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آتیه فوالد نقش جهان؛ پشتوانه ای 
برای سهامداران این شركت

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در بازدید از 
هلدینگ آتیه  فوالد نقش جهان گفت: از آنجا که همه 
سهام داران حقیقی هلدینگ آتیه  فوالد نقش جهان 
از کارکنان بازنشسته و شاغل فوالد مبارکه هستند، 
حمایت شرکت فوالد مبارکه از هلدینگ آتیه  فوالد 
نقش جهان صرفا در جهت منافع اقتصادی نیست، 
بلکه در راستای رفاه حال ســهام داران و کمک به 

تأمین معیشت آنان است.
مهندس عظیمیان در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه از ابتدای مدیریت بر شرکت فوالد 
مبارکه بر توجه به معیشت کارکنان، امنیت و ایمنی 
در کار تأکید کرده ایم، تصریح کرد: ایجاد آرامش در 
دوران بازنشستگی در شرکت آتیه فوالد نقش جهان 
یک رسالت مهم برای این شرکت است و هر اقدامی 
برای بازنشسته ها قطعا بازخورد مثبتی برای شرکت 
در بر خواهد داشــت. وی با تقدیر از وجدان عمومی 
کارکنان شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: چنانچه 
برای نیروی کار مشخص شود که مدیریت در راستای 
منافع آن ها اقدام می کند، بــا انگیزه مضاعف کار و 

تالش خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه 
حاشیۀ سود باال در بورس ممکن است فریبنده باشد 
اظهار داشت: تالطم ها و رونق بازار سرمایه می تواند 
به طور کاذب در افزایش حاشیه سود مؤثر باشد، ولی 
باید مراقب بود و با تعریف یک حاشیه سود مطمئن 
و منطقی افزایش سرمایه ســهام داران را تضمین 
کرد. مدیرعامل هلدینگ آتیه  فوالد نقش جهان نیز 
در این دیدار گفت: شــرکت آتیه  فوالد نقش جهان 
همواره همراه و تابع دستورالعمل های شرکت فوالد 
مبارکه بوده است. حســین کفعمی ضمن تقدیر و 
تشکر از حضور مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
در این شرکت، اظهار داشــت: هلدینگ آتیه  فوالد 
نقش جهان با کادر مجرب و 12 شرکت توزیع ورق 
فوالدی در کشور، به ویژه در استان های کم برخوردار، 
مشغول فعالیت اســت. وی افزود: در ابعاد مختلف، 
نظارت بر عملکرد کارکنان این هلدینگ مطابق با 

استراتژی شرکت فوالد مبارکه است.
    

دستیابی به باالترین میزان تولید 
فوالد خام در تاریخ فوالد مباركه

بلند همتان فوالد مبارکه در 11 ماهه سال 99 
موفق شدند با تولید 6 میلیون و 341 هزار تن فوالد 
خام به رشد 9.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

98)5 میلیون و 784 هزار تن( دست یابند.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه ضمن 
اعالم خبر این دستاورد غرورآفرین گفت: ثبت این 
رکورد در حالی به دســت آمد که باالترین رکورد 
تولید فــوالد مبارکه در ســال 1396 )6 میلیون و 
451 هزار تن( ثبت شده بود و این رکورد از ابتدای 
سال 99 تا تاریخ 12 اسفندماه، با تولید )6 میلیون و 
609 هزار تن( پس از گذشت سه سال با وجود همه 
محدودیت ها شکسته شد. عباس اکبری محمدی 
تصریح کرد: پیش بینی می شود در سایه الطاف الهی 
و با اتکا به اراده و تخصص مدیریت و کارکنان شرکت 
تا پایان سال جاری این افزایش تولید به بیش از نیم 

میلیون تن از هدف تعیین شده افزایش یابد.
در پی کسب این موفقیت، غالمرضا سلیمی مدیر 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه 
از عوامل ذیل به عنــوان مهم ترین اقدامات اثرگذار 
در کســب این رکورد ارزشــمند یاد کرد: حمایت 
همه جانبه مدیرعامل شرکت از اهداف تعریف شده 
و ایجاد انگیزه بین همکاران؛ همدلی و صرف فعل 
خواستن در تمام رده های ناحیه؛ مدیریت به موقع و 
مؤثر انواع متالیک شارژ کوره ها و به حداقل رساندن 
توقفات ناشی از کمبود مواد اولیه؛ کاهش هوشمندانه 
زمان تعمیرات؛ هماهنگی و تعامل مناســب بین 
واحدهای مختلف تولید در ناحیه؛ استفاده مؤثر از 
واحدهای پشتیبانی کننده؛ انجام پروژه های بهبود 

متعدد؛ استفاده مؤثر از توان پیمانکاران ناحیه.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه در خاتمه، ضمن 
قدردانی از تالش همه جانبه کارکنان شرکت کسب 
این دستاورد را به مدیریت، کارکنان، تمامی ذی نفعان 

و تأمین کنندگان فوالد مبارکه تبریک گفت.

اخبار فوالد

 شماره   754 /    چهارشنبه20 اسفند   1399  /   26  رجب 1442  / 10 مارس   2021

مدیر روابــط عمومی شــرکت 
فوالد مبارکه در دیــدار با تعدادی از 
نمایندگان رسانه های تخصصی در 
تهران گفت: تک تک رسانه ها، مشاوره 
رسانه ای گروه فوالدمبارکه هستند و 
هر نظر و دیدگاه ایشان می تواند گروه 
فوالد مبارکه را یک قدم به پیش ببرد.

هــادی نباتی نژاد افــزود: در این 
جلســات، هم فکری و هم اندیشی 
قوت می گیرد و مــا وظیفه خود می 
دانیم با اصحاب رســانه که ســوابق 
قابــل مالحظــه ای از فعالیت حرفه 
ای را در کارنامــه خود دارند، اینگونه 
جلسات هم اندیشــی را برگزار کنیم 
تا اگر اخاللی در سیســتم رسانه ای 
فوالد مبارکه وجود دارد شنونده آن 
باشیم. به یقین جلسات هم اندیشی 
به صورت فصلی برپا خواهد شد تا از 

نظرات یکدیگر بهره مند شویم.
وی افزود: اعتقادم بر این است که 
یکی از بازوهای اصلی روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه رسانه ها هستند 
و باید از مجاری رسانه ها برای ظهور و 
بروز بیشتر فعالیت های شرکت فوالد 

مبارکه استفاده کنیم.
نباتی نــژاد در ادامــه گفت: نگاه 
بر این است بخشــی از موضوعات را 
تغییر و بهبود مستمر داده و فضاهای 
جدید را به روابط عمومی فوالد مبارکه 
اضافه کنیم از این رو در بخش روابط 
بین الملل اقدامات جدیدی تعریف 

کرده ایم.
وی تاکید کرد: اتفاقات خوبی در 
انتظار شــرکت فوالد مبارکه است و 
تالش بر این است که با کمک رسانه ها 
بتوانیم اطالع رسانی این اتفاق ها را به 

خوبی ر قم بزنیم.
نباتی نژاد افــزود: روابط عمومی 
فوالد مبارکه در کنار رســانه ها قرار 
دارد و در تالش اســت تا پروژه های 
رســانه ای جدید را با کمک رسانه ها 

انجام دهد.
وی با اشــاره به اینکــه پذیرنده 
مطالب با نگاه نقدکننده است افزود: 
برخی اخبــار که نــگاه نقادانه دارند 
و مشــکالت و چالش ها را بررســی 
می کنند را پذیرا هســتیم، اما برخی 
از مطالب نگاه تخریبی دارند. در واقع 
باید نقد سالم صورت گیرد و صداقت 

در نوشتار وجود داشته باشد.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با 
بیان این مطالب گفت: با وجود تحریم 
ها شرایط فعلی شرکت فوالد مبارکه 
ویژه اســت و  در وضعیت اقتصادی 
فعلی کشور به امید نیاز دارد و ما باید 
در این شرایط اقدام های امیدآفرین 
انجام دهیم و رســانه ها نیز به خوبی 
فعالیت های رو بــه جلوی بنگاه های 

اقتصادی موفق را نشر دهند.
وی با اشاره به اینکه به وجود آمدن 
برخی اشکالت طبیعی است و نباید 
افکار عمومی را با محتواهای جهت دار 
مشوش کرد افزود: یکی از اتفاقات مهم 
که شرکت فوالد مبارکه به آن پرداخته 

عمل به مسئولیت های اجتماعی در 
بخش های مختلــف از کرونا گرفته 
تا آبادانی راه های روســتایی و... بوده 
است. حال اگر این دست از اقدامات 
نیز مورد نقــد قرار بگیــرد به طبع 
مدیران شــرکت، برای انجــام این 
قبیل امور عام المنفعه با مشکل روبرو 

خواهند شد.
نباتی نژاد ادامه داد: ما می خواهیم 
با نظرات رسانه های تخصصی به یک 

چارچوب مناسب رسانه ای برسیم.
به گفته وی، هر کدام از رسانه ها، 
مشــاوره رســانه ای مجموعه فوالد 
مبارکه هســتند و هر یک از نظرات و 
دیدگاه ها می توانــد مجموعه را یک 

قدم به پیش ببرد.
نباتی نژاد تصریح کرد: هر رسانه 
می تواند با ســبک خود ســوژه های 
مختلــف را پیگیری کــرده و برای 
مجموعه فوالد مبارکه تولید محتوا 

انجام دهد.
به گفته نباتی نژاد، ارتباط گیری 
مناســب با مدیران فوالد مبارکه از 
خواسته های رســانه هاست که باید 
ساختاری برای آن شکل بگیرد زیرا در 
نهایت منجر به تولید محتوای بیشتر 
می شود. همچنین در فضای خبری 
نیز تصمیم بر این است که از پوشش 
محوری به سمت تولید محوری برویم 
و از رســانه ها نیز در این زمینه کمک 
خواهیم گرفت. به این شــکل که به 
رسانه ها سوژه داده می شود تا تولید 

محتوا روی آن انجام گیرد.
به گفتــه مدیر روابــط عمومی 
شرکت فوالدمبارکه، بازوهای اصلی 
روابط عمومی این شــرکت رسانه ها 
هستند و باید ارتباط ما با آنها نزدیک 

باشد.
فوالد مباركه عالوه بر صنعت 
باید قطب جبهه رسانه نیز باشد

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
در نشستی دوستانه با اصحاب رسانه 
شهرســتان مبارکه گفــت: هدف 
مجموعه روابط عمومی فوالد مبارکه 
از برگزاری این نشســت، همفکری 
رســانه ای بیشــتر و ایجاد ذهنیت 
شــفاف در خصوص فعالیتهای این 

بخش از فوالد مبارکه بوده است.
نباتی نــژاد خاطرنشــان کــرد: 
بخش روابط عمومی باید رویکردی 
تخصصی و حرفه ای داشــته باشد، 
زیرا فقط ایــن روش می تواند بیانگر 
فعالیت های دستگاه مربوطه باشد. 
اکنون در مجموعه فــوالد مبارکه 
به دنبــال فعالیت هــای تخصصی 
و حرفه ای رســانه و اطالع رســانی 
هســتیم و موضع حزبی و سیاسی 

نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه مقرر شده در 
هر فصل یک نشست با اصحاب رسانه 
برگزار شود، گفت: نگاه بنده یک نگاه 
ارتباطی اســت و در خصوص مسائل 
چالشی نیز عالقه مندم تا در صورت 

وجود مشکل به رفع آن ها بپردازم.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
با اشاره به سیاســت های این بخش 
از فوالد مبارکه گفت: سیاست ما در 
روابط عمومی فوالد مبارکه تعامل با 
رسانه هاست و در این تعامل، همواره 

نگاه رسانه ای وجود دارد.
نباتی نژاد با اشــاره به اینکه همه 
مدیران قبلی در حوزه روابط عمومی 
فــوالد مبارکه معدل بــاالی خوبی 
داشــته اند، افزود: اگر بــرای تمامی 
اقدامات مدیــران در حــوزه روابط 
عمومی یک عدد در نظــر بگیریم و 
در آخر بر اســاس معدل کاری آن ها، 
روند فعالیتشان را قضاوت کنیم؛ به 
نظر بنده مدیران قبلی فعال در پست 
مدیریت روابط عمومی فوالد مبارکه 
از معدل باالیی برخوردار بوده اند؛ اما 
جایگاه فوالد مبارکــه همچنان نیاز 
به تالش بیشــتری دارد، زیرا زمانی 
که فوالد مبارکه قطب صنعت فوالد 
است، باید قطب جبهه رسانه نیز باشد.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
تصریح کرد: از زمانی که به مجموعه 
فوالد مبارکه آمده ام، ساختار رسانه ای 
را بررسی کرده و تغییراتی نیز در این 
بخش در جهت بهبــود عملکرد آن 
انجام داده ام. برای مثــال، خبرنامه 
فوالد با طراحی و ساختار و محتوای 
جدید آماده شده است. پایگاه خبری 
فوالد مبارکه نیز تقویت خواهد شد 
و زیرســاخت برای ارتباط با رسانه ها 

بهبود خواهد یافت.
وی با اشاره به دسته بندی رسانه ها 
و تغییر در تمامی فضای روابط عمومی 
فــوالد مبارکه گفت: نــوع ارتباط با 
رسانه ها و دســته بندی آن ها انجام 
شده است. در دو هفته اخیر، جلساتی 
با برخی رســانه ها برگزار شده و این 
تغییر رویه ادامه دارد تا در تراز فضای 
رسانه ای و روابط عمومی قرار بگیریم 

و نتیجه آن را در آینده خواهیم دید.
نباتی نژاد افــزود: البته با توجه به 
گســترش فضای مجازی در کشور، 
رسانه ها بنا به نوع بارگذاری اخبار و  
روند تولید محتــوای خود از یکدیگر 
پیشی می گیرند و دیگر بحث استان 
اصفهان با دیگر رسانه های سراسری 

کشور مطرح نیست.
وی با بیان اینکه مجموعه روابط 
عمومی در تالش اســت بــا کمک 
رسانه ها مشــکالت را برطرف کند 
افزود: نام شهرستان مبارکه با فوالد 
مبارکه گره خورده است. در دو سال 
اخیر نیز نگاه مدیرعامل فوالد مبارکه 
به مسئولیت های اجتماعی متفاوت 
بوده و بــه همان اندازه کــه به دنبال 
پیاده ســازی طرح تحول دیجیتال، 
تولید محصوالت جدید و اجرای پروژه 
نورد گرم  شــماره 2 بــوده، در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی نیز اقدامات 

بسیاری انجام داده است.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
ادامه داد: روابط عمومی این شرکت 
زبان دوطرفه مجموعه بوده و ضمن 

انتقــال صحبت هــای مدیــران به 
رسانه ها، صحبت ها و نظرات رسانه ها 

را به مدیران منتقل می کند.
نباتی نــژاد گفت: فــوالد مبارکه 
به عنــوان یک برنــد اقتصــادی از 
رسانه ها حمایت خواهد کرد و قطعا 
در این همکاری دستاوردهای بسیار 
خوب فوالد مبارکــه در عرصه های 
مختلف نیز به نحو مناسب به جامعه 

اطالع رسانی خواهد شد.
 توجه به اقتصاد رسـانه ها 

اقدامی برای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی

مدیر روابــط عمومی شــرکت 
فوالد مبارکه در جمــع نمایندگان 
خبرگزاری هــا در اســتان اصفهان، 
حمایت و توجه به اقتصاد رسانه های 
کشور توسط شــرکت فوالد مبارکه 
را اقدامــی در راســتای عمــل به 

مسئولیت های اجتماعی دانست.
نباتی نــژاد در این دیــدار گفت: 
ماهیــت ایــن جلســه هم افزایی و 
همفکری با رسانه هاســت. ازجمله 
اقدامــات اولویت دار مــن برقراری 
ارتباط مؤثر و پویا با رسانه های جمعی 
اســت، زیرا باور دارم یکی از بازوهای 
اصلی فوالد مبارکه، رسانه ها هستند. 
هم افزایی به این معنا نیست که نقد 
فوالد مبارکه از سوی رسانه ها مطرح 
نشود، بلکه تعامل هدفمند و بیشتر 
بین شرکت فوالد مبارکه با رسانه ها 

مدنظر است.
بــه گفتــۀ وی، اســتفاده از 
ظرفیت های موجود در شرکت فوالد 
مبارکه تنها در زمینــۀ تولید فوالد 
نیست، زیرا در کنار بحث تولید، این 
شرکت به انجام مسئولیت اجتماعی 
نیز تعهد دارد و در شرایط اقتصادی 
فعلی کشــور به بخش های رسانه ای 
نیز کمک کرده است. البته اشکاالتی 
در برخی فرایندها وجــود دارد که با 

پیگیری های مضاعف رفع می شود.
هــادی نباتی نژاد مدیــر روابط 
عمومی شــرکت فوالد مبارکه ادامه 
داد: به صراحت می گویم کار حرفه ای 
روابط عمومی و رسانه ای در دستور 
کار روابط عمومی فوالد مبارکه قرار 
دارد و از ورود بــه حاشــیه ها پرهیز 

خواهیم کرد.
نباتی نژاد افزود: ممکن است نگاه 
به شــرکت فوالد مبارکه با نگاه مالی 
همراه باشد، اما باید اذعان کنم فضای 
رســانه ای موجود بین شرکت فوالد 
مبارکه و رســانه ها براساس تعامل 
برد-برد اســت؛ هم شــرکت فوالد 
مبارکه به اقتصاد رســانه ها و دیگر 
انواع حمایت و توســعۀ آن ها توجه 
دارد و هم از ظرفیت های رســانه ها 
بهره می برد. روابط عمومی شــرکت 
فوالد مبارکه با تعریف کار ویژه های 
مختلف در کنار رسانه ها خواهد بود 
و از آن ها برای اطالع رســانی اخبار و 
تولید محتوای مرتبــط هدفمندتر 
اســتفاده خواهد کرد. باور داریم که 

در فضای رســانه ای و حوزۀ حرفه ای 
روابط عمومی اقدام های خوبی رقم 

خواهد خورد.
نباتی نــژاد بــا بیــان اینکه در 
یک ماه اخیر تغییراتــی در فرایند 
تولید محتواها انجام گرفته اســت 
ادامــه داد: باید فضــای ارتباطی ما 
با رســانه ها افزایش یایــد؛ در این 
زمینــه اقداماتی برای دسترســی 
آســان به مدیران شــرکت و تولید 
محتوا انجام خواهد شد. مدیر روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
برنامه ریزی هــای جدیدی در ادارۀ 
رســانه ها و فضای مجــازی فوالد 
مبارکه انجام شــده تا رســانه های 
فرهنگــی اجتماعــی و مذهبی نیز 
در کنار انجام فعالیت های شــرکت 
بیش ازپیش حضور داشته باشند. در 
واقع شرکت فوالد مبارکه همان طور 
که در عرصه صنعت و اقتصاد به پیش 
می رود، صنعت فرهنگی را نیز پیش 
می برد و مشارکت های بسیاری در 

این بخش دارد.
 اطالع رسانی دست آوردهای 

 باید از مدل پوشش محور 
به تولید محور تبدیل شود

هادی نباتــی نژاد مدیــر روابط 
عمومــی شــرکت فــوالد مبارکه 
در نشســتی بــا مدیران مســئول 
روزنامه های استان اصفهان با اشاره 
به رویکــرد روابط عمومی شــرکت 
فوالد مبارکه نسبت به رسانه ها اظهار 
کرد: رســانه ها به عنوان یاور و همراه 
بنگاه های اقتصادی در همه سطوح در 
کنار ما هستند و همسویی نگاه بنده با 
نظرات رسانه ها و حرکت از »پوشش 
محوری« در اخبار به ســوی »تولید 
محــوری« را به فال نیــک میگیرم. 
ما باید از پتانســیل تمام رســانه ها 
استفاده کنیم و در این راه به یقین در 
رویکرد خود، ارتباطات گستردهای با 

خبرنگارها و رسانه ها داریم.
وی با اشــاره به گســترش دامنۀ 
رســانه ها نسبت به گذشــته گفت: 
در حال حاضــر تعریف از رســانه با 
گذشته بســیار متفاوت شده است. 
ادبیات رسانه ها با گذشته فرق دارد و 
شرایط به گونه ای شده که هر شخص 
در قالب شهروند-خبرنگار می تواند 
فعالیت رسانه ای داشته باشد. اگرچه 
طبقه بندی و قدمت یک رســانه در 
جایگاه خود اهمیت دارد، اما هر کسی 
که به روز باشــد و قلم خوبی داشته 
باشــد، از فاکتورهای رســانه ای نیز 

برخوردار است. 

رســانه های باهوش و پرسرعت 
گوی سبقت را از دیگران خواهند ربود. 
خالقیت و استفاده از شکل و فرم های 
جدید در تولیدات رسانه ای می تواند 
هم تمایز را برای رســانه ها به ارمغان 
آورد و هم از این رهاورد، فوالد مبارکه 
یک فضای تازه رسانه ای را تجربه کند. 
در حقیقت امروز در فــوالد مبارکه، 
حرکت بــر مبنای تخصــص، کار و 
تالش برنامه ریزی شده و همفکری و 

هم افزایی ثمره این تالش است.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
با بیان نگاه خاص رســانه ها به فوالد 
مبارکه گفت: فوالد مبارکه یک برند 
تجاری اقتصادی بسیار معتبر است 
که بر اساس مسئولیت های اجتماعی 
خود، به اقشار گوناگون توجه می کند. 

رسانه ها نیز به عنوان همراه همیشگی 
این بخش اقتصادی باید موردتوجه 

قرار گیرند.
نباتی نژاد با بیان اینکه نگاه روابط 
عمومی فوالد مبارکه، انجام فعالیت 
حرفه ای خبری اســت، اظهار کرد: 
با تغییر تکنیکی کــه در حوزۀ روابط 
عمومی فوالد مبارکه صورت گرفته، 
انتظار داریم شــاهد حضــور بهتر و 

بیشتر رسانه ها باشیم.
نباتی نژاد بــا تأکید بــر تعامل 
شــرکت فوالد مبارکه با رســانه ها 
گفت: در این میان قطعا رسانه های 
اصفهان و شهرستان مبارکه جایگاه 
ویــژه ای دارنــد. هدف مــا حفظ 
آبروی افراد و صنعت فوالد کشــور 
اســت و نگاهمان بر این است که بر 
مبنای تخصــص و کار پیش برویم، 
ازاین رو تمهیداتی اندیشــیده شده 
تا دسترسی خبرنگاران و رسانه ها به 
مدیران شرکت جهت تولید محتوای 

تخصصی نیز تسهیل گردد.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
در ادامــــه گفت: گاهی سیاست های 
ســازمانی باعث می گردد مسیری 
متفاوت طی شــود ولی یقین داریم 
با تعامالت و سیاســت گذاری جدید 
روندهای جاری نیز بهبود می یابد و 
به منظور آغاز راهی جدید و حمایت 
ساختاری از رسانه ها، آمادگی فوالد 
مبارکه را جهت آموزش خبرنگاران 
تخصصی حوزۀ صنعت در رسانه های 

اصفهان اعالم می داریم.
نباتی نژاد ضمن تشــکر از حضور 
مدیران مسئول روزنامه های اصفهان 
در این نشست صمیمانه، اظهار کرد: 
ما به یاری رسانه ها برای تبدیل فوالد 
مبارکه به قطب رسانه ای کشور نیاز 
داریم. تاکنون نگاه مدیــران روابط 
عمومی به فــوالد مبارکــه نگاهی 
درون سازمانی بوده، حال آنکه اکنون 
نگاه برون ســازمانی به این شــرکت 

فوالدی شکل گرفته است.
وی با اشــاره به اقدامــات فوالد 
مبارکــه در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی اظهار کــرد: نادیده گرفته 
شــدن اقدامات فــوالد مبارکه در 
تجهیز بیمارســتان ها یــا خدمات 
دیگر این مجموعه بــزرگ صنعتی 
و در عــــــوض پرداخــــــتن به 
برخی مشکـــــالت ناراحت کننده 
است. به راســتی کدام یک از مراکز 
معتبــر در ایــن شــرایط اقتصادی 
 چنیــن اقداماتــی را در این حجم 

انجام داده اند؟

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
همچنین خطاب به مدیران روزنامه ها 
خاطرنشان کرد: همان طور که در اداره 
یک خانواده چندین نفره ممکن است 
با مشکالتی روبه رو باشیم، مدیریت 
مجموعه بســیار بزرگی مانند فوالد 
مبارکه اقتضائات و مسائل خاص خود 
را دارد و اگر منصفانه برخورد شــود، 
باید اذعان کنیم که طبیعی است در 
حجم بزرگــی از کار و فعالیتی که در 
حال انجام است، گاهی ایراد و نقصانی 
وجود داشته باشــد. با وجود این، از 
رســانه ها انتظار نداریم مشکالت را 
منعکس نکنند، بلکــه انتظار داریم 
واقع گرایانــه و بر مبنــای عدالت با 
خدمات و دستاوردها و برکات فوالد 

مبارکه برخورد کنند.

مدیر روابط عمومی فوالد مباركه در دیدار با اصحاب رسانه:

اصحاب رسانه، مشاور رسانه ای فوالد مبارکه هستند


