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ثبت رکورد ماهیانه تولید آهن 
اسفنجی در فوالد هرمزگان

مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان با اعالم 
ثبت رکورد ماهیانه در 
واحد احیا مســتقیم، 
ثبت این رکــورد را به 

همکاران و ذینفعان فوالد هرمزگان تبریک گفت.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان در تشریح 
این رکوردها گفت: در اردیبهشــت ماه یک رکورد 
ماهیانه تولید آهن اسفنجی توســط مدول A به 
میزان ۸۳،۰۸۲ تن به دســت آمد که رکورد قبلی 
آن به میزان ۸۱،۰۴۰ تن در فروردین ماه به دست 
آمده بود . رکورد مهم  اردیبهشــت مــاه نیز تولید 
ماهیانه آهن اسفنجی توسط هر دو مدول به میزان 
۱۶۳،۵۲۳ تن می باشــد رکورد قبلی نیز به میزان 
۱۶۱،۶۲۰ تن در فروردین ماه  کســب شــده بود 
معروفخانی با اشاره به شــعار تولید ، مانع زدایی ها 
و پشتیبانی ها تصریح کرد: با تشکیل کمیته های 
تحول،  موانع تولید در فوالد هرمزگان شناســایی 

شده است. 
این موانع را اگر به دودسته درون سازمانی و برون 
سازمانی تقسیم کنیم برای بخش درون سازمانی 
با ترسیم اقدامات اســتراتژیک و هدف گذاری ها ،  
برنامه ریزی دقیقی  برای رفع این موانع در دستور 
کار قرار دارد . وی در ادامه گفت : به طور مثال در واحد 
احیا مستقیم در صدد هستیم با افزایش ریت تولید 
و کاهش توفقات ، تولید آهن اســفنجی را در سال 
جاری به یک میلیون و 7۲۰ هزار تن برســانیم که 
7۰ هزار تن باالتر از ظرفیت اسمی این واحد است.  
اما برای رفع موانع تولید در بخش برون ســازمانی 
نیاز به پشتیبانی های سایر نهاد ها می باشد ، یکی از 
این موارد در حوزه برق و گاز به عنوان یکی از اارکان 
اصلی تولید است که در مقاطعی از سال با قطعی و 
کمبود روبرو هستیم . امید است با هدف کمک به 
تولید و اقتصاد مقاومتی ، این پشتیبانی ها از فوالد 
هرمزگان به عنوان یک صنعت مادر صورت پذیرد و 
ما شاهد قطعی و کمبود نباشیم . معروفخانی کمبود 
برق و گاز را از دالیل اصلی کاهش تولید و حسارت به 
خطوط تولید و تجهیزات دانست  و تاکید کرد :البته 
این مانع ، بر خالف فرمایشات مقام معظم رهبری 
است . مدیرعامل فوالد هرمزگان برنامه توسعه در 
همه واحد ها را از برنامه های اصلی فوالد هرمزگان 

در راستای افزایش تولید عنوان کرد.
    

ارزش افزوده 2 میلیون دالری با 
بومی سازی در فوالد سفیددشت

ایــن شــرکت در 
راســتای سیاســت 
اســتفاده حداکثری از 
تــوان تولیدکنندگان 
و صنعتگــران داخلی، 
طی دو سال منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰، موفق به 
بومی سازی بخشی از تجهیزات و قطعات موردنیاز 

خود با ارزش بیش از ۲ میلیون دالر گردیده است. 
مدیر عملیات و مســئول کمیته بومی سازی 
شرکت فوالد سفیددشــت با اعالم این مطلب و با 
تأکید بر نهادینه شدن بومی ســازی و استفاده از 
توانمندسازی داخلی به عنوان یکی از اولویت های 
مهم این شــرکت، یادآور شــد: با تشکیل کمیته 
بومی ســازی فوالد سفیددشت در ســال ۱۳97، 
شناسایی و سازمان دهی قطعات و تجهیزات با قابلیت 
تأمین از داخل در دستور کار قرار گرفت که حاصل 
این فرایند، بومی سازی بیش از ۱۶۰ قطعه و تجهیز 
موردنیاز صنعت فوالد بوده است  ایمان سلیمانی 
افزود: بومی سازی قطعات و تجهیزات برای شرکت 
فوالد سفیددشــت از جنبه های مختلفی از جمله 
خودکفایی، توانمندسازی صنایع داخلی، کاهش 
هزینه های ارزی، قابلیت بهینه سازی و بازطراحی 
تجهیزات و قطعات، تســریع در فراینــد خرید و 
سهولت دسترسی به خدمات پس از فروش، حائز 

اهمیت است.  
مسئول کمیته بومی سازی فوالد سفیددشت 
از طراحی و ساخت الکتروموتورهای MV، گلوب 
ولوها، دمپرهای الکتریکی دمنده ها، عملگر والوها، 
گیربکس های واحد کالریفایر، کالسیفایر و سیستم 
حمل مواد، روتور دمنده های ســنگین، بدنه فن 
Stack، پمپ های دور باال، تیغه های فن برج های 
خنک کــن و نمونه گیر اتوماتیک کــوره به عنوان 
مهم ترین تجهیزات و قطعات بومی سازی شده این 
شرکت در سال ۱۳99 یاد کرد. سلیمانی ضمن تشکر 
از فوالد مبارکه در خصوص انتقال تجربیات در زمینه 
بومی ســازی، اظهار امیدواری کرد: با تدوین سند 
بومی سازی و توسعه همکاری واحدهای عملیات 
و بازرگانی در جهت سیاست گذاری تأمین قطعات 
واحد فوالدسازی، بتوان برای پیشبرد هر چه بهتر 
برنامه تأمین تجهیزات و قطعات موردنیاز این واحد 

از تأمین کنندگان داخلی بهره مند شد.

اخبار فوالد
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مدیرعامل فــوالد مبارکه به همراه 
جمعی از معاونین و مدیران این شرکت 
در یک نشست صمیمی میزبان رئیس 
مرکز امور مشــاوران حقوقــی، وکال و 
کارشناسان قوه قضاییه و هیئت همراه 
بود و در خصوص زمینه همکاری های 
دوطرفه بحث و گفت وگو صورت گرفت.

بهادری جهرمــی رئیس مرکز امور 
مشــاوران حقوقی، وکال و کارشناسان 
قــوه قضاییه ضمن ابراز خرســندی از 
این دیدار گفت: از همکارانم خواستم تا 
برنامه ریزی نمایند تا در فرصت دیگری 
از خطوط تولید نیز بازدید کنیم؛ چراکه 
آشــنایی با خطوط تولید فوالد مبارکه 
نگاه جدیدی برای همه ما ایجاد می کند. 
بازدید از کارخانه ها خود درس بزرگی 
اســت، ضمن اینکه این شرکت یکی از 
مکان هایی است که هر ایرانی با دیدن 
آن احســاس مباهات و غرور می کند و 
می توان این را حتی در نظام آموزشــی 

هم منتقل کرد.
دستاوردهای بزرگ و مثال زدنی 

این شرکت باید به درستی به جامعه 
منتقل شود

 بهــادری در ادامه ضمن اشــاره به 
بخش اول بیانیه گام دوم انقالب توسط 
مقام معظم رهبری گفت: متأسفانه ما 
دستاوردهای انقالب اسالمی را درست 
منتشر نکرده ایم؛ به عنوان  مثال، خود من 
به عنوان یک شهروند ایرانی که آن قدرها 
هم در حاشیه نبوده ام، از دستاوردهای 

حوزه فوالد تا این اندازه اطالع نداشتم.
دشمن با تحریم های متعدد فوالد 
مبارکه نشان داد از این نقطه ضربه 

خورده است
اگرچه می دانم صنعــت فوالد یک 
صنعت اســتراتژیک اســت و تعجب 
می کنم که کشــورهای غربی و به ویژه 
آمریکا چگونه اجازه داده اند که ما حتی 
به این نقطه برســیم و قطعا جزو خط 

قرمزهای غرب بوده و طبیعی است که در 
کنار بسیاری از سرداران نظامی و بزرگان 
سیاسی و امنیتی و اطالعاتی ما، بزرگان 
صنعتی ما را هم تحریم کنند. تحریم های 
صورت گرفته به معنای آن اســت که 
دشمن از این نقطه نیز ضربه خورده است 
و همه مسئوالن باید در نظر داشته باشند 
که فوالد مبارکه با عملکرد خوب خود 
امید به آینده و روحیه خودباوری و نشاط 

را به جامعه پمپاژ می کند.
 صنعت های زیرساختی 

و مادر مانند خون در رگ های 
جامعه هستند

بهــادری به نقش کلیــدی صنایع 
مادر پرداخت گفت: بــه نظر من نقش 
صنعت های زیرساختی  در کشور مانند 
نقش خون در بدن اســت. اعتقاد دارم 
جایگاهی که این صنایع دارند موجب 
پمپاژ امید و روحیه به کل جامعه می شود 
و کل مجموعــه صنعتی کشــور را به 

فعالیت وامی دارد.
بهادری در ادامه فوالد مبارکه را یک 
صنعت مادر که دستاوردهای آن برای 
کل کشــور مفید خواهد بود، دانست و 
خاطرنشــان کرد: در این گونه حوزه ها 
باید نگاه ملی و اجتماعی را دنبال کنیم 
و آماده ایم تا در عرصه خدمات حقوقی 
به فوالد مبارکه و خانــواده بیش از ۲۰ 
هزارنفری پرسنل آن مجموعه مشارکت 
نماییم. بهادری در ادامــه افزود: ما نیز 
مانند فوالد مبارکــه در دوران کرونا به 
وزیر بهداشــت اعالم کردیم که وکالی 
ما خدمات حقوقی در این دوره را به طور 
رایگان به کادر درمانی ارائه خواهند کرد 
و این اعالم هم از طــرف وکال به صورت 

داوطلبانه صورت گرفت.
حمیدرضا عظیمیان در این نشست 
صمیمی ضمن خوشامدگویی، به میزان 
تولید فوالد خام در شرکت فوالد مبارکه 
پرداخت و اظهار کرد: اکنون تولید زیر 

سقف کارخانه فوالد مبارکه در اصفهان 
به 7.۲میلیون تن رســیده است و این 
یعنی تولید که در ابتدا ۲.۳ میلیون تن 
بوده در حال حاضر به بیش از ســه برابر 
افزایش پیدا کرده اســت. همچنین در 
گروه فوالد مبارکــه تولید فوالد خام به 

بیش از ۱۰.۲ میلیون تن رسیده است.
وی در ادامه افزود: گروه فوالد مبارکه 
بزرگ ترین تولیدکننــده فوالد ایران و 
منطقه منا )شمال آفریقا و خاورمیانه( 
است. هرچند تولید فوالد ترکیه بیشتر 
از گروه فوالد مبارکه است، اما اینکه زیر 
یک سقف در یک واحد صنعتی هشت 
کوره قوس الکتریکی وجود داشته باشد 
در دنیا بی نظیر است. این مورد فقط در 
فوالد مبارکه وجود دارد و پس از آن یک 
کارخانه در مکزیک بــا پنج کوره قوس 

الکتریکی مشغول به فعالیت است.
عظیمیان با تشریح فرایندهای تولید 
و حجم بــاالی عملیات های اجرایی در 
فوالد مبارکه به جایــگاه این کارخانه 
بزرگ صنعتــی در انقالب اســالمی 
اشــاره کرد و گفت: این شــرکت یکی 
از بزرگ ترین دســتاوردهای صنعتی 

انقالب اسالمی محسوب می شود.
فوالد مبارکه خودکفایی کشور را 
در زمینه های متعدد دنبال می کند

عظیمان در ادامه افزود: شرکت فوالد 
مبارکه در ایران منحصربه فرد و خاص 
است. در فوالد مبارکه شعاری وجود دارد 
به نام »از سنگ تا رنگ«؛ یعنی از معادن 
سنگ آهن تا ورق رنگی، ورق گالوانیزه 
و تمام حلقه های ایــن زنجیره در فوالد 
مبارکه وجود دارد. علت اینکه سودآوری 
این شرکت هم نسبت به دیگر واحدهای 
فوالدی بیشتر است وجود تمامی چرخه 

تولید در این شرکت است.
 فوالد مبارکه لوکومو تیو 

صنعت ایران است
مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین 

به مجموعه هلدینگ های این شرکت 
پرداخت و گفت: در گروه فوالد مبارکه 
سه هلدینگ وجود دارد و اخیرا چهارمین 
هلدینگ نیز فعالیتش را از سال 99 آغاز 
کرده است. فوالد مبارکه هم یک بنگاه 
صنعتی اســت، هم یک بنگاه مالی. در 
بعد صنعتی به قول یکــی از وزرا، فوالد 
مبارکه لوکوموتیو صنعت ایران است؛ 
یعنی زمانی که فوالد مبارکه کار می کند، 
چرخ ســایر صنایع بزرگ کشور هم در 
حال چرخش است؛ چراکه مشتریان ما 
تنها و تنها شرکت های بزرگ صنعتی 
هســتند. همچنین به لحاظ گردش 
مالی باال، فوالد مبارکه یک بنگاه مالی 
هم محسوب می شــود و یک شرکت 
۱۰۰ درصد بورســی است؛ چون فوالد 
مبارکه برای تأمین مالی پروژه های خود 
نیازی به منابع ندارد و ما هیچ مشــکل 
ارزی یا ریالی نداریم. بنابراین به دنبال 
این هستیم تا در اقتصاد و صنعت کشور 

بیشتر نقش آفرینی کنیم.
عظیمیان اشاره ای هم به وضعیت 
صادرات ورق های فوالدی کرد و گفت: 
در بخش صــادرات ورق، فوالد مبارکه 
تمامی اســتانداردهای اروپا را دارد و تا 
پیش از تحریم ها، محصوالت این شرکت 
به تمام اروپا صادر می شد؛ از این جهت 
هم فوالد مبارکه یــک برند بین المللی 

محسوب می شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه به پروژه های 
توسعه ای فوالد مبارکه پرداخت و افزود: 
در بخش توســعه و تولید محصوالت 
جدید، پروژه های مختلفــی در فوالد 
مبارکه در دستور کار قرار دارد و به دنبال 
این هستیم که کشور را در زمینه های 
متعدد خودکفا کنیــم. به عنوان  مثال، 
فوالد مبارکه در پروژه ۱۰۰۰ کیلومتری 
انتقال نفت از گوره به جاسک که از جانب 
مقام معظم رهبری، استراتژیک ترین 
طرح دولت معرفی شده بود، مشارکت 

جدی کرد که موجــب تضمین ادامه 
صادرات نفت کشــور در شرایط خاص 
گردید و همگان در این پروژه شــاهد 
بی اثر شــدن تحریم ها در مسیر  رشد و 

توسعه کشور بودند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
به دستاوردهای مهم دیگر در ماه های 
اخیر اشــاره کرد و افزود: در اسفندماه 
گذشته، تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متر 
در فوالد مبارکه تولید شد و دو روز پس از 
تولید این محصــول جدید، مدیرعامل 
شرکت نفت برای دریافت این محصول 
با ما تماس گرفــت و اعالم کرد که برای 
انتقال نفــت و گاز از جزایر به خصوص 
کیش به ســرزمین اصلی دقیقا نیاز به 
چنین تختالی وجود دارد و مشتری این 

محصول شدند.
این موضوع باعث می شود تا تولید ما 
مجددا افزایش یابد و شرکت های نورد 
و لوله سازی نیز برای این پروژه فعالیت 
خواهند داشــت. این روند در کل باعث 
می شود چرخ اقتصاد و صنعت در کشور 
به گردش درآید. عظیمیان افزود: جایگاه 
فوالد مبارکه می تواند بسیار تأثیرگذار 
باشد؛ بنابراین امکانات و نیروهای خود 
را برای بی اثر کردن تحریم ها و کمک به 
اقتصاد کشور بسیج کرده ایم. علی رغم 
اینکه بیشتر شــرکت ها و صنایع ایران 
تحریم شدند، فوالد مبارکه تنها شرکتی 
بود که آمریکا به طور جداگانه سه بار آن 
را در فهرست تحریم های بسیار سخت 
خود قــرار داد و حتــی در آخرین روز 
دولت ترامپ، این شرکت و شخص بنده 
به عنوان تروریست در لیست تحریم ها 
قرار گرفتیم و البته به آن افتخار می کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخشی 
دیگر از صحبت هایش به مسئولیت های 
اجتماعی این شرکت اشاره و اظهار کرد: 
در بخش مسئولیت های اجتماعی، فوالد 
مبارکه کارهای بزرگی انجام داده است. 
یکی از معضالت بزرگ دنیــا در دوران 
کرونا تأمین اکسیژن بیمارستان ها بود و 
فوالد مبارکه اکسیژن مازاد خود را که در 
سال های گذشته به فروش می رساند، از 
دی ماه سال گذشته به صورت رایگان در 
اختیار بیمارستان ها قرار داد و تاکنون 
بیش از ۱۳ هزار تن اکســیژن رایگان 
تحویل جامعه سالمت کشور داده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
در حوزه کرونا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان 
در عرصه های مختلــف ازجمله اقالم و 
تجهیزات بیمارستانی بیمارستان های 
درمانگر بیماران کرونایی، تأمین مواد 
ضدعفونی کننده و همکاری و حمایت از 
نهادهای ذی ربط جهت مقابله با بیماری 

کرونا هزینه کرده ایم.
وی ادامه داد و گفــت: اعتقاد فوالد 
مبارکه در خصوص مســئولیت های 
اجتماعی این اســت که دولت در زمان 
جنگ با سختی توانسته فوالد مبارکه 
را راه اندازی کند؛ بنابراین در سال های 

گذشته، فوالد مبارکه باید در اتفاقات و 
بحران هایی مثل زلزله، سیل و... در کنار 
مردم بایستد، برای رهایی از این بحران ها 
کمک کند و در شــرایط ســخت کنار 
دولت باشد. البته طبیعی است که هرچه 
شرکت بزرگ تر باشد و درآمد بیشتری 
داشــته باشد، بیشــتر تحت فشار قرار 
می گیرد و حواشی بیشتری هم خواهد 
داشت. ما در سال های گذشته از سوی 
جریانات سیاسی بسیار تحت فشار قرار 
گرفته ایم. همین اخیرا در آذر و دی ماه 
99 بازرسی ویژه ای را پشت سر گذاشتیم 
و تمامی همکاری های الزم را با سازمان 
بازرسی کشور انجام دادیم. خدا را شکر 
هیچ مسئله ای هم وجود نداشت و اکنون 
نیز میزبان تحقیــق و تفحص مجلس 
شورای اسالمی هستیم. ادعا نمی کنیم 
که فوالد مبارکه عاری از هرگونه ایراد و 
اشکالی است، اما اعتقاد داریم ازآنجاکه 
فوالد مبارکه سیستماتیک و بر اساس 
فرایندهای روشن و قانونی عمل می کند، 
اساسا تخلف قابل توجهی در آن امکان 

شکل گرفتن ندارد.
عظیمیــان در ادامــه گفــت: 
خوشبختانه فوالد مبارکه با قدرت مسیر 
خود را دنبال می کند. برنامه ای که ما در 
شرکت تا سال ۱۴۰۴ دنبال می کنیم 
این اســت که کشــور را به طور کامل 
غنی از ورق فــوالدی کنیم. عظیمیان 
با اشاره به واردات 7۰۰ میلیون یورویی 
فوالد در سال گذشــته به کشور گفت: 
نیمی از واردات فــوالدی در قالب ورق 
بوده و اکنــون در صنعت های مختلف 
مثل خودروسازی، لوازم خانگی و... در 
برخی از بخش ها توانایی تولید بعضی 
از ورق های خاص در کشور وجود ندارد. 
فوالد مبارکه در برنامه های خود تا سال 
۱۴۰۴ تولید این ورق ها را گنجانده است 

تا کشور را از هر نوع ورقی بی نیاز کنیم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ابراز 
خرســندی کرد که فوالد مبارکه برای 
رسیدن به اهداف خود نیاز به کمک مالی 
دولت ندارد و می تواند تمام نیاز خود را از 

لحاظ مالی تأمین کند.
بنده و همکارانم در تمامی لحظات به 

دنبال پمپاژ امید در کشور بوده ایم
مدیرعامل فــوالد مبارکه بــا ابراز 
خوشحالی از خدمت به مردم و صنعت 
کشور گفت: بنده و همکارانم در تمامی 
لحظات به دنبال پمپاژ امید به کشــور 
بوده ایم و این را به همــه همکارانمان 
نیز تأکید کرده ایم؛ چراکه دشــمنان 
این کشــور به دنبال تضعیــف ایران 
هستند. در ســال ۵7 که انقالب شد، 
کال ۶۰۰هزار تن فوالد تولید و ۴ میلیون 
تن وارد می کردیــم و در جهان رتبه۳۵ 
را داشــتیم؛ اما اکنون که ۴۰ ســال از 
انقالب گذشــته، از رتبــه ۳۵ به دهم 
ارتقا پیدا کرده ایم و حدود ۲۵ میلیون 
 تولید و بین ۸ تــا ۱۰ میلیون تن از آن را 

صادر می کنیم.

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه:

فوالدمباركهباعملكردخوبخودامیدبهآیندهرابهجامعهپمپاژمیكند

خبر

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
طر ح تحول دیجیتال به عنوان بزرگترین مسیر 
حرکتی فوالد مبارکه تا افق ۱۴۰۴از سال گذشته 
در شرکت فوالد مبارکه ایجاد شد و هدف این طر 
ح معرفی فوالد مبارکه هوشمند در سطح جهانی 

برای افق ۱۴۰۴است
نقوی اظهار کرد: طرح تحــول دیجیتال به 
عنوان بزرگترین مســیر حرکتی فوالد مبارکه 
تا افق ۱۴۰۴ از ســال گذشــته در شرکت فوالد 
مبارکه ایجاد شده که برمبنای آن استفاده از تمام 
پتانسیل ها و توانمندیهای این حوزه تعریف شده 
است. وی هدف این طرح را معرفی فوالد مبارکه 
هوشمند در سطح جهانی برای افق ۱۴۰۴دانست 
و افزود: امیدواریم بتوانیم عضو باشــگاه فانوس 
دریایی شــویم. معاون تکنولوژی فوالد مبارکه 
اصفهان، با تأ کید بر اینکه آینده صنایع دنیا با این 
مفاهیم درآمیخته است،  تصریح کرد: خوشبختانه 
در این حوزه خیلی از قافله دنیا عقب نیستیم. فوالد 

مبارکه تصمیم گرفت در این راه گام بردارد و در 
تمام حوزهها استفاده از این فناوری را الزم میدانیم. 
نقوی افزود: شــاخصهای کلیدی باشگاه فانوس 
دریایی شامل بهره وری، چابکی و سفارش سازی 
اســت که در هر ســه حوزه نقش اینترنت اشیا، 
کاربردی است که با اســتفاده از این کنفرانسها 
می توان بهترین بهره را گرفت. وی ابراز امیدواری 
کرد که دانشگاه های اصفهان و فردوسی و مجموعه 
فوالد مبارکه بتوانند به عنوان یک مرکز تعالی برای 
رشد در زمینه تحول دیجیتال و اینترنت اشیا در 

آینده معرفی شوند. 
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان افزود: 
متأسفانه در قسمت تهدید موضوع با نوعی چالش 
فرهنگی مواجهیم. به طورکلی یکی از بزرگترین 
نگرانی های هر مجموعه ای که به ســمت تحول 

حرکت می کند موضوع چالش فرهنگی است.
وی افزود: برای هر موضوعــی راهکار وجود 
دارد و هنر اندیشمندان در این است که تهدیدها 

را مطالعه و در جهت رفع کردن آنها و تبدیل آنها به 
فرصت تالش کنند.

نقوی موضوع بلوغ سازمان برای اجرای مفاهیم 
تحول دیجیتال و اینترنت اشیا را بسیار حیاتی و 
قابل توجه دانست و گفت: اینکه اصحاب صنعت و 
خدمت بدانند در آینده چه شرایطی را با استفاده 
از فناوریهای نوظهور خواهند داشــت، موجب 
می شود مسیری را ترسیم کنند که بهتر بتوانند به 

فعالیت خود ادامه دهند.
وی با تأ کیــد بر اســتفاده از تکنولوژی ها در 
صنایع و خدمات و بهنوعی عرصه ارائه سرویس، 
خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک سهم محصوالت 
خدماتی بسیار افزایش خواهد یافت؛ به این معنی 
که از حوزه کشــاورزی به سمت صنعت و در این 
زمینه به ســوی تولید انبوه رفتیــم و در نهایت 
نسل سوم تکنولوژی برای افزایش سرعت تولید 

ایجاد شد.
وی ادامــه داد: امروزه مفهوم ارائه ســرویس 

بسیار مهم است. ا کثر کارخانه های بزرگ دنیا به 
سمت تولید و فروش سرویس رفته اند. برای فروش 
سرویس در سطح کالن و گســترده با ابزارهای 
قدیمی نمی توان کسب سرمایه کرد و الزام ما برای 
حرکت در راستای مباحث دیجیتال و اینترنت 

اشیا جایگاه ویژه ای پیدا خواهد کرد.
نقوی با تأ کید بر اینکــه در حوزه دیجیتال و 
اینترنت اشــیا، بحث بهبود مطرح نیست، بلکه 
موضوع تحول مدنظر است، خاطرنشان کرد: در 
این حوزه موضوع تحول مطرح است. بین بهبود 

و تحول تفاوت وجــود دارد و مباحث دیجیتال 
و اینترنت اشــیا یک پروژه نیستند، بلکه مسیر 

حرکت هستند.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه تأ کید کرد: به 
همین منظور، مفهوم راه و حرکت به جای پروژه در 
این زمینه باید استفاده شود. نقوی افزود: زمانی که 
درخصوص الزام صحبت می کنیم، به معنای شرط 
بقا است و ا گر در آینده می خواهیم بقا داشته باشیم، 
باید متوجه این تغییرات باشیم و با رصد روند آینده 

از آن استفاده کنیم و به موفقیت برسیم.
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