6

صمت

نگاه نو

کسب اولین تندیس طالیی کشور در چهارمین جایزه ملی مدیریت انرژی

شنبه22دی- 1397شماره408

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تاکید کرد:

برای اولین بار در طول چهار دوره جایزه ملی مدیریت انرژی  ،شرکت پتروشیمی نوری توانست تندیس طالیی دو ستاره این جایزه ملی را کسب نماید .به گزارش اقتصاد سرآمد ،در چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی که در
سالن همایش های مدیریت صنعتی در تهران برگزار شد ،شرکت پتروشیمی نوری توانست بعد از ارزیابی متقاضیان و در بین تمامی صنایع انرژی بر کشور مقام اول را به خود اختصاص دهد و اولین شرکت دارنده تندیس طالیی
دو ستاره کشور شود .در این همایش با حضور شرکت های مختلف در سازمان مدیریت صنایع برگزار شد ،مهندس صانعی مدیر عامل شرکت پس از دریافت تندیس طالیی  ،دستیابی به این جایزه را ماحصل اقدامات ارزشمندی
دانست که هم در راستای صرفه جویی انرژی و هم بهره وری بیشتر در شرکت انجام شده است .وی با تشریح اینکه در بحث مدیریت انرژی در چند سال گذشته توانستیم به صورت سیستماتیک همه چیز را مورد پایش قرار دهیم
و با پیاده سازی استانداردهای ایزو ۵۰۰۰۱تمام موضوعات مربوط به انرژی به صورت مستمر پیگیری شده که توانستیم شاخص مصرف انرژی را که در سال ۸۸حدود ۲۸بود ،در ۶ماهه اول سال ۹۷به حدود ۱۲کاهش دهیم
و این در شرایطی است که سازمان استاندارد شاخص مصرف انرژی را برای محصوالت آروماتیک ۱۹تعیین کرده است.

برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران

نیمی از فوالد کشور در فوالد مبارکه تولید میشود

نخستین جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران با محوریت
نمایشگاه جامع ارائه فرصتهای بومیسازی و حمایت از تولید
داخلی برگزار شد.
رئیس جشنواره ملی فوالد ایران ،فلسفه برگزاری این جشنواره
را برقراری ارتباط بین حلقههای مختلف تولیدکنندگان فوالد
بیان کرد و گفت :با اینکه بســیاری از تجهیزات و مواد مصرفی
را شــرکتهای ایرانی میســازد ،حتی بیــن دو واحد که در
چندکیلومتری هم هستند ارتباطی وجود ندارد به همین دلیل
وقتی تجهیزاتی در یکی از واحدها بومیســازی شود دیگران
بیخبرمیمانندودرشرایطیمانندتحریمها،احساسدرماندگی
میکنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال به عنوان حمایت از تولید داخل،
یادآور شد :در این جشنواره تولیدکننده و مصرفکننده را گردهم
آوردیم تا توانمندیها را به نمایش بگذاریم ،همچنین فوالدسازها
نیازهایی دارند که در صورت اعــام آنها ،فرصت برای فعالیت
شرکتها و رفع نیازها آنها فراهم میشود

بهرام سبحانی ،رئیس جشنواره ملی فوالد ایران با اشاره به آغاز
عملیات اجرایی اولین واحد فوالدسازی کشــور در ذوب آهن
اصفهان ،گفت :امروز حدود  50ســالگی صنعت فوالد را پشت
سر میگذاریم ،البته فاز اول ذوب آهن با ظرفیت یک میلیون
قبل انقالب راهاندازی شد اما بعد انقالب دولت مردان توجه ویژه
به توسعه این صنعت داشتند و باوجود محدودیتها از توسعه
صنعت فوالد از معدن تا محصول نهایی غافل نبودند.او ظرفیت
کنونی این کارخانه را بیش از  30میلیون تن اعالم کرد و تصریح
کرد :این توان تولید 30برابر ظرفیت اولیه است ،به خاطر دارم
که زمان ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان ،کامیونهایی که
تجهیزات را از شوروی سابق میآورند ،حتی در و پنجره و میز را
نیزواردمیکردندامااکنونبهدلیلنبودنسیستمبانکیقویکه
بتواند سرمایه گذاریهای فوالد را پشتیبانی کند ،هیچ نیازی به
کشورهای خارجی نداریم.
ســبحانی محدودیتهای مالی منابع بانکی و حجم نقدینگی
را مانع ســرمایهگذاری بانکها در پروژهها دانست و گفت :به

اجبار تامین منابع مالی باید فاینانس شود که البته فاینانس هم
محدودیتهاییایجادمیکندبههمیندلیلاستکهپیچومهره
واسکلتفلزیهمواردمیشود.ویبااشارهبهتشکیلشرکتهای
بزرگ در سالهای اخیر برای پشتیبانی صنعت فوالد ،ادامه داد:
این شرکتها در زمینه طراحی و ساخت خطوط تولید تا مواد
مصرفی فعال هستند اما در پروژههای فاینانس هم هرشرکت
خارجی ملزم است بخشی از تجهیزات را از شرکتهای داخلی
تامینکند.
سبحانی با اشاره به اینکه در سالهای آینده نقاط ضعف نمایشگاه
برطرف خواهد شده و شاهد توسعه این فرایند در کشور باشیم و
ادامه داد :در این صورت هم سیســتم بانکی میتواند واحدها را
پشتیبانی کند تا نیاز به واردات کاهش یابد و شرکتهای فنی
مهندسی خود را تجهیز کنند تا بتوانیم صفر تا صد نیازهایمان
را در داخل کشور تامین کنیم ،البته خودکفایی به این معناست
که دانش انجام کار را داشته باشیم و آنقدر آسیب پذیر نباشیم که
مجبور باشیم یک فرایند کامل را وارد کنیم اما اگر از نظر اقتصادی
تولیدی برایمان مقرون به صرفه نباشد ،آن محصول را وارد کنیم.
اوبا اشاره به اینکه امضای تفاهم نامه با موسسات وابسته به دولت
که از شرکتهای دانش بنیان و بومیسازی حمایتهای مادی
و معنوی میکنند را نیز یکی از برنامههای حاشیهای نمایشگاه
عنوان کرد و گفت :عالوه بر تفاهم نامههایی که امضا میشود،
صندوقها پشتیبانی میکنند که فوالدسازان بتوانند از خدمات
شرکتهااستفادهکنند.رئیسجشنوارهملیفوالدایران،تجلیلاز
بزرگان فوالد و چهرههایی که نقش کلیدی در توسعه فوالد کشور
داشتند همچنین رونمایی از بسته نرم افزاری است که اطالعات
جامع و کامل شرکتهای فنی مهندسی را در سامانه وارد میکند
را از دیگر برنامههای جشنواره معرفی کرد و یادآور شد :با استفاده
از این سامانه فوالدسازان میتوانند نیازهای خود را اعالم کنند و
این ارتباط بین آنها برقرار میشود و اگر قطعهای هنوز بومیسازی
نشده وارد میکنند و تولیدکنندگان میتوانند نیازها را شناسایی
وتولیدکنند
نیمیازفوالدکشوردرفوالدمبارکهتولیدمیشود
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره به پیشینه تاریخی درخشان
علمی و فرهنگی ملت ایران خاطر نشــان کــرد :ملت ایران در
طول تاریخ با شخصیتهای علمی و فرهنگی که در عرصه جهان
میدرخشند حرفی برای گفتن داشــته و امروز هم با توجه به
درخشش جوانان و اندیشمندان ایرانی در المپیادها ومسابقات
جهانی این ظزفیت وجود دارد ومی توانیم درتولید علم و فناوری
سهمی برای ملت ایران قائل باشیم.
حمیدرضا عظیمیان با بیان این که ما در وسط میدان مبارزه با
استکبارهستیم و با تحریمهای ظالمانه مواجه شده ایم ،اظهار
داشت :یا باید تسلیم شویم و تولیدمان به لحاظ کمیت و کیفیت
پایین بیاید و یا باید تالش کنیم و تولیدمان را ادامه دهیم که البته

شرایط کشورایجاب میکند واین انتظار از ما هست و مردم هم
این مطالبه را دارند که تالش کنیم و به سمت فعالیتهای علمی
و کارهای فناورانه برویم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه همکاری وبستن قرارداد بلند
مدت با شرکتهای دانش بنیان و بهره مندی از دستاوردهای
آنها در این مجتمع صنعتی را مهم وراه گشا دانست وگفت:
برون ســپاری و بومیسازی همیشــه در فوالد مبارکه بوده
اســت ولی االن تنها تفاوتی که پیدا کرده شــتاب بیشتری
پیدا کرده اســت وی تصریح کرد :براســاس رویکرد جدید
مبارکه پیشنهاداتی که برای تامین کاال و مواد مصرفی ارائه
میشود را معاونت فناوری شرکت بررسی کرده ،در ریسک
سرمایهگذاری مشارکت کرده ،تامین مالی میکند و اگر نهایی
شد قراردادهای چندین ساله منعقد میشود .عظیمیان گفت.:
نمایشگاه توانمندیهای صنایع فوالد کشور شاید چند روز
باشد اما این رویکرد در فوالد مبارکه همیشگی است و تعطیل
نخواهد شــد،وملزم به ادامه این کار هستیم وگرنه با مشکل
مواجه خواهیم شد.
وی با بیان این که فوالد مبارکه به تنهایی نیمی از فوالد کشور را
تولید میکند قرار دادهای بلند مدت با شرکتهای دانش بنیان را
رویکرد حمایتی فوالد مبارکه از ظرفیتهای بخش علمی کشور
دانست و اظهار کرد :دیگر از نمایش گذشتهایم و در وسط میدان
فعالیت هستیم این کار را در داخل مجموعه ساماندهی کرده
ایم ،نرم افزار آماده شده ،کارکنان تجهیز شده و آمادگی کامل
داریم این دانش فنی محفوظ است در شرکت و بسته به نوع کاال
قراردادهای بلندمدت میبندیم تا خیال شرکتهای دانش بنیان
هم راحت باشد.
فوالدگر :ارزش آفرینی فوالد به تکمیل زنجیره
رئیس کمیسیون حمایت از توسعه ملی مجلس شورای اسالمی
نیزفوالدکشوررایکصنعتپیشگاممعرفیکردوگفت:هرچند
هنوز استراتژی و سند توسعه در بخش صنعت و معدن نداریم
اما معتقدیم فوالد میتواند در توسعه کشور نقش آفرین باشد.
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به مزیتهای نسبی این صنعت ،ادامه
داد :در گذشته یک درصد جمعیت دنیا و یک درصد تولید فوالد

روزنامه اقتصاد سرآمد تلفنی
آگهی می پذیرد
ارسال آگهی های شما در صفحات مورد نظرتان
سازمان آگهی های روزنامه اقتصاد سرآمد
شماره تماس021-66734687 :

ضرورت حضور پررنگ شرکت ملی حفاری در
بازارهای خارجی

جهان را داشتیم اما اکنون یک و شش دهم تولید فوالد را با یک
درصد جمعیت دنیا را داریم که این پیشرفت بعداز سالها قابل
توجه است .او با تاکید بر فاصله وضع موجود با مطلوب در صنعت
فوالدکشور،گفت:ارزشآفرینیفوالدبهتکمیلزنجیرهاستاگر
استراتژی فوالد داشتیم این مشکل را نداشتیم ،به همین دلیل
بومیسازی و حمایت از تولید داخل که عنوان این همایش است
ازاهمیتزیادیبرخورداربودوبایدرویاینموضوعتاکیدکنیمتا
بتوانیمسهمبیشتریدراینزمینهداشتهباشیم.نمایندهاصفهان
درمجلسشورایاسالمی،استفادهازفناوریهاینو،ظرفیتهای
دانشگاهیونیرویانسانیهمچنیناجرایقوانینیکهاینسالها
تصویبشدهازجملهقانونرفعموانعتولیدراگامیبرایپیشرفت
صنعت فوالد معرفی کرد و افزود :موضوع تحریمها و مسائل ارزی
و حمایت از صادرات هم باالخره به یک ثبات نسبی رسیدهایم و
نمایندگاننیزآمادهاندکهپیشنهاداتونظراتجدیدبرایقوانین
و نظارتها را بررسی کنند.
الیاسیازهدف تفاهمنامهبافوالدمبارکهاصفهانخبرداد
مهدی الیاسی معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه این جشنواره گفت:
حوزه فوالد یکی از صنایع پیشروی کشور بوده و بخش مهمی از
 DDPما را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد :با تالشهایی که در چند سال گذشته انجامشده
شرکتهای دانشبنیان ،اســتارت آپ ها و شرکتهای نوپا به
کمک اقتصادهای بزرگ میآیند .به همین جهت امسال و سال
آینده یکی از سیاستهای ما استفاده از مشارکتهای جدی بین
بخشهای دانشبنیان و صنعت فوالد است.
الیاســی تصریح کرد :در تفاهمنامه با فوالد مبارکه اصفهان ما
ســه هدف را دنبال میکنیم .اولین هدف ما فن بــازار و ایجاد
شبکه شرکتهای دانشبنیان حول صنایع فوالد است .در این
نمایشگاه فوالد نیز تعداد زیادی از شرکتهای نوپا و مخترعین
حاضرهستند.
وی افزود :در شرایط فعلی کشــور که امکان تأمین بینالمللی
نیازهای این صنعت محدودشده اساساً یکی از محورهای اصلی
این نمایشگاه اســتفاده از توان این دانشبنیانها برای تأمین
نیازهای صنعت فوالد است.
معاونتسیاستگذاریوارزیابیراهبردیمعاونتعلمیوفناوری
ریاست جمهوری افزود :هدف دوم ،شکلگیری استارت آپ ها
حول صنعت فوالد است .بهزودی در اصفهان کارخانه نوآوری
مشترک با صنایع فوالد افتتاح خواهد شد و بر اساس تقاضایی که
وجود دارد این شرکتها از پایه برای صنعت فوالد کار میکنند.
وی در مورد میزان تأثیر عملکرد اســتارت آپ ها در صنعت
فوالد گفت :ما هم در زنجیره محصول میتوانیم بهوســیله
شــرکتهای دانشبنیان نوآوری داشته باشیم .شرکتهای
دانشبنیان در دنیا نقش نوآوری باز را بازی میکنند .یعنی
هزینههایی که شرکتهای بزرگ باید انجام دهند مثل شرکت
فوالد تا بتواننــد ایدههای  R&Dرا به محصول برســانند
دانشبنیانها این کار را خودانگیخته انجام میدهند.
الیاسی تأکید کرد :شرکتهای دانشبنیان در حال حاضر نمونه
اولیه و فروش دارند و کافی است شرکتهای بزرگ اینها را کشف
و روی آنها سرمایهگذاری کنند تا قدرت مالی ،قدرت تولید و
قدرت بازار به وجود آید.

وی افزود :شرکتهای دانشبنیان میتوانند سبد محصول این
شرکتها را متنوع کنند .در حال حاضر موضوع زنجیره تأمین
ازجمله ماشینآالت ،DDPA ،و مواد اولیه بسیار مهم است.
تجربه ما در صنایع دیگر مثل الستیک تجربه خوبی بود.
معاونتسیاستگذاریوارزیابیراهبردیمعاونتعلمیوفناوری
ریاست جمهوری خاطرنشان کرد :در بند سوم تفاهمنامه با فوالد
مبارکه ما ایجاد نهاد بی سی نهاد اختصاصی صنعت فوالد را در
دستور کارداریم تا فوالد بتواند بخشی از هزینههای  R&Dرا از
طریق سرمایهگذاری روی شرکتهای نوپا و دانشبنیان انجام
دهد که این سرعت توسعه محصول و سرعت رفع گلوگاههای
فنی را افزایش میدهد..

مدیرعاملشرکت
ملی حفاری ایــران با بیان
اینکه این شرکت به عنوان
یک ســرمایه و برند ملی در
صنعت نفت جایگاه ویژهای
دارد ،بــر ضــرورت حضور
پررنگ شرکت ملی حفاری
در بازارهای خارجی تاکید
کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،سیدعبداهلل موسوی در بازدید از طرح
مرکزیت صنعتی شــرکت ملی حفاری در منطقه سدین گفت:
شرکت ملی حفاری در چهار دهه گذشته نقشی اساسی در حفر
چاههای نفت و گاز و خدمات جانبی در ســطح شرکتهای زیر
مجموعه شرکت ملی نفت ایران داشته و سرمایهگذاری کالنی برای
ایجاد زیرساختها ،تامین ناوگان حفاری ،تجهیزات خدمات فنی،
فضاهای کارگاهی و انبارهای پشتیبانی کرده است که این سرمایهها
باید حفظ و به نحو مطلوب از آن استفاده شود.
وی با تاکید بر تقویت و توســعه فعالیتهای شرکت ملی حفاری
در بخشهای عملیاتی و پشتیبانی و با رعایت الزامهای اچاسیی
از ســوی مجموعه کارکنان ،گفت :این شرکت سرمایه و امکانات
وسیعی از نظر منابع انسانی در اختیار دارد که باید به نحو مطلوب از
آن بهرهبرداری شود.
موسوی انسجام و همدلی مجموعه ســازمان برای چابکسازی و
افزایش بازدهی کار و متراژ حفاری را با اهمیت دانست و اظهار کرد:
انسجام انضباطی و رعایت ضوابط و مقررات عملیاتی ،اجرایی و مالی
وبهینهسازیهزینههادربخشهایمختلفمیتواندفرصترابرای
توجه بیشتر به مسائل رفاهی و ایجاد انگیزه کارکنان مهیا سازد و این
موضوع در توسعه پایدار شرکت تاثیرگذار است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران ،شاخص زمان ،کیفیتنگری
همسو با کمیت کار و در نظر گرفتن صرفه و صالح در برنامهریزیها
را از عناصر مهم در افزایش توان رقابتی این شرکت توصیف کرد و
گفت:شرکتملیحفاریایرانبابرخورداریاز ۷۲دستگاهحفاریو
تجهیزاتروزآمددربارهارائهخدماتجانبیبایدافزونبرپاسخگویی
به نیازهای صنعت نفت کشــور ،در عرصه بازارهای خارجی نیز
حضوری پررنگ داشته باشد.

ایرانول در اکثر شاخص ها رشد خوبی داشته
است

مدیرعامل شســتا درآبادان ضمن تقدیــر از عملکرد
مدیریت شرکت نفت ایرانول گفت :ایرانول طی سالهای اخیر در اکثر
شاخص ها رشد خوبی داشته است.
به گزارش فراسو ،دکتر رضوانی فر در شورای مسوولین پاالیشگاه
روغن سازی آبادان که با حضور مهندس مخدومی مدیرعامل تاپیکو
برگزار شد  ،گفت :روند رشد ایرانول در اکثر شاخص ها خوب است و
باید با جدیت ادامه یابد .
وی ضمن تقدیر از مدیریت مهندس اسحاقی مدیرعامل ایرانول که
توسعه همه جانبه ای را در این شرکت انجام داده است ،گفت :شرط
بقایهرشرکتیداشتنطرحهایتوسعهایمیباشدومطمئنااین
شرایط سخت فعلی نیز خواهد گذشت و شرکت هایی که طرح های
توسعه ای اجرا کنند در آینده موفق تر خواهند بود.
دکتر رضوانی فر بر توجه ویژه به طرح های توســعه ای ، HSE ،
توســعه همه جانبه منابع انســانی و پیگیری جدی پرونده های
حقوقی تاکید کرد و خواستار استفاده از روش های نوین در بازاریابی
محصوالت شد .
وی کاهش خام فروشــی روغن پایه در ایرانول بــا هدف افزایش
محصول نهایی و سود در سالهای اخیر را استراتژی درست و مناسبی
دانست و گفت :افزایش ســهم بازار و افزایش  ۶۰درصدی فروش
ریالی ایرانول در ۹ماهه امسال نسبت به سال قبل نشان از استراتژی
مناسب این شرکت است و باید در جهت تداوم این روند گام برداشت.
درایندیدارمهندسعیسیاسحاقیمدیرعاملشرکتنفتایرانول
نیز گزارشی از عملکرد شرکت نفت ایرانول طی پنج سال اخیر ارائه
داد و گفت :خوشبختانه با تدوین استراتژی ۱۴۰۴ایرانول در نه ماهه
سالجاری بیش از ۴۰درصد نسبت به سال قبل روغن موتور فروخته
است و این عامل باعث افزایش  ۶۰درصدی سود شرکت نسبت به
سال گذشته شده است.
وی تاکید کرد :طی پنج سال اخیر با برنامه ریزی انجام شده رکورد
تولید ،فروش ،صادرات  ،ســود و فروش محصول نهایــی را از اول
تاسیس ایرانول تاکنون شکسته ایم .
گفتنی است؛ دکتر رضوانی فرمدیرعامل شستا و مهندس مخدومی
مدیرعامل تاپیکو امروز(۱۹دیماه  )۹۷از پاالیشــگاه روغن سازی
آبادان و مجتمع صنعتی بریم که پس از  ۳۶سال تولید روغن موتور
درآنجا انجام شد ،بازدید کردند.

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پل گوزولوی قره داغ شهرستان میاندوآب را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت
ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ
انتشار مناقصه در سامانه  1397/10/18می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت  19تاریخ 1397/10/25
مهلت زمانی ارائه مدارک  :ساعت  19مورخه 1397/11/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس  :ارومیه بلوار والفجر  2نرسیده به فلکه میثم ساختمان شماره  2اداره کل راه و شهرسازی تلفن 33379423-28
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934
تلفن ثبت نام  88969737 :و 85193768

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

