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ویژه نامه دستاوردهای صنعتی و معدنی در حوزه کار و کارآفرینی

ــی با  ــد ایران ــتیبانی از کار و تولی ــوع پش در موض
ــتم  ــازمان های دولتی و غیر دولتی نوش مانع زدایی س
ــازمان های مزاحم  که کار کردن در ایران بااین همه س
ــت به  جای کمک، فقط مانع تراشی کنند،  که قرار اس
ــیاری از  ــت. حذف بس ــده اس ــخت و پیچی کاری س
ــعار برگزیده امسال  ــازمان ها می تواند به تحقق ش س

رهبر معظم انقالب کمک کند.
ــوان به آن  ــه در حوزه تولید می ت ــه دیگری ک نکت
ــاره کرد مبحث مهم کارآفرینی است. کارآفرینی  اش
می تواند مادر تولید باشد و تولید می تواند تسلسل وار، 
ــاص ارتباط بین  ــن ویژگی خ ــد و ای ــی کن کارآفرین
ــی و تولید و ثروت افزایی فردی  کارآفرین و کارآفرین
ــرای هر  ــغل ب ــش بیکاری و ایجاد ش ــی و کاه و مل
ــد و توسعه است و می تواند آنقدر  دولتی در حوزه رش
وسوسه انگیز باشد که برای یک دوره تاریخی دست از 
ــر تولیدکنندگان و کارآفرینان بردارد و بگذارد آنها  س

کار خودشان را بکنند و نتیجه آن را ببینند.
ــاده، یعنی  ــم انقالب به زبان س ــان رهبر معظ فرم
ــی به تولید  ــه مجوزهایی که نه تنها کمک ــذف هم ح
ــد، بلکه مراحل دریافت هرکدام از آنها، بیزار  نمی کنن
ــت که جان و  کردن هر تولیدکننده و کارآفرینی اس

مال خود را در مسیر خدمت و کار، می گذارند. 
ــوم اردیبهشت،  ــورای عالی انقالب فرهنگی، س ش
ــورمان به نام  ــی را در تقویم کش ــیخ بهای روز تولد ش
ــا ارزش خلق  ــالش می کنند ت ــردان و زنانی که ت م
ــند به عنوان  ــته باش  کنند و در تولید ملی نقش داش
ــرد؛ مردان و زنانی  ــی کارآفرینی نام گذاری ک روز مل
ــکالت مالی و  ــای مختلف با انواع مش که در حوزه ه
ــروکله می زنند و سختی ها و کمبودها را به  اداری س
جان می خرند تا بتوانند به ایده ها و آرزوهایشان جامه 

عمل بپوشانند.
ــه دولت  ــوط ب ــا مرب ــان تنه ــکالت کارآفرین مش
ــهرداری و  ــات و ش ــه و مالی ــاخت ها و بیم و زیرس
ــت، بخش عمده ای از آن مربوط به  ــانی نیس آتش نش
ــی  ــی هم ناش نبودن قوانین یا زیادی قوانین و بخش
ــا مردم  ــه  پیچیده م ــی و روحی ــکالت فرهنگ از مش

ــه قول یکی از  ــاید ب در ارتباط با کارآفرینی است.ش
ــاد نگرفته ایم که کار بیافرینیم  کارآفرینان ما هنوز ی
ــد خود و دیگران و جامعه را فراهم آوریم  و زمینه رش
ــن و کارآفرینی را  ــت کارآفری ــئله اهمی و همین مس

دوچندان می کند.
ــخت و چندبعدی است که  کارآفرینی موضوعی س
ــت و به همین دلیل  ــطح جهانی هم مطرح اس در س
ــال با  ــال 2007 هفته کارآفرینی در پاییز هرس از س
مشارکت 37 کشور با این ایده که اگر جنبشی جهانی 
ــفر  ــی، ایده پردازی و گام نهادن در س برای الهام بخش
کارآفرینی برای مردم دنیا وجود داشت، چه می شد؟ 

آغاز شد.
ــن روز ملی کارآفرینی و  هدف از نام  گذاری و تعیی
ــه جهانی کارآفرینی ، ایده دادن و کمک به تمام  هفت
کسانی است که قدم در مسیر کسب وکار گذاشته اند. 
هدف جلب مشارکت بخش خصوصی برای گسترش 
فرهنگ کارآفرینی است. عقیده بسیاری بر این است 
ــی و جهانی می تواند باعث  ــه این کمپین عظیم مل ک
ــان و افکار عمومی  ــع جایگاه کارآفرینی در اذه ترفی
ــب و کار توسط  ــوقی برای راه اندازی کس ــده و مش ش
ــمی برای ارج  ــد . این رویدادها مراس همه جامعه باش
ــتغال است؛ کسانی که  نهادن به نوآوران و خالقان اش
ــند و کسب وکاری را  ایده های خود را حیات می بخش
ــد اقتصادی در کشور  پایه گذاری می کنند و باعث رش

خود و توسعه رفاه انسانی می شوند.
ــوی کارآفرینی را  ــادی به نح ــی مکاتب اقتص تمام
ــریح کرده اند.  ــادی خویش تش ــای اقتص در نظریه ه
ماهیت کارآفرینی، طی سال های گوناگون دستخوش 
تغییرات بسیاری قرار گرفته و اندیشمندان متعددی 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــد؛ از دیالکتیک ه ــه آن پرداخته ان ب
ــای عینی و ذهنی به عنوان محور کارآفرینی  فرصت ه
گرفته تا ایده کسب وکار جدید که دیویدسون مطرح 

می کند.
ــی  ــر دراکر، پدر علم مدیریت، کارآفرین را کس پیت
می داند که فعالیتی را با سرمایه اقتصادی خود شروع 
می کند، ارزش ها را تغییر می دهد و در محیط اطراف 

خود تحول ایجاد می کند و آن را به سمت بهتر شدن 
می برد.

ژوزف شومپیتر که از او به عنوان پدر کارآفرینی یاد 
می کنند، واژه نوآوری را به کارآفرینی پیوند می دهد؛ 
ــده در کارآفرینی  ــر ویژگی تعیین کنن به عبارت دیگ
ــداع روش های نوین در  ــام کارهای جدید یا اب را انج
ــوآوری در هر یک از  ــور جاری می داند. از نظر او ن ام

زمینه های ذیل کارآفرینی محسوب می شود.
1. ارائه کاالی جدید

2. ارائه روش جدید در فرآیند تولید
3. گشایش بازاری جدید

4. یافتن منابع جدید
5. ایجاد هرگونه تشکیالت جدید در صنعت

ــترک میان  ــی،  کاری مش ــه جهانی کارآفرین هفت
ــت گذاران،  سیاس ــرمایه گذاران،  س ــان،  کارآفرین
پژوهشگران، قانون گذاران و رهبران جامعه است تا در 
این رویداد با هدف کمک به کارآفرینان برای ورود به 
ــویق افراد تالش کنند  عرصه کارآفرینی، از طریق تش
ــل جدیدی از کارآفرینان به راه اندازی کسب وکار  نس

ورود کنند.
رویداد هفته جهانی کارآفرینی سکویی برای توسعه 
ارتباطات و همکاری های پیوسته تمامی نقش آفرینان 
ــی کارآفرینی  ــا روز مل ــت و ب ــه کارآفرینی اس عرص
ــه تالش های  ــم که هم ــوش نکنی ــاوت دارد.فرام تف
ــال، اگر با  ــل نام گذاری روز و هفته و س ــی مث نمایش
ــوارد گوناگون مثل  ــور اجرایی و حذف قوانین و م ام
ــی های  مجوزهای بی مورد و گاهی موازی و بروکراس
ــازمان هایی  ــت اندازهایی که خصوصاً س اداری و دس
ــهرداری ها و بیمه و مالیات و تامین اجتماعی  مثل ش
درست می کنند همراه نشود، راه به جایی نخواهد برد.

ــاور کند که تولیدکنندگان و کارآفرینان  دولت باید ب
هم جزو همین مردم هستند و گرفتن انواع عوارض با 
نام های مختلف از آنها، کمکی به بیت المال نمی کند.

ــدی و کارآفرینی، نابود  ــدن هر کار تولی تعطیل ش
ــی از مشاغل و افزودن بیکاری در جامعه  کردن بخش
است و مسئول مستقیم چنین وضعیتی دولت است.

موانع کارآفرینی
 و سازمان های بیمار

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول موسسه مطبوعاتی صمت
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ــا فعاالن صنایع  ــبت روز ملی کارآفرینی ب به مناس
ــا را درباره  ــرات آنه ــرده  و نظ ــو ک ــی گفت وگ معدن
ــی در کارآفرینی و  ــش معدن و صنایع معدن نقش بخ
ــده ایم. این کارشناسان و فعاالن  ــتغالزایی جویا ش اش
ــری از ظرفیت های  ــر بهره گی ــاره ب صنعتی ضمن اش
ــیاری از  ــتین حلقه تولید بس ــی به عنوان نخس معدن
ــذار این ظرفیت ها  ــش ویژه و اثرگ ــوالت، بر نق محص
ــعه تولید، کارآفرینی و به دنبال آن اشتغالزایی  در توس

تاکید داشتند.
 معدن، آغازگر کسب وکارهای تازه �

ــرب و روی گفت:  محمد حیدرزاده، فعال صنعت س
ــای صنعتی و  ــیاری از فعالیت ه ــدن آغازگر بس »مع
ــرداری از ظرفیت های معدنی  ــت. بهره ب اقتصادی اس
ــب وکار و جایگاه  ــاد حدود 50 حیطه کس امکان ایج
ــه آنها می توان به  ــغلی را فراهم می کند که ازجمل ش
حمل ونقل، خردایش، تغلیظ، تولید محصوالت فلزی، 
ــرد. درواقع بهره برداری از  ــاره ک تجارت، بیمه و ... اش
ــه ارزش آفرینی قابل توجهی را فراهم  این ذخایر زمین
می کند. مواد معدنی سال ها در دل خاک جا گرفته اند، 
ــه کارآفرینی  ــن ذخایر زمین ــرآوری ای ــتخراج و ف اس
ــترده، ایجاد موقعیت های شغلی متعدد و به دنبال  گس

آن ارزش آفرینی را فراهم می کند«.
ــتین  ــن فعال صنایع معدنی افزود: »معدن، نخس ای
ــن محصول  ــت؛ بنابرای ــره تولید اس ــه در زنجی حلق
ــره مصرف  ــه در ادامه زنجی ــن حلق ــده در ای تولیدش
ــر روند تولید  ــود و نتیجه مثبت و قابل قبولی ب می ش
ــتغالزایی و  ــن حال تاثیر قابل توجهی بر اش و در همی
ــور ما از ذخایر چشمگیر معدنی  کارآفرینی دارد. کش
برخوردار است، منابعی که تاکنون از بخش قابل توجه 
آن بهره برداری نشده است. در این میان گاه شاهدیم 
ــی درصدد  ــدن و صنایع معدن ــاالن بخش مع که فع
بهره گیری از این ذخایر با هدف توسعه کسب وکار خود 
برمی آیند اما با چالش های جدی در مسیر اجرای آن 
روبه رو می شوند. به عنوان مثال، سازمان محیط زیست 
یا منابع طبیعی موانع جدی در مسیر کسب وکارهای 
ــدی  ــد. این موانع همچون س ــی ایجاد می کنن معدن

ــد و به دنبال آن  ــعه تولی ــل کارآفرینی، توس در مقاب
ــتغالزایی واقع شده اند. در چنین شرایطی، مدیران  اش
ارشد باید اولویت میان توسعه کسب وکارهای معدنی 
و صنایع وابسته به آن و محیط زیست را انتخاب کنند. 
این انتخاب و دیدگاه های متفاوتی که درباره آن وجود 
ــروع فعالیت های  ــال های گذشته ش دارد، در طول س

جدید معدنی را بسیار دشوار کرده است«.
مجوز کار نمی دهند �

ــی حکایت از آن  ــی تجربه جهان ــزود: »بررس وی اف
ــدا رونق تولید،  ــعه یافته، ابت ــورهای توس دارد که کش
ــب وکارهای تازه را هدف قرار  درآمدزایی و ایجاد کس
ــت  ــد؛ در ادامه نیز برای حفاظت از محیط زیس داده ان
ــور ما قبل از  ــته اند. اما در کش گام  های مثبتی برداش
ــت  اینکه اثرات یک فعالیت معدنکاری بر محیط زیس
ــازمان ها و نهادهای مربوط از صدور  ــی شود، س بررس
هر نوع مجوزی برای آغاز به کار یک کسب وکار جدید 
خودداری می کنند، چراکه به صورت پیش فرض اعتقاد 
دارند، هر نوع فعالیت معدنی یا فرآوری به منزله وارد 
آوردن خطرات جدی برای طبیعت است. این تفکرات 
ــی در تولید ناخالص  ــع معدن ــهم معدن و صنای از س

داخلی کاسته است«.
ــت: » رفع این  ــرب و روی گف ــن فعال صنعت س ای
ــب وکاری  ــروع کس ــت برای ش ــا قدم نخس چالش ه
ــت. به عالوه  ــازه در حوزه معدن و صنایع معدنی اس ت
ــان هزینه و منفعت  یک  ــه می توان با برآوردی می آنک
ــه آغاز به کار  ــاذ کرد. تجرب ــت اتخ کار، راه حلی درس
ــای فرآوری  ــداث واحده ــی و اح ــای معدن فعالیت ه
حکایت از ایجاد تحول و بهبود در زندگی مردم محلی 
ــایه بهره گیری از این ظرفیت ها  آن منطقه دارد. در س
ــروع کسب وکارهای تازه، بسیاری از مردم منطقه  و ش
مشغول به کار می شوند و رفاه عمومی بهبود می یابد«.

الزامات تحقق کارآفرینی پایدار �
ــال صنعت فوالد  ــاهی، فع کیومرث فتح اهلل  کرمانش
ــون  ــی چندوچ ــت و در ارزیاب ــا صم ــو ب در گفت وگ
ــع معدنی گفت: »راه اصلی  کارآفرینی در حوزه صنای
جلوگیری از بحران های اجتماعی، کارآفرینی و ایجاد 
ــور ما در برخی حوزه ها  ــتغالزایی پایدار است. کش اش
ــه آن مزیت  ــته ب ــش معدن و صنایع وابس مانند بخ
ــن مزیت ها مورد توجه قرار  ــن چنانچه ای دارد؛ بنابرای
ــت های اصولی برای بهره گیری از این  گیرند و سیاس
مزیت ها تدوین شود، می توان زمینه توسعه کارآفرینی 
ــت از کارآفرینی  ــش  را فراهم کرد. حمای ــن بخ در ای
ــتر را فراهم می کند  ــه ارزش آفرینی هرچه بیش زمین
ــغلی پایدار  و در همین حال به ایجاد موقعیت های ش
ــب وکار شکل گرفته  ــود. چنانچه کس نیز منجر می ش

ــود، اثرات مثبت  به تولید محصول صادراتی منتج ش
ــی به دنبال دارد. البته  ویژه تری را در حوزه کارآفرین
ــی در همه حوزه ها اعم از بخش معدن،  این قانون کل
ــوزه خدمات جریان  ــاورزی و حتی در ح صنعت، کش

دارد«.
الزامات تحقق اهداف در مسیر �

ــت  ــت: »تقوی ــار داش ــه اظه ــاهی در ادام کرمانش
ــغلی  ــی و به دنبال آن ایجاد موقعیت های ش کارآفرین
ــدد به الزاماتی نیاز دارد که ازجمله مهم ترین آنها  متع
باید از ثبات در سیاست گذاری و تصمیم گیری نام برد. 
ــیر شرایط  ــت گذارند و باید در این مس دولت ها سیاس
ــود توجه قرار دهند و در ادامه تصدی گری  تولید را م
ــد. در همین  ــش خصوصی واگذار کنن ــور را به بخ ام
ــنامه های خلق الساعه و  حال جلوگیری از صدور بخش
ــت های کلی و جزئی حاکم بر عملکرد  ثبات در سیاس
ــب وکار ها ضروری به نظر می رسد و زمینه توسعه  کس
کارآفرینی، ایجاد کسب وکارهای جدید، رونق گرفتن 
تولید و صادرات را فراهم می کند. همچنین در مواردی 
شاهدیم که مجوزهای بیش از ظرفیتی در یک حوزه 
کاری صادر می شود؛ بدون تردید این دست فعالیت ها 
و اشتغالی که به همراه آن ایجادشده، پایدار نیست«.

ــاهی در ادامه و با تاکید بر شرایط موجود و  کرمانش
پاندمی یک ساله کرونا گفت: »همه گیری این ویروس 
ــیاری را به ویژه به  ــال گذشته ضربات بس طی یک س
ــط که اغلب هم در  ــب وکارهای کوچک و متوس کس
ــت.  ــتند، وارد کرده اس ــار بخش خصوصی هس اختی
ــب وکارها در  ــرایطی حمایت از این کس در چنین ش

حوزه های گوناگون نیز ضروری به نظر می رسد«.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی و کم وکیف 
ــت گذاران از کارآفرینان گفت:  حمایت دولت و سیاس
ــد قوانین حاکم  ــاره ش ــور که پیش تر هم اش »همانط
ــررات از مهم ترین عواملی  ــب وکارها و تورم مق بر کس
ــب وکارها می گذارند؛  ــتند که تاثیر منفی بر کس هس
ــان،  کارآفرین از  ــت  حمای ــتای  راس در  ــن  بنابرای
مقررات زدایی ضروری به نظر می رسد. در ادامه نظارت 

بر اجرای قوانین نیز ضروری است«.

کارآفرینی از شعار تا عمل
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ویژه نامه دستاوردهای صنعتی و معدنی در حوزه کار و کارآفرینی

سرمایه گذاری همراه با نواندیشی، نوعی کارآفرینی 
است که نخستین بار از سوی اقتصاددان ها موردتوجه 
ــت  ــور در ابتدای راه اس قرار گرفت. در این امر کش
ــرح به بازدهی الزم  ــوز آن گونه که باید این ط و هن
ــیده است. برخی عنوان می کنند سرمایه گذاری  نرس
ــد و  و راه اندازی خط تولید نمی تواند کارآفرینی باش
اگر سرمایه گذار و تولیدکننده فکر و ایده نو در حوزه 
تولید نداشته باشند، فقط یک بنگاه اقتصادی بدون 
بهره وری خواهند بود. صنعت خودرو چقدر توانسته 

در این حوزه فعالیت کند؟
دولت کارآفرین خوبی نیست �

ــان و فعاالن  ــی از کارشناس ــهریاری یک بهرام ش
ــت  صنعت خودرو در این باره به صمت گفت: »نخس
ــت، اینکه  ــتی از کارآفرینی داش ــد تعریف درس بای
کارآفرین کیست و کارآفرینی چیست؟ آیا هرکسی 
ــرد، کارآفرین  ــادی را راه اندازی ک ــک بنگاه اقتص ی
است؟ کارآفرینی توأم با نوآوری و ایده جدید است. 
ــودآوری داشته  ــی که زاینده و خالق بوده و س کس
ــود. باقی بنگاهدار محض  ــد، کارآفرین خواهد ب باش
ــرمایه گذاری کرده اند؛  ــوزه ای س ــتند که در ح هس
ــازی فاقد  بنابراین صنعت خودرو در حوزه خودروس
این تفکر است، زیرا همچنان بار گذشته را به دوش 

می کشد و در مرحله مونتاژ باقی مانده است«.
ــته بودن دست  او ادامه داد: »دلیل این امر هم بس

ــت و اینکه  ــازی اس ــی در خودروس ــش خصوص بخ
شرکت ها در اختیار دولت قرار دارد و به طورمعمول 
ــتند. در صنعت قطعه  ــم کارآفرین نیس ــا ه دولت ه
ــی را در برخی  ــود دارد و خالقیت های ــی وج ابداعات
ــن صنعت، مرکز  ــاهد بوده ایم. ای ــازی ها ش قطعه س
ــعی در تولید خالقانه و  ــات ایجاد کرده و س تحقیق
ــته  اما به هرحال  ــوزه کارآفرینی داش ــت در ح فعالی
ــترش زیادی  ــرایط، گس با توجه به موقعیت ها و ش
ــت. در چند سال اخیر با محدودیت های  نداشته اس
بین المللی در حوزه ساخت داخل کار کردیم، نه در 
ــه محصول جدیدی طراحی  طراحی داخل. زمانی ک
ــه هایی که از  ــاس نقش ــود با تولید محصول براس ش

سازندگان قبلی گرفته ایم، متفاوت است«.
مانع بزرگ کارآفرینی: مونتاژکاری �

ــد این تقاضا  ــرای طراحی قطعات بای او گفت: »ب
ــاز وجود داشته باشد. اگر طراحی  از سوی خودروس

ــته  ــتور کار داش ــوالت نو را در دس ــد محص و تولی
ــیم آنگاه می توانیم بگوییم در حوزه کارآفرینی  باش
ــم. در ابعاد خردتر برخی  ــرده  و فعالیت داری ورود ک
ــته  بودند، برخی  ــازان پیش از تحریم توانس قطعه س
ــی را طراحی،  ــازان جهان قطعات موردنیاز خودروس
ــد موفقیت در  ــوآوری کلی ــن کنند. ن ــد و تامی تولی
کارآفرینی است. تا هنگامی که در فعالیتی خالقیت 
ــیم و تا  ــیم، نمی توانیم کارآفرین باش ــته باش نداش
ــی فاصله  ــیم از کارآفرین ــاژکار باش ــه مونت زمانی ک
ــوی کارآفرینی نیاز به تغییر  داریم. برای رفتن به س
ــه  این زودی محقق  ــت که ب در نگرش و دیدگاه اس
نمی شود زیرا نیاز به عقبه، بسترسازی و برنامه دارد. 
ــت خودرو برنامه ای در حوزه  در حال حاضر در صنع

کارآفرینی به معنای واقعی نداریم«.
ــه  ــرد: »زمانی ک ــح ک ــت تصری ــال صنع ــن فع ای
خودروساز به سوی طراحی مدل های جدید داخلی 
ــان بازه زمانی  ــرود، زنجیره تامین هم باید در هم ب
شروع به خالقیت و طراحی قطعات کند. چه بسا در 
ــتر، کارآفرینی از سطح بنگاه هم فراتر رفته  این بس
ــفارش کار به سایر بخش ها شود. تیم  و منجر به س
طراح خودرو، قطعه ساز را تشویق به نوآوری می کند، 
زیرا بازار محصوالت قطعه ساز، خودروساز است. اگر 
صنعتگران پیش از تحریم به طور محدود موفق شده 
ــازان  ــه وارد زنجیره تامین برخی خودروس بودند ک

کارآفرینی قربانی مونتاژ 
و کمبود نقدینگی
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ــوی شوند، به این دلیل بود که سفارش کار از  فرانس
ــپرده شده  طراحی تا تولید و تامین قطعه به آنها س
بود. از این روند می توان به عنوان زنجیره کارآفرینی 

و بلوغ در تولید نام برد«.
طراحی نداشته ایم �

ــی در صنعت قطعه  ــاره کارآفرین ــهریاری درب ش
ــت: »زنجیره تامین  ــوان صنعتی خصوصی گف به عن
ــت اما چون محدود به  متعلق به بخش خصوصی اس
بازار داخل شده و درحال حاضر تحریم اجازه فعالیت 
ــا توجه به اینکه  ــی را به آنها نمی دهد و ب بین الملل
خودروسازان مونتاژکار هستند، نمی توانند در حوزه 
کارآفرینی و نوآوری خیلی فعالیت داشته باشند. در 
ــه قطعات  ــاخت داخل نقش حال حاضر در نهضت س
ــی  ــار صنعتگر قرار می گیرد و او با مهندس در اختی
معکوس قطعه را تولید و تامین می کند. قطعه سازان 
ــل کردند و  ــی معکوس خوب عم در حوزه مهندس
ــم بودند، زیرا تیراژ تولید را به لحاظ کمی و  موفق ه
ــا کارآفرینی در این امر اتفاق  کیفی افزایش داده ام

نیفتاده، زیرا طراحی نداشته ایم«.
ــدود به  ــوع فقط مح ــد: »این موض ــادآور ش او ی
ــایر صنایع داخلی  ــود و در س صنعت خودرو نمی ش
ــال، در حوزه  ــوان مث ــت. به عن ــم همین گونه اس ه
ــته ایم؟. چند  ــی چقدر ما کارآفرینی داش لوازم خانگ
برند داخلی توانسته اند طراحی داشته باشند؟ ممکن 
ــت درگذشته بوده باشد اما درحال حاضر طراحی  اس
در صنعت لوازم خانگی هم جایی ندارد. کارآفرینی و 
خالقیت در طراحی است و اگر این نباشد نمی توان 
ــت را ببینیم در  ــت. حتی فراتر از صنع نوآوری داش
دانشگاه ها، بیمارستان ها و حوزه های خدماتی چقدر 
ــد؟ زمانی در معماری ما صاحب  کارآفرینی می بینی
ــازه ها در جهان زبانزد است.  سبک بودیم. برخی س
ــاختمان با  ــت کارآفرینی در صنعت س امروز وضعی
ــینه قوی که در کشور وجود دارد، چگونه است  پیش
ــادرت به این کار کند که نکرده  ؟ کارآفرین باید مب

است زیرا نداشته ایم«.
زیرساخت اصلی، ماشین سازی است �

ــق و نوآوری  ــان اینکه اهل تحقی ــهریاری با بی ش
ــاخت کارآفرینی در  ــتیم گفت: »معتقدم زیرس نیس
ــاز  ــت، زیرا این ماشین س ــازی اس صنعت، ماشین س
ــت. کارآفرین  ــت که در حال طراحی فناوری اس اس
ــعه را  ــی باید به این حوزه ورود و زمینه توس صنعت
فراهم کند. راه اندازی یک واحد صنعتی با فالن قدر 
ــتغالزایی که با کپی کاری فعالیت دارد کارآفرینی  اش
نیست زیرا بهره وری ندارد و نمی تواند ثروت آفرینی 
کند. مدیریت چنین بنگاه هایی در خوشبینانه ترین 
حالت فقط روزمره خود را به خوبی مدیریت می کند. 
ــی که هر سال مدلی جدید را  تفاوت این فرد با کس
به بازار معرفی می کند، چیست؟ او کارآفرین واقعی 

است و دیگری به روزمرگی افتاده«.

طراحی محصول جدید کارآفرینی است �
ــان و فعاالن صنعت  امید رضایی از دیگر کارشناس
خودرو درباره وضعیت کارآفرینی در خودروسازی و 
ــور به صمت گفت: »به طور معمول  قطعه سازی کش
ــود که در آن یک  کارآفرینی به فعالیتی گفته می ش
ایده داشته باشیم و منجر به نوآوری در آن حوزه شود 
ــد. در مقوله کارآفرینی  و نباید کپی کاری صرف باش
ــرکت های  ــل نکرده ایم. در ش ــور موفق عم در کش
ــکل کارآفرینی وجود  ــاز و قطعه ساز دو ش خودروس
ــرد کارآفرینی  ــت بگوییم دو رویک ــا بهتر اس دارد. ی
ــرکت های  ــر بخواهیم کارآفرینی را در ش داریم. اگ
ــای جدید و  ــال کنیم، عملکرده ــازی دنب خودروس
ــای جدید، خود نوعی  ــات نو برای مدل ه ورود قطع
کارآفرینی است. در چند سال اخیر خودروسازان به 
سوی طراحی محصوالت جدید رفته اند که می توان 

از آنها به عنوان کارآفرینی نام برد«.
ــت هنگامی که  این فعال صنعت خودرو معتقد اس
در صنعت خودرو قطعات جدید به محصوالت قبلی 
اضافه شود، نوعی کارآفرینی است زیرا ایده ای جدید 

پشت این محصوالت نو نهفته است. 
وی گفت: »بنابر تنوع محصوالت خط تولید، چون 
تنوع شغل ایجاد می شود، کارآفرینی رخ می دهد. اما 
اشتغالزایی با محصوالت قدیمی و قبلی را نمی توان 

وارد حیطه کارآفرینی کرد«.
کمبود منابع مالی و خالقیت �

ــر صنعت خودرو  ــی ادامه داد: »درحال حاض رضای
ــرم دارد و کارآفرینی در این  ــی پلتف ــاز به طراح نی
ــود. البته تولید  ــت باید در این حوزه محقق ش صنع
محصولی که پیش تر تولید نمی کردید و وارد می شد 
ــد. با توجه به  ــک منظر می تواند کارآفرینی باش از ی
ــرکت های خودروسازی  عملکرد چند سال اخیر، ش
ــوزه کارآفرینی می گیرند اما  ــره قابل قبولی در ح نم
ــیدن به  ــازی، مقوله رس ــدم در حوزه قطعه س معتق
کارآفرینی در صنعت قطعه دشوار شده است. درست 
ــرمایه کارآفرین از  ــت که در بحث نقدینگی و س اس
ــد اما واقعیت اقتصاد  حداقل ها به حداکثرها می رس
ــرایط اجتماعی جامعه ما و بود و  ــور و ش امروز کش
نبود نقدینگی تاثیر زیادی در کارآفرینی و خالقیت 
ــت قطعه ساز ایده های زیادی داشته  دارد. ممکن اس
باشد و کارآفرینی که می خواهد از بین مسائل فعلی 

رخ دهد، بسیار سخت است.
ــره و  ــائل روزم ــر مس ــدر درگی ــران آنق  صنعتگ

گرفتارهای موجود هستند که زمانی برای پرداختن 
ــکل نقدینگی در زنجیره تامین  به ایده ها ندارند. مش
آنقدر بزرگ است که اگر قطعه سازان بتوانند همین 
ــن نگه دارند، کار  چراغ فعلی بنگاه های خود را روش

بزرگی انجام داده اند«.
با استاندارد جهانی فاصله داریم �

این عضو انجمن قطعه سازان کشور در ادامه گفت: 
»اگر بخواهیم موضوع کارآفرینی را بیرون از صنعت 
ــرکت های  ــگاه ها، ش ــری کنیم، مثال در دانش پیگی
دانش بنیان، افراد نخبه و... کارهایی شده است. برخی 
خارج از صنعت خودرو توانسته اند با کارآفرینی تولید 
ــته باشند اما با  محدود در حوزه قطعات خودرو داش
ــون جدید به رگ های صنعت خودرو  تیراژ ناچیز خ
ــمت نیاز به  ــت. نوآوری در این قس ــده اس تزریق ش
توسعه و گسترش دارد. با ایده آل و استاندارد جهانی 
ــوزه کارآفرینی در صنعت خودرو خیلی فاصله  در ح
داریم. برای پرورش آن نیاز است نخست توانمندساز 
شدن قطعه سازان موجود نه فقط به لحاظ اقتصادی 
و مالی، بلکه کارآفرینی ارائه ایده است. بتوانند حرف 
ــته باشند و خط تولید خود را  جدیدی در تولید داش

روزآمد کنند«.
ــود و  ــی ایجاد ش ــت: »اگر فضای باز سیاس او گف
خودروسازان خارجی بخواهند وارد همکاری شوند، 
ــمت بنگاه های اقتصادی می روند که خالقیت  به س
ــند. البته تاکید می کنم حرکت  بیشتری داشته باش
در شرایط فعلی به سوی کارآفرینی سخت و دشوار 
ــت اما ناگزیر به انجام آن هستیم. اگر به این سو  اس
ــویم و  ــت نکنیم، از گردونه رقابت خارج می ش حرک

جایی در بازار جهانی نخواهیم داشت«.
فرصت های جدید در راه است �

ــای جدید با  ــه ایجاد فرصت ه ــاره ب رضایی با اش
ــت: »این امر فضایی را  آمدن خودروهای جدید گف
ــمند، افراد نابغه یا  ــرکت های هوش برای فعالیت ش
مجموعه های دانش بنیان به وجود آورده که بتوانند 

به صنعت قطعه و خودروسازی ورود پیدا کنند. 
بازار مستعد این همکاری است و افراد کارآفرین و 
خالق می توانند ایده های خود را ارائه دهند و می توان 
ــازان توانمند کشور  امیدوار بود که به تعداد قطعه س
افزوده خواهد شد. برای شرایط فعلی صنعت خودرو 
دو نگاه وجود دارد؛ نخست اینکه آنچه درحال حاضر 
تولید می شود تقویت شده تا تیراژ تولید افزایش یابد. 
نگاه دوم می گوید با ورود قطعه سازان توانمند جدید 
ــیم. هر دو  ــتری ببخش به صنعت خودرو عمق بیش
باید باشد که مزایای خودشان را دارند. اگر بخواهیم 
ــازان فعلی کارآفرینی داشته باشند با توجه  قطعه س
ــرایط موجود و مشکالت نقدینگی دشوار است  به ش
ــرون مجموعه بتوانند از توانمندی  اما اگر افرادی بی
خود استفاده کنند و با خالقیت مشکلی از مشکالت 
صنعت خودرو کم کنند، کار راحت تر پیش می رود«.
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ــت فرصتی برای قدردانی و گرامیداشت »مقام کارگر« است.  11 اردیبهش
ــمار  ــگر و اثرگذار یکی از ارکان اصلی تولید و بهره وری به ش ــر تالش این قش
ــگاه اقتصادی حاصل تالش این  ــتاوردهای یک بن می رود و به طور حتم دس

طبقه شریف جامعه است.
ــتان پرتوان کارگران زحمتکش است که باعث  ــت که این دس پرواضح اس
ــازمانی، نقشی  ــرمایه های س ــود و به عنوان س چرخش چرخه صنعت می ش

سازنده را در خودکفایی تولید ایفا می کنند.
ــتم اعالم کنم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  مفتخر هس
ایران در راستای تحقق رویکردهای پنج گانه “عدالت بنیانی”، “دانش بنیانی”، 
ــدن” در نقاط مختلف کشور به  “درون زایی”، “برون گرایی” و “مردمی ش
ــی انجام داده که با همراهی  ــرمایه گذاری قابل توجه ویژه نقاط محروم س
کارگران زحمتکش این بخش نتیجه آن تکمیل زنجیره تولید، جلوگیری 
ــیع، قرار گرفتن در میان کشورهای  ــتغال وس ــی، ایجاد اش از خام فروش
ــی گرفتن صادرات محصوالت  صاحب نام تولید محصوالت معدنی و پیش

معدن و صنایع معدنی در دوران تحریم فروش نفت در کشور بودیم.
سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی با همراهی شرکت های 
تحت پوشش، طی سال 99 برای بیش از یک هزار نفر به طور مستقیم و 

بیش از 6 هزار نفر به طور غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد کرد.
ــق منویات رهبر معظم  ــعه ای و در جهت تحق ایمیدرو ذیل برنامه ای توس
ــع زدایی ها«، با تعریف طرح های  ــتیبانی ها و مان انقالب مبنی بر »تولید، پش
ــال 1400 را نیز در اولویت برنامه های  ــتغال فراگیر برای س جدید، ایجاد اش
خود قرار داده است. مقام و منزلت کارگر الهی است و ایمیدرو همت سربازان 

عرصه اقتصاد را همواره ارج می نهد.
ــان و غیور مردان و علی الخصوص تالشگران عرصه  روز کارگر بر زحمتکش
معدن و صنایع معدنی مبارک باد. عزت، زندگی پربرکت، سالمتی و سربلندی 

این عزیزان و خانواده های گرامیشان را از خداوند بزرگ خواستارم.
وجیهالهجعفری،معاونوزیرصنعتمعدنوتجارتورئیسهیات

عاملایمیدرو

پیام رئیس هیات عامل ایمیدرو
 به مناسبت روز کارگر
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حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، فرارسیدن روز کارگر 
را به کارگران تبریک گفت. متن پیام وی به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــرفت ها و دستاورد های صنعتی،  بدون تردید بخش عظیمی از پیش
اقتصادی و خدماتی کشور و بالتبع شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی 
ــالمی،  از بزرگ ترین قطب های صنعتی و اقتصادی نظام جمهوری اس

مرهون کوشش و مجاهدت بی وقفه و شبانه روزی کارگران است.
عزم، همت و عرق جبین کارگران، مصداق حقیقی عبادت و بندگی 
خداوند متعال و دستان کارگر، دستی از جانب خداوند برای رهانیدن 
ــه پیامبر گرامی اسالم صلی  ــان از آتش دوزخ است. بی شک بوس انس
ــتان کارگر، مهر تاییدی بر قداست، منزلت و  اهلل علیه و آله نیز بر دس

کرامت کارگران شریف به شمار می رود.

ــا در طی بیش از  ــی از بیماری کرون ــود محدودیت های ناش با وج
یکسال اخیر نقش کارگران زحمت کش فوالد مبارکه در دستاوردهای 
ــته و رکوردهای افتخارآمیز به دست آمده انکار  ــال گذش ــگرف س ش

ناشدنی و به مراتب ستودنی و قابل ارج و احترام ویژه است.
ــان  ــران و کارکن ــه کارگ ــم هم ــم و تکری ــن تعظی ــب ضم اینجان
ــرکت های  ــوالد مبارکه و ش ــختکوش و پرتالش گروه ف ــد، س متعه
ــه خانواده  ــان و ب ــه ایش ــر را ب ــیدن روز کار و کارگ ــرا رس ــه، ف تابع
ــرض نموده و  ــک و تهنیت ع ــزان تبری ــن عزی ــرم ای ــرم و محت مک
ــالمی به نام  ــوی رهبر فرزانه انقالب اس ــالی که از س امیدوارم در س
ــا همتی  ــن گردیده، ب ــا  مزی ــع زدایی ه ــتیبانی ها و مان ــد، پش تولی
ــعه روز افزون ایران اسالمی باشیم.                                                                                                                                 ــرفت و توس ــاهد پیش مضاعف ش

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه

پیام مدیرعامل فوالد مبارکه به مناسبت روز کارگر؛

نقش انکارنشدنی کارگران 
در موفقیت های شرکت
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ــرده ایران  ــالم ک ــی اع ــوری به تازگ رئیس جمه
ــار  ــخت ترین فش ــال و نیم اخیر زیر س ــی 3 س ط
ــار  ــاری که تمام اقش ــت؛ فش ــادی قرار داش اقتص
ــتان آن را بهتر از هر  ــژه طبقه کارگر و فرودس به وی
ــود خود حس کردند. ــش دیگری با بند بند وج  بخ

فشاری که شرایط معیشتی دهک های پایین جامعه 
ــدت دشوارتر از قبل کرده است. این فشار به  را به ش
ــش از 30 درصدی و  ــال تورم بی معنای تداوم 3 س
ــد منفی بزرگ بود. با این حال، مرکز  ــال رش 2 س
ــن گزارش خود اعالم کرده نرخ  آمار ایران در آخری

بیکاری در کشور تک رقمی شده است.
ــگاه تهران در  ــتاد اقتصاد دانش  آلبرت بغزیان، اس
گفت وگو با صمت ضمن تشکیک در آمار مرکز آمار 
تصریح کرد: چطور در شرایط رکود تورمی می توان 
ادعا کرد بیکاری کمتر شده است؟ چطور در شرایط 
دشوار کنونی جویندگان شغل کمتر شدند؟  مشروح 

این گفت وگو را در ادامه بخوانید.
مرکزآم�ارایراندرآخری�نگزارشخود�

اع�امک�ردهنرخبی�کاریکش�ورت�اپایان
زمس�تان99تکرقمیشدهاست.امابررسی
ابعاددیگراینگزارشنش�انمیدهدکاهش
نرخبیکاریبیش�ترناش�یازکاهشجمعیت
فعالاقتصادیبودهاس�ت.ش�ماای�نآماررا

چطورتحلیلمیکنید؟
در شرایطی که شاغالن هم به دشواری می توانند 
نیازهای معیشتی خود را تامین کنند، چگونه ممکن 
ــت تعداد جویندگان شغل کم شود؟ به هر حال  اس
یک زمانی هست که از نظر محاسباتی گفته می شود 
ــغل کاسته شده اما پرسش  از تعداد افراد جویای ش
ــال بر میزان  ــه علی القاعده باید هر س ــت ک این اس
ــود. حال چگونه ممکن  ــغل افزوده ش جویندگان ش
است درحالی که هر سال  تعداد زیادی فارغ التحصیل 
می شوند یا در سن اشتغال قرار می گیرند، کمتر به 

دنبال یافتن شغل باشند.

فکرمیکنیدآمارارائهش�دهموثقاستو�
باهمی�نتعابیرهممیت�وانمطمئنبودنرخ

بیکاریتکرقمیشدهاست؟
ــدد اقتصادی  ــاخص های متع ــی  که به ش هنگام
ــویم امکان ندارد  نرخ  رجوع می کنیم متوجه می ش
بیکاری کشور کم شود. تمام شرایط اقتصادی کشور 
ــت که اشتغالزایی به مراتب کمتر از  حاکی از آن اس
ــاخص  مربوط به رشد اقتصادی نشان   نیاز است. ش
ــال پی در پی  ــد اقتصاد ایران 2 س می دهد نرخ رش
منفی بوده  و هنوز هم آمارهای سال 99 اعالم نشده 
است. به این ترتیب، می توان ادعا کرد اقتصاد ایران 
در شرایط رکود قرار دارد. در طرف مقابل هم آمارها 
گویاست در 3 سال گذشته نرخ تورم کشور همواره 
ــش از 30 درصد بوده که به معنای تورم فزاینده  بی
ــت. با این تفسیر، کشور درگیر یک رکود تورمی  اس
ــت. رکود تورمی هم نتیجه ای جز افزایش  بزرگ اس
ــز آمار برای  ــدارد.  من فکر می کنم مرک ــکاری ن بی
ــش دهد برخی  ــد نرخ بیکاری را کاه اینکه بخواه
تعاریف و مفاهیم را به شکل دل بخواهی تغییر داده 

است. 
باوجودکاهشجمعیتفعالاقتصادی،باز�

همشمانس�بتبهکاهشنرخبیکاریتردید
دارید؟

ــی نمی توانم  ــور فکر می کنم. یعن ــه؛ من این ط بل
ــوم چگونه ممکن است در شرایط دشوار  متوجه ش
ــود. اگرچه افرادی  ــال 99 نرخ بیکاری کم می ش س
ــغل صرف نظر کرده باشند،  ــت وجوی ش هم از جس
ــن کار قرار  ــادی از افراد در س ــان تعداد زی همچن

می گیرند که طبیعتا باید دنبال شغل بگردند.
ــرایط  ــوم که به دلیل ش البته این را متوجه می ش
ــه دورکاری  ــی افراد ب ــیوع کرونا برخ ــی از ش ناش
روی آورده اند یا مشاغل کاذب از خانه رواج بیشتری 
ــت اما این مشاغل غیررسمی هستند  پیدا کرده اس
و جزو نرخ اشتغال محاسبه نمی شوند. در این میان 

ــاغل هم به احتمال  ــت که این مش باید توجه داش
ــت و به این ترتیب  ــاد عمر کوتاهی خواهند داش زی
ــبب کاهش  ــی در میان مدت هم نمی توانند س حت
ــوند. به هر حال من این  ــور ش نرخ بیکاری در کش
ــدوارم همین  ــبهه برانگیز می دانم اما امی ــار را ش آم
ــئوالن نشود. ممکن  ــتمایه غره شدن مس آمار دس
ــت آنها فکر کنند سیاست های درستی در پیش  اس
گرفته اند که بازار کار را سامان دهی کرده اما درواقع 
هیچ اقدامی انجام نداده اند. هیچ سیاست مشخصی 
درباره اشتغالزایی کشور اجرا نشده که حاال به فرض 
کاهش نرخ بیکاری سیاستمداران آن را جزو رزومه 

خود عنوان کنند. 
بخش�یازآماره�ایمنتشرش�دهنش�ان�

میده�دح�دود10درصداش�تغالکش�وررا
س�المندانباالی65سالازآنخودکردهاند.
چهعواملیس�ببمیش�ودکهنرخاش�تغال

سالمندانچنینباالباشد؟
ــتمری  ــت که مس ــانگر آن اس قبل از هر چیز نش
ــا را نمی دهد و  ــتگان کفاف هزینه های آنه بازنشس
ــتراحت  به همین دلیل آنها در روزهایی که باید اس
ــات متعدد  ــوند. اعتراض ــاغل می ش کنند باز هم ش
ــور هم بر این امر صحه می گذارد  بازنشستگان کش
ــتمری  ــه دریافتی 3 میلیون تومانی به عنوان مس ک
بازنشستگان به هیچ وجه با وضعیت اقتصادی کشور 

و نرخ کاالها هم خوانی ندارد.

کارشناس اقتصادی در گفت وگو با صمت:

به آمار بیکاری شک دارم

هنگام��ی  که ب��ه ش��اخص های متعدد 
اقتصادی رجوع می کنیم متوجه می شویم 
ام��کان ندارد  ن��رخ بیکاری کش��ور کم 
شود. تمام شرایط اقتصادی کشور حاکی 
از آن اس��ت که اش��تغالزایی به مراتب 

کمتر از نیاز است.
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ــم مانع  ــه نمی توانی ــد فراموش کنیم ک ــا نبای ام
ــالمندان در بخش های غیررسمی یا  فعالیت این س
خصوصی شویم. بسیاری از افراد که اغلب از مدیران 
ــتگی در  ــر بودند پس از بازنشس ــروی کار ماه و نی
بخش های دیگر فعال شدند و در کنار مستمری که 
دریافت می کنند شغل دیگری هم دارند. آنها اغلب 
بازنشسته بخش دولتی هستند و پس از اتمام دوره 

خود سراغ مشاغل آزاد می روند.
ــران رده باالی  ــت که مدی ــکل اصلی آنجاس مش
ــاور به  ــتگی به عنوان مش ــس از بازنشس ــی پ دولت
وزارتخانه و اداره کل خود برمی گردند. حال مسئله 
این است که چرا ما مدیریت دانش نکردیم و تجربه 
آنها را به نسل جوان منتقل نکردیم که حاال آنها را 

دوباره به کار نگیریم؟
ازسویدیگرگفتهمیشودنزدیکبهیک�

میلیوننفردووچندش�غلهدرکش�وروجود
دارد.چراافرادتمایلدارندس�اعاتبیشتری

رابهکارهایاقتصادیبپردازند؟
من در این زمینه قبل از هر چیز نقش دستمزد را 
ــتمزد به اندازه ای باشد  پررنگ می دانم. اگر نرخ دس
ــوار را تامین  ــانی یک خان که نیازهای واقعی و انس
ــت تمام ساعات مفید  ــی حاضر اس کند کمتر کس
ــد و به جای آن ترجیح می دهد  روز خود را کار کن
اوقات فراغت خود را بگذراند. با این حال، متاسفانه 
ــود را می پردازند؛  ــغل خ همین افراد مالیات یک ش
یعنی شغل دوم یا چندم این افراد در هیچ جا ثبت 
نمی شود و به همین دلیل این افراد برای تنها یکی از 
مشاغل خود مالیات می پردازند. اینجا انتظار می رود 
سازمان امور مالیاتی به بررسی وضعیت بپردازد و در 
این باره هم چاره جویی کند. این افراد حتی اقدام به 
فرار مالیاتی هم نمی کنند که بخواهیم آنها را مانند 
مجرمان ببینیم بلکه اصال مشمول مالیات نیستند.

ــتگان هم صدق می کند؛ یعنی  این برای بازنشس
ــر کار  ــدا می گیرند اما س ــتمری خود را که ج مس
ــال آنکه اگر  ــی نمی پردازند. ح ــود مالیات بعدی خ
ــت کم  ــات می دادند ناراحتی کمتر بود زیرا دس مالی
درآمدهای دولت افزایش می یافت و می شد از بابت 
ــت های حمایتی یا  ــار سیاس ــن درآمدها انتظ همی

حداقل کاهش نرخ تورم را داشت.
ــی بنگرید.  ــی اینترنت ــن رانندگان تاکس به همی
ــرکت های آنها  ــات می پردازند و نه ش ــه خود مالی ن
آن طوری که باید مالیات می دهند. اینها تازه افرادی 
ــتند که در بخش های غیررسمی فعال نیستند.  هس
ــهری هم مانند آنها هستند. گرچه  دستفروشان ش
ــاز هم تاکید می کنم مادامی  که مزد نتواند از پس  ب
ــغله بودن افراد  هزینه های خانوار برآید دو و چندش

اجتناب ناپذیر است.
باالرفتنسنشاغانکشوروعمدهشدن�

مس�ئلهبیکاریجوانانچ�هپیامدهاییبرای

اقتصادوتولیددارد؟
ــرده و جوانی  ــال های طوالنی کار ک فردی که س
ــود را صرف فعالیت های دوره خود کرده در دوره  خ
ــرای کار کردن  ــرژی و تمرکز کافی ب ــالمندی ان س
ــود قرار دارد و  ــه دوم زندگی خ ــدارد. او در مرحل ن
ــتراحتش فرا رسیده اما  طبق قاعده اکنون وقت اس
ــد. در مقابل نیروی جوانی که  ــت کار کن مجبور اس
علم روز را آموخته و انگیزه های فراوانی برای اثبات 
خود در جامعه دارد بیکار باقی می ماند. با این حال 
ــالمندان کشور نه  فراموش نکنیم بخش مهمی از س
ــتند که  ــران رده باال که نیروی غیرماهری هس مدی
ــوند. آنها حتی ممکن است با  ــاغل می ش دوباره ش
حقوقی کمتر کار کنند و به همین دلیل بسیاری از 

این افراد سرایدار، نگهبان یا راننده می شوند.
آیاراهکاریبرایمقابلهبااینرویهوجود�

دارد؟
به باور من راه های فراوانی برای کنترل این مسئله 
ــتمزدها را طوری  ــت. برای مثال، می توان دس هس
ــای زندگی افراد را  ــب کرد که بتواند هزینه ه تصوی
ــطح معقول تامین کند و همچنین مستمری  در س
ــای زندگی آنها  ــد هزینه ه ــتگان هم بتوان بازنشس
ــوق های  ــوی دیگر می توان مش را تامین کند. از س
ــا یارانه ای را برای بنگاه هایی قرار دارد که  مالیاتی ی
ــروی جوان و فارغ التحصیالن را به کار می گیرند.  نی
فراموش نکنیم تنها چیزی که برای بخش خصوصی 
مهم است، این است که نیروی انسانی برای او کمتر 
ــد و به همین دلیل سالمندان را  ــته باش هزینه داش
ــوق های هدفمندی  ــتخدام می کند. اما اگر مش اس
ــرای جوانان  ــت را ب ــن مزی ــوند که ای ــی ش طراح
ــکل  ــد، احتماال نرخ بیکاری جوانان به ش ایجاد کن

چشمگیری کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر فرهنگ کار در کشور ما نیز نیازمند 
ــفر نکرده  ــی هم به غرب س ــت. اگر کس تحول اس
ــت که هیچ راننده  ــد در فیلم ها حتما دیده اس باش
ــن و سالمندی وجود ندارد. به طور  یا خدمتکار مس
ــته جرم  ــرب به کار گرفتن یک بازنشس کلی در غ

است و مورد برخورد جدی دولت قرار می گیرد. 
چرادرایرانبهمس�ئلهممنوعیتاشتغال�

بازنشستگانپرداختهنشدهاست؟
متاسفانه این جزو قصور دولت محسوب می شود. 
ــت  دولت برای اینکه دل بخش خصوصی را به  دس
آورد چنین موردی را در قانون کار ندیده است زیرا 
ــرای بخش خصوصی  ــت هزینه تولید را ب می خواس
ــت به بخش  ــن درواقع لطف دول ــن بیاورد. ای پایی

خصوصی است.
ــای مهم دیگری از  البته فراموش نکنیم بخش ه
ــوند.  ــون کار با وجود تصریح قانون اجرا نمی ش قان
ــاده 41 قانون کار که تاکید می کند  مانند بند 2 م
مزد باید به گونه ای باشد که جدا از شدت کار بتواند 

حداقل های هزینه زندگی یک خانوار را بپردازد. آیا 
ــور ما پرداخت می شود چنین  مزد فعلی که در کش

است؟ 
تنه�ادلیلعق�بماندنمزدازمعیش�ت�

بیتوجهیبهقانونکاراست؟
ــت؛ یعنی شما  ــادگی نیس قطعا موضوع به این س
ــورهای مختلف و ببینید در کدام  نگاه کنید به کش
ــت  ــده دارد مزد و معیش ــورم فزاین ــوری که ت کش

می توانند با یکدیگر هم خوانی داشته باشند. 
ــورهای مهمی که دستمزد مناسب و شایسته  کش
ــد اغلب تورم کمتر از 4 درصد دارند. آنها  می پردازن
ــت به دره ای  ــد فاصله مزد و معیش اجازه نمی دهن
ــود. آنچه  ــابه آنچه در ایران رخ داده تبدیل ش مش
ــل قدرت خرید بازدارنده عمل می کند تورم  در مقاب
ــتمزد  ــت و چیزی که آن را تقویت می کند دس اس
است. حال در کشور ما که تورم بیش از 30 درصدی 
تجربه می شود در پایان سال با هزار بدبختی حاضر 
می شوند معادل درصد افزایش تورم معیشت بر مزد 
اضافه کنند. خود این روند شکاف را تشدید می کند 
ــوی دیگر این افزایش خیلی سریع در همان  و از س
ماه های اول به دلیل تورم از بین خواهد رفت. حال 
ــال که دوباره  ــد صبر کنند تا پایان س کارگران بای
شورای  عالی کار برای دستمزدشان تصمیم بگیرند.

ازدولتدراینمیانچهانتظاریمیرود؟�
ــار می رود که نرخ  ــت بیش از هر چیز انتظ از دول
تورم را کنترل کند. آقایان آمدند اعالم هدف گذاری 
ــال گذشته کردند  22 درصدی برای نرخ تورم در س
اما در عمل چه شد؟ می گویند تورم میانگین 36.4 
ــد بوده حال آنکه نرخ تورم نقطه ای 48 درصد  درص
ــوی دیگر آن بخشی که معیشت  ــت. از س بوده اس
ــکن به  ــکیل می دهد یعنی غذا و مس خانوار را تش
ــتند؟  ــب تورم نقطه ای 67 و 93 درصدی داش ترتی
ــار می گوید  ــزی درنهایت زیر فش ــک مرک حاال بان
ــکناس چاپ کنیم. گویی از قبل  ــدیم اس مجبور ش
ــرایط را نمی دانستند و انتظار یک وضعیت گل و  ش

بلبل را داشتند!
ــمن فقرا  ــچ چیز در اقتصاد به اندازه تورم دش هی
ــت. توجه  ــت ثروتمندان نیس ــران و دوس و مزدبگی
ــه افزایش نرخ را  ــرمایه گرچ ــد که صاحبان س کنی
ــرعت چندین  ــد اما دارایی آنها به س تجربه می کنن
ــود. حال تازه مسئوالن به یاد این مسئله  برابر می ش
افتادند که باید از این افراد مالیات بر عایدی سرمایه 
یا خانه های خالی بگیرند. درحالی که این اتفاق باید 

خیلی زودتر رخ می داد.
ــت چنین رویه ای در  ــب اینکه اکنون که دول جال
ــیده اند چرا که فکر  ــتر فقرا ترس ــش گرفته،  بیش پی
ــرمایه داران بود  می کنند اگر این موضوع به زیان س
ــد. این هم ناشی از یک رویکردی است  اجرا نمی ش

که در زمانی طوالنی برخی در پیش گرفتند.
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ــال و چند ماه گذشته شاهد یکی از  دنیا در یک س
ــب وکار بود. بسیاری  ــوارترین دوران  در حوزه کس دش
ــتگی و تعداد  ــاغل در این مدت دچار ورشکس از مش
ــب وکارها نیز کوچک شدند. اما در عین  زیادی از کس
ــا گویای آن بود که در این مدت و با تمام  حال آماره
ــاغلی که دامنه  ــی از مش ــکالت همه گیری، برخ مش
ــترش دادند و  ــت خود را به حوزه دیجیتال گس فعالی
بسترهای مناسبی را در این بخش داشتند، توانستند 
ــودآوری داشته باشند و  ــیوع کرونا نیز س در دوران ش

کار خود را ادامه دهند.  
شوک سنگینی وارد شد �

عبداهلل احمدی، کارشناس کارآفرینی و کسب وکار 
ــور با  ــالی که کش ــرد: »در بیش از یک س ــوان ک عن
ــت، دو  ــروس کرونا مواجه بوده و هس ــری وی همه گی
رویکرد عمده از سوی اصناف و کسب وکارهای کوچک 
ــیوع این بیماری نیز با مشکالت فراوان  که پیش  از ش
در مسیر فعالیت خود روبه رو بودند قابل مشاهده بود. 
برخی از کسب وکارها با مواجهه با همه گیری ویروس 
ــا و تعطیلی های اجباری، فعالیت خود را متوقف  کرون
کردند و در انتظار چند ماهی که در ابتدا برای گذر از 

پاندمی پیش بینی شده بود، ماندند«.
ــل از این  ــوک حاص ــزود: »در این مرحله ش وی اف
ــیار  ــب وکارهای کوچک بس رویداد به حدی برای کس
ــره و توان  ــب وکار، ذخی ــنگین بود که عالوه بر کس س
ذهنی عده زیادی از کارآفرینان را نیز از بین برد. آنها 
ــکل همه گیری  ــت زمان مش منتظر ماندند تا با گذش
برطرف شود و کسب وکارها دوباره به مسیر اصلی خود 
بازگردند اما در عمل این بیماری در این مدت کنترل 
ــد و همه گیری آن تا امروز ادامه دارد و بسیاری از  نش
کسب وکارهایی که این مسیر را در پیش گرفتند هنوز 

هم تعطیل و نیمه تعطیل هستند«. 
ــر فعاالن اقتصاد  ــن درباره رویکرد دیگ وی همچنی
ــه در مواجهه با پاندمی  ــا افزود: »البت در دوران کرون
ویروس کرونا دسته دیگری از صاحبان کسب وکار نیز 
وجود داشتند که از همان روزهای نخست همه گیری، 
ــب وکار  ــن تهدید را به نفع خود تغییر دادند و کس ای
خود را وارد مسیر دیجیتال و آنالین کردند. این گروه 
ــاغل با همین تغییر رویکرد توانستند  از صاحبان مش
ــختی ها چراغ  به فعالیت خود ادامه دهند و با تمام س
ــن نگه دارند. این افراد کسانی  واحدهای خود را روش
ــب وکار خود را در این مدت  ــتند کس بودند که توانس

ــویی را برای  ــی مطلق نجات دهند و کورس از تعطیل
ادامه فعالیت در روزهای پساکرونا نگه دارند. این اتفاق 
ــیوع  ــرایط در ماه های ابتدایی ش و انطباق پذیری با ش
بیماری باعث شد تا صاحبان این کسب وکارها بتوانند 
برای ادامه راه در ماه های آینده نیز برنامه ریزی داشته 

باشند«.
ــته اول که  ــرد: »در حال حاضر دس ــح ک وی تصری
کسب وکار خود را تعطیل کرده بودند، همچنان منتظر 
ــان نیمه تعطیل  ــوده و همچن ــذر از بحران کرونا ب گ
ــتند. البته به غیرازاین دو گروه، برخی از مشاغل  هس
نیز بودند که پیش از شیوع ویروس کرونا در کشور و با 
توجه به نیازسنجی های خود از بازار، بسترهای فعالیت 
ــرده بودند که به  ــود را در فضای دیجیتال آماده ک خ
ــری کرونا، کمتر دچار  همین دلیل در دوران همه گی
ــدند و حتی با تکیه بر نیازهای  زیان های اقتصادی ش
ــد به وجود آمده در جامعه مصرف، این تهدید را  جدی
ــب وکار آنها رونق  تبدیل به فرصت کردند و حتی کس

بیشتری نیز گرفت«.
تعدیل نیروی گسترده �

ــکریه، نایب رئیس اتاق اصناف  جالل الدین محمد ش
ــران نیز در این باره عنوان کرد: »کارآفرینی و ایجاد  ای
ــور ما با مشکالت خاص خود  ــتغال همواره در کش اش
ــیوع  ــته و با ش ــراه بوده اما در طول 15 ماه گذش هم
ــکالت در این بخش  ــور مش ــا در کش ــروس کرون وی
ــب و کارهای گذشته  ــده است و حتی کس مضاعف ش
موجود در کشور نیز در این مدت با چالش های زیادی 
مواجه بوده اند. تاثیر شیوع ویروس کرونا در این مدت 
ــاغل ناچار به  ــه تعداد زیادی از مش ــه حدی بوده ک ب
ــاب با کارگران  ــی واحدهای خود و تسویه حس تعطیل
ــده اند و حتی مشاغلی که در این مدت همچنان به  ش
فعالیت ادامه داده اند، به دلیل کاهش درآمد ناگزیر به 

تعدیل نیرو شده اند«.
ــب وکارها که نمای  ــن کس ــدا از ای ــزود: »ج وی اف
ــکیل می  دهند،  ــور را تش ــازار و اصناف کش ــنتی ب س
ــتند با همگام  ــاغل در این مدت توانس ــی از مش برخ
ــتفاده  ــیوه غیرحضوری خرید و با اس کردن خود با ش
از ابزارهایی مانند تلفن، اینترنت، شبکه های اجتماعی 
ــن های مختلف، بازار خود را حفظ کنند و  و اپلیکیش

حتی آن را گسترش دهند«.
ــی از فراهم نبودن  ــا ابراز نگران ــن حال ب وی در عی
ــارت در این  ــت و نظ ــی برای فعالی ــترهای قانون بس

ــیوه  ــکل گیری این ش ــوزه تاکید کرد: »اگرچه ش ح
ــن مدت  ــته در ای ــات توانس ــروش کاال و خدم از ف
ــرف کند و چراغ  ــیاری از نیازهای جامعه را برط بس
ــگاه دارد، اما نواقص و  ــن ن واحدهای صنفی را روش
ــد.  ــی نیز دارند که می تواند نگران کننده باش خالهای
ــرای ثبت و  ــازکارهای موجود اصناف ب ــود س با وج
ــت  ــب وکارهای مجازی در فهرس فعالیت قانونی کس
ــور، درحال حاضر تعداد زیادی از این نوع  اصناف کش
مشاغل بدون آنکه مجوز صنفی داشته باشند در حال 
فعالیت هستند و این موضوع فرآیند نظارت بر آنها را 

مشکل ساز می کند.
 کرونا شتاب دهنده بود �

ــه  ــره اتحادی ــو هیات مدی ــب، عض ــا الفت نس رض
ــت: »عدد 200 هزار  ــب وکارهای مجازی نیز گف کس
ــده اما به طور کلی  ــب وکار چندین بار مطرح ش کس
ــب وکارها در  آمار دقیقی از تعداد و گردش مالی کس
اینستاگرام وجود ندارد. با این حال، شواهد حاکی از 
ــتاگرام  افزایش فعالیت های اقتصادی در فضای اینس

بعد از شیوع ویروس کرونا است« .
ــت  ــم فعالی ــد رق ــر می رس ــه نظ ــت: »ب وی گف
ــد و  ــب وکارها در فضای مجازی عدد کمی نباش کس
ــیب زیادی به کسب وکارها وارد  ــدن آن آس فیلتر ش
ــت و قوه قضاییه  ــن اتفاق بعید اس ــد. البته ای می کن
ــه چنین قصدی ندارد. با  هم به تازگی اعالم کرده ک
ــتاگرام ساماندهی نشده،  توجه به اینکه فضای اینس
ــتفاده گر در این فضا وجود  امکان وجود افراد سوء اس
ــاماندهی نشدن کسب وکارها در فضای  دارد. علت س
ــرورها در اختیار ایران  ــت که س مجازی نیز این اس
ــت و ارتباطی هم بین جمهوری اسالمی ایران و  نیس
اینستاگرام به طور رسمی وجود ندارد. به عبارت دیگر 
ــرایطی ساماندهی کردن کسب وکارهای  در چنین ش
فعال در اینستاگرام فایده ای هم ندارد. معتقدیم یک 
ــت فردی و مکانی  ــاماندهی حداقلی با احراز هوی س
ــیدگی به  ــاس آن برای رس افراد و ایجاد قالبی براس
ــکایات و کالهبرداری ها می تواند مفید باشد. البته  ش
با توجه به عدم دسترسی ما به سرورها، کسب وکارها 
ــده تبعیت نکنند، بنابراین  می توانند از فرآیند یاد ش
ــویقی داشته باشد. باید بپذیریم  باید طرح جنبه تش
ــتاگرام با تعداد کاربران زیاد وجود دارد و خرید  اینس
ــده  و فروش در آن اتفاق می افتد، اما این فضا رها ش

است«.

برندگان شرایط سخت
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ــال  در بخش معدن و صنایع معدنی نیز در چند س
ــئولیت  اخیر با حمایت برخی نهادهای دولتی که مس
ــتند، تعداد  ــعه معادن را برعهده داش پژوهش و توس
ــت کرده و در  ــروع به فعالی ــتارت آپ ش محدودی اس
ــواره در حال تالش اند.  ــد بخش معدن هم جهت رش
صمت درباره جایگاه کسب وکارهای نوپا و فناوری های 
ــور با کارشناسان گفت وگو  نوین در بخش معدن کش

کرده که در ادامه می خوانید.
حضور موثر فناوری  نوین در معادن �

ــی قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری  براتعل
وزیر صنعت، معدن و تجارت، حضور فناوری های نوین 
در فعالیت های معدنی را با هدف بهره برداری بهینه از 
ــت و گفت: »معدن و ذخایر  ذخایر معادن الزامی دانس
معدنی، یک منبع ارزشمند خدادادی است که باید از 
آنها استفاده درست و بهینه شود. مواد معدنی به تنهایی 
ارزش ندارد و باید با استفاده از علم، دانش، فناوری یا 
مظاهر آن، این ارزش ارتقا یابد. مظاهر فناوری شامل 
ــت که  ــات فعالیت های معدنی اس ــزات و امکان تجهی
وجود آن باعث افزایش چندبرابری ارزش مواد معدنی 
ــور ما همچنان فرآیندها و  ــود. متاسفانه در کش می ش
فعالیت  های معدنی با شیوه های قدیمی اجرا می شود 
و ماشین آالت و تجهیزات معادن فرسوده اند؛ از همین 
ــد تا امروز استفاده مطلوب و مناسبی  رو به نظر می رس

از معادن کشور صورت نگرفته است«.
استارت آپ ها توسعه گر هستند �

قبادیان تحریم ها را یکی از دالیل استفاده معادن از 
ــوان کرد و با تاکید بر  فناوری و تجهیزات قدیمی عن
ــر رویه فعالیت های معدنی گفت: باید با  ضرورت تغیی
اقداماتی نوین، بتوانیم ارزش افزوده معادن را افزایش 
دهیم. ارتقای ارزش افزوده فعالیت های معدنی وابسته 
به عوامل مختلفی از جمله حضور متخصصان این رشته 
ــت. الزمه ایجاد ارزش افزوده مناسب در بنگاه های  اس
مختلف اقتصادی از جمله معدن، داشتن منابع انسانی 
ــانی توسعه یافته است.  توانمند یا به اصطالح منابع انس

منابع انسانی توسعه گر هستند و با قرارگیری در کنار 
ــتارت آپ را پدید  ــر، موضوعی تحت عنوان اس یکدیگ
ــد با ایده های نوین خود،  می آورند. این افراد می توانن
خون تازه ای در رگ های بنگاه های اقتصادی و صنایع 

از جمله بخش معدن کشور به جریان بیندازند«.
ایران، غنی از نیروی انسانی جوان �

ــاوری وزیر صنعت،  ــوزش، پژوهش و فن ــاون آم مع
ــران از نظر نیروی  ــه غنی بودن ای ــدن و تجارت ب مع
ــاره کرد و گفت: »خوشبختانه ایران از نظر  انسانی اش
ــرمایه انسانی در شرایط مناسبی قرار دارد و بالغ بر  س
ــد که باید از  ــور وجود دارن 30 میلیون جوان در کش
ــای اقتصادی از جمله معادن  آنها در صنایع و بنگاه ه
ــت که اغلب این  ــود. اقدام درست این اس استفاده ش
ــب و کارهای نوپا حضور یافته  ــتعد در کس جوانان مس
ــور رونق بخشند«.وی در  و به بخش استارت آپی کش
ــتارت آپی به تازگی در کشور  ادامه افزود: »مشاغل اس
ــعه یافته اند و جوانان ما در دهه  ــده و توس ما ایجاد ش
ــن در صنعت حرکت  ــمت فناوری های نوی اخیر به س
ــبی از استارت آپ و  ــفانه تعریف مناس کرده اند. متاس

مزایای حضور آنها در صنایع و معادن وجود ندارد«.
رهایی از خام فروشی �

ــعه  ــس انجمن تحقیق و توس ــی معصومی، رئی عل
صنایع و معادن ایران، در گفت وگو با صمت به مزایای 
ــاره  ــتارت آپ ّها در فعالیت های معدنی اش ــور اس حض
ــکل از  ــتارت آپ های معدنی متش ــرد و گفت: »اس ک
دانشجویان، متخصصان و افراد خبره در بخش معدن 
ــاد و فناوری های  ــی و همچنین اقتص ــع معدن و صنای
ــت. اگر این شرکت های دانش بنیان به بخش  نوین اس
ــاال بردن  ــی ورود کنند، با ب ــع معدن ــدن و صنای مع
ــعه این بخش ها  ــی به توس ــطح فعالیت های معدن س
ــتارت آپ ها می توانند  ــایانی خواهند کرد.اس کمک ش
ــدن را یافته و  ــره ارزش مع ــای مفقوده زنجی حلقه ه
ــن تکمیل آن، مجموع ارزش افزوده بخش معدن  ضم
ــرکت های دانش بنیان در  ــش دهند. حضور ش را افزای
ــور را از  ــت از جمله صنایع معدنی، می تواند کش صنع
ــی نجات دهد. استارت آپ ها می توانند  رنج خام فروش
ــط با حوزه معدن از جمله  در تمامی بخش های مرتب
اکتشاف، استخراج، فرآوری و همچنین صنایع معدنی 
ــند، چراکه برای  ــته باش ــور پررنگ و مهمی داش حض
ــگاهی در کشور  ــته های دانش تمامی این بخش ها رش
وجود دارد و مشکلی در دانشگاه ها برای تامین نیروی 

متخصص در حوزه های مختلف معدنی نداریم«.

معصومی با بیان اینکه نمی توان دافعه مدیران صنایع 
و صاحبان معادن را علت حضور اندک کسب و کارهای 
ــودن نقش  ــل کمرنگ ب ــت: »دلی ــت، گف ــا دانس نوپ
ــتارت آپ ها در معادن، ممانعت مدیران از حضور و  اس
ــب وکارهای دانش بنیان در معادن نیست.  فعالیت کس
برای افزایش همکاری صاحبان معادن و استارت آپ ها 
ــده و با ایجاد  ــد باید دولت وارد بحث ش به نظر می رس
ــد و  ــوق معد نکاران باش ــبی، مش ــاختارهای مناس س

فعالیت های معدنی را به استارت آپ ها گره بزند«.
ــوان در صورت همکاری  ــه افزود: »می ت وی در ادام
پروژه های معدنی با استارت آپ ها، تسهیالتی برای آنها 
ــعه  در نظر گرفت و هر دو بخش را به همکاری و توس
ــور ما  ــور ترغیب کرد. در کش اقتصادی و صنعتی کش
حضور کسب وکارهای دانش بنیان در صنعت موضوعی 
جدید است و هنوز اعتماد مناسبی به این بخش جلب 
ــت. حرکت بنگاه های اقتصادی و صنایع به  ــده اس نش
ــمت همکاری با کسب و کارهای دانش بنیان، نیاز به  س

کاتالیزور دارد که این نقش را دولت باید ایفا کند«.
 الزام حمایت های دولتی �

ــع و معادن  ــعه صنای ــس انجمن تحقیق و توس رئی
ــطح دانش و فناوری بخش دانشگاهی کشور  ایران س
ــوان گفت  ــرد و گفت: »نمی ت ــوب توصیف ک را مطل
ــگاهی و متخصصان ما  ــاوری جامعه دانش دانش و فن
ــبرد  ــت یا توانایی الزم برای طراحی و پیش پایین اس
پروژه های دانش بنیان را ندارند و به این دلیل نباید به 
ــجویان دانشکده  آنها اعتماد کرد؛ به عنوان مثال دانش
معدن دانشگاه تهران چندین پروژه مناسب در بخش 
ــت اجرا  معدن و صنایع معدنی طراحی کرده و در دس
ــروع همکاری استارت آپ ها با  دارند؛ بنابراین برای ش
ــش فنی نداریم و  ــکل پروژه و دان فعاالن معدنی، مش
جامعه دانشگاهی کشور نیز در سطح مقبولی از دانش 
قرار دارد. این شرکت های دانش بنیان برای ورود تنها 
ــاز به حمایت های دولت برای تعامل با بخش معدن  نی

و صنایع معدنی کشور دارند«.

حضور کمرنگ استارت آپ ها
 در معادن
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ویژه نامه دستاوردهای صنعتی و معدنی در حوزه کار و کارآفرینی

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در پیامی 
فرا رسیدن روز کار و کارگر را تبریک گفت. در متن این پیام آمده است:

یازدهم اردیبهشت ماه در تقویم ایران زمین 
به نام کارگران عزیز و گرامی نام گذاری شده 
است تا فرصتی باشد گران قدر برای قدردانی 
ــربازان فداکار عرصه  از تالش های بی وقفه س

کار، تالش و تولید.
ــمار  بی ش ــتاوردهای  دس ــب  کس ــاً  قطع
ــد 280 هزار تن  ــب رکورد تولی تولیدی، کس
ــخ صنعت مس و  ــتین بار در تاری برای نخس
ــعه ای صنعت  ــرداری از طرح های توس بهره ب
مس ایران طی سال گذشته مدیون و مرهون 
ــای جای  ــت مس در ج ــان صنع سختکوش
ــت؛ از آنان که پهنه معدنی را  ایران زمین اس

می شکافند تا آنان که در گرمای سخت طاقت فرسا فلز سرخ را می آفرینند.

ــال 1399 یار  ــما در س ــرزمین از یاد نخواهد برد که ش ــن س ــخ ای تاری
روزهای بسیار دشوار شرکت بودید و غرور و تعصب را معنا بخشیدید و در 
ــرایط با همه وجود کارنامه درخشانی  سخت ترین ش

برای شرکت خلق کردید.
 بدون شک با تکیه بر همت بلند و اراده استوار شما 
ــر راه تولید برداشته می شود تا امسال نیز  موانع از س
همچون سال قبل پرچم صنعت مس ایران بر بلندای 

اقتصاد ایران برافراشته شود.
ــی کارگر را به همه  ــیدن روز جهان اینجانب فرا رس
ــژه کارگران پرتالش   ــور به وی کارگران گران قدر کش
ــرای همه  ــک می گویم و ب ــس ایران تبری صنعت م
ــان آرزوی  بهروزی،  ــا و خانواده های گرانقدرش آن ه
تندرستی و پیروزی از درگاه پروردگار عالمیان دارم.
اردشیرسعدمحمدی،مدیرعاملشرکتملی
صنایعمسایران

پیام مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به مناسبت روز کار و کارگر؛

با همت بلند شما موانع رفع می شود
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ــب وکارهای کوچکی  ــتارت آپ ها اغلب کس اس
ــن ایجاد  ــده ای کارآفری ــوی ع ــتند که ازس هس
ــب وکارها به ویژه  ــن کس ــوند. اما اغلب ای می ش
ــیار کوتاهی بعد از  ــدت زمان بس ــران در م در ای
ــیس، منحل می شوند. اغلب هم به این علت  تاس
ــرمایه برای تداوم  ــه با کمبود منابع مالی یا س ک
ــا در مواردی با  ــوند ی فعالیت خود مواجه می ش
هدف اشتباهی شکل گرفته اند و براساس نیازی 
ــکل نگرفته اند؛ بنابراین در مرحله عمل  واقعی ش
ــد؛ در نتیجه انتخاب  ــراه نبوده ان با موفقیت هم
ــه نیازهای اصلی را  ــوع فعالیت به نحوی ک موض
ــن کارآفرینان مورد  ــوی ای تامین کند باید از س

توجه قرار گیرد.
ــی معدنی  ــور ما ذخایر غن ــه در کش از آنجاک
وجود دارد و صنایع معدنی متعددی نیز در طول 
ــده و در حال توسعه  ــالیان گذشته احداث ش س
ــتارت آپ ها در این حوزه باید  ــتند، ایجاد اس هس
ــوان نمونه،  ــتر مورد توجه قرار گیرد. به عن بیش
ــاهدیم که استارت آپ های  در موارد متعددی ش
ــاده ای در حوزه  ــل ج ــرای حمل ونق ــیاری ب بس
ــده اند و به نوعی  ــی طراحی ش ــل مواد معدن حم
کسب وکاری ایجاد شده است. اما بهتر است این 
ــب وکارها به طور تخصصی به نحوی طراحی  کس
ــوند که نیاز جامعه و کشور را تامین کنند. در  ش
ــرد که رونق این  ــان ک همین حال باید خاطرنش
ــت فعالیت های کارآفرینی به حمایت دولت  دس

نیاز دارد.
ــور تاکنون  ــی کش ــر معدن ــیاری از ذخای بس
ــده اند، تا جایی که انتظار می رود با  شناسایی نش
ــعه ای در صنعت فوالد در افق  تحقق اهداف توس
ــنگ آهن، فقط کفاف نیاز 10  1404، ذخایر س
ــور را می دهد؛ بنابراین چنانچه تا این  ــاله کش س
ــایی نشود با کمبود  زمان ذخایر جدیدی شناس
ــویم و به ناچار تبدیل  ــنگ آهن روبه رو می ش س
به یک واردکننده خواهیم شد. این موضوع یکی 

ــه می تواند زمینه  ــت ک از مهم ترین مواردی اس
ــتارت آپ ها را فراهم کند.  ــعه اس ــاد و توس ایج
ــی در معدن  ــوزه کارآفرین ــتارت آپ ها در ح اس
ــتند، چراکه  ــیار مفید هس ــع معدنی بس و صنای
ــب وکارهای های کوچکی هستند که با  اغلب کس
ــرمایه و همت بخش خصوصی ایجاد شده اند.  س
به عالوه آنکه در موقعیت کنونی حاکم بر جامعه 
که اشتغالزایی اهمیت ویژه ای دارد، موقعیت های 
ــد. می توان از  ــغلی متعددی را ایجاد می کنن ش
ــی بهره گرفت و  ــص جوانان در حوزه آی ت تخص

سود کالنی را حاصل کرد.
ــی با عنوان  ــتارت آپ ها موضوع در فعالیت اس
ــه«  ــردن بودج ــا »جمع ک Crowd Funding ی
ــود، بدین معنی که شما برای ایجاد  مطرح می ش
ــت که سبد بزرگ مالی داشته  یک کار نیاز نیس
باشید، بلکه از طریق سبدگردانی می توان نیازهای 
ــا را تامین کرد. در چنین موقعیتی  مالی پروژه ه
ــرمایه ای را در  افرادی به غیر از اعضای اصلی، س
ــار پروژه قرار می دهند و پس از بهره برداری  اختی
ــد. البته  از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهند ش
ــن حال باید تاکید کرد که تداوم فعالیت  در همی
این استارت آپ ها به حمایت های دولتی نیز نیاز 
دارد. چنانچه در موارد متعددی مشاهده کردیم 
ــی و در نبود  ــا به دالیل گوناگون ــه فعالیت آنه ک

حمایت کافی متوقف شده است.
ــتارت آپ ها تاکنون  ــری از ظرفیت اس بهره گی
ــع معدنی در برخی  ــد صنای نقش موثری در رش
ــت. به عنوان مثال، در رشد  ــته  اس کشورها داش
ــتارت آپ ها نقش  ــد فوالد هند، اس ظرفیت تولی
ــری از این  ــی بهره گی ــته اند. یعن ــژه ای داش وی
کارآفرینی های نوپا تاثیر بسزایی بر تحقق اهداف 
ــت میزان  ــده دارد. گفتنی اس از پیش تعیین ش
ــال  ــنگ هند در س ــنگ آهن و زغال س تولید س
ــر 200 میلیون تن و 400  2015 به ترتیب براب
ــده بود. در طرح  ــال گزارش ش میلیون تن در س

ــعه ای مرتبط با افزایش ظرفیت تولید فوالد  توس
ــد که ظرفیت تولید سنگ  ــور، مقرر ش این کش
ــال 2025  ــور در س ــنگ این کش آهن و زغال س
ــود و به ترتیب به 400 و 800 میلیون  دوبرابر ش

تن در سال افزایش یابد.
ــتارت آپ های  ــده اس ــرای تحقق هدف یادش ب
ــروع به کار کردند. شرکت های بزرگ  بسیاری ش
ــتند و از  ــازی هند نیز قدم پیش گذاش فوالدس
ــی کردند.  ــث حمایت مال ــای مورد بح پروژه ه
به عنوان نمونه، کارخانه فوالد اسار هندوستان با 
ــرایط مالی مساعدی برخوردار  وجود اینکه از ش
ــت  ــرمایه گذار در فعالی ــوان س ــا به عن ــود ام نب

استارت آپ های معدنی حضور پیدا کرد. 
ــددی در زمینه های  در ادامه فعالیت های متع
گوناگون مانند مدیریت معدن، مشاوره، اکتشاف، 
ــین آالت با موفقیت  ممیزی، احیا و انتخاب ماش
اجرایی شد. این دست اقدامات حتی این شرکت 
ــرایط مالی اش هم  ــبرد ش را در مدیریت و پیش
ــتان در رده  ــت هندوس ــرد. گفتنی اس کمک ک
ــور معدنی جهان قرار دارد که در  ــمین کش شش

حوزه استارت آپ معدنی رشد کرده است.
ــترالیا نیز به عنوان مثال  در ادامه می توان از اس
ــوری  ــترالیا کش دیگری در این حوزه نام برد. اس
ــت.  ــطح جهان اس ــا ذخایر غنی معدنی در س ب
ــعه  ــت از آن دارد که ایجاد و توس ــه حکای تجرب
ــتارت آپ های معدنی تاثیر بسزایی بر توسعه  اس

بخش معدن در این کشور داشته است.
ــین آالت از طریق سیستم بی سیم   ارتباط ماش
و کنترل اطالعات، نظارت معدن با کمک پهپاد، 
ــدون راننده،  ــین آالت معدنی ب ــتفاده از ماش اس
ــاف کنترل از راه دور،  ــتگاه های نوین اکتش دس
ــف ذخایر عظیم  ــرای کش ــازی عددی ب مدل س
ــت که با  ــه فعالیت هایی اس ــی و ... ازجمل معدن
ــور  ــتارت آپ های معدنی در این کش ــک اس کم

اجرایی شده اند. 

سود کالن راه اندازی 
استارت آپ ها در بخش معدن

کیوان جعفری  طهرانی
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ویژه نامه دستاوردهای صنعتی و معدنی در حوزه کار و کارآفرینی

حوزه صنعت و معدن یکی از بهترین بسترها برای 
کارآفرینی تلقی می شود. برای تحقق این امر خطیر 
ــرمایه و حمایت الزم است.  سه فاکتور خالقیت، س
ــبت به دو عامل  ــک ایده نو و خالقیت نس بدون ش

دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
فاکتور مهم کارآفرینی �

ــت اظهار  ــوی در گفت وگو با صم ــیدغفور عل س
ــود  ــت: »زمانی که صحبت از کارآفرینی می ش داش
ــتغالزایی جلب می شود  ــمت اش اغلب توجه ها به س
ــت و  ــغل اس اما موضوع کارآفرینی فراتر از ایجاد ش
ــه فاکتورهای  ــای خالقیت و نوآوری ازجمل بحث ه
ــد. معدن یکی از  ــاب می آی مهم در این امر به حس
ــت. در واقع از  ــن زمینه های کارآفرینی اس مهم تری
ــاخه ها  صفر تا صد معدن با تمام گرایش ها و زیرش
ــتقیم و  ــت؛ در نتیجه به صورت مس ــاط اس در ارتب
ــتغالزایی بسیار سودمند  ــتقیم در بخش اش غیرمس
ــوآوری وارد میدان صنعت  ــد بود. زمانی که ن خواه
ــود قطعا بخش معدن می تواند نسبت به سایر  می ش

حوزه ها عملکرد مطلوب تری داشته باشد«. 
جان دوباره ای که دیانونیت داد �

ــر جامعه ای دو نوع منبع  وی افزود: »اگر برای ه
الزم را در نظر بگیریم، مولفه اول منابع انسانی و مورد 
دوم منابع زیرزمینی است. معادن و منابع زیرزمینی 
ــد و پیشرفت هر جامعه ای به  می توانند موجب رش
خصوص سرزمین معدن خیز ایران شوند پس در این 
ــوع کارآفرینی توجه ویژه ای  حوزه می توان به موض
ــود  کرد. این مهم اگر با پدیده نوآوری نیز همراه ش
ــان تری در راستای رشد اقتصاد کشور  نتایج درخش
ــوع کارآفرینی  ــورد. زمانی که موض ــم خواهد خ رق
ــتفاده از منابع محدود،  مطرح می شود در واقع اس
ــا و بهره گیری از  ــت و نمونه بارز آن احی مطرح اس

معادن کوچک مقیاس است«.
ــک منطقه  ــور ما ی ــرد: »کش ــح ک ــوی تصری عل
ــتان ها مانند  ــود و برخی اس معدن خیز تلقی می ش
آذربایجان شرقی معادن خاصی دارند و ماده معدنی 
آنها در سایر استان ها یافت نمی شود. به عنوان مثال 
ــتان وجود  ــک که در این اس ــی از معادن کوچ یک
ــجویان  ــام دارد. ما به همراه دانش ــت ن دارد دیاتونی
ــدیم.  جهت احیا و بهره برداری از این معدن وارد ش
ــدی از خالقیت جهت  ــا طراحی الگوهای جدی ما ب

ــازی و کارآفرینی این نعمت خدادادی اقدام  فعالس
ــا در نهایت  ــری فیلتره ــم و با عبور از یک س کردی
ــم. برخی صنایع  ــتیم این معدن را احیا کنی توانس
غیروابسته نیز با راه اندازی معدن دیاتونیت توانستند 
ــوع با به کار گرفتن  ــان دوباره بگیرند و در مجم ج
ــر درآمدزایی و تولید  ــتیم عالوه ب ایده جدید توانس
ــب و کارهای نیمه تعطیل و  ــغل، بسیاری از کس ش

تعطیل را نیز دوباره فعال کنیم«.
مشکلی به نام مجریان نابلد  �

ــت:  ــوع گف ــن موض ــتر ای ــریح بیش وی در تش
»کارآفرینی در حوزه معدن عالوه بر سرمایه به یک 
ذهن آگاه و ایده پرداز نیاز دارد چون خالقیت است 
ــدن یک کار می شود.  که موجب منحصر به فرد ش
در این میان معادن کوچک و متوسط بیشتر از این 
ــوند. مشکالتی که در حوزه  موضوع بهره مند می ش
ــه نحوه اجرای  ــت، ب ــدن و کارآفرینی حاکم اس مع
ــه در حوزه صنعت و  ــود، چراک قوانین مربوط می ش
معدن قوانین عقالنی درج و به تصویب رسیده است 
ــتند که با نابلدی خود در  و این مجریان قانون هس
صنعت و معدن مشکل زایی می کنند. به عنوان مثال 
ــویم با ماده 19قانون  وقتی وارد حوزه معدن می ش
ــون باید از  ــویم. طبق این قان ــادن مواجه می ش مع
معادن حمایت های الزم انجام شود اما تا چه میزان 
این حمایت اجرایی شود مهم است وگرنه روی کاغذ 

همه چیز خیلی دقیق نوشته شده است«.
به حمایت بیشتری نیاز است �

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه گفت: »ما 
ــت تقاضا داریم  ــاالن این حوزه از دول به عنوان فع
ــتری  ــن به کارگیری قوانین، همکاری بیش که ضم
ــد. در  ــته باش ــرمایه گذاران و کارآفرینان داش با س
ــود  ــرمایه گذاری نیز دولت می تواند وارد ش بحث س
ــی و داخلی  ــرمایه های خارج و در جهت جذب س
برنامه های مدونی را مدون کند. به طور کلی دولت 
ــرای قوانین  ــرمایه گذاری و اج ــر در دو بخش س اگ
ــبت  ــور نس ــه کند قطعا وضعیت معادن کش مداخل
ــرایط فعلی تغییرات اساسی و مثبت بسیاری  به ش
ــن نیز افرادی که  ــان خواهد کرد. در این بی را نمای
ــعه کارآفرینی دارند برای  ــی در جهت توس ایده های
مشارکت در سرپا نگه داشتن معادن کشور، ترغیب 

می شوند«.

زیان بزرگ قوانین دست و پا گیر �
ــی موجود  ــرایط تحریم ــرد: »ش ــح ک وی تصری
ــود و در واقع این  ــک فرصت بدل ش ــد به ی می توان
ــب  ــترش کس ــد، موقعیت مطلوب جهت گس تهدی
ــرد. اکنون بهترین  ــاد ک ــی را ایج و کار و درآمدزای
ــت که بتوانیم با حمایت از نگاه کارآفرینی  زمان اس
درحوزه تخصصی معدن بخشی از آسیب های ناشی 
ــم می تواند  ــران کنیم. بعضا تحری ــم را جب از تحری
ــایر حوزه ها باشد؛ چراکه معادن  یک زیربنا برای س
تولیدکننده مواد اولیه ای هستند که در صنایع دیگر 
مورد استفاده قرار می گیرد. عمده مشکلی که اغلب 
ــت و پنجه نرم می کنند تامین  صنعتگران با آن دس
ــواد خوراکی را  ــتر این م ــت که بیش مواد اولیه اس
می توان در داخل کشور تهیه کرد اما متاسفانه یک 
ــری قوانین دست و پاگیری به صورت خواسته یا  س

ناخواسته اجازه بهره برداری را نمی دهد«.
ــهیل اجرای  ــتای تس علوی اضافه کرد: »در راس
ــگاهی گره ها  امور؛ تعدادی از افراد متخصص و دانش
ــازمان ها و  ــایی کردند که اگر س ــع را شناس و موان
ــکالت را در نظر بگیرند  ارگان های مربوطه این مش
ــا برآیند می توانیم در  ــدد رفع این چالش ه و در ص
ــر اینکه توانمندی های خود را  زمان تحریم عالوه ب
به نمایش بگذاریم در زمینه تولید مواد اولیه نیز به 

خودکفایی کامل برسیم«. 
نقش توسعه بخش معادن در مناطق محروم �

وی خاطرنشان کرد: »بحث معدن و صنایع وابسته 
به آن می تواند در رابطه با اقتصاد یک جامعه بسیار 
ــد. اگر افرادی که در حوزه کارآفرینی  تاثیرگذار باش
ــوند هدف کمک به منطقه محرومی که  وارد می ش
ــر داشته باشند  ــت را در س معدن در آنجا واقع اس
قطعا روستا و اهالی بومی از خروجی معدن سودمند 
خواهند شد.  به طور کلی آثار مثبت معدنکاری در 
ــتند  هر منطقه ای که دارنده این منابع طبیعی هس
ــل کاری که در  ــد. حداق ــا نمایان خواهد ش در آنج
ــورت می گیرد، وارد  ــتاها و این نوع مناطق ص روس
ــدن امکانات به آنجا است؛ چراکه اغلب مناطقی  ش
ــتند که از زیرساخت های ابتدایی مانند  محروم هس
ــره بوده  ــازی بی به ــی جاده س ــرق و حت آب، گاز، ب
ــق می افتد  ــرای این مناط ــی که ب ــل اتفاق و حداق

دسترسی به امکانات رفاهی بیشتر است«.

معادن، ایده آل 
برای کارآفرینی
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ــنواره  ــی و دومین جش ــن برگزاری س در آئی
ــروه کار و واحد نمونه  ــران، گ ــان از کارگ امتن
ــی،  هرمزگان که با حضور رئوفی، معاون سیاس
امنیتی و انتظامی استانداری و هادی ابراهیمی 
ــتان  ــاون، کار و رفاه اجتماعی اس مدیر کل تع
ــرکت فوالد هرمزگان به عنوان  ــد ش برگزار ش
کارفرمای برتر سالمت محور و آقای محمد باقر 
ــی از فوالد هرمزگان به عنوان کارگر نمونه  گالب
بخش صنعت استان هرمزگان معرفی و تجلیل 

شدند.
ــتان  ــان اس ــنواره امتن ــی و دومین جش در س
ــه دلیل  ــوالد هرمزگان ب ــرکت ف ــزگان ش هرم
ــه در کنترل بیماری کرونا و  تالش های بی وقف
ــالمت کارکنان به عنوان  اهمیت مضاعف به س
ــد.  ــالمت محور انتخاب ش ــای برتر س کارفرم
ــرکت فوالد  ــد باقر گالبی از ش همچنین محم
ــمز  ــرح بازیابی ممبران های اس ــزگان با ط هرم
ــاید از  ــتحصال منیزیم هیدروکس معکوس، اس
ــایی  ــوبات ممبران )بازیابی فیلتر های غش رس
آب شیرینکن شرکت فوالد هرمزگان( به عنوان 
کارگر نمونه استان در بخش صنعت معرفی شد.
ــه هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون، کار  به گفت
و رفاه اجتماعی استان هرمزگان ارائه شیوه های 
ــن در کار، ابتکار و نوآوری در زمینه افزایش  نوی
ــش ضایعات،  ــان تو لید یا کاه بهره وری راندم

ــوارد ایمنی و  ــول اخالقی، رعایت م رعایت اص
ــغلی از  ــت ارتقاء مهارت های ش تالش در جه
جمله شاخص های انتخاب کارگران و گروه کار 

نمونه بوده است.
ــی  ــایی و بررس هادی ابراهیمی افزود: شناس
ــازی  ــاماندهی و کارآمدس علمی و کاربردی، س
ــو آوری های چهره  ــتعدادها و خالقیت ها و ن اس
های برتر جامعه کار و تولید در راستای کاهش 
ــودن گره های تولید و ایجاد انگیزه  موانع و گش

ــالم میان شاغلین بخش کار و تولید  و رقابت س
ــاعی  ــه تالش و مس ــادن ب ــن ارج نه و همچنی
ــدگان، کارآفرینان و  ــران نمونه، تولیدکنن کارگ
ــتغال در بخش های مختلف  ــان اش فرصت آفرین

اقتصادی و ارتقاء منزلت و جایگاه کار و تولید از 
اهداف کلی این جشنواره است.

در ابتدای این مراسم معاون سیاسی، امنیتی 
و انتظامی استانداری هرمزگان طی سخنانی راز 
ــان را در گرو کار و تالش  ــد انس آفرینش و رش
ــت و گفت جامعه ای که افراد آن مشغول  دانس
ــند کمتر دچار آسیب های اجتماعی  به کار باش

می شوند.
ــا حضور پر رنگ  ــت: کارگران ب وی اظهارداش
ــالمی  ــی صحنه های انقالب اس ــود در تمام خ
ــرفت و  ــانده اند که در جهت پیش ــه اثبات رس ب
ــاد و پایمردی  ــالمی با جه ــی میهن اس بالندگ
ــد و حفظ آرمان های نظام از  در دو جبهه تولی
ــرد و با توجه  ــی فروگذار نخواهند ک هیچ تالش
ــال، به نام تولید، پشتیبانی ها،  به نامگذاری امس
مانع زدایی ها، نقش کارگران در تحقق این شعار 

بسیار مهم و تاثیر گذار است.
ــج و تقویت فرهنگ  ــاله به منظور تروی هر س
ــه مرحله مقدماتی در سطح  کار و تالش، در س
کارگاهی و کارخانه، نیمه نهایی در سطح استانی 
و مرحله نهایی در سطح ملی، تجلیل از کارگران 
ــورت می پذیرد و  ــروه کار و واحد نمونه ص و گ
برگزیدگان طی مراسمی تحت عنوان جشنواره 
ــطح کشور، تجلیل  ــتان ها و در س امتنان در اس

می شوند.

درخشش فوالد هرمزگان 
در جشنواره امتنان

با حضور معاون استاندار هرمزگان برگزار شد:
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ویژه نامه دستاوردهای صنعتی و معدنی در حوزه کار و کارآفرینی

ــاد ایران از  ــی از بخش های اقتص ــروزه برخ ام
ــکالت پایه ای و  ــیاری از مش جمله معدن با بس
مهم دست به گریبان هستند که باعث شده روند 

توسعه آنها به کندی پیش رود.
ــکالت می توان به حضور افراد  از جمله این مش
غیرمتخصص در بخش های مختلف اقتصاد به ویژه 
در جایگاه مدیریتی اشاره کرد. یکی از مهم ترین 
ــراد در جایگاه های  ــائل کارآفرینی، حضور اف مس
ــب و صحیح در تمامی بخش های کشور از  مناس
ــد  ــت. به نظر می رس جمله اقتصاد  و مدیریت  اس
ــی و غیر  متخصص در  تا زمانی که مدیران سیاس
ــور  ــت اغلب فعالیت های معدنی کش رأس هدای
ــند، علم و فناوری های به روز جهانی جایگاه  باش
ــده ا ی در معادالت این حوزه ندارد. در  تعیین کنن
نتیجه پیشرفت و توسعه معدنی کشور از تمامی 
ــتخراج و فرآوری  ــاف و اس جهات از جمله اکتش
ــکل  نخواهد گرفت. به  نوعی شاید بتوان گفت  ش
ــی از معادن مانند  ــفانه بهره برداری سیاس متاس
ــران نامرتبط در بخش  ــتفاده از مدی موضوع اس
ــا حدی مانع  ــور، ت ــدن و صنایع معدنی کش مع
حضور متخصصان و جامعه دانشگاهی در فعالیت  

معادن شده است.
ــی معدن و فناوری  اهمیت حضور علم مهندس
ــیده  ــی در معادن بر هیچ  کس پوش به روز جهان
نیست ؛ از کشف ظرفیت های معدنی کشور گرفته 
ــارت های  ــی با حداقل خس ــا بهره برداری علم ت
ــی بخش های  ــب در تمام ــن ترتی ــی . بدی جانب
ــتقات آن  ــاوری و مش ــای معدنی، فن فعالیت ه
ــین آالت مناسب، نقشی  از جمله تجهیزات و ماش
ــورت نبود آنها چرخه  ــدی ایفا کرده و در ص کلی
فعالیت های معدنی با مشکل مواجه خواهد شد. 
ــازار کار موجود  ــر بخواهیم به ب ــه نیز اگ در ادام
ــع معدنی بپردازیم، باید  در بخش معدن و صنای

بگوییم فارغ التحصیالن رشته مهندسی معدن، به 
ــیار در کشور  دلیل وجود ظرفیت های معدنی بس
ــبت  خوبی مواجه  ــازار کار به نس ــد با ب می توانن
ــای غیر تخصصی به ویژه در  ــند اما گزینش ه باش
ــطوح مدیریتی به بیکاری، بی انگیزگی و حتی  س

مهاجرت بسیاری از آنها منجر شده  است.
ــن مهاجرت های گاه  ــان ای ــا که در می چه بس
ــه یک  ــان درج ــیاری از مهندس ــته، بس ناخواس
ــت داده ایم  معدنی و متخصصان کاربلد را از دس
ــرمایه های مهم انسانی از گنجینه کشور  و این س
ــده اند. بنابراین بازار کار موجود برای  ــته ش کاس
ــب نبوده  ــان معدن، درحال حاضر مناس مهندس
ــرایط  ــار می رود چاره ای برای رفع این ش و انتظ
ــود  چراکه  ــیده ش ــور اندیش ــوب در کش نامطل
ــی غلط  ــداوم این رویه به عنوان روش بی تردید ت
ــش معدنی می تواند  ــری افراد در بخ در به کارگی
ــته  ــه کاهش جدی تقاضا برای تحصیل در رش ب

مهندسی معدن منجر  شود.
ــود مهندس و  ــا کمب ــور ب ــز کش ــه نی در ادام
ــن امر  ــده که ای ــه ش ــی مواج ــص معدن متخص
ــش معدن در  ــرای بخ ــری ب ــای ناگوارت پیامد ه
ــت تحصیل و مباحث  ــت. وضعی پی خواهد داش
ــگاه ها و مراکز  ــی در حال تدریس در دانش درس
علمی کشور، به نحوی مطلوب است اما متاسفانه 
ــان معدنی که تازه فارغ التحصیل  عمده مهندس
ــازار کار را  ــاز ب ــای مورد نی ــوند  مهارت ه می ش
ــدن در معادن،  ــاغل ش ــورت ش ــد و در ص ندارن
ــگام کار دارند. از  ــاز به آموزش های متعدد هن نی
ــگاهی و  ــا زمانی که بین دروس دانش ــن رو، ت ای
آموزش های کاربردی قرابت الزم و کافی صورت 
نگیرد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم مهندسان 
ــازار و رقابت جهانی،  ــور بتوانند در ب معدن کش

ارزش آفرینی قابل توجهی داشته باشند.

همچنین کمبود کار عملی در دانشگاه ها و نبود 
زمینه مناسب برای کسب تجربه برای دانشجویان، 
ــده تا نیروهایی به  ــور نیز سبب ش در داخل کش
نسبت کم تجربه در کارهای عملی پرورش دهیم 
ــه زیان بخش اقتصادی و صنعتی  که این اقدام ب
ــور است. به همین دلیل اگر صاحبان معادن  کش
ــجویان را  و فعاالن معدنی قصد به کارگیری  دانش
ــند، به  دلیل تجربه کم دانشجویان از  داشته باش
ــوند چراکه بخش معدنی  این کار منصرف می ش
ــاس بوده و آزمون و خطا در  کشور، بخشی حس
ــارت های جبران ناپذیری به  آن ممکن است خس

 دنبال داشته  باشد.
ــخصی  ــرایطی، تنها پروژه های ش در چنین ش
ــگاه در ارتباط با معادن مهم ترین  استادان دانش
ــت که در عمل از دانشگاه  ــترین ردی اس و بیش
ــور دیده  و بخش آکادمیک بر بخش معدنی کش
ــود که با وجود ظرفیت های علمی کشور،  می ش
ــود. از طرف دیگر،  ــتاورد مطلوبی نخواهد ب دس
گفتنی است که دانشگاه های کشور برای درگیر 
کردن دانشجویان باتجربه  و پرورش آنها برای کار 

حرفه ای نیاز به منابع مالی مناسبی دارند.
ــان، دانشگاه برای تعامل با  به عقیده کارشناس
ــادن، برگزاری دوره های تخصصی تر  صاحبان مع
ــرکت در مناقصه های  ــن بازاریابی و ش و همچنی
ــی برای دریافت پروژه های معدنی و صنایع  معدن
ــته به آن، ساختار حرفه ای و بودجه الزم را  وابس
نداشته و در ادامه نیز در پروژه های بزرگ کشور 
نیز اغلب سهمی ندارند. همین گونه سلسله وار با 
ــگاه و علم مهندسی معدن از معادن  حذف دانش
و صنایع معدنی، شاهد عدم اثربخشی مهندسی 
ــدن سهم نیروهای متخصص  معدن و کوچک ش
ــور  در بازار کار بخش معدن و صنایع معدنی کش

خواهیم بود.

جای خالی شایسته ساالری
هومان خواجه نصیری، مشاور توسعه بازار در حوزه صنایع معدنی
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جای خالی شایسته ساالری
ــاق افتاده و  ــی اتف ــورها اگر جهش ــام کش در تم
ــیر توجه به کارآفرینان  ــرفتی روی داده از مس پیش
ــازی فعالیت برای  و پروبال دادن به آنها و نیز مهیاس
ــت. اگر در فنالند یا  ــوآوران و افراد خالق بوده اس ن
ــد و توسعه به  اتحادیه اروپا، جایگاهی در حوزه رش
ــود آمده یا در آمریکا به  عنوان یکی از قطب های   وج
ــه همین  ــی رخ داده ب ــان، اتفاقات ــی جه کارآفرین
ــئله برمی گردد. کشور ما هم برای رشد و توسعه  مس
ــگاه و پایگاه نوآفرینان و  راهی ندارد، جز اینکه جای
ــب وکارهای دانش بنیان ها و  ــز کس کارآفرینان و نی

استارت آپ ها را فراهم کند.
ــاید  ــور آن گونه که باید و ش ــان در کش کارآفرین
ــد. درحال حاضر حتی  ــگاه خود را پیدا نکرده ان جای
ــخص و متولی امور کارآفرینی در  یک سازمان مش
ــاون، کار و رفاه اجتماعی،  ــران نداریم. وزارت تع ای
ــود را به موضوع  ــی از فعالیت های خ بخش کوچک
کارآفرینی اختصاص می دهد. نخستین نکته مهمی 
ــازی برای رشد و توسعه کار و  که در حوزه بسترس
ــت به آن توجه شود،  ــور الزم اس کارآفرینی در کش
ساختارسازی و نهادسازی در حوزه کارآفرینی است.

ــام قانون کارآفرینی  ــوالً ما در ایران قانونی به ن اص
ــوالً کارآفرین را  ــی که اص ــم. قانون کارآفرین نداری
ــن کند یا  ــی را معی ــق کارآفرین ــف و مصادی تعری
ــت و نهاد  ــه نهاد دول ــی ک ــوق ها و حمایت های مش
ــته باشد را نداریم. معموالً فعالیت  حکومت باید داش
ــت های دولت ها بوده که  کارآفرینان تابعی از سیاس
ــتر توجه می کنند و  برخی از آنها به کارآفرینان بیش
ــی دیگر یا وزیری دیگر، اعتقادی به موضوع  در دولت
ــی وجود ندارد و کارآفرینان عماًل در محاق  کارآفرین

قرار می گیرند. 
ــژه ای دارد، جایگاه  ــت وی ــه اهمی ــوم ک ــه س نکت
ــت.  ــور اس ــمی کش کارآفرینی در نظام آموزش رس
ــده  ــته اقداماتی انجام ش ــن حوزه در حد پوس در ای
ــت. به عنوان مثال، در دانشگاه چند واحد محدود  اس
ــت.  ــده که اختیاری اس درس کارآفرینی گنجانده ش
ــه و دانشگاه  ــیاری از کشورها موضوع مدرس در بس
کارآفرین کاماًل عملیاتی شده است. اگر به این سمت 

ــیم که نسلی از  حرکت کنیم، می توانیم امیدوار باش
دانش آموزها و دانشجویان خالق را پرورش می دهیم 
ــدی، مزدبگیری و  ــیدن به کارمن که به جای اندیش
استخدام، به خلق کسب وکار و ایجاد الگوهای نوین 

کارآفرینی بیندیشند.
ــاخص های  نکته مهم تر در این بخش، توجه به ش
ارزیابی معلمان و مدرسان است و به جای اینکه یک 
ــگاه چقدر مقاالت isi دارد یا چه تعداد  استاد دانش
پایان نامه مشاوره کرده، به این موضوع توجه شود که 
ــه و دانشگاه گسترش  چقدر کارآفرینی را در مدرس
ــود به این ترتیب  ــن امر محقق ش ــت. اگر ای داده اس
ــه در حوزه  ــتادان و معلمانی ک ــت اس ــوان گف می ت

ــان هم به بازار کار  کارآفرینی تدریس دارند، خودش
ــتند و با صنعت ارتباط دارند. در بیشتر  متصل هس
ــوم واحدهای درسی  کشورهای توسعه یافته، یک س
ــط کار واقعی  ــجویان در محی ــوزان و دانش دانش آم

می گذرد. 
موضوع دیگر شبکه سازی از کارآفرینان است. اگر 
ــود، یک هم افزایی  ــبکه ای ایجاد ش در این زمینه ش
ــام تصمیم گیری،  ــد که در نظ ــوی به وجود می آی ق
ــد در الگوی  ــق محصوالت جدی ــذاری و خل تعرفه گ
ــوع کارآفرینانه دیگر  ــا موض ــوآوری باز و نیز ده ه ن
ــت که می توانند ما را به یک قطب  تاثیر خواهد داش
ــه دیگر که هم چالش  ــه تبدیل کنند. نکت در منطق
ــت که ما باید نظام رشد  ــت و هم راهکار، این اس اس
ــعه ای شرکت های دانش بنیان را به فوریت در  و توس

کشور ایجاد کنیم.
ــان را  ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــون حمای قان
ــته اما در  ــال از وضع آن گذش داریم که چندین س

ــه 6 هزار  ــرکت دانش بنیان ب ــر تعداد ش حال حاض
شرکت هم نمی رسد. الزم است هم تعداد و هم تنوع 
ــرکت های دانش بنیان در کشور افزایش پیدا کند  ش
ــوزه صادرات خدمات  ــرکت ها به ویژه در ح و این ش
ــته باشند که  ــی، نمود معنی داری داش فنی مهندس
ــور به دنبال خواهد داشت.  ارزآوری فراوان برای کش
ــرکت های دانش بنیان  ــه ش ــه معناداری ب اگر توج
ــته  ــان داش ــتارت آپی و نوبنی ــب وکارهای اس و کس
ــیم، از طریق صادرات خدمات فنی مهندسی به  باش
ــورهای عراق و سایر همسایگان دست کم 5.5 تا  کش
ــور رقم  ــر درآمد فعلی نفت ارزآوری برای کش 6 براب

بخورد. 
ــی  ــعه کار و کارآفرین ــج و توس ــتای تروی در راس
ــمت خانواده های  ــد به س ــی بای ــگ نوآفرین و فرهن
ــی  کارآفرین ــی  ــواده حام ــاد خان نه و  ــن  کارآفری
ــای ایرانی  ــی در خانواده ه ــت کنیم. کارآفرین حرک
ــات خانواده ها، برخی  ــده و اصوالً ادبی مظلوم واقع ش
ضرب المثل ها و الالیی ها و نیز اشعار ضدکارآفرینی 
است. به عنوان نمونه »همان راهی را برو که دیگران 
ــوا، همرنگ جماعت  می روند«، »خواهی  نشوی رس
باش«، »آهسته بیا آهسته برو که گربه شاخت نزنه« 

و... برعکس کارآفرینی است.
ــده  ــر خانواده ها موجب ش ــگ غالب ب ــن فرهن ای
ــت کم در حال حاضر 68 تا 70 درصد کارجویان  دس
ــتخدام و مزدبگیری را به عنوان گزینه  ایران فقط اس
نخست در بازار کار انتخاب کنند. کسانی که به سمت 
ــغل، کارآفرینی و راه اندازی  ــتغالی، ایجاد ش خوداش
کسب وکار حرکت می کنند، از 20 تا  25درصد و به 
 ندرت تا 27 درصد می رسند. آخرین نکته این است 
ــای کارآفرینی نیاز  ــه ما به یک بانک جامع ایده ه ک
داریم. شاید الزم باشد بنیاد ملی نخبگان یا صندوق 
ــازمان  ــکوفایی یا حتی وزارت کار و س نوآوری و ش
ــه صورت معنی دار برای ایجاد این  ملی کارآفرینی ب
ــی از هر جای  بانک اقدام کنند، به گونه ای که هرکس
ــده و ایده های خود را به ثبت  ایران بتواند وارد آن ش
ــاند و به این ترتیب مالکیت معنوی ایده را از آن  برس

خود کند. 

خالهای کارآفرینی در ایران
مسلم خانی، مدرس دانشگاه و مشاور کسب وکار و کارآفرینی

 به ج��ای اینک��ه یک اس��تاد دانش��گاه 
چق��در مق��االت isi دارد یا چ��ه تعداد 
پایان نامه مش��اوره کرده، به این موضوع 
توجه ش��ود که چق��در کارآفرینی را در 

مدرسه و دانشگاه گسترش داده است.
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ــهداء  ــد خادم سیدالش ــردار احم در دیدار س
ــا امین  ــال ب ــه ای کرب ــرارگاه منطق ــده ق فرمان
ــتان،  ــرکت فوالد خوزس ابراهیمی مدیرعامل ش
ــد 5/13 میلیون تن فوالد در افق 1404  بر تولی

استان خوزستان تاکید شد.
ــنبه 25  ــه در روز چهارش ــدار ک ــن دی در ای
ــاختمان سردار  فروردین ماه 1400 در محل س
ــلیمانی فوالد خوزستان  ــم س ــهید حاج قاس ش
انجام شد، سردار احمد خادم سیدالشهداء ضمن 
تبریک به مناسبت فرارسیدن حلول ماه مبارک 
رمضان گفت: انتخاب حضرتعالی در شرکت فوالد 
خوزستان را تبریک می گویم. بدون شک با توجه 
به کارنامه  درخشانی که در شرکت فوالد اکسین 
از خود به جای گذاشته اید، می توان امیدوار بود، 
ــتان تداوم  ــرکت فوالد خوس ــن روند در ش همی

داشته باشد.
ــالوه بر  ــی رود، ع ــار م ــرد: انتظ ــد ک وی تاکی
ــت کارکنان و مسئولیت های  تولید پایدار، معیش

اجتماعی هم در اولویت قرار گیرند. 
سردار خادم سید الشهداء همچنین به موفقیت 
ــاره نمود و  ــتان نیز اش تیم فوتبال فوالد خوزس
ــتان  گفت: موفقیت های تیم فوتبال فوالد خوزس
ــزت و افتخار  ــه بین المللی هم باعث ع در عرص
ــت و در این رابطه نگاه ویژه شرکت  ــتان اس اس
ــتان به ورزش و جوانان جای تقدیر  فوالد خوزس

و تشکر دارد.
ــت صمیمانه امین ابراهیمی  در ادامه این نشس
ــتان گفت: مهم   ــرکت فوالد خوزس مدیرعامل ش
ترین برنامه  جاری، اتصال کارخانه فوالد اکسین 

به شرکت فوالد خوزستان است. 
وی افزود: خوزستان یکی از مناسب ترین مرزها 
ــور است. یکی از  ــعه صنعت فوالد کش برای توس
ــی به  ــادرات دسترس ــی در ص ــای اصل فاکتوره
آب های آزاد است. این مزیت مهم در خوزستان 

با وجود بندر استراتژیک امام خمینی )ره( نسبت 
به سایر استان  های تولید کنند ه فوالد یک مزیت 
به شمار می آید. از طرفی شرکت فوالد خوزستان 

در این منطقه اسکله  اختصاصی هم دارد.
ــتان در ادامه  ــرکت فوالد خوزس مدیرعامل ش
ــتیابی به تولید سیزده و نیم میلیون تنی در  دس
افق 1404 شرکت فوالد خوزستان را اصلی ترین 

هدف مجموعه در بخش تولید دانست.
ــور  ــه برنامه ی افق 1404 کش ــاره ب وی با اش
ــد رتبه اول تولیدکننده فوالد در  افزود: ایران بای
منطقه را داشته باشد. استراتژی کلی برای برنامه 
1404 تولید 55 میلیون تن فوالد در کشور است 
ــیزده و نیم  ــر بتوانیم به تولید س ــن ما اگ بنابرای
ــت پیدا کنیم، سهم 25 درصدی  میلیون تن دس
تولید کشور را به نام شرکت فوالد خوزستان رقم 

زده ایم.
ــتی توجه نمود که اولین  وی تاکید کرد: بایس
ــتان تثبیت تولید  ــرکت فوالد خوزس قدم در ش
پایدار و اجرای طرح های توسعه ای در سه بخش، 
ــتی )صنایع  ــتی، پایین دستی و کناردس باالدس
ــازی خطوط  ــازی و نوس ــت. بازس ــته( اس وابس
ــوان رقابت پذیری و تنوع در  قدیمی و افزایش ت
ــت که  ــد محصوالت از دیگر برنامه  هایی اس تولی

نیاز به توجه ویژه ای دارند.
ــه تعهد  ــاره ب ــان ضمن اش ــی در پای ابراهیم
مجموعه به انجام مسئولیت های اجتماعی افزود: 
ــبت به زمین، خاک، استان  فوالد خوزستان نس
خوزستان و جامعه باید پاسخگو باشد و در کنار 
این مقوله بحث خلق ارزش مشترک را در جامعه 
ــر توان خود در  ــال می کنیم و از حداکث نیز دنب
ــانی به مناطق کم برخوردار و  ــیر خدمت رس مس
ــتفاده می کنیم. تمام تالش مان  ــعه آنها اس توس

این است که بیشتر عمل کنیم تا شعار بدهیم.
در ادامه مهران عباس زاده معاون منابع انسانی 

و امور اجتماعی گفت: در شرکت فوالد خوزستان 
ــتقیم مشغول به کار  13 هزار تن به صورت مس
می باشند و بخش زیادی هم نیروی غیرمستقیم 
که نقش بسیار بزرگی در چرخه عظیم اقتصادی 
ــتان را دارد. به واسطه این مجموعه، مشغول  اس

به فعالیت شده اند.
ــوالد  ــرکت ف ــانی ش ــروی انس ــزود: نی وی اف
ــش در  ــه و دان ــه تجرب ــه ب ــا توج ــتان ب خوزس
سال های گذشته بیشترین نقش را در راه اندازی 
شرکت  های فوالدی در سطح کشور داشته است 
ــرکت فوالد  ــتاورد برای ش ــن بزرگترین دس و ای

خوزستان به شمار می رود.
ــط  عمومی در  ــا فروغی نیا، مدیر رواب غالمرض
ــیدن ماه مبارک  این دیدار ضمن تبریک فرارس
رمضان از ظرفیت های بی شمار استان خوزستان 
ــی به آب های  ــعه گفت و افزود: دسترس در توس
ــه می تواند در  ــت ک ــی نعمتی اس آزاد بین الملل
تعریف طرح های توسعه  و کمک به اقتصاد کشور 
به کار گرفته شود. سهم شرکت فوالد خوزستان 
ــور با توجه به این  ــعه  صنعت فوالد کش در توس
نعمت خدادادی در حال حاضر ناچیز و غیر قابل 

قبول است.
ــی به آب  های آزاد  ــزود: در کنار دسترس وی اف
ــتراتژیک  که صادرات و ارزآوری این محصول اس
را تضمین می کند نباید از دسترسی مستقیم به 
ــل و نقل جاده ای و ریلی و حامل های انرژی  حم
ــذار در صنعت فوالد یعنی برق و گاز نیز  تاثیر گ

غافل شد.
ــتان  ــت: خوزس فروغی نیا در پایان اظهار داش
ــازی را در کارنامه  ــگ و بازس ــخت جن تجربه س
ــرایط  ــون که به لطف امنیت پایدار، ش دارد. اکن
برای توسعه استان فراهم است، باید با تمام توان 
ــه ظرفیت ها در این خصوص  و به کارگیری هم

قدم برداریم.

تولید 13/5 میلیون تن
 فوالد در افق 1404

 خوزستان
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مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در پیامی به مناسبت روز کارگر، ضمن 
ــد و آرزوی قبولی طاعات و  ــنگر تولی ــک این روز به تمامی جهادگران س تبری
ــد و درون زا را تنها  ــاز، مول ــادات همه روزه داران، رویکرد جهادی، فرصت س عب
ــت. متن کامل پیام فرشاد مقیمی  ــیر تعالی و پیشرفت دانس راه ماندن در مس

به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

توسعه اقتصادی عالوه بر استقرار یک برنامه جدی 
مبتنی بر اهداف راهبردی، نگاهی جامع به مجریان 
ــئولیت  ــانی که بار تکلیف و مس و کارگزاران و کس
اجرای این برنامه ها را بر دوش می کشند از ضروریات 
بی بدیل  است. همان ها که در متن اجرای برنامه ها 
ــعه اقتصادی و  حضور دارند و مجریان فعال در توس
صنعتی کشورند و در سایه همت شان، نتایج بدیعی 
ــن واژه هایی  ــورد. کار یکی از مقدس تری رقم می خ
ــت که در متون اسالمی مورداستفاده قرار گرفته  اس
ــت. قرآن و  و خداوند مردم را به آن دعوت کرده اس
ــب روزی حالل تالش  ــنت، افرادی که برای کس س
ــتوده و با کسانی که در راه خدا جهاد  می کنند را س
ــاس آموزه های دین  ــد، برابر می داند. بر اس می کنن
ــنت معصومان بزرگوار )س( قدر  ــالم و س مبین اس
ــان از چنان درجه ای از  ــت کارگران و کار آن و منزل
اهمیت برخوردار است که پیامبر عظیم الشان مان، بر 

دست کارگر بوسه می زند و آن را به دور از آتش جهنم می داند.
ــت تا با تاسی بر چنین بینش قوی  ــت ماه، فرصت مغتنمی اس 11 اردیبهش
ــرورت توجه به نقش و جایگاه کارگران  ــار بزرگان دین مان و یادآوری ض و رفت
ــعه اقتصادی کشور، خالصانه ترین تبریکات و قدردانی ها را نثار عزیزانی  در توس
ــان را خلق می کنند.  ــم که »کار« یعنی زیربنایی  ترین مفهوم زندگی انس بداری

ــیوع بیماری  ــنگر تولید که در کوران جنگ اقتصادی و ش ــما جهادگران س ش
ــر زیبایی از خوداتکایی و  ــا مجدانه و با همت و تعصبی مثال زدنی تصاوی کرون
ــندگی آفریدید و به جرات تاکید می کنم، اگر امروز گروه صنعتی ایران  خودبس
ــمت قله های موفقیت پرتوان تر از همیشه می گشاید و  خودرو راه خود را به س
ــمارش در صنعت خودروسازی طنین انداز است، مرهون دستان  توفیقات بی ش
ظفرمند و همت و تالش تک تک کارکنان متخصص 

و متعهد آن است.
ــی را  ــش تعال ــت راه پرچال ــه گذش ــالی ک در س
ــت و  ــا هم ــتگی ناپذیر و ب ــم و خس ــاب کردی انتخ
ــخت  ــرایط س ــتیم در ش ــبانه روزی توانس تالش ش
ــیوع بیماری همه گیر کرونا از  تحریم و تحدید و ش
ــرایط  اعتبار صنعتی مان دفاع کنیم اما همچنان ش
ــی را نیز پیش رو داریم. امسال که مدبرانه  پرچالش
ــوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی به نام »تولید،  از س
ــده، رویکرد  ــتیبانی ها و مانع زدایی ها« مزین ش پش
ــاز، مولد و درون زا تنها راه ماندن  جهادی، فرصت س
ــت، آزمونی که با  ــرفت اس ــیر تعالی و پیش در مس
ــی و بهره مندی از همه توش و  هم افزایی و همگرای
توان خود یقیناً در آن سربلند خواهیم بود و با حس 
مسئولیت پذیری، دلسوزی و انگیزه مضاعف در کنار 
ــت، هرآن چه رنگ محدودیت به  هم خواهیم توانس
ــکالت  خود گرفته را کنار زده و با فائق آمدن بر مش
و موانع پیش رو و بهبود فزون تر شرایط کاری در محیطی امن، پویا و آکنده از 
امید، نشاط و انگیزه در مسیر خودکفایی و استقالل گام برداریم و برای کشور 

اسالمی مان افتخارآفرین باشیم.
بار دیگر با آرزوی پذیرش طاعات و عبادات همگان در ماه مبارک رمضان، روز 

کارگر را بر جهادگران سنگر تولید تبریک می گویم.

پیام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
به مناسبت روز کارگر

با دستان ظفرمندتان 
صنعت خودرو اوج 
می گیرد



29



30

ویژه نامه دستاوردهای صنعتی و معدنی در حوزه کار و کارآفرینی

   فوالدمردان شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در فروردین ماه امسال موفق به کسب رکورد تولید 422 هزار و 
669 تن گندله شدند و برگ زرین دیگری به کارنامه افتخارات صنعت کشور و گروه خوشنام فوالد مبارکه اصفهان 

افزودند.
ــی و لبیک گفتن به فرمان رهبر  ــتای عینیت بخش ــنگان  ضمن بیان این خبر گفت: »در راس  مدیرعامل فوالد س
فرزانه انقالب مبنی بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، تالشگران فوالد سنگان موفق به کسب رکورد جدید تولید 

گندله در فروردین ماه شدند.
ــرکت گفت: »در پرتو الطاف بی کران الهی و  ــب باالترین رکورد تولید در این ش ــاره به کس  دکتر علی امرایی با اش
ــب این رکورد در حالی  ــنگان و در فضای روح بخش ماه میهمانی خدا، کس تالش بی وقفه کلیه همکاران در فوالد س

حاصل شد که برای نخستین بار،  باالترین میزان تولید ماهیانه گندله در این شرکت محقق گردیده است«.
وی افزود: »خوشبختانه نگاه ویژه به تولید مستمر با هدف مانع زدایی از آغاز سال در این شرکت نمایان بوده و با 
تمامی همکاران غیرتمندمان در فوالد سنگان، هم قسم شده ایم تا با سعی وافر، گره ای از مشکالت صنعت باز کنیم«.

فوالد سنگان بر مدار تعالی؛  

عزم آهنینــــــ 
ـــــفوالد سنگان
 برای تحققـــــ 

ـــشعار 1400
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ِحیِم ْحَمِن الَرّ بِْسِم اهلَلِهّ الَرّ
ــایه صالبت خود به  ــما کارگران گرانقدر در س ش
ــان دادید که جوهر جان آدمی با کار جال  نیکی نش
می یابد، زندگی در پرتو تالش روشنی می گیرد و این 
ــگر و پرهمت، پیش قراوالن نشاط آفرین  قشر تالش

در پهنه پیشرفت و توسعه این سرزمین هستند.
ــزرگ ذوب آهن اصفهان  ــندیم که خانواده ب خرس
ــوت مقدس  ــت که در کس مملو از پوالدمردانی اس
کارگری، خدمات ارزنده ای را در راه سرافرازی میهن 
اسالمی ارائه کرده اند و مفتخریم به این تالش گرانی 

که ماموریت بزرگ ایشان ارتقاء تولید ملی است.
به خوبی آگاهیم؛ چرخ صنعت ذوب آهن اصفهان 
در دوران سخت کرونا و تحریم با دست توانای شما 
ــتاوردهای  به چرخش درآمد و حیات پرتوفیق و دس
ــش از پیش  ــع عظیم صنعتی بی ــزرگ این مجتم ب

وامدار کار و سختکوشی شماست.
ــرآوازه ذوب آهن اصفهان از  بی گمان، نام بلند و پ

ــما بر تارک  ــتگی ناپذیر ش رهگذر اراده و تالش خس
ــپهر صنعتی ایران نقش بسته است و از این پس  س
نیز درخشش ذوب آهن اصفهان در گرو فکر خوش 

و تالش دیر پای شما خواهد بود. 
ــمرده با آرزوی قبولی طاعات  فرصت را مغتنم ش
ــران و رحمت  ــکاران در ماه ق ــه هم ــادات هم و عب
ــما عزیزان  ــی، هفته و روز کارگر را به یکایک ش اله
ــام آور بزرگ  ــک به پی ــادباش می گویم و با تمس ش
اسالم، حضرت ختمی مرتبت )ص( بر دست هایتان 
ــه می زنم، بازوانتان را به گرمی می فشارم، عرق  بوس
ــی دارم  و از ژرف نای وجودم  ــانی تان را پاس م پیش

خسته نباشید می گویم.
اندیشه تان پر ایده، بازوانتان پرتوان و دست هایتان 

پربرکت باد
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
 به مناسبت هفته کارگر
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پیام مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا به مناسبت روز کارگر؛

کارگران رویا را به واقعیت 
تبدیل کردند

ــازي سایپا در پیامي ضمن تبریک به  مناسبت 11  مدیرعامل گروه خودروس
ــت ماه روز جهاني کارگر، تالش و همت کارگران خدوم و متعهد ایران  اردیبهش
اسالمي به  ویژه در این گروه را عامل عبور از پیچ دشوار تحریم و کرونا و ادامه 
مسیر تولید دانست و نیروي انساني شاغل در بخش هاي مولد کشور را سرمایه 

حال و آینده کشور نامید.
متن کامل پیام سیدجواد سلیماني به شرح زیر است:

بسمه تعالی
ــت ماه، از آن رو به نام روز جهاني کار و کارگر مزین شده تا  یازدهم اردیبهش
جوامع گوناگون و مردم در سراسر دنیا، امر مهم و اثرگذار تولید و نقش آفرینان 
اصلي آن یعني کارگران را با همه زحمات و تالش ها در عرصه اقتصاد و صنعت 

در یاد و خاطر خود حفظ کرده و ارج نهند.
در ایران عزیز ما، اهمیت و قدر و منزلت این روز دوچندان محسوب مي شود، 
ــور ما در  زیرا عالوه بر تقدس امر تولید ملي و ضرورت توجه جدي به آن، کش
ــتکبار جهاني، با محدودیت ها و  ــمني و عداوت اس ــالیان اخیر به خاطر دش س
ــکالت بي شماري در بخش تولید مواجه بوده و به تعطیلي کشاندن جریان  مش
ــاختن کارگران ایراني، از جمله مهم ترین اولویت هاي دشمنان  تولید و بیکار س
ملت ایران بوده است. این در حالي است که در سایه تدابیر مقام معظم رهبري 
ــالیان اخیر، اهمیت کار و کارگر  ــنگري هاي چندین باره معظم له در س و روش
ــاد جامعه قرار  ــته موردتوجه آح ــول تولیدي آن بیش از گذش ــي و محص ایران
ــبختانه چرخ اصالح فرهنگ مصرف و تاکید هموطنان عزیزمان  گرفته و خوش
ــیري صحیح آغاز  ــتفاده از کاالي ایراني، حرکت خود را در مس بر ضرورت اس

کرده است.
ــزي و اهتمام جدي دولت و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت  برنامه ری
ــس از دور دوم تحریم هاي همه جانبه علیه صنعت و  ــالیان اخیر به ویژه پ در س
اقتصاد کشور سبب شد تا کارگران و تمامي دست اندرکاران بخش هاي تولیدي 
با تالشي مضاعف، براي ادامه فعالیت خود حتي با وجود مشکالت شدید تالش 

کرده و دشمن را در دستیابي به اهداف شوم و ظالمانه خود ناکام گذارند.
خوشبختانه در گروه خودروسازي سایپا نیز به عنوان یکي از واحدهاي تولیدي 
پرآوازه و مطرح کشور، کارگران عزیز با تالش و همت خود، اهداف و برنامه هاي 
تولیدي را علي رغم همه دشواري ها و محدودیت ها محقق کرده و با وجود آن که 
صنعت خودرو کشور، بي سابقه ترین دوره خود را از نظر رویارویي با مشکالت و 
موانع سپري کرد اما با اهتمام جدي، مشعل فروزان تولید را روشن نگه داشتند.

در سایه این تالش ها بود که گروه خودروسازي سایپا توانست در عرصه هایي 
ــوالت قدیمي، تولید محصوالت جدید و به روز،  ــر ثبات تولید، خروج محص نظی
ــتیابي به اهداف تولیدي در سال هاي اخیر و بسیاري  کاهش آمار معوقات، دس
ــد و در واقع  ــت پیدا کن ــمگیري دس ــر، به موفقیت هاي چش ــاي دیگ عرصه ه

تحریم ها را بالاثر سازد.
ــایپا به مثابه فرزندان این مجموعه، به  ــازي س امروز کارگران گروه خودروس
ــي براي  ــته و از هیچ تالش و کوشش ــازمان خود همچون خانه دوم نگریس س

برافراشته نگه داشتن پرچم تولید در این گروه خودروسازي دریغ نمي کنند.
ــت یکایک  ــور، دس ــوان عضوي از جامعه بزرگ کارگري کش ــب به عن اینجان
خدمت گزاران و کارگران عزیز به ویژه همکاران خود در گروه خودروسازي سایپا 
ــاري تمامي آنان قدرداني مي کنم،  ــارم و از همکاري و همی را به گرمي مي فش
ــایپاي نوین« و دستیابي به آن همه موفقیت و ثبت  ــدن سایپا به »س تبدیل ش
ــیوع بیماري کرونا،  یک کارنامه پرافتخار آن هم در دوران پرتالطم تحریم و ش
ــاغل در  ــتان پرتالش کارگران ش رویایي بود که تنها با تکیه بر همت واال و دس

این مجموعه تحقق مي یافت.
ــت ماه و روز جهاني کار و کارگر را به همه  ــیدن 11 اردیبهش بار دیگر فرارس
ــایپا  ــازي س ــالمي به ویژه همکارانم در گروه خودروس ــران عزیز ایران اس کارگ
ــت کارگران پرتالش و  ــربلندي این مرزوبوم و موفقی ــک عرض کرده و س تبری

خالق آن را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.
سیدجواد سلیماني، مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا
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امین آسیابان، سرپرست مدیریت عامل شرکت 
ــوال تولید  ــتان گفت: »اص ــین خوزس فوالد اکس
محصوالت استراتژیک یکي از اقداماتي است که 
ــرکت هاي بزرگ در راستاي تحقق برنامه هاي  ش
ــه  ــد. از جمل ــام مي دهن ــود انج ــعه اي خ توس
ــت، گاز،  ــه در صنایع مختلف نف ــي ک محصوالت
پتروشیمي، کشتی سازی و ... کاربرد استراتژیک 
دارد ورق فوالدي »API« است و شرکت فوالد 
اکسین خوزستان به عنوان تنها تولیدکننده این 
ــناخته مي شود.  محصول در منطقه خاورمیانه ش
ــا تغییر و  ــته، ب ــال گذش ــرکت از دو س ــن ش ای
تحوالت مدیریتي، توانسته است ضمن راه اندازی 
ــد ورق هاي  ــتقل پروژه هاي تولی ــت مس مدیری

ــعه و  ــه توس ــاص، زمین خ
سودآوري شرکت را فراهم 
ــت  ــن در حالي اس آورد. ای
ــت اصلي فوالد  که ماموری
ورق هاي  ــد  تولی ــین  اکس
و   »API« ــامل  ش خاص، 
ــت. بااین حال،  ــاژي اس آلی
ــاس کشور  نیاز صنایع حس
ــده به  ــک دهه آین ــي ی ط
ــدود 10میلیون تن ورق  ح
ــار ظرفیت  »API«، در کن
ــاالنه اکسین به رقم یک  س
ــزار تن،  ــون و 50 ه میلی

ــان مي دهد که شرکت اکسین قابلیت تامین  نش
ــیاري موارد، صادرات مازاد  ــور و در بس نیاز کش

مصرف داخلي ورق موردنظر را دارد«.
ــا تدوین  ــته، ب ــال گذش وی افزود: »در دو س
ــت گذاري، مدیران ارشد در راستاي تحقق  سیاس
ــد ورق های  ــین )تولی ــالت اصلي فوالد اکس رس
»API« و آلیاژي(، کلیه پروژه هاي خطوط لوله 
و مخازن نفت، گاز و پتروشیمي در سطح کشور 
شناسایي شدند. در طول این مدت، حدود 150 
تا 200 جلسه با مسئوالن و مدیران شرکت هاي 
تابعه وزارت نفت و شرکت هاي تامین کننده لوله 
ــد که عمدتاً در زمینه معرفي  ــکیل ش و ورق تش
قابلیت ها و توانمندي هاي تولیدي شرکت فوالد 
ــه وزارت نفت و  ــین بودند. ناآگاهي مجموع اکس

ــاره توانمندي هاي  ــاني دقیق درب عدم اطالع رس
ــین در گذشته یکي از عمده  تولیدي فوالد اکس
ــدن ورق هاي خاص بوده است.  دالیل تولید نش
ــم مدیریتي جدید در راس  ــال با ورود تی بااین ح
ــت تولید  ــا امروز، وضعی ــال 1398 ت ــور از س ام
ورق هاي خاص شرکت فوالد اکسین تغییر یافت 
ــرایط  ــرایط نامطلوب به یک ش و عماًل از یک ش
ــوب، تغییر وضعیت داد و این روند همچنان  مطل

نیز ادامه دارد«.
ورق هاي خاص �

ــت: »خطوط لوله در  ــه اظهار داش وی در ادام
سراسر کشور به دو بخش نفت و گاز تقسیم بندی 
مي شوند و عمدتاً خطوط انتقال نفت خام یا نفت 

ــده و یا خطوط انتقال گاز به حساب  فرآوري ش
ــد. قطر لوله هاي خطوط لوله نفت به طور  می آین
ــر 30 اینچ و در برخي موارد، باالي 30  عمده زی
اینچ و براي لوله های انتقال گاز عمدتاً باالي 24 

اینج است.
ــاخت لوله در  ــتفاده براي س ورق های مورداس
هرکدام از این دو نوع، تفاوت هایي از جنبه گرید، 
ــرض( و کیفیت فوالد بکار  ابعاد )قطر، طول و ع
ــزان درصد ترش یا  ــه دارند که عمدتاً به می رفت
ــت که در آن  ــیالي وابسته اس ــیرین بودن س ش
ــیمیایي سیال از لحاظ  عبور مي کند )ترکیب ش
ــر همانند  ــیال موردنظ ــزان »h2S«(. اگر س می
ــک نفت ترش باشد، باید بر  پروژه گوره به جاس
اساس استانداردهاي جهاني، خواص و مشخصات 

 »h2S« ــامل ویژه ای مقاوم به محیط خورنده ش
ــد تولید از  ــد. در این صورت، فراین ــته باش داش
ــاوت و داراي  ــا ورق متف ــلب ت مرحله تولید اس
ــیار حساسي خواهد بود  پارامترهاي کنترلي بس
که همین مهم یکي دیگر از ویژگی های تولیدي 
ــرکت فوالد اکسین است که در  منحصربه فرد ش
طراحي فرایند تولیدش لحاظ مي کند. بااین حال، 
ــان از اهمیت  ــار فوق و تعاریِف به کاررفته نش آم
 API ــده ورق هاي ــرکت هاي تولیدکنن نقش ش
ــي تقاضاي ساالنه  دارند. به همین منظور، بررس
ورق مصرفي در خطوط انتقال نفت و گاز اهمیت 
ــود که فوالد  ــطه آن آشکار ش مي یابد تا به واس
ــن میان ایفا  ــي مي تواند در ای ــین چه نقش اکس

کند«.
�  »API« تقاض�اي ورق

طي یک دهه آینده
ــت: »بر  ــیابان گف امین آس
براي  آمارهاي موجود،  اساس 
ــت و گاز  ــوط نف ــال خط انتق
ــور طي یک  ــر کش در سراس
ــدود 24 هزار  ــه آینده، ح ده
ــه تعریف  ــط لول ــر خ کیلومت
ــت که معادل تناژي  شده اس
ــه منظور تامین خط  ورق ها ب
لوله هاي مذکور به حدود 10 
ــد. با  تا 12 میلیون تن مي رس
توجه به ظرفیت تولید ساالنه حدود یک میلیون 
ــد  ــین به نظر مي رس و 50 هزار تني فوالد اکس
ــن حیث براي تامین  ــي از ای که هیچ گونه چالش
ــته باشد.  ورق هاي فوالدي موردنظر وجود نداش
ــده در مورد تولید  بنابراین اعداد و ارقام گفته ش
ــرکت فوالد اکسین به  ورق فوالدي عریض در ش
ــتند و عماًل تحقق آن تابع  هیچ عنوان ثابت نیس
ــدن و اجراي پروژه های نفت و گازي  عملیاتي ش
ــب و  ــور و همچنین تامین مواد اولیه مناس کش

موردنیاز است«.
ــور  ــرایط کش ــال، اگر ش ــزود: »بااین ح وی اف
ــه محدودیت هاي ِاعمال  به گونه ای پیش برود ک
ــود  ــي از تحریم هاي ظالمانه رفع ش ــده ناش ش
ــروش نفت و تبادالت  ــطه آن، امکان ف و به واس

توانمندی های فوالد اکسین
API در تولید 
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ــترده بین المللي به وجود آید قطعاً وضعیت  گس
عرضه و تقاضا در بازار صنایع استراتژیک و تامین 
ورق هاي موردنیاز این صنایع تغییر خواهد کرد. با 
این پیش فرض، با راه اندازي پروژه هاي نیمه تمام 
ــده در کنار پروژه هاي آینده، بي تردید  متوقف ش
ــرکت فوالد  نیاز صنایع به ورق هاي تولیدي در ش
ــتان بیش از امروز خواهد شد و  ــین خوزس اکس
ــود دارد تا با ارتقاي  این توانایي در مجموعه وج
ــه تولید خود،  ــتاي نیاز صنایع ب کیفیت در راس
ــت پیدا  ــه میزان ارقام مذکور در این زمینه دس ب

کند«.
ــزود: »از طرف دیگر، در حال حاضر تنها  وی اف
ــازي در کشور مشغول  ــه شرکت بزرگ لوله س س
ــتند که مي توانند تولید لوله هاي  به فعالیت هس
ــیمي را بر  ــت، گاز و پتروش ــاز صنایع نف موردنی
ــه  ــالیانه س عهده بگیرند. جمع ظرفیت تولید س
ــرکت مذکور به رقم حدود 750 تا 800 هزار  ش
تن مي رسد که مي توانند مواد اولیه موردنیاز خود 
ــرکت هایي همانند فوالد اکسین دریافت  را از ش
ــین بتواند در  ــن اگر مجموعه اکس کنند. بنابرای
ــن ورق »API« تولید  ــال حدود 750 هزار ت س
ــه تامین نیاز صنایع  ــي در زمین کند، عماًل چالش
ــاخت لوله هاي موردنیاز این  ــازي براي س لوله س
ــت. این  ــتراتژیک وجود نخواهد داش ــع اس صنای
ــته، تولید این  ــت که در سال گذش در حالي اس
ــت  ــیده اس محصول به نزدیک 350 هزار تن رس
و پیش بیني ها در زمینه تولید ورق API شرکت 

ــد این محصول طي  ــان مي دهد که رقم تولی نش
ــال آینده به 550 هزار تن افزایش پیدا خواهد  س

کرد«.
� API ویژگي هاي ورق های

ــت مدیریت عامل شرکت فوالد اکسین  سرپرس
 API خوزستان تصریح کرد: »ورق های آلیاژي و
به علت کاربرد حساس آنها در صنایع استراتژیک، 
عمدتاً داراي ویژگي هاي منحصربه فردی هستند 
ــایر ورق های  ــن ورق ها را از س ــه می توانند ای ک
ــف، متمایز کنند.  ــتفاده در صنایع مختل مورداس
ــد X42 تا  ــا از گری ــن ورق ه ــول، ای به طورمعم
ــال،  بااین ح ــوند.  مي ش ــیم بندي  X120تقس
ــف ورق API به  ــاي مختل ــدي گریده درجه بن
ــن گریدها، عالوه بر  ــت که با باال رفت گونه اي اس
ارتقاي میزان کیفیت در کنار افزایش مقاومت شان 
ــرایط محیطي و برخورداري از خواص  در برابر ش
مکانیکي و متالورژیکي باالتر، وزن نهایي موردنیاز 
ــه تبع آن هزینه پروژه نیز کاهش پیدا خواهد  و ب
ــاس تعاریف  ــین، بر اس کرد. مجموعه فوالد اکس
ــه در آن وجود دارد،  ــه و ظرفیت هایی ک کارخان
امکان تولید ورق های API از گرید B تا X80 را 
ــه این امکان در آینده و با احداث کارخانه  دارد ک
فوالدسازي و تولید اسلب با مشخصات خاص، به 

بیش از موارد فوق گسترش می یابد«.
صنایع خاص و نقش اکسین �

وی گفت: »ظرفیت هاي گسترده فوالد اکسین 
ــوالدي با  ــه  ف ــد ورق ــه تولی ــتان در زمین خوزس

ــتفاده در صنایع  ارزش افزوده باال به ویژه مورداس
ــازي، مخازن تحت فشار  مهمي همچون کشتي س
ــان مي دهد  ــع نظامي و ...، نش ــت و گاز، صنای نف
ــین  ــم کمبود مواد اولیه، مجموعه اکس که به رغ
ــاالنه حدود 80 هزار تن در این  توانسته است س
زمینه تولید داشته باشد. این رقم براي نیاز صنایع 
موردنظر در کشور، که به حدود 120 هزار تن در 
ــال می رسد، باعث شده است که در این زمینه  س
ــن واردات ورق های خاص  ــک به 40 هزار ت نزدی
مربوط به صنایع مذکور صورت بگیرد. این امر در 
ــیر واردات ورق هاي  صورتي مي تواند به پایان مس
خاص منجر شود که فوالد اکسین بتواند به مواد 
ــاس نیاز  ــب و کافي براي تولید بر اس اولیه مناس
کشور دست یابد که طبیعتاً با راه اندازی کارخانه 

فوالدسازي، این امکان محقق خواهد شد«.
برنامه آینده �

ــور،  ــاز بزرگ کش ــه فوالدس در حال حاضر، س
ــه و فوالد  ــتان، فوالد مبارک ــامل فوالد خوزس ش
ــلب  ــرکت تامین کننده اس ــه ش ــزگان، س هرم
ــین به حساب  )تختال( موردنیاز تولید فوالد اکس
ــعه برنامه  ــد. این موضوع در آینده، با توس مي آین
ــوالد مبارکه،  ــط ف ــد ورق هاي عریض توس تولی
ــث تامین  ــي را از حی ــت چالش های ــن اس ممک
ــلب موردنیاز براي مجموعه اکسین به وجود  اس
ــازي  ــعه واحد فوالدس ــا راه اندازي و توس آورد. ب
ــین، عماًل این نیاز مرتفع خواهد شد و  فوالد اکس

مشکلي در این زمینه پدید نخواهد آمد«.
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ویژه نامه دستاوردهای صنعتی و معدنی در حوزه کار و کارآفرینی

ــنبه 18 فروردین 1400 لوح سپاسی از طرف استاندار محترم خوزستان  چهارش
ــتان به مهندس ابراهیمی  ــلیمانی دشتکی و مدیرکل استاندارد اس جناب آقای س

مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان اهدا شد.
فوالد اکسین در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید ملی در سال 99 با نقش آفرینی 
و نقش محوری در پروژه های بزرگ صنعت نفت و گاز کشور خوش درخشید. نمونه 
ــش پروژه عظیم خط انتقال نفت گوره به جاسک بود که بارها از جانب  این درخش

مقامات ملی و محلی از آن به نیکی یاد شده است.
بر همین اساس نشان استاندارد تولید محصوالت در سال 1399 پس از ارزیابی ها 
و بررسی های ویژه ای که توسط اداره کل استاندارد خوزستان صورت گرفت به فوالد 

اکسین تعلق گرفت و لوح سپاسی به همین مناسبت اهدا شد.
متن لوح سپاس استاندار محترم خوزستان به شرح ذیل است:

مدیرعامل محترم شرکت فوالد اکسین
با سالم

ــت و کارکنان واحد تولیدی ارتقاء کیفیت و انطباق تولیدات  تالش مداوم مدیری
خود با استانداردهای ملی نشانه بارز تبلور فرهنگی توسعه و پذیرش حاکمیت نظم، 
قانون، و سیستم های مدیریت کیفیت می باشد که این خود حرکتی در جهت تحقق 
ــت. به این وسیله با عنایت به نتایج ارزیابی های  ــعه اقتصادی کشور اس اهداف توس
صورت گرفته توسط اداره کل استاندارد استان خوزستان که موفق به کسب عنوان 

ــال 1399 برای تولید  ــتاندارد در س ــان اس ــتانی دارای نش واحد تولیدی نمونه اس
ــاختمانی شده اید. ضمن قدردانی از  فرآورده ورق فوالدی گرم نوردیده با کیفیت س
ــرکت امیدواریم تالش های آن مجموعه در پیشبرد اهداف و  یکایک کارکنان آن ش
ــت های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در عرصه تولید کاالی باکیفیت  سیاس

و سازندگی کشور همچنان پایبند باشد.
قاسم سلیمانی دشتکی

استاندار خوزستان
متن لوح سپاس مدیرکل استاندارد استان خوزستان شرح ذیل است:

مدیرعامل محترم شرکت فوالد اکسین
باسالم

ــتمر  ــر، عزم و تالش مس ــه حاصل تدبی ــرفت همه جانب ــدار و پیش ــعه پای توس
ــتانداردها  ــد. اکنون با بهره گیری از اس ــدگان و صنعتگران جامعه می باش تولیدکنن
ــتانی دارای نشان استاندارد در سال  ــب عنوان واحد تولیدی نمونه اس موفق به کس
1399 برای تولید ورق فوالدی گرم نوردیده باکیفیت ساختمانی شده اید. از تالش 
مدیریت و پرسنل آن شرکت تقدیر می نماییم. توفیق روزافزون و موفقیت در تداوم 
فعالیت و افزایش کیفیت محصوالت آن مجموعه تالشگر در جهت شکوفایی اقتصاد 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از خداوند منان مسئلت داریم.

امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان ضمن اعالم این خبر افزود: خوشبختانه شرکت فوالد خوزستان اولین ماه سال 1400 را با دستیابی به 
رکورد تولید 77365 تُنی آهن اسفنجی در مدول 2 واحد احیاء آغاز کرد.

ــتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، فوالدمردان توانستند رکورد تولید  ــوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( تولید، پش ــالی که از س وی افزود: در س
آهن اسفنجی مدول 2 را پس از چهار سال ارتقاء دهند. آخرین رکورد تولید آهن اسفنجی این واحد مربوط به اردیبهشت ماه 1396 با رقم 76399 تُن بود.

ابراهیمی توسعه را مهم ترین رکن تولید پایدار دانست و افزود: سهم شرکت فوالد خوزستان از افق 1404 کشور که تولید 55 میلیون تُن شمش فوالدی 
پیش بینی شده، 25 درصد است. با تعریف و پیشبرد طرح های توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در باالدست و پایین دست، تالش داریم در افق 1404 این سهم 

شرکت فوالد خوزستان را محقق سازیم.

فوالد اکسین واحد نمونه استانی شد

رکورد تولید آهن اسفنجی شکسته شد

کارآفرینی بر بال های تجارت
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تجارت واقعی کارآفرین است �
ــمند، فعال و کارشناس اقتصاد درباره  مسعود دانش
ــر آن بر کارآفرینی در  ــاط تجارت خارجی و تاثی ارتب
گفت و  گو با صمت اظهار کرد: »در دنیای امروز بخش 
ــورها از طریق تجارت  عمده ای از آورده های مالی کش
ــکل  می گیرد و پرداختن به این  و مبادالت تجاری ش
ــورهای پیشرو  موضوع از اولویت های اصلی همه کش
ــا می توانند با ایجاد  ــت، زیرا دولت ه در این حوزه اس
ــتغال و ارزش افزوده  ــعه تجاری، کارآفرینی، اش توس

توسعه اقتصادی را برای خود رقم بزنند«.
ــن موضوع همان  ــمند در این باره افزود: »ای دانش
ــت و در طول این  حلقه مفقوده در تفکر تجاری ماس
ــت گذاران اقتصادی کشور به هیچ وجه  سال ها سیاس
به این ظرفیت ها توجه نداشته  اند و در نتیجه تجارت 
ما در حوزه صادرات هیچ  وقت در راستای کارآفرینی 

و اشتغالزایی قرار نگرفته است«. 
ــاره به صادرات کشور در حوزه معدن که  وی با اش
ــور صادر می شوند، یادآور  ــکل خام از کش اغلب به ش
ــن بخش فقط  ــده در ای ــد صادرکنن ــد: »اگر قص ش
ــتخراج مواد معدنی و صادرات آن باشد، کمترین  اس
ــتغالزایی و  ــادی، اش ــعه اقتص ــی در جهت توس گام
کارآفرینی بر نداشته است؛ در حالی که فرآیند تبدیل 
ــول نهایی می تواند افراد زیادی  مواد معدنی به محص
ــتغال قرار دهد و از این طریق نیز به  ــیر اش را در مس

توسعه اقتصادی کشور کمک کند«.
ــن  باره تاکید  ــناس اقتصاد در ای این فعال و کارش
کرد: »سنگ آهنی که پس از استخراج، فرآوری شود 
و مراحل تبدیل شدن به قطعات و محصوالت فوالدی 
ــور طی کند، می تواند برای بسیاری از  را در خود کش

افراد کارآفرینی کند«.
ــی را محدود به  ــمند در عین حال خام فروش  دانش
ــال ها در  ــت و تاکید کرد: »ما س ــوزه معدن ندانس ح
حوزه نفت نیز با این مشکل و معضل مواجه بوده ایم و 
در تمام این سال ها تمام فرصت های شغلی نهفته در 
ــورهای واردکننده مواد خام ایران  این مواد را به کش

تقدیم کرده ایم«.
ــمند با اشاره به بهره گیری کشورهای دیگر از  دانش

ــتغال برای  ــواد خام صادراتی ما در جهت ایجاد اش م
ــالوه بر اینکه  ــد: »ما ع ــورها یادآور ش مردم آن کش
ــور در جهت  ــود در مواد خام در کش ــت موج از فرص
کارآفرینی استفاده نمی کنیم، بلکه با همراه کردن آن 
ــق گرفته، به قابلیت ارائه  ــا یارانه هایی که به آن تعل ب
نرخ پایین تر دست می یابیم و به سود ظاهری حاصل 

از فروش آن دل خوش می کنیم«. 
این کارشناس حوزه تجارت با تاکید بر اینکه امروز 
ــد فراتر از صرف دریافت  ــگاه ما در حوزه تجارت بای ن
ــتغال  ــا می توانیم با اش ــد، عنوان کرد: »م ــه باش وج
حاصل از فرآوری مواد خام و تولید محصوالت نهایی، 
ــم و به جای فروش  ــزوده ثابتی را ایجاد کنی ارزش اف
ــارت را در قالب  ــع طبیعی، حاصل فناوری و مه مناب

محصوالت نهایی در معرض فروش قرار دهیم«.
وی تصریح کرد: »سرمایه گذاری در این حوزه عالوه 
بر اینکه سودآوری بیشتری برای کشور دارد، با ایجاد 
ــتغال، جوانان کشور را در سودای دستیابی به کار  اش

مناسب از کشور کوچ نمی دهد«.
ــمند در پایان گفت: »در نهایت اگر قرار است  دانش
ــب وکاری در حوزه تولید در کشور شکل بگیرد،  کس
ــته باشیم که این کار  باید به این نکته نیز توجه داش
ــد که  ــا ایده های کارآفرینانه ای همراه باش می تواند ب
ــور ما  ــی خالصه نکند. کش هدف را در یک خام فروش
ــتن نیروی کار جوان، دانش و منابع  با در اختیار داش
ــیاری از عرصه ها، می تواند  ــورد نیاز در بس طبیعی م

خود را در مسیر توسعه بیشتر قرار دهد«.
کارآفرینی و تجارت دو حلقه یک زنجیرند �

ــناس اقتصاد بین الملل  ــای، کارش میرهادی رهگش
ــور  درباره تاثیرات متقابل کارآفرینی و تجارت در کش
ــم به صورت کلی به نقش و  عنوان کرد: »اگر بخواهی
ــاره کنیم، می بینیم  ــارت در کارآفرینی اش تاثیر تج
ــارت و البته  ــه کارآفرینی بدون تج ــه نمی توانیم ب ک
ــس فکر کنیم. در نگاه دیگر باید گفت تجارت و  برعک
ساختارهای تجاری و کارآفرینی تحت تاثیر مستقیم 
ــتغال و تولید ما  ــتند و همان طور که اش یکدیگر هس
ــود، نوع تجارت ما نیز  می تواند باعث رونق تجارت ش
می تواند نقش اساسی در کارآفرینی و میزان اشتغال 

در کشور داشته باشد«.
ــور  ــاره به اینکه کش ــن باره با اش ــای در ای رهگش
ــی، ظرفیت های  ــی طبیع ــع غن ــه به مناب ــا باتوج م
قابل توجهی در تولید و تجارت دارد خاطرنشان کرد: 
ــای قاعده و  ــور باید بر مبن ــد و تجارت در کش »تولی
قوانینی باشد که بیشترین سود را نصیب اقتصاد کند 
ــعه تجاری بینجامد، اما متاسفانه  و در نهایت به توس
در بیشتر موارد می بینیم که چنین نگاهی در تجارت 

ما وجود ندارد«.
ــاز اقتصاد  ــر چارچوب های موردنی ــا تاکید ب  وی ب
ــی از تجارت در  ــد کرد: »در واقع وقت مقاومتی تاکی
اقتصاد مقاومتی صحبت می کنیم، منظور ما تجارتی 
ــت که برمبنای تولید و ایجاد اشتغال شکل گرفته  اس
ــی و از بین  ــد، نه اینکه تنها محدود به خام فروش باش
ــود واقعی آن  ــد و س رفتن منابع طبیعی داخلی باش

نصیب کشورهای دیگر شود«.
ــرفت کشور در حوزه  ــای درباره میزان پیش رهگش
ــده می بینیم  تجارت نیز بیان کرد: »به  دالیل بیان ش
که باوجود ظرفیت های فراوان داخلی، در حال  حاضر 
ــد ظرفیت ها در  ــت فقط از 20 درص ــن حال در بهتری
ــه باتوجه به  ــره می بریم؛ رقمی ک ــارت منطقه به تج
ــاردی منطقه، تنها 3 تا 4  ــت تجاری هزار میلی ظرفی
ــود، در صورتی که اگر  درصد آن نصیب کشور می  ش
ــب در نظر  برنامه ریزی ها به صورت بلندمدت و مناس
ــهم می تواند به باالی 15 درصد  گرفته شوند، این س
ارتقا یابد و تازه این میزان، با استفاده از ظرفیت های 

فعلی کشور است«.
ــد  ــزود: »به نظر می رس ــن باره اف ــای در ای رهگش
ــور از روابط متقابل تجارت و تولید  دستاوردهای کش
در جهت کارآفرینی در حوزه تجارت چندان مطلوب 
ــی مثل وزارت  ــت و زیرمجموعه های ــوده، زیرا دول نب
ــزی و وزارت  ــارت، بانک مرک ــدن و تج ــت، مع صنع
ــت اندرکار بحث تجارت خارجی  ــور خارجه که دس ام
ــتی اتخاذ نکرده اند و به جای  ــتند، سیاست درس هس
تمرکز بر تجارت کاالهایی که مبتنی بر ساخت داخل 

باشد، در اغلب موارد به خام فروشی پرداخته اند«.
ــح کرد: آنچه ما  ــح این موضوع تصری وی در توضی
ــور با آن مواجهیم خام فروشی  امروز در صادرات کش
ــت که کمترین ارزش افزوده را برای  و فله فروشی اس
ــتغال حداقلی را نیز ایجاد  ــور به همراه دارد و اش کش
می کند، در حالی که این وضعیت با گرایش به سمت 
ــوالت نهایی بهبود زیادی خواهد یافت و  تولید محص
افزایش تولید، اشتغالزایی، کارآفرینی، سرمایه گذاری 
و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت که الزمه 

توسعه اقتصادی کشور است.

کارآفرینی بر بال های تجارت
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ویژه نامه دستاوردهای صنعتی و معدنی در حوزه کار و کارآفرینی

ــرکت  ــل و عضو هیات مدیره ش ــان عتیقی، مدیرعام ایم
ــیدن روز جهانی  صنعتی و معدنی گل گهر در پیامی، فرا رس

کارگر را تبریک گفت. متن این پیام به شرح زیر است:
به نام خدا

ــور با دستان پرتوان کارگران  چرخ های صنعت و تولید کش
جامعه است که به گردش در می آید و با همت جامعه شریف 
ــای خودکفایی،  ــت که در عرصه ه و زحمتکش کارگری اس

همواره سربلندیم و حرفی برای گفتن داریم. 
کارگران، متعهدترین و زحمتکش ترین قشر جامعه هستند 
ــیار، نام ایران عزیز را فراتر از مرزهای  که همواره با تالش بس

میهن، پر آوازه کرده اند. 
ــالمی تا  ــام و جایگاه کارگر در ایران اس ــت حفظ مق اهمی
ــد: »حیات یک  ــام خمینی )ره( می فرماین ــت که ام آنجاس
ــالی که بنا  ــت«. از این رو در س ملت مرهون کار و کارگر اس
ــتیبانی ها؛  ــر فرمایش مقام معظم رهبری به نام تولید؛ پش ب
ــع تولید را به  ــت، باید موان ــده اس مانع زدایی ها نامگذاری ش

ــع نمود تا تالش  ــرکت های منطقه گل گهر مرتف ویژه در ش
ــتیبانی کارفرما به بار بنشیند و دستان پرمهر  کارگران با پش
ــی فشرد که هر چه  و زحمتکش آنها را به گرمای قدرشناس
ــتان  ــور داریم از همین دس ــت و معدن کش ــاء صنع در ارتق

پرسخاوت است.
ــه کار و کارگر و  ــیج کارگری، هفت اینجانب آغاز هفته بس
ــر را به تمامی  ــت روز جهانی کارگ ــیدن 11 اردیبهش فرارس
پرسنل و کارگران زحمتکش منطقه بزرگ معدنی و صنعتی 
گل گهر تبریک عرض می نمایم و برای این سرمایه های عظیم 
ــی از خداوند رحمان  ــکوفایی مل ــگران عرصه ش و این تالش

دستانی پرتوان تر آرزومندم. 
ــتیم  زحمات کارگران خدوم را ارج نهاده و بر این باور هس
ــالش ارزنده این  ــر با زحمات و ت ــه خانواده بزرگ گل گه ک
عزیزان توانسته است به قله های افتخار و شکوفایی اقتصادی 

دست پیدا کند. 
ایمان عتیقی، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

پیام مدیرعامل شرکت گل گهر
 به مناسبت روز کارگر
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ــانی شرکت معدنی و  ــعه مدیریت و منابع انس معاون توس
ــرکتي نیروي  ــازمان یا ش ــی گل گهر گفت: »در هر س صنعت
ــرکت محسوب مي شود. در  ــاني ارزنده ترین منابع آن ش انس
ــرکت هاي صنعتي و معدني که خالقیت، تعهد و مدیریت  ش
ــت، ارزش هاي نیروي  هزینه از اهمیت ویژه اي برخوردار اس
ــرکت  ــرمایه اصلي ش ــت و س ــتر اس ــاني به مراتب بیش انس

مي باشد«.
ــرکت معدني و  ــزود: »در ش ــد علیدادی اف مهندس مجی
صنعتی گل گهر سعي شده است در مرحله جذب، آموزش و 
نگهداري نیروي انساني به بهترین نحو عمل شود و این اقدام 
ــت؛ به گونه اي  ــازي نیروي انساني شده اس باعث توانمندس
ــنل ارتقا مي یابند. مدیران و  ــاس شایستگي ها پرس که بر اس
معاونین شرکت کساني بوده اند که رده هاي مختلف سازماني 
را در شرکت طي کرده اند. امروزه مدیرعامل شرکت معدني و 
ــي است که همه رده هاي سازماني را در  صنعتي گل گهر کس

داخل شرکت طي کرده است«. 
ــتور کار داریم  ــه داد: »در اقداماتي هم که در دس وی ادام
موضوعاتي همچون توانمندسازي، جانشین پروري و توجه به 
شایستگي هاي افراد را محور اصلي ارتقاي نیروي انساني قرار 

خواهیم داد«.
ــوالی پیرامون چالش هاي مربوط به  ــخ س علیدادی در پاس
حوزه منابع و سرمایه انساني شرکت گل گهر گفت: »با توجه 
ــه معدني و صنعتي گل گهر  ــنلي که در منطق به تعداد پرس
مشغول به کار هستند و حدود 25 هزار نفر مي شوند، یکي از 

چالش هاي اصلي پیش روي ما جذب و تامین نیروي انساني 
توانمند در آینده است که در تدوین استراتژي منابع انساني 

به این مهم خواهیم پرداخت«.
ــدت و  ــدت، بلندم ــاي کوتاه م ــا برنامه ه ــه ب  وی در رابط
ــرمایه انساني این  ــم اندازي پیش روي حوزه منابع و س چش
شرکت اظهار کرد: »در کوتاه مدت؛ آموزش، توانمندسازي و 
حفظ نیروي انساني از اقدامات اصلي است که در دستور کار 
داریم. براي بلندمدت؛ آینده نگري پرورش و شناسایي نیروي 
ــاني ماهر و حرفه اي را در دستور کار داریم که باید نگاه  انس
کالن به آن شود و با تعامل با دانشگاه ها این موضوع در حال 

پیگیري است«.
ــرمایه انسانی شرکت گل گهر  ــعه مدیریت و س معاون توس
ــب وکار،  ــا با توجه به نوع کس ــیوع ویروس کرون ــزود: »ش اف
تاثیرهاي مختلفي را بر شرکت ها گذاشت؛ در صنایع معدني 
ــت خود را بروز داده و  ــاني خالقی در این دوره، نیروهاي انس
سعي کردند با خالقیت و ارائه ایده هاي نو متناسب با شرایط، 
حضور فیزیکي کمتري داشته باشند که این اقدام خود نقش 

سرمایه انساني را بیشتر و پررنگ تر نشان مي دهد«.
ــاني   وی در پایان ضمن تبریک روز و هفته ملي منابع انس
ــرکت معدني و صنعتي گل گهر، سرمایه انساني را  گفت: »ش
ــرمایه اصلي شرکت می داند و با توکل بر خداوند متعال و  س
همت همه همکاران و کارکنان شرکت و شرکت هاي منطقه 
بوده که امروز این شرکت به عنوان گل سرسبد شرکت هاي 

معدني و صنعتي مطرح است«.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت گل گهر:

نیروی انسانی، سرمایه 
اصـلی شرکت  است
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مدیریت را سخت افزار کارآفرینی می دانند. با نگاهی 
ــد که برخالف  گذرا به زندگی نامه ها متوجه خواهید ش
تصور بسیاری از مردم، اکثر کارآفرینان موفق و مشهور، 
ــرگ برنده های  ــی از ب ــته اند. یک ــت مدیریتی داش پس
ــا مهمترین برگ برنده( تسلط کافی  کارآفرینان )چه بس
ــت.  ــتعداد خداداد مدیریتی اس ــه دانش، مهارت و اس ب
ــی از بزرگان  ــفه یک در مطلب کنونی به زندگی و فلس

کارآفرینی جهان نگاهی می اندازیم. 
استاد الهام بخش �

بسیاری از مردم بیل کمپل را نمی شناسند. کمپل در 
مدت زمان قابل توجهی رئیس هیات مدیره شرکت اپل 
ــتیو  بود. در اهمیت او همین بس که غول هایی مثل اس
جابز و جف بزوس او را استاد و الهام بخش خود دانسته اند. 
ــعی می کنیم چکیده ای از افکار و نظرات او  در اینجا س
ــب وکار را  درباره جوانب مختلف دنیای کارآفرینی و کس
ــدن از راز و رمزهای این مربی  بیان کنیم. برای باخبر ش
ــهور او را بخوانید. کتاب  ــاردر باید حتما کتاب مش میلی
مربی تریلیون دالری )راهنمای رهبری بیل کمپل درباره 
ــیلیکون ولی( یکی از کتاب های تاثیرگذار تاریخ بوده  س
است. این مربی و مدیر افسانه ای استاد کسانی مثل استیو 
جابز و لری پیج، اریک اشمیت و جف بزوس بوده و الهام 
گرفتن از کمپل یکی از دالیل موفقیت شرکت های آنها 

بوده است.
کمپل در دنیای کسب وکار خوش درخشید اما ترجیح 
ــم کار را به کارآفرینان و مدیرانی که با آنها  داد راه و رس
کار می کرد نشان دهد. سه تن از آنها یعنی اریک اشمیت، 
جاناتان روزنبرگ و آلن ایگل تصمیم گرفتند دیگران را 
هم از آموزش های او بهره مند کنند پس چکیده ای از دنیا 
ــاده و دویست صفحه ای منتشر  و خرد او را در کتابی س
کردند.تا وقتی این کتاب را نخوانده بودم فکر نمی کردم 
ــته باشند. این کتاب پر از  آدم هایی مثل او وجود داش
بمب های ارزشمند است و من در اینجا سعی می کنم 

گلچینی از مهم ترین آموزه های او را بیان کنم. 
خالق زرنگ �

نسل جدیدی از مدیران کارآفرین که اصطالحا به آنها 
خالقان زرنگ گفته می شود سرعت و خالقیت را ترکیب 
ــت که عمق فنی را با  ــی اس می کنند. خالق زرنگ کس
ــم اقتصادی در هم می آمیزد. چنین  زرنگی تجاری و ش
مدیری، کلکسیونی از خالقان زرنگ را دور خودش جمع 

ــرکت ها اگر می خواهند موفق باشند باید  می کند. ش
ــه دهند و برای انجام  به تولید محصوالت عالی ادام
این کار باید خالقان زرنگ را جذب و فضایی برایشان 

ایجاد کنند که فرصت پیشرفت را برای آنها فراهم آورد. 
ــابق گوگل می گوید یک  پاتریک پیچت از مدیران س
گروه جاه طلب، رقابت جو، خودرأی و زرنگ تنش بسیار 
ــین کسب وکار ایجاد می کنند. این تنش  زیادی در ماش
چیز بدی نیست. اگر این تنش را نداشته باشید از گردونه 
ــش، ایجاد همدلی میان  ــوید. اما تن رقابت حذف می ش
ــخت می کند و بدون همدلی نمی توان به  کارکنان را س

ــید. برای متعادل کردن تنش به یک مربی  موفقیت رس
ــب و کاری که حول  ــت کس ــاز دارید. مدیری ــوب نی خ
آدم هایی با چنین اوصافی شکل گرفته کار آسانی نیست 
ــده این مهم برآید نصف راه را  ــی کارآفرینی که از عه ول
رفته است. هر تیم ورزشی به مربی نیاز دارد و مربی های 
خوب، تیم خوب را به بهترین تیم تبدیل می کنند. این 
قانون در دنیای کسب وکار هم صدق می کند. بهترین راه 
برای تبدیل افراد خوب به گروه های قدرتمند، استفاده از 
ــت.مطالعه ای که در سال 1991میالدی انجام  مربی اس
شد نشان داد شرکت ها برای اجرای خالقیت به مدیرانی 
ــد و اختالفات را  ــه منابع را هماهنگ کنن نیاز دارند ک
برطرف نمایند. اما مطالعه ای که در سال 2005 میالدی 
انجام شد نشان داد که خالقیت در محیطی که شبکه ای 
از روابط متقابل وجود داشته باشد شکوفا می شود نه در 
ــله مراتب باشد. لطفاً از من اطاعت  فضایی که پر از سلس

کن!
برای مدیر شدن به دست آوردن پست مدیریت کافی 
است ولی فقط زمانی رهبر یک کسب و کار می شوید که 
ــما را رهبر بدانند. آدم های موفق، شرکت خود  مردم ش
را به خوبی اداره می کنند. آنها تحلیلگران خوبی هستند، 
ــئولیت پذیر بار می آورند، می دانند  کارکنان خود را مس
ــد، می دانند چطور  ــتخدام کنن چطور افراد خوبی را اس
ــان  ــا را ارزیابی کنند و به رفتارهای آنها واکنش نش آنه
ــم حقوق و پاداش دادن را بلد هستند. دهند و راه و رس

یادتان باشد زیردستانی که واقعاً باهوش و نابغه باشند به 
این راحتی ها همه امرونهی های شما را قبول نمی کنند. 
ــکوفا می شوند که  در واقع آدم های بزرگ در محیطی ش
توانمندی های آنها را به فعالیت درآورد و آنها را توانمندتر 
کند. مدیران باید حمایت کنند، احترام بگذارند و اعتماد 
نشان دهند.حمایت یعنی اطالعاتی که کارکنان نیاز دارند 
را برایشان فراهم کنید و آنها را در مسیر موفقیت هدایت 

ــغلی مردم فرق  کنید. احترام یعنی بدانید که اهداف ش
دارد و برای انتخاب هایی که برای زندگی خود می کنند 
ــوید. اعتماد یعنی به کاری که افراد انجام  ارزش قائل ش
ــان  ــید و بدانید که خودش ــته باش می دهند ایمان داش

می توانند تصمیم گیری کنند.
مهم ترین اولویت مدیر �

ــن اولویت هر مدیر رفاه و موفقیت کارکنانش  مهم تری
ــر محیط کار  ــد که اگ ــان داده ان ــت. تحقیقات نش اس
ــواده و  ــد درباره خان ــد و آدم ها بتوانن ــش باش لذت بخ
ــت کنند عملکرد کارکنان  عالقه مندی های خود صحب
ــگاهیان آن را »روابط  ــش می یابد. چیزی که دانش افزای
ــان برای  ــت آس اجتماعی - عاطفی« می نامند راهی اس

افزایش عملکرد افراد.
ــک پژوهش  ــرکت کنندگان ی ــد ش ــط 50 درص فق
دانشگاهی گفته اند که جلسات کاری به هیچ عنوان هدر 
دادن وقت آنها نیست.یک قانون مهم در رابطه با کارمندان 
یک مجموعه وجود دارد. اینکه باید برای تک تک کارکنان 
ــخص کنید و برای آنها وقت بگذارید تا  خود راهبرد مش
برای رسیدن به اهداف مشخص شده، آماده شوند. بهترین 

راه برای به موفقیت رساندن کارکنان همین است.
تصمیم گیری �

ــتند یک گروه  ــدی که باهم صمیمی هس از دو کارمن
بسازید تا به کمک هم اطالعات جمع کنند و با همکاری 
ــکل پیش رو  یکدیگر بهترین راه حل ممکن را برای مش
پیدا کنند. تجربه نشان می دهد که آنها معموال یکی دو 
ــما می بینید که واقعا تصمیم  هفته بعد برمی گردند و ش
بسیار خوبی گرفته اند. یکی از مهم ترین وظایف مدیران 

این است که تصمیم گیری را آسان کنند.
اگر همه تصمیمات را مدیران بگیرند فضای کار پر از 
تنش و تضاد می شود چون کارکنان به تقال می افتند که 
ــان دهند که ایده آنها بهترین است.  به مدیران خود نش
ــه کدام ایده  ــت ک ــر این نیس در اینجا دیگر بحث بر س
بهترین است. در چنین شرایطی همه به دنبال یارگیری 
و البی کردن هستند تا نظر مثبت مدیران ارشد و حتی 

سیاستمداران را جلب کنند.‹
ایده سازی �

گفت وگوی واقعی و صادقانه فقط زمانی اتفاق می افتد 
ــما کارکنان را وادار کنید انفعال را کنار بگذارند  که ش
ــته باشند.  ــرکت مشارکت داش ــت ش و در سرنوش
ــتین در چنین فضایی  ایده های ناب و راس
است که خود را نشان می دهند. استفاده از 
کلمه مناظره )به جای بحث( معجزه می کند. 
ــان می دهند اگر نام  مطالعات انجام شده نش
ــات بحث و گفت وگو را مناظره بگذارید  جلس
ــردن دیگران در  ــریک ک تمایل کارکنان به ش
ــود. دلیلش آن  ــتر می ش اطالعاتی که دارند بیش
ــد ترس  ــت که وقتی پای مناظره در بین باش اس
ــود را بیان  ــزد و نظرات واقعی خ ــان می ری کارکن

می کنند. 

مدیریت تنش به سبک نابغه کارآفرین
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ویژه نامه دستاوردهای صنعتی و معدنی در حوزه کار و کارآفرینی

معاون نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه 
ــیدن روز  ــا صدور پیامی، فرا رس اصفهان ب
ــی کارگر را تبریک گفت. در متن این  جهان

پیام آمده است: 
جامعه صنعتی به عنوان جدیدترین تحول 
در جامعه انسانی اگرچه به طور نظام مند از 
ــی تاریخی  قرن نوزدهم پدید آمد اما بررس
ــان می دهد  ــیر تکوینی کار در ایران نش س
ــیم کار و به کار گماری کارگران  قواعد تقس
ــته است.  ــیان وجود داش از زمان هخامنش
ــیر تاریخی اگرچه بعدها در مقاطعی  این س
تحت استیالی هژمونی بلوک چپ و راست 
قرار گرفت لیکن با ظهور انقالب اسالمی و 
گسترش پارادایمی که حفظ کرامت انسانی 
ــای ایدئولوژی  ــوق کارگری را بر مبن و حق
ــت می کرد،  ــی واال قرائ ــود دارای ارزش خ
ــه کارگری ایران  ــژه ای را به جامع توجه وی
ــان که نگاه به مفهوم  معطوف نمود. آنچن
ــی به این بخش از کالم الهی  »کار« را تاس
ــت که »هرگونه کار و فعالیت بر  می دانس
روی زمین که موجبات آبادانی آن شود به 
عنوان ماموریت و وظیفه انسانی شناخته و 
تعریف شده است«. ترویج چنین نگاهی به 
جایگاه کار و کارگر، دمیدن روحی تازه بود 

در جامعه کارگری ایران.
اکنون ماحصل دکترین انقالب اسالمی در موضوع کار و کارگر، خودباوری 
ــت که بیش از هر دستاوردی، ارزشمند و قابل تامل است.  جامعه ایرانی اس
قرار گرفتن ایران در جمع ده کشور برتر تولید کننده فوالد یکی از چندین 

شاخص مورد استناد در این حوزه خواهد بود.
ــی و کارگری بر این نکته  ــای اخیر اما تحلیلگران جامعه صنعت در دهه ه
ــکل  ــی و کارگری در حال یک تغییر ش ــد که جوامع صنعت ــد ورزیدن تاکی
ــت. نظریات جدید در بیان روابط جدید  بنیادین و ورود به مرحله جدید اس
ــان داده است که روابط اجتماعی جامعه کارگری و صنعتی  جامعه کار، نش
عمیقاً دگرگون شده و جامعه جدیدی در حال ظهور است که آن را جامعه 

ــه در جامعه  ــی می نامد. آنچنان ک فراصنعت
ــی  فراصنعتی به عنوان جغرافیای موردبررس
زیست کارگری، تغییر نگاه به سمت تخصص 
ــت و روابط انسانی ارجح  و حرفه مشهود اس
بر تفکر تولید محض خواهد بود. به طوری که 
ــعه از  ــورهای در حال توس ــهم ثروت کش س
ــهم ثروت  ــانی را 56 درصد و س ــع انس مناب
طبیعی را 28 درصد بررسی نموده اند. اگر به 
ــد« نگاه کنیم،  ــن یافته به عنوان یک »بای ای
ــنی درمی یابیم راه برون رفت ایران از  به روش
ــتراتژی مسلم،  اقتصاد نفتی به عنوان یک اس
ــانی مولد که  ــز با توجه ویژه به نیروی انس ج
ــکیل  ــش اعظم آن را جامعه کارگری تش بخ

می دهد میسر نخواهد بود.
ــه عنوان  ــوالد مبارکه نیز ب ــک ف بدون ش
و  ــران  ای ــوالد  ف ــده  تولیدکنن ــن  بزرگ تری
ــی در این حرکت  ــی اساس ــه، نقش خاورمیان
ــه ماموریت  ــگرانی ک ــت. تالش خواهد داش
ــته و ایفای  ــا تولید فوالد ندانس ــود را تنه خ
نقش محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی 
ــام عیار اقتصادی علیه  ایران را در جنگ تم
ــور، وظیفه خود می دانند. سرمایه عظیم  کش
ــت رقابتی این  ــه مزی ــوالد مبارک ــانی ف انس
ــرایط  ــت که ش ــع عظیم صنعتی اس مجتم
ــته ذره ای خلل در تالش شبانه روزی آنان  ــخت تحریم و کرونا نیز نتوانس س
ــوي قله هاي عزت و عظمت  ــتابنده ایران به س ایجاد نماید. یقیناً حرکت ش
ــنگر کار و تولید که با صبر و  ــن جایگاه کارگران در س ــدون در نظر گرفت ب
ــر نخواهد بود.  ــي ارزنده ایفا مي کنند میس ایثار در این توفیق تاریخي نقش
ــائبه کارگران در 11 اردیبهشت )روزجهانی  ــت مجاهدت های بی ش پاسداش
کارگر(، کمترین ادای دینی خواهد بود برای یادآوری نقش راهبردی جامعه 
کارگری در سرافرازی نام ایران. نقش برجسته ای که برای تحقق شعار سال 
ــالمی با در نظر گرفتن پشتیبانی موثر مسئولین و  و اعتالی پرچم ایران اس

مانع زدایی در مسیر تولید، هدفی دور از ذهن نخواهد بود.
ایرجترابی

پیام تبریک معاون نیروی انسانی فوالد مبارکه به مناسبت روز جهانی کارگر؛

نقش راهبردی جامعه کارگران 
در سرافرازی ایران






