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رئیس سازمان نهضت سوادآموزی:

الوروف:

آموزش در ایران اجباری نیست

آمریکا ثابت کند ما به کرهشمالی کمک میکنیم

مشکالت «اقتصادی» علت  53درصد ترک تحصیلهای دوره ابتدایی
رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی بــه بررســی
علــل عــدم ریشــهکن شــدن بیســوادی پرداخــت و
گفــت :از عمدهتریــن علــل ،عــدم پوشــش کامــل
کــودکان شــش ســاله اســت کــه یــک ریشــه قانونــی
دارد و آن ایــن اســت کــه آمــوزش الزامــی نیســت.
در واقــع قوانیــن باالدســتی ناظــر بــر رایــگان بــودن
آمــوزش اســت ولــی ناظــر بــر اجبــاری بــودن آن
نیســت و مــا اکنــون قانونــی بــرای اجبــار افــراد
بــرای ثبــت نــام در دوره ابتدایــی نداریــم.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی باقــرزاده بــا اشــاره بــه
چالشهــای ســوادآموزی در کشــور اظهــار کــرد:
ســواد تعاریــف مختلفــی دارد امــا در نهایــت هــر
مهــارت ،قابلیــت و توانایــی کــه کمــک میکنــد تــا
فــرد زندگــی بهتــری داشــته باشــد ســواد محســوب
میشــود و بــه نوعــی خویشفرمایــی اشــخاص در
حوزههــای مختلــف سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و
اقتصــادی را در پــی دارد.
وی افــزود :یکــی از مهمتریــن ابزارهــای شناســایی
بیســوادان ،سرشــماریهای عمومــی نفــوس و
مســکن اســت کــه توســط مرکــز آمــار ایــران
انجــام میشــود .همچنیــن اســتفاده از دادههــای
پایگاههــای اطالعاتــی ثبتــی از روشهــای دیگــر
اســت کــه اخیــرا مرســوم شــده اســت .در ایــران در
حــال حاضــر از آمــار سرشــماری عمومــی نفــوس و
مســکن اســتفاده میکنیــم.
رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی در ادامــه
آمــار باســوادی را در گــروه ســنی  ۶ســال بــه بــاال
اعــام کــرد و گفــت :نــرخ باســوادی در ســال ،۵۵
۴۷.۵درصــد ،در ســال  ۶۱.۸ ، ۶۵درصــد ،در ســال ۷۵
 ۷۹.۵،درصــد ،درســال  ۸۴.۶ ، ۸۵درصــد ،در ســال
 ۸۴.۸ ،۹۰درصــد و در ســال  ۸۷.۶ ،۹۵درصــد بــوده
اســت.
باقــرزاده ادامــه داد :بــه همیــن ترتیــب در ســال
 ۱۴ ،۵۵میلیــون و  ۲۰۰هــزار نفــر ،در ســال ۱۴ ،۶۵
میلیــون و  ۷۰۰هــزار نفــر ،در ســال ۱۰ ،۷۵میلیــون و
 ۷۰۰هــزار نفــر ،در ســال  ۹ ،۸۵میلیــون و  ۸۳۰هــزار
نفــر ،در ســال  ۱۰ ،۹۰میلیــون و  ۱۰۰هــزار نفــر و
در ســال  ۸ ،۹۵میلیــون و  ۷۹۰هــزار نفــر بیســواد
در کشــور داشــتهایم .همچنیــن درصــد باســوادی
در گــروه ســنی  ۱۰تــا  ۱۹ســال ۹۸.۲ ،درصــد ،در
گــروه ســنی  ۱۰تــا  ۲۹ســال بــه  ۹۷.۳درصــد و
در گــروه ســنی  ۱۰تــا  ۴۹ســال بــه  ۹۴.۷درصــد
رســیده اســت.
وی آمــار بیســوادان را بــه تفکیــک ســنی نیــز اعــام
کــرد و گفــت :طبــق آمــار ســال  ۹۵بیســوادان،

۲میلیــون و  ۸۵۰هــزار نفــر زیــر  ۵۰ســال ســن و
حــدود  ۵میلیــون و  ۸۶۰هــزار نفــر بــاالی  ۵۰ســال
ســن دارنــد ،البتــه گــروه ســنی  ۱۰تــا  ۴۹ســال در
اولویــت کاری نهضــت ســوادآموزی هســتند.
رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی بــا بیــان اینکــه
البتــه ایــن اطالعــات بــر اســاس خوداظهــاری افــراد
در سرشــماریها بــه ثبــت مــی رســد و ممکــن
اســت پاســخ مــردم در همــه مــوارد صحیــح و

در دوره ابتدیــی تــرک تحصیــل میکننــد کــه
طبــق پژوهشهــا  ۵۳درصــد علــت اقتصــادی،
 ۳۵درصــد علــت اجتماعــی ۷ ،درصــد علــت فــردی،
پنــج درصــد علــت آموزشــی دارد .در واقــع  ۸۸درصــد
تــرک تحصیــل دالیــل اقتصــادی و اجتماعــی دارد و
اگــر بخواهیــم مشــکل را حــل کنیــم بایــد در ایــن
بخــش ســرمایه گــذاری کنیــم.
رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی بــا اشــاره

صادقانــه نباشــد .بــه عنــوان مثــال در مــواردی اگــر
مامــور سرشــماری از مــادر خانــواده ســوال کنــد وی
تقریبــا ســطح ســواد اعضــای خانــواده را باالتــر ولــی
پــدر خانــواده ســطح ســواد را پاییــن تــر میگویــد.
از ســوی دیگــر بــا باالرفتــن ســطح توقــع مــردم از
ســواد روبــرو هســتیم .اگــر کســی قبــا میتوانســت
نامــه بنویســد و بخوانــد باســواد محســوب میشــد
امــا اکنــون دیگــر تعریــف مــردم فقــط خوانــدن و
نوشــتن نیســت و فــردی کــه دیپلــم نداشــته باشــد
ممکــن اســت خــود را بــی ســواد معرفــی کنــد.
باقــرزاده بــه بررســی علــل عــدم ریشــه کــن شــدن
بیســوادی پرداخــت و اظهــار کــرد :از عمدهتریــن
علــل عــدم پوشــش کامــل کــودکان شــش ســاله
اســت کــه یــک ریشــه قانونــی دارد و آن ایــن
اســت کــه آمــوزش الزامــی نیســت .در واقــع قوانیــن
باالدســتی ناظــر بــر رایــگان بــودن آمــوزش اســت
ولــی ناظــر بــر اجبــاری بــودن آن نیســت و مــا
اکنــون قانونــی بــرای اجبــار افــراد بــرای ثبــت نــام
در دوره ابتدایــی نداریــم.
وی دربــاره تــرک تحصیــل کــودکان گفــت :بــا
افــرادی مواجهیــم کــه وارد مدرســه میشــوند امــا

بــه اینکــه آمــوزش و پــرورش میتوانــد بهتریــن
متولــی باشــد و بایــد هزینههــای تحصیــل را بــا
مکانیســمی در اختیــار مدرســه و آمــوزش و پــرورش
در محــات قــرار دهیــم گفــت :اکنــون بــا تعــدد
نهادهــای تصمیمگیــر در حــوزه کــودکان بیــرون از
مدرســه مواجــه هســتیم ،بــه ایــن معنــا کــه بودجــه
را بــه یــک وزارتخانــه میدهنــد ولــی از وزارت
آمــوزش و پــرورش دربــاره بازماندگــی از تحصیــل
ســوال میکننــد .مــا بایــد راههــای جدیــدی طــی
کنیــم کــه اعتمــاد بــه مدرســه و آمــوزش و پــرورش
منطقــه از جملــه آنهاســت.
باقــرزاده دربــاره اجبــاری شــدن ســوادآموزی گفــت:
طرحــی را در ســال  94بــه دولــت پیشــنهاد دادیــم
کــه در بنــد  ۴آن آمــده بــود از ابتــدای ســال ۹۵
هــر شــخصی بخواهــد گواهینامــه یــا جــواز کســب
دریافــت کنــد بایــد ســواد داشــته باشــد یــا تحــت
برنامــه هــای ســوادآموزی قــرار گرفتــه باشــد ،امــا
در مجلــس اعــام شــد کــه خــاف قوانیــن موجــود
اســت و فعــا بــه نتیجــه نرســیده اســت.
وی دربــاره علــل باالبــودن نــرخ بیســوادان در
دهههــای گذشــته اظهــار کــرد :جمعیــت کشــور در
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ایــن ســال هــا از  ۲۷بــه  ۶۸میلیــون افزایــش یافتــه
و بــه همــان نســبت مشــکالت اقتصــادی نیــز رشــد
پیــدا کــرده و دالیــل عــدم ورود کــودکان بــه مدرســه
متنــوع شــده اســت .از ســوی دیگــر نــرخ پایــداری
ســواد در بزرگســاالن در دنیــا پاییــن اســت .غنــی
نبــودن محیــط زندگــی افــراد نیــز از دیگــر علــل
اســت و بایــد بــرای یادگیــری مــادام العمــر ،متــون و
کتــب مناســب افــراد ســوادآموز وجــود داشــته باشــد.
در حــال حاضــر متــون و کتــب موجــود در بــازار یــا
بــرای افــراد زیــر  18ســال و یــا بــرای بزرگســاالن
تحصیلکــرده اســت و جمعیــت کــم ســواد در
سیاســت گذاریهــا مــورد غفلــت قــرار گرفتـه اســت.
حــدود  ۱۰میلیــون کــم ســواد داریــم کــه در واقــع
باســواد هســتند امــا تحصیالتشــان در حــد ابتدایــی
است.
رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی بــا اشــاره بــه
پــاداش باســوادی گفــت :ایــن رقــم در ســال ،۹۴
 ۱۳۰هــزار تومــان در ســال  ۱۳۴ ،۹۵هــزار تومــان و
اکنــون ۱۳۸هــزار تومــان اســت کــه بــه افــرادی کــه
باســواد مــی شــوند تعلــق میگیــرد.
باقــرزاده ادامــه داد :یکــی از چالشهــای
ســوادآموزی ،گــره خــوردن همــکاری آمــوزش
دهنــدگان بــا اســتخدام رســمی آنهاســت .در
اساســنامه ســازمان نهضــت ســوادآموزی آمــده هــر
شــخصی پنــج ســال در ســازمان کار کنــد اســتخدام
مــی شــود ،امــا ایــن قانــون مکــرر اصالحیــه خــورده
و در نهایــت بــه وضــع طــرح هــا و قوانینــی از ســوی
مجلــس رســیده اســت .البتــه آمــوزش دهنــدگان
معمــوال زحمــات زیــادی را بــرای شناســایی و
تشــکیل کالس و آمــوزش افــراد بیســواد متحمــل
میشوند.
وی کــه در برنامــه تلویزیونــی پرسشــگر صحبــت
میکــرد اظهــار کــرد :طبــق قانــون نیروهــای
آمــوزش دهنــده تجمیعــی قبــل از ســال  ۹۲مشــمول
تبصــره اصالحــی بنــد  ۱۰مــاده  ۱۷قانــون تعییــن
تکلیــف نیروهــای حــق التدریــس میشــوند،
اگــر قــرار اســت بــرای حــق التدریــس هــا
و پیــش دبســتانی هــا تصمیمــی بگیرنــد بــرای
آمــوزش دهنــدگان نیــز مصــداق دارد و روح قانــون
ایــن را میگویــد .فروردیــن امســال نیــز طرحــی
ارائــه شــد و مجلــس پیــش نویســی بــرای تعییــن
تکلیــف همــه گروههــا آمــاده کــرده و آمادهایــم
تــا در صحــن علنــی تصویــب شــود و هرچــه بــه
قانــون تبدیــل شــود اجــرای آن را بــر خــود فــرض
میدانیم.

وزیـر خارجـه روسـیه اظهار داشـت ،آمریـکا بایـد بداند که ثبـات اسـتراتژیک تنها به واسـطه همـکاری با
روسـیه و چیـن محقـق میشـود و تالشهـای آمریـکا برای ایجاد قدرت در شـمال شـرق سـوریه بـا تعهد
بـه تمامیـت ارضـی سـوریه مغایرت دارد.بـه گزارش ایسـنا ،به نقـل از روزنامه القـدس العربی چـاپ لندن،
سـرگئی الوروف وزیـر خارجـه روسـیه در کنفرانـس خبـری مفصلـی در مقـر سـازمان ملـل در نیویـورک به
مناسـبت مشـارکتش در نشسـت وزارتی شـورای امنیت درباره اشـاعه تسـلیحات هستهای نسـبت به دنبال
کـردن رویکـرد تقابـل از سـوی آمریـکا به جـای مذاکرات عـادی با روسـیه ابراز تاسـف کرد.
وی دربـاره اسـتراتژی نظامـی جدیـد آمریـکا نیـز گفـت :واشـنگتن باید بدانـد که ثبـات بدون همـکاری با
روسـیه محقـق نمیشـود و امنیـت ملـی روسـیه در راس اهتمامات این کشـور اسـت.
وزیـر خارجـه روسـیه درباره توافق هسـتهای با ایـران نیز گفت :روسـیه هرگونـه نقض برجـام را نمیپذیرد
و اروپاییهـا خطـرات آن را دریافتهانـد و درخواسـت از ایـران بـرای مداخلـه نکـردن در امـور خاورمیانـه
غیرممکـن اسـت چـون هر کشـوری به دنبـال منافع خـود اسـت از جمله عربسـتان.
نیروهایمان را از عفرین خارج نکردهایم
وی اخبـار دربـاره عقبنشـینی ناظران و نیروهای روس از عفرین در شـمال سـوریه را تکذیب کـرد و افزود:
تالشهـای واشـنگتن بـرای ایجاد ارتش در شـمال سـوریه با تعهـد آن به تمامیـت ارضی سـوریه مغایرت
دارد.ایـن وزیـر روسـیه نیروهـای ترکیـه را به دلیـل حمله تروریسـتی کـه علیه نیروهـای روسـیه در پایگاه
حمیمیـم سـوریه در  ۱۳دسـامبر اتفـاق افتـاد سـرزنش کـرد و گفـت :ترکیـه بایـد بیـن  ۲۳تا  ۲۴ایسـت
بازرسـی در مرزهـای ترکیـه تـا ادلـب ایجاد میکـرد و به ایـن ترتیب ایـن حملـه تروریسـتی رخ نمیداد.
الوروف تاکیـد کـرد ،کشـورش موافـق ایجـاد منطقـه کاهش تنـش در ادلـب اسـت و ترکیه نقاط بازرسـی
کافـی را در ادلـب ایجـاد نکـرده در حالیکـه ایـن مسـاله به تروریسـم کمـک کرده اسـت اما میتـوان این
مشـکالت را از طریـق مذاکـره بـا ترکهـا حـل کرد.
وزیـر خارجـه روسـیه تصریـح کـرد ،نشسـتها بـرای حـل بحـران سـوریه خـارج از چارچـوب ژنـو
اسـت و رونـد آسـتانه نقـش سـازمان ملـل را تقویت کـرد و امیـدوارم نشسـت وین اشـتباهات گذشـته را
تکـرار نکنـد و از نظـر مـا همـه طیفهـای سـوریه بایـد در آن مشـارکت کنند.
الوروف در ادامـه دربـاره حـذف کمکهـای آمریـکا بـه فلسـطینیها و اینکـه آیـا روسـیه میتوانـد نقـش
جایگزیـن داشـته باشـد ،افـزود :متاسـفانه کمکهـای آمریـکا کـه قطع میشـود میزان گسـتردهای اسـت
و آنچـه مـا میتوانیـم ارائـه کنیـم در مقایسـه بـا آن کمکهـا اندک اسـت امـا با طرفهـای بسـیاری برای
یافتـن راه حلـی مناسـب بـرای این بحـران رایزنـی و مشـورت خواهیـم کرد.
وی خاطرنشـان کـرد ،تصمیـم آمریکا دربـاره بلوکه کردن تامیـن مالی آنـروا (آژانش امدادرسـانی و کاریابی
بـه آوارگان فلسـطینی) تالشهـای در زمینـه پاسـخگویی به نیازهـای جـدی آوارگان را از بین میبرد.
از عباس و نتانیاهو خواستیم به مسکو بیایند
رئیـس دسـتگاه دیپلماسـی روسـیه تاکیـد کـرد ،کشـورش طـرح صلحی را بـرای حـل درگیری اسـرائیل و
فلسـطین مطـرح کـرد و از طرفهـا خواسـت بـه مسـکو بیاینـد و مذاکرات جـدی بـرای تحقـق راه حل دو
کشـوری انجـام دهنـد.وی افـزود :محمـود عبـاس ،رئیس تشـکیالت خودگـردان فلسـطین ایـن دعوت را
پذیرفـت امـا ما پاسـخی از جانب طرف اسـرائیلی نشـنیدیم .روسـیه همچنان آمـاده میزبانـی از دو طرف در
مسـکو اسـت و میخواهـد ایـن رکود شکسـته شـود.
واشنگتن با مدرک ثابت کند که ما به کرهشمالی کمک میکنیم
الوروف دربـاره اتهامـات آمریـکا بـه روسـیه دربـاره دور زدن تحریمهـا علیـه کـره شـمالی با فـروش نفت
بـه ایـن کشـور گفـت :آمریـکا شـکایت رسـمی دربـاره دور زدن تحریمها ارائـه نکـرده بنابرایـن آنها هیچ
دلیلـی ندارنـد.الوروف افـزود :روسـیه آمـاده مذاکـره با واشـنگتن بـه رغـم اتهامات اخیـر این کشـور علیه
روسـیه و چیـن اسـت .آمریـکا باید به جـای این تهمتها با اسـتناد بـه قانـون بینالملل راه مذاکره سـازنده
بـا روسـیه و چیـن را در پیـش بگیـرد .امیدواریـم واشـنگتن آگاه شـود کـه در نهایـت بهترین چیـز برایش
توسـعه روابـط با روسـیه در تمامـی زمینهها از جمله امنیت اسـت .واشـنگتن بایـد برای اتهاماتـش مبنی بر
اینکـه مسـکو بـه پیونـگ یانـگ در دور زدن تحریمهـا کمک میکنـد دلیـل و مدرک بیـاورد .آنهـا میگویند
اطالعاتـی در ایـن باره داریم اما سـری هسـتند!
وزیـر خارجـه روسـیه ادامـه داد :اگـر مـا خواهان مذاکـره در زمینـه ایـن تحریمها هسـتیم نیاز به دانسـتن
واقعیتهـا داریـم .آمریـکا میتوانـد نگرانیهـای خـود را بـه کمیتـه تحریمهـا در سـازمان ملل مطـرح کند
امـا هیـچ شـکایتی ارائه نکـرده همانطـور که جزئیـات دقیقـی ارائه نکرده اسـت.
دونالـد ترامـپ روز چهارشـنبه گفتـه بـود ،موضع روسـیه این اسـت تالشهـای بینالمللی را بـرای منزوی
کـردن پیونـگ یانـگ از بیـن ببـرد و درباره کره شـمالی کمکـی به مـا نمیکند.
شمال افغانستان پایگاه جدید تروریستها
وزیـر خارجـه روسـیه در بخـش دیگـر اظهـارات خود بـه افغانسـتان پرداخـت و گفت :شـمال افغانسـتان
تبدیـل بـه پایـگاه تروریسـم بینالمللی شـده اسـت.
وی نسـبت بـه سـرازیر شـدن هـزاران جنگجو تحـت پرچم داعـش بـا تابعیتهـای مختلف به ایـن منطقه
هشـدار داد.الوروف تاکیـد کـرد ،داعـش بـا روحیـه ایدئولـوژی خالفـت بدنامـش در ایـن منطقه بـه دنبال
اهـداف ویرانگرانـه خود در خاورمیانه اسـت.وزیر خارجه روسـیه تصریح کرد :هزاران تروریسـت داعشـی از
جملـه کسـانی که در سـوریه نابـود نشـدهاند بعضا بـا حمایت مسـتقیم حامیان مالـی خارجـی و داخلی وارد
شـمال افغانسـتان میشـوند .آنهـا علنـا میگوینـد هدفشـان برانـدازی قدرتهـای قانونی در کشـورهای
آسـیای میانه و اشـاعه نفوذشـان به طـور کامل در اوراسیاسـت.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در آئین گرامیداشت بیست وپنجمین سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه :

فوالد مبارکه در اقتصاد کشور نقش اساسی دارد

یادمــان بیســت وپنجمیــن ســالروز افتتــاح شــرکت فــوالد مبارکه
و پاسداشــت ربــع قــرن حیــات بزرگتریــن دســتاورد صنعتــی
جمهــوری اســامی ایــران بــا حضــور دکتــر کرباســیان معــاون
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و رئیــس هیئــت عامــل ایمیدرو،
اســتاندار اصفهــان ،نماینــده مبارکــه و جمعــی از نماینــدگان
اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی ،امــام جمعــه و فرمانــدار
شهرســتان مبارکــه ،رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان ،مدیــران
بخشــهای خصوصــی و دولتــی اســتان ،مدیرعامــل ،معاونــان،
مدیــران ،کارشناســان و کارکنــان فــوالد مبارکــه در ســالن
همایــش هــای مجتمــع نگیــن نقــش جهــان برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد در ایــن آئیــن دکتــر مهــدی
کرباســیان معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و رئیــس
هیئــت عامــل ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع
معدنــی ایــران (ایمیــدرو) ضمــن قدردانــی از تالشــهایی کــه در
فــوالد مبارکــه انجــام گرفتــه اســت و بــا تأکیــد بــر اینکــه در
اصفهــان ظرفیتهــای صنعتــی خوبــی وجــود دارد ،گفــت :امــروز
در حــال برگــزاری بیســت وپنجمیــن ســال تأســیس و راه اندازی
شــرکتی هســتیم کــه نقــش اساســی در اقتصــاد کشــور دارد.
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه و اهمیــت صنعــت فــوالد در جهــان
تصریــح کــرد :در صحنــۀ بیــن المللــی در ســال  ،۲۰۱۶شــاهد
۲میلیــارد دالر تجــارت معــدن و صنایــع معدنــی بودیــم کــه
۴۳درصــد ایــن تجــارت فقــط بــه فــوالد اختصــاص داشــته و
۵۷درصــد آن مربــوط بــه ســایر فــرآورده هــای معدنــی بــوده
اســت.
کرباســیان بــا اشــاره بــه آثــار اشــتغالزایی معــدن و صنایــع
معدنــی افــزود :بــه طــور مشــخص در چرخــۀ تولیــد فــوالد
مبارکــه بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بیــش از ۳۵۰هــزار
فرصــت شــغلی ایجــاد شــده اســت کــه درخــور توجــه و تقدیــر
اســت.
وی در همیــن خصــوص بــا اشــاره بــه اقدامــات فــوالد
مبارکــه در راه انــدازی کارخانــۀ گندلــه و کنســانترۀ ســنگان،
اظهــار داشــت :بهــره بــرداری از ایــن کارخانــه و ســایر طــرح
هــای مشــابه ضمــن اینکــه بــه کامــل شــدن زنجیــرۀ فــوالد
کمــک کــرده ،در ایــن منطقــه تحــول اساســی در بخــش رونــق
اقتصــادی و اشــتغالزایی ایجــاد نمــوده اســت.
کرباســیان بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش اعظمــی از رشــد
اقتصــادی کشــور چیــن مربــوط بــه ســرمایه گــذاری و توســعۀ
بخــش فــوالد اســت ،افــزود :ظــرف  ۱۰ســال آینــده کشــور هنــد
نیــز بــا اتــکا بــه توســعۀ صنعــت فــوالد خــود جــزو چهــار کشــور
اول دنیــا قــرار میگیــرد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تأکیــد بــر اینکــه
طــی چهــار ســال گذشــته ظرفیــت تولیــد فــوالد کشــور از ۲۱
بــه ۳۳میلیــون تــن افزایــش پیــدا کــرده اســت ،افــزود :کشــور
مــا از ظرفیتهــای خوبــی نظیــر ســنگ آهــن ،گاز و نیروهــای
انســانی خــاق برخــوردار اســت کــه میتوانــد بــرای دســتیابی
بــه جایــگاه هــای بهتــر مؤثــر واقــع شــود.
رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو بــا اشــاره بــه افزایــش ظرفیتهــای
خوبــی کــه در بخــش گندلــه و آهــن اســفنجی کشــور طــی

چهــار ســال اخیــر صــورت گرفتــه اســت ،یــادآور شــد :پیــش از
ایــن در ایــن بخــش تــوازن نداشــتیم؛ امــا از دولــت یازدهــم تــا
اآلن بــا ۸۰درصــد رشــد از ۲۸میلیــون تــن تولیــد بــه ۵۱میلیــون
رســیده ایــم.
کرباســیان از برنامــه ریــزی هدفمنــد تولیــد و حرکــت بــه ســمت
آن ،کامــل بــودن زنجیــرۀ تولیــد و همــت بلنــد نیــروی انســانی

ایــن شــرکت بــه عنــوان مهمتریــن نقــاط قــوت و عوامــل مؤثــر
در کســب موفقیــت هــای ایــن شــرکت یــاد و تصریــح کــرد:
ســایر صنایــع نیــز بایــد از ایــن ویژگیهــا کــه فــوالد مبارکــه را
متمایــز کــرده اســت ،الگوبــرداری کننــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اهمیــت
صــادرات فــوالد در اقتصــاد کشــور افــزود :در ســال جــاری
تاکنــون ۸میلیــون تــن فــوالد صــادر شــده کــه ارزش افــزودۀ
اقتصــادی زیــادی بــرای کشــور دربــر داشــته اســت.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تأکیــد بــر اهمیــت
نقــش فــوالد مبارکــه در توســعۀ صنعــت فــوالد کشــور و بــا
بیــان اینکــه در فــوالد مبارکــه تجــارب ارزنــده ای بــه دســت

آمــده اســت ،گفــت :هــم اکنــون ســهم ایــن شــرکت در تولیــد
فــوالد کشــور حــدود ۵۰درصــد اســت کــه امیدواریــم ایــن گــروه
بــا توجــه بــه ظرفیتهــا و تجربــه هایــی کــه دارد ،بــه مــوازات
افزایــش تولیــد در کشــور و رســیدن بــه هــدف تولیــد ۵۵میلیــون
تــن فــوالد ،همچنــان ســهم خــود را حفــظ کنــد.
ســالروز افتتــاح فــوالد مبارکــه درواقــع یــادآور آغــاز
یــک حرکــت ملــی اســت
در ادامــۀ ایــن همایــش دکتــر مهرعلیــزاده اســتاندار اصفهــان
اظهــار کــرد :ســالروز افتتــاح فــوالد مبارکــه درواقــع یــادآور آغــاز
یــک حرکــت ملــی اســت؛ از ایــن رو ایــن روز فرخنــده را بــه
تمــام زحمتکشــان ایــن عرصــه و ملــت ایــران تبریــک عــرض
میکنــم.
وی از مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یــک مدیــر
توانمنــد ،فــداکار و دلســوز یــاد و تصریــح کــرد :دکتــر ســبحانی
تمامــی تــوان مدیریــت و تجربــۀ خــود را در جهــت ارتقــای
هرچــه بیشــتر تولیــد ،کیفیــت و توســعۀ صنعــت فــوالد گذاشــته
اســت کــه قابــل تقدیــر اســت.
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه دوران ســاخت فــوالد مبارکــه
گفــت :ایــن شــرکت بــا حمایــت و نــگاه بلنــد مرحــوم آیــت اهلل
رفســنجانی و تــاش وافــر شــیرمردانی ســاخته شــد کــه در
دوران ســخت جنــگ تحمیلــی در برابــر آینــدۀ کشــور احســاس
مســئولیت کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه موفقیتهــای کســب شــده در فــوالد مبارکــه
خاطرنشــان کــرد :خوشــبختانه شــرکت فــوالد مبارکــه عــاوه
بــر اینکــه در توســعۀ صنعــت فــوالد کشــور ســودآور بــوده،
بــه خوبــی توانســته اســت در چندیــن ســال اخیــر ســهم
قابــل توجهــی از بــازار دنیــا را بــه خــود اختصــاص دهــد کــه
امیدواریــم همچنــان در حفــظ ایــن بــازار کوشــا باشــد.
مهرعلیــزاده ادامــه داد :اینکــه فــوالد مبارکــه در هــر شــرایطی
ســودآور و پویاســت ،اینکــه محصــوالت ایــن شــرکت در
بازارهــای داخلــی و جهانــی بــا کیفیــت هرچــه تمامتــر عرضــه
میشــود و اینکــه ایــن شــرکت عضــوی از خانــوادۀ بــزرگ
تولیدکننــدگان فــوالد جهــان اســت ،بــرای جمهــوری اســامی
ایــران باعــث افتخــار اســت.
اســتاندار اصفهــان ضمــن قدردانــی از تعهــد فــوالد مبارکــه
نســبت بــه مســئولیتهای اجتماعــی خویــش افــزود :مطمئنــا بــا
مدیریــت و روحیــۀ کارکنــان ایــن شــرکت در آینــده نیــز شــاهد
شــکوفایی بیشــتر فــوالد مبارکــه خواهیــم بــود.
وی اقدامــات فــوالد مبارکــه در بخــش اســتفادۀ بهینــه از منابــع
آبــی و اجــرای طــرح هــای جمــع آوری و تصفیــۀ پســابهای
شــهری را قابــل تقدیــر دانســت و در همیــن خصــوص افــزود:
اینکــه فــوالد مبارکــه علیرغــم افزایــش ســه برابــری تولیــد خود
توانســته اســت در مصــرف آب حــدود ۷۵درصــد صرفــه جویــی
کنــد ،بســیار مهــم و ارزشــمند اســت .ضمنــا بایــد در نظــر داشــته
باشــیم کــه آب مایــۀ حیــات اســت؛ بنابرایــن شایســته اســت کــه
در ایــن زمینــه بــا انجــام پژوهــش هــای بیشــتر بــه راهــکاری
کارآمدتــر بــرای اســتفادۀ بهینــۀ آب دســت یابیــم.
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــر اســتفاده از نیــروی

جوانــان تأکیــد کــرد و افــزود :در مســیر ســاخت فــوالد مبارکــه
بــه جوانــان آن روز اعتمــاد شــد و ایــن نتیجــۀ درخشــان بــه بــار
آمــد .اگــر امــروز هــم بــه جوانــان اعتمــاد و از آنهــا پشــتیبانی
کنیــم ،بــه یقیــن در ســالهای بعــد بــه پیشــرفت هــای بیشــتری
دســت خواهیــم یافــت.
همــۀ افتخــارات کســب شــده در فــوالد مبارکــه را

بــه ملــت شــریف ایــران تقدیــم مینماییــم
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد در بخــش آغازیــن ایــن همایــش
دکتــر بهــرام ســبحانی مدیرعامــل گــروه فــوالد مبارکــه نیــز
ضمــن ارائــۀ گــزارش کاملــی از عملکــرد و دســتاوردهای
شــرکت گفــت :فــوالد مبارکــه در تقویــم خــود دو دورۀ بســیار
مهــم ســاخت و بهــره بــرداری را دارد کــه بــدون شــک اهمیــت
دوران ســاخت آن کمتــر از زمــان بهــره بــرداری نیســت.
وی در همیــن خصــوص ضمــن قدردانــی از تــاش همــۀ
مدیــران و کارکنــان شــرکت تصریــح کــرد :اینکــه امــروز
فــوالد مبارکــه بــه بزرگتریــن فوالدســاز کشــور و خاورمیانــه
و بزرگتریــن تولیدکننــدۀ آهــن اســفنجی دنیــا مبــدل گردیــده،

بــدون شــک حاصــل حمایــت دولتمــردان و تــاش و همدلــی
همــۀ کارکنــان ایــن شــرکت از دوران ســاخت تــا بــه امــروز
اســت.
دکتــر ســبحانی خاطرنشــان کــرد :همــۀ افتخــارات کســب شــده
در فــوالد مبارکــه را بــه ملــت شــریف ایــران تقدیــم مینماییــم.
گفتنــی اســت در ایــن همایــش از تمبــر یادبــود ربــع قــرن تالش
و ســرآمدی فــوالد مبارکــه و  ۱۰عنــوان کتــاب تجربیــات ایــن
شــرکت در مســیر ســرآمدی رونمایــی شــد.
عملکــرد خــوب فوالدمبارکــه در تولیــد و ســودآوری بیانگــر
دلســوزی مدیریــت و کارکنــان ایــن شــرکت اســت
بنابــر ایــن گــزارش ،در ادامــۀ ایــن برنامــه خانــم مهنــدس
ســعیدی ،نماینــدۀ مــردم شــریف مبارکــه در مجلــس شــورای
اســامی نیــز طــی ســخنانی ضمــن تبریــک ســالروز افتتــاح
فــوالد مبارکــه گفــت :اینکــه معیشــت بیــش از ۳۵۰هــزار نفــر از
مــردم شــریف ایــران از طریــق فــوالد مبارکــه تأمیــن میشــود،
قابــل تقدیــر اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه صنعــت فــوالد از شــاخصه هــای اصلــی
توســعه یافتگــی و از پایــگاه هــای مهــم اقتصــادی کشــور اســت،
بــا اشــاره بــه نقــش مدیریــت و کارکنــان فــوالد مبارکــه در
رشــد ایــن صنعــت گفــت :دســتیابی بــه ایــن میــزان تولیــد و
ســودآوری بیانگــر ایــن اســت کــه کارکنــان و مدیــران ایــن
شــرکت دلســوز بــوده انــد؛ از ایــن رو از تــک تــک کارکنــان،
مدیــران و همــۀ کســانی کــه در زنجیــرۀ تولیــد ایــن شــرکت
نقــش دارنــد ،تشــکر مینماییــم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اهمیــت
نقــش آب گفــت :در فــوالد مبارکــه تجــارب خوبــی در بحــث
مصــرف بهینــۀ آب وجــود دارد کــه میتــوان از آن اســتفاده کــرد؛
ایــن در حالــی اســت کــه در جلســه ای بــا وزیــر محتــرم نیــرو
بــر احیــای زاینــده رود و اســتفاده از ظرفیتهــای فــوالد مبارکــه
در ایــن زمینــه تأکیــد شــد.
فــوالد مبارکــه نگینــی درخشــان بــر انگشــتری
صنعــت فــوالد کشــور اســت
عبدالوهــاب ســهل آبــادی رئیــس خانــۀ صنعــت ،معــدن
و تجــارت ایــران و رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع و معــادن
اســتان اصفهــان نیــز در ایــن همایــش گفــت :فــوالد مبارکــه
نگینــی درخشــان بــر انگشــتری صنعــت فــوالد کشــور اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت موضــوع آب اســتان از اســتاندار
اصفهــان درخواســت کــرد در ایــن خصــوص اقدامــات عاجــل
انجــام گــردد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر فــوالد مبارکــه
افتخــاری بــرای ایــران و در عرصــۀ بیــن المللــی نیــز شــناخته
شــده اســت ،از دکتــر کرباســیان معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت و دکتــر ســبحانی مدیرعامــل فــوالد مبارکــه خواســت
تــا تجــارب ایــن شــرکت در ســایر شــرکتهای کشــور نیــز بــه
کار گرفتــه شــود.
ســهل آبــادی در بخــش پایانــی ســخنان خــود از مدیــران و
کارکنــان فــوالد مبارکــه بــه عنــوان فرماندهــان و لشــکریان
ارتــش صنعــت کشــور یــاد و از زحمــات ایشــان قدردانــی کــرد.

