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اجرای بیش از ۲۵۰ پروژه
 محیط زیستی در فوالد مبارکه

رئیس محیط زیســت شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
تاکنون بیش از ۲۵۰ پروژه در حوزه محیط زیست در زمینه 
کاهش آالینده های هوا، آب، خاک، پسماندها و کاهش 

مصرف انرژی در فوالد مبارکه اصفهان اجرا شده است.
کاویانی اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه برای اجرای 
پروژه های زیست محیطی تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان، 

معادل یک میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است.
وی افزود: نصب سیســتم مه پاش برای کنترل گرد و 
غبار و آلودگی هوا، نصب انواع غبارگیر و پاشش شیر آهک 
و سیستم رطوبت سنجی برای کنترل بیشتر آلودگی هوا، 
ساخت سایت مدرن و ســاماندهی پسماندهای تولیدی 
از طریق ســامانه جامع مدیریت پسماند سازمان محیط 
زیســت، نگهداری هزار و ۶۰۰ هکتار فضای ســبز برای 
کاهش دی اکســید کربن و دمای هوا در منطقه و اجرای 
سیســتم های پایش آنالین و اندازه گیــری آالینده ها از 
مهمترین پروژه های فوالد مبارکه به عنوان حامی محیط 

زیست است.
رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه به اهمیت 
مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد مبارکه در رعایت 
مسائل زیســت محیطی اشــاره کرد و گفت: مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی ایجاب 
می کند که این شرکت ها در مسائل اجتماعی به موقع ورود 
کنند و شرکت فوالد مبارکه در این زمینه با آگاهی سازی 
ذینفعان اقدامات و برنامه های زیادی را به اجرا گذاشــته 

است.
کاویانی ادامه داد: فوالد مبارکه در زمینه کاهش مصرف 
انرژی در حال حاضر اقدام به ســاخت نیروگاه یک هزار 
مگاواتی سیکل ترکیبی با راندمان باال کرده تا برق مصرفی 

خود را با رعایت تمام مسائل زیست محیطی تامین کند.
کاویانی بیان داشت: خوشــبختانه در زمینه اصالح و 
بهبود فرایندها نیز شرکت فوالد مبارکه در راستای کاهش 
رد پای کربن، آب و حســابداری محیط زیستی اقدامات 
مثبتی را آغاز کرده که با اجرایی شدن آن ها، عملکرد محیط 
زیستی شرکت فوالد مبارکه بیش از پیش ارتقا می یابد. 
وی یادآور شــد: این شرکت در راســتای بهبود عملکرد 
محیط زیســتی در حال حاضر آموزش های مورد نیاز را 
برای کارکنان، پیمانکاران و زنجیره تامین آن در دستور 
کار خود قرار داده تا در زمینه حفظ محیط زیست با رعایت 

تمام موازین مورد نیاز در این حوزه به توسعه پایدار برسد.
    

نقش آفرینی فوالد مبارکه در کاهش 
آالینده های زیست محیطی

رئیس اداره روابط عمومی سازمان حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان، ارتقای بهره وری در مصرف انرژی، 
رعایت مسائل زیســت محیطی در مصرف حامل های 
انرژی، بازچرخانی آب های مصرفی و کاهش آالینده های 
زیست محیطی را از مهم ترین پروژه های شرکت فوالد 
مبارکه در راســتای حفظ مسائل زیست محیطی اعالم 

کرد.
قادریان، رئیس اداره روابط عمومی سازمان حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان در بازدید از غرفه شرکت 
فوالد مبارکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط 
زیســت، اظهار کرد: تاکنون پروژه های زیادی توســط 
شــرکت فوالد مبارکه در حوزه رعایت موازین محیط 
زیست در استان اصفهان محقق شــده و خوشبختانه 
هم اکنون اجرای برخی از این پروژه ها سرعت بیشتری 

گرفته است.
وی، ارتقای بهره وری در مصرف انرژی، رعایت مسائل 
زیست محیطی در مصرف حامل های انرژی، بازچرخانی 
آب های مصرفی و کاهش آالینده های زیست محیطی را 
از مهم ترین پروژه های شرکت فوالد مبارکه در راستای 

حفظ مسائل زیست محیطی اعالم کرد.
قادریان با بیان این که شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
دوســتدار محیط زیســت و پایبند به رعایت مســائل 
زیســت محیطی تاکنون اقدامات قابــل توجهی را در 
این زمینه اجرا کرده اســت، افزود: برگزاری دوره های 
آموزشی در حوزه محیط زیست محیطی به کارکنان این 
شرکت، توجه به مسئولیت اجتماعی در رعایت مسائل 
زیست محیطی و دســت یابی به رعایت استانداردهای 
زیست محیطی از اهم اقدامات شرکت فوالد مبارکه در 

حوزه مسائل زیست محیطی است.

اخبار فوالد

همایش پدافند غیرعامل مدیران گروه فوالد 
مبارکه و شرکت ذوب آهن اصفهان با حضور سردار 
جاللی رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور، 
مدیران عامــل، معاونان و مدیران شــرکت های 
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، مدیرکل پدافند 
غیرعامل استانداری اصفهان، مدیرکل حراست 
استان روز شنبه ۲1 آبان ماه در شرکت فوالد مبارکه 

برگزار شد.
در این همایش ســردار جاللی رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، طیب نیا مدیرعامل فوالد 
مبارکه و رخصتی مدیرعامل شرکت ذوب آهن پس 
از بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه در خصوص 
اهمیت پدافند غیرعامل در ایــن کارخانه ها ایراد 
سخن کردند که مشــروح این سخنرانی ها از نظر 

شما خوانندگان می گذرد.
سردار جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشــور فــوالد مبارکه بعــد از حمله ســایبری 

برگشت پذیری سریعی داشت
مردم اصفهان روز ۲۵ آبان ماه با تشــییع ۳7۰ 
شهید به طور هم زمان حماسه ای جاویدان خلق 
کردند و شایسته است یاد و خاطره همه شهیدان 
معزز کشــور را گرامی داریم. امروز فرصتی فراهم 
شد تا تهدیدات احتمالی ســایبری شرکت های 
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان که ممکن است 
زیرساخت های صنعت کشــور را تحت تأثیر قرار 

دهد، بررسی کنیم.
در جریــان دیدار با مدیران عامل دو شــرکت 
فوالد مبارکه و ذوب آهن و بازدید از خطوط تولید 
فوالد مبارکه، نکات مدیریتــی و تخصصی را که 
مدیران عامل دو شــرکت ها باید به آن ها اشراف 
داشته باشند مورد بررسی قرار دادیم.خوشبختانه 
شــرکت فوالد مبارکــه بعد از حمله ســایبری، 
برگشت پذیری سریعی داشت و به خوبی توانست 
ضمن خنثی سازی تهدیدها و حمالت سایبری، 
تجارب ارزشــمندی در این زمینه کســب کند 
که از این تجارب در دیگر صنایع کشــور استفاده 

خواهد شد.

فوالد مبارکه اقدامات خوبی 
در حوزه پدافند غیرعامل انجام داده است

این شرکت توانسته اقدامات ارزشمندی برای 
تولید فوالد مبتنی بر بازار و نیازمندی های کشور 
انجام دهد. حمالت سایبری به صنعت فوالد کشور 
برنامه ریزی شــده و با تکنیک های خاصی انجام 
شده بود که خوشبختانه با توجه به تمهیداتی که 
این صنایع از قبل پیش بینی کرده بودند و آمادگی 
نسبی موجود، حداقل آسیب به صنعت فوالد کشور 

وارد شد و به سرعت به حالت اولیه بازگشتیم.

ضرورت تداوم فعالیت صنعت کشور
عبرت آموزی از حمالت ســایبری و برطرف 
کردن ایرادهای زیرســاختی فضای سایبری در 
صنعت کشور و آگاهی و آموزش مدیران صنعت و 
به روز بودن آنان در حوزه پدافند غیرعامل از اهمیت 
زیادی برخوردار است. در کنار آن، تیم های عملیاتی 
صنعتی سایبری باید آمادگی الزم در برابر حوادث 
و تهدیدات را داشته باشند تا بتوانند پاسخ مؤثر و 

جدی دهند.
صنایع مادر کشــور همچــون صنعت فوالد، 
باید علی رغم وجود حــوادث، تهدیدها و حمالت 
سایبری، روند تولید خود را حفظ کنند. به همین 
منظور مصون سازی و امن ســازی اضطراری در 
صنایع از ضروریات اســت. با توجــه به حمالت 
سایبری گذشته، بیش از 8۰ درصد از آسیب پذیری 
صنایع مختلف، حمالت سایبری ساده و سطحی 

بوده که با یک همت جمعی و در یک زمان فشرده 
قابل حل است.

استراتژی دشمن فشار همه جانبه و 
حداکثری تا آستانه جنگ نظامی است

استراتژی دشمن فشار همه جانبه و حداکثری 
علیه جمهوری اســالمی تا آستانه جنگ نظامی 
تعریف شده و مؤلفه مشخصی دارد که همه جانبه 
بودن آن به معنای استفاده از همه ظرفیت ها و ابزارها 
برای مبارزه با ایران اسالمی و حداکثری بودن این 
فشار نیز به معنای تالش با تمام قوا تا آستانه جنگ 
نظامی است تا کشور ما را تحت تأثیر خود قرار دهند 

و تخریب کنند.
عدم تحقق حمله نظامی از سوی دشمن نشان 
می دهد که در این حوزه نقطه قوت داریم و ورود به 
جنگ علیه ما را خط قرمزی برای خود قرار داده اند و 
چنین خط قرمزی نشان از به بار نشستن تالش های 
جمهوری اســالمی در زمینه ایجاد بازدارندگی 

دفاعی با ظرفیت های ایجادشده دارد.

شروع جنگ ترکیبی از سوی دشمن
دشمن با شناسایی نقاط آسیب پذیر و راه های 
نفوذ از درون و شــروع جنگ ترکیبی قصد آسیب 
رساندن به کشــور را دارد. این موضوع به معنای 
وجود نقاط ضعفی است که داخل کشور وجود دارد 
یا ظرفیت هایی که می تواند نفوذ را توســعه دهد. 
برخی از این تالش ها می تواند از جنس نرم افزاری 

و فناورانه یا از جنس نفوذ از سمت کارکنان باشد. 

بیش از 80 درصد حمالت سایبری کشور 
سطحی بوده است

باید به وابســتگی زیرســاخت ها بــه فضای 
سایبری توجه داشته باشیم. در این زمینه معموال 
آسیب پذیری هایی پیدا می شود که همین ها مبدأ 
حمالت قرار می گیرد. دسته دوم آسیب هایی است 
که از سمت حفره های امنیتی ایجاد می شود که 
در این دســته پیدا کردن این حفره ها هم زمان بر 
بوده و هم قدری مشــکل است. دســته سوم نیز 
آسیب پذیری هایی هســتند که در سیستم های 
خریداری شــده از همان ابتدا نصب شده و با یک 
دستور فعال می شوند. مطالعات انجام شده نشان 
می دهد بیش از 8۰ درصد حمالت گذشته از جنس 

دسته بندی اول بوده اند.
در الیه سوم حمالت دشمن، قطع زنجیره تولید 
محصول یا خدمت براساس یک حمله سایبری است 
که با توجه به نوع آن محصول یا خدمت، تأثیر سوء بر 
اقتصاد و مردم صورت می پذیرد و این موضوع باعث 
ناراحتی مردم می شود.در الیه چهارم، بزرگ نمایی 
پیامد قطع سرویس بر مردم یکی از پروژه هایی است 
که دشمن آن را دنبال می کند؛ به طور مثال می توان 
به اختالل در سیستم توزیع سوخت سراسری اشاره 
کرد که دشمن تالش کرد الیه ای از جنگ رسانه ای 

را رقم بزند.

جلوگیری از آسیب های سایبری
 از طریق کنترل حمالت

یکی از الیه های دیگر ایجاد چالش های امنیتی 
نظیر آشوب و ناآرامی است که در این بین برخی از 
رسانه ها نقش هماهنگ سازی، هدایت و کنترل را 
انجام می دهند. برای جلوگیــری از این تهدیدات 
باید برنامه ای بــرای کاهش تهدیــدات درون زا 

داشته باشیم.
باید مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه و کنترلی 
انجام دهیم؛ چراکه این عرصه الیه های مدیریتی 
و کارشناســی دارد. در حوزه کارشناسی مباحث 

فنی در زمینه فناوری اطالعات و کنترل صنعتی 
مطرح است.

سامانه ها باید معماری امنیتی و دفاعی 
داشته باشند

مدیران مجموعه هایی که سیستم هایشــان 
وابسته به تجهیزات سایبری است، باید حداقل سواد 
سایبری و امنیت سایبری را داشته باشند. سامانه ها 
نیز باید معماری امنیتــی و دفاعی مانند معماری 
دفاع در عمق، الیه به الیه، شــبکه ای و جزیره ای 

داشته باشند.
امــکان تشــخیص بدافزارها در سیســتم و 
پیکربندی سیستم ها یکی دیگر از مواردی است 
که مدیران باید به آن توجه کننــد. عالوه بر این، 
نشر اطالعات در شبکه ها یکی از مواردی است که 
متأسفانه به آن کم توجهی می شود و در این زمینه 
ساماندهی ها و برنامه ریزی های الزم باید توسط 

مدیران انجام شود.

نباید دسترسی های بدون کنترل
 در سامانه ها ایجاد شود

مدیران نباید در سامانه ها دسترسی های بدون 
کنترل ایجاد کنند. باید میزان نوع و دسترسی ها 
در سامانه ها کامال محدود به زمان باشد. بعضی از 
سیســتم های مدیریت صنعتی به GPS متصل 
هستند که این موضوع باعث سوءاستفاده از سوی 
دشمن می شود و باید بومی سازی های الزم را در این 
زمینه انجام داد. موضوع بک آپ یا پشتیبان گرفتن 
نیز بسیار مهم است؛ چون باید از روش های درست 
آن استفاده کرد تا در موقع نیاز بتوان از بک آپ خوب 

و سالم استفاده کرد.

ضرورت ایجاد واحدهای امداد و نجات 
اتوماسیون های صنعتی

ایجاد واحدهای امداد و نجات اتوماسیون های 
صنعتی برای سیستم های بزرگ ضروری است. این 
گروه ها باید برنامه پاسخ اضطراری داشته باشند تا 

در صورت حمله بتوانند پاسخ های مناسبی دهند.
کمبود نیروهای متخصص امنیت سایبری یکی 
از چالش های کشور ماست. باید شرکت ها نیروهای 

امنیت سایبری خود را حفظ کنند و ارتقا دهند.

اهمیت چالش های امنیتی
 در مورد فناوری های ابری

باید به تدابیر، دستورات و تصمیمات مدیرعامل 
و سایر مدیران که ممکن است تبعات امنیتی داشته 
باشد، توجه داشت. فهم خوب در این زمینه یکی از 

نکاتی است که باید مدیران در ذهن داشته باشند.
چالش های امنیتی در مورد فناوری های ابری 
یکی از نکات مهمی است که مدیران باید در مورد 
خطرات و الزامات استفاده از آن توجیه شده باشند، 
چراکه ممکن است داده های مهم از بین برود که 
در نتیجه، این موضوع می تواند مالحظات امنیتی 

زیادی در پی داشته باشد.

در حمالت سایبری 
نقش رسانه بسیار مهم است

پیامد حملــه برای دشــمن از اهمیت زیادی 
برخوردار است، به همین دلیل، مدیر باید در این 
زمینه دقت زیادی داشته باشد تا پاسخ درستی را 
از طریق رســانه ها ارائه کند؛ باید پس از حمالت 
سایبری به جای افزایش التهاب، آرامش بخشیدن 

را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

اقدامات جدی فوالد مبارکه 
در حوزه پدافند غیرعامل

با توجه به اهمیــت و جایگاه فــوالد مبارکه 
در صنعــت و چرخه اقتصادی کشــور، موضوع و 
دستورالعمل های پدافند غیرعامل از سال ها قبل 
در فوالد مبارکه به میزان گسترده ای پیاده سازی و 
نهادینه شده است و از سوی مدیریت و کارکنان این 

ضرورت به صورت جدی پیگیری می شود.
ازسرگیری فعالیت ها در کوتاه ترین زمان ممکن 
پس از حمله سایبری و پیشرفت های شرکت نشان 
می دهد که در حوزه پدافنــد غیرعامل اقدامات 

مؤثری انجام شده است.
 در حوزه های مختلف به خصوص در حوزه هایی 
نظیر انرژی، تدارکات و بسیاری از حوزه هایی که 
از سوی استکبار تحریم شده ایم، بعضا با مشکالت 
زیادی مواجه هســتیم، اما با همت کارکنان ثبت 
رکوردهای متعدد در سال جاری بیانگر عملکرد 

خوب همکاران در این عرصه است.

دستیابی به محصوالت جدید
 در کنار افزایش تولید

رشد حدود 1۰ درصدی در بسیاری از واحدهای 
تولیدی ازجمله گندله ســازی، احیا مســتقیم، 
فوالدسازی و سایر بخش های تولیدی نمونه هایی 
از این مدعاســت و این روند طی 7 ماه گذشــته 
همواره ادامه داشته است. در کنار افزایش تولید، 
رکوردشــکنی های پیاپی و موفقیت های دیگر، 
تولید محصوالت جدید را نیز در دستور کار خود قرار 
دادیم و اخیرا موفق به تولید فوالد زنگ نزن شدیم. 

رکورد کمترین میزان مصرف آب، 
اقدامی در حوزه پدافند غیرعامل

با توجه به اینکه محدودیت منابع انرژی و آب 
از مؤلفه هایی هســتند که باید با رویکرد پدافند 
غیرعامل به عنوان تهدید به آن ها توجه داشــته 
باشــیم و برای آن ها چاره اندیشی کنیم، در حوزه 
کاهش مصرف آب به دســتاوردهای ارزشمندی 
دست یافته ایم. دست یابی به رکورد کمترین میزان 
مصرف آب که از میانگین مصرف آب فوالدسازان 

جهان پایین تر است، یکی از این اقدامات است.
ســرمایه گذاری برای تکمیل و بهره برداری از 
تأسیسات تصفیه فاضالب شــهرهای مجاور این 
شــرکت، یکی از اقداماتی بود که در صورت عدم 
تحقق، حفظ و افزایش تولید را غیرممکن می کرد. 
بالغ بر ۵۰ درصد از آب مصرفی در فوالد مبارکه با 
استفاده از بازچرخانی آب و تصفیه فاضالب 9 شهر 

اطراف این شرکت انجام می شود.

پروژه احداث نیروگاه 
با پیشرفت فیزیکی 48 درصدی

مشــارکت در پروژه انتقال آب دریای عمان به 
اســتان اصفهان یکی دیگر از اقدامات مهم فوالد 
مبارکه در این زمینه است که امیدواریم در صورت 
تکمیل این پروژه تا کمتر از ۲ ســال آینده، دیگر 

صنایع استان اصفهان نیز منتفع شوند.
در بخش تــاب آوری و اســتمرار خدمات نیز 
احداث نیروگاه 914 مگاواتــی حدود 48 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.

تکمیل 2 میدان گازی 
با سرمایه گذاری فوالد مبارکه

 یکی دیگــر از اقداماتــی که در دســتور کار 
قرار گرفته، احداث نیروگاه خورشــیدی و بادی 
در اســتان های اصفهان، خراســان و سیستان و 
بلوچســتان اســت که به ظرفیت 8۰۰ مگاوات 

عملیاتی خواهد شد. امضای تفاهم نامه با شرکت 
ملی گاز برای سرمایه گذاری مشترک در توسعه 
میادین گازی از برنامه های دیگری است که قرار 
اســت طی آن ۲ میدان گازی با ســرمایه گذاری 
فوالد مبارکه تکمیل شود. بومی سازی 9۰ درصد از 
قطعات و تجهیزات و خرید ۵۰ دستگاه لوکوموتیو 
داخلی نیز ازجمله اقدامات شاخص فوالد مبارکه در 

زمینه پدافند غیرعامل است.

برگزاری 47 رزمایش پدافند غیرعامل 
در فوالد مبارکه طی یک سال گذشته

در خالل انجام این اقدامــات، در زمینه هایی 
نظیر سایبری، حفاظت از ذخایر راهبردی، پدافند 
شــهری، تاب آوری، پایداری انرژی، تهدیدهای 
سخت، تهدیدهای شیمیایی، عملکردی، پرتویی و 
حمل ونقل بالغ بر 47 رزمایش ظرف حدود یک سال 

گذشته در شرکت فوالد مبارکه انجام شده است.

ماهانه 100 هزار هشدار امنیت سایبری
 در فوالد مبارکه

در حوزه امنیت سایبری ماهانه به طور میانگین 
حدود 1۰۰ هزار هشدار امنیت سایبری در فوالد 
مبارکه داریم که به همین خاطر بالغ بر 7۰ جلسه 
در قالب کمیته های امنیــت و مدیریت حادثه در 
زمینه امنیت اطالعات برای برنامه ریزی و مقابله 
با این حمالت تشکیل شــده و مانورهایی هم در 
این حوزه برگزار شده است. به لطف الهی و با توجه 
به آمادگی های ناشــی از این اقدامــات، در حمله 
سایبری اخیر توانستیم واکنشی سریع نشان دهیم 
و امیدواریم با آمادگی های کسب شــده، بیش از 

گذشته در برابر تهدیدات مقاومت داشته باشیم.

امروز در جنگ ترکیبی تمام عیاری
 قرار گرفته ایم

شکی نیســت که ما امروز در جنگ ترکیبی 
تمام عیاری قرار گرفته ایم و مورد هدف قرار گرفتن 
فوالد مبارکه در خط مقدم این جنگ را بعینه حس 
کرده ایم. دشمن برای دست یابی به اهداف خود و 
آسیب رساندن به صنایع مادر کشور از تمامی مراکز 
نفوذ و تمام قوا اســتفاده می کند. کلید برخورد با 
استراتژی دشمن در این حوزه، تمرکز برای رفع نقاط 
ضعف خودمان است. دشمن در کمین نشسته تا 
ضعف های ما را شناسایی و از همان ناحیه به ما حمله 
کند. برای همین باید نقاط ضعف خود را شناسایی 

و در آن نقاط، خود را تقویت کنیم.

ضرورت پایداری مواد اولیه در سال آینده
ذوب آهن اصفهان یکی از مهم ترین شرکت ها 
در تاریخ صنعت کشور از نظر تأثیرگذاری است. اگر 
امروز فوالد خراسان، قروه، میبد و حتی مجموعه 
میدکو را داریم، به برکت وجود ذوب آهن اســت. 
ذوب آهن اصفهان طی ۶ ماه نخســت سال جاری 

حدود ۲ درصد از برنامه تکلیفی خود جلوتر است.
پایداری مواد اولیه بــرای کارخانه هایی مانند 
ذوب آهن ضروری است. در حال حاضر تضادهایی 
در زمینه وحدت رویه، قوانین و بخشــنامه های 
خلق الساعه وجود دارد. نباید صنایع بزرگی نظیر 
فوالد مبارکه و ذوب آهــن در چنین حوزه هایی 

دغدغه داشته باشند.
در حال حاضر نرخ گــذاری محصوالت فوالد 
به گونه ای تعیین می شــود که نه بــازرگان و نه 
تولیدکننده محصوالت ساختمانی سودی از فروش 
نمی برند و تنها فروشندگان مسکن در این شرایط 

سود می برند.

تولید 12 محصول جدید 
در ذوب آهن اصفهان

در حال حاضر 1۲ محصول جدید در ذوب آهن 
اصفهان تولید می شــود. تولیــد مقاطع بال پهن 
ذوب آهن بر مبنای تولید مصالح ســاختمانی در 
کشــورهای مهم دنیا انجام می شود. همچنین ما 
به دنبال تولید محصوالت دانش بنیان هســتیم 
تا بتوانیم شرایط ساخت وســاز در کشور را بهبود 
بخشیم. در این راســتا پروژه های مختلفی نظیر 
اسکادا و تصفیه و بازچرخانی پساب در خطوط تولید 

در حال انجام است.
گفتنی است ســردار جاللی، رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشــور، پس از بازدید از خطوط 
تولید و حضــور در جلســه پدافنــد غیرعامل 
شرکت های فوالد مبارکه وذوب آهن اصفهان، در 
جلســه ای با حضور پروین صالحی نماینده مردم 
شهرستان مبارکه در مجلس شــورای اسالمی و 
مدیرعامل و معاونان فوالد مبارکه، اهم موضوعات 
حوزه پدافند غیرعامل شهرستان مبارکه را مورد 

بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید کرد:

استفاده از تجارب پدافند غیرعامل فوالد مباركه در سایر صنایع


