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ویژه نامه هرمزگان

در این شماره می خوانید
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14 فوریه 2021/ سال نوزدهم/شماره5109 /8 صفحه / ضمیمه رایگان

رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد

 طرح های نوآورانه
 افزایش ضریب نفوذ بیمه را 

به دنبال دارد

مدیر عامل صبا فوالد خلیج فارس خبر داد
ثبت رکوردهای تاریخی فروش 
و تولید در صبا فوالد خلیج فارس

با حضور وزیر آموزش و پرورش:
عملیات احداث بزرگترین شهرک 

آموزشی کشور در بندرعباس آغاز شد

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان خبر داد
 آمادگی هرمزگان 

 برای برگزاری انتخابات مجمع 
شرکت سرمایه گذاري سهام عدالت

 کارنامه  ایزوایکو عزت و افتخار ایران است

اعتماد و توجه به نیروهای داخلی، کشور را به پیش می برد

مدیر کل اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان هرمزگان: 

 فوالد هرمزگان نماد فرهنگ کار است
 صفحه 6 

 صفحه 8 

 صفحه 3 

 صفحه 6 

پیشرفت 40 درصدی طرح ارتقای کیفیت محصوالت سنگین شرکت نفت بندرعباس 
 مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس خبر داد 

مهین حیدری- همزمان با دهمین روز از دهه مبارک 
فجر و با حضور معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، 
معدن وتجارت و اســتاندار هرمزگان، بهره 
برداری از سه طرح شرکت آلومینیوم المهدی 
هرمزگان با سرمایه گذاری 245 میلیارد ریال 

آغازشد.

z افتتـــاح طرح سیستـم اسکادای تجهیـزات 
پست های برق

با بهــره بــرداری از این طرح اتصــال به مراکز 
دیسپاچینگ ملی و منطقه ای از دو مسیر مجزا میسر 
و  تجهیزات پست های برق مجتمع در سطوح ولتاژی 
230 .132 .20 .6.6 و 0.4کیلوولت قابل کنترل است.

سیستم اســکادای تجهیزات پست برق شرکت 
آلومینیوم المهدی با بیش از هفت هزار و 500نقطه 
داده به منظور کنترل و پایش دقیق و برخی تجهیزات 
این پســت در سطوح ولتاژ مختلف، امکان رؤیت و 
کنترل کامل تجهیزات تا سطح دیسپاچینگ ملی و 

منطقه ای فراهم کرده است.
بــرآورد اجــرای طــرح در حال حاضــر حدود 
400میلیارد ریال بوده که با مبلغ 38میلیارد ریال 

به انجام رسیده است.

z راه اندازی کوره 66 تن شماره 3 آلومینیوم
المهدی 

راه اندازی این طرح موجب خواهد شد تا ظرفیت 
نگهداری مذاب در کارگاه ریخته گری افزایش پیدا 

کند که منجر به ایجاد ظرفیت آلیاژسازی و افزایش 
تولید شمش های 50پوندی خواهد شد.

ظرفیــت این پــروژه تولید 23هــزار و 760 تن 
شمس آلومینیوم در ســال است و برای راه اندازی 
این پروژه 67میلیارد سرمایه گذاری ریالی و بیش 
از 16.5میلیون یورو ســرمایه گذاری ارزی صورت 

گرفته است.

zراه اندازی فایر 4 کارخانه پخت آند
همچنین طرح  فایر چهار کارخانه پخت آند شرکت 

الومینیوم المهدی هرمزگان نیز راه اندازی شد. 
با راه انــدازی این طرح، المهدی قادر خواهد بود 
سالیانه 36هزار تن آند 18D تولید کند. این طرح در 
مساحت بیش از پنج هزار متربع با 40میلیارد ریال 

سرمایه گذاری اجرایی شده است.

z برنامه  وزارت صمت برای سرمایه گذاری
200هزار میلیاردی شرکت های بزرگ

ســعید زرندی معاون طرح  وبرنامه وزیر صمت 
نیز در حاشــیه افتتاح این پروژه ها گفت: با افتتاح 

سیستم اسکادای، تغییراتی در حوزه توسعه تکنولوژی 
به ویژه در سیستم جمع آوری داده ها که در این نوع 
تکنولوژی وابستگی به کشورهای خارجی داشتیم و 
با اقدام خوبی که توسط متخصصان داخلی انجام شده 
و استفاده از ظرفیت های دانشی شرکت های ایرانی، 

بومی سازی شده است.
وی گفت: ظرفیت تولید 700هزار تن آلومینیوم 
در کشــور ایجاد شده و امید داریم امسال به تولید 
400هزار تن آلومینیوم در کشور برسیم که شرکت 
آلومینیوم المهدی تا پایان ســال جاری نزدیک به 

150هزار تن تولید خواهد داشت .
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه 
توسعه کشور مبتنی بر شرکت های بزرگ در دستور 
کار وزارت صمت قرار دارد، از شناسایی و رتبه بندی 
شرکت های بزرگ در سطج کشور خبر داد و گفت: 
از این شرکت ها درخواست شده که با سرمایه گذاری 
به کمک اقتصاد ایران بیایندو در گام نخست، 100 
شرکت بزرگ شناسایی شده که آلومینیوم المهدی 
جزو جامعه هدف ماست و موضوعات سرمایه گذاری 
را با کمک این شرکت های بزرگ بررسی می کنیم.

وی بیــان کرد: اســتان هرمــزگان را با کمک 
شــرکت های بزرگی که در حال شکل گیری است 
می توان متحول کرد و در مجموع کل اقتصاد ایران 

را می توان متناسب با این نگاه جدید تعریف کرد.
زرنــدی تصریح کــرد: در گام اول 2هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری برای هر یک از این شرکت ها 
در نظر گرفته شده که بسیاری از آن ها شاید ده ها 
برابر ظرفیت سرمایه گذاری داشته باشند و امادگی 
این وجود دارد کــه 200هزار میلیارد تومان پروژه  
جدید توســط شــرکت های بزرگ اجرا شود و به 
عنوان پیشران توسعه کشورعمل کنند. دکتر همتی 
اســتاندار هرمزگان نیز در حاشــیه بهره برداری از 
طرح های شرکت آلومینیوم المهدی، گفت: امیدواریم 
با روند فعلی و نشاطی که در صنایع بزرگ هرمزگان 
وجود دارد و اســتقبال خوب سرمایه گذاران بزرگ 
با توجه به دسترســی به منابع انرژی و فراهم بودن 
بستر مطلوب صادرات و همچنین واردات مواد اولیه، 
پیشرفت روز افزون هرمزگان رقم بخورد. وی گفت: 
واحدهای جدیدی که قصد سرمایه گذاری در استان 
دارند، با رویکرد صادرات محور در هرمزگان ایجاد و 
حمایت می شود. دستیابی به آب های بین المللی 
به منظور صدور محصول تولیدی و تامین سریع مواد 
اولیه،  استفاده از مزایای گمرگی منطقه ویژ صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس، امکان استفاده از خطوط 
سراسری راه آهن ، فرودگاه و راه های اصلی زمینی 
و قرار گرفتن در مجاورت نیروگاه بندرعباس از جمله 

مزیت های نسبی این شرکت است.

با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار هرمزگان؛

بهره برداری از سه طرح شرکت آلومینیوم المهدی آغاز شد

در سومین همایش تخصصی فرصت های سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی عنوان شد

قشم آماده تبدیل شدن به هاب جدید انرژی کشور
ســعید بزرگی، مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس از 
رکورد پایداری تولید در این شــرکت خبر داد و گفت: 
در شــش ماه دوم مالی سال 99 این مجموعه توانسته 
است با پایدارسازی تولید و افزایش میزان تاب آوری در 
شرکت، وضعیت تداوم تولید را به شکلی بهبود ببخشد 
که خوشبختانه طی شش ماه گذشته تا به امروز، شرکت 

توقف خارج از کنترل نداشته است.

عملیات احداث بزرگترین شــهرک آموزشی کشور با 
حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی 
 مدارس کشور در شهرک پیامبر اعظم)ص( بندرعباس 

آغاز شد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان 
از آمادگی استان برای برگزاری انتخابات مجمع شرکت 

سرمایه گذاري سهام عدالت خبر داد.
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 نماینده ولی فقیه و امام  جمعه بندرعباس 
 در دیدار با وزیر آموزش و پرورش:

 آموزش و پرورش در تبیین بیانیه گام دوم 
وظیفه سنگینی دارد

نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام  جمعه بندرعباس، گفت: 
آموزش و پرورش در تبیین بیانیه گام دوم وظیفه سنگینی دارد 

چرا که این مجموعه رکن اصلی توسعه در جامعه است.
 به گزارش دنیای اقتصاد  در هرمزگان، حجت االسالم و المسلمین 
محمد عبادی زاده در دیدار با وزیر آموزش و پرورش افزود: از آنجایی که 
آموزش و پرورش رکن و پایه تعیلم و تربیت است، در تبیین بیانیه گام 
دوم وظیفه سنگینی دارد که می تواند با تکیه بر ظرفیت های خود از 
جمله نیروی انسانی تربیت شده، گام هایی بلندی را در این بخش بردارد.
 وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش در الیه های اجرایی و عملیاتی 
برنامه های خود می تواند در شــتاب بخشی به برنامه ها برای گام دوم 
انقالب تاثیر مضاعفی داشــته باشــد که قطعا این ظرفیت در تحقق 
اهداف بیانیه نقش محوری دارد. به گفته حجت االسالم  والمسلمین 
عبــادی زاده، نقش نهاد تعلیم و تربیت در تقویت بنیه علمی و دینی 
جوانان و نوجوانان بســیار خطیر است و آموزش و پرورش مهمترین 
رکن در توسعه در دستیابی کشور به عزت و پیشرفت است. امام جمعه 
شهرستان بندرعباس با اشاره به جایگاه تعلیم و تربیت در استان هرمزگان، 
بیان داشت: هرمزگان نیازمند نگاه ویژه وزارت آموزش و پرورش در رفع 
مشکالت خصوصا در مناطق کمتر برخوردار است. وی اضافه کرد: با توجه 
به مرزی بودن استان و شرایط خاص آن و ریشه دار بودن محرومیت ها 
در مناطق مختلف، نیازمند عزم ملی در پایان بخشی به این مشکالت 
خصوصا در مقوله عدالت آموزشی هستیم چرا که مردم شریف استان 
دین خود را در همه صحنه ها به نظام و انقالب ادا کرده اند. نماینده ولی 
فقیه در استان هرمزگان با تاکید اینکه حمایت ملی از آموزش و پرورش 
هرمزگان می تواند به رشد و ارتقا جایگاه استان کمک نماید، اظهار کرد: 
خوشبختانه آموزش و پرورش هرمزگان پویا و برنامه محور است و شاهد 
پیشرفت های علمی و پژوهشی فراوانی از سوی این مجموعه در سال های 
اخیر هستیم. عبادی زاده در پایان اظهار امیدواری کرد آموزش و پرورش 
هرمزگان با برخورداری از مدیر و مجموعه فعال بتواند منشا خدمات روز 

افزون برای مردم و دانش آموزان استان باشد.

افزایش دوبرابری تولید شمش در آلومینیوم المهدی بندرعباسخبر
حمید مهتدی مدیرعامل شرکت آلومینیوم 
المهدی نیز گفت: سال گذشته حدود 88 
بندرعباس  آلومینیوم در  هزار تن شمش 
تولید شده که تا پایان امسال پیش بینی 

می شود به بیش از 180 هزار تن برسد.

وی بیان کرد: تعمیر و راه اندازی دیگ های الکترولیز کارخانه به 
همت متخصصان بومی و انجام تعمیرات اساسی و تامین به موقع 
مواداولیه از مهم ترین عوامل افزایش تولید شمش آلومینیوم بوده 

است.
این مسوول، وارد مدار کردن بخش زیادی از دیگ های خارج از 

مدار در شــرکت الومینیوم را از دیگر عوامل افزایش تولید شمش 
آلومینیوم عنوان کرد.

وی یادآورشد: از ابتدای سالجاری تاکنون 415 هزار تن مواداولیه 
از کشورهای خارجی وارد این کارخانه شده و 38 هزار تن شمش 

صادر شده است.

مهتدی اضافه کرد: ظرفیت اسمی تولید شمش این کارخانه 254 
هزار تن است که اکنون حدود 70 درصد ظرفیت اسمی این کارخانه 
را شامل می شود. وی گفت: اکنون 340 دیگ الکترولیز در شرکت 
آلومینیوم المهدی فعال است. شرکت آلومینیوم المهدی بندرعباس 

در 18 کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است.

دومین نمایشــگاه بین المللی پتروشیمی با حضور 164 
شرکت 2۷ بهمن در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش 

برگزار می شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نمایشگاه در فضایی به مساحت 18هزار 
مترمربع با حضور 164 شرکت داخلی و با هدف »انتقال دانش فنی و 
خدمات مهندسی، مواد شیمیایی، کاتالیست ها و تجهیزات، حمایت و 
بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان، حمایت از صنایع پایین 
دستی صنعت، توسعه پژوهش و فناوری های نو، ارتقاء جایگاه مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه صنعت پتروشیمی و تامین مالی پروژه 
ها« برگزار می شود. بر اساس همین گزارش در طول برگزاری دومین 
نمایشگاه بین المللی پتروشیمی کیش در روزهای 28 تا 2۹ بهمن 

1۹ نشست تخصصی و همایش جانبی در مرکز همایش های بین 
المللی کیش با محوریت معرفی محصوالت ساخت داخل در صنعت 
پتروشیمی و تامین مالی پروژه های پتروشیمی و نقش بازار سرمایه 

در صنعت پتروشیمی برگزار خواهد شد.
حمایــت و بهره گیری حداکثری از توان داخلی در زمینه های 
مشــاوره، مهندسی، تولید محصوالت و خدمات، خرید حداکثری 
محصوالت ایرانی در راستای حمایت از تولد کنندگان داخلی، حضور 
پر رنگ حوزه مالی و پولی جهت تامین مالی پروژه ها و شرکت ها، 
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، توجه به تقویت زنجیره 
تولید در صنعت پتروشیمی و راه اندازی نهضت ساخت داخل در 
صنعت پتروشیمی، حضور بسیاری از مدیران پتروشیمی های سراسر 

کشــور، جهت بازدید و مذاکره با شرکت ها، برنامه ریزی برگزاری 
بیش از 300قرار مالقات تجاری میان تولید کنندگان داخل و مدیران 
مجتمع های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، رونمایی از هاب جدید 
پتروشیمی ایران در قالب پاویون قشم از جمله برنامه ها و ویژگی های 

عمده این رویداد مهم در جزیره کیش است.
این نمایشگاه به همت شرکت بهاران تدبیر کیش، سازمان منطقه 
آزاد کیش و شــرکت ســرمایه گذاری و توسعه کیش برگزار می 
شــود و شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)استصنا( و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری حامیان اصلی برگزاری دومین نمایشگاه 

بین المللی پتروشیمی هستند.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در 
سال جاری سطح تجارت بین المللی تحت تاثیرات اقتصادی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا کاهش یافت که در نتیجه آن 

26 کارت بازرگانی باطل شد.
به گزارش دنیای اقتصــاد، هرمز امیری افزود: همچنین صدور 
کارت های بازرگانی جدید نیز امســال کاهش داشت و 68 کارت 

صادر شد.
وی تصریح کرد: همچنین تا پایان دی ماه سال جاری 338 مورد 
تمدید کارت بازرگانی انجام شده که در همسنجی با سال گذشته 

تغییر محسوسی نداشته است.
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم افزود: از ابتدای 
تیرماه امسال، 180 کارت  بازرگانی هوشمند در اختیار متقاضیان و 

تمدیدکنندگان کارت بازرگانی قرار گرفت.
وی در پایان با بیان اینکه کارت های بازرگانی در سه شاخه تولیدی، 
خدماتی و تجاری صادر می شود، افزود: بیشترین درخواست ثبت 

سفارش صورت گرفته برای واردات کاال به منطقه آزاد قشم از ابتدای 
امسال مربوط به مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز واحدهای صنعتی 

و تولیدی در منطقه است.
جزیره قشــم با مساحت یک هزار و 500 کیلومتر در سال های 
136۹ و 1370 با تصمیم دولت به 2 بخش منطقه آزاد با مساحت 
300 کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مســاحت یکهزار و 200 

کیلومتر تقسیم شد.
پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته 
به منطقه، جذب سرمایه های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر 
و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله 

هدف های ایجاد منطقه آزاد قشم است.
شهرســتان قشم شامل جزیره های قشم، هنگام و الرک با 150 
هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به 
طول 150 کیلومتر و عرض میانگین 11 کیلومتر در آب های خلیج 

فارس گسترده شده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
هرمزگان گفت: مشخصات بیش از 600 قلم کاالی مشمول در 
سامانه جامع انبارها بارگذاری شده و واحدهایی که کاالهای 
یاده شده را در بنگاه نگهداری می کنند باید نسبت به ثبت، 

رسید و حواله )ورود و خروجی( آن اقدام کنند

عبدالرضاپیروی منش با اعالم این خبر افزود: از ابتدای طرح نظارتی 
نوروزی 1400 )اول بهمن ۹۹( در هرمزگان تاکنون تعداد 35۹ انبار 
در سامانه جامع انبارها ثبت نام و تایید شده اند. وی بیان کرد: تمامی 
انبار دارانی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال ثبت نام 
کرده اند، موظف اند با مراجعه به سامانه www.nwms.ir نسبت به 

ثبت اطالعات ورود و خروج کاالهای خود بطور مستمر اقدام کنند.
معاون نظارت، بازرســی و حمایــت از حقوق مصرف کنندگان 
هرمــزگان اظهارکرد: صاحبان انبارهایی که تاکنون موفق به ثبت 
اطالعات خود در سامانه جامع انبارها نشده اند، باید هرچه سریع تر 
اقدام کنند. پیروی منش ادامه داد: پرونده تخلف آن دسته از مالکان و 

بهره برداران واحدهای نگهداری شامل سردخانه ها، انبارهای عمومی، 
معادن، انبار اختصاصی اصناف، تولیدی ها، کشاورزی و غیره که اقدام 
به ثبت واحد یا موجود کاال و رسید حواله در سامانه یادشده نکنند 

به مراجع تعزیراتی برای رسیدگی ارائه خواهد شد.

بهره برداری از چند پروژه مهم شهری در بندرعباس

افتتاح فاز دوم مجموعه ورزشی سورو 
شهردار بندرعباس: سورو به قطب ورزش های ساحلی تبدیل می شود

همزمان با دهه مبارک فجر، فاز دوم مجموعه ورزشی 
ساحلی ســورو با حضور نماینده ولی فقیه در استان، 
اســتاندار، فرماندار و اعضای شــوراي اسالمي شهر 

بندرعباس به بهره برداری رسید.
عباس امینی زاده در آئین بهره بــرداری از فاز دوم مجموعه 
ورزشی ساحلی سورو که همزمان با آغاز هفته مبارک فجر برگزار 
شــد، اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر امسال 21 پروژه 
عمرانی شهر بندرعباس با اعتباری بالغ بر ۹80 میلیارد ریال به 

بهره برداری می رسد.
وی با اشــاره به جزئیات فاز دوم مجموعه ورزشــی ساحلی 
سورو، افزود: طی سال های اخیر زمین فوتبال ساحلی سورو به 
بهره برداری رسیده و اکنون نیز زمین هندبال ساحلی و همچنین 

سه زمین والیبال ساحلی به مرحله بهره برداری رسیده است.
شــهردار بندرعباس ضمن قدردانی از مردم و بزرگان محله 
ســورو، عنوان کرد: با بهره برداری از این فاز مجموعه ورزشی 
ســورو، زیرساخت قابل مناســب رونق این رشته های ورزشی 

فراهم شده است.
امینی زاده ادامه داد: با بهره برداری از این زیرساخت ها، سورو به 
قطب ورزش های ساحلی تبدیل می شود. همزمان با دهه مبارک 
فجر سال جاری 21 پروژه عمران شهری با اعتباری بالغ بر ۹80 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

زمین ورزشی پیامبر اعظم به بهره برداری رسید
z گسترش خدمات رسانی شهرداری بندرعباس در شهرک 

پیامبر اعظم
شهردار بندرعباس همچنین در مراسم بهره برداری از زمین 
ورزشی شهرک پیامبر اعظم گفت: با تحویل شهرک پیامبر اعظم به 
 شهرداری بندرعباس، خدمات رسانی در این شهرک گسترش می یابد.

وی بــا اشــاره به بهره بــرداری از یک زمین ورزشــی در این 
شــهرک، افــزود: این پروژه بــا اعتباری بالغ بر ســه میلیارد 
 و 500 میلیــون ریــال آمــاده بهره بــرداری شــده اســت.

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: طی شش ماهه نخست سال 
آینده نیز یک زمین ورزشی دیگر با هدف افزایش زیرساخت های 
فرهنگی و ورزشی الزم، در این شهرک به بهره برداری می رسد.

امینی زاده تصریح کرد: در راستای ارتقای زیرساخت های این 

شهرک که جمعیت قابل توجهی در آن سکونت دارند، اجرای 
چند کانال دفع آبهای سطحی نیز در دستور کار قرار دارد.

z توسعه کوهستان پارک پنجه علی بندرعباس با بهره برداری از
5 پروژه در دهه فجر

خبر دیگر اینکه پنج پروژه عمرانی در مجموعه کوهستان پارک 
پنجه علی بندرعباس با حضوران مسووالن استان و شهرستان 

بندرعباس به بهره برداری رسید.
عباس امینــی زاده در آئین بهره برداری از این پروژه ها اظهار 
کرد: یکی از مناطق سنتی که مورد توجه ویژه شهروندان قرار 
دارد، پنجه علی است. وی با اشاره به قدمت 200 ساله پنجه علی، 
افزود: این منطقه، فرصت جدیدی برای رونق گردشگری در جوار 

شهر ایجاد کرده است.
شهردار بندرعباس با بیان اینکه توجه به گردشگری مذهبی 

نیز در کوهستان پارک پنجه علی مدنظر قرار دارد، تصریح کرد: 
میدان بزرگ تعزیه در زمینی به مساحت 3000 متر مربع ایجاد 
شده و خانه تعزیه نیز در زمینی به مساحت 400 متر مربع تا 

پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.
امینی زاده با اشاره به سایر پروژه های به بهره برداری رسیده در 
پنجه علی گفت: دو زمین والیبال و فوتبال ساحلی نیز در این 

محل ایجاد شده تا رونق بیشتری در منطقه ایجاد شود .

این مقام مسوول با اشاره به دیگر زیرساخت هاي ایجاد شده در 
کوهستان پارک پنجه علی، بیان کرد: فضای مناسب پیاده روی و 
کوهپیمایی از دیگر ظرفیت های ایجاد شده در این منطقه است.

امینی زاده همچنین از افتتاح پروژه زین زیپ الین و فضای سبز 
محوطه آن خبر داد و اضافه کرد: مســیر پیاده روی و دوچرخه 
ســواری این مجموعه نیز تا پایان ســال جاری به بهره برداری 

می رسد.
شهردار بندرعباس از برق رسانی و تامین روشنایی این کوهستان 
پارک خبر داد و اظهار کرد: بیش از 3500 متر برق  سانی برای 

تامین روشنایی این کوهستان پارک انجام شده است.
امینی زاده در انتها نیز گفت: در مجموع، بالغ بر 100 میلیارد 
ریال اعتبار در این پنج پروژه عمرانی کوهستان پارک پنجه علی 

صرف شده است.

zمجموعه ورزشی آزادشهر در دهه فجر به بهره برداری رسید
در مراسمی با حضور اســتاندار هرمزگان، مجموعه ورزشی 

آزادشهر بندرعباس همزمان با دهه فجر به بهره برداری رسید.
عباس امینی زاده شهردار بندرعباس در آیین بهره برداری از این 
پروژه اظهار کرد: توسعه فضاهای ورزشی در محالت شهر یکی 
از برنامه ها و سیاست های اولویت دار شهرداری بندرعباس طی 
سال های اخیر بوده است. وی با تاکید بر اینکه این نگاه همچنان 
نیز مورد تأکید قرار دارد، افزود: در همین راستا تعداد قابل توجهی 
زمین ورزشی، سالن و دیگر فضاهای ورزشی در محالت مختلف 

شهر به بهره برداری رسیده است.
شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: همزمان با دهه فجر امسال 
نیز چند زمین ورزشی ازجمله مجموعه ورزشی ساحلی سورو، 
زمین چمن مصنوعی پیامبر اعظم، مجموعه ورزشی ساحلی 

پنجه علی و غیره به بهره برداری رسیده است.
امینی زاده با اشــاره به جزئیات بیشتری از مجموعه ورزشی 
آزادشهر، بیان کرد: این پروژه شامل زمین فوتبال ساحلی، زمین 
فوتبال چمن مصنوعی، زمین تنیس خاکی و فضای سبز است.

این مقام مسوول اعتبار این پروژه را بالغ بر 25 میلیارد و 640 
میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در آینده نزدیک نیز فضاهای 
 ورزشــی دیگری آماده افتتاح شــده و در اختیار شــهروندان 

قرار می گیرد.

همزمان با دهه مبارک فجر 
 ۲۱ پروژه عمران شهری با اعتباری بالغ بر
 ۹۸۰ میلیارد ریال  به بهره برداری رسید

برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی پتروشیمی در کیش

۲۶ کارت بازرگانی در قشم باطل شد

معاون نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان:

ثبت بیش از ۶۰۰ قلم کاال در سامانه جامع انبارها 
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با حضور وزیر آموزش و پرورش:

عملیات احداث بزرگترین شهرک آموزشی کشور در بندرعباس آغاز شد
عملیات احداث بزرگترین شهرک آموزشی کشور 
با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان 
نوسازی مدارس کشور در شهرک پیامبر اعظم)ص( 

بندرعباس آغاز شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان 
در حاشیه عملیات اجرایی این فضای آموزشی گفت: این 
شهرک آموزشی در قالب 10 فضای مدرسه 12 کالسه 
شــامل )پنج مدرسه دخترانه و پنج مدرسه پسرانه( با 
مشارکت 50 درصدی خیران و سازمان نوسازی ساخته 

می شود.
سید فخرالدین هاشمی افزود: مساحت فضای آموزشی 
این شهرک 25 هزار مترمربع و فضای خدماتی، اداری، 
فرهنگسرا و درمانگاه فرهنگیان ان نیز در مجموع 15 

هزار مترمربع دارد.
وی بیان کرد: با ساخت این فضای آموزشی بیش از سه 
هزار و 500 نفر از دانش آموزان استان هرمزگان امکان 
اســتفاده از این فضــا را دارند و می تواند کمبود فضای 

آموزشی در شهرک پیامبراعظم )ص( را جبران کند.
مدیرکل نوســازی مدارس هرمزگان اظهارکرد: این 
شهرک آموزشی در زمینی به مساحت 20 هکتار که با 
تاکید استاندار هرمزگان به صورت رایگان در اختیار اداره 
کل آموزش و پرورش هرمزگان قرار گرفته است، ساخته 

می شود و با توجه به کاربری های مختلف درنظرگرفته 
شــده برای این زمین، امــکان تامین منابع مالی برای 
نگهداری اماکن این مجموعه از محل پالن های تجاری 
طراحی شده در فضای بیرونی این مجموعه نیز وجود دارد.

هاشمی یادآورشــد: این شهرک آموزشی همچنین 
باتوجه به معیارهای مطرح شده در سند تحول بنیادین 
که بر متمرکز کردن فضای آموزشی تاکید دارد، طراحی 

شده و امکان دسترسی به فضاهای ورزشی، خدماتی و 
فرهنگی برای تمام مدارس در قســمت مرکزی سایت 

فراهم شده است.
وی ابراز کرد: عملیات اجرابی نخستین مدرسه از این 
شهرک آموزشی نیز با تاکید استاندار و تامین مالی 100 
درصدی طرح از سوی شرکت فوالد هرمزگان در مساحت 

2 هزار و 500 متر مربع آغاز شده است.

z بهره برداری از مدرسه 18 کالسه شهید حاج قاسم
سلیمانی در قشم 

مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان گفت: مدرسه 
شبانه روزی شهید سلیمانی با 18 کالس و 1۹0 میلیارد 

ریال هزینه در قشم به بهره برداری رسید.
سید فخرالدین هاشمی در مراسم بهره برداری از این 
مدرسه افزود: این مدرسه 6 هزار و 500 متر مربع مساحت 

و  3 هزار و 415 متر زیربنا دارد.
وی ادامه داد: 600 دانش موز از اقصی نقاط جزیره قشم 

می توانند در آن به تحصیل بپردازند.
مدیرکل نوســازی مدارس استان هرمزگان تصریح 
کــرد:در ســال جــاری 637 کالس درس بــا اعتبار 
1050میلیارد ریال اعتبار احداث و به آموزش و پرورش 

تحویل شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر نوسازی فضاهای 

آموزشی هرمزگان با همکاری و همدلی خیران و مسووالن 
شتاب بیشتری به خود گرفته است.

مدرسه شهید سلیمانی قشم با حضور رئیس سازمان 
نوسازی مدارس کشور، استاندار هرمزگان، نمایندگان قشم 
در مجلس شــورای اسالمی، و سایر مسووالن استانی و 

محلی به بهره برداری رسید.

z وزیر آموزش وپرورش مدرسه »مادر« روستای
سودروی بندرعباس را افتتاح کرد

مدرسه 6 کالسه خیرساز »مادر« در روستای سودروی 
شهرستان بندرعباس روز پنجشنبه با حضور وزیر آموزش 
و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به بهره 

برداری رسید.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان 
در حاشیه بهره برداری از این فضای آموزشی گفت: این 
مدرســه توسط خیر مدرسه ساز »فاطمه نساء پایدار« 
با هزینه 35 میلیــارد ریال و زیربنای430 مترمربع در 
ناحیه 2 آموزش و پرورش بندرعباس احداث شده است.
سید فخرالدین هاشمی افزود: با ساخت این مدرسه، 
حدود 150 دانش آموز پایه دبســتان منطقه سودروی 
بندرعباس از فضای آموزشــی استاندارد و مقاوم بهره 

مند شدند.
وی به ساخت 200 مدرســه در قالب 1138کالس 

درس درهرمزگان در راستای اجرای تفاهم نامه با سازمان 
نوسازی مدارس کشور اشاره کرد وبیان داشت: تاکنون 
637 کالس درس برای اســتفاده دانش آموزان تحویل 

آموزش و پرورش استان شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان اظهارکرد: همچنین 
احداث 725 کالس درس نیز در این اســتان در دست 

اجرا است.

zصنایع هرمزگان پیشتاز در امر مدرسه سازی
هاشــمی یادآورشد: با توجه به سرعت باالی سرمایه 
گذاری صنایع هرمزگان در امر مدرسه سازی، تاکنون 
هفــت فضای آموزشــی در قالــب 6۹کالس درس با 
هزینه 452میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفته 
و تعداد هشت مدرســه نیز درقالب 103کالس درس 
و با اعتبار 7۹5میلیارد ریال در دســت ســاخت است 
 کــه در آینده نزدیک به جامعه دانش آموزی اســتان

 تحویل داده می شود.
وی گفت: مجمع خیران مدرسه ساز هرمزگان نیز با 
برگزاری 22جشنواره گامی بلند در رفع کمبود فضاهای 
آموزشی استان برداشته و از جشنواره نوزدهم تا بیست 
ودوم خیران مدرسه ساز، 360 فضای آموزشی در قالب 
یکهــزار و 434کالس درس با هزینه ای افزون بر 2هزار 
میلیارد ریال احداث کرده است که درسال ۹۹ مشارکت 
خیران با 65 درصد افزایش از هزارمیلیارد ریال نیز گذشت.
این مســوول اعالم کرد: ســاخت فضاهای اموزشی 
هرمزگان براســاس معماری های بومی استان با تاکید 
اســتاندار هرمزگان در ســال اخیر بیشتر مورد توجه 
قرارگرفته که کســب رتبه نخســت این اســتان در 
 همایش مدرسه معماری ایرانی بیانگر اجرایی شدن این 

موضوع است.
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z خودکفایی کشور در صنعت کشتی سازی
سال گذشــته)۹8( با پذیرش 12 پروژه، سالی 
پرکار بــرای گروه طراحی، ســاخت و تعمیرات 
شــناورهای بزرگ بود. شروع این سال با پذیرش 
یک فروند الیروب با مالکیت شرکتی چینی آغاز 
شد و پس از آن یک فروند تانکر افراماکس متعلق 
به شرکت ملی نفتکش ایران)NITC(  برای انجام 
تعمیرات دوره ای در حوض تعمیرات این گروه از 
آب گیری شد تا برای نخستین بار تعمیرات دوره ای 
این سایز از شــناورها در داخل کشور و با دانش 
مهندسی داخلی به انجام برسد. البته این پایان کار 
نبود، اعتماد و باور کاپیتان سردشتی و سایر مدیران 
ارشد شرکت ملی نفتکش ایران به توان نیروهای 
داخلی باعث شد تا نفتکش ُدر با تناژ 320 هزار تن 
برای انجام تعمیرات دوره ای به این گروه مراجعه 
کند. این نفتکش با 333 متر طول، 60 متر عرض 
و 30 متر و نیم ارتفاع بزرگ ترین شناوری است که 
در حوض تعمیرات این شیپ یارد قابل از آب گرفتن 
اســت و به نوعی ایزوایکو با پذیرش این شناور به 
ظرفیت نهایی در تعمیرات رسید. تعمیرات این سایز 
از شناورها که تا پیش ازاین در خارج از کشور انجام 
می شد نه تنها نمود خودباوری صنعت کشتی سازی 
در ایران بود بلکه از خروج میزان زیادی ارز از کشور 
جلوگیری کرد. ایزوایکو با انجام کامل تعمیرات این 
شناور ضمن مخابره پیام روشِن »خودکفایی کشور 
در صنعت کشتی سازی« خود را به عنوان رقیبی قدر 

در مقابل شیپ یارد های منطقه مطرح کرد. 
ایــن گروه تا پایان این ســال 6 فروند دیگر از 
تانکرهای ناوگان شرکت ملی نفتکش را پذیرش 
و تعمیر کرد که سه فروند نفتکشی که مأموریت 
خطیر صادرات نفت به ونزوئال را عهده دار بودند را 
نیز شامل می شد. همان گونه که می دانیم شرکت 
ملــی نفتکش در صدر جنــگ اقتصادی پرتوان 
ایســتاده تا به صادرات نفت که یکی از مهم ترین 
مؤلفه های اقتصاد کشور است، خدشه ای وارد نشود 
و نقش ایزوایکو به عنوان یک صنعت استراتژیک و 
پشــتیبان در این میان بسیار حائز اهمیت بوده 
و هســت. در سال ۹8 به جز یک پروژه ی نظامی 
یک فروند شــناور لوله گذار و یک فروند نفتکش 
با مالکیت خصوصی نیز پذیرش و تعمیر شد؛ که 
هرکــدام چالش های منحصر به خود را به همراه 

داشت.

zتحقق عینی شعار رونق تولید در کشور
تعمیرات شــناورها در داخل کشــور عالوه بر 
اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز که در جای 
خود به آن خواهیم پرداخت باعث فعال شــدن 
صنایع پایین دستی نظیر صنایع رنگ، فوالدسازی، 
مس باره، صنایع لوله و شیرآالت، کابل و ... خواهد 
شد. مواد مصرفی که در تعمیرات این 12 فروند 

شناور مورداستفاده قرارگرفته آمده است. شایان 
ذکر است که تمامی این اقالم در کشور و به دست 
صنعت گران داخلی تولید و عرضه شده و می توان 
نتیجه گرفت با فعال شدن صنعت کشتی سازی 
به عنوان صنعت مادر صنایع پایین دستی و وابسته 
به آن فعال شده و ضمن ایجاد اشتغال می توانیم 

نمود عینی شعار »رونق تولید« را شاهد باشیم.

zباورمندی به نیروهای متخصص داخلی
با همه  آنچه گفته شــد نباید از این نکته غافل 
بود که اقالم موردنیاز تنها برای تعمیرات شناورها 
اســت، حال آنکه در بحث نوسازی، آمار و ارقام و 
همچنین اقالم مصرفی چندین برابر خواهد بود 
و اگر همان گونه که شرکت ملی نفتکش ایران و 
مدیران با درایت آن اهمیت باورمندی به نیروهای 
متخصص داخلی را درک کرده و با اعتماد به آن ها 

چرخ صنعت کشتی سازی را به حرکت درآوردند، 
دیگران نیز در ازای سفارش ساخت کشتی های 
موردنیاز کشور به خارج، با اعتماد به نیرو و توان 
مهندســان داخلی سفارش ســاخت شناورهای 
موردنیاز خود را به ایزوایکو می دادند؛ در حال حاضر 
نه تنها رونق اقتصادی و توسعه ی پایدار نصیب کشور 
شده بلکه ناوگان موردنیاز کشور نیز در دسترس بود 
و در پیچ وخم دور زدن تحریم ها ناپدید نمی شد؛ تا 
در شرایطی که کشور در تنگنای اقتصادی قرار دارد 
حسرت از دست رفتن بیت المال بر تن خسته ی 

صنعتگران این مرزوبوم بماند.
در ساخت شناورها به این نکته ی کلیدی توجه 
کنید که کشتی یک شهر شناور بر روی آب است 
و خدمه  کشــتی به عنوان شهروندان آن به مانند 
هر شــهروند دیگری نیازهایی دارند و این شهر 
شــناور در سفرهای کوتاه و بلند خود می بایست 

جواب گوی تمامی این نیازها باشــد؛ پس روشن 
است که ساخت  شناورها می بایست متناسب با 
نیازهای خدمه صورت گیرد. ازاین روســت که از 
صنایع دکوراسیون داخلی تا صنایع سرد کننده 
عالوه بر ســایر صنایعی که تولیدکننده متریال 
موردنیاز ساخت سازه است، درگیر و فعال خواهند 
شــد. چرا راه دوری برویم در همین کشــورهای 
آسیای شــرقی نظیر کره که امروز به عنوان یک 
غول در این صنعت در دنیا مطرح اســت،  دولت 
به عنوان یک حامی، پیش گام رفع موانع پیش روی 
صنعت کشتی سازی است؛ چرا که خوب می دانند 
تعدد سفارش های ساخت و تعمیرات موجب فعال 
شدن صنایع پایین دستی و به تبع آن باعث رونق 
اقتصادی، اشتغال زایی، جلوگیری از خروج ارز و به 
شکل کلی باعث گام برداشتن به سوی توسعه ی 

پایدار را سرعت خواهد بخشید.  

در مصاحبه ای با مهندس »یوسف جاهد«، مدیر 
گروه طراحی، ساخت و تعمیرات شناورهای بزرگ 
روند تعمیرات و برخی آمار و ارقام را جویا شدیم 

که در ادامه می خوانید.

zانجام کامل تعمیرات شناورها در کشور
جاهد، با اشاره به تعمیر 12 فروند شناور در سال 
۹8 گفت: تعمیرات این شناورها باعث شد حدود 
12 میلیون دالر از خروج ارز از کشور جلوگیری 
شــود. وی با بیان اینکه تعمیرات این شــناورها 
در این شــیپ یارد به شکل کامل انجام می گیرد، 
افزود: سال گذشته با پذیرش سوپر نفتکش ُدر در 
حوض تعمیرات این شیپ یارد، ما به ظرفیت نهایی 

تعمیرات رسیدیم.
جاهد با بیان اینکه امروز تمام تعمیرات شناورها 
در داخل کشور و به همت متخصصان داخلی انجام 

می شود، گفت: تعمیرات معمول مانند رنگ و سند 
بالست، تعویض سازه، لوله کشی و ... و تعمیرات 
تخصصی مانند اورهــال موتور اصلی، تجهیزات 
موتورخانه و سیستم رانش ازجمله تعمیرات اساسی 

است که بر روی این شناورها به انجام می رسد.
 مدیر گروه طراحی، ساخت و تعمیرات شناورهای 
بزرگ با اشاره به سرویس تجهیزات تخصصی که 
برای اولین بار در کشــور انجام شده است، افزود: 
ســرویس PV ولوو، COW ماشین و تعمیر و 
راه اندازی سیستم ICCP و سایر موارد مشابه نیز 

برای نخستین بار در کشور انجام شد.
 وی در بخش دیگــری از صحبت های خود با 
اشــاره به اهمیت موضوع اشتغال زایی در کشور، 
اضافه کرد: تعمیرات شناورها بسته به نوع و اسکوپ 
تعمیراتی به طور مستقیم برای 250  نفر و به شکل 
غیرمستقیم برای 500 نفر تولید شغل می کند و 
تداوم این گونه تعمیرات می تواند منجر به اشتغال 

پایدار در منطقه شود.

z صنعت کشتی سازی نیازمند توجه و حمایت
بیشتر

در یک جمع بندی کلی می توان گفت: با تعمیرات 
12 فروند شناور در سال ۹8 که در گروه طراحی، 
ساخت و تعمیرات شناورهای بزرگ انجام گرفت 
در حدود 12 میلیون دالر از خروج ارز از کشــور 
جلوگیری شد که در نوع خود بسیار ارزشمند است. 
همچنین بسته به نوع، اندازه و اسکوپ تعمیراتی 
شناورها برای تعمیر هر شناور بین 150 تا 250 
نفر به شکل مستقیم و بین 300 تا 500 نفر نیز 
به شکل غیرمستقیم اشتغال زایی صورت گرفته 
ضمن اینکه صنایع پایین دستی از قبیل فوالدسازی، 
صنایع لوله سازی و شیر آالت، صنایع رنگ، مس 
باره و ... نیز فعال شده که تحقق عینی شعار »رونق 

تولید« در کشور است.
 پس بیراه نیســت اگر بگوییم که باورمندی، 
اعتمــاد و توجه به نیروهــای متخصص داخلی 
یکی از مهم ترین نکاتی است که می تواند کشور 
را در شــرایط تحریم و جنگ اقتصادی به پیش 
براند. گرچه در این مسیر سختی هایی نیز وجود 
خواهد داشت؛ اما نباید از یاد برد که هیچ حالوتی 
بدون سختی و کار زیاد به دست نمی آید. صنعت 
کشتی ســازی یکی از صنایع مهم، استراتژیک و 
مادر کشورمان اســت اما متأسفانه چه از سوی 
دولت و چه از ســوی مجلــس آن گونه که باید 
موردحمایت و توجه قــرار نگرفته این در حالی 
است که به گواه کارنامه ی ۹ سال گذشته مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( 
هر جا به نیروهای داخلی اعتماد شــده عالوه بر 
 نمره ی قبولی افتخار و عزت نصیب کشــورمان 

شده است.

کارنامه  ایزوایکو عزت و افتخار ایران است

اعتماد و توجه به نیروهای داخلی، کشور را به پیش می برد
باورمندی، اعتماد و توجه به نیروهای متخصص داخلی یکی از مهم ترین نکاتی است که می تواند کشور را در شرایط جنگ اقتصادی به پیش ببرد. گرچه در این مسیر سختی هایی نیز وجود خواهد داشت اما هیچ حالوتی بدون سختی و کار زیاد به دست نمی آید

به گواه ُمهری قدیمی که در منطقه ی »چغامیش« خوزستان کشف شده، 
دریانوردی در فالت ایران سابقه ای به درازای چندین هزار سال دارد. این 
مهر که تصویر یک کشتی را با سرنشینان آن نشان می دهد تنها یکی 
از مواردی است که می توان با تکیه به آن بر این موضوع صحه گذاشت. 
در زمان حفر کانال جدید سوئز نیز کتیبه ای از داریوش شاه هخامنشی 
کشف شد که گواه دیگری بر این مدعا است. از ساخت و خرید کشتی ها 
و قایق های جنگی در دوران ساسانی گرفته تا ناوگانی که برای مطالعات 
اســتراتژیک در عصر افشاریه مأمور کشف و بررسی سواحل همسایه 

می شدند همگی نشان از قدمت و اهمیت صنعت کشتی سازی در درازای 
تاریخ این مرزوبوم دارد. امروز صنعت کشتی سازی در ایران با صنایعی 
همچون نفت، گاز و پتروشیمی گره خورده که بخش اصلی اقتصاد کشورمان 
را شکل می دهد؛ همچنین مرزهای طوالنی آبی کشور در شمال و جنوب در 
کنار وابسته بودن صنایع جانبی بسیار به صنعت کشتی سازی و باال بودن 
ظرفیت اشتغال در این صنعت، کشتی سازی را به صنعتی استراتژیک و 
مادر بدل ساخته است. در 50 سال گذشته شاهد تالش های بسیاری در 
جهت توسعه ی این صنعت و به روز کردن دانش فنی و مهندسی مرتبط 

با آن بوده ایم. در این میان شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 
)ایزوایکو( به عنوان زیرمجموعه ی سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( و بزرگ ترین زیرساخت دریایی کشور با 1100 هکتار وسعت 
و دارا بودن تجهیــزات منحصربه فرد نظیر کارگاه های تخصصی، داک 
شناور، سینکرولیفت، سرسره و بزرگ ترین حوض های خشک در کشور 
در کنار بهره گیری از نیروهای متخصص ســهم بزرگی در توسعه ی این 
صنعت داشته؛ تدوین پیش نویس سند توسعه دریایی، ساخت کشتی های 
اقیانوس پیما، ساخت حوض های خشک، تعمیر و ساخت کشتی ها تا تناژ 

300 هزار تن، تعمیر سوپر تانکرها، دکل های حفاری و ساخت سازه های 
دریایی )سکوهای نفتی و گازی( بخشی از کارنامه ی پر بار ایزوایکو در 9 
سال گذشته است. خصوصاً که بررسی این کارنامه  پس از اعمال تحریم های 
ناجوانمردانه آمریکا نشان از خودباوری ملی و عملی شدن شعار اقتصاد 
مقاومتی و رونق تولید در کشــور دارد. برای بررســی هر چه بهتر این 
موضوع و اهمیت این صنعت  و تأثیری که بر صنایع پایین دستی دارد؛ 
در گزارش پیش رو عملکرد گروه طراحی، ساخت و تعمیرات شناورهای 
بزرگ ایزوایکو را در سال گذشــته )1398( موردبررسی قرار داده ایم.

کشتی یک شهر شناور بر روی آب است و خدمه  کشتی به عنوان شهروندان آن به مانند هر شهروند دیگری نیازهایی دارند و این شهر شناور در سفرهای کوتاه و بلند خود 
باید جوابگوی تمامی این نیازها باشد؛ پس روشن است که ساخت  شناورها می بایست متناسب با نیازهای خدمه صورت گیرد. ازاین روست که از صنایع دکوراسیون داخلی 

تا صنایع سرد کنند عالوه بر سایر صنایعی که تولیدکننده متریال موردنیاز ساخت سازه است، درگیر و فعال خواهند شد
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z قشم آماده تبدیل شدن به هاب نفت، گاز و
پتروشیمی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: سیاست و برنامه راهبردی سازمان 
منطقه آزاد قشم، تسهیل برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی و بخــش خصوصی باهدف تبدیل کردن 
این جزیره بــه هاب و کانون انرژی در کشــور و 

منطقه است.
حمیدرضا مومنی در سومین همایش تخصصی 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم 
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که 20 بهمن ماه 
13۹۹ آغاز به کار کرد،  گفت: در سال های گذشته 
به ویژه دوران دولت تدبیر و امید، اقدامات مختلفی 
در حوزه هــای گوناگون خصوصا در بخش تأمین 
زیرساخت ها اجرایی شده و توفیقات زیادی هم در 

این زمینه حاصل شده است.
وی ادامه داد: جزیره قشــم با وســعت 1500 
کیلومترمربع و وجود 17 میدان نفت و گاز، یکی 
از نقاط اســتراتژیک کشور است که با آغاز مراحل 
بهره برداری و توسعه مخازن ذخیره سازی نفت خام 
و فرآورده های نفتی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از 

قطب های اصلی انرژی در کشور را دارد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم افزود: فاز 
نخســت پاالیشــگاه نفت فوق سنگین متعلق به 
شرکت بهین پاالیش با ظرفیت فرآورش روزانه 35 
هزار بشکه نفت فوق سنگین به بهره برداری رسیده 
و هم زمان عملیات اجرایی فاز دوم آن آغازشده و تا 
سال آینده ظرفیت این مجموعه به 70 هزار بشکه 

خواهد رسید.
به گفته مومنــی؛ همچنین مجتمع یوتیلیتی 
شرکت قشم مولد باهدف تأمین نیازهای پاالیشگاه 
نفت فوق سنگین و ارائه سرویس های جانبی آب، 
بــرق، بخار نیز به بهره برداری رســیده و به زودی 
اسکله نفتی حرا با ظرفیت 14.5 میلیون تُن نیز به 

بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای 
ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی در منطقه 
آزاد قشم، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 3.2 
میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در قشم 
به بهره برداری رســیده و عملیات ساخت تا سقف 
30 میلیون بشــکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در 

این جزیره توسط بخش خصوصی آغازشده است.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم ادامه داد: این جزیره 
برای توســعه صنعت بانکرینگ و سوخت رسانی 
دریایی به کشــتی ها و شناورهای عبوری از تنگه 
هرمز دارای موقعیتی استراتژیک است و با توجه به 
ظرفیت های موجود، در آینده ای نزدیک می تواند 
به ایفای نقشی راهبردی در منطقه بپردازد. مومنی 
خاطرنشــان کرد: با اســتفاده از توان مشــاوران، 
مطالعات و طرح های خوبی در حوزه پتروشــیمی 
برای تبدیل شدن منطقه آزاد قشم به هاب جدید 
آماده شده که با تأمین زیرساخت های موردنیاز آماده 

تحقق این برنامه ها هستیم.
وی گفت: 2500هکتار زمین، برای ایجاد هاب 
پتروشیمی در منطقه آزاد قشم آماده واگذاری است 
و در حال حاضر مجوز احداث 4 واحد پتروشیمی با 
سرمایه گذاری 13 میلیارد دالری نهایی شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: بااتصال 
جزیره قشم به خط لوله هفتم سراسری گاز، تمامی 
زیرساخت ها اعم از خوراک، اسکله صادراتی و انرژی 
موردنیاز برای توسعه واحدهای پتروشیمی در منطقه 
آزاد قشــم فراهم خواهد شد. به گفته مومنی؛ با 
توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک جزیره در 
خلیج فارس و دسترسی به آب های آزاد، معافیت های 
گمرکی و مالیاتی، قشم آماده تبدیل شدن به هاب 

نفت، گاز و پتروشیمی در آینده نزدیک است.
وی خاطرنشــان کرد: طی سال های گذشته و 
به ویژه در دولت تدبیر و امید، پیشرفت های خوبی 
در حوزه های مختلف نفت و انرژی، شیالتی، صنعتی، 

عمرانی، گردشــگری و... در جزیره قشــم صورت 
گرفته که مدیون حضور سرمایه گذاران و حمایت 

دستگاه های مختلف است.
مومنی در پایان با اشاره به حمایت های صورت 
گرفته از سوی وزارت نفت جهت توسعه زیرساخت ها 
در جزیره قشم، گفت: تبدیل شدن به مرکز توسعه و 
هاب نفت و انرژی در کشور سیاست اصلی و برنامه 

راهبردی سازمان منطقه آزاد قشم است.

z انتخاب درست قشم جهت جذب سرمایه
گذاری در پتروپاالیشگاه ها

معاون امور بیــن الملل و 
بازرگانی وزارت نفت گفت: 
با اقدامات زیرساختی صورت 
گرفته در منطقه آزاد قشم 
طی سال های گذشته، این 
منطقه آماده تبدیل شدن به 

هاب انرژی است.
امیرحســین زمانی نیا نیز در سومین همایش 
تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه 
آزاد قشــم در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار 
کرد: اقدامات خوبی در جهت تأمین زیرساخت ها 
و پیش نیازهای حوزه انرژی در منطقه آزاد قشــم 
اجرایی شده که نتیجه مثبت آنها در آینده نزدیک 
مشخص خواهد شــد. وی با بیان اینکه در آینده 
نزدیک پتروپاالیشگاه ها تبدیل به بخش پیشران 
تقاضا برای نفت خواهند شــد، تصریح کرد: با این 
نگاه، سرمایه گذاری صورت گرفته برای واحدهای 
پتروشیمی در منطقه آزاد قشم یک پیش بینی و 
هدف گذاری درست بوده است. معاون امور بین الملل 
و بازرگانی وزارت نفت با بیان اینکه قشم از ظرفیت و 
پتانسیل تبدیل به یکی از کانون های تولید و صادرات 
انواع حامل های انرژی به ویژه محصوالت پتروشیمی 
برخوردار است، خاطرنشان کرد: برای رشد توسعه 
هاب پتروشــیمی و پاالیش نفت در جزیره قشم 
باید تضامین دولتی و حاکمیتی به سرمایه گذاران 

خارجی و بخش خصوصی داده شود.

zقشم آماده اتصال به شبکه سراسری گاز کشور
همچنین مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز 
ایران با اشــاره به آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز 
از خط لوله هفتم سراسری به قشم، اعالم کرد: تا 
سال آینده گاز با سرمایه گذاری 25 میلیون یورو 
و 2000 میلیارد ریالی به بزرگترین جزیره خلیج 

فارس می رسد.
محســن مظلوم فارســی باف در این همایش 
تخصصی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت 
خــط لوله 5۹ کیلومتری انتقــال گاز از خط لوله 
هفتم سراسری به جزیره قشم گفت: برای ساخت 
این خط لوله گاز حدود 25 میلیون یورو و حدود 2 
هزار میلیارد ریال تامین منابع مالی پیش بینی شده 
ضمن آنکه قطعات و لوله ها تامین، پیمانکار انتخاب 
و عملیات اجرایی ساخت خط لوله آغاز شده است.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با 

اعالم اینکه  بینی می شود براساس برنامه زمان بندی 
تا ســال 1400 گاز به جزیره قشم با هدف تامین 
سوخت و خوراک صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه و 
نیروگاهی انتقال داده شود، تصریح کرد: در فاز اول 
انتقال روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز در دستور 
کار قــرار گرفته که برای اجرای این پروژه یکی از 
پیچیده ترین عملیات ساخت خط لوله گاز در اعماق 

آب های خلیج فارس انجام خواهد شد.

z قشم بهترین نقطه برای تولید و صادرات
محصوالت پتروشیمی

مدیر ســرمایه گذاری شــرکت ملــی صنایع 
پتروشیمی ایران نیز گفت: با تأمین زیرساخت ها، 
قشم بهترین نقطه برای تولید و صادرات محصوالت 

پتروشیمی است.
شــهرام رضایی در ســومین 
همایــش تخصصــی معرفــی 
ســرمایه گذاری  فرصت هــای 
منطقه آزاد قشم در حوزه نفت، 
گاز و پتروشــیمی، اظهار کرد: 
استراتژیک جغرافیایی  موقعیت 
و دسترســی آســان به آب های 
بین المللــی و اقدامات صورت 
گرفته جهت تأمین پیش نیازهای 
واحدهای پتروشیمی، از مهمترین 
مزیت های قشــم برای سرمایه 
گذاری در حوزه پتروشــیمی به 

حساب می آیند.
وی ادامــه داد: با اقدامات زیرســاختی صورت 
گرفته، تأمین پیش نیازها و اتصال قشــم به خط 
لوله سراســری گاز امروز هیچ کمبودی در زمینه 
تأمین خوراک برای واحدهای پتروشیمی در جزیره 

قشم وجود ندارد.
به گفته رضایی؛ پنج طرح پتروشیمی در منطقه 
آزاد قشم مورد حمایت وزارت نفت و شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران قرار دارد که در سال های 

گذشته پیشرفت های خوبی نیز داشته اند.
وی تصریح کرد: نقشه راه و طرح جامع پتروشیمی 
تهیه شــده برای منطقه آزاد قشم با هدف تولید 
اســتاندارد، صادرات و افزایش ارزش افزوده آماده 
شده و می تواند این جزیره را تبدیل به هاب جدید 

پتروشیمی در کشور شود.
مدیر ســرمایه گذاری شــرکت ملــی صنایع 
پتروشیمی ایران با بیان اینکه موقعیت ویژه گردش 
آب در سواحل جزیره قشم و عدم نیاز اسکله ها به 
الیروبی،  هزینه پهلودهی کشتی های غول پیکر را 
به حداقل کاهش می دهد، خاطرنشان کرد:  قشم 
پتانسیل و ظرفیت باالیی برای تبدیل به آب و کانون 

تولید محصوالت پتروشیمی داراست.

z آمادگی بانک صادرات از طرح های حوزه
انرژی در قشم 

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: جزیره قشم 
به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی، جغرافیای سیاسی و 

همچنین ظرفیت های درونی، منطقه بسیار مهمی 
است و در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت، 
معدن، کشاورزی، پرورش آبزیان و گردشگری طی 
سال های گذشته کارهای بسیار مهمی در این منطقه 

انجام شده است.
حجت الــه صیدی افزود: لذا با افق های روشــن 
ترسیم شده در جزیره قشم روبرو هستیم که با وجود 
تمامی محدودیت ها، با قدرت در حال انجام است.

وی درخصــوص اقدامات بانک صــادرات ایران 
برای مشــارکت در ســرمایه گذاری های منطقه 
آزاد قشــم گفت: تجربه استفاده از ظرفیت طرح 
»طراوت«)طرح اعتباری ویژه تولید( بانک صادرات 
ایران نشان داد که نزدیک به پنج برابر میزان تامین 
مالــی نقدی، می توان گردش مالــی ایجاد کرد و 
بانک صادرات ایران طی ســال جاری و سال های 
آتی از طریق تامین مالی نقدی 
ســه تا چهار میلیــارد دالری، 
اعتبــاری به میزان 15 میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری الزم برای 
توسعه جزیره قشــم را تامین 

خواهد کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران 
برای تداوم همکاری ها در زمینه 
تامین مالی پروژه های مختلف 
جزیره قشم اعالم آمادگی کرد 
و افــزود: براســاس تفاهم نامه 
همکاری بانک صادرات ایران و 
منطقه آزاد قشــم، روند تأمین 
مالی پنج هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران 
در حال انجام است و از دو ماه پیش تاکنون،1500 
میلیارد تومان  تامین مالی  صورت گرفته و 300 
میلیارد تومان نیز در قالب ضمانت نامه و تعهدات 

منظور شده و روند همکاری ها ادامه خواهد یافت.

z وضعیت مناسب زیرساخت های قشم برای
جذب سرمایه گذاری 

معاون رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک 
های اقتصادی و فنی ایران گفت: زیرساخت های 
خوبی برای جذب ســرمایه گذاری در منطقه آزاد 
قشم فراهم شده و از نظر قوانین نیز هم در سطح 
کالن و هم در زمینه مقررات مناطق آزاد، بسترسازی 

ها خوب بوده است.
مســعود میرزایی درسومین همایش تخصصی 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری منطقه آزاد 
قشم درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی، عدم تطبیق 
نیازهای بخش خصوصی ایران با نیازهای سرمایه 
گذاران خارجی را یکی دیگراز موانع عدم توســعه 
سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست و گفت: 
اقدامات خوبی توسط سازمان منطقه ازاد قشم در 
فراهم ساختن زمینه های سرمایه گذاری در این 
منطقه صورت گرفته و همانطور که تامین امنیت 
برای سرمایه گذاران یک شاخص مهم برای جذب 
آنها بشــمار می رود، خود ســرمایه گذاری هم با 

خودش امنیت می آورد.

z مزیت های قشم برای تبدیل شدن به هاب
پتروشیمی

اقتصادی و سرمایه  معاون 
گذاری سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: هاب پتروشیمی 
قشم تنها هاب پتروشیمی 
کشور است که دارای طرح 
جامع زیست محیطی و طرح 

جامع بندرصادراتی است.
کیهان عباســیان در سومین همایش تخصصی 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم 
درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی افزود: خط لوله گاز 
هم که روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز به جزیره 
منتقل می کند به فنس های این هاب رســیده 
و نهایتا یک مکان بی بدیل برای ســرمایه گذاران 

ایجاد شده است.  
وی با دعوت از افراد و شرکت هایی که در حوزه 
پتروشــیمی تمایل دارند ســرمایه گذاری کنند 
خواست از این موقعیت و فرصت بی بدیل نهایت 
استفاده را بکنند و با مشارکت دراین حرکت بزرگ 
منطقه آزاد قشــم، هم برای خود و هم برای این 
منطقه و در نهایت برای کشور مثمر ثمر و منشاء 

خیر و برکت  باشند.
عباســیان در بخش دیگری از ســخنان خود با 
تشریح موارد تمایز منطقه آزاد قشم با دیگر مناطق 
آزاد کشــور در ســرمایه گذاری در حوزه انرژی و 
بخصوص پتروشــیمی گفت: تخفیف های خیلی 
خوبــی که در خوراک گاز بــه واحدهای فعال در 
این منطقه ارائه خواهد شد و همچنین زیرساخت 
های آماده در تامین برق، آب و خدمات بندری از 
مهم ترین مزیت های این منطقه برای این دسته از 

سرمایه گذاران بشمار می رود.
به گفته وی معافیت مالیاتي 20 ســاله، آزادي 
مشــارکت  ســرمایه گذاري  خارجي تا ســقف 
100درصد، معافیــت از پرداخت هرگونه حقوق 
گمرکي برای صادرات مجدد کاالهای تولید شده 
به کشــورهای خارجی، صدور ویزا براي خارجیان 
در مبادي ورودي منطقه آزاد قشم، تضمین کامل 
سرمایه خارجي و آزادي کامل ورود و خروج سرمایه 
و سود از مهم ترین مشوق های قانونی منطقه آزاد 

قشم برای سرمایه گذاری در این منطقه است.

z قشم به قطب بانکرینگ جنوب کشور تبدیل
می شود

مشــاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
حوزه نفت و انرژی گفت: استراتژی منطقه آزاد قشم 
برای تبدیل قشم به قطب بانکرینگ جنوب کشور 
رساندن 750هزارتن سوخت پاک به کشتی ها در 
سال با راه اندازی شش اسکله دیگر در منطقه است.

محمدجواد دهقانی نیز در این همایش تخصصی 
افزود: برای رســیدن به این هدف در اولین مرحله 
شــرکت توســعه دهنده هاب پتروشیمی شامل 
بانکرینگ نفت کوره و گازوییل در آینده بســیار 

نزدیک انتخاب و شروع بکار می کند.

وی با اشــاره به اینکه موقعیت قشم در مقایسه 
با دیگر جزایر و بنادر خلیج فارس برای رســاندن 
سوخت به کشتی های عبوری از این گذرگاه بین 
المللی بسیار مساعد و ممتاز است، تصریح کرد: ما 
حداقل 24 ساعت از تمام رقبای منطقه ای مان در 

این کارزار جلو هستیم.
مشــاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
حوزه نفت و انرژی در بخش دیگری از ســخنان 
خود به تصویب و تایید تبدیل قشم به عنوان هاب 
بانکرینگ کشور در جنوب در سال 1378 اشاره کرد 
و گفت: حدود 20هزار کشتی در سال از خلیج فارس 
عبور می کنند که دو کیلومتر از مسیر این کشتی 

ها  در آب های قشم قرار می گیرد.

z ایجاد سازوکار مسوولیت اجتماعی سرمایه
گذاران در مناطق آزاد

علی یدقار مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشــم و پروین فرشــچی عضو هیات مدیره 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز در پنل دوم سومین 
همایش تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
منطقه آزاد قشــم درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی 
که با عنوان نقش شرکت های دانش بنیان جهت 
تامین دانش فنی مورد نیاز طرح های نفت، گاز و 
پتروشیمی منطقه آزاد قشم برگزار شد بر تخصصی 
سازی مناطق آزاد و ایجاد یک سازو کار برای انجام 
مسوولیت اجتماعی سرمایه گذاران در این مناطق 

تاکید کردند.
علی یدقار مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم  در این پنل سخنرانی خود را با موضوع 
»توانمندی های مهندســی داخل کشور در حوزه 
صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی«  با تشریح روند 
تاریخی توسعه درجهان و جایگاه کشورمان دراین 
روند خواستار تبدیل توسعه به یک خواسته عمومی 

و ایجاد دانش مورد نیاز توسعه شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ضروری 
خواند تخصصی سازی مناطق آزاد کشور،  قشم را 
بزرگ ترین، مهم ترین و راهبردی ترین جزیره خلیج 
فارس و  یک جزیره فوق استثنایی در منطقه و جهان 
خواند و گفت: وجود ذخایر نفت و گاز در قشــم و 
همچنین ظرفیت بی بدیل گردشــگری و تجاری 
آن، زمینه را برای تحوالت بزرگ این منطقه کامال 

آماده کرده است.
به گفته یدقار با توجه به فراگیری و دربرگیری 
نفت، گاز و پتروشیمی، جزیره قشم نیاز به یک انفجار 
توسعه ای در این حوزه ها دارد و همدلی شرکت ملی 
پتروشیمی ایران و سازمان منطقه آزاد قشم با توجه 
به شرایط بین المللی و درایت مسووالن باالدستی 

می تواند زمینه وقوع این انقالب را فراهم بیاورد.
براســاس این گزارش سخنرانی پروین فرشچی 
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم نیزدراین 
پنل با عنوان »طرح مطالعات ESIA محیط زیست 
هاب صنایع نفت، گاز و پتروشیمی منطقه آزاد قشم 
)سلخ(« به موضوع مسوولیت اجتماعی شرکت ها 
و بهره برداران بخش خصوصی و دولتی درجزیره 

قشم اختصاص داشت. 
وی بــه جایگاه مســوولیت اجتماعی در نگاه و 
ادبیات ســرمایه گــذاران، در قوانین و مقررات  و 
در فرهنگ عمومی مردم اشاره کرد و گفت: طبق 
تعریف ایــزو 26000 مســوولیت اجتماعی یک 
ســازمان، مسوولیت آن در قبال تاثیرات، پیامدها 
 و فعالیت هایش در قبال جامعه  و محیط زیست 
است . فرشچی همچنین برنامه ریزی برای نهادینه 
کردن مسوولیت اجتماعی در کشور، مناطق آزاد  و 
جزیره قشم وهمگام بودن آن با سیاست های کلی 
کشور بخصوص در حوزه محیط زیست را ضروری 
خواند و یادآور شد: مسوولیت اجتماعی را دولت به 
تنهایی نمی تواند انجام بدهد و باید شــرکت ها و 
مجموعه های بزرگ بخشی از درآمد ساالنه خود 
 را برای اهداف توسعه از جمله مسوولیت اجتماعی 

هزینه کنند.    

در سومین همایش تخصصی فرصت های سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی عنوان شد

قشم آماده تبدیل شدن به هاب جدید انرژی کشور
حمیدرضا مومنی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم: زیرساخت های موردنیاز برای توسعه واحدهای پتروشیمی در قشم فراهم است

قشم به عنوان بزرگ ترین جزیره خلیج فارس، دارای مزایا و ذخایر نفت و گاز 
عظیمی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است، ازاین رو، سازمان 
منطقه آزاد قشم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام 
معظم رهبری و برنامه های دولت، به منظور سهولت در سرمایه گذاری در 
حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی به دنبال رفع موانع و ایجاد تسهیالت 
برای رونق و پیشرفت حداکثری منطقه است. با این نگاه سومین همایش 

تخصصی معرفی فرصت های ســرمایه گذاری قشم در حوزه نفت، گاز، 
پتروشیمی و انرژی در دو روز )20 و 21 بهمن ماه 1399( با حضور مقامات، 
مسووالن، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان درخصوص ابعاد توسعه 
پایدار در قشم با محوریت معرفی طرح های هاب نفت، گاز و پتروشیمی 
منطقه آزاد قشم)سلخ(، ارائه راهکارهای تأمین مالی در شرایط تحریم، 
بهره مندی از شرکت های دانش بنیان و نوآور جهت تأمین دانش فنی مورد 

نیاز و استفاده از توان ساخت داخل جهت تأمین تجهیزات طرح های مذکور 
و همچنین بررسی چالش های اجرایی طرح های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی 
و انرژی قشم برگزار شد. این همایش تخصصی با چهار پنل تخصصی با 
عناوین فرصت های سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی منطقه 
آزاد قشم با توجه به طرح جامع)MDP( سلخ، نقش شرکت های دانش بنیان 
جهت تأمین دانش فنی موردنیاز طرح ها، به کارگیری توان ساخت داخل و 

شرکت های GC با مدل مالی مناسب در اجرای طرح ها و راهکارهای اجرایی 
تأمین منابع مالی طرح ها)بازار پول و سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری، 
بانک ها( به معرفی ظرفیت های جزیره قشم می پردازد. همایش امسال 
هم زمان با سال جهش تولید، باهدف ایجاد ترغیب ملی برای اتکا افزون تر 
به دانش مهندسی و توان اجرایی کارشناسان و متخصصان کشور، پیشبرد 
سریع تر امور و فعالیت های توسعه ای در منطقه آزاد قشم طراحی شده است.

دهقانی: برای رسیدن به این هدف 
در اولین مرحله شرکت توسعه 
دهنده هاب پتروشیمی شامل 
بانکرینگ نفت کوره و گازوییل 
در آینده بسیار نزدیک انتخاب و 
شروع بکار می کند

مومنی : با استفاده از توان مشاوران،
 مطالعات و طرح های خوبی 

در حوزه پتروشیمی برای 
تبدیل شدن منطقه آزاد قشم به 

هاب جدید آماده شده که با تأمین 
زیرساخت های موردنیاز آماده تحقق 

این برنامه ها هستیم

عباسی: خط لوله گاز 
هم که روزانه 25 میلیون 
مترمکعب گاز به جزیره 
منتقل می کند به فنس 
های این هاب رسیده و 

نهایتا یک مکان بی بدیل 
برای سرمایه گذاران 

ایجاد شده است



6 ویژه نامه هرمزگان

 سال نوزدهم  شماره 5109   یک شنبه  26 بهمن 1399

در مراسم انعقاد تفاهم نامه طرح »داناب« هرمزگان مطرح شد

ای  منطقه  مدیرعامــل شــرکت آب 
هرمزگان، گفت: در حال حاضر بسیاری 
از دغدغه های وزارت نیرو در حوزه آب به 
دغدغه کشاورزان تبدیل شده و گفتمان 
ایجاد شده میان بهره برداران از جنس 

سیاست گذاری و آینده نگری است. 
به گزارش دنیای اقتصاد، هوشنگ مالیی در 
مراســم انعقاد تفاهم نامه طرح دانش آموزی 
نجات آب ســال 1400- 13۹۹ که در اداره 
کل آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: 
زیر بنای شخصیت انسان ها و چارچوبی که 
می تواند در فرهنگ ها ایجاد شود، آموزش و 

پرورش است.
 وی بــا ذکر این نکته کــه از هیچ کمکی 
بــرای حوزه آموزش اســتان هرمزگان دریغ 
نخواهیم کرد، عنوان کرد: امســال با توجه به 
شرایط پیش امده می توان از ظرفیت آموزش 
مجازی استفاده کنیم و سعی کردیم مشاوری 
را انتخاب کنیم که توانمندی آموزش در این 

فضا را داشته باشد.
  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان 
اعالم کرد: وزارت نیرو اعتقاد دارد مساله انرژی، 
در بحث های مصرف و اهمیت باید از طریق 
ارتباطات اجتماعی شکل بگیرد به همین دلیل 
دفتر جدیدی به نام امور اجتماعی آب و برق 

ایجاد شده است.  

مالیی تصریح کرد: ما در مجموعه آب منطقه 
ای به سمت ایجاد تشکل های آب بران در حال 
حرکت هستیم و در تالش هستیم که دخالت  
و آشنایی کشاورزان را در بحث مدیریت آب 

بیشتر کنیم.  
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از 
دغدغه های وزارت نیرو در حوزه آب به دغدغه 
کشاورزان تبدیل شده و گفتمان ایجاد شده 
میان بهره برداران از جنس سیاســت گذاری 
و آینده نگری اســت.   مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای هرمزگان با ذکر این نکته که نگاه 
های بلندی به بخش آب در استان هرمزگان 
ایجاد شده است، اذعان کرد: یکی از راهکارهایی 
که مسائل حوزه آب و ومحیط زیست با خانواده 
پیوند بخورد، استفاده از ظرفیت مدارس است.  
مالیی با ذکر این نکته که آمایش سرزمین 
بر اســاس آب در حال تدوین اســت، گفت: 
موضوع آب دغدغه کشــور و استان هرمزگان 
اســت چراکه نقش مهمی در تحقق توسعه 

متوازن دارد.  
وی تشریح کرد: میزان آب کشور طی دهه 
گذشــته به دلیل کاهش بارندگی ها، 10 تا 
15 درصد کاهش پیدا کرده است؛ به همین 
دلیل به سمت استحصال منابع آب زیر زمینی 
حرکت کردیم که باعث افت سطح سفره های 

زیر زمینی شده است.

نماینــده وزیر و مدیرکل امــور اقتصادی و دارایی 
هرمزگان از آمادگی استان برای برگزاری انتخابات 
مجمع شرکت سرمایه گذاري سهام عدالت خبر داد.

مدیرکل امور اقتصادي و دارایي هرمزگان با بیان اینکه 
کل نفرات دارنده سهام عدالت یک میلیون و 60 هزار نفر 

هستند افزود؛ 745 هزار نفر در هرمزگان روش غیرمستقیم 
را انتخاب کرده اند.

مهدی دسینه در ادامه گفت: با توجه به ثبت نام دارندگان 
ســهام عدالت در سامانه سجام، شرایط برگزاري مجمع 
شرکت سرمایه گذاري سهام عدالت استان مهیا شده و 

طبق اعالم وزارت امور اقتصادي و دارایي انتخابات تعیین 
هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاري استان ها 21 اسفندماه 

سال جاري  برگزار خواهد شد.
نماینده وزیــر امور اقتصادی و دارایــی در هرمزگان 
افــزود؛ تاکنــون 56 درصد از دارندگان ســهام عدالت 

اســتان )410 هزار نفر( که روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده اند در ســامانه ســجام ثبت نام و احــراز هویت 
شــده اند که مي توانند در انتخاب اعضاي هیأت مدیره 
 شرکت سرمایه گذاري ســهام عدالت استان مشارکت 

داشته باشند.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
هرمزگان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کرد.

حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس با بیان 
اینکه نبض هرمزگان درامــور اقتصادی و دارایی 
استان می تپد و این اداره کل یکی از دستگاه های 
کلیدی استان است افزود؛ آمار اقتصادی و ظرفیت 
هایی که مدیر کل اقتصادی و دارایی استان به آن 
اشاره کرد جای دلگرمی دارد و همانگونه که عنوان 
شد سیاست گذاری های اقتصادی مهم تر از بحث 
دارایی است که موجب تحوالت بزرگ خواهد شد 

و نگاه و دیدگاه خاِص مدیر محترم جدید اقتصاد و 
دارایی استان،  خوشحال کننده است. 

امام جمعه بندرعباس ضمن اشاره به اهمیت سرمایه 
گذاری در اســتان افزود : اعتمــاد به بخش خصوصی و 
خصوصی ســازی باید انجام شــود و عزم و اراده الزم در 
این زمینه باید ایجاد شود. ایشان در ادامه گفت: ساختار 
و سیستم با سرمایه گذار و سرمایه گذاری همراه نیست و 

باید برای رشد استان این امر تسهیل شود.
دکتر عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان 
اینکه کشور اگر می خواهد به رشد اقتصادی برسد باید به 
بخش خصوصی اعتماد کند و به درآمدهای پایدار متکی 

گردد، به اهمیت درآمد مالیاتی در کشــور اشــاره کرد و 
افزود؛بخش عظیمی از درآمد پایدار مالیات است. حجت 
االسالم والمسلمین عبادی زاده با بیان اینکه نگاه جدید به 
مجموعه اقتصادی و دارایی ، نگاه خوبی به آینده اقتصادی 
استان است و بنده قلبا از این موضوع خوشحالم، افزودند؛ من 
هم همراهی خود را اعالم می کنم و در گشودن این گره ها 
در کنارتان خواهیم بود تا صدایی باشیم برای راهگشایی و 
توسعه اقتصادی استان. دکتر عبادی زاده در ادامه افزود؛ این 
ظرفیت های اقتصادی با آمار بیکاری و فقر مطابقت ندارد 
و این در حالی است که سرریز فقیر استان های مجاور نیز 
وارد هرمزگان می شود. ایشان در ادامه با بیان اینکه رابطه 
معنا داری بین فقیر و بیکاری در جوانان است افزودند؛ باید 
توجه ویژه ای به مسوولیت های اجتماعی صنایع استان 
داشت که موجب توسعه و آبادانی و رشد خواهد شد . در 
این دیدار حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس ضمن تبریک 
انتصاب دکتر مهدی دسینه با قدردانی از زحمات مدیران و 
کارکنان امور اقتصادی و دارایی هرمزگان برای همه  خدمت 

گذاران این عرصه آرزوی سالمت و توفیق کرد.
دکتر دسینه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و 
دارایی هرمزگان نیز در این دیدار با تاکید بر ظرفیت های 
اقتصادی استان با توجه موقعیت جغرافیایی استان گفت: 
هرمزگان پنجمین استان تعیین کننده بودجه کشور است 
و با وجود ظرفیت هایی همچون نفت و گاز، دریا، خطوط 4 
گانه حمل و نقل ارتباطی،جزایر استراتژیک، گمرک، مناطق 
ویژه اقتصادی، شهرک های صنعتی و... بیش از همیشه 
نیازمند یک نگاه سیستماتیک و یکپارچه اقتصادی است 
و نظم و انضباط مالی بســیار حیاتی است .  وی در ادامه 
گفت: در هرمــزگان و در امور اقتصادی و دارایی همواره 
بخــش دارایی مورد اقبال بوده تا اقتصادی که با توجه به 

بســترهای استان، شرایط ویژه اقتصادی کشور و تحریم 
های ظالمانه این نگاه مستلزم تغییر است. مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت ؛ مردمی سازی اقتصاد از اولویت هایی است که 
در قالب تامین مالی پایدار،خصوصی سازی، شفاف سازی و 
 سالم سازی اقتصاد موجب رشد کشور و اعتمادسازی مردم 

خواهد شد.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در اســتان با بیان 
اینکه 65 درصد مردم هرمزگان دارای سهام عدالت هستند 
افزود؛30درصد سهامداران سهام عدالت در هرمزگان روش 
مستقیم و 70 درصد روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان 
در ادامه گفت؛ در خصوص ســهام عدالت و ثبت نام در 
سامانه سجام اطالع رسانی وسیعی در سطح استان انجام 
شد و خوشبختانه برای برگزاری مجمع عمومی شرکت 

سرمایه گذاری استان، آمادگی الزم وجود دارد.
مهدی دسینه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان 
با اشاره به پیگیری صدور سند اموال دستگاه های دولتی 
گفت؛ تالش برای صدور اسناد و همچنین فروش اموال مازاد 
دستگاه های دولتی از مسائل مورد توجه در امور اقتصادی و 
دارایی هرمزگان است و انتظار بر این است که کلیه دستگاه 
های اجرایی در این زمینه همکاری الزم را بعمل آورند تا 
ساماندهی اموال دولت به سرعت انجام پذیرد.  مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی استان با بیان ایفای نقش مسوولیت های 
اجتماعی صنایع افزود: با توجه به گردش باالی مالی این 
صنایع در استان و وجود بسیاری از صنایع اصلی و درآمدزا 
در هرمزگان ، تزریق منابع مالی بزرگ در جهت کمک به 
توسعه همه جانبه استان، امری ضروری به شمار می رود 
و  تدبیر حضرتعالی، استاندار محترم و نمایندگان محترم 

مجلس می تواند در این باره بسیار تعیین کننده باشد.

  دغدغه های وزارت نیرو در حوزه آب 
به دغدغه کشاورزان تبدیل شده است

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان خبر داد

 آمادگی هرمزگان برای برگزاری 
انتخابات مجمع شرکت سرمایه گذاري سهام عدالت

دیدار مدیرکل امور اقتصادی  و دارایی هرمزگان با نماینده ولی فقیه در استان

 مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس خبر داد 

پیشرفت 40درصدی طرح ارتقای کیفیت محصوالت سنگین شرکت نفت بندرعباس 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: طرح 
ارتقای کیفیت محصوالت سنگین به عنوان یکی از 
طرح های مهم شــرکت پاالیش نفت بندرعباس در 
سطح وزارت نفت، 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

z شرکت پاالیش نفت بندرعباس امسال بیست و چهار ساله
شده است، در طول سال های سال گذشته تاکنون چه تحوالتی 
برای ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید محصوالت، کاهش 
وابستگی کشور به واردات فرآورده های نفتی، متنوع سازی 
سبد محصوالت و ...انجام گرفته است؟ شرح کوتاهی بر 
رشد و تکامل این پاالیشگاه در 24 سال گذشته تاکنون ارائه 
فرمایید و چشم انداز این پاالیشگاه مدرن نفت ایران برای 

سال های پیش روی چیست؟
شرکت پاالیش نفت بندرعباس، یکي از 10 شرکت پاالیشي 
کشور است که به منظور تأمین بخشي از فرآورده هاي نفتي 
مورد نیاز کشور و امکان صدور فرآورده هاي مازاد با ظرفیت 
پاالیش 232 هزار بشکه در روز در سال 1376 راه اندازي شد و 
با تالش و کوشش نیروهاي متعهد و متخصص داخلي ظرفیت 
اسمي تولید خود را در سال 1387 به 320 هزار بشکه افزایش 
داد. همچنین این شرکت در سال 13۹1 توانست با تالش و 
همت مضاعف توانمندان عرصه تولید با اجراي موفقیت آمیز 
طرح مبتکرانه بدون انجام هزینه و سرمایه گذاري با 30 هزار 
بشکه افزایش در میعانات گازي تزریقي به واحدهاي تقطیر 
و کاهش گرانروی، ظرفیت خود را به 350 هزار بشکه در روز 
رسانیده و با همین ظرفیت تولید مشغول به فعالیت است. 

در ادامــه طرح های توســعه در شــرکت پاالیش نفت 
بندرعباس پروژه افزایش ظرفیت تولید بنزین و بهبود کیفیت 
بنزین و نفت گاز با هدف تکمیل واحدهای پاالیشگاه و تولید 
بیشتر و بهبود کیفیت محصوالت، در راستای خودکفایی کشور 
در تولید بنزین به مرحله اجرا درآمد. همچنین پروژه بهبود 
کیفیت نفت گاز تولیدی پاالیشگاه تا حد استانداردهای روز 
دنیا نیز در این طرح اجرا شد. با اجرای پروژه افزایش تولید 
و بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز، دستیابی به استانداردهای 
نوین زیست محیطی برای دو فرآورده اصلی و مهم پاالیشگاه 
)بنزین و نفت گاز( امکانپذیر شد و بنزین با استاندارد یورو 5 
و نفت گاز با استاندارد یورو 4 در پاالیشگاه نفت بندرعباس 

به تولید رسید. 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس بر اساس آرمان و ماموریت 

خــود براي تحقق اهــداف و منافع ملي با بهــره گیري از 
کارکنان شایسته و ذي نفعان همسو، در حوزه تولید پایدار 
انرژي در مسیر توسعه و بالندگي روزافزون با حفظ موازین 
و استانداردهاي زیست محیطي در حرکت است و به همین 
منظور بهبود فرآیندهاي تولید، تاکید بر تحقیق و توسعه، 
مدیریت دانش، بهسازي، نوسازي و توسعه توانمندي شرکت، 

مورد اهتمام جدي قرار دارد.
چشم انداز شرکت پاالیش نفت بندرعباس دستیابی به 
جایگاه برتر پاالیش نفت ایران در بهره وری، کیفیت فرآورده 
ها و رضایت مندی مشتریان است به همین منظور قطار توسعه 
در این پاالیشگاه همچنان در حرکت است و در ادامه طرح 
های توسعه محور، پروژه ارتقای کیفیت محصوالت سنگین 
پاالیشگاه هم با محوریت ساخت واحد کک سازی تاخیری و 
کاهش میزان نفت کوره و تولید فرآورده های با ارزش افزوده 

بیشتر در دستور کار این شرکت قرار دارد.
z شرکت پاالیش نفت بندرعباس سال 98 یکی از مهمترین

قراردادهای تاثیر گذار در تاریخ صنعت پاالیش نفت ایران را 
امضاء کرد و برای نخستین بار طرح ارتقای کیفیت فرآورده 
های سنگین نفتی با طراحی و ساخت واحد های کک سازی 
کلید خورد. درباره مهمترین آثار و دستاوردهای اجرای این 
پروژه توضیحاتی ارائه فرمایید؟ هم اکنون طرح مطالعاتی این 
پروژه چند درصد پیشرفت دارد و پیش بینی می کنید عملیات 
اجرایی این پروژه ملی چه زمانی آغاز شود؟ درباره حجم 

سرمایه گذاری  این پروژه چه میزان است؟
همانطور که گفته شده پروژه ارتقای کیفیت محصوالت 
سنگین از طرح های مهم شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
و حتی در سطح وزارت نفت است. به دلیل الزامات کاهش 
تولید نفت کوره ، عدم مصرف در بازارهاي داخلي و خارجی و 
قیمت پایین آن براي صادرات و همچنین تولید فرآورده هاي 
ارزشمند و سازگار با محیط زیست و بهبود عملکرد اقتصادي، 
الزم است این محصول به فرآورده هاي سبک و با کیفیت که 

ارزش افزوده بیشتري دارد تبدیل شود. 
از سوی دیگر با توجه به واردات کک اسفنجی و عدم تولید 
آن در داخل کشــور و شناسایی شرکت هاي تولید کننده 
آلومینیوم داخلی و مصرف کننده کک اسفنجی، با شرکت هاي 
آلومینیوم سازی و ایمیدرو مذاکره شد و در نتیجه منجر به 
درخواست ایمیدرو برای تولید کک اسفنجی به منظور تامین 
نیاز صنایع آلومینیوم سازي شد. بنابراین روند انجام ارتقای 
کیفیت فرآورده هاي سنگین با تغییر الگوي پاالیشی قبلی و 
طراحی الگوي پاالیشی جدید بر مبناي تولید کک اسفنجی 
در دستور کار قرار گرفت تا کشور از واردات کک اسفنجی بی 

نیاز و وابستگی به خارج از کشور نیز قطع شود. 
مرحله مطالعات فنی و انتخاب الگوی پاالیشی بطور کامل 
انجام شــده و در حال حاضر طراحی پایه و بنیادین طرح با 
همکاری پژوهشگاه صنعت نفت در حال انجام است که در 
حدود 40 درصد پیشرفت دارد. برای اجرای این پروژه بزرگ 
3 ســال زمان در نظر گرفته شده است که با هماهنگی و 
برنامه ریزی صورت گرفته، عملیات اجرایی پروژه با اعتبار یک 

میلیارد و 500 میلیون دالر از نیمه سال 1400 آغاز می شود.
z عملیات اجرایی ساخت 6 مخزن جدید ذخیره سازی

فرآورده های نفتی در ابتدای امسال آغاز شد. هم اکنون 
اجرای این طرح چند درصد پیشرفت دارد؟ با اجرای این 
پروژه ظرفیت ذخیره سازی پاالیشگاه نفت بندرعباس به چند 
روز ارتقاء می یابد.ساخت این مخازن چه تاثیری در افزایش 

امنیت خوراک و محصول و کاهش ریسک تولید دارد؟
این پروژه که کلیه اقدامات فنی مهندســی و طراحی آن 
توسط مهندسان و کارشناسان شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
انجام شده شامل احداث 2 دستگاه مخزن ذخیره سازی بنزین 
با سقف شناور )External Floating Roof( هر یک به 
ظرفیت 250 هزار بشکه و احداث 4 دستگاه مخزن ذخیره 
 Fixed Roof –( ســازی فرآورده نفت گاز با سقف ثابت
Cone Type( هر یک به ظرفیت 250 هزار بشکه است.

برای اجرای این پروژه 21 ماه زمان در نظر گرفته شده است 
که پس از ارزیابی های فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی آن 
با طی مراحل مناقصه عمومی و انتخاب یکی از شرکت های 
پیمانکار توانمنــد داخلی اجرای طرح با اعتبار هزار و 400 
میلیارد ریال و همچنین 802 هزار یورو از ادیبهشت امسال 

آغاز شد و هم اکنون 23 درصدپیشرفت فیزیکی دارد.
با ساخت مخازن جدید در مجموع ظرفیت ذخیره سازی 
فرآورده ها در پاالیشگاه نفت بندرعباس به میزان یک میلیون و 
500 هزار بشکه افزایش می یابد و عالوه بر اینکه حجم ذخیره 
ســازی را به مدت 10 روز افزایش می دهد، موجب کاهش 
ریسک و استمرار فرآیند تولید، افزایش توان تاب آوری مطابق 
با نقشه استراتژی شرکت، تامین بخشی از مخازن طرح بزرگ 
احداث واحدهای کک سازی، استفاده از تمامی ظرفیتهای 
فنی موجود و افزایش راندمان سیسم انتقال و ذخیره سازی 

فرآورده نیز می شود.
z با توجه به تامین خوراک نفت خام پاالیشگاه بندرعباس

از مسیر دریایی و انتقال با کشتی، آیا برای کاهش ریسک 
تولید برنامه ای برای ساخت خط لوله انتقال نفت هم دارید؟ 
 آیا مطالعاتی برای اتصال پاالیشگاه بندرعباس به خط لوله 

» گوره- جاسک« انجام شده است؟
تضمین استمرار عملیات تولید فرآورده هاي نفتي ماموریت 
اصلی شرکت پاالیش نفت بندرعباس است و در اجرای این 
ماموریت باید از کاهش خوراک بویژه در شــرایط بد آب و 
هوایي بدلیل عدم امکان پهلودهي کشتي در مبدأ و یا مقصد 
پیشگیری کرد و به همین منظور تأمین نفت خام از طریق 

خط لوله از پروژه های مهم این شرکت است.
این پروژه عالوه بر کاهش ریسک های عملیاتی ناشی از 
کمبود نفت خام موجب انعطاف پذیری عملیات، کاهش هزینه 
های انتقال نفت خام و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی 
دریایی می شــود. همچنین در صورت تأمین نفت خام از 
طریق خط لوله می توان با تغییر کاربری اسکله نفتی موجود 
در بندرعباس از آن اسکله به منظور صادرات فرآورده های 
تولیدی مازاد پاالیشگاه استفاده کرد، ضمناً در شرایط خاص 
می توان از این اسکله بصورت دو منظوره نیز استفاده کرد. 

در ادامه اجرای این پروژه به منظور احداث یک رشته خط 
لوله فرعی انتقال نفت خام خوراک پاالیشگاه از خط لوله اصلی 
گوره – جاسک، با شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي 
نفتی ایران در خصوص انجام مطالعات و اقدامات الزم مکاتبات 
انجام شده است و طبق توافقات اولیه مجوز الزم برای ایجاد 
انشعاب از خط لوله مذکور تا پاالیشگاه برای انتقال نفت خام 
به طول 38 کیلومتر و قطر 30 اینچ اخذ شده است که طراحی 

بنیادي و تهیه نقشه هاي اولیه طرح در دست اقدام است. 
z مدیریت و بازیافت گازهای مشعل یکی از مهمترین برنامه

های زیست محیطی پاالیشگاه بندرعباس است. اجرای این 
طرح زیست محیطی در چه مرحله ای قرار دارد و مهمترین 

اهداف و دستاوردهای اجرای این پروژه چیست؟
پروژه مدیریت گازهای مشعل در دو فاز تعریف شده است 
که فاز اول پروژه به شناســایی منابع ارسال گاز به مشعل و 
اجرای راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش میزان گاز ارسالی 
به مشــعل اختصاص دارد و در فاز دوم، طراحی و ســاخت 
سامانه بازیافت گازهای ارسالی به مشعل اجرایی خواهد شد 
که فاز نخست آن با پیگیری و تالش متخصصان پاالیشگاه 

بندرعباس در ابتدای امسال به پایان رسید.  
بازیافت گازهاي ارســالي به مشــعل و استفاده مجدد از 
آن در ســوخت گازي و کاهش مصرف گاز طبیعي، کاهش 
حجم آالینده هاي ناشي از سوختن گازهاي مشعل، کاهش 
ضایعات و کاهش اتالف فرآورده ها در زمان بستن و راه اندازي 
واحدهاي عملیاتي و امکان سنجي بازیافت دي اکسید کربن 
خروجي از واحد تصفیه هیدروژن با هدف تبدیل دي اکسید 
کربن به فرآورده هایي از جمله یخ خشــک از  نتایج اجرای 

این پروژه است.
با بهره برداری از فاز نخست این پروژه در ابتدای امسال و 
با بررسی و پایشهای صورت گرفته، مقدار گازهای ارسالی به 
مشعلهای پاالیشگاه )فلرینگ( در ۹ ماهه نخست سال ۹۹ 
به 13 هزار 167 تن رسید که به صورت میانگین نسبت به 
سال ۹8 معادل 58 درصد کاهش دارد. همچنین عالوه بر 
صرفهجویی انرژی معادل 85 میلیون متر مکعب نرمال گاز 
طبیعی در سال، در این مرحله از انتشار بیش 170 هزار تن 
انواع آالینده شــامل دی اکسید کربن، متان، اکسید نیترو، 
اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، مونوکسید کربن 
و ذرات معلق جلوگیری می شــود. با اجرای این پروژه مهم 
عالوه بر دستاوردهای زیست محیطی می توان به موفقیت 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس در کسب جایزه جهانی انرژی 
)Energy Globe( به عنوان تنها پاالیشگاه ایرانی موفق 
در کسب این افتخار و دستاورد بین المللی در شرایط سخت 

و ظالمانه تحریم ها نیز اشاره کرد.
z کاهش حجم نفت کوره به یکی از برنامه های اولویت دار 

صنعت پاالیش نفت کشور تبدیل شده است. پاالیشگاه نفت 
بندرعباس چه برنامه های برای تبدیل نفت کوره به فرآورده 
های با ارزش افزوده بیشتر دارد؟ اجرای پروژه هایی همچون 
ساخت واحد های تصفیه  نفت گاز، تصفیه نفتا، بازیافت 

گوگرد و ... چقدر جدی است؟

همانطور که در ابتدای توضیحات گفته شد شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس پروژه ارتقای کیفیت محصوالت سنگین را در 
دست اجرا دارد که مهمترین هدف آن کاهش نفت کوره و 
تولید فرآورده های با ارزش افزوده بیشتر است که البته میزان 
نفت کوره ای که پس از اجرای طرح تولید می شود به کمتر 

از 10 درصد خوراک پاالیشگاه خواهد رسید.
از مهمترین دالیل حرکت در راســتای توسعه و ساخت 
واحدهای جدید بویژه واحدهای ارتقای کیفیت محصوالت 
سنگین می توان به نیاز بازارهای بین المللی به سوخت پاک، 
ضرورت کاهش تولید ســوخت های با ارزش افزوده کمتر، 
ارتقای کیفیت فرآورده هاي تولیدي، تولید فرآورده هاي منطبق 
با استانداردهای روز دنیا به لحاظ مسائل زیست محیطي و 

بهبود عملکرد اقتصادی و سودآوری بیشتر اشاره نمود.
به طبع با توجه به فرآیندهایی که بر روی نفت کوره انجام 
می شود فرآورد هایی نیز تولید می گردد که به منظور کیفی 
 Solvent(( سازی آنها واحد های آسفالتین زدایی با حالل
De-Asphalting Unit، تصفیه DAO ،کک ســازی 
تاخیری و کک کلسینه و همچنین واحدهای پایین دستی 
تصفیه نفتا، تصفیه نفت گاز، تصفیه و تولید گاز مایع و پروپیلن، 
قیر سازی، هیدروژن و بازیافت گوگرد و ... با تکیه بر توان و دانش 
کارشناسان و متخصصان داخلی در این طرح دیده شده است. 

z شرکت پاالیش نفت بندرعباس همواره یکی از شرکت های
پیشرو در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری برای کاهش 
وابستگی به سازندگان کاالهای خارجی بوده است. گزارش 
عملکردی از وضعیت ساخت داخلی کاال و تجهیزات در نیمه 

نخست سال جهش تولید و سال 98 ارائه بفرمایید.
حمایــت از توان ســاخت داخــل در راســتای اجرای 
استراتژی های داخلی این شرکت همسو با سیاستهای کشور 
مبنی بر حفظ منابع و صیانت از سرمایه های ملی و اتخاذ 
روش های موثر در مســیر تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش 
تولید با هدف ایجاد بهبود در فرآیندهای عملیاتی و استمرار 
تولید اجرا شــده است. با اقدامات صورت گرفته در راستای 
خودکفایی و بومی ســازی قطعات در سال ۹8 بالغ بر 281 
کاال پاالیشگاهی به تعداد کل 14 هزار و 30 قطعه و در نیمه 
اول سال ۹۹ بالغ بر ۹3 کاالی پاالیشگاهی به تعداد کل 3 
هزار و ۹57 قطعه با حمایت از ســازندگان داخلی توانمند، 
ساخته و مورد تایید قرار گرفت که بسیاری از اقالم ساخته 
شده جزء قطعات و تجهیزات مهم و حیاتی صنعت پاالیش 

نفت است که استمرار تولید را تضمین می کند. 
به منظور حمایت از ســاخت و توان داخلی و همچنین 
استفاده از امکانات و ظرفیت های پاالیشگاه، تاکنون بالغ بر 5 
هزار  و ۹3 قلم کاال به تعداد 555 هزار عدد برای نخستین 
بار و بدون نقشه اولیه و با تکیه بر دانش و توان متخصصان 
پاالیشگاه نفت بندرعباس و همچنین تولید کنندگان داخلی 

ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.
حمایت از ساخت قطعات در داخل کشور در سال گذشته 
عالوه بر جلوگیری از خروج ارز، قطع وابستگی به خارج کشور، 
تامین به موقع قطعات و کاهش ریسک های عملیاتی فرآیند 

تولید، موجب انتقال و بومی سازی فناوری، توسعه دانش فنی 
و اشتغالزایی و همچنین صرفه جویی به ارزش بیش از ۹ هزار 
و 870 میلیارد ریال گردید و البته در ادامه سیاست حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی بسیاری از نیازهای پاالیشگاه نیز با 
اعتماد به توان داخل از سازندگان داخلی تامین می شود که 
تاکنــون بالغ بر 35 هزار و ۹3۹ قلم قطعه به تعداد کل 20 
میلیون و 503 هزار عدد از طریق خرید از سازندگان داخل 

کشور تامین شده است.   
از جملــه اقدامات صورت گرفته برای مدیریت قطعات با 
نگاه تامین، بومی سازی و ساخت داخل، استفاده از امکانات 
موجود برای تجمیع خرید ها با اولیت بندی های الزم به شکل 
قرارداد باز فرآیند ساخت داخل است که از مهمترین اهداف 
آن حمایت از تولیدکنندگان و سازندگان توانمند داخلی است.

z برای نخستین بار در صنعت پاالیش نفت ایران، پاالیشگاه
نفت بندرعباس موفق به تولید محصول اسید کلریدریک 
شده است. هم اکنون ظرفیت تولید این محصول چقدر است؟ 
با تولید آن آیا کشور نیازی به واردات خواهد داشت. مازاد 
محصول تولیدی در بازار داخلی یا صادراتی عرضه خواهد 

شد؟
متخصصان این شرکت با استفاده از امکانات و ظرفیت های 
موجود در پاالیشگاه با طراحی دو راکتور، یک مبدل، ماده 
شیمیایی پرکلرواتیلن و هیدروژن تحت شرایط تعریف شده 
موفق به تولید اسید کلریدریک با خلوص ۹۹/۹ درصد شدند 
و هم اکنون شرکت پاالیش نفت بندرعباس توانایی تولید 
اسید کلریدریک به میزان 200 تن در سال و همچنین توانایی 
تامین نیاز اسیدکلریدریک مورد نیاز پاالیشگاه ها را در صورت 

درخواست از سوی آنها دارد.
اســید کلریدریک با خلوص و فشار باال که مورد استفاده 
صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی ها است تا پیش از این از خارج 
کشور تامین می شد و از آن به منظور شستشوی راکتورهای 
واحدهای ایزومریزاســیون پیش از بارگیری کاتالیست به 
منظــور تولید ایزومریت )Isomerate( به عنوان یکی از 
اجزای اصلی تولید بنزین با استاندارد یورو 5 استفاده می شود.

z آیا برنامه ای برای متنوع سازی سبد خوراک دریافتی و
افزایش سهم میعانات گازی دارید؟

پاالیشــگاه نفت بندرعباس از جمله پاالیشگاه های نفت 
کشور است که پس از پیروزی انقالب اسالمی و با همت و 
تالش متخصصان داخلی و بنا به ضرورت و نیاز کشور بر پایه 
تصفیه نفت خام سنگین طراحی و ساخته شد اما با توجه 
به فن آوري های جدید و پیشــرفته ای که در طراحي این 
پاالیشگاه استفاده شده است، استعداد توسعه صنعتي برای 
اعمال فرآیند پاالیش بر روی انواع نفت خام سنگین و سبک 
و همچنین میعانات گازی و ارتقاء کمي و کیفي فرآورده هاي 
نفتی در این پاالیشگاه دیده شد است و تا به امروز با تکیه بر 
توان و دانش متخصصان این پاالیشگاه و بر اساس نیاز کشور 
توانسته ایم انواع نفت خام و میعانات گازی تولیدی در کشور 
را پاالیش و به فرآورده های ارزشمند و با کیفیت مطابق با 

استانداردهای روز دنیا تبدیل کنیم. 



ویژه نامه هرمزگان7

 سال نوزدهم  شماره 5109   یک شنبه  26 بهمن 1399

مدیر کل اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان هرمزگان: 

 فوالد هرمزگان نماد فرهنگ کار است 
هرجا ما از صنعت حرکت می بینم ،  فوالد هرمزگان در آنجا حضور دارد

مراسم افتتاح خانه فرهنگ کاردر فوالد هرمزگان 
با حضور مدیرکل اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی ، 
مدیرعامل و معاونان شرکت فوالد هرمزگان در محل 

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

از آن منفت خواهد برد
ارزانی در ادامه تعمیرات اساســی ســالیانه واحد احیا 
مستقیم فوالد هرمزگان که ماه پیش انجام شد را یکی از 
بی نظیرترین این تعمیرات در نوع خود دانست  و گفت:  
توانستیم با بکار گیری حدودا 170 هزار نفر ساعت نیروی 
انسانی و در حالیکه با بیماری کویید -1۹ نیز مواحه بودیم 
، با برنامه ریزی دقیق در واحد HSE  و انجام تســتهای 
کرونا و مدیریت افراد، این فعالیت گسترده و عظیم را به 

نحو مطلوب به پایان برسانیم ..
مدیرعامل فوالد هرمــزگان اما مهم ترین فعالیت این 
شرکت در پنج ماه گذشته را کسب 4 رکورد متوالی تولید 
تختال دانست و اظهار کرد : با تمام این محدودیت ها  ، 
توانستیم با برنامه ریزی و  تالش شبانه روزی  در پنج ماه 
چهار بار رکورد تولید تختال را بهبود ببخشیم و جا دارد از 
کلیه همکاران که با یک کار گروهی و همدلی این رکوردها 

را به ثبت رساندند تقدیر و تشکر کنیم .
مهندس ارزانی با اشاره به سرمایه های انسانی سازمان ها 
گفت : ســرمایه هر شرکت کارکنان آن هستند .ما هیچ 
وظیفه ای مهمتر و باالتــر از آموزش ، پرورش و تربیت 
نیروی انسانی نداریم .بی شک تالش ما در این راه منجر 

به تحول در جامعه خواهد شد 
مدیرعامل فوال هرمزگان با بی اثر خواندن تحریم ها گفت: 
ما  توانستیم با اتخاذ استراتژی های مناسب ضمن تامین 
نیاز داخل و رعایت قوانین و مقرررات ، صادرات محصول 
خود را نیز انجام دهیم . وی تحریم ها را باعث شکل گیری 

نهضت بومی سازی دانست که در لوای آن جوانان متخصص 
این مرز و بوم توانستند بسیاری از نیاز های صنایع را مرتفع 
نمایند و اظهار کرد: .فوالد هرمزگان با همین رویکرد و با 
تشکیل دپارتمان بومی سازی اقدامات فابل توجهی در 
حوزه بومی سازی انجام داده است تا آنجا که اخیرا رئیس 
هیات عامل ایمدرو از اقدامات انجام شده در حوزه بومی 

سازی د راین شرکت تقدیر کرده است.
مهندس ارزانی با اشاره به مسوولیت های اجتماعی فوالد 
هرمزگان گفت : تمام تالش ما این است که در حد توان 
و در چهار چوب قوانبن ســازمان در این حوزه مشارکت 

داشته باشیم.
 ارزانی اشاره ای نیز به حساب های بانکی فوالد هرمزگان 
داشت و تصریح کرد : فوالد هرمزگان هیچ حساب بانکی 
در شهر و یا استان دیگر به غیر از استان هرمزگان و شهر 
بندرعباس ندارد و تمام پرداخت ها ی قانونی و مالیات ها 
به اداره مالیات استان و در شهر بندرعباس انجام می شود .
وی با اشاره به اینکه تولید تختال جلوتر از برنامه پیش 
می رود گفت : در بحث تولید تختال  1.5 درصد از برنامه 
تولید باالتر و در تولید آهن اســفنجی 7 درصد از میزان 

تولید سال قبل باالتر هستیم .
وی همچنین خبر خوبی برای ذینفعان شرکت داشت و 
گفت : طرح توسعه زیر سقف فوالد هرمزگان در حال اجرا 
است که با اتمام آن  از یک میلیون 500 هزارتن تختال به 

2 میلیون تختال خواهیم رسید .
ارزانی در ادامه گفت : این طرح توسعه توسط کارکنان 
متخصص فوالد هرمزگان و با همکاری شرکت ها ی داخلی 

و با هزینه فوالد هرمزگان انجام خواهد شد .
در ادامه هادی ابراهیمــی مدیر کل کار تعاون و رفاه 
اجتماعی اسنان هرمزگان شرکت فوالد هرمزگان ضمن 
تقدیر و تشکر از مدیران و کارکنان فوالد هرمزگان، این 
شرکت  را در همه  حوزه های تخصصی ، فرهنگی اجتماعی 

و ورزشی پیشتاز دانست و  گفت : 
ما در برخی از ســازمان ها خانــه فرهنگ کار را ایجاد 
میکنیم تا فرهنگ کار را توسعه بدهیم .ولی در برخی از 
سازمان های دیگر می بینم که آن سازمان نماد فرهنگ 
کار است . فوالد هرمزگان یکی ازهمان سازمان هایی هست 
که فرهنگ کار بخوبی در آن پیاده شده است و نمونه آن 
ضرب المثل معروف هست که مشک آن است که خود 

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

مواردی است که در فوالد هرمزگان شاهد آن هستیم این 
سرمایه اجتماعی خودش رادر تولید ،  کاهش حوادث و 

در افزایش بهره وری نیروی کار نشان می هد .
ابراهیمی تاکید کرد : مجموع این عوامل تشکیل دهنده 
یک شــرکت پیشتاز و رو به رشد است که نتایج آن، هم 
زندگی افراد و در تولید نمود دارد . وی اظهار کرد : دراین 
شرایط سختی که در کشور شاهد آن هستیم عملکرد این 
شــرکت بسیار مطلوب و قابل تقدیر است و این نشان از 
توجه مدیریت عامل این جموعه به مسائل مختلف فرهنگی 
و اجتماعی می باشد و بایستی به شما دستمریزاد گفت .

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

شد  که این مایه افتخار برای استان هرمزگان می باشد.
 وی در ادامــه گفت : این موفقیت ها در کنار حضور 
شرکت فوالد هرمزگان در مناسبتها و مراسمهای مختلف  
در حوزه خانه های فرهنگ ، در حوزه مراکز همیار کارکنان 
، کسب عنوان کارفرمای برتر سالمت محور استان در سال 
۹8 ، میزبانی اولین دوره مســابقات کبدی در سال ۹8 ، 
اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات مختلف ورزشی و اینکه 
هرجا ما از صنعت حرکتی می بینم ،  فوالد هرمزگان در 
آنجا حضور دارد که این نشــان دهنده توجه مدیر عامل 
محترم مجموعه به این مسائل است  که جای تقدیر دارد .
مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی هرمزگان بااشاره به 
فعالیت های ورزشی کارگری و مهیا شدن ظرفیت های 
بســیار خوب در حوزه ورزش کارگری استان هرمزگان 
تصریح کرد : فوالد هرمــزگان درحوزه ورزش کارگری 

بسیار خوب عمل کرده است .
وی خاطر نشــان کرد : حضور فوالد هرمزگان باعث 
شکوفایی سایر بخش های استان شده است و فرصت های 
شــغلی که برای استان فراهم نموده است همه نشان از 

حرکت خوب و رو به رشد این شرکت است . 

سازمان منطقه آزاد کیش با هدف ارتقای جزیره 
کیش به عنوان منطقه ای پیشرو در بهره گیری 
از فن آوری های نوین و خودروهای پاک با شرکت 
خودروسازان جنوب تفاهم نامه همکاری امضا کرد
بــه گزارش دنیــای اقتصاد، تفاهم نامــه همکاری و 
هم افزایی میان ســازمان منطقه آزاد کیش و شــرکت 
خودروسازان جنوب در زمینه تولید، عرضه و استفاده از 
انواع خودرو و موتور سیکلت های الکتریکی به عنوان حمل 
و نقل پاک در جزیره کیش و همچنین نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی با بهره گیری از انواع خودرو، موتور 

سیکلت، شاتل و تاکسی های الکتریکی به امضا رسید.
مظفری در این جلســه با تاکید بر ضرورت عملیات 
اجرایی این طرح مهم و ارزشمند بر اساس برنامه زمان 
بندی شده در تفاهم نامه گفت: تحقق یافتن چنین طرحی 

در جزیره کیش یک مطالبه مردمی است.
وی در ارزیابی نخســت برای اجرای طرح خودروهای 
الکتریکی و شارژی در جزیره کیش افزود: سازمان منطقه 
آزاد کیش در راستای مسوولیت اجتماعی ضمن ساماندهی 
وضع موجود یک استاندارد قابل توجهی برای اجرای این 

طرح مهم اقتصادی پیش بینی کرده است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که 
فعاالن بخش خصوصی توانمندی که از سرمایه مالی خوبی 
برخوردار بوده و نسبت به ارائه ایده های نو اقدام می کنند 
مورد استقبال و حمایت سازمان قرار می گیرند، اظهار کرد: 
طرح ساماندهی موتورهای شارژی در این منطقه یک امر 

ضروری و اجتناب نا پذیر است.

غالمحسین مظفری تصریح کرد: از نظر حقوقی و قانونی 
ممنوعیت ورود موتورهای شارژی به جزیره کیش اعالم 
شده است اما برای اجرای این طرح، ورود 100 دستگاه 
موتور شــارژی را در قالب یک برنامه دقیق و منظم در 

دستور کار خود قرار دادیم.
به گفته مظفری اجرای این طرح با همکاری و هم افزایی 
شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش و شرکت 
خودروسازان جنوب عملیاتی می شود و عالوه بر مسیر 
اختصاصی دوچرخه سواری »ایستگاه ها و مسیرهای ویژه 
برای تردد موتور سیکلت و دوچرخه« به طول 42 متر در 

این طرح پیش بینی شده است که تا پایان سال اجرایی 
و زیر ساخت های الزم ایجاد می شود.

وی تولید خودرو و بهره مندی از فناوری های جدید 
در صنعت خودروی پاک را نیاز جدی کشور عنوان کرد 
و گفت: ســازمان منطقه آزاد کیش با همکاری شرکت 
خودروســازان جنوب نســبت به راه اندازی خط تولید 
خودورهای پاک اقدام کرده است و مذاکراتی متعددی 
نیز در خصوص بهره مندی از امکانات »کیش خودرو« با 

وزارت صنعت و معدن انجام داده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تصریح 

کرد: شرکت سایپا نیز در خصوص راه اندازی خط تولید 
خودروی های برقی در جزیره کیش اعالم آمادگی کرده 
اســت. غالمحسین مظفری با اشاره به این که طرح راه 
اندازی خط تولید خودروهای پاک اولویت نخست کشور 
است و سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان حاکمیت از 
این طرح استقبال می کند افزود: سازمان ضمن حمایت 
از این طرح، خود را متعهد به این کار ارزشــمند و مهم 
اقتصادی می داند تا با سرعت بیشتر و کیفیت مناسب تر 

آغاز و به سر انجام برسد.
سیامک حجت مدیرعامل شرکت خودروسازان جنوب 

در ادامه این جلسه با بیان این که جزیره کیش به عنوان 
قطب گردشگری و منطقه پاک در سطح کشور مطرح 
اســت، گفت: با مدیریت مدبرانه غالمحسین مظفری 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به زودی خط تولید 

خودروهای پاک در این منطقه راه اندازی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت خودروسازان جنوب با تقدیر از اهتمام 
تیم ارزشمند و متخصص سازمان منطقه آزاد کیش برای 
سرعت بخشیدن به اجرای این طرح مهم افزود: به مناسبت 
گرامی داشت 22 بهمن و چهل و دومین سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی این طرح در جزیره کیش اجرایی می شود.

به گفته حجت در فاز نخست این طرح راه اندازی موتور 
سیکلت ها با یک روش جدید دارای پالک، بیمه و وسایل 
ایمنی در اختیار موتور سوار ها قرار خواهد گرفت. حجت 
افزود: موتور سیکلت هایی که در این طرح استفاده می 
شود موتورهایی هستند که در فرانسه، ایتالیا و آلمان مورد 
استفاده قرار گرفته و از آخرین فناوری روز دنیا برخوردار 
هستند. وی تصریح کرد: باطری های به کار رفته در این 
محصوالت از لیتانیوم اســت و از نیروی متحرک بوش 
آلمان استفاده می شود و از باالترین سطح استاندارد در 

کشور برخوردار است.
مدیرعامل شرکت خودروسازان جنوب از احداث خط 
تولید خودروهایی الکتریکی تا سال آینده در جزیره کیش 
خبر داد و گفت: طرح صنعت خودرو سازی را از ایده تا 
محصول در جزیره کیــش اجرا خواهیم کرد و آموزش 
نیروی انسانی نیز در طراحی و تولید و نگهداری خودروها 

و موتورهای الکتریکی پیش بینی شده است.
همچنین داریوش سلیمی معاون اقتصادی و سرمایه 
گذاری ســازمان منطقه آزاد کیش با اشــاره به این که 
کیش به عنوان جزیره ســبز و پاک از اهمیت باالیی در 
سطح کشور برخوردار است افزود: کیش می تواند نمادی 

از جزیره سبز در سطح کشور باشد.
گفتنی اســت در این جلسه ســید محمدرضا مداح 
مشــاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل و برخی از معاونان 
سازمان منطقه آزاد کیش و ابوالفضل طیبی مدیرعامل 
 شــرکت عمــران، آب و خدمات منطقــه آزاد کیش 

حضور داشتند.

همزمان با سراسر کشور واکسیناسیون 
کووید 19 با تزریق واکســن روســی 
»اسپوتنیک وی« به 3 پزشک متخصص، 
2 پرســتار و یک نیروی خدماتی در 

بندرعباس آغاز شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی اســتان هرمزگان در حاشیه 

آغاز واکسیناســیون کرونا کارکنان بخش 
مراقبت های ویژه )آی. سی. یو( بخش کووید 
1۹ بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، 
گفت: در ســهمیه نخست نیز برای 80 نفر 
واکسن روسی »اســپوتنیک وی« دریافت 
شــده که در دو دوز در فاصله دو هفته باید 

تزریق صورت شود.

حسین فرشیدی افزود: طبق دستورالعمل 
وزارت بهداشت و درمان نخستین گروهی که 
مورد تزریق واکسن قرار می گیرند کارکنان 
بخش مراقبت هــای ویژه بخش کووید 1۹ 

هستند.
وی با اشــاره به اینکه امروز گروه نخست 
شامل پزشکان، پرســتاران و گروه خدماتی 

مورد تزریق واکسن روسی کرونا قرار گرفتند، 
تصریح کرد: به تدریج که سهمیه های بعدی 
به هرمزگان ارسال شود به طور حتم تزریق 

واکسن نیز صورت می گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان 
با بیان اینکه به این دلیل تزریق واکسن کرونا را 
از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس آغاز 

کردیم که این بیمارستان بزرگترین و مهمترین 
بخش کووید استان هرمزگان را تشکیل می 
دهد، اضافه کرد: در مراحل بعدی به نوبت پس 
از انجام واکسیناسیون کادر درمانی بخش های 
ویژه و کووید بیمارستان شهید محمدی سایر 
بیمارستان های استان هرمزگان نیز در نوبت 

تزریق واکسن کرونا قرار می گیرند.

 با انعقاد تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت خودروسازان جنوب مطرح شد:

جزیره کیش به هاب خودروهای الکتریکی کشور تبدیل می شود

آغاز نخستین مرحله واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در هرمزگان
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رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد

 طرح های نوآورانه،
 افزایش ضریب نفوذ بیمه را به دنبال دارد 

رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس خبر داد

تحقق 100 در صدی  وعده های اتاق بازرگانی 
بندرعباس در سال 99

سعید بزرگی، مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس 
از رکورد پایداری تولید در این شرکت خبر داد و 
گفت: در شش ماه دوم مالی سال 99 این مجموعه 
توانسته اســت با پایدارسازی تولید و افزایش 
میزان تاب آوری در شــرکت، وضعیت تداوم 
تولید را به شکلی بهبود ببخشد که خوشبختانه 
طی شش ماه گذشته تا به امروز، شرکت توقف 

خارج از کنترل نداشته است.
به گفته این فعال صنعتی، پس از استقرار تیم 
مدیریتی جدید در شــرکت صبا فوالد خلیج 
فارس، تحوالتی در این مجموعه آغاز شده و در 
6 ماهه دوم سال مالی، آمار قابل توجهی در حوزه 

های تولید و سودآوری به ثبت رسیده است. 
مشروح گفت و گو با مدیر عامل صبا فوالد خلیج 

فارس را در ادامه این مطلب می خوانید:

z مجموعه دستاوردهای  آخرین  درخصوص 
صبا فوالد خلیج فارس پس از روی کار آمدن تیم 

مدیریتی جدید توضیح دهید.
با حضور تیم مدیریتــی جدید در پایان خرداد ماه 
سال 13۹۹ و پایان 6 ماهه اول سال مالی در شرکت 
صبا فوالد خلیج فارس، کارخانه در شرایطی تحویل 
تیم جدید شد که به دلیل در اختیار نداشتن گندله، 
کارخانــه برای مدت بیش از یــک ماه در تعطیلی و 
اورهال به سر برد. در 6ماهه ابتدای سال مالی، با تولید 
257 هزار تن، شــرکت توانسته بود تنها 60درصد از 
بودجه 6ماهه را محقق کند و در حوزه فروش نیز تنها 
26درصد از بودجه 6ماهه محقق شده بود و بالطبع در 
حوزه سودآوری تنها 28درصد از سود 6ماهه بودجه 

محقق شده بود. پس از استقرار تیم مدیریتی جدید در 
شرکت، تحوالتی آغاز شد و در 6ماهه دوم سال مالی 
که به 30دی ماه منتهی می شد، آمار قابل توجهی در 

حوزه های مختلف به ثبت رسید.
در حوزه تولید با افزایش قابل توجه متوسط تولید 
ماهیانه از 42هزار تــن درماه، به بیش از ۹0هزار تن 
جهش تولید به معنای واقعی در مجموعه صبا فوالد 
خلیج فارس صورت پذیرفت. در حوزه سودآوری نیز با 
اختالف فاحش و قابل توجهی، میزان سودآوری شرکت 
نسبت به 6 ماهه نخست، نزدیک به 10برابر افزایش پیدا 
کرد و نســبت به سال مالی قبل، بیش از 4برابر سود 

استحصالی شرکت در 6ماهه دوم رقم خورد.
برای اولین بار در تاریخ صبا فوالد، عالوه بر دستیابی 
به ارقام بودجه در حوزه ســودآوری، از این ارقام عبور 
کرده و با فاصله معناداری ســود استحصالی شرکت، 
رقمی باالتر از پیش بینی های بودجه بود. تیم جدید 
مدیریتی که خدمت به جامعه فرهیخته بازنشستگی 
کشــوری را سرلوحه عملکرد و اهداف خود قرار داده 
بود، جهش تولید را به عنوان اولین و بزرگترین آرمان 

خود در مجموعه صبا فوالد پیگیری نمود.
در این مدت با ثبت 6رکورد متوالی در تولید، رکورد 
روزانه تولید 3بار و رکورد تولید ماهیانه 2بار در شرکت 
صبا فوالد تجدید شد. این رکوردها با فاصله معناداری با 
رکوردهای قبلی یعنی بیش از 10درصد به ثبت رسید. 
همچنین رکورد تدوام تولید نیز در مجموعه صبا فوالد 
خلیج فارس به ثبت رسید تا افتخار دیگری برای این 
مجموعه ارزشمند باشد. توقفات مداوم و همیشگی در 
خط تولید صبا فوالد، با بهره گیری از توان مجربترین 
کارشناسان حوزه تولید میبرکس، کنترل شد و هم 
اکنون با تولید به شکل منطقی و نرمال در مجموعه 

صبا فوالد روبه رو هستیم.
این مجموعه توانست در 6ماهه دوم مالی سال ۹۹ 
با پایدارســازی تولید و افزایش میــزان تاب آوری در 
شرکت، وضعیت تداوم تولید را به شکلی بهبود ببخشد 
که خوشــبختانه در 6ماه گذشته تا به امروز، شرکت 

توقف خارج از کنترل نداشته است.
البته شرکت صبا فوالد خلیج فارس موفقیت های 
دیگری داشــته است. به طوری که همزمان با والدت 

حضرت زینب و در شــب یلــدا، مجموعه صبا فوالد 
خلیج فارس موفق شد تا با تولید ۹0هزار تن محصول 
بریکت، رکورد تولید در این کارخانه را با اختالف بسیار 
محسوسی ارتقا بدهد که درواقع یک جهش تولید بسیار 

چشمگیر در این شرکت اتفاق افتاد.
همزمان بــا افزایش تولیدات انجام شــده در این 
مجموعه، عالوه بر کیفیت ظاهری محصول که البته 
در شکل محصول ما بسیار مهم محسوب می شود، با 
افزایش کیفیت فلزی محصوالت تولید شده، توانستیم 
محصوالتی کیفی تر با حجم باال و با پایداری بیشتر را 

به بازار عرضه کنیم.

z این موفقیت ها چه تاثیری بر افزایش میزان
سودآوری شرکت صبا فوالد داشته است؟

این موفقیت ها تاثیرات خود را به صورت مستقیم در 
افزایش میزان سودآوری شرکت گذاشته است. به شکلی 
که میزان سودآوری شرکت صبا فوالد خلیج فارس در 
6ماهه دوم سال مالی بیش از 8 برابر 6ماهه اول بود و 
این مهم نیز رکورد قابل مالحظه و چشمگیری بوده که 
بر بستر افزایش کمی و کیفی تولید به دست آمده است.
متوسط میزان تولید در شرکت صبا فوالد خلیج فارس 
در 6ماهه دوم ســال مالی بیش از 2/2 برابر نسبت به 
ســال مالی قبل شده که این افزایش کلی تولید هم 
دستاورد بزرگی برای مجموعه ما بوده است. در سال 
۹۹ به ویژه در 6 ماهه دوم سال شاهد اتفاقات بسیار 
خوبی در مجموعه صبا فوالد خلیج فارس بوده ایم. به 
طوری که با وجود مشکالت بسیار که هم اکنون نیز 
وجود دارد، توانسته ایم با تامین مناسب گندله مورد 
نیاز کارخانه با وجود همه فراز و نشیب های پیرامون 
آن، زنجیره تامین نسبتا قابل اتکا و مناسبی را به وجود 
بیاوریم که تا به امروز روند تولید در این مجموعه ادامه 

پیدا کرده است. 
همچنین در آخرین مزایده صادراتی برگزار شــده، 
قیمت بریکت صبا فوالد خلیــج فارس 306 دالر به 
فروش رسید که این رکورد با قیمت همزمان فروش 
بریکت ایتالیا برابری می کند. این نیز یک رکورد بی 
نظیر است، زیرا سابقه نداشته که محصول تولیدی ما 

با محصول ایتالیا هم قیمت باشد.
این رکوردها هدیه ای اســت به جامعه فرهیخته 
بازنشستگی کشوری از طرف کارگران و کارکنانی که 
به نمایندگی از آنها میراث دار زحماتی هستند که این 

عزیزان در طول سال ها کشیده اند.

z به نظر شما عمده ترین عاملی که منجر به ثبت این
رکوردها در مجموعه صبا فوالد شده است، چیست؟
در سال جهش تولید با تالش فرزندان این مرز و بوم 
در شرکت صبا فوالد خلیج فارس و به لطف خداوند 
متعال توانستیم در تولید ماهیانه و در ماه های آذر و 
دی ۹۹ در شرکت صبا فوالد خلیج فارس ثبت رکورد 

تولید داشته باشیم .
ثبت پیاپی دو رکورد تولید ماهیانه و سه رکورد تولید 
روزانه هدیه ای ارزشمند به جامعه تولیدی صنعتی و 

بازنشستگان عزیز و همه مردم ایران است. شکستن 5 
رکورد پیاپی طی دو ماه، نشان از ایجاد ثبات و خودباوری 
در جمع کارگران و پرسنل خدوم صبا فوالد دارد و این 
خودباوری و ثبات حاصلی جز بالندگی، رشد و توسعه 
کشور در پی نخواهد داشت و امیدوارم با همت تمامی 
پرســنل خدوم صبا فوالد مسیر جهش تولید در این 
شرکت ادامه پیدا کند به طور قطع ثبت 5 رکورد تولید 
در کمتر از 3 ماه در شرایط تحریم های ناجوانمردانه و 
جدال تولید و شیوع ویروس کرونا، جز با همت پوالدین 

مردان و زنان صبا فوالد خلیج فارس رخ نمی داد .

z چه اقداماتی در زمینه اصالح خط تولید و افزایش
میزان تولید و کیفیت محصوالت تولیدی در این 

مجموعه انجام گرفته است؟
تقریباً در تمامی توقف های برنامه ریزی شده، زمان 
عملیات از زمان پیش بینی شده بسیار کوتاه تر بود و 
این امر باعث شد تا زمان در دسترس و فعال مجموعه 
خط تولید به شدت افزایش یابد. بازسازی بهسازی و 
بازمهندسی دستگاه ها، بخش از فعالیتی هایی است که 
در مسیر اصالح خط تولید و با استفاده از توان داخلی 
انجام گرفت و همزمان افزایش میزان تولید گام به گام 
به پیش رفته و به یاری خداوند تالش خواهیم کرد تا 
خط تولید را به سمت دستیابی به ظرفیت اسمی هدایت 
کنیم. البته در این زمینه با توجه به منحصر به فرد بودن 
کارخانه صبا فوالد در کشور، مشکالت فنی و پشتیبانی 
وجود دارد که با همکاری و باور به توان داخلی، از این 

مشکالت عبور خواهیم کرد.
در طول این مدت، ضمن افزایش محسوس کیفیت 
محصول تولیدی شــرکت، واحدهای جدیدی مانند 
دفتر فنی مهندسی صنایع واحد انرژی سیاالت بومی 
سازی و... نیز به مجموعه اضافه شد تا ضمن افزایش 
توان تولیدی، کاهش میزان توقفات را داشته باشیم. 
این رویکرد باعث شد تا میزان خرابی و حجم تعمیرات 
به میزان قابل توجهی کاهش یابد که همه این موارد 
نتایج خود را در افزایش چشمگیر شاخص های تولیدی 
و قابلیت دسترسی تجهیزات و درنتیجه، افزایش میزان 

سوددهی شرکت نشان داده است.

z در حال حاضر چه مشکالت و موانع عمده و اساسی
در مسیر فعالیت مجموعه صبا فوالد وجود دارد؟

یکی از اصلی ترین مشکالت شرکت از ابتدا تا کنون، 
تامین  مواد اولیــه برای خط تولید بوده که البته این 
مشــکل برای اکثر صنایع فوالدی کشور وجود دارد. 
هرچند در هنــگام تحویل کارخانه به تیم مدیریتی 
جدید، متاســفانه تولید کارخانه به دلیل در اختیار 
نداشتن گندله متوقف شد؛ اما با اقدامات انجام شده 
ضمن تامین نیاز روزانه خــط تولید، در حال حاضر 
میزان موجودی پشتیبان خط تولید به بیش از مصرف 
20 روز رســیده است که باید بر اساس استاندارهای 
موجود ایران، این عــدد افزایش یابد تا پایداری خط 
 تولید تضمین شــود و هزینه فرصت از دســت رفته 

کاهش یابد.

z صبا فوالد خلیج فارس در زمینه صادرات چه
موفقیت هایی را کسب کرده است؟ 

امروز مفتخرم اعالم کنم که بر اســاس گزارشات 
موجود در بخش صادرات، در ســال جاری شــرکت 
صبا فوالد خلیج فارس با رشد 223 درصدی صادرات 
محصوالت خود، در صدر تولیدکنندگان فوالد ایران قرار 
گرفته و با فاصله زیادی، از تمام همکاران خود پیشی 
گرفته است. در این گزارش همه بزرگان صنعت فوالد 
)از قبیــل کارخانه های ذوب آهن، فوالد مبارکه و...( 
حضور دارند و خوشبختانه این صدرنشینی صبا فوالد 

در کنار حضور بزرگان حاصل شده است.

z در زمینه  فروش محصوالت خود از چه روش هایی
استفاده می کنید و در این زمینه برای جذب مخاطب 
تا چه حد از روش های نوین بازاریابی بهره می گیرید؟
طی 6 ماه گذشته اقدامات اصالحی فراوانی در روش های 
فروش محصول نیز انجام گرفته است. تمامی روش های 
نوین بازرگانی را که در اندوخته تجربی خود داشته ایم، 

به کار گرفته ایم تا حداکثر منافع ممکن را برای 
بازنشستگان اســتحصال کنیم و با هرگونه 
انحصار مقابله کنیــم. تفکیک میان فروش 
داخلی و صادراتی، با شفافیت کامل صورت 
پذیرفته است. اســتفاده از روش های نوین 
بازاریابی و جذب مخاطب باعث شد تا جامعه 
خریداران محصوالت شــرکت صبا فوالد 
توسعه بی سابقه ای یافته و فضا برای فعالیت 
برابــر و عادالنه تمامــی بازیگران مطرح 

این عرصه باز شــود.  تمامی فروش 
ها در ایــن دوره در قالب 
مزایده و بر اساس شرایط 
قانونی صورت پذیرفت و 
در برگــزاری مزایده ها 
بسیار سختگیرانه تر از 
چهارچوب های قانونی 

عمل کردیم.

 فروش کارمزدی متوقف شد و با افزایش ضرایب  
و اصالح قراردادهای فروش و روش های کنترل بازار، 
موفق شدیم در شرایط کرونا که نرخ جهانی فوالد 
کاهش یافته بود، نزدیک به 40 درصد نرخ فروش 
محصوالت شرکت را افزایش دهیم و با بی سابقه 
ترین رقم های فروش، محصوالت صبا فوالد را به 
بازار عرضه کنیم. همانطور که اشاره شد، در آخرین 
مزایده نرخ فروش محصوالت صبا فوالد از نرخ فروش 
محصول مشابه خود در ایتالیا نیز بیشتر بود که این 

یک رکورد بی سابقه است .

z رمز اصلی موفقیت خود را در چه مواردی می
بینید؟

رمز اصلی موفقیت های استحصال شده توسط 
اینجانب در طی سال های گذشته، صرفاً دقت نظر به 
مقوله پراهمیت و اساسی منابع انسانی بوده است. در 
حوزه منابع انسانی با پاسداشت ارزشمندترین دارایی 
شرکت و مشــارکت تک تک کارکنان در 
چرخه تولید و منافع حاصل از آن تحول 
عظیمی در حوزه منابع انسانی صورت 
پذیرفت. ما با ایجاد فرهنگی جدید در 
حوزه منابع انسانی، توانستیم تحوالت 
شگرفی در مجموعه صبا فوالد خلیج 
فارس ایجاد کنیم. هرچند برای همراه 
کردن برخــی از عزیزان، صرف 
انرژی و توان بسیاری نیاز بود.

بازدید از شعب شرکت های بیمه ای و بررسی 
به  فرآیند خدمات دهی و پرداخت خسارت 

مردم از وظایف ذاتی نهاد ناظر است.
همزمان با فرارســیدن چهل و دومین ســالروز 
دهــه فجر، دکتر غالمرضا ســلیمانی در بازدید از 
شعبه بیمه ایران معین در آبادان، ضمن اعالم این 
مطلب افزود:شرکت »ایران معین« به دلیل تمرکز 
در مناطق آزاد و تجاری سراسر کشور تاثیر مهمی 
در امر تجارت بین المللــی دارد. رئیس کل بیمه 
مرکزی با اشــاره به اهمیت طرح های نوآورانه در 

توســعه و همگانی سازی صنعت بیمه، اظهار کرد: 
این شــرکت »طرح مهر ایران معین«  را که طرح 
بســیار موثر و خوبی ست که در دوران کرونایی با 
توجه به شرایط اقتصادی مردم ارائه کرده است. وی 
با برشمردن برخی از مزایای این طرح، اعالم کرد: 
بیمه گذاران طرح یادشده می توانند وامی دریافت 
کنند که به نوعی وام قرض الحســنه محسوب می 

شود که کارمزد ندارد.
ســلیمانی افزود: در حالی که طبق قانون برای 
بیمه شخص ثالث مبلغ حق بیمه باید بصورت نقد 

پرداخت  شــود ولی با این طرح به منظور حمایت 
از مردم در شرایط سخت کرونایی و رفاه حال آنان 
اجازه داده شده در قالب اقساط 12ماهه این مبالغ 

پس از صدور بیمه نامه  به بانک پرداخت شود.
بر اساس این گزارش، داریوش محمدی مدیرعامل 
بیمه ایران معین  نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور 
رئیــس کل بیمه مرکزی و هیــات همراه در این 
مراسم، گفت: این طرح برای نخستین بار است که 
در سطح مناطق آزاد وویژه اقتصادی و با همکاری 
نظام بانکی عملیاتی می شود تا مردم این مناطق 
در شرایط اقتصادی متاثر از کرونا بتوانند خدمات 
بیمه ای را با صرفه اقتصادی و آسان تر خریداری 
کرده و بیمه ها به ویژه بیمه های اجباری از جمله 
بیمه اتومبیل و شــخص ثالث از ســبد خانوارها 

حذف نشود .
مدیرعامل بیمه ایران معین افزود: میلیون ریال 
وام قرض الحســنه بدون ضامن، کارمزد و سود در 
کمترین زمان برای تسهیالت بیمه شهروندان ساکن 

دراین مناطق در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه عموم شــهروندان ســاکن در 
مناطــق آزاد مــی توانند به شــبکه نمایندگان و 
شعب بیمه ایران معین مراجعه کنند و با کمترین 
تشریفات اداری بیمه نامه قبلی خود را با دریافت 

تسهیالت و به صورت غیر نقدی تمدید کنند.

رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس از تحقق قول و 
وعده های اتاق بازرگانی بندرعباس به فعالین 
اقتصادی در ســال 99 خبر داد و گفت: به تمام 
وعده هایی که به فعالین اقتصادی در سال 99 داده 
بودیم به صورت 100 درصد جامه عمل پوشاندیم.

به گزارش دنیای اقتصاد، محمدرضا صفا اظهار کرد: 
اتاق بازرگانی در حقیقت نقش قلب تپنده اقتصاد استان 
هرمزگان را ایفا می کند و با توجه به وابستگی کشور به 
صادرات و واردات محصوالت مختلف، نقش این اتاق نیز 

در اقتصاد استان گسترده است.
وی بیان کرد: اتاق بازرگانی بندرعباس بخش قابل 
توجهی از اقتصاد استان را در دست دارد و اتاق در واقع 
محلی است برای چانه زنی صاحبان صنایع و تجار با 

نهادهای قانون گذار و تصمیم گیرنده است.
رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس ادامه داد: اتاق بازرگانی 
بندرعباس در دور نهم فعالیت هیات نمایندگان با شعار 
»اتاق شیشه ای و شفاف برای همه« وارد میدان کارزار 
شــد و توانست با جدیت و تالش مداوم به تمام وعده 
هایی که به فعالین اقتصادی داده بود جامه عمل بپوشاند.
صفا بیان کرد: راه اندازی دفتر مستقل نمایندگی در 
بندرلنگه، افتتاح دفتر انجمن خرما، افتتاح دفتر گواهی 
مبدا در بندر شهید باهنر، افتتاح دفتر کانون زنان بازرگان 
استان هرمزگان و اکنون نیز راه اندازی دفتر مستقل 
نمایندگی در شرق استان از جمله اقداماتی بود که به 

صورت صد در صد به تحقق پیوسته و هر یک از این 
دفاتر هم اکنون برای خود کارنامه ای درخشان دارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
بندرعباس یادآور شد: برای سال جدید نیز برنامه ها و 
چشم اندازهایی ترسیم کرده ایم که امید است با بهبود 
وضعیت کرونا در کشور بتوانیم حرکت رو به جلویی 
داشته باشیم. صفا همچنین به میزان استقبال فعاالن 
اقتصــادی از برنامه های اتاق اشــاره کرد و بیان کرد: 
ارتباطی که میان اتاق و فعاالن اقتصادی در حال حاضر 
وجود دارد در نوع خود مثال زدنی است و این اعتماد 
سازی با تالش فراوان و شفاف سازی حاصل شده است.
وی یادآور شــد: پیشــرفت فیزیکی 80 درصدی 
ساختمان در حال احداث اتاق، تحقق رشد 50 درصدی  
صــدور کارت های بازرگانی و عضویت، افزایش تعداد 
کمیســیون های تخصصی اتاق به صورت ماهیانه  با 
توجه به استقبال بسیار خوب بازرگانان، راه اندازی مرکز 
شتابدهی صادرات، راه اندازی میز قطر، راه اندازی میز 
اوراسیا،  ارتقا رتبه اتاق در بخش شورای گفتگو از 24 
به 13، ارتقا رتبه کلی اتاق از34 به 17 و .... تنها بخشی 
از عمکلــرد اتاق در دور نهم فعالیت هیات نمایندگان 

تاکنون بوده است.
وی افزود: تالش هیات نمایندگان در دور نهم برای 
رسیدن به جایگاه فعلی شبانه روزی بوده و اکنون که 
از این جایگاه، عملکرد اتاق را ارائه می دهم به جرات 

می توانم بگویم که اتاق بازرگانی بندرعباس اکنون در 
تمام نشست های و کارگروه های مهم اقتصادی استان 
صاحب کرســی ثابت و دارای حق رای است که این 
جایگاه با تالش بی وقفه همکاران اتاق  در بخش های 
مختلف و روحیه مطالبه گری اتاق به وجود آمده است.
صفا بیان کرد: در بخش بیــن الملل اتاق وارد دور 
جدیدی از  فعالیت های خود شده و سعی داریم جایگاه 
استان  را در بازارهای آسیایی و اروپایی تقویت نماییم 
که برگزاری وبینار معرفی توانمندی ها و پتانسیل های 
استان هرمزگان  با کشــورهای پرتغال، چین، عراق، 
افغانســتان، قزاقستان و ... بخشی از رایزنی های اتاق 
در بخش بین المللی برای معرفی محصوالت اســتان 
هرمزگان به کشــورهای هدف بــوده  که این مهم با 
همکاری خوب نمایندگی وزارت امور خارجه با اتاق به 

تحقق پیوسته است.
این مســوول در پایان تاکید کرد: اتــاق بازرگانی 
بندرعباس به عنوان پارلمان بخش خصوصی لحظه ای 
از تالش برای رســیدن به اهداف خود که همان رشد 
اقتصادی استان در بخش های مختلف است دست بر 
نمی دارد و این مهم جز با همدلی و تعامل بخش دولتی 
با بخش خصوصی محقق نخواهد شد و امید می رود 
نهادهای قانونگذار به گونه ای عمل نمایند که بتوانند 
قوانین غیرکارشناسی و فرصت سوز را از میان برداشته 

و راه را برای فعالین اقتصادی هموار سازند.

مدیر عامل صبا فوالد خلیج فارس خبر داد

ثبت رکوردهای تاریخی فروش و تولید در صبا فوالد خلیج فارس 


