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اخبار

دریافت  ISO-10015به همت
مدیریت آموزش بیمه آرمان

به همت واحد آموزش بیمه آرمان ،گواهینامه
 10015 ISOمدیریت آموزش دریافت شد.
پرهام بیانیان معاون مدیر آموزش بیمه آرمان
با اشاره به اینکه استاندارد  ISO10015راهنمایی
برای طرح ریزی و سازماندهی فرآیند آموزش
در سازمان ها است ،بیان داشت استقرار
فرآیند آموزش براساس این استاندارد می تواند
موثرترین راه درخصوص پایش و اندازه گیری
اثربخشی آموزشی باشد که شرکت می تواند
با رفع نیازهای آموزشی در مسیر تحقق یک
سازمان یادگیرنده حرکت کند.
بیانیان گفت در این استاندارد ،نحوه طرح
ریزی یک فرآیند چهارمرحله ای شامل:
 )۱نیازسنجی  )۲برنامهریزی  )۳اجرا و )۴
ارزیابی اثربخشی آموزشی است و شرکتها یا
سازمانهایی که انتظار کسب ارزش افزوده از
برگزاری دوره های آموزشی مختلف را دارند این
سیستم را مستقر می سازند.
وی در ادامه افزود :اجرای اثربخش سیستم
مدیریت آموزش در شرکت نیازمند تعهد
مدیریت ،تعهد آموزش گیرندگان و در نهایت
تعهد آموزش دهندگان است.

اخبار

طرحهای دولت فعاالن صنعتی را حاشیهنشین کرده است

کمک  10میلیاردی بیمه سرمد برای
خرید تبلتهای دانشآموزی

بیمه سرمد جهت خرید تبلت برای
دانشآموزان نیازمند 10 ،میلیارد ریال به کمیته
امداد امام خمینی (ره) اهدا کرد.
شیوع ویروس کرونا باعت تعطیلی مدارس
و عدم تشکیل کالسهای درس گردیده است
و آموزشهای مدارس در فضای مجازی انجام
میشود .این اتفاق باعث شده تا دانشآموزان
نیازمند و مناطق محروم ،به علت نبود امکانات
و دسترسی به وسایل ارتباطی از تحصیل
محروم شوند.
به همین منظور ،بیمه سرمد در راستای
مسئولیت اجتماعی و انجام فعالیتهای
عامالمنفعه و به سبب همکاری نزدیک با
مجموعه بزرگ کمیته امداد امام خمینی (ره)
که در خط مقدم محرومیتزدایی است ،قدم
کوچکی را برای خدمترسانی به دانشآموزان
نیازمند برداشت .مجتبی کاتب و مهدی
مهدوی ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
بیمه سرمد در دیدار با سید مرتضی بختیاری
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ،به منظور
حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمبضاعت
که به علت کمبود امکانات از تحصیل محروم
شدهاند ،مبلغ  10میلیارد ریال را برای خرید
ت برای دانشآموزان تحت پوشش کمیته
تبل 
امداد اهدا کردند ،تا مجموعه سرمد نقش
کوچکی در حمایت از اقشار آسیبتپذیر
جامعه و دانشآموزان محروم داشته باشد.
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مذاکرات چندجانبه مدیرعامل
بانک دی با بنگاه های اقتصادی
استان اصفهان

مرثیهخوانی برای تولید

بهانههای فراوان برای عدم توجه به بخشهای
مختلف تولید ،این روزها از نبود امکانات برای صنعت
کشور نیز مخربتر شده است چراکه طفره رفتن از
بار مسئولیت ،تبعات سنگین رانت ،کمبود و افزایش
هزینهها را با شدت بسیار به تولید تحمیل میکند.
به گزارش اقتصاد ،۲۴سرگردانی تولید در مسیری
که به آن تحمیل شده شرایط را برای سال جاری
صنایع مختلف متفاوتتر از گذشته کرده است.
امروز تولید در چند جبهه شیوع کرونا ،رکود
اقتصادی و تحریمهای داخلی و خارجی در حال
مبارزه است و همواره برای حفظ خود بهای سنگینی را
متقبل شده است.
طبق اعالم مرکز پژوهشهای اتاق ایران شامخ کل
اقتصاد ایران در آذر ماه امسال به  ۴۷.۷۷واحد رسیده
که همچنان وضعیت رکود در فعالیتها را نشان
میدهد ،اما شدت رکود آن نسبت به آبان کمتر شده
است.
ی انجام شده از بنگاههای اقتصادی
طبق نظرسنج 
کشور ،شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران
در آذر ماه  ۴۷.۷۷به دست آمده است که نشان
میدهد بهطور میانگین طی سه ماه گذشته ،نرخ
کاهش کمتری در میزان فعالیتهای اقتصادی وجود
داشته است و روند نزولی شاخص کل طی  ۶ماه
گذشته کمترین میزان کاهش در فعالیتها را ثبت
کرده است .شاخص میزان موجودی مواد اولیه در آذر
نیز علیرغم آنکه همچنان کاهشی است ،اما کاهش
بسیار مالیمتری نسبت به آبان دارد و نشان میدهد
تولیدکنندگان همواره و بهویژه در ماههای اخیر با
کمبود شدید مواد اولیه مواجه بودهاند.
شاخص قیمت محصوالت تولید شده در آذر ماه
نیز با شیب مالیمتری افزایش داشته و در ماههای
اخیر بهویژه از ابتدای سال که شدت افزایش قیمتها
بسیار زیاد بود ،در آذر ماه با افزایش کمتری مواجه
بوده است .این در حالی است که کاهش تقاضای
مشتریان و کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی باعث
شده تا تولیدکنندگان قیمتها را کمتر افزایش دهند.
چرا به تولید نگاه بیتفاوتی میشود؟
این موارد ،تنگناها در بخش تولید و صنعت کشور
را به ترسیم میکشد .در همین رابطه سیده فاطمه
مقیمی ،عضو هیئت رئیسه اتاق تهران گفت :بحث
تحریم همچنان ادامه دارد و اگر مذاکرهای برای بهبود
شرایط اتفاق نیفتد مشکالت کمافی سابق ادامه
خواهد داشت.
مقیمی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی باید
راهکار مربوط به توسعه اقتصادی در داخل ،با رفع
موانع تولید داخلی ،موانع صادرات و واردات و دست
اندازهای ساختارهای مالیاتی ،بیمه و ...تعریف شود،
گفت :نباید شرایط را طوری طرحریزی کنند که بخش
خصوصی بی تفاوت از کنار رشد بنگاههای تولیدی
عبور کند ،چراکه این اقدام منجر به توقف کامل
زنجیره تولید خواهد شد.
وی تصریح کرد :اما متأسفانه با طراحی سیاستهای
اجرایی ،حاشیه نشینان بخش فعال اقتصاد هر روز
گستردهتر میشوند و در این زمان بنگاه دار به جای
اینکه درصدد افزایش تولید باشد باید تنها نظاره گر

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران ضمن انتقاد از ادامه وضعیت رکود در واحدهای تولیدی گفت :بدون هیچ تغییری در گفتمان بینالمللی و اصالح
دیدگاه مردان دولت نسبت به وضعیت تولید ،بنگاههای اقتصادی از روند نزولی تولیدی خود خارج نخواهد شد؛ بخش مولد اقتصاد کشور نیاز به
سیاستگذارانی دارد که توان اجرایی باالیی داشته باشند نه اینکه تنها نظارهگران خوبی باشند.

بخش مولد
اقتصاد
کشور نیاز به
سیاستگذارانی
دارد که توان
اجرایی باالیی
داشتهباشند
نه اینکه تنها
نظارهگران
خوبیباشند
عدم رشد اقتصادی ،کاهش سرمایه تولید ،ریزش
نیروی انسانی در بخشهای مختلف تولید باشد و در
نهایت با افت تجاری کشور مواجه خواهد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره تبعات
این نوع نگاه به فعالترین بخش اقتصاد کشور
چنین توضیح میدهد :مدتها است که فعاالن در
بخشهای مختلف تولید را به عامالن بی تحرکی
اقتصادی تبدیل کردهاند ،اما همین نحوه از اداره کردن
اقتصاد ،بیکاری و تعطیلی کارگاههای صنعتی کشور را
به همراه داشته و امروز درصدد رفع این مشکالت آن
هم با هزینههای گزاف شدهاند.
مقیمی با تأکید بر اینکه از جمله عوامل حاشیهنشین
کردن فعاالن اقتصادی ،تکرار اشتباهات هدر رفت
سرمایههای مالی و انسانی است گفت :رشد منفی
تولید با توجه به افتهای تکرارشدنی ،درآمدها را
کاهش خواهد داد و در مقابل بی تفاوتی نسبت به
محرکهای اقتصای را افزایش میدهد.
وی تصریح کرد :حاال هر کاهش آماری از شاخص
گرفته تا شامخ در بخشهای مختلف تولید بیانگر
شدت عمل سیاستگذاران اقتصادی و گواه بی توجهی
به وضعیت نامناسب صنایع کشور است.
این فعال بخش خصوصی گفت :زمانی که گفتمان
سیاسی تعطیل شده و از سوی دیگر شرایط توسعه
اقتصادی در بخش خصوصی هم بسته شده است،
پس در این وضعیت نمیتوان انتظار رشد اقتصادی
را داشت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود :در این
صورت قانون باید حامی تولیدکننده باشد یا در زمان
محدودیت فروش نفت باید راهکارهای اساسی
مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بخش خصوصی با
تبیین قوانین مطلوبتر شکل گرفته شود ،یعنی نباید
به مواردی دل بست که شاید خیال واهی باشند.

پیش از شیوع کرونا هم تولید و اقتصاد یران
متزلزل بود
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران با اشاره به اثرگذاری
سریع مولفههای منفی در بخش تولید کشور طی
سالهای اخیر گفت :این روزها کاهش تجارت ایران
از دیگر دغدغههای اثرگذار بر تولید کشور است .نگاه
فعاالن اقتصادی به تجاری سازی محصوالت تولیدی
است ،اما اعتقاد به این دارند که اثرگذاری کرونا تنها
برای کشور ما و اقتصاد ایران نیست بلکه تمام دنیا از
شیوع این بیماری متأثر شده ،هرچند وضعیت تولید
کشور ما با سایر کشورها متفاوت است.
وی در ادامه همین موضوع گفت :پیش از شیوع
ویروس کرونا ،تولید و اقتصاد کشور دچار تزلزل شده
بود پس نمیتوانند امروز مدعی شوند کرونا تنها عامل
بازدارنده و مانع توسعه اقتصادی است چراکه بارها
فعاالن اقتصادی ،کارشناسان و صاحبنظران بر دست
و پاگیری قوانین حاکم بر بخش تولید انتقاد داشته و
دارند و همواره به افزایش وخامت آن هشدار دادهاند.
مقیمی یادآور شد :حاال درنظر بگیرید صنعت
کشور با همین شرایط در حرکت است و هیچ تغییری

در سازوکار دولت و سیاستهای بینالمللی حاصل
نشده است ،از این رو بهتر است سیاست گذاران
اقتصادی کشور به تغییر این شرایط اهتمام ورزند؛
این شروعی برای همان توسعه در بنگاههای اقتصادی
است که تاکنون فقط حرف آن مطرح بوده و اجرای آن
به تعویق افتاده است .این فعال اقتصادی ادامه داد:
بخش مولد اقتصاد کشور به سیاستگذارانی احتیاج
دارد که توان اجرایی باالیی داشته باشند نه اینکه تنها
نظارهگران خوبی باشند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در پایان با تأکید
بر اینکه تا زمانی که برای بهبود شرایط تولید ،برنامهها
و توصیههای بخش خصوصی اجرایی نشود ،وضعیت
به همین منوال باقی خواهد ماند ،گفت :تکرار مرثیه
خوانی برای تولید نمیتواند راهگشای برون رفت از
بن بستهای اقتصادی باشد پس بهتر است این
بار دولتمردان برای تحقق توسعه اقتصادی در این
فرصت زمان باقی مانده ،حداقلهای حمایت از تولید
را دریغ نکند.
مقیمی در پایان ضمن انتقاد از ادامه وضعیت
رکود در واحدهای تولیدی گفت :بدون هیچ تغییری
در گفتمان بینالمللی و اصالح دیدگاه مردان دولت
نسبت به وضعیت تولید ،بنگاههای اقتصادی از روند
نزولی تولیدی خود خارج نخواهد شد؛ بخش مولد
اقتصاد کشور نیاز به سیاستگذارانی دارد که توان
اجرایی باالیی داشته باشند نه اینکه تنها نظارهگران
خوبی باشند.

همواره بانک مهر ایران را به همه توصیه کردهام
در سالروز تأسیس بانک مهر ایران مدیر شعب استان قزوین
با حضور در دفتر امام جمعه قزوین ضمن تقدیر و تشکر از
حمایتهای همه جانبه ایشان گزارشی از عملکرد این بانک در
استان ارائه كرد.
حسن میرزاعبدالهیها در سالروز تأسیس این بانک با ارائه
گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در استان قزوین ،رسالت
این بانک را دستگیری از اقشار نیازمند و حرکت در مسیر رفع
محرومیتهابرشمرد.
مدیر شعب استان قزوین بانک مهر ایران با بیان اینکه به برکت
قرضالحسنه و حمایتهای خیرین توانسته در شرایط اقتصادی
خاص حاکم بر جامعه بیش از  ۱۰میلیون نفر را به عنوان مشتری
جذب نموده و همه منابع قرضالحسنه جمعآوری شده را در قالب
طرحهای مختلف تسهیالتی به متقاضیان و نیازمندان ارائه كند.

وی ضمن تشریح طرح همیاران مهر و طرح رویش مهر از این
دو طرح به عنوان نوآوریهای نظام بانکداری اسالمی در این بانک
یاد کرد.
نماینده ولی فقیه استان قزوین در این دیدار ضمن تشکر از
خدمات ارزنده این بانک اظهار کرد :خدای متعال کسانی كه
از دین ابراهیمی رویگردان هستند را سفیه نامیده و در سوره
نساء آیه  ۶تأكید كرده اموال خود را به سفیهان نسپارید .بر این
اساس به ترویج رفتار مبتنی بر نگهداشت پول در جایی كه به
نفع محرومان است پرداخته و همواره بانك مهر ایران را به همه
توصیه كردهام.
آیتالله عبدالکریم عابدینی به اهمیت قرضالحسنه در نظام
دینی اشاره کرد و افزود :خداوند فرموده اگر قرضالحسنه دادید،
مال شما افزایش مییابد و این معاملهای است که با خداوند انجام

میدهید.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین اضافه کرد :دین تأکید
کرده که ربا حرام است و رباخواران نیز جزو سفیهان محسوب
میشوند؛ این مسائل دینی پشتوانههای حركت شما در امور
بانكی و اقتصادی است و بحمدالله شما در این مقوله خوب عمل
كردهاید .همواره تالش كنید تا ذرهای ربا در كارتان نباشد و اگر
این مهم را با جدیت نهادینه كنیم ،بخشی از پازل اقتصاد اسالمی
شكل میگیرد.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه پول حاصل از ربا نزد خدا
جایگاهی ندارد ،اظهار کرد :بنای خدا بر این است که ربا را نابود
کند و این مهم یقینا ًتحقق مییابد و این بسترسازیها در راستای
رسالت كاری شماست.

برات کریمی ،مدیرعامل بانک دی طی سفر
به استان اصفهان با همراهی رحیم طاهری
عضو هیئت مدیره ،مجتبی دهاقین ،رییس
اداره امور شعب  2و مهرآفرین امینی اقدم،
رییس اداره عملیات ارزی بانک دی به منظور
توسعه همکاریهای مشترک با مدیران شرکت
فوالد مبارکه ،شرکت ذوب آهن ،قالی سلیمان،
شهردار و اعضای شورای شهر و رییس اتاق
بازرگانی صنایع و معادن این استان دیدار و
گفت و گو کرد.
کریمی در جریان این دیدارها با اشاره به
نقش بانکها در حمایت از تولید ملی در
سال «جهش تولید» گفت :یکی از مهمترین
اولویتهای بانک دی در سالهای اخیر
حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تالش برای
کمک به رونق اقتصادی کشور بوده است و در
سال جاری نیز حمایت از واحدهای تولیدی و
صاحبان برندهای مطرح کشور در حوزه های
مختلف و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از
شیوع ویروس کرونا هم از مهم ترین اقدامات
بانک دی در سال جهش تولید بوده است.
مدیرعامل بانک دی در این دیدارها با اشاره
به وضعیت مطلوب بانک دی در نظام بانکی
گفت :علیرغم رکود اقتصادی ناشی از شیوع
کرونا ،بانک دی موفق شد با همدلی و انسجام
و تالش بی وقفه و خستگی ناپذیر هیئت مدیره
و همکاران ،برنامههای بانک برای کاهش زیان
انباشته،کاهش قیمت تمام شده پول ،افزایش
جذب منابع و کاهش کسری نقدینگی در کنار
وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته و
افزایش بهره وری شعب را محقق سازد و
بی شک آینده درخشانی دارد که با حضور
مشتریان بزرگ ،این روند شتاب بیشتری
خواهد یافت.
وی به ظرفیتهای مناسب این بانک برای
حمایت از تولید اشاره کرد و با بیان این که تا
کنون طرحهای تسهیالتی متنوعی برای کمک
به رونق اقتصادی و جهش تولید در بانک دی
طراحی شده است ،افزود :خوشحالیم که می
توانیم در تحقق شعار سال نقشی موثر داشته
باشیم ،چرا که راه حل چالشهای اقتصادی
کشور ،تمرکز بر هدایت منابع به سمت تولید و
در نتیجه ایجاد اشتغال است.
کریمی همچنین به ظرفیتهای این بانک
در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت :بانک دی در
ارائه خدمات ارزی و ریالی به مشتریان خود به
ویژه بنگاه های اقتصادی بزرگ و توانمند هیچ
محدودیتی ندارد و از حداکثر توان در این زمینه
بهره خواهد گرفت.
گفتنی است ،پیاده سازی برنامه جذب
گسترده مشتریان شرکت فوالد مبارکه در
راستای افزایش سهم اعتبارات اسنادی ریالی
بانک و رایزنی برای انعقاد تفاهم نامه ارزی
دوجانبه ،گسترش عملیات ارزی و اعطای
تسهیالت و تعهدات به شرکت ذوب آهن و
قالی سلیمان و پرداخت تسهیالت و نیز فراهم
آوردن زمینه جذب شرکت های زیرمجموعه
شهرداری استان اصفهان از جمله موضوعات
مطرح شده در این دیدارها بود.
همچنین در دیدار مدیران بانک دی با رییس
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن استان اصفهان
نیز توافق شد که   تولیدگنندگان و شرکت های
برتر استان برای ارائه خدمات بانکی به بانک
دی معرفی شوند.

مدیر عامل فوالد مباركه:

آماده ساخت مجموعه ورزشی المپیک نقش جهان ظرف مدت  ۵سال هستیم
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه که در آیین رونمایی از سردیس سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان حضور یافته بود
از اعالم آمادگی این شرکت برای ساخت مجموعه ورزشی المپیک نقش جهان
ظرف مدت  ۵سال خبر داد.
حمیدرضا عظیمیان افزود :امروز از سردیس شخصیتی رونمایی میکنیم که
حفظ استقالل و امنیت کشور برایش مهم بود و در همین راستا ما باید جایگاه
کشور را بر اساس اهداف و آرمانهای این شهید باال ببریم.
پروژههای ورزشی زیادی در نقاط مختلف کشور اجرا شده است اما هنوز
نتوانستهایم مجموعه ورزشگاه المپیکی را ارائه کنیم تا بتوانیم مفیدتر ظاهر
شویم .ما بارها طی سالیان گذشته اعالم کردهایم اگر تمام مساحت ۳۰۰
هکتاری اطراف ورزشگاه در اختیار ما قرار بگیرد مجموعه ورزشی المپیک را
خواهیم ساخت بطوری که قابل برگزاری بازیهای ملی در همه رشتههای
ورزشی و حتی قابلیت برگزاری بازیهای آسیایی باشد .امیدوارم این خواسته
هم از طرف مسئوالن قبول شود.
وی با اشاره به تقبل همه هزینههای ساخت این مجموعه تصریح کرد:
کشور و نظام اسالمی بعد از انقالب نتوانسته مجموعه ورزشگاه المپیکی به
جامعه ارائه کند که امیدواریم با ساخت آن بدست فوالد مبارکه این نقیصه در

کشور برطرف شود .عظیمیان همچنین در این آئین گفت :سالگرد افتتاح فوالد
مبارکه را تبریک میگویم ،شرکتهای زیادی زیر نظر شرکت فوالد مبارکه کار
میکنند .این شرکت از جایگاه مهمی برخوردار است و یک بنگاه اقتصادی و
فرهنگی است که به وظایف خود واقف است.
وی با بیان این مسئله که تختال جدیدی در فوالد مبارکه تولید شد که
این اتفاق نتیجه تالش زیاد همه همکاران بوده ادامه داد :تختال جدیدی در
فوالد مبارکه تولید شد که این اتفاق نتیجه تالش زیاد همه همکاران بوده و با
تجهیزات داخلی صورت گرفت.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت :در دنیا تعداد محدودی از
کشورها امکان تولید آن را دارند و این محصول تولیدی برای صنایع نفت و گاز
بسیار مهم است.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به این مسئله که شرکت
ما خوشبختانه در سالیان گذشته در بخش مسئولیتهای اجتماعی بسیار
هوشیارانه عمل کرده خاطر نشان کرد :شرکت ما خوشبختانه در سالیان
گذشته در بخش مسئولیتهای اجتماعی بسیار هوشیارانه عمل کرده و اکنون
شاهد عملکرد خوب آن هستیم .در دو سال گذشته اعالم کردیم ،نقصی در
بخش ورزشی داریم نبود ورزشگاه المپیکی است.

ش جهان انتظار  ۳۰ساله مردم اصفهان بود
ورزشگاه نق 
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان نیز در این مراسم گفت :امروز
بزرگترین ورزشگاه مسقف پس از انقالب ساخته و به بهرهبرداری رسیده است
که این حرکت در راستای مسئولیتهای اجتماعی فوالد مبارکه است.
محمدرضا ساکت با بیان این مسئله که انتظار مردم برای ورزشگاه نقش
جهان ،انتظاری  ۳۰ساله بود ،خاطر نشان کرد :انتظار مردم برای ورزشگاه
نقش جهان ،انتظاری  ۳۰ساله بود که با پیگیری مدیران شرکت فوالد مبارکه
امروز بزرگترین ورزشگاه مسقف پس از انقالب ساخته و به بهرهبرداری رسیده
است که این حرکت در راستای مسئولیتهای اجتماعی فوالد مبارکه است.
وی ادامه داد :تبلور عظمت و بزرگی فوالد مبارکه در حوزه مسئولیتهای
اجتماعی فرهنگی ،بهداشتی ،ارزشهای دفاع مقدس و  ....دیده ایم و
امروز در عرصه ورزش میبینیم .مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص
آیین رونمایی از سردیس سردار سلیمانی تصریح کرد :باشگاه فوالد مبارکه
سپاهان سردیس قهرمان ملی کشور را که الگو همه قهرمانان ورزشی ،سیاسی،
فرهنگی ،اجتماعی و هستهای ما است ،در این ورزشگاه به یادگار خواهد
گذاشت تا این فرد بزرگ الگویی برای ورزشکاران باشد.
ساکت گفت :از همه مسئوالن کشور و استان تشکر میکنم و امیدوارم

بیشتر شاهد اجرای چنین برنامههایی باشیم .مدال افتخار صنعتی و رشد
فوالد مبارکه به عنوان نماد و سپاس به کارگران این شرکت تقدیم خواهد شد.
در پایان این مراسم که با حضور جمعی از مسئوالن استانی و نمایندگان
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد از سردیس سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی رونمایی و مدال سپاس باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بمناسبت
سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه به  ۴نفر از کارگران شرکت فوالد مبارکه و
سپس مدیر عامل این شرکت اهدا شد.

