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لزوم هماهنگی روابط عمومی 
 شركت های وابسته به فوالد مباركه 

با این شركت

مدیرعامل فوالد مبارکه در آغازین روزهای سال 
جدید با مدیران عامل شــرکت های زیر مجموعه 
گروه فوالد مبارکه به صورت ویدئو کنفرانس دیدار 
و گفت و گو کــرد. حمیدرضا عظیمیــان در این 
دیدار درباره هلدینگ مالی شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: تاســیس و فعالیت این هلدینگ کار بزرگی 
است. ما به دستاوردهای این هلدینگ برای شرکت 
فوالد مبارکــه، تامین مالی شــرکت های گروه و 
در نهایت کشور دل بســته ایم. امیدواریم بتوانیم 
چنین بازوی توانمندی را در دو ســال آینده ایجاد 
کنیم. وی همچنین با تاکید بر متمرکز و یکپارچه 
بودن دو مقوله »روابط عمومی و اطالع رســانی« و 
»حراست« در گروه فوالد مبارکه اظهار کرد: روابط 
عمومی شرکت  های وابســته به فوالد مبارکه باید 
در سیاست های کلی اطالع رســانی با این شرکت 

هماهنگ باشند.
    

 حمایت صنایع مادر 
در تولید شیر ضد كرونا

معاون مرکز ویروس شناسی دانشگاه اصفهان 
گفت: روش درمانی جدیــدی در بیماری کرونا با 
استفاده از شیر فوق ایمنی توسط محققان اصفهانی 

و با حمایت صنایع مادر تولید شده است.
حســن نیلــی احمدآبــادی معــاون مرکز 
ویروس شناسی دانشــگاه اصفهان اظهار کرد: در 
شــرایطی که در موج چهارم کرونا هستیم، تولید 
پادتن کرونا از شیر دام در فاز سوم و نهایی مطالعات 
خود اســت و چنانچه از اردیبهشت ماه مصرف این 
شیر در جامعه فراهم شود، نسبت به کرونا به ایمنی 
جمعی دست خواهیم یافت. وی افزود: تولید پادتن 
کرونا موفق به دریافت مجوز اخالق کمیته وزارت 
بهداشت و درمان شده است و حاصل همکاری ده 
دانشمند ویروس شناس، میکروبیولوژیست، پزشک 
و دامپزشک اصفهانی است و سازمان ها و شرکت های 
بزرگی مثل فوالد مبارکه هم در انجام این پژوهش 
کمک کرده اند. معاون مرکز ویروس شناسی دانشگاه 
اصفهان تصریح کرد: با توجه به موج گیری چهارم 
کرونا و افزایش موارد ابتــال و مرگ ومیر و کمبود 
واکسن، محققان و دانشمندان کشور به دنبال راهی 
مؤثر و پایدار برای پیشگیری و کنترل بیماری کووید 
۱۹ شــده اند. نیلی احمدآبادی با بیان این مطالب 
گفت:شیر فوق ایمنی زا حاوی پادتن اختصاصی علیه 
ویروس کرونا است و این شیر اکنون در مرحله نهایی 
کارآزمایی بالینی فاز سوم است و ایمنی محصول در 
فاز اول مورد تأیید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار 
گرفته است. وی اضافه کرد: گزارش های دریافتی از 
مراحل اجرایی فاز سوم کارآزمایی بالینی در بیماران 
سرپایی که در منزل مورد مراقبت قرار می گیرند و 
تست تشخیصی کرونای آن ها مثبت است و کسانی 
که با افراد بیمار در ارتباط هستند می توانند شیر فوق 
ایمنی زا را به صورت رایــگان دریافت کنند. معاون 
مرکز ویروس شناسی دانشگاه اصفهان مکانیسم اثر 
این شیر بر روی ویروس کرونا را تشریح کرد و ادامه 
داد: این شیر به دلیل وجود آنتی بادی اختصاصی 
علیه ویروس کرونا باعث ایجاد ایمنی غیرفعال در 
سطوح مخاطی حلق، حنجره، ابتدای نای و طول 
دستگاه گوارش می شود.  وی  گفت: سالمت شیر 
فوق ایمنی زا علیه ویروس کرونا توسط دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تأیید شده است و هیچ گونه عوارضی 
ایجاد نمی کند و در افرادی که دارای حساســیت 
نسبت به شــیر هســتند به میزان کم و به دفعات 
به صورت جرعه جرعه به همراه غرغره کردن توصیه 
می شــود. وی به حامیان این پروژه هم اشاره کرد و 
اظهار داشت: مرکز ویروس شناسی دانشگاه اصفهان، 
شرکت نوآوران واکســن زیتون، صندوق توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست 
جمهوری، شهرک علمی تحقیقاتی و صنایعی نظیر 
شرکت فوالد مبارکه، پاالیشگاه اصفهان و ذوب آهن 

از این پروژه حمایت کرده اند.
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اخبار فوالد

پیشنهاد ثبت روز 25 فرودین 
به عنوان روز ملی منابع انســانی 
در ســال 1397 بــه دبیرخانه 
شــورای فرهنگ عمومی کشور 
ارائه و تصویب شد. فوالد مبارکه 
به عنوان یک شــرکت پیشرو در 
کشور و منطقه، رشد و توسعه خود 
را در گروه منابع انســانی توانمند 
شــرکت می داند و با یک فرهنگ 
ســازمانی قوی در ســال تولید؛ 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها در 
راســتای ایرانی سربلند گام های 
محکم تری بر می دارد. گفت و گو با 
بهزاد کمال پور مدیر سازمان دهی 
و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد 
 مبارکه به مناســبت این روز را در 

ادامه می خوانید.
    

 در مورد جایگاه منابع انسانی 
در شرکت فوالد مبارکه توضیحاتی 

بفرمایید.
منابع انســانی ازجملــه مهم ترین 
ســرمایه های هر ســازمانی محسوب 
شده و درنتیجه توجه ویژه به مدیریت 
این ســرمایه ارزشــمند باهدف رشد و 
بالندگی آن ، اهمیتــی دوچندان یافته 
است. همچنین فرایند مدیریت منابع 
انسانی در سال های اخیر توسعه زیادی 
یافته و تغییرات آن بسیار شگرف بوده 
است. با توجه به اهمیت منابع انسانی و 
با نظر اساتید بزرگ این عرصه در کشور 
روز 25 فروردین به عنوان روز ملی منابع 
انسانی نام گذاری شده است. موفقیت 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز به عنوان 
سازمانی جهان تراز با ابعاد و حجِم گسترده 
فعالیت ها درگرو فعالیت اثربخش اجزا 

و بهره وری منابع مختلف آن به دســت 
توانمند منابع انسانی ارزشمند آن است.

 معاونت نیروی انســانی و 
سازمان دهی شرکت فوالد مبارکه 
در راســتای تکریم منابع انسانی 
شــرکت چه مأموریتی برای خود 

ترسیم نموده است؟
مأموریت معاونت نیروی انســانی 
و سازمان دهی شــرکت فوالد مبارکه، 
به عنوان متولی فرایند مدیریت و توسعه 
سرمایه های انسانی شرکت سازمان دهی، 
تأمین، توانمندسازی و ارتقای بهره وری 
سرمایه های انسانی در راستای تحقق 
اهداف شرکت را به عهده دارد به همین 
منظور اهداف این معاونت، در همکاری 
با ســایر واحدهای تولیدی و عملیاتی 
شرکت، در این چارچوب تعریف می گردد. 
بدین منظور واحدهــای مختلف این 

معاونت شامل سازمان دهی و طبقه بندی 
مشاغل، امور اداری، بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست، آموزش و توسعه 
منابع انســانی، خدمات عمومی و امور 
رفاهی و مدیریت شــهری و زیباسازی 
محیط تالش می کنند، در کنار واحدهای 
دیگر، در تمامی مراحل زندگی کاری، 
از جذب تا پس از بازنشستگی، در کنار 
کارکنان شرکت بوده و به برقراری بهترین 

شرایط ممکن برای آن ها کمک نمایند.
مدیریــت  مــورد  در   
فرهنگ ســازمانی شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان سیستمی از معناها 
و مفاهیم مشترک میان اعضای یک 
ســازمان، که آن را از سازمان های 
دیگر متمایز می کند توضیحاتی 

بفرمایید؟
یکی از رسالت های واحدهای منابع 
انسانی در شرکت ها که موردتوجه این 
معاونت در شرکت فوالد مبارکه نیز بوده، 
مقوله فرهنگ سازمانی است. این مقوله 
مفهومی چندوجهی است و برای مدیریت 
آن در سازمان ناگزیر باید سازوکار مناسبی 
پیش بینی گردد؛ چراکه فرهنگ سازمانی 
موجب تمایــز رقابتی برای ســازمان 
می شود.در شرکت فوالد مبارکه سازوکار 
مناســب تحت عنوان مدیریت اخالق، 
 )EVC( ارزش ها و فرهنگ ســازمانی
با فعالیت هــای مختلفی در راســتای 
ارتقای فرهنگ سازمان و جاری سازی 
رفتارهای مناسب در شرکت با محوریت 
این معاونت به صورت مســتمر در حال 

انجام است.
 در مورد فعالیت های مدیریت 
سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل 

این معاونت توضیح بفرمایید.

ازجمله فعالیت های اصلی این واحد 
سازمان دهی فعالیت ها و منابع انسانی 
گرداننده این کارها است. این کار شامل 
گروه بندی فعالیت هــای ضروری برای 
دستیابی به اهداف، تخصیص هر گروه 
از فعالیت ها به یک مدیــر به همراه ارائه 
قدرت و اختیار الزم بــرای نظارت بر آن 
و تأمین هماهنگی عمــودی و افقی در 
سازمان اســت. هماهنگی عمودی در 
تدوین ساختار سازمانی و هماهنگی افقی 
از طریق تدوین فرایندهای ســازمانی و 
گردش کارها به دست می آید. ساختار 
سازمانی مشــخص می کند که وظایف 
شغلی چطور تقسیم شده، گروه بندی 
گردیده، هماهنگ می شــوند، از کجا 
شروع شــده، و درنهایت بــه کجا ختم 
می گردد. همچنین متولــی انجام هر 
فعالیت، ورودی ها و خروجی های آن نیز 
در اینجا مشخص می شوند. همچنین 
تعیین صالحیت های موردنیاز واحدها و 
افراد برای انجام فعالیت های ذکرشده نیز 

بر عهده این واحد است.
ارزیابی و نظرســنجی در خصوص 
بخش عمده ای از نتایج مختلف در حوزه 
کارکنان نیز از وظایف واحد سازمان دهی 
و طبقه بندی مشاغل است. این نتایج به 
دو شــکل عمده عملکردی و برداشتی 
طبقه بنــدی می شــوند. از مهم ترین 
نتایج عملکردی سازمان در حوزه منابع 
انسانی بهره وری منابع انسانی با توجه به 
شاخصه های کمی و کیفی تولید و هزینه 
سرمایه های انسانی را شامل می شود. در 
حوزه نتایج برداشتی نیز رضایت و اشتیاق 
شــغلی کارکنان و همچنین رضایت 
کارکنان از خدمات ارائه شــده توسط 
واحدهای مختلف منابع انسانی به آن ها، 

وضعیت فرهنگ ســازمان و اثربخشی 
ارتباطات سازمانی است. نتایج ارزیابی 
شاخص های ذکرشده جهت برنامه ریزی 
و بهبود مستمر فعالیت های منابع انسانی 
به صورت مســتمر مورداســتفاده قرار 

می گیرد.
این واحد همچنین مسئولیت اصلی 
را در طراحی و هماهنگی فعالیت های این 
معاونت باهدف بهبود مستمر وضعیت 
زندگــی کاری و خانوادگی کارکنان بر 
عهده دارد و  تالش هــای مختلفی را در 
حوزه های مختلف نظام های پرداخت 
حقوق، پاداش و مزایای کارکنان انجام 
می دهد. این مأموریت با توجه به اینکه 
موضوع معیشــت و ارتقــای کیفیت 
زندگی کارکنان و خانواده آن ها همواره 
موردتوجه مدیرعامل محترم شــرکت 

بوده، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
 در مورد نقش منابع انسانی در 
موفقیت شرکت بزرگی چون فوالد 

مبارکه اگر سخنی دارید بفرمایید.
درمجموع می توان گفت که موفقیت 
یک ســازمان موفقیتی جمعی است و 
بدون تالش مجدانه، مستمر و همه جانبه 
منابع انسانی آن به عنوان ارزشمندترین 
سرمایه های آن، دستیابی به این موفقیت 

امکان پذیر نیست.
لذا مــن و همه همــکاران، در کنار 
فعالیت های ذکرشده، گرامیداشت روز 
ملی منابع انسانی را که در اصل متعلق 
به همه کارکنان عزیز شــرکت اســت 
از وظایف خود دانســته و ایــن روز را در 
آغازین روزهای ســال جدید کاری به 
آن ها تبریک عرض می نمایم و برای همه 
همکاران و خانواده هــای محترم آن ها 

آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.

مدیر سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد مبارکه:

موفقیت فوالد مباركه در گرو فعالیت اثربخش منابع انسانی است

خبر

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه با اعالم این مطلب افزود: موفقیت در HSE و داشتن کار 
ســالم در کوران کرونا، به عملکرد همه کارکنان بستگی دارد و 
مأموریت واحد بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست حصول 
اطمینان از تأمین ایمنی و شرایط کار سالم با حفظ محیط زیست 

است.
حسین مدرسی فر یادآور شــد: در سال گذشته در بحبوحه 
بحران همه گیری کرونا ویروس، همه نهادهای کشوری و حتی 
جهانی درگیر این مسئله بودند و بالطبع شرکت فوالد مبارکه نیز در 
همین راستا درگیر این بحران گردید. اما با هوشیاری و حسن تدبیر 
تیم مدیریتی شرکت و همچنین آگاهی و مشارکت همه جانبه 
کارکنان و پیمانکاران شرکت این بحران به خوبی پشت سر گذارده 
شــد که در اینجا الزم می دانم از تالش و زحمات بی شائبه همه 
همکاران مراتب سپاس و قدردانی را اعالم نمایم. لیکن در سال 
پیش رو، شاید جدی تر از سال گذشته، همچنان درگیر این بحران 
هستیم و انشاءهلل با ادامه همکاری ها، سال ۱400 را نیز با سابقه ای 

درخشان پشت سر خواهیم گذاشت.
وی تصریح نمود: از اواخر سال ۱3۹8 که همه گیری بیماری 
کرونا ویروس )کووید ۱۹( مشکالتی را برای جامعه و علی الخصوص 
صنایع ایجاد کرد، نقش فعالیت های حوزه سالمت و ایمنی کارکنان 
بیش ازپیش در جهت حفظ تولید آشکار شد؛ لیکن جابه جایی 
رکوردهای متعدد در زمینه های مختلف ازجمله تولید، فروش 
و ... در شرکت فوالد مبارکه نشان از اعتماد کارکنان به سیستم 
مدیریتی داشت که توانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند و توانست 
به عنوان اولین شــرکت ایرانی، استاندارد راهنمای مدیریت کار 
ایمــن در دوران پاندمی کوویــد ISO45005:2020(۱۹( را 
پیاده ســازی نماید و گواهینامه مربوطه را اخذ کند. مدرسی فر 
خاطرنشان کرد: واحد بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست در 
فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوالدسازی خاورمیانه، در تالش 
به منظور دستیابی به توسعه پایدار و کرامت انسانی از طریق نگاهی 
سیستماتیک است که این موفقیت در راستای مأموریت محول 

شده به مشارکت و عملکرد همه کارکنان شرکت بستگی دارد.
وی همچنین افزود: این واحد بر اســاس خط مشی و اهداف 
سازمانی، صیانت از نیروی انسانی را سرلوحه کار خود قرار داده و با 
توجه به فلسفه، نگرش و استراتژی یادشده، وظیفه نظارت مستمر 
بر رعایت مقررات و قوانین ملــی و بین المللی در جهت کاهش 
اثرات عوامل زیان آور محیط کار، کنترل حــوادث و مخاطرات 
ایمنی و همچنین پاسداری و حفظ محیط زیست، انجام اقدامات 
اورژانســی، نظارت بر فرایند درمان و حمایت روانی اجتماعی از 
کارکنان را دارد که سعی شــده با ایجاد بستر فرهنگی خالق و 
نگرشی نو و سیستماتیک، به تبیین تأثیر متقابل عوامل بهداشتی، 
ایمنی و محیط زیست بر سالمتی و ایمنی کارکنان پرداخته و از 
این طریق، نواقص، مخاطرات بالقوه، حوادث و مشکالت را به طور 

نظام مند مورد ارزیابی قرار دهد و روش های مبتنی بر پیشگیری 
را ارائه نماید.

مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و محیط زیســت شرکت 
فوالد مبارکه در ادامه به فعالیت های واحدهای تحت سرپرستی 
خود اشــاره نمود و درخصوص واحد ایمنی، بهداشت حرفه ای و 
آتش نشانی یادآور شــد: مأموریت اصلی ما در شرکت »حصول 
اطمینان از تأمین ایمنی و شرایط کار سالم با حفظ محیط زیست«  
اســت که در این بین و با توجه به شرایط کرونایی کشور، ایمنی، 
بهداشت حرفه ای و آتش نشانی فوالد مبارکه به عنوان تدوین کننده 
استراتژی و برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در سازمان، با 
انجام بازرسی های ایمنی نقش کلیدی در ایجاد محیط ایمن در 
سازمان دارد. این قسمت بر مبنای مدیریت ریسک در شرکت، 

فعالیت هایی را اجرا نموده که بخشی از آن شامل موارد زیر است:
پیاده سازی استاندارد راهنمای مدیریت کار ایمن در دوران 

ISO45005:2020 ۱۹ بیماری کووید
نظارت بر عملکرد ایمنی کلیه نواحــی و واحدهای مختلف 
تولیدی، خدمات فنی و پشتیبانی با انجام بازرسی های دوره ای، 
منظم و برنامه ریزی شده و همچنین بازرسی های موردی برحسب 

نیاز با توجه به شرایط موجود
تهیه و تدوین دســتورالعمل ها و گردش کارهای موردنیاز 
به ویژه تهیه و تدوین دستورالعمل های بهداشتی مقابله با شیوع 

بیماری کرونا
ادامه اجرای اقدامات سند چشــم انداز برنامه ارتقای ایمنی 

بهداشت حرفه ای پنج ساله دوم
بازرســی و نظارت بر عملکرد ایمنی و بهداشتی پیمانکاران 

فوالد مبارکه
تجزیه وتحلیل و بررسی حوادث شغلی و پیگیری انجام اقدامات 

اصالحی و پیشگیرانه
تأیید و نظارت بر استفاده صحیح و کامل از تجهیزات فردی 

در سطح شرکت
انجام تست ها و آزمایش های ویژه و سایر اقدامات موردنیاز در 

جهت ارتقاء عملکرد ایمنی شرکت
تهیه گزارش های مدیریتی و ارائه به مدیران در جهت تدوین 

استراتژی های کالن سازمانی
برنامه ریزی و برگزاری جلســات ارتقای ایمنی در سازمان با 

محوریت معاونت بهره برداری به صورت آنالین
اجرای پروژه ایمنی فرایند )PSM( در واحدهای منتخب شرکت

اجرای پروژه بهبود وضعیت ایمنی آسانسورهای شرکت
ساخت فیلم و کلیپ های ایمنی براســاس رویدادهای مهم 

انسانی و تجهیزاتی
تهیه کلیپ های آموزش الکترونیکی ایمنی و بهداشتی

 HAZOP اجرای سیستم شناسایی خطرات براساس روش
در واحد باکس آنیلینگ

اجرای پروژه بهبود وضعیت ایمنی ســبدهای حمل نفر در 
شرکت

اجرای برنامه مداخله ای ارگونومی مشارکتی با تأکید بر کاهش 
شیوع اختالالت اسکلتی- عضالنی

وی در خصوص عملکرد واحد طب صنعتی و درمان با اشاره 
به تدوین و اجرای نقشه اســتراتژی طرح جامع سالمت شرکت 
فوالد مبارکه تصریح کرد: در ســالی که گذشت با پاندمی کرونا 
ویروس )کووید ۱۹( در دنیا، نقش مهم و اثرگذار حوزه پیشگیری و 
سالمت بیش ازپیش خود را عیان نمود و مشخص شد که علی رغم 
پیشرفت های بزرگ بشری در همه عرصه ها، الزم است که بیشتر و 
مؤثرتر از گذشته به این امر پرداخته شود؛ بنابراین در حوزه سالمت، 
بیماریابی، پیگیری و درمان، فعالیت های بسزایی انجام شده که 
این فعالیت ها در زمان شیوع ویروس کرونا بیشتر از گذشته رخ 

می نماید.
در ادامه بخشــی از فعالیت های این واحد در این خصوص را 

یادآور می شویم:
تدوین و جاری سازی نقشه اســتراتژی طرح جامع سالمت 

شرکت فوالد مبارکه
اجرای طرح غربالگری و کنترل شیوع بیماری کووید ۱۹

انجام معاینات طب صنعتی پرسنل جدیداالستخدام
راه اندازی کامل سیستم ثبت و پیگیری مغایرت های معاینات 

طب صنعتی
برگزاری کمیسیون های پزشکی و دندان پزشکی پرسنل و 

خانواده ایشان
برگزاری کمیسیون های پزشکی طب کار

ارائه خدمات اورژانس به مراجعین اورژانسی و غیر اورژانسی
انجام عملیات های امداد و مانورهای مرتبط با آمادگی و واکنش 

در شرایط اضطراری
بررســی پرونده ها، درخواست ها و شــکایات مربوط به امور 
درمان و هزینه های درمانی پرســنل و خانواده ایشان بر اساس 

قرارداد بیمه درمانی
بررسی و نظارت بر نسخ جمع آوری شده توسط کارگزار بیمه 

ایران
مدرســی فر همچنین به نقش مؤثر واحد محیط زیست که 
یکی دیگر از واحدهای تحت مدیریت خود است نیز اشاره نمود 

و افزود: در دهه های گذشــته، بشــر پس از قرن ها آموخت که 
تخریب محیط زیســت اثرات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد 
و احترام به محیط زیســت و تالش برای صیانت از آن متضمن 
زندگی بهتر برای نسل های آینده است. به همین سبب تالش های 
وسیعی برای فرهنگ سازی در راستای احترام به محیط زیست 
در سطح بین المللی صورت گرفت. در شرکت فوالد مبارکه نیز 
استراتژی های مرتبط با حفظ محیط زیست تدوین و جاری شده 

است که اهم آن به شرح زیر است:
HSE Plan پایش پیمانکاران بر اساس الزامات

انجام آزمایش های خوداظهاری زیســت محیطی و ارزیابی 
اثرات زیست محیطی برای کلیه طرح های توسعه

پایش و اندازه گیری آالینده های زیســت محیطی خروجی 
دودکش ها و پارامترهای آب و پساب به صورت مستمر

پایش و کنترل میزان انتشــار گازهای گلخانه ای و ثبت در 
سیستم سازمان جهانی فوالد

نظارت بر سیستم مدیریت پسماندهای صنعتی و شهری در 
شرکت فوالد مبارکه

نظارت بر سالمت و بهداشت مواد غذایی ورودی، سالمت غذا 
و بهداشت محیط

طرح ریزی و برنامه ریزی جهت انتقال پساب شهرهای مجاور 
به فوالد و تصفیه و بازگردانی آب به چرخه تولید

HRSG بهره برداری از پروژه بازیافت حرارت از نیروگاه گاز
پیگیری ســاخت ســالن های مجهز عملیات رنگ آمیزی و 

سند بالست
پیگیری ساخت دو سیلوی ذخیره ریزدانه آهک

برنامه ریزی برای اجرای فاز دوم پایش آنالین دودکش ها
نصب بیش از 40 عدد شوت تخلیه مواد در واحدهای انباشت و 

برداشت و احیا مستقیم
تجهیز برج های انتقال مواد واحد انباشت و برداشت به نازل ها و 

سیستم های پاشش آب مکانیزه
ساخت غبارگیر مجهز برای ترانسفر تاور احیا مستقیم 2

انعقاد قرارداد برای افزایش طول کوره های پیشگرم 3 و 4 نورد 
گرم برای مدیریت انرژی

مطالعه، بررســی و عقد قــرارداد پروژه نصب ســلول های 
خورشیدی در دریاچه های ذخیره پساب

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت 
 HSE فوالد مبارکه در پایان افزود: فوالد مبارکه در حوزه
یکی از شرکت های پیشرو در بین شرکت های فوالدی است. 
لذا جای دارد مجددا از تمامی تالشــگران حوزه بهداشت 
حرفه ای، ایمنی و محیط زیست، همچنین مدیریت ارشد 
سازمان که با پشــتیبانی از برنامه های HSE، در حفظ و 
صیانت از نیروی کار و محیط زیســت کوشا بوده اند تقدیر 

و تشکر نمایم.

تدوین و اجرای نقشه استراتژی طرح جامع سالمت فوالد مباركه برای مقابله با كرونا
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