکه 

تحریم ها بر نفت آنها اثر کند چاره ای اندیشیده باشند.
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− گازرســانی به2531روستا با استفاده از بند »ق« تبصره 2 بودجه سال 93 
که مجموع روستاهاي گازرساني شده تا کنون به 26142 روستا رسیده است.

− گازرسانی به31 شــهر که مجموع شهرهاي گازرساني شده تا کنون به 
1123 شهر رسیده است. 

−  بهره مندی بیش از یک میلیون مشــترک جدیــد از گاز طبیعی که مجموع 
مشترکین شهري و روستایي تا کنون به حدود 23 میلیون مشترک رسیده است.

− گازرســانی به  3  نیروگاه جدید که مجموع نیروگاههاي گازرساني شده 
تا کنون به 82 نیروگاه رسیده است. 

− احــداث حدود800 کیلومتر خطوط انتقال فشــار قوی گاز که تا کنون 
38679 کیلومتر خط انتقال گاز احداث شده است. 

− اجرا و بهره برداری بیش از 21826   کیلومتر شــبکه داخلی شهر و روستا 
که تا کنون بیش از 338354 کیلومتر شبکه داخلي بهره برداري شده است. 
− احداث و بهره برداری از یک  ایستگاه عظیم تقویت فشار گاز که مجموع 

ایست گاههاي احداث شده تا کنون به 81 ایستگاه رسیده است.
− تحویل بیش از 67.50 میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه ها 

− صادرات گاز به عراق 
− شناخته شدن ایران به عنوان سومین کشور تولیدکننده ماده بودارکننده 

گاز در دنیا با احداث واحد صنعتی تولید مرکاپتان 
− بهره برداری از پروژه های گازرســانی شرکت گاز استان خراسان جنوبي  

به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور-فروردین 96 
−  بهره برداری از خط انتقال گاز به منطقه الموت قزوین به صورت ویدئو 

کنفرانس با حضور رئیس جمهور-اردیبهشت 96
− آغاز عملیات اجرایی گازرســانی به نیروگاه چابهــار از طریق  CNG به 

صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور-آذر 96 
− آغاز عملیات اجرایی گازرســانی به 5 شــهر استان هرمزگان به صورت 

ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور-اسفند 96
− بهره برداری از پروژه های گازرسانی روستایي استان قم  با حضور رئیس 

مجلس شوراي اسالمي-اردیبهشت 96  

− بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه گازســانی به دوشــهر و 327 
روستا و سه خط انتقال گاز در استان خراسان رضوي با حضور معاون اول 

رئیس جمهور-دي 96
− رونمایی از نخستین مشعل سبز پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی 
با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست-

اردیبهشت 96  
− بهره برداری از پروژه  هاي گازرســانی به 6 روســتای رامســر با حضور 
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری-اسفند 96
− اجرا و بهره برداری از خط انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری- نکا به طول 

بیش از 170 کیلومتر با حضور وزیر نفت -مرداد 96
− بهره برداری از پروژه های گازرســانی به روســتاهای استان گلستان با 

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی-اردیبهشت 96
− بهره برداری از پروژه هاي گازرسانی به روستاهاي استان بوشهر با حضور 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی-شهریور 96
− بهره برداری از فاز دوم گازرسانی به روستاهاي استان کهگیلویه و بویراحمد 

با حضور رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی-بهمن 96
− بهره برداری و کلنگ زنی گازرســانی به روستاهاي شهرستان علی آباد 
کتول اســتان گلســتان با حضور نماینده و ســخنگوی کمیسیون انرژی 

مجلس شورای اسالمی-بهمن 96
− اجراي کامل خط ششم سراسري به طول 1257 کیلومتر 

−  اجراي بخشي از خط نهم سراسري به طول 230 کیلومتر 
− اجرا و بهره برداری از خط انتقال گاز انتقال گاز بافق- بهاباد 

− بهره برداری از تأسیسات تقویت فشار گاز فراشبند 10 
− بهره برداري از گازرساني به شهر نهبندان 

 آغاز بهره برداري و عملیات اجرایي بیش از 2300 پروژه 
 گازرساني با هزینه اي بالغ بر 2600  میلیارد تومان 

توسط شرکت ملي گاز ایران در هفته دولت

 اهم اقدامات شرکت ملی گاز ایران 
طی دوره یكساله دولت دوازدهم
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وری بر اقدامات و دستاوردهای  مر
 شرکت ملی صنایع مس ایران 

به مناسبت هفته دولت
محور  بر  توســعه  و  تولید 

بومی سازی
طرح هــای  از  بهره بــرداری 
توسعه ای نظیر جایگزینی کورة 
ریورب بــا کورة مــدرن فلش 
در مجتمــع مس سرچشــمه 
و راه اندازی فــاز دو تغلیظ در 
مجتمــع مــس ســونگون در 
دولت های یازدهم و دوازدهم، نبض تولید و فروش در شرکت ملی 
صنایع مس ایران را تندتر کرده است. با انجام این اقدامات شرکت 
مس توانســت در ســال 1396 رکوردهای بی نظیری را ثبت کند. 
دســتیابی به باالترین تولید کنسانتره مس به میزان یک میلیون و 
145 هزار و 91 تن  و باالترین تولید مس محتوای معدنی به میزان 
295 هزار و 621 تن از زمان راه اندازی شرکت تاکنون از مهم تریِن 
این دســتاوردها بود. از سوی دیگر شــرکت مس در سال گذشته 
موفق به دستیابی به فروش خارجی به میزان 1،218 میلیون دالر 
که باالترین میزان صادرات در هفت ســال اخیر محسوب می شود، 
شد و در همین سال تکمیل و بهره برداری از 13 پروژه توسعه ای با 

سرمایه گذاری بیش از 3520 میلیارد تومان اتفاق افتاد. 
این دستاوردها اگرچه در چند ماه ابتدایی سال جاری نیز ادامه پیدا 
کرده است اما آن چه در عرصة بین المللی در جریان است، مدیریت 
شرکت مس را بر آن داشته تا هوشمندانه تر از گذشته اقدام و عمل 
کند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در همین زمینه و با 
اشــاره به آغاز دور اول تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران گفت: 
»جنگ اقتصادی از ناحیه اســتکبار جهانی علیه ملت مظلوم ایران 
کلید خورده است و در این شــرایط خانواده صنعت مس به فضل 
الهی و با همتی بلند و با کار گروهی و مضاعف تالش خواهند کرد 

تا تهدیدات موجود را به فرصت تبدیل کنند.«
»محمدرضا بنی اسدی راد« با بیان  این که شرکت مس پیش از آغاز 
تحریم ها راهکارهای عملی برای مقابله با تهدیداتی را که پیِش روی 
این شــرکت است، بررســی کرده و کارگروه هایی برای این منظور 
تشــکیل داده، گفت: »افزایش تولید، بومی سازی و تقویت ساخت 
داخل و پیگیری قدرتمندانه طرح های توسعه ای سه محور اساسی 

شرکت مس برای مقابله با تهدیدات موجود است.«

به گفتة مدیرعامل شــرکت مس نخســتین راه عملی برای حفظ 
جایگاه موجود افزایش تولید است؛ اما راه دوم از مسیر بومی سازی 

می گذرد. 
بنی اســدی راد در این زمینه گفت: »تقویت ساخت داخل و اتکا به 
پتانســیل های داخلی و ظرفیت های موجود در جهت بومی سازی 
هرچه بیشــتر تجهیزات و قطعات خط تولید با تشکیل کارگروهی 
قــوی به جد در حال پیگیری اســت و تأکیــد کرده ایم که واحد 
ساخت داخل این شرکت آمادگی ساخت قطعاتی را که حتی صرفة 

اقتصادی ندارند، داشته باشند.« 
او همچنین تأکید کرد: »راه دیگر مقابله عملی با تحریم ها توســعه 
است و رسالت ما در حال حاضر ادامه با قدرت پروژه های حیاتی و 
مطمئن تا راه اندازی در زمان مقرر و بدون تأخیر اســت که نتیجه 
آن بدون شک افزایش سودآوری و ارتقای وجاهت شرکت مس در 

مجامع معدنی و صنعتی دنیا خواهد شد.«

قدم های استوار برای اجرای تعهدات
با مشــخص شدن نقشة راه شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 
1397، این شرکت در راه اجرای تعهدات تولیدی و توسعه ای خود 
در راستای سند چشم انداز 1404 و در سایة شعار »حمایت از کاالی 
ایرانی« قدم برداشت؛ به طوری که نه تنها در سه مجتمع سرچشمه، 
شهربابک و سونگون موفق به تحقق برنامه های تولیدی شد بلکه در 

برخی حوزه ها توانست رکوردهای قابل توجهی را ثبت کند. 
برای مثال مجتمع مس سرچشمه از ابتدای امسال تا نیمه مردادماه 
موفق به اســتخراج 33 میلیــون و 261 هزار تــن از معدن مس 
سرچشــمه شده که درمجموع نســبت به برنامه پیش بینی شده 4 
میلیون و 580 هزار تن بیشتر استخراج کرده است. مس محتوای 
تولیدی کارخانجات تغلیظ مجتمع مس سرچشــمه نیز در تیرماه 
ســال جاری 5946 تن بوده که درمجمــوع طی این ماه 478 تن 
بیشتر از برنامه پیش بینی شده تولید شده است. همچنین تولید 64 
هزار و 625 تن مس محتوای کنســانتره طی این بازه زمانی اتفاق 

افتاده که نسبت به برنامه پیش بینی شده 480 تن بیشتر است.
تولید آند این مجتمع نیز تا نیمه مردادماه سال جاری 69 هزار و 547 
تن بوده است. در همین بازه زمانی پاالیشگاه مجتمع مس سرچشمه 
موفق به تولید 46 هزار و 669 تن کاتد شــده است. عالوه بر این، از 
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لیچینگ مجتمع مس سرچشمه 2513 تن کاتد تولید شده که نسبت 
به برنامه پیش بینی شده  60 تن رشد تولید داشته است.

از ســوی دیگر مس محتــوای معدنی تولیــدی مجتمع مس 
شــهربابک از ابتدای ســال 1397 تا نیمه مردادماه 18 هزار و 
781 تن بوده که نســبت به برنامه، 2333 تــن افزایش تولید 
داشته اســت. کنســانتره تولیدی تغلیظ میدوک هم از ابتدای 
سال تا نیمه اول مردادماه، 56 هزار و 728 تن بوده است که در 
این مدت نســبت به برنامه 3 هزار و 42 تن بیشتر تولید کرده 
است. همچنین در این مدت تغلیظ میدوک 16 هزار  و 304 تن 
مس محتوای )1808 تن بیشــتر نسبت به برنامه( با عیار 27.4 

درصد تولید کرده است. 
همچنین در این بازه زمانی کاتد تولیدی لیچینگ میدوک، 2559 
تن بوده است که نسبت به برنامه این امور 61 تن رشد تولید داشته 
اســت. آند تولیدی امور ذوب خاتون آباد نیز از ابتدای ســال تا 15 
مردادماه 38 هزار و 725 تن بوده که 3661 تن نســبت به برنامه 
سال 1397 شــرکت مس بیشتر تولید شده است. همچنین، کاتد 
تولیدی امور پاالیشگاه خاتون آباد طی این مدت 29 هزار و 529 تن 
بوده که 192 تن نسبت به برنامه بیشتر تولید شده است. همچنین 
مجموع کاتد تولیدی )لیچینگ و پاالیشگاه( 32 هزار و 88 تن بوده 

که 753 تن بیشتر از برنامه تولید شده است.
مجتمع مس سونگون نیز از ابتدای سال تا نیمه مردادماه درمجموع 
موفق به تولید 32 هزار و 600 تن  مس محتواي معدني شــده که 
نســبت به برنامه رشد هفت درصدی داشته است. کل استخراج از 
معدن مس ســونگون از ابتدای ســال جاری تا نیمه مردادماه  21 
میلیــون و 356 هزار تن بوده که 9 درصــد جلوتر از برنامه تولید 
مجتمع مس ســونگون در سال 1397 است. همچنین در این بازه 
زمانی 15 میلیون و 409 هزار تن اکســید و باطله استخراج شده 
که 13 درصد نســبت به برنامه سال رشــد داشته است. کنسانتره 
تولیدي تغلیظ یک و دو مجتمع مس ســونگون نیز از  ابتدای سال 
131 و 490 تن بوده است که نسبت به برنامه سال جاری رشد 6.5 

درصدی داشته است.
عالوه بر عملکرد مثبت شــرکت مس در حوزه تولید، سود خالص 
شرکت مس از 454 میلیارد تومان در سه ماهه نخست سال 1396 
به 1147میلیارد تومان در سه ماهه نخست سال جاری رسیده است 

که 153 درصد افزایش در این حوزه نشان می دهد.

تعامل متقابل دولت و شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان یک شرکت سهامی عام در 
راســتای حمایت از ذی نفعان خود تعامالت خوبی را با دولت آغاز 
کرده و به انجام رسانده است. نمونه بارز این تعامالت صدور مصوبه 
دولت در ســال 1395 برای اســتمهال حقوق دولتی در برابر رفع 
آلودگی های کارخانجات ذوب به مدت ســه سال با اقدامات فوری 
و بلندمدت شــرکت است که همراهی و مساعدت دولت را در این 

زمینه نشان می دهد. 
فعال سازی معادن کوچک که سازوکارهای الزم آن از سوی سازمان 
توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو( و با 
مشارکت صندوق بیمه فعالیت های معدنی کشور انجام گرفته است، 
با رویکرد حمایتی از بخش خصوصی فعال در زمینه تولید کنسانتره 
مــس برای تأمین خوراک و تکمیل ظرفیت کوره های ذوب مس از 

دیگر جلوه های این تعامل خوب و سازنده است.  
الزم به ذکر اســت شرکت مس به عنوان شرکت مادر و بزرگ ترین 
تولیدکننده مس کشــور در ســال حمایت از کاالی ایرانی همانند 
سال های گذشته ضمن تأمین نیاز بازار داخل به مس، تشویق های 
دیگــری در رابطه با حمایت از ســازندگان داخلی به انجام خواهد 
رساند. در سال 1397 همچنین برنامه حمایت از بخش خصوصی 
در رابطــه با تولید از معادن کوچک بــه عنوان یک هدف بزرگ با 
جدیت دنبال می شــود. از ســوی دیگر شــرکت ملی صنایع مس 
ایران ضمن تقویت ســاخت داخل از توانایی ســازندگان و ظرفیت 
داخل کشــور استفاده و قطعات و تجهیزات مورد نیاز خط تولید را 

حتی االمکان از این بازار تأمین می کند.
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فوالد مبارکه اصفهان یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای صنعتی جمهوری 
اسالمی ایران عملیات ساخت آن بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
ایران و در دوران دفاع مقدس زیر حمالت هوایی دشمن انجام شد. دیری 
نپاییــد که این مولود انقالب با تــالش و همت مدیران و کارکنان خود در 
سال 1371 رسماً به بهره برداری رسید و هرروز به رکوردها و دستاوردهای 
تازه دست یافت تا اینکه درطی ربع قرن تالش تولید این شرکت از مرز 100 
میلیون تن فوالد خام و ظرفیت تولید 10 میلیون در سال عبور کرد. فوالد 
مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی تخت با سهم 22 درصدی 
در خاورمیانه و شــمال آفریقا است. در گروه فوالد مبارکه 12 واحد احیاء 
مستقیم با ظرفیت تولید سالیانه 12 میلیون تن آهن اسفنجی وجود دارد 
که از این حیث شرکت را به بزرگ ترین شرکت تولیدکننده آهن اسفنجی 
در جهان مبدل نموده است. ازلحاظ سرمایه باید گفت، فوالد مبارکه با 75 
هزار میلیارد ریال ســرمایه ثبت شده از بزرگ ترین شرکتهای بازار سرمایه 
است به نحوی که ارزش فعلی گروه فوالد مبارکه بالغ بر 300 هزار میلیارد 
ریال اســت. در زنجیره ارزش فوالد مبارکه 2800 تأمین کننده خدمات و 
کاال وجــود دارد که 84 درصد تأمین این اقالم با همکاری شــرکت های 
داخلی و مبتنی بر رویکرد بومی ســازی انجام می شود. در شبکه گسترده 
مشــتریان فوالد مبارکه 1000  کارخانه و کارگاه به طور مستقیم و 3000 

کارخانه و کارگاه به طور غیرمستقیم مشغول فعالیت اند.

بزرگترین زنجیره تولید فوالد به وسعت ایران
گروه فوالد مبارکه از چندین شرکت اصلی و چند زیرمجموعه تشکیل شده 
است. شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در خراسان رضوی، مجتمع فوالد 
هرمزگان جنوب، ورق خودرو چهارمحال بختیاری، شــرکت فوالد سفید 
دشت چهارمحال و بختیاری، شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در کنار مجتمع 
فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا )در لنجان( از مهم ترین زیرمجموعه های 
تولیدی این گروه هســتند. عالوه بر این فوالد مبارکه با هدف پایداری در 
تولیــد و ایجاد زنجیره کامل ارزش آفرین، در برخی از شــرکت های بزرگ 
معدنی و صنعتی کشــور سرمایه گذاری نموده است. تکمیل بودن زنجیره 
تولید در گروه فوالد مبارکه، پراکندگی منطقی در گستره جغرافیایی کشور 
و ظرفیت باالی تولید از مهم ترین عوامل موفقیت مستمر این شرکت است.

افزایش کیفیت و تنوع محصول یکی از راهبردهای اصلی 
فوالد مبارکه

یکی دیگر از ویژگی هایی که باعث شــده فوالد مبارکه بتواند به عنوان یک 
برند جهانی خود را معرفی نماید این اســت که این شرکت هیچ گاه خود 
را به تولید نوع خاصی از ورق های فوالدی محدود نکرده اســت و همواره 
با همکاری دانشــگاه های کشــور و انجام پژوهش، تالش کرده تا  در سبد 
محصوالت خود انواع محصوالت فوالدی را تولید و نیاز کشور به این قبیل 

ورق ها را برآورده و از واردات جلوگیری نماید. از آن جمله می توان به تولید 
انبوه ورق های آجدار مورد استفاده در صنایع کشتی سازی و ساخت پل های 
عابــر پیاده، تولید ورق های مورد نیاز صنایــع نفت و گاز و صنایع دریایی 
کشور)API( که تا چند سال پیش از خارج از کشور وارد می شد و همچنین 
می توان به ورق رویه خودرو به عنوان ســایر اقدامات این شــرکت که در 
جهت ارتقاء کیفی و تنوع تولید و در راستای کاهش وابستگی بوده، اشاره 
کرد.  درگذشــته بخش عمده ای از طرح های توسعه ای فوالد مبارکه از 
طریق جذب سرمایه های خارجی و بازپرداخت آن از محل توسعه صادرات 
انجام شده اســت. در حال حاضر مهمترین چالشهای صنعت فوالد ایران، 
عدم توازن در زنجیرة تأمین، کمبود نقدینگی، باال بودن هزینه های تأمین 
مالی، تأمین مواد اولیه، افزایش چشمگیر قیمت برخی مواد مصرفی، بهینه 
نبودن سیستم حمل ونقل و لجستیک، مشکالت بندری برای صادرات، باال 
بودن تورم نسبت به کشورهای مهم تولیدکنندة فوالد، عدم اعتماد سرمایه 

گذاران به بازدهی سرمایه و... است.
بســیاری از فعاالن صنعت، رکود را یکی از مشــکالتی میدانند که صنعت 
فوالد را متأثر ســاخته اســت. تداوم رکود در چند سال گذشته در صنایع 
مختلف کشور یکی از مهمترین چالشهای صنعت فوالد کشور بود که منجر 
به کاهش روند توســعة این صنعت شد و بسیاری از کارخانه های مرتبط با 
صنعــت فوالد نیز با کاهش ظرفیت تولید همراه بوده اند و به همین دلیل 
در حــال حاضر صنعت فوالد با کمتر از 55درصد ظرفیت واقعی مشــغول 
به فعالیت اســت. به همین علت روند مصرف ظاهری کشور در چند سال 
گذشــته منفی بوده است ؛ اما خوشــبختانه از چند سال قبل، با تالش و 
مدیریت دولت ، رشد منفی متوقف، تولید و مصرف با رشد مثبت همراه شد.
راهکارهــای بهبــود تولید صنعت فوالد کشــور را میتوان در دو دســتة 
راهکارهــای داخلــی و راهکارهــای برون مــرزی مطرح کــرد. در مورد 
راهکارهای داخلی الزم اســت جهت تقویت تولید صنایع مختلف کشور، 
برنامة ویژه ای طراحی و اجرا شود، ازجمله اعطای سرمایة در گردش بدون 
بهره برای ایجاد توســعه.  از مهمترین صنایع تأثیرگذار میتوان به صنعت 
ساختمان و پروژه های عمرانی کشــور اشاره کرد که با اعطای تسهیالت 
مالی و تخصیص بودجه های عمرانی مناسب میتوان در کوتاه مدت چشم 
انداز مناســبی برای افزایش مصرف و تولید در این صنعت ترسیم نمود. از 
دیگر راهکارهایی که میتواند به رونق صنایع فوالدی کمک کند تسهیل در 
صــادرات محصوالت فوالدی و حمایتهای الزم از صنایع داخلی به ویژه در 

مقابل واردات به کشور است.
مهمتریــن راهکار خارجی نیز صادرات محصوالت فوالدی اســت که الزم 
است شرکتها با بهبود کیفیت محصوالت و تعامل مؤثر با مصرف کنندگان 
ســایر کشــورهای جهان، روند صادرات محصوالت خود را افزایش دهند؛ 
البته در این خصوص نیز دولت با سیاســتهای حمایتی مناســب میتواند 

نقش مؤثری ایفا کند.

ین دستاورد   فوالد مبارکه بزرگتر
صنعتی جمهوری اسالمی ایران
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مهمترین اقدام بــرای افزایش مصرف محصوالت فوالدی تحریک تقاضا و 
ایجاد تحرک بیشــتر در صنایع تکمیلی براســاس نیاز بازارهای داخلی و 
صادراتی است. در این خصوص افزایش میزان بودجه های عمرانی میتواند 
راه گشا باشد؛ زیرا صنعت ساختمان بیشترین تأثیر را در افزایش تقاضای 
مصرف محصوالت فوالدی کشــور دارد و دومین عامــل مؤثر در افزایش 
تقاضــای مصرف محصوالت فوالدی، ایجاد رونق در صنعت ســاختمان و 
خــروج این صنعت از رکود اســت. اقدامات حمایتی دولــت در بازارهای 
صادراتی، ازجمله اعطــای وامهای ارزی و ریالی بدون بهره برای صادرات، 
اختصاص مشــوق های صادراتی، انعقاد قراردادهای بلندمدت، وضع تعرفه 
هــای ترجیحی و... در جهت بهبود فضای کســب وکار و تولید کارســاز 
هستند. صادرات محصول میتواند به تولید با حداکثر ظرفیت این صنایع و 
کاهش هزینه های ثابت به ازای محصول تولیدی کمک قابل توجهی نماید. 
همچنین صادرات کاال میتواند منجر به بهبود کیفیت محصوالت تولیدی و 

شناسایی نیازهای جدید مصرف کنندگان در بازار وسیع تری شود .
با توجه به نیاز بازار داخل به ورق های فوالدی، رویکرد شرکت فوالدمبارکه 
اصفهان در درجة اول تأمین نیاز صنایع داخلی بوده و هســت؛ اما این به 
معنی عدم عرضة محصول به بازارهای جهانی نیست؛ زیرا به دست آوردن 
برند و جایگاه شناخته شده و معتبر در بازارهای جهانی کار آسانی نیست 
و این مهم باید حفظ شــود. عالوه بــرآن، در برخی از محصوالت، ازجمله 

تختال، تولید مازاد بر تقاضا داریم که تنها راه، صادرات است.

نگاه فوالد مبارکه به توسعه و افزایش ظرفیت 
همان طور که اشــاره شد ظرفیت تولید ســالیانه فوالد مبارکه در ابتدای 
راه اندازی 2.4 میلیون تن بوده اســت که این میزان با اســتفاده از منابع 
داخلی شــرکت و سرمایه گذاری در توسعه ها هرسال روند افزایشی داشته 
به نحوی که در ســال 1383 با تکمیل طرح های توسعه زیر سقف به 4.2 
میلیون تن؛ با الحاق مجتمع فوالد ســبا در ســال 1385 به  4.9 میلیون 
تــن؛ با الحاق فوالد هرمزگان در ســال 1391 بــه 7.6 میلیون تن و در 
سال 1396 با بهره گیری از ظرفیت سازی و سرمایه گذاری سالهای اخیر به  
10.3 میلیون تن رســیده است. ضروری است به این نکته اشاره شود که 
در طی 4 ســال اخیر علی رغم شرایط دشوار حاکم بر صنعت جهانی فوالد 
و همچنین اقتصاد ملی، فوالد مبارکه با ســرعت و دقت طرح های توسعه 
خود را با ســرمایه گذاری بالغ بر 60 هزار میلیارد ریال پیش برده و به ثمر 

رسانده است.
از سوی دیگر با توجه به سند چشم انداز فوالد کشور که تولید 55 میلیون 
تن فوالد پیش بینی  شده است و فوالد مبارکه نیز بنای آن دارد تا همچنان 
ســهم خود را در این زمینه حفظ نماید، توســعه های آتی فوالد مبارکه با 
افزایش ظرفیت فوالد هرمزگان و فوالد سفیددشــت و دست یابی به تولید 

12.8 میلیون تن در ســال 98 و پس  از آن تا سال 1404 ایجاد واحدهای 
جدید در جنوب کشور و رسیدن به 25 میلیون تن پیش بینی شده است.

ضمنــا یکی از بزرگترین اقدامات فوالد مبارکه در توســعه، بهره برداری از 
گندله ســازی فوالد مبارکه در سنگان به عنوان اولین و بزرگترین گندله 
ســازی شرق کشور در منطقه مرزی با افغانســتان بود. سه نکته مهم در 
بهره برداری از این پروژه، اتکا به توان داخلی در ســاخت کارخانه، سرعت 
در اجرای پروژه و همچنین سرعت در تحقق ظرفیت اسمی روزانه )تست 
گارانتــی عملکرد( با اتکا به دانش کارکنان فوالد مبارکه بود. همچنین در 
مجتمع فوالد ســبا در شهرستان لنجان طرح توسعه ظرفیت از 750 هزار 
تن به  1 میلیون و 600 هزار تن سالیانه به اتمام رسیده که با بهره برداری، 
ظرفیت تولید در گروه فوالد مبارکه با عبور از مرز 10 میلیون تن به 10.3 

میلیون تن در سال رسید. 

رشد 30 درصدی تولید طی چهار سال گذشته
همدلی مدیریت و کارکنان شــرکت و تعلق خاطر و تعهد باال نســبت به 
دست یابی به اهداف شرکت همراه با اجرای طرح های توسعه هدفمند این 
امکان را به وجود آورده اســت تا شرکت فوالد مبارکه همواره سهم حدود 
50 درصدی خود را در تولید فوالد کشور حفظ نماید. طی چهار سال اخیر 
تولید در گروه فوالد مبارکه با رشــد 30 درصدی از 6 میلیون و 650 هزار 

تن در سال 91 به 8 میلیون و 630 هزار تن در سال 96 ارتقا یافت.
 از جمله مهمترین دستاوردهایي

 که در سال 1396  محقق گردید عبارتند از:
 دستیابی به رکورد تولید فوالدخام به میزان 7259 هزار تن با 14 درصد 

افزایش نسبت به سال قبل
 دستیابی به رکورد تولید 6005  هزار تن کالف گرم با 7 درصد افزایش 

نسبت به سال قبل
 دستیابی به رکورد تولید 1492 هزار تن کالف سرد سخت با 9 درصد 

افزایش نسبت به سال قبل 
 دســتیابی به رکورد حمل محصوالت به میــزان 7085 هزار تن با 14 

درصد افزایش نسبت به سال قبل
 دســتیابی به رکورد تحویل 5 میلیون و 740 هزار تن محصول در بازار 

داخل
 افزایش حمــل ریلی محصوالت داخلی به میزان 9 درصد نســبت به 

سال 95
 رســیدن به ظرفیت اسمی ماشــین 5 ریخته گری  ) رسیدن به تولید 

150 هزار تن در ماه (
 کاهش مصرف الکترود گرافیتی در کوره های قوس الکتریکی از 2/15 

کیلوگرم بر تن به 2/1 کیلوگرم بر تن مذاب 
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 تســت و راه اندازی خطــوط جدید انتقال گندله از واحد انباشــت و 

برداشت به احیاء مستقیم 1 
 راه اندازی و بهره بردای از سولفورزدای واحد احیاء مستقیم 

 ایجاد توازن بین منابع و مصارف ارزی و ریالی از طریق تبدیل و تأمین 
متناسب با نیازهای شرکت 

 تولید فوالد سولفوردار جهت صادرات با گریدهای 1911 و 1914 برای 
اولین بار در شرکت 

 طراحــی و تولید گریــد  APIX 70 و APIX 65 جهت خطوط انتقال 
نفت و گاز محیط شیرین

 طراحی و تولید گرید 9CrNiCuP324 جهت ســاخت مخازن سوخت 
نیروگاهی )حاوی کروم، نیکل، مس و فسفر(

 طراحی و تولید گرید S355JOWP جهت ســاخت داکت های احیاء 
مستقیم، مقاوم به خوردگی اتمسفری حاوی عناصر میکروآلیاژی و مس، 

نیکل، کروم
 طراحی و تولید گریــد ASTMA204Gr.A کالف گرم جهت قابلیت 
کاربرد در دمای باال تا حدود ) C 700 ( جهت تولید ســازه های مقاوم به 

حرارت- حاوی مولیبدن- ) لوله های واحد احیاء مستقیم چادرملو (
 طراحی و تولید گرید SB295 جهت ساخت سیلندرهای گاز ) کپسول خانگی (

 طراحــی و تولید گرید SGC400 جهت فوالد گالوانیزه اســتحکام باال 
برای تولید عرشه فوالدسازی )Metal deck( – جایگزین تیرچه بلوک در 

صنعت ساختمان سازی 
 اتمام عملیات اجرایی و راه اندازی کوره پاتیلی شماره 7

 اتمام عملیات اجرایی و تحویل موقت پروژه ساخت انبار نسوز شماره 2 سبا 
 ارائه پشتیبانی های فنی در کلیه زمینه ها به شرکت های زیر مجموعه 

هلدینگ فوالد مبارکه 
 بومی سازی پمپ های پوسته شویی خط نورد گرم 

 اجرای پروژه های نت مبتنی بر قابلیت اطمینان بر روی 104 تجهیز
 بومی ســازی قطعه یدکی به تعداد 767 ردیف متریال کد ) قطعه ( با 

صرفه جویی 50 میلیارد تومان
 اخذ گواهی نامه ورقهای دریایی

 بهره گیری و استفاده از حداکثر ظرفیت تصفیه خانه پساب سبا
 بهینه سازی ساختارهای سازمانی و افزایش بهره وری نیروی انسانی به 

میزان 19 درصد ) ارتقای تن بر نفر تولید از 460 به 550 ( با هدف نزدیک 
شدن به استانداردهای جهانی

 مشارکت و کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشور و تهیه کانکس با 
مبلغی بالغ بر 25 میلیارد ریال

 واگــذاری ســاختمان در تملک شــرکت فوالد مبارکه به بهزیســتی 
شهرستان مبارکه ) مساحت عرصه برابر 5698 متر مربع (

 ارائه خدمات مشاوره روان شناختی به کارکنان و خانواده ها با استفاده 
از مراکز مشاوره معتبر بیرونی 

 توسعه مشارکت از طریق نظام های پیشنهادها با مشارکت 47 درصد 
کارکنان )سال قبل %45(

 پشــتیبانی و ارائه مشاوره جهت حضور 12 شرکت گروه فوالد مبارکه 
در ارزیابی جایزه تعالی سازمانی و کسب تقدیر نامه و گواهیه تعهد و تعالی 

توسط آنها 
 اتمام 38 پروژه تحقیقاتی با اعتبار 29.5 میلیارد ریال 

 مهمترین افتخارات شرکت که در سال 1396  
محقق گردید عبارتند از :

 عبور از مرز تولید 100 میلیون تن فوالد خام )از ابتدای بهره برداری(
 ایجاد ظرفیت ســالیانه 10/3 میلیون تن فوالد خام با توسعه ظرفیت 

فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا
 ســازمان ســرآمد ملی و راه یافته به ارزیابی جهانی تعالی ســازمانی 

EFQM اروپا
 کســب رتبه یازدهم در بین ســازمان های دانشی برتر آسیا در جایزه 

جهانی MAKE سال 2017
 کســب رتبه اول در گروه فلزات اساســی در رتبه بندی 100 شرکت 

برتر ایرانی
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اشاره: گرچه استحصال ســرب و روی در ایران سابقه دیرینه دارد و 
قدیمی ترین استخراج و فرآوری سرب و روی در فرم امروزی آن به 
کارگاهی در کنار کوه بی بی شهربانوی که معروف به )) چپق رضاشاه 
(( است برگردد.اما شرکت کالسیمین را به جرات می توان به عنوان 

مادر معدن و صنایع معدنی سرب و روی مدرن در کشور دانست.
که فعالیت خودرا در محل معدن سرب و روی انگوران از اواسط دهه 
چهل شروع کرده اســت، در دوره دولت سازندگی مرحوم آیت اله 
هاشمی رفسنجانی حامی و بانی ایجاد ده ها  شرکت فرآوری و بهره 

برداری سرب و روی کشور شده است.
این شــرکت در دو دهه اخیردچار تحوالت مختلفی بوده تحت تاثیر 
نوســانات جهانی قیمت ســرب و روی و مدیریت متفاوتی که برآن 
حاکم بوده، فراز و فرودآوردهای زیادی داشته است امادر دوره جدید 
مدیریت شرکت با اصالح رویه ها هماهنگی با زنجیره موسسات فعال 
در حوزه واستفاده از ظرفیت های جهانی سرب و روی شرایط موفق 

روبه رشدی را دنبال کرده است.
آنچــه در ذیل می خوانید  گزارش کار مختصری اســت که بصورت 

مصاحبه با مدیریت شرکت ارائه شده است.

1-شرکت کالسیمین با توجه به فعالیتهای اکتشافی، استخراج و بهره 
برداری از معادن در سال 96 چه میزان سرب و روی تولید داشت؟

سال گذشته ســال خوبی برای تولید در مجموعه کالسیمین بوده است . 
باهمت و تالش شبانه روزی پرسنل زحمتکش و خستگی ناپذیر کالسیمین 
توانستیم به میزان 37.754 تن شمش روی و 8.541 تن کنسانتره سرب 

تولید نماییم.
2-این شرکت در سال 96 چه میزان سرب و روی صادرات داشت؟ 
علیرغم مشــکالتی که در حوزه صادرات وجــود دارد اما به لحاظ کیفیت 
بسیار مناسبی که شمش های این مجموعه دارا می باشد در سال گذشته 
توانســتیم به میزان 30.959 تن شمش روی و حدود 1.527 تن صادرات 

شمش سرب داشته باشیم.
3- صادرات محصوالت این شرکت به کدام کشورها بوده است ؟

همانگونه که عرض نمودم به لحاظ کیفیت بســیار مناســب شمش های 
کالسیمین بازارهای بسیار خوبی برای فروش و عرضه در آسیا و اروپا داریم 

که از آن جمله می توان ترکیه، هند، افغانستان، کره، ایتالیا و....را نام برد.
4-بازارهای هدف مورد نظر شرکت برای سال 97 کدام است؟

سیاست کالســیمین در حوزه بازرگانی عالوه بر حفظ بازارهای موجود به 
دنبال بازاریابی و تثبیت بازارهای جدید نیز بوده اســت. از این رو با توجه 
به محدودیت های موجود، با کشورهای مختلفی از جمله لهستان، مالزی، 

نیجریه و....... نیز مذاکراتی جهت صادرات صورت پذیرفته است.
5- برنامه ریزی شرکت کالسیمین برای حفظ جایگاه تولید و صادرات 

محصوالت این شرکت در زمان اعمال تحریم ها چگونه است؟
در خصوص این موضوع جلســات متعددی بین تیم های بازرگانی شرکت 
و هلدینگ توسعه معادن روی ایران  برگزار گردید که بحمداله تصمیمات 
خوبی در این خصوص اخذ شــد. بی شــک تکیه بر توان داخلی راه گشا 
خواهد بود بنابراین به عنوان مثال در حوزه تامین خاک می توان به تقویت 
و به روز رســانی بخش خوراک دهی کارخانه توسط بازیافت روی موجود 
در کیک ها و پســماندهای ادوار گذشته اشاره نمود. که این امر با اصالح 
فرآیندهای فعلی تولیدی در به روز رســانی تجهیزات می تواند در افزایش 

راندمان و تعادل نسبی در حوزه تامین خوراک راه گشا باشد.
6-اهداف جدید شرکت در راستای اکتشــاف، استخراج و بهره 

برداری از معادن و تولید و صادرات این شرکت چیست؟
فعالیت های معدنی این شــرکت در دو بخش کوتــاه مدت و بلند مدت 
صورت می پذیرد. در بخش کوتاه مدت عالوه بر شناسایی و بررسی مناطق 
مستعد و امیدبخش می توان به پهنه خنداب اشاره نمود که مربوط به این 

شرکت بوده و در آستانه ی ارزیابی  و اکتشاف آن می باشیم .
در بخش اهداف بلند مدت بررســی پهنه های اکتشــافی دارای پتانسیل 
سرب و روی به ویژه در استان های یزد، مرکزی ، سمنان، خراسان و زنجان 
با هدف شناسایی و معرفی مناطق امید بخش و نهایتا کانسارهای سرب و 
روی در دستور کار می باشد. با توجه به اینکه اکثر معادن و محدوده های 
اکتشافی در تملک بخش خصوصی می باشد خرید معادن و محدوده های 
اکتشافی سرب و روی نیز همواره جزو اهداف بلند مدت گروه بوده است. 

7- در خصوص واردات تکنولوژی و ادوات الزم جهت توسعه تولید 
محصوالت، کدام کشــورها حمایت خود را اعالم نموده اند؟ و در 

شرکت کالسیمین 
در سایه موفقیت های 

عملیاتی، در مسیر توسعه 
وی صنعت سرب و  ر
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حال حاضر از کدام کشورها تجهیزات وارد می شود؟

تجهیزات کارخانجات روی زنجان و روی دندی کاماًل بومی و تولید داخل 
بوده و نیازی به واردات هیچ قطعه ای از خارج نیســتیم و شــکر خدا و با 
کمک متخصصین ســازنده داخلی، در این خصوص به خود کفایی کامل 
رسیده ایم در خصوص واردات تکنولوژی های جدید برای توسعه و ارتقای 
صنعت روی با وجود تحریم ها مشکل خاصی وجود ندارد و حتی شرکتهای 
چینی صاحب تکنولوژی های نوین  آماده هر گونه همکاری با ما هســتند 
که از آن جمله می توان به شرکت سرمایه گذاری ام سی سی اشاره نمود .
8-افق چشــم انداز شرکت در راســتای حمایت از تولید ملی و 

ارتقای تولید چیست؟
خوشــبختانه این شرکت در تعریف چشم انداز یک ساله و سه ساله خود، 
چشــم انداز خود را با حفظ و افزایش جایگاه فعلی تولید شــمش روی و 
تبدیــل به بزرگترین قطب تولید در فلزات غیر آهنی در جهت افزایـــش 
حـداکثر سهم بازار تعریـف نموده و چـشم انداز شرکت هم راستا با حفظ 
و ارتـــقای تولید می باشــد و در خصوص حمایت از تولید ملی، به کلیه 
واحدهای بازرگانی و شــرکت های زیر مجموعه رســما و کتبا اعالم شده 
اســت کلیه تجهیزاتی که قابلیت تولید و عرضه در کشــور را دارند باید از 

برند، مارک ایرانی خریداری گردند. 
9-این شرکت در جهت تولید و صادرات محصوالت خود در سال 

97 را چگونه پیش بینی نموده است؟
برنامه تولید این شــرکت برای ســال 97 در صورت رفــع موانع صادرات 
37000 تن شــمش روی می باشد با عنایت به اینکه این شرکت صادرات 

محور می باشــد تثبیت و حفظ جایگاه صادراتی خود را در اولویت برنامه 
های خود خواهد داشت.

10-اهداف و برنامه های شــرکت برای حرکت در مســیر توسعه 
اقتصاد سبز چیست؟

- پروژه های مناسبی در این خصوص تعریف شده و فعالیتهای خوبی نیز 
در این مورد انجام پذیرفته که از آن جمله می توان به :

 5S افزایش و بهبود رفاه پرسنل، مدیریت بهینه مصارف آب، اجرای نظام -
در راستای مدیریت بهینه ضایعات، کنترل و پایش غبار خروجی کوره های 

ریخته گری اشاره نمود. 
11- این شرکت چه برنامه هایی برای مشارکت و حضور محصوالتش 

در بورس دارد؟
حمایت از تولید داخلی و عرضه محصوالت تولیدی در بورس کاال و تامین 
بازار داخل از برنامه های آتی این شرکت خواهد بود . دلیل آن هم شفافیت 
نســبی بورس می باشد. به شرط آنکه قیمت گذاری آن بر مکانیزم عرضه 
و تقاضا اســتوار باشد و از قیمت گذاری دستوری اجتناب گردد و از رانت 

خواری در این بازار جلوگیری گردد.
12-برخی از شــرکت های فعال در حوزه معدنی از خام فروشی 

محصوالت و ارائه به بورس گالیه مند هستند نظر شما چیست؟
شاید گالیه شــرکت های فعال در حوزه معدنی ناشی از تاثیرگذاری خام 
فروشــی محصوالت بر اشتغال زایی باشد عالوه بر آن فرآوری مواد معدنی 
سبب ایجاد ارزش افزوده نقش بسزایی دارد و تکمیل این زنجیره به توسعه 

صنعتی کشور منتهی می شود. 
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محمدحسین مسعودی، رئیس هیئت مدیره گروه مهندسان حامی در 
گفت و گو با عصر اقتصاد گفت: گروه مهندســان حامی را مجموعه ای از 
اعضاء فعال حقیقی و حقوقی ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران تشــکیل میدهند که از اواخردوره ششــم سازمان مذکور فعالیت 

تشکیالتی خود را بصورت حرفه ای آغاز نموده اند.
رئیس هیئت مدیره گروه مهندسان حامی در رابطه با دوره ششم سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: با توجه به این که قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 مصوب و بر این اساس فعالیت 
ســازمانهای نظام مهندسی ســاختمان بصورت دوره های سه ساله شکل 
گرفته اســت با بررســی هفت دوره فعالیتهای انجام شده متوجه میشویم 
که دوره ششم در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران آغاز یک 
تحول بود و این تحول از تغییرات 70 درصدی در سطح مدیران آغاز شد.

عضو هیأت رئیســه گروه تخصصی عمران در دوره ششــم سازمان نظام 
مهندســی ساختمان استان تهران تشــریح کرد: سازمان نظام مهندسی 
ســاختمان یک مجموعه غیر انتفاعی و غیر دولتی اســت که مدیران آن 
بر اساس انتخابات صنفی تعیین میشوند و مهندسان ساختمان در هفت 
رشته تخصصی؛ عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی 
و ترافیک در آن بــه فعالیت صنفی و حرفه ای می پردازند. طبق ماده 3 
قانون نظام مهندســی ماموریت سازمان درجهت افزایش مشارکت اعضاء 

تعریف شده است لذا در دوره ششم و 
برای اولین بار با فراخوان های مختلف 
به اعضای سازمان، تالشهای متعددی 
برای استفاده از این پتانسیل درجهت 
پیشبرد امور سازمان شکل گرفت. ما 

اعتقاد داریم فعالیتی که مشــارکت اعضای سازمان را همراه نداشته باشد 
اصال ارزشمند نیست چرا که ما نماینده اعضاء در سازمان هستیم و نباید 
بر حســب سلیقه شخصی اعمال نظر داشته باشیم. مسعودی در رابطه با 
سیســتم آموزش عالی گفت: نهادهای آموزشــی ما بدون در نظر گرفتن 
شــرایط بازار کار  به آموزش نیروی انســانی می پردازند که این مسئله 
باعث از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا در رشــته های مرتبط با صنعت 

ساختمان می شود.
رئیس تیم کنترل و ارزیابی خدمات مهندسی در نوسازی بافتهای فرسوده 
دوره ششــم و دبیر کمیته اســتاندارد دوره هفتم سازمان، ضمن تشریح 
اقدامات مستند و اثرگذار اعضای سازمان در تعامالت ایجاد شده با سازمان 
نوسازی شهر تهران و اداره استاندارد استان تهران، تهیه یک برنامه جامع، 
پیش بینی ســاختاری مناسب و انتخاب مدیران و کارکنان کارآمد برای 
اجــرای برنامه ها را مهمترین فعالیتهای جاری گروه مهندســان حامی 

جهت اداره دوره هشتم سازمانهای نظام مهندسی ساختمان دانست. 

محمد علیدوستی عضو هیئت مدیره 
و مســئول اتاق فکر گروه مهندســان 
حامــی در گفت و گو بــا عصر اقتصاد 
گفت: اتاق فکــر حامی به منظور رصد 
و بررســی مسائل روز جامعه مهندسان 
ساختمان تشکیل شده است و از اهداف 
مهم آن میتــوان به ارائــه راهکارهای 
مناســب در خصوص حل این مسائل 
نام برد. این مجموعه پشتوانه  فکری و 
تصمیم ســازی هم برای تشکل حامی و هم سازمان نظام مهندسی ساختمان 
است. ورود به اتاق فکر حامی دارای شرایط و ضوابط خاصی است که از همین 
فرصت استفاده میشــود و کلیه مهندسان عالقمند در هفت رشته ساختمان 
را به حضور و فعالیــت در اتاق فکر حامی دعوت می نماییم. مدیر نمونه ملی 
کیفیت سال 91، سه اقدام اساسی جهت بهبود وضعیت ساخت و ساز شهری 
را پیشــنهاد داد و گفت: وضعیت ســاخت و ساز در شــرایط فعلی از کیفیت 
مطلوبی برخوردار نیست و کیفیت یعنی برآورده شدن نیاز مشتری و ما وقتی 
رضایتمندی در مشــتری ایجاد نمی کنیم یعنی نیاز مشــتری برطرف نشده 
است و برای رســیدن  به درجه مطلوب کیفی قابل قبول، گام های ذیل باید 

برداشته شود؛
الف( تعامل سازنده و جدی باید بین وزارتخانه علوم و تحقیقات و فناوری 
که مســئول آموزش نیروی انســانی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان 
بخش دولتی که بخش حاکمیتی ســاخت و ســاز کشور و سازمان نظام 

مهندســی ساختمان به عنوان یک تشکل حرفه ای و صنفی ایجاد شود؛ 
این تعامل بایســتی منتج به تعیین ظرفیت پذیرش مهندسان مرتبط و 
فعال در عرصه ســاخت و ساز کشور گردد و از تربیت مهندسان بیش از 
ظرفیت اشــتغال به صورت جدی جلوگیری شود. به روز کردن سرفصل 
های آموزشی و عملی کردن دوره های واقعی کارآموزی در جهت باالبردن 

کیفیت آموزش مهندسان نیز میتواند از دیگر اثرات این تعامل باشد.
ب( افزایش توان فنی و مالی مهندسان؛ دو موضوع افزایش توان فنی و مالی 
باید توامان با هم صورت بگیرد. قطعا باالبردن توان فنی و مالی مهندســان 
میتواند منجر به رضایتمندی دریافت کنندگان خدمات مهندسی و در نهایت 
باال رفتن کیفیت در ســاخت و ساز شود و در رابطه با مباحث مالی می توان 
به ســمت اصالح تعرفه خدمات مهندســی حرکت کرد و ارقام را نسبت به 
ســایر هزینه های موجود در ساخت و ســاز اصالح کرد. در رابطه با توانمند 
سازی مهندسان؛ مباحث فنی، آموزش مهندسی، بروز و کارآمد سبب افزایش 
کیفیت خدمات ارایه شــده از ســوی مهندسان خواهد شد و تنها دوره های 

تئوری موجود نمی تواند مفید باشد.
ج( ایجاد کارنامه حرفه ای برای مهندســان؛ خدمات در جامعه مهندسی ساختمان 
مانند دیگر صنوف در کیفیتهای مختلفی عرضــه میگردد با ایجاد یک پایگاه داده 
و اطالعاتی میتوان جهت مهندســان یک کارنامه حرفه ای با پارامترهای مشخص 
کیفی تعریف کرد که با توجه به نتایج حاصله موجب رشد و توسعه خدمات مهندسی 
گردد و در نهایت منتج به بارم بندی کیفیت در بین مهندسان شود؛ این طبقه بندی 
کیفیت خدمات ارایه شده توسط مهندسان میتواند مبنای مناسبی جهت ارایه کار به 
آنها باشد و بستر تشویقی مناسبی جهت پیشرفت فنی و علمی مهندسان قرار گیرد.

 آغازی برای استقرار شایستگی و سالمت 
در نظام مهندسی ساختمان
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نگاهی به اقدامات ایمیدرو طی سال های 92 تا 96

ح معدنی و صنایع معدنی راه اندازی 5 میلیارد  دالر طر
و با بخش خصوصی نمـایان شد نتـایج مشارکت ایمیـدر

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( به عنوان یکی از سازمان های توسعه ای کشور از نیمه دوم سال 92 با تجدیدنظر 
در استراتژی خود، سبب تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد بخش معدن و صنایع معدنی شد که این امر فصلی جدیدی را در اجرای برنامه 
ها رقم زد. فصلی که مقدمات آن پیش از شکل گیری برجام فراهم شد به طوری که با با ورود گام به گام شرکت های خصوصی در قامت مشارکت 
کننده و سرمایه گذار، طرح های به جا مانده از گذشته، دوباره در مسیر ساخت قرار گرفتند. پس از برجام نیز حضور همزمان شرکت های خارجی و 
داخلی به این روند سرعت داد. فعال سازی و راه اندازی طرح های به جا مانده از دهه و حتی دهه های گذشته از جمله پدیده های سال های اخیر 
اســت با این توضیح که پس از برجام، فعال شــدن ال سی طرح ها و استفاده از منابع مالی خارجی، نقشی حیاتی در راه اندازی پروژه ها ایفا کرد. 
بخش معدن و صنایع معدنی در این مسیر به حوزه ای پویا تبدیل شد و توانست نقش خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد مقاومتی عیان 
سازد. نگاهی به عملکرد سال های 91 و 92 و مقایسه آن با سال های اخیر، به نیکی تفاوت در تولید،  صادرات و اجرای پروژه ها را نشان می دهد.

اجرای طرح های 7 گانه فوالد استانی و به سرانجام رساندن تدریجی آنها- که دچار وقفه طوالنی شده بود- و نیز اجرای طرح های همچون 1.2 
میلیارد دالری آلومینیوم جنوب و یک میلیارد دالری سرب و روی مهدی آباد از جمله این عملکرد ها به شمار می آید. در همین حین، ایمیدرو 
با بهره گیری از مذاکرات موثر با شــرکت ها و صاحبان فناوری داخلی و بین المللی، طرح های دیگری از جمله فرآوری ســنگ آهن در سنگان، 
تیتانیوم کهنوج، اسکله بندر پارسیان، زغالشویی البرز مرکزی، طرح 40 هزار تنی آلومینیوم جاجرم، ، الکترود گرافیتی، آنتیموان سفیدابه، نیروگاه 
هرمز و هرمزان، طالی زرشوران، پتاس خور و بیابانک، پاالیشگاه قطران زرند، 4 طرح کنسانتره و گندله سازی سنگان، منطقه ویژه صنایع انرژی 
بر، تجهیز معادن گل گهر 4 – 5 – 6 ، زغالسنگ خمرود و تولید گرین کک را در کنار دیگر طرح های بخش معدن و صنایع معدنی به اجرا درآورد.

PERED؛ دانش ایرانی

متخصصان کشورمان پس از حدود سه دهه از تولید آهن اسفنجی در کشور، نخستین کارخانه با دانش ایرانی )Persian Reduction( را راه اندازی 
کردند. کارخانه احیای مســتقیم شــادگان در عین حالی که جزو پروژه های راکد سال های قبل محسوب می شد، نخستین طرحی است که از 
سیستم پِِرد بهره می برد. پس از آن دو کارخانه دیگر از مجموعه فوالدهای استانی، تحت تحت تکنولوژی پرد، به تولید رسیدند. کارخانه های آهن 

اسفنجی میانه و نی ریز هر دو با روش ایرانی احیای مستقیم،  محصول تولید می کنند.

سرمایه گذاری 5.3 میلیارد دالری
با شــروع دولت یازدهم در نیمه دوم ســال 92، طرح های متعددی در بخش معدن و صنایع معدنی، راکد و غیرفعال بودند. ایمیدرو با استراتژی 
جدیدی که طراحی و عملی کرد، حضور بخش خصوصی پررنگ دیده شد و در نتیجه توانست با مشارکت این بخش 32 هزار میلیارد تومان طرح 
را فعال کرده یا به اجرا درآورد. این استراتژی در راستای اقتصاد مقاومتی و گسترش حضور بخش خصوصی به اجرا در آمده است. طی این مدت 

افزون بر 5.3 میلیارد دالر در نقاط مختلف کشور پروژه وارد مدار تولید شد.
در این میان ایمیدرو طی سال های 93 تا 95، با مشارکت بخش خصوصی، 27 طرح بزرگ را در بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش 3 میلیارد 

و 7 میلیون و 5 هزار دالر به بهره برداری رساند که در نتیجه آن، برای 7 هزار و 660 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شد.  

افتتاح بیش از 3 میلیارد دالر طرح  با اشتغال 4800 نفری
طی سال های  93 تا 95 ارزش طرح هایی که به بهره برداری رسید از 3 میلیارد دالر عبور کرد که حاصل آن ایجاد اشتغال 4800نفری است. در 
این مدت پروژه های شاخصی همچون طالی زرشوارن،  سیمان ونزوئال، فاز دوم اسکه منطقه ویژه صنایع انرژی خلیج فارس، پتاس خور و بیابانک 
و طرح های متعددی در مس، فوالد و امور زیربنایی راه اندزی شــد. یکی از پدیده های مدت مورد بررســی، راه اندازی آهن اسفنجی فوالد سفید 

دشت- به عنوان نخستین طرح از فوالدهای استانی- است.
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طرح های افتتاح شده سال های 93 تا 95

اشتغال مستقیمسرمایه گذاریعنوان طرحسالردیف
1

1393

47.6800فاز یک طالی زرشوران - تولید 3 تن طال در سال

پروژه مگا مدول احیاء مستقیم شماره 2 پروژه شهید خرازی - تولید 2
1.5450800 میلیون تن فوالد درسال

2370پست 33/400 کیلووات مبارکه3
650طرح های افزایش بهره وری آب و انرژی مبارکه4
3150سیمان ونزوئال - تولید1 میلیون تن سیمان در سال5
45.470میله گذاری آلومینیوم المهدی - تولید آند6
511250 طرح زیربنایی - راه سازی و برق رسانی معدنی7
126300واحد احیاء مستقیم فوالد بردسیر - میدکو8
1

1394

115پایلوت پترولیوم کک - تولید پترولیوم کک

فاز دوم اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس - افزایش 2
30150ظرفیت از 6 میلیون تن به 12 میلیون تن

160300پاالیشگاه خاتون آباد - ظرفیت 100 هزار تن کاتد در سال3
51.2250پتاس خور بیابانک - تولید پتاس از شورابه ها4
107150کک سازی و پاالیشگاه قطران زرند - تولید قطران و کک5
185300تولید کنسانتره مس - فاز دوم تغلیط مس سونگون6
180300تولید کنسانتره مس - فاز دوم تغلیظ مس سرچشمه7
818.1400 طرح زیربنایی - راه سازی و برق رسانی معدنی8
1

1395

1.350آنتیموان سفیدابه - تولید نیمه صنعتی آنتیموان
120300واحد احیاء مستقیم سپیددشت - تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی2
3.350پایلوت تیتانیوم کهنوج - طرح نیمه صنعتی تولید تیتانیوم3

ماشین ریخته گری شماره 5 مبارکه - تولید 1.8 میلیون تن فوالد در 4
4302000سال

1012500 طرح زیربنایی - برق رسانی و راه سازی معدنی5

شرکت تاراز چهارمحال - تولید 330 هزار تن ورق گالوانیزه ویژه و ورق 6
52250گالوالوم

15100بریکت سازی مبارکه - تولید 60 تن بریکت در ساعت7
6.625واحد سولفور زدایی بخش ذوب و افزایش بهره وری مبارکه8
315150فاز اول و دوم نیروگاه سیکل ترکیبي 500 مگاواتی سمنگان سیرجان9

7 پروژه نوسازی و افزایش بهره وری شرکت ملی مس در سرچشمه و 10
29020خاتون آباد

واحد سختی زدایی آب - افزایش بهره وری، 450 متر مکعب در ساعت 11
610گل گهر

3007.57660مجموع  ) میلیون دالر (

افتتاح 2.3 میلیارد دالر در سال 96
ایمیدرو طی ســال 96 با مشــارکت بخش خصوصی، 23 طرح در بخش معد ن و صنایع معدنی به بهره برداری رســاند که از ارزش بیش از 2.3 میلیارد 
دالری برخوردار بود. مجموع اشتغال مستقیم این طرح ها نیز 4850 نفر بود. در این میان،  3 واحد احیای مستقیم فوالدهای استانی با دانش فنی ایرانی 
)PERED( افتتاح شدند. همچنین طی سال گذشته،  با راه اندازی تعدادی پروژه، سنگان به پایگاه تولید و توسعه سنگ آهن تبدیل شد به طوری که 10 

میلیون تن ظرفیت تولید گندله و 2.5 میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن در مجتمع معدنی سنگان به بهره برداری رسید.
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طرح های افتتاح شده در سال 1396

اشتغال مستقیمسرمایه گذاری )میلیون دالر(هدفعنوان طرح / پروژهردیف

233700تولید 5 میلیون تن گندلهگندله سازی اُپال – پارسیان  در سنگان1

250700تولید 5 میلیون تن گندلهگندله سازی مبارکه در سنگان2

220300تولید 2.5 میلیون تن کنسانترهکنسانتره توسعه ملی در سنگان3

120200تولید ساالنه یک میلیون تن آهن اسفنجیفوالد استانی شادگان واحد احیا4

120200تولید ساالنه یک میلیون تن آهن اسفنجیفوالد استانی میانه واحد احیا5

120200تولید ساالنه یک میلیون تن آهن اسفنجیفوالد استانی نی ریز واحد احیا6

20250تولید 620 هزارتن کنسانتره پرعیارکنسانتره سنگ آهن جالل آباد- فکور صنعت7

احداث کارخانه کنسانتره )خط 7( - شرکت 8
76700تولید 2 میلیون تن کنسانتره در سالمعدنی و صنعتی گل گهر

توسعه ذوب سرچشمه )تغییر تکنولوژی از 9
200150ایجاد ظرفیت 280هزار تن مس آندی از کنسانترهریورب به فلش(

ظرفیت تولید 100 هزار تن مس کاتدي در سال به احداث کارخانه پاالیشگاه خاتون آباد10
179150روش الکترو ریفاینینگ قابل افزایش به 200 هزارتن

350100به ظرفیت 500 مگاوات تولید برقنیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان11

155100افزایش بهره وریسایر طرح های توسعه مس12

تکمیل عملیات راه دسترسی به معادن 13
191.950 کیلومتر راه سازیشورجستان

101.350 کیلومتر راه سازیتکمیل عملیات راه دسترسی به معادن الیگودرز14

تکمیل عملیات راه دسترسی به معادن سیمان 15
5.50.5550 کیلومتر راه سازیزابل

5.50.4350 کیلومتر راه سازیاحداث مسیر دسترسی به معادن طزره شاهرود16

100.950 کیلومتر راه سازیاحداث راه دسترسی به مهادن مهاباد17

13200تولید 300هزار تن زغال کک شواحداث زغالشویی 18

آماده سازی زیرساخت های منطقه ویژه صنایع 19
26انرژی بر  المرد و پارسیان  )5پروژه(

5100راه اندازی مجدد معادن گلیران و گلندرود 20

3احداث باند دوم جاده خواف-سالمی 21

2.5194300 میلیون تن گندله سازی بوتیا )میدکو(22

20032250هزار تن زغالسنگ خام کک شوتجهیز معدن زغالسنگ بلوک 3 پروده طبس 23

23294850مجموع

تولید محصوالت معدن و صنایع معدنی در سال 96
تولید و صادرات فوالد

شرکت های فوالد ساز کشور از ابتدای ماه فروردین تا پایان اسفند سال گذشته، 21 میلیون و 884 هزارتن فوالد خام تولید کردند. این رقم در سال 
95، معادل 18 میلیون و 466 هزار تن بود که حاکی از رشد 19 درصدی است. عالوه بر این طی 12 ماهه سال 969، 19 میلیون و 776 هزار تن 
انواع محصوالت فوالدی )کالف، تیرآهن، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غیره( در کشور تولید شد. میزان تولید این 
محصوالت در سال 95، 18 میلیون و 151 هزار تن بود که نشان دهنده افزایش 9 درصدی است. طی سال 96، 161 هزارتن مس، 337 هزار تن 

آلومینیوم، 240 هزار تن آلومینا و 58 میلیون تن سنگ آهن تولید شد.
صادرات 10.7 میلیارد دالری

ســال گذشــته ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی ایران به بیش از 10.7 میلیارد دالر رسید. این رقم صادرات 22درصد از کل صادرات کشور را در برگرفت. در 
این میان برای نخســتین بار، صادرات فوالد ایران با 39 درصد رشــد به رقم 9.48 میلیون تن در سال 96 رسید. در همین مدت رشد 300 درصدی صادرات آهن 
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اسفنجی و 10.4 درصدی سیمان محقق شده است. طی این مدت 713 هزار تن 
آهن اســفنجی صادر شد که نسبت به آمار سال گذشته )172 هزار تن(، حاکی 
از افزایش 315 درصدی صادرات این محصول اســت. بدین ترتیب کل صادرات 

زنجیره فوالد از 9 میلیون و 208 هزار تن نیز عبور کرد.
تولید 4 ماه 97

تولید شــرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی در 4 ماه ســال 97 رشــد دو 
رقمــی را به ثبت رســاندند. در این مدت تولید با افزایــش 11 تا 122 درصدی 
همراه شــد. از ابتدای ســال تا پایان تیرماه 97، تولید فوالد خام به 6.2 میلیون 
تن )رشــد15درصدی(،  محصول فوالدی به 3.7 میلیون تن)رشد 11درصدی(، 
آهن اسفنجی به بیش از 7 میلیون تن )رشد11درصدی(،  گندله سنگ آهن به 
14.5 میلیون تن )رشد 41درصدی(، کنسانتره سنگ آهن به حدود 15 میلیون 
تن )رشــد 22درصدی(،  شــمش آلومینیوم به 122هزار تن )رشد 11درصدی(،  
استخراج سرب و روی به بیش از 497 هزار تن)رشد 84درصدی( و کاتد مس به 

74هزار تن )رشد 62درصدی( رسید. 
صادرات 3.7 میلیارد دالری 4 ماه سال

ارزش صادرات معدنی و صنایع معدنی از ابتدای ســال تا پایان تیر ماه امسال از 
3.7 میلیارد دالر عبور کرد. صادرات این بخش با رشــد 21درصدی همراه شد. 
طی این مدت در حالی که صادرات معدن و صنایع معدنی با رشــد مواجه شــد، 
واردات این حوزه کاهش 17درصدی را تجربه کرد. در 4 ماه ابتدای ســال جاری 
اندکی بیش از 1.6 میلیارد دالر محصوالت معدنی و صنایع معدنی وارد کشــور 
شــد. در میان کاالهای صادر شده، بخش مس در رشد، پیشتاز بود و به افزایش 
93درصدی دست یافت در حالی که فوالد رشد 74درصدی را پشت سر گذاشت. 

صنعت مس در بخش تولید نیز در سال جاری جان تازه ای گرفته است.
بازارهای هدف؛  عراق اول

در میان 20 کشــور بازار هدف ایران،  کشــورهای عــراق )536 میلیون دالر(، 
چیــن)491 میلیون دالر( و امارات متحده عربــی )481میلیون دالر( قرار دارند 
و در انتهای جدول نیز به ترتیب قطر)28.1 میلیون دالر(، ترکمنســتان)28.06 
میلیــون دالر( و هلند )27.9 میلیون دالر(جای گرفته اند. کل تناژ صادراتی این 
بخش به مرز 21 میلیون تن رسید که سهم زنجیره فوالد در مرز 4 میلیون تن، 
زنجیره مس 201هزار تن و آلومینیوم به 53هزار تن قرار داشــت. در این مدت 
1.8 میلیارد دالر محصوالت زنجیره فوالد، 449 میلیون دالر زنجیره مس و 119 
میلیون دالر نیز انواع ســنگ به خارج کشور صادر شــد. تناژ واردات نیز به یک 
میلیون و 424 هزار تن رسیدکه زنجیره فوالد با 541 هزار تن، زغالسنگ و کک 
با 244 هزار تن و پودر آلومینا و محصوالت وابسته با 135هزار تن در رتبه های 
اول تا سوم جای گرفتند. در همین حال ارزش واردات فوالد به 483 میلیون دالر، 

آلومینیوم به 66میلیون دالر و پودر آلومینا 72 میلیون دالر رسید. 
شروع 4 طرح بزرگ در سال 96

همچنین در سال 96 ، چهار طرح بزرگ 
آغاز شد که منجر به اشتغال 2500 نفر 
شده اســت. در این میان طرح احداث 
کارخانه کنســانتره روی مهدی آباد از 
اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین 
پروژه تیتانیوم و بندر پارسیان نیز جزو 
طرح های اولویت دار ایمیدرو محسوب 

می شوند.

اکتشــاف ذخایر جدید تا قبل از شــروع دولت یازدهم، یکی از مسائلی که حوزه 
معدن و صنایع معدنی کشــور را با تهدید رو برو می کرد، کاهش ذخایر کشــف 
شده معادن بود و از این رو، از جمله دغدغه های اصلی ایمیدرو در دولت یازدهم، 
اجرای برنامه اکتشاف بود. بنابراین، برنامه اکتشاف از دولت یازدهم و با هماهنگی 
و تفاهمنامــه ای میان وزارت صنعت معدن و تجارت، ایمیدرو و ســازمان زمین 
شناسی و اکتشافات معدنی ایران شروع شد که اجرای آن را ایمیدرو بر عهده دارد. 
برنامه ریزی برای اکتشــاف 250 هزار کیلومتر مربع در اولویت قرار گرفت و این 
برنامه به طور جدی از بهار 93 آغاز شد. طبق آمارها، این میزان وسعت اکتشاف، 
تقریبا 2 برابر اکتشــافات 80 سال گذشته بوده است.  در سال 95 فاز شناسایی 
100 درصد پهنه ها به اتمام رســید و در برخی از این پهنه ها، فاز پی جویی و 
اکتشافات عمومی نیز پیشرفت های مناسبی را طی کرده است. به طوری که 400 
محدوده امیدبخش معدنی در 21 اســتان کشور مشخص شد و تا پایان سال96،  
نخســتین دستاوردهای برنامه اکتشاف اعالم شد که حاکی از رشد ذخایر عناصر 
ارزشمند معدنی در کشور است. تا این مدت، حدود 500 میلیون تن سنگ آهن، 
345 میلیون تن زغال کک شو، 220 میلیون تن زغال حرارتی، 103 میلیون تن 
باریت، 21 میلیون تن بوکســیت، 30 هزار تن آنتیموان، 65 هزار تن عناصر نادر 

خاکی و  42 تن طال، افزایش یافته است. 

برنامه ایمیدرو در سال 97
برنامه افتتاح 6.1 میلیارد دالر طرح در سال 97

ایمیدرو در ســال جاری )97( 33 طرح به ارزش بیش از 6.1 میلیارد دالر به بهر 
برداری می رســاند. این طرح ها در بخش های مختلــف زنجیره فوالد، زنجیره 
مس، آلومینیوم، ســرب و روی، عناصر نادر خاکی و زیرســاخت ها اســت. طی 
سال 97 همچنین 14 طرح جدید یا مجدد فعال شده، وارد عملیات اجرایی می 
شــوند. ارزش این طرح ها به مرز 3.7 میلیارد دالر می رسد. این طرح ها مربوط 
به بخش های مس،  فوالد، زغالســنگ و طال اســت. برخی از این پروژه ها شامل 
بیلت آلومینیوم جاجرم، فاز دو زرشــوران، معدن مس دره آلو، معادن مس تفت، 

آلومینای خلیج فارس و  فوالد مکران هستند.
وضعیت تولید در سال های 92 و 96

بررسی آماری وضعیت تولید، ســرمایه گذاری و اجرای پروژه ها نشان می دهد 
طی سال 91 ، ارزش  13 طرح  راه اندازی به بیش از 4100 میلیارد تومان رسید 
که 644 میلیون یورو آن ســهم ارزی محســوب می شود. طی آن سال افزون بر 
2100 اشــتغال مستقیم ایجاد شد از سوی دیگر سال 92 هیچ طرحی در حوزه 
معدن و صنایع معدنی راه اندازی نشد. طبق جدول ارایه شده در سال 92 تولید 
فوالد خام 15.6میلیون، آلومینیوم 350هزار تن، سنگ آهن 48.6 میلیون تن و 
کنســانتره زغالسنگ 1.1 میلیون تن بود. این در حالی است که سال 96 میزان 
تولید فوالد خام به 21.8 میلیون تن، مس کاتد به 161 هزار تن)تغییر تکنولوژی 
دلیل کاهش تولید شد(، سنگ آهن به 
74 میلیون تن، زغالسنگ یک میلیون 
و 496 و شــمش آلومینیوم به بیش از 
337هزار تن   رســید. همچنین میزان 
اشتغال مستقیم ایجاد شده در سال 96 
به 4850 نفر رسید. در سال گذشته 23 
طرح به ارزش بیش از 2.3 میلیارد دالر 

افتتاح شد.
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