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شرکت های پتروشیمی در راستای دستیابی به توسعه پایدار 
و همه جانبه باید در تصمیمات مدیریتی خود جایگاه مهمی 
برای حفظ محیط  زیست لحاظ کنند؛ چرا که توسعه بدون 
و  ناپایدار  و  تک بعدی  توسعه ای  زیست،  محیط   به  توجه 

ناکامل است.
موضوع پتروشیمی و نفت موضعی چالش برانگیز به ویژه در 
چنددهه اخیر بوده است و در این میان علم و صنعت و قانون 
دست به دست هم داده اند تا هم زمان با پیشرفت های فزآینده 
آن،  از  اقتصادی  بهره برداری های  و  پتروشیمی  صنعت  در 
سالمت و بقای محیط زیست پیرامون نیز حفظ شود. ماهیت 
فرآیندهای پتروشیمی به گونه ای است که مقادیر متنابهی از 
آالینده های زیست محیطی من جمله انواع پسماندها را تولید 
می کند که عدم مدیریت اصولی آن نه تنها باعث مخاطرات 
زیست محیطی متعدد می شود، بلکه مشکالت و مسائل قانونی 
فراوانی را نیز برای شرکت های مرتبط با این صنعت به وجود 
می آورد. بی شک تعامل سازنده دانشمندان محیط زیست و 
مهندسان صنعت پتروشیمی می تواند باعث کاهش آالینده ها 
و همچنین حرکتی سازنده و پویا در صنعت پتروشیمی شود.

 پتروشیمی؛ طالیه دار ارزش افزوده برای کشور
از بخش های اصلی صنعت کشور،  پتروشیمی به عنوان یکی 
است.  گاز  و  نفت  منابع  در  افزوده  ارزش  ایجاد  طالیه دار 
در  غیرنفتی  صادرات  اول  مقام  دارنده  به عنوان  صنعت  این 
بومی کردن  پایدار،  توسعه  کشور،  اقتصادی  شکوفایی  جهت 

فناوری، توسعه صنایع پایین دستی )تکمیلی(، ایجاد اشتغال 
و... نقشی اساسی برعهده دارد، اما به دلیل ایجاد پساب های 
نفتی و شیمیایی، آلودگی صوتی، سوزاندن گازهای تفکیکی، 
جمع شدن مواد زائد شیمیایی، دفع زباله و مواردی از این 
می شوند،  محیطی محسوب  زیست  بزرگ  چالش   که  دست 
فعالیت های  به  نسبت  زیست  محیط  فعاالن  تا  شده  باعث 

پتروشیمی ها نگران باشند.  

HSE اهداف مدیریت 
حوادث،  بروز  از  پیشگیری  انسانی،  نیروی  سالمت  حفظ 
مهمترین  از  بهره وری  سطح  ارتقاء  و  پایدار  توسعه 
جزء   HSE مسائل  به  توجه  است.   HSE مدیریت  اهداف 
مسئولیت های عمومی شرکت های پتروشیمی بوده و در این 
درصدد  سازمانی  مأموریت  به  باتوجه  شرکت ها  این  راستا 
تمامی  آلودگی،  از  عاری  و  ایمن  کاری  محیط های  ایجاد 
افراد، محیط زیست و تأسیسات را  بر  اثرات سوء  حوادث و 
حذف و با بهبود فرآیندها، تولید محصوالت با کیفیت عالی 

 سمیرا عسگری

مدیریت HSE و کارآمدسازی اقدامات 
زیست محیطی پتروشیمی ها
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سخن سردبیر

را تضمین کنند.

  توسعه بدون توجه به محیط  زیست؛ 
توسعه ای تک بعدی و ناپایدار

شرکت های پتروشیمی در راستای دستیابی به توسعه پایدار 
و همه جانبه باید در تصمیمات مدیریتی خود جایگاه مهمی 
برای حفظ محیط  زیست لحاظ کنند؛ چرا که توسعه بدون 
توجه به محیط  زیست، توسعه ای تک بعدی و ناپایدار و ناکامل 
است. بدین منظور شرکت های پتروشیمی فعال در کشور تنها 
در صورتی باید به احداث واحدهای جدید مبادرت ورزند که 
طرح در کنار توجیه فنی و اقتصادی از توجیه زیست محیطی 
زیست محیطی،  جنبه  های  کلیه  و  باشد  برخوردار  هم  الزم 

بهداشتی و ایمنی در آن لحاظ شده باشد. 
ضمن اینکه مجتمع های تولیدی نیز جهت بهبود وضعیت و 
رسیدن به استانداردهای ملی و بین المللی با تعهد به استفاده 
بهینه از منابع و انرژی و احترام به حقوق شهروندان، هدف 
غایی خود را دور ریز صفر)Zero Discharge( به محیط 

زیست قرار داده و در این راستا تالش های فراوانی کنند.

 استقرار نظام مدیریت HSR در صنعت پتروشیمی
تبعات  به  مربوط  پیامدهای  به  نسبت  هشدارها  وجود  با 
همواره  پتروشمی  پتروشیمی ها، شرکت های  زیست محیطی 
سعی داشتند تا در این باره با اشاره به استانداردسازی های 
مجموعه خود برای کنترل آسیب ها و آلودگی هایی که ایجاد 
می شوند، توجه خود نسبت به موضوع محیط زیست را نشان 
نفت  وزارت  که  است  جایی  تا  موضوع  این  اهمیت  دهند. 
به یک  برای رسیدن  برای  و مطالعه  تکاپو  از سه سال  بعد 

مدل کنترلی، نهایتاً در سال 1380 با استقرار نظام مدیریت 
از  HSE در صنعت نفت موافقت کرد و مقرر شد که پس 
بررسی منابع موجود در این خصوص، مدل و راهنمایی جهت 
در  و محیط زیست  ایمنی  بهداشت،  نظام مدیریت  استقرار 
آتش نشانی  و  ایمنی  بر  نظارت  مرکزی  شورای  دستورکار 
بیژن  سوی  از   1380 سال  در  بعد  سال  یک  و  گیرد  قرار 
بهداشت،  مدیریت  نظام  الزامات  اجرای  جهت  زنگنه  نامدار 
 ایمنی و محیط زیست در تمامی سطوح صنعت نفت ابالغ

 شد. 

 سیستم مدیریت HSE؛ یک ابزار مدیریتی
 برای بهبود محیط زیست

سیستم مدیریت HSE یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود 
عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در همه برنامه های 
توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیالت سازمانی بوده است که 
با ایجاد بستر فرهنگی خالق مدار و نگرشی نو و سیستماتیک 
در راستای توسعه پایدار و کرامت انسان، به طور یکپارچه و 
با همگرایی و چیدمان هم افزای نیروهای انسانی و امکانات و 
تجهیزات و با استفاده از سیستم آموزش کارآمد، ممیزی های 
رساندن  حداقل  به  موجب  مستمر،  بهبود  ارزیابی،  دوره ای، 
اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن 
از طریق تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان و همکاران 
حوادث  رساندن  صفر  به  و  تأسیسات  و  تجهیزات  سازمان، 
از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط  و آسیب های ناشی 
ناایمن و ارتقاء سطح سالمت افراد از طریق اعمال راهکارهای 
کنترلی مدیریتی، مهندسی و اجرایی در کلیه سطوح سازمان 
 و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت

 می شود.

شرکت های پتروشیمی در راستای دستیابی 

در  باید  همه جانبه  و  پایدار  توسعه  به 

مهمی  جایگاه  خود  مدیریتی  تصمیمات 

کنند؛ چرا  لحاظ  برای حفظ محیط  زیست 

زیست،  محیط   به  توجه  بدون  توسعه  که 

توسعه ای تک بعدی و ناپایدار و ناکامل است
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محمد کالنتری از تقسیم سود 560 تومانی و افزایش سرمایه 
1500 درصدی خبر داد.

عادی  عمومی  مجمع  الملل،  رصدبین  خبرنگار  گزارش  به 
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با حضور 85 درصد 
تصویب  با  و  شد  برگزار  گذشته  روز  عصر  سهامداران  از 
ازای هر  به  اسفند سال 13۹۹،  به  منتهی  مالی  صورت های 

سهم 560 تومان سود را به تصویب رساند.
شرکت  مدیرعامل  کالنتری  محمد  مراسم  این  جریان  در 
 10 جزء  را  صبانور  شرکت  و  پرداخت  سخنرانی  به  صبانور 
شرکت برتر در تولید سنگ آهن، کنسانتره و گندله دانست 
و  فوالد  ارزش  زنجیره  تکمیل  برای  شرکت  این  تالش  از  و 

افزایش میزان ارزش افزوده خبر داد.
او به افزایش سرمایه شرکت صبانور اشاره کرد و اظهار داشت: 
افزایش  شرکت،  در  موجود  توسعه ای  طرح های  به  توجه  با 
سرمایه 1500 میلیارد تومانی در دستور کار قرار گرفته تا با 
طی شدن روند قانونی در مجمع فوق العاده تیرماه به تصویب 

سرمایه  افزایش  کرد:  بیان  صبانور  شرکت  مدیرعامل  برسد. 
مذکور طی دو سال انجام می شود که در سال 1۴00 مبلغ 
میلیارد   ۷00 میزان   1۴01 سال  در  و  تومان  میلیارد   800

تومان از آن محقق خواهد شد.
کالنتری به میزان فروش محصوالت شرکت صبانور در سال 
13۹۹ اشاره کرد و در تکمیل این مطلب گفت: نسبت به سال 
۹8 در سال ۹۹ مبلغ فروش شرکت 188 درصد رشده داشته 
است که افزایش نرخ ارز و افزایش میزان تولید در رشد فروش 
شرکت تأثیرگذار بوده است.او از سه پروژه مهم که در دستور 
کار شرکت قرار دارد خبر داد و تأکید کرد که سه پروژه یک 
میلیون تنی گندله کردستان با مالکیت ۷0 درصدی و سرمایه 
1۲00 میلیارد تومانی، پروژه آهن اسفنجی و فوالد کردستان 
که شامل آهن اسفنجی با ظرفیت یک میلیون و 600 هزار 
 ۴6 سهم  با  شود  می  تنی  میلیون  یک  نورد  و  ذوب  و  تن 
درصدی ایمیدرو و کنسانتره یک میلیون تنی گاللی با هزینه 

۷00 میلیارد تومانی در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت صبانور:

شرکت صبانور به ازای هر سهم 560 تومان سود تقسیم کرد  
افزایش سرمایه 1500 درصدی در راه است
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نشست مشترک مدیران سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و 
ذوب آهن اصفهان با موضوع بررسی زمینه های همکاری این دو 
شرکت روز شنبه ۲۲ خردادماه در محل سالن جلسات »ومعادن« 

برگزار شد.
 به گزارش رصد  بین الملل در این جلسه که مهندس منصور یزدی 
زاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان و دکتر امیرحسین نادری 
مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به همراهی هیأت 
مدیره و مدیران ارشد این دو شرکت در محل شرکت سرمایه 
گذاری توسعه معادن و فلزات حضور داشتند، ظرفیت های موجود 
برای همکاری در زمینه های تامین مواد اولیه، تولید و بازرگانی به 
بحث و تبادل نظر گذاشته شد. مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات با اشاره به پتانسیل باالی ذوب آهن در زمینه 
دانش فنی به عنوان پیشگام این عرصه گفت: ما به عنوان مجموعه 
سرمایه گذاری وظیفه داریم بستر الزم را برای توسعه صنعت در 
کشور فراهم کنیم و در این راستا از هرگونه همکاری با شرکتهای 
فعال در صنعت استقبال می کنیم. بدون شک این هم افزایی ها 
در نهایت ارتقای سودآوری و رضایت سهامداران را در پی خواهد 
داشت.  دکتر نادری تاکید کرد: کشور ما در مقطع کنونی از حیث 
جایگاه بین المللی به اقتدار ویژه ای دست یافته است که در طول 

سده های اخیر بی سابقه است. باید از این موقعیت در جهت 
توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نهایت بهره را ببریم. تالش می 
کنیم با هماهنگی و همکاری مجموعه های توانمند، زنجیره تولید 
به مزیت های نسبی بیشتری برای حضور در بازارهای منطقه ای 

و جهانی دست یابیم.
وی افزود: به دنبال آن هستیم که همکاری ما با ذوب آهن، تولید 
محصوالت جدیدی را در زنجیره فوالد کشور در پی داشته باشد. 
در این جلسه مقرر شد تفاهمنامه کلی همکاری های این دو 
مجموعه تهیه و کمیته راهبری ویژه ای جهت پیگیری و مدیریت 
زمینه  در  تواند  می  ها  همکاری  این  تشکیل شود.  آن  اجرای 
سرمایه گذاری مشترک دو مجموعه در حوزه های مختلفی چون 
تولید کک متالوژی، واگن سازی )چرخ و محور(، توسعه و انتقال 
تکنولوژی، اسکله و حمل و نقل، لجستیک و تأمین تجهیزات، 
مواد نسوز، صادرات و سایر زمینه های مورد عالقه طرفین باشد. 
مشارکت در تأمین منابع مالی پروژه ها و کمک در تکمیل طرح 
های توسعه از طریق نخستین شرکت سهامی عام پروژه محور که 
توسط »ومعادن« در بازار سرمایه شکل گرفته، یعنی شرکت تجلی 
توسعه معادن و فلزات، بعنوان ظرفیت دیگری در همکاری های 

فی مابین مطرح گردید.

مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات اعالم کرد:

تولید محصوالت جدید فوالدی در قالب 
همکاری »ومعادن« و ذوب آهن
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در دیدار مدیرعامل فوالد هرمزگان و چند تن از معاونین و مدیران 
به  با مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست که  این شرکت 
مناسبت فرا رسیدن هفته محیط زیست انجام شد ، از فعالیتهای 
 فوالد هرمزگان تقدیر و بر حمایت همه جانبه از تولید تاکید

 شد .
به گزارش رصد بین الملل ، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در 
این دیدار با اشاره به نقش حیاتی سازمان حفاظت محیط زیست 
در ایجاد یک محیط سالم برای آحاد جامعه گفت : ماموریت 
سازمان حفاظت محیط زیست تمامی حوزه های جامعه را شامل 
می شود و این سازمان به نوعی از کل جامعه محافظت می کند. 

معروفخانی بر نقش اطالع رسانی و آگاهی بخشی این سازمان  در 
جامعه تاکید کرد و گفت : محیط زیست و جامعه پیرامونی ما باید 
حفظ شود و تالش کنیم این نعمتهای الهی برای آیندگان بماند .
وی با اشاره به ارتباطات بسیار نزدیک این سازمان با شرکتهای 
صنعتی و تولیدی استان گفت: سازمان محیط زیست یک نهاد 
نظارتی است و دغدغه های این سازمان در حوزه حفظ محیط 

زیست باید مرتفع شود . وی ضمن تقدیر و تشکر از مهندس 
مسیح مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و 
همکاران ایشان گفت : فصل جدیدی از ارتباطات دو جانبه آغاز 
می شود و ما پروژه های مشترکی را با این سازمان در استان شروع 
خواهیم کرد و این امر در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد 
هرمزگان صورت خواهد گرفت که انشاءهلل به اطالع عموم مردم 

شریف استان هرمزگان خواهد رسید .
فوالد  شرکت  همکاری  از  مسیح  مهندس  دیدار  این  ادامه  در 
هرمزگان با این سازمان تقدیر کرد و گفت : شرکت فوالد هرمزگان 
همکاری بسیار نزدیکی با این سازمان دارد و ما تمام تالش مان را 
برای حمایت از تولید انجام خواهیم داد و بر این اصل اعتقاد داریم 

که موانع را از سر راه تولید برداریم .
وی با اشاره به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی فوالد هرمزگان در 
استان گفت : فعالیتهای این شرکت زبان زد خاص و عام است و 
این شرکت عملکرد قابل قبولی را در تمام حوزه ها از خود به جا 

گذاشته است .

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان :

تمام تالش مان را برای حمایت از تولید انجام خواهیم داد



د 11بین المللصـر شماره سوم    خرداد  1400

 مجمع عمومی سالیانه شرکت با حضور اکثریت سهامداران در 
تاریخ 1۴00/03/08 تشکیل گردید و بعد از گزارش عملکرد 
هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت های 

مالی شرکت با گزارش مقبول مورد تأیید مجمع قرار گرفت.
و  مالی  مدیر  ، مصطفی فالحی،  الملل  بین  گزارش رصد  به 
حسابداری شرکت فوالد سفیددشت  با اعالم این خبر افزود: 
در این مجمع ابتدا محمود ارباب زاده، مدیرعامل شرکت فوالد 
سفیددشت با بیان خالصه ای از عملکرد سالیانه شرکت گفت: 
با تالش و پشتکار کارکنان واحد احیا مستقیم این شرکت تا 

کنون بالغ بر ۲.8 میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده ایم .
وی در خصوص میزان پیشرفت طرح فوالدسازی این شرکت 
نیز اظهار کرد: واحد فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت در 
حال حاضر به بیش از 8۷.۲6 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده 
و پیش بینی می شود مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته 

تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد .
  محمود ارباب   زاده در جلسه مجمع عمومی سالیانه سهام   
داران، ضمن بیان آمار تولید وفروش شرکت عنوان کرد: در 
سال ۹۹ ،بیش از 830 هزار تن آهن اسفنجی تولید گردید 
که نسبت به سال ۹8 ،رشد  1۴.5 درصدی داشت. همچنین 
 38.566 اسفنجی  آهن  مقدار  این  فروش  از  حاصل  درآمد 
میلیارد ریال بوده است که رشد 16۷ درصدی را نشان میدهد 
.وی تأمین بیش از یک میلیون تن گندله، بومی سازی 35 
قلم تجهیزات و قطعات ماشین آالت، تسویه و قطعی شدن 
مالیات سال ۹۷ ،پیشرفت پروژه تصفیه خانه فاضالب و انتقال 

پساب، طراحی و تأمین مرکز داده، ساختمان باسکول و پست 
برق ۴00 کیلووات و احداث جاده دسترسی  DA  را از اهم 

دستاوردهای شرکت در سال ۹۹ برشمرد.
زنجیره  تکمیل  راه شرکت جهت  نقشه  به  توجه  با  ادامه  در 
مجمع  در  ذیل  به شرح  ها  این طرح  گزارش  ارزش شرکت 
تصفیه  فوالدسازی،  تکمیل  :پروژه های در حال  ارائه گردید 
خانه، بریکت سازی، انبارها که باید طبق برنامه تا پایان سال 
1۴00 راه اندازی گردد .پروژه های توسعه جدید که با توجه 
چین،  فاینانس  موانع  رفع  و  شرکت  داران  سهام  حمایت  به 
مقرر گردید از منابع مازاد فاینانس اجرا گردد که شامل پروژه 
سرد  نورد  و  اسیدشویی  واحد  و  بیلت  گری  ریخته  ماشین 

شرکت است .
پروژه ها و طر ح هایی که درمرحله کسب مجوز الزم هستند 
در خصوص  گردید  مقرر  داران  سهام  موافقت  به  توجه  با  و 
تهیه فاز مطالعاتی فنی- اقتصادی این طرح ها و ارائه گزارش 
حسابرس و مجوز هیئت مدیره شرکت به سهام داران اقدام 
عاجل صورت پذیرد.اهم این طرح ها عبارت اند از: واحد وا گن 
برگردان و خطوط ریلی، مخازن جدید ذخیره آهن اسفنجی، 
ا کسیژن دوم، کوره پاتیلی دوم، واحد احیای مگامدول جدید، 
نیروگاه شرکت .شایان ذکر است در ادامه این مجمع به منظور 
تأمین مالی طرح های توسعه فوق، سهام داران شرکت موافقت 
کردند فقط 10 درصد از سود سال 13۹۹ توزیع و مابقی آن 
که بالغ بر 1۲ هزار میلیارد ریال است جهت سرمایه گذاری 

طرح های توسعه شرکت هزینه گردد .

در مجمع عمومی عادی ساالنۀ فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری مطرح شد؛

رشد1۴.5 درصدی تولید و افزایش ۲۷۳ درصدی سود
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فوالد  معدنی  صنایع  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع   
سنگان برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۹ با حضور 
سال  ماه  خرداد  نهم  یکشنبه  روز  حاضرین  از  درصد   100

جاری برگزار شد.
به گزارش  رصدبین الملل ، مدیرعامل فوالدسنگان در ابتدای 
جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین ازتولید بیش از 3 میلیون 
و سیصد هزار تن گندله در سال ۹۹ خبر داد وگفت: شرکت 
فوالد سنگان موفق شد در سال گذشته با رکوردهای پیاپی 
جهش تولید را محقق سازد و با تولید 330۴1۲۴ و به عبارتی 
بیش از 3 میلیون و سیصد هزارتن گندله رکورد جدیدی در 

تولید سالیانه به ثبت برساند.
رشد تولید 3۴  درصدی تولید گندله ،  افزایش ۲55 درصدی  
سود  و… از جمله ثمرات فوالد سنگان در عرصه تولید بوده 
و کسب افتخارات این شرکت در حوزه های تعالی سازمانی، 

نشان   … و  بازرگانی  مالی،  انسانی،  منابع  برداری،   بهره 
ازهمت واالی همراه با تالش وافر دارد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری  و نام گذاری 
سال 1۴00 ” تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها ” دغدغه 
تولید مستمر همراه با رفع محدودیت ها و موانع را مهمترین 
بعضی  فرمودند:  عملکرد در  اعالم  و  شاخصه سال دانستند 
است  بوده  قبول  قابل  فوالد  صنعت  جمله  از  ها  حوزه 
نیز  سنگان  فوالد  معدنی  صنایع  شرکت  راستا  همین  در   .
توسعه  در  لبیکی  له،  معظم  منویات  دادن  قرار  سرلوحه  با 
با نگاه ویژه به سرفصل های اقتصاد مقاومتی  صنعت کشور 
در ساختن  ایرانی توانمند خواهد گفت و  در ادامه با  نگاه 
این  از  گیری  بهره  و  ایرانی  جوان  متخصصان  توان  به  ویژه 
هایی  گام  کشور  صنعت  شکوفایی  و  توسعه  در  ها  ظرفیت 

اساسی برخواهیم داشت.

برگزاری مجمع عمومی عادی فوالد سنگان
 منتهی به سال مالی۱۳۹۹
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امرایی تامین بیش از3 میلیون و ششصد هزار تن کنسانتره 
از اقصی نقاط کشور و راه اندازی بزرگترین کارخانه کنسانتره 
سازی با همت و توان متخصصان داخلی و بدون حتی یک 
نفر از کارشناسان خارجی  از دستاوردهای دیگر این شرکت 
دانست و اعالم کرد:  انشاهلل در سال جاری با تولید کنسانتره 
و انتقال آن به  بزرگترین استوک  پایل های ذخیره کنسانتره 
 1۴00 سال  در  گندله  تولید  افزایش  شاهد  کشور  شرق  در 

خواهیم بود .
عالوه  سازی  کنسانتره  کارخانه  اندازی  راه    : داد  ادامه  وی 
برای  اشتغال  ایجاد  با  توانست  محصول،  تولیدی  جنبه  بر 
در  را  ارزنده ای   نقش  مستقیم  صورت  به  نفر   500 حدود 
با  که  باشد  داشته  خواف  محروم  منطقه  پایدار  اشتغال 
کاهش  شاهد  شرکت  این  در  ای  توسعه  طرح های  تکمیل 
همچنین  و   اجتماعی  رفاه  بهبود  امید،  افزایش  بیکاری، 
خواهیم منطقه  در  اجتماعی  های  ناهنجاری   کاهش 

 بود.
تیمی  کار  و  همدلی  از  تقدیر  با  سنگان   فوالد  مدیرعامل 
فوالد  در  متعالی  سازمانی  فرهنگ  از  گرفته  نشات  منسجم 
سنگان گفت: توسعه و اعتالی فراگیر و همه جانبه در فوالد 
این شرکت در بیست  نبوده  تولید  به جبهه  سنگان مختص 

 -IMI( ایران  برتر  شرکت  صد  بندی  رتبه  سال  سومین  و 
100(، که در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما در 
تهران برگزار شد، عنوان برترین واحد صنعتی در “بهره وری 
کل عوامل در گروه اکتشافات، استخراج و خدمات جانبی” را 
به خود اختصاص وهمچنین با توجه به حضور شرکت های 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  حمایت  با  و  ایرانی  سرآمد 
این شرکت در راستای استقرار الگوی تعالی سازمانی، اجرای 
برنامه های بهبود و اثربخش و حضور فعال در فرایند جایزه 
ارزیابی  این  در  حضور  سال  اولین  در  سازمانی،  تعالی  ملی 

موفق به دریافت تقدیر نامه یک ستاره شد.
اعضای هئیت  و  از سهامداران  امرایی ضمن تشکر  پایان  در 
سنگان  فوالد  روزافزون  موفقیت های  داشت:  اظهار  مدیره 
بی وقفه ی کارکنان  و تالش  مرهون سیاست  گذاری مدیران 

است.  
و  تولید  پایداری  جهت  در  نوین  های  فناوری   از  استفاده 
طرح   اجرای  منابع،  کل  بهره وری   ، محصول  کیفی  ارتقا 
بومی   بوسعه  ظرفیت ها،  سازی  متوازن   و  توسعه  های 
این شرکت  توسعه  برنامه هایی  ترین  مهم   فن آوری  و  سازی 
خواهیم پیش  در  را  افتخار  سراسر  سالی  انشاهلل  که   است 

 داشت.
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و  ماشین آالت  شیمیایی،  صنایع  قبیل  از  مختلفی  صنایع   
تجهیزات، محصوالت کانی غیرفلزی، موادغذایی، آشامیدنی 
استان  در  کفش  و  چرم  پوشاک،  نساجی،  دخانیات،  و 

آذربایجان شرقی مشغول فعالیت هستند.
به گزارش رصد بین الملل، علیرغم وجود واحدهای صنعتی 
توسعه  برای  مطلوبی  پتانسیل  هنوز  منطقه  این  در  فعال 
صنعتی این استان وجود دارد که اگر کارآفرینان و سرمایه 
قرار  حمایت  مورد  معدن  و  های صنعت  بخش  در  گذاران 
در  بیشتر  شکوفایی  و  پیشرفت  شاهد  توانیم  می  بگیرند، 

استان یادشده باشیم.
با  معدن  و  صنعت  بانک  عمومی  روابط  اساس  همین  بر 
معدن  و  صنعت  بانک  مدیر  دهی  نوجه  موحدی  قهرمان 
تبریز در خصوص  رییس شعبه  و  آذربایجان شرقی  استان 

وضعیت صنایع و سرمایه گذاری در این استان، برنامه های 
بانک برای حمایت از واحدهای تولیدی و رفع مشکالت آنان 
به گفتگو نشسته  به مشتریان  ارائه  قابل  ارتقای خدمات  و 

است که در ادامه می آید:
 

1- در راستای تحقق شعار سال"تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها" چه برنامه هایی دارید؟

چندین سال است که مقام معظم رهبری شعار سال را در 
ارتباط با تولید و اقتصاد نامگذاری می نمایند که نشان از 
از  و  دارد  کشور  های  عرصه  تمام  در  تولید  مقوله  اهمیت 
توسعه  بانک  تنها  به عنوان  و معدن  بانک صنعت  آنجا که 
امر  این  ای و تخصصی در حوزه صنعت و تولید می باشد 
تولید  و  اقتصاد  در  معدن  و  صنعت  بانک  نقش  اهمیت 

مدیر استانی بانک صنعت و معدن آذربایجان شرقی :

اگر کارآفرینان مورد حمایت قرار بگیرند
شاهد پیشرفت و شکوفایی در استان هستیم
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در  و  تر ساخته  مهم  را  آن  جایگاه  و  تر  رنگ  پر  را  کشور 
همین راستاست که تمامی فعالیتهای بانک صنعت و معدن 
از  مالی  پشتیبانی  و  تولید  از  حمایت  در  مستقیم  طور  به 
مورد  انواع خدمات  ارائه  به  و  است  گردیده  متمرکز  تولید 
نیاز واحدهای تولیدی از قبیل تأمین تسهیالت و منابع مالی 
مورد نیاز برای ایجاد، توسعه و بازسازی و افزایش ظرفیت 
آنها و نیز تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای فعال 
جهت تداوم و استمرار تولید و حفظ اشتغال پرداخته و با 
کمترین قیمت در مقایسه با سایر بانکها و مؤسسات نسبت 
به پرداخت تسهیالت اقدام می نماید از روشهای دیگر تأمین 
مالی از قبیل اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی یا خرید دین و 
اوراق گام نسبت به تامین سرمایه در گردش آنها اقدام می 
نماید که تبلور حمایت و پشتیبانی از تولید است همچنین 
این بانک با ایجاد بانکداری هوشمند و باز در راستای تسهیل 
 امور مشتریان و نیز مانع زدایی از پیش راه مشتریان قدم

 برمی دارد .

۲- مهمترین سیاست ها و استراتژیهای شعبه در سال 
1۴00 چیست؟

در  استان  در  بانک  این  استراتژیهای  و  سیاستها  مهمترین 
تولیدی،  واحدهای  نیاز  مورد  نقدینگی  تأمین   1۴00 سال 
تالش برای پیاده سازی بانکداری هوشمند با ارائه محصوالت 
تولیدکنندگان  به  پایین  شده  تمام  قیمت  با  و  هوشمند 
و  مشتریان  زمانی  و  مالی  های  هزینه  کاهش  راستای  در 
مشتریان  تمام  آسان  دسترسی  و  امور  سازی  شفاف  نیز 
تمام  سازی  پیاده  همچنین  باشد  می  بانک  خدمات  به 
 سیاستهای کالن بانک جزو سیاستها و استراتژیهای این شعبه 

می باشد.

۳- مهمترین اقدامات انجام شده در سال 99 چه بوده 
برنامه های سال گذشته  میزان درتحقق  و چه  است 

موفق بوده اید، دالیل موفقیتتان چه بوده است ؟
مهمترین اقدامات انجام شده در سال 13۹۹ بهره برداری از 
طرحهای مهم صنعتی در استان به منظور تکمیل زنجیره 
از قبیل فوالد آذرحدید بناب با حضور وزیر محترم  تأمین 
صنعت ، معدن و تجارت و شرکت دمیرچیلک آذر جمعاً به 
تعداد 15 واحد با سرمایه گذاری بیش از 10000 میلیارد 
ریال و با تسهیالت 5000 میلیارد ریال بانک صنعت و معدن 
همچنین تأمین بیش از ۴000 میلیارد ریال تسهیالت مورد 
نیاز واحدهای استان ، مشارکت در پیاده سازی محصوالت 
بانکداری دیجیتال و هوشمند و انجام پایلوت چندین مورد از 
این محصوالت در استان و می توان گفت حدود 10۲ درصد 
از برنامه های پیش بینی شده برای استان محقق گردید که 
این امر با تعامل، همدلی و انجام کار تیمی توسط همکاران 

محقق شده است .

۴- با توجه به مشکالت ناشی از تحریم های ظالمانه 

و شیوع ویروس کرونا چه اقدامات و راهکارهایی برای 
حمایت از تولیدکنندگان استان خود دارید؟

در راستای حمایت از واحدهای فعالی که دچار آسیب گردیده بودند 
بانک بسته های حمایتی ویژه ای ارائه نموده که شامل امهال بدهیها، 
مکانیزه  نیز  و  و بخشش جرایم  تکمیلی  تأمین سرمایه در گردش 
نمودن بخشی از امور در قالب بانکداری دیجیتال جهت جلوگیری از 
تردد غیر ضروری تولیدکنندگان محترم به بانک و انجام حواله های 
ارزی و انجام امور مرتبط با انتقال ارز مشتریان نیز از جمله اقدامات 
مؤثر بانک بوده است و در حال حاضر نیز تمام فعالیتهای بانک در 
 جهت حمایت همه جانبه از این گروه از مشتریان با جدیت دنبال

 می شود.

راهبردی  و  اعتباری  سیاستهای  تدوین  از  پس   -5
و  ها  مؤثر سیاست  اجرای  برای   ،1۴00 در سال  بانک 
به منظور ایجاد هم افزایی و چابک سازی سازمان، چه 

اقداماتی را مؤثر می دانید؟
بایستی  بانک،  اعتباری و راهبردی  برای تحقق سیاستهای 
این امر متناسب با شرایط روز جامعه و مشکالت صنعت و در 
راستای شعار سال مبنی بر پشتیبانی از تولید باشد لذا الزم 
است اقدامات متناسب با شرایط داخلی و بین المللی کشور 
و وضعیت واحدهای تولیدی و در جهت حل مشکالت آنها 
انجام پذیرد و در این راستا تبیین سیاستهای شفاف و در پی 
آن به حداقل رساندن فرآیندها جهت دستیابی به اهداف می 

تواند پیاده سازی آنها را اثرگذارتر نماید .

6- برای اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال 
صورت  شما  مدیریت  تحت  شعبه  در  اقداماتی  چه 

گرفته است؟
این مدیریت به عنوان یکی از مدیریت های پنج گانه انجام 
پروژه های پیاده سازی بانکداری دیجیتال می باشد و در این 
با کمک  بانک  برداری رسیده در  بهره  به  راستا محصوالت 

همکاران این مدیریت پیاده سازی شده است .

۷- از چه روشهایی برای جذب منابع بیشتر در استان 
استفاده می کنید؟

جذب منابع در بانک از حوزه های مختلف انجام می شود که 
از جمله انعقاد قرارداد با صندوق توسعه ملی و سازمانهای 
توسعه ای از قبیل ایمیدرو و شرکت شهرکهای صنعتی که 
این امور توسط مدیران محترم ارشد بانک انجام می پذیرد 
از  بازاریابی  جمله  از  مختلف  روشهای  از  نیز  استانها  در  و 
اعتباری  خدمات  ارائه  قیمت،  ارزان  منابع  دارای  مشتریان 
با مشتریان  از قبیل LC داخلی و ضمانتنامه و نیز تعامل 
موجود با ترغیب به تمرکز حسابهای خود نزد بانک جهت 

حمایت از تولید صورت می پذیرد.

8- طی یکسال گذشته به چند طرح صنعتی و به چه 
میزان تسهیالت پرداخت کرده اید؟
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به  مجموع  در  و  صنعتی  طرح  به ۴5  گذشته  یکسال  طی 
شده پرداخت  تسهیالت  ریال  میلیون   616۲۲31  میزان 

 است .

9- در این مدت چند طرح صنعتی با تسهیالت بانک 
میزان  چه  به  و  رسیده  برداری  بهره  به  استان  در 

اشتغال ایجاد کرده است؟
15 طرح صنعتی با اشتغال ۹0۲ نفر

در  بانک  تسهیالت  با  صنعتی  واحد  تعداد  چه   -10
استان در حال اجرا است، چه مقدار پیشرفت داشته 
ایجاد  آنها چه مقدار شغل  از  برداری  بهره  با  و  است 

شده است؟

اشتغال  با  و  درصد   ۷0 از  بیش  پیشرفت  با  اکثراً  طرح   ۷
11۷5 نفر

11- وضعیت استان از نظر توسعه صنعتی چگونه است 
و  صنعتی  توسعه  برای  را  هایی  پتانسیل  چه  شما  و 

اقتصادی استان می شناسید؟
استان آذربایجان شرقی در گذشته به عنوان یک استان توسعه 
یافته صنعتی بوده است لیکن با توجه به فرسوده شدن صنایع 
بزرگ در استان از قبیل ماشین سازی، لیفتراک سازی، بلبرینگ 
سازی و کمپرسور سازی و غیره و عدم ایجاد صنایع مادر جدید 
در استان به نظر می رسد استان از جایگاه قبلی خود تنزل 
نموده است لیکن استان پتانسیل های بسیار باالیی هم از نظر 
وجود زیرساختهای توسعه از قبیل جاده، فرودگاه، قطار، معادن 
غنی مس، آلومینیوم، همجواری و قرار گرفتن در مسیر ارتباط 
ایران با اروپا و روسیه و کشورهای قفقازی و نیز نیروی تخصصی 
و ماهر در زمینه های مختلف می باشد که در صورت بهره 
 برداری مناسب از این پتانسیل ها می تواند به جایگاه قبلی خود

 بازگردد .

1۲- برای وصول مطالبات چه برنامه و راهکاری دارید؟
نیز  تولیدی و  به شرایط واحدهای  با توجه  در حال حاضر 
لزوم حمایت همه جانبه از واحدهای فعال به منظور تداوم 
تولید اولویت اصلی و اساسی این بانک در وصول مطالبات 
اشتغال می  و  تولید  و حفظ  تعاملی  روشهای  از  استفاده   ،
باشد به طوریکه تبدیل سرمایه در گردش دریافتی واحدهای 
تولیدی به حد اعتباری به منظور ثبات نقدینگی در واحد 
برنامه های اساسی  از   ... و  اولیه  نیازهای مواد  تأمین  برای 
تولید  استمرار  حفظ  همزمان  و  مطالبات  وصول  برای 

واحدهای فعال است. 
دارای  بودن  فعال  علیرغم  که  واحدهایی  مطالبات  امهال 
مشکالتی هستند نیز یکی از روشهاست که بانک سعی دارد 
به روش علمی و تقسیط مجدد ضمن وصول بدهیها ، تولید 
و اشتغال واحد را نیز حفظ کند؛ یادآوری اقساط به مشتریان 
جمله  از  نیز  طرحها  از  بازدید  و  مذاکره  سررسید،  از  قبل 

روشهای دیگر وصول مطالبات می باشد .

ارائه خدمات هر چه بهتر  1۳- چه برنامه هایی برای 
چه  کارمزدها  افزایش  برای  دارید؟  مشتریان  به 

راهکارهایی دارید؟
تعریف محصوالت جدید و مشتری محور و نیز پیاده سازی 
بانکداری دیجیتال در راستای ارائه خدمات بهتر به مشتریان 
از اولویت اصلی این شعبه می باشد و نیز به کارگیری تمامی 
روشهای تصویب شده توسط بانک مرکزی در راستای افزایش 
کارمزدها از دیگر اقدامات می باشد اصوال بانکها باید به سوی 
 online خدمات کارمزد محور حرکت کنند و با ارائه خدمات
و به روز و در دفتر مشتری ضمن کاهش هزینه های مشتریان 
از قبیل هزینه های ایاب و ذهاب، نیروی انسانی و ... نسبت 
به افزایش کارمزدها اقدام کنند؛ ارائه خدمات اعتباری از قبیل 
LC )اعتبارات اسنادی( و LG )ضمانتنامه( نیز نقش مهمی در 

افزایش کارمزدهای بانک دارد .

1۴- با توجه به افزایش سطح اختیارات شعب، تعامل شما 
با ستاد بانک چگونه است و چه انتظاری از ستاد دارید؟

تعامل سازنده و اعتقاد به کار تیمی و تأمین نیازها و تسریع 
در انجام تقاضای صف توسط ستاد انتظاراتی است که شعب 

از ستاد دارند .

نظیر  استانی  ارشد  مقامات  با  شما  تعامل   -15
وزارت  و  دارائی  و  اموراقتصادی  وزارت  )استانداری، 

صنعت، معدن و تجارت( چگونه است؟
تعامل بسیار مناسبی بین این بانک و مقامات ارشد استان 

وجود دارد.

در  کارآمد  انسانی  نیروی  نقش  شما  نظر  به   -16
برای  شما  برنامه  چیست؟  شعب  برتری  و  موفقیت 
افزایش سطح مهارت و دانش کارکنان مجموعه خود و 

فرآیند جانشین پروری چیست؟
اصوال موفقیت هر سازمانی بستگی کامل به نیروی انسانی 
این  اصل،  این  به  اعتقاد  با  لذا  دارد  سازمان  آن  کارآمد 
و دانش کارکنان  افزایش سطح مهارت  به منظور  مدیریت 
تجارب  انتقال  و  دانش  مدیریت  اصول  از  استفاده  ضمن 
همکاران به یکدیگر ، آموزشهای به موقع و به روز رسانی 
آموزش ها  این  و  دارد  را در دستور کار  اطالعات کارکنان 

بطور مستمر به انجام می رسد.

و  ها  ایده  از  استفاده  برای  شما  روشهای   -1۷
فعالیتهای  بهبود  جهت  در  همکارانتان  پیشنهادات 

شعبه چیست؟
ایجاد فضای تبادل و ارائه پیشنهادات بسیار مهم و حیاتی است 
و با فراهم کردن آن کارکنان فرصت پیدا خواهند کرد نسبت به 
ارائه ایده های جدید و خالقانه اقدام نموده و بهره برداری از این 

ایده ها سبب افزایش انگیزه کارکنان خواهد شد.
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 هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو، با افزایش سرمایه مرحله 
دوم این شرکت از رقم 300 به 600 میلیارد تومان موافقت 

کرد.
شرکت،  این  مدیره  هیات  الملل،  رصدبین  گزارش   به 
مرحله  تصویب  محوریت  با  ۲۲خرداد  شنبه  روز  صبح 
داده جلسه  تشکیــل  شرکت  ســـرمایه  افزایش   دوم 

 بود.
تصمیم برای افزایش سرمایه شرکت بیمه تجارت نو، از محل 
سود انباشته و سایر اندوخته ها مربوط به مجمع عمومی به 

طورفوق العاده روز دوم آذرماه سال گذشته شرکت بوده که 
طبق آن سرمایه شرکت باید از 15۷ به 600 میلیارد تومان 

افزایش می یافت.
از  اجرای گام نخست،   بیمه تجارت نو، در  سرمایه شرکت 
رقم 15۷ به رقم 300 میلیارد تومان در پایان سال گذشته 

افزایش یافته بود.
از  بعد  شده،  یاد  دوم  سرمایه  افزایش  انجام  است:  بدیهی 
تصویب در هیات مدیره منوط به موافقت سازمان بورس و 

اوراق بهادار است.

بیمه تجارت نو گام دوم
 افزایش سرمایه را برداشت
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با برگزاری پنجمین رخداد بررسی مسائل و چالش  همزمان 
های روابط عمومی ایران، مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط 
خاطر  به  عمومی  روابط  عالی  نشان  و  برگزار  ایران  عمومی 
نژاد  نباتی  هادی  به  مبارکه  فوالد  ای شرکت  رسانه  عملکرد 

مدیر روابط عمومی این شرکت اهدا شد.
به گزارش  رصد بین الملل، این مراسم که با حضور پروفسور 
سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، خسرو 
ایران، سید شهاب سید  روابط عمومی  انجمن  رئیس  رفیعی 
محسنی رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران، انجمن 
بین المللی روابط عمومی )ایپرا( و جمعی از صاحب نظران و 
مدیران روابط عمومی برگزار شد، مسائل مهمی در حوزه روابط 
عمومی همچون نقش فناوری نسل پنجم و جایگاه آن در حوزه 
روابط عمومی و نقش این حوزه در تعالی و حرکت سازمان ها 

برای دستیابی به اهداف مورد بررسی قرار گرفت.

ورود نسل پنجم فناوری های نو به کامپیوترها و 
موبایل ها

فرهنگی در  انقالب  عالی  دبیر شورای  عاملی  سید سعیدرضا 
در  جدید  های  فناوری  پنجم  نسل  کرد:  اظهار  مراسم  این 
کامپیوترها، موبایل ها ورود پیدا کرده؛ همچنین بروز و ظهور 
هوش مصنوعی در بخش های مختلف به ویژه صنعت اثرگذار 

بوده است.
به گفته وی، زبان موفقیت و عدم موفقیت در روابط عمومی 
به درک  نوعی منتهی  به  روابط عمومی  واقع  دارد. در  وجود 

متقابل بوده و باید درک همگان را فراهم کند.
وی ادامه داد: روابط عمومی استفاده از دانش فناورانه بوده و 
یک صنعت است که تالش می کند با استفاده از فناوری نوین 

به توسعه و اعتالی سازمان خود کمک کند.

در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران صورت گرفت:

دریافت نشان عالی روابط عمومی و تقدیر
 از عملکرد رسانه ای شرکت فوالد مبارکه



د 19بین المللصـر شماره سوم    خرداد  1400

عاملی با بیان اینکه ما از خال ندانستن و به حساب نیاوردن رنج 
می بریم گفت: وجود اولویت ها و حساسیت های موجود منجر به 
خال می شود؛ اما در این میان روابط عمومی است که می تواند 

امکان و استمرار پایدار را به وجود بیاورد.
اینگونه  می توان  را  عمومی  روابط  آرمان  واقع  در  افزود:  وی 
ارائه  تعریف کرد که تقویت حس عضویت همه ذی نفعان و 
یک  عمومی  روابط  همچنین  است.  داشتنی  دوست  خدمت 
تامین کننده  و  هوشمند  شبکه  الگوریتیمی،  ارتباطی  پدیده 
خدمات آسان و سریع برای همه ذینفعان همراه با مسئولیت 

اجتماعی نسبت به جامعه پیرامون است.

قدرت کشورها بر مبنای هوش مصنوعی است
عاملی با تاکید بر نسل پنجم فناوری جدید گفت: کامپیوترهای 
موازی  محاسباتی  گسترده  نظام   ایجاد  دنبال  به  پنجم  نسل 
در  بوده اند.  محاسباتی  نظام  الیه ای  تک  منطق  در  تغییر  و 
واقع نسل جدید کامپیوترها به منطق انسانی، زبان و منطق 

برنامه نویسی پرولوگ نزدیک تر هستند.
نو  فناوری های  عملکرد  مدل  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نباید ساده گرایی و  افزود: ما  ادامه  نیز آمده در  در بستر وب 
تنزل گرایی برای نسل پنجم فناوری داشته باشیم. امروز قدرت 

کشورها بر مبنای هوش مصنوعی است.
افزود: نکته پیچیده ای در  انقالب فرهنگی  دبیر شورای عالی 
هوش  با  حریف  که  دارد  وجود  زمانی  اجتماعی  رقابت های 
مصنوعی عمل می کند و ما با هوش انسانی. از طرفی سطوح 
هوش مصنوعی شامل سیستم هایی است که یا شبیه انسان فکر 

می کنند یا اینکه به طور منطقی فکر و عمل می کنند.
گسترش  حال  در  مصنوعی  هوش  کاربردهای  وی،  گفته  به 
بوده و شامل مواردی همچون کاربرد اقتصادی و صنعتی و در 
حوزه سایبری نظامی تحقیق و توسعه دیجیتال مدیریت دولتی 

فرهنگ سالمت بشر و... است.

گسترش کسب وکار هوش مصنوعی
عاملی ادامه داد: کسب و کار هوش مصنوعی روزبه روز گسترده 
می شود و بر اساس گزارش های موجود در سال ۲01۹، تعداد 
کشورهایی که در ۴ سال گذشته از هوش مصنوعی استفاده 
کرده اند رو به افزایش است؛ به این شکل که بیش از 3 هزار 
مدیر اجرایی در 8۹ کشور به سمت استفاده از هوش مصنوعی 

رفته اند.
از  ای  عمده  بخش  گفت  می توان  همچنین  کرد:  اظهار  وی 

GDP کشورها به هوش مصنوعی اختصاص یافته است.
روابط  انواع  درخصوص  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
عمومی ها نیز گفت: روابط عمومی یادگیری ماشینی را خلق 
همانندسازی  و  الگوریتیمی  ظرفیت های  همچنین  می کند، 
قدرت  می تواند  زمینه  این  در  نیز  مصنوعی  بر هوش  مبتنی 
تصمیم گیری قطعی مبتنی بر داده های موجود باشد. نمونه 
ساده آن تشخیص اخبار درست و  اخبار جعلی یا تشخیص 

عضویت و عدم عضویت اشخاص در سازمان ها است.

روز جهانی ارتباطات؛ برگرفته از یک پیام الهی است
ریزی  برنامه  مدل  اساس  بر  عمومی  روابط  در  وی،  گفته  به 
اقدامات اضافی و حذف  به  الزام  منطقی، تصمیم گیری بدون 
این  کنار  در  می شود.  انجام  اضافی  دیوان ساالری  فرآیندهای 
مدل، روابط عمومی فازی یا شناور و منعطف نیز وجود دارد 
که از منطق صفر و یک فراتر رفته و در فهم، نسبیت ایجاد 
عنوان  با  عمومی  روابط  از  دیگر  نوع  یک  همچنین  می کند. 
استدالل احتماالتی نیز وجود دارد که در فناوری نسل پنجم 

مورد استفاده قرار می گیرد.

عاملی با اشاره به اینکه روابط عمومی مهندسی هستی شناسانه 
با ظرفیت تشخیصی نیز وجود دارد، گفت: روابط عمومی در هر 
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نوع منطقی به معنای توجه به یکدیگر و حمایت از همدیگر 
است.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در پایان گفت: روز جهانی 
ارتباطات برگرفته از یک پیام الهی است که "با همه در ارتباط 
داشته باش با همه هرکجا که هستند. نسل پنجم روابط عمومی 
در نسل پنجم فناوری نو الهام بخش نوآوری و کارآمدی است.

روابط عمومی ها از رویه های تکراری فاصله گرفته و 
خالق شده اند     

قربانعلی تنگشیر به عنوان دبیر پنجمین رخداد ملی بررسی 
مسائل و چالش های روابط عمومی در این مراسم اظهار کرد: 
در این دوره اقدامات صورت گرفته و ارائه شده توسط روابط 
عمومی ها از لحاظ کیفی، بسیار خالقانه و قابل توجه بوده و 
می بینیم که روابط عمومی ها به سمت خالقیت و نوآوری رفته 

اند و از رویه های تکراری و معمولی فاصله گرفتند.
نباید  عمومی  روابط  اقدام  هیچ  عصرکنونی  در  وی،  گفته  به 
بدون برنامه و خالفیت و نوآوری باشد، زیرا در این صورت است 
که می تواند به درک بهتر پیام و خوشنامی سازمان منجر شده 
و رضایت مشتری را در پیش داشته باشد. درواقع فلسفه روابط 

عمومی چیزی جز این امر نیست.
دبیر پنجمین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط 
عمومی افزود: در این جشنواره در برخی موارد اقدامات کوچکی 
هم از سوی روابط عمومی ها انجام و ارائه شد که از خالقیت 
داوری  تیم  دلیل  به همین  بودند.  برخوردار  نوآوری خوبی  و 
مورد  نیز  موارد  این  تمام  و  کند  عبور  آن ها  از  نمی توانست 

بررسی داوران جشنواره قرار گرفت.
به گفته تنگشیر، بیش از 1۷00 اثر از 113 سازمان و شرکت 
در 1۴ بخش پژوهش و افکار سنجی، مدیریت و برنامه ریزی، 
سرایی،  داستان  و  شنیداری  و  دیداری  مردمی،  ارتباطات 
در  خالقانه  اقدامات  و  اجتماعی  مسئولیت  بصری،  ارتباطات 
کرونا و... از سوی روابط عمومی ها ارائه شد که در نهایت ۲3 
مورد از میان آن ها انتخاب و از روابط عمومی مربوطه تقدیر به 

عمل آمد.
گفتنی است در پایان این مراسم، از مجموعه روابط عمومی 

شرکت های مختلف صنعتی و معدنی و... تقدیر به عمل آمد 
و روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه موفق به دریافت نشان 
شرکت  عمومی  روابط  همچنین  شد.  عمومی  روابط  عالی 
فوالد هرمزگان جنوب نیز موفق به دریافت جایزه مسئولیت 

اجتماعی)کرونا( و انتشارات گردید.

روابط عمومی ها باید تصویر واقعی و امید آفرین 
سازمان خود را نمایش دهند

هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در حاشیه 
روابط عمومی ها  ایراسین گفت: همه  به خبرنگار  مراسم  این 
باید تصویر واقعی و امید آفرین سازمان خود را به دور از منافع 

سیاسی و حزبی در جهت اعتماد مردم به کار بگیرند.
به گفته وی، در کشور در اکثر حوزه ها  بعد از انقالب اسالمی 
انجام شده و در حوزه  فعالیت ها  از  تاکنون رشد چشمگیری 
فوالد نیز جهش بزرگی اتفاق افتاده که درپیام رهبری نوروزی 

هم اشاره شد.

وظیفه ما در شرایط سخت اقتصادی دفاع از 
دستاوردهای انقالب اسالمی است

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه افزود: برخی در سال گذشته 
با کوته نظری فقط با مصاحبه و هیاهوی رسانه ای می خواستند 
نبودند  ببرند که خوشبخانه موفق  به حاشیه  این دستاوردها 
و نخواهند بود. در این میان ما وظیفه داریم از دستاوردهای 
انقالب اسالمی دفاع کنیم. در حال حاضر کشور دچار شرایط 
سخت اقتصادی بوده و کمترین انتظار از برخی مسئولین، دقت 
در اظهار نظرهایی است که باعث شده بار بیشتر روی دوش 

نظام جمهوری اسالمی بگذارد.

در حاشیه...
گفتنی است در این مراسم که با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شد، رونمایی از 3 کتاب با موضوع روابط عمومی صورت 
گرفت. همچنین در این مراسم شاهد سخنرانی ارزشمند دیوید 
جی پی فیلیپس سخنران و مدرس بین المللی با موضوع "علم 

جادویی داستان سرایی" بودیم.
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 در پروژه سد باطله عالوه بر انباشت باطله های تر، بخشی از آب 
موجود در باطله ها بازیافت و مجددا وارد چرخه آب مصرفی 

می شود.
به گزارش رصدبین الملل، دکتر اسداهلل عباسلو مدیر پروژه سد 
پروژه گفت:  این  اقدامات صورت گرفته در  به  اشاره  با  باطله 
سنگ  از  آهن(  )کنسانتره  معدنی  مواد  جداسازی  منظور  به 
خردایش شده، در خطوط کنسانتره گهرزمین روش تر مورد 
استفاده قرار می گیرد که باطله سنگ آهن به صورت اسالری 
در سد  تیکنرها  ریز  ته  از  آب(  )50 درصد جامد 50 درصد 
باطله دپو می شوند. در پروژه حاضر هدف، بهسازی سد باطله 
موجود و احداث سد باطله جدید با ظرفیت دپو اسالری 8/۷ 
میلیون مترمکعب به صورت خاکبرداری و خاکریزی می باشد. 
تاکنون در این پروژه حدود ۴500000 متر مکعب خاکبرداری 
در زمین های سنگی و غیرسنگی و 1100000 متر مکعب 

خاکریزی بدنه انجام شده است.
 وی با اشاره به زمان بندی پروژه سد باطله بیان کرد: این پروژه 
از اوایل شهریور ماه 13۹۹ استارت خورده، که با گذشت حدود 
۹ ماه از شروع آن به پیشرفت باالی 80 درصد رسیده است. 
البته در بخش خاکبرداری تنها 5 درصد از خاکبرداری کلی 

باقی مانده است. 
 دکتر عباسلو همچنین به موضوع اشتغال در این پروژه پرداخت 
و گفت: در دوره پیک پروژه ۴00 نفر در کارگاه مستقر بودند 
و با احتساب تیم های پشتیبانی دفتر مرکزی پیمانکار، میزان 

اشتغال در این پروژه باالی 500 نفر می باشد.
 وی در پایان با اشاره به هدف زیست محیطی پروژه سد باطله 
خاطر نشان کرد: از آنجا که در احداث سد باطله صرفا از خاک 
حاصل از خاکبرداری برای خاکریزها استفاده می شود، سعی 
شده است کمترین اثرات منفی زیست محیطی در منطقه ایجاد 

شود.
 که با همه این تفاسیر به صورت متوالی پروژه تحت نظارت 

کارشناسان محیط زیست پیمانکار و کارفرما بوده است.
از  باطله های تر خروجی  انباشت  بر  باطله عالوه   وجود سد 
خطوط کنسانتره، بخشی از آب موجود در باطله ها را بازیافت 

کرده و مجددا به چرخه آب مورد نیاز کارخانه برمی گرداند.
 در این پروژه با تعبیه فیلتر شنی، سعی بر آن شده است که 
میزان بازیابی آب از باطله ها به حداکثر مقدار ممکن برسد؛ که 
عالوه بر جلوگیری از هدر رفتن آب، با هزینه بسیار ناچیزی 

بخشی از آب مصرفی خطوط کنسانتره را تامین کند.

مدیر پروژه سد باطله شرکت گهرزمین:

پروژه سد باطله پساب کارخانه کنسانتره
 در طی ۹ ماه به پیشرفت باالی ۸۰ درصد رسیده است
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آن  در  و  برگزار  بسپاران  تولید  و  فنی  مدیریت  ساالنه  مجمع 
دستاوردها و رکورد های تولیدی سال گذشته این مدیریت تشریح 

شد.
به گزارش پتروشیمی بندرامام، مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در 
سال 13۹۹ در راستای تحقق شعار سال گذشته »جهش تولید« 
کار  در دستور  را  کارمحور  مدیریتی  و  دقیق  ریزی های  برنامه 
مدیریت ها قرار داد و با اجرای ماموریت های ابالغی توسط مدیران 
و کارکنان، زنجیره »پلی الفین« در پتروشیمی بندرامام شاهد 

توسعه و دستاوردهای گسترده ای شد. 
محصوالت  حداکثری  تولید  با  بسپاران  تولید  و  فنی  مدیریت 
اقتصادی  بزرگ  دستاوردهای  در  شد  موفق  خود  پلیمری 
پتروشیمی بندرامام نقش اساسی ایفا کند. صادرات محصوالت 
پلیمری در سال 13۹۹ نسبت به سال گذشته 1۴ درصد افزایش 
پیدا کرد و برای اولین در تاریخ پتروشیمی بندرامام، صادرات 

محصوالت پلیمری به رقم بی سابقه صد و نه هزار تن رسید. 
همچنین واحد PVC پتروشیمی بندرامام هم در سال گذشته به 
 PVC رکورد جدید تولید رسید. در سال های گذشته تولید واحد
این شرکت هیچگاه از 16۲ هزار تن عبور نکرده بود، اما در سال 

13۹۹ مدیریت فنی و تولید بسپاران موفق شد تولید پی وی سی 
خود را به 166 هزار تن برساند.

بسپاران همراستا با سیاست های ابالغی از مدیرعامل پتروشیمی 
بندرامام جهت بومی سازی قطعات و کاتالیست ها حرکت کرد. 
همکاری کمیته ساخت داخل پتروشیمی بندرامام با متخصصان 
تولیدی شرکت، منتج به داخلی سازی کاتالیست K۲ و جایگزین 
نوع خارجی، تست عملیاتی حالل ایزوپارافینیک پاالیشگاه رازی 
به منظور توسعه منابع تامین، استفاده از کاتالیست جدید در واحد 
پلی اتیلن سنگین و همکاری برای ساخت کاتالیست ایرانی و 
همچنین تعریف پروژه و موفقیت ساخت 100 درصد ایمپلر یدکی 

بلور واحد PVC برای اولین بار شد. 
گفتنی است مدیریت فنی و تولیدی رتبه اول مدیریت دانش را در 

سطح مدیریت های شرکت پتروشیمی بندرامام کسب کرد. 
شایان ذکر است کارکنان و متخصصان پتروشیمی بندرامام عالوه 
راستای  در  مجتمع خود،  تولیدی  واحد های  مستمر  پایش  بر 
اساسی  تعمیرات  گذشته  سال  در  کشور،  تولید  از  پشتیبانی 
سانترفیوژ واحد پلی اتیلن سنگین پتروشیمی ایالم را با موفقیت 

انجام دادند. .

در مجمع مدیریت فنی و تولید بسپاران پتروشیمی بندرامام مطرح شد:

افزایش ۱۴ درصدی صادرات محصوالت پلیمری 
بندر امام
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 محمد مقصودی: امروزه، سازمان ها به میزان بسیار زیادی داده هایی دارند 
که باید روی این داده های خام کار کنند و آن ها را به اطالعاتی مفید 
تبدیل کنند تا مدیران و رهبران شرکت ها آسان تر بتوانند تصمیمات 

درست تر و بهتر نسبت به گذشته اتخاذ کنند.
به گزارش  رصد بین الملل ، فناوری اطالعات دنیای کسب و کار را در 
دو دهه ی اخیر دستخوش تغییرات اساسی کرده است. فناوری اطالعات 
به بخش جدایی ناپذیر کسب و کار در عملکردهای منابع انسانی تا بخش 
مالی و از بازاریابی تا خدمات مشتری تبدیل شده است. فناوری اطالعات 
در هر جایی مثل کسب و کار گرفته تا مشاغل، زندگی فردی و بخش 
آموزش کاربرد دارد. فناوری اطالعات در خدمت افراد و سازمان ها برای 
افزایش تولیدات است و در کل زندگی را راحت تر کرده است. اما تاثیر 
آن در دنیای کسب و کار از اهمیت بیشتری برخودار است زیرا توانسته 
به اتخاذ تصمیمات سرعت ببخشد و دیگر فرآیندهایی همچون ساخت و 

ساز و بازاریابی را با کیفیت بهتری به انجام برساند.
سیستم مدیریت اطالعات

سیستم مدیریت اطالعات جوابگوی هر نیاز و خواسته ای است. با سیستم 
مدیریت اطالعات، اطالعات مربوط به پروژه های گذشته و در حال حاضر، 

عملکردهای داخلی و هوش بیرونی دسترسی خواهید داشت.
 این سیستم از طراحی، کنترل و عملکردهای امور و فرآیندها پشتیبانی 
می کند. با سیستم مدیریت اطالعات در بازه ی زمانی مشخص می توانید به 
اطالعات یکدست شده دسترسی داشته باشید و بر اساس آن تصمیمات 
ضروری را اتخاذ کنید. یکی از مزایای اصلی این سیستم، اشتراک گذاری 
اطالعات درست و دقیق و در دسترس مدیران کسب و کار در هرجایی 
که نیاز باشد، است. فناوری اطالعات و سیستم مدیریت اطالعات منابع 
اطالعاتی رقابتی در کسب و کار هستند. برخی ممکن است سیستم 

بگیرند. سیستم  نظر  در  تصمیم گیری  را سیستم  اطالعات  مدیریت 
مدیریت اطالعات گاهی با انقالبی که در فناوری اطالعات، نرم افزار و 
سخت افزار ایجاد کرده، تعریف می شود. امروزه اشتراک گذاری اطالعات 
و گزارشات با مدیرانی که شاید در گوشه ی دیگری از جهان قرار گرفته 
باشند، با اتصال به اینترنت پرسرعت و وب سایت ها ممکن شده است. 
سازمان ها با مدیریت پایگاه داده، اطالعات مشتریان و کاربران را برای 
تصمیم گیری و یا طرح ریزی برنامه ای در اختیار مدیران قرار می دهند. در 
دنیای امروز، داشتن اطالعات، قدرت محسوب می شود و با استفاده از آن 

می توانید همچنان در صحنه ی رقابت باقی بمانید.
مزایای سیستم مدیریت اطالعات

سیستم مدیریت اطالعات منبع رقابتی خوبی محسوب می شود زیرا 
با آن می توان سریع تر تصمیم بگیرید، امور چرخه ای را بهتر مدیریت 
کنید که تمامی این ها باعث می شود وجه ی سازمان شما در مقابل سایر 
سازمان های مشابه رقابتی شود. برای رقابتی شدن وجه ی سازمان خود 
بایستی بتوانید تصمیماتی بگیرید که امور شرکت را بهترین شکل ممکن 
جلو ببرد. زمانی می توانید به چرخه ای رقابتی در بازار تبدیل شوید که 
بتوانید با سرعت بیشتری تصمیم بگیرید و فرآیندهای گردش کار مانعی 

برای تصمیمات به حساب نیایند.
در کسب و کار که موقعیت و شرایط ثابت نیست و همیشه در حال 
تغییر است، مدیران یا باید به طور منظم تصمیم بگیرند یا خطر از دست 
دادن سهام خود را در بازار متحمل شوند. مدیران به ابزار و داده نیاز 
دارند تا بتوانند اطالعات مورد نیازشان را به بهترین شکل ممکن تهیه 
کنند. سیستم مدیریت اطالعات همانند کاتالیزور عمل می کند. با داده ها 
و اطالعات سرعت تصمیمات را باال می رود و گردش کار بر اساس این 

تصمیمات سریع تر انجام می شوند.

نقش و مشارکت سیستم اطالعات
 در مدیریت منابع اطالعاتی فوالد خوزستان
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با توجه به کاهش 50 درصدی تعهدات گروه خودروسازی سایپا،   
عرضه مناسب خودرو در بازار و حذف واسطه ها از فرآیند عرضه 
آینده پیش فروش  برنامه  از  قرار شد  خودروهای مجموعه سایپا، 
محصوالت، برخی از محدودیت های ثبت نام برای فروش تعدادی از 

محصوالت سایپا حذف شود.
به گزارش رصد بین الملل ، مجید باقری؛ قائم مقام مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش در حاشیه 
مراسم قرعه کشی طرح فروش فوق العاده 5 محصول سایپا، گفت: با 
استمرار برگزاری طرح های فروش فوق العاده و پیش فروش خودرو، 
بازار فروش برخی از محصوالت سایپا به آرامش و ثبات رسیده است.

بازار و حذف رفتارهای  ادامه داد: در راستای استمرار آرامش  وی 
سودجویانه، در پیش فروش آینده که به زودی بخشنامه آن اعالم 
خواهد شد، برخی از محدودیت های ثبت نام کاهش پیدا خواهد 
کرد که از جمله آن می توان به حذف الزام در رهن بودن یکساله سند 
خودروها و حذف ممنوعیت ثبت نام و صدور فاکتور نزد مجموعه های 

سایپا و ایران خودرو در ۴8 ماهه گذشته، اشاره کرد.

باقری خاطرنشان کرد: با حذف برخی از محدودیت هایی که در 
گذشته و با دستور کمیته خودرو وزارت صمت به منظور کنترل 
التهابات کاذب بازار خودرو اعمال شده بود، تعداد بیشتری از مردم 
عزیزمان امکان ثبت نام و خرید خودرو از کارخانه را خواهند داشت 
و این امر کمک خواهد کرد که قیمت خودرو در بازار به صورت 
مدیرعامل گروه خودروسازی  نکند.قائم مقام  پیدا  افزایش  هیجانی 
سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش درباره تعهدات سایپا 
و اینکه روند تحویل خودروها به مشتریان چگونه است، اظهارداشت: 
گروه خودروسازی سایپا در اوایل سال ۹8 حدود 5۲0 هزار دستگاه 
خودرو تعهد داشت که با همت مدیریت ارشد گروه، تالش کارگران 
خط تولید، شبکه تامین و سایر بخش های مرتبط موفق شدیم تولید 
خودرو را به گونه ای ساماندهی کنیم که کل تعهدات سایپا 50 درصد 
کاهش یافته و به حدود ۲60 هزار دستگاه خودرو برسد.وی  افزود: 
در این میان تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان هم کاهش قابل 
توجهی داشته است و مجموعه سایپا در تالش است تا تاخیر در 

تحویل خودروها را به حداقل برساند.

قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش اعالم کرد:

کاهش 50 درصدی تعهدات گروه سایپا 
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 شرکت ایران خودرو کرمانشاه و هفت واحد صنعتی دیگر 
این استان در تعدادی از روستاهای کم برخوردار با مشارکت 
مردم محلی، راه های چگونگی انجام فعالیت های اقتصادی 

و اشتغال زایی را آموزش می دهند.
به گزارش  رصد بین الملل  براساس تفاهم نامه های منعقد 
مسوولیت  ایفای  راستای  در  کرمانشاه  خودرو  ایران  شده، 
روستاهای  در  محلی  مردم  آموزش  خود،  اجتماعی  های 
کم برخوردار این استان را در زمینه فعالیت های اقتصادی 

برعهده خواهد داشت. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان 
یک  در سفر  ایران  های صنعتی  و شهرک  صنایع کوچک 
روزه خود به استان کرمانشاه و در آیین امضای تفاهم نامه 
های واحدهای صنعتی با موضوع مسوولیت های اجتماعی، 
توجه به مناطق محروم و توسعه شهرک های صنعتی در 

مناطق کم برخوردار را از اولویت های شرکت شهرک های 
های  مسوولیت  احیای  کرد:  تصریح  و  دانست  صنعتی 
اجتماعی را با مثلث توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
استان  امروز در 13  به  تا  ایم که  قرار داده  در دستور کار 

کشور اجرایی شده است.
علی رسولیان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در برخی از 
روستاها باعث شده تا نرخ بیکاری آنها از ۲۷درصد به کمتر 

از 6 درصد کاهش پیدا کند.
مدیرعامل شرکت ایران خودرو کرمانشاه نیز در آیین امضای 
تفاهم نامه ها، با توجه به نرخ باالی بیکاری در استان، اجرای 
طرح  و  محروم  مناطق  در  اجتماعی  های  مسوولیت  طرح 
های مشابه را ضرورتی دانست که در صورت اجرا می تواند 

چهره فقر و بیکاری را از این مناطق بزداید.

مشارکت ایران خودرو کرمانشاه
 در توانمندسازی مناطق محروم
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مرکز  نوپا  تیم های  و  استارت آپ ها  از  حمایت  به منظور   
نوآوری همراه اول راه اندازی شد.

به گزارش  رصد  بین الملل، مرکز تحقیق و توسعه همراه 
صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  همکاری  با   اول 
حمایت  و  نوآوری  توسعه،  تحقیق،  مأموریت  با  و  شریف 
فناوری  و  ارتباطات  حوزه  در  بومی  و  نوین  فناوریهای  از 
 )MCI R&D LAB( اطالعات، مرکز نوآوری همراه اول

را راه اندازی کرد.
و  فنی  استقالل  و  خودکفایی  هدف  با  مرکز  این 
زیست  فناورانه  های  نیازمندی  محور  حول  تخصصی 
و   ها  دانشگاه  ظرفیت  از  مندی  بهره  و  کشور   ICT بوم 
شده راه اندازی  کشور  سراسر  دانش بنیان  های   شرکت 

 است.
نظر  زیر  اول  همراه  نوآوری  بازوی  عنوان  به  مرکز  این 
مشترک  پروژه های  تعریف  با  توسعه  و  تحقیق  مرکز 
و  علمی  هیات  اعضای  ظرفیت  از  مندی  بهره  با 
توسعه  برای  الزم  زیرساخت های  نخبه  دانشجویان 
خدمات  و  پایه ای  خدمات  قبیل  از  را  نوآوری  اکوسیستم 
ارائه  ICT حوزه  های  نیازمندی  محور  حول   تخصصی 

 می  دهد.
نوپا  از استارت آپ ها و تیم های  این مرکز حمایت  رویکرد 
در محور اصلی فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای 
رایانه ای و خدمات تجاری سازی و شتابدهی اعالم شده 

است.

راه اندازی مرکز نوآوری همراه اول
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همزمان با روزهای پایانی بهار و شروع فصل تابستان، ایرانسل 
بستۀ ویژۀ اینترنت و مکالمۀ تخفیفی را برای مشترکان دائمی 

و اعتباری در نظر گرفته است.
به گزارش رصد بین الملل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال 
ایران، بستۀ استقبال تابستانه، شامل 3 گیابایت اینترنت و 3 
ساعت مکالمۀ ایرانسلی، برای تمام مشترکان دائمی و اعتباری 

در نظر گرفته است.
بستۀ استقبال تابستانه، از زمان فعال سازی، به مدت 3 روز 
دارای اعتبار است و از ۲۲ خرداد تا 1 تیر 1۴00، با قیمت 

تمام  اختیار  در  فعال سازی  برای  تومان،  هزار   10 تخفیفی 
مشترکان دائمی و اعتباری قرار دارد.

مشترکان ایرانسل می توانند از طریق اپلیکیشن ایرانسل من و 
یا شماره گیری کد دستوری #5*، این بسته را فعال کرده و به 

مدت سه روز از آن استفاده کنند. 
امکان  زمانی،  بازۀ  این  در  تابستانه  استقبال  بستۀ  همچنین 
مشترک  هر  و  دارد  را  مشترکان  از سوی  مجدد  فعال سازی 
بهره مند آن  از  یک بار  از  بیش  تمایل،  صورت  در   می تواند 

 شود.

ایرانسل با بستۀ ویژۀ اینترنت و مکالمه
 به استقبال تابستان می رود
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گرامیداشت هفته بین المللی سالمت مردان در کیش
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش با اشاره به فرارسیدن هفته بین 
المللی سالمت مردان، شرایط همه گیری کووید 1۹ را فرصت 

مناسبی برای توجه بیشتر به سالمتی مردان عنوان کرد.
به گزارش  رصد بین الملل، دکتر محمد رضا رضانیا رئیس مرکز 
توسعه سالمت کیش در این خصوص گفت: امسال با توجه به 
شدت شیوع ویروس کرونا در دنیا و میزان ابتال و مرگ و میر 
بیشتر مردان نسبت به زنان، این هفته را با تاکید بر سالمت مردان 

در برابر کووید 1۹ گرامی میداریم.
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش هفته بین المللی سالمت مردان 
را فرصتی مناسب برای اطالع رسانی ، تالش برای افزایش آگاهی 
مردان به موضوع سالمتی و تشویق آنان به مشارکت درتوسعه 
برنامه های بهداشتی پایه، ترغیب به رعایت شیوه زندگی سالم و 

انجام مراقبت های به موقع در بیماری های زمینه ای برشمرد.
رضانیا تصریح کرد: از آنجا که سطح حضور مردان و اشتغال آنها 
در جامعه در مقایسه با زنان بیشتر است، با این وجود کمتربه 
سالمت خود اهمیت می دهند، همچنین حضور مردان در بخش 
مشاغل پرخطر به لحاظ احتمال ابتالء به کرونا از جمله حوزه 
مدیریت پسماند، حمل و نقل عمومی، آرامستان ها و یا فرودگاه ها 
بیشتر از زنان بوده و به همین دلیل به میزان باالتری در معرض 
ابتال به ویروس کرونا هستند.وی افزود: ازسویی نیز باور های اشتباه 
فرهنگی مبنی بر برتر بودن و قوی تر بودن مردان نسبت به زنان و 

در نتیجه مغفول ماندن تمرکز بر سالمت موجب شده که مردان 
کمتر به سالمت خود اهمیت دهند و در مقایسه با زنان کمتر 
دست ها،  مکرر  مانند شستشوی  شده  تعریف  بهداشتی  اصول 
استفاده از ماسک و دستکش را رعایت کنند.دکتر رضانیا در بخش 
دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه بیشترین علت مرگ و میر افراد 
مبتال به کرونا داشتن بیماری های زمینه ای است گفت: در این 
میان مردانی که دارای تغذیه ناسالم، عدم تحرک و چاقی هستند، 
بیشتر در معرض ابتالء به کرونا خواهند بود.رئیس مرکز توسعه 
سالمت کیش مشغله کاری، برنامه غذایی ناسالم ،تحرک ناکافی، 
اضافه وزن و مصرف دخانیات را از دیگر عوامل تأثیرگذار برای 

ابتالی بیشتر مردان به ویروس کرونا در مقایسه با زنان برشمرد.
رضانیا با تاکید بر اینکه مصرف دخانیات در مردان از جمله سیگار 
و قلیان بیشتر از زنان است گفت: ویروس کرونا ارگان های مختلف 
بدن انسان را درگیر می کند و بیشترین تأثیرگذاری آن بر ریه 
است که در افراد سیگاری و یا مصرف کنندگان قلیان موجب 
پایین آمدن سطح اکسیژن و کاهش سالمت ریه می شود و در 
صورت ابتالء به کرونا ، فرد دچارعفونت ریه، تشدید آن و گاهی 
منجر به مرگ می شود.وی در پایان بیان داشت: تالش می کنیم 
در هفته بین المللی سالمت مردان، عواملی که در افزایش احتمال 
ابتالی آنها به کرونا تأثیرگذار است را معرفی و از برخی مسائل غیر 

قابل جبران تا حدی جلوگیری کنیم.
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منطقه آزاد انزلی کانون گردشگری دریایی در شمال کشور با رعایت 
شاخص های بهداشتی دوران کرونا است.

به گزارش رصد بین الملل، همه ساله با نزدیک شدن به فصل تابستان 
منطقه آزاد انزلی میزبان گردشگران مختلف داخلی و خارجی بوده و 
سازمان منطقه آزاد انزلی با توسعه زیرساخت ها و انجام برنامه ریزی های 
مدون توانسته ظرفیت گردشگری جدیدی را تحت عنوان گردشگری 
دریامحور به مسافران و گردشگرانی که این منطقه را به عنوان مقصد 
سفر خود انتخاب کردند ارائه دهد.یکی از بزرگترین ظرفیت ها ایجاد 
شده در بخش گردشگری دریا محور آغاز سفرهای دریایی کوتاه مدت 
در محدوده منطقه آزاد انزلی بوده که در این بخش با جذب سرمایه 
گذار و استقرار دو اتوبوس دریایی با ظرفیت ۲5 و 15 نفر همه روزه به 
گردشگران و عالقه مندان خدمات ارائه می شود و با توجه به استقبال 
گردشگران از این ظرفیت جدید ، سازمان منطقه آزاد انزلی در تالش 
است با انجام رایزنی های الزم با سایر دستگاه های اجرایی یک اتوبوس 
دریایی با ظرفیت 60 نفر را در منظرگاه ساحلی این منطقه مستقر و 
سفر های میان مدت به سمت بندر انزلی و سایر شهرهای ساحلی استان 
را آغاز کند.مجموعه مارینا کاسپین به عنوان بزرگترین مرکز فروش و 
نگهداری انواع شناور های روز دنیا و ارائه خدمات آموزشی در زمینه ورزش 
های آبی در شمال کشور در رشته های تخصصی پدل بورد، پاراسیل، 
پدال برد، شاتل، کایاک، بادبانی،ویند سرف و گشت دریایی از دیگر مراکز 
بزرگ و استاندارد گردشگری دریا محور در منطقه آزاد انزلی بوده و کلوپ 
تفریحات دریایی مارینا کاسپین با امکانت کامالً بروز و تجهیزات ورزشهای 
 دریایی از بهترین برندهای جهان خدمات متفاوتی را به عالقه مندان ارائه

 می دهد.
کنارپرسنل،کاپیتان  در  اختصاصی  های  و کمد  رختکن، دوش  وجود 

تمام  در  مجموعه  این  ای  حرفه  و  مجرب  مربیان  و   ها 
رشته های ورزشها و تفریحات دریایی همچنین مجهز بودن به بهترین 
تجهیزات تفریحات دریایی و شناور های تفریحی سبب شده تا مارینا 
کاسپین بزرگترین کلوپ تفریحات دریایی شمال کشور باشد که خدماتی 
با کیفیت و متفاوت از سایر مجموعه ها به گردشگران و عالقه مندان ارائه 
می کند.مرکز تفریحات دریایی منطقه آزاد انزلی به عنوان مجهزترین و 
مناسب ترین مرکز تفریحات دریایی شمال کشور در قالب دو طرح آقایان و 
بانوان در فضایی به مساحت 5.5 هکتار پهنه خشکی و دریایی ساخته شده 
که باال بردن ضریب ایمنی گردشگران در بهره گیری از مواهب طبیعی 
دریای خزر، توسعه ورزش های آبی-ساحلی در محدوده منطقه، و معرفی 
الگویی مناسب از طرح های ساحلی -گردشگری در مناطق ساحلی شمال 
کشور از جمله دالیل ایجاد آن است.این مرکز با دارا بودن امکاناتی از قبیل 
کافی شاپ،سالن ماساژ،چترهای سایه بان با پوشش سقف کاهی،صندلی 
اتاق های  با کمدهای دارای قفل هوشمند،  های آفتاب گیر، رختکن 
تعویض لباس،دوش صحرایی،کفپوش چوب بالست،فضای سبز زیبا،زمین 
والیبال، میز پینگ پنگ، فوتبال دستی، از آغاز تیر ماه سال جاری آماده 

پذیرایی از مسافران و گردشگران منطقه می باشد.
فعالیت دو تعاونی مجاز قایقرانی با 50 قایق مسافربری و 18 جت اسکی 
در کنار سایر تفریحات آبی از جمله شاتل و پاراسل از دیگر جاذبه های 
گردشگری در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی به شمار می آید.

الزم بذکر است رعایت شیوه نامه های بهداشتی، استقرار تیم های نجات 
غریق،هالل احمر،همیار پلیس و اورژانس در این مراکز تفریحی به منظور 
حفظ امنیت و رفاه حال گردشگران از دیگر اقدامات سازمان منطقه آزاد 
انزلی بوده تا لذت سفری ایمن همراه با خاطره سازی در سرزمین سیاحت 

و تجارت را برای گردشگران دو چندان کند.

با رعایت شاخص های بهداشتی دوران کرونا

منطقه آزاد انزلی کانون گردشگری دریایی
 در شمال کشور
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