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اخبار فوالد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با 
بیان این که امروز بیشتر تولید فوالد بر 
اساس فوالدهای تجاری است، گفت: 
اگر بخواهیم در بین بنگاه های پیشرو 
باشــیم و در دنیای آینده بقا داشته 
باشیم باید به سمت محصوالت جدید 

حرکت کنیم.
طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه در کارگاه طراحی مدل کسب 
و کار شرکت  ســرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات با اشاره به رشد و توسعه 
صنعت فوالد طی دهه های گذشــته 
اظهار کــرد: اگر رشــد و بالندگی در 
صنعت فوالد را طــی دهه های اخیر 
شــاهد نبودیم، صنایع وابسته چون 
خودرو و لوازم خانگی نمی توانستند 

پایداری امروزشان را داشته باشند.
وی افزود: رشد و بالندگی صنعت 
فوالد در کشور بر اساس برخی مزیت ها 
مثل انرژی در دسترس و مناسب، مواد 
اولیه موجود با قیمت مناسب، نیروی 
انســانی متخصص و بازار مناسب به 

وجود آمده است.

برنامه ریزی کشورهای منطقه 
برای تولید فوالد

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 

تصریح کرد: نقاط قوتــی که مطرح 
شــد امروز به دلیل شرایط رقابتی در 
داخل و خارج از کشور کمی کم رنگ 
شده است. در داخل خصوصی سازی 
طی چند دهه گذشــته یکپارچگی 
مجموعه هــا را افزایش نــداد بلکه 
برعکس یکپارچگی موجود در صنعت 
فوالد را به مــرور کم رنگ کرد و باعث 
شــد برخی شــرکت ها به رقبای هم 

تبدیل شوند.
طیب نیا خاطرنشــان کرد: امروز 
کشورهای همسایه و کشورهایی که 
مقصد صادرات ما بوده اند برنامه های 
مشــخصی برای این حوزه دارند. اگر 
در کشــور برنامه ریــزی الزم بــرای 
توســعه، افزایش یکپارچگی و قدرت 
رقابت پذیری برای شرکت های فعال 
در صنعت فوالد نشــود، شرکت های 
ضعیف این حــوزه در آینــده حذف 

خواهند شد.

تولید محصوالت جدید؛ 
رمز بقا در بازار جهانی

وی تاکید کرد: رقابت در این عرصه 
بسیار شدید است. در حال حاضر اگر 
بنگاهی بخواهد پیشرو و دارای قدرت 
بقا باشــد باید یک محصول پیشرو در 

بازارهای جهانی عرضه کند. امروز بیشتر 
تولید فوالد بر اساس فوالدهای تجاری 
است. اگر بخواهیم در بین بنگاه های 
پیشرو باشیم و در دنیای آینده بقا داشته 
باشیم باید به سمت محصوالت جدید 

حرکت کنیم.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد 
مبارکه در ادامه گفــت: ابعاد پایداری 
کسب وکار از نظر اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی نیز باید مورد توجه 
قرار گیرد. متاسفانه در ایران این مسئله 
چندان مهم نبوده اما دنیا چند دهه از 
ما جلوتر است. اگر این موارد در تولید 
ما لحاظ شــود نمی توانیــم در آینده 
محصوالت خود را به ســایر کشورها 
صادر کنیم. برای مثال تولید فوالدهای 

بدون کربن یکی از این نمونه ها است.

توسعه مداوم در زنجیره فوالد، 
الزمه کسب آمادگی برای رقابت 

در بازار جهانی
وی افــزود: اگــر بخواهیــم در 
رقابت های آینده پایدار باشیم باید به 
سمت توسعه در زنجیره فوالد حرکت 
کنیم. این در حالی اســت که در دنیا 
مســائل موجود میان کشــورها حل 
شده است ولی در ایران گاهی مسائل 

بین استانی هنوز حل نشده باقی مانده 
است. طیب نیا تاکید کرد: شرکت های 
پوسکو و آرســلور میتال رقبای امروز 
ما هســتند و ما باید برای رقابت با این 
شرکت ها برنامه ریزی کنیم. اگر بخواهیم 
قدرتمند باشیم، باید بتوانیم گروه های 
کســب وکار شــکل دهیم و به صورت 
زنجیره ای به موضوع نگاه کنیم. اگر امروز 
به واسطه عدم توازن های موجود بخشی 
از مواد اولیه به صورت خام صادر می شود 
در ســال های آینده به دلیــل افزایش 
ظرفیت های تولید فوالد، اجازه صادرات 

مواد اولیه داده نخواهد شد.

لزوم استفاده از ظرفیت های 
موجود

وی تصریح کرد: ایجاد شرکت های 
چند ملیتی به منظــور افزایش قدرت 
رقابت پذیری است. چنین شرکت هایی 
می توانــد از ظرفیت هــا و مزیت های 
کشــورهای مختلف اســتفاده کند. 
هدف گذاری دو دهه قبل چین، ایجاد 
شرکت هایی با ظرفیت چند صد میلیون 
تنی بود زیرا رقابت بسیار شدید است و 
به راحتی شرکت هایی که توان رقابت 

ندارند، حذف می شوند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
عنوان کرد: شرکت ها باید بتوانند به لحاظ 
قیمت و کیفیت، محصول رقابتی در بازار 
عرضه کنند و به همین خاطر است که 
ترکیب محصوالت در دنیا به سرعت در 

حال تغییر است.

فوالد مبارکه؛ پیشران در اقتصاد 
و صنعت کشور

وی در مورد تأســیس نیروگاه ها در 
بخش صنعت فوالد گفت: شرکت های 
مختلف فوالدی مثل فــوالد مبارکه یا 
گل گهر در حال تأسیس نیروگاه هستند. 
سؤال اینجاست که چرا این شرکت ها 
نباید بزرگترین شــرکت حوزه تولید 
انرژی ایران را شکل دهند؟ ما در این راستا 
پیشنهاد می کنیم فعاالن این عرصه باید 
دور یک میز بنشــینند و برای حداکثر 

کردن منافع خود برنامه ریزی کنند.
طیب نیا افزود: فوالد مبارکه اهداف 
بلندپروازانــه ای را برای خود ترســیم 

کرده است و می خواهد شهروند شرکتی 
مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر 
باشد. به همین خاطر است که معتقدیم 
شــرکت های بزرگ مثل فوالد مبارکه 

باید نقش پیشران کشور را ایفا کنند.

ضرورت شناسایی
فرصت های سرمایه گذاری 

وی خاطر نشــان کرد: فرصت های 
خوبی برای سرمایه گذاری در کشورهای 
اروپایی و آفریقایی وجود دارد اما برای 
استفاده درســت از این ظرفیت ها باید 
شرکت های فعال در این حوزه در کنار هم 
باشند تا بتوانند شرکت هایی جهان تراز 
داشته باشند. البته امروز نیز فوالد مبارکه 
به عنوان سازمانی جهان تراز محسوب 
می شود اما اگر بخواهیم ابعاد مختلف 
رقابت پذیری را داشته باشیم باید بزرگتر 
شــویم تا بتوانیم با رقبای جهانی خود 
رقابت کنیــم. مدیرعامل فوالد مبارکه 
تصریح کرد: ما باید امانتدار خوبی برای 
میلیون ها سهامدار ُخرد، شرکای تجاری 
و ذی نفعان خود باشیم و با ایجاد تعامل 
دو طرفه میان مشــتریان و ذی نفعان 

برنامه های پیشرفت را اجرا نماییم.

تولید با تمام توان
در فوالد مبارکه ادامه دارد

وی خاطرنشان کرد: وجه تمایز فوالد 
مبارکه با سایر مجموعه ها این است که 
برخی از مجموعه ها گاهی با ۷۵ درصد 
ظرفیت خود فعالیت می کنند و این در 
حالی است که شــرکت فوالد مبارکه 
همواره با ۹۵ درصد ظرفیت تولید فعالیت 
داشته و سودآوری و نقش آفرینی فوالد 
مبارکه در صنعت کشور به همین دلیل 
است. وی اذعان داشــت: الزم است به 
بازارهای جدید ورود پیدا کنیم تا بتوانیم 

پایداری خود را افزایش دهیم.
طیب نیا گفت: در ســال های اخیر 
اقدامات مختلفی در زمینه توسعه کمی 
تولید فوالد در کشور انجام شده است اما 
الزم است توســعه در صنعت فوالد هم 
به صورت کمی و هــم به صورت کیفی 
و متوازن باشــد و در همین راستا فوالد 
مبارکه توســعه کیفی و متــوازن را در 

دستور کار خود قرار داده است.

فوالد مبارکه؛ پیشتاز در راه 
رسیدن به تولید فوالد سبز

وی با اشاره به مشکالت حمل ونقل 
و هزینه باالی آن در ایــران اظهار کرد: 
حمل ونقل در ایران معضلی جدی است 
که باعث می شود نتوانیم با کشورهای 
دیگر رقابت کنیم. چین یک کشتی ۴۰۰ 
هزار تنی سنگ آهن از استرالیا و برزیل را 
با هزینه ۵ دالر به ازای هر تن به کشورهای 
دیگری حمل می کند و این در حالی است 
که جابه جایی سنگ آهن از استان یزد 
به اســتان اصفهان حتی با ۱۰ دالر نیز 

امکان پذیر نیست.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به 
اهمیت مسائل زیست محیطی و تولید 
فوالد سبز گفت: این مســئله در ایران 
چندان پررنگ نشده است اما ما به عنوان 
شرکت های پیشتاز به این موضوع توجه 
کرده و اســتانداردهای الزم را برای آن 

تدوین کرده ایم.

اقداماتی که کسب وکار موجود را 
پایدار می کند

وی خاطر نشان کرد: در این مسیر 
چالش های جدی مثل افزایش شدید 
رقابــت، افزایــش محدودیت منابع 
به واســطه افزایش ظرفیــت تولید، 
چالش تامین انــرژی آب، برق و گاز 
و افزایــش هزینه بهای آن، مســائل 
زیست محیطی و همچنین متناسب 
نبودن اکتشــافات در حوزه معادن با 

نیاز پایین دست وجود دارد.
وی بیــان کــرد: بایــد ابتــدا 
ظرفیت های موجود شناسایی شود. 
جلوگیری از رقابت هــای کاذب در 
شــرکت های گروه یکی از موارد مهم 
است که باید با تعامل با یکدیگر آن ها 
را حذف کرد. عمده سرمایه گذاری ما 
در زنجیره فوالد است و نوساناتی در 
بازه های زمانی مختلــف وجود دارد. 
بنابراین الزم است به بازارهای جدید 
ورود پیدا کنیم تا بتوانیم پایداری خود 
را افزایش دهیم. باید سرمایه گذاری 
اولیه در حوزه هــای جدید مثل طال، 
نیکل و به طــور کل فلزهای کم یاب 
انجام شــود تا در نهایت پایداری در 

کسب وکارها  افزایش یابد.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد؛

فوالد مبارکه شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر
در مردادماه سال جاری صورت گرفت؛

ثبت رکورد تولید
 در کنسانتره سازی فوالد سنگان

مدیر کارخانه کنسانتره ســازی فوالد سنگان 
گفت: بــا وجود قطعی برق و از مدار خارج شــدن 
کارخانه در بســیاری از روزها، رکوردهای روزانه 
در کارخانه کنسانتره ســازی به ثبت می رســد و 
در مردادماه به رکورد تولید ۱۷۷۰۰ تن رسیدیم 
که بیشترین میزان تولید روزانه از زمان تأسیس 

است.
شرکت فوالد ســنگان خراســان، بزرگترین 
شرکت صنعتی در شمال شــرق کشور است که 
به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندله 

سنگ آهن کشور مشغول به فعالیت است.
کارخانه گندله سازی شــرکت فوالد سنگان 
در حال حاضر دارای ظرفیت تولید ۵ میلیون تن 
می باشد که در طرح توســعه این شرکت ظرفیت 
تولید گندله به ۷.۵میلیون تن خواهد رســید. در 
حال حاضر فوالد سنگان حدود ۱۰ درصد از گندله 
کشور را تولید می نماید. اما یکی از پتانسیل های 
مهم این شرکت افتتاح کارخانه کنسانتره سازی 
بود که بخش مهمی از مــواد اولیه مورد نیاز تولید 

گندله شرکت را تأمین می نماید.
ایــن کارخانه به ظرفیــت ۵ میلیــون تن در 
سال۱۳۹۹ افتتاح شــد و باید آن را فرزند صنعت 
ایران در دوران تحریم نامید چرا که پس از اعمال 
مجدد تحریم هــای ظالمانه علیــه صنعت فوالد 
کشور و قطع همکاری شــرکت های خارجی در 
طراحی و ســاخت این کارخانــه، همت، تالش و 
دانش فنی مهندسان و مدیران جوان کشور باعث 
شد تا هیچ خللی در تأسیس و راه اندازی کارخانه 
بوجود نیاید. با وجود تمامی مشــکالت ناشــی از 
تحریم مانند تأمین قطعات، چالش های ناشــی از 
قطع برق، این کارخانه در نخســتین سال تولید 
خود توانســت ۱.۵ میلیون تن کنســانتره تولید 

نماید.
گلی پور مدیر کارخانه کنسانتره سازی اظهار کرد: 
در تابستان امســال علی رغم قطعی برق و تعطیلی 
کارخانه در مقاطع مختلف این شرکت توانسته است 
به ســطح قابل قبولی از تولید برسد به طوری که در 
طول این مدت با وجود آنکه در ۶۰ درصد زمان از پنج 
ماه نخست سال با قطعی برق مواجه بود توانستیم 
۸۰ درصد برنامه تولید را محقق نماییم. وی افزود در 
مردادماه ۳۳ درصد بیش از برنامه پیش بینی شده 

ماهانه تولید شده است.

وی با اشــاره به چالش های قطعی برق گفت: 
با برنامه ریزی و حمایت هایی که از ســوی شرکت 
صورت گرفته است، هدفگذاری تولید ۳.۵ میلیون 
تن تا پایان سال برنامه ریزی شده است و با توکل 
به خدا و همت همکاران پرتــالش این مهم طبق 

برنامه محقق می گردد.
مدیر کارخانه کنسانتره ســازی فوالد سنگان 
گفت: بــا وجود قطعی برق و از مدار خارج شــدن 
کارخانه در بســیاری از روزها، رکوردهای روزانه 
در کارخانه کنسانتره ســازی به ثبت می رســد و 
در مردادماه به رکورد تولید ۱۷۷۰۰ تن رسیدیم 
که بیشترین میزان تولید روزانه از زمان تأسیس 
اســت و این امر تا حدی کاهش تولید در روزهای 
قطعی برق را جبران می نماید، هر چند این مسئله 
نمی تواند عدم تولید در روزهای تعطیلی را کامال 

جبران نماید.
در ادامه سیدعلی شمسی نیا معاون بهره برداری 
فوالد سنگان نیز با اشاره به مشکالت و چالش های 
پیش روی صنعت فوالد کشــور اظهار داشــت: 
بزرگترین مانع و مشکل برای تولید در این شرکت 

قطع برق و گاز در مقاطع مختلف سال است.
وی در ادامه افزود: شرکتهای تولیدی کماکان 
از چالشــهای قطعی برق و گاز متضرر می شوند و 
این عدم نفع ناشی از عدم تولید برای صنعت کشور 

در سال گذشته به ۶ میلیارد دالر رسید.
معاون بهــره برداری فــوالد ســنگان اظهار 
امیدواری کــرد با ورود شــرکت های صنعتی در 
حوزه ساخت نیروگاه برق و تولید حدود ۱۲ هزار 
مگاوات در سال های آینده و نیز برنامه ریزی های 
دقیق و فنــی برای مدیریت کمبــود و قطعی گاز 
در زمســتان، بتوان رونــد رو به رشــد تولید در 
کارخانه هایی نظیر فوالد سنگان را افزایش داد تا 
به این ترتیب با افزایش میــزان تولید و بهره وری 

شاهد رشد صنعت و اقتصاد کشور باشیم.

پنجمین نشســت کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
شرکت فوالد مبارکه روز سه شنبه ۱۸ مردادماه ساعت در سالن 
جلسات مدیریت با حضور جمعی از معاونان و مدیران نواحی 
تولیدی با رویکرد ارتقای سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای 

شرکت برگزار شد.
پنجمین نشســت کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
شرکت فوالد مبارکه روز سه شنبه ۱۸ مردادماه ساعت در سالن 
جلسات مدیریت با حضور جمعی از معاونان و مدیران نواحی 
تولیدی با رویکرد ارتقای سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای 

شرکت برگزار شد.
در این جلسه، اکبری محمدی معاون بهره برداری شرکت 
فوالد مبارکه به نقش مهم مدیران، رؤســا، سرپرســتان و 
شــیفت فورمن ها در نظارت مؤثر و مستمر بر فعالیت همه 
همکاران امانی و پیمانکاران و اجرای اثربخش دستورالعمل ها 
در پیشگیری از حوادث اشاره کرد و خواهان اجرای دقیق شرح 

وظایف و مسئولیت پذیری افراد در ایفای وظیفه خود شد.
وی وقوع حوادث احتمالی در کارگاه ها را نتیجه بی توجهی 
به شبه حوادث و رفتارهای ناایمن افراد در بروز حوادث قبلی 
دانست و با بیان اینکه پاندمی کرونا در کم رنگ شدن برنامه های 
ایمنی و بهداشت حرفه ای نقش داشته است، خواهان اجرای 
الزامات قانونی و ایمنی در جهت ارتقــای فرهنگ ایمنی و 

بهداشت حرفه ای کارکنان بخش پیمانکاری شد.
اکبری محمدی پیمانکاران را جزو الینفک شرکت فوالد 
مبارکه دانست و خواستار تحلیل ریشه ای تمام شبه حوادث و 
حوادث جزئی و ارائه گزارش عملکرد در زمینه انجام اقدامات 

اصالحی تعریف شده در کمیته های بررسی رویداد شد.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه ضمن اشاره به 
نقش پررنگ آموزش های ایمنــی در جهت ارتقای فرهنگ 
ایمنی کارکنان سازمان، هزینه های صرف شده در این زمینه 
را در همه بخش های امانی و پیمانکاران مؤثر و گامی بلند برای 

ارتقای ایمنی و افزایش بهره وری سازمان برشمرد.

وی از انجام تعمیرات ساالنه بدون حادثه در ماه گذشته در 
نواحی مختلف قدردانی کرد و عملکرد مطلوب دستگاه نظارت 
در تعمیرات ساالنه و برنامه ریزی شده نواحی را از دالیل اصلی 
کاهش حوادث برشمرد و همچنین خواستار تمرکز ویژه بر 
انجام هرچه ایمن تر تعمیرات اساسی و نوسازی نواحی گرم 

و نورد سرد شد.
در ادامه این جلســه، معاون ســرمایه های انســانی و 
سازماندهی شرکت فوالد مبارکه، ضمن تأکید بر استفاده از 
ماسک و انجام واکسیناسیون در پیشگیری از شیوع کرونا به 
اهمیت آماده به کاری منابع روشنایی در بهبود محیط کارگاه 
و ایجاد فضای ایمن جهت انجام فعالیت ها پرداخت و ضمن 
قدردانی از تالش های صورت گرفته در جهت مهار بحران سیل 
)پدیده مانسون( بر ایجاد طرح و برنامه جامع جهت اجرای 

برنامه های پدافند غیرعامل در سطح شرکت تأکید کرد.
کفایت در ادامه ضمن اشاره به تحلیل های صورت گرفته 
در خصوص حوادث و اهمیت سازماندهی، آموزش و کنترل 
رفتارهای افــراد در انجام وظیفه واگذارشــده به نحو ایمن، 
خواستار ساماندهی نرم افزارهای ایمنی به خصوص در بخش 

پیمانکاری و مدیریت فعالیت های پیمانکاران شد.
وی اجرای برنامه های تشویقی و بازدارنده، بروز رفتارهای 
سازگار با دستورالعمل های صنعتی در محیط کارگاه، ممانعت 
از انجام فعالیت در شرایط ناایمن و انجام برنامه ریزی جهت 

ارتقای فرهنگ ایمنی پیمانکاران را بسیار مؤثر دانست.
در همین زمینه، غالمرضا ســلیمی، مدیر ارشــد تولید 
فوالد مبارکه هم ضمن تشــکر از تحلیل های صورت گرفته 
و تالش های انجام شــده در جهت بهبود شرایط محیط کار 
و با اشــاره به الیه های نظارتی موجود در محیط کارگاه ها، 
تالش های صورت گرفته در این زمینه را مکفی ندانســت و 
خواستار اجرای اثربخش آموزش ها و انجام بازدیدهای میدانی 
و چهره به چهره به منظور اطمینان از عملکرد کارکنان شد و 
بروز رفتارهای ناایمن از سوی افراد را نشانه بی توجهی دستگاه 

نظارت به رفتار افراد در انجام وظیفه واگذارشده برشمرد و به 
اهمیت آراستگی محیط کارگاه در پیشگیری از بروز حوادث 

انسانی تأکید کرد.
پس از آن محمدکاظم صباغی، مدیر ارشد خدمات فنی و 
پشتیبانی فوالد مبارکه نیز ضمن اشاره به نقش پررنگ دستگاه 
نظارت در پیشگیری از بروز حوادث ماه اخیر، به بروز رفتارهای 
ناایمن افراد در شکل گیری حوادث اشــاره کرد و خواستار 
توجه ویژه در جهت ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان و انجام 
بازرسی های ایمنی مســتمر، انجام VIP داخلی و خارجی 
و انجام اقدامات اصالحی پیش از بروز حوادث، شناســایی 
مخاطرات و ارزیابی ریســک فعالیت ها بــا توجه به ماهیت 
فعالیت ها، انجام بازدیدهای میدانی و ایجاد شرایط ایمن جهت 

انجام فعالیت ها با انجام بازرسی های روزانه و مستمر شد.
مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 
نیز برنامه ریزی و اقدامات شرکت در زمینه مقابله با ویروس 
کرونا را فراتر از استانداردهای ملی و بین المللی اعالم کرد و 
خواستار تکمیل و انجام واکسیناسیون دوز دوم، سوم و یادآور 

به منظور حذف کامل و پایان پاندمی کرونا در شرکت شد.
وی ضمن ابراز نگرانی از حوادث اتفاق افتاده در ماه گذشته 
به نقش دستگاه نظارت در پیشگیری از حوادث محیط کارگاه 
پرداخت و به اهمیت آماده سازی ها و سازماندهی فعالیت ها 
پیش از شروع فعالیت های روزانه، به خصوص فعالیت های 
تعمیراتی، در پیشــگیری از حوادث تأکید کرد. او با اشــاره 
به تحلیل های ریشــه ای صورت گرفته با اســتفاده از مدل 
TIPOD BETA در تجزیه وتحلیــل رویدادهای اخیر، 
نظارت مؤثر بر انجام ایمن فعالیت ها، سازماندهی فعالیت ها، 
اجرای دقیق دســتورالعمل های ایمنی، برگزاری اثربخش 
آموزش های ایمنی و ضبط و ربط محیط کارگاه را از عوامل 

مؤثر در پیشگیری از بروز حوادث کارگاهی برشمرد.
کیانی رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی در 
گزارشی به عملکرد ایمنی و بهداشــت حرفه ای شرکت در 

ماه گذشته پرداخت و مدیریت فعالیت پیمانکاران در جهت 
ایجاد شــرایط ایمن و بهبود فرهنگ ایمنــی کارکنان این 
بخش را نامطلوب برشمرد و خواستار همکاری ویژه در جهت 
اجرای برنامه های تدوین شده به منظور بهبود عملکرد ایمنی 

پیمانکاران شد.
وی ضمن ارائه نتایج شــاخص های کلیــدی عملکرد 
شــرکت در زمینه ایمنی )FR&SR( به نتایج تحلیل های 
صورت گرفتــه حــوادث در بخش پیمانــکاری پرداخت و 
ســازماندهی محیط کارگاه، کنترل و نظارت مؤثر بر رفتار 
کارکنان در اجرای دستورالعمل های ایمنی، اجرای قوانین 
و مقررات ایمنــی، رفتار مطابق دســتورالعمل های ایمنی 
تهیه شــده، اجرای اثربخش آموزش های ایمنی، طراحی 
مناسب محیط کارگاه، چیدمان مناسب تجهیزات، آمادگی و 
برنامه ریزی مناسب پیش از شروع فعالیت ها و استفاده از لوازم 
حفاظت فردی را از مهم ترین عوامل پیشــگیری از حوادث 

اخیر برشمرد.
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی ضمن اشاره 
به اینکه ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان بخش پیمانکاری از 
برنامه های ویژه ارتقای ایمنی پنج ساله شرکت است، خواستار 

همکاری جمعی در اجرای برنامه های تعریف شده شد.
در این جلسه، حاتمی، کارشــناس بهداشت حرفه ای و 
ارگونومی در گزارشی به تشریح وضعیت منابع روشنایی در 
سطح شرکت پرداخت و مقرر گردید ضمن ایجاد یک کارگروه 
متشکل از واحدهای درگیر، دستورالعمل و گردشکار مربوط به 
منابع روشنایی شرکت با در نظر گرفتن استانداردهای مرتبط 
ایجاد گردد و اقدامات اصالحی در جهت بهینه ساختن شرایط 

صورت پذیرد.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد:

نظم و انضباط و مسئولیت پذیری شاه کلید موفقیت برنامه های ایمنی

گزارش


