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بهره برداری از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی توســط کنسرســیومی بــه رهبری ایدرو بــا ارزش ۴.۱۱ میلیارد دالر  |  
ظرفیت تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز ؛

برگزاری نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل 
و رونق تولیــد  |  ارائه 3200 قلم نیازهای صنایع برای 
داخلی سازی  |    مبادله 202 تفاهم نامه در 6 گروه صنعتی ؛

برگزاری 4 میز تخصصی  خودرو  |    154 قطعه - پروژه با 
ارزش قراردادی 4،460 میلیارد تومان  |  کاهش ارزبری 

341 میلیون یورو.

به هم رسانی ۱۵۴  زوج  شــرکت  دانش بنیان و شرکت های صنعتی 
دارای نیاز  |  ارزش قراردادی بیش از ۲۷،۸۰۰ میلیارد ریال؛

صنایع نفت و گاز و انرژی

توسعه 
و تعمیق 
ساخت 
داخل

صنایع نوین

تحقق پیشــرفت   ۹۰ درصدی در طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی تا پایان ســال ۱۳۹۹  |  ارزش  ۵ میلیارد  دالر   |  
افزایش تولید ۵6 میلیون متر مکعب گاز؛

اجــرای طرح تولیــد فیلترهای تصفیــه آب )ممبــران( در شهرســتان ایالم  |  
سرمایه گذاری کل ۹.۰۳میلیون دالر و ۱،۷۴۸ میلیارد ریال  |  اشتغال زایی ۷۵ نفر ؛

نصب و راه اندازی ۴ ســکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی و تولید ۲ میلیارد فوت مکعب در روز گاز ترش و انتقال تولید 
به فاز ۱۲.

احداث فــاز اول مرکز تولیــد بیو ایمپلنت هــای آلوگرافت در اســتان تهران 
وکرمانشاه  |  با سرمایه گذاری ۸۵۰ میلیارد ریال  |  اشتغال زایی ۴۰ نفر ؛

راه اندازی ، تکمیل وتوسعه سامانه های دولت الکترونیک 
مراکز و سازمان های زیر مجموعه وزارت صمت .
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سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
بیش از نیم قرن تالش در مسیر پشتیبانی از تولید
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تعریــف و اجرای 24 پروژه  ســرمایه گــذاری  ) در حال اجــرا (  |  با 
سرمایه گذاری. 364،166 میلیارد ریال  |  اشغال زایی 10 هزار و 904 

نفر در 16 استان  کمتر برخوردار؛

ایجاد مناطق 
ویژه اقتصادی و 
شهرک تحقیقاتی

توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار

 مراحل پایانــی تولید بیواتانول ســوختی و کنجالــه تخمیری از 
ذرت و ضایعات غالت در اســتان کرمانشــاه  |  سرمایه گذاری کل 

20.6 میلیون یورو و  2،000 میلیارد ریال  |  اشتغال زایی 140 نفر ؛

ادامه احداث  واحد  تولید بیواتانول سوختی و کنجاله تخمیری از ذرت و ضایعات 
غالت در استان کهگیلویه و بویر احمد |   سرمایه گذاری کل 20.۷۵ میلیون یورو 

و 2،۸۷۷ میلیارد ریال  |  اشتغال زایی 1۵2 نفر ؛

با تخصیص اعتبار  یک هزار  و 4۷  میلیارد ریالی  از سوی سازمان برنامه و بودجه؛
بهره برداری و پیشبرد 16 طرح  با اشتغال ۷30 نفر و 3 هزار و 1۵0 میلیارد ریال 

سرمایه گذاری کل.

پیشبرد طرح ایجاد و توسعه مجتمع های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک تا گواتر:

۱

۲

۳

۴

بهره�برداری�از�طرح�تکمیلی�مجتمع�صنعتی�اسفراین�|��جمع�سرمایه�گذاری�کل�ارزی��	

و�ریالی�معادل�ارزش�روز��حدود��30هزار�میلیارد�ریال؛

نوسازی�خط�ریسندگی�شرکت�گسترش�صنایع��بافت�بلوچ��در�ایرانشهر���| ��سرمایه�گذاری��	

�۲000میلیارد�ریالی� |���ظرفیت��15تن�انواع�نخ�در�روز��|��اشتغالزایی��150نفر�؛

�احداث�خط�جدید�بافندگی�و�تکمیل�خط�چاپ�و�رنگرزی�شرکت�صنایع��بافت�بلوچ���	

|��ظرفیت�تولید��18میلیون�متر�مربع�پارچه�در�سال�با�سرمایه�گذاری��10میلیون�یورو�

و��557میلیارد�ریال��| �اشتغال�زایی��300نفر�؛

بازسازی�تکمیلی�)فازدوم(�کشت�و�صنعت�نیشکر�هفت�تپه�در�سال�13۹۴؛�	

نوسازی  و طرح  تکمیلی شرکت های تحت پوشش و صنایع منتخب

بازسازی�و�نوسازی�نساجی�قائم�شهر�و�تحویل�به�مالک�بخش��	

خصوصی�در�مهرماه�سال�13۹5؛

بازسازی�و�نوسازی�کارخانه�فراورده�های�غذایی�و�قند�یاسوج؛�	

بازسازی�و��نوسازی�کارخانه�قند�دزفول�در�خرداد�سال�13۹۶.�	

آماده�سازی��۲50هکتار��اراضی��؛�	
واگذاری���7۶0هکـــتار��برای�احداث����88واحد���|  ســــــرمایه�گذاری�انجام�شده��فاز�اول���۲هـــزار�و��800میلیارد�ریال��|���۶هزار�فرصــت�شغلی��فاز�اول�؛�	
فعال�شدن�گمرک��؛�	
�اخذ�مجوز��اتصال�منطقه��به�راه�آهن�سراسری���	

آماده�سازی��85هکتار�از�اراضی�؛�	
اخذ�مجوز��اتصال�منطقه�ویژه��به�راه�آهن�سراسری�کشور�و��ایجاد�بار�انداز�اختصاصی�؛�	
تکمیل�زیر�ساخت�های�راه�،�تاسیسات�،�گاز�با�صرف�هزینه�مجموع�بیش�از�هزار�میلیارد�ریال.�	

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

منطقه ویژه اقتصادی جهرم
ایجاد�زیرســاخت�های�الزم�برای�استقرار��	

شــرکت�های�دانش�بنیان�بــا�طراحی�و�
ساخت��1۴واحد�کارگاهی.

شهرک تحقیقاتی کاوش

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
بیش از نیم قرن تالش در مسیر پشتیبانی از تولید
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پیام تبریک وزیر صمت
 به مناسبت روز ملی صنعت و معدن

صنعت  ملی  روز  آستانه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
و  صنعتگران  نقش  بر  تاکید  ضمن  پیامی  طی  معدن،  و 
این روز   ، ایران  معدن کاران کشور در پیشرفت و شکوفایی 
معدنی  و  های صنعتی  حوزه  تالشگران  و  کارآفرینان  به  را 

تبریک گفت.
 پیام تبریک وزیر صمت به مناسبت روز ملی صنعت و معدن
به گزارش شمانیوز و به نقل از پایگاه خبری معدن نامه ، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در آستانه روز ملی صنعت و معدن، 
معدن کاران  و  صنعتگران  نقش  بر  تاکید  ضمن  پیامی  طی 
کشور در پیشرفت و شکوفایی ایران ، این روز را به کارآفرینان 

و تالشگران حوزه های صنعتی و معدنی تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:
پیشرفت و شکوفایی ایران عزیز مرهون مجاهدت صنعتگران 
و معدن کاران خالق، با انگیزه و پرتالش این مرز و بوم است.
روز ملی صنعت و معدن مجال مناسبی است برای تکریم و 
تجلیل از پیشگامان عرصه تولید و همه کسانی است که برای 

سربلندی کشور عزیزمان تالش می کنند.
تمامی  به  را  و معدن  روز ملی صنعت  فرا رسیدن  اینجانب 
کارآفرینان و تالشگران حوزه های صنعت و معدن تبریک و 
تهنیت عرض نموده، تحقق کامل شعار پشتیبانی و رفع موانع 
تجارت  و  تولید  بزرگ  خانواده  پرتوان  به دست  را  تولید  از 

کشور، آرزومندم.

علیرضا رزم حسینی
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حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پیامی 
فرا رسیدن روز صنعت و معدن را به  تمامی مدیران، کارکنان 

و کارگران شاغل در حوزه صنعت و معدن تبریک گفت.

 متن این پیام به شرح زیر است:
معدن«،  و  صنعت  »روز  نام  به  تیرماه  دهم  روز  نام گذاری 
نمایانگر اهمیت بنیادین و سرنوشت ساز صنعت و معدن، در 
توسعه، اقتصاد و شکوفایی ایران اسالمی است و این اهمیت 
در سال های اخیر، با اعمال محدودیت ها و تحریم های ظالمانه 
بر صنعت نفت کشور از سوی دولت های متخاصم و متجاوز، 

دوچندان شده است.
صنعت و معدن، محرک و مشوق تولید، جهش و رشد نظام های 
سیاسی و اقتصادی است و بخش زیادی از پیشرفت های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی متأثر از پیشرفت در این حوزه است.
بی تردید لطف پروردگار الهی شامل حال این مرزوبوم گردیده 
غنی  معادن  و  منابع  از  مملو  ما  اسالمی  میهن  جای جای  و 
را  کشورمان  امر،  این  و  است  معدنی  و  سوختی  و  طبیعی 
درزمینه بهره مندی از مواد اولیه در جایگاه مطلوبی قرار داده 
است. عالوه بر این، در دهه های اخیر، دانش، مهارت، توانمندی 
و  صنعتگران  معدن کاران،  کارآفرینان،  مهندسان،  تعهد  و 
فرزندان برومند کشور ارتقای چشم گیری یافته و سرمایه های 

انسانی این حوزه افزایش درخور توجهی داشته است.
صنعت و معدن به عنوان مهم ترین حوزه اقتصاد، نقش مؤثری 
و  بانکی  نظام  پویایی  و  اسالمی  نظام  پیشرفت  و  توسعه  در 

تولید  افزایش  پایدار،  اشتغال  ایفا کرده و مولد  مالی  گردش 
صادرات  و  کسب وکار  رونق  و  سرانه  درآمد  و  ملی  ناخالص 
بوده  اقتصادی  غیرنفتی و درنهایت خوداتکایی و خودکفایی 
کشور،  اقتصادی  کارشناسان  اذعان  به  به طوری که  است؛ 
اقتصادی  جبهه  فرماندهان  کشور،  معدن  و  صنعت  مدیران 
مبارزه با تحریم های ظالمانه نظام سلطه خواه به  شمار می آیند.
و  صنعت  اهمیت  یادآوری  و  گرامیداشت  سالروز  تیرماه   10
تالش هـــــــای  پاسداشت  و  کشور  سرنوشت  در  معدن 
سخت کوشـــــــانه، مجاهــــدانه و خستگی ناپذیر فعاالن این 
عرصه است که با اراده پوالدین و همت مضاعف، چرخ های اقتصاد، 
تولید و رونق اقتصادی را به حرکت درآورده اند. در این میان، 
گروه  فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین مجتمع صنعتی کشور و 
تنها مجموعه تکامل یافته صنعتی که چرخه کامل تولید از سنگ 
تا رنگ و از معدن تا محصول نهایی را در اختیار دارد، همواره 
مفتخر به پیشتازی و موفقیت در عرصه های صنعتی و معدنی 

نظام جمهوری اسالمی ایران بوده است.
بدین وسیله این روز خجسته را به تمامی مدیران، کارکنان، کارگران 
شاغل در حوزه صنعت و معدن و همکاران گران قدر گروه فوالد 
مبارکه از شمال تا جنوب کشور، تهنیت عرض می نمایم و برای 
کلیه صنعتگران، معدن کاران، کارآفرینان و کارگران این عرصه که 
مجاهدانه در راه صیانت از پویندگی صنعت و اقتصاد این مرزوبوم، 

کوشش می کنند توفیق و سربلندی آرزو می کنم.
حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

پیام مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
 به مناسبت روز صنعت و معدن



د بین المللصـر شماره چهارم    تیر 121400

به  پیامی  صدور  با  المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
مناسبت روز »ملی صنعت و معدن«، از فعالیت ها و زحمات 
تالشگران جبهه تولید در حوزه صنعت و معدن کشور تقدیر 

کرد.
است: زیر  شرح  به  انصاری  احسان  مهندس  پیام   متن 
انواع مزیت های  با  اقتصادی  »بی شک مناطق آزاد و ویژه 
های صنعتی کشور محسوب  کانون  ترین  مهم  از  گوناگون 
می شوند که زمینه  بسیار مناسبی برای جذب سرمایه های 
دارند.  داخلی  تولید  و  صادراتی  توان  افزایش  سرگردان، 
پویا  از مناطق فراملی و  اقتصادی المرد یکی   منطقه ویژه 
در عرصه تولید است که علی رغم محدودیتهای بودجه ای و 
تحریم های ظالمانه، با هم افزایی صنعتگران در مسیر رشد 
قرار دارد و  مفتخریم که مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 
بازار  روانه  را  خود  محصوالت  شده،  فراهم  زیرساختهای  با 
برای  طالیی  مناسب  فرصت  و  کند  می  خارجی  و  داخلی 
تکمیل زنجیره تولید بویژه در بخش آلومینیوم فراهم شده 

است.
بر این باوریم که عمل به منویات مقام معظم رهبری در رفع 
موانع تولید و پشتیبانی از فعاالن اقتصادی، زمینه رشد بیش 
از پیش این کانون صنعتی را رقم می زند که خوشبختانه با 
تالش در همین ماه های آغازین سال جاری، شاهد گشایش 
ویژه  منطقه  تکمیلی  های  زیرساخت  احداث  زمینه  در  ها 
خلیج  از  آب  انتقال  طرح  گیری  شتاب  و  المرد  اقتصادی 
فارس به این قطب اقتصادی هستیم و این مهم بیانگر تالش 
راستای  در  اندرکاران  دست  و  متولیان  ی  همه  جهادگونه 
جلب اعتماد و مشارکت بیشتر سرمایه گذاران در طرح های 

این منطقه اقتصادی است.
این جانب روز صنعت و معدن را به تالشگران عرصه صنعت 
ایمیدرو و منطقه ویژه  بویژه همکارانم در سازمان  و معدن 
بخش  تعالی  برای  را  خود  توان  همه  که  المرد  اقتصادی 
صنعت و معدن کشور بکار گرفته اند، شادباش می گویم و 

آرزوی بهروزی و موفقیت دارم.«

درپیام مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد به مناسبت روز ملی صنعت و معدن مطرح شد:

گشایش های زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی المرد
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و  صنعت  روز  پیامی  صدور  با  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل 
معدن را به دست اندرکاران این عرصه تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:
و  نقش صنعت  اهمیت  یاداوری  برای  فرصتی  تیرماه  دهم 
.دستورات  باشد.  می  میهنمان  اقتصاد  در شکوفایی  معدن 
بر  مبنی  کنون  تا  گذشته  سالیان  از  رهبری  معظم  مقام 
اقتصاد مقاومتی ، جهش تولید ، حمایت از تولید داخل و 
شرکت های دانش بنیان و رفع موانع تولید که در هر یک 
صنعت و معدن نقشی اساسی را دارند،  نشانگر اهمیت این 

مقوله مهم در کشور عزیزمان ایران اسالمیست .
 فوالد هرمزگان با در نظر گرفتن اهمیت فرمایشات معظم 
تولیدات  رساندن  ثمر  به  در  مهم  نقشی  است  توانسته  له 

نهایی صنایع کشور ایفا کند. 
این  در  تولید  عرصه  گران  جهاد  و  کارگران  را  نقش  این   

شرکت به خوبی ایفا نموده اند . 
بر خود وظیفه می دانم فرا رسیدن دهم تیر ماه روز ملی 
کسانی  و  کارگران، صنعتگران  همه  به  را  معدن  و  صنعت 
می  ایفا  نقشی  تولید  بزرگ  چرخه  این  در  نحوی  به  که 
هرمزگان  فوالد  در  تالشگر خود  همکاران  باالخص  نمایند 
تبریک عرض نموده و توفیق روزافزونشان را از خداوند منان 

خواستارم

 
عطاءاهلل معروفخانی
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان

پیام تبریک مدیرعامل فوالد هرمزگان
 به مناسبت روز صنعت و معدن
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پنج  از  یکی  فلزات  و  معادن  توسعه  گذاری  سرمایه  شرکت 
سرمایه  که  است  ایران  در  گذاری  سرمایه  بزرگ  شرکت 
فلزات  و  فلزی  های  کانی  استخراج  های  بخش  در  گذاری 
را در  دارایی های شرکت  ترکیب  معادل 90 درصد  اساسی 
سهامداران  از  شرکت  این  دهند.  می  تشکیل  گذشته  سال 
قبیل  از  ایران  فوالدی  و  معدنی  بزرگ  های  عمده مجموعه 
صنعتی  و  معدنی  گهر،  گل  صنعتی  و  معدنی  های  شرکت 
چادرملو، سنگ آهن گهرزمین، شرکت ملی مس، معدنی و 
ارفع  فوالد  و  آهن  خراسان،  فوالد  مجتمع  صبانور،  صنعتی 

است. 
در روزهای اخیر، استقرار مدیریت جدید در این شرکت، آغاز 
تدوین استراتژی جامع برای هلدینگ و به ویژه نگاه مشارکت 
جویانه در حوزه برنامه ریزی استراتژیک این مجموعه بزرگ با 
شرکت هایی چون گروه سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری 
غدیر، ذوب آهن اصفهان و.... می تواند به منزله نقطه عطفی 

در فعالیت ها و ورود به فصل دیگری از توسعه این شرکت 
قلمداد شود. 

در ادامه مصاحبه ما را با دکتر امیرحسین نادری مدیرعامل 
فوالد  زنجیره  در  تولید  وضعیت  درباره  مجموعه  این  جدید 
گروه  های  شرکت  توسعه  های  طرح  همچنین  و  کشور 

»ومعادن« می خوانید:

وضعیت زنجیره فوالد کشور را در راستای تحقق چشم 
انداز 1404 چگونه می بینید؟

برنامه افق 1404، ظرفیت سازی الزم در بخش  برای تحقق 
از میزان مورد  باالتر  تولید گندله آهن،  فرآوری کنسانتره و 
نیاز انجام شده؛ بطوری که در موازنه زنجیره فوالد در سال 
1399 بر اساس ظرفیت اسمی، مازاد کنسانتره سنگ آهن 
حدود 8 میلیون تن و مازاد گندله حدود 12 میلیون است. 
در این بخش کار خوبی انجام شده لیکن جهت حصول توازن 

گفتگو با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات دکتر امیرحسین نادری

دو رویکرد مهم »ومعادن« ، تنوع در محصول
 توازن در تولید
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در زنجیره، در بخش آهن اسفنجی، الزم است در تکمیل و 
عملیات اجرای طرح های در دست اجرا سرعت عمل بیشتری 
الزم  ظرفیت سازی  فوالدی،  شمش  خصوص  شود.در  اعمال 
برای تحقق هدف تولید 55 میلیون تن فوالد خام محقق شده 
نیز  صادرات  امکان  بخش،  این  در  داخلی  نیاز  باتوجه  به  و 
میلگرد،  نظیر  طولی  مقاطع  بخش  است.در  شده  پیش بینی 
تیرآهن، نبشی و ناودانی، ظرفیتی که ایجادشده بسیار باالتر 
این  بودن  اشباع  بیانگر  است که  مقدار هدف گذاری شده  از 

حلقه از زنجیره تولید است.
نکته بسیار حائز اهمیت این است که برای تحقق چشم انداز 
1404، ما ساالنه به 162 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم، 
درحالیکه ظرفیت تولید کشور 140 میلیون تن در سال است 
کمبود  تن  میلیون  میزان 22  به  ساله  هر  این حساب،  با  و 
سنگ آهن داریم، بنابراین گلوگاه اصلی زنجیره فوالد کشور 

تأمین سنگ آهن و سرمایه گذاری در بخش اکتشاف است.
فلزات در  وضعیت هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و 

این زنجیره چگونه است و در چه موقعیتی قرار دارد؟
در حال حاضر عمده سرمایه گذاری این شرکت در زنجیره 
سنگ آهن و فوالد متمرکز است؛  بیشترین سهم بازار شرکت 
های زیرمجموعه »ومعادن« در تولید کنسانتره و گندله است. 
خود  استراتژیک  شرکای  هماهنگی  و  همکاری  با  داریم  بنا 
نظیر گروه سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری غدیر برنامه 
طور  به  را  تولید  زنجیره  در  توازن  ایجاد  جهت  متمرکز  ای 
جدی دنبال کنیم. همچنین بر اساس استراتژی های جاری 
برای ایجاد تنوع بیشتر در سبد محصوالت و ورود به عرصه 

تولید فلزات استراتژیک آینده خواهیم کوشید. 

اخیراً تفاهم نامه ای با گروه سرمایه گذاری امید امضا 
کرده اید؛ در مورد این تفاهمنامه توضیح دهید؟

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و گروه سرمایه 
کشور  سطح  در  معدنی  بزرگ  هلدینگ  دو  امید،  گذاری 
هستند که سهام عمده شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی 
گل گهر، چادرملو و گهرزمین به این دو تعلق دارد. امضای 
این تفاهم نامه کمک خواهد کرد که در راهبری شرکت های 
باشیم.  داشته  بیشتری  مشارکت  و  هماهنگی  زیرمجموعه 
قطعا این هماهنگی و سیاستگزاری مشترک هم افزایی و بهره 

این شرکتها را هم در مدیریت کالن شرکتها و  وری بیشتر 
هم در تعاملی که با یکدیگر می توانند داشته باشند افزایش 
روشن  زمانی  استراتژیک  مشارکت  این  اهمیت  داد.  خواهد 
تر می شود که در نظر بگیریم سهم »ومعادن« و گروه امید 
تولید  از  بر 65 درصد  بالغ  در زنجیره فوالد کشور،  مجموعاً 
کنسانتره، حدود 40 درصد از تولید گندله، 24 درصد از تولید 
تولید  از  از فوالد خام و 5 درصد  آهن اسفنجی، 12 درصد 

محصوالت فوالدی است.
هلدینگ  دو  این  مشترک  توسعه  ریزی  برنامه  سند  تدوین 
نهایت  تا دو شرکت  ای است  بهانه  و معدنی  بزرگ صنعتی 
همکاری و همفکری را با یکدیگر داشته باشند. اعتقاد داریم 
این همکاری در درجه اول منافع سهامداران هر دومجموعه و 
در نگاه کالن، توسعه بیشتر صنعت کشور را در حوزه معدن 

و صنایع معدنی در پی خواهد داشت. 

اجرای طرح های توسعه شرکت های گروه چه تاثیری 
بر تولید در زنجیره فوالد خواهد گذاشت؟ کمی در این 

باره توضیح دهید.
در حال حاضر، مجموع ظرفیت تولید کنسانتره و گندله در 
منطقه گل گهر به ترتیب 26.9 و 19.5 میلیون تن است که 
اجرا  مرحله  به  گهرزمین  توسعه  های  طرح  که  صورتی  در 
برسد، این میزان به 28.4 و 22 میلیون تن می رسد. ما برای 
به 45 میلیون تن سنگ  تولید کنسانتره،  این میزان  تحقق 
آهن نیاز داریم که با توجه به برنامه استخراج منطقه، امکان 
دارد.  وجود  آینده  سال  تا 15  آهن  میزان سنگ  این  تولید 
پایدار  خوراک  تأمین  جهت  آهن  سنگ  کمبود  به  توجه  با 
کنسانتره و گندله سازی در منطقه گل گهر و همچنین نیاز 
به تأمین بخشی از نیاز کنسانتره کشور، احداث واحد جدید 
کنسانتره و گندله سازی با چالش های جدی رو به رو خواهد 

بود.
در  موجود  احیاء  واحدهای  ظرفیت  مجموع  حاضر  حال  در 
منطقه گل گهر 7.2 میلیون تن است که در صورت تحقق 

طرح های توسعه به میزان 12.4 میلیون تن خواهد رسید.
همچنین مجموع ظرفیت واحدهای احیاء در منطقه چادرملو 
با توجه به کمبود 4 میلیون تنی  5.1 میلیون تن است که 
گندله برای رسیدن به این میزان تولید آهن اسفنجی، احداث 
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واحد 4 میلیون تنی گندله سازی توجیه پذیر بنظر می رسد.
در منطقه گل گهر، مجموع ظرفیت واحدهای فوالدی و تولید 
محصول نهایی به ترتیب 5.5 و 6.3 میلیون تن است که با 
اجرای طرح های توسعه این مقدار به 5.8 و 6.6 میلیون تن 
خواهد رسید. همان طوری که قبال اشاره شد ظرفیت برای 

تولید محصول نهایی بسیار بیشتر از هدفگذاری است.
شرکت چادرملو چندین طرح توسعه در دست اجرا دارد که 
با اجرای این طرح ها، ظرفیت تولید کنسانتره، گندله و آهن 
اسفنجی به ترتیب به 11.4، 12.5 و 7.8 میلیون تن ارتقاء 
می یابد. سرمایه مورد نیاز برای اجرای این طرح ها چیزی 

حدود 1 میلیارد یورو است.
با  و  سال  در  کنسانتره  تن  میلیون   11.4 تولید  فرض  با 
آهن  سنگ  سال   8 حدود  شرکت   ،  D19 ذخایر  احتساب 
مورد نیاز را در اختیار دارد و برنامه ریزی شده این شرکت با 
توسعه اکتشافات و استفاده از منابع دیگر شده مواد اولیه خود 

را برای سالهای آتی تامین نماید. 

های  چالش  از  رفت  برون  برای  راهکارهایی  چه  شما 
فعلی زنجیره فوالد پیشنهاد می دهید و چه اقداماتی 

را انجام داده اید؟
اولیه  تامین مواد  اصلی زنجیره فوالد در حال حاضر  چالش 
اکتشاف جهت  به بخش  ویژه  توجه  و  است. سرمایه گذاری 
تامین مواد اولیه مناسب و کافی و استفاده از دانش و فناوری 
مدرن می تواند تا حد زیادی نگرانی هایی را که در این حوزه 
وجود دارد،  برطرف کند. در این خصوص برنامه های مهمی 

در زمینه اکتشاف داریم که در زمان مناسب اعالم خواهد شد.
مورد دیگری که الزم است مورد توجه ویژه قرار گیرد مسئله 
تأمین زیرساخت های مناسب بخش حمل و نقل است. توسعه 
حمل و نقل ریلی و دریایی امکان دسترسی آسان و بصرفه را 
به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می کند و امر مبادله 
از جایگاه  المللی را تسهیل می کند.  در سطوح ملی و بین 
و  است  برخوردار  اقتصادی کشور  ای در سیاست های  ویژه 
کشورها  اقتصادی  توسعه  سطح  ارزیابی  در  مهمی  شاخص 
تلقی می شود. در این زمینه هم سرمایه گذاری های مهمی 
در قالب یکی از شرکتهای زیرمجموعه بنام شرکت مدیریت 
بین المللی همراه )جاده، ریل، دریا( شده و اقدامات زیربنایی 

مهمی را دنبال می کنیم.
بسیار امیدواریم با استقرار دولت جدید همراهی های بیشتری 
برای پشتیبانی از صنعت کشور و رفع موانع تولید در حوزه 

معدن و صنایع معدنی صورت گیرد. اقداماتی چون: 
میان  در  محصوالت  صادرات  در  محدودیت  اعمال  1-عدم 
مدت و امکان استفاده مستقیم و بدون واسطه از درآمدهای 
تجهیزات  و  اولیه  مواد  واردات  مالی  تامین  جهت  صادراتی 

صنعتی
و  سود  تقسیم  بر  مالیات  افزایش  مالیاتی؛  قوانین  2-اصالح 

کاهش مالیات بر افزایش سرمایه و درآمد شرکت ها
3-عدم دخالت دولت در تنظیم قیمت ها و پرهیز از قیمت 

گذاری دستوری
4-تامین مالی ارزی صنایع غیرصادراتی متضرر از تحریم ها 

با ارائه تسهیالت ارزی با سود و کارمزد پایین
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دکتر نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات طی سفر یک روزه از سایت همدان مجموعه صبانور 

بازدید کرد.
در این سفر از معادن باباعلی و گاللی با ظرفیت استخراج سالیانه 
900 هزار تن، کارخانه کنسانتره با ظرفیت تولید سالیانه 600 
هزار تن ، کارخانه گندله سازی با ظرفیت تولید سالیانه 550 
هزار تن و محل احداث کارخانه کنسانتره گاللی بازدید گردید.
مدیره،  هیئت  رییس  مدیرعامل،  با  جلسه  در  نادری  دکتر 
معاونین و مدیران شرکت صبانور بر افزایش ظرفیت استخراج 
به چالش کمبود  توجه  با  افزود:  و  تاکید کرد  معادن موجود 
سنگ آهن و ظرفیت موجود در غرب کشور الزم است شرکت 
صبانور در زمینه اکتشاف معادن جدید سنگ آهن و سایر کانی 
های فلزی اقدام کند. با توجه به استراتژی های کالن هلدینگ 
در خصوص افزایش تنوع پرتفوی محصوالت، شرکت صبانور 
بستر اصلی ورود مجموعه به عرصه تولید محصوالت جدید در 

حوزه کانی های فلزی خواهد بود.
افزایش ظرفیت تولید کارخانجات کنسانتره و گندله سازی و 
تولید آهن اسفنجی در طرح های توسعه ای از دیگر خواسته 

های مدیرعامل »ومعادن« از مجموعه صبانور بود.
دکتر نادری همچنین گفت: انتظار می رود شرکت صبانور در 

تامین تجهیزات و ماشین آالت با بهترین سطح کیفیت تالش 
در  مدیران  آموزش  تولید،  اهداف  پیشبرد  در جهت  و  نموده 

سطح بین المللی را سرلوحه کار خویش قراردهد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ابراز 
عملیاتی  توان  و  منطقه  ظرفیت  به  توجه  با  کرد  امیدواری 
مجموعه صبانور، این شرکت در سطح نخست منطقه و یکی از 
بهترین مجموعه های معدنی و صنعتی کشور در جهت رشد 
و شکوفایی بیشتر تالش نماید. وی افزود: برای رسیدن به این 
جایگاه، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از هیچ 
حمایتی دریغ نخواهد نمود.دکتر نادری در پایان از مجموعه 
مدیران و پرسنل شرکت صبانور که در شرایط سخت تحریم 
با روند تولید و سود دهی مناسب در پیش برد اهداف کوشیده 
و در جهت فقرزدایی و رونق منطقه گامهای موثری برداشته 
توسعه  شرکت  شود  می  نمود.یادآوری  قدردانی  و  تشکر  اند 
معدنی و صنعتی صبانور )سهامی عام( درحال حاضر بزرگترین 
تولید کننده سنگ آهن ، کنسانتره وگندله در غرب و شمال 
غرب کشور بوده و از زیرمجموعه های هلدینگ سرمایه گذاری 
تولیدی  به شمار می رود. محصوالت  فلزات  توسعه معادن و 
این شرکت درحال حاضر شامل سنگ آهن دانه بندی شده ، 

کنسانتره و گندله آهن است.

مدیرعامل »ومعادن« از سایت صبانور بازدید کرد
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منطقه ویژه اقتصادی المرد واقع در جنوب استان فارس و 
با مساحت 8500 هکتار از زیرمجموعه های سازمان ایمیدرو 
دارای مصوبه هیئت دولت و مجلس شورای اسالمی، پذیرای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. این کانون صنعتی 
جلوگیری  نظیر  اهدافی  با  فراوان  رقابتی  مزیت های  دارای 
توان  افزایش  عظیم،  افزوده  ارزش  خلق  و  فروشی  خام  از 
زنجیره  تکمیل  و  مادر  صنایع  توسعه  طریق  از  صادراتی 

صنایع معدنی ایجاد شده است. 
واقع شدن منطقه ویژه اقتصادی المرد در مسیر کریدورهای 
بندری  تاسیسات  و  بنادر  به  نزدیکی  ترانزیتی کشور،  مهم 
منطقه ویژه اقـتصادی انرژی پارس)عسـلویه( و بندر منطقه 
ایمیدرو(  سازمان  اختصاصی  پارسیان)بندر  اقتصادی  ویژه 
با  مجاورت  محصوالت،  صادرات  و  اولیه  مواد  تامین  برای 

فرودگاه بین المللی المرد و نزدیکی به فرودگاه خلیج فارس 
عسلویه، نزدیکی به کانون های مهم انرژی نظیر پارس جنوبی 
و پارس شمالی، میدان های گازی پارسیان، هم جواری با شهر 
و  کارکنان  برای سکونت  تابناک  هزارنفری  نوین 54  نسل 
مدیران صنایع، دسترسی به معادن غنی دولومیت و سیمان، 
فعال شدن رویه های مختلف گمرکی در گمرک این منطقه، 
برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی، واگذاری زمین، 
صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری در کمترین زمان 
مشارکت  برای  را  طالیی  فرصت  مشوق ها،  دیگر  و  ممکن 
این  سرمایه گذاری  متنوع  فرصت های  در  سرمایه  صاحبان 

کانون صنعتی مهیا کرده است.
با کوشش مدیران سازمان ایمیدرو و منطقه ویژه اقتصادی 
فراهم  صنایع  احداث  برای  موردنیاز  زیرساخت های  المرد، 

تحریم های ظالمانه حریف توسعه 
منطقه ویژه اقتصادی المرد نشد
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المرد  سایت  پیرامونی  دسترسی  جاده  احداث  است.  شده 
در محدوده صنعتی به طول 44 کیلومتر و مسیر پیرامونی 
در محدوده توسعه به طول 22 کیلومتر، احداث جاده های 
شریانی و فرعی داخل سایت به طول 30 کیلومتر، احداث 
غربی سایت  در ضلع  کیلومتر  نیم  و   8 به طول  بند  سیل 
به منظور حفاظت از صنایع، تاسیسات و امکانات زیربنایی، 
احداث نهالستان و کاشت گونه های بومی مقاوم، طراحی فاز 
نخست فضای سبز و روشنایی، احداث ساختمان درب خروج 
گمرک و سوله 3هزار مترمربعی گمرک و زون محصور شده 
50 هکتاری گمرک، انبار روباز 13هزار مترمربعی، استقرار 
باسکول 120 تنی به صورت تمام وقت برای ارائه خدمات، 
ایجاد شبکه توزیع آب دوران ساخت به طول 12 کیلومتر، 
برای  کیلومتر   20 طول  به  کیلوولت   20 برق  خط  اجرای 
کیلوولت  برق 400  اجرای 2 خط  و  دوران ساخت صنایع 
با هدف تامین برق صنایع در دوران بهره برداری، احداث، 
نصب و اجرای دو دستگاه آب شیرین کن برای شیرین سازی 
استقرار  ثانیه،  در  لیتر  به ظرفیت 60  موردنیاز صنایع  آب 
و راه اندازی سایت بی.تی.اس )BTS(، مرکز تلفن پیشرفته 
پوشش  جهت  نوری  فیبر  شبکه  توسعه  و  شماره ای   256
صنایع،  به  خدمات  ارائه  برای  اینترنتی  و  مخابراتی  کامل 
آغاز عملیات اجرایی ساختمان های درمانگاه و آتش نشانی، 
مسجد از جمله زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی المرد 
است. اما در سال جاری)1400( تکمیل زیرساخت های این 
کانون صنعتی از شتاب بیشتری برخوردار بوده است که  در 
تاریخ این منطقه بی سابقه می باشد، این پروژه ها با اعتباری 
قریب به 5هزار میلیارد ریال شامل احداث پارکینگ ورودی 

منطقه ویژه، اجرای شبکه روشنایی جاده شریانی و احداث 
بخشی از جاده شریانی و میادین دوم و سوم ،احداث خیابان ها 
و کانال های هدایت آب های سطحی سایت انرژی بر المرد می 
باشد. در اوج تحریم ها با اجرای پروژه گازرسانی، ظرفیت گاز 
در  مترمکعب  میلیون   10 حدود  از  منطقه  این  به  ورودی 

ساعت به 29 میلیون مترمکعب در ساعت رسید. 
این کانون صنعتی، مجتمع  از مهم ترین صنایع موجود در 
مدرنترین  و  بزرگترین  عنوان  به  جنوب  آلومینیوم  صنایع 
کارخانه آلومینیوم ایران است که در زمینی به مساحت 200 
هکتار با هدف رفع نیازهای داخلی و توسعه صادرات و به 
ویژه محرومیت زدایی با سرمایه گذاری یک و دو دهم میلیارد 
دالری و مشارکت سازمان ایمیدرو و شرکت سرمایه گذاری 
غدیر به ظرفیت تولید سالیانه 300 هزار تن آلومینیوم در 
فاز نخست به بهره برداری رسید که زمینه اشتغال 1500 نفر 
به صورت مستقیم و 5هزار نفر به صورت غیر مستقیم را در 

این فاز فراهم می کند.
انرژی المرد  )کیلوولت( شرکت غدیر  و 230   پست 400 
و نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی شرکت مهندسی توسعه 
های  سنگ  انواع  تولید  کارخانه های  کرخه،  پتروفرآیند 
مصنوعی و تولید شن و ماسه از جمله واحدهای تولیدی به 

بهره برداری رسیده در این منطقه هستند. 
در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی المرد نیز تولید شمش 
باالدست  و  دست  پایین  با  مرتبط  صنایع  فوالد،  منیزیم، 
و  نفت  پتروشیمی،  صنایع  و  برق  نیروگاه های  آلومینیوم، 
گاز، سیمان و استقرار صنایع مادر و دیگر صنایع پشتیبان و 

خدماتی پیش بینی شده است.
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سرمایه گذاری در طرح های معدن و صنایع معدنی، عالوه بر 
ایجاد اشتغال، از یک سو توسعه مناطق کم برخوردار، تقویت 
زیرساخت های کشور و نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 
را در پی داشته و از دیگر سو، با اجرای برنامه های آموزشی و 
همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی، سبب توانمند شدن بخش 
خصوصی شده است. این سازمان در عین حال طی سال های 
اخیر ماموریت های جدیدی از جمله صنعت گوهرسنگ ها، برای 
توسعه بخش معدن و صنایع معدنی طراحی و اجرایی کرده است. 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، 
به ویژه در سالی که به نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
مزین شده، اهداف فوق را در قالب دو استراتژی کالن "توسعه " 
و توانمندسازی" شکل می دهد. در این میان سرمایه گذاری و راه 
اندازی طرح ها، اکتشاف، فعال سازی معادن راکد، تنوع سازی 
در تامین مالی، بومی سازی، تقویت جایگاه صندوق بیمه فعالیت 
های معدنی، توسعه برنامه های آموزشی و... ذیل استراتژی های 

فوق انجام می شود.

سرمایه گذاری و اشتغال
ارزش سرمایه گذاری های  ایمیدرو،  روابط عمومی  گزارش  به 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
از ابتدا تاسیس تا پایان سال 99 به بیش از 21.5 میلیارد دالر 

رسید. این میزان سرمایه گذاری در راستای سیاست های کالن 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با مشارکت بخش خصوصی 
انجام شده است. در سال جاری نیز با احتساب نزدیک بیش از یک 
میلیارد و 941 میلیون دالر، از 23.5 میلیارد دالر عبور می کند. 
در همین حال میزان اشتغال ایجاد شده از سال 92 تا پایان سال 
قبل به 16700 نفر رسید. در سال 99 با تکمیل و افتتاح طرح 
های جدید، بیش از 3.45 میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه 
معدن و صنایع معدنی محقق و برای بیش از 4200 نفر شغل به 

صورت مستقیم ایجاد شد.
امسال نیز برنامه راه اندازی بیش از 1.9 میلیارد دالر پروژه در 
برنامه قرار دارد که اشتغال مستقیم آن از 5هزار نفر عبور می کند.

جذب سرمایه از بخش خصوصی
یکی از اقدامات ایمیدرو طی سال های اخیر تنوع بخشی به تامین 
مالی طرح ها بوده به طوری که از سال 92 برای چهل و هفت 
طرح، بیش از 7.2 میلیارد دالر سرمایه از بخش خصوصی تامین 
شده که 2.5 میلیارد دالر آن محقق شده و برای بیش از هفت 

هزار نفر شغل ایجاد شده است.

اکتشاف
انجام فعالیت های اکتشافی به عنوان اقدامی پایه ای به منظور 

گزارش عملکرد ایمیدرو به مناسبت روز صنعت و معدن 

ایمیدرو؛ توسعه زیربناها
 توانمندسازی و ماموریت های جدید
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تامین خوراک واحدهای صنایع معدنی از جمله اقدامات اصلی 
ایمیدرو در حوزه "توسعه" بوده است. اکتشاف پهنه ها در فازهای 
شناسایی و پی جویی در 30 استان شامل 104 پهنه در بیش 
از 680 هزارکیلومتر مربع گستره کشور در حال اجراست که 
70 درصد آن تکمیل شده است. نکته قابل توجه این است که 
محدوده های معدنی کشور شامل محدوده های اکتشافی، گواهی 
کشف و پروانه های اکتشافی کمتر از 5درصد مساحت کشور 
است. از سوی دیگر طبق برنامه ایمیدرو، تا پایان سال جاری 

حفاری اکتشافی به مرز یک میلیون متر می رسد.

احیای 500معدن کوچک
طرح فعال سازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور، 
با هدف فعال سازی معادن بخش خصوصی که به دلیل شرایط 
داخلی یا بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل شده اند، از آذر ماه 
سال 97 تعریف و در سال 98 عملیاتی شده است. معادن کوچک 
معادن  کل  تعداد  )98.3درصد  گستردگی  دلیل  به  متوسط  و 
کشور(، اشتغال زایی )85درصد سهم اشتغال معادن کشور( و 
تولید )65درصد سهم تولیدات معدنی کشور( دارای اهمیت است 
و می توانند در ایجاد اشتغال پایدار در بخش معدن و توسعه 
متوازن کشور، نقش بسیار مهمی ایفا کنند. با اجرای این طرح تا 
پایان سال 98، تعداد 146معدن در مناطق کمتر توسعه یافته احیا 
شده و در سال 99،  تعداد 253 معدن احیا و 14 کارخانه فرآوری، 
احداث شد. همچنین از ابتدای امسال تا 23 خرداد ماه سال جاری 
نیز، 101 معدن کوچک احیا و فعال شده است. بدین ترتیب تعداد 
کل معادن احیا شده بخش خصوصی از ابتدای اجرای طرح، به 

500 واحد معدنی رسیده است.

راهبری شرکت های بزرگ و سرمایه گذاری
با هدف  بزرگ  بر شرکت های  نظام کنترل مدیریتی  طراحی 
اولویت بندی در سرمایه گذاری و جهت دهی استراتژی های آنها، 
از سوی ایمیدرو اجرایی شده است. برنامه افزایش سرمایه شرکت 
های بزرگ در سال 99 با هدف حفظ سرمایه و تکمیل طرح های 

توسعه بیش از 39 هزار میلیارد تومان بود.

شناسایی طرح های سرمایه گذاری 
ایمیدرو با هدف تنوع بخشی به تامین مالی طرح ها، اقدام به 
شناسایی 215 هزار میلیارد تومان )10 میلیارد دالر( طرح بزرگ و 
متوسط مقیاس در حوزه معدن و صنایع معدنی )عموما واحدهای 
تابعه( کرده که به منظور تامین مالی بخش ریالی آن از روش  
تاسیس و راه اندازی"شرکت سهامی عام پروژه" استفاده می کند.

درمدل یادشده ، حداقل 6 شرکت سهامی عام پروژه زیرمجموعه 
شرکت های فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، ملی صنایع مس ایران، 
گل گهر، چادرملو و معادن تشکیل شده و طرح های مختلف 
موجود در قالب این شرکت ها دسته بندی و سهام شرکت های 
مذکور متناسب با پیشرفت مالی پروژه ها، در بورس به مردم 
عرضه می شود. تاکنون طبق همکاری هایی که با سازمان بورس 
در جریان است، نخستین شرکت سهامی عام پروژه با نام "تجلی" 
در آستانه پذیرش در بورس است. با این اقدام گامی نو در جهت 

استفاده از توان سرمایه های جامعه به منظور تامین مالی طرح 
های توسعه، رشد تولید و اشتغال صورت می گیرد. 

بانک های  به  مالی  منابع  توانمندسازی و طریق هدایت 
توسعه ای

ایمیدرو در نظر دارد با همکاری بنگاه ها و بانک ها، بخشی از  
منابع حاصل از فروش را به سمت بانک های توسعه ای هدایت و 
منابع حاصله را صرف تامین منابع مالی مورد نیاز  تکمیل طرح 

های نیمه تمام کشور کند.
در این باره، نخستین تفاهم نامه بهمن ماه سال گذشته، با بانک 
صنعت و معدن به ارزش 12 هزار میلیارد تومان )در قالب 3 
فاز( منعقد شد و در ادامه طی 22 جلسه با بانک ها، تفاهم نامه 
های جدیدی در حال تهیه است. امید است تا سقف 200 هزار 
میلیارد تومان منبع مالی برای تکمیل طرح های نیمه تمام توسعه 
کشور تجهیز شود. اردیبهشت ماه امسال نیز تفاهم نامه ای با بانک 
تجارت به ارزش 15 هزار میلیارد تومان نیز مبادله و عملیاتی شد.

صندوق بیمه فعالیت های معدنی
یکی دیگر از ابزارهای ایمیدرو برای حمایت از بخش خصوصی 
در توسعه معدن و صنایع معدنی، صندوق بیمه سرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی است. در این راستا طی سال گذشته سرمایه 
صندوق از 350 میلیارد به 500 میلیارد تومان افزایش یافت و در 
سال جاری، قرار است سرمایه صندوق بیمه با رشد 500 میلیارد 

تومانی به 1000 میلیارد تومان، افزایش یابد.

ارزآوری 
یکی از اثرات سرمایه گذاری و توسعه بخش معدن و معدنی ایجاد 
زمینه ای برای ارزآوری و در عین حال جلوگیری از خروج ارز از 
کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی، بوده است. در سال 99 به رغم 
تشدید تحریم ها، این حوزه 7.2 میلیارد دالر ارزآوری حاصل از 
صادرات برای کشور داشت. این در حالی است که سال پیش از 
آن این حوزه توانسته بود نزدیک به 10 میلیارد دالر ارزآوری 
برای کشور ایجاد کند. این امر عالوه بر ورود ارز به کشور، کاهش 
وابستگی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته است. انتظار می 
رود در سال جاری نیز شاهد افزایش ارزآوری این بخش از اقتصاد، 

برای کشور باشیم.

بومی سازی
ایمیدرو از ابتدای سال گذشته، سیاست بومی سازی و توسعه 
ساخت داخل را بر مبنای اهداف کالن وزارت صنعت معدن و 
تجارت ابالغ و بر اساس آن عملکرد شرکت های زیرمجموعه را 
دریافت و پایش می کند. طبق برنامه ریزی انجام شده، بومی 
سازی بیش از 500 میلیون دالر قطعه و فرایند تولید در سال 
جاری انجام خواهد شد و با احتساب بومی سازی هایی که در 
طرح های توسعه صورت می پذیرد، در سال جاری نزدیک به 
یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی ناشی از بومی سازی و توسعه 
توان ساخت داخل خواهیم داشت. سال گذشته نیز بیش از 617 
میلیون دالر از محل اجرای سیاست های بومی سازی توسط 
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شرکت های بزرگ، صرفه جویی ارزی ایجاد شد.

زیربناها
تامین امور زیربناها برای بخش خصوصی از جمله آب، جاده، خط 
ریلی و برق، در راستای سیاست های توسعه ای ایمیدرو انجام 
می شود. در این میان تامین پایدار آب معدن و صنایع معدنی، از 
جمله اقدامات اساسی است که راهبری این مهم از سوی ایمیدرو و 
سرمایه گذاری آن از سوی شرکت های بزرگ و همکاری بانک ها 
صورت گرفت. در سال گذشته قطعات یک تا سه خط انتقال آب از 
خلیج فارس به فالت مرکزی ایران )سیرجان، سرچشمه و اردکان( 
افتتاح و سپس عملیات اجرایی 3 خط انتقال آب از خلیج فارس به 
استان های خراسان رضوی و اصفهان و همچنین از دریای عمان 

به سیستان و بلوچستان آغاز شد.
همچنین امسال، تامین زیربناهای مورد نیاز راه و برق برای 56 
معدن، طراحی شده و اجرایی می شود. مبادله تفاهم نامه احداث 
778 کیلومتر راه آهن سنگان بافق - سنگان با سرمایه گذاری 
8100 میلیارد تومان با وزارت راه و مشارکت بخش خصوصی، 
شروع عملیات اجرایی جاده ناحیه سنگان، با ارزش800 میلیارد 
تومان در قالب قرارداد مشارکت، مبادله تفاهم نامه احداث اتوبان 
المرد پارسیان با سرمایه گذاری 1000 میلیارد تومان در راستای 
برآوردهای  گیرد. طبق  می  ایمیدرو صورت  ای  توسعه  اهداف 
صورت گرفته، هزینه موردنیاز زیربناهای بخش معدن و صنایع 
معدنی به منظور تحقق اهداف چشم انداز بیش از 19 میلیارد 

دالر است که68 درصد از این رقم مربوط به زنجیره فوالد است.
با  را  بر  انرژی  صنایع  مناطق  توسعه  ایمیدرو  دیگر  سوی  از 
تسهیالتی که در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد، از ابتدای 
دهه 80 عملیاتی کرده است. در حال حاضر عالوه بر منطقه ویژه 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در غرب بندرعباس، توسعه 
مناطق ویژه المرد در جنوب استان فارس، پارسیان در غرب استان 
هرمزگان و نیز کاشان را با هدف جذب سرمایه گذار در بخش 

صنایع معدنی کشور را در حال اجرا دارد.

گوهرسنگ ها
این سازمان حمایت از توسعه گوهرسنگ ها و حمایت از ایجاد 
اقدامی  عنوانی  به  نیز  را  ها  نوع سنگ  این  فرآوری  و  بازارچه 
جدید در راستای اهداف توسعه ای، از دو سال گذشته آغاز کرده 
است. سند توسعه صنعت گوهرسنگ ها، برنامه های عملیاتی 
و اصالحات و الزامات مورد نیاز آن با همکاری ذینفعان بخش 
خصوصی و نهادهای دولتی مرتبط، تهیه شده و مورد تایید وزارت 
صنعت معدن و تجارت نیز قرار گرفته است. تاکنون با هدف 
توسعه این صنعت، بازارچه های گوهرسنگ در اصفهان و مشهد 

راه اندازی شده است.

همکاری با دانشگاه ها
بخشی از استراتژی "توانمندسازی" ایمیدرو در قالب همکاری 
با دانشگاه ها و مراکز علمی و نیز برگزاری دوره های آموزش 
تخصصی اجرایی شده است. در سال 99 و سال قبل از آن، 604 
دوره برای سطوح تکنیسین، کارگری و کارشناسی برگزار شد که 
10هزار و 262 نفر را تحت پوشش قرار داد. این سازمان همچنین 
با هدف توسعه همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی، تصویب و 
عقد 28 قرارداد پروژه هاي پژوهشي به مبلغ 204 میلیارد ریال، 
برگزاری دو جلسه شورای پژوهش ایمیدرو و بنگاه های منتخب 
با شورای عالی علوم،  بخش معدن و صنایع معدنی، همکاری 
تحقیقات و فناوری در راستای اجرایی کردن آیین نامه اجرایی 
بند ح تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 و بررسی 
و تصویب پروپوزال های منتخب در کمیته تخصصی پژوهش، 
مبادله تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با انجمن مهندسی 
معدن ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران، تصویب 9 پایان نامه 
تحصیالت تکمیلی تقاضا محور دریافتی از سامانه ساتع به ارزش 
3900 میلیون ریال، حمایت از 6 مورد همایش تخصصی و چاپ 
کتاب به ارزش 372 میلیون ریال و تامین اعتبار فرآیند حمایت 
از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی مرکز تحقیقات فرآوری مواد 
معدنی ایران به ارزش 5000 میلیون ریال را در کارنامه خود دارد.
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ملی  روز  به  فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  عامل  مدیر 
صنعت و معدن را تبریک گفت.

متن پیام تبریک به شرح زیر است:
به نقش و سهم ویژه ی صنایع معدنی در  با عنایت  بی شک 
ایجاد  و  صادرات  زایی،  اشتغال  ملی،  تولید  جهش  و  رونق 
به  نیل  اساسی  راه های  از  یکی  کشور،  برای  افزوده  ارزش 
در  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  و  چندبعدی  اقتصاد 
تجلی سیاست های اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به معدن و 

صنایع معدنی است.
 پرهیز از از خام فروشی، ایجاد بیش از هزار و 500 فرصت 
شغلی جدید در سال گذشته، اجرای ده ها طرح توسعه ای و 
ارتقا ظرفیت های تولید در بخش های مختلف به ویژه صنایع 
فوالدی و آلومینیومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و 
فلزی خلیخ فارس نشان از عزم راسخ و اراده ای جهادی برای 
دست یابی به چشم انداز برنامه های ششم توسعه، مبانی گام 
برای  زدایی  مانع  و  ها  و تحقق شعار پشتیبانی  انقالب  دوم 

ایجاد جهش تولید است و امیدواریم با افزایش ظرفیت ها و 
کشف پتانسیل های جدید بتوانیم در این راه ثابت قدم تر از 

گذشته گام برداریم.
اقتصادی کشور  به عنوان سربازی کوچک در جبهه ی  بنده 
فرا رسیدن روز ملی صنعت و معدن را به تمامی جانفشانان 
خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  کارکنان  ویژه  به  عرصه  این 
از  فارس تبریک عرض می کنم و امیدوارم ضمن بهره گیری 
ظرفیت های دولتی، شاهد بکارگیری هر چه بیشتر مشارکت 
چنین  نتیجه ی  تا  باشیم  حوزه  این  در  خصوصی  بخش 
اسالمی مان  عزیز  میهن  همه جانبه ی  توسعه ی   رویکردی 

باشد.
 
 

و من اهلل التوفیق
حسن خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس

پیام تبریک مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
به مناسبت روز ملی صنعت و معدن
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تقسیم 2130 ریال سود هر سهم در مجمع عمومی عادی کچاد صورت 
گرفت.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو با حضور بیش از85 درصد از سهامداران روز شنبه  12 تیر ماه 
سال 1400 در حالی در محل سالن تالش، برگزار شد.که به دلیل شرایط 
از سهامداران  امکان حضور بخشی  خاص شیوع ویروس کرونا و عدم 
حقیقی، مشروح جلسه مجمع همزمان از سایت های آپارات و کانال 

تلویزیون مجازی چادرملو به صورت زنده پخش گردید .
 در این جلسه پس از انتخاب آقای دکتر مدرس خیابانی نماینده شرکت 
سرمایه گذاری امید، بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان دکتر نادری 
نماینده شرکت توسعه معادن و فلزات و صبوری دیلمی نماینده شرکت 
سرمایه گذاری سپه ، خلیل زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و 
بازرس قانونی شرکت، مهندس ناصر تقی زاده  بعنوان دبیر مجمع و مدیر 
عامل شرکت،  گزارشی از عملکرد و برنامه های اجرایی شامل عملیات 
استخراج ، تولید و فروش محصوالت و طرح ها و برنامه های  سال جاری 
شرکت به اطالع حاضران رساند و تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب 

قرار گرفت.
1 -  در خصوص عملکرد هیأت مدیره،، صورتهای مالی تلفیقی گروه 
و شرکت اصلی مشتمل بر سود و زیان، صورت وضعیت مالی ، صورت 
تغییرات در حقوق مالکان ، صورت جریان های نقدی و یادداشتهای 
توضیحی پیوست آن برای  سال مالی منتهی به 1399/12/29 قرائت 
و مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره و بازرس قانونی و پس از 
بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه  به اتفاق آرا 
ضمن تائید عملکرد هیات مدیره ، صورتهای مالی و یادداشت های پیوست 

آن برای سال مالی منتهی به 1400/12/30 را تصویب نمود. 
2 - معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت مورد تائید و 

تنفیذ قرار گرفت 
3- در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به 1399/12/29 مقرر 
گردید از مبلغ  101 هزارو 454 میلیارد ریال کل سود شرکت در سال 

1399 ، به ازای هر سهم 2130 ریال  سود بین سهامداران توزیع گردد.

4 - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر  به عنوان حسابرس و بازرس 
اصلی  و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل 
برای سال مالی منتهی به 1400/12/30 انتخاب و قبولی سمت خود را 

اعالم نمود. تعیین حق الزحمه بازرسان به هیأت مدیره تفویض گردید.
5 - روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت  جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید 
6 - حق حضور و پاداش هیات مدیره تعیین شد.

7 - اعضای هیات مدیره با رعایت مفاد الیحه اصالحیه قانون تجارت و 
بر اساس رای گیری به عمل آمده به مدت 2 سال به این شرح انتخاب 
شدند . شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید- شرکت سرمایه گذاری 
سپه- شرکت سرمایه گذاری استان گیالن) عدالت( - شرکت سرمایه 

گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت فوالد مبارکه .
8 - مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه کارکنان 
شرکت اعالم نمود و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذیربط تقدیر به 
عمل آورد.بر اساس همین گزارش مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل 
چادرملو در سخنرانی آغازین این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد 
هیات مدیره در سال 1399 و کسب توفیقاِت فراتر از برنامه ، که آثار آن در 
صورتهای مالی ، گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت 
به طور مفصل برای سهامداران محترم تشریح گردیده است گفت : اعتقاد 
داریم ، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاستهای متخذه 
توسط هیات مدیره ، موجب شده است که این شرکت در سال 1399، 
چون گذشته نقش خود را در زمینه تأمین مواد اولیۀ صنایع فوالد ایفاء، و 
در جهت پیشبرِد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور گامهای مؤثری بردارد.

برنامه هاِی  اجرای   ، را  اقدامات سال گذشته شرکت  ترین  وی عمده 
نیروگاه  رسمی  افتتاح  برنامه،  از  فراتر   ، محصوالت  تولیِد  و  استخراج 
خورشیدی به ظرفیت 10 مگاوات، افتتاح خط سوم انتقال آب خلیج فارس 
به مجتمع صنعتی اردکان ، راه اندازی فاز 1 پروژه هات شارژ فوالدسازی، 
استفاده مناسب و بهینه مصارف انرژی )برق، آب و گاز( در مجتمع های 
معدنی و صنعتی شرکت، استفاده حداکثری ازظرفیت ساخت داخِل لوازم، 
تجهیزات و قطعات یدکِی مصرفی در مجتمع هاِی تولیدی، بنحویکه در 

تقسیم 2130 ریال سود هر سهم در مجمع عمومی عادی کچاد

افزایش272 درصدی سود خالص نسبت به سال 1398
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سال 1399بالغ بر1446 قلم قطعات و لوازم مصرفی جدید در بخش های 
استخراج ، کارخانه فرآوری ، گندله سازی ، احیاء مستقیم و فوالدسازی ، 
ساخت داخل شده و تا پایان سال 1399 بیش از 28 هزار قلم قطعات و 
لوازم یدکی، از منابِع داخلی تأمین و جایگزیِن قطعاِت مشابه ساخِت خارج 
گردیده است و از این رهگذر تنها در سال 1399 ، مبلغ 19 میلیون یورو 
صرفه جوئی ارزی حاصل گردیده که در مقایسه با سال 1398 (به مبلغ 

11.608 هزار یورو) ، بالغ بر 7392 هزاریورو افزایش داشته است.
وی افزود در سال گذشته 77  پروژه تحقیقاتی و پژوهشی در بهینه سازی 
و کاهش مصرف انرژی، افزایش تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله ، 
کمک به کنترل و کاهش آالینده های زیست محیطی ، کاهش زمان 
توقفات و هزینه های تعمیرات ، بومی سازی و ساخت داخل انجام یافته 

که  اثرات مثبتی داشته است. 
مدیر عامل چادرملو افزود: طی همین مدت  تفاهم نامه هائی با مراکز 
علمی و آزمایشگاهی شامل دانشگاه های یزد، اردکان ، میبد و پیام نور یزد 
با هدف پیوند زدن و ارتباط مستقیم تجربیات نخبگان صنعتی با ظرفیت 
های علمی و نخبگان دانشگاهی منعقد گردیده است، و عالوه بر تفاهم نامه 
های مزبور ، در سال 1399  تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان شرکت 
های معدنی و صنعتی چادرملو ، دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه اردکان منعقد 
و مرکز نوآوری ، تحقیق و توسعه چادرملو د ربرج فناوری و نوآوری دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر نیز تأسیس گردید .
وی تشکیل دوره های آموزشی برای  2710 نفر به میزان 28 هزارو 
615 نفر ساعت با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و برگزاری دوره 
های کارآموزی دانشجویان دانشگاههای کشور ، در گرایشـهای معدن 
، استـخراج ،فـرآوری ، مهندسی صنایع و شیمی، مهندسی مکانیک، 
مهندسی مواد و متالوژی در مجتمع های معدنی و صنعتی را از جمله 

برنامه های آموزشی شرکت عنوان کرد .
در سال 1399 ، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 44 هزار میلیاردریال به 
مبلغ 55.500 میلیارد ریال ثبت و برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه 
شرکت تا مبلغ 150.000 میلیارد ریال انجام و گزارش توجیهی آن تهیه 
و بمنظور بررسی و اظهارنظر و تأئید جهت بازرس قانونی شرکت ارسال 

گردیده است.
مدیر عامل چادرملو مجموع تولیدات سال 99 شرکت را 11میلیون و 468  
هزار تنکنسانتره سنگ آهـن ،339 هزارتن انواع سنگ آهن دانه بندی ، 
3میلیون و 731 هزار تن  گندله ، 1 میلیون و 603 هزار تن آهن اسفنجی  
و 1 میلیون و 26 هزار تن شمش فوالدی اعالم کرد و گفت :   این میزان 
تولید منجر به درآمد زایی بالغ بر 281 هزارو 514 میلیارد ریالی شرکت 

گردیده که نسبت به سال 1398 از 168 در رشد برخوردار بوده است .
عملکرد مالِی  ساِل 1399، در مقایسه با سال 1398 به شرح زیر به 

استحضار می رسد:
 عنوان

سال 1399
سال 1398 درصد افزایش )کاهش( سال 1399 نسبت به سال 1398

درآمدها 281.514 میلیارد ریال 105.097 میلیارد ریال 168
هزینه ها 110.581 میلیارد ریال 59.186 میلیارد ریال 87

سود خالص 170.933 میلیارد ریال 45.911 میلیارد ریال 272
سرمایه شرکت 55.500 میلیارد ریال 44.000 میلیارد ریال 26

سود هر سهم 3.080 ریال 1.043 ریال 195
مهندس تقی زاده با اشاره به  افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 44 هزار 

میلیاردریال به مبلغ 55.500 میلیارد ریال در سال 1399 و برنامه ریزی 
جهت افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ 150 هزار میلیارد ریال مهمترین طرح 
های د ردست اقدام شرکت را تداوم طرح اکتشافات عمومی و تفصیلی، 
تجهیز و بهره برداری از پهنۀ معدنی آنومالی D19 که تا پایان سال 1399 
مقدار 10843 مترحفاری آن انجام شده است - طرِح تکمیل احداِث 
کارخانه گندله سازی شماره 2 به ظرفیت 5 میلیون تن در سال - طرح 
احداث کارخانه مگامدول احیاء مستقیم شماره 2 با ظرفیت تولید سالیانه 
2.2 میلیون تن  آهن اسفنجی - مشارکت در شرکت صنایع معدنی عصر 
نوین بهاباد جهت اجرای طرح احداث کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره 
سنگ آهن به ظرفیت تولید سالیانه 4 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، 
با مشارکت شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان - طرح احداث زیرساخت 
های حمل و نقل ریلی با مشارکت  گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
-طرح احداث کارخانه تجهیزات معدنی و صنعتی در قالب  تفاهم نامه 
با شرکت ماشین سازی اراک - مشارکت در شرکت فوالد سترک پارس 
شرقی در منطقه آزاد چابهار جهت تولید 10 میلیون تن فوالد با 31 درصد 
سهم  - مشارکت در ایجاد شرکت جدید اکتشاف با  عنوان توسعه معادن 
و اکتشافات فلزیابان کویر با گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - مشارکت 
در تأسیس شرکت تأمین آب صنایع و معادن  به میزان  15 درصد سهام با 
هدف آغاز عملیات اجرای طرح خط دوم انتقال آب خلیج فارس به کرمان- 
خراسان جنوبی و رضوی - طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی  به ظرفیت 
500 مگاوات با مشارکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - اجرای طرح 
های اکتشافی و استخراج در معادن  جدید ، به منظور مشارکت در پروژه 
های اکتشاف و استخراج معادن جدید در منطقه و خارج از منطقه با 
هدف دسترسی به منابع معدنی پایدار -  مشارکت 30 درصدی در اجرای 
طرح احداث کارخانه مگامدول احیاء مستقیم )تولید آهن اسفنجی( به 
ظرفیت 1،2 میلیون تن- تأسیس شرکت جدید در منطقه اردکان یزد 
به منظور اجرای طرح احداث کارخانه نورد به ظرفیت 1میلیون تن ورق 
گرم - تأسیس شرکت جدید در استان خراسان رضوی به منظور اجرای 
طرح احداث کارخانه نورد به ظرفیت 1 میلیون تن ورق  گرم - طرح 
احداث 2 نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی در شهرستان بهاباد و شهرستان 
اردکان به ظرفیت کل 20 مگاوات - طرِح احداِث کارخانه فروآلیاژها به 
ظرفیت 50 هزار تن در سال شامل : کارخانه فروسیلیکو منگنز به ظرفیت 
تولید 20 هزار  تن، کارخانه فرومنگنز پرکربن به ظرفیت تولید 15هزار 
تن و کارخانه فروسیلیسیم به ظرفیت تولید 15 هزار تن- طرح احداث 
کارخانه آجر نسوز  با ظرفیت تولید سالیانه 50.000 تن انواع آجر و اجرام 
نسوز-طرح احداث کارخانه سرباره در مجتمع صنعتی به ظرفیت 100 
هزار تن در سال- احداث کارخانه باطله در مجتمع معدنی به ظرفیت 100 
هزارتن درسال- تأسیس شرکت ارزش آفرینان گروه چادرملو با سهامداری 
کلیه پرسنل فعال در مجموعه چادرملو - تأسیس شرکت جدید به منظور 
تولید 200 هزار عدد فیلترهای تصفیه کننده آب شیرین کن) ممبران( در 
سال واجراء و تکمیل عملیات باقیمانده طرح احداث کارخانه فوالدشرکت 
صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه به ظرفیت تولید سالیانه 600 هزار تن 
شمش فوالد- مشارکت در اجرای طرح تولید الکترود گرافیتی با ظرفیت 
30 هزارتن در سال - مشارکت در بهره برداری از معادن سنگ آهن 
استرالیا و احداث کارخانه های تولید کنسانتره به میزان 12/5 میلیون 
تن - مشارکت در شرکت صنایع معدنی نوظهور شاهرود جهت اجرای 
طرح کارخانه تولید کاغذ سنگی Stone paper به ظرفیت تولید سالیانه 

10 هزار تن عنوان کرد
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رصد اقتصادی در نشستی با جناب آقای سید حسین میرمعینی، 
عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به گفت وگو نشسته 
است. او در این گفت وگو به تاثیرات مخرب قاچاق بر تولیدات 
ایرانی و اشتغال سخن می گوید امحاء کاالهای قاچاق در راستای 

حفظ سالمت جامعه و کمک به رونق تولید داخلی است.
میرمعینی از امحاء 644 میلیارد ریال کاالی قاچاق در سه ماه 
نخست سال جاری خبر می دهد که در مقایسه با سه ماه نخست 

سال 99 از نظر ارزشی 173 درصد رشد داشته است.

1.با توجه به اینکه امحای کاالی قاچاق یکی از وظایف 
حاکمیتی سازمان اموال تملیکی است و ورود این قبیل 
کاالها به چرخه مصرف داخل کشور صدمه وارد کرده و 
منافع اقتصادی و اشتغال جوانان را تحت الشعاع قرار می 
دهد. انهدام کاالهای قاچاق چه تاثیری در بهبود فضای 
داشته  تحریم  شرایط  در  بخصوص  کشور  کار  و  کسب 

است؟ آمار امحاء سال 99 و آمار امحاء 3 ماهه سالجاری و 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را بفرمایید؟

بر اساس ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین 
مواد 42 و 43 قانون تاسیس سازمان، انهدام کاالهای قاچاق 
فاقد مجوزهای مصرف و همچنین کاالهایی که به تولید داخلی 

صدمه وارد می کند بر عهده سازمان اموال تملیکی قرار دارد.
بطور کلی پدیده شوم قاچاق بصورت مستقیم و غیر مستقیم 
بر تولید و اشتغال اثر منفی می گذارد بنابراین امحاء این قبیل 
کاالها در حالی رخ می دهد که نمونه مشابه داخلی آن موجود 
است. برخی از این اقالم نیز سالمت جامعه را با مخاطره روبرو 
می کند که شامل دارو و کاالهای سریع الفساد بوده و امکان 
عرضه آن در بازار داخلی از سوی دستگاه های مجوز دهنده 

وجود ندارد. 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سراسر کشور 
بیش از 390 میلیارد تومان کاال را در سال 1399 انهدام کرده 
است که در مقایسه با سال 1398 قریب به 210 درصد رشد 

در گفت وگوی اختصاصی با معاون بهره برداری سازمان جمع آوری اموال تملیکی مطرح شد؛

امحاء 664 میلیارد ریال کاالی قاچاق در سه ماه نخست سال جاری

سمیرا عسگری
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داشته است.
ماهه نخست سالجاری 644  این در شرایطی است که در 3 
میلیارد ریال کاال در راستای حفظ سالمت جامعه و کمک به 
رونق تولید داخلی امحاء شده است که در مقایسه با 3 ماهه 
نخست سال 99 معادل 173 درصد از لحاظ ریالی رشد داشته 

است.

2.عمده کاالهای انهدامی چه کاالهایی هستند؟
و  خوراکی  غذایی،  مواد  انواع  شامل  انهدامی  کاالهای  عمده 
الفساد( بوده که فاقد تاریخ و یا مجوزهای  آشامیدنی )سریع 
مصرف هستند و انواع لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد استاندارد، 

دارو، البسه مستعمل و ... در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

3. آیا فعالیت های سازمان اموال تملیکی فقط به امحای 
کاال محدود می شود؟ اگر تنها محدود به این اقدام نیست، 
در خصوص اقدامات دیگر سازمان در حوزه عمل به سایر 
حوزه های مسئولیت های اجتماعی و حمایت از واحد های 

تولید ضعیف و آسیب پذیر توضیحاتی ارائه دهید؟ 
سازمان اموال تملیکی تنها متولی تعیین تکلیف اموالی است 
که به انحاء مختلف به تملک دولت رسیده است. این سازمان 
در دو حوزه اموال منقول و غیر منقول )امالک و مستغالت( 

فعالیت دارد.
در بخش اموال منقول)قاچاق، متروکه، ضبطی( با توجه به صدور 
احکام قضایی و دریافت مجوزها از سوی سازمان ملی استاندارد 
سایر  و  وزارت صمت، جهاد کشاورزی  دارو،  و  غذا  و سازمان 

دستگاه ها، کاالها تعیین تکلیف می شوند.
سرنوشت اموال منقول به تملک رسیده سازمان به شرح زیر 

است:
 پس از صدور حکم قطعی قضایی و دریافت مجوزهای الزم 
کاال اگر مشابه داخلی نداشته باشد و به تولید ملی صدمه وارد 
ننماید در داخل کشور و در غیر این صورت به شرط صادرات 

فروخته خواهد شد.
 استرداد: کاالهایی هستند که به ظن قاچاق گرفته شده اما 
قاچاق آن ها اثبات نمی شود بنابراین سازمان اموال تملیکی 
بر حسب قانون بدون دریافت وجهی )هزینه های انبارداری و 

نگهداری کاال( آن را به صاحبانش باز می گرداند.
از  مصرف  مجوزهای  دریافت  امکان  که  کاالهایی   : امحاء   
سوی مراجع ذیصالح را ندارند مانند لوازم آرایشی و بهداشتی 
و کاالهای سریع الفساد. همچنین کاالهای ممنوعه )مشروبات 
الکلی( که ورود آنها به کشور با قوانین باال دستی از جمله قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و قانون امور گمرکی  و موازین شرعی 

مغایرت دارد منهدم می شوند.
 اعاده: تمام کاالهای متروکه که برابر ماده 33 قانون درخواست 
اعاده از سوی گمرک واصل شود به جهت حمایت از تولید برای 

طی تشریفات ترخیص مجددا به گمرک اعاده می گردد.

4. مشکالت پیش روی سازمان اموال تملیکی چیست و 
برای حل آنها چند کارگروه و در چه حوزه هایی تشکیل 

شده است؟ ) کارگروه ها از سایت استخراج شود(
یکی از مشکالت نظام آماری کشور، چالش دیتا و اطالعات و 
اتصال سامانه دستگاه های اجرایی به یکدیکر است که تحقق 
کامل این موضوع می تواند تعیین تکلیف کاالهای رسوبی و 
جاری سازمان را سرعت ببخشد، از طرفی این سازمان با توجه 
به سطح وظایف و پراکندگی در سراسر کشور با مشکالت عدیده 
ای از جمله عدم همخوانی نیروی انسانی متخصص و ساختار 
سازمانی روبرو است که برای مرتفع کردن آن گام های مثبتی 

برداشته شده است.
 با همه این اوصاف و نظر به مطالبات دستگاه قضا و وزیر اقتصاد 
اقدام جهادی بمنظور تسریع در صدور احکام پرونده اموال و نیز 
ساماندهی انبارهای در دستور کار قرار گرفته است. همچنین 
سازمانی  تعالی  و  اهداف  پیشبرد  برای  متنوعی  کارگروه های 
تشکیل شده است که از جمله آن ها می توان به کارگروه های 

زیر اشاره کرد
 تشکیل کارگروه ویژه تعیین تکلیف کاالهای متروکه با هدف 
رسیدگی سریع به پرونده های متروکه رسوب شده در گمرکات 

برای حمایت از تولید و حفظ چرخه بنگاه های اقتصادی 
 تشکیل کارگروه نظارت بر استقرار و توسعه سامانه جامع 

اموال تملیکی 
 کارگروه شورای راهبری امور اجرایی و رفاهی

 تشکیل شورای پژوهشی
خودرو،  کاال،  تخلیه  کارگروه  اندازی  راه  برای  اقدام   

موتورسیکلت و ساماندهی انبارهای سازمان
 تشکیل کارگروه تشکیل پرونده و صدور قبض انبار با هدف 
افزایش دقت و سرعت در تشکیل پرونده و صدور بهنگام قبض 

انبار
 کارگروه پیگیری مصوبات مجمع سازمان با هدف نظارت بر 

اجرای دقیق و اثربخش مصوبات انجام شده است
 کارگروه رسیدگی به گزارش های سازمان حسابرسی

 کارگروه بررسی و بازنگری تفاهم نامه های سازمان با سایر 
دستگاه ها

 کارگروه توسعه و تکمیل سامانه های سازمان که یکی از 
اهداف آن باز طراحی سایت و دسترسی آسان به اطالعات برای 

عموم جامعه است.
 کارگروه پایش، ساماندهی و تحول نیروی انسانی

ایجاد و تقویت  با هدف   کارگروه جبران خدمات کارکنان 
انگیزه در میان کارکنان

 کارگروه جانمایی و آراستگی محیط سازمانی

در  کاالها  رسوب  میزان  گذشته  های  ماه  طی  آیا   -5
داشته  کاهش  کشور  سراسر  تملیکی  اموال  انبارهای 

است؟ به چه میزان )درصد(؟
رشد  مبین  جاری  سال  نخست  ماهه  سه  آمارهای  تمامی 
چشمگیر تعیین تکلیف کاال در همه عرصه های فروش، انهدام، 
استرداد و اعاده می باشد به نحوی که به طور میانگین حدود 
ابتدایی سال 1399  ماهه  به سه  نسبت  را  300 درصد رشد 
شاهد هستیم که جزء دستاوردهای سازمان محسوب می شود.
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 " در راستاي سیاست هاي سازمان ایمیدرو و استراتژي هاي خود و با در 
نظر گرفتن وضعیت صنعت و سایر عوامل تاثیرگذار در اقتصاد کشور، 
نسبت به تدوین برنامه هاي عملیاتي خود به صورت ساالنه اقدام مي کند. 
شرکت تهیه و تولید مواد معدني ایران به عنوان بازوي اجرایي ایمیدرو، 
با هدف تبدیل شدن به یک شرکت مرجع و نوآور، تهیه و تولید انواع 
مواد معدني را از طریق اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني بر 
عهده دارد که یک وظیفه استراتژیک در تامین مواد اولیه معدني کشور 
محسوب مي شود و در سال هاي اخیر و با برنامه ریزي مدون حداکثر 
استفاده از توان بخش خصوصي در دستور کار قرار گرفته و فرصت هاي 
شده  فراهم  شرکت  این  فعالیت  حوزه هاي  تمام  در  سرمایه گذاري 
است.  بر این اساس جایگاه شرکت تهیه و تولید مواد معدني ایران 
در زنجیره تولید صنایع معدني کشور بسیار حائز اهمیت بوده و به 
عنوان بازوي اجرایي ایمیدرو و اختیارات قانوني که در بدو تاسیس این 
سازمان توسعه اي مد نظر قرارگرفته شده است و رفع برخي موانع و 
محدودیت هاي ایجاد شده طي سال هاي اخیر، مي تواند تاثیر ارزشمندي 

در این وضعیت داشته باشد. 
فعالیت هاي  گسترش  از  حمایت  توان  مي  که  است  حالي  در  این 
اکتشافي، مشارکت بخش خصوصي در توسعه طرح هاي معدني، تامین 
زیرساخت ها درخصوص واحدهاي مرتبط براي ترغیب به مشارکت 
بنگاه هاي کوچک در معادن و صنایع معدني، انتقال تکنولوژي مناسب و 
به روز براي معادن کشور و فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاري هاي داخلي 

و خارجي در معادن کشور را از جمله برنامهها و اقدامات موثر در رفع 
موانع تولید در شرکت تهیه و تولید مواد معدني ایران برشمرد.

استفاده از توان بخش خصوصي همچنان از رویکردهاي اصلي شرکت 
تهیه و تولید مواد معدني ایران است و در سال هاي اخیر با واگذاري 
یا برون سپاري فعالیت ها توانسته هزینه ها را کاهش دهد، ضمن آن که 
عمده دالیل افزایش تولید به واسطه افزایش حجم سرمایه گذاري و 

اصالح خطوط تولید بوده است.
در همین حال طرح احیاء، فعال سازي و توسعه معادن کوچک مقیاس 
با هدف فعال سازي معادن کشور است که در راستاي افزایش تولید و 
اشتغال بویژه در مناطق محروم با محوریت توسعه و حمایت از اکتشاف 
و بهره برداري از ظرفیت معادن غیرفعال و قابل توسعه در کشور با 
استفاده از توان سرمایه بخش خصوصي در دستور کار این شرکت بزرگ 

قرار دارد.
از سوي دیگر آمایش جامع از معادن کوچک مقیاس کشور به تفکیک 
استاني، فراهم شدن بستر هم افزایي و همسویي مسووالن و مدیران 
در ارگان ها و نهادهاي دولتي در سطوح مختلف ، ایجاد شفافیت و 
برابر  فرصت  ایجاد  منظور  به  تمامي فعالیت ها  گسترده  اطالع رساني 
براي تمامي  بنگاه هاي تولیدي بخش معدن، ایجاد زیرساخت مناسب 
و اطالع رساني براي فرهنگ سازي و نحوه پذیرش و مراجعه ذي نفعان 
و رسیدگي به درخواست ها از جمله اقدامات صورت گرفته طرح احیا ، 

فعال سازي و توسعه معادن کوچک مقیاس برشمرده مي شوند. 

در راستاي توسعه عملیاتي برنامه ها ي ایمپاسکو صورت مي گیرد؛

سرمایه گذاري  8 هزار میلیارد ریالي در سال 1400
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همچنین فراهم شدن زمینه جذب سرمایه بخش خصوصي و سهیم 
شدن بیش از پیش این بخش در حوزه معدن و صنایع معدني، ایجاد 
فرصت مناسب براي توسعه استارت آپ ها و شرکت هاي دانش بنیان 
به منظور معرفي نوآوري و تکنولوژي هاي نوین در حوزه معدن و صنایع 
معدني، ایجاد فرصت تامین سرمایه مورد نیاز براي معادني که امکان 
تسهیالت بانکي به دلیل بوروکراسي اداري برایشان میسر نمي شود، 
امکان استفاده از فرصت توسعه براي احیاي معادن در مناطق کمتر 
توسعه یافته، شناسایي فرصت هاي کوچک معدني براي سرمایه گذاران 
بمنظور توسعه و ایجاد اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و 
ایجاد و افزایش ارزش افزوده مواد معدني و توسعه شبکه هاي تخصصي 
معدن آخرین اقدامات صورت گرفته طرح احیا، فعال سازي و توسعه 
در سال 1400 برنامه هایي  معادن کوچک مقیاس است."ایمپاسکو" 
در بخش هاي مختلف از جمله اکتشاف، تولید مواد معدني و جذب 

سرمایه گذار در طرح ها و پروژه هاي خود تدوین کرده است.
با توجه به پیشران بودن بخش اکتشاف در توسعه معدن و صنایع 
معدني کشور و ایجاد توسعه پایدار، 80 هزار متر حفاري در بخش 
هاي سنگ آهن، زغال سنگ و پلي متال، 15 هزار کیلومترمربع تهیه 
نقشه هاي زمین شناسي از جمله  اهم برنامه هاي اکتشافي ایمپاسکو 
در سال 1400 است به گونه اي که دریافت 36 فقره پروانه اکتشاف را 
میتوان از دیگر برنامه هاي سال 1400 شرکت تهیه و تولید مواد معدني 

ایران برشمرد.
همچنین ایمپاسکو در بخش تولید مواد معدني، بیش از 1/7میلیون 
تن محصول و نیز واگذاري راهبري معدن و طرح به بخش خصوصي 
را در دستور کار خود دارد. همچنین چندین طرح توسعه اي در نقاط 
از  تولید کاغذ  از جمله معدن طالي هیرد، کارخانه  مختلف کشور 
کربنات کلسیم، راه اندازي معدن طالي دره اشکي، احداث واحد تولید 

40 هزار تني نفلین سینیت و ... در سال 1400 به بهره برداري خواهد 
رسید. بر اساس این گزارش، بهرهبرداري از این پروژهها سرمایهگذاري 
بیش از 8 هزار میلیارد ریال را براي شرکت تهیه و تولید مواد معدني 
ایران در سال 1400 به همراه داشته است. یادآور مي شود ، احداث راه 
دسترسي معدن سرب  نخلک در استان اصفهان، احداث کارخانه هاي 
تولید کود فسفاته با ظرفیت 6000 و 20000 تن، احداث واحد تولید 
سیلیکو متال در مجتمع فروکروم جغتاي و پروژه ساخت کارگاه تصفیه 
شمش )اتاق طال( از جمله دیگر طرحهایي است که از سوي ایمپاسکو 
در سال 1400 قابل بهرهبرداري است.  بر اساس این گزارش با بهره 
برداري از طرحهاي ذکر شده، شاهد اشتغال مستقیم 520 نفر و اشتغال 

غیر مستقیم 1132 نفر خواهیم بود. 
هدف از بهره برداري طرح هاي ذکر شده تولید کاغذ، تولید کنسانتره 
نفلین سینیت، تولید کود فسفاته، تولید سیلیکو متال و نیز تولید شمش 
طال است.ایمپاسکو به دنبال برنامه 67 هزار مترحفاري شرکت در سال 
گذشته توانست به میزان 117 درصد حفاري اکتشافي ) 77 هزار متر( 

را در پایان سال 99 محقق کند. 
بیشترین میزان حفاري اکتشافي توسط شرکت تهیه و تولید مواد 
معدني ایران در سال گذشته مربوط به استان سیستان و بلوچستان 
است که انجام بیش از 38 هزار متر حفاري اکتشافي در این استان 
مناطق  در  تولید  افزایش  و  اشتغال  توسعه  به  دولت  توجه  از  نشان 
کمترتوسعه یافته دارد.احیاء، فعال سازي و توسعه 253 معدن ،  اقدام 
به منظور صدور جواز تاسیس و افزایش ظرفیت و تامین مواد اولیه براي 
15 واحد فرآوري از اهم اقدامات اجرایي انجام شده در سال 99 بود. 
مجموع دستاوردهاي کمي  طرح یادشده از ابتدا تاکنون شامل شناسایي 
و اولویت بندي 3120 معدن، انجام اقدام کلینیکي روي 1463 معدن و 

احیاء، فعال سازي و توسعه 399 معدن بوده است.
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 مرور کارنامه درخشان سایپا در روز صنعت و معدن 
 تولد سایپاي نوین در سال های سخت تحریم و کرونا

سیدجواد  که  بود  )10تیرماه(  روز  همین  در  گذشته  سال 
سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پیام روز ملی 
صنعت و معدن تاکید کرد که در سایه همت و تالش همه 
ادامه  اي  توسعه  حرکت  به  تولید،  بخش  در  خود  همکاران 
خواهیم داد و امیدواریم در راه شکوفایی اقتصاد کشور و قطع 

وابستگی به خارج، سهم خود را ایفا کنیم.
گروه  کارنامه  و  است  گذشته  ها  گفته  این  از  یکسال  حال 
خودروسازي سایپا نشان مي دهد که در تمام این روزها مسیر 
 توسعه طي شده و این مجموعه به "سایپاي نوین" تبدیل شده است.
ها واسطه  آفرینی  نقش  از  جلوگیری  و  عرضه   افزایش 
ماهه  سه  در  دهیم،  قرار  مبنا  را  ارقام  و  اعداد  بخواهیم  اگر 
به  خودرو  دستگاه   412 و  هزار   108 جاري  سال  نخست 
مشتریان تحویل داده شد، این در حالي است که سال گذشته 

این عدد 96 هزار و 970 دستگاه خودرو بود. 
فوق  فروش  هاي  طرح  اجراي  و  خودرو  تولید  افزایش 
که  بود  هاي  اتفاق  دیگر  از  هم  فروش  پیش  و  العاده 
تیرماه   10-1399 سایپا)10تیرماه  صنعتي  یکسال  در 
به  عمل  با  مجموعه  این  شد.  دنبال  موفقیت  با   )1400
و  کند  خودرو  بازار  وارد  را  آرامش  توانست  خود،  تعهدات 
شوند. بازار،  آفرینان  نقش  ها  واسطه  و  دالالن  ندهد   اجازه 

بسیار  دستاورهاي  سایپا  خودروسازي  گروه  مدت  این  در 
گونه  به  است  داشته  خودروها  تحویل  امر  در  هم  خوبي 
تمام  به  و  روز  به  تیبا2  خودروي  تحویل  اکنون  که  اي 
موفقیت  این  حال  است.  شده  عمل  گذشته  سال  تعهدات 
جهت  به  گذشته  هاي  سال  که  آمده  دست  به  شرایطي  در 
 تحریم، امکان عمل به تعهدات در موعد مقرر وجود نداشت. 
به  سایپا  خودروسازي  گروه  که  دهد  مي  نشان  موضوع  این 
رغم فشارهاي ظالمانه تحریم و شیوع ویروس کرونا که تمام 
واحدهاي تولیدي و صنعتي را تحت الشعاع قرار داد، توانست 

در حوزه تولید خودرو فعالیت هاي بزرگي انجام دهد.

شاهین، نماد تحول در صنعت خودرو ایران
از دیگر فعالیت هاي که از تیر1399 تا تیرماه 1400 در مجموعه 
به عنوان  تولید و عرضه خودروي شاهین  انجام شده،  سایپا 
نماد تحول در صنعت خودرو ایران به ویژه گروه خودروسازی 
سایپا است. تحویل این خودرو ایمن و باکیفیت که براساس 
استانداردهای جهانی تولید شده، به مشتریان از اسفندماه سال 
 گذشته آغاز شد و مورد استقبال وسیع مردم نیز قرار گرفت. 
دنبال  با جدیت  یکساله  دوره  این  در  که  محورهاي  دیگر  از 
اجراي  برد،  بهره  نیز  آن  دستاوردهای  از  نیز  شاهین  و  شد 
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طرح نهضت تعمیق ساخت داخل بود. این موضوع با سه هدف 
اصلي صورت گرفت که اولین آن به حداقل رساندن وابستگي 
صنعت  ارزبري  کاهش  آن  دومین  خارجي،  هاي  شرکت  به 
خودرو  و سومین هدف باور و توجه به سازندگان داخلي بود. 
بر این اساس در این مدت 128  پروژه/قطعه مرتبط با قطعات 
پیشرفته خودرویی با تکیه بر ظرفیت های داخلی تعریف شد 
انبوه رسید. حرکت  تولید  به  که 56 پروژه آن محقق شد و 
ارزی )ساالنه(  این راستا 153 میلیون دالر صرفه جویی  در 
و  ارزی در خرید تجهیزات  یورو صرفه جویی  میلیون  و 43 
تاکید  باید  بدین جهت  داشت.  تولید  یدکی خطوط  قطعات 
متوسط  داخل  ساخت  تعمیق  نهضت  طرح  اجراي  که  کرد 
ارزبري خودرو را به حدود 1505 یورو )مواد اولیه 550 یورو، 
قطعات الکترونیکی 446 یورو و خودروسازان و قطعه سازان 
509 یورو( رساند؛ با ادامه این روند، ارز مورد نیاز براي تولید 
 خودرو در سال هاي متوالي کاهش قابل توجهي خواهد یافت. 
 سایپای نوین در همکاری با دانش بنیان ها و صنایع دفاعی
به  سایپا  خودروسازي  گروه  که  هاي  موفقیت  از  بخشي 
شرکت های  با  مشترک  همکاري  حاصل  یافته  دست  آن 
وزارت  مانند  نهادها  سایر  و  دانشگاهی  مراکز  دانش بنیان، 
شرکت   26 با  سایپا  مجموعه  حاضر  حال  در  است.  دفاع 
مي  همکاري  قطعات  داخل  ساخت  در  همکار  بنیان  دانش 
با  قطعات  سازی  بومی  مشترک  پروژه   60 طرفي  از  و  کند 
نیروی  دفاع،  صنایع  )سازمان  مسلح  نیروهای  همکاری 
است.  شده  تعریف  ارتش(  هوایی  نیروی  و  سپاه  فضا  و   هوا 
گروه خودروسازي سایپا با همکاري هاي مشترک و تخصصي 
به 5 هدف  است، مي خواهد در سال 1404  آغاز کرده  که 
برسد؛ اهداف 5گانه ترسیم شده که در قالب چشم انداز آمده 
 18 عرضه  سال،  در  خودرو  دستگاه  میلیون   1 تولید  شامل 
محصول جدید به بازار و توسعه خانواده موتور جدید )شامل 
یک خودرو برقی(، صادرات 156 هزار دستگاه در سال با هدف 
موازنه ارزی، ساخت داخل قطعات )متوسط ارزبری هر خودرو 
 1250 دالر(و سطح کیفی  خودروها با IQS کمتراز 200 است.
در این میان براي تحقق اهداف یاد شده 6 اقدام کلیدي مدنظر 
قرار گرفته است که مهم ترین آنها سیستم یکپارچه عملیات، 
مدیریت خرید و تامین یکپارچه، سیستم یکپارچه طراحی و 
توسعه محصول، افزایش عمق ساخت داخل در محصوالت با 

برند داخلی و نیروی انسانی بهره ور است. 

آریا و اطلس از راه می رسند
در این میان در روز صنعت سال 1400 باید چند خبر خوش 
خودرویي هم داد؛ در نیمه دوم سال جاري شاهد ورود خودروهاي 
سواري آریا و اطلس به بازار خواهیم بود، خودروهاي که سال 
گذشته از آنها رونمایي شد و طبق وعده داده شده امسال در ماه 
 آبان پروژه آریا و بهمن ماه پروژه خودروي اطلس به پایان مي رسد.
از سوي نیمه دوم سال آینده، پروژه خودروي برقي ارایه مي 
شود که با این اتفاق قطعا صنعت خودرو وارد عرصه جدیدي 
تالشي  و  داخلي  خودروهاي  به  نسبت  ملي  باور  و  شود  مي 
قابل  دهند،  انجام مي  کارگران خودروسازي  و  مهندسان  که 

خودروسازي  گروه  که  دیگري  نکته  بود.   خواهد  تر  لمس 
هاي  سال  طي  و  دارد  تاکید  و  اصرار  آن  تحقق  بر  سایپا 
کنار  با  سایپا  مجموعه  است.  صادرات  کرده،  دنبال  اخیر  
محصوالت  طراحي  تولید،  خط  از  پراید  خودروي  گذاشتن 
محصوالت  سبد  به  بخشي  تنوع  همچنین  و  روز  به  جدیدو 
است. منطقه  کشورهاي  بازار  به  رسیدن  دنبال  به   خود، 
 بدین جهت مجموعه سایپا براي افزایش صادرات محصوالت، 
براي  تجاري  شرکاي  جذب  و  شناسایي  خدمات،  و  قطعات 
سبد  توسعه  هدف،  بازارهاي  در  تولید  و  محصوالت  صادرات 
قطعات آپشن جهت خودروهاي صادراتي و توسعه پیمان های 
است. کرده  ریزي  برنامه  توسعه صادرات،   ای جهت   منطقه 
هدف گذاري صادراتي که سایپا براي سال جاري دارد، صادرات 
10 هزار خودرو است و در این راستا ارزش صادرات خودرو، 
قطعات منفصله و خدمات 6075 میلیون دالر پیش بیني شده 
اي  توسعه  هاي  فعالیت  و  توسعه محصول  به  توجه  با  است. 
که شکل گرفته است، صادرات خودرو و قطعه  به کشورهاي 

منطقه امکانپذیر است.

روند رو به بهبودی که ادامه دارد
سال  دو  که  دهد  می  نشان  سایپا  خودروسازي  کاري  پرونده 
موفقیت آمیز را پشت سر گذاشته اما به موفقیت های کنونی 
بهبود  به  رو  روند  که  خواهد  می  توان  تمام  با  و  نکرده  اکتفا 
خود را ادامه دهد. یکي از کارهاي که در این مدت انجام شد، 
و  سایپا  خودروسازي  گروه  بین  داوري  نامه  موافقت  امضاي 
کل  دادگستري  جرم  وقوع  از  پیشگیري  و  اجتماعي  معاونت 
اختالف  حل  و  داوري  اتاق  اساس  این  بر  بود.  تهران،  استان 
تا  شد  تشکیل  احتمالي  اعتراض  و  دعاوي  به  رسیدگي  براي 
 تفاهم و توافق با مشتریان جایگزین رسیدگي هاي قضائي شود.
از سوی دیگر، سایپایی که از تولید پراید به طراحی و عرضه شاهین 
رسیده، با امضای تفاهم نامه سودای تولید خودروهای متصل و 
هوشمند را در سر دارد و برای تحقق آن با بزرگترین اپراتور تلفن 
هماره کشور تفاهم نامه همکاری امضا کرده و قصد دارد در سه 
 سال آینده یک میلیون خودرو با این فناوری را تولید و عرضه کند. 

به نظر می رسد تازه اول کار سایپای نوین است....



د بین المللصـر شماره چهارم    تیر 321400



د 33بین المللصـر شماره چهارم    تیر 1400



د بین المللصـر شماره چهارم    تیر 341400


