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کرونا با گذشت ۹ ماه از شیوع در کشورمان 
همچنــان با اقتدار در حال یکه تازی اســت و 
زندگی انسان ها را دستخوش تغییر کرده است. 
هنوز هم مشخص نیســت که این موجود ذره 
بینی چه زمان کامال دســت از ســر انسان ها 
برمــی دارد و زمین را ترک می کنــد تا بتوان 
با خیــال راحت به عادت هــای خوب قدیمی 
بازگشت؛ عادت هایی مثل لذت تماشای دست 
جمعی یک فیلم در سینما، تماشای یک اجرای 
کنسرت یا تئاتر در یک تاالر و رفتن بی دغدغه 

به یک نمایشگاه هنری.
به گزارش ایسنا، از بهمن ماه سال گذشته 
که شیوع ویروس کرونا در کشور اعالم رسمی 
شــد، تقریبا کلیه فعالیت های جمعی از جمله 
رویدادهای فرهنگی و هنری به تناوب تعطیل 
شــدند. در اوایل هنــوز امیدی بــرای پایان 

زودهنگام کابوس کرونا وجود داشت ولی رفته 
رفته این امید از بین رفت تا بشــر به مرور به 
وضعیت پیش آمده عــادت کند و به اجبار به 

شرایط جدیدش تن دهد.
تعطیلی کنســرت ها و کالس های آموزشی 
در مــدت ۹ ماه، اهالی موســیقی را به یکی از 
آسیب پذیرترین اقشار جامعه در ایام کرونا بدل 
و مســیرهای اصلی کســب درآمد این افراد را 

مسدود کرد.
در بــدو امر برگزاری کنســرت های آنالین 
رایگان، کالس های آموزشی مجازی و اجرا در 
پشــت بام ها و یا در کنار پنجره خانه ها راهی 
برای شکستن این ســکوت موسیقایی بود اما 
بــا پایان موج اول کرونا تا حــد زیادی از وجه 
احساســی این فعالیت های خودجوش کاسته 
شد و به مرور برخی از اجراهای آنالین به سمت 

پولی شــدن رفتند. همچنین در بستر اجرای 
فرم آنالین موســیقی، وجه دیگری نمایان شد 
که امکان جوالن اسپانسرها را فراهم می کرد و 
در حقیقت با نگاه ابزاری به هنر، منافع اقشــار 
خاصی را فراهم می ســاخت. اجرای موسیقی 
آنالین در شب اعیاد فطر که توسط یک گروه 
حرفه ای و به واســطه اسپانســر شدن یکی از 
شرکت های بزرگ تجاری از آن صورت گرفت، 

نمونه بارز این اتفاق بود.
البته در این میــان نهادهایی مانند وزارت 
ارشــاد یا شهرداری هم بودند که تالش کردند 
با برگزاری رایگان این کنســرت ها و پرداخت 
دستمزد به هنرمندان به گونه ای تعداد بیشتری 
از افراد جامعه را از فضای موسیقی بهره مند و 
اجراهای موسیقی کالسیک ایرانی، کالسیک و 

نواحی را هم وارد گود کنند.
در البه الی این اتفاقات و در شــرایطی که 
وضعیت شیوع کرونا در کشور روند نسبتا بهتری 
را طی می کرد،  بحث بازگشت کنسرت ها هم 
مطرح شــد. قرار بود کنسرت ها از عید سعید 
فطر، از ســر گرفته شــوند ولی این تاریخ به 
یکــم تیر موکول شــد؛ هرچنــد پیش بینی 
گران شــدن قیمت بلیط ها بســیاری را نگران 
کــرده بود اما مدیرکل دفتر موســیقی در این 
خصوص اطمینان خاطــر داده بود که »توافق 
شده ســالن ها برای اجاره بهای خود نسبت به 
سال گذشته تا ۵۰ درصد تخفیف قائل شوند و 

هیچ گونه افزایش قیمت بلیط نداشته باشند تا 
مردم در شرایطی که هم بیماری کرونا هست 
و هم در مضیقه اقتصادی هستند، برای حضور 

در کنسرت انگیزه داشته باشند.«
با ایــن حال وقتی نام چهــار خواننده وارد 
سایت بلیط فروشی شد، قیمت بلیط هر اجرا از 
۷۰ هزار تومان آغاز و تا سقف ۲۶۵ هزار تومان 

ادامه داشت!
ســاعاتی بعد مدیر یکی از سایتهای بلیط 
فروشــی این اتفاق را ســوءتفاهمی از سمت 
تهیه کنندگان موســیقی خواند؛ چراکه وزارت 
ارشاد اجازه افزایش قیمت بلیط ها را برای بعد 
از ایام محرم و صفر صــادر کرده بود ولی این 

اقدام پیش از موعد بود.
و اینگونه بود که در حالی که تا اواسط ظهر 
روز ۹ تیر ماه امکان خرید بلیط دو کنســرت 
وجود داشــت، کنســرت یک خواننده به طور 
کلی از صفحه ســایت بلیط فروشــی برداشته 
شد و اجرای دیگر نیز به لیست رویدادهای »به 

زودی« پیوست.
مدیــر کل دفتر موســیقی در توضیح این 
کنســلی ها گفته بود: با فرا رسیدن تیر و آغاز 
موج دیگری از کرونــا و ایجاد محدودیت های 
هفتگی برای فعالیت های جمعی از سوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، شرکت های برگزار کننده 
کنســرت ها این نگرانی را داشتند که سالن ها 
با وجود تبلیغات گســترده شهری، تا ظرفیت 

۵۰ درصــد نیز پر نشــود و از لحاظ اقتصادی 
ضرر کنند. در همین راستا نامه هایی مبنی بر 
کنســلی اجراهای صحنه ای به دفتر موسیقی 

واصل شد.«
با منتفی شــدن دوباره اجرای کنسرت ها، 
اجراهای آنالینــی از کیهان کلهر، وحید تاج و 
سیروان خسروی را شــاهد بودیم و همچنین 
اولیــن دوره کنســرت های آنالین موســیقی 
دستگاهی و موســیقی نواحی ایران در مرداد 
ماه برگزار شدند. با رسیدن ایام عزاداری محرم 
و صفر هم موســیقی نمایــش »علمدار« تنها 

رویدادی بود که در این حوزه شکل گرفت.
اکنون با پایان ماه های عــزاداری، بار دیگر 
عالمت سوال هایی درباره برگزار شدن یا نشدن 
کنســرت ها در ذهن هنرمندان و عالقه مندان 
موسیقی ایجاد شــده است که البته موج سوم 
شــیوع کرونا در کشــور و تمدید محدودیتها، 
فرضیــه برگزاری را تا حدودی منتفی می کند. 
با این حال یکی از ســایت های بلیط فروشــی 
به تازگــی از برگزاری دو کنســرت خبر داده 
اســت که در فضای باز و در شهر کیش برگزار 
می شوند! اتفاقی که اگر تهدیدی برای سالمت 
حاضران هم نباشد، برای اغلب شهرهای کشور 
از جمله پایتخت به لحاظ وضعیت آب و هوایی 
غیر ممکن اســت و البتــه از همین حاال این 
پرســش را به طور جد ایجاد می کند که اصال 

کسی از این کنسرت ها استقبال خواهد کرد؟

سریال های در حال پخش تلویزیون روزهای پایانی پخش 
خود را طی می کنند تا به تدریج جای خود را به سریال های 

جدید با موضوع طنز و امنیتی جاسوسی بدهند.
به گــزارش ایســنا، »ایلــدا«، »بوم و بانــو« و »نجال« 
ســریال های مناسبتی هســتند که این روزها قسمت های 

پایانی آن ها از تلویزیون در حال پخش است.
»خانه امن« ســریالی اســت که پس از پایان »ایلدا« از 
اوایل آبان به آنتن شبکه یک می رسد.مجموعه »خانه امن« 
روایتی از یک پرونده جاسوسی ـ امنیتی است که الیه هایی 

از عملیات پیچیده مقابله با گروهک تروریســتی داعش را 
روایت می کند.

»خانه امن« به نویســندگی حســین تراب نــژاد، تهیه 
کننده گــی ابوالفضل صفری و  به کارگردانی احمد معظمی 

ساخته شده است.
این ســریال در ۵۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای محصول سیما 
فیلم است. حمیدرضا پگاه، پرویز فالحی پور، امین زندگانی، 
ســیما تیرانداز، سامان صفاری، شــهروز ابراهیمی، علیرضا 
رئیسی، قربان نجفی، حمیدرضا عطایی، کاوه آفاق، سپیده 

خداوردی و سوگول طهماسبی از بازیگران اصلی این سریال 
هســتند که به زودی از شبکه یک سیما روی آنتن خواهد 
رفت. شبکه یک همچنین پخش سریال  طنز »نون خ ۱« را 
از آغاز کرده و پــس از آن »نون خ ۲« و »زیرخاکی« را در 

کنداکتور پخش دارد.
همچنین ســریال کمدی »صفر بیست و یک« ساخته 
مشــترک ســیامک انصاری و جــواد رضویان کــه تصویر 
برداری اش چند روز پیش به پایان رســید، قرار است جای 

سریال »نجال« را روی آنتن بگیرد.

در شرایطی که مدتی است تلویزیون سریال طنز درخور 
توجهی را به مخاطبانش ارائه نداده اســت، وجود دو چهره 
قدیمی کمدی ـ جواد رضویان و سیامک انصاری ـ توجه ها 

را به این سریال طنز جلب خواهد کرد.
در کنــار جواد رضویان و ســیامک انصاری، ســیاوش 
طهمورث، علی استادی، امیرحسین رستمی، رویا میرعلمی 
و نگار عابدی دیگر بازیگران ســریال »صفربیســت و یک« 
هستند که قرار اســت پنجم آبان ماه اولین قسمت را روانه 

آنتن شبکه سه کند.

کرونا با اهالی موسیقی دست به یقه شده است!

دورخیز سریال های کمدی و جاسوسی برای آنتن 

دلمشغولی های این روزهای شهاب حسینی
نگاهی به خبرهای منتشــر شده  از 
شهاب حسینی در چند وقت اخیر نشان 
از کمرنگ شدن حضورش در بازیگری 
دارد. او انــگار دغدغه هــای دیگری را 
در عالــم هنر پی می گیــرد و به دنبال 

»هنرمند« شدن است.
به گزارش ایســنا، شــاید تغییر در 
مســیر بازیگری شهاب حســینی را - 
که دو، سه ســالی است خیلی جدی تر 
شــده - باید در اوایل دهه ۹۰ ُجســت 
که پس از چند ســال اولین فیلم سینمایی خود را با نام »ساکن طبقه وسط« 

کارگردانی کرد.
حسینی بعد از کســب جایزه های مختلف در جشنواره فجر و جشن خانه 
ســینما برای فیلم هایی همچون »محیا«، »درباره الی« و »سوپر استار« و نیز 
جایزه جشــنواره کن برای بازی در فیلم »فروشنده«و همچنین بعد از تجربه 
کارگردانی، از حدود پنج ســال قبل وارد عرصه تهیه کنندگی شد و حاال این 
کاری اســت که خیلی جدی تر آن را دنبال می کند، تا آنجا که یک شــرکت 

فیلمسازی در ایران و خارج از کشور هم تاسیس کرده است.
او مدتی قبل برای کارگردانی و اجرای برنامه ای با نام »همرفیق« از سازمان 
ســینمایی مجوز گرفت و این روزها مشغول ضبط آن هست تا برای پخش در 

آبان ماه از پلتفرم نماوا آماده باشد.
حسینی در جشنواره فیلم کودک و نوجوان که از یکشنبه، ۲۷ مهرماهْ آغاز 
شده و به صورت آنالین برگزار می شود، فیلمی را به کارگردانی پوریا حیدری 
اوره بــا نام »بعد از اتفــاق« دارد که در بخش اصلی جشــنواره با فیلم هایی 
همچون »خورشــید« مجید مجیدی رقابت می کند و اگر جشــنواره به اجبار 
آنالین نمی شــد حضور این چهره ها در اصفهان می توانست فضای متفاوتی را 

برای عالقه مندان به جشنواره رقم بزند.
او اخیرا برای ســاخت فیلم سینمایی »ســومین روز جهان« به کارگردانی 
محمدمهدی رســولی نیز از سازمان ســینمایی مجوز گرفته است. همچنین 
فیلم  »آن شــب« به کارگردانی کورش آهاری و تهیه کنندگی محمد درمنش 
و »شــین« به کارگردانی میثم کزازی را که در آن ها بازی کرده آماده نمایش 
دارد اما زمان دقیق اکران آن ها بویژه »شــین« مشــخص نیست و فعال فقط 

خبرهای جشنواره ای و اکران خارجی »آن شب« بیشتر منتشر شده است.
»خورشــید نیمه شــب« و »نرگس« دیگر فیلم هایی هستند که حسینی 
در چند سال گذشــته تهیه  کرده، اما خبرهای موثق چندانی از آن ها منتشر 

نشده است.  
او کــه تاکنون در بیش از ۵۰ فیلم ســینمایی حضور داشــته و نقش های 
مختلفی را ایفا کرده است، به نظر می رسد بازیگری دیگر خیلی برایش جدی 
نباشــد همان طور که از ۱۰ سال پیش نبود، مگر نقشی خاص مثل »شمس 

تبریزی« در »مست عشق« حسن فتحی.
حســینی حدود یک دهه قبل وقتی اعالم کرده بود می خواهد برای مدتی 
از بازیگری دوری کند تا در یک وقفه به رفت وروب بایگانی مغزش بپردازد، از 
سینمایی گفته بود که دیگر اقناعش نمی کرد چرا که با همه کمبودها، فقط از 
بازیگر انتظار معجزه وجود داشت و از آن سو جامعه سینمایی هم به عملکرد 
خــودش نگاه نمی کرد که ببیند به عنوان جامعه فرهنگی که قرار اســت ایده 

بدهد و فکرهای خوب داشته باشد، کجای کار است.
او کــه چند ســال قبــل در گفت وگویی با ایســنا هم تاکید داشــت که 
دوســت ندارد حرفه ای که در آن مشــغول اســت شغلش باشــد، در جایی 
دیگر هم گفته بود:  »هنر تا به تالیف نرســد پیشــه آدم اســت. من تا وقتی 
که به تالیف در کار خود نرســم هنرپیشــه ام، بعد از رســیدن به تالیف است 
که هنرمند می شوم یعنی کســی که صاحب نظر و صاحب فکر است. اما دیگر 
 با بازیگری اقناع نمی شــوم، یا باید رها کنم و بروم ســراغ موســیقی، یا بروم

 پشت دوربین.«
و حاال او این روزها پشــت دوربین را بیش از گذشــته تجربه می کند و در 
عیــن حال حضور و فعالیت در خارج از کشــور فرصت های تــازه ای را برای 
بازیگری اش فراهم کرده است؛ مثل بازی در فیلم »غالم« به کارگردانی میترا 
تبریزیان به عنوان محصولی مشترک از ایران و انگلستان یا فیلم »اولین برف« 
ســاخته حامی رمضان به تهیه کنندگی یک کمپانــی فنالندی که به تازگی 
اولین نمایش خود را در جشنواره هلسینکی پشت سر گذاشته است.او شاید از 

این پس سودای بازی در فیلم های خارجی را بیشتر در سر دارد.

هادی کاظمی مافیایی شد
با آغاز انتخاب بازیگر برای »شــبهای مافیا« کــه با حضور مردان هنرمند 
ساخته می شود، پس از سیدجواد هاشمی،  هادی کاظمی به این بازی پیوست.

به گزارش ایســنا، نســرین مقانلو، فریبا نادری، بهاره رهنما، مریم مومن، 
نسیم ادبی، خاطره حاتمی، سمیرا حسن پور، سیما تیرانداز، سارا خوئینی ها، 
آزیتا ترکاشوند و روشنک گرامی ۱۲ شرکت کننده زن این بازسازی یک بازی 

واقعی با حضور هنرمندان زن هستند.
در »شــبهای مافیا« در هر فصــل محمدرضا علیمردانی بــه عنوان لیدر 
بــازی، به همراه ۱۲ نفر از هنرمندان بازی را کامال رئال و بدون دخالت گروه 

کارگردانی انجام می دهند.
چهره های زن این مجموعه انتخاب شده اند و انتخاب بازیگر دو گروه مردان 
هنرمند نیز آغاز شــده اســت. سیدجواد هاشــمی و هادی کاظمی تاکنون به 

»شبهای مافیا« با حضور بازیگران مرد پیوسته اند.

اخبار کوتاه

محمــود فرشــچیان خطــاب بــه مســئوالن میراث 
فرهنگی کشــور گفت: »به هیج عنــوان اجازه ندهید که 
با بلندمرتبه ســازی و )ســاخت( ســاختمان های بی رویه 
در اطراف چهارباغ یا در راســته زاینده رود زیاِن غیرقابل 

جبرانی به اصالت شهر اصفهان وارد آید.«
به گزارش ایســنا، به دنبال با اجرایی شــدِن ســاخِت 
هتلی با ارتفاع ۲۲ متــر در حریم محور فرهنگی تاریخی 
چهارباغ عباسی، فعاالن میراث فرهنگی نامه های مختلفی 
را به متولیان میراث فرهنگی کشــور نوشــته و نسبت به 
وضعیــت آینده این محور فرهنگی تاریخی در نصف جهان 
هشدار دادند و درخواست کردند تا دست کم این طرح در 

شورایعالی معماری و شهرسازی رد شود.
محمودفرشــچیان، نقــاش و نگارگر سرشــناس زاده 
اصفهان، نیز عالوه بر امضای این درخواست، در نامه ای که 
با دســت خِط خود منتشر کرده، نوشته است: »امید است 
اولیاء محترم و مخصوصا مسئولین وطن دوست و عالقه مند 
به شهر زیبای اصفهان اقدام یا مجوزی صادر نفرمایند و به 
هیج عنوان اجازه ندهند که با بلندمرتبه سازی و )ساخت( 
ســاختمان های بی رویه در اطراف چهارباغ یا در راســته 
زاینده رود، زیاِن غیرقابل جبرانی به اصالت شــهر اصفهان 
وارد آیــد. اینجانب به نوبه خود به اعتراضیه ای که در این 

خصوص تقدیم شده موافقم. محمود فرشچیان«
همچنیــن در بخش هایی از نامه جمعی یادشــده که 
فرشــچیان نیز آن را امضا کرده خطاب بــه رئیس، دبیر 
و اعضای شــورای عالی معماری و شهرســازی کشــور و 
همچنین دادســتان کل کشــور، وزیر میراث فرهنگی و 
اعضای مجلس شورای اســالمی تاکید شده است: »هنوز 
ســوگواری به خاطــر تخریب الیه ها و خاطــرات تاریخی 
چهاربــاغ تمام نشــده، هنــوز زخم هــای کاری بر پیکر 

محــالت تاریخی نقش جهان و دردشــت و جوباره و جلفا 
وارد می شود و همچنان قلعه کوهستانی شاهدژ زیر فشار 
تاسیســات تله کابین مانده و پهنه تاریخی- طبیعی ناژوان 
زیر بار ســاخت و ســاز لجام گســیخته از بین می رود که 
اخیرا با مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی، سازه ای به بلندای حدود ۲۰ متر در حریم چهارباغ 
عباســی نیز به ســتیز با منظر و ماهیت کهن اصفهان قد 
برافراشــته است )حد مجاز ارتفاع ۸ متر در حریم تاریخی 
اصفهان به انضمام نقشه مربوط، در دهه ۷۰ تدوین و اعالم 

شده و الزم االجراست(.
اهمیت توسعه پایدار و کارآفرینی در صنعت گردشگری 
بر کسی پوشــیده نیســت و هیچ منافاتی با مصالح ملی 
ندارد، لیکن نابودی دارایی های فرهنگی به بهانه توســعه 

و ســرمایه گذاری و هتل ســازی بدون مبنای خردمندانه 
و قانون مدارانه، بســان قربانی شدن گنجینه های ماندگار 
به پای ســوداگری و تنگ نظری زودگــذر خواهد بود، که 
نمونه هایش، برج بی قواره جهان نما و پاساژ بی هویت شرقی 
چهارباغ به عنوان دو طرح شکست خورده و عبرت آموزند؛ 
اما در عین حال یک کاروانسرای نیمه مخروبه در نزدیکی 
همین چهارباغ، با تدبیر و دلســوزی احیا شد و امروز یکی 
از مشهورترین و مجلل ترین هتل های قدیمی جهان است.

اکنون که برخی مسئوالن اســتان، دلسوزی و اهتمام 
نســبت به حفظ حریــم تاریخی را ندارنــد و پرونده این 
بلندمرتبه سازی به شورایعالی معماری و شهرسازی کشور 
رسیده اســت، امضاکنندگان این نامه درخواست دارند تا 
شــورایعالی همسو با قانون شکنی و اصفهان ستیزی نباشد 

و ســرپوش گذار ناکارآمدی و اشتباه برخی تصمیم گیران 
نشــود و مصالح اصفهــان و ایران و نظر کارشناســان و 

دلسوزان را مبنای تصمیم خود قرار دهد.
بی شک این میزان بارگذاری در جوار آن معبر کم عرض 
)کوچــه ارفعــی(، کل منطقه را با خطر تراکم فروشــی و 
بلندمرتبه سازی های  بعدی و پایمال کردن هر چه بیشتر 
»حق بر شهر« مواجه می کند و مسئولیت تصمیم نهایی، 
بــر عهده تمام اعضا و کارشناســان ارجمند آن شــورا و 
مسئولین قوه قضاییه و نمایندگان مردم در مجلس خواهد 

بود.«
از سوی دیگر همه مشکالت اصفهان امروزی فقط این 
بلندمرتبه ســازی ها برای ســاخت هتل در محور فرهنگی 
تاریخی چهارباغ عباسی نیست، بلکه گذرآقا نوراهلل نجفی 
هم راه مســیِر دیگری از تخریب هاســت که از دل بافت 
تاریخی اصهفان بیرون می آید که سرانجام با پیگیری های 
مســتمر پویش »نه بــه گذر آقا نجفــی« هر چند بخش 
زیادی از خانه های تاریخی در این مســیر تخریب شدند، 
اما در نهایت دبیر شــورای عالی معماری و شهرسازی یک 
هفته قبل با ارسال نامه ای به استاندار اصفهان از مخالفت 
این شــورا با هر نوع تخریب و تملک بنا برای احداث گذر 
موســوم به آقا نوراله نجفی در اصفهان خبر داد و در بند 
نخست آن تاکید کرد: » نظر به مخدوش شدن یکپارچگی 
و انسجام بافت فرهنگی تاریخی شهر اصفهان، بی توجهی 
به اثر جهانی میدان نقش جهان، عدم لزوم ایجاد پیاده راه با 
توجه به فاصله اندک با پیاده راه پیرامون میدان نقش جهان، 
اثرات تخریب بناها و رهاســازی فضاهای به وجود آمده بر 
کیفیت خدمات و زندگی ســاکنین و نارضایتی ایشان، با 
هرگونه تخریب و تملک بنا به منظور احداث یا امتداد گذر 

موجود مخالفت شد.«

بلند مرتبه سازی در چهارباغ، فعاالن میراث فرهنگی را نگران کرده است

اعتراض محمود فرشچیان به تخریب اصالت اصفهان

وبینار نخســتین رویداد از سلســه رویدادهــای S 3 یا 
 Smart Steel manufacturing Startup event
با هــدف تأمین نیازهای فناورانه شــرکت فوالد مبارکه در 
حوزه تحول دیجیتال و بررســی چالش های این شرکت در 
این عرصــه در محل پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 
با همکاری شــرکت فوالد مبارکه، دانشگاه تهران، صندوق 
نوآوری و شــکوفایی و شرکت ایریســا روز چهارشنبه ۲3 

مهرماه از ساعت ۹ تا ۱3 برگزار شد.
در جریــان برگزاری این وبینار، مدیرعامل فوالد مبارکه، 
مردادماه ســال ۱3۹۹ و رونمایــی از طرح تحول دیجیتال 
فوالد مبارکه را تولد دوباره این شــرکت دانســت و تصریح 
کرد: با برنامه ریزی های انجام شــده به یاری خداوند فوالد 
مبارکه تا سال ۱۴۰۴ به عنوان کارخانه هوشمند در جهان 

شناخته خواهد شد.
حمیدرضا عظیمیان خاطرنشان کرد: امروز نیازمند آنیم 
که در این راه ســخت و پرپیچ و خم، با کمک شرکت های 
دانش بنیان و دانشــگاه ها و... فــوالد مبارکه ای را در کالس 
هوشــمند ارائه دهیم. به همین منظــور قصد داریم با طی 
کردن این مسیر در ابتدا نوآورترین شرکت در عرصه فوالد 

و سپس به عنوان الگویی برای سایر صنایع مطرح شویم.
وی بــا اشــاره بــه نقــش شــرکت های دانش بنیــان 
و اســتارت آپ ها اظهــار داشــت: از جوانــان فعــال در 
شــرکت های اســتارت آپی، دانشــمندان و متخصصان در 
شــرکت های دانش بنیــان و پارک های علمــی و فناوری 
کشــور تقاضــا می کنیــم در ایــن راه ســخت کــه افقی 
 روشــن پیــِش روی صنعت کشــور قــرار می دهــد ما را

 یاری رسانند.
وی بــا تأکید بــر اینکه فــوالد مبارکــه توانایی تامین 
تجهیزات و منابع مالی الزم بــرای اجرای این پروژه بزرگ 
را دارد، خاطرنشــان کرد: در واقع فوالد مبارکه منابع ارزی 

و ریالی طرح را تامین خواهد کرد تا در زمان مناســب این 
طرح به اجرا برسد.

مدیرعامل فوالد مبارکه ورود بــه اجرای چنین طرحی 
را جســورانه خواند و ضمن قدردانــی از حضور و زحمات 
همه بنیادها و شــرکت های حاضر در طرح گفت: طبق این 
برنامــه، اگر بتوانیم در ابتدای ســال ۱۴۰۴ این طرح را به 
بهره برداری برســانیم، با بخش عمــده ای از مجموع ۴۰۰ 
شرکت اســتارت آپ و دانش بنیان که در این وبینار حضور 
دارند قرارداد خواهیم بست و این موفقیت را با ایشان جشن 

خواهیم گرفت.
مدیرعامل شرکت ایریسا:

فوالد مبارکه در راستای انقالب صنعتی
 نسل چهارم گام برداشته است

در همین راســتا، رســول ســرائیان، مدیرعامل شرکت 
ایریســا گفت: چالش های صنعت فــوالد در عرصه رقابت، 
هزینه، تنوع محصول و مســیری که مشــتریان ما داشتند، 
درنهایت باعث شــد فوالد مبارکه به سمت هوشمندسازی 

برود.
به گفته وی، طرح تحول دیجیتال توسط شرکت ایریسا 
طراحی و ۶ مرداد اجرایی شده و این شرکت در مسیر انجام 

این پروژه فراز و فرودهای زیادی خواهد داشت.
مدیرعامل شــرکت ایریسا ادامه داد: در واقع این حرکت 
در راســتای انقالب چهارم صنعتی بوده و فوالد مبارکه نیز 
در این مسیر گام برداشــته است. در طرح تحول دیجیتال 
چندین شعار تعریف شده اســت؛ نخست »فوالد هوشمند 
از ســنگ تا رنگ« اســت؛ به این شــکل که سنگ آهن از 
معدن اســتخراج شــده و بعد از طی مراحل مختلف تولید، 
تبدیل به ورق گالوانیزه می شــود و در صنعت ســاختمان 
و لــوازم خانگی اســتفاده می گردد. در واقــع این زنجیره 
ارزش مربــوط به بــازه زمانی ۱3۹۹ تا ۱۴۰۴ اســت و تا 

 ســال ۱۴۰۴، فوالد مبارکــه به کارخانه فوالد هوشــمند 
تبدیل می شود.

ســرائیان گفت: چالش هایی مانند روندهای بین المللی 
صنعت و همچنین فرایندهــای نوظهور برای فوالد مبارکه 
تعریف شــده و در ســال ۱۴۰۴ فوالد مبارکه یک کارخانه 

هوشمند خواهد بود.
به گفته وی، یکی از بهترین مباحث دیده شــده در این 
طرح، نقش آفرینی و بهره گیری از شــرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ است. همچنین به جهت اطمینان از این مهم، 
مرکز نوآوری تحول دیجیتال فوالد مبارکه که راه اندازی آن 
شــروع شده، یکی از پشــتوانه های اصلی ما در طرح تحول 

دیجیتال این شرکت به شمار می آید.
مدیرعامل شرکت ایریســا گفت: امروز اولین رویداد در 
زمینــه تحول دیجیتال برگزار شــده و ما نیازمند همکاری 

دانشجویان و شرکت های استارت آپی هستیم.
وی افــزود: طرح تحول دیجیتال فــوالد مبارکه اقدامی 
نیســت که ما به تنهایی بتوانیم از عهــده آن برآییم، بلکه 
نیازمند اســتفاده از تمامی ظرفیت ها و قابلیت های موجود 
کشور در این زمینه هستیم. ما حدود سه ماه وقت گذاشتیم 

و هفت چالش و مسئله را برای این وبینار آماده کردیم.
ســرائیان گفت: تحلیل بهره وری خطــوط تولید فوالد 
مبارکــه با اســتفاده از ابزار هوش مصنوعــی، اندازه گیری 
ضخامت نسوز پاتیل در حالت گرم، نمونه طراحی و ساخت 
دوقلوی دیجیتال در فوالد مبارکه، لجســتیک هوشــمند، 
امنیــت کاربردهای هــوش مصنوعی و یادگیری ماشــین 
در حوزه siem و ایجاد پلتفرم شــفاف بــه منظور ارتقای 
امنیت و شــفافیت در فرایند خرید فوالد مبارکه با استفاده 
از فناوری بالک، چالش های اصلی ما در این زمینه هستند.

به گفته وی پس از ارائــه چالش ها در ۲3 مهر، دریافت 
پیش پروپوزال ها نیز در ۱۶ آبان صورت خواهد پذیرفت. این 

پیش پروپوزال ها یکم آذر ماه ارزیابی خواهند شــد و پس از 
آن در هفتــه آخر آذر بازدید حضوری از فوالد مبارکه برای 
پیشنهادهای تأیید شده صورت خواهد گرفت. بعد از آن تا 
پانزدهــم دی ماه، پروپوزال ها نهایی خواهد شــد و ارزیابی 
الزم برای انتخاب اولویت های همکاری در یکم بهمن انجام 
می شود و در نهایت مذاکرات و توافق و عقد قرارداد صورت 

می گیرد.
بنابر اظهارات مدیرعامل شــرکت ایریسا و محور مجری 
ایــن پروژه، انتقــال فناوری و مالکیت فکــری و همچنین 
ســرمایه گذاری و حمایت مالی در تولید و توسعه محصول، 
پیــش خرید محصول و مشــارکت ازجمله مدل های اصلی 
همکاری با شــرکت های استارت آپی است. ضمن اینکه یک 
رویداد دیگر در همین زمینه در بهمن یا اســفندماه امسال 
برگزار خواهد شد و سال ۹۹ را با دو رویداد به پایان خواهیم 

برد.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه این مسئولیت سنگین را برعهده 
گرفته که هاب تحول دیجیتال در صنعت فوالد باشد

در حاشیه برگزاری این رویداد، سید مهدی نقوی، معاون 
تکنولوژی فوالد مبارکه نیز گفت: با نهایی شدن این فرایند، 
فوالد مبارکه تا ســال ۱۴۰۴ عضو باشــگاه و کلوپ فانوس 
دریایی دنیا خواهد شــد. باید به خاطر داشته باشیم دنیای 
آتی دنیای دیجیتال اســت. از این رو ما از ســال گذشته در 
مطالعات خود و همچنین دستاوردهای نهادهای دانشی به 
این نتیجه رســیدیم که زندگی صنعتی در آینده متعلق به 
گروهــی خواهد بود که بتوانند در مدیریت دیجیتال حرفی 

برای گفتن داشته باشند و پیشگام باشند.
وی اظهار داشــت: فوالد مبارکه به عنوان یک شــرکت 
پیشرو و دانشــی که در چشــم انداز خود الگو بودن برای 
بنگاه های صنعتی را در نظر گرفته، این مسئولیت را پذیرفته 

و این فرایند را بررســی و پیش نیازهای هوشمندسازی را 
کسب کرده است.

وی افزود: بعد از این مرحله، پروژه ها و فعالیت هایی را در 
استراتژی تدوین کردیم که یکی از آنها طراحی مرکز تحول 
دیجیتــال بوده اســت. همچنین با معاونت طــرح و برنامه 
وزارت صمت هماهنگی الزم انجام شد تا فوالد مبارکه این 
مسئولیت سنگین را برعهده گیرد و هاب تحول دیجیتال در 
صنعت فوالد باشــد و این مهم را به عنوان پیشگام اجراکند 

و درنهایت موجب توسعه صنایع ایران گردد.
معــاون تکنولوژی فوالد مبارکه گفت: مؤسســه اقتصاد 
جهانــی و مکنــزی ۱۱ شــاخص مهــم را ارائــه کرده اند 
کــه براســاس آن شــرکت ها می توانند وارد ایــن کلوپ 
شــوند. تعداد محــدودی از شــرکت ها هم اکنــون عضو 
ایــن باشــگاه اند و ما امیدواریــم تا ســال ۱۴۰۴عضو آن 
 شــویم و ثابــت خواهیم کرد کــه در واقع فــوالد مبارکه

 هوشمند هستیم.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:

کسب و کارهای جدیدی ایجاد می شود که قابلیت 
استفاده و انتقال به سایر شرکت های داخلی و حتی 

عرضه به عرصه های بین المللی را داشته باشد
درهمیــن خصوص عبــاس زارعی، رئیس پــارک علم 
و فناوری دانشــگاه تهــران نیز افزود: در ایــن فرایند برآن 
شــدیم تا رویدادهایی چالشــی اجرا کنیم و به این وسیله 
چالش های صنعت فوالد کشور و فوالد مبارکه را شناسایی 
و مورد بررســی و تحلیل قرار دهیم. همچنین بخشــی از 
فعالیت های اســتارت آپی پایه گذاری شــد تــا در نهایت با 
اســتفاده از ظرفیت های این استارت آپ ها و تکنولوژی های 
ایجاد شده، کسب و کارهای جدیدی ایجاد شود که قابلیت 
اســتفاده و انتقال به سایر شرکت های داخلی و حتی عرضه 

به عرصه های بین المللی را داشته باشد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در وبینار نخستین رویداد از سلسله رویدادهای S 3 خبر داد:

فوالد مبارکه تا سال ۱۴۰۴ به عنوان کارخانه هوشمند در جهان شناخته می شود


