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وزیر راه وشهرسازی در پایان سفر 
یکروزه خود به گیالن از آزادراه 

منجیل -رودبار بازدید کرد

رشت  –   علی حیدری : به گزارش اداره ارتباطات واطالع 
راه  وزیر  اسالمی  محمد  گیالن  وشهرسازی  راه  رسانی 
از  گیالن  به  خود  یکروزه  سفر  پایان  در  وشهرسازی 
باقیمانده ازادراه منجیل _ رودبار بازدید کرد واز تکمیل 

این پروژه در اینده نزدیک خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت آزادراه منجیل_ رودبار در کریدور 
شمال-جنوب و نقش موثر آن در حذف گلوگاه ترافیکی آزادراه 
نزدیک  اینده  در  ان  تکمیلی  عملیات  اتمام  از  قزوین_ رشت 
و  هزار  یک  طول  به  جنوب  شمال  کریدور  وگفت:  داد  خبر 
۳۴۰ کیلومتر از بندر انزلی تا بندر امام خمینی امتداد می یابد 
که بندر انزلی تا تهران ۳۷۰ کیلومتر شبکه آزادراهی موجود 
است و حلقه مفقوده این مسیر بخش منجیل رودبار در آزادراه 
قزوین-رشت است و با احداث و تکمیل بخش های باقیمانده در 
کریدور شمال جنوب بویژه حدفاصل منجیل تا رودبار بهره برداری 
از ظرفیت کامل بندر امام در خلیج فارس فراهم می شود. وزیر راه 
و شهرسازی در حاشیه این بازید با بیان اینکه آزاد راه منجیل 
تا رودبار غالبا دارای شرایط سخت وپیچیده کاری است افزود: 
دربخش اعظم این مسیر تونلها وپلهای بزرگ موجود است که 
شرایط کاری را بسیار سخت تر کرده است. وی با ابراز امیدواری 
خاطر نشان کرد:امیدواریم بتوانیم درزمان تعیین شده ابن پروژه 

را به بهره برداری برسانیم. 

در شورای مدیران مخابرات منطقه گلستان: 

خدمت رسانی بی وقفه حتی در ایام 
محدودیت ها

گرگان - مدیر مخابرات منطقه گلستان بر اجرای کامل و 
با دقت خدمات مخابراتی حتی با وجود دورکاری کارکنان 

تاکید کرد.
مهندس غالمعلی شهمرادی که در جلسه شورای مدیران 
سخن می گفت : با تاکید بر اینکه خدمات مخابراتی بی هیج 
نقص و تاخیری حتی با حضور یک سوم کارکنان ، ارائه می 
شود افزود: خدمات مخابراتی برای تمامی مشتریان و بر اساس 
تقاضای آنها در اسرع وقت ارائه خواهد شد و همکاران ما در 
بخشهای امور مشترکین و پشتیبانی بدون هیچ وقفه ای به 
خدمت رسانی مشغول می باشند.وی با اشاره به تشدید شیوع 
ویروس کرونا از مشتریان خواست تا حتی االمکان از خدمات 
گلستان  منطقه  مخابرات  نمایند.مدیر  استفاده  غیر حضوری 
سامانه تلفنی 2۰2۰ را جهت ارائه خدمات مربوط به اینترنت 
و پشتیبانی از آن، سامانه 2۰۰۰ و کد دستوری #2۰2۰* را 
برای پرداخت غیر حضوری قبوض ، سامانه تلفنی 2۰11۷ را 
برای ثبت خرابی تلفن ثابت و پیگیری رفع خرابی  معرفی کرد .

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمانشاه تشریح کرد

برنامه های هفته ایمنی حمل و نقل 
در کرمانشاه

ای  نقل جاده  و  و حمل  راهداری  کرمانشاه - مدیرکل 
نقل  و  ایمنی حمل  هفته  های  برنامه  کرمانشاه  استان 
در استان را تشریح کرد و اظهار داشت: هفته ایمنی به 
منظور فرهنگ سازی در راستای افزایش ایمنی راه ها و 

کاهش تصادفات جاده ای نامگذاری شده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی)کرمانشاه(  
،  فریبرز کرمی به مناسبت هفته ایمنی حمل و نقل با بیان 
اینکه روز شنبه 2۴آبان ماه، روز آموزش و مراقبت از کودکان 
در ترافیک است گفت: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمانشاه و بهره گیری از برنامه شاد برنامه ریزی جهت 
گرفته  نوجوانان صورت  و  کودکان  آموزش  و  سازی  فرهنگ 
روز  ماه،  آبان   2۵ یکشنبه  روز  گفت:  کرمی  مهندس  است. 
یادمان قربانیان سوانح رانندگی است که با هماهنگی جمعیت 
جهت  آموزشی  و  آموزنده  مطالبی  ها،  راه  ایمنی  طرفداران 
انتشار در فضای مجازی، تبلیغات محیطی در پایانه های باری 
و مسافری تهیه و منتشر شده است. وی در ادامه بیان کرد: 
نامگذاری  ایمنی موتور سواران  ماه، روز  روز دوشنبه 2۶آبان 
شده است که در این روز با همکاری پلیس راه و راهبر کالس 
ها با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود و در پایان 
به راکبان موتور سیکلت کاله ایمنی اهداء خواهد شد. کرمی 
گفت: روز سه شنبه 2۷ آبان ماه، به نام روز مشارکت علماء 
و  روحانیون در توسعه فرهنگ ایمنی نام گذاری شده است 
که با همکاری روحانیون،  طرح جمع آوری احکام و استفتائات 
در موضوع ایمنی و  مقررات رانندگی، مصاحبه با روحانیون و 
تأکید بر موضوع رعایت حق الناس و امر به معروف در رانندگی 
و ترافیک انجام شده است. مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمانشاه افزود روز چهارشنبه 2۸ آبان ماه، به 
نام هیئت دولت و پیام ریاست محترم جمهوری این هفته دنبال 
خواهد شد. کرمی گفت: روز پنج شنبه 2۹ آبان ماه،  به نام روز 
حمل و نقل بدون حادثه نام گذاری شده است که با همکاری 
پلیس راه و راهبر، اورژانس، هالل احمر، صدا و سیما، انجمن 
های صنفی حمل و نقل فراخوان داده شده است. برای برگزاری 
و  بهداشتی  های  پروتکل  کلیه  رعايت  با  آالت  ماشین  مانور 
حضور در محورهای اصلی استان، اقدام به گشت های دروازه ای 
جهت بازرسی وسایل نقلیه عمومی و ناوگان حمل و نقل باری 

تشدید حضور راهبران در محورهای اصلی برگزار خواهد شد.

پایداری خدمات رسانی به مشترکین 
با رعایت پروتکل هاي بهداشتي

قزوین - مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین از پایداری 
پروتکل های  رعایت  با  مشترکین  به  رسانی  خدمات 

بهداشتی و مصوبات ابالغی ستاد ملی کرونا، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین؛ اسماعیل 
های  پروتکل  اجرای  اهمیت  به  اشاره  بوشهری، ضمن  مفرد 
بهداشتی ابالغی از سوی  ستاد ملی مبارزه با کرونا ، اظهار 
داشت: در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، حفاظت از 
سالمت نیروی انسانی از الویت های این سازمان می باشد که با 
رعایت این پروتکل ها و عمل به قوانین ابالغی از سوی شرکت 
ملی گاز ایران می توان به این مهم دست یافت و کوتاهی در 
این امر، لطمه به نیروی انسانی و در نتیجه پایداری خدمات 
رسانی مداوم به مشترکین را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. 
وی در ادامه افزود: اجرایی کردن دقیق برنامه هایی مانند میز 
خدمت، دوركاري، سیستم کار چرخشی، نظارت بیشتر بر دفاتر 
پيشخوان دولت  و تهیه اقالم بهداشتی و ضد عفونی برای محل  
کار از اقدامات مهم در مقابله با این بیماری مهلک و افزایش 
توان مواجهه با آسیب های ناشی از شیوع گسترده این ویروس 
می باشد. بوشهری همچنین تصریح کرد رعایت دقيق مفاد 
دستورالعمل ها و ابالغيه هاي وزارت بهداشت  و ستاد ملی مبارزه 
با کرونا توسط رؤساي ادارات، واحدHSE   و منابع انساني به 
طور دقیق رصد و اجرایی شود. وی در پایان ضمن بیان این 
مطلب که  تنها راه عبور از بحران کرونا همدلی و همکاری 
جمعی بین مردم و مسئولین دانست و افزود هر یک از ما باید 
حفظ سالمت هموطنان را  به عنوان یک وظیفه اخالقی، شرعی 
و انسانی در نظر داشته باشیم تا بتوانیم به هدف اصلی خود که 

عبور از بحران کرونا می باشد دست یابیم.

اخبار ایراناخبار ایران با حضور فرمانده پدافند غیرعامل کشور و معاون وزیر صمت انجام شد؛

قدردانی از اقدامات فوالد مبارکه در حوزه پدافند غیرعامل
کمیته  جلسه  سومین  در  مرادیان:  یحیی   - اصفهان 
پدافند غیر عامل ایمیدرو که به صورت ویدئو کنفرانسی 
و با حضور سردار جاللی فرمانده پدافند غیر عامل کشور و 
خداداد غریب پور معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو 
برگزار شد،با اهدای لوح تقدیر از اقدامات فوالد در حوزه 

پدافند غیر عامل تجلیل بعمل آمد .
در این جلسه سردار جاللی فرمانده پدافند غیر عامل کشور 
ضمن تشکر از اقدامات شرکت های زیر مجموعه ایمیدرو، و به 
ویژه گروه فوالد مبارکه راهبرد کالن و ملی کشور را در حوزه 
پدافند غیر عامل، مقاومت فعال در برابر راهبرد فشار حداکثری و 
همه جانبه در همه حوزه ها دانست و لحاظ نمودن الزامات پدافند 
غیر عامل در صدور موافقت اصولی طرح ها و مکان یابی آن ها 
در کنار حفاظت از زیر ساخت های ضروری و حیاتی را از جمله 
اهداف این کمیته در ایمیدرو برشمرد و گفت: خوشبختانه اقدامات 
شرکت های تابعه ایمیدرو در حوزه پدافند غیر عامل بسیار امیدوار 
کننده است . فوالد مبارکه ضمن مدیریت شرایط نه تنها در حوزه 
صنعت و اقتصاد کشور بلکه در حوزه پدافند غیر عامل نیز خوش 
درخشیده است . رئیس هیات عامل ایمیدرو در ابتدای این جلسه 
ضمن قدردانی از اقدامات فوالد مبارکه در حوزه پدافند غیر عامل 
گفت: خوشبختانه با وجود تمام محدودیت های ناشی از بیماری 
کرونا و تحریم های ظالمانه، این شرکت با توجه به نقش ویژه ای 
که در صنعت کشور دارد، ضمن مدیریت شرایط نه تنها در حوزه 

صنعت و اقتصاد کشور بلکه در حوزه پدافند غیر عامل نیز خوش 
درخشیده است . غریب پور اقدامات فوالد مبارکه را در حوزه صرفه 
جویی و استفاده بهینه از منابع آبی را ارزشمند دانست و افزود: این 
شرکت همچنین در خصوص مقابله با بیماری کرونا نیز پیشگام 
بوده است و قبل از آنکه از جانب ایمیدرو به همکاری با بیمارستان 
ها توصیه شود، به صورت خودجوش و الگویی برای سایر صنایع با 
تامین اکسیژن رایگان بیمارستان های درمانگر بیماران کرونایی به 

یاری مدافعان سالمت و هموطنان شتافت .
این مجموعه عظیم به خوبی تحریم ها و حمله های 

سایبری دشمن را مدیریت نموده است

در این جلسه حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه 
ضمن ارائه گزارشی از اقدامات گروه فوالد مبارکه در حوزه پدافند 
غیر عامل گفت: این گروه به عنوان یکی از سرمایه های بزرگ 
ملی و استراتژیک صنعت کشور است و با تولید حدود نیمی از 
توسعه  و  اقتصادی  رونق  در  ای  توجه  قابل  نقش   فوالد کشور 
صنعتی و اقتصادی کشور دارد. این در حالی است که این شرکت 
همچنین در تامین مواد اولیه بیش از ۳۰۰۰ کارخانه و کارگاه های 
تولید داخل کشور، استقالل و رونق اقتصادی، قطع وابستگی به 
بیگانگان و جهش تولید نقش محوری دارد . به گفته مدیر عامل 
گروه فوالد مبارکه این مجموعه عظیم به خوبی تحریم ها و حمله 

های سایبری دشمن را مدیریت نموده و با رعایت دستورالعمل 
های حوزه پدافند غیر عامل و همچنین با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی حوزه بیماری کرونا در چنین شرایطی نه تنها متوقف 
نشده است بلکه به رکوردهای متعدد تولید نیز دست یافته است 
. وی همچنین به صرفه جویی های صورت گرفته در مصارف آب 
و انرژی اشاره کرد و گفت: فوالد مبارکه طی سال های اخیر با 
سرمایه گذاری های کالن در استفاده بهینه از منابع آبی و انرژی 
خوش درخشیده است که از انجمله می توان به جمع آوری ، 
تصفیه و بازچرخانی پساب های صنعتی و شهری در چرخه تولید 
شرکت اشاره کرد . مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به 
تحریم های مستقیم و چندباره آمریکا علیه شرکت فوالد مبارکه، 
اقدامات انجام شده در حوزه بومی سازی را بسیار راه گشا و برگ 
برنده این شرکت در حوزه پدافند غیرعامل برشمرد . وی در بخش 
دیگری از سخنان خود از مساعدت های گروه فوالد مبارکه به 
بیمارستان ها شبکه های بهداشت و درمان کشور برای خرید و 
تامین تجهیزات پزشکی و مواد ضدعفونی کننده و همچنین تامین 
اکسیژن رایگان بیمارستان های مختلف استان اصفهان و برخی 
استان های همجوار با هزینه چند ده میلیارد تومانی  به عنوان 
اقدامات دیگر این گروه در حوزه مسئولیت های اجتماعی یاد کرد 
. گفتنی است دراین نشست غیرحضوری برخی از مدیران عامل 
شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو نیز با ارائه گزارشهای جداگانه ای 

دستاوردهای خود در حوزه پدافند غیر عامل را تشریح کردند .

علوم  دانشگاه  رئیس  پور:  حسین  کیوان   - بندرعباس 
پزشکی استان هرمزگان در نشست خبری مجازی با اصحاب 
قشم  و  کیش  بندرعباس،  شهر  سه  گفت:  استان  رسانه 
در بحث کرونا جز آلوده ترین شهرها هستند. شهروندان 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
دکتر حسین فرشیدی افزود: سه شهر بندرعباس، کیش و قشم 
در بحث کرونا جز آلوده ترین شهرها هستند، این شهر بعنوان مرکز 
استان شهری مهم است زیرا از سایر شهرستان ها هم بیماران بدحال 
به بندرعباس ارجاع می شود و فشار بیشتری بر بندرعباس وجود دارد. 
دکتر فرشیدی با اشاره ممنوعیت سفر و منع آمد و شد در ورودی 
های استان افزود: در پی سفر امکان پرداخت به مسائل بهداشتی و 
رعایت تمامی پروتکل ها میسر نیست و همین موضوع امکان ابتال به 

کرونا را افزایش می دهد. وی با بیان اینکه وظیفه مسئوالن و رسانه 
ها آگاهی سازی و اطالع رسانی خطرات بیماری کووید 1۹ است، 
عنوان کرد: امروز قدرت سرایت کرونا افزایش چشمگیری داشته و 
باید آن را جدی گرفت زیرا روزانه شاهد افزایش افراد مبتال در سطح 
کشور هستیم. دکتر فرشیدی بیان کرد: 22۳ دانش آموز مبتال به 
کرونا از 1۵ شهریورماه در هرمزگان ثبت شده در حالی که آمار موارد 
مثبت مبتالی دانش آموز  از ابتدای شیوع کرونا ۹۸۵ مورد ثبت 
شده است؛ لذا بازگشایی مدارس در ابتال کرونا دانش آموزان تأثیری 
نداشته است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه اگر آگاهانه یک فرد 
با عدم رعایت پروتکل های بهداشتی سبب آلودگی سایر افراد به 
بیماری های عفونی شود باید با فرد متخلف برخورد شود، اظهار کرد: 
در حال حاضر به طور متوسط 2۰ میلیون تومان هزینه درمان یک 

بیمار مبتال به کووید 1۹ می شود که ۹۰ درصد آن را بیمه پرداخت 
خواهد کرد که هنوز البته پرداختی از بیمه نشده و دولت و وزارت 
بهداشت و درمان حامی ما بوده اند. وی تصریح کرد: باید از فردی که 
عمدأ با عدم رعایت پروتکل ها خود را در خطر کرونا قرار داده در زمان 
ابتال و مراجعه به بیمارستان برخورد کرد و حتی هزینه درمان را از 
وی گرفت که اینچنین با بی فکری سبب آلودگی جامعه شده است.

ممنوعیت تجمع بیش از 10 نفر 
به  مراجعه  افزایش  از  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیمارستانهای استان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط موجود قطعاً 
در 2 هفته آینده شاهد افزایش در بیماران آی سی یو و مرگ و میر نیز 
خواهیم بود. دکتر حسین فرشیدی افزود: در هفته پایانی مهرماه ۵۰۰ 
تست گرفته شد در هفته اخیر به ۷۵۰ تست در شبانه روز رساندیم و 

در این هفته با توجه به افزایش موارد تعداد تست ها به 1۰۰۰ مورد 
می رسد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: اگر از هزار تست 
2۵۰ مورد مثبت باشد ظرف مدت 2۴ ساعت باید به هزار و 1۰۰ تست 
افزایش دهیم. دکتر فرشیدی عنوان کرد: قابلیت افزایش تست تا هزار و 
۵۰۰ تست در شبانه روز وجود دارد. وی ابراز کرد: ممنوعیت تجمع بیش 
از 1۰ نفر از امروز اعالم شده و زمان فعال نامحدود است و تا زمانی که 
آمار و ارقام کاهش نیابد تجمعات و مراسم شادی و عزا برگزار نمی شود.

به  قم،  استان  گاز  روابط عمومی شرکت  به گزارش  قم - 
آمادگی  درخواست مدیرعامل، سومین جلسه هماهنگی 
شرکت گاز استان قم در فصول سرد با حضور اعضای هیئت 

مدیره و تعدادی از رؤسای ستادی شرکت برگزار گردید.
در این جلسه علیرضا نصیری مدیر عامل شرکت گاز استان قم 
ضمن ارائه گزارش از فعالیت های صورت گرفته، بر آمادگی کلیه 
کارکنان به ویژه کارکنان واحد بهره برداری در فصل سرد در ارائه 
خدمات مطلوب و مستمر تأکید نمود و در این خصوص گفت: 
بازدید و بررسی تأسیسات از جمله ایستگاه های گاز و خطوط و 
شبکه و شیرهای گاز در اولویت کاری واحد بهره برداری قرار گیرد. 
مدیر عامل شرکت گاز استان قم در ادامه این جلسه ضمن تقدیر 
نواحی گازرسانی و کارکنان شرکت  از کلیه واحدها و  و تشکر 
که با جدیت تمام تالش صادقانه در گسترش گازرسانی و ارائه 
خدمت در سطح استان انجام وظیفه می نمایند، تأکید بر وصول 
مطالبات شرکت و برخورد مناسب با ارباب رجوع را نیز سفارش 
بر  ادامه بر حفظ آمادگی شرکت گاز استان  ایشان در  نمودند. 
مقابله با فصول سرد اشاره نمود و  اظهار داشت: با تمهیدات و 
برنامه ریزی های انجام گرفته و با استفاده از همه توان و ظرفیت 

شرکت و آمادگی تجهیزات و تأسیسات گازرسانی برای تأمین 
گاز پایدار و مستمر و ایمن برای مشترکین استفاده خواهیم کرد. 
وی با بیان اهمیت تأمین سوخت جایگزین از سوی سازمان های 
خدمات رسان، صنایع پر مصرف و خدمات عمومی افزود: تمامی 
سازمان های خدمات رسان و صنایع پر مصرف و خدمات عمومی 
از قبیل نانوایی ها، بیمارستان ها و … بایستی به سوخت دوم 
مجهز گردند و ادارات گاز استان هماهنگی های الزم را انجام و 
از  گاز  مصرف  مدیریت  همچنین  نصیری  نمایند.  اطالع رسانی 
گاز  مصرف  مدیریت  افزود:  و  شد  خواستار  را  مشترکین  سوی 
از  از مهمترین موضوعاتی است که در صورت رعایت آن  یکی 
سوی مشترکین، عالوه بر صرفه اقتصادی برای مشترکین از بروز 
مشکالت در پیک مصرف جلوگیری می کند. مدیر عامل شرکت 
گاز استان قم گفت: استفاده از درب و پنجره های دوجداره، رعایت 
دمای رفاه )1۸ تا 21 درجه سانتی گراد(، پوشیدن لباس گرم، 
نصب پرده های ضخیم، بهره گیری از نور و گرمای طبیعی در طول 
از بخاری های استاندارد با ضریب بازدهی باال از  روز و استفاده 
جمله عواملی است که می توانند در مصرف بهینه گاز طبیعی 

مؤثر باشند.

بندرعباس، قشم و کیش جزو آلوده ترین شهرهای هرمزگان به کرونا 

برگزاری سومین جلسه هماهنگی آمادگی شرکت گاز 
استان قم برای فصل سرد

اهواز – رحمان محمدی: مراسم اهدای جوایز برگزیدگان دومین جشنواره ارزیابی 
روابط عمومی های سازمان آب و برق با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس 

برگزار شد و از شرکت برق منطقه ای خوزستان برای کسب مقام دوم، تقدیر شد.
در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور، آثار 1۳2 شرکت 

از صنعت آب و برق در 1۴ محور مورد داوری قرار گرفت که در پایان ۴۹ شرکت شامل 
1۸ شرکت توزیع نیروی برق، هفت شرکت برق منطقه ای، پنج شرکت مدیریت تولید، 
هشت شرکت آب و فاضالب و 11 شرکت آب منطقه برگزیده شدند. شرکت برق منطقه 
ای خوزستان در این جشنواره در محور "ارتباط با پایگاه خبری وزارت نیرو )پاون( رتبه 
دوم" را کسب کرد و محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان به 
نمایندگی از وزارت نیرو، لوح تقدیر و تندیس رتبه برتر را به تورج فتاحی مدیر روابط عمومی 
این شرکت، اهداء کرد.  وزیر نیرو در آیین پایانی این جشنواره با تبریک به روابط عمومی 
 هایی که رتبه های ممتاز جشنواره را به دست آوردند، گفت: شرکت  هایی موفق هستند که 
همه کار خود را کار روابط عمومی و ارتباط بی  واسطه با مردم بدانند. رضا اردکانیان بیان کرد: 

وزارت نیرو دستگاهی در وسیعترین سطح ارتباطی با مردم است و باید به گونه ای عمل کند 
که مردم تفکیکی بین خود و مدیران در دستگاه آب و برق احساس نکنند. وی با اشاره به کار 
ویژه و مهم روابط  عمومی ها، بر ارتباط با مردم، پاسخگو بودن و اهتمام بر توسعه این ارتباط 
تاکید کرد و افزود: ما مهمترین ابزار ارتباطی با مردم در سازمان دولت را در اختیار داریم و 
الزم است روش های خود را بهینه کرده و در شکل گیری جامعه پرامید و تاب آور، سهم و 
نقش عمده ای داشته باشیم. براساس این گزارش، در محور حضور در فضای مجازی سازمان 
آب و برق خوزستان رتبه اول و در محور ارتباطات درون سازمانی نیروگاه رامین رتبه دوم را 
کسب کردند و مراسم تقدیر از برگزیدگان خوزستانی به صورت ویدئو کنفرانس با وزیر نیرو در 

سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

وزیر نیرو:

شرکت  هایی موفق هستند که همه کار خود را کار روابط عمومی بدانند

۱۴


