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یادداشت

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اظهار 
داشت: حمالت سایبری گســترده به فوالد 
مبارکــه و شــرکت های زیرمجموعه، جزو 

حمالت بزرگ سایبری در جهان بود.
طیب نیــا، مدیرعامل فــوالد مبارکه، در 
دومین همایش کمیته پدافند غیرعامل صنایع 
معدنی ضمن بیان ایــن مطلب گفت: بخش 
صنعت و معدن کشور به ویژه بخش فوالد به 
یکی از نقاط قــوت تبدیل شــده و به جرئت 
می توان گفت که دســتاوردها و زیربناهای 
ایجادشــده طی دو دهه اخیر، عالوه بر ایجاد 
خودکفایی در صنعت فوالد، آسیب پذیری آن 

به شدت کاهش یافته است.

از واردات پیچ و مهره 
تا تولید فوالد زنگ نزن

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
خاطرنشــان کرد: تحریم های بین المللی از 
10 سال پیش بر مواد اولیه و به طور مشخص 
بر فوالد مبارکه اعمال شد، اما نه تنها خدشه ای 
در روند زنجیره تولید ایجاد نشــد، بلکه این 
زنجیره توسعه یافت. این در حالی بود که همه 
نوع تجهیزات موردنیاز این صنعت اعم از پیچ و 
مهره، اسکلت فلزی، سیمان و... وارد می شد و 

برای تعمیر یا به روزرسانی خطوط تولید، باید 
کارشناس خارجی وارد کشور می شد و خطوط 
تولید برای چند ماه متوقف می ماند؛ اما اآلن 
90 درصد تجهیزات و قطعات در داخل ساخته 
می شود و به دانش فنی بسیاری از محصوالت 
مانند فوالدهای الکتریکی و زنگ نزن که عمدتا 

وارداتی بودند دست یافته ایم.
طیب نیا تصریح کرد: دشــمن نتوانست با 
تحریم، ما را در تولید و توســعه متوقف کند؛ 
بنابراین ســعی کرد با حمالت سایبری اقدام 
به خرابکاری کند و در ساعت 5:45 ششم تیر 
1401 حمالت گسترده سایبری به مجتمع 
فوالد مبارکه، ســبا، فوالد هرمزگان و فوالد 
خوزستان انجام شــد، اما وجود سیستم های 
توانمنــد و کمیته های امنیتی از ســال های 
قبل در این مجموعه ایجاد شده و ریسک های 

مختلف را بررسی کرده بود.
وی افــزود: ایــن حمــالت، چندجانبه و 
چندالیه با هدف از کار انداختن خطوط تولید 
برای ماه ها طراحی شــده بود. دشمن سعی 
داشت با خرابکاری و گرفتن کنترل سیستم ها، 
اقدامات خرابکارانه بعدی را طراحی کند. این 
حمالت جزو ســه چهار حمله بزرگ سایبری 
دنیا بوده و همچنان هــم روزانه 400 تا 500 

هشدار امنیتی در سیستم ها اعالم می شود که 
همکاران با هوشیاری با آن ها مقابله می کنند.

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه در 
تشــریح چگونگی مدیریت این بحران گفت: 
تا ظهر همان روز، جلسه ای با حضور عالی ترین 
مســئوالن ســطح )افتا، پدافند غیرعامل و 
نهادهای امنیتی( برگزار شــد. برای بازیابی 
حادثه، تیم هایی در بخش حادثه دیده حضور 
یافتند و جهادگرانــه و خودجوش، به صورت 
شبانه روزی طی 36 ساعت توانستند آن ها را 
بازیابی کنند. پس از آن همه واحدها به مدار 
تولید برگشــت و طی همان روزها 3 رکورد 

تولید نیز به ثبت رسید.
طیب نیا ادامــه داد: موضوع دیگر مبحث 
رسانه است. محصوالت شرکت همان روز در 
بورس عرضه شــد؛ چراکه اعالم عدم عرضه 
محصول در بورس، به نوعی محقق شدن اهداف 
دشمن از حمالت سایبری بود، اما با مدیریت 
رســانه ای و فنی، عرضه با قیمت مناسب در 

فضایی آرام، انجام گرفت.
وی با بیان اینکه هدف نهایی دشمن متوقف 
کردن چرخ صنعت است، گفت: خوشبختانه 
هوشیار شده ایم و دشــمن نمی تواند در این 
ســطح به ما ضربه بزند و آســیب پذیری ما 

به شــدت کاهش پیدا کرده است. تحریم ها 
نیز موجب شــد عالوه بر افزایــش تولید، در 
بیش از 90 درصد حجم تجهیزات و قطعات به 

خودکفایی برسیم.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه ادامه 
داد: نقطه آسیب ما نقطه قوت دشمن نیست. 
نقاط قوت مــا در میان شــعارهای ما نظیر 
عدالت طلبی، آزادی و استقالل است و دشمن 
از این حوزه ها وارد می شود. در طراحی داعش 
و حتی اغتشاشات اخیر، از انقالب الگوبرداری 

کردند و آن را به مدل تبدیل کردند.
طیب نیا گفــت: بیش از آنکــه دغدغه ما 
تحریم ها و حمالت ســایبری باشد، بیش از 
60 درصد زمان را باید صرف حواشی داخلی 
کنیم. اگر بخواهیم بــه موضوع پدافند داخل 
بپردازیم، بایــد بتوانیم دغدغه های صنعتگر 
و مدیر و کارگــر را کم کنیــم. در این حالت 
خطرات دشــمن خارجی را هم می توانیم به 

حداقل برسانیم.

لزوم توجه به مسائل اجتماعی، سیاسی  
و حاشیه ای در پدافند غیرعامل

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان 
اینکه باید در حوزه داخلــی به عنوان پدافند 

غیرعامل روی مســائل فرهنگی، سیاســی، 
اجتماعــی و امنیتی بایــد کار کنیم، گفت: 
وقتی یک صنعت توسط دشمن مورد حمله 
قرار می گیــرد و وقتی برخی افــراد داخلی 
خواسته های خود را برآورده نشده می بینند، 
عملیات رسانه ای سنگین مثال فساد 92 هزار 
میلیاردی را مطرح می کنند و به صنعت کشور 

حمله می کنند.
وی افــزود: پدافند غیرعامــل به مباحث 
اجتماعی و امنیتی داخلی نیز مرتبط اســت. 
این موضوع هجمه های رســانه ای سنگین و 
آسیب های مادی و معنوی و اجتماعی به بار 
آورد و موجب تضعیف روحیــه و امید مردم 
شد و خوراک رســانه های معاند و زمینه بروز 
اغتشاشــات را فراهم کرد؛ بنابراین در حوزه 
پدافنــد غیرعامل باید روی ایــن موضوع ها 

بیشتر کار کنیم.
گفتنی اســت: معاون وزیر صمت و رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو و رئیس پدافند غیرعامل 
کشور با اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل و مدیر 
حراست فوالد مبارکه از اقدامات به موقع و مؤثر 
این شرکت در حوزه پدافند غیرعامل و به ویژه 
مدیریت حواشی حمله سایبری صورت گرفته 

به فوالد مبارکه قدردانی کردند.

از سوی معاون وزیر صمت و رئیس پدافند غیرعامل كشور صورت گرفت؛

قدردانی از مدیر عامل فوالد مباركه در حوزه پدافند غیرعامل
درخشش فوالد مبارکه در تولید

و توسعه به گواهی آمار

براساس آمارهای انجمن جهانی فوالد، گروه فوالد مبارکه 
با تأمین بیش از 40 درصد از فوالد تولیدی در ایران اسالمی، 
جایگاه کشور را در رتبه دهم بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد 
جهان حفظ کرده و با اشتغال زایی برای بیش از 350 هزار نفر از 
هم میهنان به طور مستقیم و غیرمستقیم، نقشی بی نظیر در 

تولید، صنعت و اقتصاد ایفا کرده است.
آمــار و اطالعات، مدیریــت و برنامه ریــزی مهم ترین 
حلقه های توسعه به شمار می رود، به گونه ای که توسعه بدون 
برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار و اطالعات قابل تحقق 
نیست و نقش آمار و داده های آماری در پیشرفت هر کشور 
انکارناپذیر اســت. داده های آماری دقیــق ، موثق ترین و 
بنیادی ترین اطالعات برای سیاســت گذاری، برنامه ریزی 
و تعیین اهداف و ارزیابی روند هر فعالیت اســت و به دنبال 
 آن برنامه ریزی، اساسی ترین شــاخص موفقیت هر مدیر 

قلمداد می شود.
امروزه ســنجش و ارزیابی عملکردهــا، توانمندی ها و 
توفیقات در عرصه های مختلف، تنها در سایه آمار و اطالعاِت 
مبتنی بر واقعیت است و در دنیای امروز، یکی از شاخص های 
ارزیابی توسعه، وجود نظام و فرایند کمی و کیفی فعالیت های 
آماری است و میزان توسعه یافتگی کشورها ارتباطی تنگاتنگ 

با حجم و کیفیت آمار و اطالعات تولیدشده دارد.
نگاهی به آمار و اطالعات سی سال تالش پوالدمردان گروه 
فوالد مبارکه در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی و تحریم، 
تهدید، محدودیت و محرومیت های متعدد خارجی و داخلی، 
گواهی بر این ادعاســت که اراده مردان و زنان ایران اسالمی 
به منظور ارتقای منزلت میهن، بر همه فشارها غلبه یافته است.

براساس آمارهای انجمن جهانی فوالد، گروه فوالد مبارکه 
با تأمین بیش از 40 درصد از فوالد تولیدی در ایران اسالمی و 
در شرایطی که بخش زیادی از تولیدکنندگان فوالد جهان در 
سال گذشته با رکود در تولید مواجه بوده اند، جایگاه کشور را در 
رتبه دهم بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان حفظ کرده و 
با اشتغال زایی برای بیش از 350 هزار نفر از هم میهنان به طور 
مستقیم و غیرمستقیم، نقشی بی نظیر در تولید، صنعت و 
اقتصاد ایفا کرده و اول آبان ماه به عنوان روز آمار و برنامه ریزی، 
فرصت مغتنمی برای آشنایی با توان، ظرفیت و عملکرد واقعی 

گروه فوالد مبارکه در ابعاد مختلف است.
بزرگ ترین تولیدکننــده آهن اســفنجی در جهان، 
بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی تخت در خاورمیانه 
و شمال آفریقا با ســهم 20 درصدی، ایجاد شبکه گسترده 
3500 کارخانه، کارگاه و تأمین کننــده کاال و خدمات در 
زنجیره تأمین کنندگان و مشتریان، سهم 1.5 درصدی در 
تولید ناخالص داخلی )GDP( کشور و سهم ۸ درصدی در 
تولید ناخالص داخلی بخش صنعت، ازجمله آمارهایی است 
که بر وفاق و همدلی مدیران و کارکنان و کارگران گروه فوالد 
مبارکه و توفیق در دســت یابی به اهداف برنامه ریزی شده 
گواهی می دهد. توسعه و تولید، رشد و رکورد، از کلیدواژه هایی 
است که گروه فوالد مبارکه به حق و به شایستگی همیشه 
دنبال کرده است، عالوه بر این، مشارکت و سرمایه گذاری 
در ســایر بخش های صنعت کشــور همچون گاز و برق و 
زیرساخت های حمل ونقل، اراده ای است که در ماه های اخیر 
برای تحقق خوداتکایی و خودکفایی در حوزه صنعت و اقتصاد 

با جدیت در حال دنبال است.

ركوردشکنی مجدد فوالد هرمزگان
تولید تختال فوالد هرمزگان در مهر ماه 

از رکورد شهریور ماه هم گذشت

فوالد هرمزگان با تولید 153232 تــن تختال در مهر 
ماه توانست برای دومین بار پیاپی رکورد جدیدی در تولید 
ماهیانه این محصول در این شرکت به دســت آورد. این در 
حالی ست که رقم تولیدی تختال این شرکت در شهریور ماه 
سال جاری 151 هزار و ۷42 تن ثبت شده است. در پی کسب 
این موفقیت معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان در پیامی 
این رخداد مهم را به کارکنان و ذینفعان تبریک گفت. در این 

پیام آمده است:
همکاران گرامی سالم علیکم؛ بار دیگر در سایه همت شما 
سخت کوشان فوالد هرمزگان، شاهد رکوردشکنی دیگری 
تنها یک ماه بعد از رکورد قبلی بودیم . شما جهادگران خط 
مقدم تولید در جنگ نابرابر اقتصادی توانســتید با تاسی از 
عطر هفته وحدت و همدلــی و همراهی یکدیگر، افتخاری 
دیگر آفریده و مهر ماه ســال 1401 را به عنوان برگ زرینی 
دیگر در تاریخ فوالد هرمزگان ثبت نمایید، تردیدی نیست 
کسب این رکورد در سایه تفکر ))ما می توانیم(( رقم خورد 
و شــما دالوران ثابت کردید که توانایی هایتان فراتر از همه 
محدودیت هاست. اینجانب این اتفاق خجسته را به شما و 
همه ذینفعان محترم شرکت تبریک عرض نموده و سالمتی و 

بهروزیتان را خواستارم.

شرکت فوالد مبارکه برای نخستین بار با نظر کمیته داوری و بررسی احراز سطوح 
مختلف پنجمین جایزه ملی نگهداری و مدیریت دارایی های ایران، تندیس زرین 

جایزه ملی تعالی در بخش ساخت و تولید در سال 1400 را دریافت کرد.
جایزه ملی نگهداری دارایی ها، فرآیندی اســت که هر ســاله به شــرکت ها و 
سازمان های برتر در زمینه نگهداری صحیح دارایی ها و تجهیزات تعلق می گیرد تا 
با نهادینه سازی فرهنگ نگهداری بتوانند گواهینامه، تقدیرنامه و یا تندیس جایزه 

نگهداری را به خود اختصاص دهند.
نگهداری صحیح دارایی ها با اســتفاده از روش های نوین در ارتقای بهره وری، 
کیفیت تولید کاال و کاهش هزینه ها، تولید ثروت بیشــتر و سودآوری شرکت ها 
تأثیرگذار بوده و هم اکنون به بخش مهم و جدایی ناپذیر ســازمان ها و بنگاه های 

اقتصادی تبدیل شده است.
برگزاری این جایزه به بنگاه های اقتصادی و سازمان ها کمک می کند که همواره 
در مسیر نگهداری اموال و دارایی های خود گام های اساسی بردارند تا بتوانند از این 

دارایی ها به شکل مناسبی استفاده کنند.
همچنین نگهداری و مدیریت اموال و دارایی ها یک رویکرد جدید برای ارتقای 
بهره وری از محل نگهداشت دارایی های فیزیکی شرکت های بزرگ صنعتی، فنی و 

تجاری است تا این شرکت ها بهره وری در فعالیت های صنعتی خود را ارتقا دهند.

نگهداری صحیح از اموال، دارایی ها و تجهیزات سبب خواهد شد که عمر مفید 
اموال و دارایی های سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و صنعتی بیشتر شود 
و در این راستا همواره راندمان کاری آن ها نیز روند رو به رشدی را تجربه خواهند کرد.

این جایــزه در بخش ســاخت و تولید، خدمات، بخش عمومــی و بخش های 
تحقیقاتی به سازمان ها و بنگاه های اقتصادی کشور اعطا می شود و نخستین جایزه 

ملی نگهداری دارایی ها و اموال در ایران در ســال 96 با توجه به معیارهای 9گانه 
رهبری، راهبردها، توســعه منابع انســانی، برنامه ریزی مدیریت منابع، مدیریت 
گردشکار، بهبود قابلیت اطمینان، بهبود کسب و کار و نتایج عملکردها با نظر کمیته 
داوری و بررسی احراز سطوح مختلف جایزه ملی به شرکت های صنعتی اعطا شد و 
امسال برای نخستین بار در کشور شرکت فوالد مبارکه تندیس زرین جایزه تعالی 

در این دوره را به خود اختصاص داد.
پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری و مدیریت دارایی ایران، 19 شرکت و 
سازمان موفق به کسب گواهی اهتمام تعالی نگهداری، تقدیرنامه و تندیس شده اند 
و شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای نخستین بار در بین شرکت های صنعتی کشور 

موفق به دریافت تندیس زرین در بخش ساخت و تولید شده است.
همزمان با برگزاری این مراسم بیش از 10 شرکت داخلی آخرین دستاوردهای 
خود را در زمینه ارائه سیستم ها و سامانه های تعمیر و نگهداری دارایی های فیزیکی 
شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی و صنعتی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار 

داده اند.
کفیل مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات فوالد مبارکه به عنوان نماینده این 
شرکت، تندیس زرین جایزه ملی تعالی در بخش ساخت و تولید در سال 1400 را 

دریافت کرد.

برای نخستین بار در كشور؛

تندیس زرین جایزه ملی تعالی مدیریت دارایی های ایران به فوالد مبارکه رسید

گزارش

مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد مبارکه 
گفت: کاهش هزینه های تولید، رشد تولید و افزایش بهره وری 
از مهم ترین اقدامات شــرکت فوالد مبارکه در ساختارهای 

نظام مدیریت دارایی های فیزیکی این شرکت است.
کفیل پیش از ظهر امروز در مراسم پنجمین دوره جایزه 
ملی تعالی نگهداری و دارایی های ایران اظهار داشت: طراحی 
و پیاده سازی سیستم مدیریت اطالعات، شناسایی و ردیابی 
تجهیزات به منظور اعمال مدیریت هزینه و افزایش عمر آن ها، 
ارزیابی جامعه از وضعیت موجود، تهیه نقشــه راه مدیریت 
دارایی های فیزیکی، هم اندیشی و برنامه ریزی برای کنترل 
پروژه های مدیریت دارایی ها از مهم ترین ساختارها و الزامات 
اولیه جهت پیاده سازی نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در 

فوالد مبارکه است.
وی افزود: شناسایی تجهیزات تعیین و اختصاص عیوب 

بالقوه، تعیین پارامترها، تعریف نحوه پایش وضعیت تجهیزات، 
مشخص کردن سطوح هشدار، برنامه ریزی های اولیه، انجام 
اقدامات اصالحی در سیســتم ها و پایش اقدامات اصالحی 
توسط بازرسان فنی از مهم ترین محورهای نظام جامعه پایش 
وضعیت تجهیزات در نظام خرابی ها در این شرکت بوده است.
مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: در شرکت فوالد مبارکه در زمینه بومی سازی 
قطعات و تجهیــزات اقدامات مؤثری تاکنون انجام شــده و 
هم اکنون بیش از 100 هــزار قطعه مواد و تجهیزات خطوط 

تولید فوالد مبارکه به خوبی بومی سازی شده است.
وی با اشاره به ارائه راهکارهای مناسب برای تعالی نت در 
کشور اذعان داشت: تمام پیشرفت هایی که در فوالد مبارکه 
بوده است بر پایه فرهنگ ســازی، فرهنگ کاری، مدیریت 

عملکردها و مراقبت های سرآمدی بوده است.

کفیل تأکید کرد: از ســال 1394 لغایــت 1392 تعداد 
363 پروژه برای حفظ و صیانــت از تجهیزات فوالد مبارکه 
انجام شده است و در مجموع 250 کارشناس در این مسائل و 

پروژه ها مشارکت داشتند.
وی با اشــاره به مدل تعالی نت شــرکت فوالد مبارکه و 
مدیریت نگهداری دارایی ها در این شرکت یادآور شد: در این 
راستا به مدیریت شراکت ها، مدیریت قطعات، برنامه ریزی، 
مدیریت عملکردها و ساختارهای سازمانی برای بهبود پایش 

و دارایی های فیزیکی توجه جدی شده است.
مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد مبارکه 
متذکر شد: تاکنون در مسیر تعالی نت فوالد مبارکه از سال 
13۷0 با نگهداری پیشگیرانه، سپس در سال ۷9 با نگهداری 
پیشگویانه، در ســال 93 مدل تعالی را طراحی و پس از آن 
نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان و استقرار سیستم مدیریت 

نت با تحلیل ریشه خرابی ها در این زمینه در فوالد مبارکه آغاز 
شده است.

وی اضافه کرد: ساختار نگهداری و تعمیرات فوالد مبارکه 
به صورت متمرکز و نیمه متمرکز اســت و پشتیبانی مداوم 
خطوط تولید و تعمیرات در این ساختار اهمیت زیادی دارد و 
سالیانه در این زمینه 45 هزار درخواست تعمیراتی را با حدود 
2.5 میلیون ساعت در شرکت فوالد به ثبت رسیده و این توجه 
بیشــتر به نگهداری اموال و دارایی های فیزیکی در شرکت 

فوالد مبارکه را نشان می دهد.

مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات فوالد مباركه مطرح كرد؛

رشد تولید و افزایش بهره وری، نتیجه مدیریت دارایی ها در فوالد مبارکه

خبر

خبر

براتی، مدیر روابط عمومی فوالد مباركه


