7

ایرانزمین

www.ebtekarnews.com

اخبار
شهردار زاهدان:

همکاری مردم در اجرای طرح
ها و پروژه های مختلف الزم و
ضروری است
شهردار زاهدان در ادامه سخنرانی خود در
جمع نمازگزاران مصلی اهل سنت به برخی دیگر
از اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری زاهدان
اشاره کرد و گفت :خوشبختانه با توجه به تحوالت
بزرگی در مجموعه ی شهرداری زاهدان در حوزه
ی درون سازمانی ،ساختاری ،نیروی انسانی،
سیستمی و نرم افزاری و سایر بخشها ایجاد
شده روند اجرای برنامه ها را از کیفیت و سرعت
قابل قبولی برخوردار ساخته که موضوع بهسازی
و آسفالت معابر به عنوان یکی از این اقدامات
قابل لمس آن هم در حجم گسترده ای در نقاط
مختلف شهر از جمله ی این اقدامات است.وی
اضافه کرد :در بخش آسفالت معابر طی مدت
اخیر یک حرکت جهادگونه و جهش قابل مالحظه
ای در شهرداری زاهدان صورت پذیرفته به طوری
که با استفاده از توان بخش خصوصی و بکارگیری
هفت کارخانه ی آسفالت و اکیپهای متعدد به
صورت همزمان آسفالت معابر در سطح مناطق
پنجگانه را با سرعت قابل قبولی به مرحله ی اجرا
درآوردیم که در نوع خود طی دوره های گذشته
بی نظیر و بی سابقه بوده است.پربار از آسفالت
چهار میلیون مترمربع معابر شهر تا پایان سال
جاری خبر داد و گفت :در بخش آسفالت از تمام
ظرفت بخش خصوصی و شهرداری استفاده شده
و با توجه به سرعتی که در این خصوص ایجاد
گردیده انشاءالله ظرف سه سال آینده تمامی
معابر سطح شهر تحت پوشش روکش آسفالت
قرار خواهند گرفت.پویش #هر_خانه_یک_
درخت از دیگر مواردی بود که شهردار زاهدان
به آن اشاره کرد و گفت :مبحث فضای سبز و
اهمیت توسعه ،حفظ و نگهداری آن به عنوان
یکی از اولویتهای مهم همواره مد نظر ما بوده
که در این راستا با تکیه بر مشارکتهای مردمی
پویش بزرگ هر خانه یک درخت را مدتیست
که عملیاتی کرده ایم که خوشبختانه با استقبال
خوب شهروندان مواجه شده است.وی افزود :در
این طرح ،شهرداری زاهدان تمام نهاده ها و اقالم
مورد نیاز از قبیل نهال ،خاک نباتی و کود را تهیه
و پس از اجرای کار در مجاورت خانه ها؛ حفظ
و نگهداری آنها به شهرونددان ساکن در محالت
مختلف واگذار خواهد شد و ما انتظار داریم مردم
عزیز مشارکت حداکثری را در این خصوص با ما
داشته باشند .شهردار زاهدان در پایان سخنانش
بار دیگر لزوم مشارکت و همکاری مردم در اجرای
طرح ها و برنامه های مختلف را مورد تاکید قرار
داد و گفت :شهرداری به تنهایی قادر به انجام
تمامی امور به صورت کامل نخواهد بود لذا با
همکاری مردم به ویژه در بخش مراجعه به دفاتر
مرتبط با امور شهرسازی پهنه ی شمالی جهت
حل مشکالت حاشیه ی شهر ،پرداخت به موقع
عوارض و همچنین حفظ و نگهداری خدماتی
که در حوزه های مختلف ارائه می شود نهایت
همکاری را با ما داشته باشند

اخبار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز:

تبریز در اقتصاد کشاورزی آذربایجان شرقی سهم بزرگی دارد
فرامرز افشانی با اعالم این مطلب عنوان کرد:
برخالف تصورات موجود و مبتنی بر این که تبریز،
یک شهرستان صنعتی است اما این شهرستان یکی
از شهرستان های فعال در بخش کشاورزی است
و فعالیت های خوبی در این بخش دارد.
وجود  ۱۱۰هزار هکتار اراضی ملی در تبریز
وی در همین راستا ،وجود  ۱۱۰هزار هکتار اراضی
ملی و  ۴۴هزار هکتار اراضی کشاورزی در این
شهرستان را از دالیل اظهارات خود خواند و ادامه
داد :از این  ۴۴هزار هکتار اراضی کشاورزی۲۲ ،
هزار هکتار دیمی و  ۲۲هزار هکتار آبی است که
سه هزار و  ۹۰۰هکتار از این اراضی آبی ،متعلق
به باغ هاست.
افشانی با تکیه بر رتبه های اول استانی این
شهرستان در صنایع تبدیلی کشاورزی ،کشت
کلزا و مرغداری گوشتی و تخمی و وجود دامداری
های متعدد صنعتی و سنتی در این شهرستان ،و
بیان این که همه این موارد نشانگر فعال بودن این
شهرستان در بخش کشاورزی است ،تولید ساالنه
محصوالت کشاورزی را حدود  ۲۰۰هزار تن و
فرآوری آنها را از طریق کارخانه های صنایع تبدیلی
به محصوالت دیگر را  ۳۱۰هزار تن اعالم کرد.
وی ضمن اشاره به محصوالت شاخص این
شهرستان ،پنیر لیقوان ،گوجه سردرود ،سبزی
و محصوالت صیفی حکم آباد و باغهای قراملک
را از جمله این محصوالت خواند و گفت :همه
اینها نشان از آن دارند که در رقابت با صنعت
و خدمات ،در بخش کشاورزی نیز حرفی برای
گفتن داشته ایم و داریم هرچند در طول مسیر
توسعه شهری تبریز که زمانی از آن به عنوان باغ
شهرها و قنات یاد می شد ،به مرور از بین رفته
اند اما سعی ما بر حفظ داشتهها و مانده های
فعلی مان است.
وی ادامه داد :خوشبختانه در این راستا چندین
جلسه مشترک با شهرداری ها ،دانشگاه ،سازمان
میادین ،محیط زیست و میراث فرهنگی داشته
ایم و با ریاست معاون استاندار و عضویت
جهادکشاورزی و شهرداری ها کارگروهی مرتبط با
این موضوع ،تشکیل شده است و طبق مصوبات
آن ،مقرر شده است هر اقدام انجام شده در این
مناطق که قرار است در قالب پارک بزرگ انجام

برخالف
تصورات
موجود و
مبتنی بر این
که تبریز ،یک
شهرستان
صنعتی
است اما این
شهرستان
یکی از
شهرستان
های فعال
در بخش
کشاورزی
است
شود ،قبل از اجرا در کارگروه مطرح شود و با حفظ
شرایط فعلی اراضی بخش کشاورزی صورت گیرد.
مساحت کشت سبزی و صیفی در تبریز ۲هزار
هکتار است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز در همین
راستا مساحت کشت سبزی و صیفی در این
شهرستان را ۲هزار هکتار و مساحت فعلی باغ های
صیفی و سبزی حکم آباد و قراملک  ۶۵۰هکتار
اعالم کرد و متذکر شد :این اراضی جزو میراث و
ذخایر فرهنگی و کشاورزی ما محسوب می شوند
و حفظ آنها یک قدم بزرگ در بحث بوم گردی و
گردشگری است که بسیاری از کشورهای توسعه
یافته سعی می کنند با تخصیص بودجه ،منابع و
هزینه چنین مکان هایی را ایجاد نمایند ،در حالی

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

که ما خود این ذخایر را داریم اما متأسفانه با وجود
چنین داشته هایی ما آن ها را حفظ نکرده ایم و
بجاست که در حفظ ذخایر فعلی اهتمام ورزیم.
وی در ادامه با اشاره به وجود  ۸۱گلخانه فعال
در سطح  ۳۰هکتاری ۶۳ ،واحد گاوداری صنعتی
و  ۴۹۳واحد گاوداری سنتی ۲۶ ،واحد مرغداری
گوشتی و  ۲۲واحد مرغداری تخمی با ظرفیت
جوجه ریزی بیش از  ۲میلیون قطعه ای ،هشت
هزار و  ۷۳۹کندوی مدرن و چهار هزار و ۴۹۰
کندوی بومی و تولید تقریبی هزار و  ۱۰۰تن عسل
در این شهرستان ،هشت هزار و  ۵۰۰هکتار گندم
آبی و چهار هزار هکتار گندم با تولید ساالنه ۲۹
هزار تن گندم ،بر کشت  ۲هزار هکتاری کلزا در
سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت :نصف کلزای

استان در این شهرستان کاشته شده بود که بنا
به شرایط نامناسب جوی ،مشکالت پیش آمده
در بحث آبیاری و باد زدگی  ۱۸۰۰تن کلزا تحویل
کارخانه ها شد.
سهم بزرگ تبریز در اقتصاد کشاورزی آذربایجان
شرقی
افشانی در خاتمه سخنان خود ،تولید گوشت
قرمز این شهرستان را سه هزار و  ۴۰۰تن و تولید
گوشت سفید را سه هزار و  ۱۰۰تن ،تولید تخم مرغ
را  ۱۱هزار و  ۲۲۹تن ،تولید شیر خام را  ۵۳هزار و
 ۷۵۴تن خواند و بار دیگر متذکر شد :موارد یاد
شده ،نشانگر این است که شهرستان تبریز ،از
شهرستان های فعال در بخش کشاورزی است و
در اقتصاد کشاورزی استان سهم بزرگی دارد.

بکارگیری  12دستگاه حفاری در پروژه های طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از بکارگیری  12دستگاه
حفاری سنگین خشکی ناوگان این شرکت در پروژه های طرح
نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی نفت ایران خبر داد.
مهندس سید عبداله موسوی با گرامیداشت فرا رسیدن
چهلمین سالگرد حماسه دفاع مقدس در این باره گفت :تاکنون
سه دکل حفاری  81 ، 35و  48فتح در میدان نفت شهر و
دستگاه  27فتح در میدان نفتی گچساران در مدار عملیات
قرار دارند.وی با بیان اینکه این پروژه ها به ترتیب در میادین
تحت سرپرستی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب می باشند ،افزود :مجموع متراژ حفاری
در این زمینه تا به امروز افزون بر شش هزار و  700متر به ثبت
رسیده است.
موسوی اظهار کرد :شرکت ملی حفاری ایران در اجرای این

دو پروژه که در قالب  EPD/EPCاجرا می شود در میدان
گچساران پنج حلقه چاه توسعه ای و دو حلقه تعمیری و در
میدان نفت شهر یک حلقه توسعه ای و چهار حلقه تعمیری
حفر و تکمیل می کند و عالوه بر فعالیت های تحت االرضی،
انجام امور سطح االرضی نیز برعهده این شرکت است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با این توضیح که با تأمین
کاال و مواد و افزایش تعداد دکل های حفاری در اجرای پروژه
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی گچساران شتاب بخشی
خواهد شد ،گفت :در پروژه نفت شهر عملیات تعمیر و تکمیل
دو حلقه چاه به پایان رسید و حفاری سومین حلقه چاه در
روزهای اخیر آغاز شد.
وی افزود :همچنین ملی حفاری در اجرای پروژه های میدان
محور با شرکت های بخش خصوصی در پروژه های باال رود ،
رامین و اللی (بنگستان) در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب و سپهر و جفیر در محدوده شرکت نفت و گاز
اروندان در بخش های عملیات حفاری و خدمات یکپارچه فنی
و مهندسی همکاری می کند.
موسوی اظهار کرد :پروژه باال رود شامل شش حلقه چاه به
تفکیک چهار حلقه توسعه ای /توصیفی و دو حلقه توسعه ای
است که دو دکل  92و  57به این منظور تخصیص و بخش
سطح االرض را شرکت جهان پارس بر عهده دارد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت :پروژه نگهداشت و
افزایش تولید میدان نفتی رامین با مشارکت این شرکت و شرکت
توسعه نفت و گاز پرشیا اجرا می شود که مشتمل بر حفاری

هشت حلقه چاه (شش حلقه توسعه ای و دو حلقه تعمیری)
است که این پروژه هم به صورت  EPD/EPCبا همکاری دو
شرکت اجرا و به زودی مراحل اجرایی آن با تکمیل لوکیشن و
بکارگیری دو دکل حفاری  ،شروع می شود.
وی افزود :پروژه توسعه میدان نفتی اللی بنگستان دیگر پروژه
ای است که این شرکت و شرکت جهان پارس اجرای آن را در
شمال استان خوزستان بر عهده دارند و به تازگی مناقصه آن
برگزار گردید که ملی حفاری دو دکل حفاری سنگین خود را به
منظور عملیات حفاری پنج حلقه چاه شامل سه حلقه توسعه
ای و یک حلقه برای تزریق پساب در نظر گرفته و بر اساس
توافق حاصله با شرکت جهان پارس ارایه خدمات فنی یکپارچه
تحت االرضی و بخشی از کارهای سطح االرضی پروژه از سوی
ملی حفاری ارایه می گردد.
موسوی اظهار کرد :در پروژه توسعه میادین سپهر و جفیر
شرکت ملی حفاری ایران با همکاری شرکت خدمات مهندسی
پژواک انرژی از شرکت های زیر مجموعه شرکت گسترش انرژی
پاسارگاد نسبت به حفاری شش حلقه چاه توسعه ای در این
میادین اقدام که دو دستگاه حفاری به این منظور در نظر گرفته
شده و تالش دو شرکت بر این است که این پروژه به زودی
اجرایی گردد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت :با توجه به تعداد
بسته های باقیمانده از طرح موسوم به توسعه  28مخزن این
شرکت پیگیر مشارکت در اجرای این پروژه ها به صورت کامل یا
با شرکت های بخش خصوصی داخلی می باشد.

با حضور وزیر نیرو در بیست و یکمین هفته پویش هر هفته الف -ب  -ایران صورت صورت پذیرفت؛

طرح آبرسانی پایدار به  32روستا در استان اصفهان آغاز شد

اصفهان -بهمن راعی  :با حضور وزیر نیرو ،از طریق ویدئو کنفراس و همزمان
با طرح های آبرسانی به  400روستا در  20استان کشور در قالب طرح پویش
هر هفته الف-ب – ایران  32 ،طرح آبرسانی پایدار به روستاییان در استان
اصفهان افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پیرامون اجرای طرح
آبرسانی پایدار به  32روستا در استان گفت :با اجرای این طرح بیش از 8
هزار و  200نفر از روستاییان در استان اصفهان از آب شرب پایدار برخوردار
می شوند.
هاشم امینی با بیان اینکه در این طرح جمعیتی از روستاهای شهرستان اصفهان ،اردستان ،سمیرم،
نجف آباد ،گلپایگان و چادگان دسترسی پایدار به آب شرب سالم و بهداشتی خواهند داشت ،تصریح
کرد :هم اکنون شرکت آبفا استان اصفهان وظیفه ی تامین آب شرب سالم و پایدار برای حدود 1000
روستای تحت پوشش با بیش از  600هزار نفر جمعیت را بر عهده دارد.
وی ادامه داد :عواملی مانند پراکندگی روستاها و صعب العبور بودن مسیرهای ارتباطی ،تامین پایدار
آب شرب روستاییان را با چالش مواجه می نماید که با تالش صنعتگران آبفا در استان سعی بر غلبه
بر این گونه مشکالت شده تا روستاییان در هر نقطه از استان دسترسی پایدار به آب شرب سالم و
بهداشتی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود خبر داد

کسب موفقیت ممتاز در اجرای طرح
ژئو مکانیکنفت

آذربایجان شرقی – فالح :مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز گفت :شهرستان تبریز یکی از شهرستان های فعال در بخش کشاورزی است.

 ۸۰۰واحد صنعتی ایالم از گاز
طبیعی استفاده میکنند
ایالم -خبرنگارابتكار -مدیرعامل شرکت گاز
ایالم گفت :هم اکنون  ۸۰۰واحد صنعتی در این
استان از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند.
عباس شمس اللهی اظهار داشت :طی سالهای
اخیر ،توسعه گازرسانی به صنایع ،موجب کاهش
مصرف سوختهای آالیندهای شده که میتواند
تاثیر به سزایی بر بهبود کیفیت هوا و کمک به
محیط زیست داشته باشد.وی افزود :گاز طبیعی
بیشترین نقش را در حمایت از بخش های تولیدی
استان داشته و به واسطه سوخت ارزان و پاک و
میزان ارزش افزوده منجر به بهبود شرایط اقتصادی
می شود.یادآور شد :میزان مصرف گاز طبیعی
واحدهای صنعتی استان از ابتدای سال جاری
تاکنون بیش از  ۱۲۰میلیون متر مکعب و از سال
 ۹۲تاکنون یک هزار و  ۲۵۰مترمکعب بوده است.
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در استان اصفهان را موفق دانست و عنوان کرد :پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و
روستایی در استان اصفهان ،آبرسانی پایدار به روستاها در اولویت برنامه های سال  99قرار گرفته است.
مهندس هاشم امینی در خصوص تامین پایدار آب شرب روستاییان در استان خاطرنشان ساخت :در
سال جاری برنامه ریزی برای تامین پایدار آب شرب بیش از  70روستا که در حاشیه شهرها قرار دارند در
دستور کار قرار گرفته است این در حالیست که هم اکنون آب شرب  32روستا در  6شهرستان با اتصال
به شبکه آب شهری به صورت پایدار تامین می شود.
وی درخصوص اقداماتی که منجر به اجرای طرح آبرسانی پایدار به  32روستا در استان شده ،بیان
داشت :اصالح و توسعه بیش از  10کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب ،احداث ،بهسازی و ارتقای
 5باب حوضچه شیرآالت و شیرخانه تاسیسات مربوط به انشعاب گیری ،بهسازی ،تعویض پمپ و
شیرآالت ،اصالح لوله گذاری در  2ایستگاه پمپاژ از جمله اقدامات در راستای اجرای این طرح بوده است.
وی افزود :روستاهای مندآباد ،جزه ،علی آباد ،مشکنان ،امامزاده قاسم جندابه ،سسناباد،
میرهمایون ،هماگران از شهرستان اصفهان؛ روستاهای فیلور ،رحمت آباد ،علی آباد و خونداب از
شهرستان نجف آباد؛ روستاهای دم آسمان ،فاویان و شادگان از شهرستان گلپایگان؛ روستاهای علی
عرب و معروف آباد از شهرستان چادگان؛ روستاهای ریگستان ،امیرآباد ،جهان آباد ،حسین آباد،
خالق آباد ،عباس آبادموغار ،رحمت آباد ،دولت آباد ،جعفرآباد ،حسن آباد و خشک آباد از شهرستان
اردستان؛ روستاهای کاسگان علیا ،کاسگان سلفی و حسن آباد در شهرستان سمیرم تحت پوشش
این طرح قرار می گیرند.

شاهرود – رضائیان-خبرنگار ابتکار :رئیس
دانشگاه صنعتی شاهرود در گفتگو با خبرنگار
ابتکار از کسب موفقیت ممتاز در اجرای طرح
ژئو مکانیک نفت خبر داد و افزود :گام نخست
تدوین نقشه راه توسعه فناوری و گام دوم توسعه
فناوری و تجاری سازی بود که این تفاهم نامه
پژوهشی در حوزه اکتشاف با شرکت ملی نفت
ایران به مدت  10سال با اعتباری بالغ بر 200
میلیارد ریال و  1.1میلیون یورو منعقد شده
است .دکتر فاتح تصریح نمود :دانشگاه صنعتی
شاهرود در طی سال  1398تعداد  177قرار داد
پژوهشی و طرح تحقیقاتی با سازمانها ،شرکتها
و ادرات مختلف در کشور منعقد کرده است.
وی با اشاره به نخستین تفاهم نامه همکاری با
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
استان سمنان به ارزش  10میلیارد ریال جهت
جذب نخبگان ایرانی خارج از كشور و توسعه
همكاری های علمی و پژوهشی ،اعضای هیات
علمی را به عنوان پیشران توسعه در فضای علمی
هر دانشگاه دانست.وی با اشاره نقش تاثیرگذار
دانشگاه صنعتی در شاهرود گفت :این دانشگاه
ضمن ارتقای نام شهر در کنار افتخارات دانشگاه،
تحصیل  2500دانشجوی بومی اشتغال 1000نفر
استاد  ،کارمند و کارگر ،کار آفرینی ،مهارت افزایی
و توسعه اشتغال ساالنه 300میلیارد تومان به
اقتصاد شهر تزریق می کند.

پروژههای آبرسانی روستایی استان
بوشهرباحضوراستانداربصورت
ویدئو کنفرانس توسط وزیر نیرو
افتتاحشد
طرحهای آبرسانی روستایی استان بوشهر در
قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور
وزیر نیرو از طریق ارتباط تصویری ،استاندار بوشهر
و جمعی از مسئوالن استان افتتاح شد.مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در آیین افتتاح
این پروژهها با بیان اینکه "۳پروژه آبرسانی روستایی
استان در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با
حضور وزیر نیرو از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح
شد" اظهار داشت :این پروژهها شامل افتتاح
نخستین پروژه آبشیرینکن روستایی در روستای
الورساحلی دشتی است که با سرمایهگذاری
بخش خصوصی بهظرفیت  ۶۰۰مترمکعب اجرا
شده است.عبدالحمید حمزهپور گفت :این
پروژه آبشیرینکن روستایی الور ساحلی با
سرمایهگذاری  ۷۰میلیارد ریال به  ۴روستای
شهرستان دشتی شامل روستاهای زیارت ساحلی,
گلستان ,کبگان و الور ساحلی آبرسانی میکند.
وی از افتتاح شبکه آبرسانی و تأمین آب شرب
روستاهای دهرود سفلی و فاریاب در شهرستان
دشتستان خبر داد و بیان کرد :در افتتاح ۳
طرح آبرسانی یادشده به ساکنان شش روستا با
جمعیت ۶هزار و  ۵۰۰نفر آبرسانی شد.مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر اعتبار
تخصیص یافته به این  ۳پروژه را  ۱۴۴میلیارد و
 ۲۰۰میلیون ریال دانست و خاطرنشان کرد:
با افتتاح این پروژههای آبرسانی مشکل دیرینه
ساکنان این روستاها برطرف شده است.حمزهپور
از صدور مجوز برای اجرای طرحهای آبشیرینکن
در روستاها و شهرهای استان بوشهر خبر داد و
بیان کرد :تاکنون مجوز شیرینسازی  ۱۵۰هزار
مترمکعب آب در شبانهروز برای تأمین آب
آشامیدنی مردم شهرها و روستاهای استان بوشهر
صادر و اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن خبر داد

برگزاری بیش از  5هزار  400نفرساعت آموزش در شرکت گاز استان گیالن
شرکت گاز استان گیالن در راستای دانش افزایی و بهبود سطح اثربخشی
کارکنان ،در تیر و مرداد امسال مجموعا ً بیش از  5هزار و  400نفرساعت
دوره آموزشی برگزار نموده است.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از برگزاری بیش از 5
هزار و  400نفرساعت دوره آموزشی در این شرکت در دو ماه تیر و مرداد
خبر داد و گفت :بالغ بر  300نفر از پرسنل رسمی و غیر رسمی در این
دوره ها شرکت کرده اند.
وی با اعالم این خبر اظهار داشت :متاسفانه این آمار بعلت شیوع ویروس
کرونا نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است ولی تالش شده تا در حد امکان با اجرای
مجازی دوره ها ،روند آموزش و دانش افزایی پرسنل بصورت مستمر ادامه یابد.
مهندس اکبر در ادامه گفت :سرممیزی  ،45001 ISOاصول به کارگیری دستگاه های اندازه گیری
و کالیبراتور ،حفاظت کاتدی ،مدیریت کربن ،مدیریت دانش و مبارزه با پولشویی از مهم ترین دوره
های برگزار شده در تیر و مرداد امسال بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه بیان نمود  :هدف اصلی شرکت از برگزاری این دوره
های آموزشی ،افزایش سطح بهره وری کارکنان و به تبع آن افزایش میزان رضایتمندی مشترکین
محترم می باشد فلذا در این رابطه شرکت گاز گیالن با امضای قراردادی با شرکت پیمانکاری زمینه
برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی را برای کارکنان فراهم نموده است.

