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جشنواره
فیلمها تا اول بهمن ماه برای ارایه
نسخه به فجر فرصت دارند

معاون اجرایی س��یوهفتمین جش��نواره
فیلم فجر با اعالم تمدید مهلت ارس��ال
فیلمهای این دوره از جشنواره به دبیرخانه،
گفت :بلیتفروشی برای نمایش مردمی
جشنواره هم به زودی نهایی و زمان آن
مشخص خواهد شد .عزتاهلل علیزاده در
گفتوگو با ایس��نا در پاسخ به این که با
توجه به پای��ان مهلت تکمیل فیلمها در
تاری��خ  ۲۰دیماه ،چه تعداد از آثار کامل
نشدهاند ،بیان کرد :در حال حاضر بخش
عمده فیلمه��ا در مراکز خدمات فنی در
ح��ال تکمیل هس��تند ول��ی از آنجا که
آخرین زمان تحویل نسخه کامل فیلمها
( )DCPدر مقررات جش��نواره بیس��تم
دی ماه تعیین شده بود ،با توجه به شرایط
فنی اکث��ر فیلمها و موافقت دبیر محترم
جشنواره ،مقرر شد که مهلت تعیین شده
ت��ا اول بهمن تمدید ش��ود تا در فرصت
باقیمان��ده مراحل فن��ی فیلمها تکمیل
شود.او افزود :به این ترتیب آخرین مهلت
را یکم بهمنماه اعالم میکنیم تا نسخه
دیسیپی فیلمها تحویل داده شود و اگر
صاحب اثری نتواند تا این تاریخ نسخهای
از فیل��م خود را به دبیرخانه تحویل دهد،
قاعدت ًا فیلم دیگ��ری جایگزین اثر آنها
میشود.علیزاده تأکید کرد :اولویت ستاد
جش��نواره این اس��ت تا تمام فیلمهایی
ک��ه هیأت انتخاب به عن��وان آثار اصلی
معرفی کردند ،آماده شوند اما در غیر این
صورت ،سراغ آثار رزرو خواهیم رفت.وی
خاطرنشان کرد :بنابراین تمام نسخههای
دیس��یپی فیلمها باید تا اول بهمنماه
به ستاد جشنواره تحویل گردد تا مراحل
فن��ی بعدی از جمله ذخیرهس��ازی آنها
میسر شود.

گروه فرهنگی :حس��ين اس��رافيلي با انتقاد از نحوه
انتخ��اب مديران فرهنگي در س��الهاي گذش��ته
ميگويد که بعضا افرادي در حوزه فرهنگ انتخاب
ش��دهاند در حالي که نميدانن��د فرهنگ را چطور
مينويسند .اين نوع نگاهها به فرهنگ و هنر انقالب
لطمه زده است.
ش��عر انق�لاب اس�لاميهرچند ريش�� ه در پيش از
پيروزي انقالب اس�لاميدارد ،اما در چند دهه اخير
باليد و اس��تعدادها و دريچههاي جديدي را به روي
ادبيات معاصر گش��ود .با وجود اين ،ش��عر انقالب
اسالميدر سالهاي گذشته با ضعفهاي جدي نيز
مواجه است؛ ضعف در تعريف ،نظريهپردازي و نقد
علميو آکادميک .در حالي که از س��وي متوليان و
مس��ئوالن بارها از گسترش نقد دانشگاهي در اين
حوزه س��خن رفته و آمارهايي ارائه ش��ده اس��ت،
شاعران و فعاالن اين حوزه هنوز بر سر اصول اوليه
ش��عر انقالب اختالف دارند .اينکه «ش��عر انقالب
چيست؟»« ،چه کسي ميتواند شاعر انقالب خطاب
ش��ود» و  ...پرسشهاي سهل و ممتنعي است؛ هم
ميتوان به آن پاسخ داد و هم نميتوان .پيدا کردن
يک پاس��خ واحد براي هر يک از اين پرسشهاي
به ظاهر س��اده ،زماني طوالني ميطلبد ،آن هم در
جلسات مفصل که ش��اعران و کارشناسان به يک
جمعبندي برس��ند.طي سالهاي گذش��ته نهادها،
مراکز و انجمنه��اي ادبي مختلف تالش کردهاند
تا به ياري ش��عر ميانس��ال انقالب بيايند و با ايجاد
فض��ا و زمينه کار ،دريچه جدي��دي به روي ادبيات
انقالب اسالميبگشايند ،اما ماحصل اين فعاليتها
از نظ��ر اهل نظر و کارشناس��ان ،چن��دان مطلوب
نبوده است .انجمن شاعران انقالب اسالميو دفاع
مق��دس ،انجمني تازهتأس��يس با حضور ش��اعران
نامآش��ناي انق�لاب اسالمياس��ت که قرار اس��ت
فعالي��ت خود را به صورت رس��مياز اين هفته آغاز
کند .حسين اس��رافيلي ،مدير اين انجمن ،ميگويد
که هدف از راهان��دازي اين انجمن ،برطرف کردن
خألها و ضعفهاي موجود در حوزه ادبيات انقالب
اسالمياست .او ميگويد اين انجمن تالش دارد تا
فارغ از نگاههاي سياسي ،به آموزش ادب گرانسنگ
و ارجمند فارس��ي بپردازد و زمين��ه را براي فعاليت
شاعران جوان انقالب اسالميفراهم کند .تسنيم با
او در اي��ن رابط��ه به گفتوگو پرداخت��ه که به اين
شرح است:
* حوزه هنري در سالهاي پس از انقالب به عنوان
مجمعي براي ش�اعران و هنرمندان انقالبي فعال و
مطرح بوده اس�ت .در سالهاي گذشته نيز مراکز و
انجمنهاي ديگري با اين هدف ش�کل گرفت و به
مکاني براي دور هم جمع ش�دن ش�اعران انقالب
ش�د؛ مراکزي مانند شهرس�تان ادب و  . ...تشکيل
انجم�ن ش�اعران انقالب اسلاميو دف�اع مقدس
در ب�اغ موزه با چه هدفي صورت گرفته اس�ت؟ آيا

اخبار

کساني است که اهل نقد باشند .متأسفانه ما بعد از
انقالب کمتر کسي را داشتهايم که منتقد ادبي باشد؛
عمده نقدها از منظر ش��خصي نوش��ته شدهاند .ما
قصد داريم تا در اين انجمن شرايط را براي حضور
منتقدان فراهم کنيم .متأس��فانه برخي از شعرهاي
سالهاي گذشته عمرشان کوتاه بوده و با توصيفات
عريان و نقدهاي بهبه و چهچهي عمرش��ان به سر
ميآي��د .انجمن ش��اعران انقالب اس�لاميو دفاع
مقدس با توجه به اين ش��رايط قصد دارد زمينهاي
را براي حضور ش��اعران جوان فراهم کند تا آنها با
ادب قديم آشنا ش��ده و از حضور اساتيد و منتقدان
ادبي بهرهمند شوند.

تش�کيل اين انجمن به نوعي م�وازيکاري با ديگر
مراکز و انجمنها نيست؟

همانطور ک��ه گفتيد ما انجمنهاي زي��ادي داريم
که در اي��ن زمينه فعاليت ميکنند؛ نهادهايي مانند
حوزه هنري ،انجمن ش��اعران ،شهرستان ادب و ...
که جلس��اتي را با حضور ش��اعران برگزار ميکنند،
آموزشهايي هم براي ش��اعران دارند و خودش��ان
هم به چاپ کتاب اين ش��اعران اقدام ميکنند .اما
انجمن ش��اعران انقالب اسالميو دفاع مقدس نيز
با اهدافي راهاندازي ش��ده که شايد عملکردش در
برخي از مس��ائل متفاوت با ديگر انجمنها باش��د.
اولين نکته اين اس��ت که انجمن تالش دارد تا بر
ش��اعران جوان متمرکز باشد و آموزشهاي الزم را
در اين زمينه ارائه دهد .سؤال اينجاست که با وجود
انجمنهاي مختلف ،اين انجمن چرا تشکيل شد؟
پاسخ اين است که بسياري از انجمنها به وظايفي
ک��ه برعه��ده دارند ،به درس��تي عم��ل نميکنند.
متأس��فانه گاه ديده ميشود که آموزشهايي که در
برخ��ي از انجمنهاي ادبي ارائه ميش��ود ،در ادامه
زبان فاخر و ارجمند فارسي نيست و شاعران جوان
را به اين سمت هدايت نميکنند.اکثر شاعراني که
در اين دس��ت از انجمنها هستند ،متاسفانه از ادب
گذشته بياطالعاند و نميدانند ادب گذشته از نظر
ساختاري و محتوايي چه ويژگيهايي داشته است؛
با توج��ه به اين موضوع ،انجمن ش��اعران انقالب
اسالميو دفاع مقدس تشکيل شد تا شاعران جوان
را با ادب گرانسنگ آشنا کند و مؤلفههاي اين زبان
را به شاعران جوانتر نشان دهد.
بياطالع�ي انجمنه�اي ادب�ي از ادب ارجمند و

گرانسنگ فارسي

اي��ن انجمن قص��د دارد تا هويت مل��ي و ديني را
بي��ان کند تا کس��اني ک��ه در اين زمينه اس��تعداد
دارن��د ،پرورشدهن��ده ادبيات ارجمند گذش��ته ما
باش��ند؛ بنابراين انجمن تازهتأس��يس هم ميتواند

کالسهاي آموزشي داش��ته و هم در فعاليتهاي
فرهنگي تأثيرگذار باش��د.با توجه به شرايط موجود،
وجود انجمن متعهد و آرمانگرايي که با آرمانهاي
امام(ره) و انقالب ارتباط داشته باشد و در عين حال،
نس��بت به ادب گرانسنگ گذشته آشنا باشد ،خالي
بود.

* البته به نظر ميرس�د که برخ�ي از مراکزي که از
آنها ياد شد ،مانند حوزه هنري ،نسبت به دورههاي
قبل منفعلتر عمل ميکن�د .در دورهاي حوزه هنري
اولين و آخرين محفل ش�اعران و هنرمندان انقالب
بود و جريانس�ازي ميکرد ،اما در اين سالها اين
نقش کمرنگتر شده است.

تقريب ًا ميتوان همين را گفت .حوزه انديش��ه و هنر
اس�لاميکه بعدها به نام حوزه هنري مطرح ش��د،
گاه درجا ميزند .متأس��فانه تع��داد کارمندان حوزه
هنري بيش��تر از هنرمندانش است؛ متأسفانه حوزه
بيش��تر تبديل به يک نهاد اداري ش��ده تا فرهنگي
و هن��ري .ي��ک جوان ک��ه ميخواه��د کتابش را
چاپ کند بايد دو تا س��ه س��ال زمان صرف کند .با
توجه به همين مش��کالت بود که ما قصد داشتيم
انجمني ميخواس��تيم که کار اداري نداشته باشد و
تنها رويکردش ،فرهنگي باش��د و آثار را با حداقل
هزينهها منتشر کند.
جاي خالي نقد آينهوار در ادبيات انقالب

* در س�الهاي گذش�ته يک�ي از اصليتري�ن و در
عين حال مغفولترين موضوع در انجمنها و مراکز
ادب�ي ،نقد عالمانه و منصفانه اس�ت .متأس�فانه ما
در س�الهاي گذش�ته ديگر کمتر با نقد به اصطالح
آين�هوار مواج�ه هس�تيم ک�ه در کن�ار نق�اط قوت،
کاستيها و ضعفهاي يک اثر ادبي را نيز برشمارد.
انجمن ش�اعران انقالب اسلاميو دفاع مقدس تا
چه اندازه در صدد رفع اين کاس�تي در فضاي ادبي
کشور است؟

يکي از اصليترين اهداف انجمن نقد ادبي با حضور

* آقاي اسرافيلي ،متأسفانه يکي از رويکردهايي که
در سالهاي گذشته در حوزه فرهنگ و ادبيات ديده
ميشود ،نگاه سياسي و دستهبندي کردن شاعران
از اي�ن منظر اس�ت .گاه ديده ش�ده که مس�ئولي،
ش�اعران انقالب را از اين نگاه دستهبندي ميکند.
به نظر ش�ما اين نوع نگاهها تا چه اندازه به ادبيات
انقالب ضربه زده و انجمن ش�اعران انقالب و دفاع
مقدس ت�ا چه اندازه بر اين امر اهتم�ام دارد که از
اي�ن فضا دور باش�د و انجمن ،انجمن�ي براي همه
شاعران انقالب باشد؟

هرکس وابستگي فکري و انديشهاي به جرياني دارد،
نهايت تالش ما اين است که از نگاههاي حزبي به
دور باشيم؛ به همين دليل براي تشکيل اين انجمن
از افراد مختلف با تفک��رات حزبي متفاوت تدعوت
کرديم تا اينطور احس��اس نشود که انجمن وابسته
به يک جريان فکري خاص اس��ت .اميدوارم که در
ادامه راه نيز بتوانيم اين موضوع را ثابت کنيم.
فرهنگ و هنر انقالب؛ قرباني نگاههاي سياسي


متاسفانه نگاههاي سياس��ي سبب شده تا برخي از
مديران فرهنگي نيز با اين نوع نگاه انتخاب ش��وند
و در اين ميان ،فرهنگ بيش��ترين ضربه را خورده
اس��ت .به عنوان نمونه ،ما طي چهار دهه گذش��ته
هم��واره راي��زن فرهنگي در کش��ورهاي مختلف
داش��تهايم ،اما از اين تعداد چند نفرش��ان فرهنگي
ب��وده و براس��اس رابطهه��اي خانوادگ��ي انتخاب
نشدهاند؟ ش��ايد بتوان گفت که به انگشتان دست
هم نميرسند .ديده ش��ده که شخصي بيکار بوده،
نامه زدهان��د تا رايزن فرهنگي ش��ود؛ در حالي که
نميداند فرهنگ را چطور مينويس��ند .پسرخالهها
و پس��رعمهها را براس��اس رابطههاي خانوادگي و
ن��ه ضابطه و تواناي��ي ،گاه مدير فرهنگي ميکنند.
امثال محمدحسين جعفريان ،عليرضا قزوه ،موسوي
گرم��ارودي و  ...در ميان رايزنهاي فرهنگي چهار
دهه گذشته کم بوده است .به همين دليل است که
امروز کمتر کش��وري را س��راغ داريد که با فرهنگ
ما آش��نا باشد ،حتي در ميان کشورهاي همسو و يا
کشورهاي منطقه .اين نوع نگاهها به فرهنگ و هنر
انقالب لطمه زده است.

شاعران طراز اول انقالب
در برنامه مشاعره

تهیهکننده «مش��اعره بزرگ ای��ران» با
تاکید بر س��اختار مس��ابقهای این برنامه،
از گفتوگو با ش��اعران طراز اول انقالب
خب��ر داد و اع�لام ک��رد که قرار اس��ت
بخ��ش غایبان را نی��ز راهان��دازی کنند.
امیرحس��ین آذر در گفتوگو با ایسنا بیان
کرد :مش��اعره یک بازی ایرانی است که
ضم��ن س��رگرمی دارای محتوای خیلی
خوب و سرش��ار از اخالق ،دین و حکمت
است .شاعران ما دانشمند و حکیم بودهاند
و رسانه ملی بخصوص سیما در سالهای
اخیر توجه ویژهای به مشاعره داشتهاند .ما
مشاعرههای مختلفی در این سالها تولید
و پخش کردیم .اما این بار در «مش��اعره
بزرگ ایران» از همه شهرها شرکتکننده
حضور دارد و واقعا دارای وسعت ملی است.
در مدت دو هفته بیش از هزار نفر در این
مشاعره ثبتنام کردند؛ این در حالی است
که فقط در ش��بکه آموزش اطالعرسانی
ش��ده بود .البته از بین تع��دادی که ثبت
نام کردند ،آزمون تلفنی برگزار کردیم که
خوانش شعر و حضور ذهن شرکتکنندهها
معیار قرار گرفت و تعدادی انتخاب شدند.
بیشتر شرکتکنندهها از شهرهای فارس،
تهران ،بوشهر و البرز هستند .او ادامه داد:
این برنامه بیش از  ۷۰قسمت دارد و قاعدتا
تا بهار  ۹۸ادامه خواهد داشت.
شاهآبادی :به دنبال راهاندازی
شبکه رادیویی کودک هستیم

ش��اهآبادی با اش��اره به راهاندازی شبکه
رادیویی کودک ،گفت :کارگروهی تشکیل
شده تا وضعیت برنامههای فعلی کودک را
در رادیو بررسی کند؛ بعد از اضافه کردن
برنامهه��ای کودک ،به س��راغ راهاندازی
شبکه رادیویی کودک هم خواهیم رفت.
به گزارش تسنیم ،حمید شاهآبادی معاون
صدای رسانهملی اظهار داشت :من اعتقاد
دارم س��بد ش��نیداری مردم ن��ه تنها کم
نمیش��ود بلک��ه در تحقیقاتی که برخی
از موسس��ات تحقیقاتی و اندیشکدههای
بینالملل��ی انجام دادهاند ،حوزه ش��نیدن
کاربردیتر اس��ت .به دلی��ل اینکه مردم
مش��غلههای زیادتری دارند و بسیاری از
کاربردهای فناوری در حوزه شنیداری هنوز
به بلوغ کافی نرس��یدهاند .به همینخاطر
حوزه شنیداری نه تنها «رادیو» بلکه سبد
شنیداری مردم ،پادکستها و قطعه های
موسیقی در سال  2018کاهش پیدا نکرده
بلکه افزایش یافته است.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه و جشنواره ملی فوالد عنوان کرد:

صنعت کشور با راه اندازی ذوب آهن ریشه گرفت

گزارش :مریم کربالیی
بهرام س��بحانی ،رئیس جشنواره ملی فوالد ایران با
اشاره به آغاز عملیات اجرایی اولین واحد فوالدسازی
کشور در ذوب آهن اصفهان ،گفت :امروز حدود 50
س��الگی صنعت فوالد را پشت س��ر میگذاریم ،البته
ف��از 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 توس��عه صنعت فوالد از معدن تا محصول نهایی
غافل نبودند.او ظرفیت کنونی این کارخانه را بیش از
 30میلی��ون تن اعالم ک��رد و تصریح کرد :این توان
تولید 30برابر ظرفیت اولیه اس��ت ،به خاطر دارم که
زمان ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان ،کامیونهایی
که تجهیزات را از شوروی سابق میآورند ،حتی در
و پنج��ره و میز را نی��ز وارد میکردند اما اکنون به
دلیل نبودن سیس��تم بانکی قوی که بتواند س��رمایه
گذاریهای فوالد را پش��تیبانی کن��د ،هیچ نیازی به
کشورهای خارجی نداریم.
س��بحانی محدودیتهای مالی مناب��ع بانکی و حجم
نقدینگی را مانع س��رمایهگذاری بانکها در پروژهها
دانس��ت و گف��ت :به اجب��ار تامین مناب��ع مالی باید
فاینانس ش��ود که البته فاینانس هم محدودیتهایی
ایج��اد میکند به همین دلیل اس��ت ک��ه پیچ و مهره
و اس��کلت فلزی هم وارد میش��ود.وی با اشاره به
تش��کیل شرکتهای بزرگ در س��الهای اخیر برای
پش��تیبانی صنعت ف��والد ،ادامه داد :این ش��رکتها
در زمین��ه طراحی و س��اخت خط��وط تولید تا مواد
مصرفی فعال هس��تند اما در پروژههای فاینانس هم
هرشرکت خارجی ملزم است بخشی از تجهیزات را
از شرکتهای داخلی تامین کند.
سبحانی با اش��اره به اینکه در سالهای آینده نقاط
ضعف نمایش��گاه برطرف خواهد ش��ده و ش��اهد
توس��عه این فرایند در کش��ور باش��یم و ادامه داد:
در این صورت هم سیس��تم بانکی میتواند واحدها

را پش��تیبانی کند ت��ا نیاز ب��ه واردات کاهش یابد و
ش��رکتهای فنی مهندس��ی خود را تجهی��ز کنند تا
بتوانیم صفر تا صد نیازهایمان را در داخل کش��ور
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 تولی��دی برایمان مقرون به صرفه
نباشد ،آن محصول را وارد کنیم.
اوبا اشاره به اینکه امضای تفاهم نامه با موسسات
وابس��ته به دولت که از ش��رکتهای دانش بنیان و
بومیس��ازی حمایتهای مادی و معنوی میکنند را
نیز یکی از برنامههای حاشیهای نمایشگاه عنوان کرد
و گفت :عالوه بر تفاهم نامههایی که امضا میش��ود،
صندوقها پشتیبانی میکنند که فوالدسازان بتوانند از
خدمات شرکتها استفاده کنند.رئیس جشنواره ملی
فوالد ایران ،تجلیل از 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 جش��نواره 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 و تولید کنند
صنعت کش�ور ب�ا راه اندازی ذوب آهن ریش�ه
گرفت
مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در
حاشیه اولین نمایشگاه و جشنواره ملی فوالد ایران
 ،به پتانس��یل های باالی ایران برای بومی س��ازی
تولید فوالد به ش��یوه کوره بلند اشاره نمود و گفت :
بومی سازی تکنولوژی کوره بلند یک ضرورت برای
کش��ور است  .این امر با توجه به یک میلیارد و 300

میلیون تن ذخایر زغال س��نگ کشور که بخش عمده
آن کک ش��و است  ،از اهمیت بسیاری برخوردار می
باشد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان  ،اس��تقبال از نخستین
جشنواره و نمایش��گاه ملی فوالد را خوب توصیف
نمود و گفت  :این نمایشگاه  ،محمل خوبی برای ارائه
فرصت های بومی س��ازی و حمایت از تولید داخلی
اس��ت .وی افزود  :کشور ما با توجه به احداث ذوب
آهن اصفهان در دهه  ، 50بیش از نیم قرن در صنعت
فوالد کشور تجربه دارد و لذا برگزاری این نمایشگاه
با موضوع بومی س��ازی بس��یار ضروری است و
حتی می توانست زودتر هم انجام شود .
مهندس یزدی زاده نقش ذوب آهن اصفهان در شکل
گیری صنایع فوالدی کش��ور در ج��ای جای ایران
اسالمی را بی بدیل دانست وگفت  :دوره راه اندازی
ذوب آهن با دوره آغاز تکنوکراسی در ایران و یکی
از تاثیرگذارتری��ن ادوار در صنعتی ش��دن کش��ور
مصادف می باشد  .صنعت کشور با راه اندازی ذوب
آهن ریشه گرفت ،جوانه زد  ،گل انداخت و بلوغ خود
را پس از انقالب طی کرد .بنابراین این صنعت صرف
نظ��ر از پایه بودن برای صنعت کش��ور ،توانس��ت
صنایع باالدس��ت و پایین دس��ت خود را توسعه و
شکوفایی آن را رقم بزند.
وی اف��زود  :این مجتم��ع عظیم صنعتی با پیش��ینه
نیم ق��رن فعالیت خود  ،همواره بومی س��ازی را به
عنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار داده اس��ت و
به وی��ژه این تفکر یکی از برنامه های ش��رکت پس
از انقالب بود .پیش از پیروزی انقالب اس�لامی ،در
تامین قطعات و تجهیزات مشکلی وجود نداشت ،ولی
با آغاز تحریم های اس��تکبار و همچنین شروع جنگ
تحمیلی ،تمرکز بر روی س��اخت قطعات و تجهیزات
در باالدس��ت و پایین دست آغاز شد و کارگاه های
ساخت شرکت در تمامی بخش های تولید این توفیق
را به دست آورد.

مهندس یزدی زاده تاکید ک��رد  :ذوب آهن اصفهان
به عن��وان مادر صنع��ت فوالد کش��ور  ،حمایت از
صاحبان ایده و سازندگان داخلی قطعات را با جدیت
دنبال می کند  .در این راستا بخشی در قالب شورای
عالی تحقیقات ش��رکت و بخشی هم در قالب ارتباط
با دانش��گاهها و پذیرش پایان نامه های کارشناسی
ارش��د و دکترا فعالیت می کنند  .ضمن اینکه ارتباط
با شرکت های دانش بنیان نیز از برنامه های شرکت
در جهت توسعه بومی س��ازی خارج از شرکت می
باشد.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان یادآور ش��د :با توجه
به تداوم تحریم های اس��تکبار و ضرورت توس��عه
شرکت و افزایش رقابت در عرصه داخلی و خارجی
و همچنی��ن توان باالی کارشناس��ان و متخصصان
داخلی ،موضوع توس��عه بومی س��ازی  ،یک الزام و
نه یک انتخاب اس��ت .بنابراین جمیع جهات یادش��ده
شرکت را به انجام و توس��عه بومی سازی تشویق
خواهد کرد
تدابیر الزم برای تامین س�نگ آهن درش�ت دانه
مورد نیاز ذوب آهن اندیشیده می شود
دکترجعفر س��رقینی معاون امور مع��ادن و صنایع
معدنی وزارت صم��ت  ،از غرفه ذوب آهن اصفهان
در اولین نمایش��گاه و جش��نواره ملی ف��والد ایران
بازدید نمود وبا توضیحات مهندس توالئیان معاون
بهره برداری این ش��رکت در جریان توانمندی های
ذوب آهن در حوزه بومی سازی و محصوالت جدید
این شرکت قرار گرفت .
دکت��ر س��رقینی  ،به اقدامات و ت�لاش های صورت
گرفت��ه در خصوص حل مش��کل م��واد اولیه ذوب
آهن اش��اره نمود و گفت  :ذوب آه��ن اصفهان باید
بتواند با تمام ظرفیت خود تولید کند  ،و بدین منظور
اقدامات خوبی در حال انجام اس��ت تا سنگ درشت
دانه مورد نیاز این شرکت تامین گردد  .معاون امور

معادن و صنایع معدنی وزارت صمت خاطر نش��ان
کرد :همجواری معادن با ذوب آهن در گذشته وجود
داش��ت که اقدام اصولی و خوبی ب��ود اما عمدت ًا در
ده��ه  ۸۰معادن از این کارخانه عظیم جدا ش��دند و
این س��بب ش��د که ذوب آهن برای تامین مواد اولیه
با چالش همراه شود اما با رویکرد جدید این مشکل
برطرف می ش��ود تا اولین فوالد ساز کشور مشکل
تامین مواد اولیه نداش��ته باش��د و بتواند به دوران
شکوفایی باز گردد.
وی در پایان گفت  :مقرر اس��ت مصوبه ای از دولت
اخذ ش��ود که بر اس��اس آن به صورت ویژه تامین
سنگ آهن برای ذوب آهن اصفهان انجام می شود
ع�زم ج�دی وزارت صم�ت و ایمی�دور برای حل
مشکل تامین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان
رئیس هیات عامل ایمی��درو در افتتاحیه این همایش
تصریح کرد  :اخیراً جلسات خوبی در وزارت صنعت
 ،معدن وتجارت برای رفع مشکالت تامین مواد اولیه
به ویژه س��نگ آهن برای ذوب آهن اصفهان برگزار
شده است که نتایج مهمی در بر خواهد د اشت
وی ظرفیت تولید ساالانه فوالد کشور را  35میلیون
تن و تولید ماهانه این محصول را  2میلیون تن اعالم
نم��ود و گف��ت  :در جنگ تجاری نق��ش موثر فوالد
در دنیا و مبادالت تج��اری میان اقتصادهای بزرگ
نمایان است.
دکتر غریب پور یادآور شد  :اراده های محکمی منجر
به این عملکرد مثبت شده اس��ت و  3.3میلیارد دالر
صادرات این حوزه در چند ماه اخیر نش��انگر چشم
انداز روشن این صنعت در کشور است .
وی تصریح کرد  :موانع صادراتی رفع و راهکارهای
الزم برای توس��عه ص��ادرات ب��ه زودی اعالم می
شود.
رئیس هی��ات عامل ایمیدرو تصریح کرد  :امس��ال
بی��ش از یک میلی��ارد دالر طرح در ح��وزه فوالد به
بهره برداری رسیده و می رسد و امیدوارم در کنار
ظرفیت س��ازی  ،تولید واقعی نی��ز به همین میزان
رشد یابد..

