
ویژهنامه
1   هفتهدولت

L I F E



   2
ویژهنامه

هفتهدولت

صاحب امتیاز:

ولی اهلل شجاع  پوریان 

مدیرمسئول:

فریبا خاووش 

مدیر اجرایی:

وحید شجاعی

مدیر هنری:

حمید طاهری 

  hamdeli .ads@gmail .com .www.hamdelidaily   رایانامه: . ir تلفن:  88994608-021   نمابر/ فکس:  88964523-021   سایت:  
  کدپستی: 1415753785 

د
 م تا ا    ت  ا ا  

دو و و ه 

 ما ا

-

ت   و

ا و م

ل  تان

ویژهنامه
هفتهدولت

@ H a m d e l i d a i l y @ H a m d e l i d a i l y @ H a m d e l i d a i l y



ویژهنامه
3   هفتهدولت

L I F E

و ی د ه ه  اه ن
 ا م  و ی  ا  ما
 ا  ا  ا ت ه  ی  مال

تد ا ایت و  اد م

 ما ا د 
 دها تاو د ی ت وم ا 
ه ا
و ده یا الهدولتها  
ده دو

 هد  ا ن  ما  ه
 تد  انهو  نامهها  تا
ل  ون  ا

 ا ن  اد  ی د ا  ل
  د ل  ون و اومت ادم ت

 ا ژه هو م ن 
و ل   ت م اد ت  ا
ت  ا ت

ه م  م و اد ه
د  دم

  و ت 
ا  ام

ا   ما ا

هویژه م ما ا
ا  ن  اد ت

د ه م ما ا
ون



   4
ویژهنامه

هفتهدولت

تقویـم جمهـوری اسـامی آکنـده از یادمـان روزهایـی اسـت کـه هـر کـدام بیانگـر 
خدمتگـذاری و ایثـار و جانفشـانی مـردم و کارگزاران خدوم کشـور اسـت. این رویه، 
قدردانـی از دسـتاوردهایی اسـت که تحقق هـر یک از آن به اعتای نظام اسـامی و 
نیز جامعه انسـانی پیشـرو و بالنده منجر خواهد شد. نمونه یکی از این نامگذاری ها، 
اختصاص هفته دولت در روزهای ابتدایی شهریورماه هر سال )دوم تا هشتم( است 
که به بهانه ای برای گرامیداشـت خدمات و تاش های دولتمردان تبدیل شـده است. 
ایـن هفتـه همچنین فرصـت مغتنمی برای دولت هـای برآمده در طی عمر 40 سـاله 
جمهـوری اسـامی اسـت تا فرصت عرضـه توانمندی های خـود را در معرض نمایش 
و معرفـی قرار دهند و مردم را با آنها آشـنا کنند. بدون شـک بـه هر اندازه برنامه های 
معرفی خدمات دولت، پربارتر و کیفی تر باشد، حمایت از جریان فکری که دولت از آن 
برآمده است، در جامعه پررونق تر خواهد شد. امسال هم دولت دوازدهم در میانه راه 
خود در حالی هفته دولت را به جشن نشسته که در آن پروژه های عمرانی و خدماتی 
و اجتماعی در ابعاد و عرصه های مختلف در سراسر کشور در حال افتتاح و بهره برداری 
هستند که نشانه ای از کارآمدی و موفقیت آن است. هر چند از نابختیاری این دولت، 
دشـمن متخاصـم بـا اعمال همه ترفندهای خـود، دولت را برای تحقق بهتر و بیشـتر 
برنامه ها و اهداف خود با مشـکاتی جدی مواجه کرده اسـت، اما سـر و سامان دادن 
به اوضاع سخت سال گذشته، موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و از کنار 

آن به راحتی عبور کرد.
روزنامـه همدلـی اقدامـات و فعالیت های شـبانه روزی دولت در امـور مختلف را ارج 
می نهد و کاسـتی های موجود را عاوهبر سـنگ اندازی های داخلی، معلول فشارهای 
خارجی ناشـی از شـرایط تحریم کشـور می داند و معتقد اسـت هر دولتی در شـرایط 
فعلی، اوضاع و شرایط بهتر از وضع کنونی نداشت. از این روی هفته دولت را گرامی 
 می داریـم و بـه دولتمردان الیق و کاردان کشـورمان در عرصه هـای مختلف خدا قوت 

می گوییم.

ی د م م  هفتهدولت
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اهم اقدامات انجام شده در 
راستای برنامه های 7گانه وزارت 
صمت در سال رونق تولید

تشکیل 141 میز تخصصی 
کشورهای هدف صادراتی/ تهیه 

79 بسته اجرایی جهت فعال سازی 
معادن کوچک و متوسط/ 

راه اندازی مجدد 321 واحد صنعتی 
در مناطق سیل زده/ افزایش 

فروشگاههای زنجیره ای به 3500 
شعبه در سال 98
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وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
راستای تحقق شعار رونق تولید در 
سال 98 اقدام به تدوین و اجرایی 
کردن برنامه های خود در 7 محور با 
تاکید بر توسعه ساخت داخل و نیز 
توسعه صادرات به کشورهای هدف 
کرده است که اهم اقدامات انجام 
شده تاکنون، بر اساس محورهای 
برنامه در این گزارش ارایه می شود و 
اقدامات آتی نیز در گزارش های بعدی 
به اطالع عموم مردم خواهد رسید.

به گزارش شاتا، اصالح قانون حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  کشور، 
ابزارهای توسعه ساخت داخل در راستای 
توسعه تولید و تعميق ساخت داخل 
یکی از محورهای هفت گانه ای  بود 
که در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مورد پیگیری قرار گرفت و در همین 
راستا فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید 
کاالهای خارجی دارای مشابه تولید 
داخل تدوین و ابالغ و فهرست کاالیی 
توانمندی های ساخت داخل جهت 
عدم خرید کاالهای وارداتی مشابه 
ساخت داخل توسط ارگان های دولتی 
و تعیین اولویت های سرمایه گذاری 

بروزرسانی و تکمیل شد.

امانه  ن ه 1 ن 
راه انلدازی سلامانه ثبلت توانمنلدی و اعلالم 
اینترنتلی نشلانی  بله  اقتصلادی  بنگاه هلای   نیلاز 

 tavaniran.ir از دیگر موارد مهم در این زمینه بود که 

هم اکنون در دسترس عموم قرار دارد.
 تد ا  تها اه ای ن ت2  ت ا ام  ل  ون و

املا برگزاری نمایشلگاه فرصت های سلاخت 
داخلل و رونق تولیلد با هدف داخلی سلازی نیازهای 
صنایلع کشلور )صنایلع خلودرو و قطعلات، صنایلع 
معدنلی، مخابلرات، نفلت، گاز و پتروشلیمی، للوازم 
خانگی و صنایع دریایی( در مجموعه ای به مساحت 
11 هلزار متر مربع با مشلارکت 223 شلرکت مهمترین 
اقدام انجام شده در خصوص تعمیق ساخت داخل و 

رسلیدن بله خودکفایی هر چه بیشلتر بود
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نامه فاه  اد ن 3  ا ه
 تها و ا  م

ا  ن د
202 تفاهم نامله هملکاری بیلن 
شلرکت های  و  تأمین کننلدگان 
دانش بنیلان درحاشلیه برگزاری 
نمایشلگاه سلاخت داخل منعقد 
شلد و عقد قرارداد داخلی سازی 
35 قطعله در صنعلت خلودرو 
ناموت  میلیلارد   740 ارزش  بله 
در حاشلیه برگلزاری نمایشلگاه 

سلاخت داخلل انجلام گرفت.

 فا ت ت م 4 ا   ود
و

ممنوعیت ثبت سفارش حدود 
1400 قلم کاالی غیرضروری 

از اواسط سال 97 به منظور 
مدیریت واردات و حمایت از 

ساخت داخل از دیگر اقدامات 
انجام شده در این زمینه بود.

د  م  ن ه 5 ا م د ت  و
ده 

اما در راسلتای حمایت از تولید و 
واحدهای تولیدی در استان های 
کشور موارد دیگری نیز انجام شد 
کله از آن جملله به آماده سلازي 
زيرسلاختهاي الزم جهلت اجراي 
طلرح توسلعه توليد پوشلاك در 
مناطق روسلتايي با 18 زير پروژه 
در 5 اسلتان ) گيلالن، هملدان، 
اردبيلل، چهارمحلال و بختياري 
و كرمانشلاه(، کلنگ زنلی و آغلاز 
فعالیت های اجرایلی پروژه های 
سلرمایه گذاری در مناطلق کمتلر 
توسلعه یافته ماننلد تولیلد کاغذ 
اسلتان  در  کلسلیم  کربنلات  از 
بیواتانلول سلوختی در  فلارس، 
اسلتان کهگیلویله و بویلر احمد 
و کرمانشلاه و راه انلدازی مجدد 
سلیل زده  صنعتلی  واحلد   321 

می توان اشاره کرد.
همچنیلن دسلتیابی بله دانلش 
فنلی تولیلد در مقیلاس صنعتی 
انواع غشاء  و ماژول های تصفیه 
ایجلاد  آب و تجاری سلازی آن، 
واحلد تولیلد ممبلران در ایالم و 
ایجلاد و راه انلدازی مراکلز تولید 
بیوایمپلنت در شلهرهای شلیراز، 
کرمانشلاه و تهلران از مهمتریلن 
اقدامات انجام شلده حول محور 
حمایلت از شلرکت هلای دانش 
بنیان و اسلتارت آپها و اسلتفاده 
از فنلاوری های نوین بوده اسلت.

 نامهها  وی 6
ه   اد ه

ایه ه

در حوزه توسعه صادرات کاالهای 
غیر نفتی اقداملات قابل توجهی 
تدویلن  کله  رسلید  انجلام  بله 
واردات  جدیلد  دسلتورالعمل 
تدویلن  و  صلادرات  مقابلل  در 
برنامه های توسعه صادرات به 15 
کشور همسلایه از آن جمله است.
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اد  ه

در این مدت 26 هیئت تجاری به 
کشلورهای هدف صادراتی اعزام 
و 141 میلز تخصصی کشلورهای 

هدف صادراتی تشلکیل شد.
ساخت کارخانه مشترک اتوبوس 
شلرکت  مشلارکت  بلا  سلازی 
»آذرماش« جمهلوری آذربایجان 
»عقلاب«  و شلرکت خصوصلی 
جمهوری اسالمی ایران در جنوب 
باکو، تهیه طرح توسلعه صادرات 
فلرش دسلتباف بله  15 کشلور 
همسلایه و شناسلایی و معرفلی 
درکشلورهای  معتبلر  شلرکتهای 
هلدف صادراتلی و معرفلی بله 
صادرکننلدگان از اهلم اقداملات 

انجلام شلده دیگر بوده اسلت.

امه  اد ن ا7  ا و ت


در ایلن حلوزه اقداملات دیگری 
ماننلد امضلا موافقتنامه تجارت 
ترجیحلی ایلران بلا کشلورهای 
اورآسلیا در آسلتانه قزاقسلتان و 
انعقلاد 22 توافقنامله صنعتلی و 
تجاری با کشلور علراق و امضای 
تفاهمنامله همکاری بین ایران و 
اقلیم کردسلتان عراق و تاسیس 
نمایشلگاه دایملی در علراق بله 
انجلام رسلید کله زمینه توسلعه 
صلادرات کاالهلای غیلر نفتی را 

بیلش از پیلش فراهلم آورد. ه دو انت9  و
اد

املا در این حوزه رتبه های برتری 
هلم بله دسلت آملد که کسلب 
رتبله اول در اتحادیه صندوقهای 
کشلورهای  صلادرات  ضمانلت 
اسالمی )اتحادیه امان( و کسب 
اتحادیله  در  بینالملللی  کرسلی 
صندوقهلای ضمانلت صلادرات 
)اتحادیله  اسلالمی  کشلورهای 
امان( در سلمت عضویت هیات 
مدیلره از آن جمله اسلت.گفتنی 
انلدازی سلامانه  راه  کله  اسلت 
جامع تجلارت و زیر سلامانههای 
آن بله منظلور مدیریلت زنجیره 
تجلاری کشلور و تدوین و اجرای 
برنامههلای سلاماندهی صنعلت 
خلودرو نیلز از جملله اقداملات 
انجاملی در محلور مدیریت بازار 
و سلاماندهی لجسلتیک تجاری 

بوده اسلت.

 ا اه و  ی ه10  ه  ه ن
 ا  د

در این حوزه توسعه فروشگاههای 
زنجیره ای از 3200 شلعبه در سال 
96 بله 3500 شلعبه در سلال 98 
بلود. دسلتاوردها  مهمتریلن  از 
مدیریلت عرضله و تقاضلا برای 
در  شلده  عرضله  محصلوالت 
بلورس کاال و آزادسلازی سلقف 
رقابلت محصلوالت عرضه شلده 
صلادرات  مدیریلت  بلورس،  در 
کاالهلای صنایلع معدنی بمنظور 
تعادل بخشلی و کنتلرل عرضه و 
تقاضلا در داخل کشلور و تدوین 
برنامله توانمندسلازی اصنلاف و 
شلبکه توزیع کاالهای اساسلی با 
هدف ایجاد و سلاماندهی تعداد 
قاللب  در  واحلد صنفلی   15000
شلبکه منتخلب و مطمئن توزیع 
کاالهای اساسلی در سطح کشور 

از اقداملات دیگلر بوده اسلت.

3
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 ا م

در حوزه توسلعه معادن و صنایع 
معدنی، طرح فعالسلازی معادن 
کوچک و متوسط در نقاط مختلف 
کشلور با هدف فعال سلازی 150 
معدن با اشلتغالزایی مستقیم 3 
هلزار نفر در مناطق کمتر توسلعه 

یافته در سلال 98 تدوین شد.
 ی ته  ه 12 ا  ا ت

و  اد م
مت

در ایلن راسلتا 7 اسلتان کشلور 
برای فعال سلازی معادن کوچک 
و متوسلط مقیاس مورد بررسلی 
قلرار گرفلت و  79 بسلته اجرایی 
جهت فعال سازی معادن کوچک 

و متوسلط تهیه شد.

ود   ای ا 13  م وده م
ن م

معرفی 15 معدن و پتانسلیل های 
بله  شلده  شناسلایی  معدنلی 
سرمایه گذاری شرکا، ادامه عملیات 
در پهنه های اکتشلافی در سلطح 
حلدود300  شناسلایی  و  کشلور 
محلدوده امیلد بخلش دیگلر که 
هم اکنلون حلدود 750  محدوده 
امیلد بخلش در اختیلار سلرمایه 
گلذاران خرد و کالن می باشلد، از 
دیگلر اقداملات انجام شلده بوده 

است.
 ت  ی 14 م ه  اد م

 ا  د
گفتنی اسلت که میزان اسلتخراج  
معادن از 440 میلیون تن در سلال 
96 به 460 میلیون تن در سلال 97  
افزایش یافت و عملیات بازرسلی 
ایمنلی برای 700 معلدن انجام که 
نتایلج آن بلرای انجلام اصالحات 

مورد نیاز اعالم شلد.
  ی 15 اهها  ا مال
ا  ا  ل

ایلن وزارتخانله در حلوزه بهبلود 
فضای کسب و کار مرتبط با بخش 
صنعت،معلدن و تجلارت نیز گام 
های خوبی برداشلت که افزایش 
تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی 
تا 5 سال، کاهش پیش پرداخت 
نقلدی واحدهلای صنعتلی برای 
گشلایش اعتبلار اسلنادی بله 10 

درصلد , برقلراری معافیلت 100 
درصدی مالیات بردرآمد حاصل 
از فلروش تولیلدات نرم افلزاری 
دارنلدگان پروانله بهره بلرداری 
و  معلدن  صنعلت  وزارت  از 
تجلارت، موضلوع ذیل بنلد )د( 
ملاده 31 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیلر از آن جمله اسلت.

املا در خصلوص تامیلن منابع 
مالی و توسعه سلرمایه گذاری، 
تفاهم نامله با سلازمان برنامه و 
بودجه کشلور در راستای تامین 
)اللف(  بنلد  منابلع  تسلهیالت 
تبصره 18 قانون بودجه سال 97 
در قالب برنامه تولید و اشلتغال 

شد. منعقد 
د ا م ه  ی ه16  ی ن
 ا ه ت

تزریلق 4 هلزار میلیلارد ناموت 
نقدینگی به صنعت قطعه سازی 
فرآینلد  عارضه یابلی  و  کشلور 
پذیلرش واحدهلای کوچلک و 
متوسط در تابلو SME فرابورس 

از دیگلر اقداملات بود.
شناسلایی پلت فرم هلای فعلال 
در حلوزه تأمیلن ماللی جمعلی 
)Crowd Funding( و بررسلی 
پروژه هلای مرتبلط بلا بخلش 
پیگیلری  و  معلدن  و  صنعلت 
ایجلاد هلدینگ هلای اسلتانی 
و انتخلاب اسلتان های هدف و 
صنایلع مرتبلط در هر اسلتان از 
جمله دیگر اقدامات بوده اسلت.

L I F E
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گزارش عملكرد سازمان 
خصوصی سازی و مهم  ترین 
دستاوردهای حاصله 
طی شش ساله دولت های یازدهم 
و دوازدهم

سازمان خصوصی سازی به عنوان تنها مجری 
سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه خصوصی 
سازی توانسته است در راستای انجام وظایف 

مربوط از ابتدای سال 1380 لغایت 1398/05/31، 
ارزشی معادل 1،491،657 میلیارد ریال از سهام و 

دارایی های متعلق به دولت و شركت های دولتی 
را به بخش غیر دولتی واگذار نماید. این گزارش 

نگاه تفصیلی به آمار واگذاریهای صورت گرفته در 
دولت های یازدهم و دوازدهم از ابعاد مختلف 

و همچنین ارائه برخی از مهمترین دستاوردهای 
حاصله طی سالهای مذکور دارد. واگذاریهای یاد 

شده به شرح بندهای ذیل بیانگر تاش مضاعف 
صورت گرفته در دولت های یازدهم و دوازدهم 
جهت تحقق اهداف مترتب بر خصوصی سازی 

است.
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1(عملكرد سازمان خصوصی سازی 
در دولت های یازدهم و دوازدهم 
عملكرد سازمان خصوصی سازی در دولت های 
یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت های گذشته 

براساس نوع واگذاری
در  واگذاری ها  كل  ارزش  مقایسه ای  آمار 
دولت های یازدهم و دوازدهم )1392/07/01 
لغایت 1398/05/31( نسبت به دوره 1380 
لغایت 1392/06/31 )دولتهای پیشین(، به 
شرح جدول شماره )1(، نشان می دهد طی 
دولت های یازدهم و دوازدهم ارزشی معادل 
492،338 میلیارد ریال از سهام و دارایی های 
متعلق به دولت و شركت های دولتی واگذار 
شده است كه این میزان واگذاری معادل %33 
ارزش كل واگذاریهای انجام یافته می باشد. 

 
در  بنگاه   2009 مجموعاً   ،1398/05/31 لغایت   1380 سال  از   
با  همزمان  و  است؛  گرفته  قرار  واگذاري  قابل  بنگاههاي  فهرست 
فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، 1127 بنگاه )56 درصد كل 
بنگاهها( به عنوان موارد مشمول واگذاری مصوب شده اند كه تعداد 

731 بنگاه یا به طور كامل واگذار شده و یا از فهرست واگذاریها به 
دالیلي همچون »انحالل«، »تحصیل«، »ورشكستگي« و یا »انتقال 
به گروه بنگاههاي غیر قابل واگذاري«، خارج شده اند )65 درصد( 
و 396 بنگاه باقیمانده در برنامه واگذاري قرار گرفته اند )35 درصد( 

)نمودار شماره )1((.

نوع واگذاری

قبل از دولت 
یازدهم

 )1380 لغایت 
 )1392/06/31

دولت های 
یازدهم و دوازدهم 
)1392/07/1 لغایت 

)1398/05/31
جمع کل

نسبت عملكرد دولت 
های یازدهم و دوازدهم 

به کل

عرضه و فروش 
سهام یا دارائی به 
عموم متقاضیان

582,781326،988909،76936%

واگذاری سهام یا 
دارائی  به شیوه 

انتقال مستقیم به 
اشخاص حقیقی 

و حقوقی طلبكار از 
دولت

156,564*158,959315,52350%

انتقال مستقیم  
سهام یا دارائی 

بابت سهام عدالت
259,9736,390266,3632%

%999,319492،3381,491,82133جمع كل

  ه دو ی  د ا ه  ا  ت م ا نت ه ه ا ی و  ی ت *
ه   ت  دول ددی ت ا ته  ا دولت هد م  ا ده د  د ن
ه  ا  م د  ا ا  ت ن ا  و ه ت دول ددی ه  م ا ی د ا م
ه د ه هن  م ف   ا او ته  و  اه و ان  

 ت ه ت ی  ا ته

د  ا  و ی  هد ت   ا اه  هد ت یا ا ن  ا م  ه ا  د ن
ت ای ل  ا  اه

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



ویژهنامه
15   هفتهدولت

L I F E

2-مهمترین دستاوردهای سازمان 
های  دولت  در  خصوصي سازي 

یازدهم و دوازدهم 

توزیع سهام  2-1( ساماندهی طرح 
عدالت 

ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت یكی از 
مهمترین دستاوردهای دولت جمهوری اسالمی 
ایران در سه سال اخیر  می باشد، به گونه ای كه 
اگر كارهای كارشناسی و حساسیت و پیگیریهای 
مستمر دست اندركاران این امر نبود، این طرح 
بزرگ و ملی كه با هدف گسترش مالكیت عمومی 
به منظور تأمین عدالت اجتماعی تعریف شده 
است؛ هیچگاه به سرانجام نمی رسید. در حال 
حاضر بیش از 49 میلیون نفر به عنوان مشمولین 
نهایي طرح سهام عدالت شناخته شده اند و به 
این مشمولین سهام پرتفوئی متشكل از 49 
شركت با ارزشی معادل 26،636 میلیارد تومان 
تعلق گرفته است؛ كه ارزش روز این سهام در 
حال حاضر بیش از پنج برابر رقم ذكر شده 
می باشد. در چارچوب فرآیند ساماندهی طرح 
توزیع سهام عدالت، انجام اقداماتی به شرح 

زیر قابل توجه و تأمل است:

الف( طراحی سامانه سهام عدالت و 
ارائه صورتحساب به بیش از 49 میلیون 
نفر مشمول طرح و اخذ شماره شبای بانکی 
از حدود 42 میلیون نفر مشمول به صورت 

کامالً الکترونیکی و با کمترین هزینه
در راستای ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت 
www. سامانه الكترونیكی سهام عدالت به نشانی

samanese.ir، طراحی و بستر الزم برای تكمیل 

طرح با كمک این سامانه فراهم شد. سامانه 
100 درصد بومی سهام عدالت، با ارائه بیش از 
180 میلیون خدمت الكترونیكی و با پایداری 
و امنیت در برابر حمالت فراوان سایبری و 
ثانیه  در  مراجعه  هزار   320 ركورد  ثبت  با 
بدون اختالل و كندی، یكی از موفق ترین و پر 
افتخارترین سامانه های الكترونیكی ملی كشور 
می باشد؛ كه صرفاً با تكیه بر توان متخصصین 
و كارشناسان داخلی سازمان خصوصی سازی، 
طراحی و راه اندازی گردیده است. بنابراین با 
تالش همكاران سازمان خصوصی سازی این 
طرح بزرگ و ملی در سال 1396 و با شروع 
به كار دولت دوازدهم و با ارائه صورتحساب 
به بیش از 49 میلیون نفر مشمول طرح كه 
تا آن مقطع كوچكترین تصوری درخصوص 
میزان، ماهیت، نوع و ارزش سهام تخصیصی 
به آنان وجود نداشت، به ثمر نشست. متعاقباً 
توزیع سود  بستر  فراهم كردن  به منظور  و 

سهام عدالت میان مشمولین، نسبت به اخذ 
و ارائه تأئیدیه شماره شبای بانكی به حدود 
42 میلیون مشمول طرح از طریق این سامانه 
اقدام شد. در حال حاضر نیز این سامانه آمادگی 
آزادسازی  بستر  كردن  فراهم  كاملی جهت 

سهام عدالت را دارا می باشد. 

ب( توزیع سود میان مشمولین سهام 
عدالت

باتوجه به محول شدن مسئولیت اخذ و توزیع 
سود میان مشمولین سهام عدالت به سازمان 
خصوصی سازی تا زمان آزادسازی سهام عدالت؛ 
این فرآیند به بهترین شكل ممكن و بدون بروز 
كوچكترین خطایی توسط سازمان خصوصی 
كار  این  مهم  ویژگی  پذیرفت.  انجام  سازی 
كه آن را از تمام پشتوانه و یا كارهای بزرگ 
دیگر انجام شده در كشور متمایز نمود؛ این 
از محل یک  اوالً: سود تخصیصی  است كه 
درآمد  از محل  نه  و  دائمی  درآمد  با  ثروت 
بیت المال میان اقشار آسیب پذیر توزیع می 
شود؛ بنابراین آثار مبتال به افزایش نقدینگی 
به  تخصیصی  ثانیاً: سود  ندارد.  دنبال  به  را 
حساب تک تک افراد مشمول و نه به حساب 
سرپرست خانوار واریز می گردد. ثالثا: بخش 
اعظم این سود به حساب افراد نیازمند واریز می 
شود و نه حساب تک تک افراد جامعه رابعا: با 
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وجود دامنه بسیار گسترده افراد درگیر در این 
طرح، هیچگونه اشتباهی در فرآیند توزیع سود 
مشاهده نشده است. در خصوص توزیع سود 
میان مشمولین طرح الزم به ذكر است از مبلغ 
حدود 4000 میلیارد تومان سود تخصیصی 
بابت سال مالی 1395 شركتهای سرمایه پذیر، 
تقریباً مبلغی به ارزش 3،425 میلیارد تومان 
به حدود 41 میلیون نفر از مشمولین طرح 
كه شماره شبای بانكی خود را اعالم نموده 
بودند، پرداخت گردید؛ و بر این اساس به هر 
مشمول دارای یک میلیون تومان سهام عدالت، 
150.000 تومان سود تعلق گرفت. همچنین 
از مبلغ 4،660 میلیارد تومان سود تخصیصی 
شركتهای سرمایه پذیر بابت عملكرد سال مالی 
1396، تاكنون 3،956 میلیارد تومان به حساب 
بیش از 41 میلیون مشمول طرح واریز شده 
است و اقدامات الزم به منظور وصول الباقی سود 
تخصیصی شركتهای سرمایه پذیر و واریز آن به 
حساب مشمولین در حال انجام می باشد؛ بر این 
اساس به هر مشمول دارای یک میلیون تومان 
سهام، حدود 175،000 تومان سود از محل 
عملكرد سال مالی 1396 شركتهای سرمایه 
پذیر تعلق گرفت. بنابراین یک خانوار 5 نفره 
دارنده سهام عدالت )هر كدام دارای 1 میلیون 
تومان سهام تخصیصی( نه تنها در حال حاضر 
از سهامی به ارزش 25 میلیون تومان برخوردار 
هستند، بلكه بابت یک سال نیز سودی معادل 
875 هزار تومان دریافت كرده اند. ضمناً پیش 
بینی می شود كه در سال 1398 نیز از محل 
سود سال مالی 1397 شركتهای سرمایه پذیر، 
شاهد افزایش چشمگیر مبلغ قابل پرداخت به 

هر فرد مشمول باشیم. 

ج( تدوین الیحه آزادسازی سهام 
عدالت

آخرین قدم در جهت ساماندهی و تكمیل طرح 
توزیع سهام عدالت، انتقال مالكیت این سهام 
عالوه بر منافع حاصل از آن به مشمولین می 
باشد كه در این راستا نیز دولت محترم دوازدهم 
بنا به پیشنهاد سازمان خصوصیسازي الیحه 
ساماندهی سهام عدالت را تهیه و آن را تقدیم 
مجلس شورای اسالمی نموده است، كه موضوع 
در كمیسیون های تخصصی مجلس شورای 
اسالمی در حال بررسی می باشد. امید است 
با تصویب این الیحه، انتقال مالكیت سهام به 

مشمولین انجام پذیرفته و شاهد افزایش مشاركت 
عموم مردم در فعالیتهای اقتصادی و نزدیک 

شدن به عدالت اقتصادی، اجتماعی باشیم. 
 

2-2( افزایش سهم بخش خصوصی 
واقعی از واگذاری های صورت گرفته 
طي فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، سهم 
بخش خصوصي واقعي در حال افزایش بوده و 
این سهم به نحو چشمگیري بهبود یافته است. 
بر این اساس سهم بخش خصوصي واقعي از 
واگذاریها طی دوره 1393 تا 1396/05/15)دولت 
یازدهم(، 67.5درصد و در دوره 1396/05/16 
تا 1398/05/31، برابر 100 درصد حجم كل 
واگذاري ها شده است؛ كه نشانگر دستیابي 
به هدف كیفي واگذاري ها یعنی حضور بخش 
خصوصی واقعی در اقتصاد به منظور افزایش 

كارایی و بهره وری می باشد.
 نكته مهم آن است كه بزرگترین چالش خصوصی 
سازی یعنی " مقاومت در برابر واگذاری ها" 
ارتباط مستقیمی با مهمترین دستاورد آن یعنی 
" افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری 
ها "، دارد. افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از 
واگذاری ها در سالهای اخیر كه كاماًل متناسب 
با اهداف اصلی سیاستهای ابالغی مقام معظم 
رهبری در زمینه اصل )44( قانون اساسی می 
باشد؛ به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع 
افراد و گروه هایی را تحت تأثیر خود قرار داده 
است و آنها را بر آن داشته تا به جای همراهی 
با این سیاست عظیم و بزرگ و تالش جهت 
رفع و كاهش مشكالت گذرا و حاشیه ای غیر 
انكار و طبیعی خصوصی سازی، سعی  قابل 
در بزرگ نمایی این مشكالت و تبدیل آنها به 
آسیب های غیر قابل كنترل نمایند؛ و از این 
محمل كل فرآیند خصوصی سازی و دست 
اندركاران پرتالش آن را زیر سوال ببرند. امید 
است با اصالح دیدگاه ها و آینده نگری این 
افراد، مصالح بلندمدت مملكت قربانی عواید 
آنی و زودگذر نشود و براین اساس سازمان 
خصوصی سازی بتواند در فضایی بهتر و دور 

از تالطم به وظایف خود عمل نماید.

طریق  از  واگذاری  حذف   )3-2
رددیون و عرضه 100 درصدی بنگاه 

های دولتی به صورت رقابتی
با توجه به آسیبشناسي خصوصیسازي و رفع 
نیمه دوم سال  به آن، در  چالشهاي مربوط 
1392 و از همان روزهای ابتدایی شروع به 
كار دولت یازدهم، ضمن بررسي و واكاوي كلیه 
واگذاریهاي انجام یافته در سالهاي گذشته به 
ویژه واگذاریهاي صورت پذیرفته بابت رددیون 
دولت، سازمان خصوصیسازي با عزمي جدي 
نسبت به تهیه گزارشات و پیش نویس مصوبات 
الزم پیرامون تعیین تكلیف واگذاریهاي غیر 
قطعي بابت رددیون دولت كه صرفاً به صورت 
انتقال حقوق مالكانه انجام یافته بود و موجب 
بالتكلیفي بسیاري از شركت ها در نحوه اداره 
و بعضاً ایجاد مشكالت و چالش هاي جبران 
ناپذیر براي این شركتها شده بود، اقدام نمود.

باتوجه به این امر تالش هاي فراواني جهت 
تعیین تكلیف این نوع واگذاری های غیرقطعی 
صورت پذیرفت كه در نتیجه منجر به صدور 
مصوبه جلسه مورخ 1392/12/24 هیأت واگذاری 
مبنی بر توقف فرآیند اجرای مصوبات مرتبط با 
انتقال سهام آن دسته از شركتهایی كه تا پایان 
سال 1392 انتقال قطعی آنها بابت رددیون 
از  طلبكار  حقوقی  و  حقیقی  افراد  به  دولت 

دولت انجام نیافته بود، گردید.
 به موازات اقدامات مذكور، توجیهات و دفاعیات 
الزم در جلسات متعدد از جمله جلسات هیأت 
محترم وزیران و كمیسیون های مجلس شورای 
نوع  این  كامل  توقف  لزوم  بر  مبني  اسالمی 
واگذاري ها، صورت پذیرفت كه نهایتاً منجر 
به صدور مصوبه شماره 155808/ت52304هـ 
مورخ 1394/11/26 هیأت محترم وزیران مبني 
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بر لغو مصوباتي گردید كه صرفاً به موجب آنها 
حقوق مالكانه شركت ها به طلبكاران منتقل 
شده بود لیكن منجر به عقد قرارداد قطعي 

نگردیده بود. 
ضمناً در راستای آسیب شناسی انجام شده، 
اصل  كلي  سیاستهاي  اجراي  قانون   6 ماده 
44 قانون اساسي مبني بر ممنوعیت واگذاري 
مستقیم سهام بابت رددیون دولت به نهادهاي 
عمومي غیردولتي و سایر نهادها و ارگانهایي كه 
به نحوي مدیریت آنها مرتبط با دولت است، 
 288/25108 شماره  به  مصوب  قانون  طی 
مورخ 1393/04/16 مجلس شورای اسالمی 

اصالح گردید. 

2-4( سایر اقدامات طی دوره 1392 
تاکنون

افزایش بیش از دو برابری واگذاری های كنترلی 
انجام یافته طی دوره فعالیت دولتهای یازدهم 
و دوازدهم نسبت به دوره های قبل، حال آنكه 
واگذاری های كنترلی به دلیل از بین بردن 
قدرت مدیریتی و كنترل و در نتیجه فرصت 
های رانتی در شركت های دولتی؛ همواره با 
باالترین میزان حساسیت و مقاومت مواجه 

بوده است. 
انجام واگذاریهای بزرگ و كالن  از جمله واگذاری 
سهام متعلق به دولت در 21 شركت با ارزش 
بیش از 21 هزار میلیارد تومان. واگذاری سهام 

شركتهای بزرگی همچون »صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس«، »پتروشیمی دماوند«، »سنگ آهن 
مركزی ایران«، »كشت و صنعت و دامپروری 
مغان«، »4 نیروگاه و بنگاه تولید برق«،»2 
شركت پاالیش نفت بندرعباس و پاالیش نفت 
كرمانشاه«، از جمله این واگذاری ها هستند.

دفاع از حقوق دولت در فرآیند خصوصیسازی 
)از جمله تعیین تكلیف سهام متعلق به دولت 

در شركت مهاب قدس (
ارزیابی عملكرد شركت های واگذار شده توسط 
مراكز دانشگاهی و كاماًل مستقل از سازمان 
خصوصی سازی و معرفی شركت های برتر 
در این زمینه در قالب اولین همایش ملی و 
تحت عنوان " همایش ارزیابی عملكرد خصوصی 

سازی در ایران"

راه های ارتباطی با سازمان
 خصوصی سازی:

آدرس: تهران، شهرک قدس)غرب(، فاز یک، 
بلوار ایران زمین، خیابان مهستان، ساختمان 

شماره 15 

تلفن: 88089901 الی 19
نشانی اینترنتی سازمان خصوصی سازی 

HTTP://WWW.IPO.IR
مركز پاسخگویی مردمی سهام عدالت 

83338
نشانی اینترنتی  سامانه سهام عدالت 

HTTP://WWW.SAMANESE.IR
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البرز پارادایم اتحاد، انسجام، 
اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در 
کشور 

مقام معظم رهبری: تولید اگر چنانچه به راه 
بیفتد، هم می تواند مشکات معیشتی را حل 
کند، هم می تواند استغنا کشور از بیگانگان و 

دشمنان را تأمین کند، هم می تواند مشکل 
اشتغال را برطرف کند، هم حتی می تواند مشکل 

ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. 
لذاست که مسئله  تولید به نظر من مسئله  

محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این 
قرار دادم: »رونق تولید« 
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سیاست های اقتصادی دولت تدبیر 
و امید نیز با تاكید بر تحقق اقتصاد 
متكی به دانش و فن آوری، عدالت 
بنیان، درون زا و برون گرا تعریف و در 
اولویت كار دستگاه های اجرایی قرار 
گرفت تا زمینه را جهت نقش آفرینی 
مردم و همه فعاالن اقتصادی برای 
تولید؛ اشتغال و شكوفایی و تحقق 
شعار سال مبنی بر رونق تولید و به 
تبع آن رونق اقتصادی فراهم كند.  
 بهبود شرایط معیشت مردم از طریق 
رونق تولید و مهار تورم؛ اصالح فضای 
كسب و كار و اصالح سیاست های 
عرضه؛ مهمترین هدف دولت است 
که در البرز نصب العین قرار گرفته و 
براساس آن، اقدامات الزم در حال 

اجرا است.  
در این برهه حساس دیگر مجالی برای 
شعار و وعده نیست و مدیرانی که 
به کوتاه بودن عمر مسئولیت ها باور 
دارند در کمترین زمان خدمتگزاری 
نیز اقدامی ارزشمند از خود برای نظام 

و مردم به یادگار می گذارند. 
اکنون بر پایه اتحاد، انسجام، همدلی 
و هم افزایی، مجموعه مسئوالن البرز با 
عزمی جدی در راستای ارتقا معیشت 
مردم با بهره برداری از فرصت ها، 
وارد میدان شده اند و تسهیل و رفع 
موانع تولید اجتماع بزرگ 3 هزار و 
500 واحدی صنایع و تولیدکنندگان 
پرداخته است که تشکیل هفته ای 
یک تا 2 جلسه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید و طالیه داری کشور با 
جذب بیش از 2 هزار و 200 میلیارد 
توفیقات  اهم  از  تسهیالت،  ناموت 

بدست آمده است.  
همچنین رشد 130 درصدی سرمایه 
گذاری خارجی در 6 ماهه دوم سال 97، 
جذب 202 میلیون دالر سرمایه گذاری 

خارجی و 670 میلیارد ناموت سرمایه 
گذاری داخلی در سال 97، تفکیک 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی از 
استانداری،  منابع  توسعه  معاونت 
تعیین تکلیف و جانمایی تاسیس 
نمایشگاه بین المللی استان، ثبت 
رکورد 29 میلیون دالری صادرات در 
3 ماهه اول سال 98 با 70 درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، جذب 100 در صدی اعتبارات سفر 
رییس جمهوری و تبدیل 2 لکه صنعتی 
ماهدشت و زیبادشت به ناحیه صنعتی 
برای برخورداری واحدهای مستقر در 
آنها از تسهیالت رونق تولید و طرح 
اقداماتی  از جمله  ای  های توسعه 
محسوب می شوند که در مدت کمتر 

از 8 ماه رقم خورده است. 
و اما نکته قابل توجه این است که 
این روزها البرز به کارگاه بزرگ عمرانی 
تبدیل شده و گره های پروژه های 
چندین ساله یکی پس از دیگری در 

حال گشایش است. 
جذب اعتبار 800 میلیارد تومانی برای 
تسریع در تکمیل پروژه های مهم و 
ملی آزادراه تهران-شمال )قطعه اول 
که 20 کیلومتر آن در محدوده البرز 
است( و ادامه آزادراه همت در البرز 
در شرایط کنونی که با محدودیت 
شدید بودجه و اعتبارات در بخش 
های مختلف مواجه هستیم، اقدامی 
بس مهم و خطیر محسوب می شود. 
افزایش 15 درصدی اعتبارات عمرانی 
این  البرز  تاریخ  در  بار  اولین  برای 
اعتبارات عمرانی  را در رشد  استان 
در رتبه سوم کشور قرار داده است. 

استقرار دفتر اموال تملیکی البرز پس 
از 9 سال انتظار که به طور قطع آثار 
و ثمرات اقتصادی آن متوجه مردم 

استان می شود. 
و البته در این راستا حوزه فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی نیز مغفول نمانده 
چراکه جذب اعتبار 500 میلیون تومانی 
برای احداث اردوگاه ماده 16 البرز پس 
از سال ها کشمکش و پیگیری های 
ابتر و رهاشده؛ آغاز عملیات اجرایی 
احداث کتابخانه مرکزی البرز، رایزنی و 
اخذ موافقت با وزارت امور خارجه برای 
تاسیس نمایندگی در البرز، انتصاب 
بانوان در پست های مدیریتی و سیاسی 
استان و مطالبه استاندار از مدیران و 
فرمانداران در راستای تحقق سهم 30 
درصدی بانوان در مناصب مدیریتی 
و همچنین ایجاد ارتباط با گروه های 
مختلف فعال اجتماعی و جناح های 
سیاسی قانونی و همچنین تیم های 
فرهیخته علمی و پژوهشی با توجه به 
استقرار بزرگترین و موثرترین دانشگاه 
ها و مراکز تحقیقاتی کشور در این 
استان از جمله اقدامات مهم دیگر در 
عرصه تصمیم سازی بر مبنای علمی و 
پژوهشی محسوب می شود که تهیه 
استان  توسعه  ملی  سند  تدوین  و 
برگرفته از این تعامالت گسترده است. 
صنعت گردشگری البرز نیز بعنوان یک 
فرصت مغفول مانده از زیر خروارها 
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خاک بیرون آمده و اکنون در حال 
صیقل دادن است، گوهری که بزودی 
در کشور به درخشش در خواهد آمد.

اکنون اعتبارات البرز با اولویت محرومیت 
زدایی از مناطق کمتر برخوردار توزیع 
می شود و اهتمام ویژه ای برای جلب 
توجه ملی جهت تقویت زیرساخت 
های عقب مانده البرز با توجه به رشد 
سریع جمعیت در این استان پویا و 
مولد بیش از پیش وجود دارد. از 
سوی دیگر پس از سال ها انتظار 
کلنگ آغاز عملیات اجرایی گازرسانی 
به روستاهای باالدست طالقان نیز 

به زمین خورد. 
در این راستا می توان اخذ مجوز برای 
ساخت یک بیمارستان 28 تختی در 
شهرستان طالقان که تاکنون از این 
امکان بی بهره بوده را نام برد؛ اقدام 
بزرگ دیگری که در راستای عمران و 
آبادانی این شهرستان محقق شد، 
جذب اعتبار 20 میلیارد تومانی برای 
تسریع در تکمیل پروژه 20 ساله راه 
هشتگرد-طالقان است، بواسطه این 
امر آرزوی دیرینه مردم این منطقه 

تحقق پیدا می کند. 

مسئول   80 از  بیش  حضور  حال، 
ملی در البرز طی کمتر از 9 ماه موید 
تحقق باور ملی در این راستا است که 
استان استراتژیک، مولد و موثر البرز 
بار مسئولیت ملی را به واسطه تراکم 
باالی جمعیت، رشد سریع مهاجرت و 
همجواری با پایتخت، بر عهده دارد 
بنابراین باید مورد توجه ویژه ملی 

نیز قرار گیرد.  
به اذعان مسئوالن ملی طی رصد 
دقیق و ارائه گزارش های کارشناسی 
و تخصصی از مسیر رشد و توسعه 
ایران کوچک، این استان توانسته 
جایگاه خود را بعنوان پایلوت اتحاد و 
انسجام بین مسئوالن، مصداق اقتصاد 
تولید  رونق  مقاومتی و پیشتاز در 
مسجل کرده و توفیقات بدست آمده 
مرهون گفتمانی مشترک و همدلی 
است  در مجموعه مسئوالن  حاکم 

چنان که قطار عمران و آبادانی البرز 
با سرعت بر روی ریل برنامه ریزی 
علمی و بر مبنای سند توسعه ملی 
در حال حرکت است و به لطف الهی 

تداوم و استمرار خواهد داشت.
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مقام معظم رهبری: تولید اگر چنانچه به 
راه بیفتد، هم می تواند مشکالت معیشتی 
را حل کند، هم می تواند استغنا کشور از 
بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم 
می تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، 
هم حتی می تواند مشکل ارزش پول ملی 
را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که 
مسئله  تولید به نظر من مسئله  محوری 
امسال است؛ لذا من شعار را امسال این 

قرار دادم: “رونق تولید”
سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و 
امید نیز با تاكید بر تحقق اقتصاد متكی 

به دانش و فن آوری، عدالت بنیان، درون 
زا و برون گرا تعریف و در اولویت كار 
دستگاه های اجرایی قرار گرفت تا زمینه 
را جهت نقش آفرینی مردم و همه فعاالن 
اقتصادی برای تولید؛ اشتغال و شكوفایی 
و تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید 
 و به تبع آن رونق اقتصادی فراهم كند. 

بهبود شرایط معیشت مردم از طریق 
رونق تولید و مهار تورم؛ اصالح فضای 
كسب و كار و اصالح سیاست های عرضه؛ 
مهمترین هدف دولت است که در البرز 

 ون و اومت ادم ت  ا ن  اد  ی د ا  ل
 ل د

نصب العین قرار گرفته و براساس آن، 
اقدامات الزم در حال اجرا است. 

در این برهه حساس دیگر مجالی برای 
شعار و وعده نیست و مدیرانی که به 
کوتاه بودن عمر مسئولیت ها باور دارند 
در کمترین زمان خدمتگزاری نیز اقدامی 
ارزشمند از خود برای نظام و مردم به 

یادگار می گذارند.
اکنون بر پایه اتحاد، انسجام، همدلی 
و هم افزایی، مجموعه مسئوالن البرز با 
عزمی جدی در راستای ارتقا معیشت 
مردم با بهره برداری از فرصت ها، وارد 

محمدرضا جهانشاهلو
رییس کمیته اطالع رسـانی گرامیداشـت هفته دولت 

در البرز



ویژهنامه
27   هفتهدولت

L I F E میدان شده اند و تسهیل و رفع موانع 
تولید اجتماع بزرگ 3 هزار و 500 واحدی 
صنایع و تولیدکنندگان پرداخته است که 
تشکیل هفته ای یک تا 2 جلسه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید و طالیه داری 
از 2 هزار و 200  کشور با جذب بیش 
میلیارد ناموت تسهیالت، از اهم توفیقات 

بدست آمده است. 
همچنین رشد 130 درصدی سرمایه گذاری 
خارجی در 6 ماهه دوم سال 97، جذب 
202 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی و 
670 میلیارد ناموت سرمایه گذاری داخلی 
در سال 97، تفکیک معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی از معاونت توسعه منابع 
استانداری، تعیین تکلیف و جانمایی 
تاسیس نمایشگاه بین المللی استان، 
ثبت رکورد 29 میلیون دالری صادرات 
در 3 ماهه اول سال 98 با 70 درصد 
مشابه سال  به مدت  نسبت  افزایش 
قبل، جذب 100 در صدی اعتبارات سفر 
رییس جمهوری و تبدیل 2 لکه صنعتی 
ماهدشت و زیبادشت به ناحیه صنعتی 
برای برخورداری واحدهای مستقر در 
آنها از تسهیالت رونق تولید و طرح های 
توسعه ای از جمله اقداماتی محسوب 
می شوند که در مدت کمتر از 8 ماه رقم 

خورده است.
و اما نکته قابل توجه این است که این 
روزها البرز به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل 
شده و گره های پروژه های چندین ساله 
یکی پس از دیگری در حال گشایش 

است.
جذب اعتبار 800 میلیارد تومانی برای 
تسریع در تکمیل پروژه های مهم و ملی 
آزادراه تهران-شمال )قطعه اول که 20 
کیلومتر آن در محدوده البرز است( و ادامه 
آزادراه همت در البرز در شرایط کنونی که 
با محدودیت شدید بودجه و اعتبارات 
در بخش های مختلف مواجه هستیم، 
اقدامی بس مهم و خطیر محسوب می 

شود.
اعتبارات عمرانی  افزایش 15 درصدی 
برای اولین بار در تاریخ البرز این استان 
را در رشد اعتبارات عمرانی در رتبه سوم 

کشور قرار داده است.
استقرار دفتر اموال تملیکی البرز پس 
از 9 سال انتظار که به طور قطع آثار و 
ثمرات اقتصادی آن متوجه مردم استان 

می شود.
فرهنگی،  حوزه  راستا  این  در  البته  و 
نمانده  مغفول  نیز  اجتماعی  سیاسی، 
چراکه جذب اعتبار 500 میلیون تومانی 
برای احداث اردوگاه ماده 16 البرز پس 
پیگیری های  و  از سال ها کشمکش 
اجرایی  عملیات  آغاز  رهاشده؛  و  ابتر 
احداث کتابخانه مرکزی البرز، رایزنی و 
اخذ موافقت با وزارت امور خارجه برای 
تاسیس نمایندگی در البرز، انتصاب بانوان 
در پست های مدیریتی و سیاسی استان 
و مطالبه استاندار از مدیران و فرمانداران 
در راستای تحقق سهم 30 درصدی بانوان 
در مناصب مدیریتی و همچنین ایجاد 
ارتباط با گروه های مختلف فعال اجتماعی 
و جناح های سیاسی قانونی و همچنین 
تیم های فرهیخته علمی و پژوهشی با 
توجه به استقرار بزرگترین و موثرترین 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در 
این استان از جمله اقدامات مهم دیگر 
در عرصه تصمیم سازی بر مبنای علمی و 
پژوهشی محسوب می شود که تهیه و 
تدوین سند ملی توسعه استان برگرفته 

از این تعامالت گسترده است.
صنعت گردشگری البرز نیز بعنوان یک 
فرصت مغفول مانده از زیر خروارها خاک 
بیرون آمده و اکنون در حال صیقل دادن 
است، گوهری که بزودی در کشور به 

درخشش در خواهد آمد.
اکنون اعتبارات البرز با اولویت محرومیت 
توزیع  برخوردار  از مناطق کمتر  زدایی 
می شود و اهتمام ویژه ای برای جلب 

زیرساخت  تقویت  جهت  ملی  توجه 
های عقب مانده البرز با توجه به رشد 
سریع جمعیت در این استان پویا و 
مولد بیش از پیش وجود دارد. از سوی 
دیگر پس از سال ها انتظار کلنگ آغاز 
عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای 

باالدست طالقان نیز به زمین خورد.
در این راستا می توان اخذ مجوز برای 
ساخت یک بیمارستان 28 تختی در 
این  از  تاکنون  که  شهرستان طالقان 
امکان بی بهره بوده را نام برد؛ اقدام 
بزرگ دیگری که در راستای عمران و 
آبادانی این شهرستان محقق شد، جذب 
اعتبار 20 میلیارد تومانی برای تسریع 
در تکمیل پروژه 20 ساله راه هشتگرد-
طالقان است، بواسطه این امر آرزوی 
دیرینه مردم این منطقه تحقق پیدا 

می کند.
حال، حضور بیش از 80 مسئول ملی در 
البرز طی کمتر از 9 ماه موید تحقق باور ملی 
در این راستا است که استان استراتژیک، 
مولد و موثر البرز بار مسئولیت ملی را 
به واسطه تراکم باالی جمعیت، رشد 
سریع مهاجرت و همجواری با پایتخت، 
بر عهده دارد بنابراین باید مورد توجه 

ویژه ملی نیز قرار گیرد. 
به اذعان مسئوالن ملی طی رصد دقیق و 
ارائه گزارش های کارشناسی و تخصصی 
از مسیر رشد و توسعه ایران کوچک، این 
استان توانسته جایگاه خود را بعنوان 
پایلوت اتحاد و انسجام بین مسئوالن، 
مصداق اقتصاد مقاومتی و پیشتاز در 
رونق تولید مسجل کرده و توفیقات 
بدست آمده مرهون گفتمانی مشترک 
و همدلی حاکم در مجموعه مسئوالن 
است چنان که قطار عمران و آبادانی 
البرز با سرعت بر روی ریل برنامه ریزی 
علمی و بر مبنای سند توسعه ملی در 
حال حرکت است و به لطف الهی تداوم 

و استمرار خواهد داشت.
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نگاهی به خالصه عملکرد ایمیدرو 

اقدامات شاخص ایمیدرو؛  جذب 
منابع مالی جدید، توسعه اکتشاف، 
فعال سازی معادن کوچک و 
حمایت ساخت داخل

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو(، بر اساس اباغیه  
وزیر صنعت ، معدن و تجارت از 72 راهبرد 

نقشه راه معدن و صنایع معدنی، مسئولیت 
اجرا و پیگیری 33راهبرد را برعهده دارد 

که معادل 46درصد از کل راهبردهای این 
نقشه راه است. بر اساس جدیدترین پایش 
انجام شده، تاکنون نزدیک به 33 درصد از 
برنامه های عملیاتی نقشه راه محقق شده 

است.
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ایمیدرو در سال جاری راه 
انلدازی 3.5 میلیارد دالر 
طرح با مشلارکت بخش 
خصوصی را در برنامه راه اندازی 
دارد و پیش بینی شلده 10هزار 
شلغل به طور مستقیم تا پایان 
سلال 98 ایجلاد شلود. سلال 
گذشلته نیز 19 طرح با سلرمایه 
در  دالری  میلیلارد   2 از  بیلش 
بخش معلدن و صنایع معدنی 
راه انلدازی شلد. ایلن تعلداد 
طلور  بله  3600 شلغل  طلرح، 
مسلتقیم و حدود 22800 شغل 
غیر مستقیم ایجاد کرده است. 
بله طور کلی از دولت یازدهم تا 
پایان سلال قبل )1397-1393( 
66 طلرح بلا سلرمایه 6 میلیارد 
دالری وارد چرخه تولید شده اند 
کله جملگی با مشلارکت بخش 
خصوصلی عملی شلده اسلت. 
یکی از نتایج چنین دستاوردی، 
افزایش جایگاه معدن در تولید 
ناخاللص داخلی بوده به طوری 
کله طبق گزارش مرکز آمار ایران 
سهم معدن از 1.3درصد سال 96 
بله 1.4درصد ارتقاء یافته اسلت.

و  توسلعه  سلازمان 
صنایلع  و  معلادن  نوسلازی 
معدنی ایران در راستای اجرای 
و  توسلعه  هلای  اسلتراتژی 
توانمندسلازی، برنامله جلذب 
سرمایه و مشارکت شرکت های 
خصوصی را در دست اجرا دارد 
بله طلوری که طلی نزدیک به 
هفلت ماه گذشلته افلزون بر 
منابلع  ناموت  میلیلارد   1200
جدید جلذب و وارد طرح های 
چنیلن  کله  کلرده  توسلعه 
دستاوردی برای بخش معدن 
دوران  در  معدنلی  صنایلع  و 
تحریلم،  نکتله ای قابلل تامل 

است. 

این سازمان همچنین در 
اولیله  ملواد  تامیلن  راسلتای 
برنامه هلای کالن توسلعه ای، با 
کسلب موافقلت وزارت صنعت 
معلدن و تجلارت، برنامه جدید 
کیلومتلر  300هلزار  اکتشلاف 
مربعی را در دسلت اجرا دارد که 
بدین ترتیب با احتسلاب برنامه 
پیشین، مساحت تحت فعالیت 
بله  ایمیلدرو  اکتشلافی  هلای 
600هزار کیلومتر مربع می رسد.
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ایمیلدرو در عیلن حال با 
توجه به سال رونق تولید، برنامه 
حمایت از تولید و ساخت داخل 
شلرکت های  هملکاری  بلا  را 
خصوصی وتشکل های تخصصی 

پیگیری و اجرایی می  کند. 
شناسلایی،  احیلا و فعال سلازی 
معلادن کوچک بخش دیگری از 
فعالیت های ایمیدرو اسلت که 
از سلال گذشته آغاز شده است. 
انعقلاد تفاهمنامله هملکاری با 
مراکز علمی و دانشگاهی از دیگر 
اقدامات این سلازمان به شلمار 

آید. می 

ایمیدرو در عین حال با توجه 
به سال رونق تولید، برنامه حمایت 
بلا  را  تولیلد و سلاخت داخلل  از 
همکاری شلرکت های خصوصی و 
تشلکل هلا تخصصلی پیگیلری و 
اجرایی می کند. شناسلایی،  احیا و 
فعال سلازی معادن کوچک بخش 
دیگلری از فعالیلت هلای ایمیدرو 
اسلت که از سلال گذشته آغاز شده 
است. انعقاد تفاهمنامه همکاری با 
مراکلز علمی و دانشلگاهی از دیگر 
اقداملات ایلن سلازمان بله شلمار 

می آید.
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ه  ها
ایمیدرو از ابتدای سال 
1398  تاکنون  طرح آلومینیوم 

جاجرم )فاز 1( با ارزش 131 
میلیون دالر را افتتاح کرده که با 
بهره برداری از این طرح   600  

نفر اشتغال مستقیم و 1800  
نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد 
شده است. همچنین کارخانه 
آهن اسفنجی فوالد بافت نیز 

که تولید آزمایشی را آغاز کرده، 
آماده افتتاح است.

 ای و م ه  تا  ود ی  ما
ن م

 

• پیگیری و شروع 300 هزار کیلومتر مربع اکتشاف جدید در کشور
• برنامله ریلزی برای راه اندازی 3.5 میلیلارد دالر طرح در مناطق 

مختلف کشور
• فعال کردن طرح های توسعه از طریق پیگیری و جلسات پایش 
و جلذب بیلش از 1200میلیلارد ناموت منابلع از بخلش خصوصی 

جهلت تکمیل طرح های فوق 
• پیگیری تاسیس صندوق جسورانه اکتشاف در بورس

• مبادلله تفاهلم نامله همکاری با سلازمانهای صنعلت، معدن و 

تجلارت اسلتان هلا در راسلتای تعریف طرح های توسلعه 
• 27 پروژه پژوهشی کاربردی تقاضا محور در دست اجرا است.

• تکمیل طرح های احیای مستقیم بافت و بخش سولفوره معدن 
انگوران به گونه ای که آماده افتتاح است.

• تدویلن گزارش کالن ریسلک مرتبط با زنجیلره معدن و صنایع 
معدنی ) داخلی- خارجی( و ارسال آن به وزارت صنعت،  معدن و 

تجارت و پیگیری نتایج

هفتهدولت    32
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  اد م ا  ا
     پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان تیرماه 
حلدود 19 درصلد بلوده و عملده اقدامات 
انجام شلده در سله ماه اول سال به شرح 

است: ذیل 
• معرفی 15 معدن و پتانسلیل شناسلایی 

شلده  به سلرمایه گذار و یا  مشارکت
• بازدیلد از 7 اسلتان و شناسلایی معادن 

کوچلک و نیازمنلدی های توسلعه آنها
•  بررسی 4 استان فارس، کرمان، آذربایجان 
اسلتان ها،  ایلن  در  اصفهلان.   شلرقی، 

 13 پرونده بررسی و برای 79 معدن،  بسته 

اجرایی مصوب شده است.

تد ا و ا  م
      مقدمات ایجاد و راه اندازی صندوق  پژوهش و 
فناوری فوالد با  سرمایه 100 میلیارد ناموت  صورت 
گرفتله اسلت. ایلن صنلدوق با حمایلت صندوق 
نلوآوری و شلکوفایی معاونلت علملی و فنلاوری 
ریاسلت جمهوری، توسلط انجمن تولید کنندگان 
فوالد ایران و با حمایت ایمیدرو تاسلیس خواهد 
شلد. صنلدوق مذکور به منظور ارائه تسلهیالت با 
نلرخ بهره ترجیحی به شلرکت هلای دانش بنیان 
و تامیلن کنندگان واجد شلرایط و همچنین ارائه 
خدملات ضمانت نامه ای بلرای طرح های بومی 
سلازی واجد شرایط  و سلرمایه گذاری خطر پذیر 
در طرح های فن آورانه بومی سازی زنجیره آهن 

و فلوالد فعالیت خواهد کرد.

 ا  ت ماهه  د ل 
     بر اساس آمار واحدهای تابعه و شرکت های 
بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی، مجموع 
تولید کنسلانتره سلنگ آهن، آهن اسفنجی، 
شمش فوالد، محصوالت فوالدی، آند و کاتد 
مس از ابتدای سلال به ترتیب دارای رشد 3، 
12، 4، 9، 21 و 22 درصلدی نسلبت بله ملدت 

مشابه سال قبل است.

   33 هفتهدولت
ویژهنامه
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توسعه آبادان و خرمشهر 
از منطقه آزاد می گذرد 

اروند را پرجمعیت ترین منطقه آزاد کشور می 
نامند منطقه ای که درهمسایگی با کویت و مهم 

ترین شریک تجاری ایران یعنی کشورعراق بخش 
وسیعی از دو شهرستان رقابت پذیر اقتصادی 

آبادان و خرمشهر را شامل می شود.
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اروند را پرجمعیت ترین منطقه آزاد کشور 
می نامند منطقه ای که درهمسایگی با 
کویت و مهم ترین شریک تجاری ایران 
یعنی کشورعراق بخش وسیعی از دو 
شهرستان رقابت پذیر اقتصادی آبادان 

و خرمشهر را شامل می شود.
شهرستان  از  بخش هایی  دربرگیری 
های آبادان و خرمشهر در سال 82 به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید؛ 
اما به دلیل پراکندگی، نیاز پیوستن هر 
دو شهر به محدوده منطقه آزاد تجاری 
کامال احساس می شد؛ تا اینکه در دولت 
تدبیروامید شهرهای خرمشهر، آبادان و 
جزیره مینو به منطقه آزاد اروند الحاق 
این منطقه  شدند وفصل جدیدی در 

رقم خورد .
اسماعیل زمانی رئیس هئیت مدیره و 
مدیرعامل سازمانی است که این منطقه 
آزاد تجاری را اداره می کند؛ به مناسبت 
گو  و  به گفت  با وی  دولت  هفته ی 
ادامه  در  را  آن  ماحصل  که  نشستیم 

می خوانید :
 وی معتقد است: اروند ازاهمیت استراتژیک 
اقتصادی، تجاری و سیاسی ویژه ای برخودار 
است و این مدعا را با دالیلی از جمله 
مجاورت با خلیج فارس و کشور عراق، 
دسترسی به آب های آزاد، برخورداری از 
پاالیشگاه و پتروشیمی اثبات می کند .

زمانی که با بیش از 6 سال سکان داری این 
سازمان باثبات ترین مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد اروند بوده است؛ عملکرد این 
سازمان را علیرغم مشکالتی که در این 
سالها پیش رو داشته است قابل دفاع 
می داند و می گوید : آسان سازی تردد 
اتباع خارجه با اجرای شدن قانون معطل 
مانده حذف روادید در آذرماه 96 منطقه 
روابط  در  ای  تازه  اتفاقات  اروند،  آزاد 
میان ایران و کشور های همسایه را رقم 
زد؛ ورود عراقی ها به منطقه و ظرفیت 
بازارهای ما روزانه یک میلیون دالر ارز 

آوری به کشور به همراه داشته و در این 
مدت در بحث گردشگری، بازار، کسب و 
کارهای کوچک و صادرات غیر مستقیم 

رونق و توسعه خوبی داشته ایم.
وی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، 
ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای 
جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات 
كاالهای صنعتی و تبدیلی را از مهم ترین 
اهداف تشكیل مناطق آزاد تجاری عنوان 
می کند و در یک آمار مقایسه ای رشد 
سرمایه گذاری در منطقه را در سال 97 
نسبت به سال قبل تر از آن  را با 60 
درصد افزایش مثبت ارزیابی می کند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد اروند بیش از 18000 بیمه اولی 
در سال گذشته را مصداقی برای  افزایش 
اشتغال در منطقه اعالم می کند و ادامه 

می دهد : در موضوع  سرمایه گذاری تالش 
مان را روی بخش هایی متمركز كرده ایم 

كه اشتغال  بیشتری ایجاد می كنند.
اسماعیل زمانی ادامه می دهد: صادرات 
تولیدات منطقه درسال 97 با بیش از دو 
میلیون دالر 42 درصد نسبت به سال 
صادرات  و  است  داشته  رشد  گذشته 
کاالی داخلی )تولید در سرزمین اصلی 
( در مدت زمان مشابه با 24 درصد رشد 

بیش از یک میلیون دالر بوده است. 
وی در بخش دیگری از سخنانش اما از 
برخی موارد در مناطق آزاد که موضوعات 
را کمی مبهم و پیچیده کرده است گله مند 
است و می گوید: متاسفانه گاهی شاهد 
عدم رعایت قانون و مقررات توسط برخی 
دستگاه های اجرایی و حتی قضائی هستیم 
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که این مساله مختص به منطقه اروند 
نیست و این موارد باید با تفاهم و مذاکره 
رفع شوند تا ساکنین این مناطق را از 
تبعات آن رها کند و البته با استقرار كامل 
گمرك در گیت های آبادان و خرمشهر و 
تسهیل در برخی قوانین خیلی موانع از 
سر راه تولید و تجارت برداشته می شود 
و در زمینه اقتصادی با رشد بیشتری 

مواجه خواهیم بود.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ابالغ کد وارداتی شلمچه توسط گمرک 
جمهوری اسالمی ایران در روزهای اخیر 
و راه اندازی دستگاه ایکس .ری کامیونی 
شلمچه در آینده نزدیک را از جمله اتفاقات 
مثبت برای رفع برخی از موانع مذکور 

اعالم می کند.
زمانی همچنین معتقد است که اروند با 
برخورداری از دو شهرک صنعتی، دواتاق 
اصناف، دو اتاق بازرگانی، حمل و نقل 
جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی  نسبت 
به سایر مناطق آزاد تجاری کشورازاهمیت 

بیشتری برخوردار است .
وی فعالیت های عمرانی و فرهنگی انجام 
شده توسط این سازمان را پاسخگویی 
به بخش وسیعی از مطالبات مردمی می 
داند و خاطر نشان می کند : فعالیت 
های فنی و مهندسی سازمان منطقه 
آزاد اروند طیف وسیعی را شامل می 
شود. برخی پروژه ها برای فعالیت های 
محدوده شهر هستند و برخی دیگر در 
سطح پروژه های منطقه برای توسعه 

زیر ساخت ها انجام می شوند.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد 
اروند پروژه های عمرانی پروژه های بارانداز 
13 هکتاری شلمچه، حصار کشی و دروازه 
های ورودی را گام مثبتی در راستای افزایش 
توان اقتصادی، صادراتی و ارزی منطقه 
می داند و اضافه می کند: زیباسازی، 
بهسازی و نوسازی معابر، خدماتی که 
در روستاها انجام شده و پروژه های 
بهداشت و درمان ، توسعه فرودگاه بین 
المللی آبادان، تعمیر و تجهیز مساجد و 
مدارس در راستای رفع محرومیت ها و 

دغدغه های  مردم خرمشهر بوده و تمرکز 
بر این بخش ها ضروری ترین نیازهای 

این مردم شریف را حل می کند.
اسماعیل زمانی افتتاح مرکز آمار و رونمایی 
از اولین سالنامه آماری در سال گذشته و 
با حضور دبیرشورایعالی مناطق آزاد کشور 
را تحقق بانک اطالعات یکپارچه و حرکت 
به سوی مدیریتی هوشمند که باعث 
ارتقاء جامعیت داده ها و اطالعات آماری 
منطقه خواهد شد؛ عنوان می کند و می 
گوید: باید از طرح جامع یکپارچه منطقه 
آزاد اروند نیز بعنوان یکی از بزرگترین 
اتفاقات مثبت این منطقه یادکنم که 
با هدف یکپارچه کردن و تلفیق طرح 
های جامع شهرهای آبادان و خرمشهر 

انجام شده است.
بنا به گفته وی سازمان منطقه آزاد اروند 
دستیابی  راستای  در  تأسیس  بدو  از 
به واالترین اهداف خویش که همانا 
توسعه سرمایه اجتماعی است نسبت به 
فراهم نمودن زمینه توسعه همه جانبه 
در منطقه و بویژه توسعه منابع انسانی، 
همت وافر داشته و دارد که شاهد آن 
حمایت از دانش آموزان کمتر برخوردار 
مناطق محروم ، برگزاری دوره های غنی 
سازی اوقات فراغت و فنی و حرفه ای 
با هدف مهارت آموزی و توانمندسازی 
نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد 
نیاز و راه اندازی دانشگاه فرهنگیان ویژه 

خواهران در سال گذشته بوده است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد اروند در پایان همچنین برگزاری 
مراسمات دینی و مذهبی ،جشنواره های 
ملی و بین المللی فیلم و تئاتر، رویدادهای 
و  کتاب  های  همایش   ، ورزشی  مهم 
کتابخوانی و ... با حضور شمار زیادی  از 
عالقمندان را بخشی از فعالیت های این 
سازمان در زمینه ایجاد نشاط اجتماعی 

اعالم می کند.
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پرونده پارس جنوبی، قلب تپنده صنعت نفت ایران 
تقریبا بسته شده است و آنچه باقی مانده صرفا 
به واسطه تنگناهای مالی و سایه تحریم ها رخ داده 
است بطوریكه به جز فاز 14 همه فازها به صورت 
رسمی به بهره برداری رسیده است  و با سبقت از 
قطر در تولید گاز ،روزانه 680 میلیون متر مكعب 

گاز از این میدان برداشت می شود.
پارس بـه  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان 
نفت  ملی  نـفت وشـركت  وزارت  از  نمایندگـی 
عملیاتی  حـوزه  راهبری  و  اداره  وظیـفه  ایـران 
پشتیبانی پـارس جنوبی، پـارس كنگان و پـارس 

شمالی را برعهده دارد؛
آماده سازی 14هزار كیلومتر سایت یک و 16هزار 
كیلومتر سایت دو و جاده های دسترسی، اسكله های 
احداث شده در منطقه، فرودگاه، آب و برق مورد نیاز 
و تمامی خدمات رفاهی و اجتماعی در منطقه پارس 
توسط منطقه ویژه انرژی پارس تامین می شود. در 
توصیف عظمت كار انجام شده توسط منطقه ویژه 
همین بس كه با توجه به آب و هوای گرم و شرجی 
در نیمه گرم سال و طبیعت كوهستانی و گاهاً بكر، 
امروز شهری از پاالیشگاه و پتروشیمی در منطقه 
بنا نهاده شده است كه تمامی نیروهای فعال در 
توسعه و تولید در این واحدها به میمنت امكانات 
از اقصی  و راه های دسترسی و پروازهای منظم 
نقاط كشور به فرودگاه خلیج فارس تردد می كنند.

در واقع راحتی و آسایش ایران اسالمی در غالب 
توسعه پارس جنوبی و بهره برداری از آن با همت 
و تالش شبانه روزی مردان و زنان بلند همت در 
تمامی شركت ها و بخش های فعال در منطقه 

میسر شده است.
آیندگان از كوشش ها و تالش هایی كه در راه به وجود 
آمدن این تمدن صنعتی در قلب تپنده صنعت انرژی 
ایران صورت گرفت به نیكی یاد خواهند كرد و چه 
زیباست تعبیر رهبر انقالب كه از تمامی فعاالن 
این عرصه به جد خواستند كه كار خود را جهاد 

فی سبیل اهلل بدانند.
 آنچه از حاصل پارس جنوبی دیده می شود، بسترسازی 

برای پذیرش سرمایه گذاری در بخش های میان دستی 
و پایین دستی است. اهمیت این رخداد، به تنگنای 
انجام  به  برای  مدیریت صحیح  و  دولت  مالی 
رساندن این پروژه ملی و اشتغال زایی گسترده 
برای مردم به ویژه مردم بومی منطقه است. اجرای 
صحیح اقتصاد مقاومتی در این منطقه در طول 
این مدت زمان كوتاه، گواه قرار گرفتن مدیران 
در  نفت  ارشد صنعت  از سوی مدیریت  الیق 

كشور است. 
در مدت این شش سال، سیاست دولت بر این بود 
كه به جاي بهره برداري از تمامي فازها، استراتژي 
تمركز بر فازهاي قدیمي تر براي حصول نتیجه 
در كوتاه ترین زمان ممكن در اولویت قرار دهد. 
این استراتژی در سال 93 جواب داد. بر همین 
اساس نیز، در پایان سال 93، فاز 12 به عنوان 
بزرگ ترین فاز پارس جنوبی با حضور رئیس جمهور 
رسماً به بهره برداری رسید كه ظرفیت تولید آن 
معادل سه فاز استاندارد گازی است. بالفاصله 
بعد از آن فاز 15 و 16در سال94 به بهره برداری 
رسید و در سال آخر دولت یازدهم فازهای 17، 
18 و 19، 20، 21 با هم به تولید رسیدند و 
خوشبختانه عمال معادل شش فاز در آخرین 
مرحله به بهره برداری رسید. از این تاریخ تولید 

ایران با كشور رقیب بعد از 12 
سال تقریبا برابر شد و فازهای 13و 22 تا 24 نیز 
سال 97 به بهره برداری رسید. بنابراین با توجه به 
اینكه از مجموع فازهای پارس جنوبی فقط 10 فاز 
قبال آماده شده بود، می توان گفت پرونده پارس 

جنوبی در عرض پنج سال بسته شد.
 بهره برداری از دو پروژه ایمنی و گمرکی 

منطقه ویژه پارس در هفته دولت
در چهارمین روز از هفته دولت دروازه های گمركی 
منطقه پارس دو كنگان و ایستگاه آتش نشانی شماره 
5 این منطقه به بهره برداری رسید .در حال حاضر 
فقط دو دروازه گمركی  اصلی در ضلع شرقی و غربی 
منطقه مستقر شده كه این امر كاهش فرآیندهای 
بروركراسی در ورود و خروج كاال و تسهیل جابجایی 
كاال میان صنایع و پاالیشگاه های مستقر در منطقه 

را بدنبال خواهد داشت.
بردن  ازبین  گمركی  دروازه های  حذف  از  هدف 
بوروكراسی  اداری و تسریع در جابجایی كاال عنوان 
شده است بطوریكه از 17 دروازه  موجود در این 
منطقه در حال حاضر صرفا از طریق دو فرآیندهای 

گمركی انجام می شود. 
جابجایی تجهیزات و كاال میان مجتمع های صنعتی 
در منطقه به منظور تعمیرات اساسی امری طبیعی 

چشم انداز منطقه ويژه 
پارس شكوفايي اقتصادي 
مبتني بر توليد و اشتغال 
است

ویژهنامه

سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی 

انرژی پارس
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است كه پیش از این به دلیل تعداد بی شمار دروازه ها 
در برخی از مواقع سه الی چهار روز به طول می 
انجامید اما در حال حاضر این تجهیزات در محدوده 
منطقه ویژه پارس بدون چک و بازرسی جابجا می 
شوند كه از جمله نتایج آن تسریع در بهربرداری 

از واحد های صنعتی خواهد بود. 
 بهره برداری از مجهزترین ایستگاه آتش 

نشانی جنوب کشور در منطقه ویژه پارس
مجهزترین ایستگاه آتش نشانی جنوب كشور در 
زمینی به مساحت 2 هزار و 100 متر مربع در 

منطقه پارس دو كنگان به بهره برداری رسید.
 همچنین این ایستگاه از مجهزترین و استانداردترین 
ایستگاه های آتش نشانی در جنوب كشور محسوب 
می شود كه با دارا بودن ماشین آالت و تجهیزات 
روز اتش نشانی خواهد توانست در سریع ترین 
زمان ممكن با حضور در محل حادثه  خدمات 

الزم را ارائه دهد.
 این ایستگاه دارای سطح A است كه از جمله 
ویژگی آن مجهز بودن به ایستكاه ستاد بحران 
منطقه  و سالن های اختصاصی ورزشی آمادگی 
جسمانی از دیگر ویژگی های این ایستگاه است 

كه آن را از سایرایستگاه ها متمایز می كند.

انداز منطقه ویژه پارس شكوفایی   چشم 
اقتصادی مبتنی بر تولید و اشتغال است

با بهره برداری از طرح های توسعه ای پارس جنوبی 
ظرفیت تولید گاز كشور از میدان مشترک از قطر 
پیشی گرفته است كه این امر می تواند نقش مهمی 
در افزایش اشتغال و همچنین ارز آوری كشور به 

همراه داشته باشد.
با وجود فرصت های سرمایه گذاری بیشمار در منطقه 
ویژه پارس، این سازمان آماده دریافت درخواست 
های سرمایه گذاری است كه در صورت تایید طرح 
ها در شورای سرمایه گذاری مشوق های قانونی 

نیز به آنان ارئه می شود.
یكی از مزیت های منطقه ویژه پارس نسبت به 
سایر مناطق آزاد و ویژه كشور نزدیكی به خوارک 
ارزان و آبراه بین المللی خلیج فارس و همچنین 
وجود بنادر صادراتی مانند مجتمع بندری پارس و 
بندر پتروشیمی با آبخور مناسب جهت پهلوگیری 
كشتی های غول پیكر است كه در صورت سرمایه 
پایین دستی ضمن خلق  گذاری در طرح های 
ارزش افزوده، تولید و اشتغال در كشور نیز رونق 

خواهد گرفت.
جلوگیری از خام فروشی و تكمیل زنجیره ارزش را 
از دیگر مزایای سرمایه گذاری در طرح های پایین 

دستی منطقه است.
 راه اندازی سامانه جامع گمرکی   EPLدر 
منطقه ویژه پارس برای اولین بار در سطح 

گمرکات مناطق آزاد و ویژه کشور
سامانه جامع امور گمركی منطقه ویژه پارس نیز با 
هدف شفاف سازی فعالیت های گمركی و تحقق دولت 
الكترونیک در منطقه ویژه پارس راه اندازی شد .

 فعالیت سامانه جامع گمركی در منطقه ویژه پارس 
به این صورت است كه كلیه دستگاه های مرتبط با 
بحث صادرات و واردات مانند بانک ها، امور مالیاتی، 
اظهار كننده، محیط زیست و ... به این سامانه لینک 
هستند در حالی كه هیچ گونه فرآیند كاغذی در 

این سامانه وجود ندارد.
افزایش سرعت در فرآیند كار از ویژگی مهم این 
به خصوص  نفعان  سامانه است كه رضایت ذی 
اظهار كنندگان را در پی دارد كه عالوه بر آن این 
سامانه باعث چابک سازی فرآیند انجام صادرات 

و واردات به دلیل جلوگیری از بروركراسی اداری 
انسانی برای به حداقل  و حذف حداكثری عامل 

رساندن احتمال بروز خطا خواهد داشت.
امكان گزارش گیری سریع و آنی را از دیگر مزیت های 
این سامانه است كه سرعت انجام كار  برای جلوگیری 
از اتالف زمان در پایتخت انرژی ایران حیاتی است به 
نحوی كه كاالها و تجهیزات مورد نیاز در كمترین 
زمان ممكن به دست تولید كنندگان پارس جنوبی 

می رسد.
 هر كدام از صادر كنندگان می توانند 10 درصد از 
عواید صادرات خود را برای واردات اختصاص دهند 
و 90 درصد باقی مانده را بایستی به صورت ارز به 
سیستم بانک مركزی تزریق كنند كه در این زمینه 
نیز اتصال سامانه جامع گمركی به استعالم بانک ها 

شفافیت این فرآیند را افزایش داده است.
با تاكید مهندس موسوی مدیر عامل سازمان منطقه 
ویژه پارس با اریه خدمات شبانه روزی در كمترین 
زمان ممكن و با حداقل هزینه به حمایت از ذی نفعان 
دخیل در امر تجارت در پارس جنوبی می پردازد و 

این فرآیند بدون وقفه در حال انجام است.
 مدیریت سرآمد در ایفاي مسئولیت اجتماعي

مسئولیت اجتماعی یكی از وظایف مهم  شركت هاست. 
در حالی كه یک صنعت می تواند رشد و نمو را برای 
كشور به ارمغان بیاورد، بی شک در كنار آن باید از 
زیان های احتمالی به حركت درآمدن چرخ آن صنعت 
بكاهد. سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به 
نیابت از وزارت نفت در منطقه عسلویه در این راستا 
گام برمی دارد. این سازمان به عنوان نماینده وزارت 
نفت و شركت ملی نفت ایران عالوه بر انجام بخش 
عمده ای ازمصوبات هیات دولت، مصوبات سفر مقام 
معظم رهبری در سال 1390 به عسلویه شامل احداث 
5 مدرسته دخترانه و پسرانه، 24 فقره پروژه طرح 
هادی روستایی، 9 مورد احداث سالن های ورزشی و 
5 مورد پروژه های عمرانی شهرهای مناطق پیرامونی 
با اعتباری بالغ بر 245 میلیارد ریال به صورت كامل 

اجرا و به بهره برداری رسانده است.
 اشتغالزیی نیروهای بومی

از زمان تصدی سید پیروز موسوی بر كسوت مدیر 
عاملی سازمان منطقه ویژه پارس در آبان ماه سال 
1397 تاكنون بیش از 1200 نفر از نیروهای بومی 
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پارس  ویژه  منطقه  در  مستقر  های  شركت  در 
بكارگیری شده اند كه این رقم تحولی چشم گیر 
طی سالهای اخیر در میزان اشتغال نیروهای بومی 
در منطقه است. مجموع نیروهای شاغل در شركت 
های مستقر در منطقه 62 هزار نفر می باشد كه از 
این میزان 19 هزار نفر بومی و و 43 هزار نفر از 
سایر نقاط كشور است. هم اكنون میزان اشتغال 
نیروهای بومی 31 درصد و غیر بومی 69 درصد 
است كه با بكارگیری نیروهای بومی جدید طی نه 
ماه گذشته )1200 نفر(میزان اشتغال این دسته از 
شاغالن 5/1 درصد از كل و 5 درصد از این میزان 

در آبان ماه پارسال بهبود یافته است.
 اصالح آگهی  فراخوان آزمون استخدامی 

براي جذب نیروهاي بومي
عالوه بر آن، تالش براي جذب نیروهاي بومي براي 
اشتغال زایي در منطقه، یكي دیگر از اهدافي بود 
كه از سوي مدیریت وقت ســازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس پیگیري شد. تالش در جهت 
اصالح آگهی فراخوان آزمون استخدامی به منظور 
جذب نیروهای بومی در شركت های پتروشیمی 
منطقه از این دست اقدامات است بطوریكه در 
آزمون استخدامی پتروشیمی سبالن 73 درصد 
پذیرفته شدگان این آزمون از میان نیروهای بومی 

استان بوشهر انتخاب شد
 طرح توانمد سازی بنیه علمی دانش آموزان 

برای شرکت در کنكور سراسری
طرح توانمد سازی بنیه علمی دانش آموزان)نخبه 
پروری( سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
را شاید بتوان از مهم ترین اقدامات زیربنایی صنعت 
نفت برای تربیت نیروی انسانی متخصص در منطقه 
دانست كه امسال چهارمین سال برگزاری خود را 
در مناطق پیرامونی صنعت نفت در استان بوشهر 
را تجربه كرد. منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
به صورت زیر بنایی دو برنامه را به طور همزمان 
در دستور كار قرار داده است؛ نخست اجرای طرح 
توانمد سازی بنیه علمی دانش آموزان برای راهیابی 
بعد  گام  در  و  كشور  برتر  رشته دانشگاه های  به 
توانمندسازی فارغ التحصیالن دانشگاه ها از طریق 
آموزش های فنی و مهارتی كه این برنامه ها به صورت 

پیوسته درحال انجام است. 

 محیط زیست
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با نقش موثری 
كه در رشد اقتصادی كشور دارد، اما همزمان به 
واسطه میزباني خیل عظیمی از صنایع نفت، گاز، 
پتروشیمی و صنایع پایین دستی، انتشار االیندههای 
زیست محیطی نیز از پیامدهای منفی آن است كه 
در پي چنین رخدادي، وزارت نفت براي اجراي 
مسئولیت اجتماعي خود وارد عمل شده و پارس 
جنوبي را به عنوان گلوگاه رشد اقتصادي توأم با 
آلودگي، مورد هدف قرار داده است. سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس در این راستا، تعیین 
نقشه راه برای فائق آمدن بر معضالت محیط زیستی 
منطقه را برعهده دارد. البته در كنار آن، اقدامات 
عملي نیز از سوي مدیرعامل این سازمان در دستور 

كار قرار گرفته است. 
همچنین در سال 1395 وزیر نفت، بر اساس مطالعاتی 
كه با همكاری سازمان همكاریهای بین المللی ژاپن 
)جایكا( انجام پذیرفته بود برنامه ها و سیاست های 
ارتقای محیط زیست منطقه را در قالب10 هدف 
كالن، 32 هدف خرد و 44 برنامه اجرایی ابالغ 
كرد و واحد محیط زیست سازمان منطقه ویژه 
با حمایتهای همه جانبه مدیرعامل سازمان تمام 
توان ایجاد شد و همت خود را در راستای نیل به 
هدف استراتژیک سازمان كه حل معضالت محیط 
زیستی منطقه و محقق شدن  آرمان پارس سبز 

است معطوف كرد.
 اختصاص 50میلیارد تومان براي مدیریت 

HSE یكپارچه
افزون بر این، مدیریت یكپارچه HSE در منطقه 
ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي چند سالي است 
كه مطرح شده است و شركت ملي نفت ایران، 
50میلیارد تومان اعتبار را برای خرید تجهیزات و 
ایجاد زیرساخت های الزم اختصاص داده است. در 
همین راستا، تدوین 114 برنامه با همین هدف در 
دستور كار قرار گرفته كه از این تعداد، 44 برنامه 
در حوزه محیط زیست،  33برنامه ایمنی، 15برنامه 
بهداشت، 9 برنامه حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران و 13 برنامه حوزه مشترک HSE تعریف 
شده است.تعداد هشت دستگاه خودروي آتش نشانی 
به ناوگان عملیاتی منطقه افزوده شد و دو شناور 

آتشخوار دریایی هم در منطقه استقرار یافت. افزون 
بر این تعداد دیگري از تجهیزات مورد نیاز منطقه 

تأمین و در مرحله بهره برداري قرار گرفت. 
 سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارس؛تعامل با 
ایران به نفع اقتصاد جهان و تجارت جهانی است

نشست با رایزن های اقتصادی چهار كشور بلژیک 
از  آذربایجان  و جمهوری  جنوبی  ،ژاپن،آفریقای 
دیگر برنامه های سازمان منطقه ویژه پارس برای 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری به دولت های 

خارجی است .
منطقه ویژه پارس به دلیل حجم سرمایه گذاری 
های انجام شده و همچنین در آمد حاصل از آن 
به عنوان پایتخت انرژی كشور شناخته می شود 
و ذخایر گاز این منطقه به تنهایی 8 درصد از كل 

ذخایز جهان است.
 بر این اساس ذخایر قابل توجه آن و مزیت اقتصادی 
طرح های باالدستی و پایین دستی در این منطقه  
همواره مورد توجه  شركت هایی نظیر توتال،انی،گاز 
پروم،پتروناس،هیوندایی،دایلیم و ... قرار گرفته است .

این منطقه از كشور به دلیل نزدیكی به خوراک و 
آبراه بین المللی خلیج فارس و همچنین زیر ساخت 
هایی نظیر بندر و فرودگاه فرصتی مناسب برای 
سرمایه گذاری در صنایع باالدستی،میان دستی و 
پایین دستی است و در صورت ارائه درخواست های 
سرمایه گذاری ،مشوق های اقتصادی ایجاد طرح 

ها در مناطق ویژه نیز آنان تعلق خواهد گرفت.
وجود 24 فاز پاالیشگاهی،30 طرح پتروشیمی،دو 
منطقه تخصصی و ویژه در پارسیان و المرد ظرفیت 
بسیار بزرگی پیش روی سرمایه گذاران است و بدون 
شک در آینده ای نزدیک این منطقه به عنوان هاب 
انرژی خلیج فارس در معادالت اقتصادی و سیاسی 
نقش آفرینی خواهد كرد ضمن آنكه همكاری در 
این زمینه می تواند تامین انرژی را تضمین كند.

 استفاده از ابزارهای اقتصادی و سیاسی در جهت 
منافع كشور یک ضرورت است و استفاده از ابزار 
تامین  برای  كشورها  با  تعامل  برای  دیپلماسی 
منافع و تسهیل فرآیند توسعه و گسترش مناسبات 
اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در 
 خارج از كشور بصورت جدی باید در دستور كار قرار

 گیرد. 


