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اخبار فوالد

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در آیین 
افتتاح پروژه های شــرکت فوالدسنگ مبارکه 
گفت: بهره برداری و انجام تعمیرات اساســی 
کوره های پخت آهک از طریق تکنولوژی های 
جدید در شــرکت فوالدســنگ مبارکه نشان 
می دهد که رویکرد جدیدی در گروه فوالد مبارکه 
اتخاذ شده، رویکرد اجرای طرح های دانش بنیان 
معدنی و صنعتی که راه نجاتی برای رفع کمبود 

مواد اولیه مورد نیاز این گروه است.
طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
آیین افتتاح پروژه های شرکت معدنی و صنعتی 
فوالدسنگ مبارکه اظهارکرد: خوشبختانه شرکت 
فوالدسنگ مبارکه به عنوان یکی از شرکت های 
زیرمجموعه فوالد مبارکه پس از گذشت حدود 5 
سال به نقطه ای رسیده  که دانش بهره برداری از 
کوره های آهک با تکنولوژی های جدید و تعمیرات 
اساسی آن را بدون حضور حتی یک کارشناس 
خارجی در اختیار دارد، اقدامی که در گذشــته 

توسط کارشناسان خارجی انجام می شد.
وی با بیان این که تنها دو کوره آهک مشابه 
این کوره ها در جهان وجود دارد، افزود: اعتماد 
به نفس و پذیرش خطر در کنار دانش و تخصص 
بهره برداری از این کوره ها بسیار ارزشمند است؛ 
توســعه های زیادی ازجمله استخراج معدن، 
تجهیزات خردایش، دانه بندی و ... در این منطقه 
صورت گرفته و پروژه  های اخیر اشتغال آفرینی 

قابل توجهی داشته است.

مأموریت شرکت فوالدسنگ برای 
بهره برداری و فراوری سنگ آهن هماتیت

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این 
که امروز با افتخار اعــام می کنیم که به ۱۰ها 
حوزه اکتشــافی و معدنی ورود پیدا کرده ایم، 
خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه امروز از 
یک شرکت استخراج کننده مواد معدنی به یک 
مجموعه دانشی رسیده  چراکه حوزه اکتشاف یک 
حوزه دانشی است؛ اقدامات خوبی در اقصی نقاط 
کشور با حمایت شرکت فوالدسنگ مبارکه در 

حال شکل گیری و انجام است.
وی با تأکید بر دانشــی بودن حوزه فراوری 
معادن گفت: مأموریت بهره بــرداری و فراوری 
سنگ آهن هماتیت گروه فوالد مبارکه برعهده 
شــرکت فوالدســنگ مبارکه گذاشته شده 
به گونه ای که برای تولید ۱۰ میلیون تن فوالد، 

نیازمند معادن و ذخایر سنگ آهن هستیم.

ضرورت تجمیع ظرفیت های معدنی 
کوچک برای تأمین ۲۰ تا ۳۰ درصدی

طیب نیا تصریح کرد: شــرکت های داخلی 
تأمین کننده سنگ آهن به سمت فوالدسازی 
رفته اند و فوالد مبارکه در حوزه ســنگ آهن، 
فعالیت معدنی خود را به طور جدی شروع کردیم 
و با توجه به عدم در دسترس بودن معادن بزرگ، 

مسیر دشواری در پیش داریم.
وی با اشاره به وجود ذخایر ارزشمند معادن 
هماتیت در کشور اذعان داشت: این ذخایر عمدتاً 
مغفول مانده و اقدام جــدی روی آن ها صورت 
نگرفته است اما امروز شاهد آغاز به کار 2 معدن 
در شرکت فوالدســنگ مبارکه بودیم، گرچه 
معادن بزرگی نیســتند اما امیدوارم با تجمیع 
ظرفیت های چنین معادنی بتوانیم به میزان 2۰ 
تا ۳۰ درصد نیاز گروه فوالد مبارکه را تأمین کنیم 

و این مأموریت شرکت های تابعه ماست.

اجرای طرح های دانش بنیان معدنی
 و صنعتی در گروه فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت  فوالد مبارکه تأکید کرد: 
تولید محصوالت جدید همچون فّروسیلیس 
و فرومنگنــز با رویکرد دانشــی در شــرکت 
فوالدسنگ مبارکه اقدام بســیار ارزشمندی 
است و نیازمند کار جدی تر است؛ بهره برداری و 
انجام تعمیرات اساسی کوره های پخت آهک از 
طریق تکنولوژی های جدید در این شرکت نشان 
می دهد که رویکرد جدیدی اتخاذ شده، رویکرد 
اجرای طرح های دانش بنیان معدنی و صنعتی 
که راه نجاتی برای رفع کمبود مواد اولیه مورد نیاز 

گروه فوالد مبارکه است.
وی با تأکید بر ضرورت مسائل زیست محیطی 
ادامه داد: نباید الگو بودن در حوزه صنعت سبز را 
فراموش کنیم چراکه شعار ما تحقق صنعت سبز 
است و به همین خاطر خود را به رعایت مسائل 
زیست محیطی ملزم می دانیم، همان طور که در 

این زمینه پیشرو هستیم.

تجّلی مسئولیت های اجتماعی
 با ورود به حوزه معادن

طیب نیا بیان کرد: فعالیتــی که گروه فوالد 
مبارکه در حــوزه معادن آغاز کــرده از طرفی 
پاسخگوی نیاز تولید است و از سوی دیگر تجلی 
مســئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در جهت 
آبادانی کشور است؛ بسیاری از معادن کوچک 

و بزرگ در مناطق محروم واقع شــده که عاوه 
بر رفع بخشی از نیاز ما، به آبادانی این مناطق نیز 

کمک خواهد شد.
وی ابرازداشت: طرح هایی که امروز در شرکت 
فوالدسنگ مبارکه به افتتاح و بهره برداری رسید، 
با ۳ هزار و 5۰۰ میلیارد ریال ســرمایه گذاری، 
به صورت مســتقیم و غیر مستقیم 25۰ شغل  
جدید ایجاد کرد؛ طرح های حوزه معدن در این 
منطقه، آغازگر سرمایه گذاری ها در این حوزه 
است و نیازمند حمایت های جدی بیشتر است 

که این مهم محقق خواهد شد.

معادن با ارزش افزوده باال 
تبلوری از اقتصاد مقاومتی است

فقیهیان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
فوالدســنگ مبارکه اصفهان نیز در این آیین 
اظهار کرد: یکی از بخش هــای مهم در اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، صنایع معدنی 
است و بر کسی پوشیده نیست که معادن با ارزش 
افزوده باال، اشــتغال آفرینی و مّتکی بر فّناوری 
و طرح های دانش بنیان می تواند تبلور اقتصاد 

مقاومتی باشد.
وی افزود: شــرکت فوالدســنگ مبارکه 
به عنوان بازوی معدنی گروه فوالد مبارکه سعی 
کرده تا با تقویّت زنجیره اکتشــاف، استخراج، 
فرآوری و محصول نهایی، سهم مهمی در پیشبرد 

اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد که در همین 
راستا با توسعه سرمایه گذاری، زیرساخت ها و 
فن آوری در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری 
محصوالت معدنی، ارتقاء و بهره وری سرمایه های 
انسانی، همراه با برداشــت صیانتی از معادن با 
رعایت الزامات زیســت محیطی، دست به کار 
تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی 
با تکیه بر طرح های دانش بنیان و بومی ســازی 

شده ایم.

فوالدسنگ شرکتی پیشرو در اجرای 
طرح های دانش بنیان در حوزه معادن کشور

مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتی 
فوالدسنگ مبارکه گفت: این شرکت با نزدیک 
شدن به اهداف بخش معدن در تکالیف اباغی و بر 
اساس ماهیت آن ها بیشترین تطابق و سازگاری 
را با راهبرد و شعار سال دارد و به عنوان شرکتی 
پیشرو در اجرای طرح های دانش بنیان در حوزه 

معادن عمل می کند.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان برجسته 
شرکت فوالدسنگ مبارکه الزم است خطرها 
را تقبل، نامایمات را تحمل، چالش های فنی و 
راه حل ها را شناسایی و همکاری هدایت گرانه ای 
با شرکت های دانش بنیان داشته باشند و البته 
موفقّیت در این مســیر با لطف الهی و سنگر به 

سنگر در حال وقوع است.

تعمیرات اساسی کوره ها و راه اندازی آن ها
با صرفه جویی ارزی معادل ۲ هزار میلیارد ریال

فقیهیان اذعان داشــت: حال که در شرایطی 
هستیم که با کسب دانش تعمیراتی و بومی سازی 
قطعــات و تجهیزات، بــا همــکاری تنگاتنگ 
شرکت های دانش بنیان به طور موفقّیت آمیزی 
گام هــای پایانی تعمیــرات اساســی کوره ها و 
راه اندازی آن هــا با صرفه جویــی ارزی معادل 2 
هزار میلیارد ریــال را برمی داریم. وی تأکید کرد: 
امروز اینجاییم تا 4 پروژه توســعه ای در شرکت 
فوالدســنگ مبارکه را به ثمر برسانیم و با تحقق 
اقتصاد مقاومتی و اجرای گام دوم انقاب در حوزه 
صنعت و معدن و اتکال بــه باری تعالی بتوانیم به 
هدف تحقق هلدینگ صنعتی و معدنی فوالدسنگ 

مبارکه تا پایان سال جاری دست یابیم.
براســاس این گزارش، آییــن افتتاح پروژه 
احداث خط خردایش و دانه بندی و همچنین 
سنگ شکن اولیه شرکت فوالدسنگ مبارکه روز 
شنبه ۱2 شهریورماه، توسط مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه و با حضور نماینده مردم شهرستان 
مبارکه در مجلس شورای اسامی، تعدادی از 
مسئولین منطقه و جمعی از معاونین و مدیران 
فوالد مبارکه برگزار و پروژه های بهره برداری از 
معدن سنگ آهن خاک سرخ کودی هرمزگان و 
سنگ آهن سیلیس داوران کرمان نیز به صورت 

آناین افتتاح گردید.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

اجرای طرح های دانش بنیان معدنی و صنعتی؛
رویكردی جدید در گروه فوالد مباركه

تولید برق به روش های تجدیدپذیر 
با سرمایه گذاری فوالد مبارکه

مدیرعامــل فــوالد مبارکه گفــت: بــا توجه به 
سیاست گذاری ها و راهبردهای فوالد مبارکه، بنا داریم 
با کاهش حداکثری مصارف آب و انرژی و تولید انرژی با 
استفاده از روش های تجدیدپذیر، این شرکت را به صنعت 

سبز و الگویی جهان تراز تبدیل کنیم.
طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در جریان 
دیدار با مدیران سازمان محیط زیست استان اصفهان 
اظهار کرد: با توجه به سیاســت گذاری ها و راهبردهای 
فوالد مبارکه، بنا داریم با کاهش حداکثری مصارف آب و 
انرژی و تولید انرژی با استفاده از روش های تجدیدپذیر، 
این شرکت را به صنعت سبز و الگویی جهان تراز تبدیل 

کنیم.
وی افزود: فوالد مبارکه بنا دارد در مسیر رسیدن به 
صنعت سبز به الگویی جهان تراز تبدیل شود و به همین 
منظور، با سرمایه گذاری های هدفمند، پروژه های زیادی 

در این زمینه تعریف کرده یا در دست اجرا دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: عاوه 
بر پروژه هایی که برای بهبود فرایندهای زیست محیطی 
انجام شده، این شــرکت در نظر دارد تا در توسعه های 
جدید نیز به نحوی عمل کند که فراتر از استانداردهای 

بین المللی، در زمینه محیط زیست پیشگام باشد.
طیب نیا در ادامه گفت: یکی از شــاخص های اصلی 
تبدیل شدن به صنعت سبز و کاهش تولید کربن، موضوع 
انرژی است که برای رسیدن به آن به طور مثال در تولید 
برق، ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱4 مگاواتی فوالد 
مبارکه با راندمانی نزدیک بــه ۶۰ درصد، باعث کاهش 
قابل توجه مصرف آب و سوخت می شود. امروز خرسندیم 
که اعام کنیم در زمــان کمی این پــروژه ۳5 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی خاطرنشــان کرد: در حوزه مصرف آب با اجرای 
پروژه های متعدد توانسته ایم درمجموع مصرف آب در 
فرایند تولید هر تن فوالد را به حدود 2 مترمکعب برسانیم 
که این موضوع در جهان کم نظیر اســت. امیدواریم با 
اجرای پروژه هایی نظیر جمع آوری و تصفیه پســاب ۶ 
شهر جدید و انتقال آب از خلیج فارس، برداشت آب خام را 

ظرف ۳ سال آینده به صفر برسانیم.
طیب نیــا تصریح کــرد: تولید برق بــه روش های 
تجدیدپذیر نیز در دســتور کار قرارگرفته و هم نیروگاه 
خورشــیدی و هم نیروگاه بادی در دست برنامه ریزی و 
اقدام است که فاز اول نیروگاه خورشیدی تا سال آینده به 

بهره برداری می رسد.
وی تأکید کــرد: رویکردهای موجود مــا را بر این 
داشته که تعاملی سازنده و دوجانبه با نهادهای مربوطه 
مانند سازمان محیط زیســت داشته باشیم تا بتوانیم از 

جهت گیری ها و راهنمایی هایشان استفاده کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کــرد: برنامه ما این 
اســت که در میان مدت با هدف گذاری های انجام شده 
در حوزه های مختلــف زیســت محیطی، طرح های 
تعریف شده در افقی پنج ساله را به بهره برداری برسانیم و 
در حوزه هایی مانند آب، برق و به طورکلی انرژی، پسماند 
و ســایر حوزه های مربوط به موضوع محیط زیســت، 

سازمان را به سوی شرایط آرمانی سوق دهیم.
    

تقدیر مدیرکل کمیته امداد استان 
هرمزگان از مدیرعامل فوالد هرمزگان

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره( اســتان 
هرمزگان با حضــور در شــرکت فوالد هرمــزگان از 
فعالیت های هــای مدیرعامل این شــرکت در عمل به 
مسئولیت های اجتماعی و به عنوان بزرگ ترین حامی 
اقشار آسیب دیده تحت حمایت کمیته امداد در استان، 

تقدیر و تشکر کرد.
در این جلسه، جلیل تراهی، مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان هرمزگان ضمن تشکر از مدیرعامل 
فوالد هرمزگان به دلیل پذیرش ایتام کمیته امداد، عنوان 
کرد: شرکت فوالد هرمزگان رونق اقتصادی بسیار خوبی 
در حوزه های مختلف دارد و فعالیت های این شــرکت 
گسترش یافته است. نگاه بلند و عمیق مدیرعامل شرکت 
به مســئولیت های اجتماعی با محوریت گره گشایی از 
مشکات جامعه به ویژه ایتام تحت حمایت کمیته امداد، 

ارزشی دوچندان دارد.
وی افزود: خوشبختانه با ورود مدیرعامل جدید فوالد 
هرمزگان، رویکرد این شرکت به مسئولیت های اجتماعی 
به طور کامل تغییر کرد و این شــرکت به یکی از صنایع 
پیشرو در عمل به مسئولیت های اجتماعی تبدیل شده 
است. فوالد هرمزگان با قبول سرپرستی ۱۰ هزار فرزند، 
بزرگ ترین حامی فرزندان ایتام در اســتان هرمزگان 

محسوب می شود.
همچنین معروفخانی، مدیرعامل شــرکت فوالد 
هرمزگان نیز در این دیدار خاطرنشــان کــرد: فوالد 
هرمزگان با اعتقاد به مسئولیت های اجتماعی، در حد توان 
خود گام هایی را برای این موضوع به ویژه محرومیت زدایی 
از استان هرمزگان برداشته است. به همین به منظور به 
پیشنهاد شرکت، در ابتدا پنج هزار نفر را تحت پوشش قرار 
دادیم که با تصویب در مجمع، این تعداد به ۱۰ هزار نفر 
رسیده است. عاوه بر این، فوالد هرمزگان اقداماتی را در 

رابطه با حل مشکات دو موسسه خیریه برداشته است.

طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، با اشاره به بیانات رهبر فرزانه 
انقاب در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت تصریح 
کرد: معظم له در این دیدار عمده ترین ســرفصل در پیشرفت 
اقتصاد کشور را مسئله تولید خواندند. بنابراین مدیریت و کارکنان 
فوالد مبارکه به ویژه از ابتدای سال جاری تمامی سعی خود را به 

کار بستند که در این مسیر گام بردارند.
طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، با اشاره به بیانات رهبر فرزانه 
انقاب در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت تصریح 
کرد: معظم له در این دیدار عمده ترین ســرفصل در پیشرفت 

اقتصاد کشور را مسئله تولید خواندند. بنابراین مدیریت و کارکنان 
فوالد مبارکه به ویژه از ابتدای سال جاری تمامی سعی خود را به 

کار بستند که در این مسیر گام بردارند.
 رشد 9.8 درصدی تولید گندله

وی در ادامه سخنان خود از رشد تولید در گروه فوالد مبارکه 
خبر داد و گفت: در پنج ماهه نخست سال ۱4۰۱ در گروه فوالد 
مبارکه )فوالد مبارکه و سنگان( درمجموع 4 میلیون و ۹55 هزار 
تن گندله تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )4 

میلیون و 5۱4 هزار تن( رشد ۹.8 درصدی داشته است.

بیش از 1۲ درصد رشد تولید آهن اسفنجی
وی ادامه داد: تولید آهن اسفنجی گروه فوالد مبارکه )فوالد 
مبارکه، مجتمع فوالد سبا، فوالد هرمزگان و فوالد سفیددشت( 
در پنج ماهه نخست سال گذشته 4 میلیون و ۳8۹ هزار تن و در 
مدت زمان مشابه سال ۱4۰۱ در مجموع با ۱2.7 درصد رشد، 

به 4 میلیون و ۹4۶ هزار تن افزایش یافته است.
رشد 17 درصدی تولید تختال در گروه فوالد مبارکه

وی از رشد ۱7 درصدی تولید تختال در گروه فوالد مبارکه 
)شرکت فوالد مبارکه، مجتمع فوالد سبا و فوالد هرمزگان( در 
بازه زمانی یادشده خبر داد و گفت: در سال قبل ۳ میلیون و ۶25 
هزار تن تختال تولید شده اســت؛ درحالی که در مدت مشابه 
ســال ۱4۰۱ این میزان به 4 میلیون و 242 هزار تن افزایش 

یافته است.
رشد 19.6 درصدی تولید کالف گرم

طیب نیا در ادامه این گزارش به روند روبه رشد تولید کاف 
گرم در گروه فوالد مبارکه )شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد 
سبا( اشاره و تصریح کرد: آمارهای به ثبت رسیده نشان می دهد 
در پنج ماهه نخست سال ۱4۰۰ میزان تولید کاف گرم در این 
گروه 2 میلیون و 42۰ هزار تن و در همین مدت در سال ۱4۰۱، 
این میزان با رشد ۱۹.۶ درصدی به 2 میلیون و 8۹5 هزار تن 

افزایش یافته است.

رشد 15 درصدی تحویل محصول به مشتریان
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: به موازات 
افزایش تولید محصول در گروه فوالد مبارکه، میزان تحویل 
محصوالت این شرکت به بازار نیز تا پایان مردادماه سال جاری 
۱5 درصد رشد داشــته و از ۳ میلیون و 24 هزار تن پنج ماهه 
نخست سال ۱4۰۰ به ۳ میلیون و 47۶ هزار تن در سال ۱4۰۱ 

رسیده است.
برنامه ریزی برای تولید 1۰ میلیون تن محصول

وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: تکمیل زنجیره 
تولید و ارزش افزوده در معدن و صنایع معدنی و جلوگیری از خام 
فروشی از دیگر نکاتی است که همواره از سوی مراجع ذی صاح 
و اخیرا از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران دولت 
مورد تأکید مؤکد قرار گرفته است؛ بنابراین در شرکت فوالد 
مبارکه برای سال ۱4۰۱ عبور از 7 میلیون و 5۰ هزار تن فوالد 
خام و برای گروه فوالد مبارکه نیز عبور از تولید ۱۰ میلیون تن 
فوالد خام را هدف گذاری کرده ایم و خوشبختانه آمار ثبت شده 
که حاصل برنامه ریزی مدیریت و تاش جمعی همکاران در 
همه نواحی و شرکت های زیرمجموعه است، نشان می دهد 
ان شاءاهلل به اهداف از پیش تعیین شده دست خواهیم یافت و 
همچنان با رونق هرچه بیشتر تولید، برای جامعه و اقتصاد کشور 

ارزش آفرینی خواهیم کرد.

رشد معنادار تولید در پنج ماهه نخست سال 1401
گزارش

مدیر محصوالت پوششی ناحیه نورد سرد با بیان اینکه بازده 
کیفی اسکین پاس شماره 2 در مرداد سال جاری به عدد ۹۹.۶۹ 
درصد رسید، افزود: باالترین رکورد قبلی واحد در سال ۱۳۹8 با 

ثبت ۹۹.۶۳ درصد به  دست  آمده بود.
زارع، مدیر محصوالت پوششی ناحیه نورد سرد از کسب رکورد 

کیفیت در خط اسکین پاس شماره 2 ناحیه نورد سرد خبر داد.
 وی با بیان اینکه بازده کیفی اسکین پاس شماره 2 در مرداد 
ســال جاری به عدد ۹۹.۶۹ درصد رسید، افزود: باالترین رکورد 
قبلی واحد در سال ۱۳۹8 با ثبت ۹۹.۶۳ درصد به  دست  آمده بود.

در همین زمینه، رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل اضافه 
کرد: همکاران واحد اسکین و تمپر با انجام عملی کنترل فرایند، 
تحلیل دقیق عیوب و شناسایی نقاط بهبود، بهینه سازی تجهیزات 
و سایر اقدامات الزم توانستند این موفقیت را رقم بزنند. این اقدام 
نشانه عزم و اراده کارکنان این واحد در راستای اهداف مدیریت 

فوالد مبارکه است.
صادقی، در ادامــه مهم ترین اقدامــات صورت گرفته برای 
دســت یابی به این رکورد را به این شرح برشمرد: بهبود عملکرد 
سیستم خشک کن هوا با تعویض مواد رطوبت گیر؛ اصاح روش 

کنترل نازل های هوا؛ افزایش دقت در کنترل درصد دترجنت؛ 
رفع مشکل تله آبگیر هوای فشــرده؛ نصب پرده فلزی در داخل 
قفسه جهت جلوگیری از عبور دترجنت و پاشش بر روی سطح 
ورق؛ بهبود عملکرد سیستم مکش بخارات؛ اصاح روش کنترل 
نازل های هوا؛ تحت کنترل قرار دادن نقطه شبنم هوای فشرده 
و ایزوله کردن مسیر پایپینگ دترجنت جهت جلوگیری از افت 
دمای دترجنت. وی از دانش و تجربه کارکنان تولید و تعمیرات و 
پشتیبانی فنی گروه فنی نورد به عنوان سرمایه های اصلی ناحیه یاد 
کرد و در پایان از حمایت صمیمانه مدیریت های ناحیه نورد سرد و 

محصوالت پوششی و سرد، همکاری گروه فنی تولید و دفتر فنی 
تعمیرات نورد سرد، واحدهای کنترل کیفیت، برنامه ریزی تولید، 
خطوط نهایی و باکس آنیلینگ و تاش مجدانه کارکنان واحدهای 

تعمیرات و دیگر واحدهای درگیر قدردانی کرد.

کیفیت محصول در خط اسكین پاس شماره 2 به 99.69 درصد افزایش یافت
گزارش


