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فوالد مبارکه، سازمانی جهان تراز 
و موفق در تولید علم و ثروت

شــرکت فوالد مبارکه در تمامی ســال های فعالیت، 
مأموریت اصلی خــود را ایفای نقش محوری در توســعه 
صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری 
صنعت فوالد تعریف کرده و در سند چشم انداز خود، تحقیق 
و توسعه دانش محور بر مبنای فناوری های نوین را در دستور 
کار دارد. امروزه دانش و فناوری مهم ترین مؤلفه در رشــد 
و توسعه اقتصادی کشورها به شــمار می آید و مقوله رشد 
و توسعه با حرکت در مســیر پژوهش و تولید ثروت از علم 
پیوندی تنگاتنگ دارد؛ به طوری که می توان گفت تمامی 
دولت ها و شرکت های مطرح و پیشرو در دنیا اقدامات خود را 

بر این امر پایه گذاری کرده اند.
تردیدی نیست که در فرایند توسعه در تمامی کشورها 
به طور اعم و در کشور ما به طور اخص، تولید علم و به دنبال آن 
خلق ثروت، خودکفایی و بومی سازی و به طور کلی توسعه 
اقتصاد دانش محور تنها در سایه توجه ویژه به شرکت های 
دانش بنیان و بهره منــدی از ظرفیت های دانشــی آنان 
امکان پذیر است. تولید علم در شرایطی حاصل می شود که 
دانش و فناوری در تمام بخش های مختلف صنایع باالدستی 
و پایین دستی، با فناوری نوین جریان یابد و نتایج حاصل از 
تحقیق و توسعه در حوزه دانش و فناوری، بر اساس معیارها و 
استانداردهای معتبر در صنعت و اقتصاد، ضمن تولید دانش، 

خلق ثروت کند و ارزش افزوده ایجاد نماید.
دور از واقعیت نیست اگر بگوییم شرکت های دانش بنیان 
به عنوان راهبران و پیشــرانان توسعه علمی و اقتصادی، با 
گسترش نوآوری، تجاری ســازی نتایج تحقیق و توسعه، 
افزایش کیفیت و بهره وری و کاهش هزینه های تولید و نهایتا 
افزایش قدرت رقابت محصوالت، نقشی مؤثر و ملموس در 
عرصه تولید ایفا می کنند و همین امر است که در سال جاری 
مورد تأکید و توجه ویژه رهبر معظم انقالب قرارگرفته و در 
قالب شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« بر آن صحه 

گذاشته شده است.
شــرکت فوالد مبارکه در تمامی ســال های فعالیت، 
مأموریت اصلی خــود را ایفای نقش محوری در توســعه 
صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری 
صنعت فوالد تعریف کرده و در سند چشم انداز خود، تحقیق 
و توسعه دانش محور بر مبنای فناوری های نوین را در دستور 
کار دارد. این شرکت همواره کوشیده است با برقراری ارتباط 
مستمر و سازنده با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و 
خارجی و همچنین شرکت های دانش بنیان، روند توسعه را 

بر مقیاس علم، دانش و فناوری ترسیم و تدوین کند.
همکاری با بیش از ۱۱۰ دانشــگاه، مرکز تحقیقاتی و 
شرکت دانش بنیان و جلب مشــارکت و همکاری دو هزار 
و ۷۰۰ نفر از اساتید، پژوهشــگران و دانشجویان در اجرای 
پروژه های تحقیقاتی، ارائه قریب بــه ۴۰۰ مقاله علمی از 
فعالیت های پژوهشی در همایش های ملی و بین المللی و 
مجالت علمی، برگزاری ۹۶۰ سمینار و سخنرانی تخصصی 
مرتبط و اجرای بیــش از هزار پــروژه تحقیقاتی ازجمله 
فعالیت هایی است که در کارنامۀ سال های اخیر این شرکت 

در حوزه تحقیق و توسعه قابل مشاهده است.

عالوه بر توفیقات این شرکت در عرصه داخلی، شرکت 
فوالد مبارکه تنها سازمان ایرانی راه یافته به جمع برترین 
ســازمان های دانش محور و پیشرو در ســطح آسیاست 
که در چندین ســال متوالــی گواهینامــه جایزه جهانی 
MAKE را دریافت کرده اســت. این جایزه بر اســاس 
بررسی و تجزیه وتحلیل ۱۵۰ شاخص ارزیابی به سازمان های 
دانش محور اهدا می شود. فوالد مبارکه در دوسال متوالی 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب در جمع ۲۵ و ۱۱ شرکت دانشی 
برتر قرار گرفته اســت. در ادامه این موفقیــت ها با توجه 
به افزوده شــدن مفهوم نوآوری به جایــزه MAKE در 
ســال های اخیر ، عنوان جایزه بــه MIKE تغییر یافت 
و مجددا شرکت فوالد مبارکه در ســال ۲۰۲۱ در رقابتی 
بین المللی موفق به دریافت نشان برگزیده این جایزه شد که 

در واقع جایزه نوآورترین شرکت  دانشی است.
آنچه در مســیر تعالی صنعت فوالد ایران خودنمایی 
می کند این اســت که امروز کمتر واحد تولیدی در کشور 
وجود دارد کــه در مدیریــت دانش، ســاخت، احداث، 
بهره برداری و توســعۀ آن ردپایی از فوالد مبارکه نباشد و 
همه این توفیقات مدیون آن است که این شرکت به عنوان 
یک شــرکت جهان تراز بین المللی، در کنــار تولید علم، 
بهره گیری از دانش و فناوری روز جهانی جهت خلق آینده 
بهتر را موردتوجه ویژه قرار داده و در خلق ثروت از دانش و 
فناوری، سرآمد ســازمان های معتبر منطقه ای و آسیایی 

قرار گرفته است.
امید است شرکت در ادامه راه خود در این مسیر بتواند 
عالوه بر تولید محصول و خدمت به جامعه از این طریق، با 
تولید دانش و فناوری، جایگاهی رفیع تر از گذشته در عرصه 

اقتصادی و صنعتی کشور بیابد.

یادداشت

معاون تکنولوژی شــرکت فــوالد مبارکه با 
بیان اینکه فوالد مبارکه در اکوسیستم نوآوری 
استان و کشور گام بلندی برداشته است، افزود: 
این شرکت در برنامه توسعه زیست بوم نوآوری، 
3 سطح همکاری در فضای دانشگاهی و فضاهای 
مراکز نوآوری شــهری و صنعت دنبــال کرده و 
مشــارکت های ویژه ای با دانشــگاه ها و مراکز 

دانش بنیان سراسر کشور داشته است.
ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شــرکت 
فوالد مبارکــه در اولین کنفرانــس بین المللی 
 )ICBD( توسعه کسب وکار و تحول دیجیتال
اظهار کرد: توسعه کسب وکار و تحول دیجیتال 
موضوعی جدی و ترکیبی از حوزه های دانش و 
توسعه در سطح جهانی است و در زندگی روزمره 

بشر اثرگذار است.
وی با اشــاره به نگاه و رویکرد شرکت فوالد 
مبارکه به تحول دیجیتال افزود: این کنفرانس 
فرصت مغتنمی برای باز شدن پنجره ای جهت 
شناسایی فرصت ها، ایجاد تعامل با متخصصان 
حوزه تحــول دیجیتــال و کســب تجربیات 
 صنایع مختلف در حوزه توســعه کســب وکار 

دیجیتال است.

انقالب صنعتی چهارم زندگی انسان را
 با سرعت زیادی دچار تغییر کرد

معاون تکنولوژی شــرکت فــوالد مبارکه با 
اشاره به سیر تحولی صنعت طی چند قرن اخیر 
خاطرنشان کرد: مشخصا انقالب صنعتی اول، دوم 
و سوم عامل اصلی تحول و جهش در تمام زمینه ها، 
از مباحث مکانیزه شدن و حضور صنعت برق تا 
ظهور کامپیوتر و اتوماسیون است و آنچه امروز 
به عنوان تحول دیجیتال شناخته می شود ناشی 

از حضور اینترنت و ویژگی های همراه آن است.
وی با اشــاره به مفاهیم صنعت چهارم اذعان 
داشــت: با مطرح شــدن مفهوم صنعت چهارم 
به صورت عمومی، عمدتا نگاه ها به سمت بعد فنی 
این موضوع حرکت کرده و تمرکز بر حوزه صنعت 
است؛ اما واقعیت این اســت که انقالب صنعتی 
چهارم تمامی شــئون زندگی انسان را با سرعت 

زیادی دچار تغییر کرده است.

تحول دیجیتال عامل اصلی ظهور
 مفهوم »جامعه پنجم«

ناظمی هرندی با اشاره به صنعت چهارم و پیامد 
آن تحت عنوان مفهوم »جامعه پنجم« بیان کرد: 
جامعه پنجم مفهومی است که در حوزه صنعت 
چهارم در دنیا مطرح شده و عامل اصلی آن تحول 
دیجیتال است. این مفهوم دارای منافع اقتصادی، 
اجتماعی و تأثیراتی است که رفاه عمومی مردم را 

شامل می شود.
وی با بیان اینکه »انسان محوری«، »پایداری« 

و »تاب آوری«، مؤلفه ها، عناصر کلیدی و پیامد 
صنعت چهارم اســت، گفت: صنعت چهارم در 
ژاپن با مفهوم جامعه پنجم شناخته می شود و این 
موضوعی است که ما آن را در شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان یک حرکت پایدار در همه شئون دنبال 
می کنیم؛ چراکه ناشــی از توسعه کسب وکار در 

پیرامون ما خواهد بود.

توسعه نوآوری و خلق ارزش بیشتر
 برای ذی نفعان

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به ۲ مفهوم کلیدی »تحول دیجیتال« و »اقتصاد 
دیجیتال« تصریح کرد: تحــول دیجیتال یک 
مفهوم فنی، فناورانه و تکنولوژیک نیست، بلکه 
یک مفهوم در حوزه های اســتراتژی، رهبری و 
شیوه تفکر به شــمار می آید و از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
وی عنوان داشــت: در تحــول دیجیتال به 
دنبال توسعه نقش اتوماســیون در سازمان ها 
نیســتیم، بلکه به دنبال یک تحول بنیادین در 
مجموعه ای از فعالیت ها، فرایندها، شایستگی ها 
و حتی مدل های کسب وکار هستیم و همچنین 
می کوشیم به توسعه نوآوری و خلق ارزش بیشتر 

برای ذی نفعان دست یابیم.

فوالد مبارکه به الیه های مختلف
 مفهوم تحول دیجیتال توجه دارد

ناظمی هرندی با اشاره به نگاه شرکت فوالد 
مبارکه به تحول دیجیتال تأکید کرد: در حقیقت 
تحول دیجیتال به عنوان یک ابزار پدید آمده تا در 
کسب وکارها سهولت ایجاد گردد و همه ذی نفعان 
آن کسب وکارها از آن منتفع شوند و این امر منجر 

به حل مسائل سازمان ها شود.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه تحول دیجیتال 
را صرفا در حوزه فرایندهای فناوری اطالعات و 
ارتباطات یا اتوماسیون سازمانی دنبال نمی کند، 
بلکه به همه الیه های این مفهوم توجه دارد، بیان 
داشت: الیه هایی همچون زیرساخت ها، رهبری 
سازمان، رهبری قابلیت ها، فرایندها، ساختارها، 
مدل های درآمدی و فرهنگ حاکم بر ســازمان 
برای کارکرد افراد ازجمله الیه های مختلف مفهوم 

تحول دیجیتال است.

ضرورت به کارگیری ابزارها 
و فناوری های تحول دیجیتال

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با بیان 
اینکه مشتری به عنوان ذی نفع اصلی بنگاه های 
اقتصادی بایــد در همه ابعــاد ازجمله دریافت 
محصول باکیفیت و ارزان منتفع شود، خاطرنشان 
کرد: وقتی به شمول مفهوم تحول دیجیتال، فراتر 
از فرایندهای فناوری اطالعات و ارتباطات بنگریم، 

ابزارهای متنوعی نیز شکل خواهند گرفت. وی 
ادامه داد: مجموعه ای از ابزارهــا و فناوری ها به 
همراه مفهوم تحول دیجیتال شکل می گیرد که 
سازمان ها باید همه این ابزارها را به خدمت بگیرند؛ 
چراکه این ابزارها در حقیقت فرصت هایی برای 
تحقق تحول دیجیتال هســتند که اکوسیستم 
 دانشــی و نــوآوری بــه آن ها کمک شــایانی 

خواهند کرد.

حرکت در مسیر تحول دیجیتال بهره وری 
و چابکی را به همراه دارد

ناظمی هرندی با اشاره به موضوع فناوری های 
نوظهور گفت: تحول دیجیتال به عنوان یک هدف، 
به این مفهوم نیســت که در قالب یک پارامتر در 
نشان تجاری از آن استفاده کنیم، بلکه ناچاریم 
به دنبال تحول دیجیتال برویم. تحول دیجیتال 
می تواند تهدیدکننده 3 محرک اصلی بنگاه های 
صنعتی و اقتصادی، تغییرات و تحوالت مبتنی بر 
دیجیتال، موضوعات زیست محیطی و اقتصاد 

چرخشی و تحوالت تکنولوژی باشد.
وی با اشاره به تحوالت تکنولوژی و تغییرات 
دائمی آن ها اضافه کرد: شرکت های پیشرو دائما 
درحال توســعه تکنولوژی های خود هستند تا 
محصوالت ارزان تر، باکیفیت تر و مطابق انتظار 
مشــتری تولید کنند تا منجر بــه رضایت آنان 
شوند. حرکت در مسیر تحول دیجیتال منجر به 
بهره وری، چابکی و سفارشی عمل کردن در مقابل 

کلیه ذی نفعان ازجمله مشتریان خواهد شد.

فوالد مبارکه به دنبال ایجاد فرصت  برای 
کسب وکارهای مبتنی بر تحول دیجیتال است

معاون تکنولوژی شــرکت فــوالد مبارکه با 
اشــاره به مفهوم اقتصاد دیجیتال ابراز داشت: 
مفهوم اقتصــاد دیجیتال و کســب وکارهای 
جدیدی که امروزه شکل گرفته از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت و در این میان فــوالد مبارکه 
به عنوان صنعتــی مبتنی بر یک ســخت افزار 
مشخص، نسبت به بســیاری از کسب وکارهای 
دیگر، نیازمند سرمایه گذاری بیشتری است که 
قطعا اشتغال زایی بیشتری را در کشور در پی دارد.

وی با بیان اینکه کسب وکارها در دنیای امروز 
دچار تغییــرات فراوانی شــده اند، گفت: فوالد 
مبارکه به موضوع کسب وکار دیجیتال توجه ویژه 
دارد و به دنبال فرصت های کســب وکار به ویژه 
کســب وکارهای مبتنی بر تحوالت دیجیتال و 

اقتصاد دیجیتال است.

اصالح چالش های راهبری صنایع
بزرگ کشور از طریق تحول دیجیتال

ناظمی هرندی با تأکید بر اهمیت نقش داده ها 
و نگاه دانشــی و تخصصی در کســب وکارهای 

دیجیتال افزود: تعامالتی که انسان ها با یکدیگر 
و همچنین با تکنولــوژی دیجیتــال دارند به 
مکان فیزیکی و زمان مشخصی وابسته نیست؛ 
همان طور که در فوالد مبارکه به دلیل پراکندگی 
فضاهای فیزیکی مراکــز خدماتی، برای فروش 

محصوالت به یک نگاه متغیر نیازمندیم.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: در یک 
کســب وکار کوچک، اما مبتنی بــر دیجیتال، 
می توان کلیه تعامالت ازجمله تعامل انســان با 
تکنولوژی را از طریق پلت فرم های بســیار ساده 
و البته دقیق پشتیبانی و مدیریت کرد. بسیاری 
از چالش های موجود در راهبری مجموعه های 
بزرگ صنعتــی را می توان با اســتفاده از تحول 

دیجیتال اصالح کرد.

اقتصاد دیجیتال 
دارای یک سیر تحولی است

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با بیان 
اینکه اقتصاد دیجیتال همچون صنعت دارای یک 
سیر تحولی اســت، گفت: در فوالد مبارکه برای 
پیاده سازی تحول دیجیتال و حرکت به سمت 
کســب وکارهای دیجیتال نیازمند مهارت های 

ویژه ای هستیم.
وی در ادامه با بیــان اینکه فوالد مبارکه جزو 
پیشــتازان تحول دیجیتال است، اظهار داشت: 
تغییرات و دگرگونی های صنایع تولیدی جهان 
در حوزه تحول دیجیتال نسبت به دیگر حوزه ها 
کمتر بوده و این امر فرصتی برای صنایعی همچون 
فوالد مبارکه محسوب می شــود تا در این حوزه 

برنامه ریزی کنند.

برنامه ریزی فوالد مبارکه برای تحقق 
تحول دیجیتال در زنجیره تولید

 MIS ناظمی هرندی با بیان اینکه سیستم
شرکت فوالد مبارکه از ســال ۱3۷۰ راه اندازی 
شد، اذعان کرد: دانش و تکنولوژی ساخت و تولید 
فوالد هم زمان با راه اندازی و ساخت فوالد مبارکه 
به کارکنان این شــرکت منتقل شد و همین امر 
یکی از دالیل پیشــتازی فوالد مبارکه نسبت به 
دیگر صنایع کشور در حوزه تکنولوژی بوده است.

وی تأکید داشــت: فوالد مبارکه به گونه ای 
در حوزه تحول دیجیتــال برنامه ریزی کرده که 
پشتیبانی فرایندهای تولیدی خود از باالدست 
زنجیره تولید فوالد تا زمان رسیدن محصوالت 
به دست مشــتریان را در بستر دیجیتال محقق 
کند و این امر برای فوالد مبارکه یک فرصت بزرگ 

محسوب می شود.

ضرورت هدایت نیروی انسانی 
به سمت اقدامات دانشی

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه با اشــاره به 

بررسی مسیر ۷ فوالدساز بزرگ دنیا برای رسیدن 
به تحول دیجیتال توســط این شرکت گفت: 
به عنوان مثال شرکت فوالدسازی پوسکو در کره 
جنوبی که مثل فوالد مبارکه دارای زنجیره کاملی 
از فرایندهای تولید و فــروش ورق های فوالدی 
است، طرح دیجیتال را به گونه ای دنبال کرده که 
پیش از دیجیتالی شدن فرایندهای تولید، نقش 
نیروی انسانی را کمتر و نقش اینترنت را بیشتر 

کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت هدایت نیروی انسانی 
از انجام اقدامات ســطحی به ســمت اقدامات 
دانشــی برای تحقق تحول دیجیتال ادامه داد: 
هوشمندسازی، اســتفاده از هوش مصنوعی و 
ایمنی از دیگر سیاست های شرکت پوسکو در 
حوزه تحول دیجیتال است که می توان از آن ها 

الگوبرداری کرد.

گام بلند فوالد مبارکه 
در زیست بوم نوآوری کشور

ناظمی هرندی بیان داشت: فوالد مبارکه با 
ظرفیت تولید ساالنه ۱۰ میلیون تن فوالد، تنها 
صنعتی در کشور است که دارای زنجیره کاملی 
از تولید است و به دلیل عضویت در باشگاه فانوس 
دریایی جایگاه ویژه ای نسبت به رقبای جهانی 
خود دارد. این شرکت در نقشه استراتژیک خود، 
درصدد رســیدن به »فــوالد مبارکه در کالس 
جهانی« است و ره نگاشت تحول دیجیتال تا سال 

۱۴۰۴ را تعریف کرده است.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه در اکوسیستم 
نوآوری استان و کشور گام بلندی برداشته است، 
افزود: این شــرکت در برنامه توسعه زیست بوم 
نوآوری 3 سطح همکاری را در فضای دانشگاهی، 
فضاهای مراکز نوآوری شهری و صنعت دنبال 
کرده و مشارکت های ویژه ای با دانشگاه ها و مراکز 

دانش بنیان سراسر کشور داشته است.

بررسی چالش های تحول دیجیتال
در صنایع فوالدی

در بخش دیگــری از ایــن کنفرانس، پنل 
»چالش های تحول دیجیتال در صنایع فوالدی« 
با حضور امیر گودرزی، مدیر سیستم ها و فناوری 
اطالعات فوالد مبارکه، مهدی اشــرفی، رئیس 
دفتر تحول دیجیتال فوالد مبارکه، اکبر گلبو، 
مدیرعامل شرکت ایریسا، میالد حالجیان، مدیر 
کسب وکار تحول دیجیتال شرکت ایریسا، رسول 
سرائیان، مشاور و مدرس حوزه تحول دیجیتال 
و مجید نوک زاده، مدیر فناوری اطالعات فوالد 

هرمزگان برگزار شد.
امیر گودرزی، مدیر سیســتم ها و فناوری 
اطالعات فوالد مبارکه در این پنل تصریح کرد: 
امروز حرکت به سمت تحول دیجیتال دیگر یک 
انتخاب نیســت، بلکه یک ضرورت است. فوالد 
مبارکه نیز از ۴ سال پیش تاکنون در این مسیر 
گام نهاده و برنامه هــای خود برای تحقق تحول 

دیجیتال را آغاز کرده است.

پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم 
چنددانشگاهی با محوریت فوالد مبارکه

در پایان این رویداد علمــی، علی صنایعی 
به عنوان دبیرکل اولیــن کنفرانس بین المللی 
توسعه کسب وکار و تحول دیجیتال در گفت وگو 
با خبرنــگار فوالد گفــت: خوشــبختانه این 
شرایط فراهم اســت که بتوانیم پس از برگزاری 
این کنفرانس، با تشــکیل یک کنسرســیوم 
چنددانشــگاهی بــا محوریت شــرکت فوالد 
مبارکه و حمایت دانشــگاه مونیخ آلمان، یک 
 طرح جامع کاربردی در حوزه تحول دیجیتال 

اجرا کنیم.
وی افزود: تشــکیل کمیته علمی و اجرایی 
از چند دانشگاه معتبر کشــور، انجام مطالعات 
امکان سنجی در یک بازه زمانی و با سرمایه گذاری 
مشخص و استفاده از تجارب شرکت های مربوط 
به حوزه تحول دیجیتال همچون شرکت ایریسا، 
به اجرای هرچه بهتر طــرح تحول دیجیتال در 
صنایع بزرگی همچون فوالد مبارکه کمک شایان 

توجهی خواهد کرد.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه مطرح کرد؛

گام بلند فوالد مباركه در زیست بوم نوآوری كشور

تعمیر و بازسازی پمپ های اسپیندل رافینگ )شوارتز( ناحیه 
نورد گرم برای نخستین بار در کشور با تکیه بر توان کارشناسان 

فوالد مبارکه و شرکت های داخلی انجام شد.
قیصری ها، سرپرست تعمیرات هیدرولیک، رول ها و جوش 
تعمیرگاه مرکزی فــوالد مبارکه، ضمن اعــالم این خبر گفت: 
پمپ های شوارتز در قســمت رافینگ ناحیه نورد گرم به صورت 
دوتایی بر روی اســپیندل های اصلی نورد نصب می شود و یک 
مکانیسم برای پمپاژ گریس و روان کاری اسپیندل ها محسوب 

می شــود. با توجه به اهمیت دقت و حساســیت زیاد کارِ پمپ، 
همواره میزان تزریق گریس و روان کاری باید به صورت پیوسته و 

بدون وجود نشتی باشد.
وی در تشریح چرایی تعمیر و بازســازی این پمپ ها اظهار 
داشت: به دلیل مستهلک شدن پمپ و ایجاد نشتی در سیستم 
و همچنین پیچیدگی و خاص بودن سیستم مکانیسم این نوع 
پمپ، منحصربه فرد بودن قطعات داخلی پمپ و نبود تأمین کننده 
قطعات و نداشتن دانش فنی موردنیاز، با ایجاد تیم تحقیق و توسعه 

و تحلیل خرابی در تعمیرگاه مرکزی، با کمک پیمانکار داخلی اقدام 
به طراحی، ساخت و بهینه سازی قطعات داخلی پمپ های شوارتز 

گردید و تمامی پمپ های اسقاطی به چرخه تولید بازگشت.
آزاد، کارشناس تعمیرات هیدرولیک تعمیرگاه مرکزی در این 
 باره گفت: برآورد قیمت خرید هریک از پمپ های شوارتز حدود 
۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و هزینــه تعمیر هریک از آن ها 
حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که با انجام این پروژه، 
در ازای هر پمپ حــدود ۱۰ میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی 

برای شــرکت حاصل شــده و از خروج ارز از کشور جلوگیری به 
 عمل  آمده است.

در همین زمینه ذوالفقاری تکنسین آماده ساز تعمیرگاه مرکزی 
نیز گفت: با توجه به محدودیت تأمین این نوع پمپ ها و نقش بسیار 
مهم آن ها در عملیات نورد، با همکاری سایر واحدها مصمم شدیم 
تعمیرات آن هــا را عملیاتی کنیم؛ ازایــن رو تمامی امور مربوط 
به آماده ســازی نظیر هماهنگی بین پیمانکار، ناحیه نورد گرم و 
تعمیرگاه مرکزی صورت گرفت و با سایر زحمات فنی که همکاران 

متحمل شدند، این پروژه در سریع ترین زمان ممکن انجام شد.
سرپرست تعمیرات هیدرولیک تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه 
در پایان از زحمات کلیه کارکنان شــاغل در قسمت تعمیرات 
هیدرولیک تعمیرگاه مرکزی و نورد گرم و شرکت پیمانکار تقدیر 

و تشکر نمود.

با اتکا به توان و دانش فنی داخلی انجام شد؛

تعمیر و بازسازی پمپ های گریس اسپیندل رافینگ نورد گرم فوالد مبارکه

خبر

محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه


