خبر

امام صادق (ع):

طالبزاده :نقد جسورانه و سالم
از ويژگيهاي جشنواره عمار است

دبير جشنواره فيلم مردمي عمار گفت :نقد جسورانه و سالم از ويژگيهاي
جشنواره عمار است .به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري آنا ،نادر
طالبزاده در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران با بيان
اينکه جشنواره عمار پديدهاي است که بعد از  ۳۰سال در انقالب پديد آمد و
در واقع جهاد سازندگي انقالب است ،گفت :دعوت از جوانان براي توليد کارهاي
انقالبي در حوزه مستند ،سينمايي و انيميشن کار بزرگي بود که در جشنواره
عمار صورت گرفت.وي نقد را يکي از ويژگيهاي عمار توصيف و تأکيد کرد:
نقد جسورانه و سالم از مسائلي است که کمتر به آن پرداخته ميشود و يکي
از ويژگيهاي جشنواره عمار به شمار مي رود .طالبزاده با بيان اينکه عمار
جاي حمايت و کمک به انقالب است ،تصريح کرد :هر چه انقالب پيش ميرود
پديدههاي نو در آن پيش ميآيد که عمار از اين نمونههاست.

فرجي :جشنواره فيلم فجر مخاطب
يک سال سالنهاي سينما را بيمه ميکند

مدير امور سينماهاي سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر گفت :جشنواره
فيلم فجر مخاطب يک سال سالنهاي سينما را بيمه ميکند.محمدرضا
فرجي در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آخرين وضعيت سينماهايي که قرار
است در اين دوره از جشنواره فيلم فجر حضور داشته باشند ،گفت :تا امروز
نزديک به  ۵۵سالن سينما براي حضور در سي و هفتمين جشنواره فيلم
فجر اعالم آمادگي کرده اند .در اين ميان مي توان گفت اکثر پرديس هاي
سينمايي براي حضور در اين دوره از جشنواره اعالم آمادگي کردهاند،
همچنين تک سالن ها نيز عالقه خود براي حضور در جشنواره را بيان
کرده اند .وي تاکيد کرد  :اکثر متقاضيان چه پرديس هاي سينمايي و چه
تک سالن ها تاکيد کرده اند که براي حضور در جشنواره فيلم فجر تمام
ايرادها و مشکالت سالن هاي خود را برطرف کنند .وي با اشاره به اينکه
همان عشقي که صاحبان فيلمها براي حضور در جشنواره فيلم فجر دارند
مديران سينمايي نيز نسبت به اين مسئله عالقهمند هستند ،توضيح داد :
خوشبختانه عالقمندي سينماداران براي حضور در اين دوره از جشنواره فيلم
فجر مثال زدني است .در واقع مي توان گفت سينماهايي که در جشنواره
حضور دارند ،در ادامه از فروش خوبي در طول سال برخوردار هستند و
جشنواره مخاطب يک سالن سالن هاي سينما را بيمه مي کند.

عزيزي :سالنهاي دولتي تئاتر
تنهابه قشر خاصي داده ميشود

بازيگر فيلم باديگارد گفت :سالنهاي دولتي تئاتر تنها به قشر خاصي داده
ميشود.محمود عزيزي در گفتوگو با خبرنگار گروه فرهنگي خبرگزاري
ميزان ،درخصوص حضور بازيگران سينما در تئاتر امروز گفت :اين قضيه
را بايد از دو سو بررسي کرد .گاهي برخي بازيگران سينما به تئاتر آمده
و عدهاي از تماشاگران را جذب آن اثر ميکنند .در اين نوع محصوالت
سرمايهگذار وارد شده و به دنبال کسب سود از محصول توليدي خود است
و جز سود به هيچ چيز فکر نميکند.وي ادامه داد :به همين دليل از آوردن
بازيگران سينما تا رقصنده و موسيقي ،هرکاري ميکنند تا جذابيت ايجاد
شده آن نمايش در چشم مخاطب آمده و بفروشد .البته بخشي از جامعه در
اين شاخه قرار ميگيرند ،بخشي که ميتوانند هزينه گزاف بليت آثاري اين
چنين را بپردازند و اين دسته از آثار عموم مردم را شامل نميشود.بازيگر
فيلم باديگارد درباره وضعيت بالتکليف برخي فارغ التحصيالن تئاتر گفت:
اکثر فارغالتحصيالن نمايشي باالي ليسانس و فوق ليسانس هستند و ما
ظرفيت بااليي براي شکوفايي و کشف استعداد داريم اما به دليل مشکالت
مالي سالنهاي دولتي که بايد آثاري هنري در خدمت عموم ملت توليد کنند
و براي توليد اين آثار از جوانان بهره بگيرند ،به قشر خاصي از هنرمندان و
جامعه اختصاص داده ميشوند.

ى كنند نفرت دارد .پس از حق
خداوند از انسانهايى كه دائم ًا رنگ عوض م 
و اهل آن جدا نشويد.
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سخنگوي کميسيون آموزش مجلس:

«پرورش» حلقه گمشده نظام آموزشي کشور است

سخنگوي کميسيون آموزش مجلس گفت« :پرورش» حلقه گمشده نظام
آموزشي کشور است.ميرحمايت ميرزاده در گفتوگو با خبرنگار حوزه
آموزش و پرورش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا ،با بيان اينکه مسائل
پرورشي يا تربيتي ،گمشده اصلي تعليم و تربيت است ،گفت :هدف
وااليي که در سند تحول بنيادين به دنبالش هستيم ،موضوع پرورش
است که دانشآموزان به ايراني بودنشان و به مسلمان بودنشان افتخار
کرده و هويت اسالمي  -ايرانيشان را فراموش نکنند.وي افزود :تا زماني
که کنکور است ،تا زماني که مدارس خاص در آموزش و پرورش است و تا
زماني که در مدت دو ساعت با جواب دادن به سؤاالت تستي ميخواهيم از
يافتهها و آموختههاي دانشآموزان آزمون و امتحان بگيريم ،متأسفانه نه
سند تحول بنيادين امکان اجرا شدنش وجود دارد و نه در حوزه پرورش
کاري از پيش خواهيم برد.نماينده مردم گرمي در مجلس با اشاره به نقاط

آي تاهلل علوي گرگاني:

دانشجويان جوان
بهترين دستاورد
انقالب اسالمي هستند

ضعف کنکور و تأثير آن در عدم رشد بعد پرورشي حوزه آموزش و پرورش
گفت :متأسفانه در زمان امتحان کنکور ،بهخاطر اينکه در مدارس خاص
آموزش و پرورش هيچ تالشي براي حوزه پرورشي نميشود و همه توان
در حوزه آموزشي است نه از سؤاالت پرورشي خبري هست و نه راجع
به ايراني و مسلمان بودن دانشآموزان سؤاالتي مطرح ميشود.وي افزود:
هدف از سند تحول بنيادين اين است که دانشآموزان ما از نظر اعتقادي
و از نظر زيباشناسي و هنري تقويت بشوند؛ مهارتهاي زندگي را ياد
بگيرند ،سبک زندگي ايران اسالمي را بياموزند ،علمآموز باشند و پژوهشگر
باشند اما هيچکدام از اينها با سؤاالت تستي نه قابل سنجش است و نه با
اهدافي که کنکور براساس آن پايهريزي شده است.ميرزاده با بيان اينکه
متأسفانه خانوادهها هم بهدليل اينکه دانشآموزانشان نمره بياورند بيشتر
به بعد آموزشي مدارس توجه ميکنند تا پرورشي ،اظهار کرد :هماکنون

استاد برجسته حوزه علميه قم ،دانشجويان را يکي از بهترين دستاوردهاي انقالب اسالمي
برشمرد .به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و معارف اسالمي گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري
آنا ،آيتاهلل سيد محمدعلي علويگرگاني در ديدار مديرعامل و اعضاي تحريريه خبرگزاري
آنا به چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي اشاره کرد و جوانان و دانشجويان را يکي از
بهترين دستاوردهاي انقالب اسالمي برشمرد.وي افزود :امروز بهترين دستاوردها نصيب
انقالب اسالمي شده است که يکي از آنها جوانان و دانشجويان دانشگاهي هستند .بايد
قدر آنها را دانست و از اين ذخاير در پيشبرد و پيشرفت کشور استفاده کرد.اين مرجع
تقليد بهکارگيري و استفاده از نيروهاي باتقوا و ايماني را در هسته گزينش کشوري بسيار
مهم برشمرد و ادامه داد :در ديداري که با اعضاي هسته گزينش کشوري داشتيم بر اين

حوزه پرورش در مدارس گمشده اصلي آموزش و پرورش کشور است که
با شرايط کنوني تحقق آن و رسيدن به آرمانهاي پرورشي سخت است
مگر اينکه نظام آموزشي کشور از حالت کميگرايي ،از حالت تستي و
از حالتي که تالش براي پيروزي در کنکور را ايجاد کرده خارج شود ،تا
بتواند جاي خودش را بگيرد.سخنگوي کميسيون آموزش مجلس گفت:
اگر قرار باشد سند تحول بنيادين را بهدرستي پياد ه کنيم مطمئن باشيد
با وجود کنکور ،با وجود مدارس خاص و با وجود آزمونهاي تستي که
هر پنجشنبه و جمعه براي بچهها ميگذارند ،نخواهيم توانست؛ دختران
و پسران دانشآموز ما اسير اين کالسهاي تستي ميشوند تا در مدارس
تيزهوشان و نمونه قبول شوند و بعد از کنکور در فالن رشته تحصيل کنند.
وي اظهار اميدواري کرد با اجراي سند تحول بنيادين مشکل پرورشي نسل
آينده کشور بهصورت شيوه ايراني ـ اسالمي برطرف شود.

موضوع تأکيد کرديم و از آنها خواستيم در جذب و گزينش نيروها ،افراد با ايمان و با
تقوا را در اولويت کاري خود قرار دهند زيرا افراد با ايمان باعث ترقي و پيشرفت کشور
ميشوند.وي ذکر و ياد خدا را در همه حال و براي همه بسيار مفيد دانست و گفت:
بايد هميشه ياد و نام خدا را در همه کارهايمان بهخاطر داشته باشيم و بدانيم براي
چهکسي و چه چيزي کار ميکنيم .اين شيوه و روش بايد در تمام مراحل زندگيمان ديده
شود.آيتاهلل علويگرگاني تصريح کرد :هرکس به ياد خدا باشد و او را بر زندگي خود
ناظر بداند ،هرگز گرفتار سختيها و مشکالت زندگي نميشود .امروز يکي از مشکالت
اصلي جامعه ما دوري از خداست .جامعه اسالمي زماني به تکامل ميرسد که خدا را
در همه کارهايش ناظر بداند.

نمايه

بنده دختري شانزده ساله هستم كه
به محض ورود به دبيرستان تغييرات
زيادي را در دوستان گذشتهام مشاهده
كردم ،مانند ارتباط با نامحرم و عدم
رعايت مسائل ديني .من چندين مرتبه با
كمتوجهيهاي خود ،خواستهام به آنان
اشتباه بودن كارهايشان را بفهمانم ،ولي
هر دفعه آنها به نحوي با من ارتباط برقرار
كرده و قول دادهاند كه به خواستههاي
من احترام بگذارند؛ البته هيچگاه به
قولشان عمل نكردهاند .به نظر شما بنده
بايد چگونه با آنها رفتار كنم؟
آنچه در ميان دوستان شما اتفاق افتاده امري طبيعي است؛ زيرا اگر
كسي ايمان درستي نداشته باشد در برابر حوادث ،گناهان و لذتهاي
نامشروع به راحتي مغلوب ميشود.
خوشي خيالي يا
بايد بدانيد كه «سخن گفتن شما» در برابر « لذت و
ِ
واقعي آنها» اثري نخواهد داشت .در هر صورت شما تا حد امكان آنها
را رها نكرده و سعي كنيد با اخالق و اعمال خودتان آنها را از اين راه
بازگردانيد .تالش كنيد كه آنان نمازشان را صحيح و اول وقت بخوانند.
اگر به نماز تن دادند كه همين يك مورد ،قدم بزرگي در اصالح آنها
خواهد بود؛ ولي اگر به نماز تن ندهند ،اميد به درست شدن آنها خيلي
كم ميشود .ضمنا بكوشيد و به خداوند پناه ببريد كه آنها احترام شما
را كماكان حفظ كنند و در شما اثر نگذارند.

خبر

خبرگزاري فارس

قائممقام وزير آموزشو پرورش:

نقد سازنده ،آموزش و پرورش را
تقويت ميکند

هشتمين رزمايش
فدائيان حريم واليت

قائممقام و سرپرست مرکز امور هماهنگي ،ارتباطات و حوزه وزارتي
وزارت آموزشو پرورش گفت :نقد سازنده ،آموزش و پرورش را تقويت
ميکند.به گزارش خبرگزاري مهر ،اميرعلي نعمتالهي در نشست فصلي
مسئولين سازمان بسيج دانش آموزي ،اظهار کرد :برنامه هاي موثري
در وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست که يکي از اصليترين آنها
اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است و بسيج دانشآموزي
هم قرارگاهي را براي اجراي سند تحول ايجاد کرده است و اعتقاد داريم
که بسيج دانشآموزي ميتواند کمک خوبي در اجراي سند تحول
باشد.وي بر تقويت وحدت بسيج و ساير تشکلهاي دانشآموزي تاکيد
کرد و افزود :در فضاي مجازي نسبت به آموزش و پرورش بي مهري
مي شود لذا اگر نقد سازنده باشد خيلي خوب است ،اما بيمهريها
يأس را در آموزش و پرورش تقويت مي کند لذا در اين برهه از زمان
نيازمند همراهي همه مسئولين و مردم هستيم.

هشتمينرزمايشفدائيانحريمواليتپنجشنبه
گذشته با رمز مقدس يا حسين (ع) در منطقه
عمومياصفهانباشرکتکليهپايگاههايشکاري
نيرويهواييارتشجمهورياسالميوبامحوريت
پايگاه هوايي شهيد بابايي برگزار شد .در اين
مانور،جنگندهبمبافکنهاينيرويهواييارتش
با استفاده از غافلگيري شبانه و در ارتفاع پست
اقدام به تمرين بمباران سنگين هوا به زمين
اهداف از پيش تعيين شده کردند.
چهار تصوير از آمادگي نيروهاي هوايي ارتش
را در اين مانور ميبينيد.

مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

رويکرد جديد فوالد مبارکه تعامل با شرکتهاي دانشبنيان است
مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت :رويکرد جديد فوالد مبارکه شتابدهي و اعمال
سياستهاي حمايتي در تعامل با شرکتهاي دانشبنيان است.
حميدرضا عظيميان در نشست تخصصي بهرهبرداري از فناوريهاي داخلي در صنعت
فوالد در نمايشگاه و جشنواره ملي فوالد ايران اظهار کرد :فوالد مبارکه درراه توسعه
علم و دانش کشور بهويژه در حوزه صنعت فوالد اين آمادگي را دارد تا بدون هرگونه
تشريفات از توليد علم و تکنولوژي حمايت کند.
وي بيان کرد :بوميسازي و حمايت از شرکتهاي داخلي مسئله جديدي در فوالد
مبارکه نيست ،اما اتفاق جديدي که در رويکرد مديريت شرکت شکلگرفته است
همان باال رفتن ريسکپذيري فوالد مبارکه در پژوهش و تحقيقات است که فوالد
مبارکه آگاهانه و هدفمند اين ريسک را ميپذيرد.
عظيميان عنوان کرد :رويکرد جديد فوالد مبارکه شتابدهي و اعمال سياستهاي
حمايتي در تعامل با شرکتهاي دانشبنيان است.
مديرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان افزود :در اين شرايط تحريم بايد به سمت
فعاليتهاي علمي و توليد علم و کارهاي فناورانه برويم البته ما قب ً
ال همين رويکرد
را داشتهايم ،فقط شرايط تحريم ملزومات و محدوديتهاي بيشتري را براي ما
ايجاد کرده و مجبور کرده به اين سمت برويم.
وي ابراز کرد :رويکرد جديد ما رفتار رانتي با شرکتهاي دانشبنيان است تا اين
شرکتها رشد کنند ،ما ملزم به اين هستيم که براي حل مشکالت خود و ادامه بقا
در آينده با شرکتهاي دانشبنيان ارتباط برقرار کنيم.
عظيميان مدير عامل سازمان ملي زمين و مسکن ،عضو هيئت مديره شرکت فوالد مبارکه
اصفهان و عضويت در هيئت مديره مجتمع پرشيا فلز را در کارنامه خود دارد.
سوابق اجرايي
وي هم چنين از سال  1370تا  1376به عنوان شهردار اصفهان مشغول به فعاليت
بوده است و پس از آن ،عضو هيئت مديره سيمان اصفهان ،عضو هيئت مديره
سيمان نايين ،عضو هيئت مديره فوالد تکنيک و عضو هيئت مديره مجتمع صنايع
قائم رضا بوده است.
در ادامه مهدي الياسي ،معاون سياستگذاري معاونت علمي ،فناوري رياست جمهوري
در اين نشست تخصصي اذعان کرد :زماني ميتوان صنعت فوالد را صنعتي دانشبنيان
دانست که قابليت صادرات داشته باشد.
وي افزود :امروز فاز سوم اقتصاد دانشبنيان ايران باسابقه  ۱۵ساله آغازشده است و
جهش دو برابر شدن توليد ناخالص ملي ،فاز سوم اقتصاد دانشبنيان است.
الياسي ابراز کرد :شرکتهاي دانشبنيان گردش مالي دارند 50،شرکت دانشبنيان
داريم که اقتصاد صنعتي محسوب ميشوند و در کنار بزرگاني چون فوالد و پتروشيمي
مينشينند.
وي تأکيد کرد :ايران در امر شرکتهاي دانشبنيان در دنيا حرف دارد ،در حال
حاضر ظرفيت چهار هزار شرکت دانشبنيان در ايران هست ،صنايع  ITدانشبنيان
و دارويي ما خيلي خوب رشد کردند چونکه با  ۸۰ميليون نفر درگير بودند و بازار
مصرف داشتند.
معاون سياستگذاري معاونت علمي ،فناوري رياست جمهوري خاطرنشان کرد :به
شرکتهاي بزرگ دانشبنيان کمک ميکنيم تا به دور خود اکوسيستم شکل بدهند،
بااينوجود انتظار نداريم عقل اقتصادي شرکتهاي دانشبنيان ناديده گرفته شود.
وي در ادامه بابيان اينکه انتظار داريم اکوسيستم نوآوري شکل بگيرد ،افزود :شرکتهاي
فناورانه که بالغ شدهاند بايد در ليست تسهيالت قرار بگيرند البته شرط اول و مهم
آن پژوهش است.
معاون علمي رياست جمهوري عنوان کرد :مسئلهها از چالشها شروع ميشوند و
شتابدهندهها در کنار آنها شکل ميگيرند تا اقتصاد گردشي تشکيل شود و تأمينکننده
معتبر نيز به ميدان بيايند ،البته در حوزه شرکتهاي دانشبنيان بايد به دنبال يارگيري
باشيم به همين دليل است که ميخواهيم شرکاي خود را بيشتر کنيم.
وي از دانشبنيان کردن شتابدهندهها خبر داد و اضافه کرد :تمامي تالش خود را
خواهيم کرد تا اکوسيستمهاي نوآورانه شکل بگيرد و دراينبين فوالد مبارکه بهعنوان
يک قهرمان علمي عالوه بر يک قهرمان صنعتي نيز مطرح شود.
الياسي گفت :نحوه همکاري صنايع بزرگ با شرکتهاي دانشبنيان بايد در قالب
پژوهش باشد.
مهدي صالحي ،عضو هيئتعلمي دانشگاه صنعتي اصفهان نيز عنوان کرد :شرکتهاي
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دانشبنيان در بدنه صنعت فوالد وجود داشتند اما هنوز با اين شرکتها مانند يک
پيمانکار برخورد ميشود و هنوز وضعيت شناختهشدهاي در مناقصات ايجاد نشده
است.
وي ادامه داد :آخر هر پژوهشي محصول و قطعه تحويل دادهايم درحاليکه دو تا سه
مورد آن خريداريشده اما مابقي آن روي دست ما مانده است.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت ،معدن و تجارت:
برگشت ارز تکليف قانوني است
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگشت ارز را يک
تکليف قانوني دانست ،گفت :قرار شده است تا فوالدسازان بزرگ کشور پيشنهاد دهند
که چه ميزان ارزبري آنها مورد تاييد است.
جعفر سرقيني در نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد ايران اظهار کرد :صنعت
فوالد در کشور به صنايع مهم تبديل شده است و امروز ايران توانسته رتبه دهم در
صعنت فوالد را کسب نمايد.
وي با بيان اينکه تمامي دولت ها در توسعه فوالد تالش کرده اند ،افزود :امروز
 ۲۵۰ميليون تن در زمينه توسعه فوالد ايجاد شده البته زمينه اصلي توليد فوالد
درزمان رياست جمهوري آيت اهلل هاشمي رفسنجاني انجام شد.
معاون امور معادن و صنابع معدني وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به بروز تحريم ها،
گفت :تنش هايي بين توليد کنندگان فوالد و دولت در اين زمينه ايجاد شد که
امروز برطرف شده و تمامي شرکت هاي زيرمجموعه فوالد مي توانند محصوالت
خود را صادر کنند ،تغييراتي نيز در بورس ايجاد شده و عرضه آهن اسفنجي
اختياري شده است.
وي اضافه کرد :صادرات فوالد در هشت ماه اخير نه تنها افت نداشت بلکه  10درصد
هم رشد داشتيم اما در حال حاضر هر تن فوالد  ۱۰۰دالر ارزبري دارد.
سرقيني برگشت ارز را يک تکليف قانوني دانست ،عنوان کرد :قرار شده است تا
فوالدسازان بزرگ کشور پيشنهاد دهند که چه ميزان ارزبري آنها مورد تاييد است،
البته در چند سال گذشته اکتشافات در حوزه معادن مورد توجه بوده و هست.
رئيس دانشگاه تهران:
توسعه کشور بدون خلق ثروت امکان پذير نيست
رئيس دانشگاه تهران ،ايران را بهشت منابع دانست و گفت :در تربيت نيرو به خوبي
عمل ميکنيم ولي نحوه بهره برداري از منابع انساني را به خوبي انجام نمي دهيم
اما توسعه کشور بدون خلق ثروت امکان پذير نيست.
محمود نيلي احمد آبادي در نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد ايران اظهار
کرد :آيا يک بار تحريم براي ما کافي نيست تا آنچنان در اقتصاد ما فعال باشد
تا فوالدهاي ما با ارزش افزوده بيشتري توليد شود.
وي ادامه داد :موسسه مشترکي را با ايميدرو داريم چون اعتقاد داريم بدون هم افزايي
تمام ظرفيت هاي کشور رسيدن به موفقيت ها امکان پذير نخواهد بود.
وي با بيان اينکه آمريکا  ۲/۷ثروت خود را براي توسعه خود خرج مي کند ،گفت :اين
در حالي است که ايران  ۰/۳۵درصد براي تحقيق و توسعه هزينه کرده است اما هر
محصول در دنيا بايد قيمت و کيفيت داشته باشد که الزمه تحقيق و توسعه است.
نيلي احمد آبادي با اشاره به لزوم شبکه سازي در صنعت يادآورشد :سياست هاي
اقتصادي حلقه واسطي است که مراکز دانشگاهي را به مراکز صنعتي متصل مي کند
به همين دليل در بودجه سال جاري اميدواريم اين اتفاق بيافتد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي:
پيشينه تمدني غني در صنعت فوالد داريم
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه هرکجا تکميل زنجيره
فوالد را انجام داده ،بهرهوري بيشتري داشته ،گفت :پيشينه تمدني غني در صنعت
فوالد داريم که بايد در بومي سازي آن بيشتر با استفاده از تحقيق و توسعه و قوانين
موجود تالش كنيم.
حميدرضا فوالدگردر نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد ايران اظهار کرد:
فوالد کشور را به عنوان يک صنعت پيشران مي شناسيم که در استراتژي توسعه
نيز مورد توجه قرار گرفته است.
وي ادامه داد :سهم ما در توليد فوالد در دنيا  ۱/۶درصد شده است که قابل توجه
است اما هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب عقب هستيم.
وي خاطرنشان کرد :رويدادهاي فوالدي بسياري در طول سال برگزار مي شود که

بهتر است در يکي دو همايش تجميع شوند تا بهره برداري بيشتر و بهتري هم از
آن داشته باشيم.
درنخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد ايران مطرح شد؛
رئيس جشنواره و نمايشگاه ملي فوالدايران:
در اين نمايشگاه سعي کرده ايم توانمندي هاي شرکت هاي مختلف را به
نمايش بگذاريم
بهرام سبحاني در نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد ايران اظهار کرد :امروزه
مرز پنجاه سال را در صنعت فوالد سازي پشت سر گذاشتيم و در دوران جنگ
تحميلي نيز دولتمردان از اين صنعت غاقل نبودند و به همين دليل است که ظرفيت
 ۳۰ميليون تن توليد فوالد ايجاد شده است.
وي در ادامه با بيان اينکه امروزه از فايناسهاي خارجي در اين عرصه استفاده
مي شود ،افزود :شرکت هاي بزرگ دولتي ،نيمه دولتي و خصوصي طي سال هاي
اخير براي گسترش صنعت فوالد ايجاد شده اند.
رئيس جشنواره و نمايشگاه ملي فوالدايران در ارتياط با فلسفه اين جشنواره يادآور
شد :متوجه شديم شرکت هاي توليد کننده يا زير مجموعه فوالد از دانش هاي بهروز
يکديگر با خبر نيستند و اين در حالي است که تحريم ها شديد شده و برخي از اين
واحدها دچار مشکل شده اند.
وي با اشاره به اينکه صفر تا صد اتوماسيون صنعتي توسط شرکت هاي داخلي انجام
مي گيرد ،اضافه کرد:در اين نمايشگاه سعي کرده ايم توانمندي هاي شرکت هاي
مختلف را به نمايش بگذاريم تاهم نيازهاي شرکت هاي فوالد سازي مطرح شود هم
شرکت هاي دانش بنيان در اين زمينه ارائه راهکار دهند.
سبحاني عنوان کرد :به اميد روزي که هم بانک هاي ايراني حمايت بيشتري ازصنعت
فوالد داشته باشند هم دانش اين عرصه را به صورت کامل داشته باشيم چون خريد
يک قطعه از خارج از کشور به همراه يک تکنولوژي داراي هزينه بيشتري است.
وي با تاکيد بر اينکه تجهيز ايراني ممکن است ايرادي داشته باشد اما راحتتر مي تواند
آن را برطرف کند ،گفت :تفاهم نامه هايي امروز به امضا خواهد رسيد تا زمينه توليد
فوالد و زيرساخت هاي آن را تسهيل کند.
رئيس جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد ايران از رونمايي بسته نرم افزاري شرکت هاي
توليد کننده و سازنده فوالد و شرکت هاي وابسته خبرداد و خاطر نشان ساخت :
برخي از برگزيدگان از بين توليدکنندگان و تأمين کنندگان و بازرگانان و متخصصان
برتر زنجيره آهن و فوالد ايران نيز با اهداي جايزه ملي فوالد ايران مورد تقدير و
تشکر قرار خواهند گرفت.
رئيس شرکت ايميدرو خبرداد؛
ايجاد پروتکل هايي براي تبديل ايده هاي ارزش آفرين به ثروت
رئيس شرکت ايميدرو از ايجاد پروتکل هايي براي تبديل ايده هاي ارزش آفرين
به ثروت خبرداد.
خدادغريب پور در نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد ايران اظهار کرد ۶۶ :درصد
گردش مالي زنجيره معدن به فوالد اختصاص پيدا مي کند و آمريکا و کشورهاي
اروپايي در جنگ اقتصادي سال گذشته بر همين موضوع تمرکز کردند.
وي در ادامه بابيان اينکه امروزه در صنعت فوالد صاحب دانش هستيم ،افزود :تالش ها
و اراده هاي محکمي پشت اين دانش قرار دارد که امسال توانسته سه ميليارد دالر
صادرات داشته و دراين زمينه تعامل خوبي شکل گرفته و حدود يک ميليون دالر
طرح در سال جاري افتتاح خواهد شد.
رئيس شرکت ايميدرو عنوان کرد :به دنبال اين هستيم که از تمامي ظرفيت ها
استفاده کنيم و درهمين زمينه گفتوگو با انجمن هاي صنعتي را نيز در دستور کار
قرار داده ايم چون معتقدهستيم در کنار هم بودن معجزه ميكند.
وي از توجه به مسائل زيست محيطي و اجتماعي خبرداد و اضافه کرد :به دنبال
تشکيل کنسرسيوم هاي بزرگ فلزي هستيم تا در مسير توسعه حرکت کنيم،
اميدواريم با حمايت دولت ،هدايتگر بسترسازي زيرساختها باشيم و در بخش
تحقيقات نيز پروتکلهايي را بستهايم تا از ايدههاي ارزش آفرين حمايت کنيم تا
دانش را به ثروت تبديل کنيم.
غريب پور با تاکيد بر اينکه در شرايط تحريم به صورت فردي کنار هر صنعتگر خواهيم
بود ،گفت :اميدواريم در اين نمايشگاه پايش مناسبي صورت گيرد تا راهکارهاي عميقي
در عرصه توانمند سازي و بومي سازي اين صنعت ارائه شود.

