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اخبار
کلنگ احداث پست و خط برق
سرچشمه رامهرمز به زمین زده شد

آیین کلنگ زنی فاز اول پست برق ۱۳۲.۳۳
کیلو ولت سرچشمه و ورود و خروج خط  ۱۳۲کیلو
ولت مارون اصلی  -رامهرمز یک در این پست ،با
اعتبار  ۱۵۹میلیارد ریال در رامهرمز به زمین زده
شد .مدیرعامل این شرکت در آیین کلنگ زنی این
پست گفت :ظرفیت فاز اول پست سرچشمه ۳۰
مگاولت آمپر است و یک کیلومتر خط ارتباطی
برای آن نیز در نظر گرفته شده و طرح دائم این
پروژه که انجام می شود  ۱۰۰مگاولت آمپر ظرفیت
خواهد داشت.محمود دشت بزرگ با بیان اینکه
 ۱۵۹میلیارد ریال ارزش سرمایه گذاری این پروژه
است ،تصریح کرد :تمام منابع این پروژه تامین و
تحهیزات مورد نیاز خریداری شده و تا  ۶ماه آینده
این پست و خط افتتاح و بهره برداری می شوند.
وی افزود :ظرفیت سه ایستگاه فوق توزیع رامهرمز
 ۱۹۰مگا ولت آمپر است که  ۸۱درصد از این پست
ها بارگیری می شود که با افتتاح پست سرچشمه
این بارگیری به  ۷۰درصد می رسد و نرمال
می شود .مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان با بیان اینکه  ۶پروژه جامع برای توسعه
شبکه برق در شهرستان رامهرمز مطالعه و تعریف
شده است ،تاکید کرد ۴ :پست  ۱۳۲کیلو ولت،
یک پست  ۴۰۰کیلو ولت و یک مرکز دیسپاچینگ
برای این شهرستان با ارزش سرمایه گذاری  ۷هزار
و  ۵۰۰میلیارد ریال تا سال  ۱۴۰۵تعریف شده که
با تامین منابع مالی به سرانجام خواهند رسید.
دشت بزرگ با تشکر از همراهی مردم و مسئوالن
رامهرمز در بحث تملک زمین ،افزود :همه جوره
همکاری با این شرکت انجام شده و هیچ گونه
معارضی در تملک زمین وجود نداشت ،همین
هم باعث می شود تا کارها با سرعت بیشتری
انجام شود و زودتر به بهره برداری برسند .شایان
ذکر است در این آیین کلنگ زنی ،نماینده مردم
رامهرمز در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن
محلی این شهرستان نیز حضور داشتند.

دیدار فرماندار گمیشان با مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق گلستان
فرماندار گمیشان با مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق استان جهت رفع پاره ای از مشکالت
شهرستان در حوزه صنعت برق دیدار و گفتگو
کرد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گفت :طی چهار سال اخیر در شهرستان
گمیشان توزیع نیروی برق در جهت توسعه
زیرساخت ها ،افزایش ولتاژ برق و کلیه امورات
برق رسانی خدمات ارزنده ای را داشته است
چرا که تامین برق پایدار برای مشترکین جزوء
رسالت های شرکت است .علی اکبر نصیری
با اشاره به قرارگرفتن شهرستان گمیشان جزو
شهرهای کمتر توسعه یافته کشور گفت  :تقویت
و گسترش زیرساخت های حوزه برق در مناطق
محروم از رویکردهای مهم این شرکت است .وی
افزود :در سیل اواخر سال  ۹۷و ابتدای سال ،۹۸
پرسنل توزیع نیروی برق گمیشان خدمات قابل
توجهی را ارائه کردند چرا که برق هیچ مشترک
خانگی در این شهرستان در طی این سیل ،
قطع نشده است .فرماندار گمیشان در بخشی
از سخنان خود ضمن تقدیر از اقدامات شرکت
توزیع نیروی برق گلستان در حوادث طبیعی،
تسریع در واگذاری ملزومات مشترکین جدید
و روشنایی سطح معابر شهرستان و رفع حریم
خطوط  ۲۰کیلوولت در سطح شهرستان را تاکید
کرد.در این دیدار معاون بهره برداری شرکت
توزیع نیروی برق استان و مدیر توزیع نیروی برق
شهرستان گمیشان  ،مدیر دفتر روابط عمومی
شرکت و شهردار گمیشان نیز حضور داشتند.

اخبار

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان خبر داد :

بازدید عضو هیئت مدیره بانک
قرض الحسنه مهرایران از شعب
استان خوزستان

بهره برداری از ۲۰پروژه ورزشی تا پایان سال در همدان
به گزارش «ابتکار» از همدان ،محسن جهانشیر
در نشست با خبرنگاران ،ضمن تبریک فرارسیدن
ایام فرخنده ماه ذی الحجه و ازدواج حضرت
علی(ع)و حضرت زهرا(س) اظهار کرد :کودک
همسری یکی از دغدغه های استانی بوده و در
حوزه امور اجتماعی استانداری به صورت یک کار
علمی و تحقیقاتی در حال بررسی است اما این امر
در بعضی از مناطق ریشه در فرهنگ و آداب و
سنن قومی قبیله ای دارد.
وی با بیان اینکه استان همدان در حوزه ورزش
و جوانان در کشور پیشرو است ،افزود :نگاه اداره
ورزش و جوانان استان همدان جوان باورانه ،جوان
یاورانه و جوان محورانه است چراکه جوانان پایه و
اساس کشور هستند و در گام دوم انقالب و برنامه
های رهبری محوریت با جوانان است.
جهانشیر با بیان اینکه ستاد ساماندهی امور
جوانان یک محور و رهبر برای برنامه های اجرایی
توسط سایر دستگاه ها است ،اضافه کرد 4 :سازمان
مردم نهاد اداره ورزش و جوانان اشتغال پایدار
ایجاد کردند همچنین حدود  70دوره آموزش پیش
از ازدواج و خانواده در سال 98برگزار شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان
اینکه به ازای هر  4ازدواج یک طالق در استان
همدان به ثبت می رسد و همه افراد جامعه در
برابر این موضوع مسئول هستند ،گفت :ما متولی
نابسامانی هستیم که ریشه در گذشته افراد دارد
چراکه از ابتدای امر باهم بودن و اصول زندگی
مشترک را به جوانان آموزش ندادیم و افراد با این
ذهنیت رشد کرده و در آینده با مشکل مواجه
خواهند شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بیان
کرد 2:مرکز مشاوره زیر نظر اداره کل ورزش و
جوانان در سراسر استان فعالیت می کنند که این
اداره در راستای برون سپاری و افزایش اشتغال
پایدار از گروه هایی که ظرفیت مشاوره دارند
حمایت خواهد کرد .
جهانشیر با بیان اینکه در حال حاضر  110پروژه
نیمه تمام ورزشی در استان همدان وجود دارد که
 20مورد از آنها تا پایان سال  98تکمیل می شوند،
خاطرنشان کرد:فاز اولیه استادیوم  5هزار نفری
مالیر،استخر سرپوشیده مریانج و استخر بانوان
شهرستان بهار در هفته دولت بهره برداری و افتتاح

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت 110:پروژه نیمه تمام ورزشی در استان همدان وجود دارد که  20مورد از آنها تا پایان سال 98
تکمیل می شوند.

در حال حاضر
 110پروژه نیمه
تمام ورزشی در
استان همدان
وجود دارد که
 20مورد از آنها
تا پایان سال
 98تکمیل
می شوند
خواهند شد.
وی افزود :دهکده المپیک استان همدان و استخر
شنای قهرمانی با کمتر از  10درصد پیشرفت فیزیکی
در اولویت تکمیل پروژه های سال  98نیستند و
اعتباری برای آنها در نظر گرفته نشده است اما جزء
پروژه های ردیف دار اداره ورزش و جوانان بوده و
در سال های آینده به بهره برداری خواهند رسید و
در صورت وجود متقاضی؛ این دو پروژه به بخش
خصوصی واگذار خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت تیم پاس گفت :پاس
یکی از تیم های مطرح کشور بوده و اکنون امتیاز
آن به سرداران و شهدای همدان اهدا شده است
اما به علت نبود مدیریت منسجم و انجام کار
کارشناسی در ابتدای انتقال این تیم به همدان و
فراهم نشدن زیر ساخت های الزم این تیم شرایط
خوبی ندارد.
جهانشیر با بیان اینکه رشته فوتبال جذاب و

پرنشاط برای جوان و پیر است و تیم پاس همدان
برند این استان به شمار می رود ،عنوان کرد :وجود
هئیت مدیره خوب و منسجم،وجود اسپانسرو
حامی و برنامه ای مدون برای برگشت این تیم به
جایگاه اصلی خود الزم است.
وی در ادامه با بیان اینکه مسابقات تیم نوجوان
آسیا با پرداخت هزینه از طرف فدارسیون کشوری
به میزبانی همدان برگزار می شود ،گفت 4:رشته
ورزشی کشتی آزاد ،شطرنج پسران و بسکتبال 3
نفره دختران و پسران از المپیاد استعدادهای برتر
کشور در همدان برگزار خواهد شد و حدود  70تیم
از همدان به کشورهای مختلف اعزام می شوند.
وقوع  ۳۸۸۱ازدواج و  ۹۰۲طالق در سه ماهه
نخست امسال در همدان
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان
همدان نیز گفت :تا امروز هیچ زوجی در صف
انتظار برای گرفتن تسهیالت ازدواج از بانکها

نمانده است و وامها در صورت تکمیل پرونده ظرف
مدت یک هفته از سوی بانکها پرداخت میشود.
روزبه افزود :هیچ نهادی به تنهایی نمیتواند
برای امور جوانان کار کند بنابراین باید دستگاههای
مختلف به یاری هم بشتابند تا به هدفی که برای
جوانان در کشور داریم ،برسیم.
وی ادامه داد :ما نیز در استان همدان به عنوان
دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان با همکاری
دیگر دستگاههای مرتبط تمام توان خود را در
راستای امور این قشر به کار خواهیم بست.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان
استان همدان از اجرای برنامههای مختص ازدواج
در سطح استان خبر داد و بیان کرد :در هر روز
هفته ازدواج یک شعار عنوان شده که بر اساس
آن شعارهای جدول زمانبندی برنامههای خود را
طراحی کردهایم و برای طول این هفته بیش از 50
برنامه در سطح استان برگزار خواهیم کرد.

سلیمان توکلی عضو هیات مدیره بانک
قرض الحسنه مهرایران به منظور بررسی و ارزیابی
عملکرد شعب در حوزه های مختلف جذب منابع
قرض الحسنه ،کنترل مصارف ،وصول مطالبات،
نحوه بازاریابی و رعایت اصول مشتری مداری و
بهداشت اعتباری به استان خوزستان سفر كرد.
سلیمان توکلی در جریان بازدید از دوایر ستادی
و شعب استان خوزستان از شعب شریعتی
جنوبی ،ادهم ،آزاد شهر ،حفاری ،کیان آباد و
همچنین روند بازسازی شعبه رامهرمز نیز بازدید
کرد.بررسی پتانسیل و ظرفیت های مالی و پولی
استان ،ارزیابی راهکارهای تقویت سهم بانک از
بازارهای هدف ،ارائه رهنمودهای الزم در رابطه
با تحقق اهداف ترسیمی ،نحوه اجرای سیاست
های اعتباری ،رعایت اصول مشتری مداری و
تکریم ارباب رجوع ،بررسی نسبت افتتاح حساب
های جاری و تجزیه و تحلیل آمار منابع جذب
شده ،نسبت مصارف و کنترل مطالبات از جمله
محورهای سفر به استان خوزستان بود.توکلی
عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرایران
در این بازدیدها بر نقش ارزنده بانکداری اسالمی
و خدمات قرض الحسنه در توانمندسازی
اقشار مختلف جامعه و کاهش میزان آسیب
های اجتماعی تاكید كرد و اهتمام همكاران در
توجه به مشكالت نیازمندان واقعی را خواستار
شد.شایان ذکر است ،در این سفر ،علی طبلشی
رییس اداره کل پشتیبانی نیز عضو هیات مدیره
بانک را همراهی کرد.

اعزام حدود  40نفر از کارکنان و
بسیجیان اداره کل راه و شهرسازی
گیالن به مناطق عملیاتی هشت سال
دفاع مقدس غرب کشور

تاکید نماینده ولی فقیه بر بازیابی جایگاه و اهمیت مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی

تبریز – فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام
جمعه تبریز گفت :خبرنگاران رسانه های استان یکی از بازوان
پیشرفت جامعه هستند که با تولید محتوای خوب در این مسیر
میتوانند جریان ساز باشند.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار
هیأت مدیره تشکلهای صنفی رسانه و مطبوعات استان با بیان
اینکه خبرنگاران آذربایجان شرقی کم حاشیه ترین قشر جامعه
هستند ،گفت :روز خبرنگار روز تجلیل از فعاالن عرصه اطالع
رسانی و آگاهی بخشی به جامعه است تا نگاه ها به سوی اطالع
رسانی و خبر جلب شود.

مدیر اداره بندر و دریانوردی بندر کنگان خبر داد

امام جمعه تبریز افزود :اگر چه مشکالت معیشتی ،شغلی و
صنفی در این حرفه بسیار است اما اعتقاد و اعتماد عمومی به این
قشر ،رنج های آن را شیرین می کند.
وی با بیان اینکه خبرنگاران دیدبانان آگاهی جامعه هستند،
ادامه داد :روز خبرنگار یادآور مجاهدت های انسان بزرگی است
که در مسیر دفاع از نام و خاک ایران به شهادت رسیده اند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه با تاکید بر بازیابی
جایگاه و اهمیت مطبوعات و رسانه های استان گفت :حمایت و
پشتیبانی مسئوالن استان می تواند توانمندی های خبرنگاران و
روزنامه نگاران تبریزی را بیش از گذشته بروز و ظهور دهد.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه جریان سازی و تولید محتوا می
تواند جایگاه خبرنگاران را ارتقاء دهد ،گفت :با گسترش توجهات
به فضای مجازی ،آفت کم توجهی به رسانه های مکتوب بیشتر
شده که در راستای رفع آن باید جریان سازی فرهنگی با حساسیت
جدی دنبال شود.
وی همه رسانه ها را بازوان پیشرفت جامعه در سطح ملی
و استانی دانست و گفت :رسانه ای موثر و کارآمد است که با
اجتناب از بی تفاوتی در راستای تنویر افکار عمومی قدم بردارد.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با تاکید بر کنش فعال و
هوشمند به چالش های اجتماعی از سوی فعاالن رسانه ای اظهار
داشت :رسانه در دفاع از اصل نظام و انقالب نباید لکنت بگیرند
و کم کار باشند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه ثبات ،امنیت
داخلی ،پیشرفت ها و ارتقاء جایگاه بین المللی کشورمان را مرهون
مجاهدت های مردم و نیروهای مسلح هستیم ،گفت :رسانه ها

باید گذشته پر افتخار ،عزتمند و مقتدر ملت ایران را با قلم خود
به جامعه بازگو کنند.
امام جمعه تبریز با اشاره به نقش پذیری رسانه ها در تمامی
عرصه ها اظهار داشت :تقویت باورهای مردم و ترویج سبک
زندگی ایرانی و اسالمی در شرایط فعلی که دشمن در صدد
ترویج فرهنگ غلط غرب است باید یکی از محورهای جریان سازی
رسانه ای باشد.
وی در ادامه با اشاره به نقش آفرینی رسانه در تحقق بیانیه گام
دوم انقالب گفت :منشور تبیین شده از سوی رهبر معظم انقالب
اسالمی برای  ۵۰سال آینده نظام است که باید رسانه ها به صورت
جهادی برای تحقق آن وارد عمل شوند.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با تاکید بر اینکه منشور
راهبردی گام دوم انقالب مخاطب خاصی دارد ،تصریح کرد :ملت
ایران به ویژه جوانان اصلی ترین نقش آفرین این بیانه هستند که
رسانه هم باید در این مسیر در کنار مردم باشند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ،همه فعاالن رسانه ای را
به تقوا و اخالق اسالمی توصیه کرد و گفت :کم حاشیه ترین قشر
جامعه خبرنگاران هستند که با تقوای رسانه ای و اخالق حرفه ای
فعالیت های موثر در تمامی زمینه ها دارند.
امام جمعه تبریز اخالق را از لوازم حاکمیت برشمرد و گفت :عدم
رعایت اخالق از سوی رسانه ها بر روی مردم نیز تاثیر می گذارد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد :اخبار خوب و
امیدوار کنند در رسانه ها باید بیشتر شود و کارهای نیک به شکل
برجسته به مردم گفته شود .در این دیدار اعضای تشکل ها به
بیان نظرات و مشکالت صنفی ،معیشتی خود پرداختند.

در آیین بدرقه این کاروان  ،ماکان پدرام
مدیرکل راه و شهرسازی گیالن  ،راهیان نور را
در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیار
موثر دانست و بیان کرد :امنیت و اقتدار کنونی
کشورمان در سایه خون پاک شهدای واالمقام
کشورمان به دست آمده است و هرچه داریم را
مدیون این بزرگمردان هستیم که به همین منظور
اعزام کاروانهای راهیان نور کمترین کاری است
که در مقابل آنان میتوان انجام داد.وی با اشاره
به اینکه راهیان نور به یک ایدئولوژی تبدیل شده
است خاطرنشان کرد  :ما همواره وظیفه داریم
یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را
زنده نگهداریم و فراهم کردن شرایط برای حضور
در مناطق جنگی بخشی از رسالت ما را به انجام
میرساند و از این طریق میتوانیم پیام شهدا را
به خانوادهها به ویژه نسل جوان انتقال دهیم.
در پایان علی اکبر فکوری فرمانده پایگاه مقاومت
بسیج اداره کل راه و شهرسازی گیالن با قدردانی
از مدیرکل راه و شهرسازی استان به دلیل فراهم
کردن شرایط حضور کارمندان این اداره به مناطق
جنگی کشور ،افزود :کاروان راهیان نور این اداره
کل به مدت  4روز از مناطق عملیاتی کردستان
در هشت سال دفاع مقدس بازدید میکنند و از
نزدیک با رشادتها و فداکاریهای بزرگمردان
حماسه و ایثار آشنا میشوند.

مانور عملیاتی امداد و نجات و اطفا حریق در بندر کنگان

توسط مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و بختیاری صورت گرفت

بازدید از شهرستان کوهرنگ

به میزبانی روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد

مدیر اداره بندر و دریانوردی بندر کنگان گفت :مانور عملیاتی امداد و نجات و
اطفا حریق در ساختمان برجکنترل این بندر با حضور نماینده فرمانداری و
روسای سایر ادارت شهرستان کنگان برگزار شد.
علی اکبر هاشمی در ارتباط با اهداف برگزاری این مانور اظهار داشت:
در راستای افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی بندر و پرسنل در جهت
انجام اقدامات موثر در زمان وقوع حوادث  ،مانور عملیاتی امداد ونجات
واطفا حریق براساس سناریو از پیش طراحی شده برگزار شد.وی بیان کرد:
م حریق در یکی از طبقات
طبق این سناریو در حدود ساعت  ۱۰بعد از اعال 
ساختمان بندر زنگ اعالم خطر عمومی به صدا درآمد.هاشمی ادامه داد :با به صدا در آمدن زنگ
خطر افراد مستقر در ساختمان عالوه بر تخلیه ساختمان در محل تجمع اضطراری واقع در محوطه
بندر مستقر شدند.وی گفت :همزمان نیروهای آتش نشانی بندر نیز اقدامات الزم در جهت ورود
ت مقابله و اطفا حریق را به انجام رساندند.رییس اداره بندر و دریانوردی کنگان
به ساختمانو عملیا 
عنوان کرد :طبق سناریو از پیش ترسیم شده د ر هنگام خروج افراد از ساختمان بندر یکی از کارکنان
در اثر از دست دادن تعادل دچار آسیب دیدگی شد که طی تماس با اداره هالل احمر شهرستان فرد
آسیب دیده بعد از انجام اقدامات امدادی اولیه با آمبوالنس به مرکز خدمات درمانی شهرستان منتقل
م اطفا کامل حریق توسط فرمانده عملیات ،مانور مذکور طبق
شد.وی یادآور شد :در ساعت  ۱۱با اعال 
سناریوی از پیش تعیین شده با موفقیت به پایان رسید.

شهرکرد «ابتکار» ،مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و
بختیاری جعفر ساالری نسب در راستای اجرای طرح عرضه نفت سفید
به صورت الکتروینک و بررسی وضعیت سوخترسانی کوهرنگ از این
شهرستان بازدید کردند .مدیر منطقه جعفرساالری نسب ضمن
بازدید از مجاری عرضه سوخت با خانوارهای نفت سوز چند روستای
شهرستان کوهرنگ  ،دیدار و گفتگو کرد .ساالری نسب هدف از این
بازدید را بررسی کم و کیف ثبت نام خانوارهای نفت سوز در سامانه تجارت
آسان  newtejaratasanعنوان کردند  .مدیر منطقه چهارمحال و بختیاری در
جلسه ای با فرماندار کوهرنگ هوشنگ مصطفوی  ،اظهار کردند اجرایی شدن به موقع طرح توزیع
الکترونیکی نفت سفید با استفاده از زیر ساختهای بانکی با تمهیدات در نظر گرفته شده موجب
تسریع و تسهیل امر سوخترسانی به مردم خواهد شد  .ایشان افزودند خانوارهای نفت سوز شهرستان
کوهرنگ می بایست با ثبت نام سریع در سامانه  newtejaratasanهمکاری الزم را با شرکت ملی
پخش فرآورده هایب نفتی استان داشته باشند  .ساالری نسب در بازدید از مجاری عرضه سوخت
شهرستان گوهرنگ بر خرید به موقع فرآورده و ارایه خدمات مطلوب به شهروندان توسط متصدیان
جایگاه های عرضه سوخت این شهرستان تأکید کردند .مدیر منطقه همچنین با بازدید از دهستان
موگویی مقدار نیاز حانوارهای این منطقه را به گاز مایع(  ) LPGجهت تامین سوخت زمستانی مورد
بررسی قرار دادند .

این نشستبا هدف تشریح ابالغیه مسعود کرباسیان ،معاون زیر نفت
و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،در خصوص برنامه و رویکردهای
ارتباطی ،اطالع رسانی و تبلیغاتی روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
و شرکت های تابعه برگزار شد.در این نشست مجید بوجارزاده ،رئیس
روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به نقش پررنگ این شرکت
در شرایط کنونی تحریم ها ،بر ضرورت هماهنگی و همفکری هرچه بیشتر
روابط عمومی شرکت های تابعه نفت تاکید کرد.وی با اشاره به موقعیت
حساس کنونی ،خواستار اتخاذ نگاهی ویژه و نو به ظرفیت های شرکت های
تابعه از سوی روابط عمومی ها شد.بوجارزاده با اشاره به تاکید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در
خصوص افزایش سطح همکاری روابط عمومی ها با یکدیگر ،عزم جدی را نسبت به شکل گیری روابط
حرفه ای و در نتیجه آن ارائه تصویری شایسته از خدمات شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه
خواستار شد.وی در خصوص اهم وظایف روابط عمومی ها که در ابالغیه مسعود کرباسیان به آن به
طور مفصل اشاره شده است ،از ارائه تحلیل و پیش بینی در حوزه های مختلف ،ارائه منسجم برنامه
های کوتاه و بلند مدت یه ویژه در خصوص پروژه های در دست اجرا ،مهم شمردن ارتباط با رسانه
ها و دعوت از خبرنگاران برای بازدید از پروژه ها و ایجاد تعامل سازنده ،تغذیه صحیح اطالعاتی برای
اطالع رسانی مناسب و درخور ،افزایش تحرک و فعالیت ها در بخش های مختلف و تحکیم ارتباط
موثر با مدیران عامل ،نام برد.

نشست هماندیشی روسای روابط عمومیشرکتهای تابعه

