سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مروری بر عملکرد ایدرو به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
شهریور ۱۴۰۱-۱۴۰۰
اجرایپروژههایتوسعهصنعتیدر مناطقمحرومو کمتر برخوردار

28

�رو�هژ
پ

۴۳۷

ݠه ز� ݣ ݣمار ݣ ی�ل ی�ارد ݣر ی� ݣاݣل

تولیدبیواتانولسوختیو کنجالهتخمیری
از ذرتوضایعاتغالتدر استان کرمانشاه
و برنامهریزی برای بهرهبرداری تا پایان سال 1401

تولید بیواتانول
سوختی و کنجاله
تخمیری در استان
کهگیلویه و بویر
احمد

ز ن� ݐ
ݠه� ݣ ݣ ݣار ݣݡڡر

ݒ
ݣی ݣݣݡسدݣ ݤه
ط ݣر ݣݣح ݣݫ ݓݭٮݠهره ݫ ݓٮردݣݣارݣ ݣ ݣ

۵

پیشبرد پروژه توسعه فاز 14
میدان گازی پارس جنوبی

92.21

ݣصدݭىݣ ݫ ݫ ݫݭݔ� ݣ�فشرݣݠٮݑ
د ݣرݣ ݣ ݫٮݣ ݕ

مبلغ کل پروژه  5.5میلیارد دالر و اشتغال ماهیانه  ۶هزار نفر
تکمیــل و راهاندازی اولین ردیف گازی
(بخش خشــکی) در دولت سیزدهم

انجام داخلی سازی کاالهای خاص برای توسعه
فاز  ۱۴پارس جنوبی به ارزش  ۱۷۴میلیون دالر

تولیداتصنعتیشرکتهایتحتپوشش در دولتسیزدهم
ثبت باالترین
رکورد تولید

ثبت باالترین
رکورد تولید

در دولت
سیزدهم

تولید حدود  ۳۳هزار تن انواع لوله در
شرکت لوله گستر اسفراین در استان
خراسان شمالی

در دولت
سیزدهم
تولید  ۴۷۱،۴۰۰دستگاه
انواع خودرو توسط گروه
ایران خودرو

تولید بیش از  ۸۳هزار تن انواع مقاطع و
قطعات فوالدی آلیاژی در مجتمع صنعتی
اسفراین در استان خراسان شمالی

تولید بیش از  ۵هزار  تن انواع قطعات
ریختهگری وآهنگری درشرکت ریختهگری
ماشینسازی تبریز دراستان آذربایجان شرقی

تولید بیش از  ۳هزار تن انواع نخ و چاپ و تکمیل
 ۷۲۰هزار متر پارچه در شــرکت گسترش صنایع
بلوچ در استان سیستان و بلوچستان

تولید  ۳۹۶،۱۵۱دستگاه
انواع خودرو توسط
گروه سایپا

تولید هزار و  ۲۲۰دستگاه (همگن با ماشین
تراش  1.5متری) شرکت ماشینسازی
تبریز دراستان آذربایجان شرقی

ایجادمناطقویژهاقتصادیوشهرکتحقیقاتی
منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ( 2000هکتار)

۱

۲
توسعه محصول و افزایش ظرفیت انواع

واحد تکثیر الرو میگو و پرورش (بچه

کنســرو ماهی تن در استان سیستان و

میگو) در استان هرمزگان

بلوچستان

ظرفیت ۵۰ :میلیون قطعه-ساالنه

سرمایهگذاری ۳۵۰ :میلیارد لایر

سرمایهگذاری ۶۰ :میلیارد لایر

اشتغالزایی ۳۱۵ :نفر

اشتغالزایی ۲۰ :نفر

راهاندازی دورههای  
 IMBAصنعتی در
حوزههای مدیریت

برگزاری اولین دوره
پسادکتری مدیریت
صنایع کوچک و
متوسط

معدن و صنایع معدنی ،خودرو،
قطعهسازی ،صنعت شوینده،
صنعت دارو و..

راهاندازی مرکز
توسعه اشتغال
دانش آموختگان

راهبری و نظارت بر
عملکرد شرکتهای
تابعه

عنوان دوره آموزش
مجازی در ماه)

۲۴۸
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برگزاری یــک میلیون و
  741هزار  نفر ســاعت
دوره آموزشــی از طریق
سازمان مدیریت صنعتی
در سال1400؛
برگــزاری همایشها و
کنفرانسهایبینالمللیاز
جملههفدهمینکنفرانس
بینالمللی توسعه منابع
انسانی،ششمینکنفرانس
مدیریت صنعتی ،بیست
و سومین همایش عرصه
یادگیری مدیران منابع
انسانی و همایش تعالی
سازمانی.

استقرار سامانه
هدایت شغلی و
توسعه اشتغال

اجرایپروژههایصنایعنوین
طرح حمایت از رسوخ فناور یهای ایجادشده توسط شرکتهای دانشبنیان
معرفی شــرکتها برای اســتفاده از تســهیالت به صنــدوق نوآوری

و شــکوفایی ( ۷۵مــورد بههمرســانی در دولــت ســیزدهم)

زمینه سازی برای ایجاد هاب پیاده سازی
فناور یهای انقالب صنعتی چهارم در بخش صنعت

طرح تولید فیلترهای صنعتی تصفیه آب
پیشرفت  65درصدی طرح تولید فیلترهای صنعتی تصفیه
آب در استان ایالم ،با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی

برگزاری  1400نفر ســاعت دورههای آموزشی با عنوان

و برنامهریزی برای بهرهبرداری تا پایان سال 1401

پیشگامان/سفیران صنعت  ۰.۴در بخش صنعت.

۶
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برگزاری اولین دوره
پیشگامان انقالب
صنعتی چهارم

سازمان مدیریت
صنعتی

راهاندازی مدیریت
مرکز آموزشهای
مجازی (برگزاری 400

۲

۲۵

اجرایپروژههایصنایعحملو نقل-صنعتدریایی
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ً
جمعا به ارزش قراردادی  1میلیون و  63هزار دالر و  31هزار و  967میلیارد ریال؛
ساخت و نصب سکوی میدان نفتی هندیجان

۴

۳

تکمیل زیرساختهای
اصلی فاز یک
منطقه شامل شبکه
آبرسانی،گازرسانی،
بر قرسانی و  ...به
مساحت  250هکتار

آغاز بهکار گمرک
جمهوری اسالمی
در منطقه و صدور
مجوز فعالیت از سوی
شورای عالی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی

واگذاری  ۲۶هکتار
طی  ۲۰قرارداد
به ارزش  ۹۸میلیارد
ریال در دولت
سیزدهم

بهرهبرداری از فاز اول
منطقه ویژه اقتصادی
در تاریخ  12فروردین
1400

واگذاری  ۱.۵هکتار
طی  ۲قرارداد
به ارزش  ۲۳میلیارد
ریال در دولت
سیزدهم

 ۵طرح با حجم سرمایهگذاری هزار و ۶۹۶میلیارد ریال و اشتغالزایی  ۱۰۷نفر
در مرحله صدور مصوبه و یا در مراحل نهایی صدور مصوبه

حضور در حوزه نفت ،گاز و انرژی با انجام پروژههای توســعه میدان نفتی فروزان ،تحویل سکوی دریایی فاز  14پارس جنوبی،

۲

۲

اشتغالزایی ۱۳۱ :نفر

پیشبرد ساخت  6فروند انواع شناورهای فلزی شامل لندینگ کرافت کاتاماران ،آمبوالنس دریایی ،بارج مسطح با ظرفیت  5000تن ؛

۱

منطقه ویژه اقتصادی جهرم ( 341هکتار)

اشتغالزایی ۶۷۹ :نفر

تولید کاغذ از
کربنات کلسیم در
استان فارس

اجرایپروژههایبزرگصنایعنفت ،گاز و پتروشیمی

سرمایهگذاری :هزار و  ۴۹۵میلیارد ریال

 ۲۵طرح با حجم سرمایهگذاری  ۴هزار و  ۶۹۵میلیارد ریال در مرحله آغاز پذیرش بانک

پیگیری اجرای پروژههای

۷

ݡط ݣرݣݣح ݣ ݣݣدر ݣم ݣرݣحله ݣاݣ�جرا

سرمایهگذاری ۲ :هزار و  ۹۱۰میلیارد ریال
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تولید تایر سواری در
ن لرستان با مشارکت
استا 
حدا کثری بخش
خصوصی

تولید تایر سنگین
در استان سیستان و
بلوچستان

۱۴

۱۲
۸۷

پیشبرد 28پروژه سرمایهگذاری به مبلغ سرمایهگذاری
 437هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی  12هزار نفر در
مناطق محروم و کمتر برخوردار
پیشبرد عملیات اجرایی طرح

طرحتوسعهصنایعصادراتگرادر سواحلجاسکتا گواتر

اعتبارات تخصیص یافته برای پرداخت یارانه سود تسهیالت (تا کنون) :هزار و  ۴۳۵میلیارد ریال

۱
اخذ مجوز احداث بندر
خشک در منطقه ویژه
اقتصادی جهرم

تکمیل عملیات
گازرسانی به شهرک،
احداث ایستگاه تقلیل
فشار گاز TBS

انجام تعمیرات شــناورهای متوسط و کوچک بالغ بر  65فروند انواع کشــتیهای تجاری ،خدماتی و گردشگری در سایزهای

متوسط و کوچک در سال .1400

17.5

توسعهوتعمیقساختداخل

شهرک تحقیقاتی کاوش ( 100هکتار)
۲

انجام تعمیرات  2دکل عظیم حفاری و  16فروند شناورهای پهنپیکر اقیانوسپیما ؛

۱
آمادهسازی  85قطعه
زمین برای واگذاری به
شرکتهای دانشبنیان و
برنامهریزی برای ساخت
اکوسیستم نوآوری و
فناوری

۱

برگزاری پنجمین میز تخصصی خودرو برای داخلیســازی  34قطعه به ارزش قراردادی
17هــزار و   580میلیارد ریال در قالب  25پروژه با تحقــق تولید انبوه  18پروژه و کاهش
ارزبری معادل بیش از   37میلیون یورو برای یک سال تولید در مهرماه 1400

۴
تست توربین گازی 4
مگاواتی بومیسازی
شده با سرمایهگذار ی
ایدرو توسط شرکت
ن ماشین
توربی 
خاورمیانه

ݠه ز� ݣ ݣ ݣم ݣار ݣىݫݔل
ݡىارد یر�ال
ݔ

۳

۲

تولید نمونه چرخ قطار
با استاندارد جدید به
تعداد 2هزار و  100محور
و دریافت تأییدیه از
شرکت راهآهن جمهوری
اسالمی ایران

اجرای طرح تولید بیواتانول سوختی از
غالت در استان کرمانشاه با تکیه بر توان
سازندگان داخلی به میزان بیش از  62درصد
شامل ساخت آسیابها ،مبدلهای حرارتی
صفحهای ،سیلو ،برج تقطیر و ملحقات آن،
واحد خشککن ،همز نها و...

