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در اولیــن همایــش »تجلیل از 
برترین های بورس کاال« شرکت فوالد 
مبارکه، با کسب رتبه اول ازنظر حجم و 
ارزش عرضه محصوالت در بورس کاال 
طی سال ۱۴۰۰، تندیس شرکت برتر 
ازلحاظ ارزش در بورس کاال را دریافت 

کرد و مورد تقدیر قرار گرفت.
خاندوزی وزیر امــور اقتصادی و 
دارایــی، تندیــس »شــرکت برتر 
ازلحاظ ارزش در بــورس کاال« را به 
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد 
مبارکه اهدا کرد. ثبت باالترین فروش 
اعتباری به منظور حمایت از صنایع 
پایین دست به خصوص خودروسازان 
و تولیدکننــدگان لوازم خانگــی و 
همچنین حضور به عنوان بزرگ ترین 
عرضه کننده تلفیقی به منظور تأمین 
نیاز بازار داخــل از محل واردات ورق، 

ازجمله دالیل این انتخاب اعالم شد.
طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه، در این همایــش اظهار کرد: 
به دنبال سیاست های دولت مبنی بر 
کنترل قیمت ها در بــازار و در بورس 
کاال، سیاســت فوالد مبارکه افزایش 
ارائه محصوالت فــوالدی در بورس 

کاال، پوشــش کل ترازهــا و کنترل 
قیمت هاست.

وی افزود: از ابتدای شــکل گیری 
دولــت جدید، علی رغــم اینکه ورق 

فوالدی کاالیی بوده که با کمبود آن 
در بازار مواجهیم، قیمت های آن تغییر 

نکرده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 

با اشاره به بازدهی سهام شرکت ها در 
بورس کاال گفت: شرکت فوالد مبارکه 
ارزشــی نزدیک به ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان دارد و اگر بازدهی سهام فوالد و 

سهامی از این دست را با سهام بازارهای 
موازی مقایسه کنیم، شاهد آن خواهیم 
بود که بازدهی آن بیــش از یک دهه 
)در میان مدت و بلندمدت(، بیش از 
بازارهای موازی همچون مسکن، طال 

و ارز بوده است.
وی ادامه داد: ســهام فــوالد در 
مقایسه با بازارهای خود در بازه زمانی 
یکسان، رشــد ۳ برابری داشته و این 
بازدهی مدیون سودآوری این شرکت 
و شرکت های مشابه از این دست است.

طیب نیــا بــا بیــان اینکــه 
مجموعه هایی مثل فــوالد مبارکه 
بعضا مــورد انتقاد قــرار می گیرند، 
خاطرنشــان کرد: این در حالی است 
که اگر به عنوان مثــال همین ارزش 
بازار سهام، به شــکل سپرده در بانک 
گذاشته شود، سود سالیانه بیشتری 
خواهد داد، اما بازار سرمایه، بازار سهام و 
بورس کاال باید حفظ شود و همه ما باید 
در حفظ و حراست از آن کوشا باشیم. 
حفظ این بازار بیش از هرچیز نیازمند 
اعتمادســازی مردم، عملکرد مثبت 
و حمایت از عملکــرد مثبت چنین 

مجموعه هایی است.

وی اذعان داشت: عوامل مختلفی 
در اقتصاد و صنعت دخیل هستند و 
فوالد مبارکه به عنوان صنعتی بزرگ، 
از مسئوالن و دولت محترم انتظاراتی 
دارد. عوامل مختلفــی بر عملکرد ما 
دخیل است، اما تصمیمات مسئوالن 
و قانون گذاران دغدغه ماست و بر ثبات 
اقتصادی تأثیر می گــذارد؛ بنابراین 
انتظار ما به عنوان سربازان خط مقدم 
جبهه صنعت این است که مسئوالن 
به عنــوان فرماندهان ایــن جبهه، 
هدایت گری و تنظیم گری را متقبل 

شوند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
خواســتار رعایت حقوق مــردم در 
اقتصاد شــد و گفت: انتظــار می رود 
تصمیم گیران به سمتی حرکت کنند 
که صنایعی همچون فوالد مبارکه با 
تعارض در تصمیمات مواجه نشوند و 
تصمیماتی که عملکرد این صنایع و 
بازار سهام را مورد هجمه قرار می دهد 
اصالح شود، چراکه تصمیماتی که بعضا 
در وزارتخانه های صمت، نیرو، راه و... 
اتخاذ می شوند، عملکرد شرکت های 

بزرگ را تحت الشعاع قرار می دهند.

در اولین همایش تجلیل از برترین های بورس کاال صورت گرفت؛

انتخاب فوالد مباركه به عنوان شركت برتر از لحاظ ارزش در بورس كاال

خبر

اولین گردهمایی مدیران روابط عمومی حوزه 
معدن و صنایع معدنی ایران به میزبانی شــرکت 
فوالد مبارکه با حضور ۵۰ تــن از مدیران روابط 
عمومی شــرکت های مهم حوزه معدن و صنایع 
معدنی ایران، به منظور هم افزایی و برنامه ریزی 
برای تحقق شــعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال 

آفرین« برگزار شد.
طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
این گردهمایی با بیان اینکه امروز روابط عمومی 
به عنوان هنر هشتم شناخته شده و صرفا یک شغل 
نیست، اظهار کرد: روابط عمومی علم توأمان با هنر 
است و باید در تمدن سازی نقش ویژه ای داشته 
باشد.وی با بیان اینکه امروز روابط عمومی ها در 
عصر ارتباطات یکی از ارکان سازمان های بزرگ 
و توسعه سرمایه های انسانی هستند، افزود: رمز 
موفقیت برندهای جهانــی، فرهنگ کار و تولید 

است که در آن ها نهادینه شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: اطالع رسانی تنها یکی از رسالت های روابط 
عمومی هاست و کار روابط عمومی ها فراتر از جهاد 
تبیین و فرهنگ سازی در جامعه است؛ برای اینکه 
از رقابت های جهانی حذف نشویم باید جهان تراز 

فکر کنیم.
وی در پایان اذعان داشت: سرنوشت صنایع ما 
به نوع نگاه جامعه برمی گردد و اگر نتوانیم با اصالح 
نگاه جامعه به صنایع، در این زمینه فرهنگ سازی 

کنیم، صنایع رو به اضمحالل خواهند رفت.
نوع و شیوه فعالیت روابط عمومی ها باید 
منجر به توسعه و اشتغال در کشور شود

جعفری معاون وزیر و رئیــس هیئت عامل 
ایمیدرو نیز در این گردهمایــی اظهار کرد: نگاه 
شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور نباید 

صرفا نگاه درون سازمانی باشد.
وی با بیان اینکه روابــط عمومی های حوزه 
صنعت و معدن کشور نقش مؤثری در اطالع رسانی 
و امیدآفرینی به جامعه دارند، افزود: نوع و شیوه 
فعالیت روابط عمومی ها باید منجر به توســعه 
و اشتغال در کشور شــود، در غیر این صورت به 
بی راهه رفته ایم.معاون وزیر و رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو خاطرنشــان کرد: ارتباط و تعامل میان 
روابط عمومی های حوزه صنعت و معدن کشور 
ضروری اســت. این امر باید منجر به افزایش رفاه 
مردم شود؛ روابط عمومی ها باید  نقش خود را در 

آرامش بخشی به جامعه به خوبی ایفا کنند.
رسالت روابط عمومی ها نسبت به قبل 

دوچندان شده است
علی آبادیان مدیر روابط عمومی سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در این 
گردهمایی اظهار کرد: میزبانی شــرکت فوالد 
مبارکه از اولین گردهمایی مدیران روابط عمومی 
حوزه معدن و صنایع معدنی کشــور گام بلندی 
در عرصه یکپارچه سازی اقدامات روابط عمومی 

شرکت های حوزه معدن و صنایع معدنی ایران بود 
که به همین خاطر از روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه کمال تشکر و قدردانی را دارم.وی افزود: 
پس از اعمال تحریم ها، بــار زیادی بر روی دوش 
شــرکت های حوزه معدنی و صنایع معدنی قرار 
گرفت و در عین حال این شرکت ها نیز بار زیادی 
را از دوش کشور برداشتند؛ پس از تأکیدات مقام 
معظم رهبری در خصوص اهمیت جهاد تبیین، 
رسالت روابط عمومی ها نسبت به قبل دوچندان 

شده است.
مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران خاطرنشــان کرد: 
روابــط عمومی ها در عین حال کــه فعالیت ها و 
اقدامات زیادی انجام می دهنــد و در برهه های 
حساسی نقش آفرینی می کنند، اما آن طور که باید 
و شاید دیده نمی شوند، درست مثل عکاسانی که در 
همه رویدادها حضور دارند اما تصویری از خودشان 

از هیچ رویدادی به نمایش گذاشته نمی شود.
وی با بیان اینکه چنیــن گردهمایی هایی، 
نخســتین گام بــرای ایفــای نقــش بهتــر 
روابط عمومی ها محسوب می شوند، اذعان داشت: 
تعامل و ارتباطات تنگاتنگ میان مدیران روابط 
عمومی حوزه معدن و صنایع معدنی کشور منجر 

به دریایی از ظرفیت ها خواهد شد.
علی آبادیان اضافه کرد: ما باید در عرصه جهاد 
تبیین موج عظیمی را ایجاد کنیم تا در نهایت با 
استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، در تزریق 

امید به جامعه نقش آفرین باشیم.
وی با تأکید بر اهمیت روابط عمومی در عرصه 
معدن و صنایع معدنی اظهــار کرد: مجموعه ای 
موفق است که روابط عمومی موفقی داشته باشد. 
حوزه معادن و صنایع معدنی اشتغال زایی باالیی 
داشته و به همین دلیل روابط عمومی در این حوزه 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایــع معدنی ایران با اشــاره به لزوم 
توجه به تجربیات افراد با ســابقه حــوزه روابط 
عمومی افزود: یکــی از اهمیت هــای برگزاری 
چنین گردهمایی هایی، صحبت و شناخت بیشتر 
ظرفیت های طرفین است. روابط عمومی ها باید 
در کنار یکدیگر باشند تا بتوانند یکدیگر را پوشش 
دهند، اما متأسفانه روابط عمومی ها در ارتباط با 
یکدیگر مشکل دارند و برگزاری چنین برنامه هایی 

این ارتباط را تقویت و به این مهم کمک می کند.
علی آبادیــان گفت: اگر روابــط عمومی یک 
سازمان قوی باشد می تواند ایرادات واحدهای دیگر 
را پوشــش دهد. حال اگر کل مجموعه قدرتمند 

باشد، روابط عمومی مظهر آن قدرت خواهد بود.
وی افزود: اگر ارتباطات در عرصه روابط عمومی 
به هم متصل شود شبکه بزرگی از فعاالن این عرصه 
در حوزه معادن و صنایع معدنی تشکیل می شود. 
برگزاری چنین برنامه هایی اثبات این ارتباط است.

 روابط عمومی ها 
در خط مقدم جهاد تبیین هستند

براتی مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
نیز در این گردهمایی اظهار کــرد: لباس روابط 
عمومی، لباس جهاد اقتصادی برای عمل به وظیفه 

تبیین در عرصه جهاد تبیین است.
وی افزود: ســرعت و دقت در روابط عمومی و 
استفاده صحیح و علمی از ابزارهای نوین در عرصه 
ارتباطات به تنویر شایسته افکار عمومی کمک 
شایانی می کند و قدر و قیمت شرکت های بزرگی 
همچون فوالد مبارکه به شکل بهتری حفظ خواهد 
شد.مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
این گردهمایی برای آشنایی بیشتر و نزدیک تر 
مدیران روابط عمومی شرکت های حوزه معدنی 
و صنایع معدنی کشور بود که تجربه ای متفاوت 
در این حوزه بــود و امیدواریم این نشســت ها 
تداوم داشــته تا بتوانیم در عرصه روابط عمومی 
شرکت های صنعتی گام های مؤثرتری را برداریم.

وی با تأکید بر ضرورت انعکاس فعالیت های 
شبانه روزی صنعت کشــور بیان کرد: امیدوارم 
بتوانیم با عمل به رسالت خطیر خود در انعکاس 
دستاوردهای گروه فوالد مبارکه، نقش ویژه ای در 

امیدآفرینی به جامعه ایفا کنیم.
براتی با بیان اینکه تزریق امید به جامعه یکی 
از وظایف مهم روابط عمومی های شــرکت های 
صنعتی و معدنی کشور اســت، اذعان داشت: در 
دوره های مختلف مدیریتی روابط عمومی فوالد 
مبارکه، گام هــای مهمی در راســتای انعکاس 
دســتاوردهای این شــرکت صورت گرفته اما 
تحوالت ســریع در حوزه ارتباطات، گروه فوالد 
مبارکه را بر آن داشته تا با طراحی یک مدل جدید و 
عملیاتی، گام دوم و نوین روابط عمومی این شرکت 
را در آینده ای نزدیک کلید بزند و با نگاه به تجربیات 
گذشته و ظرفیت های موجود گام های جدیدی 

برداشته شود.
وی خاطرنشــان کرد: امروزه نقش و جایگاه 
روابط عمومی ها به مراتب بیشــتر از گذشته بر 
همگان روشن شده است و مدیران سازمان های 
پیشرو به خوبی می دانند عملکرد روابط عمومی 
سازمان ها نقشی بسزا در پیشبرد اهداف سازمان 

و هموار کردن مسیر پیش روی آن دارند و نقشی 
که در دهه های گذشــته حداقلی و کم فروغ بود، 
در دنیای ارتباطات و گسترش فناوری های نوین 
ارتباطی به نقشی اســتراتژیک و اثرگذار تبدیل 
شــده اســت.مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه نیز با عنایت 
به مختصات ویژه و ویژگی هــای منحصربه فرد 
خود طبیعتا نیازمند یک روابــط عمومی پویا، 
به روز و اثربخش است تا بتواند از جایگاه ویژه این 
شرکت به خوبی صیانت کند و افکار عمومی را از 
دســتاوردهای غرورآفرین این مجموعه معظم 
به خوبی مطلــع نماید.وی تصریح کــرد: فوالد 
مبارکه شرکتی به وسعت ایران است و تأثیرگذاری 
گسترده ای در صنعت و اقتصاد کشورمان دارد و 
طبیعتا چنین شرکتی با خصوصیاتی که ذکر شد 
در زمان های مختلف و به فراخور مسائل مختلف با 
سؤاالت، شبهات و انتقاداتی از جانب ذی نفعان و 
شرکای کسب وکار خود اعم از سهام داران میلیونی، 
کارکنان، بازنشســتگان و مردم منطقه و کشور 
مواجهه می شود که چاالکی و به هنگام بودن روابط 
عمومی و استفاده درست و علمی از ابزارهای نوین 
در عرصه ارتباطات به تنویر شایسته افکار عمومی 
کمک می کند و قدر و قیمت این شرکت بزرگ و 
مولود افتخارآمیز انقالب اسالمی به خوبی حفظ 

خواهد شد.
براتی تأکید کرد: افزایش چشمگیر تولیدات 
تصویری، برگزاری رویدادهای متعدد با حضور 
خانواده بــزرگ فوالد مبارکه به مناســبت های 
ملی و مذهبی و نیز حضــور مؤثر در همایش ها و 
نمایشگاه های مختلف در اقصی نقاط کشور و بعضا 
کشورهای دیگر در کنار فعالیت هایی که بر اساس 
یک باور و اعتقاد قلبی در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی، توســعه و تکامل منطقه ای در روابط 
عمومی شــرکت انجام می پذیــرد همه و همه 
اقداماتی هستند که به نوعی جریان افتخارآمیز 
تولید را در این مجموعه بزرگ پشتیبانی می کند.

وی عنوان داشت: امیدواریم بتوانیم با عمل به 
وظیفه خود انعکاس دهنده دستاوردهای کارکنان 
تالشگر گروه فوالد مبارکه باشیم و امید به آینده را 
بیش ازپیش در جامعه اشاعه دهیم. در دوره های 

مختلف زحمات زیــادی در حوزه روابط عمومی 
شرکت صورت گرفته است، اما تحوالت سریع در 
حوزه ارتباطات و اقتضائات سال های اخیر فوالد 
مبارکه را بر آن داشته تا با طراحی یک مدل جدید و 
عملیاتی گام دوم و نوین روابط عمومی این شرکت 
را در آینده نزدیک کلید بزند و با نگاه به تجربیات 
گذشته و ظرفیت های موجود گام های جدیدی 

برای روابط عمومی شرکت برداشته شود.
 روابط عمومی باید پاسخگوی

 مخاطبان خود باشد
طالبی، مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی 
معدنــی چادرملو نیز در ایــن گردهمایی اظهار 
کرد: شــرکت هایی در برندسازی و کسب اعتبار 
در افکار عمومی موفق هســتند که یک طرح و 
برنامه اســتراتژیک دارند. به اعتقــاد من امروزه 
روابط عمومی در تمام ســازمان ها باید به عنوان 
یک واحد اســتراتژیک مطرح شــود.وی افزود: 
ما چه بخواهیم و چه نخواهیــم، در یک محیط 
تعاملی زندگی می کنیم و بنابراین باید پاسخگوی 
مخاطبان خاص و عام خود باشیم. اکنون روایتگری 
در روابط عمومی مغفول مانده و الزم است به آن 
توجه شود. ما باید برای خود داستان داشته باشیم، 
سناریو تدوین کنیم و بدانیم از کجا به کجا حرکت 
می کنیم.مدیر روابط عمومی شــرکت صنعتی 
معدنی چادرملو گفت: اگــر بخواهیم به صورت 
انفعالی عمل کنیم و صرفا در مواقع بحران واکنش 
نشان دهیم بدترین شیوه عملکرد در روابط عمومی 
را اســتفاده کرده ایم. مدیر ارشد روابط عمومی 
باید بتواند از مجمــوع رخدادهایی که در جامعه 
رخ می دهد، آینــده را پیش بینی کند و بداند که 
بحران در کجا اتفاق می افتد.مدیر روابط عمومی 
شرکت صنعتی معدنی چادرملو گفت: رفتار مردم 
باید در فضای مجازی رصد شود نه در رسانه های 
رسمی و حکومتی. باید از فضای مجازی به منظور 

جلوگیری از بحران های آینده استفاده کرد.
طالبی افزود: باید با افزایش پیوســته دانش و 
اطالعات خود، اعتبار و حیثیت سازمان را حفظ 
کنیم. روایتگری در روابط عمومی این نیست که 
یک سناریو تدوین و آن را به مخاطبان القا کنیم؛ 
روایتگری با تبلیغات متفاوت است. در این شیوه 
تالش می شود مخاطب به اندیشه واداشته شود تا 
خود بتواند نتیجه گیری کند.وی با اشاره به موضوع 
»ضریب القا« در عرصه روابط عمومی گفت: محور 
ما امیدآفرینی در جامعه است. انتشار اخبار دروغ 
باعث می شود جامعه دچار تئوری مارپیچ سکوت 
شود. ازآنجاکه امیدآفرینی باید درونی و باورپذیر 
باشد، انتشــار اخباری مثل اشــتغال زایی ها یا 
فعالیت هایی نظیر اقدامات حوزه معیشت مردم 
و به طورکلی مسئولیت های اجتماعی می تواند 
مؤثر باشد.مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی 
معدنی چادرملو در پایان یادآور شد: در شرایطی 
که با بحران ارزی در کشــور مواجهیم، بسیاری 
از شــرکت ها صادرات دارند و به کشــور ارز  وارد 
می کنند؛ مشکالت باید با افراد تصمیم گیر مطرح 
شود. برای مثال، در شــرایطی که کشور نیاز به 
ارز دارد، ناگهان تصمیمی گرفته می شــود که از 

صادرات، عوارض اخذ شود.

میزبانی فوالد مبارکه از اولین گردهمایی مدیران روابط عمومی حوزه معدن و صنایع معدنی ایران؛

روابط عمومی ها باید دراصالح فرهنگ و الگوی مصرف انرژی اثرگذار باشند
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جهش ۷ درصدی تولید تختال 
در فوالد هرمزگان

مدیرعامل فوالد هرمزگان بــا تاکید بر تحقق 
رشد تولید در فوالد هرمزگان، از تولید ۲۹۵۱۹۸ تن 
تختال در فروردین و اردیبهشت سال جاری خبر داد 
و گفت : تولید تختال در شرکت فوالد هرمزگان در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از رشد ۷.۱ درصدی 

برخوردار بوده است.
معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان با تاکید 
بر تحقق رشــد تولید در فوالد هرمزگان، از تولید 
۲۹۵۱۹۸ تن تختال در فروردین و اردیبهشــت 
سال جاری خبر داد و گفت : تولید تختال در شرکت 
فوالد هرمزگان در مقایســه با مدت مشــابه سال 
قبل که ۲۷۵۵۸۵ تن بوده از رشــد ۷.۱ درصدی 
برخوردار بوده اســت.معروفخانی در ادامه بر تعهد 
فوالد هرمزگان به حمایت کمــی و کیفی از تولید 
داخل تاکید کرد و گفت: فوالد هرمزگان به عنوان 
یک شرکت مادر برای صنایع زیرمجموعه وظیفه 
سنگینی را در تحقق دســتور مقام معظم رهبری 
در خصوص افزایش تولید داخل و ارتقای کیفیت 
محصــوالت ایرانی بر عهــده دارد در این راســتا 

برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته است.
مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه اظهار داشت: 
هماهنگی صحیح واحدهای مختلف از طریق کمیته 
های هفت گانه استراتژیک، تکیه بر توان شرکت های 
تامین کننده داخلــی، مدیریت صحیح و جهادی 
مدیران عالی و میانی شرکت، در کنار تهیه ماده اولیه 
با کیفیت ، انجام پروژهای اصالحی در خط تولید و 
کاهش توقفات اضطراری و کاهش پاور آن کوره های 
قوس الکتریــک، افزایش ســرعت ریخته گری و 
استفاده بهینه از زمان ها برای تولید و آماده به کاری 
تجهیزات، و همچنین پشتیبانی و نیز حمل و نقل به 
موقع و سریع ، همگی در افزایش تولید نقش داشته 
اند. وی در ادامه ارتقای کیفیت تختال های تولیدی 
در فوالد هرمزگان را از اســتراتژی های اصلی این 
شرکت خواند و گفت در اسفند و فروردین دو رکورد 
پیاپی در ارتقای کیفیت تختال در فوالد هرمزگان 

به ثبت رسید.
 مدیرعامل فوالد هرمزگان با تاکید بر اینکه ارتقای 
کیفیت تختال باعث تولید محصول نهایی با کیفیت 
در صنایع پایین دستی خواهد شد و رضایت جامعه 
را از کاالی ایرانی در پی خواهد داشت، این افزایش 
کیفیت را ضامن بقا در بازارهــای جهانی و حفظ 

مشتریان خارجی و افزایش صادرات خواند.
 معروفخانی در پایان بر لزوم تامین انرژی تاکید 
کرد و گفت: تمامی این برنامه هــا و پروژه ها داخل 
سازمانی اســت به نحوی که ما راه را برای افزایش 
تولید هموار کرده ایم لکــن کفه دیگر ترازو، تامین 
انرژی  است و خواســتار یاری دستگاه های ذیربط 
برای تامین انــرژی و جلوگیــری از توقف تولید و 

خسران صنایع پایین دستی هستیم.
    

 درخشش روابط عمومی
  فوالد مباركه در نخستین

 جشن ملی روابط عمومی

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در نخستین 
جشن ملی روابط عمومی موفق به دریافت تندیس و 
جایزه صنعت روابط عمومی ایران در بخش آموزش 

و فرهنگ سازی شد.
نخستین جشــن ملی روابط عمومی با حضور 
فعاالن روابط عمومی و اساتید این رشته در سالن 
وحدت تهران برگزار شد. این جشن که به مناسبت 
آغاز هفته روابط عمومی برگزار شد، فعاالن این حوزه 
را بر آن داشت تا با تعامالت بیش ازپیش به افزایش 

دانش و خودباوری روابط عمومی بیفزایند.
در این جشن که با حضور طالیه داران ارتباطات و 
روابط عمومی برگزار شده بود به چالش های بنیادین 
روابط عمومی ایران، همچنین تعامالت ارتباطات 
جهان گستر و روابط عمومی های ارتباط گر پرداخته 

شد.
گفتنی است، در پایان این رویداد، از کتاب های 
»روابط عمومــی متاورس« و »روابــط عمومی و 
مدیریت بحران« و »روابط رســانه« رونمایی و از 

فعاالن و پیشکسوتان روابط عمومی تقدیر شد.

اخبار فوالد


