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اخبار فوالد

جلســه کمیتــه مدیریت شــرکت های 
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه با حضور طیب نیا 
مدیرعامل گروه، معاونین فوالد مبارکه و مدیران 
شــرکت های زیرمجموعه در محل برگزاری 
جلسات کمیته مدیریت فوالد مبارکه برگزار شد.
در این جلسه شرکت های زیرمجموعه طی 
گزارش های جداگانه ای عملکرد، دستاوردها 
و مباحث مربوط به شرکت های خود را به طور 

مبسوط ارائه کردند.
در ادامه مدیرعامل گروه فــوالد مبارکه در 
چند بخش راهبردهای الزم االجــرا در گروه را 

تبیین کرد.
طیب نیا در بخش آغازین سخنان خود اظهار 
داشت: اکنون حدود یک سال است که از تغییر 
مدیریت در فوالد مبارکه می گذرد. پیش ازاین 
در رویکردهای مدیریتی جدیــد اعالم نموده 
بودیم که اســتفاده حداکثری از ظرفیت های 
موجود، توســعه کمی و کیفی و البته متوازن، 
توسعه سرمایه های انسانی و اولویت بخشی به 
فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان و محیط زیست 
و الگو بودن در موضوع صنعت سبز از رویکردهای 
مورد تأکید مدیریت جدید فوالد مبارکه است 
که خوشبختانه در طول این یک سال باهمدلی 
و همت مدیران و کارکنان گروه به توفیق های 

ارزشمندی دست یافتیم.

ظرفیت  گروه فوالد مبارکه 
بیشتر از این است

وی با اشــاره به این که عملکرد شش ماهه و 
حتی یک ساله گروه نشــان می دهد که عمده 
شرکت های گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد قابل مالحظه ای داشــته اند، افزود: به ویژه 
در حوزه توســعه توفیقات خوبی حاصل شده 
اســت. در فوالد مبارکه و برخی شــرکت های 
زیرمجموعه تولید محصوالت کیفی و جدید را 
شاهد بودیم. توانســتیم در چند ماه گذشته به 
فناوری و توان تولید فوالدهای الکتریکی و برخی 
فوالدهای خاص دیگر دســت یابیم. این موارد 
اتفاقات بسیار ارزشــمند و بزرگی در مجموعه 
فوالد مبارکه است. اگرچه برخی افراد تولید این 
قبیل محصوالت طی یکسال اخیر را غیرممکن 
می دانستند اما با همکاری و حمایت یکدیگر و 
با استفاده از ظرفیت های داخلی کشور و بدون 
حضور کارشناســان خارجی توانستیم به این 

موفقیت ها دست یابیم.
مدیر عامل گروه فوالد مبارکه تأکید کرد: به 
خاطر داشته باشیم ظرفیت  گروه فوالد مبارکه 
بیشتر از این است. می توان با حمایت و همکاری 
بیشتر به موفقیت های ارزشمندتری دست پیدا 
کرد. اگرچه همه این توفیقات به دست نیروی 
انسانی شکل گرفته اســت اما هنوز آن گونه که 
باید تحول موردنظر محقق نشده است. انگیزه 
کارکنان برای تحقق اهداف افزایش یافته اما با 
نقطه غایی که متناســب با سازمان های سطح 
اول جهانی است، فاصله داریم. در حوزه فناوری، 
نوآوری و تبدیل شدن همه جانبه به صنعت سبز 
نیز کارهای خوبی انجام شده اما باید برای تسریع 
در به بار نشســتن پروژه های این حوزه تالش و 

برنامه ریزی مضاعف داشته باشیم.

در یک سال اخیر موانع زیادی را 
پشت سر گذاشته ایم

 وی با تأکید بر این که در یک سال اخیر موانع 
زیادی را پشت سر گذاشته ایم و خوشبختانه نتایج 
خوبی هم گرفته ایم، خاطرنشان کرد: حمالت 
سایبری عالوه بر شــرکت فوالد مبارکه برخی 
شرکت های گروه و فعالیت زنجیره را تحت تأثیر 
قرار داد؛ اما خوشبختانه شاهد بودیم که بعد از 

۳۶ ساعت از حمالت، همکاران، بازیابی های الزم 
را انجام دادند و تولید مجدداً برقرار شد و الطاف 
الهی و همت و تالش همکاران اجازه نداد که این 

اختالل اثر منفی بر گروه و بازار وارد کند.
طیب نیا ادامه داد: حمالت سایبری و پس ازآن 
انتشــار اخبار منفی مربوط به گزارش کمیته 
تحقیق و تفحص و فشار حداکثری رسانه های 
معاند با آن حجم قابل توجه نه تنها فوالد مبارکه 
بلکه نظام را نشانه رفت؛ که این امر نشان می دهد 
فوالد مبارکه نقطــه ای بااهمیــت در چرخه 
اقتصادی کشور است. در نظر داشته باشیم با توجه 
به میزان و تنوع محصوالت گروه فوالد مبارکه 
این مجموعه یکی از مهم ترین نقاط امیدآفرین 
برای کشور محسوب می شود. مشاهده کردیم 
که روزانه بیش از 10 هــزار مطلب علیه فوالد 
مبارکه منتشر می شد به عبارت دیگر هر 10 ثانیه 
یک خبر منفی انتشار می یافت این در حالی بود 
که رسانه های معاند نظام، تمام قد به این موضوع 
پرداختند تا شاید بتوانند چرخ تولید فوالد مبارکه 
را که محرک بسیاری از صنایع کشور است و برای 
جامعه و اقتصاد کشور امیدآفرین است، از حرکت 

بازدارند.

هر یک از شرکت ها و به طورکلی 
گروه فوالد مبارکه یک جامعه بزرگ است

وی گفت: دشمن بر این باور است که با ایجاد 
اخالل درروند و فراینــد تولید و نظام اقتصادی 
کشــور می تواند به اقتصاد ملــی، امیدآفرینی 
به جوانان و جامعه و امنیت اجتماعی کشــور 
ضربه بزند. ازاین رو مدیران عامل شــرکت های 
گروه هوشیار باشــند هر یک از شــرکت ها و 
به طورکلی گروه فوالد مبارکه یک جامعه بزرگ 
اســت که باید در کمال امانت داری، عملکرد و 
دســتاوردهای مجموعه را به صورت شفاف به 

جامعه اطالع رسانی کند.
مدیر عامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از 
سخنان خود موضوع رونق اقتصادی در جامعه 
و معیشت آحاد مختلف جامعه را مهم دانست 
و گفت: در شــرایط سخت اقتصادی بنگاه های 
اقتصادی مانند فــوالد مبارکه باید همچنان با 
فعالیت های اقتصادی و تولید خود امید و نشاط 
به جامعه پمپاژ نمایند. وظیفه ما بیش ازپیش 
سنگین شده است. نباید همانند قبل کارکنیم 
بلکه باید به خاطر داشته باشــیم ما یک گروه 
هستیم که بسیاری از شــرکت های کوچکتر 
دیگر در پائین دســت زیرمجموعه های گروه 
فوالد مبارکه در حال فعالیت هستند و به حیات 
اقتصادی خود به ازای رونق تولید در باال دست 

ادامه می دهند.

از مزیت های گروه بودن 
باید استفاده کافی و وافی را ببریم

 وی با تاکید بر این که تاب آوری در شــرایط 
سخت یکی از ویژگی های بارز گروه فوالد مبارکه 
است، تصریح کرد: از مزیت های گروه بودن باید 
اســتفاده کافی و وافی را ببریم و از عوارض آن 
پرهیز کنیم گروه شدن و بزرگ شدن به همان 
نســبت که مزیت هایی دارد ممکن است آفات 
جدی داشته باشد. هر جا اتحاد و انسجام شکل 
گیرد در حقیقت جمعی برای هدف مشــترک 
دورهم جمع شــده اند و تــاب آوری، کنترل، 
مقاومت آن ها در برابر نوسانات بازار و شرایط بد 
اقتصادی و ریسک پذیری آن ها در برابر مشکالت 
افزایش می یابد. وقتی یک زنجیره کامل در قالب 
یک گروه باشیم حلقه های این زنجیره می توانند 
در صورت کاهش سودآوری و به طورکلی ایجاد 
مشکالت، تاب آوری داشته باشند و همپوشانی 
الزم را انجــام دهند به عنوان مثــال گاهی در 

باالدست شرکت مشــکلی بروز می کند در این 
شرایط شرکت های پائین دست ایفای نقش و 
جبران خسارت می کنند و بلعکس این نیز می 

تواند رخ بدهد.
طیب نیا از هزینه های اضافی به عنوان یکی 
دیگر از آفات شرکت های بزرگ یاد و اضافه کرد: 
ازنظر مقیاس اقتصادی نیــز اتفاقات خوبی در 
گروه رخ می دهد مثــاًل وقتی گروه 10 میلیون 
تن تولید می کند از شــرایط بهتری نسبت به 
وقتی که یک شرکت برای یک میلیون تن یا ۵00 
هزار تن برنامه ریزی کــرده رخ می دهد در این 
حالت رقابت پذیری بیشتری را شاهد هستیم. 
در مجموعۀ شرکت ها و گروه، کوچک سازی و 
تخصصی شــدن فعالیت ها و مدیریت دقیق تر 
مجموعه ها یکی دیگر از مزایای گروه بودن است 
در نظر داشته باشــیم در گروه کارها با تمرکز 
و تخصص بیشــتر، چابک تر، دقیق تر با بهبود 

فعالیت ها انجام می شود.
به گفته وی مســئولیت پذیری، شفافیت 
و نظارت در گــروه افزایش می یابــد. اگر یک 
شرکت به تنهایی بزرگ شود ممکن است برخی 
فعالیت ها و مســئولیت ها در آن مغفول بماند 
درحالی که اگر هر یــک از این ها را به مجموعه 
کوچک تر با نظارت دقیق تــر و کنترل بروز به 
شرکت های تخصصی زیرمجموعه واگذار کنیم 
نتایج بهتری به بار می آید در این حالت مسئولین 
شرکت های کوچک تر نسبت به وظایف محوله با 
دقت بیشتر احساس مسئولیت کرده و پاسخگو 
خواهند بــود و به وظایف حقوقــی خود عمل 

می نمایند.
مدیر عامل گروه فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: اگر شــرکت مادر و هریک از اعضای گروه 
به درســتی وظایف خود را انجام ندهند، بزرگ 
شــدن به جای بهره برداری از مزیت ها موجب 
آسیب به کل گروه می شود ممکن است در برخی 
موارد شاهد دستاوردهای باشیم اما در ادامۀ کار 
شاهد نزول و شکست در دستاوردها خواهیم بود 
به هیچ عنوان نبایــد در مجموعه های زیرگروه 
موازی کاری و گم شــدن هدف را شاهد باشیم 
بروز چنین شرایطی در شرکت های زیرمجموعه 
موجب افزایش هزینه ها می شــود. نظام دقیق 
برون سپاری و شرکت داری باید در همه حوزه ها 

به ویژه انرژی و حمل ونقل اجرا گردد.

برای جهش بلند، 
زیرساخت های شرکت را بازنگری نماییم

 بنا بر اظهارات طیب نیا آفت دیگر در این حوزه، 
حواشی سیاسی و اجتماعی و تعدد انتظارات و 
سالیق متعددی است که در مناطق مختلف از 
شرکت ها انتظار می رود؛ باید در حوزه مسئولیت 
اجتماعی شرکت های گروه بازنگری داشته باشند 
تا در ادامه بازآفرینی و ارتقای جایگاه گروه را شاهد 
باشیم. ما در آستانه ورود به دومین سی سالگی 
فوالد مبارکه هستیم فوالد مبارکه در بسیاری 
از افق ها تاکنون عملکرد خوبی داشــته است 
باید برای جهش بلند، زیرساخت های شرکت را 
بازنگری نماییم تا در ادامه مسیر بازآفرینی جایگاه 
فوالد مبارکه را نیز شــاهد باشیم در این مسیر 
بازیابی برند شرکت به عنوان مجموعه آینده ای 
بهتر برای ایرانی سربلندتر را هدف گذاری کرده 
است و به عنوان شهروند شرکتی مسئولیت پذیر 
برای خلق آینده ای بهتر هدف گذاری شده است. 
ازاین رو گروه فوالد مبارکه هم باید در این مسیر 

گام بردارد.
وی با اشــاره به این کــه بایــد هم افزایی و 
همکاری ها در گــروه افزایش یابــد ادامه داد: 
باهدف انسجام و هم افزایی بیشتر باید جلسات 
شرکت های زیرمجموعه و شرکت مادر به طور 

منظم دقیــق و هدفمند برگزار شــوند در این 
جلسات عملکردها چالش ها باید مطرح شود تا 
بتوان با خرد جمعی تصمیم گیری های بهتری 
داشته باشــیم. باید حس هم افزایی و همکاری 
نزد همه سرمایه های انسانی شرکت ها از مدیران 
عامل تا پایین ترین رده های سازمان افزایش یابد 
در این صورت اســت که می توان منتظر بود که 

نتایج خوبی حاصل شود. 

توجه به تمرکز و تخصص گرایی
 در بازنگری و معماری سازمانی جدید  

وی در خصوص بازآفرینی و معماری مجدد 
سازمان خاطرنشان کرد: تمرکز بر فعالیت های 
تخصصی در زیرمجموعه ها از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است باید تمرکزگرا و تخصص گرا باشیم 
و در همه حوزه های فنی- مهندســی، انرژی و 
تولید با محوریت این دو این اصل کارها را عملیاتی 
کنیم. نباید تخصص گرا باشیم ولی از تمرکز الزم 
غفلت ورزیم تمرکز و تخصص گرایی الزم و ملزوم 
یکدیگر هستند. در بازنگری و معماری سازمانی 
جدید باید به این موضوع نگاه ویژه داشته باشیم 
اگرچه ممکن است زمان بر باشد تا به طور کامل 
محقق شود اما به هرحال باید در دستور کار باشد.

کمیته های حسابرسی شرکت ها زیر نظر 
مدیریت حسابرسی شرکت مادر شکل  گیرد  
مدیر عامل گــروه فوالد مبارکــه ادامه داد: 
شــرکت های زیرمجموعــه باید بــا مدیریت 
حسابرسی شرکت مادر همکاری الزم را داشته 
باشند باید ســازوکار کمیته های حسابرسی 
شرکت ها زیر نظر مدیریت حسابرسی شرکت 
مادر شکل  گیرد. فعالیت تخصصی واحدها یکی 
از مأموریت های اصلی شرکت های زیرمجموعه 
اســت درعین حال باید به صورت ماتریسی با 
محوریت معاونت ســرمایه گذاری حوزه های 
اســتراتژی، مالی، خریدوفــروش ارتباط بین 
ساختار ســرمایه گذاری شــرکت و ساختار 
معاونت هــای فرایندی و بخش هــای مرتبط 
در شرکت ها به شــکل نظام مند اجرا گردد. به 
همین منظور همه معاونت های شــرکت مادر 
باید با محوریت معاونت سرمایه گذاری در همه 
بخش های خود با شــرکت های زیرمجموعه با 
تشکیل جلسات منظم نسبت به این هم افزایی 

و طرح موضوعات جاری و حل آن ها اقدام کنند.

اهمیت برنامه ریزی برای تحقق 
اهداف سال و تدوین اهداف سال آتی

وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به 
اهمیت برنامه ریزی برای تحقق اهداف سال در 
چند ماه آینده و ترسیم و تدوین اهداف سال آتی 
اشاره کرد و گفت: برای تحقق اهداف سال جاری 
و همچنین برای اهداف سال آینده باید برنامه های 
خاص خود را داشته باشیم. اگرچه در حال حاضر 
شرایط رکود بر بازارهای جهانی و داخلی را شاهد 
هستیم و ممکن برای دســت یابی به اهداف با 
چالش هایی مواجه شویم اما نباید فراموش کرد 
که هنر یک مدیر فعال، هوشمند و با درایت در این 
است که در شرایط بد بداند که تنها راه سودآوری 
فقط فروش محصول نیست با استفاده از تجارب 
موجود در گروه و بهره مندی ازنظر مشاورین و 
صاحب نظران این حوزه می توان بخشی از سود 
موردنظر را با روش های جایگزین حاصل کرد. به 
خاطر داشته باشیم اساساً وظیفه مدیران و اعضای 
هیئت مدیره شرکت ها همین است که در شرایط 

سخت به خوبی تصمیم گیری و اقدام کنند.
طیب نیا در بخش دیگری از ســخنان خود 
عنوان کــرد: هم شــرکت های زیرمجموعه از 
مدیران شــرکت مادر مطالبه گری کند و هم 

مدیران شــرکت مادر نســبت به شرکت های 
زیرمجموعه احساس مسئولیت بیشتری داشته 
باشند. در چنین شرایطی اســت که مشاهده 
خواهیم کرد در هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه 
که شرکت مادر است برخی مباحث مهم و حیاتی 
شرکت های زیرمجموعه نیز مطرح خواهد شد 
که چنین اتفاقی بسیار خوب است و با جدیت در 
راستای حل مشکالت شرکت های زیرمجموعه 

از آن استقبال و حمایت خواهیم کرد.
وی با تأکید بر این کــه در جریان بازنگری، 
مدیران عامل شرکت ها نقش محوری، تخصصی 
و حیاتی دارنــد، ادامه داد: تخصــص، تعهد و 
هماهنگی مدیران گروه و زیرمجموعه های خود 
و همچنین فهم درست از استراتژی ها و اهداف 
کالن شرکت مادر بســیار مؤثر است. مدیران 
زیرمجموعه ها باید پرکارترین و فعال ترین عضو 

سازمان باشند.

همه همکاران زیرمجموعه در حد توان خود 
با سبک مدیریتی ایرانی-  اسالمی آشنا شوند

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خاطرنشــان 
کرد: در بازنگری برند ســازمانی فوالد مبارکه 
ســبک مدیریتی هریــک از مدیــران عامل 
زیرمجموعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
انتظار می رود همه همــکاران زیرمجموعه در 
حد توان خود با سبک مدیریتی ایرانی-  اسالمی 

آشنا شوند.

دارائی های راکد شرکت ها در مسیر اجرای 
سریع تر پروژه های توسعه  به کار گرفته شود

وی ایجــاد کارگروه هــای تخصصی برای 
بازنگری فرایندهــا و صرفه جویــی و کاهش 
هزینه ها را ضروری دانســت و گفــت: باید با 
ایجــاد کارگروه های تخصصــی در این زمینه 
راهکارهای صرفه جویی در هزینه ها را استخراج 
و نقدینگی های موردنیــاز را تأمین کنیم. باید 
دارائی های راکد شــرکت ها در مســیر اجرای 
سریع تر پروژه های توسعه  به کار گرفته شود. به 
خاطر داشته باشیم کوچک ترین وقفه در جریان 
اجرای توسعه ها بخشودنی و قابل قبول نیست. با 
استفاده و شناسایی روش هایی ابداعی و استفاده 
از ظرفیت های بازارهای ســرمایه می توان در 
همین شرایط سخت امور توسعه ای شرکت ها 

را در مسیر پیشرفت هدایت کرد.

از موازی کاری پرهیز شود
تا به خروجی موردنظر برسیم 

محمد یاســر طیب نیــا گفــت: در حوزه 
فعالیت های دانش بنیان انتظار می رود با همکاری 
معاونت تکنولوژی و شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری و فنی مهندسی ارتباطات در 
این حوزه تقویت و از موازی کاری پرهیز شود تا به 

خروجی موردنظر برسیم.

روابط عمومی  ها به معنی واقعی 
سفیران سازمان و شرکت های گروه هستند

وی در بخش دیگــری از ســخنان خود با 
اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکــه ارتباطات 
منطقه ای از اهمیت خاصی برخوردار است در 
حوزه مسئولیت اجتماعی می طلبد با همکاری 
و هماهنگی بیشتر با روابط عمومی به اهداف و 
رویکرد کالن شرکت در مناطق مختلف جامعه 
عمل بپوشانیم. روابط عمومی  ها به معنی واقعی 
سفیران سازمان و شرکت های گروه هستند اگر 
این هماهنگی ها افزایش یابــد، در این صورت 
تقویت برند سازمانی و همراهی مسئوالن مناطق 

را نیز شاهد خواهیم بود.

تأکید مدیرعامل گروه فوالد مبارکه به مدیران شرکت های زیر مجموعه:

تولید محصوالت  مطابق با شاخص های اقتصادی روز دنیا باشد
نقش آفرینی کلیدی فوالد مبارکه 

برای ارتقای زیست بوم فناوری
استان اصفهان

آیین امضای تفاهم نامه میان شرکت فوالد مبارکه 
و شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد. این 
تفاهم نامه که به امضای مدیرعامل فوالد مبارکه و رئیس 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان رســید، منجر به 
افزایش سطح همکاری ها برای ارتقای زیست بوم فناوری 

و نوآوری استان اصفهان خواهد شد.
آیین امضای تفاهم نامه میان شرکت فوالد مبارکه 
و شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد. این 
تفاهم نامه که به امضای طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه 
و قاسم مصلحی رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
رسید، منجر به افزایش سطح همکاری ها برای ارتقای 

زیست بوم فناوری و نوآوری استان اصفهان خواهد شد.
پالیزدار، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری 
و نوآوری فوالد مبارکه، در حاشــیه این مراسم درباره 
اهمیت این تفاهم نامه اظهار کرد: اِلمان ها و پارامترهای 
مختلفی در زیست بوم فناوری و نوآوری بالغ وجود دارد که 
یکی از آن ها شهرک ها و پارک های علمی و فناوری است.

وی گفت: در این پارک ها نیروهای خوش فکر، توانمند 
و کارآفرین حضور پیدا می کنند و در نهایت هسته های 
اصلی شــرکت های فناور و دانش بنیان در این پارک ها 
شکل می گیرد. هرچه این پارک ها از سوی فوالد مبارکه 
تقویت شوند و تعامالت سازنده افزایش یابد، می توانیم 
شاهد افزایش کمی و کیفی شرکت های خدمت دهنده 
به فوالد مبارکه باشیم. همچنین این شرکت ها می توانند 
در توسعه فناوری به فوالد مبارکه یاری رسانند و خدماتی 

فناورانه را به صنعت فوالد کشور ارائه کنند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با هدایت هسته های فناور، 
حمایت از شرکت های در حال تأسیس و همکاری مناسب 
با شرکت های بالغ دانش بنیان، فعالیت های این شرکت ها 
در راستای منافع و نیازمندی های فوالد مبارکه شکل 

خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: در قالب این تفاهم نامه قرار است به 
پارک های مختلف دایر در شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان کمک الزم جهت تخصیص منابع حمایتی به 

شرکت ها و گروه های فناور تازه تأسیس صورت پذیرد.
پالیزدار تأکیــد کرد: این تفاهم نامــه در حوزه های 
معدن و صنایع فوالد است و حوزه های دیگر شامل آب و 
محیط زیست، انرژی، تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی و 

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را نیز شامل می شود.
وی بیان کرد: فوالد مبارکه همواره در صنعت فوالد 
کشور پیشرو بوده و در این همکاری، افق های بلندی را 
برای زیست بوم فناوری و نوآوری استان متصور است. این 
شرکت در تالش است تا با حمایت های مادی و معنوی 
خود، زمینه تبدیل زیست بوم فناوری و نوآوری اصفهان به 
بالغ ترین زیست بوم فناوری و نوآوری کشور را فراهم آورد.

فوالد مبارکه می تواند الگویی شاخص
 در حمایت از شرکت های دانش بنیان باشد

مصلحی رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز 
در این زمینه اظهار کرد: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
یکی از شهرک های پیشــرو در حمایت از شرکت های 
دانش بنیان در کشور است و هم اکنون حدود ۶20 شرکت 

را در این شهرک تحت پوشش قرار داده است.
وی گفت: این میزان از فعالیت ها به لطف الهی و تالش 
جوانان این مرزوبوم روبه رشد است، ولی اگر بخواهیم این 
حرکت سریع تر انجام شود و اثرگذاری بیشتری در کشور 
داشته باشد، باید اجزاءی مختلفی در این زمینه شریک 

شوند و به این جریان مهم در کشور کمک کنند.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: فوالد 
مبارکه از اعتبار زیادی در صنعت و اقتصاد کشور برخوردار 
است و به همین دلیل، شرکت های زیادی با این مجموعه 
مهم تولیدی همکاری دارند. در نتیجه افزایش حمایت 
از زیســت بوم فناوری و نوآوری استان، فوالد مبارکه به 
الگویی برای دیگر شرکت ها تبدیل شده و برای همین 

دیگران نیز از چنین حرکت هایی استقبال می کنند.
وی خاطرنشان کرد: با عقد چنین تفاهم نامه هایی، 
جهش قابل توجهی در زیســت بوم فنــاوری صورت 
می پذیرد و به لطف الهی تاکنون توافقات خوبی در این 
زمینه انجام شده تا برای ایجاد شرکت های دانش بنیاِن 
فعــال در زمینه های صنعــت فوالد و برخــی دیگر از 
موضوعات، حمایت های الزم از ســوی فــوالد مبارکه 

انجام شود.
مصلحی تصریح کرد: امیدواریم بــا ادامه روند این 
حمایت ها از ســوی فوالد مبارکه اصفهان به پایتخت 
تکنولوژی فوالد و صنایع مرتبط در کشور تبدیل شود که 
این موضوع باعث می شود شاهد ایجاد بستری برای رشد 

در دیگر موضوعات نیز باشیم.


