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مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه از 
ثبت رکورد تازه  تولید کالف گرم در اردیبهشت 
1401 خبر داد.پوالدمردان ناحیه نورد گرم فوالد 
مبارکه در دومین ماه از سال جدید موفق شدند 
با تولید ۵0۶ هزار و ۳۹۵ تــن کالف گرم رکورد 
تازه ای را به ثبت برســانند و رکورد قبلی تولید 
ماهیانه کالف گرم به میــزان ۵04 هزار و ۳۲۳ 
تن که در فروردین 1401 رقم خورده بود را ارتقا 
دهند.حاجیان نژاد، مدیر ناحیه نورد گرم شرکت 
فوالد مبارکه ضمن ابراز خرسندی از تحقق این 
رکورد ارزشــمند اظهار کرد: جهادگران عرصه 
تولید در ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد مبارکه، 
در راستای اهداف کلیدی شرکت فوالد مبارکه و 
کشور و همگام با سایر نواحی، پس از توفیق ثبت 
رکوردهای روزانه و ماهیانه در فروردین ماه سال 
جاری، موفق شدند با تولید ۵0۶ هزار و ۳۹۵ تن 
کالف گرم در اردیبهشت ماه 1401، برای دومین 
بار پیاپی در ســال جاری، رکورد تولید ماهیانه 
جدیدی به ثبت رســانده و برگ زرین دیگری به 

مجموعه افتخارات گروه فوالد مبارکه بیفزایند.
عبور از مرز نیم میلیون تن تولید کالف 

گرم در دو ماه پی درپی
وی افزود: با شــروع ســال جدیــد روحیه و 
انگیزه ای در مجموعــه کارکنان نورد گرم ایجاد 
شــده که طی یک کار گروهی بســیار باارزش و 
کم سابقه توانستند در دو ماه پی درپی از مرز نیم 

میلیون تن تولید کالف گرم در ماه عبور کرده و 
رکوردی غرورآفرین از خود به جای بگذارند.

مدیر ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: واحد نورد گرم فوالد مبارکه با دارا 
بودن سرمایه انسانی متعهد و باانگیزه در سال های 
گذشــته همواره پرچم دار تولید بوده و همواره با 
تمام ظرفیت در راســتای اهداف کلیدی فوالد و 
کشور گام های بلندی را در عرصه تولید برداشته 
است.وی اذعان داشت: ناحیه نورد گرم شرکت 
فوالد مبارکه طی ســال های گذشــته به دنبال 
اعمال تحریم های ظالمانــه و تغییر اوضاع بازار 
ورق های فوالدی کشور، با انعطاف پذیری خود 
توانست نیاز بازار داخل را پاسخگو باشد و با تولید 
میکس ابعادی سخت تر مطابق نیاز واحد فروش 
نه تنها تولید خود را کاهش نــداد، بلکه کیفیت 
تولید را نیز ســرلوحه کار خود قرار داده و در این 

زمینه هم پیشرو می شود.
تولید بیش از 70 درصد کالف گرم موردنیاز 

کشور در خط تولید ناحیه نورد گرم
حاجیان نژاد با بیان این که بیش از 70 درصد 
کالف گرم موردنیاز کشــور در خط تولید ناحیه 
نورد گرم شــرکت فوالد مبارکه، تولید می شود، 
تصریح کــرد: این خط با مدیریــت فرایندهای 
تولید و تعمیرات و اقدامات کارشناســی مؤثر، 
چندین سال اســت که با حداکثر توان خود در 
راستای اهداف استراتژیک کشور تولید داشته و 

از ظرفیت های تولید اسمی خود عبور کرده است.
وی تأکید کرد: خط تولید نورد گرم به دلیل دارا 
بودن ویژگی تنوع باالی تولید ابعادی)ضخامت و 
عرض( و امکان تولید گریدهای مختلف، از خطوط 
منحصربه فرد نورد گرم در کشور و منطقه است؛ 
مهم ترین مصارف محصوالت نورد گرم در ساخت 
لوله های انتقال سیاالت)آب، نفت و گاز(، پروفیل 

و لوله های ساختمانی و صنایع است.
مدیر ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد مبارکه 
عنوان کرد: کاربرد ورق گرم در خودروســازی، 
تولید لوازم خانگــی و صنعتــی، تولید مخازن 
تحت فشار، تولید اســکلت فلزی و سوله سازی، 
کشتی سازی و ســازه های دریایی، صنایع فلزی 
ســبک و ســنگین، تولیدکنندگان ورق های 

گالوانیزه و رنگی است.وی متذکر شد: میزان تولید 
این خط نورد گرم مشابه سایر خطوط، کامال به 
ترکیب ابعــادی و گریدی برنامه ریــزی تولید 
وابسته بوده و در سال های اخیر به دلیل گرایش 
سفارش های ورق های گرم فوالدی به سمت تولید 
ابعاد و گریدهای بحرانی)ضخامت ها و عرض های 
پایین یــا ضخامت های باال با کیفیت ســخت( 
دست یابی به رکوردهای تولید در خط نورد گرم 
فوالد مبارکه، بسیار ســخت و حتی غیرممکن 
شــده بود.حاجیان نژاد یادآور شــد: همچنین 
در این رابطه مشــکالتی نظیــر تعویق اجرای 
پروژه های بهینه ســازی خط نورد گرم به دلیل 
اعمال تحریم های ظالمانه، محدودیت های انرژی 

و بیماری همه گیر کرونا مزید علت شده بود.

انگیزه نیروی انسانی مهم ترین عامل ثبت 
رکوردها در ناحیه نورد گرم

وی با اشاره به مهم ترین عواملی که در کسب 
این موفقیت ها مؤثــر بوده اســت، تأکید کرد: 
انگیزه نیروی انسانی در درجه اول، برنامه ریزی 
مناسب و دقیق تولید، انجام عملیات تعمیراتی 
با دقــت حداکثــری در حداقل زمــان ممکن، 
افزایش آماده بــه کاری تجهیزات، پشــتیبانی 
حداکثری واحدهای پشتیبانی تولید، برنامه ریزی 
و آماده ســازی بهینه تعمیــرات در توقف های 
هفتگی ازجمله عوامل دست یابی به این رکورد 

ارزشمند بوده است.
مدیر ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: این موفقیت غرورآفرین که نتیجه همدلی 
و تالش جمعی همکاران در ناحیه نورد گرم اعم 
از امانی و پیمانکار است، در حالی محقق گردید 
که شــاخص های مهم دیگر، ازجملــه ایمنی و 
کیفیت محصوالت ناحیه نورد گرم نیز در بهترین 
وضعیت خود قرار دارند؛ کســب مقام نخســت 
عملکرد ایمنی ناحیه نورد گرم در فوالد مبارکه 
در سال 1400 و اهتمام ناحیه در تولید کالف های 
کیفی موردنیاز واحدهای اســتراتژیک کشور، 

مصداق هایی از این امر هستند.
وی اضافه کرد: این دســتاورد مهم را به کلیه 
همکاران، ذینفعان و شــرکای کسب وکار گروه 
فوالد مبارکه تبریک عرض کرده و از حمایت های 
مدیریت عالی شرکت و سایر مدیریت های سازمان 
و همچنین زحمات بی دریغ کلیه همکاران ناحیه 
نورد گرم و پشتیبانی سایر نواحی و شرکت های 
پیمانکار همکار نورد گرم کمال تشکر و قدردانی 

را دارم.

افتخاری دیگر در ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه؛

عبورازمرزنیممیلیونتنتولیدكالفگرمدردوماهپیدرپی

خبر

 شماره  1084 /   چهارشنبه 11     خرداد   1401  /    2 ذی القعده 1443  /  اول ژوئن   2022

مدیــر تعمیرگاه مرکزی شــرکت 
فوالد مبارکه، پشتیبانی از بخش تولید، 
نوســازی تجهیزات و انجام تعمیرات 
خطوط تولیــد را جــزو مأموریت های 
ذاتی تعمیرگاه مرکزی شــرکت فوالد 
مبارکــه دانست.صداقت نســب مدیر 
تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه 
در گفت وگو با رادیــوم فوالد اظهار کرد: 
وظیفه اصلی تعمیــرگاه مرکزی فوالد 
مبارکه، پشتیبانی اثربخش از خطوط 
تولید، از طریق تعمیر و ساخت تجهیزات 
موردنیاز آن هاســت.وی با بیان اینکه 
حدود ۶۲0 نفر از کارکنان فوالد مبارکه 
در واحد تعمیرگاه مرکزی این شرکت 
مشغول به کار هستند، افزود: حدود ۵00 

نفر از نیروهای رسمی و حدود 1۲0 نفر از 
نیروهای پیمانکار این ترکیب را تشکیل 
می دهند. فوالد مبارکه بالغ بر ۶0 قرارداد 
برای تعمیر و بازسازی منعقد کرده و به 
همین خاطر تعداد زیادی از پیمانکاران 
این شرکت از اقصی نقاط کشور کمک 
می کنند تا تعمیری کیفی و اقتصادی در 

حداقل زمان ممکن انجام شود.
انجام بیش از 41 هزار و 500 

درخواست تعمیراتی در سال 1400
مدیر تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد 
مبارکه گفت: در سال 1400 حدود 41 
هزار درخواست کار به تعمیرگاه مرکزی 
فوالد مبارکه ارسال شد که هرکدام یک 
پروژه کاری به حساب می آمدند. این پروژه 

با ثبت درخواست شروع می گردد و طی 
فرایند تعمیرات با راه اندازی، تست و انجام 
فرایند تحویل به اتمام می رسد. گفتنی 
است بیش از 41 هزار و ۵00 درخواست 
در سال 1400 به نتیجه رسید.وی اذعان 
داشــت: امیدواریم با شــرایطی که در 
ســال 1401 پیش روی داریم، بتوانیم 
حجم بیشــتری از کارهای باقی مانده 
را انجام دهیــم و بــرای مأموریت های 
جدید آمــاده شــویم. محدودیت های 
انرژی باعث شده درخواست ها به صورت 
یکنواخت ترتیب اثر داده نشوند و به جای 
آن، توقف هایی به صورت فشــرده برای 
تعمیرات و بازسازی قطعات و دیگر اهداف 

انجام گیرد.

 پشتیبانی از بخش تولید 
با جایگزینی سریع قطعات

صداقت نسب تصریح کرد: عالوه بر 
این، در زمان آماده به کاری خطوط تولید 
و ثبت رکوردها نیز پاسخ گویی سریع و 
به موقع یکی از مأموریت های تعمیرگاه 
مرکزی اســت که باید قطعات را برای 
جایگزینی سریع و تعمیرات مهم آماده 
کرد که این کار با برنامه ریزی و استفاده 
از کارگاه های داخلی فــوالد مبارکه و 
بعضا با اســتفاده از کمک پیمانکاران 
بیرون از فوالد مبارکه انجام می شــود.
وی با بیان اینکه از ابتدای ســال 1401 
حدود ۵ هزار و 700 درخواست از نواحی 
مختلف فوالد مبارکه به واحد تعمیرگاه 
مرکزی ارســال شــده، اذعان داشت: 
تحقق عملکرد 118 درصدی در پاسخ 
به این درخواست ها نشان از عزم جدی 
واحد تعمیرگاه مرکزی بــرای نیل به 
اهداف شرکت دارد. با توجه به فرارسیدن 
تیرماه و بروز توقفات احتمالی، امیدوارم 
بتوانیم بخشی از درخواست ها را پیش از 
موعد نتیجه برسانیم تا تمرکز بیشتری 

بر اهداف خود داشته باشیم.
مدیر تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد 
مبارکه یادآور شد: چند دهه از عمر کاری 
فوالد مبارکه می گذرد و برخی تجهیزات 
فرسوده شده اند، اما نظام های تعمیرات 
و نگهــداری موجود در شــرکت دائما 

آماده به کاری خطوط را حفظ می کنند. 
تجهیزات و قطعات بعضا فرسوده اند و باید 
در فرایند بازسازی باشند و این کار به عهده 
ماست. تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه 
نوسازی تجهیزات و ترمیم و تعمیرات 
خطوط تولیــد را جــزو مأموریت های 
ذاتی خود می داند.صداقت نســب بیان 
کرد: در سیستم رســیدگی به شکایت 
مشتریان کارشناسان مربوطه مشکالت 
نواحی تولیدی شــرکت فوالد مبارکه 
را بررســی کرده و مطالــب را منعکس 
می کنند تا از تکرار عیوب احتمالی، کیفی 
و اقتصادی جلوگیری شــود. مشکالت 
احتمالی توسط دفتر فنی تعمیرات دائما 
رصد می شود تا مشکلی در این زمینه ها 
نداشته باشیم. امسال با توجه به حجم 
کار انجام شده، ضریب کیفیت تعمیرگاه 
مرکزی تثبیت شــده و علی رغم شدت 
کاری موجود حتی بیش از سال گذشته 

شده است.

 حرکت بی وقفه تولید
  مرهون تالش های کارکنان
 واحد تعمیرگاه مرکزی است

وی ابراز داشت: تعمیرگاه مرکزی 
تالش می کند تولید در خطوط تولید 
شــرکت بی وقفه  ادامه یابــد؛ چراکه 
تجهیزاتی که تعمیر می شوند طبیعتا 
قبال در خطــوط تولید مشــغول کار 
بوده انــد و از ایــن جهــت در تولیــد 
خلل ایجاد می شــود. نظام نگهداری 
و تعمیــرات فوالد مبارکــه به گونه ای 
طراحی شده که برای تجهیزات کلیدی، 
قطعات در گــردش دارد و تأمین آن از 
انبارها انجام می شــود؛ بنابراین قطعه 
تعمیری برای عملیــات تعمیرات به 
تعمیرگاه مرکزی ارسال می شود تا بعد 

از تعمیر، به سرعت به انبار برگردد.
مدیر تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه 
تصریح کرد: همکاران ما در تعمیرگاه 
مرکزی پروژه های زیادی انجام داده اند، 
ازجمله تعمیرات ماشین 4 ریخته گری، 
توقف هــای گندله ســازی، تعمیرات 
پمپ های فوالدســازی، ریخته گری و 
احیا و اقداماتی که در تعمیرگاه مرکزی 
در جهت بومی سازی، بهبود ایمنی و ... 
انجام شده است و به همین خاطر از این 

دوستان تشکر می کنم.

مدیر تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه:

پشتیبانی از تولید، نقش كلیدی واحد تعمیرگاه مركزی است
مجمععمومیعادیسالیانهشركت
ورقخودروچهارمحالوبختیاری

برگزارشد
عمومــی  مجمــع 
عادی سالیانه ، سال مالی 
منتهی به ۲۹/1۲/1400 
شــرکت ورق خــودرو 
چهارمحــال و بختیاری 
در تاریخ 8/۳/1400 در 

محل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با حضور 
اکثریت ســهامداران، اعضاء هیأت مدیره، حسابرس و 

بازرس قانونی شرکت برگزار گردید.
مجمع عمومی عادی سالیانه، ســال مالی منتهی 
به ۲۹/1۲/1400 شــرکت ورق خــودرو چهارمحال 
و بختیــاری در تاریــخ 8/۳/1400 در محل شــرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیــاری با حضور اکثریت 
سهامداران، اعضاء هیأت مدیره، حســابرس و بازرس 

قانونی شرکت برگزار گردید.
شجاعی مدیرعامل شرکت در ابتدای جلسه ضمن 
خیر مقدم به حضار و ارائه گزارش مبسوط هیأت مدیره 
به مجمع از حمایت های بی دریغ شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان ســهام دار عمده و دیگر سهامداران و تالش ها 
و همراهی هیأت مدیره و کارکنان شــرکت تشــکر و 

قدردانی نمود.
وی موفقیت ها و اقدامات ســازنده شــرکت ورق 
خودرو چهارمحــال و بختیــاری در ســال 1400 را 
حاصل حمایت های هیأت مدیره و همکاری و زحمات 
شبانه روزی مستمر مدیران و کارکنان شرکت دانست و 
اظهار امیدواری نمود که شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری با برنامه ریزی های دقیق صورت گرفته و ادامه 
روند حمایت ها در سال تولید اشــتغال آفرین و دانش 

بنیان، موفقیت های بیشتری را کسب نماید.
وی دربخش دیگری از گزارش خود به میزان تولید 
و سودحاصل از آن در سال1400 اشاره نمود و تصریح 
کرد: آمار تولید این شرکت در ســال گذشته به میزان 
۲4۵ هزارتن بوده که سود حاصل از این مقدار تولید مبلغ 

۶،807،40۵ میلیارد ریال را نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد محصوالت تولیدی شرکت ورق 
خودرو چهارمحال و بختیاری درنوع خود درخاورمیانه 

بی نظیر است.
در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت 
قرائت و صورت های مالی مورد تصویب قرار گرفت و در 
خصوص انتخاب حســابرس و بازرس قانونی، روزنامه 
رسمی شرکت و ســایر موارد مندرج در دستور جلسه 

تصمیمات الزم اتخاذ گردد.
همچنین مجمع مصوب نمود مبلغ ۲10 ریال سود 

مجمع به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم گردد.
در پایان جلسه طاهری رئیس مجمع شرکت ورق 
خودرو چهارمحال و بختیاری  اقدامات صورت گرفته در 
این شرکت از جمله تولید محصوالت با ارزش افزوده باال و 
توسعه مسئولیت های اجتماعی را مثبت ارزیابی نمود و 
اظهار امیدواری کرد با تالش هرچه بیشتر شاهد پیشرفت 

روزافزون این مجموعه باشیم.
    

آیینتکریمومعارفهمدیرعاملپیشین
وجدیدشركتحملونقلتوكا

جلســه تکریم و معارفه مدیرعامل پیشین و جدید 
شرکت حمل ونقل توکا از شــرکت های گروه سرمایه 
گذاری توکافوالد با حضور مدیرعامل هلدینگ توکافوالد، 
اعضا هیات مدیره شرکت و کارکنان این شرکت برگزار 

گردید.
جلســه تکریم عصارزادگان و معارفــه حیدرزاده، 
مدیرعامل جدید شرکت حمل و نقل توکا از شرکتهای 
گروه سرمایه گذاری توکافوالد در محل سالن اجتماعات 
شرکت حمل و نقل توکا با حضور سبزواری مدیرعامل 
هلدینگ توکافوالد، اعضا هیات مدیره شرکت و کارکنان 

این شرکت برگزار گردید.
در این آیین ســبزواری ضمن تشکر از تالشهای بی 
وقفه و مدیریــت جهادی آقای عصــارزادگان در طول 
تصدی این مسئولیت افزود: شاهرگ توسعه اقتصادی 
کشور بر پایه صنعت حمل و نقل استوار است، به همین 
دلیل این صنعت برای شرکت فوالد مبارکه نیز جایگاه 
ویژه و خاصی دارد و بر همین اســاس در گروه سرمایه 
گذاری توکافوالد این صنعت اهمیت بسزایی داشته و 

خواهد داشت.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکافوالد در بخش 
دیگری با تاکید بر چهار محور اصلی شــعار سال گروه 
توکافوالد )بهداشــت مالی، دانایی محــوری، تعامل 
حداکثری با ذی نفعان و توسعه سهم بازار( خاطرنشان 
کرد: انتظار ما از مدیریت جدید شــرکت این است که 
همچون مدیریت قبلی با جدیــت و اهمیت افزونتر بر 
اجرایی و عملیاتی نمودن این چهار محور شــعار توکا 
فوالد در شرکت حمل و نقل توکا اهتمام ورزیده و با تکیه 
بر تکنولوژی های جدید و استفاده از ایده های نو و خالق، 
ناوگان حمل و نقل را در راستای پویاتر شدن ارتقاء دهند.

در پایان مراسم حکم انتصاب اقای حیدرزاده مدیر 
عامل جدید شــرکت حمل و نقل توکا اهدا گردید و با 
اهدای لوح سپاس از زحمات مدیر عامل پیشین شرکت 

قدردانی به عمل آمد.

اخبار فوالد

رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا گفت: افتخارآفرینان 
مجتمع فوالد ســبای فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه موفق 
شدند با تولید 1۳4 هزار و ۵00 تن آهن اسفنجی، رکورد تولید 
ماهیانه را به ثبت برســانند و رکورد قبلی تولید ماهیانه این 
محصول به میزان 1۳۳ هزار و ۶۹ تن که در فروردین ماه 1401 

محقق شده بود را ارتقا دهند.
رجبی رئیس آهن ســازی مجتمع فوالد سبا در گفتگو با 
خبرنگار فوالد، ضمن ابراز خرسندی از تکرار رکورد ماهیانه 
تولید در سال جدید اظهار کرد: این رکورد در نتیجه کار تیمی 
منسجم، بهبودهای پیگیرانه، برگزاری جلسات مستمر، افزایش 
تجربه و ارتقای توان فنی و علمی تمامی کارکنان حاصل شد که 

در نتیجه آن درصد تولید با حفظ کیفیت افزایش یافت.
وی در ادامه افزود: با تداوم و استمرار در موارد مذکور و بهبود 
کیفیت گندله مصرفی، قطعا در آینده نیز می توانیم نسبت به 

ماه های گذشته موفق تر باشیم.
رئیس آهن سازی مجتمع فوالد ســبا خاطرنشان کرد: 
تحقق این رکورد ارزشمند را به تمامی کارکنان زحمتکش 
آهن سازی، تیم ها و شرکت های مرتبط با آن تبریک عرض کرده 

و امیدواریم در ماه ها و سال های آتی نیز شاهد تکرار آن باشیم.
 اجرای صحیح و به موقع استانداردهای تعمیراتی

 رمز موفقیت مجتمع فوالد سبا
نوروزی کارشناس تولید آهن سازی مجتمع فوالد سبا در 
خصوص ثبت این رکورد ماهیانه گفت: رکورد تولید ماهیانه 
آهن اسفنجی مجتمع فوالد سبا حاصل کار تیمی و گروهی در 
واحدهای انباشت و برداشت و احیاء مستقیم است که کنترل 
دقیق فرایند، اجرای صحیح بازرسی ها، اجرای صحیح و به موقع 

استانداردهای تعمیراتی، آنالیز توقفات اضطراری و خرابی ها و 
اجرای اقدامات اصالحی، برنامه ریزی دقیق تعمیرات ماهیانه 

و مدیریت زمان در آن ها از دالیل مهم تحقق آن است.
 وقتی شرایط برای رکوردزنی های پی درپی تولید

 از قبل ریل گذاری شده
سلیمیان کارشناس فرایند دفتر فنی تولید مجتمع فوالد 
سبا عنوان کرد: این رکورد نتیجه ریل گذاری چندین ساله و 
رفع یک به یک عوامل محدودکننده کمیت و کیفیت است؛ 
این بهبودها در فرایندهای تأمین مواد اولیه، درهم آمیختگی 
مناســب گندله و مطابق برنامه، کاهش نوسانات کیفی آهن 
اسفنجی تولیدی، آنالیز دقیق مشکالت فرایندی و توقفات 
اضطراری، کاهش زمان توقفات اضطراری و انجام تعمیرات 

ماهیانه با کیفیت باالست.
اهمیت بهبودهای مستمر و برنامه ریزی های دقیق در تولید

منافی سرپرست تعمیرات آهن سازی مجتمع فوالد 

سبا با اشــاره به عوامل تحقق رکوردهای تولید در فوالد 
سبا اظهار داشــت: یکی از عوامل مهم تحقق این رکورد 
تولید، عملکرد شبانه روزی تیم های تعمیراتی است که 
طی بازرسی های منظم و نگهداری تجهیزات در شرایط 
بهینه، آنالیز دقیق توقفــات و کاهش زمان های توقفات 
اضطراری و برنامه ریزی شده در طول سال محقق شد؛ در 
این مدت، عوامل محدودکننده درصد تولید نیز به صورت 
جزءبه جزء، کشف و در راســتای رفع آن ها با گروه های 
مختلف، جلسات منظمی برگزار شــد که باعث افزایش 
اطمینان نسب به عملکرد تجهیزات و تداوم درصد باالی 

تولید شد.
وی از آمادگی کارکنان مجتمع فوالد ســبا برای افزایش 
تولید با حداکثر اســتفاده از ظرفیت موجود خبر داد و گفت: 
امیدواریم با بهبودهای مســتمر و برنامه ریزی دقیق و منظم 

شاهد تکرار این رکوردها در آینده باشیم.

در سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« صورت گرفت؛
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