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بعد از پیروزی انقالب ۶3 واحد پتروشیمی در ايران به بهره برداری رسیده است

وشیمی ايران كارنامه چهل ساله صنعت پتر

در چهل سال اخیر

وگاه ها 11.5 برابر شد ظرفیت نیر
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بهره برداری از 8200  طرح وزارت نیرو در دهه فجر 
وزیر نیرو گفت: به مناســبت دهه فجر و همزمان با چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی هشــت هزار و 200 طرح این وزارتخانه 

بهره برداری و یا عملیات اجرایی آنها اغاز می شود.
 رضا اردکانیان در حاشیه از سرگیری عملیات اجرایی سد گرین نهاوند 
افزود: برای اجرا و بهره برداری از این طرح هــا 220 هزار میلیارد ریال 
اعتبار در نظر گرفته شــد.وی ادامه داد: اعتبارات این طرح ها از طریق 
منابع دولتی و بخشی از آن از طریق ســرمایه گذاری بخش خصوصی 

تامین شده است.
وزیر نیرو با اشاره به کمبود هشــت هزار مگاواتی برق برای تابستان 98 
عنوان کرد: از چند ماه پیش برنامه ریزی برای تامین برق تابستان سال 
آینده کشور آغاز شده است.اردکانیان ادامه داد: در تدارک هستیم تا با 
افزایش ظرفیت نیروگاه های ســیکل ترکیبی و مدیریت مصرف، این 
کمبود هشت هزار مگاواتی جبران شود.وی با بیان اینکه برنامه های مدونی 
برای اصالح شیوه مصرف در نظر گرفته شده است ابراز امیدواری کرد: 

با همکاری مردم تابستان سال آینده را بدون قطعی برقی تجربه کنیم.

 افتتاح عملیات اجرايی ۴0 هزار پروژه 
در سراسر كشور

 رئیس سازمان بسیج کشور از افتتاح عملیات اجرایی ۴0 هزار پروژه در 
سراسر کشور خبر داد.

غیب پرور در ویدئو کنفرانس همزمان با سراسر کشور اظهارکرد: چهل 
سالگی انقالب را همه عالم شــاهدند و به رغم دشمنی مستکبران عالم 
انقالب اســالمی همچنان قدرتمند اســت.وی با تبریک ایام دهه فجر 
ادامه داد: علی رغم دشــمنی های دشــمن در چهل ســالگی انقالب 

فرزندان بسیجی امروز می خواهند کار بزرگی را شروع کنند.
غیب پور افزود: حیات انقالب اســالمی به حضور مردم اســت و حیات 

بسیجی ها به خدمت کردن عاشقانه به این مردم است.
رئیس سازمان بسیج کشور یادآور شد: عملیات اجرایی ۴0 هزار پروژه 
عمرانی در 28 محور شــامل اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، کشــاورزی 
و… در سراسر کشــور امروز همزمان آغاز می شــود. قرار است این ۴0 

هزار پروژه چهار تا شش ماه به اتمام برسند.
وی گفت: بخش مهمی از اعتبار این پروژه ها توسط خیرین تأمین شده 
است و آن بخشی از تحقق مردم ساالری دینی است.غیب پور ادامه داد: 
این انقالب محکم، پابرجا و مستقل است و دشمن خوب می داند که این 

انقالب به فضل خدای بزرگ تا ظهور دولت یار ماندگار خواهد بود.

 چهار نیروگاه خورشیدی در همدان
 بهره برداری شد

چهار نیروگاه خورشــیدی به طور همزمان با حضور معاون اول رییس 
جمهوری و وزیر نیرو در شهرستان کبودراهنگ از توابع استان همدان 

بهره برداری شد.
این نیروگاه ها هرکدام با ظرفیت هفت مگاوات وارد شــبکه برق رسانی 
شدند که با ورود این نیروگاه ها به چرخه تولید برق، تعداد نیروگاه های 
خورشــیدی اســتان همدان به 6 نیروگاه افزایش یافت.با بهره برداری 
از این چهار نیروگاه، ظرفیت نیروگاه های خورشــیدی همدان به ۴5 
مگاوات رسید.هفت میلیون یورو توســط بخش خارجی در هرکدام از 
این نیروگاه ها ســرمایه گذاری شــده که در مجموع 28 میلیون یورو 

برای ساخت این چهار نیروگاه هزینه شده است. 
نیروگاه های خورشیدی »باباطاهر« در شهرستان فامنین، »بشیک تپه« 
و »شهدای همدان« در شهرستان کبودراهنگ و »بوعلی« در شهرستان 
همدان چهار نیروگاهی هستند که وارد شبکه توزیع برق استان شدند.بر 
اســاس آخرین آمار 100 درصد از جمعیت شهری و روستایی همدان در 

قالب 736 هزار مشترک از نعمت برق برخوردار هستند.

 افزايش ۱۹2 برابری صادرات كاالهای صنعتی
 و معدنی ايران

 گزارش منتشــره ازســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از افزایش 
تولید و صادرات کاالهای صنعتی طی ۴0 ســال گذشته حاکی است. 
در این میان، بــه گفته عضو هیات مدیره کنفدراســیون صنعت ایران، 

خودرو و کشتی سازی از سایر صنایع عقب مانده اند.
گزارش منتشره ازســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد 
که افزایش تولید محصوالت صنعتی و معدنی در ۴0 ســال اخیر سبب 
شده سهم صادرات محصوالت این بخش نســبت به کل صادرات رشد 
چشمگیری داشته باشــد؛ بطوری که در سال 1357، مجموع صادرات 
صنعتی و معدنی، 17۴ میلیون دالر با ســهم 32 درصدی بوده، اما در 
ســال 1396 این عدد به 33 میلیارد و 365 میلیون دالر رسیده که 71 

درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
هم چنین طبق این گــزارش، صادرات کاالهای غیرنفتی نیز در ســال 
گذشــته به ۴6 میلیارد و 900 میلیون دالر رسید، در حالی که این رقم 

در سال 1357، 5۴0 میلیون دالر بوده است.
یکی از دالیل افزایــش 86 برابری صادرات کاالهــای غیرنفتی در ۴0 
ســال اخیر را می توان در افزایش کمی بنگاه ها و تولید جست وجو کرد. 
آنجا که 1530 واحد صنعتی در ســال 1357، بــه 85 هزار و 76 واحد 
فعال در هشت ماهه سال 1397، افزایش یافته که این جهش، شاغالن 
بخش صنعــت را از 150 هزار نفر به 2 میلیون و 500 هزار نفر رســانده 

است.
از ســوی دیگر، معادن فعال کشــور از 195 واحد در ابتــدای انقالب 
اسالمی، به 6386 واحد در هشت ماهه امسال و ظرفیت استخراج از 19 
میلیون و 600 هزار تن به 735 میلیون تن انواع مواد معدنی در ســال 
1396 افزایش یافته اســت. جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ۴0 
سال اخیر، ارزش واردات کاال به ساالنه 53 میلیارد و 300 میلیون دالر 

رسیده و پنج برابر شده است.
تولید و ظرفیت تولید کاالهای منتخب صنعتــی و معدنی نیز در چهار 
دهه اخیر، افزایش چند برابری داشــته اســت. چنانکه ســال 1357 
واحدهای معدنی ایران، 368 هزار تن فوالد خــام تولید می کردند؛ اما 
این عدد در سال گذشــته به 20 میلیون و 833 هزار و 300 تن رسیده 
اســت. تولید ســنگ آهن نیز که بر پایه برآوردها در سال 1357، 680 
هزار تن بوده، در ســال گذشــته به 3۴ میلیون و ۴76 هزار تن افزایش 
یافت.افزایــش 33 برابری تولیــد محصوالت پتروشــیمی هم نتیجه 
احداث و توسعه چندین پاالیشگاه در ۴0 سال اخیر بوده که تولید انواع 
محصوالت این بخش را از یک میلیــون و 600 هزار تن به 53 میلیون و 
500 هزار تن رسانده اســت. کار تولید کاتد مس نیز که پس از پیروزی 
انقالب اسالمی و در سال 1362 آغاز شد، در سال گذشته به 159 هزار 
و 600 تن رسید. هم چنین تولید شــمش آلومینیوم از 25 هزار و 100 
تن در ســال 1357، به 351 هزار تن رســیده که افزایــش 1۴ برابری 

داشته است.
اما در بخش مصالح ساختمانی، تولید ســیمان پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، هشت برابر شــده است. شــرکت های ایرانی در سال 1357، 
هفت میلیون و 150 هزار تن سیمان تولید کردند که این مقدار در سال 
گذشته، به 5۴ میلیون و 720 هزار تن افزایش یافت تا ایران در جایگاه 

صادر کننده این محصوالت قرار گیرد.
هم چنین در بخــش تولید خــودرو در ســال 1357، شــرکت های 
خودروساز ایران ساالنه 188 هزار و 600 دســتگاه خودروی سواری و 
وانت تولید می کردند، اما این رقم در سال گذشته با هشت برابر افزایش 

به یک میلیون و 502 هزار دستگاه رسیده است. 

چهل سالگی

 معاون طرح و برنامــه وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
گفت: 209 پروژه زیربنایــی در حوزه صنعت و تجارت 
با ظرفیت 25 هزار اشــتغال و 37 هزار میلیارد تومان 

اعتبار در ایام دهه فجر در کشور افتتاح می شود.
سعید زرندی در آئین افتتاح 38 پروژه صنعت و تجارت 
در شــهرک صنعتی شــکوهیه عنوان کرد: در حوزه 
صنعت و اقتصاد یک نگاه جدید در توسعه ظرفیت های 

تولید و اشتغال وجود دارد.
معاون طرح و برنامــه وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
افزود: در چهل ســالگی انقالب اســالمی قرار داریم و 

۴0 ســالگی موید بلوغ و کمال است با توجه 
به تالش های فراوان در حوزه اقتصادی باید 
دید تا چه میزان در زمینه تولید و اشــتغال و 

اقتصاد به رشد و شکوفایی دست یافته ایم.
وی اظهار کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی 
باید از ابعــاد کمی و کیفیتی دارای رشــد و 
توسعه باشند تا به شــاخص های اقتصادی 

دست یابیم خوشبختانه در بســیاری از شاخصه های 
صنعتی و تولیدی در سطح جهان دارای رتبه هستیم.

زرندی بیان کرد: ایران تا ســال گذشته در حوزه فوالد 

رتبه 13 در جهان را داشــت و امسال به رتبه 
10 رسیده اســت، همچنین در زمینه تولید 
خودرو در سطح جهان رتبه 16 را از آن خود 
کرده ایم و رشــد خوبی به لحــاظ صنعتی و 
تولیدی داشــته ایم اما هنوز این آمار و ارقام 
با توجه بــه ظرفیت هایی کــه وجود دارد 
راضی کننده نیســت.وی خاطرنشان کرد: 
در ابتدای پیروزی انقالب اســالمی در کشــور 1500 
واحد تولیدی و صنعتی داشــتیم که به 8۴ هزار واحد 
رسیده است و از نظر صنفی نیز رشد خوبی داشته ایم و 

در حال حاضر 2 میلیون و 500 واحد صنفی در کشور 
فعال اســت.معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت گفت: تعداد معادن در کشــور نیز 190 مورد 
فعال بود که در حال حاضر 6۴00 معدن فعال اســت. 
در حال حاضر ســهم صنعت و معدن از اقتصاد ملی 37 
درصد اســت در صورتی که قبل از انقــالب این رقم 3 
درصد بوده است.زرندی عنوان کرد: در 9 ماهه امسال 
33 میلیارد دالر صــادرات در کشــور و در حدود 32 
میلیارد دالر واردات داشته ایم که در زمینه صادرات به 

رشد قابل توجهی دست یافته ایم.

وزیر راه و شهرســازی گفت: پیــش از پیروزی انقالب 
اســالمی طول آزادراه ها و بزرگراه های کشــور کمتر 
از 200 کیلومتر بود، اما در ســال های پس از پیروزی 
انقالب اســالمی طول این راه ها به بیــش از 20 هزار 

کیلومتر رسیده است.
 محمد اســالمی پس از حضور در مــوزه دفاع مقدس 
و قرائــت فاتحه در یادمان شــهدای گمنــام در جمع 
خبرنگاران، افزود: پیش از انقالب اســالمی طول راه های 
روستایی کشور حدود سه هزار کیلومتر بود، اما اکنون 
طول راه های روســتایی به بیش از 100 هزار کیلومتر 

رسیده که نشــان می دهد در طول ۴0 سال 
گذشــته تالش های زیادی برای پیشرفت و 

آبادانی کشور انجام شده است. 
وی با بیــان اینکه پیش از انقالب اســالمی 
نزدیکترین روستاها به شهرها راه نداشتند، 
اظهارداشــت: هنــوز نهضــت توســعه راه 
روســتایی در کشور پابرجاســت و ما تالش 

خواهیم کرد تمام روســتاهای کشــور دارای راه های 
مناسب شوند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پیش از انقالب اسالمی 

بیشــتر پروژه های راهسازی کشور به دست 
کارشناسان خارجی انجام می شد اما اکنون 
شــرکت های ایرانــی در حوزه راهســازی 
و زیرســاخت های حمل و نقل کشور فعال 
هستند و حتی شــرکت های ایرانی به صادر 
کننده بــزرگ خدمات فنی- مهندســی به 

کشورهای منطقه تبدیل شده اند.
اســالمی با اشــاره به پیشــرفت های مهــم در حوزه 
دریانوردی کشور گفت: پیش از انقالب ظرفیت تخلیه 
و بارگیری بنادر کشور حدود 19 میلیون تن بود، اما هم 

اکنون این ظرفیت به 233 میلیون تن در سال افزایش 
یافته کــه این موضوع نشــان دهنده توســعه صنعت 

دریایی و دریانوردی کشور است.
وزیــر راه شهرســازی با اشــاره به افزایــش تعداد 
هواپیماهای مســافری در صنعت هوانوردی ایران 
اظهارداشــت: پیش از انقــالب ما تنهــا 25 فروند 
هواپیما داشــتیم، اما هم اکنون با وجود تحریم های 
ظالمانه و مزاحمت هــای اســتکبار جهانی تعداد 
هواپیماهای مســافری ایران به بیش از 300 فروند 

رسیده است.

دهه فجر

كارنامه

خریدار سازمان برنامه و بودجه عملکرد 
دولت ها در حوزه هــای مختلف اقتصادی و 
اجتماعی در ســال های پــس از انقالب را 

اعالم کرد.
سازمان برنامه و بودجه گزارشی در رابطه با 
خالصه ای از اهم عملکرد کشور در سال های 
پس از انقــالب در حوزه های آموزشــی و 
علمی، بهداشــت و درمان، زیرساخت ها و 
اقتصــاد، عدالت و رفاه اجتماعی و توســعه 

انسانی منتشر کرده است.

تحوالت آموزشی و علمی
بنابراین گزارش، در حوزه گسترش آموزش 
و رشــد علم در چهار دهه گذشــته آمارها 
نشــان می دهد که افزایش نرخ باســوادی 
جمعیت شش ســاله و باالتر از ۴8.8 درصد 

به 88.2 درصد رسیده است.
همچنین نرخ باســوادی جمعیت 10 ساله 
تا ۴9 ســاله از 50.3 به 95.2 افزایش دارد. 
همچنین تعداد دانشــجویان آموزش عالی 
از 160 هزار به چهــار میلیون و 7۴ هزار نفر 
رســیده اســت.اما در حوزه علم و فناوری 
افزایش ســهم بودجه تحقیقــات از بودجه 
کشــور از حــدود 0.6 درصد بــه 2.6 ثبت 
شده است.تغییر مســیر در سال های پس 
از انقالب در حوزه بهداشــت و درمان از این 
حکایت دارد که امید به زندگی در بدو تولد 

از 56.6 سال به 75.7 سال افزایش دارد.
این در حالی اســت که میــزان مرگ ومیر 
اطفال زیر یکســال از حدود 111 به 12.5 
مورد کاهش داشــته اســت. از سوی دیگر 
کاهش میــزان مرگ ومیر اطفــال زیر پنج 
ســال و همچنین مادران در این ســال ها 

اتفاق افتاده است.

حوزه زیرساخت ها و اقتصاد
در ســال های پس از انقالب در بخش حمل 
و نقل عمومــی افزایش طــول آزادراه ها از 
حــدود 137 کیلومتر بــه 2۴01 کیلومتر 
وجــود دارد. همچنیــن افزایــش خطوط 
اصلی ریلی از ۴567 کیلومتــر به 11 هزار 
و 3۴2 کیلومتر ثبت شــده و از سوی دیگر 

ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر کشور از 19 
میلیون تن بــه 232 میلیون تومان افزایش 
یافته اســت.در بخش مســکن نیز افزایش 
مسکن روستایی از 2.9 میلیون واحد به 5.5 
میلیون واحد و افزایش مسکن شهری از 2.۴ 

به 17.7 میلیون واحد گزارش شده است.
در بخش آب شــرب افزایــش برخورداری 

جمعیت شــهری از آب شــرب از 7۴.6 به 
99.۴ درصد و در جمعیت روســتایی از 12 
به 7۴ درصــد افزایــش دارد.در بخش گاز 
نیز ظرفیــت پاالیش و نم زدایــی گاز از 36 
میلیون مترمکعــب در روز به 926 میلیون 
مترمکعب افزایش داشته و در حوزه برق نیز 
افزایش عملــی نیروگاه ها از 5270 مگاوات 

به 68 هزار و 321 مگاوات اعالم شده است.
در حوزه کشــاورزی افزایــش تولید گندم 
از چهار میلیــون تن بــه 13.6 میلیون تن 
در این بخش شده اســت.در حوزه صنعت 
نیز افزایش تولید ســیمان، ســنگ آهن، 
فوالد خــام، خودروهای ســواری و وانت و 

محصوالت پتروشیمی قابل توجه است.

حوزه رفاه و عدالت اجتماعی
گــزارش ســازمان برنامه و بودجه نشــان 
می دهد که نســبت جمعیت تحت پوشش 
بیمه های اجتماعی به جمعیت کل کشور از 
23 به 72 درصد افزایش دارد. در عین حال 
که بهبود و کاهش ضریب جینی در مناطق 
شــهری و همچنین بهبود و کاهش ســهم 
دهک دهم به دهک اول در این مناطق قابل 

توجه است.
در حوزه توسعه انسانی نیز گزارش سازمان 
ملل از افزایش آن از حدود 0.57 در ســال 

1369 به 0.8 در سال 1396 حکایت دارد.

خریدار آمــار حاکی اســت کــه بعد 
از پیــروزی انقــالب اســالمی، 63 واحد 
پتروشیمی در ایران به بهره برداری رسیده 
و به تبــع آن، تولید و صــادرات محصوالت 
متنوع پتروشیمی نیز رشــد یافته است. در 
این راســتا، تولید محصوالت پتروشــیمی 
در سال 1357 معادل 1.6 میلیون تن بوده 
که ظرفیت تولید ایــن محصوالت در پایان 
سال 1396 به 6۴ میلیون تن افزایش یافته 

است.
به گزارش ایسنا، توسعه صنعت پتروشیمی 
در ســال های پــس از پیــروزی انقــالب 
اســالمی، با هدف کاهش خام فروشی مورد 
توجه قرار گرفــت و در بخش های مختلف 
این صنعــت، رکوردهایی به ثبت رســیده 
است. صنعت پتروشــیمی به علت مصرف 
گاز به عنــوان خوراک اولیه، دسترســی به 
ســواحل طوالنی، همجواری بــا بازارهای 
هدف و وجود شمار زیاد کارشناسان، دارای 

جذابیت هایی برای سرمایه گذاران است.

به طــور کلی، شــش 
تولیــدی  مجتمــع 
صنعــت پتروشــیمی 
پیش از پیروزی انقالب 
اســالمی فعال بود که 
شــمار آن ها اکنون به 
63 مجتمــع رســیده 
اســت. در سال 1357، 
فقط 17 نــوع محصول 
تولیــد  پتروشــیمی 

می شــد اما اکنون با توجه به روند رو به رشد 
این صنعت تا پایان امسال، شمار تولید این 
محصوالت بــه 121 نوع افزایــش می یابد. 
تولیــد محصوالت پتروشــیمی در ســال 
1357، بیــش از یک میلیــون و 600 هزار 
تن بود که این رقم بر اســاس پیش بینی ها 

تا پایان امسال به 55 میلیون تن می رسد.
براین اســاس، میــزان صادرات در ســال 
1357، معادل 600 هزار تن بود که برآورد 
می شــود این رقم تا پایان امســال به بیش 

از 21 میلیون تن افزایــش یابد. هم چنین 
ارزش صادرات محصوالت پتروشــیمی که 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی ناچیز بود، 
امســال به 12 میلیارد و 760 میلیون دالر 

می رسد.

طرح های راه اندازی شده پتروشیمی 
بعد از انقالب

طبق اعالم شرکت صنایع پتروشیمی، بعد 
از پیروزی انقالب اســالمی و طی ۴0 سال، 
63 واحد پتروشیمی به بهره برداری رسیده 

است. 
مجتمــع پتروشــیمی 
بندر امــام خمینی )ره(، 
پتروشیمی رازی واحدهای 
اوره 2،  و  آمونیــاک 2 
پتروشــیمی  مجتمــع 
اراک، متانــول خــاک، 
پتروشیمی  مجتمع های 
تبریز، اصفهان،  ارومیه، 
امیرکبیر،  خراســان، 
بوعلی سینا، خوزســتان، تندگویان 1 و 2، 
شــیراز)متانول(، کربن بالک اهواز)واحد 
دوم(، پتروشیمی شــهید تندگویان)طرح 
در  صادراتــی  مخــازن   ،PTA/PET(
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی، فاز اول 
بندر پتروشــیمی پارس، پتروشیمی های 
خوزســتان)طرح پلیمرهای مهندســی(، 
پارس)واحد استحصال اتان(، مبین)طرح 
سرویس های جانبی متمرکز(، مارون)طرح 
الفین هفتم(، زاگــرس، برزویه نوری)طرح 

آروماتیــک چهــارم(، فناوران)واحدهای 
اسید استیک و منوکســید کربن(، برخی از 
واحدهای افتتاحی پس از انقالب اســالمی 

هستند.
پردیس)طــرح آمونیــاک و اوره چهارم(، 
پردیس فاز 2)طرح آمونیاک و اوره ششم( و 
3)طرح آمونیاک و اوره پردیس(، الله)طرح 
پلی اتیلن ســبک(، رازی)واحــد آمونیاک 
ســوم(، واحد اتیلن گالیکولهای جم)فرسا 
شــیمی(، پلیمر آریاساســول)واحد اتیلن 
طرح الفین نهم(، الفین دهم)پتروشــیمی 
جم(، صنایع پتروشــیمی کرمانشاه)طرح 
آمونیــاک و اوره پنجم(، آروماتیک ســوم 
)پتروشیمی بوعلی سینا(، پتروشیمی های 
امیرکبیر)واحد پلی اتیلن ســبک خطی(، 
کارون)فازهــای اول و دوم ایزوســیاناتها(، 
فجر)توسعه سرویس های جانبی متمرکز( 
و... دیگر واحدهای پتروشــیمی هســتند 
که بعــد از پیــروزی انقالب اســالمی به 

بهره برداری رسیدند.

خریدار ظرفیت نصب شده نیروگاه های 
برق کشور در ۴0 سال اخیر 11.5 برابر شد 
و از هفت هزار و 2۴ مگاوات در سال 1357 

به 80 هزار و 78 مگاوات رسید.
 شاخص های عملکردی بخش های صنعت 
برق در چهــار دهه اخیر نشــان می دهد با 
وجود افزایش 2 برابری جمعیت، بســیاری 
از شــاخص های این صنعت 11 تا 27 برابر 
افزایش یافته اســت. طول شبکه های برق 

)انتقال، فــوق توزیع و توزیــع( از 81 هزار 
و 775 کیلومتر در ســال 57 با 11.3 برابر 
رشد، به 923 هزار و ۴52 کیلومتر رسیده و 
ظرفیت پست های برق )انتقال، فوق توزیع 
و توزیع( نیز از 26 هزار و 807 مگاولت آمپر 
با رشــدی 1۴ برابری بــه 378 هزار و 738 

مگاولت آمپر رسیده است. 
در این زمینه، حداقــل 65 درصد تجهیزات 
نیروگاهی و 100 درصد شــبکه ها و پست 

های برق ساخت داخل هســتند. در حالی 
که جمعیت کشور 2 برابر شده است، تعداد 
مشــترکان برق از 3.۴ میلیون مشترک به 
35.7 میلیون مشــترک رســیده است؛ در 
واقع تعداد مشــترکان برق 10.5 برابر شده 
که این مساله، نشان دهنده افزایش پوشش 
برق است. تعداد روستاهای برقدار در سال 
1357، چهار هزار و 367 روســتا بود که در 
چهار دهه اخیر این رقم 16.۴ برابر شد و به 

57 هزار و 98 روستا رســید؛ به گفته »رضا 
اردکانیان« وزیر نیرو، اکنون هیچ روستای 
باالی 10 خانوار در کشور وجود ندارد که از 

نعمت برق برخوردار نشده باشد. 
در ســال های پــس از انقالب، یــک هزار 
مگاوات ظرفیــت نیروگاهی انــرژی اتمی 
و 670 مــگاوات ظرفیــت نیــروگاه های 
تجدیدپذیر )خورشــیدی و بــادی( ایجاد 
شده است که ۴0 ســال پیش هیچ ظرفیتی 

در این بخش ها وجود نداشت. 
به این ترتیب، در طول چهار دهه اخیر رتبه 
ایران در تولید برق رشــد کرد و از 38 دنیا به 
1۴ رســید. گزارش های وزارت نیرو نشان 
می دهد در دولت تدبیــر و امید، 11 هزار و 
137 مــگاوات ظرفیــت نیروگاهی جدید 
ایجاد شــد و ظرفیت نیروگاه ها از 68 هزار 
و 9۴1 مگاوات در سال 1392 به 80 هزار و 

78 مگاوات افزایش یافت. 

وژه صنعت، معدن و تجارت در دهه فجر افتتاح 20۹ پر

طول آزادراه های كشور به 20 هزار كیلومتر افزايش يافت
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چهل سال از عمر انقالب اسالمي ایران گذشت، انقالبي 
که همچون خورشــیدي پر تاللو، درخشیدن آغاز و نور 
امید و حیات را در دل مستضعفان و محرومان پرتو افکن 
کرد.  بهمن ماه  پیروزي انقالب اسالمي براي ملت ایران 
یــادآور خاطره هــاي بزرگترین پیروزي حــق و جنود 

خداوند بر  باطل و تیره دالن زمان است.
شــرکت پاالیش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه 
پاالیش نفت خــام و تولید فرآورده هــاي نفتي و تأمین 
خوراک صنایع پایین دستي )شــرکت هاي پتروشیمي 
اصفهان، پتروشــیمي اراک، نفت سپاهان، پاالیش نفت 
جي و صنایع شیمیایي ایران( از سال 1358 آغاز نموده 

است .
در حال حاضر این شــرکت با توجه به موقعیت خاص و 
توانمندي هاي خود به عنــوان یک مرکز صنعتي عظیم  
نه تنها تأمین در حــدود یک چهــارم از نیازهاي روزانه 
کشور به فرآورده هاي نفتي را بر عهده دارد، بلکه خوراک 
دیگر واحدهاي صنعتــي مانند پتروشــیمي اصفهان، 
 )L.A.B( پتروشیمي اراک، شــرکت صنایع شیمیائي
و واحدهایي که به دنبال سیاســتهاي خصوصي سازي 
از پاالیشــگاه اصفهان جداشده اند )شرکت پاالیش نفت 

جي و شرکت نفت سپاهان( را  نیز تامین مي نماید. 

گواهینامه هاي استاندارد
شــرکت پاالیش نفت اصفهان )ســهامي عام( به عنوان 
یکي از شرکتهاي بزرگ تولید کننده فرآورده هاي نفتي 
کشور و پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار، در 
راستاي رســالت و تعهدي که نســبت به کلیه ذینفعان 
دارد، با اســتعانت از خداوند متعال و تکیه بر توانمندي 
کارکنان خود سیســتم هاي مدیریت کیفیت، زیســت 
محیطي، ایمني و بهداشــت  حرفه اي را بر اساس آخرین 
-ISO\TS، 9001-ISO  ویرایــش اســتانداردهاي
OHSAS ، 1۴001-ISO ،  29001-18001  بــه 
منظور تحقق اهداف سازمان به شرح زیر، مستقر نموده 
و بصورت یکپارچه اجرا مي نماید. این شرکت همچنین  
در مهرماه ســال 1397 موفــق به کســب گواهینامه 

استاندارد مدیریت انرژي ISO-50001    گردید.

تولیدات شركت 
بنزین/ نفت سفید/ نفت گاز/ نفت کوره/ گاز مایع/ روغن 
خام/ حالل هاي ویژه/ گوگرد/ انواع ســوخت هواپیما/ و 

سایر فرآورده هاي نفتي 

عرضه فرآورده هاي ویژه در بورس كاالي ایران
هم اکنون فــرآورده هاي آیزوریســایکل، وکیوم باتوم،  
لوبکات ســنگین، گوگرد، انواع حاللها به صورت مستمر 

در تاالر بورس کاالي ایران عرضه مي گردند.
  

 فضاي سبز پاالیشگاه اصفهان بیش از حد
 استاندارد است

پاالیشــگاه اصفهان 11۴/5 هکتار از 3۴0 هکتار وسعت 
خود را به فضای ســبز اختصاص داده، این در حالي است 
که استاندارد فضاي ســبز براي پاالیشگاه ها 20 درصد 
مساحت کل آنها تعیین شــده 36 درصد این شرکت به 

فضای سبز اختصاص داده شده است.

 شركت پاالیش نفت اصفهان در طول 8 سال 
دفاع مقدس

 از ابتداي تاسیس، شــرکت پاالیش نفت اصفهان نقشي 
حیاتي در ادامه فعالیت هاي دیگــر صنایع منطقه ایفاء 
کرده و گردش چرخهاي اقتصــادي/ صنعتي منطقه را 

اطمینان مي بخشید.
در طول 8 ســال دفاع مقــدس با توجه بــه حمالت پي 
درپي دشــمن بــه صنایع و نیاز کشــور به ســوخت، با 
انجام صدهــا پروژه خرد و کالن، ظرفیــت عملیاتي این 
پاالیشــگاه تا مرز90 درصد طراحي اولیه،  افزایش یافت 
و بدین ترتیب  بــرگ زرین توان عملیاتــي روزانه  بیش 
از 370000 بشــکه، در تاریخ پر افتخار این پاالیشــگاه 
و صنعت نفت ایران ثبت گردید.بــه عبارت دیگر تأمین 
منابع انرژي مــورد نیاز جبهه هاي حــق علیه باطل در 
طول جنگ تحمیلي از یک سو و نگاهي به آینده پر شور 
و تحرک جامعه از ســوي دیگر، اساس و مبناي تغییرات 
و تحوالتي بوده است که به دنبال آن پاالیشگاه اصفهان 
موفق به افزایش ظرفیت عملیاتي خود شده و در پي آن 
توانسته جایگاه ویژه اي را در میان پاالیشگاه هاي کشور 

به خود اختصاص دهد.
به طور حتم تحقق افزایــش ظرفیت عملیاتي واحدهاي 
بهره برداري پاالیشگاه اصفهان تا مرز بیش از 90 درصد، 
در راســتاي تامین نیازهاي اجتناب ناپذیر دوران جنگ 
تحمیلي ایجــاد تنگناهائي در بخشــهاي مختلف این 
پاالیشگاه را به دنبال داشت . مهم ترین  مشکالت بدین 

شــرح بود:  ناکافي بــودن  بخار و نیروي بــرق تولیدي،  
ناکافي بودن ظرفیت عملیاتــي و احدهاي بازیافت آب،  
محدودیت ظرفیــت عملیاتي برجهــاي خنک کننده 
و شــبکه مربوطه، ناکافي بودن حجــم ازت تولیدي به 
ویژه در زمان تعمیرات اساســي واحدهاي کاتالیســتي 
و آیزوماکــس به صــورت همزمــان ، محدودیت هاي 
واحدهــاي عملیاتي، محدودیت ظرفیــت مخازن نفت 
خام وفرآورده هاي تولیدي،  نیاز به بازنگري روشــهاي 
حفظ و حراســت از ایــن مجموعه صنعتــي حیاتي که  
عوامل مذکــور باعث گردیــد، پروژه هــاي عظیمي با 
هزینه هاي میلیاردي در شــرکت اجرا شود. در راستاي 
حل معضالت ، شــرکت پاالیش نفت اصفهان مبادرت 
به مطالعه و اجراي پروژه هــاي گوناگوني در قالب طرح 
تکمیلي وبهبود  نمود که نمونه هائي شــاخص از آنها به 

شرح زیراست: 
 بهبود و توســعه نیروگاه برق، بررســي و تکمیل واحد 
بازیافت آب، احداث برج خنک کننده جدید،  بررســي و 
تعویض شبکه آب خنک کننده، افزایش ظرفیت مخازن 
خوراک )نفت خام( و ذخیره ســازي فرآورده ها، افزایش 
ضریب حفاظت پیراموني پاالیشــگاه به طول تقریبي ده 
کیلومتر،  افزایش ضریب ایمني ایستگاه هاي فرعي برق 
،پروژه خرید و نصب یک دســتگاه دیگ بخار با ظرفیت 
تولید 227 تن بخار در ساعت در راستاي تأمین نیازهاي 
فعلي و متناســب با افزایش ظرفیت عملیاتي واحدهاي 
بهره برداري، پروژه بررســي و بهبــود واحد بازیافت آب 
درراستاي رفع تنگناهاي عملیاتي و افزایش توان واحد 
در راســتاي بازیافت آب با مد نظر قراردادن مشــکالت 
کمبود آب ، مصرف بهینه منابع و حفظ ســالمت محیط 
).R.O( زیست ازطریق نصب سیســتم اسموز معکوس
با ظرفیت ۴00 متر مکعب در ســاعت، پروژه طراحي و 
ساخت برج خنک کننده با ظرفیت 13600 متر مکعب 
بر ســاعت ظرفیت ســامانه خنک کننده پاالیشــگاه با 
توجه به افزایــش ظرفیت عملیــات واحدهاي موجود. 
افزایش خوراک پاالیشــگاه تا مرز 370000 بشــکه در 
روز و افزایش حجم فرآورده هاي تولیدي از یک ســو، و 
انعقاد قرارداد با دیگر صنایع در راســتاي تأمین خوراک 
آنان  با توجه به  طرحهاي پیش بیني افزایش واحد هاي 
عملیاتي در آینده و تامیــن نیاز این پاالیشــگاه از نظر 
ظرفیت کافي به منظور  انباشــت نفت خــام و فرآورده 
هاي نفتي در بعد متعارف،  پــروژه افزایش تعداد مخازن 

تعریف گردید. 
 )COLD BOX( پــروژه احداث واحــد تولیــد ازت
با هدف  تأمیــن نیاز واحدهاي عملیاتي بــه ازت مایع یا 
گاز به مقدار کافي جهت کاربري در موارد: گاز پوششــي 
 ،)Inert Gas(گاز بــي اثــر ،)Blanketing Gas(
تخلیه ظــروف و برجهــا )Purging(، اجــراي پروژه 
نصب مبدل هاي   PACKINOX  در راستاي  بهینه 
 251-E نمودن تبادل حــرارت در مبدلهــاي حرارتي
A/H ، کاهش مصرف سوخت در کوره هاي واحد تبدیل 
کاتالیستي  و کاهش افت فشار در مبدلها و مکان افزایش 
خوراک واحد. خرید و نصب ســامانه هاي اندازه گیري با 
هدف ایجاد امکانات الزم براي اندازه گیري و محاســبه 
دقیق میزان خــوراک ، فرآورده هــا و مقادیر تحویلي و 
برگشتي صنایع همجوار در راستاي تحقق آرمان ایجاد 

انگیزه بنگاه اقتصادي و رعایت الزامات قانوني.
 

تقدیم 15 شهید در دوران دفاع مقدس  
در طول دوران دفاع مقدس و در سالهاي مقاومت و دفاع 
از حریم مقدس کشــورمان،  15  نفر از همکاران شرکت 

پاالیش نفت اصفهان به درجه رفیع  شهادت نائل شدند.

همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با هدف افزایش 
ضریب اطمینان، واحد تقطیر سوم شرکت پاالیش نفت اصفهان و چند 

طرح مهم زیست محیطی این شرکت به بهره برداری می رسد.
مرتضي ابراهیمي، مدیر عامل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان  با اعالم 
این خبر گفت: ظرفیت کلی پاالیشگاه اصفهان روزانه 370 تا 386 هزار 
بشکه است که با راه اندازی واحد تقطیر ســوم این ظرفیت در سه واحد 
توزیع خواهد شــد و این تغییر موجب کاهش بار ترافیکی خوراک در دو 

برج  تقطیر کنوني مي گردد.
وی افزود: تاکنون خوراک ورودی پاالیشگاه، وارد دو واحد تقطیر 100 
هزار بشــکه ای می شــد که این امر موجب افزایش ترافیک محصوالت 
داخل برج های جداکننده واحدهاي تقطیر شــده بود کــه با راه اندازی 
واحد تقطیر ســوم، عالوه بر توزیع خوراک، ضریب ایمنی باالتر رفته و 
با توجه به جدید بودن تجهیزات واحد تقطیر ســوم، کیفیت محصوالت 
تولیدی نیز افزایــش خواهد یافت.وی تصریح کرد: ظرفیت پاالیشــی 
پاالیشگاه از طریق دو واحد جانبی غلظت شــکن و در زمان نیاز به تولید 

بنزین بیشتر، حدود 60 تا 70 هزار بشکه  در روز افزایش می یابد.
مدیرعامل پاالیشــگاه نفت اصفهان عنوان نمود: طراحي و تامین بخش 
عمده تجهیزات این واحد توســط ســازندگان توانمند داخلي و تحت 
نظارت شرکت ملی مهندسی و ســاختمان نفت ایران صورت پذیرفته 
اســت و این واحد هم اکنون در مرحله راه اندازي بوده و با اســتعانت از 

خداوند متعال تا پایان سال وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

تولید روزانه 11 میلیون لیتر بنزین یورو 5
مرتضی ابراهیمی بهبــود کیفیت فرآورده های تولیدی در پاالیشــگاه 
اصفهان را مهمترین هدف طرح های بهینه ســازی در این پاالیشــگاه 
خواند و افزود:  از ابتدای اردیبهشت امســال، کیفیت بنزین تولیدی در 
پاالیشــگاه اصفهان که روزانه 11 میلیون لیتر است به سطح کیفی یورو 
5 ارتقا پیدا کرده است.وی با اشاره به این که بنزین با کیفیت تولیدی در 
پاالیشگاه اصفهان به 12 استان کشور ارسال و توزیع می شود، گفت: کار 
تحقیقاتی ساخت کاتالیست واحد ایزومریزاسیون مجتمع بنزین سازي 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان که تا پیش از این تحت لیسانس دو کشور 
آمریکا و فرانسه تولید می شــد و یکی از راهبردي ترین کاتالیست های 
صنعت نفت محســوب مي شود، با ســرمایه گذاری پاالیشگاه اصفهان 

انجام و با موفقیت بومی سازی گردید.

 پروژه مهم زیست محیطی تصفیه آب پاالیشگاه اصفهان
 آماده بهره برداری

مدیرعامل پاالیشــگاه نفت اصفهان همچنیــن از راه اندازی پروژه مهم 
زیســت محیطی تصفیه آب پاالیشــگاه اصفهان همزمــان با چهلمین 
ســالگرد انقالب شــکوهمند اســالمی خبر داد و گفــت: ظرفیت این 
پروژه 700 مترمکعب در ساعت اســت که تا پایان بهمن ماه امسال، به 
بهره برداری خواهد رســید.مرتضی ابراهیمی افزود: بــا بهره برداری از 
این پروژه بخش عمــده آب مصرفی در چرخه پاالیــش نفت خام از آب 

خاکستری )فاضالب( شاهین شهر اصفهان تامین می شود.
وی با اشــاره به اینکه یکی از مهمترین معضالت واحدهای صنعتی در 
اصفهان، آب است، گفت: تحقیقات این پروژه از 8 سال گذشته آغاز شده 
و می توان گفت پاالیشگاه نفت اصفهان به عنوان یک پیشرو در استفاده 

از آب خاکستری در بخش صنعت به شمار می رود.
ابراهیمــی واحد تصفیــه آب پاالیشــگاه اصفهان را یکــی از برترین و 
بی نظیرترین واحدهای تصفیه آب به ویژه به لحاظ حجم و گســتردگی 

در سطح کشور خواند. 

واحد تصفیه گازوئیل
مدیرعامل پاالیشــگاه اصفهان همچنین اعالم نمود: هدف از راه اندازی 
واحدهاي تصفیه گازوئیل، کاهش )حذف( گوگــرد از گازوئیل تولید و 

تولید سوخت پاک  است که در حال انجام مي باشد
ابراهیمی با اشــاره به ایــن که بخش عمــده تجهیزات مــورد نیاز در 
پاالیشگاه اصفهان بومی ســازی شده اســت، گفت: تمامی خریدهای 
مربوط به احداث واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز در گذشته انجام شده 
اســت و امیدواریم عملیات اجرایی آن به زودی سرعت یابد و انشااهلل در 

نیمه دوم سال 1398 به بهره برداري خواهد رسید.
وی تاکید کرد: هم اکنون به طور میانگیــن روزانه 18 تا 20 میلیون لیتر 
گازوئیل در این پاالیشگاه تولید می شود که 2 تا 3 میلیون لیتر آن یورو 
۴ بوده و به منظور تامین سوخت اتوبوســرانی در سطح شهر اصفهان و 
استانهاي همجوار به مصرف می رسد که با راه اندازی این واحد، کیفیت 

تمامی گازوئیل تولیدی در پاالیشگاه به یورو  5 ارتقا خواهد یافت.
وی افــزود: نفت کــوره تولیــدی در این پاالیشــگاه که حــدود 18 
درصــد محصوالت تولیــدی را تشــکیل می دهد که طبــق تعهدات 
زیست محیطی باید به صفر کاهش و در این راستا با تکمیل اجراي طرح 
جامع بهبود و بهینه ســازي فرآیند شــرکت پاالیش نفت اصفهان این 

مهم محقق خواهد گردید.

حضور فعال سازندگان داخلی در اجرای پروژه های 
زیست محیطی پاالیشگاه اصفهان

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان  پروژه جداســازی روغن از 
آب )واحــد روغن گیر( و تامین برق پاالیشــگاه از نیــروگاه به منظور 
صرفه جویــی در آب )بــا 93 درصد پیشــرفت فیزیکــی( را از دیگر 
پروژه های در دست اجرای پاالیشگاه اصفهان نام برد و تاکید کرد: تمام 
پروژه های زیست محیطی، بهینه ســازی و پاالیشگاه اصفهان توسط 
متخصصــان توانمند داخلی و شــرکت های ســازنده داخلی اجرایی 

خواهد شد.
ابراهیمی یکی دیگــر از واحدهای آمــاده بهره برداری در پاالیشــگاه 
اصفهان را واحد گرانول ســازی گوگرد عنوان کرد و گفــت: این پروژه 
زیســت محیطی به ظرفیت 300 تن در روز نیز در بهمن ماه امســال به 

بهره برداری می رسد.  

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي تشریح شد

دستاوردهاي شركت پااليش 
نفت اصفهان 

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

واحد تقطیر سوم شركت پااليش نفت اصفهان و چند طرح مهم 
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خریدار  انقالب شــکوهمند اســالمی ایران 
سراســر افتخار، غــرور و عزت اســت و حاال که 
چهل سالگیش را جشــن می گیریم، بهار صنعت 
فروسیلیس را باید به دستاوردهای انقالب اضافه 
کرد، رهاوردی کــه تنها به برکت ایــن انقالب به 

دست آمده است.
اگر رســیدن بــه خودکفایی در تولید بســیاری 
از محصــوالت در حوزه های مختلــف صنعتی و 
کشاورزی در سال های متمادی رخ داده است، اما 
صنعت فروسیلیس این راه پر فراز و نشیب را چهار 
ســاله طی کرد و با همت دولت تدبیر و امید امروز 

به اوج شکوفایی خود رسیده است.
چرخ صنعــت فروســیلیس در اســتان همدان 
همیشه گرم بوده و هســت و برای گشایش فصلی 
دیگر در ایــن صنعت، لحظه ها به شــماره افتاده 
اســت تا بار دیگر با افتخار آغاز به کار واحدهایی 
دیگــر از صنعت فروســیلیس در این اســتان با 

دستان معاون اول رییس جمهوری رقم بخورد.
در شرایطی که ســایه تحریم ها بر سر بسیاری از 
واحدهای تولیدی و صنعتی ســنگینی می کند، 
صنعت فروســیلیس مالیر در اســتان همدان اما 
تاکنون از این معرکه در امــان مانده و تالش می 
کند تا تنور صنعتش را گرم نگه دارد و این افتخار 
که ایران را در واردات این کاال بی نیاز می کند، در 

چهل سالگی انقالب نصیب خود کند.
تولــد صنعت فروســیلیس در مالیــر در جنوب 
اســتان همدان از سال 89 در شــهرک صنعتی 
جــوکار با حجم ســرمایه گــذاری 270 میلیارد 
ریال آغاز شــد و پایه های این صنعت با اســتقرار 
واحدهای فروسیلیس در 95 هکتار مساحت این 
شهرک در کنار 6 شهرک صنعتی این شهرستان 

بنا شد.
نخســتین واحد صنعتی در این شهرک به همت 
بخش خصوصی در زمینی به مساحت 6.5 هکتار 
از سال 92 و میزان ســرمایه گذاری ۴70 میلیارد 
ریال آغاز شــد، شــروع راهی طالیی که شرکت 
فروسیلیس غرب پارس آغازگر آن بود و سال 93 
با حضور »اسحاق جهانگیری« معاون اول رییس 
جمهوری پا به عرصه تولید کشــور گذاشــت و به 
عنوان ســومین کارخانه تولیدکننده فروسیلیس 

کشور فعالیت خود را آغاز کرد.

این مرحله نخســت شرکت فروســیلیس غرب 
پارس بــود که بــا ظرفیــت تولید 12 هــزار تن 
فروسیلیس در ســال و میزان اشــتغالزایی برای 
170 تن در شهرک صنعتی جوکار چرخ تولیدش 
شــروع به چرخیدن کرد و ســهم عمده ای را در 
تولید فروسیلیســیوم که قابل مصرف در صنایع 
فوالدســازی، ریخته گری و خودروسازی است، 

دارد.
فروسیلیس غرب پارس در شرایط کنونی پایش را 
در صنعت فروسیلیس فراتر گذاشت و بهار دوباره 
خود را با چهل سالگی انقالب متقارن کرده است و 
برای اجرای طرح توسعه خود حدود 860 میلیارد 
ریال ســرمایه گذاری کرده و به خود می بالد که 
بار دیگر برای 130 تن اشــتغال ایجاد کرده است، 
البته طرح توســعه این واحد بزرگ صنعتی قادر 
به تولید 12 هزار تن فروســیلیس در ســال است 
که در مجموع ســاالنه ظرفیت تولید 2۴هزار تن 
فروســیلیس را دارد و قرعه افتتاح مرحله دوم این 
شــرکت نیز برای بار دوم به نام معاون اول رییس 
جمهوری در دهه فجر امسال رقم خوره است.خبر 
خوش تر اینکه شرکت فروســیلیس غرب پارس 
قرار است وارد چرخه تولید منیزیم شود و در سفر 
16 بهمن ماه روز )سه شــنبه( معاون اول رییس 
جمهوری به اســتان همدان عملیات اجرایی این 
طرح برای تولید شــمش منیزیم با یک هزار و 39 
میلیارد ریال اعتبار و ظرفیت اشــتغال برای 130 

تن در شهرک صنعتی جوکار آغاز می شود.
با وجود مهیا بودن بســتر ســرمایه گــذاری در 
صنعت فروســیلیس، استخراج ســاالنه بیش از 
۴00 هزار تن سیلیس و وجود 71 درصد از معادن 
استان همدان در شهرستان مالیر، کلنگ دومین 
واحد تولیدی فروسیلیس با عنوان »شرکت آهن 
و سیلیس آذرخش« با مســاحت حدود 56 هزار 
مترمربع و ظرفیت تولید 12 هزار تن فروسیلیس 
در سال و ســه هزار و 600 تن پودر میکرو سیلیکا 
به زمین زده شد که از دیگر طرح های قابل افتتاح 
در سفر »اســحاق جهانگیری« معاون اول رییس 

جمهوری به این استان است.
این شــرکت بزرگ صنعتی در مرحله نخســت 
ســرمایه گذاری در حــدود 500 میلیــارد ریال 
هزینه کرده اســت و زمینه اشتغال برای 120 تن 

در این واحد بزرگ صنعتی نیز مهیا شده است.
این نکته قابل ذکر اســت که عالوه بر افتتاح طرح 
توسعه شرکت فروســیلیس غرب پارس، افتتاح 
مرحله نخست شــرکت آهن و سیلیس آذرخش 
و آغــاز عملیات اجرایــی تولید شــمش منیزیم 
توسط شرکت فروســیلیس غرب پارس با حضور 
معاون اول رییــس جمهوری، عملیــات اجرایی 
شــرکت فروآلیاژ لوتــوس آدلی بــا اعتبار 769 
میلیارد ریال به عنوان یکی از طرح های توســعه 
ای شــرکت آذرخش آغاز می شــود که در زمینه 
تولید فروسیلیکو منگنز فعالیت می کند و با بهره 
برداری از آن برای 98 تن فرصت شغلی ایجاد می 

شود.
همچنین قرار اســت در ســفر معاون اول رییس 
جمهوری به اســتان همدان و شهرســتان مالیر 
عملیات اجرایی شــرکت فروآلیاژ آســا آذرین با 
اعتبار 718 میلیارد ریال و با ظرفیت اشتغال 1۴5 
تن برای تولید فروسیلیســوم با سیلیکون بیش از 

55 درصد وزنی نیز آغاز می شود.

طرح توسعه شركت فروسیلیس غرب 
پارس مالیر بهره برداری شد

با حضور اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس 
جمهوری طرح توســعه شرکت فروسیلیس غرب 
پارس در شــهرک صنعتی جوکار مالیــر به بهره 

برداری رسید.
مدیرعامل شــرکت فروســیلیس غرب پارس در 
حاشــیه بهره برداری از این طرح، اظهار داشــت: 
طرح توسعه این شرکت با اعتباری حدود یکهزار 
و 500 میلیارد ریال در شــهرک صنعتی جوکار 

احداث شد.
ســید محمدباقر میرابوالفتحــی ظرفیت تولید 
ســاالنه این شــرکت را 12 هزار تن فروسیلیس 
عنوان کرد و افزود: این واحــد صنعتی برای 150 
تن اشتغال ایجاد کرده اســت.وی ارزش ماشین 
آالت خارجی این واحد صنعتــی را 3.2 میلیون 
یورو و ارزش داخلی آن را 190 میلیارد ریال عنوان 
کرد و ادامه داد: طرح توســعه شرکت فروسیلیس 
غرب پــارس در زمینی بــه مســاحت 28 هزار 
مترمربع و زیربنای هفت هــزار مترمربع احداث 

شده است.

طرح توسعه شركت فروسیلیس غرب پارس مالير بهره برداری شد

بهار صنعت در چهل سالگی انقالب
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 پارس جنوبی، تبلور جهاد اقتصادی و صیانت 
از منافع ملی

وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران در سال های آغازین دهه 70 همسو 
با برنامه ظرفیت سازی تولید نفت و گاز در بخش های فراساحلی به ویژه 
پس از آغاز تولید گاز از سوی کشور همســایه قطر، نخستین تحرکات 
خود را در زمینه تکمیل عملیات اکتشاف در پهنه خلیج فارس به منظور 
شناخت موقعیت های مخزنی جدید با ممارســت در یک دوره فشرده 
آغاز کــرد که حاصل کاوش های کشــتی اســتیجاری دلف، کشــف 
بزرگ ترین میــدان گازی جهان در آب های ایــران در بخش راهبردی 

منطقه را به دنبال داشت.
کشــف این میدان شــروع دوره جدیدی در تاریخ صنعــت نفت و گاز 
کشور و تولید انرژی بود که در واقع تحولی بزرگ در اقتصاد ایران ایجاد 
کرد. بررسی های اولیه اکتشــافی حکایت از وجود ذخایری معادل دو 
فاز اســتاندارد پارس جنوبی )2 میلیارد فوت مکعب در روز( داشت که 
البته پس از مطالعات دقیق تر، وجود میدانی به وســعت کنونی به تایید 

تفسیرگران حوزه اکتشاف رسید.
دستیابی به حجم وسیعی از ذخایر گاز و به  تبع آن ارتقای ظرفیت های 
تولید، زمینه ای را فراهم آورد که کشور بتواند عالوه بر تأمین انرژی خود 
به ویژه در زمینه تولید سوخت حرارتی، با استفاده از گاز به  جای نفت و 
از سوی دیگر تأمین ســوخت صنایع، افزون بر ایجاد اطمینان از تأمین 
تقاضای رو به رشد انرژی کشــور و ایجاد تحرک در شبکه تولید برق و 
کاالهای صنعتی، کمک شایانی نیز به حفاظت از محیط زیست به لحاظ 

استفاده از سوخت پاک گاز در چرخه مصرف انرژی شود.
پارس جنوبی به واقع ایران را در شمار پیشرانان عرصه تولید گاز مطرح 
ساخت که بالطبع در اختیار داشتن این میدان همراه با سرمایه گذاری 
و همچنین اراده ای که در زمینه اجرا و بهره برداری از طرح های متعدد 
این میدان وجود داشته، بیش ازپیش این قطب انرژی را مورد توجه ویژه 

محافل تجاری و بازارهای بین المللی قرار داده است.
طراحی راهبردی توســعه مرحله نخســت این میدان از سوی شرکت 
نفت و گاز پــارس با همکاری شــرکت های بین المللــی، آغازگر دوره 
متفاوتی از اجرای پروژه های صنعت نفت شد که به واقع بستر مناسبی 

برای نیل به تحقق اهداف در مسیر صنعتی شدن ایجاد کرد.
در این دوره، شــکل دهی قراردادها بر مبنای ملزم ساختن شرکت های 
خارجی به اعطای بخشی از سبد اجرای امور طرح های این میدان بزرگ 
گازی به شرکت های ایرانی، زمینه را برای ایجاد و تقویت ظرفیت های 
مهندســی و تولید صنعتی فراهم کرد که در نوع خــود تحولی ویژه در 
زنجیره ارزش صنعت نفت و تعالی اندیشه در مسیر تکامل حرفه ای این 

حوزه قلمداد می شود.
همان گونه که در گســتره نقش آفرینی وســیع در طــول بیش از 20 
سال گذشته از شــکل گیری تا بهره برداری بســیاری از طرح های این 
میدان  دیده می شود، توســعه فازهای پارس جنوبی به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم در دســتیابی کشــورمان به منافع فراملی )منطقه ای 
و فرا منطقه ای( نیز نقش بســیار مؤثری داشــته و نتایج با اهمیت آن، 
آینده ای مبتنی بر رشد و پیشرفت ملی به بار آورده است. برخی از نتایج 
بهره برداری از فازهای پارس جنوبی و توســعه فازهای در دســت اجرا 
موجب شده است جمهوری اســالمی در عرصه فرامرزی نیز معادالت 
جدیدی رقم زند و به مرزهای نوینی در مناســبات بین المللی دســت 
یابد. ورود جدی ایران به عرصه تولید گاز طبیعی تنها در سیمای احیای 
توانمندی های فنی و مهندسی خالصه نمی شــود، بلکه امروز تقویت 
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان، کمک به ترویج 
و نفوذ گفتمان انقالب اسالمی، اشاعه الگوی ایرانی و اسالمی در عرصه 
روابط بین الملل و همچنین شکســت بنیان تحریم های تاریخی غرب 

علیه کشورمان را نیز به دنبال داشته است.
 اینک، پــس از طی روند فرآینــد انتقال فناوری، دانــش فنی و تقویت 
شــاخص های اقتصاد زمینه ســاز افزایش توان خوداتکایی در توسعه 
میدان هم زمــان با امتناع شــرکت های نفتی بین المللــی از حضور در 
مناقصه هــای صنعت نفــت و گاز ایران بــوده و کاهش بیــش از پیش 
وابستگی، افول برنامه یک جانبه گرایی تولید و سرمایه گذاری انحصاری 
کشورهای غربی در توســعه و بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی 
را موجب شــده و در عرصه ای فراتر، حضور ایران در عرصه صادرات گاز 
به بازارهای منطقه، تقویــت بنیان های اقتصاد بومــی ایران، کمک به 
همگرایی پیوندهای معنوی و فرهنگی میان کشورهای مسلمان منطقه 

و همسایه و افزایش صادرات محصوالت صنعتی را در پی داشته است.
اما تنها دستاورد این تحول در دو دهه گذشــته به موارد مشروحه فوق 
محدود نمی شــود.کمک به توسعه توان دیپلماســی اقتصادی ایران، 
تقویت مواضع جمهوری اســالمی ایران در ســازمان های بین المللی 
ازجمله اوپک، ارتقای مدیریت و توســعه منابع انســانی، دسترسی به 
فناوری پیشــرفته و امکان صدور آن در آینده و ارتقای جایگاه مدیریت 
پروژه ایرانی در تراز منطقه ای و جهانی، انعکاســی از تالش های بزرگی 

است که در بستر پارس جنوبی تبلور یافت. 
ارائه یک الگوی موفق ایرانی و اسالمی برای توسعه اقتصادی و صنعتی 
بر محور تعاون، مشــارکت و تقویت حس ملی و ارتقــای توان داخلی، 
 بی نتیجه گذاشــتن تالش های غرب بــرای عدم دســتیابی ایران به 
تأمین کاالها و فناوری های حوزه باالدســتی صنعت نفت و گاز، جذب 
و تخصیص بخش قابل توجهی از منابع عمومی کشور در قالب تخصیص 
اعتبارات مدیریت شده صندوق توسعه ملی برای تسریع در روند توسعه 
فازهای میدان مشــترک پارس جنوبی با حمایــت دولت ها و مجلس 
شورای اســالمی در ادوار مختلف، ازجمله جلوه های طالیی این دوره 
ماندگار و افتخارآمیز تاریخی است.خلق شکوهمند جلوه اراده و توانایی 
بخش های دولتی و خصوصی صنایع نفت و گاز در توسعه پارس جنوبی 
که با تدابیر عالمانه وزارت نفت هدایت شــده اســت، نماد عینی از یک 
حماسه اقتصادی است که در روندی چندساله و براثر ممارست و تالش 

جمعی همه فعاالن ایرانی پدید آمده است.
شــرکت نفت و گاز پارس در این عصر تاریخی، طیف وسیعی از شرایط 
فرصت ســاز و نیز تهدید آفرین را در کوران این دوران پرمشقت پشت 
ســرنهاده و با تمرکز بر مســئولیت، تحقق منافع و مصالــح ملی را نیز 
ســرلوحه اقدام های خود قرار داده، به گونه ای که در سال های گذشته 
به تدریج میزان اطمینان از خودکفایــی در تأمین انرژی موردنیاز و نیز 

هموارسازی ورود به بازارهای تجاری صادرات گاز افزایش یافته است. 
با کســب این افتخارات اما در جهانی که امنیت ملی کشورها با تأمین 
پایدار انرژی گره  خورده اســت، ضرورت حفظ، پایــداری و بهره گیری 

صیانتی از حصول این مزیت نسبی اقتصادی دوچندان است.
امروز در کوران مسیر سازندگی، در غیاب شرکت های بزرگ بین المللی 
و با اتکا بــه ظرفیت ها و توانمنــدی متخصصان داخلــی، رکوردهای 
جدیدی در توســعه فازهــای پارس جنوبی به ثبت رســیده اســت. 
پروژه های تولید گاز نوبت به  نوبت در مــدار بهره برداری قرار می گیرد 
و به رغم پابرجــا ماندن تحریم هــای ظالمانه، دســتاوردهای تازه ای 
در بخش هــای مهمی چون حفــاری چاه های گاز، طراحی، ســاخت، 
راه اندازی و بهره برداری از ســکوهای دریایــی و واحدهای فرآیندی 

پاالیشگاهی حاصل  شده است.
ما امروز به خود می بالیم که در دو دهه ممارســت در امر توسعه و تولید 
از میدان مشــترک پارس جنوبی با رویکرد جهاد اقتصادی و صیانت از 
منافع ملی مبتنی  بر محور دانایی و تــالش و الگوی مدیریت یکپارچه، 

کماکان مسیر پرافتخار خود را طی می کنیم.

چهل سالگی

مهم تریــن  نفــت  وزیــر  خریــدار 
دستاوردهای صنعت نفت در چهل سالگي 
پیروزی انقالب اسالمی ایران را تشریح کرد 
و گفت: صنعت نفت ما همیشه، پیش و پس 

از پیروزی انقالب مهم بوده است.
بیژن زنگنه در نشســت خبــری با اصحاب 
رســانه ضمــن گرامیداشــت چهلمیــن 
ســالروز پیــروزی انقالب اســالمی گفت: 
ملت مــا برای انقــالب هزینه های بســیار 
سنگینی پرداخت کرده اســت؛ همه افراد 
ملت به ویژه ایثارگران، جانبازان، شــهدا، 
خانواده های شــهدا و ایثارگران و آزادگان 
و همه مجاهــدان این راه و بیشــتر از همه 
ما ســر تعظیم در مقابل شــهدا، جانبازان و 
خانواده های معظم آنان فــرود می آوریم و 
ان شاءاهلل بتوانیم در سال های آینده با غلبه 
بر مشــکالتی که هســت و توطئه هایی که 
دشمنان هر روز علیه ما دارند، آینده بهتری 

را برای نسل جوان رقم بزنیم.
وزیر نفت تصریح کرد: عملکرد صنعت نفت 
در چند بخش باوجود همه فشارهایی که به 
ما در این سال ها وارد شده، درخشان و قابل 

عرضه به جهان و مردم است.

افزایش 30 برابری ظرفیت پاالیش 
گاز ایران

زنگنه ادامه داد: یکی از این بخش ها صنعت 
گاز است. زمانی که انقالب پیروز شد چیزی 
به معنای واقعی صنعت گاز نداشــتیم، بلکه 
مقدار کمی تولید و شــبکه کوچکی از گاز 
داشــتیم و ظرفیــت پاالیش گاز مــا تنها 
36 میلیــون مترمکعب در روز بــود که به 
پاالیشــگاه بیدبلند مربوط می شــد و این 
پاالیشــگاه اکنون دیگر عمــر مفید خود را 

سپری کرده است.
وی گفت: ظرفیت کنونی پاالیش گاز کشور 
30 برابر ظرفیــت دوران انقالب معادل یک 

هزار و 60 میلیون مترمکعب است.

 ضریب نفوذ 92 درصدی گازرسانی 
در كشور

زنگنه ادامه داد: ما در زمان پیروزی انقالب 
52 هزار انشعاب گاز داشتیم و اکنون به 11 
و نیم میلیون انشعاب رسیده است. پوشش 
گازرســانی نیــز در آن زمان حــدود صفر 
بود، یعنی کمــی از تهــران و مناطق دیگر 
زیر پوشــش گاز بودند، امــا اکنون نزدیک 
92 درصد از جمعیت کشــور زیر پوشــش 
گاز طبیعی هســتند و ما در ایــن زمینه در 
جهان بی نظیر هســتیم. تعداد روستاهای 
گازرســانی شــده مــا در دوران پیروزی 
انقالب اســالمی تنها یک روســتا بود، اما 
در دوره کنونی بیش از 27 هزار روســتا در 
کشور گازرسانی شده اند که به معنای نفوذ 
گازرســانی 77 درصدی جمعیت روستایی 
کشور است. تولید میعانات گازی تا پیش از 
انقالب اسالمی نزدیک صفر بود، اما اکنون 
روزانه حــدود 750 هزار بشــکه میعانات 

گازی تولید می کنیم.
وزیــر نفت گفــت: بخش درخشــان دیگر 
صنعــت نفــت، پتروشــیمی معــروف به 
جلوگیری از خام فروشــی اســت. مجموع 
فروش خالص محصوالت پتروشیمی کشور 
در سال 57 یک میلیون تن و فروش خالص 
داخلی - که بخشی از آن کود بود - نیز 600 
هزار تن بوده اســت. امســال فروش خالص 
محصوالت پتروشــیمی ما به بیــش از 30 
میلیون تن و باالی 17 میلیارد دالر می رسد 
که این از مصادیق جلوگیری از خام فروشی 
و توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت است.

زنگنه ادامــه داد: از ایــن 17 میلیارد دالر، 
بیش از 5 تا 5.5 میلیــارد دالر آن به داخل 
کشــور عرضه می شــود، یعنی صنایعی که 
در پایین دست پتروشــیمی ایجاد شده اند، 
خوراک می گیرند و محصــوالت دیگری را 
تولید می کنند که این موضــوع غیر از کود 
اوره است. من هیچ صنعت دیگری را سراغ 
ندارم که از آن صنعت 5.5 میلیارد دالر مواد 
اولیه خریــداری و در صنایع داخلی مصرف 
شود، اما پتروشیمی این ظرفیت را به همراه 

ظرفیت توسعه دارد.

 افزایش 2 برابری ظرفیت پاالیش
 نفت خام

زنگنه ظرفیت پاالیش نفت در ســال 57 را 
حدود 1.1 میلیون بشکه اعالم کرد که این 
رقم اکنون به بیــش از دو برابر افزایش یافته 
و به رقم 2.2 میلیون بشــکه در روز )2 و دو 

دهم( رسیده است.
وی افــزود: تولید بنزین در زمــان پیروزی 
انقالب اسالمی، 1۴ میلیون لیتر در روز بود، 
اما این رقم اکنون بــه 105 میلیون لیتر در 

روز رسیده است.
مقدار تولید نفــت خام بخــش دیگری از 
سخنان وزیر نفت بود که در این باره توضیح 
داد: ما به دلیل سیاســت هایی که داشته ایم 
مقدار تولید نفت را کاهش داده ایم، یعنی از 
رقم حدود روزانه 5 میلیون بشــکه در اوایل 

انقالب به ظرفیت کنونــی روزانه حدود ۴ 
میلیون بشکه رسیده ایم.

ذخایر هیدروكربور مایع قابل برداشت 
ایران؛ 160 میلیارد بشکه معادل نفت خام

خبر خوب زنگنــه در جمــع خبرنگاران، 
صحبت درباره مجموع ذخایر هیدروکربور 
مایع قابل برداشــت ایران بود که در این باره 
اعالم کرد: مجموع ذخایر هیدروکربور مایع 
قابل برداشت ایران در زمان پیروزی انقالب 
اســالمی 88 میلیون بشــکه بوده است که 
اکنون خوشبختانه با وجود آنکه 50 میلیارد 
بشکه در این مدت از ذخایر را برداشت کرده 
و به مصرف رسانده یا فروخته ایم، اما اکنون 
ذخایر باقیمانده برای آینــده 160 میلیارد 
بشــکه معادل نفت خام اســت که به طور 

تقریبی دو برابر شده است. 
وی ذخایر قابل برداشــت گاز طبیعی ایران 
در ابتــدای پیــروزی انقالب اســالمی را 
9 تریلیــون مترمکعب اعالم کــرد و افزود: 
این رقم اکنون بــه 33 تریلیون مترمکعب 

رسیده است.
به گفتــه وزیــر نفــت، مقــدار تزریق به 
میدان های نفتــی در دوره پیروزی انقالب 
اسالمی 2.7 میلیون مترمکعب در روز بوده 
است، اما در سال 97 به بیش از 77 میلیون 
مترمکعب در روز رســیده که ایــن موارد 
دستاوردهای بزرگی برای صیانت از ثروت 

بزرگ ملت ایران است.
زنگنه در ادامه گزارش عملکرد ۴0 ســاله 
صنعت نفت بــه ارائه توضیحاتــی درباره 
برداشــت گاز از میــدان مشــترک پارس 
جنوبــی پرداخت و بــا بیان اینکــه مردم 
همواره نسبت به این میدان گازی مشترک 
حساس هســتند، اظهار کرد: امروز مقدار 
برداشــت گاز ما از پارس جنوبی در مقایسه 
به طرف مقابل )کشــور قطر( بیشــتر شده 

است.

 برداشت نفت از غرب كارون امسال
 به 350 هزار بشکه می رسد

وی درباره برداشت نفت خام از میدان های 
غرب کارون گفت: در ســال 92، برداشت از 
این میدان ها 70 هزار بشــکه در روز بود، اما 
تا پایان امســال رقم تولید روزانه ما به 350 
هزار بشکه خواهد رسید، به این معنا که در 
طول پنج سال مقدار تولید ما از میدان های 

غرب کارون پنج برابر می شود. 
وزیر نفت با اشــاره به اینکه ما برداشــت از 
دیگر میدان های مشــترک را نیــز دنبال 
کرده ایــم، تصریح کرد: تعهد مــا در زمینه 
گازهای مشعل که در اثر سوختن آنها مردم 
به ویژه در خوزستان آزار می بینند این است 
که تا دو ســال و نیم آینده و پیــش از پایان 
دولت تدبیر و امید این موضــوع را به پایان 
برسانیم و این حجم از گاز در حال سوختن 
را نداشــته باشــیم و آن را به نزدیک صفر 

برسانیم.

بهره برداری از پایانه صادرات نفت 
جاسک تا پایان سال 99

زنگنه درباره ایجاد پایانه صادراتی در خارج 
از خلیج فارس توضیح داد: ما پایانه جاسک 
را به عنوان پایانه صــادرات نفت در خارج از 
خلیج فــارس انتخاب کرده ایــم، عملیات 
احداث خطوط لوله و احــداث مخازن برای 
این طرح آغاز شــده و مطالعــات مربوط به 
ایجاد پایانه صادراتی نیز انجام شده است تا 
در اواخر سال 99 شــاهد بهره برداری از این 

پایانه جدید در دریای عمان باشیم. 
وی بــا بیــان اینکه زمینــه بــرای ایجاد 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها در این منطقه 
فراهم می شــود، اعالم کرد کــه تاکنون دو 
مجوز برای احداث پاالیشگاه از وزارت نفت 

دریافت شده است. 
وزیر نفت با بیان اینکه توسعه ظرفیت های 
ســاخت داخــل از مهم تریــن اتفاق های 
ســال های اخیر ایران اســت، گفــت: ما از 

لحاظ مهندسی و پیمانکاری، چه در بخش 
دریــا و چه در بخــش خشــکی اکنون در 
زمره کشــورهای خوب منطقه هستیم که 
به طور تقریبی همه نصــب و راه اندازی ها را 
نیروهای ایرانی انجام می دهنــد. افزون بر 
این، ایرانی ها قادر به ســاخت بخش مهمی 
از تجهیــزات غیر دوار نیز هســتند و این از 

دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است.
زنگنه از مجــوز 6 میلیــارد و 200 میلیون 
دالری برای امضای قرارداد بــا پیمانکاران 
ایرانی خبــر داد و گفت: شــرط این مجوز، 
استفاده حداکثری از ظرفیت های ساخت و 
اجرای ایرانی هاســت که البته بخشی از این 
منبع مالی باید از بازار داخلی تامین شــود 
که نخستین اقدام های مربوط به آن دیروز 
با فروش در بازار ســرمایه انجام شده است 
و ادامه خواهد داشــت، هدف از این ابتکار 
بسیار مهم ایجاد اشــتغال برای پیمانکاران 

و سازندگان داخلی در کشور است.

 سبقت ایران از قطر در برداشت گاز 
از پارس جنوبی

زنگنه با اعالم خبر افتتــاح چند طرح  مهم 
در اواخر بهمن و اوایل اســفندماه امســال 
گفت: میدان گازی پــارس جنوبی تا پیش 
از پیروزی انقالب اسالمی کشف نشده بود. 
از ســال 1375 فعالیت هایی در آن میدان 
آغاز شد و از ســال 1376 در دولت نخست 
اصالحات، نخستین قراردادها برای توسعه 
پارس جنوبی امضا شــد و در طول فعالیت 
هشت ساله دولت اصالحات، پنج فاز پارس 
جنوبی به مــدار آمد و پنج فــاز دیگر نیز در 

حال اجرا بود.
وی افــزود: قراردادهای توســعه فازهای 
بعدی پارس جنوبی پس از آن امضا شد و تا 
پارسال 21 فاز پارس جنوبی در مدار تولید 
قرار گرفت و اکنون چهار پاالیشگاه فازهای 
13، 22، 23 و 2۴ بــا ظرفیت ورودی 110 
میلیون مترمکعب آماده افتتــاح با حضور 

رئیس جمهوری هستند.
وزیر نفــت با بیــان اینکه 3 میلیــارد فوت 
مکعــب گاز از دریا برای این پاالیشــگاه ها 
تامین می شــود، اظهار کرد: 2 میلیارد فوت 
مکعب از گازهای یاد شده از خود این فازها 
می آید، یک میلیارد فــوت مکعب از فاز 1۴ 
در شبکه استفاده می شــود و با افتتاح این 
فازها و تکمیل بخــش دریایی آنها و تکمیل 
بخش دریایی فاز 1۴ تنها کاری که از پارس 
جنوبی باقــی می ماند پاالیشــگاه فاز 1۴ 
خواهد بــود که حتی اگر آن هــم وارد مدار 
نشــود باز هم از ظرفیت آن در دریا به اندازه 

27 فاز استفاده خواهیم کرد.
به گفته زنگنه، افتتاح این طرح ها با ارزش 10 
میلیارد دالر، ما را نســبت به طرف مقابل مان 
جلو می برد و بر اســاس آن، مقدار برداشت 

روزانه ایران بسیار فراتر خواهد رفت.

 افتتاح فاز سوم
 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

وی درباره اتفاق مهم بنزینی کشــور گفت: 
همانطور که تولیــد گاز در پارس جنوبی از 
280 میلیون به 610 میلیون رسیده، تولید 
بنزین کشور نیز از 52 میلیون لیتر در روز با 
بیش از دو برابر افزایش به 105 میلیون لیتر 
در روز رســیده که هیچ گاه چنین جهشی 

در تاریخ تولید بنزین کشور رخ نداده است.
وی بخشــی از این جهش را سهم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس و بخش دیگر آن را سهم 
سایر پاالیشــگاه های نفت کشــور دانست 
و گفت: همه پاالیشــگاه های نفت کشــور 
موفق به فعالیت در جهــت افزایش کیفیت 

و کمیت تولید بنزین شده اند.

سال 98، سال مهمی برای صنعت 
پتروشیمی كشور است

وزیر نفت به ارائــه توضیحاتی درباره اهداف 
صنعت پتروشیمی در سال آینده پرداخت 
و گفت: در ســال 98، برای نخســتین بار 

ظرفیت ســاالنه تولید اتان بــه 10 میلیون 
تن خواهد رسید که بر اساس آن می توانیم 
اتان زیادی را به پتروشــیمی ها بدهیم و در 
مرحله پس از آن، در سال 99، میزان تولید 
اتان از میزان ظرفیت پتروشــیمی ها بیشتر 
می شــود، بنابراین پتروشــیمی ها باید به 
سرعت واحدهای الفین خود را راه بیندازند 

تا از اتان به نحو مطلوب استفاده کنند. 
وی اظهار امیدواری کــرد که واحدهای فاز 
اول الفین پتروشــیمی بوشهر، الفین ایالم، 
متانول ســبالن، کود شــیمیایی لردگان، 
پتروشــیمی میاندوآب، ای اس پی آر صدف 
عســلویه، متانول کاوه و بیدبلند 2 در سال 
98 به مرحله راه انــدازی و آغاز بهره برداری 

برسند. 
 به گفتــه زنگنه، ظرفیت ایــن واحدها 12 
میلیون تن و مبلغ سرمایه گذاری در جریان 
آنها نزدیک 7 میلیارد دالر است که بیش از 
80 درصد پیشرفت داشته اند و برای آینده 

کشور مهم هستند.

افزایش ظرفیت تولید گاز در كشور
زنگنه از افزایش ظرفیت تولید گاز در کشور 
خبر داد و گفت: ظرفیت تولید گاز کشــور 
به بیش از هزار میلیــون مترمکعب در روز 
خواهد رسید که رقم بســیار مهمی است، 
البته صرفه جویی در مصــرف گاز ضروری 
اســت.وی افزود: زندگی راحت امسال همه 
مردم )در اثر گازرسانی پایدار( حاصل تالش 
زیاد و هزینه های چند ده میلیارد دالری در 
همه سال های گذشته برای توسعه صنعت 

نفت و صنعت گاز است.

صنعت نفت، نوک پیکان حمله آمریکا 
علیه ایران است

وزیر نفت بــا تاکید بر اینکه مــا در صنعت 
نفت با وجود همه مشــکالتی که داریم اما 
با قــدرت، امیــد و تالش خســتگی ناپذیر 
برای توســعه صنعت نفت و رفاه مردم کار 
می کنیم، اظهار کرد: نوک اصلی جنگی که 
آمریکا علیه ملت ایران به طــور غیرقانونی 
و یک جانبــه و به تحریــک کوردالنی مثل 
منافقین و با حمایت اسرائیل و اشرار منطقه 

آغاز کرده، صنعت نفت ایران است. 
وی با بیــان اینکه تمرکز حملــه آمریکا بر 
صنعت نفت ایران اســت، ادامــه داد: هدف 
نخست آمریکا آن است که درآمد صادراتی 
ایران را به صفر برساند و درصورتی که موفق 
به تحقق این هدف نشــوند تالش می کنند 
مانع نقــل و انتقال پــول صــادرات ایران 
شوند. عمده صادرات ایران نیز شامل نفت، 
فرآورده های نفتی و پتروشــیمی است که 
آمریکا تالش می کند جلوی صادرات آنها را 
بگیرد و در صورت صادرات نیز نگذارند پول 
صادرات به مصرف تامیــن نیازهای مردم و 
ملت ایران برسد تا گرانی و کمبود به وجود 
بیاید و برای مردم ناراحتــی و نگرانی ایجاد 
شود، اما همه تالش مان را به کار می گیریم 
تا نگذاریــم آنها موفق شــوند. همانطور که 
ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریــکا در ماه 
نوامبر هم موفق نشــد و با وجــود قولی که 
به مردم خودش مبنی بر به صفر رســاندن 
صادرات نفت ایــران داده بود اعالم کرد این 
امر شدنی نیست و در نتیجه به هشت کشور 
برای خرید نفت ایران معافیت داد و به یاری 
خداوند در آینــده نیز نخواهند توانســت 

چنین کاری را انجام دهند. 

اطالعات را فاش نمی كنم
زنگنــه ضمــن قدردانــی از تــالش و 
فداکاری هــای کارکنان صنعــت نفت در 
طول ســال های پیروزی انقالب اســالمی 
تاکید کــرد: ما اکنــون تــالش بی وقفه و 
شبانه روزی داریم، اما مشــکلی که در یک 
جنگ وجود دارد این است که ما نمی توانیم 
همه چیز را به مردم بگوییــم. مردم غریبه 
نیســتند، اما آنچه منتشر می شــود تنها به 
گوش مردم نمی رسد، بلکه اسرائیل و اشرار 

منطقه و آمریکا نیز می شنوند، بنابراین من 
نباید اطالعات خودم را به آنها بدهم و بگویم 
که چگونه تحریم را دور می زنم. من نباید در 
این باره زیاد صحبــت کنم و پیش از این نیز 
گفته ام که حتی یــک کلمه حرفی نمی زنم 

که مورد استفاده آمریکا قرار بگیرد. 
وی افزود: آقای پمپئو هم این روش را از من 
یاد گرفته است و در پاسخ به یکی از سواالتی 
که از او پرســیده شــد، گفت مــن چیزی 

نمی گویم که ایران از آن استفاده کند.
وزیر نفت با تاکید بــر اینکه اگر ما مواردی را 
بیان نمی کنیم به معنای آن نیست که کاری 
انجام نمی شود، تصریح کرد: ما شبانه روزی 
کار می کنیــم، امــا نمی توانیــم راجع به 
کارهای مان حرفی بزنیم، زیرا به ضرر مردم 
است. یک فرمانده عملیات هرگز نمی تواند 
نقشــه های عملیاتی خود را توضیح دهد، 
زیرا عملیات لو می رود و به کشــتار سربازان 
و مجاهدان خودی منجر می شود. در حوزه 
صنعت نفت هم هــر اطالعاتی که من بدهم 
دشمن از آن اطالعات اســتفاده می کند و 
مردم هم در نهایت راضی نیســتند که من 

اطالعات ملت را بگویم.

ما برای دشمنان اتاق تاریک داریم
زنگنه ادامه داد: اینکه برخی می گویند شما 
اتاق تاریک دارید . باید بگویــم بله؛ ما برای 
دشمنان ایران اتاق تاریک داریم و بسیاری 
از این موضوع ناراحت هستند که من تالش 
می کنم سطح حفاظت اطالعاتم باال باشد، 
اما همه چیز برای نظام، شفاف و روشن است 
و ما به گونه ای عمــل می کنیم که در نهایت 
شفافیت و روشــنی برای نظام باشد و روزی 
که سختی ها رفع شود به مردم نیز خواهیم 
گفت که چــه کارهایی انجــام داده ایم، اما 
اکنــون مانند همــان ســربازان گمنامی 
هستیم که کســی نمی داند چه کاری انجام 
می دهیم. خیلی ها به ما حرف هایی می زنند 
و کاری می کنند تا ما را تحریک کنند حرف 

بزنیم، اما  هیچ حرفی نمی زنیم.
وی بــا بیان اینکــه هدف مــن و همکارانم 
سعادت مردم اســت، اظهار کرد: ما در پی 
آن هســتیم که به مردم خیری برســد و از 
بار مشــکالتی که مردم با آنها دست وپنجه 
نــرم می کننــد بــه عنــوان فرزنــدان و 
خدمتگزاران شــان بکاهیــم. ما بــه دنبال 
افتخارات نیســتیم، بلکه افتخارات را مردم 
خلق می کنند. هــدف ما این اســت که به 
مردم خدمت کنیم و همه تالش خود را نیز 

در این راه به کار می گیریم.

آمریکا از ما بسیار دلخور است
وزیر نفت اظهار کرد: هر آنچه تصویب و اجرا 
می کنیم با توجه به شــرایطی است که در 
آن قرار داریم و تاکنون نیــز به خوبی پیش 
رفته ایم، به همین ســبب آمریکا از ما بسیار 
دلخور است و تمرکز زیادی بر ما دارد، اما به 
هر حال، شرایط جنگ است و سختی هایی 

دارد.
وی دربــاره تفاوت جنگ کنونــی با جنگ 
تحمیلی ایــران و عراق گفــت: من در همه 
دوران جنگ تحمیلی در جهاد بودم. بخشی 
از جنگ را وزیر جهاد و بخشی از جنگ را نیز 
عضو شورای مرکزی جهاد بودم. من جنگ 
نکردم، اما جنگ را درک کردم و می خواهم 
بگویم فشاری که اکنون بر صنعت نفت وارد 
می شود ســخت تر از دوران جنگ تحمیلی 
است، جنگ کنونی کشــته و زخمی روزانه 
ندارد و ممکن است فشار آن کمتر احساس 
شود، اما ســختی هایی دارد و ما نیز با قدرت 

برخورد می کنیم. 

ما مرد ایستادگی و مقاومت هستیم
زنگنه بــا تاکید بر اینکه ما مرد ایســتادگی 
و مقاومت هســتیم، گفت: ما ایســتاده ایم 
تــا مقاومــت کنیــم و نگذاریم دشــمن 
دســتاوردهای ملت ما را هدر دهــد. ما به 
مقاومت مان افتخار می کنیــم و امیدواریم 
که هم مــردم این مقاومــت را از ما بپذیرند 

و هم خداوند از ما بپذیرد تا روسفید باشیم. 
وزیر نفت ادامه داد: من با قاطعیت می گویم 
ما با همه اســتعدادمان، همــه راه های فکر 
شــده، گفته شــده و امکان پذیــر را دنبال 
کرده ایم، اما نمی توانیم این موارد را افشــا 
کنیم. هر روز چند صد نفــر در دفتر کنترل 
ســرمایه های خارجی یکی از سازمان های 
وزارت خزانه داری آمریکا )OFAC( مسائل 
را در لحظه لحظه دنبــال می کنند و در هر 
لحظه به افراد تلفن می زنند و اعالم می کنند 
که کارهای وزارت نفت و شــرکت ملی نفت 
انجام نشود. این خبرها نیز به ما می رسد و در 
مقابل ما نیز باید بــه گونه ای عمل کنیم که 

جلوی کارهای آنها را بگیریم.
زنگنه افزود: خداوند بــه ملت ایران هوش و 
استعداد عطا کرده است و به مجموعه نظام 
نیز توانایی و بلوغ داده اســت تا در کنار هم و 
در ســایه مقام معظم رهبری بتوانیم بار این 

شرایط خطیر را به خوبی به مقصد برسانیم.

محمد مشکین فام
مدیرعامل شركت نفت و گاز پارس
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تالش صنعت دفاعی و چهل سال اقتدار
انقالب اســالمی در حالی وارد پنجمین دهه خود می شود که صنعت 
دفاعی کشور با تالشی بی نظیر طی چهل ســال گذشته توانسته است 

اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران را به رخ جهانیان بکشد.
صنعت دفاعی در هر کشــوری به عنــوان صنعتی اســتراتژیک مورد 
توجه و تاکید قرار دارد و کشــورهای مختلف تالش می کنند در رقابتی 
تنگاتنگ به اهداف خود در این صنعت دســت پیدا کنند. اهدافی که به 
نظر می رســد جنبه های اقتصادی آن از ســوی بیگانگان بیشتر از 

جنبه های دفاعی مورد توجه قرار گرفته است.
صنعت دفاعی جمهوری اسالمی ایران که پیش از انقالب مجموعه ای 
وابسته و بدون تکنولوژی نظامی بود و همواره از سوی مستشاران بیگانه 
پشتیبانی می شد، ارزش خود را در طول هشــت سال جنگ تحمیلی 

بیش از پیش نمایاند.
کشــورهای بیگانه از جمله آمریکا که با پیروزی انقــالب منافع مادی 
فراوانی را در صادرات ســالح به ایران از دست داده بودند، تالش کردند 
با قطع این نوع صادرات آن هم در بحبوحه جنگ تحمیلی، نظام نوپای 
جمهوری اسالمی را به اضمحالل بکشــانند. بیانات رهبر معظم انقالب 
در خصوص ورود حتی ســیم خاردار موید این نگاه استکباری در زمان 

دفاع مقدس بود.

قدرت های زورگو باید احساس تهدید كنند
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در بیانات خود در شــهریور 95 در دیدار 
نمایشــگاه دســتاوردهای صنعت دفاعــی وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح درباره اهمیت صنعت دفاعی گفتند: در شرایطی که 
قدرتهای زورگوی دنیا، چتر قدرت خود را گسترانیده اند و هیچ رحمی 
در وجود آنها به چشم نمی خورد و علناً مجلس عروسی و بیمارستان را 
به بهانه مبارزه با تروریسم بمباران می کنند و صدها انسان بی گناه را به 
خاک و خون می کشند و به هیچ سازمان و نهادی هم پاسخگو نیستند، 
باید توان و قدرت دفاعــی را افزایش داد تا قدرتهای زورگو، احســاس 

تهدید کنند.
ایشان بازدید از نمایشــگاه دســتاوردهای صنعت دفاعی را شیرین و 
خرســند کننده خواندند و افزودند: علت این خرسندی، عالوه بر دیدن 
تواناییهای دفاعی که نقش به ســزایی در افزایش سطح و ضریب اقتدار 
کشور دارد، مشاهده نیروهای عالم، محقق، پژوهشگر، اهل فکر و اقدام، 

و با ایمان است که بسیار خوشحال کننده و لذت بخش است.
رهبر انقالب خاطرنشــان کردند: وجود چنین نیروهــا و عناصری در 
مجموعه صنایع دفاعی کشــور، همچــون جواهری بســیار گرانبها و 

غیرقابل قیمت گذاری است.
آنچه که بیش از پیش در این صنعت و دســتاوردهای دیگر جمهوری 
اسالمی نمود عینی دارد و دیگر کارشناسان نظامی در دنیا به آن اذعان 

می کنند، شکستن خطوط مرزی علم است.
در این میان طراحــی و برنامه ریزی بــرای اهداف مختلــف و متنوع 
در صنعت نظامی با اتکا بــه ظرفیت داخلی مانند نیــروی جوان نخبه 
و شــرکت های دانش بنیان تالشــی اســت که بروز و ظهور آن در 

نمایشگاه های دفاعی قابل مشاهده است.

بسیاری از مشکالت صنعت دفاعی را شركت های دانش بنیان 
حل می كنند

ســردار محمد عزیزی دلشــاد مشــاور عالی وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح در گفت و با ایرنا در خصوص ارتباط صنعت دفاعی و 
شرکت های دانش بنیان از اعالم آمادگی حدود پنج هزار شرکت برای 
همکاری با صنعت دفاعی کشــور خبر داد و گفت: بسیاری از مشکالت 

فنی و گلوگاهی ما را این شرکت ها حل می کنند.
وی با بیان این که تعدادی زیادی از این شــرکت ها دارای قرارداد فعال 
هستند و بسیاری از آنها توانسته اند رتبه دانش بنیانی را در کشور کسب 
کنند، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکالت فنی و گلوگاهی ما را همین 

شرکت ها حل کرده و حل می کنند.
مشــاور عالی وزیر دفاع ادامــه داد: برخی از مواد غیــر فلزی تحریمی 
توسط همین شــرکت های همکار و دانش بنیان برای بخش دفاع تهیه 

شده است.
از طرفی صنایع دفاعی کشــور با بهره مندی از زیر ساخت های صنعتی 
خود ســاخته به توانایی تأمین نیازهای نیروهای مســلح در طول این 
چهاردهه رسیده و تجهیزات به روز خود را در اختیار نیروهای مختلف 
نظامی قرار می دهد و تالش دارد با نگاه به بیرون از مرزها این تجهیزات 

را صادر کند.

آمادگی تولید انبوه و صادرات محصوالت دفاعی را داریم
سردار سرلشــگر محمد باقری در بهمن ماه جاری و در مراسم افتتاحیه 
نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دفاعی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
در بسیاری از بخش های این نمایشگاه سعی شده مقایسه ای با وضعیت 
صنعت دفاعی در قبل از انقالب اسالمی انجام شود، تصریح کرد: ما قبل 
از انقالب اســالمی صرفاً خط مونتاژ بخشی از ســالح های سبک مانند 
سالح ژ3 انفرادی را داشتیم که قطعات آن از خارج از کشور می آمد و در 

کشور فقط مونتاژ می شد.
 قبل از پیروزی انقالب اسالمی تنها وســایلی مانند کاله آهنی و پوتین 

در ایران تولید می شد.
وی با بیان اینکه دســتاوردهای امروز دفاعی جمهوری اسالمی ایران،  
لطف الهی و تالش و ایثار همه دســت اندرکاران و دانشــمندان کشور 
است، خاطرنشــان کرد: امروز اعالم می کنیم که آمادگی تولید انبوه و 

صادرات تمام این محصوالت وجود دارد.
بی تردید دستاوردهای نظامی در هر کشــوری نه تنها باعث اقتدار که 
عاملی برای بازدارندگی و رفع تهدید اســت و جمهوری اسالمی نیز با 

توجه به نقشه های دائمی دشمنان انقالب از این امر مستثنی نیست.

دستاوردهای نظامی ایران در سایه اقتدار به دست آمده است
امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران در همین ارتباط در گفت وگو با خبرنگار دفاعی ایرنا با 
اشاره به دســتاوردهای نظامی ایران در طول چهل سال گذشته، گفت: 
این دستاوردها در ســایه اقتدار، روی پای خود ایستادن و والیتمداری 

مردم و نیروهای مسلح به دست آمده است.

تولیدات دفاعی ایران عامل بازدارنده و ناكامی دشمن است
ســردار محمدعلی نوری نژاد معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی 
هم در حاشیه نمایشــگاه »اقتدار۴0« به ایرنا گفت: محصوالت دفاعی 
موجود در این پیش از این در اختیار کشــور ما قــرار نمی گرفت اما در 
حال حاضر می توانیم بهترین نوع آنها را مشاهده کنیم، این محصوالت 

عامل بازدارنده و ناکامی دشمن است.
وی افزود: این نمایشگاه می تواند یک نمایشگاه تطبیقی باشد؛ این که 
ما پیش از پیروزی انقالب اسالمی چگونه بوده ایم و در حال حاضر به چه 

توانمندی هایی دست پیدا کرده ایم.
انقالب اسالمی همواره در طول چهل ســال گذشته با تهدیدات متنوع 
زیادی روبرو بــوده و رفع این نوع تهدیدات نیازمنــد اقتدار همه جانبه 
است؛ بخشــی از این اقتدار در صنعت دفاعی تعریف می شود که 

می تواند عامل اصلی رفع تهدیدات فیزیکی باشد.
مدیریت، برنامه ریزی ، طراحی و اســتفاده از جوانان نخبه و انقالبی در 
مدل دفاعی نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران بی شک توانسته 
اســت نگاه کینه توزانه دشمنان انقالب اســالمی را مهار کرده و مسیر 

تداوم انقالب را برای پیمودن راه های دشوارتر باز کند.

چهل سالگی

خریدار تحــوالت بخش هــای صنعت،  
معدن و تجــارت در دوران پیش از پیروزی 
شــکوهمند اســالمی در چارچوب اهداف 
و سیاســت های بــازار مصــرف خارجــی 
هدایت شــده بود اما پس از انقالب با هدف 
تامین استقالل کشــور، در سه زمینه تامین 
نیازهای داخلی، رونق اقتصاد ملی و رشــد 
صادرات غیرنفتی بازنگری شــد.نگاهی به 
ســیر تحوالت صنعتی و معدنــی در دوران 
پیش از انقالب نشاندهنده وابستگی زیاد در 
فناوری، ماشین آالت و حتی مواد اولیه بود، 
به طوری که با تاخیر در ورود ماشــین آالت 
و قطعات یدکی مورد نیاز، بیشتر واحدهای 

تولیدی به حالت تعطیل درآمدند. 
اعطــای وام هــای ارزان و کمک های کالن 
به بخش خصوصی وابســته به کانون های 
قــدرت داخلــی و انحصــاری بین المللی، 
گســترش بازار داخلی براســاس مصرف 
گرایــی، نظارت نکردن بر ســرمایه گذاری 
خارجی و انتقــال فناوری ســبب تعمیق 
وابســتگی های اقتصادی در این بخش در 

زمان پیش از انقالب بود.

صنعت، معدن و تجارت در سال 
پیروزی انقالب 

ســاختار صنعت کشور در ســال پیروزی 
انقالب به طور عمده با محور خودرو، صنایع 
نســاجی،  صنایع غذایی، لــوازم خانگی و 
ماشین سازی پیش می رفت که این بخش ها 
نیز هر یک با ظرفیت های بســیار محدود و 

پایین مشغول به تولید بود. 
خودرو ســواری در این ســال بــا ظرفیت 
ســالیانه حداکثر 160 هزار دستگاه تولید 
می شــد، ظرفیت تولید لوازم خانگی شامل 
یخچــال و فریزر،  ماشــین لباس شــویی 
و تلویزیــون 650 هــزار دســتگاه، فوالد 
2 میلیــون و ۴00 هزار تن، ســیمان هفت 
میلیون تن، محصوالت پتروشــیمی ســه 
میلیون تن، آلومینیوم ۴5 هــزار تن و دارو 

27 میلیارد و 300 میلیون حب بود.
در ســال پیروزی انقالب ســه شــهرک و 
ناحیه صنعتی فعالیت می کرد و واحدهای 
صنعتی تولید کننده در کل کشور یک هزار 
و 503 واحد بود که نزدیک به 150 هزار نفر 

در آنها اشتغال داشــتند.در آن سال 195 
معدن فعال در دســت بهره برداری بود که 
ظرفیت استخراج آنها به 19 میلیون و 500 

هزار تن می رسید. 
همچنین 350 هــزار واحد صنفی در حوزه 
خرده فروشی، توزیع و تولیدات صنفی فعال 
بود. صندوق مکانیزه فــروش در واحدهای 
صنفی وجود نداشــت و سهم فروشگاه های 
بــزرگ و زنجیره ای از خرده فروشــی 1.5 

درصد بود. 
در حوزه تحقیق، توســعه و فنی و مهندسی 

نیز عملکرد قابل ذکری وجود ندارد. 

تراز تجاری منفی 10 میلیارد دالری
بر پایــه این گــزارش، در بخــش تجارت 
خارجی کشــور ایــران به عنوان کشــور 
مصرف کننده دارای تراز تجاری منفی 10 
میلیارد دالری بود.  تامین نیازهای اساسی 

کشور برپایه واردات برنامه ریزی شده بود. 
کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 57 نیم 
میلیارد دالر و واردات آن ســال 10 میلیارد 
و ۴00 میلیون دالر بود و کل حجم تجارت 
ایران به 10 میلیــارد و 900 میلیون دالر 

می رسید.

توجه ویژه به بخش صنعت
پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب 
اســالمی و اجرای پنج برنامه توســعه و در 
آستانه برنامه ششــم،  تحوالت شگرفی در 
زمینه توســعه و خودبــاوری و خوداتکایی 
کشــور در حوزه صنعت،  معــدن و تجارت 
ایجاد شده اســت. صنعت،  معدن و تجارت 
در چهل ســالگی انقالب با بهــره گیری از 
توانمندی های داخل کشــور و باور این امر 
که »ما نیز می توانیــم دارای صنعتی پویا و 

سالم باشیم« پیش رفت. 
در این زمینه قطع رابطه ســلطه پذیری از 
بازارهای بین المللی به معنی نفی تقســیم 
کار در ســطح جهانی و امتناع از مشارکت 
و محدودیت های اســتکباری بوده که این 
امر به وضوح در قانون اساسی کشور تبیین 
شــده اســت. با فاصله کوتاهی از پیروزی 
انقالب اســالمی، جنگ تحمیلــی ایران و 
عراق شــرایط کشــور را که به سمت ثبات 

پیش می رفت تحت تاثیر قرار داد. 
در ایــن دوران با فشــارهای بیــن المللی، 
اجرای سیاســت های جایگزینــی واردات 
توسط مسئوالن اقتصادی- صنعتی کشور 
بیش از پیش مــورد توجه قــرار گرفت؛ به 

طوری که وزارتخانه هــای صنعتی در قالب 
2 محور بهره بــرداری از وضعیت موجود و 
ایجاد ظرفیت های جدید فعالیت های خود 

را تنظیم کردند. 
در طول هشت ســال جنگ تحمیلی تعداد 
زیادی از طرح های صنعتــی نیز راه اندازی 
شــد که از آن جملــه می توان بــه صنایع 
»آذرآب« و صنایــع جنبی مــس »باهنر« 
اشــاره کرد. از طرفی به دلیل مشــکالت و 
تنگناهای ارزی، تکمیل طــرح های نیمه 
تمام مورد توجه بیشتر واقع شد. در سال های 
جنگ همه ســازمان ها و نهادهای مختلف 
اقتصادی کشور دســت در دست هم تالش 
کردنــد از موجودیت و کیان کشــور دفاع 
کنند. بــا پایــان جنگ تحمیلــی و صدور 
فرامین امام خمینی)ره( درباره بازســازی 
سریع کشــور، دولت برنامه نخست توسعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی کشــور 
را تهیه کــرد و به تصویب مجلس شــورای 

اسالمی رساند. 
در همیــن زمینه بخش صنعــت به عنوان 
یکی از بخش هــای مهم اقتصــادی بیش 
از پیــش مورد توجــه قرار گرفــت. اکنون 
با گذشــت ۴0 ســال از پیروزی انقالب نیز 

صنعت،  معدن و تجارت به عنوان پیشــران 
اقتصاد کشور همراســتا با استقالل اقتصاد 

کشور تالش می کند. 
برخی از فعالیت هایی که در این سال ها در 
بخش های صنعت،  معــدن و تجارت انجام 
شــده را می توان به صورت کمی با وضعیت 

پیش از انقالب مقایسه کرد. 

مقایسه آماری 
افزایش بنگاه هــای اقتصــادی از جمله 
اقدام هــای صنعت،  معــدن و تجارت بوده 
اســت. بررسی شاخص توســعه واحدهای 
صنعتی نشان می دهد در ســال 57 تعداد 
واحدهای صنعتی یک هــزار و 503 واحد 
بود که این عدد در پایان آبان ماه امســال به 

85 هزار و 76 واحد افزایش یافت.
اکنون 2 میلیون و 500 هــزار نفر در بخش 
صنعت مشــغول به کارند که ایــن عدد در 
ســال پیروزی انقالب 150 هــزار نفر بود. 
تعداد معادن فعال در سال پیروزی انقالب، 
195 معدن بود که این عــدد در پایان آبان 
ماه ســال 1397 بــه 6 هــزار و 386 واحد 
رســید.تعداد واحدهــای صنفــی در آغاز 
انقالب 350 هزار واحد بــود و این تعداد در 
تولد ۴0 سالگی انقالب به 2 میلیون و 581 

هزار واحد افزایش یافته است. 
زیرســاخت های صنعتی در دوران پس از 
انقالب نیز رشد چشــمگیری داشته است و 
می توان گفت بخش زیادی از زیرساخت های 
صنعتی مانند شــهرک هــا و نواحی دارای 
تصفیه خانه،  آب، برق، گاز و تلفن در دوران 

پس از انقالب ایجاد شده است. 
همچنین در حوزه اکتشاف، زمین شناسی 
و معدن، ظرفیت اســتخراج از 19 میلیون 
و 600 هزار تــن در ســال 1357 به 735 
میلیون تن در سال 1397 رسید. ژئوفیزیک 
هوایی از عدد صفر به 5۴0 هــزار کیلومتر 
خطی و شاخص نقشه های زمین شناسی از 

53 ورقه به 86۴ ورقه افزایش یافت. 
در همیــن مــدت صــادرات غیرنفتی از 
5۴3 میلیــون دالر به حــدود ۴7 میلیارد 
دالر رســید. همچنین حجم تجارت از 10 
میلیارد و 900 میلیون دالر به بیش از 100 

میلیارد دالر افزایش یافت.

ارمغان بزرگ انقالب اسالمی برای ايران

توسعه صنعت، دستاورد چهار دهه تالش پر افت و خیز
خریدار نگاهــی به روند تحــوالت ۴0 
ســال گذشــته در حوزه صنعت صرف نظر 
از نوســانات مرتبط با امور بازرگانی و بازار، 
نشــانگر توســعه پر افت و خیز این بخش 
و گام های بلند و موثر در مســیر استقالل 
نســبی فعالیت های صنعتی ایران در سایه 

انقالب و نظام جمهوری اسالمی است.
پیش از پیروزی انقالب اســالمی، ایران به 
طور کامل متکی به درآمدهــای حاصل از 
صادرات نفت بود و درآمد هنگفت آن سبب 
شــده بود تا اکثر قریب به اتفــاق کاالهای 
صنعتی مورد نیاز کشور از خارج تامین شود 
و آنچه در داخل تولید می شــد فقط مونتاژ 

قطعات وارداتی بود. 
در سیاست کالن آن دوران نیز انگیزه ای برای 
ســرمایه گذاری صنعتی با هدف استقالل 
این بخــش از بیگانــگان مد نظــر نبود لذا 
مدیران بیشــتر تمایل به مصرف کاالهای 
خارجی داشــتند.ارمغان بــزرگ انقالب 
اسالمی برای ایران رشــد صنعتی و فاصله 

گرفتن از اتکا به درآمدهای نفتی بود.
ایران کشــوری مســتعد و غنــی از ذخایر 
معدنی و نفتی به شمار می رود که می تواند 
زمینه ساز توسعه رسته های مختلف تولید 
و توقف خام فروشــی باشد، بر همین اساس 
ظرف چهــار دهه گذشــته در این حوزه 

گام های بلندی برداشته شده است. 
رشد صنعت در ایران در چارچوب تالش های 
نظام جمهوری اســالمی به قدری سریع و 
پرشتاب بود که عالوه بر ساخت شهرک های 
صنعتی متعدد در حاشیه شهرهای کشور، 
ســاخت مجموعه  های تولیدی در روستاها 
نیز به یک برنامه مستمر تبدیل شد، ضمن 
اینکه تولیدات ایران در بسیاری از موارد به 

خارج از کشور نیز صادر گردید.
ســاخت هواپیمــا و بالگرد ســبک و نیمه 
ســنگین، ســاخت کشــتی و تولید انواع 
قایق برای نخســتین بار در کشور، افزایش 
تولید ســیمان از 6.3 میلیون تن به حدود 
80 میلیون تن در ســال، افزایش تولیدات 
معدنی از 20 میلیون تن در ســال به 220 
میلیون تن، افزایش تولید و صادرات خودرو 
سبک و ســنگین، افزایش انواع واحدهای 
تولید لوازم خانگی و صنعتــی و ده ها مورد 
مشابه از دیگر افتخارات صنعتی کشور پس 
از پیروزی انقالب اسالمی به شمار می  رود. 

افزایش و توســعه پاالیشــگاه هــا و مراکز 

پتروشــیمی، ســاخت ۴0 کارخانه 
بزرگ نفــت و گاز و پتروشــیمی در 
کشور و نیز اجرای طرح های بزرگ 
فــوالدی در چندین نقطه مســتعد 
بخش دیگــری از کارهــا و خدمات 
زیربنایــی پس از انقالب اســالمی 
است که در مجموع ســبب شده تا 
میزان خودکفایی ایــران در صنعت 
نفت از چهــار درصد ســال 1357 
به 80 درصــد کنونی ارتقــا یابد و 
تولیدات پتروشــیمی نیــز از چهار 

میلیون تن ســال 1357 به 38 میلیون تن 
پس از انقالب برسد. 

اکنون 8۴ هــزار و 961 واحــد صنعتی با 
ســرمایه گذاری 375 هزار میلیارد تومان 
و اشــتغالزایی برای دو میلیون و 5۴7 هزار 
و 653 نفر در کشــور وجــود دارد که از این 
تعداد پنج هــزار و 662 واحد صنعتی فعال 
با سرمایه گذاری 16.8هزار میلیارد تومان 
و اشــتغالزایی برای 193 هزار و 9۴8 نفر در 

خراسان رضوی مستقرند. 
همچنین بر اســاس آمار بانــک مرکزی در 
ســال 1356 تولید ناخالــص داخلی ایران 
119 هزار میلیارد تومان بــود که این رقم 
در سال 1393 به 203 هزار میلیارد تومان 

رسید. 
تولید ناخالص داخلی خراســان رضوی نیز 
ســال 1393 حدود 626 هزار و ۴7 میلیارد 
ریال بود که ســهم آن از کل کشــور ۴.86 

درصد است.

وضعیت صنعت خراسان در سال 1357
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
خراســان رضوی به خبرنــگار ایرنا گفت: 
در ســال 1357 تعداد 82 واحــد صنعتی 
با ســرمایه 266 میلیارد ریال و اشتغال 10 
هزار و 316 نفر در اســتان خراسان )قبل از 

تقسیم( فعال بود.
راضیه علیرضایی افزود: مهمترین تولیدات 
اســتان در ســال 1357، روغن نباتی، آرد 
و ســیمان با ســرمایه گذاری هزار و 738 
میلیــارد ریال به شــمار می رفــت که در 
مجموع برای 928 نفر شغل ایجاد کرده بود 
و استان ســهمی در بهره برداری از معادن 

غنی خود بویژه سنگ آهن نداشت.
وی بیان کرد: اســتان خراسان به دلیل دور 
بودن از مرکز و عدم توجه مسئوالن وقت در 

قبل از انقالب به توسعه صنعتی این بخش از 
کشور، از سهم مناسبی برخوردار نبود.

وی اظهــار داشــت: در دوران جنــگ نیز 
خراسان بهره مناسبی از سرمایه گذاریهای 
دولتی نبرد ، لذا ســرمایه گذاری اســتان 
بیشــتر براســاس حمایــت هــای بخش 

خصوصی پایه گذاری گردید.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
خراســان رضوی گفت: با توجــه به هدف 
اصلی به منظور توسعه متوازن در خراسان، 
پرکردن شکاف بین این استان و استانهای 
توسعه یافته به لحاظ برخورداری از صنایع 
بزرگ پتروشــیمی و نفــت و حمایت های 
دولتی، راهبرد توســعه صنعتی خراســان 
بر مبنای توســعه معــادن و صنایع معدنی 
پایه گذاری شــد.علیرضایی اظهار داشت: 
توســعه صنایع معدنی می توانست از یکسو 
باعث توسعه متوازن خراسان و جلوگیری از 
مهاجرت به مرکز اســتان و افزایش اشتغال 
شــود و از ســوی دیگر مانع از خام فروشی 
مواد معدنی شــده و ارزش افزوده باالتری را 

نصیب این منطقه کند.

وضعیت فعلی استان خراسان رضوی
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
خراســان رضوی گفت: این اســتان از نظر 
تعداد واحدهــای صنعتی و اشــتغال پس 
از اســتان های تهران و اصفهان رتبه سوم 
کشــور و از حیث ســرمایه گذاری صنعتی 
رتبه هفتم کشور را دارد، همچنین خراسان 
رضوی رتبه دوم قطعه ســازی در کشــور و 

قطب صنایع غذایی به شمار می رود.
علیرضایی اظهار داشت: هفت درصد تعداد 
واحدهای صنعتی، 6 درصد سرمایه گذاری 
صنعتی و هشــت درصد اشــتغال صنعتی 

کشور متعلق به خراسان رضوی است.
وی بیان کرد: در خراســان رضوی، بخش 

ســاخت محصوالت کانی غیر فلزی 
با اختصاص 30 هزار و ۴60 میلیارد 
ریال ) 18 درصد از کل سرمایه گذاری( 
بیشــترین ســهم و بخش ساخت 
فلزات اساسی با سرمایه گذاری 29 
هــزار و 78۴ میلیارد ریــال )17.6 
درصد از کل ســرمایه گذاری ( رتبه 
دوم و اســتخراج کانی های فلزی با 
اختصاص 29 هــزار و 187 میلیارد 
ریال ) 17.3 درصد از سرمایه گذاری ( 
رتبه ســوم را در بین صنایع استان 

دارد.
وی گفــت: از نظــر اشــتغال نیــز، بخش 
محصوالت غذایی و آشــامیدنی با ۴0 هزار 
و 382 نفر )21 درصد از کل اشتغال استان( 
دارای بیشــترین میزان اشتغال صنعتی در 
خراسان رضوی و بخش ســایر محصوالت 
کانی غیرفلزی با 35 هــزار و 92 نفر )18.1 
درصد از کل اشــتغال اســتان ( رتبه دوم و 
ساخت ماشین آالت و تجهیزات با 16 هزار 
و 199 نفر )8.۴ درصد( رتبه سوم را در بین 

کل صنایع خراسان رضوی دارد.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
خراســان رضوی افزود: رویکــرد عمومی 
توسعه صنایع اســتان به ســوی توازن در 
مناطق محروم اســتان اســت به طوری که 
جایگاه شهرســتان ها در پروانه ها تغییر و 

سهم شهرستانها افزایش یابد.
علیرضایی اظهار داشــت: ســهم مشهد از 
ســرمایه گذاری پروانه های بهــره برداری 
صنعتی از 6۴ درصد کل اســتان در ســال 
1392 به 9 درصد در ســال 1396 و سهم 
سایر شهرستان ها از این بخش از 36 درصد 

در سال 92 به 91 درصد در سال 96 رسید.
وی بیان کــرد: هــم اینــک مهمترین 
رســته های تولیــدی در اســتان فوالد، 
منســوجات، کاغذ، خــودرو، دارو، روغن 
نباتی، آرد، شیرخشک، کاشی و سرامیک، 
کنســانتره و گندلــه، چینــی مظــروف، 
آهن اســفنجی، کنســانتره مس، ســنگ 

ساختمانی، شیشه، طال، سیمان و نخ است.

شهرک ها و نواحی صنعتی 
پیش از انقالب اســالمی هیچ شــهرک یا 
ناحیه صنعتــی در ایران وجود نداشــت و 
این ابتکار پس از انقالب به منظور تســهیل 
شــرایط تولیــد و ســاماندهی واحدهای 

صنعتی بــا در اختیــار گذاشــتن زمین و 
زیرســاخت های الزم تحت مدیریت دولت 
با شکل گیری شرکت شهرک های صنعتی 

و سپس سازمان صنایع کوچک بوجود آمد.
مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی 
خراســان رضوی در این باره بــه خبرنگار 
ایرنا گفت: این شــرکت از ســال 136۴ در 
استان راه اندازی شد و در سال 138۴ در پی 
ادغام ســازمان صنایع کوچک با شرکت 
شــهرک های صنعتی، معاونــت صنایع 

کوچک نیز به آن ملحق گردید.
مســعود مهدی زاده مقدم اظهار داشــت: 
در سال 1367 و 10 ســال پس از پیروزی 
انقالب اســالمی، ســه شــهرک و ناحیه 
صنعتی در خراســان وجود داشت که امروز 
این تعداد به ۴8 شــهرک و ناحیه صنعتی 
رســیده که در ۴0 مــورد از آن زمین برای 
راه اندازی واحد صنعتــی در حال واگذاری 

است.
وی بیــان کــرد: کل اراضی تحــت اختیار 
شــرکت شــهرک های صنعتی خراســان 
رضوی هشــت هزار و 600 هکتار است که 
عملیات اجرایی در پنــج هزار و ۴00 هکتار 
آن انجام گرفته اســت و از این میزان 600 

هکتار به واحدهای صنعتی تعلق دارد.
وی افــزود: کل واحدهــای صنعتی که در 
شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی 
مستقر هســتند دو هزار و 569 واحد است 
کــه در مجمــوع ۴3 درصــد از واحدهای 
صنعتــی ، 23 درصــد از ســرمایه گذاری 
صنعتــی و 39 درصد از اشــتغال صنعتی 

استان را در اختیار دارد.
مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی 
خراسان رضوی گفت: ســهم این شرکت از 
کل آب صنعتی استان 1۴ صدم درصد است 
اما این شــرکت به ازای برخورداری هر یک 
لیتر در ثانیــه برای 83 نفر اشــتغال ایجاد 
کرده در حالی که متوســط کشوری در این 

زمینه 55 نفر است.
وی با بیان اینکه 500 هــزار مترمکعب در 
ســاعت ظرفیت تامین گاز در شهرک های 
صنعتی اســت، افزود: هم اینک 3۴ شهرک 
صنعتــی از گاز برخوردارند و 22 شــهرک 
مجهــز به فیبرنوری هســتند کــه تاپایان 
سال شــهرکهای دارای گاز به 37 شهرک و 
شــهرکهای دارای فیبرنوری به 28 شهرک 

می رسد.
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نگاهی به تاریخچه نظارت بر صنعت بیمه نشان 
می دهد، عمر سیاست گذاری، نظارت و هدایت 
بیش از چهل سال اســت اما در چهل سال اخیر 
بیمه مرکزی با مأموریت مشخص و ابزار قانونی 

این مسئولیت را بر عهده داشته  است.
بیمه مرکزی ایــران با ارکان مجمــع عمومی، 
شــورای عالی، هیأت عامل و بازرسان، تأسیس 
و آغاز به کار کرده اســت.پس از تأســیس بیمه 
مرکزی تمامی فعالیت های شرکت های بیمه ای 
به کنترل دولت درآمد. به عبارت دیگر تأسیس 
موسسات بیمه نه فقط در مرحله تأسیس، بلکه 
ضمن فعالیت تحــت نظر دولت قــرار گرفت و 
تأسیس شرکت های بیمه، شخصیت حقوقی و 
ســرمایه آن ها، اجازه فعالیت، صالحیت مالی و 
فنی، نحوه واگذاری پرتفوی و ادغام شرکت های 
بیمه در یکدیگر و باالخره انحالل این شرکت ها 

تابع مقررات خاص بیمه مرکزی شد.
1. جواد منصور از )یکم آبان 1350  تا  ســی ام 

شهریور 1356(
2. دکتر هادی هدایتی )یکم مهر 1356  تا یکم 

آبان 1357(
3. عبدالحسین دانشــپور )بیست و سوم اسفتد 

1357  تا سیزدهم اردیبهشت 1360(
۴. دکتــر ســید محمــود اعرابــی )چهاردهم 

اردیبهشت 1360 تا پانزدهم آذر 1362(
5. احمد گرانمایه )شــانزدهم آذر 1362  تا  نهم 

فروردین  1373(
6. دکتــر عبدالناصــر همتي )دهــم فروردین 

1373  تا بیستم خرداد  1385(
7. دکتر نــوروز کهزادی )بیســت و یک خرداد 

1385 تا هفدهم فروردین 1387(
8. دکترجــواد فرشــباف ماهریــان )هجدهم 

فروردین 1387 تا ششم شهریور 1390(
9. سید محمد کریمی )بیست و چهارم شهریور 

1390 تا ششم شهریور 1392(
10. محمد ابراهیم امین )هفتم شهریور 1392 

تا 22 اردیبهشت 1395(
11. دکتر عبدالناصر همتی )دوره دوم( )بیست 

و سوم اردیبهشت 1395 تا هفدهم تیر 1397(
12. دکتر غالمرضاســلیمانی )ســی ام  تیر ماه 

1397 تا هم اکنون(
نمایه ای از آنچه در چهل سال گذشته بر صنعت 

بیمه گذشت.

ملی شدن شركت های بیمه )1358(
موسسات بیمه کشــور تا قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی با ترکیبی از یک شرکت دولتی، دوازده 
شرکت خصوصی)آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، 
امید . ... و دو موسســه بیمــه خارجی به صورت 
نمایندگی در سطح کشــور فعالیت می کردند(. 
در چهارم تیر ماه 1358 بنا بر تصمیم شــورای 
انقالب دوازده شــرکت خصوصــی، ملی اعالم 
شــدند و پروانه فعالیــت دو نمایندگی خارجی 

بیمه نیز لغو شد.

فعالیت سه شركت بیمه ایران، آسیا 
و البرز و توقف فعالیت های بیمه ای 10 

شركت بیمه )1360 لغایت 1367(
در فاصله زمانی ســالهای 1360 لغایت 1368 
و در هنگامه ورود کشــور به جنگ تحمیلی سه 
شرکت بیمه ایران و آسیا و البرز به فعالیت خود 
ادامه دادند لکن صدور بیمه نامه در 10 شرکت 

بیمه ملی متوقف شد.

 بیمه در دوران دفاع مقدس
 )1359 لغایت 1368(

طــی دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس و 
محدودیت های اعمال شده از سوی کشورهای 

خارجی به جهت 
تحریم های اعمال شــده، اقدامات صنعت بیمه 
کشور در دوران پرافتخار دفاع مقدس به منظور 
تبیین نقش و عملکرد آن در قالب های زیر قابل 

بررسی است:
الف( اعــزام نیروی انســانی و امکانات 

تخصصی، سرمایه ای، عمومی و تخصصی
تعداد ایثارگران صنعت بیمه کشــور با توجه به 
واژه و تعریــف ایثارگر در قانــون جامع خدمت 

رسانی به ایثارگران
شهداء: 6 نفر

جانبازان: 6۴9 نفر
آزادگان: 68 نفر 
رزمنده: 111 نفر

شــایان ذکر اســت به جهت حمایــت قاطع از 
خانواده معظــم ایثارگران تعــداد 399 نفر از 
خانواده معزز شهدا در بیمه مرکزی و شرکت های 

تحت نظارت مشغول به فعالیت هستند.
اقدامات  و ســایر  اقدامات كلی  ب( 

بین المللی و خارجی 
- بیمه نفت کش ها 

- بیمه منازل مسکونی با پوشش بمباران هوایی 
و موشک باران 

-  پوشش بیمه حمل کاال و تجهیزات به مناطق 
جنگی 

-  ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی به مناطق 
جنگی

تصویب قانون اداره امور شركت های بیمه 
در مجلس شورای اسالمی)13آذر1367( 
در آذر ماه ســال 1367 به موجب » قانون نحوه 
اداره امور شــرکت های بیمه« از ادغام 9 شرکت 
بیمه ملی شــده به نام های آریا، امیــد، پارس، 

تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار، شرق و ملی، 
شرکت سهامی بیمه دانا فعالیت خود را آغاز کرد.

 Asian Re  عضویت بیمه مركزی در
)1372/03/20(

این شــرکت، با هدف رهبری اتکایی در قاره آســیا 
و برآورد نیازهــای اتکایی این قاره، بــه عنوان یک 
ســازمان فراملیتی در ســال 1979 )1357( و در 
قالب قوانین UN-ESCAP  تاسیس شد. شروع به 
فعالیت این شرکت یک سال پس از تاسیس آن است.

 الحاق صندوق تامین خسارتهای بدنی 
 به فهرست نهادها و موسسات عمومی 

غیر دولتی )1373(
صندوق تامین خســارت های بدنــی به موجب 
ماده 10 قانون بیمه اجباری مســئولیت مدنی 
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل 
شــخص ثالث مصــوب 13۴7/10/23 هجری 
شمسی تاســیس شــد و آئین نامه آن در تاریخ 

13۴8/0۴/1 به تصویب هیئت وزیران رسید. 

وصول تقاضای تاسیس بیمه خصوصی 
)1383/03/13(

بهمــن 1380رییس شــورای عالــی بیمه از 
تصویب آیین نامه تاســیس موسسات بیمه غیر 
دولتی و وصول 26تقاضای تاســیس شــرکت 

بیمه خصوصی خبر داد.

 ثبت نخستین شركت بیمه خصوصی 
در مناطق آزاد )1381/02/18 (

شــرکت بیمــه حافظ )ســهامی عــام( اولین 

شرکت بیمه خصوصی اســت برای فعالیت در 
مناطق آزاد مجوز بیمه مرکــزی ایران درتاریخ 

1381/02/18 تاسیس شد.

تاسیس نخستین شركت های بیمه 
خصوصی )توسعه، پارسیان، رازی 

و كارآفرین(  در سرزمین اصلی 
)1382/02/28(

در ســال 1381 بیمه مرکزی موافقت خود را با 
ثبت چهارشرکت بیمه توسعه، پارسیان، رازی و 
کارآفرین  اعالم کرد و در 28 اردیبهشت 1382 

پروانه فعالیت آنها را صادر کرد.

 تاسیس نخستین شركت بیمه اتکایی
 در ایران )1383/02/12(

شرکت بیمه اتکایی امین )ســهامی خاص( به 
عنوان اولین شــرکت بیمــه اتکایی خصوصی 
کشــور اجــازه تاســیس خــود را در تاریــخ 

1382/01/10 از بیمه مرکزی ایران اخذ کرد. 

تاسیس پژوهشکده بیمه)1384(
اولین پژوهشــکده بیمه بر اساس مصوبه مجمع 
عمومي بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران و 
موافقت قطعي مورخ شوراي گسترش آموزش 
عالي،  با ســه گروه پژوهشــي بیمه هاي اموال و 
مسئولیت، گروه پژوهشي بیمه هاي اشخاص و 

گروه پژوهشي عمومي بیمه تاسیس شد. 
 اساســنامه پژوهشــکده بیمه پس از تصویب 

شــوراي گســترش آمــوزش عالــي در تاریخ 
تاریــخ  در  اجــرا  بــراي   ،138۴/10/17
138۴/12/20 بــه بیمــه مرکــزي جمهوري 

اسالمي ایران ابالغ شد. 

 ادامه تاسیس شركت های بیمه ای
 از سال 1382 تا 1395

در فاصله ســالهای 1382تا 1395، 23 شرکت 
بیمه خصوصی دیگــر از بیمه مرکــزی مجوز 
فعالیــت گرفتند در این ســالها شــرکت های 
بیمه ســینا، ملت، ایران معین و نوین )1382(، 
شــرکت های بیمه امید، اتکایی امین، حافظ، 
دی و ســامان )1383(، پاســارگاد )1385(، 
معلم با ادغام شــرکت های صادرات و ســرمایه 
گــذاری)1386(، میهــن )1387(،اتکایــی 
ایرانیان )1388(، کوثــر )1389(، ما، متقابل 
کیــش و آرمــان )1390( متقابــل قشــم و 
آســماری)1391( تعاون و ســرمد )1392(، 

تجارت نو و حکمت صبا)1395(.

خصوصی سازی سه شركت بیمه ای آسیا ، 
دانا و البرز )1388(

در سال 1388 و پس از اقداماتی که  در چارچوب 
سیاســت های کلی اصــل۴۴از اواســط دهه 
1380صورت گرفته بود، عرضه ســهام شرکت 
بیمه البرز در بورس آغاز شــد و مورد اســتقبال 

متقاضیان و سرمایه گذاران قرار گرفت.

 تاسیس اولین شركت تخصصی بیمه عمر
 و زندگی)1395(

یکی از رویکردهــای مهم بیمه مرکزی گســترش 

بیمه های عمر در کشــور اســت. درحــال حاضر 
سیاســت بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، 
صرفاً اعطــای پروانه فعالیت به شــرکت های بیمه 
تخصصی و با اولویت شرکت های بیمه زندگی است.

اصالح تعرفه و آزاد سازی در بازار بیمه
در خرداد 1388 بیمه مرکزی بــه منظور افزایش 
رقابت بین شــرکت های بیمــه و افزایش رضایت 
خریداران بیمه نامه، به تدریج تعیین نرخ رشته های 
مختلف را به عهده هیات مدیره شــرکت ها گذاشت.

این پروژه رقابت شــرکت های بیمه را افزایش داد 
.براین اســاس بیمه مرکزی نظام نظارت مالی را 

جایگزین نظام نظارت تعرفه ای کرد. 

راه اندازی سامانه نظارت و هدایت 
الکترونیکی بیمه )سنهاب( از1391

 از ســال 1391، حدود ۴0 زیر سیســتم تحت 
عنوان  ســامانه نظارت و هدایــت الکترونیکی 
بیمه موســوم به سنهاب توســط بیمه مرکزی 

طراحی و راه اندازی شده است. 
ســنهاب یکی از تحوالت بزرگ در صنعت بیمه 
در دولت تدبیر و امید است که با این سامانه یک 
سیستم کامل و به روز در زمینه کنترل و هدایت 

صنعت بیمه بوجود آمده است.
در این ســامانه الزامات آیین نامه ها بررســی، 
احصا و به شــاخص نظارتی عمومی و تخصصی 
تبدیل میشود، به نحوی که اطالعات استخراج 
شده از سرورهای شرکتهای بیمه ضمن انطباق 

با شاخصهای نظارتی غربال می شود و مغایرات 
آنها اســتخراج و به صورت خودکار به شــرکت 

بیمه منعکس می شود.

 برنامه ریزی برای مقابله با تحریم
 )ایجاد حساب ویژه اتکایی(

بیمــه مرکزی توانســت با ایجاد حســاب ویژه 
اتکایی، ایجاد کنسرســیوم ملــی و .... ظرفیت 
نگهداری ریســک در کشــور را افزایش دهد به 
طوری که پوشش اتکایی مورد نیاز تمام پروژه ها 
و ریسک های بزرگ کشور را که سهم به سزایی 

در اقتصاد کالن کشور دارند، تأمین نماید.

 اصالح قانون بیمه شخص ثالث
 )سال 1395( 

   با توجه به کمبودهایی که قانون قبلی شــخص 
ثالث داشــت و مطابق با مطالعات و بررسی های 
فشــرده وپس از مدت چندسال در سال 1395 
تحت عنوان» قانــون بیمه اجباری خســارت 
وارد شده به شــخص ثالث در اثر حوادث ناشی 
از وسایل نقلیه« تصویب شــد که بیمه مرکزی 
نقش موثری در تدوین، پیگیری و تصویب قانون 
این قانون و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن 

را داشت.

صندوق بیمه حوادث طبیعی
درصورت تاســیس نهایی،  صنــدوق، بیمه گر 
»بیمه پایه«، صندوق اســت و کلیه شرکت هاي 
بیمــه تحت نظــارت بیمه مرکــزي جمهوري 
اســالمي ایران مي توانند نســبت بــه فروش 
بیمه نامه تکمیلي حوادث طبیعي ســاختمان 

اقدام کنند.

توانگری شركت های بیمه
یکــی از اقدامــات نظارتی که بیمــه مرکزی با 
جدیت آنــرا پیگیــری می کنــد، توانگری 
شرکت های بیمه است. هدف از این اقدام جلب 
اعتماد مردم به صنعت بیمه و حمایت از حقوق 
بیمه گذاران است.با توجه به اینکه صنعت بیمه، 
محصول قابل لمسی برای فروش ندارد و در قبال 
حق بیمه به مــردم خدمت ارائه مــی دهد باید 
این اطمینــان و اعتماد در مردم نســبت به 
شرکت های بیمه بوجود آید و بیمه مرکزی به 
عنوان نهاد ناظر بر این امر نظــارت ویژه دارد تا 
شرکت های بیمه توانایی انجام تعهدات خود را 

در قبال بیمه گذاران، داشته باشند.

اشتغال زایی
صنعت بیمه کشور توانسته در امر ایجاد اشتغال 
تا پایان سال 1396 برای نزدیک به 1۴0هزارنفر 

شغل ایجاد کند.

پاالیش شبکه فروش
در این طرح 89 هزار کد شــبکه فروش مندرج در 
سامانه ســنهاب شناســایی و با فراخوان گسترده 
شــرکت های بیمــه، اطالعــات نماینــدگان و 
کارگزاران تعیین هویت شدند و 7هزار نماینده دو 
شغله و چند صد نماینده دارای دو یا سه نمایندگی 

از شرکت های بیمه شناسایی و اصالح شد.

توسعه فرهنگ بیمه
سیاست جدی بیمه مرکزی ، فرهنگسازی بیمه 
در میان دانش آموزان اســت. اهمیت شناخت 
اصول اولیه فراگیري مفاهیم بیمه اي و آشنایي 
با قابلیت ها و ظرفیت هــاي صنعت بیمه از پایه 
دبســتان اســت  اگر آموزش بیمه را از مقاطع 
ابتدایــي آغاز کنیــم در آینده شــاهد افزایش 
ضریب نفوذ بیمــه و در نهایت رفــاه اجتماعي 
پایدار خواهیم بوددر این راســتا برقراری تعامل 
با وزارت آمــوزش و پرورش)گنجاندن مفاهیم 
بیمه ای در کتاب های درســی و مجالت رشد، 
اجرای برنامه های آموزشی در مدارس ، اهدای 
کتاب، برگزاری مسابقه بیمه ای( صورت گرفته 

است.
-اخذ مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی

-برقراری تعامل شایسته با رسانه های مختلف
-تهیه، تولید و پخش مطالب بیمه ای در قالب های 

مختلف و از طریق کانالهای گوناگون به مردم
-تهیــه و تولیــد انیمیشــن/تیزر کلیپ های 

مختلف
-تهیه و تدوین سند توسعه فرهنگ بیمه

-راه اندازی مرکز تماس تلفنی چهار شماره ای 
)23۴2( و پیامکی و پاسخگویی به مردم

 تصویب قانون های هفتگانه  مرتبط  
با فعالیت موسسات بیمه بازرگانی 

1-تصویب »الیحه قانون ملی شدن موسسات 
بیمه و موسسات اعتباری«  

2-تصویب قانون اداره امور شرکت های بیمه 
3- تصویب قانون »تاســیس موسســات بیمه 

غیردولتی« 
۴-تصویب »قانون اصــالح قانون بیمه اجباری 
مســؤولیت مدنی دارنــدگان وســایل نقلیه 
موتــوری زمینــی در مقابل شــخص ثالث«- 

مصوب 1387
5-تصویب قانــون »بیمه اجباری خســارات 
واردشده به شــخص ثالث در اثر حوادث ناشی 

از وسایل نقلیه«- مصوب 1395 
6-تصویــب مقــررات تأســیس  و فعالیــت  
مؤسسات  بیمه در مناطق  آزاد تجاری- صنعتی  
جمهــوری  اســالمی ایــران  و قانــون  اصالح 
 قانــون  چگونگــی  اداره  مناطــق آزاد تجاری- 
صنعتــی جمهوری اســالمی ایــران- مصوب 

 1387/0۴/138916/06/02
7-تصویــب قوانین برنامه توســعه کشــور از 
جمله »قانون برنامه پنجســاله چهارم توسعه 

جمهوري اسالمي ایران«

 صدور تاییدیه شرایط عمومی براي 
رشته های بیمه ای فاقد شرایط عمومی 

مصوب شورای عالی بیمه
در اجرای ماده 7 آئین نامه شــماره 81 مصوب 
شورای عالی بیمه، شرایط عمومی های ارسالی 
از سوی شرکتهای بیمه، ضمن مطابقت با قانون 
بیمه، عرف بیمه گری و ســایر قوانین و مقررات 
مرتبــط، مــورد ارزیابی و بررســی تخصصی/

کارشناســی قرار گرفت و گزارشــات مختلف 
بهامــات آن به  جهت اعــالم ایــرادات/ ا
شــرکت های ذیربط تنظیم و در صورت لزوم 
جلسات کارشناســی، تماس تلفنی، پیگیری 
و... انجام شــد. در همین راستا، از سال 139۴ تا 
مرداد 1397 برای 98 مورد شــرایط عمومی، 

تاییدیه صادر شد.

حق بیمه تولیدی
حق بیمه تولیــدی از 27/3 میلیارد 

ریال در سال 1359 به 3۴5315 
میلیارد ریال در ســال 1396 

رسیده است.
حق بیمه تولیــدی صنعت 

بیمه کشور از ۴/۴ میلیارد 
ریال در ســال 1350 
  3۴5/3 حــدود  بــه 
هزارمیلیــارد ریال در 

سال 1396 رسیده است 
)البته ایــن افزایش 

متاثر از تورم هم 
می باشــد(.

متوسط رشد ســاالنه حق بیمه تولیدی صنعت 
بیمه کشــور در ۴7 سال گذشــته معادل 27/8 

درصد بوده است.

خسارت پرداختی
خســارت پرداختی صنعت بیمه کشور از 8/3 
میلیارد ریال در ســال 1359 به حدود 217/۴  

هزارمیلیارد ریال در سال 1396 رسیده است.
متوسط رشد ساالنه خسارت پرداختی صنعت 
بیمه کشور در ۴7 سال گذشــته معادل 28/7 
درصد بوده است که متوســط رشد ساالنه حق 
بیمه تولیدی در این مدت )27/8 درصد( کمی 

بیشتر است

ضریب خسارت
متوسط ضریب خسارت صنعت بیمه کشور در 

31 سال گذشته معادل 71/3 درصد است.
ضریب خسارت در سال 1392 به حداکثر مقدار 

خود)89/3 درصد( رسیده است.
کمترین میزان ضریب خســارت به سال 1368 

با ۴۴/8 درصد اختصاص دارد.

حق بیمه سرانه
حق بیمه ســرانه در دهه های اخیــر از روندی 
صعودی برخوردار بوده، و از حدود 700 ریال در 
سال 1359 به حدود ۴/3 میلیون ریال در سال 

1396 رسیده است.

ضریب نفوذ بیمه
در ۴7 ســال اخیر، میزان ضریب نفــوذ بیمه از 
0/۴9 درصد در سال 1350 به 2/33 درصد در 
سال 1396 رسیده اســت که حاکي از ۴/8 برابر 
شدن سرعت پیشرفت صنعت بیمه در مقایسه 

با اقتصاد داخلي در این مدت است.

مجوزهای صادره برای عرضه كنندگان 
خدمات بیمه ای
ارزیابی خسارت بیمه ای: 663

كارگزاری رسمی بیمه مستقیم: 1302
اكچوئر رسمی بیمه: 3

مؤسسات بیمه )شركت های بیمه(: 28
مؤسسات آموزشی بیمه: 15

دفاتر ارتباطی بیمه: 9
جمع: 2020

تایید صالحیت برای مدیران كلیدی
در دوره 1381 لغایت پایان 1392 حدودا 630 
مورد تاییدیه برای مدیران کلیدی شــرکتهای 

بیمه صادر شده است.

تأیید صالحیت حرفه ای كاركنان كلیدی 
شركت های بیمه

در مجموع بیــش از 3191  مــورد مجوز  برای 
فعاالن صنعت بیمه در چهل سال گذشته صادر 

شده است.

ایجاد سرویس ها و خدمات الکترونیکی 
متنوع در پرتال بیمه مركزی

ایجاد میز خدمت الکترونیک و ارائه 15 خدمت 
الکترونیکی در آن و نیز در دســترس قرار دادن 
برخی از خدمات در درگاه ملی خدمات و دولت 
همراه برای استفاده شــهروندان، کسب و کارها 
و سازمان هامانند:اســتعالم بیمه نامه /سامانه 
پاسخ به اســتعالم ســوابق بیمه خودرو/ ثبت 
اطالعــات متقاضیان شــبکه فروش)نماینده، 

کارگزار، ارزیاب خسارت،کارگزار اتکایی( و...

رتبه بیمه ای ایران در دنیا 
بر اساس آمار سال 2017 )1396( صنعت بیمه 
کشور از نظر شاخص حق بیمه تولیدی 
در جایــگاه ۴2 ام جهان ایســتاده 
اســت. از ســوي دیگــر رتبه دو 
شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق 
بیمه سرانه کشور جایگاه 57 
و 67 در دنیا را داراست. 



نگاهی به خدمات چهل ساله دولت ها در توسعه كشور

انقالب در جاده چهل سالگی

40 سال انقالب
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دستاوردهای انقالب اسالمی در تامین آب شرب 
سالم و بهداشتی

تامین آب شرب ســالم و بهداشتی برای جمعیت شــهری و روستایی 
ازطریق ایجاد هــزاران کیلومتر خــط انتقال، ســاخت مجتمع های 
آبرسانی و ســدها و همچنین تربیت متخصصان سدسازی و امور فنی 
را باید ازجمله دستاوردهای چهل ســاله انقالب اسالمی در حوزه آب 

شرب دانست که درگفت وگو با کارشناسان این حوزه بر آن تاکید شد.
مردم بعضی شهرها و بسیاری از روستاهای کشور و استان قزوین تا قبل 
از پیروزی انقالب اسالمی از نعمت آب شــرب سالم و بهداشتی محروم 
بودند و در کنار ایــن موضوع نهاد و متولی خاص و مشــخصی نیز برای 

تامین این نعمت خدادادی وجود نداشت. 
به برکت پیروزی انقالب شکوهمند اســالمی و با تاسیس و راه اندازی 
شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب شــهری و روستایی تحول 
شــگرفی در حوزه صنعت آب شــرب پدید آمد به طوری که به عنوان 
مقال در حال حاضر 100 درصد جمعیت شــهری و 91 درصد جمعیت 
روستایی استان قزوین از نعمت آب شرب ســالم و بهداشتی برخوردار 

هستند. 
احداث 2 سد نهب و باالخانلو برای تامین مصارف آب شرب و کشاورزی 
در کنار اجرای انتقال آب شــرب از سد طالقان به 1۴ شهر و حدود 200 
روستا که عملیات آن از سال گذشته آغاز شــده است را نیز باید از دیگر 

دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه آب در استان قزوین نام برد. 
اجرای شبکه فاضالب شهری، احداث مجتمع های آبرسانی روستایی و 
تربیت نیروهای انسانی متخصص در زمینه سد سازی و دیگر امور فنی 

آب را نیز باید به جمع این دستاوردها افزود. 
به مناســبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی در 
میزگرد ایرنا قزوین با حضور مدیران بخش آب به دســتاورهای انقالب 

اسالمی در این بخش در استان قزوین پرداخته شد. 

 افزایش سه برابری منابع آب شرب برای روستایان 
و رشد 10 برابری شبکه انتقال آب روستایی 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی قزوین در این میزگرد گفت: 
در حال حاضر از بین 602 روستای با جمعیت باالی 20 خانوار استان، 
505 روستا معادل 116 هزار مشترک روستایی از خدمات این شرکت 

بهره مند هستند. 
محمد علیزاده با بیان اینکه اخیرا برای اجرای طرح شبکه فاضالب 15 
روستا برنامه ریزی و مطالعات الزم انجام شده است؛ اظهار داشت: قبل 
از پیروزی انقالب اســالمی هیچ کدام از روستاهای قزوین دارای شبکه 
فاضالب نبودند و این درحالی است که اکنون سه روستای استان دارای 
شبکه جمع آوری فاضالب بوده و سه روستای دیگر نیز با حمایت بانک 
توسعه اسالمی تا آینده ای نزدیک از نعمت شــبکه فاضالب بهره مند 

خواهند شد. 
وی به نبود مجتمع های آبرســانی در روستاهای قزوین قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی اشــاره کرد و گفت: پس از انقالب تا سال 76 که شرکت 
آب و فاضالب روستایی تاسیس شد، طرح مجتمع های آبرسانی عموما 
به صورت روســتاهای واحد و توسط جهاد ســازندگی انجام می شد و 
اکنون نیز مطالعــات الزم برای اجرای ۴3 مجتمع آبرســانی که 371 

روستا را تحت پوشش قرار می دهد، انجام شده است. 
این مســئول در ادامه با اشــاره به ســاخت 17 مجتمع آبرســانی در 
روستاهای اســتان پس از انقالب اســالمی، گفت: تکمیل 26 مجتمع 

آبرسانی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. 
وی ادامه داد: عالوه بر احداث مجتمع های آبرســانی، طرح انتقال آب 
از ســد طالقان برای 19۴ روســتا نیز درحال اجرا و پیگیری است تا به 
جز شهرستان آوج که از ســد باالخانلو تغذیه می کند، همه روستاهای 

استان از این منابع عظیم خدادادی برخوردار شوند. 
علیزاده با بیــان اینکه کیفیت آب شــرب روســتاهای قزوین به طور 
میانگیــن از نظر مطلوبیــت و کلرزنی بیش از 98 درصد اســت،اظهار 
داشت: قبل از انقالب اســالمی برای بهداشــت و افزایش کیفیت آب 
شرب در هیچ یک از روســتاها اقدامات آزمایشگاهی انجام نمی شد اما 
اکنون 6 باب آزمایشگاه شبانه روزی تالش می کنند تا آب شرب سالم و 

با کیفیت به روستاییان تحویل داده شود. 
وی در ادامه ســخنان خود به وجود 130 حلقه چاه در ســال 58 اشاره 
کرد و گفت: اکنون تعداد منابع آبی ما به 631 حلقه چاه شــامل چشمه 
و قنات افزایش یافته است و 90 درصد جمعیت روستایی استان قزوین 
تحت پوشــش آب شــرب قرار دارند که به نســبت میانگین و متوسط 

کشوری ) 80 درصد( از جایگاه خوبی برخورداریم. 
علیزاده با بیان اینکه قزوین دارای چهارهزار کیلومتر شبکه انتقال آب 
شرب در روستاهاست، تشریح کرد: در ابتدای انقالب اسالمی طول خط 
انتقال آب شــرب در روستاهای اســتان 350 کیلومتر بود که این رقم 
اکنون به هزار و 659 کیلومتر افزایش یافته و در کنار آن شــبکه توزیع 

اشعابات روستایی به 2 هزار و ۴۴9 کیلومتر رسیده است. 
وی به اجرای مخازن زمینی و هوایی به منظور تنظیم فشــار آب شرب 
شــبکه روســتایی اشــاره کرد و گفت: تا قبل از انقالب اسالمی حجم 
مخازن ما هشــت هزار و 300 متر مکعب بود که ایــن رقم اکنون به 66 

هزار و 562 متر مکعب رسیده است. 
به گفته این مسئول با توجه به سرشماری های انجام شده در سال 95، 
اکنون طرح آبرسانی به 72 روســتای استان که جمعیت پایین تر از 20 
خانوار دارند، در دستور کار قرار گرفته است تا با نصب کنتور و انشعابات 

به مطالبات روستاییان در بخش آب شرب پاسخ داده شود. 
علیزاده همچنین گفت: در دوران قبل از انقالب اســالمی شــیرهای 
برداشــت آب در روســتاها محلی بود و مردم بــرای دریافت آب به 
صف می ایستادند، اما اکنون هر منزل روســتایی دارای چندین شیر 

آب شرب است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی قزوین یادآور شد: در حال 
حاضر مطالبــات اصلی روســتاییان برای تامین آب شــرب با کیفیت 
مربوط به بعضی روستاهای بویین زهرا و آبیک است که البته تمهیدات 
الزم از طریق احداث سد لحاظ شــده و در مورد مشکالتی دیگری نظیر 
اشعابات غیرمجاز در روســتاها موارد الزم از طریق متخصصان داخلی 

در حال پیگیری و مرتفع شدن است. 

 بهره مندی 100 درصد جمعیت شهری استان قزوین 
از آب شرب بهداشتی 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری اســتان قزوین نیز در این 
میزگرد گفت: قبل از انقالب اســالمی متولی مشخصی برای تامین آب 
شرب شــهری وجود نداشت و شهرداری ها و مســئوالن محلی در این 
خصوص اقدام می کردند اما پس از انقالب تشــکیالت مشخصی به این 
موضوع اختصاص یافت که آنرا باید از دســتاوردهای قابل توجه انقالب 

اسالمی یاد کرد. 
داراب بیرنوندی به افزایش مشــترکان آب شرب شهری اشاره نمود 
و تصریح کرد: قبل از انقالب اســالمی 60 درصد جمعیت شهری ما 
معادل 20 هزار مشــترک تحت پوشش آب شــرب شهری بودند که 
اکنون این رقم به 300 هزار رســیده )15 برابر افزایش مشترکان( و 
100 درصد جمعیت شهری اســتان نیز از نعمت آب شرب بهداشتی 

برخوردارند. 
وی با بیــان اینکه در حوزه جمــع آوری فاضالب نیز تــا قبل از انقالب 
اســالمی هیچ سیاســتی در خصوص بازچرخانی آب وجود نداشت، 
ادامه داد: اکنون 63 درصد جمعیت شهری ما به شبکه فاضالب شهری 
متصل هســتند و همواره اقدامات الزم برای بازچرخانی آب و استفاده 

مجدد آن دبا ضوابط تعیین شده در حال پیگیری است. 

چهل سالگی

خریدار  یکی از دســتاوردهای بزرگ و 
مهم انقالب اســالمی در چهل سال گذشته 
توسعه زیرساخت ها و گســترش راه ها بود 
که از همان نخستین ســال های انقالب در 
اولویت برنامه های دولت های مختلف قرار 

گرفت.
با توســعه صنعت خودرو ســازی و ظهور 
شــرکت های خودروساز در کشــور مقوله 
بهســازی و توســعه راه ها نیــز در مناطق 
مختلف در دستور کار قرار گرفت و گسترش 
راه ها )راه آهن، جاده و خطوط هوایی( حتی 
در زمانی که کشــور درگیر جنگ تحمیلی 
بود، به یکــی از راهبردهای نظــام اجرایی 
تبدیل شد و به دنبال افزایش تلفات سوانح 
جاده ای ناشــی از این وضعیت، این دولت 
یران بــود که  جمهــوری اســالمی ا
ندرکار اصالح امر و برافراشــتن  دســت ا

پرچم ایمن سازی راه ها شد.
در واپسین سال های عمر حکومت دودمان 
قاجــار اداره ای به نام »طرق و شــوارع« در 
وزارت فالحت و تجــارت و فوائد عامه وقت 
برای بهره بــرداری و ســاماندهی راه ها در 
ایران تشکیل شــد و همین ســال ها را در 
منابع تاریخی زمان آغاز ســاخت راههای 

شوسه در ایران ذکر کرده اند. 
ســال 1315 اداره طرق و شوارع به »وزارت 
راه« ارتقــا یافت و با این ســازمان تا ســال 
1320 طول راه های شوسه در ایران به 2۴ 
هزار کیلومتر رسید که تنها 50 کیلومتر آن 

آسفالته بود. 
از ایــن تاریخ به بعــد راه و جــاده در ایران 
تحت تاثیر ورود متفقیــن در جریان جنگ 
جهانی دوم و سه برنامه عمرانی هفت ساله 
تا پیروزی انقالب اســالمی توســعه یافت. 
در میانــه دهــه 13۴0 نیز شــرکت ایران 
ناســیونال و به تبع آن پیکان نام آشنا وارد 
جاده های ایران شــد. در این دهه عالوه بر 
واردات خودروهــای آمریکایی بــه ایران، 
شرکتهای اروپایی همچون سیتروئن و بنز 
در کنار تالبوت به راه اندازی خطوط مونتاژ 
در کشورمان دست زدند و جاده های ایران 
آرام آرام با خودورهــای وارداتی و مونتاژی 

پرترافیک تر شد. 
مطابق سیاســت های وقت، روند راهسازی 
در ایران با اتــکا به درآمد سرشــار نفتی به 
ویژه در برنامه عمرانی هفت ســاله ســوم 
دهه 1350و به دســت پیمانکاران خارجی 
ادامه یافت به شکلی که در سالهای منتهی 
به پیروزی انقالب اســالمی طول راههای 
کشــور به 56 هزار کیلومتر راه اصلی و 11 

هزار کیلومتر راه روستایی رسید. 

 جای خالی ایمن سازی در صنعت
 حمل و نقل 

طی برنامــه عمرانی هفت ســاله ســوم و 
ســالهای پس از پیروزی انقالب اســالمی 
رویکرد اصلی وزارت راه وترابری ســاخت و 
توسعه شبکه راههای کشور بود. از طرفی به 
دلیل اینکه جمعیت و خودروهای اندکی در 
مسیرهای بین شــهری تردد داشتند اصوال 
مبحث ایمنی و حوادث جاده ای مورد توجه 

متوالیان راه و جاده قرار نداشت. 
در گــزارش رســمی دولــت جمهــوری 
اســالمی ایران طی ســال 1361 ›ساخت 
و توســعه شــبکه ارتباطی راههای کشور، 
حفظ و نگهداری راههــای موجود، تامین 
ایمنی و باال بردن ســطح خدمت در راهها‹ 
به عنوان وظایــف و اولویتهای اصلی وزارت 
راه و ترابری اعالم شــد اما عمده فعالیتها بر 
ســاخت راه و ترمیم آســفالت مسیرهای 

موجود استوار بود. 
بر این اســاس طول بزرگراههای در دست 
ســاخت در ایران ســال 1358 یعنی یک 

ســال پس از پیروزی انقالب اسالمی 359 
کیلومتر بود که همان سال 98 کیلومتر آن 
تحویل شده بود. همچنین حدود پنج هزار 
کیلومتر راه اصلی نیز در این سال در دست 
ســاخت بود که از این مقدار 60۴ کیلومتر 

آن در همان سال ساخته شد. 
در این سالها ایمنی راهها نه تنها در حاشیه 
توجه قــرار داشــت بلکه اقدامــات در این 
خصوص قابل قیاس با حجم راه ســازی در 
بیش از یک دهه گذشــته نبــود. این عدم 
توازن در گزارش رســمی دولت در ســال 
1361مشــهود اســت چنانچه نصب چند 
دستگاه باســکول 30 و 100تنی، بازدید، 
تعمیر و سرویس باسکولهای سطح کشور، 
تعمیر و نگهداری ســامانه های مخابراتی 
مربوط به شــبکه راهها و تهیه طرح پوشش 
مخابراتی شــهرهای اصفهان و شــهرکرد 
به عنــوان اقدامات مرتبط با ایمن ســازی 

راههای کشور در این سال اعالم شده بود. 

تب راهسازی 
معــاون راهســازی وزارت راه و ترابری در 
ســالهای 1360 تا 1365 و مدیــرکل راه و 
ترابری خراسان در ســال 1359 در تشریح 
وضعیت ایمن ســازی راههای کشــور در 
سالهای نخست پیروزی انقالب اسالمی به 
خبرنگار ایرنا گفت: بــا توجه به تعداد اندک 
خودروها راهها در آن ســالها ناایمن نبود و 
ایمنی جــاده در وزرات راه و ترابری متولی 
خاصی نداشت. از طرفی نگهداری راهها نیز 

در دست اداره راه بود. 
محمدباقر گل بن افزود: نمی توان آماری از 
میزان تصادفات جــاده ای و تلفات آن دوره 
ارائه کرد زیرا اصال حساســیتی بر روی این 
موضوع وجود نداشــت. توجه و حساسیت 
نســبت به ایمنی راه و جاده پس از انقالب 

اسالمی ایجاد شد. 
وی ادامه داد: در ســالهای پیش از پیروزی 
انقالب اســالمی ساخت بیشــتر راهها در 
خراســان به پیمانکاران خارجــی واگذار 
شده بود. ســاخت جاده های مشهد - تربت 
حیدریه، تربت حیدریــه - گناباد، گناباد - 
قائن، قائن- بیرجند و نهبندان سال 1359 
انجــام و تحویل موقت شــد. ســاخت این 

مسیرها بر عهده یک شرکت ایتالیایی بود. 
این مسئول پیشــین در وزارت راه و ترابری 
سابق گفت: روند ساخت راهها در خراسان 
پس از پیروزی انقالب ادامه یافت و مســیر 
کاشــمر و دیگر مســیرها از جمله راههای 
روســتایی نیز به پیمانکاران مختلف واگذار 
شد. در مجموع آن دوران تب ساخت راه در 

کشور و وزارت راه حاکم بود. 
وی وضعیت کنونی راههای خراسان رضوی 

را مناسب توصیف و بیان کرد: طی سالهای 
پس از انقــالب با توجه به رشــد جمعیت و 
تردد بیشــتر خودروها وضعیــت راهها به 
شــکل کنونی درآمد که همه آنها به جاده 

اصلی و بزرگراه مبدل شد. 

 60  درصد تلفات رانندگی دهه 80 
در جاده ها رخ داد 

پیگیری بــرای یافتــن آماری مســتند و 
دقیق از میــزان تلفات ســوانح جاده ای در 
کشور طی ســالهای نخست پس از پیروزی 
انقالب اســالمی بی ثمر ماند. قدیمی ترین 
آمار مســتند و رســمی که شــمار تلفات 
رانندگــی را در ایران ارائه کــرده مربوط به 
مرکز پژوهشــهای مجلس شورای اسالمی 
اســت. بر این اســاس حوادث برون شهری 
زمینه ســاز 60 درصــد از کل جانباختگان 
سوانح رانندگی در کشور و سه عامل نیروی 
انســانی، جاده و کیفیت وسایل نقلیه باعث 

افزایش تلفات رانندگی عنوان شده است. 
دراین گــزارش آمــده اســت: تصادفات 
رانندگی در سطح کشــور از 32 هزار و 505 
فقره در ســال 1373 به 16۴ هــزار و 986 
فقره در ســال 1385 افزایش یــاف. تعداد 
مجروحان نیــز در ســال 73 از ۴۴ هزار و 
126 نفر به 276 هزار و 762 نفر در سال 85 
رسید و تعداد جانباختگان سوانح جاده ای 
نیز از 10 هزار و 5۴5 نفر در سال 73 به 27 

هزار و 567 نفر در سال 85 رسید. 
در ادامه ایــن گزارش که آمار آن ســالهای 
1373 تا 13911 را دربر می گیرد آمده:70 
درصد تصادفات ناشی از عامل انسانی است 
و بقیه عوامل مربوط به وسیله نقلیه و جاده 
می باشــد. افزایش تعداد وســیله نقلیه در 
کشور وعدم رعایت استانداردهای روز دنیا 
از عوامل تاثیرگذار مربوط به وســائل نقلیه 

درافزایش تصادفات است. 
بر اســاس آمار ارائه شــده در طی سالهای 
دهــه 1380 ســاالنه 15 درصد بــر تعداد 
خودروهای تولیــد داخل افزوده شــد که 
الزمه این میزان رشــد در تولیــد خودرو، 
فراهم نمودن زیرســاخت مناسب است که 
به شــکل ارتقای ســطح و باال بردن میزان 
کشــش جاده ها از طریق تبدیل راه موجود 
به راه با ســطح ســرویس دهی باالتر نظیر 

تبدیل راه فرعی به اصلی انجام می شود. 
رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی نیروی 
انتظامی جمهوری اســالمی ایران پارسال 
اعالم کرد: ســال 138۴ حدود 10 میلیون 
خودرو در سطح کشور وجود داشت و امروز 

این رقم به حدود 22 میلیون رسیده است. 
ســردار تقی مهری افزود: 28 میلیون نفر 
در سطح کشــور گواهینامه فعال رانندگی 

دارنــد که نشــاندهنده افزایش اســتفاده 
شــخصی از خودروها و این در حالی است 
که ســاالنه 1.5 میلیون خــودرو به چرخه 
ترافیکــی اضافه می شــود که مشــکالت 

خاص خود را رقم می زند. 
با انتشار آمار تلفات جاده ای، متولیان جاده 
و ترافیک برون شهری برنامه های متعددی 
را از دهــه 1380برای مهــار تصادفات در 
جاده های کشــور آغاز کردند و با گذشــت 
یک دهه کاهش و مهار آمار تلفات رانندگی 

ساالنه به دست آمده است. 

  70  درصد تلفات رانندگی دهه 90 
در جاده ها رخ داد 

رئیس پلیس راه کشــور دی ماه پارســال 
اعالم کرد: در هر شــبانه روز 50 نفر به دلیل 
سوانح رانندگی در جاده های برون شهری 
و درون شــهری ایران جان خود را از دست 
می  دهند. 70 درصد سوانح رانندگی توسط 
خودروهای شــخصی در جاده ها اتفاق 
می  افتد. روند تردد خودروهای شــخصی 

در جاده های کشور رو به رشد است. 
سردار محمدحسین حمیدی افزود: حدود 
60 درصد کشته های ســوانح رانندگی در 
کشورهای توســعه یافته در 30 کیلومتری 
شــهرها اتفاق می افتد. در ایران 68 درصد 
کشــته ها مربوط به حــوادث رانندگی در 

مسیر 30 کیلومتری شهرها است. 

 خراسان رضوی الگوی ارزیابی 
ایمن سازی جاده ها 

خراسان رضوی و مشــهد به عنوان مقصد 
سفر جاده ای ســاالنه دست کم 20 میلیون 
ایرانی می تواند شــاخصی بــرای ارزیابی 
اقدامات صــورت گرفته در خصوص حمل 
و نقل جاده های کشور در نظر گرفته شود. 
بر اساس آمار اعالم شــده از سوی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان 
رضوی این اســتان با 110 کیلومتر آزاد راه 
رتبه نهم، هــزارو 72 کیلومتر بزرگراه رتبه 
پنجم، هــزار و 289 کیلومتر راه اصلی رتبه 
ششم و ســه هزار و 950 کیلومتر راه فرعی 
رتبه چهارم را در میان اســتانهای کشــور 

دارد. 
از ســوی دیگر خراســان رضوی با 20 هزار 
و 57۴ کیلومتــر طــول کل راههای برون 
شهری بعد از اســتان فارس در جایگاه دوم 

کشوری از نظر طول راهها قرار دارد. 
همچنین طی دهه گذشته خراسان رضوی 
از نظر شمار قربانیان حوادث جاده ای جزو 
سه استان نخست قرار داشــت لذا بررسی 
وضعیت ایمن سازی در این خطه می تواند 

منعکس کننده این روند در کشور باشد. 

 رشد چشمگیر ساخت راه 
در خراسان رضوی 

معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی خراسان رضوی گفت: خراسان 
تا پیش از تقســیم به سه اســتان در اوایل 
دهه 1380 با مســاحت 313 هزار و 335 
کیلومترمربع 531 کیلومتر راه اصلی، هزار 
و ۴8۴ کیلومتر راه فرعــی و 118 کیلومتر 

راه آسفالته روستایی داشت. 
محمد پارســا افــزود: اما هم اینــک تنها 
خراسان رضوی با 118 هزار و 851 کیلومتر 
مساحت رشــد چشــمگیری در توسعه و 
ساخت راههای زیر پوشــش اداره کل راه و 
شهرسازی داشته اســت چنانکه این استان 
پس از ۴0 ســال دارای هزار و 26۴ کیلومتر 
راه اصلی و ســه هــزار و 959 کیلومتر راه 
فرعی اســت. همچنین 9۴ درصد جمعیت 
روســتاهای باالی 50 خانوار در خراســان 
رضوی هم اینــک از مزایای راه روســتایی 

برخوردارند. 

كاهش 70 درصدی تلفات جاده ای 
مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
خراســان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: 
از ســال 1357 تا 1375 اقدامات مرتبط با 
راه بر عهده اداره کل راه و ترابری بود. پس از 
آن، این وظیفه به سازمان پایانه ها و حمل و 
نقل جاده ای محول و دوباره از سال 1395 
این وظیفه مهم به سازمان راهداری و حمل 

و نقل جاده ای سپرده شد. 
ابراهیم نصری به دستاوردهای این اداره کل 
در حوزه ایمن ســازی راهها را از زمان شکل 
گیری خراســان رضوی اشــاره و بیان کرد: 
شــمار تلفات رانندگی در جاده های استان 
ســال 1383 تعداد دو هــزار و ۴69 نفر بود 
که با اقدامات صورت گرفته در ســال 1396 
به 733 نفــر کاهش یافت. یعنــی در مدت 
13 ســال تلفات جاده ی اســتان 70 درصد 
کمتر شده است. وی افزود: ساخت آزادراه و 
بزرگراه نیز در خراسان رضوی از سال 1383 
تا 1396 به ترتیب 178 درصد و ۴78 درصد 
رشد داشته است. مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خراســان رضوی به آشــکار 
ســازی دهها نقطه پرتصادف در جاده های 
نیز استان اشاره و بیان کرد: 12 نقطه حادثه 
خیز و پــر تصادف خراســان رضوی که طی 
سالهای گذشــته در برنامه ای کشور در هر 
استان مشخص شده بود ایمن سازی و اصالح 
گردید. از این نظر خراسان رضوی درجایگاه 

دوازدهم میان سایر استانها قرار دارد. 
وی به اهمیــت وجــود اقامتگاههای بین 
راهی برای کاســتن از تصادفات ناشــی از 
خســتگی و خواب آلودگــی رانندگان هم 
اشاره و بیان کرد: ســال 1383 تعداد مراکز 
اقامتی بین راهی در خراسان پنج مرکز بود 
که تا سال 1396 به 35مرکز افزایش یافت. 

افزایش كمی و توسعه كیفی پلیس راه 
رئیس پلیس راه خراســان رضــوی نیز به 
خبرنــگار ایرنا گفــت: طی ســالهای بعد 
از پیروزی انقالب اســالمی بــه ویژه پس 
از تغییر ســاختار ایــن نیــرو در دهه های 
گذشته، تخصصی شدن پلیس راه و پرسنل 
آن مهمترین دســتاورد نیــروی انتظامی 
بوده است. ســرهنگ هادی امیدوار افزود: 
تعداد خودروهایی کــه پلیس راه در اختیار 
دارد در مقایســه با ابتدای فعالیت این نیرو 
بیش از 10 برابر بیشتر شده است. همچنین 
خراسان در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
تنها شش پاسگاه پلیس راه در اختیارداشت 
اما هم اینک تنها در پهنه خراســان رضوی 
2۴ پاســگاه پلیــس راه و 20 ایســتگاه 
تخصصی و قرارگاه پلیس راه فعالیت دارند. 

پايان يك عمر محرومیت

رشد 3 تا 28 برابری راه سازی در دوران انقالب
عبداهلل الماســی  در کنار محرومیت 
بخش زیادی از مردم حتــی از پایین ترین 
سطوح آموزش و بهداشت و درمان، راه های 
ارتباطی بســیاری از نقاط استان کرمانشاه 
بویژه روســتاها تا پیش از انقالب بی سامان 
بــود؛ در دوران انقــالب اســالمی اما این 

محرومیت بزرگ به تدریج رفع شده است.
تا ســال 1357 حتی یک کیلومتر بزرگراه 
در کل استان کرمانشاه وجود نداشت اما در 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
طول بزرگراه های اســتان به ۴17 کیلومتر 

رسیده است.
طول راه های اصلی و فرعی آســفالته هم از 
703 کیلومتر در پیــش از انقالب به 2 هزار 
و ۴15 کیلومتر رسیده که رشد بیش از 3.3 

برابری را نشان می دهد.
ماننــد بســیاری از خدمــات ضــروری، 
محرومیت عشــایر و روســتاییان اســتان 
کرمانشــاه در دوران پیــش از انقــالب از 

دسترســی به جاده و راه ارتباطی مناســب 
هم مشهود بود.طول کل راه های روستایی 
استان کرمانشاه تا سال 57 از 190 کیلومتر 
تجاوز نکرد؛ این رقم طی چهار دهه انقالب 
اســالمی با یک خدمت رسانی بزرگ همراه 
بود و از پنج هــزار و 250 کیلومتر هم فراتر 
رفــت؛ یعنی رشــد 28 برابری.مشــخص 
نیســت که چند کیلومتر از 190 کیلومتر 
راه روستایی دوران پیش از انقالب آسفالته 
بوده اما این عدد امروز به ســه هزار و 583 
کیلومتر رســیده است.براســاس گزارش 
اداره  کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
اســتان کرمانشــاه، در مجموع طول کل 
راه های اســتان از 2 هزار و 500 به بیش از 
هشــت هزار و 170 کیلومتر افزایش یافته 
و همزمان با این رشــد کمی، کیفیت راه ها 
)آسفالته شــدن، تعریض جاده ها، احداث 
بزرگراه و...( هم رشد چشمگیری پیدا کرده 

است.

ورود آزادراه به استان
از ســوی دیگر همزمان با چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی عملیات اجرایی 

اولین آزادراه استان هم کلید می خورد.
استاندار کرمانشاه در این باره گفت: آزادراه 
کرمانشاه-حمیل در هفته جاری و با حضور 
وزیر راه و شهرســازی آغاز می شــود که با 
اعتبار هزار و 250 میلیارد تومان پلیس راه 

بیستون را به حمیل متصل می کند.
همچنیــن آزادراه همــدان- کرمانشــاه 
طرح دیگری است که هوشــنگ بازوند به 
آن اشــاره و عنوان کرد: هزینــه این طرح 
2 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد شــده 
که قرار اســت نیمی از آن توســط بخش 
خصوصی تامین شــود اما مذاکــره درباره 
اجرای آن همچنان ادامــه دارد و در نهایت 
هر تصمیمی درباره آن باید در هیات دولت 

تصویب شود.
تحــول در احــداث راه هــای ارتباطی به 
عنوان یکی از زیرســاخت های مهم توسعه 
نه فقط تردد مردم اســتان کرمانشاه بویژه 
روســتائیان را ســهل و ســریع کرده بلکه 
دسترســی آنها به شــهر و تامین نیازهای 

ضروری را راحت و آسان کرده است.
در نتیجه تکمیل راه های ارتباطی مناســب 
بوده کــه بــه مــرور خدمات آموزشــی، 
بهداشتی، کشاورزی، سرگرمی و صنعتی به 

بسیاری از روستاها راه یافته و سطح زندگی 
روستانشــینان را در مقایســه با گذشــته 

بشدت باال آورده است.

بین المللی شدن فرودگاه و ورود 
راه آهن

اکنــون زیرســاخت های حمــل و نقل در 
کرمانشــاه با بین المللی شــدن فرودگاه و 
احــداث راه آهن تکمیل شــده و اهالی این 
استان به راحتی و در کمترین زمان ممکن 

به دورترین مقصدهای خود می رسند.
فرودگاه کرمانشــاه بــه عنوان فــرودگاه 
مرکز منطقه غرب کشــور در هفته 130 تا 
1۴0 پــرواز برنامه ای به مقاصــد داخلی و 
چند مقصد خارجی، جایــگاه نهم را در بین 

فرودگاه های کشور دارد.
راه آهن کرمانشــاه هم که در دولت تدبیر و 
امید به بهره برداری رسیده در هفته 2 قطار 

را راهی تهران و مشهد می کند.
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دستاوردهاي ارتباطي در چهل سالگی انقالب

تحول در صنعت مخابرات ايران

فائزه طاهــری تا همیــن چند ســال پیش، 
واگذاری تلفــن ثابت مشــکالتی ازجمله در صف 
ماندن متقاضیان را به دنبال داشــت، اما این روند 
طی ســال های گذشــته، رو به بهبود بوده و اکنون 
به روز شدن این واگذاری، یکی از نتایج آن به شمار 
می رود.از زمانی که تلفن همراه یک کاالی لوکس 
به حســاب می آمد، مدت زمان زیادی نمی گذرد.  
اگر اختراع تلفن در جهــان در زمانی بیش از 100 
سال گذشته را کنار بگذاریم، بیش از 100 سال هم 
از ورود این ابزار به ایران می گذرد. اما تلفن ثابت هم 

در ابتدای ورودش، کارکردهای امروز را نداشت.
بخشــی از توضیحاتی که در تاریخچه ی تلفن در 
صفحه  ویکی پدیا و با استفاده از اطالعات شرکت 
مخابرات ایران آمده، به این شرح است: »در سال 
1302 قــراردادی برای احداث خطــوط تلفنی 
زیرزمینی منعقد شــد و در ســال 1305 تلفن 
خودکار جدید روی 2300 رشــته کابل در مرکز 

اکباتان آماده بهره برداری شد. مرکز تلفن اکباتان 
در سال 1316 به 600 شــماره تلفن رسید و دو 
سال بعد بهره برداری شد و در سال 1337 به 13 
هزار شماره توســعه یافت. خطوط تلفن جدید یا 
کاریر نیز پس از شهریور 1320 مورد بهره برداری 
قرار گرفت و ارتبــاط تلفنی بین تهران و ســایر 
شهرها گسترش یافت و مراکز تلفنی تهران یکی 

پس از دیگری تأسیس شد.«
دریافت خطوط تلفن ثابت هم بــه احتمال زیاد 
در ابتدا مشــکالت خاص خود را داشت؛ با وجود 
این، در سال های اخیر، اســتفاده از تلفن ثابت به 
یک موضوع کامال عــادی و پیش پاافتاده تبدیل 
شده است. اگرچه روند اســتفاده از تلفن ثابت به 
مرور زمان تا حد زیادی جایش را به خطوط سیار 
تلفن های همراه داده اســت، اما تلفن ثابت هنوز 

هم کارکردهای خود را دارد.
از طرف دیگــر، افزایش ضریب نفوذ اســتفاده از 

تلفن ثابت و گســترش این ابــزار ارتباطی، یکی 
از خدماتی اســت که توســط دولت مردان ارائه 
می شــود و به نحوی از افتخارات آن ها محسوب 
می شــود. اما اگر بخواهیم آماری مقایســه ای از 
واگذاری تلفــن ثابت پیش از انقالب اســالمی و 
پس از آن ارائه دهیم، می توان ابتــدا به آمار وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در دولت نهم 
اشاره کرد. طبق گزارش 10 ســال پیش محمد 
ســلیمانی، میزان واگذاری تلفن ثابت در ابتدای 
انقــالب، 850 هزار خط بود که این عدد تا ســال 
138۴ به 18 میلیون و 600 هزار خط و از آن سال 

تا 1388 به بیش از 2۴ میلیون خط رسیده بود.
هم چنیــن طبق همین گــزارش، هزینه ثبت نام 
تلفن ثابت در ابتدای انقالب اســالمی در شــهر 
تهران، یک میلیــون و 200 هزار تومــان بود که 
تا مدت زیــادی این هزینه 50 هــزار تومان بود و 

اکنون به 200 هزار تومان رسیده است. 

واگذاری تلفن روستايی سرعت گرفت
اگرچه هنوز برخی از روستاها به دلیل نبود توجیه اقتصادی از امکانات 
ارتباطــی برخوردار نیســتند، اما اخیرا اعالم شــد کــه پیش ثبت نام 
واگذاری تلفن روســتایی بار دیگر و پس از سال ها به صورت اینترنتی از 

پورتال شرکت مخابرات ایران فعال شده است.
در حالی که ثبت درخواست تلفن روستایی در سال های گذشته دچار 
مشــکل بود، درگاه اینترنتی آن بار دیگر روی پورتال شرکت مخابرات 
ایران قرار گرفت و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات روز گذشته با اشاره 
به لزوم توسعه تلفن روستایی در سراســر کشور گفت: از امروز همزمان 
با آغاز دهه مبارک فجر، پیش ثبت نام واگذاری تلفن روســتایی توسط 

شرکت مخابرات ایران در سراسر ایران آغاز شد.
محمدجــواد آذری جهرمــی هم چنیــن خاطرنشــان کــرد: پس از 
خصوصی سازی شــرکت مخابرات، مدتی ســرمایه گذاری در بخش 
توسعه تلفن روستایی کند شده بود که با تأکیدات صورت گرفته مبنی 
بر اهمیت تأمین عدالت ارتباطی برای همه هموطنان، از امروز شرکت 
مخابرات ایران ثبت نام واگذاری تلفن روستایی را آغاز کرده است. تمام 
 TCI.ir/vilreg روســتاییان عزیز می توانند با ورود به درگاه اینترنتی
مراحل پیش ثبت نام تلفن ثابت روســتایی را طی کرده و در سریع ترین 

زمان ممکن ارتباط مورد نیاز خود را دریافت کنند.
در این راستا، شــرکت مخابرات ایران نیز با انتشــار اقدامات انجام شده 
در این شرکت، به نقل از ســیدمجید صدری - مدیر عامل این شرکت 
- با توصیف نقش این شــرکت در توســعه زیرســاخت های مخابراتی 
کشور، وجود 110 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه، معرفی شرکت 
مخابرات ایران به عنوان قدرتمندترین شــرکت مخابراتی غرب آسیا را 
از مهم ترین دستاوردهای مجموعه مخابرات در طول ۴0 سال گذشته 

اعالم کرد.
اجرای طرح هم کدسازی و حذف کدهای بین شــهری از سال 1393، 
وجود هفت میلیون مشترک اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران 
و ظرفیت سازی عظیم و گسترده با ایجاد شــبکه 160 هزار کیلومتری 
فیبر نوری )تانوما( برای 1.7 میلیون مشترک برای دریافت جدیدترین 
فناوری حوزه ارتباطــات ثابت در جهــان و ورود به عصر گیــگا نیز از 
فعالیت های مهم شرکت مخابرات ایران در حوزه ی تلفن و دیتا به شمار 
می رود.مطابق آماری که وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات تا پایان 
ســال 96 ارائه داده، تعداد تلفن ثابت دایری، نزدیــک به 31 میلیون و 
تعداد روســتاهای دارای تلفن خانگی، به ۴9 هزار و 2۴0 روستا رسیده 
که ضریب نفوذ تلفن ثابت را به بیش از 38 درصد رســانده بود. از طرفی 
به گفته صدری در خرداد ماه سال جاری، ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۴2 

درصد رسید.
البته به اعتقاد کارشناســان، باید توجه داشت برخالف تلفن همراه که 
دارای فضای رقابتی اســت، در تلفن ثابت رقیبی وجود ندارد و مشتری 
چه بخواهد و چه نخواهد از ســوی یک اپراتور سرویس دریافت می کند 
و در چنین شرایطی، بهتر اســت مخابرات در جهت جذب مشتریان و 
ارائه خدمات بیش تر اقدام کند. به همین دلیل اگرچه تعرفه تلفن ثابت 
در ســال های اخیر از ســوی مخابرات ایران تغییری نداشته، مخابرات 
باید درآمدزایی خود را از تلفــن ثابت برای داشــتن توجیه اقتصادی 
بیشــتر کند و این درآمدزایی باید با ارائه خدمات متنوع صورت گیرد تا 

مخابرات هم بتواند هزینه های خود را پوشش دهد.
با وجــود این، واگذاری تلفن روســتایی به صــورت اینترنتی در حالی 
مجدداً آغاز شده که علی رغم ایجاد دسترســی برای 51 هزار روستا در 
تلفن ثابت و 15 هزار روســتا در اینترنت پرسرعت به اذعان مدیرعامل 
مخابرات، هنوز هم برخی از روســتاها از حداقل امکانــات ارتباطی از 

جمله خطوط تلفن ثابت برخوردار نیستند. 

چهل سالگی
تعويض اينترنت دايل آپ با فیبر نوری

با گذشــت بیش از یک دهه از ورود اینترنت به ایــران، اکنون تا حدی 
فناوری فیبرنوری با ســرویس های دایل آپ و ADSL جایگزین شده 
و اگرچه هنوز به تمام منازل نرســیده اســت، اما انتظــار می رود طی 

سال های آینده این روند همه گیر شود.
برخی از مســووالن تا همین چند ســال پیش معتقد بودند که فناوری 
اطالعات و اینترنت، جزو کاالهای لوکس محســوب می شود و اینترنت 
128 کیلوبیتی هم برای دسترســی مردم کافی اســت؛ اما اکنون این 

دیدگاه ها تغییر کرده است. 
بر این اســاس، طی ســال های گذشــته، روند اســتفاده از اینترنت 
از ســرعت های کیلوبیتی در اینترنــت دایــال آپ، رفته رفته جای 
خود را به فناوری ADSL داد که ســرعتی به مراتب بیش تر داشــته 
و ســرعت هایی تا 521 کیلوبیت بــر ثانیه و حتــی 16 مگابیت را هم 
پوشــش می داد؛ اکنون اما نوبت به فیبر نوری اســت کــه جایگزین 
ADSL شود و سرعت هایی به مراتب باالتر را برای کاربران به ارمغان 

بیاورد.
فیبر نوری بستر انتقالی است که امکان انتقال دیتای پرسرعت باالتر از 
گیگابیت در آن وجود دارد. یعنی اگر تاکنون اینترنت نهایتا 20 مگابیت 
بر ثانیه سرعت داشــت، با فیبر نوری این امکان وجود دارد که سرعت 
تا 1000 مگابیت یا یک گیگابیت بر ثانیه هم به مشــتری تحویل داده 

شود.
شــبکه دسترســی بر پایه فیبر نوری )FTTH( تحت عنوان تانوما در 
ایران، از سال گذشــته افتتاح شده که اینترنت پرســرعت برای دانلود 
فیلم و نرم افزار، تلفن تصویری، مشــاهده برنامه های زنده تلویزیونی با 
کیفیت HD و ۴K، بانکداری الکترونیک، بازی و خرید آنالین، آموزش 
و پزشــکی از راه دور و اینترنت اشیاء، از جمله ســرویس های قابل ارائه 

به صورت هم زمان بر بستر فیبر نوری قابل ارایه است.
شرکت مخابرات ایران، در ســال های اخیر نسبت به تبدیل شبکه های 
مخابراتی و اینترنتی از کابل مســی به فیبر نوری گام برداشــته و این 
تغییــرات نیز تاکنون به گفته کارشناســان و مســووالن تا حد زیادی 
پیشرفت داشته است، اما شــرکت های FCP - ارایه کنندگان اینترنت 
ثابت -، به دلیل مقرون به صرفه نبودن و هزینه های باالی آن، شــبکه 
ارتباطی اختصاصــی خود را ایجــاد نکرده اند؛ ضمن این که شــرکت 
مخابرات ایران، این شبکه را طی سالیان طوالنی ایجاد کرده است و در 

حال حاضر در بیش تر نقاط کشور پوشش دارد.
اخیرا برخــی مدیــران مخابراتی با تاکیــد بر لزوم حرکت به ســمت 
جایگزینی فیبر نــوری با کابل های مســی اعالم کرده بودند تا ســال 
2020 تمام روستاها و شهرهای کشور همانند یک تار عصبی گسترده، 
تحت پوشش شــبکه فیبر نوری قرار خواهد گرفت. کابل های قدیمی 
که امروزه در منازل برای انتقال داده های اینترنتی مورد اســتفاده قرار 
می گیرند، ظرفیت الزم را برای انتقال با ســرعت بــاال ندارند و اگرچه 
شــاید به زعم برخی، کاربــران عــادی اینترنت نیازی بــه اینترنت با 
ســرعت های چند ده مگابیتی نداشته باشــند، اما گسترش فناوری به 
مرور به این ســمت حرکت خواهد کرد و همین موضوع لزوم حرکت به 

سمت فیبر نوری را آشکار می کند.
با وجود تمام پیشــرفت ها دراین عرصه، اما به اعتقاد تحلیلگران، هنوز 
در بخش اینترنت ثابت در ایران نتوانســتیم آن طور که باید توسعه پیدا 
کنیم، زیرا هنوز برروی  ADSL هســتیم که این فناوری در دنیا رو به 
انقراض است و فناوری های VDSL و FTTH رو به گسترش هستند. 
البته به گفته مسووالن، مشــکالتی در این زمینه وجود دارد که بخشی 
به انحصار ذاتی شرکت مخابرات برمی گردد که اگرچه قانونی نیست اما 

سرمایه گذاری های زیادی در زمان دولتی بودن آن انجام شده است.

چهل سالگی


