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وجیهاهلل جعفری

جش��نواره اینوماین بهعنوان بس��تری برای توس��عه
استارتآپها و ش��کوفایی ایدههای ناب معدنی برگزار
شد.
ب��ه گ��زارش روابطعموم��ی ایمیدرو ،این جش��نواره
بهعنوان نم��اد ملی تحقق ظرفیته��ای جوانان تالش
میکن��د ایدهه��ای بخش معدن و صنای��ع معدنی را از
دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی دریافت و زمینه حمایت
همهجانب��ه از ایدهه��ای ن��و را فراه��م کند .س��ازمان
توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران با
ه��دف تقاضامحور کردن پژوهش و متناس��ب با گرهها
و مش��کالت پیشروی بخش مع��دن و صنایع معدنی،
اس��تارتآپهای دارای ایدههای��ی ب��ا قابلیت کاربردی
را پس از پذیرش در جش��نواره اینوماین ،برای توس��عه
به ش��رکتهای تابعه و وابس��ته به این سازمان معرفی
میکند .وجیهاهلل جعفری ،رئیس هیاتعامل ایمیدرو در
جشنواره و نمایشگاه ایدههای ارزشآفرین گفت :امروزه
نیاز برای گذر از اقتصاد منبعمحور به اقتصاد دانشبنیان
در تمامی جوامع بیش از پیش احس��اس میش��ود .در
این راس��تا باید زمینه تولید محص��والت دانشبنیان را
از طریق شکلگیری کس��بوکار دانشبنیان کوچک و
متوسط فراهم کنیم تا از دایره رقابت جانمانیم.
معاون وزی��ر صنعت ،معدن و تج��ارت گفت :بر این
باوریم که سرمایههای اقتصادی کشورمان تنها محدود
ب��ه منابع زیرزمین��ی مانند نفت و معادن نیس��ت بلکه
نیروی انس��انی سرمایه اصلی به ش��مار میآید؛ درواقع
اصول بنیادی اقتصاد دانشبنیان بر نیروی انسانی خالق
و متخصص استوار شده است.
جعفری افزود :بر این اس��اس ،کش��ور ما با در اختیار
داشتن جمعیت جوان و ظرفیتهای باال در زمینههای
فناوری ،چند س��ال اس��ت در این مسیر حرکت خود را
آغاز کرده و با وجود تحریمهای ظالمانه ،اقتصاد کشور
در حال تغییر ش��کل از منبعمحوری ب��ه دانشبنیانی
است.

 نگاهی به نتایج دورههای قبل

رئی��س هیاتعام��ل ایمی��درو درباره دس��تاوردهای

عکس:

پیشنوی��س برنامه
عملیات��ی صنع��ت
سنگ شامل (فرآوری،
اکتش��اف ،استخراج و
ماش��ینآالت) تدوین
و ارائ��ه خواهد ش��د.
ب��ه گ��زارش ش��اتا،
س��یدرضا فاطمیامین ،وزی��ر صنعت ،معدن و
تجارت در آیین پایانی س��یزدهمین نمایشگاه
بینالمللی س��نگ ایران که در محالت-نیمور
برگزار ش��د ب��ا بیان اینک��ه پیشنویس برنامه
عملیاتی صنعت س��نگ تدوی��ن و ارائه خواهد
ش��د ،اظهار کرد :رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان مرک��زی تا یک ماه آینده این
پیشنوی��س را تدوین میکند و با مش��ارکت و
کس��ب نظرات بخش خصوص��ی و فعاالن این
عرص��ه ،نهایی خواهد ش��د .وی افزود :بهزودی
نیز جلس��های با حضور فعاالن حوزه س��نگ با
رویکرد صادراتی در س��ازمان توس��عه تجارت
ایران برگزار خواهیم کرد؛ در این جلس��ه موانع
صادراتی بررس��ی و درباره تسهیل فرآیندهای
این حوزه تصمیمگیری خواهد شد.
گفتنی اس��ت ،در آیین پایانی س��یزدهمین
نمایش��گاه بینالمللی س��نگ ایران (محالت-
نی��مور) س��یدرضا فاطمیامی��ن وزیر صنعت،
معدن و تج��ارت ،عزیزال ه اکبری تاالرپش��تی
رئی��س کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس
شورای اسالمی ،حجتاالسال م علیرضا سلیمی
نماین��ده مردم خمین ،دلیج��ان و محالت در
مجلس ش��ورای اس�لامی ،علیاکب��ر کریمی
نماین��ده اراک در مجلس ش��ورای اس�لامی و
مسئوالن استان مرکزی حضور داشتند.
در همی��ن ح��ال بای��د تاکید کرد ای��ران از
ظرفیته��ای ویژهای در حوزه صنعت س��نگ
برخوردار اس��ت؛ با وجود این ،از این ظرفیتها
تاکن��ون آنطور که بای��د و انتظار میرود بهره
گرفته نش��ده است .امید میرود با توجه هرچه
بیش��تر به ظرفیتهای این بخش زمینه بتوان
توسعه عملکردی را فراهم کرد.

ایمیدرو از کسبوکارهای دانشبنیان حمایت میکند

امروزه نیاز برای گذر از اقتصاد منبعمحور به دانشبنیان در تمامی
جوامع بیش از پیش احساس میشود
جشنواره اینوماین یک و  ۲گفت :در اینوماین یک۱۱۳ ،
ایده به جش��نواره ارائه و در نهایت  ۱۰ایده برتر انتخاب
شد .در جشنواره بعدی اینوماین ۱۲۳ ،ایده به جشنواره
ارائه ش��د که  ۲ایده منتخب تجاریس��ازی شده است.
جعفری عنوان کرد :تع��داد ایدههای دریافتی اینوماین
 ،۳برابر  ۱۵۰مورد گزارش ش��ده ک��ه از این تعداد ۶۰
ایده پذیرفته شده است.
مع��اون وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت با اش��اره به
مهمتری��ن اقدامات این س��ازمان در ح��وزه ارتقای اکو
سیس��تم نوآوری و حمای��ت از مولفههای مرتبط با آن،
گفت :تاس��یس موسسه پژوهش��ی و آموزشی دانشگاه
تهران و ایمی��درو (یونیدرو) ،تاس��یس مرکز نوآوری و
توس��عه کس��بوکارهای نوین در حوزه معدن و صنایع
معدن��ی (ایمینو) ،ایجاد مرکز هوش��مندی و رصدخانه

بازاریابی ضعیف ،مشکل اصلی تجارت سنگ

مع��اون امور مع��ادن و صنای��ع معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گفت :مش��کل اصلی در
حوزه تجارت سنگ مارکتینگ ضعیف است.
به گزارش شاتا ،اسداهلل کشاورز در سیزدهمین
نمایش��گاه بینالملل��ی س��نگ ای��ران در نیمور
محالت اظهار کرد :سنگ تراورتن محالت بعد از
حدود  ۵سال ثبت جهانی شد .غیر از محالت ۸
عنوان برند جهانی در معادن کشور از جمله گچ
س��منان ،س��نگ عقیق نمین اردبیل و ...به ثبت
رس��یده و این فرآیند برای شناساندن و معرفی
ظرفیتهای ویژه کشور ادامه خواهد داشت.
وی افزود :کش��ور ما جزو  ۱۰کش��ور برتر دنیا
در زمینه معدنکاری اس��ت .همچنین در برخی
مواد معدن��ی رتبههای بهتر را به خود اختصاص
داده؛ بهطور مثال در تولید و ذخیره گچ در رتبه
نخس��ت جهان و از منظر ذخایر مس در جایگاه
پنجم دنیا هس��تیم.معاون ام��ور معدنی وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت تصریح ک��رد :ایران تا
س��ال  ۹۱واردکننده فوالد بود اما در حال حاضر
در تولی��د فوالد جزو  ۱۰کش��ور برت��ر دنیا قرار
دارد و سال گذش��ته  ۶.۵میلیون تن فوالد خام
صادر شد .در حوزه سیمان نیز مصرف کشور ۶۵
میلی��ون تن ب��وده و تولیدکننده  ۷۵میلیون تن
هس��تیم .بر این اساس ،ظرفیت خالی کشور ۱۰
میلیون تن اس��ت و هیچ مشکلی در این عرصه
وج��ود ن��دارد .بنابراین برای س��اخت واحدهای
مس��کونی که رئیسجمهوری وع��ده داده هیچ
مشکلی برای تامین سیمان نخواهد بود.
کشاورز درباره ظرفیتهای محالت بیان کرد:
خوشبختانه این شهرستان شرایط خوبی دارد و

هر س��ال  ۲نمایشگاه گل و سنگ در
آن برگزار میشود ،پویایی و بالندگی
ک��ه در این  ۱۴س��ال در نمایش��گاه
وجود داش��ته در هیچ اس��تانی دیده
نش��ده است .وی با اش��اره به فعالیت
افزونب��ر  ۶۴۰۰واحد س��نگبری در
کش��ور ادامه داد :از مجم��وع ۲۲۰۰
معدن س��نگ تزئینی در کشور حدود
 ۱۴۰مع��دن در این منطقه ق��رار دارد که البته
در استان تعداد بیشتر است .معاون امور معدنی
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت اضاف��ه کرد:
مش��کل اصلی که در حوزه تجارت سنگ وجود
دارد مارکتینگ ضعیف است ۵۰ .درصد فعالیت
اقتص��ادی به بازاریاب��ی بازمیگردد و عملکرد ما
در مارکتینگ ضعیف اس��ت .البته ماش��ینآالت
این حوزه نیز فرس��وده هستند و همین موضوع،
عملکرد صنعت س��نگ را ب��ا چالشهای جدی
روبهرو میکند .کشاورز درباره سنگ کوپ گفت:
صادرات س��نگ کوپ فرآورینشده  ۴۲میلیون
دالر و سنگ فرآوریشده  ۱۰۵میلیون دالر بوده
که از نظر وزنی قابل قیاس نیستند.
وی ادام��ه داد :در حوزه صنعت س��نگ نقاط
قوت��ی از جمله میزان ذخای��ر و تنوع موجود در
کش��ور در حوزه س��نگهای تزیینی وجود دارد.
در س��نگ گرانیت ایران بی��ش از  ۸۰نوع رنگ
و س��اختار دارد .همچنی��ن بزرگتری��ن ذخیره
تراورت��ن قرمز دنیا در ایران و بزرگترین ذخیره
تراورتنهای روش��ن در ایران و اس��تان مرکزی
واقع اس��ت .بدین ترتیب ،با تکی��ه بر این نقاط
قوت میتوان به ش��رایط مناس��ب رسید.معاون

امور معدن��ی وزارت صنع��ت ،معدن
و تجارت با اش��اره به تهدیدهای این
ح��وزه خاطرنش��ان کرد :بخش��ی از
تهدیده��ا مربوط به ع��دم تعادل در
قوانین و برخی مش��کالت مربوط به
وضعیت نامناس��ب ترانزیت و ترانسفر
محصوالت و فرس��ودگی ماشینآالت
معدنی اس��ت .ناوگان معدنی بس��یار
فرس��وده اس��ت بهطوری که هنوز بولدوزر ۶۰
ساله در این صنعت فعالیت میکند .خوشبختانه
با تالشها در  ۶ماه گذش��ته بخش��نامه واردات
 ۳۰۰دس��تگاه جدید با توان باال با مدل ساخت
تقریب��ا زیر  ۱۰س��ال نوش��ته و انجام ش��ده و
توانستیم سفارش خوبی هم برای تولیدکنندگان
داخلی بگیریم و این روند ادامه دارد تا در آینده
ناوگان را بهسازی و نوسازی کنیم.
کش��اورز درباره پنجره واحد بیان کرد :حداقل
حدود  ۱۵س��ال است درگیر این مهم هستم اما
متاس��فانه با توجه به نبود برخی زیرس��اختها
هن��وز ب��ه نتیج��ه نرس��یده اس��ت .متاس��فانه
بهرهمندی مناسبی از توان تشکلها و انجمنها
در این حوزه حاصل نش��ده در حالی که میتوان
از این فرصتها استفاده کرد.
کش��اورز از معدن��کاران بهوی��ژه در مح�لات،
مدیریت باطلهها را خواس��تار شد و گفت :حجم
باطلهها بسیار باال و نیازمند مدیریت کامل است.
در اس��تان مرک��زی ط��رح جامع��ی در این باره
تدوین ش��ده و امیدواریم راهکار مناس��بی برای
اس��تفاده از این باطلهها ایجاد شود چراکه برخی
از این باطلهها امکان استفاده دارند.

کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی توسط ذوبآهن
ذوبآهن اصفهان موفق شد در نخستین دوره
جش��نواره روابطعمومی و مس��ئولیت اجتماعی
نش��ان عال��ی و جای��زه م��روج برتر مس��ئولیت
اجتماعی را کسب کند.
علیرضا امیری ،مدی��ر روابطعمومی ذوبآهن
اصفه��ان بهعنوان نماینده ش��رکت این نش��ان
و جای��زه را دریاف��ت کرد .ب��ه گزارش
از
اصفهان ،نخس��تین دوره جشنواره روابطعمومی
و مس��ئولیت اجتماعی با حضور کارشناس��ان و
فع��االن ح��وزه روابطعمومی و مدی��ران برخی
س��ازمانها و صنایع کشور در مرکز همایشهای
صدا و سیما برگزار شد.
فلی��پ بورمان��س ،رئیس انجم��ن بینالمللی
روابطعموم��ی در پیام��ی ب��ه این جش��نواره به

اهمیت مس��ئولیت اجتماعی برای س��ازمانهای
پیشرو اش��اره و ابراز امیدواری کرد برگزاری این
جشنواره در نهادینهس��ازی مسئولیت اجتماعی
بهعنوان یکی از وظایف روابطعمومی ،یاریرسان
باشد.
پرفسور وی آن ویزر ،رئیس سازمان بینالمللی
مس��ئولیت اجتماعی و رئیس انجمن بینالمللی
مس��ئولیت اجتماع��ی صنفی نیز در س��خنرانی
ویدئوی��ی ،پرداختن به مس��ئولیت اجتماعی را
در یک برنامه بلندمدت برای سازمانها ضروری
دانس��ت و گفت :روابطعمومی باید به س��ازمان
کمک کند تا بتواند نقش خود را در مس��ئولیت
اجتماعی در قالب هدفمند و س��ودمند ایفا کند.
ذوبآهن اصفهان با بیش از نیم قرن فعالیت در

صنعت کش��ور ،پیشگام و پیش��رو صنایع کشور
در حوزه مس��ئولیت اجتماعی محسوب میشود.
برخ��ی از فعالیته��ای ذوبآه��ن در این حوزه
مش��تمل است بر مش��ارکت در توس��عه صنایع
کش��ور ،آموزش نیروهای متخصص و ماهر برای
تمام صنایع کشور ،پشتیبانی فنی و اعزام نیرو در
دوران حماسهسازی مردم ایران در دفاع مقدس،
مش��ارکت در توس��عه فعالیته��ای فرهنگی و
ورزش��ی کشور از طریق باشگاه فرهنگی ورزشی
این ش��رکت ،تاسیس بیمارستان شهید مطهری
و ارائه خدم��ات درمانی به جامعه (که در دوران
ش��یوع بیماری کرونا نیز تداوم یافت) ،کمک به
توسعه عمرانی و زیرس��اختهای منطقه ،تولید
محصوالت مورد نیاز جامعه و. ...

فناوری و ن��وآوری صنایع معدنی و اج��رای پروژههای
پژوهش��ی ،کارب��ردی و تقاضامحور از جمل��ه اقدامات
ایمیدرو در این بخش است.
وی گفت :معدن و صنایع معدنی با س��هم  ۲۳درصد
ارزش بورس و ظرفیتهای بالقوه شرکتهای این حوزه،
شرایط همکاری همافزا با دانشگاه و مراکز علمی را دارد.
جعفری افزود :امیدواریم با کمک و حمایت شرکتها
و مجموعه دانش��گاهی در بخش معدن و صنایع معدنی
بتوانیم نوآوری و ارائه ایده برای حل مس��ائل مرتبط با
تولید را بیش از پیش شاهد باشیم.

 کاهش ضایعات و کربن در بخش تولید

جعف��ری در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش گف��ت:
برنامهریزی برای کسب دانش «کاهش ضایعات و کربن
در بخش تولید» از طریق برگزاری جش��نواره اینوماین

مورد توجه اس��ت .امروز بحث کربن و ضایعات صفر در
صنعت در شمار الزامات شرکتهای جهانی قرار گرفته
اس��ت .وی گفت :بهطور حتم اس��تفاده از ظرفیتهای
علمی از مراحل اکتشاف ،اس��تخراج و در بخش نهایی
(تولید محصول) ما را ب��ه ضایعات صفر نزدیک خواهد
کرد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بخش دیگری
از سخنانش اعالم کرد :ایمیدرو از آغاز به کار خود۲۳ ،
میلیارد دالر س��رمایهگذاری با بخش خصوصی تعریف
کرد و تا سال  ۱۴۰۴این رقم تا  ۳۵میلیارد دالر افزایش
خواهد یافت.
وی اف��زود :ایمی��درو در طول چند س��ال گذش��ته
ت�لاش کرده تا در حوزه تنظیم و تس��هیلگری و بهویژه
بسترس��ازی برای بخش خصوصی اقدامات توسعهای را
عملیاتی کند.
جعف��ری عنوان کرد :در این راس��تا  ۷.۶میلیارد دالر
از طرحها توسط بخش خصوصی و با هدایت و حمایت
ایمیدرو تعریف ش��د که  ۲.۷میلیارد دالر آن در س��ال
گذشته افتتاح شد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :اعتقاد
داریم حضور بخش خصوصی باید در اجرا پررنگ شده و
ایمیدرو عملکرد حمایتی و توسعهای خود را دنبال کند.

سخن پایانی
در پایان باید خاطرنش��ان کرد جشنواره اینوماین ،۳
شامل  ۸بخش «مسابقه ایده»« ،نشستهای تخصصی»
و «نمایشگاه توانمندی شرکتهای دانشبنیان» است.
از دیگر بخشهای این جشنواره« ،ارائه نیازهای فناورانه
س��ازمانها و شرکتهای بزرگ و صنعتی»« ،برگزاری
پنله��ای « ،»B2Bمس��ابقه چالش برت��ر صنعتی»،
«مسابقه حل مسئله» و«ارائه توانمندی مراکز نوآوری،
ش��رکتهای دانشبنیان و اس��تارتآپها» است .این
بخشها ،منطبق بر حمایتهای مورد نیاز اکوسیس��تم
نوآوری تعریف شده است.

تبریک مدیرعامل فوالد هرمزگان در پی کسب رکورد تولید ماهانه تختال
در پی کسب رکورد ماهیانه تولید تختال ،مدیر عامل فوالد هرمزگان این
موفقیت را به کارکنان و ذینفعان شرکت تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است:
با سالم خدمت کارکنان زحمتکش فوالد هرمزگان
با ی��اری خداوند متعال و همزمان با هفته وح��دت و ایام والدت پیامبر
رحم��ت حض��رت محمدمصطفی(ص) و ام��ام جعفر ص��ادق(ع) ،وحدت،
همدل��ی و کارگروهی تالش��گران ف��والد هرمزگان افتخاری ب��زرگ را در
شرایط وجود بیماری کرونا و تحریمهای ظالمانه ،رقم زد.
سختکوشان فوالد هرمزگان با انسجام و عزمی راسخ رکورد تولید ماهیانه

را ارتقاء داده و در مهرماه موفق به تولید  ۱۴۶۱۰۶تن تختال گردیدند.
اینجانب ،مس��ئولیتپذیری تالش��گران فوالد هرمزگان را ارج مینهم و
دس��تان مهندس��ین خوشفکر و کارگران زحمتکش را ک��ه باعث غرور و
سربلندی در صنعت فوالد کشور هستند ،میبوسم.
این موفقیت بزرگ را به کلیه کارکنان و ذینفعان فوالد هرمزگان تبریک
ع��رض نموده و امیدوارم با یاری خداوند متع��ال ،همراه با همت و تالش،
دست در دست یکدیگر موفقیتهایی بیش از پیش را برای فوالد هرمزگان
کسب نماییم.
عطااهلل معروفخانی ،مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان

