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رابطه ایران با اسپانیا از اصفهان آغاز می شود
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تاالر هنر اصفهان پس از بازسازی بازگشایی شد؛

بیشتربخوانید

نمایش هنر هنرمندان در تاالر هنر

افتخار آفرینی فوالد
مباركه در همایش
"صد شركت برتر ایران"

2

4

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه
خبر داد؛

مدیرعامل سازمان زیباسازی
شهرداری اصفهان:

حضور فعالوموثر فوالدمباركه
در نمایشگاهمتالورژیتهران

تندیس «تقدیس» به
میدان امام حسین (ع)
بازگشت

هادی نباتی نژاد ،در گفتگو با خبرنگار فوالد از
حضور فعال و موثر شرکتهای گروه فوالد
مبارکه در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی
(فوالد،صنایع معدنی ،آهنگری و ماشین کاری ،قالب
سازی و ریخته گری) از  ۲۷لغایت  ۳۰بهمن در نمایشگاه
بینالمللی تهران خبر داد.
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رونق کسب و کار در شهر
با پروژه «توان هفت»
4

4

منبع :اقتصاد آنالین

اجرای پروژه خانه سازی برای کارکنان ذوب آهن

نمایشگاه گروهی سپند
با  55اثر هنری گشایش
یافت
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اهَّلل یؤ ِت ِيه َمن یشاء َو اهَّلل ذو الفض ِل الع ِظ ِ
جناب آقای مهندس هادی نباتینژاد
انتصاب شايســته جنابعالی بهعنوان «مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکــه» را تبريك عرض مــي نمايم .مطمئنا
hمدیریــت اثر بخــش و توانمند تــوأم با تجــارب برجســته و گرانقــدر جنابعالی؛ موجبــات ارتقــاء آن مجموعــه را فراهم
خواهد نمود .دوام توفيقات و مزيد عزت و سالمت جنابعالی را از جهاندار جان آفرین مسالت دارم.
سرپرستی روزنامه جام جم در استان اصفهان

معاون استاندار مطرح کرد؛

تاثیرگذاری اصفهان در صنعت نمایشگاهی کشور
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت :نمایشگاه یک زیرساخت بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

نصفجهان میزبان گردهمایی فعاالن و هنرمندان گرهها و نقشها میشود؛

برپایی  6روزه نمایشگاه فرش دستباف در اصفهان

محسوب میشود و اکنون اصفهان یکی از استانهای تاثیرگذار در حوزه نمایشگاهی به شمار میرود.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان ،حیدر قاسمی در بازدید از نمایشگاه بینالمللی اصفهان با تاکید بر اینکه
نمایشگاه نقطه آغاز ارتباطات تجاری در حوزههای مختلف اقتصادی به شمار میرود ،افزود :ارتباطاتی که در قالب نمایشگاه و زیرحوزه تولید ،تجارت و بازرگانی
شکل میگیرد ،در نهایت به معرفی و فروش بهتر محصوالت ،کاالها و خدمات میانجامد که رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
وی نمایشگاه را یکی از اصلیترین حلقههای زنجیره تامین در کسب و کارها عنوان کرد و ادامه داد :کشورهای رو به توسعه بویژه ایران اسالمی که در سالهای
اخیر خودکفایی و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دادهاند ،به جایگاهی نیاز دارند که توانمندیهای فعاالن اقتصادی خود را در معرض

محل دائمی برپایی نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان از سوم

دستی و گردشگری با فرش دستباف ،شبیهسازی خانه ایرانی در نمایشگاه،

تا هشتم اسفند و طی  6روز میزبان بیست و سومین نمایشگاه فرش

ایجاد ایستگاه صادراتی برای مشاوره به غرفهداران و حضور زنجیره تولید

دستباف اصفهان به عنوان زیباترین نمایشگاه تخصصی سال خواهد بود.

فرش دستباف در نمایشگاه از تولید کرک و پشم ،ریسندگی ،طراحی و

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان،

نقاشی و نقطهزنی ،بافت ،تولید ،فروش و صادرات اشاره کرد.

این نمایشگاه که مجموعهای بینظیر از هنر دست هنرمندان فعال

بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان به عنوان یک رویداد

در حوزه فرش دستباف را گرد هم جمع خواهد کرد ،در  12هزار مترمربع

هنری و تجاری ،در کنار خود میزبان رویدادهای جانبی بسیاری خواهد بود .از

فضای نمایشگاهی و با حضور  151شرکت ،موسسه و فعال حوزه فرش از

جمله این رویدادها برگزاری جلسه کمیته فرش دستباف اصفهان با رویکرد

استانهای مختلف کشور برپا خواهد شد.

توسعه صادرات ،بررسی فرصتها و ظرفیتهای صادراتی استان اصفهان

تولیدکنندگان ،فروشندگان ،طراحان و نقاشان فرش دستباف در کنار

در نمایشگاه اکسپو دوبی ،برندسازی و افزایش فروش فرش دستباف با

فعاالن حوزه رنگرزی و ریسندگی و تولید کرک و پشم در این نمایشگاه

تکیه بر ابزارهای نوین ،نشست تخصصی کاربرد هنر در ارتباطات و نشست

حضور خواهند داشت .بهترین و شناختهشدهترین برندهای تولید فرش

هماندیشی مشترک صادرکنندگان فرش دستباف و صنایع دستی به

اصفهان مانند صفدرزاده حقیقی ،صیرفیان ،عصاچی و دردشتی نیز در این

شمار میرود که نقش تاثیرگذاری در تبیین نقشه راه حوزه فرش دستباف

نمایشگاه حضور دارند و همراه با فعاالن این بخش از استانهای اصفهان،

اصفهان و سراسر کشور ایفا خواهد کرد .این نمایشگاه با رعایت کامل

تهران ،یزد ،قم ،آذربایجان شرقی ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان رضوی،

پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود و عالقمندان به بازدید از آن میتوانند

خراسان جنوبی ،کرمان ،فارس و گلستان به ارائه زیباترین آ ثار خلق شده

از ساعت  10تا  19روزهای سوم تا هشتم اسفند  1399به محل دائمی برپایی

توسط هنرمندان فرش دستباف میپردازند.

نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان واقع در کمربندی شرق ،روبهروی

این دوره از نمایشگاه فرش دستباف اصفهان نسبت

منطقه روشندشت مراجعه کنند.

به دورههای گذشته ویژگیهای منحصر به فردی
دارد که از آن جمله میتوان به افزایش قابل توجه
فضا ،برگزاری رویدادهای جانبی و نشستهای
تخصصی همزمان با برگزاری نمایشگاه،
رونمایی از چند تخته فرش منحصر به فرد
که با هدف هدیه به ضریح ائمه اطهار تولید
شده است ،حضور و همافزایی صنایع

نمایش قرار دهند؛ بنابراین ،نمایشگاه یک جایگاه بسیار مطلوب برای انجام چنین فعالیتهایی به شمار میرود.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان همچنین با اشاره به نقش تاثیرگذار این استان در کشور ،تصریح کرد :اصفهان جایگاه مهم و برتری در
ی فعاالن اقتصادی خود داشته باشد که خوشبختانه
حوزههای خدمات ،صنعت و کشاورزی دارد؛ بر این اساس ،نیاز داشت فضایی برای عرضه و ارائه توانمند 
نمایشگاه بینالمللی اصفهان یک نقش کلیدی در این زمینه ایفا میکند.
وی با تاکید بر اینکه مدتها بود منتظر شکلگیری ارادهای جدی برای ساخت نمایشگاه بینالمللی اصفهان بودیم ،یادآور شد :خوشبختانه این اراده در دوره
فعلی مدیریت این مجموعه شکل گرفت و در نهایت شاهد ساخته شدن محل دائمی نمایشگاههای اصفهان بودیم.
قاسمی تاکید کرد :شرکت نمایشگاه اصفهان زمانی میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند که خود دارای فضای فیزیکی مناسبی باشد؛ اکنون این فضا
فراهم شده و مردم هم در مقایسه میان فضای پیشین و فضای کنونی نمایشگاه متوجه شدهاند چه اقدام بینظیر و بزرگی برای توسعه اقتصادی اصفهان
در قالب نمایشگاه انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه موقعیت نمایشگاه اصفهان در مسیر رینگ چهارم ترافیکی قرار دارد و بسیار مناسب است ،گفت :اگر نمایشگاه بتواند ظرفیتی را فراهم
کند که فعاالن حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در حوزه نمایشگاه بیشتر فعال باشند ،نتایج بسیار مطلوبی حاصل میشود.
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

ارز آوری 30میلیون دالری از صادرات گلخانه ای تیران و کرون
مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت :تولیدات گلخانهای این
شهرستان ساالنه  ۳۰میلیون دالر برای فعاالن این عرصه درآمد دارد که
باید برای صادرات همه آن تدابیر ویژهای اتخاذ کرد.
محمدحسین احمدی افزود :در زمان حاضر  ۲۰۱هکتار از اراضی
کشاورزی تیران و کرون زیر کشت گلخانهای قرار دارد که ساالنه بیش

خبر

در گفتگوی شهردار با سفیر ایران مطر ح شد؛

مدیرعامــل ســازمان زیباســازی
شهرداری اصفهان:

اصفهان به کمک سیسخت
شتافت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از
کمکرسانی به کهگیلویه و بویراحمد خبر داد
و گفت :تاکنون  ۲۰۰دستگاه چادر امدادی ۱۰ ،تن
نایلون ۳ ،تیم امدادی اسکان از جمعیت هالل
احمر و  ۲تیم راهداری با  ۳دستگاه لودر و کامیون
به سیسخت اعزام شدند.
منصور شیشهفروش با اشاره به وقوع زلزله
سیسخت ،اظهار داشت :خساراتی به اماکن
مسکونی شهری و روستایی در  50روستا و  3شهر
در بخشهای پادنا و پادنای علیای شهرستان
سمیرم استان اصفهان وارد شد .وی افزود :در
ارزیابیهای اولیه  500واحد مسکونی روستایی و
 50واحد شهری از  20تا  80درصد خسارت دیدند.
همچنین به شبکه آب ،برق راهها ،قنوات17،
مدرسه ،خانه بهداشت و مسجد خساراتی وارد
شد.وی گفت :اقدامات امدادی مورد نیاز انجام
شد و در حال حاضر راهها بازگشایی و شبکه برق
و آب روستاها وصل و  7تیم ارزیاب برای برآورد
دقیق خسارات در مناطق آسیب دیده حضور
دارند/ .تسنیم

رپرتاژ

رابطه ایران با اسپانیا از اصفهان آغاز می شود

تندیــس «تقدیس» بــه میدان
امام حسین (ع) بازگشت

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری
اصفهان از مرمت و پتینه نماد «تقدیس» اثر
استاد پرویز تناولی و نصب مجدد آن در محل
قبلی این اثر در میدان امام حسین (ع) خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانهای شهرداری
اصفهان ،حسن موذنی در این باره اظهار کرد:
در سه سال اخیر ردیف بودجهای برای مرمت
و تعمیر نمادها و المانهای شهری اصفهان
اختصاص داده شد و تاکنون در حوزه تعمیرات
و پتینه آثار هنری شهری اقدامات خوبی انجام
شده است.
وی ادامه داد :با توجه به حساسیت برخی
نمادهایی که توسط اساتید برجسته ساخته
شده است عملیات مرمت آثار با نظارت
هنرمندان سازنده انجام میشود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری
اصفهان با اشاره به اینکه نماد «تقدیس»
نیز در فهرست آثار مورد نظر برای تعمیر قرار
داشت ،افزود :نماد «تقدیس» نیز یکی از آثار
ارزشمند شهری است که پیش از آغاز مراحل
مرمت ،سال گذشته بخشی از آن به سرقت
رفت اما با مدیریت خوب حوزه حراست و اداره
کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ،بخش
سرقت شده در مدت زمان بسیار کوتاهی و
در عرض چند ساعت ،کشف و ضبط شد .وی
تصریح کرد :مراحل تعمیر این نماد شهری پس
از معرفی نماینده استاد تناولی ،سازنده اثر و
با نظارت موزه «هیچ» که موزه شخصی استاد
تناولی است ،آغاز شد.
موذنی اظهار کرد :با نظر هنرمند خالق اثر و
با توجه به اینکه جابهجایی اثر ممکن نبود،
عملیات مرمت به صورت کارگاهی در محل
نصب اثر و در مدت سه هفته انجام شد .البته
چون استاد تناولی در ایران نبودند ،زمان زیادی
منتظر معرفی نماینده معتمد از سوی این
هنرمند بودیم.
وی گفت :اکنون این اثر مرمت شده در محل
قبلی خود واقع در میدان امام حسین (ع)
اصفهان رونمایی شده و دوباره در معرض دید
عموم شهروندان قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری
اصفهان با اشاره به اینکه این شهر و تمام
آثار هنری واقع در کالبد شهری به همه مردم
تعلق دارد ،تصریح کرد :شهروندان در زمینه
حفظ و حراست از نمادها و المانهای شهری
با شهرداری همکاری و همراهی کنند تا شاهد
شهری همیشه زیبا و بانشاط باشیم.

از  ۴۵هزار تن محصول تولید و  ۹۰درصد آن به بازارهای خارجی صادر
میشود.
ن کرد ۲۵۰۰ :نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در  ۵۴۰گلخانه
وی بیا 
ای شهرستان فعالیت دارند و توسعه این مراکز در روستاها زمینه
رشد اقتصادی منطقه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه توسعه سطح زیرکشت گلخانهای این خطه در 7
ن کرد :ارائه
سال گذشته بیش از  ۱۳۰هکتار افزایش یافت ،خاطرنشا 
تسهیالت بانکی و حمایت از تولید در این خصوص نقش داشته که
البته ورود به صنایع تبدیلی ،برندسازی و تجاری سازی این محصوالت
در دستور کار قرار گرفته است/ .ایرنا

دعوت شهردار اصفهان از اصفهانیهای مقیم اروپا برای مشارکت در طرح «شهروند دیپلمات»

شهردار اصفهان در گفتگوی آنالین با سفیر ایران در اسپانیا
گفت :ارتباطات اصفهان با خواهرخوانده خود در اسپانیا یعنی
بارسلون کم فروغ شده بود که خوشبختانه این ارتباطات در
چندسال اخیر فعال شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان ،قدرت اله
نوروزی افزود :در این دوره ارتباط بهتر با شهرهای خواهرخوانده
مورد توجه قرار گرفت و حتی در شرایط کرونایی از فرصت و
ظرفیت فضای مجازی برای تعامل و برقراری ارتباطات استفاده
کردیم .در شرایط کرونا با بسیاری از شهرداران شهرهای جهان
به صورت ویدئو کنفرانس جلساتی برگزار
شد و خوشبختانه در حال حاضر رابطه
اصفهان با شهرهای خواهرخوانده
پررنگ شده و اکنون در سطح قابل
قبولی قرار دارد.
وی ادامه داد :نخستین محور
برنامه سنجش پذیر که به
شورای شهر ارایئه دادم ،محور
گردشگری بود .از این رو

ارتباط با شهرهای جهان را تنظیم و رویدادهایی برگزار کردیم،
اما شیوع ویروس کرونا تمام معادالت را برهم زد؛ با این حال با
فراخوان طر حهایی همچون «شهروند دیپلمات» به ایرانیها
و اصفهانیهای مقیم در شهرهای خواهرخوانده تالش کردیم
دیپلماسی شهری را توسعه دهیم و از کمک شهروندان برای
بهبود روابط با خواهرخواندهها استفاده کنیم.
*برای میزبانی از اصفهانیهای مقیم اروپا آمادهایم
شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه برای طرح شهروند دیپلمات
میتوان با اصفهانیهای مقیم اروپا جلساتی برگزار کرد ،گفت :به
دنبال آن هستیم که اصفهانیها هرکجا هستند با فرصتهایی
که میبینند و میشناسند برای ارتقا و توسعه اصفهان تالش
کنند و تعامالت را افزایش دهند تا با خرد جمعی و هم
افزایی بیشتر اقدامات خوبی در شهر رقم بخورد.
شهردار اصفهان افزود :برای میزبانی از اصفهانیهای
مقیم اروپا آمادگی داریم و با توجه به شرایط کرونایی تا
بهبود وضعیت میتوان میزگرد یا وبینار تشکیل داد و
به گفتگوهای آنالین پرداخت.
وی با اشاره به پروژه مرکز همایشهای بینالمللی
اصفهان اظهار کرد :در ابتدای فعالیت این دوره مدیریت
شهری پیرامون این پروژه نگاههای متفاوتی
وجود داشت از جمله اینکه برخی
مرکز همایشهای بینالمللی
را بدون توجیه اقتصادی
میدانستند اما ما بر این باور
بودیم که این سرمایه نباید
هدر برود .از این رو تاکنون
برای مرکز همایشهای
بینالمللی اصفهان ۷۰۰
میلیارد تومان هزینه
شده اما موضوع مهم
تعیین بهره بردار
توانمند برای این
پروژه است و
انتظار میرود

ایرانیان و سرمایه گذاران کمک کنند تا این پروژه بزرگ بخوبی
مورد بهره برداری قرار گیرد.
نوروزی با بیان اینکه فقدان زاینده رود غصه بزرگ اصفهان
است ،افزود :تاکنون تالشهای زیادی برای رفع مشکالت زاینده
رود انجام شده و حتی طرح بازچرخانی آب مطرح شده است اما
محقق نشد زیرا همه بر این باور هستند که آب در زاینده رود باید
از مبدأ تا تاالب جاری باشد.
شهردار اصفهان با تأکید بر اهمیت موضوع اقتصادی ،فرهنگی،
ورزشی و گردشگری اظهار کرد :درصدد تحقق اقتصاد فرهنگ،
ورزش و گردشگری هستیم چرا که اصفهان قلب ایران است و به
لحاظ تاریخی ،موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای موجود همچنین
نقش آفرینی اصفهان در عرصههای مختلف از ظرفیتهای باالیی
ً
برخوردار است .نوروزی با بیان اینکه شهرداری اصفهان اخیرا
نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک را پس از دو سال تالش
و پیگیری از یونیسف دریافت کرد ،گفت :اصفهان در حال حاضر
به عضویت بسیاری از سازمانهای بینالمللی درآمده و در زمینه
دیپلماسی شهری بسیار قوی و فعال عمل کرده است.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری اصفهان در راستای کاهش
آلودگی هوا تصریح کرد :در این دوره مدیریت شهری عالوه بر خط
یک مترو ،عملیات اجرایی خط دو را آغاز کردیم و در حال حاضر
احداث این خط از پیشرفت قابل قبولی برخوردار است که این
ظرفیت در کنار دیگر پروژه ،سهم بزرگی از اقدام شهرداری در
زمینه مقابله با این مشکل است .همچنین بازسازی و نوسازی
اتوبوسهای شهری و پیشبینی ایجاد  ۷۷۷کیلومتر برای
مسیرهای دوچرخه سواری از دیگر اقدامات در راستای کاهش
آلودگی هوا و ترافیک بوده است.
*رابطه ایران با اسپانیا از دریچه اصفهان آغاز شد
سفیر جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا نیز در این گفتگوی
آنالین گفت :اصفهانیهای مقیم بارسلونا میتوانند برای زادگاه
خود اقدامات مثمر ثمر زیادی انجام دهند ،بنابراین پیشنهاد
میشود همایش اصفهانیهای خارج از کشور برگزار شود تا از این
طریق وزارت خارجه ،اصفهانیهایی را که در زمینههای مختلف
خوش درخشیدند معرفی کرده تا گرد همآیند و برای رفع چالشها
در بخشهای مختلف همفکری کرده و به پیشرفت اصفهان

کمک کنند.
حسن قشقاوی اظهار کرد :رابطه ایران با اسپانیا از دریچه اصفهان
آغاز شد؛  ۴۰۰سال قبل ،پادشاه اسپانیا اولین سفیر این کشور در
ایران را برای آغاز مأموریت به دربار شاه عباس در اصفهان اعزام
کرد و این نقطه آغاز شناخت دوجانبه از اصفهان بود ،همچنین
اصفهان آغازگر ارتباط ایران با دولت ونیز وقت در ایتالیا نیز بود.
وی افزود :نگاه نخست اسپانیاییها به ایران در واقع به اصفهان
و فرهنگ و مردم این شهر است و در سالهای گذشته وقتی به
اصفهان آمدم حس کردم شبیه رم ایتالیاست که تاریخیترین
شهر اروپا به شمار میآید.
وی با بیان اینکه شهرداری بارسلونا میتواند راهکارهایی به
اصفهان برای مرمت آثار تاریخی ارائه دهد ،خاطرنشان کرد:
همچنین میتوان از تجربیات اسپانیا در خصوص سیستم آبیاری
و آبخیزداری بهره برد.
وی با اشاره به قرارداد همکاری دانشگاه بارسلونا با دانشگاه
اصفهان ادامه داد :این ظرفیت دانشگاهی نیز میتواند به کمک
توسعه گردشگری اصفهان بیاید .همچنین میتوان از تجربیات
بارسلونا در زمینه ورزشی نیز برای اصفهان استفاده کرد و تجربه
اقتصاد فوتبالی و سایر حوزههای ورزشی را از بارسلونا آموخت.
سفیر ایران در اسپانیا با بیان اینکه استادان بارسلونا در
زمینه معماری نیز تخصص دارند ،ادامه داد :اصفهان و بارسلونا
میتوانند تجربیات خود در زمینه معماری را به اشتراک بگذارند.
حوزه دیگر بخش فرهنگی است که با توجه به قرابتهای
فرهنگی میتوان در این خصوص اقدامات خوبی انجام داد یا
حتی هفتههای مختلف فرهنگی و  ...اصفهان را در این شهر یا
نقاط دیگر برگزار کرد.
وی در خصوص احداث مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان
ضمن تمجید از اجرای این پروژه در اصفهان گفت :این پروژه باید
تکمیل شود و بخوبی مورد استفاده قرار گیرد ،البته مشابه این
پروژه در شهر بارسلونا وجود دارد و میزبان برگزاری اجالسهای
بینالمللی است.
قشقاوی با اشاره به توسعه حمل و نقل پاک در بارسلونا تأکید
کرد :اصفهان میتواند به تبادل ایده و تجربه در زمینه ایجاد
مسیرهای دوچرخه با این شهر بپردازد.

تاالر هنر اصفهان پس از بازسازی بازگشایی شد؛

رپرتاژ

نمایش هنر هنرمندان در تاالر هنر
تاالر هنر اصفهان پس از بازسازی و بهبود
وضعیت آن با حضور شهردار و اعضای شورای
شهر اصفهان بازگشایی شد.
در ادامه آیین "هر یکشنبه یک افتتاح"در این
هفته شاهد بازگشایی تاالر هنر به عنوان یکی از
پروژههای آماده افتتاح منطقه  ۱۰بودیم.
احیای سالن کوچک ،اصالح و استانداردسازی
پالتوهای تمرین ،ساخت اتاق فرمان مستقل
برای سالن کوچک با تجهیزات الزم ،تعمیر
سیستمهای تهویه و سرمایشی و گرمایشی،
احیای سالن کنفرانس سالن کوچک ،اصالح
ورودی تاالر و رمپ گذاری برای معلوالن و تعمیر
تجهیزات نور و صدا از جمله اقداماتی بود که برای
بازسازی این تاالر انجام شد.
قدرت اله نوروزی با حضور در این افتتاحیه ،اظهار
داشت :ضمن جلسهای که با هنرمندان داشتیم،
تصمیم گرفته شد تاالر هنر بازسازی شود ،ابتدا 5
میلیارد تومان اعتبار برای این مکان در نظر گرفته
شد اما با توجه به تالش مدیر منطقه  10و اعضای
شورای شهر این اعتبار به  8میلیارد تومان ارتقا
داده شد تا هنرمندان در این مکان هنر خود را به
نمایش بگذارند و بتوانند با استفاده از هنر خود
آسایش و آرامش را به مردم هدیه دهند.
شهردار اصفهان افزود :مدیریت شهری سعی
دارد مردم را شاد و نشاط را به دیواره جامعه
تزریق کند که در همین راستا پس از رفع موانع،
تئاتر شهر نیز در چهار باغ افتتاح خواهد شد تا
افراد هنرمند در این مکان ،هنر خود را به نمایش
بگذارند.
وی تصریح کرد :وظیفه شهرداری ایجاد ساختار
است اما هنرمندان نیز باید تالش کنند تا
محتوای خوبی در عرصه هنر تولید کرده و به
نمایش بگذارند.
وی ادامه داد :باید شاهد یک پویایی کامل در
شهر باشیم تا نام اصفهان همیشه در صدر
باشد.
* هنرمندان سرمایه ارزشمندی را در اختیار دارند
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در این
آئین گفت :اگر همت و تالش مسئوالن فعال
در مدیریت شهری نبود اکنون این پروژه به این
نقطه نمیرسید.
علیرضا نصر اصفهانی ادامه داد :امیدوارم این

مکان برای هنرمندان و اندیشمندان ،فضای
خوبی را ایجاد کند تا با استفاده حداکثری از آن،
شاهد رشد و تعالی هنر باشیم.
وی اظهار داشت :هنرمندان سرمایه ارزشمندی را
در اختیار دارند ،هنر تنها دارایی گرانبهایی است
که در هیچ شرایطی هنرمند آن را از دست نخواهد
داد که در همین راستا مدیریت شهری نیز برای
توسعه هنر اقدامات جدی را انجام داده که شرایط
را برای بهبود وضع آن فراهم کند.
وی با اشاره به اقدام افتتاح سینما در دو منطقه
 11و  ،15تصریح کرد :تئاتر شهر نیز اقدام دیگری
است که در چهارباغ بزودی کلنگزنی خواهد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه
گفت :اصفهان مهد علم ،هنر و تمدن است لذا
باید ابزار مورد نیاز در اختیار هنرمندان قرار گیرد.
نصراصفهانی افزود :پرداختن به امور هنری یکی
از ویژگیهایی بوده که مدیریت شهری همیشه
به آن توجه ویژهای داشته است که امیدوارم
این رویدادها مورد قبول و عنایت هنرمندان

مدیریت شهری سعی دارد
مردم را شاد و نشاط را به
دیواره جامعه تزریق کند
که در همین راستا پس از
رفع موانع ،تئاتر شهر نیز
در چهار باغ افتتاح خواهد
شد تا افراد هنرمند در
این مکان ،هنر خود را به
نمایش بگذارند
شهرمان باشد .در ادامه این آیین مدیر منطقه
 10شهرداری اصفهان نیز تصریح کرد :تاالر هنر

دارای قدمتی  20ساله است که نقش مؤثری را در
حوزههای نمایشی و تئاتر ایفا کرده است که به
دلیل شرایط عمرانی نیازمند مرمت و بازسازی شد
که در سال گذشته با پیمانکار قراردادی بسته
شد و بخشهای زیربنایی ،تأسیسات سالن
اصلی ،پالتوها ،اتاق گریم ،رختکن ،سرویسهای
بهداشتی ،سایت اداری و آسانسور بازسازی و
وضعیت تا حدی رو به بهبودی رفت.
حمید شهبازی افزود :تاکنون  8میلیارد تومان
برای مرمت و بازسازی این تاالر هزینه شده
است که این اقدام نتیجه همکاری مشترک بین
شهرداری منطقه  ۱۰و سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری اصفهان بوده است.
* تئاتر تنها ظهور خالقیت نیست
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری اصفهان در این افتتاحیه گفت :در
ادوار گذشته تأکید بر این بوده که تئاتر یک ریشه
قدسی دارد و مأخذی برای گفتوگوی انسان با
خدایان است.

محمد عیدی افزود :تئاتر تنها رویدادی برای بروز
و ظهور خالقیتهای هنری نیست بلکه رویدادی
است تا از طریق آن ناشنیدهها ،شنیدهها و
روایتهای ناگفتهای ،استماع شود.
وی ادامه داد :این افتتاح با یکصدمین سالگرد
اجرای اولین اپرا در اصفهان توسط میرزاده عشقی
که یکی از مفاخر کشور ایران بوده متقارن شده
ی میدارم.
است که یاد این هنرمند را گرام 
این اجرا داللت بر آن داشته که اصفهان تا چه حد
مرجع و مأمن هنرمندان بوده و خواهد بود.
وی ضمن تشکر از پیگیری هنرمندان برای
بازگشایی تاالر هنر ،تصریح کرد :با تأکیدات
شهردار اصفهان و تصمیم جدی اعضای شورای
شهر و شهرداری منطقه  ۱۰این مکان بازسازی
و افتتاح شد که امیدوارم تاالر هنر به کمک
سبکباالن نازک نهاد خوش قریحه هنر بتواند
راهکارهای جدیدی را برای داشتن شهری فرهنگی
با شاخصه زیست پذیری ،حیات محوری و
معناگرایی به کار گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی
شهر اصفهان نیز در ادامه گفت :تعداد پالتوهای
تاالر هنر پس از بازسازی از دو به چهار تبدیل شده
که برای اجرا کمک بزرگی به هنرمندان میکند.
فریده روشن با اشاره به مناسب سازیهای الزم
تاالر هنر از جمله عبور و مرور معلوالن و بهبود
سیستم صوتی و موارد ایمنی افزود :امیدوارم با
رفع محدودیتهای کرونایی شهروندان بتوانند از
این مکان بخوبی بهرهمند شوند.
رئیس اداره هنری سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری اصفهان نیز در حاشیه این
برنامه گفت :به مناسبت یکصدمین سال اجرای
اپرا در اصفهان توسط میرزاده عشقی ،تاالر هنر
پس از بازسازی و مرمت افتتاح شد.
علی عطریان افزود :حدود یک سال پیش
عملیات بازسازی تاالر هنر آغاز شد و اکنون فضای
مناسبتری در اختیار شهر و هنرمندان هنرهای
نمایشی برای اجرای نمایشهای صحنهای،
محیطی و تمرینهای مختلف قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد :میتوان ادعا کرد که تاالر
هنر مهمترین سالن نمایشی استان است که
امروز پس از بازسازی از نظر تجهیزات ،امکانات
و مکانهای مورد نیاز اهالی نمایش ،افتتاح شد.
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نماینده تبریز  ،آذرشهر و اسکو :ذوبآهن اصفهان برای کشور افتخارآفرین است
نمایندهمردمتبریز  ،آذرشهر واسکو ونایبرئیس کمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلس
ب آهن اصفهان (نمایشگاه متافو) طی گفتگو با خبرنگار ما با
شورای اسالمی در بازدید از غرفه ذو 
اشاره به دستاوردهای این شرکت در عرصههای مختلف گفت :خوشبختانه این مجموعه بزرگ
صنعتی از ابتدای تاسیس و عمر با برکت خود تا کنون برای کشور و ملت بزرگ ایران افتخار آفرین
بوده و عالوه بر تربیت نیروی انسانی متخصص و رشد و توسعه زیر ساختهای صنعتی کشور،

نگاه به پیشرفت و ب روز کردن واحدهای صنعتی را دنبال میکند و در بازدیدی که اینجانب ،مدتی
پیش از این واحد بزرگ صنعتی داشتم شاهد اینگونه فعالیتها و اقدامات بودم.
حجت االسالم میرتاج الدینی ضمن قدردانی از مدیریت و همه کارکنان سختکوش این شرکت،
تولید انواع ریل قطار را از افتخارات مهم ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت پیشگام
دانست و تصریح نمود :امیدواریم با توانمندیهایی که این شرکت در این زمینه پیدا کرده است،

در نشست مدیران عامل صدرتامین و ذوب آهن اصفهان عنوان شد؛

ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده موفق
فوالد بدون یارانه انرژی
همزمان با دهه مبارک فجر نشست خبری غالمرضا سلیمانی مدیرعامل هلدینگ صدرتامین و منصور یزدی زاده مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان با اصحاب رسانه استان ،نوزدهم بهمن در سالن جلسات دفتر مدیرعامل این شرکت برگزار شد.
در ابتدای این نشست غالمرضا سلیمانی مدیرعامل هلدینگ
صدرتامین طی سخنانی ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت :آنچه
در صدر تامین حاصل شده است ،نتیجه عملکرد و تالش و
کوشش  20هزار کارگر ،کارمند ،مدیر و هیات مدیره در شرکتهای
زیر مجموعه این هلدینگ است .صدر تامین در واقع هلدینگ
معدنی و صنایع معدنی شستاست و صد در صد سهام ما به
تامین اجتماعی تعلق دارد  .این مجموعه  24شرکت دارد و به
صورت تخصصی در زمینه معدن فعالیت میکند.
وی افزود :تولید مجموعه شرکتهای ما به جز ذوب آهن
اصفهان حدود یک و نیم میلیون تن بوده که رشد  6درصدی
نسبت به سال گذشته داشتیم.
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین تصریح کرد :ذوب آهن اصفهان

نیز در  10ماهه سال جاری حدود دو میلیون و  48هزار تن فوالد
خام تولید کرده است که نسبت به همین مدت در سال گذشته
رشد خوبی را شاهد بودیم و انشاا ...در سال آینده با راهاندازی
کوره بلند شماره یک ،جهش تولید چشمگیری را شاهد باشیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :در  10ماهه سال جاری فروش
ما به غیر از ذوب آهن 5235 ،میلیارد تومان بوده است که نسبت
به ده ماهه سال  98که  2760میلیارد تومان بوده است .رشد 90
درصدی را در مجموعه داشتیم و فروش ذوب آهن نیز از 8600
میلیارد تومان به  15هزار و  185میلیارد تومان رسیده است و این
رشد حدود  76درصدی را در فروش نشان میدهد.
غالمرضا سلیمانی بیان کرد :سود مجموعه غیر از ذوب آهن
اصفهان به  1720میلیارد تومان رسیده است که نسبت به  9ماهه

بزودی شاهد به کارگیری ریل ملی در همه شبکههای ریلی کشور بویژه قطارهای پرسرعت باشیم
و بسیار خرسندیم که در شرایط تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان ،با تولید ریل ملی از واردات
این محصول استراتژیک بی نیاز شدهایم.
شایان ذکر است که در بازدید مذکور مرادیان معاون روابط عمومی و حنایی نژاد سرپرست
بازاریابی و صادرات منطقه یک در خصوص دستاوردهای شرکت توضیحاتی ارائه نمودند.

سال گذشته که  741میلیارد تومان بوده است رشد  132درصدی
را داشتیم .این شاخصها نشان میدهد که با وجود چالشهای
مختلف تولید ،فروش و سود را در مجموعه شرکتهای زیر
مجموعه هلدینگ صدرتامین شاهد بودیم.
وی گفت :یکی دیگر از دستاوردهای هلدینگ صدرتامین اکتشاف
معدن طال در استان سیستان و بلوچستان بود که با ذخیره خوب
و بعد از پنج سال در یک استان مرزی گواهی کشف آن اخذ شد و
کارخانه فرآوری آن نیز در دست اقدام قرار دارد .از شرکتهای زیر
مجموعه هلدینگ ،شرکت زغال طبس است که به بورس عرضه
شد و محصول زغال این شرکت خوراک باتریهای ککسازی
ذوب آهن اصفهان را تامین میکند و به محصوالت دارای ارزش
افزوده باال تبدیل میشود.
غالمرضا سلیمانی ادامه داد :ذوب آهن اصفهان طالیه دار صنعت
ایران است و به روح پاک همه شهدای این صنعت و بنیانگذاران
این کارخانه که هم اکنون در بین ما نیستند درود میفرستیم.
وی افزود :با همت تالشگران این کارخانه ،محصوالت ساختمانی
و صنعتی همچون ریل کشور تامین میشود و در کنار این
موضوع مدیران و مهندسان این شرکت در ساخت سایر صنایع
فوالدی نقشی ماندگار داشته و دارند.
سلیمانی گفت :ذوب آهن اصفهان متولی اکتشافات معدنی
در ایران بوده است اما به دلیل سیاست گذاریهای نادرست،
معادن از کارخانه جدا شدند و هم اکنون زنجیره تولید با مشکل
مواجه شده است .ذوب آهن اصفهان به عنوان یک برند جهانی
با شرایط مشابه سایر شرکتهای دنیا در حال فعالیت است و از
هیچ گونه یارانه ای استفاده نمی کند.
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین گفت :ذوب آهن اصفهان در
سال جاری تنها تولید کننده فوالد بود که بدون یارانه انرژی
موفقیتهای مهمی حاصل کرد و این شرکت هم اکنون نیز تنها
تولید کننده ریل در غرب آسیا به شمار میرود.
* صنعت فوالد کشور برگرفته از تجربه ،اندیشه و تخصص
ذوب آهنیهاست
منصور یزدیزاده نیز در این نشست گفت :ذوب آهن اصفهان
در بخش ارائه خدمات فنی مهندسی به کشور ،اشتغالزایی،
مسئولیتهای اجتماعی و  ...افتخاری برای کشور محسوب
میشود و میتوان گفت صنعت فوالد کشور برگرفته از تجربه،
اندیشه و تخصص ذوب آهنیهاست.
وی افزود :بیش از  50سال از عمر ذوب آهن اصفهان میگذرد
و تولید فوالد امروز در کشور از  30میلیون تن عبور کرده است.
این صنعت مادر با نامالیماتی در طول عمرش مواجه بوده که به
برخی اشاره میکنم .طرح سبا به ذوب آهن تعلق داشت و زمانی

که این کارخانه دولتی بود و سهام آن را وگذار نکرده بودند این
طرح از کارخانه جدا شد .فوالد خراسان را نیز ذوب آهن اصفهان
ساخت اما بعد جدا شد .اگر این دو طرح بزرگ را از ذوب آهن جدا
نکرده بودند امروز تولید ما بیش از  5میلیون تن بود .متاسفانه
معادن را هم از ذوب آهن جدا کردند و به عنوان آخرین شرکت در
بورس عرضه شد.
مدیرعامل شرکت تصریح کرد :با وجود این چالشها ،امروز ذوب
آهن اصفهان در مسیر خوبی قرار گرفته است .مجموعه افتخاراتی
که امروز در ذوب آهن اصفهان شاهد هستیم مرهون تالش و
کوشش تک تک کارکنان در بخشهای مختلف ،حمایتهای
هیات مدیره و هلدینگ صدر تامین بوده است.
این مقام مسئول بیان کرد :کوره بلند شماره یک بعد از پنج
سال توقف با تالش کارکنان مجدد در مدار تولید قرار گرفت و
امیدواریم انشاا ...شاهد بهبود تامین مواد اولیه برای تولیدش
باشیم .پروژه  PCIنیز به عنوان یک مکمل در کنار کوره بلندها قرار
گرفت تا پودر زغال در فرایند تولید جایگزین کک متالورژی شود.
یزدی زاده گفت :ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده ریل در غرب
آسیا به شمار میرود و به لطف خداوند و تالش کارکنان موفق
شد گواهینامه این محصول استراتژیک را نیز دریافت کند و
قرارداد صادرات آن نیز با کشور افغانستان منعقد شد.
وی ادامه داد :ذوب آهن اصفهان توانایی صادرات کل محصوالت
خود را دارد و اگر مسئوالن کمتر میتوانند به این صنعت کمک
کنند انتظار این است که حداقل بگذارند که تولید و صادرات
خودش را داشته باشد.
یزدی زاده گفت :ذوب آهن اصفهان در زمینه بومی سازی نیز
دستاوردهای خوبی حاصل کرده است که از آن جمله میتوان به
ساخت درهای فلکسیبل باتری سه کک سازی به تعداد  148عدد
ً
و ساخت دریچههای کشویی پاتیلهای فوالد بر که قبال در اختیار
شرکتهای اروپایی قرار داشت اشاره نمود .
مدیرعامل شرکت افزود :ذوب آهن چندین سال با زیان انباشته
مواجه بود که خوشبختانه در پایان شش ماهه اول سال جاری
از زیان انباشته خارج شد و در پایان  9ماه نیز به سودآوری رسید.
یزدی زاده گفت :ذوب آهن اصفهان تنها شرکت مصرف کننده
سنگ آهن دانه بندی است و انشاا ...مشکل تامین پایدار آن
نیز برطرف شود .در زمینه تامین زغال ،تملک معادن البرز مرکزی
دستاورد بزرگی بود که از حمایتهای هلدینگ در این زمینه تشکر
میکنم .شایان ذکر است در ابتدای این نشست علیرضا امیری
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز در گزارش مبسوطی به
دستاوردهای این شرکت در زمینه مسئولیت اجتماعی و اهمیت
اطالع رسانی دستاوردهای شرکت پرداخت.

اجرای پروژه خانه سازی برای کارکنان
ذوب آهن
آیین آغاز فاز اجرایی پروژه خانه سازی
محله ظفر  B9فوالدشهر همزمان با
دهه فجر پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی با حضور غالمرضا سلیمانی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر
تامین ،منصور یزدیزاده مدیرعامل و
مرتضی یزد خواستی عضو هیأت مدیره
ذوب آهن اصفهان ،بابک محمدی
شهردار فوالدشهر و آرش صیادی عضو
هیأت مدیره شرکت عمران فوالدشهر
 19بهمن در محل این پروژه برگزار شد .
غالمرضا سلیمانی مدیر عامل هلدینگ
صدر تأمین با اشاره به همکاری ذوب
آهن اصفهان ،شهرداری ،شرکت عمران
فوالدشهر و دیگر مسئوالن شهرستان
لنجان در این پروژه ،گفت :در هلدینگ
صدرتامین سعی شده به منظور
خانه دار شدن کارکنان شرکتهای
تابعه ،اقدامات الزم انجام شود که در
این راستا باید زمینهای مساعد را

شناسایی و برای بهره برداری و ساخت
پروژههای مسکونی برای کارکنان خود
مهیا کنند.
وی افزود :با توجه به ظرفیتهایی
نظیر کارخانههای سیمان و کاشی که
داشتیم سعی کردیم با رعایت قانون و
با هدف تسریع و کمک به خانوادههایی
که امروز با مشکالت اقتصادی روبه رو
هستند ،برنامه ساخت این پروژهها را
به نحو احسن دنبال کنیم.
سلیمانی گفت :در دهه مبارک فجر کار
خیری برای کارکنان ذوب آهن اصفهان
شروع شد و نباید فراموش کرد که این
تالشگران مسبب اتفاقات بسیار خوبی
در چهار سال گذشته در این شرکت
نظیر تثبیت سود آوری ،خروج از زیان
دهی ،کسب مدال ملی صادرات و...
هستند .امید است با اجرای این طرح
کام کارکنان ذوب آهن اصفهان شیرین
شود  .منصور یزدی زاده مدیرعامل

شرکت نیز گفت :این ایام بهترین زمان
برای شروع فاز اجرایی ساخت  1000واحد
مسکونی با مشارکت بخش خصوصی
و خود خریداران بود و امید است با
اجرای این امر بتوانیم بخش کوچکی
از دغدغههای کارکنان برای خانه دار
شدن را پاسخ دهیم .وی با اشاره به
این که اجرای پروژه خانهسازی برای
کارکنان شرکت آرزوی قلبی من است،
یاد آور شد :اولویت اول خانه دار شدن
کارکنان ذوب آهن است و بعد از آن نیز
اهالی فوالدشهر میتوانند در این طرح
شرکت کنند.
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و
خدمات اجتماعی در این آیین با
اشاره به این که از ابتدا فوالد شهر به
منظور سکونت کارکنان ذوب آهن
اصفهان احداث شده است ،گفت:
محله  B9یکی از بهترین محلهها و
آخرین قسمت فوالدشهر است که

هنوز ساخته نشده و در یکی از بهترین
قسمتهای این شهر قرار دارد و به
همین منظور این محله را برای کارکنان
زحمتکش ذوب آهن خریداری کردیم تا
پروژه ساخت  1000واحد مسکونی را برای
کارکنان ذوب آهن اصفهان اجرا کنیم.
وی با قدردانی از مسئوالن فوالدشهر
که برای اجرای این پروژه با ذوب آهن
همکاری کردند یاد آور شد :با برنامه
ریزی که شده جامعه هدف این پروژه

اقشار کم درآمدتر هستند که امید
است بتوانیم با حداقل قیمت این
واحدهای مسکونی را در اختیار کارکنان
قرار دهیم .
ایرج شیرالی مجری طرح خانه سازی
ذوب آهن اصفهان با اشاره به ارزش
 1000میلیارد تومانی این پروژه گفت:
این پروژه  1000واحدی که منابع مالی آن
نیز خارج از منابع جاری شرکت تامین
خواهد شد ،با مشارکت کارکنان ذوب

آهن و به منظور تامین مسکن ارزان
قیمت اجرا میشود.
وی با اشاره به این که در این طرح
کارفرما ذوب آهن اصفهان است
خاطرنشان ساخت :زمین این پروژه را از
شرکت عمران به منظور خانه دار کردن
کارکنان شرکت ذوب آهن خریداری
کردیم ،این طرح در چهار فاز طراحی
شده است 36 ،هزار مترمربع بوده و
قادر به اسکان  4000هزار نفر است.

معاون امور صنایع وزارت صمت در نمایشگاه متافو خبر داد؛

خودکفایی ایران در صنعت ریل با ذوب آهن اصفهان

مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت با حضور در غرفه ذوب آهن
اصفهان در نمایشگاه بینالمللی ایران متافو ،تولید ریل در ذوب آهن اصفهان
را عامل اصلی خودکفایی کشور در صنعت ریلی دانست و گفت :این شرکت با
توانمندی خود توانست بخوبی نیاز کشور را به محصول استراتژیک ریل تامین نماید.
وی افزود :تولید انواع ریل از جمله ریل قطارهای پرسرعت ،ریل مترو ،ریل معدن و

همچنین موفقیت اخیر این شرکت در تولید ریل زبانه سوزن ،نشان از بومی سازی
تکنولوژی تولید ریل در این مجتمع عظیم صنعتی دارد.
نیارکی با اشاره به موفقیت ذوب آهن در بازسازی کوره بلند شماره یک اظهار داشت:
با توجه به محصوالت مهمی که ذوب آهن تولید میکند ،استفاده کامل از ظرفیت
تولید این شرکت ،بسیار ضروری است و باید مواد اولیه پایدار برای این شرکت تامین
گردد.
گفتنی است معاون امور صنایع وزارت صمت روز اول برگزاری نمایشگاه ایران متافو
با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان و با ارائه توضیحات علیرضا امیری مدیر روابط
عمومی و دیگر کارشناسان ذوب آهن اصفهان درجریان فعالیتهای تولیدی و
صادراتی این شرکت قرار گرفت.
احمد رضوی نیک ،رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران نیز در گفتگو با مسئوالن
و کارشناسان ذوب آهن اصفهان در غرفه این شرکت در نمایشگاه بینالمللی ایران
متافو  ،تعامل ،هماهنگی و همکاری کل زنجیره فوالد را عامل توسعه این صنعت

دانست.
وی گفت :کل زنجیره فوالد کشور با همکاری هم میتوانند ،افقهای جدیدی پیش
ً
روی صنعت فوالد کشور بگشایند و قطعا این همکاری و هماهنگی موجب توسعه
این صنعت مهم در کشور میشود.
شایان ذکر است هفدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران متافو در روزهای  ۲۷الی
۳۰بهمن  ۹۹در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصوالت ساختمانی و تنها
تولید کننده ریل کشور در این نمایشگاه حضوری فعال داشته و با ارائه آخرین
دستاوردهای تولیدی خود پذیرای کارشناسان و دست اندرکاران این صنعت است.
در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران متافو در تهران ،صاحبان و تولیدکنندگان
صنایع مختلف فوالدی،معدنی ،فلزات غیر آهنی ،ریخته گری و قالب سازی،نسوزها،
کورههای صنعتی،عملیات حرارتی و غیره از مناطق مختلف کشور و چند کشور خارجی
حضور دارند.

اجتماعی
اقتصادی
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خبر
استاندار سیستان و بلوچستان :

مشارکت ذوب آهن در ساخت
راهآهن چابهار  -زاهدان ستودنی
است

احمدعلی موهبتی ،استاندار سیستان و
بلوچستان در بازدید از غرفه ذوب آهن در
نمایشگاه ماینینگ گفت :ذوبآهن اصفهان
به عنوان مادر صنعت فوالد کشور از صنعت
ساختمان تا صنایع تولیدی نقش بی بدیلی
داشته است که همگان به آن واقف هستند.
وی افزود :تنوع و تولید محصوالت استراتژیک
در این شرکت فرصتهای بسیاری را در صنایع
باال دست و پایین دست ایجاد کرده است.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد:
فعالیت و مشارکت این شرکت در طر حهای
بزرگی مانند راهآهن چابهار و زیرساختهای ریلی
استان سیستان و بلوچستان ستودنیاست
و امیدواریم پیوند مجموعه بزرگ ذوبآهن
اصفهان و استان سیستان و بلوچستان تداوم
یابد.
وی به لزوم تامین مواد اولیه مورد نیاز ذوبآهن
اشاره کرد و گفت :با تامین پایدار مواد اولیه ،این
شرکت میتواند با ظرفیت کامل تولید داشته
باشد ،بنابراین امیدواریم مسئوالن مبنا را بر
تامین مواد اولیه کارخانههای داخلی قرار دهند
تا ارزش آفرینی بیشتری را شاهد باشیم.
* ذوب آهن اصفهان نقطه عطف صنعت ایران
است
فریبا برنایی بجد ،فرماندار شهرستان تفنان در
بازدید از غرفه ذوب آهن گفت :تولید محصول
ریل در ذوب آهن اصفهان توسعه و پیشرفت
استانهای مختلف کشور و همچنین سیستان
و بلوچستان را در پی دارد و این اقدام شاخص،
قابل تقدیر است.وی افزود :استان سیستان و
بلوچستان در واقع رنگینکمانی از معادن است
اما متاسفانه از نظر درصد اکتشافات پایینترین
رتبه را در کشور دارا است لذا سرمایه گذاری ذوب
آهن در این استان پیشرفت آن و همچنین
تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را در پی دارد.
فرماندار شهرستان تفنان خاطرنشان کرد :ذوب
آهن اصفهان نقطه عطف صنعت ایران است و
همواره در کنار تولید انواع محصوالت فوالدی
در زمینه مسئولیت اجتماعی نیز دستاوردهای
شاخصی داشته است .

اختصاص  6هزار دوز واکسن
کرونا به اصفهان در مرحله دوم

مسئول بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :پیشبینی
میشود حدود  ۶هزار دوز واکسن کرونا در مرحله
دوم به این استان تخصیص یابد که اولویت تزریق
آن با کادر درمان است.
رضا فدایی افزود :حدود  ۷۳۰دوز واکسن
اسپوتنیک وی در مرحله نخست به اصفهان
تخصیص یافت و کار واکسیناسیون علیه ویروس
کرونا از  21بهمن جاری در این استان و برای کادر
درمان بخش مراقبتهای ویژه ( )ICUبیمارستان
ن اینکه در
عیسی بن مریم(ع) آغاز شد.وی با بیا 
 5روز گذشته واکسیناسیون کرونا در تعدادی از
بیمارستانهای اصفهان از جمله الزهرا(س) و دکتر
شریعتی و چند شهرستان دیگر ادامه یافت ،اظهار
داشت :در مرحله دوم بر اساس پیشبینیهای
اولیه حدود  ۶هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی به
این استان تحویل میشود و سایر کادر درمان
در بیمارستانها و افرادی که به هر نحو با بیماری
کووید  ۱۹درگیر هستند واکسینه خواهند شد.

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستاناصفهان:هاجر مقضی
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مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه خبر داد؛

اضطراب و روشهای مواجهه
با آن

رپرتاژ

حضور فعال و موثر فوالد مباركه در نمایشگاه متالورژی تهران
هادی نباتی نژاد ،در گفتگو با خبرنگار فوالد از حضور فعال و موثر شرکتهای گروه فوالد
مبارکه در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی (فوالد،صنایع معدنی ،آهنگری و
ماشین کاری ،قالب سازی و ریخته گری) از  ۲۷لغایت  ۳۰بهمن در نمایشگاه بینالمللی
تهران خبر داد.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه صنعت فوالد ایران اسالمی
نشانه بارزی از اتکا به توانمندی متخصصان داخلی است ،به ارتقای رتبه ایران اسالمی در
تولید فوالد در جهان از جایگاه چهلمین کشور تولید کننده فوالد در سال  ۵۷به دهمین
کشور در سال جاری اشاره کرد و گفت :حضور در نمایشگاههای بینالمللی فرصت مناسبی
برای نمایش توانمندیها و ظرفیتها ،معرفی فناوریهای تولید ،تبادل و تقویت دانش
و اطالعات و مناسبات کاری و انعقاد قراردادهای همکاری با شرکتها و مراکز علمی و
تحقیقاتی است و همواره در طول سالهای متوالی ،بومی سازی و تکیه بر توان ،تعهد و
تخصص متخصصان و شرکتهای داخلی دغدغه اصلی شرکت فوالد مبارکه بوده که بومی
سازی هزاران تجهیز و قطعه در شرکتهای گروه فوالد مبارکه ،یکی از بزرگترین افتخارات
این گروه صنعتی به شمار میرود.
وی برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی در سال جهش تولید را در افزایش
توان داخلی شرکتهای فوالدی در تولید ،بهره گیری از دانش و فناوری و در نهایت بومی
سازی و خود اتکایی موثر دانست و افزود :در این نمایشگاه عالوه بر معرفی ظرفیتهای

گروه فوالد مبارکه در زمینههای تولید ،بومی سازی ،فروش و صادرات ،برنامههای توسعه
شرکت فوالد مبارکه بویژه در زمینه بهره گیری از نسل چهارم تکنولوژی و ابر پروژه نورد گرم
دو شرکت فوالد مبارکه مزین به نام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اطالع رسانی
خواهد شد .مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه این نمایشگاه را فرصت مغتنمی
برای تقویت مناسبات بین شرکتهای فوالدی و سایر شرکتهای فعال در حوزه معدن،
صنایع معدنی ،ماشین کاری ،قالب سازی و ریخته گری ،کورههای صنعتی و عملیات حرارتی،
نسوزها و متالورژی عنوان کرد و گفت :برگزاری این نمایشگاه ،اقدام موثری با هدف معرفی
شرکتهای باتجربه و دانش بنیان فعال در این حوزه میباشد و در نهایت تاثیرگذاری
مستقیمی در افزایش و جهش تولید ،بومی سازی و در نهایت رونق کسب و کار در عرصه
فوالد و صنایع وابسته خواهد داشت.
بنا بر این گزارش ،نمایشگاه متالورژی (ایران متافو) با حضور صادق نیارکی معاون امور
صنایع وزارت صمت ،مهندس وجیه اهلل جعفری معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل
ایمیدرو ،مدیران و اعضای هیات مدیره گروه فوالدمبارکه و دیگر فعاالن این عرصه در محل
نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شده و شرکتهای فوالدهرمزگان ،فوالدامیرکبیر،
گروه فوالد متیل ،گروه توکافوالد ،گروه آتیه فوالدنقش جهان ،شرکت ورق خودرو
چهارمحال و بختیاری ،شرکت مهندسی فوالدمبارکه ،شرکت ایریسا و شرکت فلز تدارک از
گروه فوالدمبارکه در آن حضور دارند.
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نمایشگاه گروهی سپند با  55اثر هنری گشایش یافت

محمد ابراهیمی  ،مدیریت فرهنگ و هنر زرین آرت

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی
سپند در نگارخانه طور واقع در خانه
تاریخی مشیرالملک با  55اثر از 50
هنرمند گشایش یافت و مورد استقبال
بسیار با شکوهی از هنرمندان و
هنردوستان قرار گرفت.
گالری هنری زرین آرت فضایی
برای بازدید و خرید نقاشی و
آشنا شدن با هنرمندان و
هنر میباشد.
ساناز صمصام شریعت
هنرمند نقاش و برگزار
کننده این نمایشگاه
در آیین افتتاح گفت:
بسیاری از هنرمندان
در زمینه هنری خود

بسیار خوب عمل مینمایند که میتوانند آن را
نیز به کسب و کار موفق تبدیل نمایند ،گالری
زرین آرت با ایجاد یک بستر این امکان را برای
معرفی هنرمندان و نیز فروش آثار هنری آنها
فراهم کرده است.
وی افزود :ارتباط مستقیم گالری زرین آرت با
هنرمندان از یک سو و هنردوستان از سوی
دیگر موجب شده است عالوه بر حفظ معنا و
اصالت آثار با ارائه شناسنامه دستنویس اثر
از طرف پدید آورندگان ،خریداران با آسودگی و
بدون واسطه اثر مورد عالقه خود را خریداری
نمایند .برگزار کننده نمایشگاه گروهی هنرهای
تجسمی سپند تصریح کرد :برای حمایت از
هنرمندان در سراسر کشور سایتی با عنوان
 Zarrinart.comرا برای این موضوع در نظر گرفته
که تمرکز آن در اولویت اول معرفی و نمایش

آثار هنرمندان در کنار جمع آوری عمومی و
دائمی تعدادی از آثار جدید و خاص است .وی
ادامه داد :هنردوستان میتوانند با مراجعه به
این سایت خرید مطمئن و بدون واسطه آثار
هنرمندان بزرگ را در زمان کوتاه ممکن تجربه
کنند و به چرخه اقتصاد هنر و درآمد هنرمندان
کمک کنند .صمصام شریعت اضافه کرد:
هدف ما از برگزاری نمایشگاه در مرحله اول
معرفی آثار هنرمندان و سپس در صورت
تمایل خرید میباشد .به گفته وی ،این سومین
نمایشگاه در سال جاری بوده است که با وجود
محدودیتهای کرونایی و رعایت پروتکلهای
بهداشتی در نگارخانه سیتی سنتر در تابستان
جاری و اکنون در نگارخانه طور برگزار شده است.
همچنین سال آینده نیز تقویم برگزاری تدوین
گردیده تا نمایشگاهی در اردیبهشت ۱۴۰۰در برج

آزادی تهران و نیز برای برگزاری در سایر
استانهای نمایشگاه برنامه ریزی
صورت پذیرفته است .گفتنی است
نمایشگاه گروه هنرهای تجسمی
سپند آثار هنرآموختگان اساتیدی
همچون حسینهادی پور و سرکار
خانمها الناز صادقی ،منیره
نوری و در سبکهای رئال،
هایپررئال ،نگارگری ،نقاشی
خط و تا  10اسفند  ۱۳۹۹از
ساعت  ۱۵الی  ۱۹به صورت
رایگان برای هنردوستان
در نگارخانه طور به آدرس
ن هاتف ،خانه تاریخی
خیابا 
مشیر الملک ،نگارخانه طور
دایر می باشد.

ساناز صمصام شریعت ،نقاش و برگزار کننده نمایشگاه های گروهی و انفرادی هنر تجمسی زرین آرت

اضطراب بخشی از
زندگی هر انسان
است و در حد تعادل
پاسخی سازش یافته
تلقی میشود به گونه
شادی دادبین
ای كه می توان گفت
مدرس دانشگاه
اگر اضطراب نبود همه
دکترای روانشناسی
پشت میزهایمان به
خواب میرفتیم.
اضطراب است كه ما را به تالش وا میدارد
همه قدمهایی كه انسان را به جلو میبرد
و همه كشفهای علمی ،هنری و ادبی بر
اساس اضطراب انجام میگیرد.
فقدان اضطراب ما را با مشكالت و خطرات
قابل مالحظهای مواجه میكند زیرا با وجود
اضطراب است كه برای معاینهای كلی به
پزشك مراجعه میكنیم و در یك جاده لغزنده
با احتیاط رانندگی میكنیم و زندگی طوالنیتر،
سازنده تر و بارورتری میسازیم.
از این روست كه پاره ای از اضطرابهای
دوران كودكی نوجوانی و جوانی را میتوان
بهنجار دانست؛ چرا كه این فرصت را برای
افراد فراهم میكند تا مكانیزمهای سازشی
خود را برای مواجهه با منابع تنیدگی زا و
اضطراب انگیز گسترش دهند.
به عبارت دیگر میتوان گفت اضطراب در پاره
ای مواقع سازندگی و خالقیت را در فرد ایجاد
میكند ،اما گاهی مزمن و مداوم میشود و
باعث شكست و استیصال میشود.
نگرانی شدید نسبت به خطرات یا
بدبختیهای آینده توام با احساس بی لذتی یا
نشانههای بدنی تنش .
فرد مضطرب اغلب از علت و منشا اضطراب
خویش آگاهی ندارد و نمیداند كه اضطراب
ناشی از احساس ناامنی درونی است.
بیشتر نوجوانان ادراكات جسمانی خود را
با استفاده از اصطالحاتی مانند دلشوره یا
بالعكس بیحالی و وارفتگی توصیف میكنند.
احساس گناهكاری احساس درست انجام
ندادن كارها یا بد انجام دادن كارها ،احساس
تایید نشدن توسط دیگران از شیوههای
معمول بیان اضطراب است.
خشم نیز به عنوان یك شیوه بیان اضطراب
است.
در اكثر مواقع اضطراب باعث میشود تا
فرد در برابر جزئی ترین ارزشها یا تذكرها
حساسیت نشان دهد و به صورت مكرر دچار
خشم شود افراد ناموفق و ناامن كه احساس
میكنند توان مواجهه با مشكالت را ندارند
بیش از بقیه دچار اضطراب میشوند و طبق
تحقیقات انجام شده دختران بیشتر از پسران
اضطراب را تجربه میكنند .چند روش برای
رهایی از اضطراب:
-١اگر زمانی كنترل برنامههایتان از دستتان
خارج شد و در عین حال اتفاقات ناگواری برای
شما پیش آمد به خود سخت نگیرید بلكه
خود را رها سازید چرا كه قرار نیست همیشه
كامل باشید و ممكن نیست همه چیز برای
همه در هر زمانی وجود داشته باشد.
-٢پیش داوری نكنید.
-٣از كاه كوه نسازید .افرادی كه از كنار مسائل
كوچك بگذرند زندگی خیلی بهتری خواهند
داشت .این گونه افراد انرژی كمتری را صرف
عصبانیت و ناامیدی میكنند.
نیرویی كه همیشه صرف بروز استرس میشد
حاال برای بروز خالقیت و ایجاد تجربیات و
خاطرات خوشایند حفظ میشود.
مرکز مشاوره آزادی ،خیابان آمادگاه  ،بعد از
کوچه سیزده ،مجتمع پزشکی سینا
تلفن32215179 :

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پيداست
بيدلــــــــــى از دل تنگـــش پيداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن
ايــــن سخن ،از دل سنگش پيداست

رونق کسب و کار در شهر با پروژه «توان هفت»
پروژه "توان هفت" با هدف آموزش یکصد هزار شهروند اصفهانی در حوزه کارآفرینی و توسعه
کسب و کار به همت خانه جوان وابسته به سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان در حال اجراست.
رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در نشست خبری
تشریح پروژه توان هفت که همزمان با روز جهانی کارآفرینی در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی
برگزار شد ،اظهار کرد :کار آفرینی با اشتغالزایی تفاوتهایی دارد ،در اشتغالزایی بر اساس
تقاضای بازار و نیازی که وجود دارد ،فضای کار گسترش پیدا کرده و نیروی کار اضافه میشود
اما در کارآفرینی اتفاقی نو رخ میدهد و نوآوری وجود داشته و ارزشی خلق میشود ،در واقع
پروسه کسب و کار از ایده اولیه کسب و کار تا توزیع و فروش را در بر میگیرد.
سید صالحی خشوعی با ارائه مثالی تصریح کرد :در گذشته بقالی داشتیم که مواد غذایی
میفروختند و مواد فروخته شده روی پیشخوان مغازه قرار میگرفت اما به مرور در نحوه توزیع
تحوالتی انجام و قفسهها باز شد و مشتریان آزادانه اجناس مورد نظر را انتخاب میکردند اما
همچنان در تولید تغییری ایجاد نشده و تنها تفاوت در نحوه توزیع است.
به گفته وی ،در اشتغالزایی نقش دولتها پررنگ است ،به عبارتی دولت مسئول اشتغالزایی
بوده اما کارآفرینی مربوط به بخش خصوصی است و دولتها باید شرایطی را فراهم کند که
کارآفرینها کسب و کار جدیدی راه بیندازند .خشوعی با بیان اینکه کارآفرینی یک پروسه زمان
بر از زمان ایده تا ارائه به بازار است ،اظهار داشت :معموال چند سالی از زمان طرح ایده تا ورود به
بازار و درآمدزایی باید سپری شود تا فعالیت استارتآپها به طور رسمی آغاز شود.
رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان یکی از
اولویتهای سیزده گانه شورای اسالمی پنجم شهر اصفهان را بهبود اکوسیستم کارآفرینی
ی کار خود را آغاز کرد که شرکت یکصد هزار نفر در
عنوان کرد و گفت :سایت توان هفت از  ۲۱د 
این دورههای آموزشی را به عنوان هدف خود دنبال میکند و تالش داریم تا سال  ۱۴۰۵تعداد
افراد شرکت کننده را به  ۲۰۰هزار نفر برسانیم .وی ابراز امیدواری کرد ،افراد بتوانند با استفاده از
آموزشهایی که در قالب طرح توان هفت ارائه میشود ،کسب و کار خود را رونق بخشیده و

به نتیجه مورد نظرشان دست پیدا کنند .وی تصریح کرد :به مجموعه افراد ،رویدادها ،قوانین
و روشها که در یک محدوده جغرافیایی برای افزایش کارآفرینی تالش میکنند اکوسیستم
کارآفرینی گویند .وی با اشاره به  16جزو اکوسیستم کارآفرینی شهری افزود :سازمانهای دولتی،
شرکتهای بزرگ ،خیریهها ،رسانهها ،سرمایه گذاران ،عالقمندان ،مراجعه کنندگان کارآفرینی،
تشکیالت صنفی ،شتاب دهندهها ،مراکز رشد دانشگاهی ،مراکز آموزشی ،مهیا کنندگان
خدمات ،فضای کار اشتراکی ،استارتآپها ،مربیان و برگزار کنندگان رویدادها اجزای این
اکوسیستم را تشکیل میدهند .خشوعی با اشاره به اینکه طرح توان هفت در سال  ۹۷آغاز به
کار کرد و به سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری ابالغ شد تا اقدامات الزم انجام شود ،یادآور
شد :پس از ابالغ شهرداری ،خانه جوان مدیر اجرایی این طرح شد و در مرحله اول سفیرانی
از بسیج و آموزش و پرورش ،دورههای آموزشی را به پایان رساندند و در مرحله دوم از این

افراد حمایتهای الزم صورت گرفت .وی ادامه داد :با افزایش بستر فضای مجازی ،قدرتمندتر
در این مسیر ظاهر شدیم و توانستیم سایت توان هفت را ایجاد کنیم که در حال حاضر در
بستر آن حدود  ۸۰دوره آموزشی وجود دارد .رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی ،اجتماعی
شو
و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به اضافه شدن نحوه توسعه کسب و کار به آموز 
ارتقای رشد در این زمینه ،تاکید کرد :در تالش هستیم تا پایان این دوره ،یکصد هزار شهروند
اصفهانی ،آموزشهای الزم را دریافت کنند.
* اهمیت آموزش نیروی انسانی توانمند و ماهر
مدیر خانه جوان نیز به عنوان مجری طرح توان هفت در این نشست ،اصالح فرهنگ سرمایه
گذاری و ترغیب شهروندان به سرمای ه گذاری ،ارتقای اقتصاد فرهنگ و هنر و ارتقای کارآفرینی
اجتماعی را از اهداف اصلی این پروژه معرفی کرد.
فاطمه اکبرزاده اظهار داشت :طرح توان هفت سعی دارد برای اجزای موجود در اکوسیستم
ی کند که در همین راستا شورای سیاستگذاری از افراد برتر در این زمینه
کارآفرینی شبکهگذار 
تشکیل شده است.
وی به اهمیت آموزش نیروی انسانی توانمند و ماهر اشاره کرد و گفت :تولید آموزش برای
حمایت از اقشار کم برخوردار ،برگزاری رویدادهای شهری ،راه اندازی باشگاه مشاوران کسب
و کار و تقویت بانک محتوای آموزش از اولویتهای طرح توان هفت است که امیدواریم در
قالب این پروژه ،رویدادهای خوبی را در شهر و فضای کاری آن رقم بزنیم .مدیر خانه جوان
با بیان اینکه تمام نهادهای دولتی و غیردولتی برای انجام شبکه سازی با ما همکاری کرده
اند ،اظهار کرد :ارائه  ۳۰۰ساعت محتوای آموزشی ،آموزش هشت هزار و  ۵۰۰شهروند اصفهانی،
برگزاری  ۵۳رویداد آموزشی ،مشارکت و حمایت استارتآپها و معرفی داستان کارآفرینان
موفق از جمله اقداماتی بوده که برای بهبود این مسیر انجام شده است .اکبرزاده با اشاره به
فعالیت  ۱۲استارتآپ با کمک خانه جوان ،افزود :در سال  ۹۷معلمان کارآفرینی دوره متوسطه
در دورههای مختلف آموزش دیدند و حدود  ۳۰۰معلم در  6گروه در این آموزش حضور پیدا
کردند که پس از آن شاهد استقبال زیادی از سوی مدیران مدارس بودیم.

افتخار آفرینی فوالد مباركه در همایش "صد شركت برتر ایران"
در بیست و سومین همایش  ۱۰۰شرکت برتر اقتصاد
ایران ،شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان شرکت
پیشرو انتخاب و موفق به دریافت رتبه  ۴در شاخص
فروش یکصد شرکت برتر ایران شد.
رئیس هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان پس از
دریافت تندیس و لوح تقدیر این همایش با بیان اینکه
شرکتها و بنگاههای اقتصادی بزرگ پیشران توسعه
اقتصادی کشور هستند به خبرنگار فوالد گفت :هر
ساله در قالب طرح  IMI-100شرکتهای برتر در اقتصاد
کشور ملی مورد ارزیابی قرار گرفته و در یک مسابقه
عمومی ،شرکتها توانمندیهای خود را مورد محک قرار
میدهند.
غالمحسن تقی نتاج که به نمایندگی از مدیریت و کارکنان

فوالد مبارکه در این همایش ملی حضور داشت ،در
ادامه با بیان این مطلب افزود :در این مسابقه تولیدی
و اقتصادی که در سطح ملی برگزار میشود تمامی
شرکتها عالقه مند هستند تا رتبههای باال را به دست
آورند .شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز به عنوان یکی
از مجموعههای بزرگ در کشور ،در تالش است تا هر
ساله رتبههای باالتری را احراز کند و خوشبختانه طی چند
سال اخیر موفق شده در رتبههای نخست رتبه بندی
۱۰۰شرکت برتر قرار گیرد.
به گفته نتاج ،با توجه به تالش مدیریت و کارکنان در
مجموعه فوالد مبارکه این دستاوردها هرساله با رشد
قابل توجهی تکرار میشود .رئیس هیات مدیره فوالد
مبارکه اصفهان افزود :امسال نیز در رتبهبندی صورت

گرفته توسط مرجع مستقل در قالب  500شرکت که
اکنون با توجه به افزایش شرکتها ،مجموعه فوالد
مبارکه اصفهان توانسته به عنوان شرکت پیشرو به
عنوانهای رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه
فلزات اساسی ،رتبه دوم از نظر شاخص ارزش افزوده،
رتبه دوم از لحاظ بیشترین سودآوری و رتبه چهارم از
نظر شاخص فروش دست پیدا کند .وی تصریح کرد:
فوالد مبارکه اصفهان در سایر شاخصهای انتخاب
شرکتهای برتر در تالش است تا رتبههای بهتری را
کسب کند .رئیس هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه
اصفهان اظهار کرد :فروش داخلی فوالد مبارکه در سال
 ۹۸به میزان ۶میلیون و  ۱۳۰هزار تن و صادرات صورت
گرفته به مقدار یک میلیون و ۴۵۰هزار تن بوده است .به

گفته وی ،فروش داخلی فوالد مبارکه در  ۱۰ماهه امسال
به میزان ۵میلیون و ۴۶۱هزار تن بوده و نسبت به مدت
مشابه سال گذشته که ۵میلیون و ۱۷۸هزارتن ثبت
شده۵ ،درصد رشد داشته است .نتاج افزود :البته فوالد
مبارکه با رویکرد تامین حداکثری بازار داخل صادرات خود
را ۲۲درصد کاهش داده است تا مصرفکنندگان داخلی
محصوالت شرکت با مشکل مواجه نباشند.
* فوالد هرمزگان در جمع بزرگان
بنا بر این گزارش براساس ارزیابی بیست و سومین دوره
جایزه "صدشرکت برتر ایران " IMI100و در سال جهش
تولید ،شرکت فوالد هرمزگان در بین  ۶شرکت برتر ایران
قرار گرفت.
در همایش شركتهای بر تر ایران و پس از ارزیابیهای

صورت گرفته ،شرکت فوالد هرمزگان در گروه فلزات
اساسی پس از شرکتهای فوالد مبارکه اصفهان ،شرکت
ملی صنایع مس ایران ،شرکت فوالد خوزستان ،شرکت
ذوب آهن اصفهان و شركت گسترش صنایع معدنی
كاوه پارس توانست در رتبه ششم قرار گیرد و از نظر
درآمد و رشد در بین بزرگان گروه فلزات اساسی ایران قرار
گیرد .
* افتخاری دیگر از فوالد سنگان
براساس ارزیابی بیست و سومین دوره جایزه
"صدشرکت برتر ایران ( ")IMI١٠٠شرکت صنایع معدنی
ن نخست در "بهره
فوالد سنگان موفق به کسب عنوا 
وری کل عوامل در گروه اکتشافات ،استخراج و خدمات
جانبی" در بین صد شرکت بزرگ کشور گردید.

