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آهنربایسرمایه
انعقاد ۲۴ تفاهم نامه و هفت قرارداد خارجی 
در دوره پس از اجرای برجام شاید تنها بخشی از 
فرصت هایی باشد که سازمان گسترش و نوسازی 
صنای��ع ایران )ایدرو( برای اقتص��اد ایران فراهم 
کرده اس��ت. قرارداد با ش��رکت های ترنس مش 
هلدینگ روس��یه در حوزه تولید واگن، آلس��توم 
فرانس��ه در حوزه ریلی، پان��چ بلژیک در حوزه 
گیربکس اتوماتیک خودرو، رنو فرانسه در حوزه 
تولی��د خودروهای س��واری، آنس��الدو ایتالیا در 
حوزه توربین گازی، کشتی سازی دوو کره جنوبی 
در حوزه کشتی س��ازی و مگین فرانسه در حوزه 
بیواتانول س��وختی، هفت قراردادی هس��تند که 
ایدرو در آس��تانه ۵۰ س��الگی تاس��یس خود در 
انعقاد آن نقش داش��ته اس��ت. اما این نهاد با نیم 
قرن سابقه چه همکاری های خارجی دارد و چه 

پروژه هایی را در داخل کشور دنبال می کند؟
همکاریهایخارجی

»صنعت خ��ودرو و قطعه س��ازی«، »صنعت 
هوای��ی«، »صنع��ت دریای��ی«، »صنع��ت ریلی«، 
»صنعت ف��والد« و »نفت، گاز و انرژی« از جمله 
حوزه هایی هستند که ایدرو در آن مشارکت های 
بین المللی داش��ته یا در برنام��ه دارد. در اینجا به 

بخشی از این مشارکت ها اشاره می شود.
و خ��ودرو ح��وزه در مش��ارکت -۱

قطعهسازی
تولیدگیربک��ساتوماتیکخ��ودرو:نظر 
به اینک��ه گیربکس CVT ش��رکت پانچ بلژیک 
همزم��ان قابلی��ت نص��ب و اس��تفاده ب��ر روی 
خودروهای سایپا و ایران خودرو را دارد، بنابراین 
ش��رکت جدیدی با مش��ارکت ایدرو و ش��رکت 
پانچ بلژیک و نماینده انحصاری شرکت پانچ در 
خاورمیانه در ایران تش��کیل ش��د که سهم ایدرو 
۲۰ درصد، س��هم شرکت پانچ بلژیک ۴۰ درصد 
و سهم نماینده انحصاری شرکت پانچ ۴۰ درصد 
است. هدف، س��رمایه گذاری برای تولید ساالنه 
۱۵۸ ه��زار دس��تگاه گیربک��س اتوماتیک از نوع 

CVT تحت لیسانس شرکت پانچ است.
همکاریمشترکایدروورنوبرایتوسعه
صنعتخودروکش��ور)RIJV(: ش��رکت رنو 
ضمن سرمایه گذاری مستقیم برای تولید سه نوع 
از به روزتری��ن محصوالت خ��ود در ایران، مرکز 
تحقیق و توسعه برای فعالیت در شبکه بین المللی 
رنو را نیز در ایران تاسیس می کند. از ویژگی های 
ای��ن پروژه می ت��وان به ص��ادرات ۳۰ درصد از 
محصوالت تولیدی با مس��وولیت ش��رکت رنو، 
ایج��اد هاب تحقیق و توس��عه منطقه در ایران و 
اتصال به ش��بکه جهانی رنو اش��اره کرد. قرارداد 
مربوط به مش��ارکت این طرح با مش��ارکت ۲۰ 
درصد ایدرو، ۲۰ درصد ش��رکت نگین خودرو و 

۶۰ درصد رنو در ۱۶ مرداد ۹۶ منعقد شد.
♦ هم��کاری با ش��رکت س��گوال فرانس��ه 
در زمین��ه پلت ف��ورم مش��ترک ق��وای محرک��ه 
 LGI خودروهای تجاری، همکاری با ش��رکت
ک��ره جنوبی برای تولید خ��ودرو برقی در ایران، 
همکاری با ZF آلمان در جهت س��رمایه گذاری 
در حوزه سیستم های اصلی خودرو هم از جمله 

همکاری های دیگر ایدرو است.
ای��درو با ش��رکت ال جی آی برای توس��عه 
خودروهای برقی و هیبریدی، مجموعه های برقی 
اصلی مانند باتری و نیز توسعه ایستگاه های شارژ 
در سطح شهر، وارد مذاکره شده و توافق حاصل 
شده است. پیگیری تولید اتوبوس برقی از طریق 
مش��ارکت ایران خودرو دیزل با شرکت مدکام در 

دست اقدام است.
♦ هم��کاری با IFPEN فرانس��ه در زمینه 
پروژه های زیس��ت محیطی و صرفه جویی انرژی 
صنای��ع خودرو و همکاری با س��ازمان توس��عه 
تجارت خارجی ژاپن )جترو( برای ارتقای توان 
فنی و کیفی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور 

نیز در دست اقدام است.
۲-مشارکتدرحوزهریلی

پروژه ه��ای  اج��رای  ب��رای  هم��کاری   ♦
زیرساختی ریلی و تولید انواع واگن، لوکوموتیو، 
قطعات و مش��اوره با رویکرد انتقال تکنولوژی، 

افزایش عمق ساخت داخل و تامین منابع مالی در 
حوزه ریلی مدنظر قرار گرفته و تفاهم نامه هایی با 
شرکت Alstom فرانسه و ترنس مش هلدینگ 

روسیه منعقد شده است.
تامیندوهزاردس��تگاهواگ��نموردنیاز
ش��هرهایکشور: بر اس��اس قرارداد منعقد شده 
بین سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های وزارت 
کشور و ایدرو عالوه بر داخلی سازی واگن ها به 
میزان حداقل ۵۵ درصد، امکان اس��تفاده حداکثر 
از توان س��ازندگان واگن در داخل کشور فراهم 
خواهد شد. حجم س��رمایه گذاری این پروژه دو 

میلیارد یورو برآورد شده است.
مش��ارکت با ترنس مش هلدینگ روس��یه با 
هدف استفاده از ظرفیت شرکت های واگن سازی 
داخلی به ویژه ش��رکت بزرگ واگن پارس انجام 
ش��ده و ای��درو حمایت از به نتیجه رس��یدن این 
س��رمایه گذاری را که حاصل انتقال سهام شرکت 
واگن پارس به ش��رکت مش��ترک ایرانی-روسی 
 و مالکیت بخش��ی از سهام ش��رکت نوین است 
در دس��تور کار خ��ود ق��رار داد. تامی��ن مال��ی 
)فاینانس( و س��اخت داخل کردن حداقل ۳۰ تا 
۵۵ درصد از قطعات واگن در کشور از مهم ترین 

نکات مورد مذاکره است.
مش��ارکت با آلس��توم فرانس��ه، که با اعالم 
آمادگی این ش��رکت برای س��اخت بخش��ی از 
نی��از فعلی واگن برای ش��هرهای بزرگ از طریق 
مش��ارکت با ایدرو و همچنی��ن یکی از خطوط 
واگن ساز نیمه فعال در کشور )شرکت ایریکو( و 

ایجاد شرکت مشترک، عملیاتی شد.
 TUV همکاری مشترک با ♦
بازرس��ی های  در  آلم��ان   SUD
فنی و ممیزی صنایع در راس��تای 
به��ره وری در حوزه های  افزایش 
حمل ونقل و ان��رژی نیز از دیگر 
اقدام��ات ایدرو بوده اس��ت. در 
ای��ن مورد تفاهم نامه ای مش��ترک 
با این ش��رکت برای بهره گیری از 
توانمندی هایش در حوزه بازرسی 
در طرح تامین دو هزار دس��تگاه 

واگن امضا شده است.
۳-هم��کاریدرح��وزه

انرژی
فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی 
توس��ط کنسر س��یومی به رهبری 
ای��درو و با ارزش ۱۱۱ /۴ میلیارد 
دالر و با هدف تولید روزانه حدود 
۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین 
برای انتقال به شبکه سراسری گاز 
در تاریخ ۲۷ /۱ /۱۳۹۶ با حضور 
ریاست محترم جمهور افتتاح شد.

ب��ا  پارس جنوب��ی   ۱۴ ف��از 
ش��امل  کنسرس��یومی  تش��کیل 

ایدرو و ش��رکت های مدیریت طرح های صنعتی 
ای��ران، مدیریت پروژه ه��ای نیروگاه��ی ایران، 
ماشین س��ازی اراک، پایندان، ش��رکت مهندسی 
و س��اخت تاسیس��ات دریای��ی ای��ران، مجتمع 
کشتی س��ازی و صنایع فراساحل ایران و شرکت 
ملی حفاری ایران به مبلغ ۲۴۹ /۵ میلیارد دالر با 
پیش��رفت ۲۹ /۶۸ درصد تا پایان سال ۱۳۹۵ در 

حال اجراست.
اکتش��اف و تولید )E&P( که در راس��تای 
مصوب��ه هیات محترم وزیران و فراخوان وزارت 
نفت و ارزیابی انجام ش��ده، این سازمان با سابقه 
درخش��ان در اج��رای پروژه های ب��زرگ و ملی 
در ح��وزه پ��ارس جنوبی نظیر تکمی��ل فاز ۱ و 
فازه��ای ۶، ۷ و ۸ و فازه��ای ۱۷ و ۱۸ پ��ارس 
جنوبی و همچنین پروژه در دست اجرای فاز ۱۴ 
پارس جنوبی به عنوان ش��رکت ایرانی صاحب 
صالحیت اعالم شد و موافقت شرکت ملی نفت 
ایران برای واگذاری یک میدان برای اکتش��اف و 
تولید به ظرفیت ۴۰ هزار بش��که در روز دریافت 
ش��د. در ای��ن راس��تا توافق��ات اولیه ب��ا برخی 
ش��رکت های بین المللی عالقه مند به مش��ارکت 
انجام ش��ده، طرح توس��عه و انتقال فناوری های 
نوین اکتش��اف، تولید و س��ازماندهی و ساختار 

شرکت ها مطالعه شده است.
احداث مجتم��ع تولید GTO+ )تبدیل گاز 
طبیع��ی به الفین ه��ا و محصوالت پایین دس��تی( 
که با حجم س��رمایه گذاری ۳ /۱ میلیارد دالر در 
منطقه ویژه اقتصادی ماهش��هر ب��ه منظور تولید 
محصوالت نهایی اتوکسیالت پلی ال و پروپیلن 

گالیکل مطالعه و طرح تجاری آن نهایی شد.
اتم��اموآغ��ازبهرهب��رداریازکارخانه
تولیدکنندهشیرآالتکنترلینفتوگاز: پس از 
انجام مطالعات امکان سنجی و حصول اطمینان از 
توجیه فنی و اقتصادی طرح، شرکتی با نام گروه 
توسعه شیرآالت صنعتی نیک گستر با ترکیب سهام 
 ایدرو ۱۹ درصد، ش��رکت گل��دن گروپ آلمان 
۴۶ درص��د و ش��رکت جیواگ��روپ ایتالی��ا ۳۵ 
درص��د در خردادماه ۱۳۹۵ به ثبت رس��ید. پس 
از ثب��ت ش��رکت و اختصاص زمین در ش��هرک 
صنعتی ش��مس آباد و خریداری و حمل و نصب 
ماش��ین آالت و تجهی��زات م��ورد نی��از، طرح با 
اش��تغال زایی  ریال،  ۴۱۰میلیارد  س��رمایه گذاری 
مس��تقیم ۵۰ نفر و ظرفیت اس��می ساالنه ۵۲۵۹ 
دس��تگاه در تاریخ ۱۶ /۶ /۱۳۹۵ با حضور وزیر 

محترم صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.
♦ هم��کاری در تولی��د و تامی��ن لوله های 
Casing و CRA چاه ه��ای نف��ت و گاز ب��ا 
از  نی��ز  فرانس��ه   VALLOUREC ش��رکت 
دیگ��ر همکاری ه��ای خارجی ایدرو اس��ت. در 
این م��ورد انتقال تکنول��وژی رزوه زنی لوله ها و 
تولی��دات دیگر در حال انجام اس��ت و اخیراً نیز 
چند س��فارش تولی��د لوله های CRA از س��وی 
شرکت های نفتی به شرکت لوله گستر اعالم شده که 

در حال پیگیری است.
♦ تولی��د توربی��ن گاز کالس F ب��ا ظرفیت  
 ANSALDO در ای��ران با ش��رکت MW۳۱۰
ایتالیا نیز از دیگر مش��ارکت های بین المللی ایدرو 

است.
♦ هم��کاری با ش��رکت های 
Siemens و Veolia در زمین��ه 
تامی��ن آب واحده��ای صنعتی از 
نی��ز مش��ارکت خارجی  پس��اب 
دیگری اس��ت که می ت��وان به آن 

اشاره کرد.
♦ همکاری دیگر با ش��رکت 
Wartsila در  زمینه ب�وم�ی سازی 
م�وتور ه�ای دیزل و همکاری در 
حوزه نیروگاهی و LNG اس��ت. 
در این مورد مقرر شده صادرات به 
کشورهای منطقه در طرح تجاری 
منظور ش��ود، برنامه بومی س��ازی 
اصالح شده و مرزبندی بین فازهای 
مختلف ش��فاف و ارائ��ه خدمات 
و خدمات  تعمی��رات  بهره برداری، 

پس از فروش افزوده شود.
۴-مش��ارکتدرصنعت

دریایی
دس��تیابی به رکورد در نصب 
و راه ان��دازی س��کوی نفت��ی در 
فازه��ای پارس جنوبی در س��ال 

۱۳۹۵ بوده است.

تکمیلوبهرهبرداریازطرححوضهای
خشککشتیسازیبندرعباسباظرفیتتعمیر
س��االنه۱۲۰هزارتنانواعکش��تیدرمنطقه
ویژهاقتصادیکشتیسازیخلیجفارس:طرح 
اح��داث حوض های خش��ک س��اخت و تعمیر 
ش��ناورهای دریایی، با هدف دستیابی به بخشی 
از بازاره��ای پررونق و س��ودآور این صنعت در 
عرص��ه بین الملل��ی و منطقه ای و ب��ا به کارگیری 
ت��وان و اس��تعداد متخصصان داخل��ی به منظور 
س��اخت و تعمیر کش��تی های ب��زرگ نفتکش و 
گازبر آغاز ش��د. کارگاه های صنعتی در فاز دوم 
ای��ن پروژه با حجم س��رمایه گذاری ۲۴۶ میلیون 
دالر اجرا خواهد شد. این طرح شامل دو حوض 
خش��ک برای تعمیرات و نوسازی و محصوالت 
طرح مشتمل بر ساخت و تعمیر انواع کشتی های 
نفتکش VLCC با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، ساخت 
 LNG Carrier و تعمی��ر ان��واع کش��تی های
ب��ا ظرفی��ت ۲۵۰ ه��زار مترمکعب، س��اخت و 
تعمی��ر انواع کش��تی های حم��ل کانتین��ر اندازه 
پاناماکس و س��اخت و تعمیر انواع کش��تی های 
فله بر در س��ایز پاناماکس اس��ت. سرمایه گذاری 
 ای��ن ط��رح ۴۵۰۰ میلی��ارد ری��ال بوده اس��ت 

)افتتاح در ۱۸ مرداد ۹۶(.
تحویلکش��تیکانتینرب��راقیانوسپیمای
ایران-کاشان،بهش��رکتکشتیرانیجمهوری

:۲۲۰۰TEUاسالمیایرانبهظرفیت
همکاری برای س��اخت و تعمیر کشتی های 
پهن پیکر در کشتی س��ازی ایزوایکو بندرعباس با 
مش��ارکت DSME کره جنوبی ص��ورت گرفته 
است. تفاهم نامه این همکاری امضا شده و ایجاد 
شرکت مش��ارکتی میان ایدرو، شرکت های ملی 
نفتکش ایران و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
مصوب شده است و مراحل ثبت شرکت در حال 

پیگیری است.
۵-مشارکتدرصنعتفوالد

مشارکتباش��رکتولورکفرانسهبرای
تولی��دلولهه��ایCasingوCRA: هدف از 
این ط��رح، انتق��ال تکنولوژی، راه ان��دازی خط 
لوله س��ازی CRA و رزوه زنی لول��ه از خانواده 

VAM در شرکت لوله گستر اسفراین است.
۶-مشارکتدرحوزهبالگردغیرنظامی
ب��ا توجه به نی��از مبرم بخش ه��ای مختلف 
کش��ور از جمل��ه ام��داد و نج��ات، هالل احمر، 
وزارت نف��ت و… ب��ه بالگرد و تاکید ریاس��ت 
محت��رم جمهور ب��ه ورود وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت به تولید مش��ترک بالگرد با همکاری 
ش��ریک معتبر خارجی، ای��درو، انجام این پروژه 
را ب��ر عهده گرفت و اقدام��ات مربوط به تدوین 
م��دل هم��کاری ایدرو-پنها، مذاکره با ش��رکت 
لئوناردو به عنوان یکی از ش��رکت های پیشگام در 
عرصه بین المللی در زمینه صنایع هوایی، دفاعی و 
امنیتی، مذاکره با ش��رکت ایرباس و شرکت راشن 
هلی کوپتر را تاکنون انج��ام داده و پروژه در حال 

پیشرفت است.
۷-مشارکتدرحوزهتوسعهصنعتی

امضای تفاهم نامه و قرارداد میان ایدرو، دفتر 
اقتصاد و صنای��ع ایالت باواریا آلمان، افتتاح دفاتر 
تج��اری صنعتی در مونیخ برای ایدرو و در تهران 
برای ایالت باواریا آلمان، برگزاری چندین کارگاه 
از سوی طرف آلمانی برای شرکت های ایرانی در 
ح��وزه صنعت ریلی، ایمنی و بهره وری و طراحی 
کشتی و انعقاد تفاهم نامه در موضوعات آموزشی 
و مفاهیم مدیریتی و برگزاری دوره های تخصصی 
در صنایع هدف ای��درو از جمله اقدامات در این 

حوزه بوده است.
طراح��ی و اجرای طرح پ��رورش ۵۰۰ مدیر 
در کالس جهان��ی، از آنجا که آموزش و توس��عه 
توان مدیریت کش��ور در ح��وزه صنعت، یکی از 
ماموریت ه��ای مه��م ایدرو اس��ت، فاز نخس��ت 

پرورش ۱۰۰ مدیر در حال اجراست.
فعالیت های آموزشی، مشاوره ای و ترویجی 
ش��امل همکاری با موسس��ات آموزش��ی مطرح 
جهان��ی ب��رای ارائ��ه دوره های آموزش��ی نوین، 
طراحی و راه ان��دازی دوره های کوتاه مدت جدید 

بین الملل اجرایی شد.

 آهنربایسرمایه

ایدرو چه فرصت هایی برای اقتصاد ایران خلق کرد؟


