
t oseei r ani . i r
4

بنگاهها
 شماره  1216 /       چهارشنبه  25 آبان   1401  /     21  ربیع الثانی  1444  /  16  نوامبر   42022

اخبار فوالد

مدیرعامل فــوالد مبارکه در نخســتین 
نشست هم اندیشی مدیران عامل شرکت های 
پیمانکار بهره برداری این شرکت با بیان اینکه 
حمایت از پیمانکاران، سازندگان و شرکت های 
دانش بنیان از اولویت های فوالد مبارکه است، 
گفت: درصددیم تا علی رغم وجود محدودیت ها 
در زمینه های مختلف، بیشــترین کمک را در 
امور قراردادها به پیمانکاران برســانیم تا این 
عزیزان با کمترین مشــکل به کار خود ادامه 

دهند.
فوالد مبارکه یکی از صنایع شاخص در حوزه 
اشتغال آفرینی کشور است که با چرخه کاملی از 
زنجیره تولید )از سنگ تا رنگ(، 8 درصد از تولید 
ناخالص ملی در بخش صنعت را تأمین می کند و 
توانسته به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه 
اشتغال 350 هزار نفر را در کشور فراهم کند که 
13 هزار نفر از این خانواده بزرگ را پیمانکاران 
تشکیل داده اند؛ خانواده ای که نقشی بی بدیل در 
به دست آمدن موفقیت های روزافزون این صنعت 
داشــته اند. در همین راستا، نخستین نشست 
هم اندیشی مدیران عامل شرکت های پیمانکار 
بهره برداری فوالد مبارکــه و پنل تخصصی با 
حضور مدیرعامل، جمعی از معاونین این شرکت 
و مدیران عامل شــرکت های پیمانکاری حوزه 

بهره برداری برگزار شد.

افزایش میزان اشتغال 
در آینده ای نزدیک 

طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، 
در این نشســت اظهار کرد: موفقیت هایی که 
در فوالد مبارکه رقــم می خورند حاصل تالش 
مجموعه ای از کارکنــان و متخصصان باتجربه 
است. موفقیت های مهمی نظیر افزایش و ثبت 
رکوردهای ارزشــمند تولید نیز نتیجه تالش 

همه جانبه کارکنان و پیمانکاران عزیز است.
وی با اشاره به شکسته شدن رکوردهای تولید 
و جهش کمی و کیفی پروژه های فوالد مبارکه 
افزود: همه این اتفاقات با همــکاری روزافزون 
پیمانکاران امکان پذیر اســت. 13 هزار نفر در 
زمینه تولید، توسعه و خدمات به عنوان پیمانکار 
در موفقیت های فوالد مبارکه سهیم اند که در 
آینده ای نه چندان دور، میزان اشــتغال در این 

مجموعه را بیش ازپیش افزایش خواهیم داد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: بسیاری از شــرکت های بزرگ در دنیا به 
حوزه برون سپاری نگاه ویژه ای دارند و پیش بینی 
می شود که رشــد روزافزونی را در این عرصه تا 

سال 2030 شاهد باشیم.

هدف گذاری برای ارتقای کمی و کیفی 
پیمانکاران

وی ادامــه داد: اســتقبال صنایــع دنیا از 
برون سپاری به این دلیل است که شرکت های 
فعال و متمرکز در هر زمینه، بهره وری بیشتری 
در حوزه های تخصصی خــود دارند. به همین 
دلیل، یکی از اهداف فوالد مبارکه این است که 
پیمانکاران خود را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهد.

طیب نیــا تصریح کرد: رشــد بســیاری 
از شــرکت های فعال در حوزه هــای تأمین و 
خدمات، ناشــی از همکاری متقابل با صنایع و 
شرکت های بزرگی همچون فوالد مبارکه است. 
به همین دلیــل، بنا داریم بــا برگزاری چنین 
جلساتی با شــرکای تجاری خود که در نتایج 
موفقیت هایمان سهیم هستند، تعامل بیشتری 

داشته باشیم.

تالش برای تحقق »مدیریت مؤثر«، یکی از 
انتظارات مهم فوالد مبارکه از پیمانکاران است

وی اذعان داشــت: در برخــی از زمینه ها 
چالش هایی وجود دارد و می خواهیم با نگاه به 
پیمانکار به عنوان »شریک تجاری« شرایط را 
برای فعالیت بهتر پیمانــکاران مهیا کنیم. به 
همین دلیل، شنیدن پیشنهاد ها و ایجاد تعامالت 
سازنده از ســوی پیمانکاران با در نظر گرفتن 

محدودیت ها بسیار راهگشا خواهد بود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: 
تالش برای تحقق »مدیریت مؤثــر«، یکی از 
انتظارات مهم فوالد مبارکه از پیمانکاران است؛ 
چراکه نقش مدیریت پیمانکاران، نقشی بی بدیل 
در اجرای پروژه هاست و کارکنان باید به وسیله 

پیمانکار خود مدیریت شوند.

پیمانکاران و کارکنان فوالد مبارکه 
اعضای یک خانواده هستند

وی ادامــه داد: پیمانکاران نیــز باید نقش 
خــود را در ایجاد انگیــزه در کارکنان به خوبی 
ایفا کنند؛ چراکه ایجــاد انگیزه در نوع عملکرد 
کارکنــان تأثیر بســزایی دارد و ایــن موضوع 
طــی بازدیدهای میدانی انجام شــده از برخی 
شرکت های پیمانکاری فوالد مبارکه، ملموس 

بوده است.
طیب نیا عنوان کرد: فوالد مبارکه پیمانکاران 
و کارکنان خود را اعضای یک خانواده می داند و 
به همین دلیل پیمانکاران هم باید بیش ازپیش، 
چنین رویکرد و نگاهی را در سازمان خود تقویت 
کنند. فوالد مبارکه در تالش است تا بستر ایجاد 

اشــتغال در زمینه ها و عرصه هــای مختلف را 
فراهم سازد.

پیمانکاران فوالد مبارکه با صداقت، 
مشغول کار هستند

وی با تأکید بر اینکه حمایت از پیمانکاران، 
ســازندگان و شــرکت های دانش بنیــان از 
اولویت های فوالد مبارکه اســت بیان داشت: 
درصددیم تا علی رغم وجــود محدودیت ها در 
زمینه های مختلف، بیشترین کمک را در امور 
قراردادها به پیمانکاران برسانیم تا این عزیزان 
با کمترین مشــکل به کار خــود ادامه دهند. 
در فــوالد مبارکه همواره تعدیل ها براســاس 
فرمول های موجود در همــان ماه های ابتدایی 
سال انجام می شود تا روند اجرا و پیشرفت پروژه ها 

به هیچ وجه متوقف نشود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: در 
بســیاری از زمینه های دیگــر ازجمله تمدید 
قراردادها در تالشــیم تا حمایت های ویژه ای از 
پیمانکاران صورت گیرد؛ چراکه بسیاری از این 
عزیزان با صداقت و سالمت، به طور جدی مشغول 
کار هستند. البته در مقابل ما نیز از آنان انتظار 
داریم یاری رسان ما در رسیدن به اهداف تولید 

و دیگر اهداف تعیین شده باشند.

هیچ عاملی نباید بر روند تولید 
تأثیر منفی داشته باشد

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ورود صنعت و 
حوزه تولید به حواشی اضافه کرد: وظیفه ما تولید 
است و نباید هیچ عاملی روند تولیدمان را کند یا 
آن را متوقف کند. البته الزمه تحقق این مهم نیز 

حضور مؤثر پیمانکاران در عرصه تولید است.
طیب نیا عنوان داشت: نقش پیمانکاران در 
موضوع تولید نقش قابل توجهی اســت و فوالد 
مبارکه اهداف بزرگی را برای ســازمان خود در 
زمینه های مختلف ترسیم کرده است؛ چراکه این 
شرکت نقش ویژه ای در اقتصاد ملی ایفا می کند؛ 
بنابراین نقش پیمانکاران برای ارتقای جایگاه 

فوالد مبارکه بسیار قابل توجه است.

نقش پیمانکاران در کاهش هزینه ها 
و افزایش تولید باکیفیت

سلیمی، معاون بهره برداری شرکت فوالد 
مبارکه نیز در این نشست اظهار کرد: امروز تولید 
و توســعه ها در رأس امور فوالد مبارکه است و 
شعار امسال نیز همچون سال های قبل از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی با مضمون »تولید« 
انتخاب شد که این امر نشــان دهنده اهمیت 
تولید در رفع بسیاری از مشکالت و چالش های 

کشور است.
وی افزود: امروز رســالت ما ارتقای کمی و 
کیفی تولید محصوالت اســت که با حمایت و 
همکاری کارکنان و پیمانــکاران در حال انجام 
است. پیمانکاران فوالد مبارکه تکه های الماسی 
هستند که توانسته اند مجموعه ای منسجم را 
شکل دهند و تالش هایی را در قالب کار گروهی به 
نتیجه برسانند. البته هنوز در بسیاری از زمینه ها 
نســبت به شــاخص های جهانی، جای تالش 
بیشتری هست و در این بخش ها باید به سرعت 

پیشرفت کنیم.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه با 
بیان اینکه متعالی و سرآمد بودن دغدغه فوالد 
مبارکه اســت، تصریح کرد: کاهش هزینه ها، 
افزایش تولید باکیفیت و کاهش ضایعات ازجمله 
نکاتی است که باید به دلیل وجود رقابت  در بازار 
بیش از گذشته به آن توجه کرد و پیمانکاران در 

این زمینه نقش بسزایی دارند.
وی اذعان داشت: همان طور که در موضوع 
تولید و بهره برداری بازنگری انجام می شــود، 
در موضوع برون سپاری نیز این امر بسیار مهم 
است و امیدواریم در این زمینه با برگزاری چنین 
جلساتی، شاهد پیشــرفت های قابل توجهی 

باشیم.
سلیمی بیان کرد: در صورت بروز مشکالت، 
مدیران فوالد مبارکه هستند که باید با دقت تمام 
به چالش ها رسیدگی کنند؛ چراکه مدیران عرصه 
تولید همیشه در میدان و آماده شنیدن مشکالت 
و چالش های پیمانکاران هستند. رسالت ما در 
فوالد مبارکه تولید است و نباید بگذاریم حواشی 

و مســائل نامربوط، چه ازنظر کمی و چه ازنظر 
کیفی، به تولید ضربه بزند.

مدیریت شرکای تجاری
 شاخص متعالی بودن یک سازمان 

در ادامه این نشســت، پنــل تخصصی به 
همراه پرسش و پاسخ به سؤاالت مدیران عامل 
شــرکت های پیمانکاری بهره بــرداری فوالد 
مبارکه برگزار شد و حاضران به ارائه نظرات خود 

پرداختند.
نیک فر، مدیر کمیسیون معامالت شرکت 
فوالد مبارکــه در این پنل ابراز داشــت: فوالد 
مبارکه تنها شرکت ایرانی اســت که موفق به 
دریافت جایزه EFQM اروپا شد و کسب این 
جایزه ارزشمند تالش همه اعضای سازمان است. 
از دیدگاه EFQM، یک شرکت متعالی شرکتی 
است که بتواند شرکای تجاری خود را به بهترین 

شکل ممکن مدیریت کند.
وی افزود: موفقیت های فوالد مبارکه، جز با 
تالش همه پیمانکاران، کارگران و مدیران شرکت 
حاصل نمی شــد و به همین دلیل برای تعامل 
بیشتر با پیمانکاران، قصد داریم این جلسات را 
به صورت 3 ماه یک  بار برگزار کنیم و برای تکرار 
موفقیت های گذشته، تدابیر الزم را برای افزایش 

آن ها به صورت متعالی و استاندارد بیندیشیم.

سرمایه های انسانی؛ 
عامل اصلی سودآوری

مدیر کمیســیون معامالت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: این شرکت با فراهم کردن امکانات 
و خدمات رفاهی تالش می کند ســرمایه های 
انســانی خود را با بهترین شــیوه اداره کند تا 
کارکنان از نظر معیشتی دغدغه و نگرانی نداشته 
باشند. سرمایه های انسانی فوالد مبارکه یکی از 
عوامل اصلی سودآوری این شرکت هستند و باید 

تالش هایشان جبران شود.
وی عنــوان داشــت: در جلســاتی کــه با 
پیمانکاران به صورت 3 ماه یک بار برگزار می شود، 
در تالشیم تا پیشنهاد های آنان را دریافت کنیم تا 
با افزایش سطح تعامالت، شاهد ارائه راهکارهای 
مناسب برای پیشبرد اهداف فوالد مبارکه باشیم.

با افزایش راندمان، چالش های موجود را 
برطرف کنیم 

نیکفر با تأکید بر ضرورت افزایش بهره وری در 
پیمانکاران فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: منابع 
فوالد مبارکه و پیمانکاران محدود است و باید با 
افزایش راندمان، بسیاری از چالش های موجود 

را برطرف کنیم.
کمال پور، مدیر ســازماندهی و طبقه بندی 
مشاغل شــرکت فوالد مبارکه در این نشست 
اظهار کرد: اطالع کامل از شرایط قراردادها یکی از 
نکات مهمی است که پیمانکاران باید به آن توجه 
کنند؛ عالوه بر آن، در هنگام برگزاری مناقصات 
نیز نظر پیمانکاران برای رسیدن به بهترین نتایج 
اخذ می شود تا چالش های احتمالی به حداقل 

ممکن برسد.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

حمایت از شركت های دانش بنیان از اولویت های  فوالد مباركه است کارنامه فوالد مبارکه در نیم سال اول ۱۴۰۱؛
 تحقق ۱۰۹ درصدی برنامه تولید

در فوالد مبارکه 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: کارکنان فوالد 
مبارکه از همان روزهای نخست ســال جاری با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته، برای دســت یابی به 
رکوردهای جدید تولید عزم خود را جزم کردند و موفق 
شدند در نیمه نخست سال جاری، ضمن افزایش قابل 
توجه تولید نسبت به مدت مشابه سال 1۴00 در همه 
نواحی و ثبت رکوردهای بی ســابقه، در مجموع 10۹ 

درصد برنامه های ترسیم شده را محقق سازند.
طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: 
کارکنان فوالد مبارکه از همان روزهای نخســت سال 
جاری با توجه بــه برنامه ریزی های صورت گرفته، برای 
دست یابی به رکوردهای جدید تولید عزم خود را جزم 
کردند و موفق شدند در نیمه نخست سال جاری، ضمن 
افزایش قابل توجه تولید نسبت به مدت مشابه سال 1۴00 
در همه نواحی و ثبت رکوردهای بی سابقه، در مجموع 

10۹ درصد برنامه های ترسیم شده را محقق سازند.
مدیرعامل فوالد مبارکــه با ارائه جزئیــات برنامه 
تولیدی این شرکت گفت: برای سال 1۴01 در شرکت 
فوالد مبارکه تولید ۶ میلیــون و ۹00 هزار تن تختال و 
برای مجتمع فوالد سبا نیز تولید یک میلیون و 520 هزار 
تن هدف گذاری شده که با وجود محدودیت های مصرف 
برق در نیمه نخست امسال، عملکرد واقعی تولید از برنامه 

پیشی گرفت.

جزئیات برنامه تولید فوالد مبارکه
در نیمه نخست ۱۴۰۱

طیب نیا خاطرنشان ساخت: در ناحیه آهن سازی با 
همت کارکنان، تولید گندله در شش ماه نخست سال 
جاری با 5.2 درصد رشــد نســبت به مدت مشابه سال 
قبل به 3 میلیون و ۷8۹ هزار تن و تولید آهن اسفنجی 
در مجموع واحدهای احیا مستقیم فوالد مبارکه و فوالد 
سبا نیز با 1۹.1 درصد رشد به ۴ میلیون و ۷۹8 هزار تن 
افزایش یافت. وی ادامه داد: مجموع تختال تولیدشده در 
شرکت فوالد مبارکه مجتمع فوالد سبا در نیمه نخست 
سال 1۴01 با 20.1 درصد رشد به ۴ میلیون و 551 هزار 
تن افزایش یافته و تحقــق 10۹ درصدی برنامه ها را به 

ثبت رساند.

افزایش حدود ۱۵ درصدی تولید کالف گرم
طیب نیا در ادامــه از محقق شــدن 10۶.2 درصد 
برنامه ها توسط کارکنان نورد گرم فوالد مبارکه و فوالد 
ســبا خبر داد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، جمع 
محصوالت نورد شده در شرکت فوالد مبارکه و مجتمع 
فوالد سبا رشــد 1۴.۹ درصدی تولید نسبت به مدت 
مشابه سال 1۴00 داشته است؛ به نحوی که تولید ورق 
گرم این دو خط از 3 میلیون و 155 هزار تن نیمه نخست 
سال قبل به 3 میلیون 351 هزار تن در مدت مشابه سال 
جاری افزایش یافته اســت. مدیرعامل فوالد مبارکه در 
ادامه از موفقیت های به دست آمده در خطوط مختلف 
ناحیه نورد سرد شــرکت در نیمه نخست سال جاری 
خبر داد و تاکید کرد: رکــورد روزانه 5.212 تن در واحد 
اسیدشویی )2۹ فروردین ماه(؛ رکورد روزانه تولید ۹۹0 
تن ورق گالوانیزه )30 خرداد(؛ رکورد ماهانه ورق سرد در 
خط اصالح ۴ به میزان 20 هزار و ۷1۶ تن )فروردین ماه( 
و رکورد ماهانه خط قلع اندود به میزان 10 هزار و ۴۶0 تن 
)شهریور 1۴01( کامل کننده موفقیت های شرکت در 

نیمه نخست سال 1۴01 بوده است.

افزایش عرضه محصوالت در بازار داخلی
مدیرعامل فوالد مبارکه بیان داشت: در نیمه نخست 
سال جاری عرضه محصوالت فوالد مبارکه در بازار داخلی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه 
کرد و از 3 میلیون و 5۹8 هزار تن به 3 میلیون و 88۴ هزار 
تن رســید. این موفقیت، علی رغم رکود بازار خارجی و 
داخلی به دست آمد و درآمد عملیاتی فوالد مبارکه در 
نیمه نخست امسال، رشد 22 درصدی را نسبت به مدت 

مشابه سال قبل تجربه کرد.

رشد کیفی همزمان با رشد کّمی
طیب نیا خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه امروزه در 
همه حوزه ها، به ویژه صنعت فوالد که ازجمله صنایع مادر 
محسوب می گردد، بازار به شــدت رقابتی است و نیاز به 
ورق های با کیفیت به شکل فزاینده ای رشد یافته، در فوالد 
مبارکه نیز تأکید شده است که به موازات رشد کمی، به 
رشد کیفی و تولید محصوالت خاص نیز توجه ویژه داشته 
باشیم و این امر با افزایش کیفیت محصوالت و اضافه شدن 
چندین محصول جدید به سبد محصوالت فوالد مبارکه 
ازجمله ورق های آجدار و ارتقای کیفیت ورق های قلع 

اندود محقق شده است.

مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه گفت: تالش مستمر کارکنان فوالد 
مبارکه از ابتدای بهره برداری تاکنون برای کاهش مصارف نسوز با ثبت رکورد 5.۹2 

کیلوگرم بر تن مذاب در مهرماه سال جاری به بار نشست.
کمالی، مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه، ضمن اعالم این خبر گفت: 
رکورد قبلی ۶.15 کیلوگرم بر تن مذاب و مربوط به فروردین ماه سال 13۹۷ بوده 

است.
وی با بیان اینکه کاهش حداکثری مواد اولیه به ویژه انواع نســوزها در قیمت 
تمام شــده محصوالت نقش تعیین کننده ای دارد، گفت: در راســتای پیگیری 
مدیریت مصارف نســوز طبق شــاخص های جهانی و ارتقای کیفیت این مواد، 
متناسب با افزایش و نیاز تولید، اقدامات متعددی از طرف مرکز نسوز و کارکنان آن 
در حال پیگیری و اجراست که یکی از نتایج چشمگیر آن ثبت رکورد مذکور است.

به گفته مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه کسب این رکورد ارزشمند به 
لطف خداوند متعال، حاصل تالش و تعهد کارکنان سخت کوش مرکز تعمیرات 
نسوز و پیمانکاران مرتبط، تعامل و همکاری مؤثر واحدهای تولیدی و تعمیراتی 
ناحیه فوالدسازی، اجرای صحیح دستورالعمل های بهره برداری، بازرسی های 
مداوم تجهیزات و همچنین همکاری واحد خرید مــواد مصرفی در تأمین مواد 

نسوز باکیفیت است.
در پی کسب این موفقیت، برخی از کارشناسان و دست اندرکاران ذی ربط در 

این زمینه اظهارنظر کردند که سخنان ایشان را در ادامه می خوانیم.

جهانشاهی، رئیس گروه فنی مرکز تعمیرات نسوز: مواد نسوز همواره 
یکی از اقالم عمده مصرفی در فرایند فوالدسازی و ریخته گری مداوم محسوب 

می گردد که هرگونه نوســان در مقدار، کیفیت و قیمت آن مســتقیما بر قیمت 
تمام شده فوالد تأثیرگذار است؛ بنابراین باید با بهبود مستمر و پیش بینی و تدارک 

به موقع مواد نسوز دائما هزینه های مواد نسوز را کنترل کرد.
مدیریت مصارف و هزینه ها از اهداف اصلی شرکت فوالد مبارکه جهت ادامه 
حضور موفق در بازارهای داخلی و جهانی اســت. با توجه به ســهم تولید فوالد 
مبارکه در تولید فوالد کشور، کاهش مصارف مواد نسوز سهم بسزایی در رسیدن 
به این هدف خواهد داشت. در همین راستا، کیفیت نســوزهای مورد مصرف و 
هم زمان کنترل لحظه به لحظه فرایند فوالدسازی و ریخته گری و تثبیت شرایط 

بهره برداری منجر به کاهش مصارف و هزینه های مواد نسوز می شود.
دست یابی به این افتخار ثمره تالش و پیگیری مستمر تمامی کارکنان واحدهای 
واحد نسوز، ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، پیمانکاران و همکاران واحد 

خرید مواد مصرفی بوده است؛ ازاین رو از همه این عزیزان قدردانی می کنیم.

ایران پور، رئیس تعمیرات نسوز فوالدســازی: در ادامه موفقیت های 
پی درپی شرکت معظم فوالد مبارکه، موفق شدیم این رکورد ارزشمند را در زمینه 

مصرف مواد نسوز ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم به ثبت برسانیم.
یکی از رسالت های بزرگ کارکنان شرکت کاهش هزینه ها و تولید اقتصادی 
است که هم زمان با سایر پارامترهای تولید پیگیری می شود و یکی از اقالم هزینه بر 
مواد نسوز است. این موفقیت مرهون زحمات شبانه روزی کارکنان همه واحدهای 
ناحیه فوالدسازی، نسوز، خرید مواد مصرفی و شرکت های پیمانکار بوده است. 
امید است با تالش و کوشش شــبانه روزی بتوانیم گامی در راستای سربلندی و 

اعتالی کشور عزیزمان برداریم.

فخری، رئیس تولیــد ریخته گری: با تشــکر و قدردانــی از زحمات و 
پیگیری های شــبانه روزی کارکنان پرتالش واحد نسوز که منجر به ثبت رکورد 
ارزشمند در مصرف ماهانه نسوز در مهرماه گردید، دستیابی به این رکورد را به کلیه 
کارکنان تولید واحد ریخته گری فوالد مبارکه تبریک عرض می کنم و از تالش ها 

و مشارکت   ایشان در تحقق این امر مهم صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.

مرادی، رئیس کوره های قوس الکتریکی: کســب رکورد مصرف نسوز 
در مهرماه 1۴01، حاصل تالش و پیگیری شــبانه روزی کارکنان تولید، نسوز، 
تعمیرات و دفتر فنــی کوره های قوس الکتریکی اســت. امید اســت این روند 

موفقیت آمیز با حفظ شرایط ایمن استمرار یابد.

رفیعیان، شیفت فورمن سرویس و ارسال پاتیل: خدمت همه همکاران 
زحمت کش و پرتالش در واحد نسوز که با همدلی و عزم و اراده ستودنی و با کسب 
رکورد مصرف ماهانه در مهرماه توانســتند گام مهم دیگری در راستای اهداف 
سازمان بردارند خداقوت می گویم و این موفقیت را به واحد نسوز و تمامی واحدهای 

مرتبط تبریک عرض می کنم.

مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه اعالم کرد؛

ثبت رکورد کمترین میزان مصرف مواد نسوز در شرکت فوالد مبارکه

گزارش


