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اجرای موفق تعمیرات سالیانه 
ناحیه نورد گرم فوالد مباركه

رئیــس برنامه ریزی 
و کنتــرل نگهــداری 
تعمیرات نورد گرم فوالد 
مبارکــه از اجرای موفق 
توقف ســالیانه در ناحیه 
نورد گرم این شرکت خبر داد. رمضانی با اعالم این 
خبر افزود: توقف ســالیانه نوردگرم به مدت هفت 
روز و با بیش از 23 هزار نفر ساعت کار و با همکاری 
پیمانکاران و سایر واحدهای سازمان با موفقیت به 
انجام رسید. وی افزود: با توجه به اهمیت تولید خط 
نوردگرم و محدودیت زمانی جهت آماده سازی های 
الزم، در کمتر از سه هفته فعالیت های هماهنگی 
و برنامه ریزی با همــکاری مجدانه کلیه گروه های 
مرتبط انجام گردید و در نهایت تعمیرات ساالنه با 
انجام موفقیت آمیز تمام فعالیت های پیش بینی شده، 
طبق برنامه ریزی انجام شده به اتمام رسید. رئیس 
تعمیرات خط نورد گرم نیز در خصوص این عملیات 
سالیانه گفت: در توقف ســالیانه امسال، همکاران 
ناحیه نورد گرم بــا تالش و همدلــی و همکاری 
صمیمانه پیمانکاران و ســایر واحدهای سازمان 
موفق به اجرای کامل فعالیت های برنامه ریزی شده 

به صورت کامال ایمن در خط نورد گرم شدند.
مسعود نصیری به مهم ترین اقدامات انجام شده 
در راستای انجام این توقف سالیانه اشاره کرد و افزود: 
اصالح میزهای هات شارژ کمپ 3 انبار تختال، انجام 
فعالیت های تعمیراتی اساسی کوره 4، ماشین کاری 
سکشن های 1DC و 4DC قسمت نورد مقدماتی، 
تعمیر مبدل سیستم های L2 و L3 در قسمت نورد 
مقدماتی برای اولین بار توسط تیم تعمیرات ناحیه 
نوردگرم، تعویض یاتاقان سر جلو موتور باالیی قفسه 
R3 برای اولین بار، تعویــض الین کنتاکتورهای 
قفسه R1 برای اولین بار و اصالح کامل بیس قیچی، 
تعویض شــوت قیچی و اصالح دیواره چاله قیچی 
قسمت نورد نهایی ازجمله مهم ترین اقدامات شده در 
 F2 این زمینه است. وی تعویض پینیون قفسه های
و F5 نورد نهایی، تعویض هدر اصلی آب 4bar در 
قسمت نورد نهایی، اصالح کانال فلوشینگ قسمت 
نورد مقدماتی و کالف پیچ، ماشین کاری پینچرول 2 
در قسمت کالف پیچ، تعمیرات اساسی سکشن های 
خنک کاری قســمت کالف پیچ )ROT(، اصالح 
دریچه گیت ثابت هر سه کالف پیچ و انجام فاز اول 
پروژه تقسیم شین جرثقیل های خط نوردگرم را 
از دیگر اقدامات مهم در اجــرای این توقف عنوان 
کرد. نصیری از حمایت های مدیریت عالی و سایر 
مدیریت های سازمان و نیز زحمات بی دریغ کلیه 
همکاران ناحیه نورد گرم و پشتیبانی و سایر نواحی 
به ویژه تعمیــرات مرکزی و تعمیــرگاه مرکزی و 
شرکت های پیمانکار نوردگرم که در برنامه ریزی 

و اجرای این توقف همکاری نمودند، قدردانی کرد.
    

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس:
 وظیفه ما پشتیبانی و رفع دغدغه 

از بخش تولید است
مدیــر عامــل فوالد 
هرمــزگان و مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی به 
بررسی مشکالت موجود 
در راه توســعه فــوالد 
هرمزگان پرداخته و بر تامین زمین و انرژی مورد نیاز 
فوالد هرمزگان در طرح های توسعه ای تاکید کردند.

معروفخانــی مدیرعامل فــوالد هرمزگان در 
این نشست به نگاه ارزشــی و انقالبی و همکاری ها 
و حمایت های  همه جانبه مدیران ارشــد منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس اشــاره کــرد و  نتیجه 
این همکاری ها را رفع مشکالت و در نهایت انتفاع 

کشور دانست .
معروفخانی با بیان اینکه نگاه دولت به طرح های 
توســعه، ویژه می باشد و نهایی شــدن طرح های 
توسعه ای به اقتصاد کشــور کمک خواهد کرد ، به 
بیان مشکالت پیش رو در توسعه فوالد هرمزگان 
پرداخت و اظهار امیدواری کرد: این همکاری ها در 

رفع موانع توسعه فوالد هرمزگان ادامه یابد.
خلج تهرانی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس نیز فوالد هرمــزگان را باعث افتخار 
منطقه ویژه و ویترین صنعت استان هرمزگان دانست 
و اظهار کرد: وظیفه ما پشــتیبانی و رفع دغدغه از 
بخش تولید  است. وی با بیان اینکه در بحث انرژی و 
بازسازی اعتماد و اعتمادآفرینی بایستی تمام تالش 
خودمان را انجام دهیــم تاکید کرد: در حال حاضر 
کشور نیاز به کار جهادی دارد و بایستی فعالیت ها 

را سرعت بخشید.
خلج تهرانی با اســتقبال از اجــرای طرح های 
توسعه ای فوالد هرمزگان گفت: ما آمادگی داریم 

زمین را در اختیار فوالد هرمزگان قرار دهیم.
وی همچنین حمایت خود را از بخش خصوصی 

در در خصوص تامین انرژی  اعالم کرد.

اخبار فوالد

در نشســتی با حضور مدیرعامل فوالد  
هرمزگان  و رئیس مجمع نماینگان استان 
هرمزگان مشکالت موجود در راه توسعه و 
تولید فوالد هرمزگان بررسی و بر رفع موانع 
تولید و پشــتیبانی از طرح های توسعه ای 

فوالد هرمزگان تاکید شد.
مرادی در این نشست با ذکر اینکه فصل 
جدیدی برای توســعه و تولید آغاز شــده 
عنوان کرد: باید تالش کرد هر آنچه به عنوان 

مانع تولید شناخته می شود، مرتفع گردد.

 وی توجه به خستگی مردم و بی اعتمادی 
شــکل گرفته در جامعه را مهم دانســت و 
ریشــه این بی اعتمادی هــا را در عملکرد 
دولت ها دانســت و تاکید کــرد: ترمیم و 
بازسازی این اعتماد منوط به این است که 
حرکتی انجــام داده و انقالبی عمل کنیم. 
 مدیران بایستی از حداقل امکانات حداکثر 

استفاده را ببرند.
وی به موانع توســعه فــوالد هرمزگان 
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت در بحث 

توســعه فوالد هرمزگان ، موضــوع زمین 
 و بــرق بایســتی پیگیــری و مشــکالت 

این شرکت حل شود . 
نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس 
همچنین از قــول وزیر صمــت برای حل 

مشــکالت برق صنایــع کشــور،خبر داد.
در ادامــه، معروفخانــی مدیرعامل فوالد 
هرمزگان ضمن تقدیر از دکتر مرادی رئیس 
مجمع نمایندگان اســتان برای همکاری 
های بی دریغ ایشــان در حمایت از فوالد 
هرمزگان،گفــت: بر اســاس فرامین مقام 
معظم رهبری و تاکید رئیس جمهور محترم  
بایستی ترمیم اعتماد از دست رفته مردم را 

در اولویت قرار دهیم. 
وی اظهار کرد: دکتر مرادی فعالیت های 
بسیار زیادی را در حمایت از توسعه و تولید 
دارند. توســعه در صنعت منجر به اشتغال 
زایی خواهد شــد و تــالش و حمایت های 

دکتر مرادی در این حوزه قابل تقدیر است.

مدیرعامل فــوالد هرمزگان بــا اعالم 
آمادگی این شرکت برای اجرای طرح های 
توســعه ای اظهار کرد:  فوالد هرمزگان در 
بحث های توسعه ای پیش قدم و در صورت 
رفع موانع موجود این امر به ســرعت آغاز 

خواهد شد . 
معروفخانی به تاکید مقام معظم رهبری 
مبنی بر تولید اشاره و گفت: در صورت رفع 
موانع تولید از جمله قطعی برق که خسارات 
ســنگینی به حوزه وارد کرده، آماده ایم با 
تالش گسترده جهشی در تولید رقم بزنیم و 
در کنار حمایت از صنایع داخلی، با  صادرات 
محصول، ارزآوری را برای کشــور داشــته 

باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان؛

موانع توسعه فوالد هرمزگان برطرف شود

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در پنل تخصصی 
سرمایه گذاری صنایع معدنی و فوالدی در صنعت برق )چشم 
انداز، موانع و راهکارها( در ســمینار تخصصی چالش برق در 
زنجیره فوالد اظهار کرد: شــرکت فوالد مبارکه برای احداث 
نیروگاهی با ظرفیت حداقل 15۰۰ مگاوات و همچنین تملک 

نیروگاه های که سیکل کامل ندارند؛ اعالم آمادگی می کند
اکبری محمدی در این پنل تخصصی اظهار کرد: در مدتی 
که گذشــته و با اقداماتی که از ســوی وزارت نیرو انجام شده، 
صنعت حکمرانی در برق نزول پیدا کرده و در گام نخست باید 
این اعتماد از دســت رفته مجددا به صنعت برق بازگردد. وی 
ادامه داد: چندبرابر شدن یک شبه هزینه برق صنایع فوالدی 
یکی از این اقدامات است که توسط وزارت نیرو صورت گرفت، 
در حالی که این وزاتخانه می توانست به شکل بهتری نسبت به 
افزایش قیمت ها اقدام کند. مثال مشخص شود برای 5 سال آینده 

چه اتفاقی برای تعرفه های انرژی واحدهای فوالدی رخ خواهد 
داد و برنامه ریزی برای آن انجام شود تا با یک دید باز و افق روشن 

شرکت های فوالدی به فعالیت خود ادامه دهند.
اکبری محمدی افزود: شرایط فعلی یک فرصت برای ماست 
که با تمرکز روی این کار و تولید برق، مشکل را برای بلند مدت 
حل کنیم؛ البته باید مباحث برق و محیط زیست و گاز را به صورت 
مشخص و در کنار هم قرار دهیم و روی آن تمرکز کنیم. در واقع 
این موضوع را می توان با توجه به تغییرات تکنولوژی که در دنیا در 
حال رخ دادن است و مواردی مانند کربن زدایی مطرح و اجرایی 
کرد. از سوی دیگر شرایط نه چندان خوبی برای گاز وجود دارد، 
پس الزم است مباحث گاز، برق و محیط زیست به صورت باالنس 

در کنار هم قرار گرفته و فکری برای آنها اندیشیده شود.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به برنامه 
ریزی و سرمایه گذاری شرکت های برای راه اندازی نیروگاه برق 

گفت: بهتر اســت تفاهم نامه بین وزارت نیرو و وزارت صمت با 
سرعت بیشتری به جلو برود و موارد سرمایه گذاری تسهیل شود؛ 
به این صورت که موارد مبهم برداشته شده و مشوق های الزم 

برای سرمایه گذاری تعیین شود.
اکبری محمدی گفت: برای رسیدن به این هدف در گام اول 
باید دیدگاه وزارت نیرو اصالح شود. اکنون شرکت فوالد مبارکه 
آمادگی خود را برای احداث نیروگاهی به ظرفیت حداقل 15۰۰ 
مگاوات اعالم کرده و برای تملک نیروگاه های که سیکل کامل 
نداشته و باید تکمیل شوند، اعالم می کند اما نکته اینجاست در 
مذاکراتی که طی این مدت انجام دادیم به نظر می رسد رویکردها 
به گونه ای است که در گذشته هم وجود داشته و باعث به وجود 
آمدن شرایط فعلی و بحران برق شده است. برای مثال یکی از 
نیروگاه هایی که به فوالد مبارکه معرفی شده قیمت آن دوبرابر 
قیمت نیروگاه جدید است. معاون بهره برداری شرکت فوالد 

مبارکه افزود: با این طرز فکر و شرایط نمی توان به جلو پیش رفت؛ 
چراکه شرکت فوالدمبارکه سهامداران بسیاری دارد که شامل 
صندوق های بازنشســتگی، عموم مردم و قشر محروم جامعه 
است و باید این ظرفیت و شــرایط اقتصادی به گونه ای تنظیم 
شود که تشویقی برای سرمایه گذاری در آن وجود داشته باشد.  
به گفته اکبری محمدی، در این میان مهمترین موضوع که باید 
اصالح شود، مشارکت با ذی نفعان است، زیرا در غیر این صورت و 

فعالیت به صورت یکطرفه نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

آمادگی فوالد مباركه برای احداث نیروگاهی با ظرفیت حداقل ۱۵۰۰ مگاوات

خبر
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مدیر اجــرای پروژه هــای نواحی 
آهن سازی و فوالدسازی فوالد مبارکه 
از اجرای موفقیت آمیز پروژه بازسازی، 
ترمیــم، مقاوم ســازی و آب بنــدی 
دیواره هــای بتنی ماشــین شــماره 
5 ریخته گــری ناحیه فوالدســازی با 
بهره گیــری از تــوان و دانــش فنی 
متخصصان داخلی با رعایت کامل موارد 

ایمنی و زودتر از زمان مقرر خبر داد.
خــادم کیمیائــی مدیــر اجرای 
پروژه هــای نواحــی آهن ســازی و 
فوالدســازی در این رابطه اظهار کرد: 
با توجه بــه ضرورت اســتفاده مؤثر از 
زمان توقف برنامه ریزی شــده ماشین 
5 ریخته گری در زمان محدودیت های 
انرژی، ضمن برگزاری جلسات مستمر 
با حضــور تیمی متشــکل از پیمانکار 
تخصصی، اجــرای پروژه هــا، نظارت 
کارگاهی، بهره برداری، بازرسی فنی، 
تعمیرات و تعمیــرگاه مرکزی، جهت 
برنامه ریــزی و اجرا و کنتــرل روزانه 
فعالیت ها اقدام گردیــد و پروژه دو روز 
زودتر از برنامه زمانبندی اولیه با کیفیت 
مناسب به اتمام رسید. وی مهمترین 
فعالیت های اجراشــده در این پروژه را 
تخریب بتن های آســیب دیده، زنگ 
زدایی میلگردها، تزریق ترک های بتن 
هسته، کاشت میلگردها، آرماتوربندی، 

قالب بندی، بتن ریزی و همچنین نصب 
عایق حرارتی، رطوبتی و نصب سرامیک 

پرسالن برشمرد.
رئیس اجرای پروژه های فوالدسازی 
نیز در خصوص اجرای ایــن پروژه و با 
اشاره به وضعیت نامناسب بتن دیوارها و 
لزوم ترمیم و ایزوله کردن آ نها در مقابل 
حرارت و رطوبت افزود: مطابق طرح اولیه 
این پروژه، قسمت های معیوب دیواره ها 
تا جایی که خرابی ها به طور کامل از بین 
برود تخریب شــد و سپس دیواره های 
مذکور ترمیم و آب بنــدی گردید. بعد 
از آن، الیه های مناسب جهت حفاظت 
و پیشگیری از بروز آسیب های قبلی و 
همچنین آسیب های محتمل بعدی بر 

روی دیواره های 1 و 4 اعمال شد.
خرمی تصریح کــرد: در خصوص 
دیواره هــای 2 و 3، پــس از دمونتــاژ 
ســگمنت ها و پس از بازرســی اولیه 
دیواره ها، مشــخص شــد که شدت 
تخریب و آسیب دیواره ها افزایش یافته 
و ترمیم آ نها کافی نیست، بدین منظور 
مقرر گردید دیــوار عظیم بتنی کامال 
تخریب و براساس طرح جدید مجددا 
آرماتوربندی و بتن ریزی انجام شود و 

در انتها، عایق و سرامیک نصب گردد.
تکنســین اجــرای پروژه هــای 
فوالدســازی نیز یــادآور شــد: پس 

از دمونتــاژ ســگمنت های ماشــین 
5 ریخته گری و پس از بازرســی اولیه 
دیواره ها مشــخص گردید که شدت 
تخریب و آســیب دیواره هــا افزایش 
یافته و دیواره ها به ویژه دیواره های 2 و 
3 در شــرایط بحرانی قرار گرفته است 
و طرح ترمیم باید تغییــر یابد و برنامه 
متناســب با شــرایط حاضر دیواره ها 

تدوین و اجرایی گردد.
سعادت نجفی تصریح کرد: در طرح 
جدید، ابتدا ســازه نگهبان متناســب 
با بار اعمال شده ناشــی از وزن سازه و 
پلتفرم ماشــین که بر روی ستون ها و 
دیواره 2 و 3 اعمال می گردید، طراحی و 
ساخته و در محل مناسب نصب گردید. 
سپس دیواره میانی با تمهیدات خاص 
مهندسی و کنترل لحظه به لحظه رفتار 
سازه تخریب شد و شبکه جدید آرماتور 
با فرایند فورج به شبکه قدیمی متصل 
و بتن الیافی خاص با مقاومت فشاری 
بســیار بیشــتر از بتن طراحی اولیه و 
مقاوم به حرارت و نفوذ رطوبت ساخته 
و بتن ریزی دیواره ها انجام گردید. بعد 
از آن یک الیه عایق آیروژل و بر روی آن 
سرامیک ســخت و دارای مقاومت باال 

نصب و اجرا شد.
وی افزود: پــس از رســیدن بتن 
دیواره ها به مقاومت اسمی و اطمینان از 

تحمل فشار اعمالی بر دیواره 2 و 3، سازه 
نگهبان دمونتاژ و رفتار نهایی دیواره و 
ستون ها نیز بررسی گردید. ضمن اینکه 
با تمهیدات اندیشیده شــده در حین 
اجرای طرح، انحراف دیواره که در طرح 

اولیه به وجود آمده بود نیز برطرف شد.
رئیس بازرسی جراثقال ها و سازه ها 
یکی دیگر از افــراد درگیر در این پروژه 
بود که ضمن اشاره به اهمیت ماشین 
5 ریخته گری به سبب تولید محصوالت 
ویژه، یادآور شد: این ماشین از ابتدای 
راه اندازی تحت پایش بازرســی فنی 
قرار داشــت و به علت برخی مشکالت 
طراحی و کیفیت بتن، در سطح ریسک 
نسبتا باال قرار گرفت. باربری حدود 3۰۰ 
تنی این تجهیز از یک سو و تنش های 
حرارتی-رطوبتی بسیار زیاد که به سبب 
ماهیت کاری تجهیــز اجتناب ناپذیر 
بودند، از سوی دیگر، روزبه روز وضعیت 
این ابرسازه را با ریسک بیشتری روبه رو 

می کرد.
حیدری ابیانــه افــزود: پــس از 
مطالعات دقیق ســازه، برداشت های 
فنی ســازه بتنی و ریشــه یابی دقیق 
مشکالت، طرحی آماده شــد که اوال 
تنش های حرارتــی و رطوبتی موجود 
را با به کارگیری ماده ای مطالعه شــده 
و بومی سازی شــده حذف کند، ثانیا 

مقاومت سازه را با استفاده از ترمیم بتن 
در نقاط آسیب دیده تأمین نماید؛ ضمن 
اینکه محافظت سازه از عوامل محیطی 

موجود نیز در آن لحاظ شده باشد.
 وی ادامــه داد: با توجــه به تغییر 
طرح پروژه و لزوم تخریب و بازســازی 
دیواره هــای میانــی، ســازه نگهبان 
مناسبی طراحی گردید که مهندسی 
و اجرای آن نقطه عطف پروژه شد. این 
پروژه از بُعد اجرایی و اســتفاده از سازه 
نگهبان، پس از اجراهای مشــابه روی 
جرثقیل های حمل مذاب که با کمک 
مشاوران خارجی در سال های گذشته 
اجرا شــده بود، اولین پروژه ای بود که 
توسط مهندسی و با اجرای صددرصد 
بومی در این سطح با موفقیت به اتمام 

رسید.
رئیس کارگاه اســکلت فلزی نیز 
در ادامه افزود: در راســتای بازسازی 
دیواره هــای میانی ماشــین 5 واحد 
ریخته گــری، نیاز به یک عدد ســازه 
نگهبان بــه وزن 32 تــن جهت انجام 
اصالحات در دیواره ها بود که درخواست 
ســاخت آن توســط متقاضی برای 
تعمیرگاه مرکزی صادر شد. با توجه به 
اضطراری بودن این فعالیت، بالفاصله 
تیم فنی و اجرایی کارگاه اسکلت فلزی 
و عملیات حرارتی و شــرکت مجری، 
مشغول به تهیه نقشه های کارگاهی و 
تأمین متریال شدند و به منظور تسریع 
در انجام پروژه و با تأییــد طراح پروژه، 
ســاخت تیر ورق، جایگزیــن تأمین 

تیرهای استاندارد گردید.
نیــازی تصریح کرد: بــا انجام یک 
برنامه ریزی منسجم و تالش شبانه روزی 
تیم کارگاه اســکلت فلزی و شــرکت 
مجری، خوشبختانه ســازه موردنظر 
با کیفیت بســیار مطلوب و در زمانی 
کوتاه تر از زمان موردانتظار ســاخته و 
پس از تأیید تیم کنترل کیفی، تحویل 

متقاضی شد.
رئیس مرکز تجهیزات حمل مواد و 
تعمیرات ویژه واحد تعمیرات مرکزی 
نیز در راستای انجام عملیات  ترمیم و 
نوسازی دیوارها افزود: کلیه فعالیت های 
مکانیکال و تأسیساتی مربوط به دمونتاژ 
و مونتــاژ گایدریل ها، ســگمنت ها و 
راهروهای کنــاری و همچنین نصب 
ســازه نگهبان به تعمیــرات مرکزی 

محول گردید که به دلیــل باربرداری 
دیوار وســطی در جهت فیکس کردن 
ستون های اصلی، عملیات نصب سازه 
نگهبان مطابق طرح های ارســالی در 
مدت زمان 7 شــیفت کاری به صورت 

شبانه روزی انجام شد.
مهدی پور ادامــه داد: جهت نصب 
سازه نگهبان بیش از 7۰۰۰ نفرساعت 
کار شامل 3۰۰۰ مترمکعب داربست، 
نزدیک به 48 تن مونتاژ در بخش اسکلت 
فلزی و حجم بســیار زیادی عملیات 
جوشکاری )استفاده از 114۰ کیلوگرم 

الکترود جوش( انجام گردید.
رئیــس تعمیــرات ماشــین 
5 ریخته گری مداوم نیــز ضمن ابراز 
رضایــت از فعالیت های انجام شــده 
در توقف برنامه ریزی شــده ماشین 5 
ریخته گری اضافه کرد: عالوه بر انجام 
فعالیت هــای فوق الذکــر، اصالحات 
موردنیاز بــر روی کلیه مســیرهای 
سیاالت انجام شــد و کلیه پمپ های 
سیاالت، مسیرها، مخازن، والوروم ها و 
هیدرولیک روم ها و تجهیزات مربوطه 
تعمیر، تعویض، سرویس و تمیزکاری 
گردیــد. همچنین اســتانداردهای 
تعمیرات و نگهداری تجهیزات مربوط 
به لدل تارت، تاندیشکارها و ایستگاه های 
پیش گــرم انجــام شــد و اصالحات 

موردنیاز بر روی آن ها صورت گرفت. 
فخری فخرآبادی افزود: درمجموع 
با انجام این شات دان بلندمدت، ریسک 
موجود بر روی سازه حذف شد و ماشین 
5 به صورت ایمن با آماده به کاری باال در 
مدار تولید قرار گرفت. ضمن اینکه انجام 
این فعالیت ها با چنین حجم و سرعتی در 
شرکت تاکنون در نوع خود بی نظیر بوده 
است که با اعتماد به متخصصان داخلی 

با کمترین هزینه انجام گردید.
مدیریت اجرای پروژه های نواحی 
آهن سازی و فوالدســازی در پایان از 
زحمات کارکنان واحد اجرای پروژه های 
فوالدسازی، دستگاه نظارت، مدیریت و 
کارکنان بهره برداری ناحیه فوالدسازی، 
بازرس فنی، تعمیرگاه مرکزی، تعمیرات 
مرکزی، حراست و حفاظت فیزیکی، 
آزمایشگاه ها، مستندســازی و کلیه 
همکارانی کــه در برنامه ریزی، اجرا و 
راه اندازی این پروژه مشارکت داشته اند 

تشکر و قدردانی کرد.

توسط متخصصان داخلی صورت گرفت؛

بازسازی و آب بندی دیواره های بتنی ماشین 5 ریخته گری فوالد مباركه


