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بهره برداری از پروژه احداث 
تصفیه خانه استحصال پساب 

شهری فوالد مباركه
پروژۀ احداث تصفیه خانۀ استحصال پساب 
شهری فوالد مبارکه به منظور استفادۀ مجدد از 
پساب های شهری، کاهش آلودگیهای زیست 
محیطی ناشی از سرریز پساب های شهری به 
محیط زیست و اســتفادۀ بهینه از منابع آبی 
موجود در تصفیه خانۀ PU21 شرکت، تعریف 
شد و با انجام موفقیت آمیز اقدامات الزم، وارد 

فاز راه اندازی کامل شد.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت 
فوالد مبارکه داد با  اعالم این خبر تأکید کرد: 
این پروژه با توجه به مشــکالت خشکسالی و 
کم آبی رودخانۀ زاینده رود و به منظور تأمین 
پایدار بخشی از آب موردنیاز شرکت و همچنین 
در راستای مسئولیت های اجتماعی به منظور 
بهبود فرایند زیســت محیطی در دستور کار 

ناحیۀ انرژی و سیاالت قرار گرفت.
علیرضا استکی در همین خصوص گفت: در 
این زمینه قراردادی بین فوالد مبارکه و شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با موضوع خرید 
پساب های شهرســتان های مبارکه و لنجان 
منعقد گردید تا عالوه بر تأمین بخشــی از آب 
موردنیاز فوالد مبارکه، کمک شــایانی به رفع 
آلودگی های محیط زیستی شهرهای اطراف 

انجام شود.
وی از جمع آوری و تصفیۀ پساب ها در چهار 
تصفیه خانۀ شــهرهای زرین شــهر، مبارکه، 
صفائیــه و     ورنامخواســت خبــر داد و در 
تشریح این کار اظهار داشت: این پساب ها در 
تصفیه خانه های یادشــده وارد فاز اول تصفیه 
می شــوند و در ادامه به تصفیه خانۀ آب فوالد 
مبارکــه )PU13( منتقــل می گردند و پس 
از آن با خط 600 میلی متــری به تصفیه خانۀ 
استحصال پســاب های شــهری انتقال داده 
می شوند. این در حالی اســت که فاز اول این 
پروژه شامل احداث مخزن 3000 مترمکعبی 
 PU13 و خط انتقال 600 میلی متری در واحد
در اردیبهشت سال 97 به بهره برداری رسیده 

است.

مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت 
فوالد مبارکه با بیــان اینکــه در احداث این 
تصفیه خانه از به روزتریــن تکنولوژی موجود 
در دنیا شامل آشغال گیر، سیستم تزریق مواد، 
منعقدســازی، سیســتم DAF، فیلترهای 
خودشوینده و گندزدایی با اشعۀ UV استفاده 
شده گفت: بخش عمده ای از این تجهیزات از 
برترین برندهای روز دنیاســت که بعضا برای 
اولین بار در کشور مورد اســتفاده قرار گرفته 
و همچنین در اوج تحریم ها به ســایت فوالد 
مبارکه وارد و در محل موردنظر نصب شــده 

است.
وی در خصوص مشخصات فنی این پروژه 
گفت: پروژۀ احداث تصفیه خانۀ اســتحصال 
پســاب شــهری فوالد مبارکه در مساحتی 
حدود 20.000 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 
400 میلیارد ریال و 5 میلیون یورو با ظرفیت 
1500 مترمکعب بر ساعت و با قابلیت افزایش 
ظرفیت تا 3000 مترمکعب بر ساعت احداث 

شده است.
 به گفتۀ استکی در ساخت این تصفیه خانه 
از حداکثر توان شــرکت های داخلی به عنوان 
سازندگان تجهیزات ازجمله کابل، تابلو برق، 
جرثقیل، مخازن ذخیرۀ مواد شــیمیایی و ... 

استفاده شده است.
استکی در خاتمه خاطرنشان کرد: این پروژه 
در حال حاضر تمامی مراحل پیش راه اندازی 
خود را طی کــرده و در حال حاضــر در حال 
بهره برداری و تصفیۀ پساب های شهری است 
و با راه اندازی این پروژه امکان ارســال کامل 
پساب های شهرســتان های مبارکه و لنجان 

میسر شده است.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت 
فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود از 
زحمات و همکاری های معاونت طرح و توسعه، 
مدیریت ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی، 
مدیریت و کارکنان ناحیۀ انرژی و ســیاالت، 
شــرکت های مهندســی فوالد و آبسان زالل 
خاورمیانــه به عنوان پیمانــکار مجری طرح، 

تقدیر و تشکر کرد.

اخبار فوالد

واحد ابزار دقیق و کالیبراسیون فوالد مبارکه موفق به 
اخذ پروانۀ واردات سیستمهای آناالیزر با اشــعۀ ایکـس 
و پــــروانۀ نصب، راه اندازی و خــدمات دستــگاههای 

یــون ســاز از امور حفاظت در برابر اشعه شد.
کامران کلوشانی، رئیس واحد ابزار دقیق و کالیبراسیون 
XRF)X-( :فوالد مبارکه، ضمن اعالم این خبــر گفت
Ray Fluorescence  یــک طیف خاص اســت که 
به عنوان روشی دقیق شناخته شــده و تحت آن می توان 
اطالعات کّمی و کیفی بســیاری از عناصر سازندۀ اغلب 
نمونه ها را به دست آورد. قاعدۀ کلی این روش به این صورت 
اســت که یک نمونه با تابش باریکه ای از اشــعۀ ایکس در 
فرایندی خاص که به اندازۀ کافی انرژی دارد، تحت تأثیر 
قرار گرفته تا میزان بازتابش فلوئورســانس اشعۀ ایکس 

)XRF( آن اندازه گیری گردد.
وی افزود: این تکنیک گســترۀ وســیعی از وســایل 
اندازه گیری را شامل می شود، از دستگاه های پرتابل برای 
آنالیز لحظه ای گرفته تا اســپکترومترهای با دقت باال که 
دارای پروب هایی برای اســکن مواد در زیر میکروسکوپ 
الکترونی هستند و می توان با آن نقشه ای از عناصر موجود 

در نمونه را تهیه کرد. کامران کلوشــانی در ادامه تصریح 
کرد: در آزمایشــگاه های مختلف شرکت فوالد مبارکه در 
حال حاضر تعداد 6 دستگاه آناالیزر مواد با اشعه ایکس با 
برندهای مختلف جهت انجــام آنالیز نمونه های محصول 

تولیدی مشغول به کارند.
رئیس واحد ابزار دقیق و کالیبراسیون فوالد مبارکه با 
اشاره به اینکه طبق قوانین موجود هرگونه بهره برداری از 
سیستم های یون ساز، نیاز به اخذ مجوز رسمی از واحدهای 
ذی ربط دارد    ادامــه داد: این مجوز تحــت عنوان پروانۀ 
اشــتغال به کار، جهت هرگونه فعالیت پرتویی در مراکز 
صنعتی و پزشــکی توســط امور حفاظت در برابر اشعه 
صادر می گردد.  در همین راستا شرکت فوالد مبارکه نیز 
با طی مراحل قانونی و تأمین زیرســاخت ها، تجهیزات، 
دســتورالعمل های اجرایــی و پــس از بازدیدهای مکرر 
بازرســان مربوطه، موفق به اخذ پروانۀ اشتغال به کار در 

زمینۀ آنالیز مواد با اشعۀ ایکس شد.
او با تشــریح مراحل خریــد یا تأمیــن قطعات یدکی 
سیستم های XRF که اغلب سازندگان آن ها شرکت های 
خارجی هســتند و همچنین ترخیص این کاالها در بنادر 

وارداتــی گفت: علی رغــم همه مشــقت های موجود در 
این فرایند، فوالد مبارکه مصمم شــد پروانۀ واردات این 

سیستم ها را اخذ و آن را عملیاتی نماید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: با توجه 
به اینکه نصب، راه اندازی و خصوصا تعمیرات سیستم های 
آنالیز با اشــعۀ ایکس کامال تخصصی است، طبق قوانین 
مربوطــه، جهت خریــد و واردات تجهیــزات جدید باید 
قراردادی با شــرکت های مجازی کــه از امور حفاظت در 
برابر اشــعه مجوز دارند منعقد گردد که طبق آن قرارداد، 
فوالد مبارکه متعهد شود کلیۀ عملیات نصب، راه اندازی و 
تعمیرات دستگاه هایی که دارای منابع پرتو هستند توسط 
شرکت مذکور انجام گیرد. این در حالی است که تاکنون 
تعمیرات این تجهیزات توســط کارشناسان متخصص و 

توانمند خود فوالد مبارکه صورت می گرفت.
کلوشانی در همین زمینه تصریح کرد: ازاین رو تصمیم 
گرفته شــد تا با اخذ پروانۀ نصب و راه انــدازی و خدمات 
دســتگاه های یون ســاز این کاســتی ها برطرف گردد. 
ســرانجام فوالد مبارکه با طی فراینــد و مراحل قانونی و 
اعمال استانداردها موفق به اخذ پروانۀ نصب و راه اندازی و 

خدمات دستگاه های یون ساز و پروانۀ واردات سیستم های 
آناالیزر با اشــعۀ ایکس از واحد حفاظت در برابر اشعه در 
سال 99 گردید و ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات 
و نگهداری این سیســتم ها را به صورت یــک توانمندی 
منحصربه فرد به دســت آورد و توانســت به خودکفایی و 
قطع وابستگی در حوزۀ تعمیرات و بومی سازی این فرایند 

نائل آید.

كسب دو موفقیت بزرگ در مدیریت ابزار دقیق و كالیبراسیون فوالد مباركه
خبر
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در دیدار مدیر روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه با سرپرســتان و مدیران 
مسئول روزنامه های کیهان، نسل فردا، 
دنیای اقتصاد و اصفهان امروز، بر اهمیت 
و نقش رسانه در انعکاس دستاوردهای 
سازمانها و بنگاههای اقتصادی بزرگ، 
به ویژه شرکت فوالد مبارکه، به عنوان 
یک شرکت سرآمد و پیشرو در تولید و 

به کارگیری دانش فنی روز تأکید شد.
ایرج ترابی در این دیدارها با اشــاره 
به توانمندی ها و ظرفیت های رسانه ها 
به ویژه رسانه های مکتوب تصریح کرد: 
عملکرد رسانه ها از بایگانی شدن علم و 
دانش حاصل شده جلوگیری می کند، 
از این رو مدیریت فوالد مبارکه در نظر 
دارد مدل مدیریتی، دستاوردها و دانش 
فنی خود را به سازمان ها و صنایع دیگر 
نیز انتقال دهد و طبیعتا  کانال ارتباطی 
بخِش زیادی از این مباحث تأثیرگذار 

رسانه ها هستند.
وی افزود: همگرایــی مدیریت و 
کارکنان فــوالد مبارکه و به طورکلی 
عملکرد شرکت باعث شــده تمامی 
کارکنان در سطوح مختلف سازمانی، 
مدل های مدیریتی را بپذیرند، خود را 
به آن ها پیوند بزنند و نهایتا شرایطی 
فراهم آید کــه امروز شــاهد تحقق 
دستاوردهای ارزشــمندی باشیم. از 
این رو این ساختارِ درست باید به عنوان 
یک مدل به دیگر ســازمان ها منتقل 
شــود و فوالد مبارکه در این خصوص 

آمادۀ هرگونه همکاری است.
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد 
مبارکه تصریح کرد: این شرکت اکنون 
در تحقیق و توسعه، فرهنگ سازمانی، 
تولید و توسعه موفق و تأثیرگذار است 
و دســت یابی به این موارد برای دیگر 
سازمان ها یک ضرورت به شمار می رود.

ایرج ترابی با اشاره به جایگاه رسانه 

در انعکاس توانمندی ها در جامعه اذعان 
داشت: فضای رســانه به دلیل پویایی و 
دنبال کردن اخبار در همۀ سطوح، قادر 
اســت اگر نقصانی وجود داشته باشد، 
بالفاصله آن را پیگیری کند و به صورت 

هوشمندانه به آن بپردازد.
وی همچنین گفت: فوالد مبارکه 
سازمانی فراملی اســت و افتخار ما این 
است که محصوالت این شرکت ایرانی 

در سطح بین المللی نیز توزیع می شود.
وی در ادامــه خاطرنشــان کرد: 
ممکن اســت رســانه ها در برخی 
مباحث مواردی را گوشــزد کنند و 
همین امر فرصت هایی سازنده برای 
مسئولین است. برای مثال، همفکری 
رسانه ها در حوزۀ مســئولیت های 
اجتماعی و پیشــنهادهای ارائه شده 

از این جمله هستند.
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد 
مبارکه در بخش پایانی سخنانش گفت: 
در شرایط شــیوع ویروس کرونا، فوالد 
مبارکه با خرید تجهیــزات موردنیاز 
بیمارســتان ها و همچنیــن با تأمین 
اکســیژن رایگان موردنیــاز بیماران 
کرونایی بستری شده در بیمارستان ها، 
توانست بخش قابل توجهی از مشکل 
آن ها را رفع کنــد. این نــوع اقدامات 
مهم که در راستای تعهد به مسئولیت 
اجتماعی فوالد مبارکه صورت گرفته 
است، در این ســازمان، »خدمت بدون 
منت« قلمداد می شــود. این شرکت 
در عمل به جامعه نشــان داده است که 
تمرکز خود را  تنها به تولید  محصوالت 
فــوالدی معطوف نداشــته و با چنین 
اقداماتی در حوزۀ مسئولیت اجتماعی 
نیز خوش درخشیده است. در این دیدار 
نمایندگان روزنامه های کیهان، دنیای 
اقتصاد، نســل فردا و اصفهان امروز نیز 

طی اظهاراتی چنین گفتند:

تعامل روابط عمومی فوالد مبارکه 
با رسانه های استان روزبه روز 

قوی تر می شود
محمدعلی شــاه علی سرپرســت 
روزنامۀ کیهان در استان اصفهان گفت: 
دیدار بســیار خوبی بود و ما در روزنامۀ 
کیهــان از دیدن مدیر محتــرم روابط 
عمومی فوالد مبارکه بســیار مفتخر 
شــدیم. معموال این گونه نشســت ها 
می تواند در رونــد کار و تعامل هرچه 
بیشتر بین روزنامه و این مجتمع صنعتی 

معظم مؤثر باشد.
روابط عمومی فوالد مبارکه همواره 
عملکرد بسیار مثبتی داشته و می توان 
آن را یکی از روابط عمومی های بااقتدار، 
خوب و منســجم در بین دستگاه های 
اجرایی اســتان اصفهان دانســت که 
همیشه با گرمی با رسانه ها تعامل داشته 
است. به یقین این همکاری های مثبت 
و ارزنده با رســانه های استان روزبه روز 

بیشتر و قوی تر می شود.
با توجه به اینکه روزنامۀ کیهان یک 
روزنامه سیاسی است و تنها یک صفحۀ 
اقتصادی دارد، از مدیر روابط عمومی 
این شرکت خواستیم خبرهای سازمان 
را به منظور انعکاس بهتر در طول هفته 
در اختیار روزنامۀ کیهــان قرار دهد 
که این پیشــنهاد مورد استقبال قرار 
گرفــت. همچنین با توجــه به اینکه 
بسیاری از افراد رسانه ای چه در استان 
و چه در کشور با شــرایط موجود در 
فوالد مبارکه آشــنایی کامل ندارند، 
پیشنهاد شد مدیران و دست اندرکاران 
رســانه های گروهــی از این مجتمع 
بــزرگ بازدید  و از نزدیــک نحوۀ کار 
این شرکت را مشــاهده کنند. در این 
بازدیدها رسانه ها می توانند بفهمند 
این خبرها از کجا مخابره می شــود و 
تصویر روشن تری از دستاوردهای این 

شرکت داشته باشند؛ دستاوردهایی 
که در زمینۀ جهش تولیــد و اقتصاد 
نوین است و همواره مورد تأکید مقام 
معظم رهبری بوده است. این دیدارها 
حتی می تواند امیــدواری ایجاد کند، 
زیرا می بینیم با وجود شرایط اقتصادی 
و تحریم، هستند دستگاه های اجرایی 
صنعتی کــه به صورت شــبانه روزی 
تالش می کنند تا شــرایط اقتصادی 
بهتر شــود و فــوالد مبارکــه جزو 
شرکت های موفق و مهم در ارزآوری 
و توسعۀ کشور است که این پیشنهاد 

هم مورد قبول واقع شد.
ما همیشــه اخبار فوالد مبارکه در 
زمینۀ نوآوری و بومی سازی را که مورد 
تأکید مقام معظم رهبری بوده است در 
روزنامه پوشش داده ایم و خوشبختانه 
فوالد مبارکه در این زمینه بسیار خوب 

عمل کرده است.
امیدواریم این روند ادامه داشــته 
باشد، زیرا این دیدارها می تواند در بهبود 
دوجانبۀ روابط و تعامل بیشتر و نهایتا 
ایجاد شرایط بهتر بسیار مؤثر باشد و ما 
بابت تعامل صورت گرفته از این مجموعه 

سپاسگزاریم.
فعالیت های فوالد مبارکه در حوزۀ 

روابط عمومی قابل تقدیر است
رضا محزونیه مدیرمسئول روزنامه 
نســل فردا گفــت: شــنیدن گزارش 
پیشــرفت های فوالد مبارکه همیشه 
امیدوار کننده است، به همین دلیل ما 
هم در ادامۀ همکاری های خود، آمادگی 
داریم که این فعالیت ها و پیشرفت ها را 

به خوبی منعکس کنیم.
نکته ای که وجود دارد این است که 
در انعکاس اخبار مسئولیت اجتماعی 
فوالد مبارکه، به ویــژه اقدامات خوب 
این شرکت در زمینۀ بیماری کرونا ظلم 
شده و رسانه ها از جمله نسل فردا باید 

به طور ویژه تری به آن می پرداختند، زیرا  
موفقیت های فوالد مبارکه در مدیریت 
بحران کرونا می تواند الگوی بســیاری 
از نهادها، شرکت ها و اداره ها باشد و ما 
تمایل خود را به انعکاس بیشتر این اخبار 

اعالم می کنیم.
با توجه به اهمیت تعامل سازمان ها 
با رســانه ها، باید اذعان داشت عملکرد 
و رویکــرد ســازندۀ روابــط عمومی 
این شــرکت به ویژه در دوران کنونی 

قابل تقدیر است.
عبدالمجید مجیدی نژاد سرپرست 
روزنامۀ دنیای اقتصاد در استان اصفهان 
گفت: با توجه به شرایط همه گیری کرونا 
که برگزاری جلسه مالحظات خاص خود 
را دارد، اینکه یکی از مدیران ارشد فوالد 
مبارکه همت می کند و به دلیل اهمیت 
موضوع به اصحاب رسانه سرمی زند و به 
حرف آن ها گوش می دهد، قابل تقدیر 

است.
همۀ اعضای هیئت تحریریۀ ما در 
روزنامــۀ دنیای اقتصــاد در این دیدار 
حضور داشــتند تا از نزدیک از گزارش 
عملکرد فوالد مبارکه در حوزۀ تولید و 
مســئولیت های اجتماعی آگاه شوند. 
در این دیــدار اعضای هیئت تحریریه،  
راهکارهای ارتباط هرچــه بهتر خود 
با کارشناســان حــوزۀ روابط عمومی 
فوالد مبارکه به منظور دسترسی هرچه 
ســریع تر و شــفاف تر به اخبار را مورد 
بررسی و تبادل نظر قرار دادند. نکتۀ قابل 
توجه این بود کــه مدیر روابط عمومی 
فوالد با سعه صدر صحبت های هیئت 
تحریریه را شنیدند و تا جایی که وقت 
اجــازه می داد موضوعات مطرح شــد 
و به تفاهم هــا و جمع بندی خوبی هم 
رسیدیم که ان شاء اهلل در آینده ثمرۀ آن 

را بیشتر خواهیم دید.
رسانه ها با نگاه ملی توجه ویژه ای 

به فوالد مبارکه داشته باشند
امیر اکبری مدیرعامل و ســردبیر 
روزنامۀ اصفهان امــروز گفت: آنچه در 
مورد فوالد مبارکه مهم  است استفادۀ 
درســت از تجربه ها و بهبود مســتمر 
سیستم در این مجموعه است. به نظر 
من فوالد مبارکه یکی از مجموعه هایی 
است که مثل دو   امدادی عمل می کند، 
یعنی هر کس کار را تا مرحله ای پیش 
می برد و فرد  یا  تیم بعدی که در آن حوزه 
مسئولیت دارد آن فعالیت را   از آنجا به 
نقطۀ بهتری می رساند. این گونه نیست 
که از نتایج تجربه ها و دســتاوردهای 
دیگران احســاس بی نیازی شود؛   هر 
کس با آمدنش محاسنی را به سیستم 

اضافه می کند.
ما به عنوان رسانه وقتی حوزۀ فعالیت 
روابط عمومــی این شــرکت را رصد 
می کنیم، این موضــوع در حوزۀ روابط 
عمومی هم مشهود است. کما اینکه این 
روابط عمومی در ارزیابی های کشوری و 

جشنواره ها همواره رتبۀ خوبی به دست 
آورده و در عمل به وظایفی که بر عهده 
دارد موفق بوده است. موضوعی که در 
دورۀ اخیر مشهود اســت تالش برای 
ساختارسازی و شفافیت عملکرد است.

ساختار و روند ایجادشده درخصوص 
انواع رســانه ها در روابط عمومی فوالد 
مبارکه قابل تعمق است. ازآنجاکه روابط 
عمومی فــوالد مبارکه با رســانه های 
مختلفی مثل صداوسیما، روزنامه ها، 
مجالت، شــبکه های اجتــــماعی، 
پایگاه هـــای خبـــری، رسانــه های 
خارجی و... مواجـــــه اســت، روند 
منســجم برای ارتباط، گزارش گیری، 
تحلیل و آمارگیری موردنیاز اســت و 
ما در دورۀ اخیر می بینیم که این روند 
برقرار بوده و تعامالت با رسانه ها تا جایی 
که ما مشاهده کرده ایم مبتنی بر همین 
تحلیل ها و آمارهــا و روش های کّمی و 
کیفی بوده است. این امر فارغ از نظرات 
شخصی به یک ســاختار تبدیل شده 
و بسیار ارزشمند اســت و مجموعه ها 
و هلدینگ هایی که از نظر ســاختاری 
شــبیه این مجتمع اند می توانند از این 

مدل الگو بگیرند.
دیــدار با مدیر روابــط عمومی این 
شــرکت با توجه بــه محدودیت ها و 
مشکالت  ناشی از شیوع ویروس کرونا 
بسیار ارزشمند بود، چراکه رسانه ها در 
زمینۀ انعکاس اخبار مربوط به اقتصاد 
کشور، تولید ملی و جهش تولید وظایفی 
بر عهده دارند که طبعا یکی از مهم ترین 
آن ها در استان ما انعکاس اخبار قطب 
فوالد ایران اســت. فوالد مبارکه هم از 
لحاظ تکنولوژی و هــم از نظر تولید در 
جایگاه بسیار خوبی قرار دارد و الزم است 
رسانه ها با نگاه ملی، به این موضوع توجه 

ویژه داشته باشند.
با وجود همۀ مشکالتی که در کشور 
وجــود دارد، فوالد مبارکــه هیچ گاه 
روند توسعه و رشــد را متوقف نکرده 
اســت؛ اما برای ما به عنوان یک رسانه، 
نکتۀ بسیار ارزشمند در کارنامۀ فوالد 
مبارکه که فراتر از تولید، بومی سازی، 
خودکفایی و مسائل مرتبط با اقتصاد 
مقاومتی است، پرداختن این شرکت 
به مسئولیت اجتماعی به ویژه در دوران 
بیماری کروناست. اگرچه این شرکت 
در حوزه های آموزشی، دینی، ورزشی و 
دیگر   زمینه ها  نیز به خوبی ایفای نقش 
کرده است، اما به عنوان کسی که اخبار 
فوالد مبارکه را پیگیری می کنم، نقش 
و حضور این شرکت در زمینۀ مبارزه با 
کرونا و همراهی با آســیب دیدگان آن 
بسیار ارزشمند و شیرین بود. اقداماتی 
که برکت و اجر معنــوی آن برای کل 
مجموعۀ فوالد مبارکه باقی خواهد ماند. 
این اقدامات به یکی از نقاط درخشان 
و به یادماندنــی تاریخ فــوالد مبارکه 

مبدل شد.

مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه:

رسانه ها در انعكاس دستاوردها و دانِش سازمان ها توانمند هستند


