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فوالد سنگان، تأمین كننده پایدار 
مواد اولیه فوالد در شرق كشور

فوالد ســنگان به عنــوان یکــی از قطب های 
تولید گندله در شرق کشــور با هم افزایی، تدوین 
استراتژی های مناســب، کاهش توقفات با وجود 
قطعی های مکرر جریان برق و گاز، نقش به سزایی 
در تأمین گندله موردنیاز فوالد مبارکه، داشته است. 
مدیرعامل فوالد سنگان به مناسبت سالگرد افتتاح 
گندله ســازی 5 میلیون تنی این شرکت در سال 
1396 اظهار کرد: فوالد سنگان از ابتدای تأسیس 
تاکنون با تولید نزدیک بــه 11 میلیون تن گندله، 
تأثیر بسزایی در رفع چالش تأمین مواد اولیه فوالد 
مبارکه اصفهان داشته است. همان طور که در سال 
گذشته این شرکت به منظور مطابقت با سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف تولیدی و 
همچنین هم سویی با شعار سال و فرمان رهبر معظم 
انقالب در زمینه جهش تولید، اهم فعالیت ها و توجه 
خود را به بخش تولید معطــوف کرد. امرایی اظهار 
کرد: برنامه ریزی منسجم در شرکت فوالد سنگان 
باعث دست یابی سریع تر به اهداف تولیدی شرکت 
شد. رویکرد فوالد سنگان در سال گذشته استفاده از 
تمامی ظرفیت های تولیدی مبتنی بر بومی سازی، 
ارتقای سیســتم های نگهــداری، کاهش توقف و 
مدیریت هزینه ها باوجود کمبــود مواد اولیه بود و  
توانســتیم اهداف فراتر از برنامه پیش بینی شده را 
محقق سازیم. هرچند در ســال های اخیر کمبود 
کنسانتره یکی از معضالت جدی تولیدکنندگان 
گندله به شمار می رود، اما شــرکت فوالد سنگان 
توانست با استفاده بهینه از ظرفیت ها، این نقیصه 
را کم اثر نماید.  وی افزود: شــرکت فوالد سنگان با 
هدف گذاری مناسب موفق به ثبت رکوردهای تولید 
روزانه و ماهیانه گردید و توانست افزایش تولید 34 
درصدی در سال 99 را نسبت به سال 98 ثبت نماید 
که نشــان از هدف گذاری دقیق و منطقی شرکت 
دارد. تولید تجمعی گندله فوالد سنگان در سال 99 
به میزان 3 میلیون و 304 هزار تن بود. فوالد سنگان 
در سه ماه اول سال جاری تولید تجمعی گندله به 
میزان بیش از 1 میلیــون و 245 هزار تن را محقق 
ساخته است. وی خاطرنشان کرد: فوالد سنـگان 
در راستای جلوگیری از خام فروشی، تحقق شعار 
جایگزینی معدن به جای نفت، در راستای همراهی 
با گام دوم انقالب و با هدف تکمیل زنجیره ارزش در 
تولید فوالد اقدام نمود و امسال نیز با تأکید بر شعار 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« قدم های خود 
را مصمم تر برخواهد داشت. امرایی افزود: تالشگران 
فوالد سنگان در سه ماهه ابتدایی سال 1400 با تولید 
حدود 1 میلیون و 111 هزار تن گندله، با رشد 65 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، موفق به 
تأمین بخش قابل مالحظه ای از مواد اولیه موردنیاز 
شرکت فوالد مبارکه شــدند. تولید گندله شرکت 
صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان در سه ماهه اول 

سال 99 معادل 674 هزار تن بوده است.
    

هموار شدن مسیر توسعه خطوط 
نفت و گاز كشور به همت فوالد مباركه

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: 
اسلب های API شــرکت فوالد مبارکه در مسیر 
توسعه خطوط نفت و گاز کشــور قرار گرفته است و 
امیدواریم عالوه بر پاسخ به نیاز داخلی مسیر صادرات 
این اسلب های اســتاندارد و باکیفیت فراهم شود. 
صالحی با توجه به اهمیت افتتاح پروژه گوره به جاسک 
اظهار کرد: این ابرپروژه یکی از پروژه های استراتژیک و 
مهم کشور بود که با تامین مواد داخلی به پیشرفت قابل 
مالحظه ای دست پیدا کرد و نقش بسزایی در توسعه 
خطوط انتقال نفت و گاز خواهد داشــت. وی افزود: 
اسلب های API تولید شده در شرکت فوالد مبارکه 
موجب بی نیازی از واردات شد و توانست به توسعه خط 
انتقال نفت خام گوره به جاسک منجر شود که در خور 
تحسین است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
ایران تصریح کرد: با تولید این لوله ها، عالوه بر انتقال 
خطوط نفت خام می تــوان در مواردی نظیر انتقال 
خطوط گازترش و آب هم از اسلب های API شرکت 
فوالد مبارکه بهره جست و عالوه بر خودکفایی می 

توان به کشورهای دیگر هم صادرات کرد.

اخبار فوالد

رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی فوالد مبارکه از کاهش نرخ حوادث در 
فوالد مبارکه طی سال های اخیر و سه ماهه اول سال 1400 و دست یابی این شرکت به 

شاخص های ایمنی جهانی خبر داد.
 کیانی گفت: شرکت فوالد مبارکه به عنوان شرکت پیشرو درزمینه ایمنی و صیانت 
از نیروی انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان، به منظور افزایش بهره وری اقدام 
به تدوین برنامه های ارتقای ایمنی پنج ساله کرده اســت و با اجرای برنامه های ایمنی 
تدوین شده، گام مهمی در بهبود شاخص های ایمنی شرکت در مقایسه با فوالدسازان 
در عرصه بین المللی برداشته است که کاهش نرخ حوادث در سال های اخیر به خصوص 

سه ماهه اول سال 1400 خود گواه این مهم است.
وی در ادامه اظهار کرد: درواقع برای مقایســه شرکت ها از نظر دست یابی به اهداف 
ایمنی و رتبه بندی شرکت ها از این شاخص ها استفاده می شود. ضریب تکرار حوادث، 
تعداد حوادث منجر به اســتراحت در بازه زمانی مشــخص )معموال یک سال( به ازای 
یک میلیون ساعت کاری است و ضریب شدت حوادث، تعداد روزهای کاری ازدست رفته 

در بازه زمانی مشخص )معموال یک سال( به ازای هزار ساعت کاری است.
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه 
در سال 1399 با ثبت ضریب تکرار 1.073 و ضریب شدت حادثه 0.017 در مقایسه با 
نتایج منتشرشده در انجمن جهانی فوالد در سال 2020 بهبود قابل مالحظه ای یافته  و 
این نتایج قابل قبول در سه ماهه نخست سال 1400 تداوم داشته است. تعهد مدیران ارشد 
و میانی سازمان و رده سرپرستی به مقوله ایمنی و سالمت در کنار فرهنگ ایمنی باالی 
کارکنان شرکت در زمینه رعایت دستورالعمل های ایمنی، نقش مهمی در دست یابی به 
این رکوردها ایفا کرده است. کیانی افزود: بی تردید همکاری تالشگران عرصه صنعت فوالد 
 ISO45005 و ISO45001 مبارکه در پیاده سازی برنامه های ایمنی در قالب استاندارد
با توجه شیوع همه گیری جهانی کووید19 که از هیچ تالشی دریغ نکرده اند و همواره با 
عشق و عالقه قلبی در رعایت موازین ایمنی در خط مقدم تولید تالش نموده اند، بر بهبود 

شاخص های حوادث طی سال های اخیر بی تأثیر نبوده است.
وی در تشــریح اقدامات استراتژیک فوالد مبارکه در دســت یابی به شاخص های 
ایمنی گفت:  تعهد باالی مدیرعامل شــرکت به مقوله ایمنی و تأکید بر اهمیت باالی 

 ،45000 ISO ایمنی، استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس
تالش مدیریت خدمات فنی و پشتیبانی در راستای افزایش قابلیت اطمینان سازه ها، 
جرثقیل های سقفی، مکانیسم ها و...، برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت 
کار با حضور معاونین و مدیران عملیاتی و خدمات فنی و پشتیبانی شرکت، برگزاری 
جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سطح شیفت ها، واحدها و نواحی در معاونت 
بهره برداری، معاونت تکنولوژی، معاونت نیروی انسانی، معاونت خرید و...، اجرایی کردن 
سیستم نظارت مستمر بر اجرای دستورالعمل ها و گردش کارهای ایمنی، انجام شناسایی 
خطرات و ارزیابی ریسک ها، تالش جهت حذف یا کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت و  
شناسایی خطرات فرایندی به روش HAZOP Study در واحدهای فرایندی شرکت 

ازجمله اقدامات استراتژیک فوالد مبارکه در دست یابی به شاخص های ایمنی است.
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی، تحلیل حوادث شدید سال های گذشته 
با مدل TRIPOD BETA و درس آموزی از حوادث گذشته، انجام بازرسی های ایمنی 
از اتاق های برق و اتاق های کلر و بهبود وضعیت اتاق هــای کلر و برق، برگزاری مانور در 
سطح واحدهای مختلف فوالد مبارکه جهت افزایش میزان آمادگی کارکنان در شرایط 
اضطراری، انجام بازرسی ایمنی و بهداشت و ثبت یافته ها و پیگیری تا حصول نتیجه، 
برگزاری جلسات ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه ای با رویکرد نوین ویژه رؤسا، سرپرستان 
شیفت ها با حضور مدیران، ایجاد سیستم نظارت مســتمر بر اجرای دستورالعمل ها 
و گردشــکارهای ایمنی و بهداشــت حرفه ای، برگزاری دوره آموزشــی 45 ساعته 
شیفت فورمن ها و دریافت گواهینامه از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت 
کار، برگزاری دوره مدیریت ریسک برای پرسنل پیمانکار با همکاری اداره کار شهرستان، 
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی به روش HRA، ارزیابی 
ریسک ارگونومی فعالیت ها در قالب طرح توسعه ارگونومی مشارکتی، اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی از طریق وب سایت، پیامک، خبرنامه، رادیو فوالد، بوردهای تبلیغاتی و... 
با همکاری مؤثر همکاران روابط عمومی و ایجاد کارگروه فرهنگ ایمنی سازمانی )تهیه 
بروشور، پمفلت های آموزشی، اینفوگرافی خطرات، انیمیشن های ایمنی و...( را از دیگر 

اقدامات استراتژیک فوالد مبارکه در دست یابی به شاخص های ایمنی عنوان کرد.
کیانی افزود: با توجه به هزینه های مستقیم و غیرمســتقیم حادثه که معموال آثار 

زیان باری بر جا می گذارد و به منظور افزایش بهره وری و تداوم تولید در سال حمایت و 
پشتیبانی از تولید، شرکت فوالد مبارکه با عبرت آموزی از حوادث گذشته و بررسی علل 
حوادث ناشی از کار و شناخت ارتباط بین وقوع حوادث و عوامل مؤثر بر آن از قبیل زمان 
وقوع حادثه، علت وقوع حادثه و شــاخص های تعیین کننده، نسبت به بهبود شاخص 
حوادث اقدام نموده است. با شناخت این فاکتورها می توان علل حوادث در حین انجام کار 
و انجام اقدامات پیشگیرانه و مدیریت بر حوادث، روش های ایمن انجام کار را ارائه کرد تا 
میزان حوادث تا حد قابل قبولی کاهش یابد و سالمت نیروی انسانی به حد قابل قبول ارتقا 

پیدا کند و هزینه های اقتصادی ناشی از حوادث را نیز به حداقل رساند.
 وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص های کمی و کیفی 
تولید، خطاهای انسانی و بروز حوادث است که به طور مستقیم از برنامه های ایمنی تأثیر 
می پذیرد. تأثیر اجرای مؤثر برنامه های ایمنی بر کارکنان به صورت افزایش رضایت شغلی 
و بهره وری نیروی کار و همچنین کاهش بیماری ها و حوادث ناشی از کار مشخص خواهد 
شد. در اولویت گذاشتن برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در سیاست های اصلی 
سازمان باعث افزایش بهره وری و افزایش روحیه کارکنان و احساس مسئولیت پذیری 

در آن ها می شود.

با دست یابی به شاخص های ایمنی جهانی محقق شد:

كاهش نرخ حوادث شركت فوالد مباركه در سال های اخیر و سه ماهه اول سال 1400

خبر
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مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه در نشست هم اندیشی با مدیران 
رسانه های اســتان اصفهان از رویکرد 
جدید فوالد مبارکه در حمایت از رسانه 
ها خبر داد و گفت: دو عامل بی تفاوتی و 
تفرقه، آسیب های جدی بر پیکر رسانه 

های استان اصفهان وارد کرده است.
نشست هم اندیشی مدیران رسانه 
های استان اصفهان با نباتی نژاد، مدیر 
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه، در 
راستای هم افزایی و تعامل با رسانه ها 
برگزار شد. در ابتدا مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالدمبارکه هدف از این جلسه 
را تقویت همدلی و هماهنگی و تعامل 
دوســویه رســانه ها با روابط عمومی 
شــرکت فوالدمبارکه مطرح کرد و از 
مدعوین درخواســت کــرد که نقطه 

نظرات خود را بیان کنند
نباتی نــژاد، مدیــر روابط عمومی 
شــرکت فوالد مبارکه ضمن تشکر از 
حضور مدیران رسانه ای و ابراز خرسندی 
از بهبودی وضعیت جســمانی یکی 
از اصحاب رســانه حاضر در  جلســه 
کاظم قانع، عکاس خبرگــزاری ایرنا 
در اصفهان اظهار کرد: اینجانب بیش 
از 17 ســال ســابقه فعالیت در روابط 
عمومی ها دارم و از قضــا هم در برهه 
های حساس این مسئولیت را پذیرفته 
ام اما متوجه شــدم که اصفهــان از دو 
موضوع تفرقه و بی تفاوتی رنج می برد 
که در تمام ســطوح جامعه هم  قابل 

 بررسی اســت و آســیب زننده است.  
مدیر روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 
تصریح کرد: دو عامل تفرقه و بی تفاوتی 
با آســیب های اجتماعــی عدیده ای 
همراه است و متاسفانه این موارد آسیب 
شناســی نمی شوند. از ســوی دیگر 
روحیه مطالبه گری و نقادی در اصفهان 
به چند نفر خاص محدود شده است و 
این عوامل باعث پســرفت در اصفهان 

می شود.
وی با تاکید بر اهمیت ابزار رسانه در 
آگاهی بخشی به جامعه گفت: همواره 
نگاه حمایتی به رسانه ها را مدنظر داشته 
ام اما آسیب های مذکور اعم از تفرقه و 
بی تفاوتی شــرکت فوالد مبارکه را به 
عنوان بزرگترین واحد صنعتی کشور 

به حاشیه کشانده است.
نباتی نــژاد گفت: دســتاوردهای 
شــرکت فوالدمبارکه در کنار صنایع 
الستیک سازی و لوازم خانگی در پیام 
نوروزی رهبر معظم انقالب اسالمی یاد 
شد. ثبت رکوردهای متعدد این شرکت 
به ویژه در دو سال اخیر که این شرکت 
با عوامل بازدارنده ای همچون تحریم، 
کرونا و شــرایط سیاسی حاکم دست 
به گریبان بود، در تحقق شــعار سال و 

امیدآفرینی بوده است.
 ثبت بیش از ۷0رکورد 
 تولید در فوالد مبارکه

 با وجود کرونا و تحریم 
وی گفت: علی رغــم تمام موانعی 

نظیر تحریم و کرونا این شرکت توانست 
بیش از 70 رکــورد را در بخش تولید 
ثبت کنــد. از آنجا که امروز شــرکت 
فوالد مبارکه به شهرســتان مبارکه 
محدودنمی شود و این هلدینگ عظیم 
اقتصادی در تمام کشــور به فعالیت 
مشغول است، نمی توان نگاه منطقه ای 

به این شرکت داشت.
نباتی نژاد به سودآوری شرکت فوالد 
مبارکه هم اشــاره ای کرد و گفت: در 
شرایطی که بسیاری از صنایع سودآوری 
نداشتند این شرکت توانست خواسته 
های سهامداران خود را عملیاتی کند و 
این دستاورد در شرایط دشوار اقتصادی 

و کرونا حاصل شده است.
وی اضافه کرد: تردد بیش از 20 هزار 
پرسنل شــرکت فوالد مبارکه در ایام 
کرونا نشان از مدیریت منسجم و کاردان 
است که در تحقق شعار سال به رکورد 
تولید 7.2 میلیون تن دست یافت؛ این 
دستاورد در کنار رکورد بیشترین میزان 
فروش به دست آمده است و ما با غرور 
افتخار می کنیم که صاحب این صنعت 

در کشور هستیم.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه به ایفای مسئولیت اجتماعی 
این شرکت هم پرداخت و توضیح داد: 
در شرایطی که تعهد به مسئولیت های 
اجتماعی برای صنایع الزام آور نیست 
این شــرکت فوالد مبارکه است که در 
ایام شیوع کرونا با تامین مواد ضدعفونی 

کننده، تجهیز بیمارســتانها و تامین 
اکسیژن رایگان مراکز درمانگر به ارتقا 

نظام سالمت جامعه یاری رسانید.
وی اضافه کرد: در شــرایط کنونی 
هم شرکت فوالد مبارکه با ارسال تانکر 
آبرسانی به استان خوزستان و افزایش 
مراکــز تجمیعی واکسیناســیون در 
شتابگیری روند واکسینه شدن جامعه 
نسبت به کرونا پیش قدم شده است و از 
رســانه ها انتظار می رود نسبت به این 

همه دستاورد بی تفاوت نباشند.
رسانه ها بازنده این حاشیه سازی 

بودند
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه در ادامه به لیست منتشر شده 
درباره حمایت های این شرکت از رسانه 
ها پرداخت و گفت: بازنده اصلی در این 
بازی رســانه ها بودند چراکه این اقدام 
باعث شــد ســرمایه های اجتماعی و 
اعتماد مردم تحت الشعاع اتفاقی قرار 

گیرد که با نیت باج خواهی مطرح شد.
وی افزود: همواره درصدد هستیم 
که از رسانه ها حمایت کنیم اما متاسفانه 
عده ای سودجو و فرصت طلب درصدد 
هستند لیســتی که نیمی از آن کذب 
است را به جامعه عرضه کنند تا به اهداف 
شوم خود دست یابند فارغ از اینکه ما به 
کسی باج نمی دهیم و  به زودی هم نحوه 
حمایت شرکت فوالدمبارکه از رسانه 
ها به صورت شفاف از طریق سایت این 

شرکت منتشر می شود.

 نیمی از لیست منتشر شده 
کذب بوده است

 نباتی نژاد بیان کرد: در مورد لیست 
منتشر شــده امروز جوابیه ای از سوی 
روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه 
منتشر شد؛ اما این نکته را در نظر داشته 
باشید که نیمی از این لیست کذب بود 
و در بســیاری از موارد چنین ارقامی 
پرداخت نشــده اســت. بیش از 324 
رسانه سراسری و اســتانی با شرکت 
فوالد مبارکه همکاری دارند و انتشــار 
این لیست اعتماد عمومی را جریحه دار 
کرد. این در حالی است که این شرکت 
همواره سعی کرده است چتر حمایتی 

خود را بر سر رسانه ها بگستراند.
وی افزود: متاسفانه شاهد بی اخالقی 
های عدیده ای نسبت به بزرگترین واحد 
صنعتی کشور هســتیم؛ این در حالی 
است که تحقیق و تفحص حق طبیعی 
مجلس است و تا زمان نهایی نشدن و 
ارائه آن در صحن مجلــس باید هر دو 
طرف خویشــتنداری کنند اما شاهد 
این هستیم که با افترا و تهمت برای این 

شرکت حواشی تولید می شود.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه گفت: امیدواریم رســانه ها با 
زدودن دو عامل تفرقه و بی تفاوتی همراه 
شرکت فوالد مبارکه باشند چراکه ما به 
حمایت سازنده رســانه ها نیازمندیم 
باید این نکته را در نظر داشت که ضریب 
نفوذ رسانه ها متفاوت است و عدالت به 

معنای مساوات نیست.
وی گفت: حمایت این شــرکت از 
رســانه ها به میزان عملکرد رسانه ها 
بستگی داشــته و رویه ما در آینده هم 
حمایت از رســانه هاست اما متناسب 
با رویکرد جدید که شــفاف در سایت 
شرکت فوالد مبارکه اطالع رسانی می 

شود به این حمایت ادامه خواهیم داد.
اگر قرار به شفافیت باشد باید 
در همه موقعیت ها شفافیت را 

مطالبه کنیم
گلناری، مدیرخانه مطبوعات استان 
اصفهان، هم ضمن تشــکر از شرکت 
فوالد مبارکه و روابط عمومی این شرکت 
اظهار کرد: بازتعریف و بازنگری اهداف 
روزنامه نگاری، نیاز روزانه فعاالن این 
حوزه است. متاسفانه مسائل اصفهان 
بیشمار است و با مدیریت جزیره ای و 
کاریکاتوری که تمایل به اغراق مسائل 

دارد راه به جایی نمی بریم.

وی افزود: شفافیت فراگیر مطلوب 
اســت اما اینکه بــه بهانه شــفافیت 
موضوعی اغــراق آمیز مطرح شــود 
صحیح نیســت. با شناســایی نقاط 
مشترک، هم افزایی و امیدبخشی می 
توان دستاوردهای جامعه و صنعت را از 
طریق ابزار رسانه که از قضا در جامعه هم 

تاثیرگذار است، بیان کرد.
مدیرخانه مطبوعات استان اصفهان 
گفت: متاسفانه شفافیت در کشور ما به 
صورت کاریکاتوری انجام می شود، اگر 
قرار به شفافیت باشد ما رسانه ای ها باید 
در همه زمانها و موقعیت ها شــفافیت 
را مطالبه کنیــم و بدانیم که از قلم چه 

استفاده ای کنیم.
گلناری تصریح کرد: اصحاب رسانه 
باید به وظایف خود بازنگری کنند و به 
این نکته توجه داشته باشند که با چه 
هدفی مشــغول به فعالیت رسانه ای 
هستند؟اگر دست به دست هم بدهیم 
تکالیفی که در رسانه برعهده داریم را 

می توانیم به خوبی انجام دهیم.
نقش بی بدیل شرکت فوالد 

مبارکه در توسعه و آبادانی کشور
بابک ایرانپور، مدیر مسئول روزنامه 
سیمای شهر با اشاره به نقش بی بدیل 
شرکت فوالد مبارکه در توسعه و آبادانی 
کشور اظهار کرد: رسانه ها در تعاملی 
دوسویه با این شرکت درصدد هستند تا 
دستاوردهای بزرگترین واحد صنعتی 
کشور را در تحقق شعار سال و علیرغم 
تحریم های اقتصادی به جامعه بازتاب 

دهند.
وی افزود: با آغاز فعالیت این رسانه 
از شهرســتان مبارکه، همواره شاهد 
حمایت های این شــرکت از رسانه ها 
بوده ام؛ با مدیریت جدید روابط عمومی 
شــرکت فوالد مبارکه شاهد تغییرات 
ماهوی در اطالع رسانی هستیم چراکه 
مدیر روابط عمومی از دل رسانه برآمده 
است و این می تواند به تعامل دوسویه 
رســانه ها با این واحــد صنعتی یاری 

برساند.  
ایرانپــور تصریح کرد: رســانه ها 
خدمات شــرکت فوالد مبارکــه را به 
جامعه بازتاب می دهند و مــا به ازای 
بیرونی مورد حمایت مادی و معنوی این 
شرکت قرار می گیرند اما انتظار می رود 
که این شرکت در توزیع حمایت خود 
رسانه های محلی و استان را به طور ویژه 

در نظر بگیرد.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در هم اندیشی با مدیران رسانه های اصفهان؛
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