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واحد آموزش و توسعه منابع انسانی فوالد هرمزگان 
در نهمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه های انسانی 
که در تاریخ ۹ لغایت ۱۱ خردادماه در محل سالن همایش 
های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

  واحد آموزش و توسعه منابع انسانی فوالد هرمزگان 
در نهمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه های انسانی 
که در تاریخ ۹ لغایت ۱۱ خردادماه در محل سالن همایش 
های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. 
در این همایش فوالد هرمزگان موفق به کسب لوح تقدیر 
سه ستاره در جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی 
ایران شد و در بخش تجربیات برتر سازمانی نیز از تجربه 
ســازمانی فوالد هرمزگان با عنوان برنامه توسعه فردی 

مبتنی بر مربی گری نیز تقدیر بعمل آمد.
امین رنجبرفرد مدیر آموزش و توســعه منابع انسانی 
فوالد هرمزگان پس از دریافت این جایزه و در حاشــیه 
همایش در گفت و گو بــا خبرنگار روابــط عمومی این 
شرکت تمرکز بر اثربخشی فرصتهای یادگیری، استفاده 
از روش های متنوع آموزش و توسعهه، مشارکت سطوح 
مدیریتی در ایفای نقش رهبری یادگیری، التزام و تعهد 
به مبانی و مفاهیم اصلی مدل تعالی آموزش و توســعه 
منابع انســانی، تعریف پروژه ها و اقدامات موثر در حوزه 
های مهم آموزش و توســعه منابع انســانی، استفاده از 

رویکردهای موثر آموزشی به ویژه در شرایط کرونا، توزیع 
عادالنه و یکپارچه فرصتهای یادگیری در سطح سازمان، 
توجه ویژه به ایفای نقش تســهیلگری و بســتر سازی 
در توانمندســازی خانواده کارکنان در بخش آموزش، 
برقراری ارتباط و حفظ یکپارچگی بین زیرسیستم ها و 
زیرفرایندهای حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان را 

اهم  دالیل کسب این موفقیت برشمرد.
رویداد جایزه تعالی آموزش و توســعه منابع انسانی 
به همت انجمن آموزش و توســعه منابع انسانی ایران به 
عنوان معتبرترین انجمن در حوزه آموزش های سازمانی 
در  کشور، برگزار میگردد و هر ســاله از سازمانهای برتر 
در حوزه آموزش و توســعه ســرمایه های انسانی تقدیر 

بعمل می آید.

شــرکت فوالد مبارکه در راســتای تحقق شعار جهانی 
محیط زیست در ســال 2022، »تنها یک زمین«، به دنبال 
تغییر سیستم های اجتماعی و اقتصادی خود در جهت بهبود 
رابطه با طبیعت و درک ارزش آن است و طی 3 دهه فعالیت 
خود، گام های ارزشــمندی در حفاظت از محیط زیســت 
برداشــته و ســرمایه گذاری های کالنی در این راستا انجام 

داده است.
پنجم ژوئن هر ســال به عنوان روز جهانی محیط زیست 
شناخته می شــود و خانواده بزرگ فوالد مبارکه در راستای 
تحقق شعار جهانی محیط زیست در سال 2022، »تنها یک 
زمین«، به دنبال تغییر سیســتم های اجتماعی و اقتصادی 
خود در جهت بهبود رابطه با طبیعت و درک ارزش آن است. 
رویکردهای اقتصاد چرخشــی و تحول دیجیتال و حفاظت 
از زیست پذیری جوامع محلی در راستای تحقق مسئولیت 
اجتماعی، ما را به داشتن محیط زیستی پایدار برای زندگی 
امن برای خود و آینــدگان هدایت می کند. توســعه پایدار 
توسعه ای است که بدون به خطر انداختن توانایی نسل های 
آینده نیازهای خود را تأمین کنــد. از مهم ترین موضوعات 
مطروحه در توســعه پایدار، بحث محیط زیســت و منابع 
طبیعی ملت هاست که حفظ و نگهداری آن، به نوعی اجازه 
دادن به نسل های بعد و آیندگان، برای استفاده از این منابع 
خدادادی است. ما امید داریم که با اقدامات خود گامی مؤثری 

در حل بحران های سه گانه جهانی فعلی، یعنی تغییرات آب 
و هوایی، تنوع زیســتی و آلودگی برداریم. شعار روز جهانی 
محیط زیست در ســال 2022، طبیعت و مردم را در مرکز 
فعالیت های محیط زیســتی قرار می دهد و ریشه های کار 
اصولی و حیاتی حفاظت از محیط زیســت را به ما یادآوری 

می کند. 
شــرکت فوالد مبارکه ضمن گرامیداشــت روز جهانی 
محیط زیســت، بر ایجاد تغییــرات متحول کننده از طریق 
سیاســت ها و انتخاب های ویژه به ســمت صنعت پاک تر و 
سبزتر تالش می کند. این در حالی است که در طی سه دهه 
فعالیت خود، گام های ارزشمندی در حفاظت از محیط زیست 
برداشته و سرمایه گذاری های کالنی )بالغ بر یک میلیارد دالر( 

در این راستا انجام داده است.

صنعتی که درصدد تحقق محیط زیستی پایدار است؛

فوالد مباركه نماد صنعت سبز كشور
توسط فوالد هرمزگان صورت گرفت:

كسب لوح تقدیر سه ستاره در جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

خبرخبر

شــرکت فوالد مبارکه بــا حضوری 
فعــال در رویداد ملــی گام دوم با عنوان 
»عصر امید«، از دستاوردهای فناورانه و 
نوآورانه شرکت های دانش بنیان کشور 

حمایت کرد.
رویداد ملی گام دوم به همت دانشگاه 
آزاد اســالمی، با عنوان »عصــر امید« با 
حضور 230 مجموعه صنعتی کشور در 
مصالی بزرگ امــام خمینی )ره( تهران 
پذیرای عالقه مندان، بازدیدکنندگان، 
دانش پژوهان و فعاالن حــوزه فناوری و 
نوآوری بود. این رویداد با شــعار »هزار 
گروه پژوهشی و زیرساخت، هزار ایده و 
استارت آپ، هزار شرکت فناور و خالق« 
و با محوریــت »فرصتی بــرای جوانان، 
از ایده آرایی تــا جذب ســرمایه« طی 
4 روز فرصت های ارزشــمندی را برای 
شرکت های دانش بنیان کشور فراهم کرد 
تا بتوانند نوآوری هــای خود را به صنایع 

بزرگ کشور ارائه کنند.

نوآوری، رمز رقابت پذیری و توسعه 
پایدار صنعت فوالد

عباســی در حاشــیه این رویداد در 
گفت وگو با خبرنگار فــوالد اظهار کرد: 
واحد تحقیق و توسعه فوالد مبارکه دانش 
و فناوری را برای رفع چالش های موجود 

به کار می گیرد. فوالد مبارکه بیش از 2۵0 
طرح پژوهشــی و تحقیقی و ۱20 پروژه 
در دســت انجام دارد و در حال حاضر با 
۶0 مرکز تحقیقاتی و پژوهشــی قرارداد 
بلندمدت امضا کرده اســت.وی افزود: 
ارزیابی هــای به عمل آمــده گویای آن 
است که ۱0 برابر هزینه های انجام شده در 
بخش تحقیق و توسعه فوالد مبارکه به این 
شرکت بازمی گردد.مدیر تحقیق و توسعه 
فناوری فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: 
براســاس مطالعات انجام شده، به تازگی 
تصمیمی راهبردی در فوالد مبارکه اتخاذ 
گردید و مأموریت نوآوری به واحد تحقیق 
و توسعه و معاونت تکنولوژی فوالد مبارکه 
سپرده شد که فعالیت گسترده ای در این 
خصوص آغاز شده است.وی اذعان داشت: 
تأسیس شــرکت پشــتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه و تخصیص 
بودجــه ســرمایه گذاری خطرپذیر در 
زمینه صنعت فوالد ازجمله اقدامات مهم 

انجام شده است.

شرکت های استارت آپی و 
دانش بنیان از رویکرد پژوهشی 

فوالد مبارکه استقبال کردند
هراتیان نیز در این رویداد اظهار کرد: 
بیش از هــزار و 2۵0 پروژه تحقیقاتی در 

فوالد مبارکه از ابتدای شــکل گیری این 
مجموعه به اجرا گذاشته شده که این امر 
نشان دهنده رویکرد مثبت فوالد مبارکه 

به حوزه تحقیق و پژوهش است.
وی افــزود: رهبــر معظــم انقالب 
اســالمی، امســال را ســال »تولیــد؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری 
کردند و این امر، فرصت بیشــتری را در 
سال جدید فراهم ساخت تا فوالد مبارکه 
قوی تر از گذشــته، ارتباط و حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان را در دســتور 
کار خود قرار دهد.رئیــس واحد ارتباط 
با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: برنامه 
اصلی حمایت و همکاری با شرکت های 
دانش بنیان از دو ســال پیش با تأسیس 
شرکت پشــتیبانی و توســعه فناوری و 
نوآوری فوالد مبارکه آغاز شــد و در واقع 
این مجموعه به شــکل تخصصی به این 
نیازها پاســخ می دهد.وی اذعان داشت: 
نیازهای تحقیقاتی فــوالد مبارکه بر دو 
جنبه مشخص تمرکز دارد: تقاضامحور 
و عرضه محور. انتظار می رود شرکت های 
دانش بنیان در حوزه فناوری و نوآوری در 
استان اصفهان با دانشــگاه آزاد مرکزی 
ارتباط بگیرند تا بــا محوریت آن ها، کار 

سازماندهی شکل بگیرد.

بهره گیری از شرکت های 
 دانش بنیان

 مانع خروج ارز از کشور می شود
جمشیدیان در این رویداد اظهار کرد: 
بخشــی از واحد تحقیق و توسعه فوالد 
مبارکه، حوزه عملکردی فرایندهای تولید 
است که وظیفه پشــتیبانی از طرح های 
تحقیقاتی بــا تمرکز بر امکان ســنجی 
فرایندی محصوالت جدید با اســتفاده 
بهینه از مواد خام و انرژی، کاهش قیمت 
تمام شده، کیفیت باالی محصول و کاهش 
اثرات مخرب زیست محیطی را بر عهده 

دارد.
وی افزود: صنعت فــوالد برای بهبود 
تکنولــوژی مورداســتفاده در مقیاس 
صنعتی، از توانمندی متخصصان داخلی 
بهره می گیرد و در این راستا فرایندهای 
تولید، بازطراحی و عملکرد آن را در فوالد 

مبارکه بهبود می بخشد.
رئیس تحقیقــات فرایندهای تولید 
فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: حضور 
فوالد مبارکه در رویــداد »عصر امید«، 
عالوه بر فراهم کردن فرصتی برای تبادل 
اطالعات و تجارب شــرکت ها و صنایع، 
امکان ارزیابی و توان ســنجی مقدماتی 
شــرکت های دانش بنیان حاضر در این 

رویداد را نیز فراهم ساخته است.

وی تحریم های اعمال شده بر اقتصاد 
و صنعت کشــور را عاملی بــرای تبدیل 
تهدیدها به فرصت ها دانســت و اذعان 
داشت: یکی از مهم ترین این فرصت ها، 
فرصت بهره گیری از شرکت های داخلی و 
بی نیازی از واردات محصوالت بوده است.

جمشــیدیان اضافه کرد: ســاخت 
دســتگاه تســت فشــار گرم که نمونه 
اصلی آن توســط یک شرکت آمریکایی 
ساخته شــده بود و در اختیار ایران هم 
قرار نمی گرفت، بــا بهره گیری از دانش 
متخصصان دانشــگاه اصفهــان و یک 
شــرکت دانش بنیان داخلی طراحی و 
ساخته شد و هم اکنون بازدهی به مراتب 
بهتری نسبت به مدل مشــابه خارجی 

خود دارد.
وی عنوان داشت: از جمله حوزه های 
اولویت دار پژوهشی شرکت فوالد مبارکه 
می توان به مدیریت پســماند )فراوری 
گرم و سرد سرباره و کاربردهای غبارات 
فــوالد(، مدیریت فنــاوری تجهیزات و 
قطعات )کارخانه هوشــمند، ســاخت، 
تعمیر و نگهــداری تجهیزات و قطعات و 
اتوماســیون صنعتی(، مدیریت انرژی و 
آب )فناوری های تصفیه پساب و بازیافت 
انرژی(، مدیریت مــواد اولیه و مصرفی، 
مدیریت کیفیت و فرایند )طراحی و تولید 
محصوالت تخت فوالدی با ارزش افزوده 
بــاال(، نرم افزارهــا و تجهیــزات نمونه 

آزمایشی تولید اشاره کرد.
رئیس تحقیقــات فرایندهای تولید 
فــوالد مبارکه تأکیــد کــرد: رویکرد 
فوالد مبارکه در ارتباط با شــرکت های 
دانش بنیان، نوآوری باز است که از ابتدا 
اقدام به شناســایی شرکت های ذی ربط 
کرده است. این شرکت پس از ارزیابی های 
دقیق، در این راســتا ســرمایه گذاری 
می کند و از این راه عــالوه بر بهره مندی 
خود از دانش شــرکت های دانش بنیان، 
شــرکت های داخلی صاحب ایده را هم 

بهره مند می سازد.

بهره گیری از »نوآوری باز« شاه بیت 
تحقیق و توسعه در فوالد مبارکه

حدادی نژاد در حاشــیه این رویداد 
اظهــار کــرد: راهبــرد فــوالد مبارکه 
بهره گیــری از توانمندی هــای داخلی 
اســت و در این مســیر، بــه دنبال قطع 
کامل وابســتگی به قطعات، تجهیزات و 

تکنولوژی های خارجی است.
وی با اشــاره بــه گام هــای مثبت 
فوالد مبارکه طی ســال های گذشته در 

راستای شناسایی معادنی که می توانند 
تأمین کننده مواد اولیه تولید فوالد مبارکه 
باشند، افزود: فوالد مبارکه در این مسیر به 
نتایج خوبی رسیده و معادنی را شناسایی 
کرده که تاکنــون روی آن ها هیچ گونه 

فعالیتی انجام نشده است.
رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: بسیاری 
از معــادن در حال بررســی هســتند تا 
ارزش افزوده خوبی بــرای فوالد مبارکه 
فراهم ســازند و عــالوه بر ایــن، امکان 
بهره گیــری برای ســایر مجموعه های 

فوالدی نیز وجود دارد.
وی اذعان داشت: اولویت نخست فوالد 
مبارکه در حوزه معادن، معدن های آهنی 
است که امکان تأمین کنسانتره به عنوان 
خوراک کارخانه را فراهم سازد و گام بعدی 

فروآلیاژها هستند.
حدادی نــژاد درخصــوص میــزان 
پاسخگویی معدن ســنگ آهن سنگان 
)در خراسان رضوی( به نیازها گفت: فوالد 
مبارکه در راستای افزایش ظرفیت تولید 
و رشد پایدار، معادن دیگری را که تاکنون 
روی آن ها فعالیتی انجام نشده، بررسی 

می کند.
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه فعالیت 
خود را از ۶ ســال پیش در جهت ارتقای 
تحقیق و توسعه روی »نوآوری باز« آغاز 
کرده و تمهیدات مختلفی برای برقراری 
ارتباط و استفاده از متخصصان و جوانان 
اندیشمند و شرکت های دانش بنیان در 

برنامه خود گنجانده است.
رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت 
فوالد مبارکه عنوان داشــت: شــرکت 
پشــتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه که در ســال ۹۹ تأسیس 
شد، شــتاب دهنده پروژه هایی است که 
نیاز به عملیاتی ســازی دارند. مأموریت  
پژوهشکده فوالد، به عنوان گامی خارج 
از بروکراســی اداری، این است که بتواند 
کارهای تحقیقاتی کــه نیاز به محققین 
داخلــی و خارجــی دارد و قراردادهای 

مربوط به آن ها را عملیاتی سازد.
وی اضافه کرد: برای ارتباط بیشــتر 
و بهره گیــری از توانمندی های داخلی 
شرکت های دانش بنیان، سامانه ای تحت 
https://rim. عنوان »پژوهان« به آدرس
msc.ir راه اندازی شده که دانشجویان، 
اســتادان و پژوهشــگران و محققــان 
می توانند پیشنهاد و طرح های خود را در 
این سامانه بارگذاری کنند تا مورد بررسی 

و ارزیابی قرار گیرد.

در رویداد ملی گام دوم با عنوان »عصر امید« صورت گرفت؛ 

 حمایت فوالد مباركه از دستاوردهای فناورانه 
و نوآورانه شركت های دانش بنیان

مدیرعامل فوالد مبارکه:
توسعه شركت های بزرگ صنعتی 
ضامن رشد اقتصادی كشور است

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: توسعه شرکت های بزرگ 
صنعتی ضامن رشد اقتصادی کشور است، بنابراین با مرتفع 
کردن مشکالت و چالش های پیش روی توسعه صنعت 
فوالد و فراهم کردن زمینه فعالیت و درآمدزایی می توان به 

این مهم دست یافت.
طیب نیا در خصوص بزرگ ترین چالش های پیش روی 
توسعه صنعت فوالد و راهکارهای برون رفت از آن اظهار 
داشت: به هرحال توسعه رمز بقا شرکت ها است و از طرفی 
توسعه شرکت های بزرگ صنعتی ضامن رشد اقتصادی 
کشور است، بنابراین با مرتفع کردن مشکالت و چالش های 
پیش رو و فراهم کردن زمینه فعالیت و درآمدزایی می توان به 
این مهم دست یافت.وی افزود: توسعه تولیدات محصوالتی 
با ارزش افزوده باالتر مانند ورق الکتریکی نیاز به فراهم کردن 
زمینه صادرات و جلوگیری از خام فروشی موادمعدنی دارد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه گفت: شرکت هایی 
مانند فوالد مبارکه پیشران توسعه کشور هستند، در حال  
حاضر فوالد مبارکه علیرغم حفظ جایگاه “تولید کمی” در 
بازار با تمرکز بر سرمایه گذاری های زیرساختی در باالدست 
و از طرفی توسعه محصوالت در پایین دست، بدون اضافه 
کردن کارخانجات جدید و تنها با استفاده از ظرفیت های 
فعلی فوالدســازی ســعی در افزایش بهره وری و کسب 

رکوردهای پی درپی دارند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه در صنایع 
باالدستی از جمله معادن شروع به سرمایه گذاری کرده 
و شــاهد نتایج خوبی هم بوده است، از طرفی این شرکت 
برای همکاری در حوزه تامین برق، گاز، حمل ونقل ریلی، 
بومی سازی و حمایت از شــرکت های دانش بنیان و… 
نیز اعالم آمادگی کرده است.وی تاکید کرد: فوالد مبارکه 
درصدد تولید و اصالح استراتژی سرمایه گذاری برای تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر و نیز محصوالتی مانند ورق 
الکتریکی و یا استنلس استیل است که در حال  حاضر در 
کشور تولید نمی شــوند ضمن آن که تسریع در صادرات 
الزمه پیشرفت سریع تر این گونه طرح ها است، از این رو 
صنایع پایین دستی زنجیره به نسبت صنایع باالدستی باید 
با تعرفه های کمتری روبه رو باشند.طیب نیا با اعالم این که 
طبق پیش بینی های صورت گرفته تا 20 سال آینده در 
تامین سنگ آهن مورد نیاز با مشکل مواجه خواهیم شد، 
تصریح کرد: با افزایش تعرفه های محصوالت باالدستی 
و جلوگیری از خام فروشی، می توان زمان بیشتری برای 
در اختیار داشــتن مواداولیه در نظر گرفت، موضوعی که 
کشورهای بزرگ تولیدکننده فوالد هم چون هند و چین نیز 
آن را رعایت می کنند.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بیان 
داشت: علیرغم تمام بومی سازی های صورت گرفته، بخشی 
از تولیدات نیازمند واردات است و از این رو شرکت هایی که 
صادرات بیشتری دارند، باید توانایی واردات مواد اولیه و برخی 
ماشین آالت را نیز داشته باشند، اما برخی از بخشنامه های 
صادره با این موضوع تعارض داشته و مانع از تحقق واردات 
مواداولیه و یا تجهیزات مورد نیاز می شــود به گونه ای که 
بعضا برای واردات کاالی مورد نیاز شاهد صف های حداقل 
چند هفته و یا چند ماهه هستیم که این موضوع قطعا برای 

مجموعه های بزرگ صنعتی، آسیب زا است.
    

دعوت از پژوهشگران برای ارائه 
طرح های تحقیقاتی به فوالد مباركه

براســاس اعالم فوالد مبارکه، پژوهشگران برای ارائه 
طرح های تحقیقاتی خود به این شرکت می توانند با مراجعه 

به سامانه پژوهان اقدام کنند.
شرکت فوالد مبارکه در حاشیه رویداد »عصر امید« از 
اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که توانایی 
انجام پروژه های مختلف را دارند، دعوت کرد تا طرح های 
تحقیقاتی خود را همراه با نامه رسمی از معاونت پژوهشی 
دانشگاه ارائه کنند.بر اساس این اعالم، پژوهشگران می توانند 
پس از ثبت نام در سامانه جامع مدیریت اطالعات پژوهشی 
فوالد مبارکه )سامانه پژوهان(، طرح های تحقیقاتی خود را 
به صورت رسمی از طریق این سامانه به واحد تحقیق و توسعه 
این شرکت ارسال کنند.پیشنهادهای تحقیقاتی در مرحله 
اول مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و سپس با ارائه کنندگان 
پیشنهادهای تحقیقاتی برتر جهت ارائه پروپوزال تکمیلی و 
برگزاری جلسات مشترک و بازدید هماهنگی الزم صورت 
خواهد گرفت؛ به همین دلیل در مرحله اول، امکان بازدید 
وجود نخواهد داشت و شرکت فوالد مبارکه در قبول یا رد 
پیشنهادهای رسیده مختار است.شرکت فوالد مبارکه در 
نظر دارد موضوعات پژوهشی مورد نیاز و اولویت دار خود 
را به شرح ذیل مطابق گردشکارهای مربوطه واگذار کند؛ 
بنابراین از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
که توانایی انجام این پروژه ها را دارند دعوت کرده تا پس از 
ثبت نام در سامانه جامع مدیریت اطالعات پژوهشی این 

شرکت، طرح های خود را ارائه دهند.

اخبار فوالد


