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خبر
سرپرست شرکت گاز مازندران
عنوان کرد :

شرکت گاز مازندران پیشرو در
پویش سبز گازرسانی است

سرپرست شرکت گاز مازندران درباره اقدامات
گازرسانی گفت :ظرف چند سال اخیر شبکه
گازرسانی این استان به میزان چشمگیری
گسترش یافته و شاخص گازرسانی در مازندران
رشد قابل مالحظهای را تجربه کرده و جزء شرکت
های پیشرو در پویش سبز گازرسانی است.
"حمزه امیرتیموری" در جلسه ویدئوکنفرانس
با دستیار وزیر نفت ،معاون وزیر و مدیرعامل
شرکت ملی گاز ایران ،بر اهمیت جایگاه روابط
عمومیها به عنوان ابزار تحقق قدرت رسانهای
تاکید کرد و گفت :روابطعمومی در دنیای امروز،
کارکرد ارتباطی مدیریت محسوب میشود و در
این راستا فعالیت حرفه ای روابط عمومی در
عرصه اطالع رسانی باید نمایان گردد .وی گفت:
امروزه نقش روابط عمومی ها بیش از پیش پر
رنگ و اثربخش است بطوری که در یک سازمان
مانند قلب تپنده عمل میکنند و هر چه روابط
عمومی یک سازمان نظام مندتر و با علم روز دنیا
همراه تر باشد مسلما در انعکاس جریانات یک
سازمان و ارتباط آن با خارج از سازمان موفق تر
عمل خواهد کرد .سرپرست شرکت گاز مازندران
با بیان اینکه وظیفه برقراری ارتباط دو سویه بین
دولت و مردم با روابط عمومی هاست ،افزود :این
ط عمومی و در نتیجه
مهم با ارتقا بیشتر جایگاه رواب 
ط عمومی در برقراری ارتباط
اثربخشی بیشتر رواب 
با جامعه و مجموعه دستگاههای مرتبط بیشتر
بدست می آید .امیرتیموری ،ضریب برخورداری
جمعیت استان از نعمت گاز را ۹۷.۵درصد
اعالم کرد و گفت :همچنین ضریب برخورداری
از گاز جمعیت شهری  ۹۹.۵و جمعیت روستایی
مازندران ۹۴.۵درصد است .سرپرست شرکت
گاز مازندران افزود :از ۳هزار و ۶۱۳روستا
مازندران تا کنون۲ ،هزار و ۳۰۸روستا گازرسانی
شده و عملیات گازرسانی به  252روستا نیز در
دست اجرا می باشد .وی ادامه داد :فرهنگ
سازی در این حوزه به منظور ارتقا و اصالح شیوه
های مصرف مردم امری بسیار ضروری است كه
رسانه ها بخاطر ماهیت خود می توانند در این
زمینه نقشی شاخص ایفا كنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی بوشهر مورد بررسی قرار داد

طرح آبرسانی الور شرقی تا مخزن ذخیره اب خورموج
وی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات طرحهای
آبرسانی استان بوشهر از محل سفر رئیس جمهور
تامین شده است تصریح کرد :در سفر استانی رئیس
جمهور به استان بوشهر در تامین اعتبارات حوزه آب
مصوباتی به همراه داشت که اعتبارات آبرسانی الور
شرقی در شهرستان دشتی از همین محل است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی بوشهر با
اشاره به روند اجرای طرحهای آبرسانی خاطر نشان
کرد :اکنون طرحهای مهم آبرسانی در شهرها و
روستاهای استان بوشهر در حال اجرا است که امید
میرود بر اساس برنامه زمانبندی تکمیل و وارد مدارد
بهرهبرداری شود.
درویشی از ابالغ اعتبارات آبرسانی استان خبر داد و
تاکید کرد :تکمیل پروژههای نیمه تمام آبرسانی مورد
توجه است که پروژههای آبرسانی شهرها و روستاها از
آن جمله است.
وی با اشاره به تخصیص اعتبارات الزم این پروژه
خاطر نشان کرد :پروژههای آبرسانی در اولویت
برنامهها است و  ۵۰میلیارد ریال اعتبار این پروژه
بهزودی تخصیص مییابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هم
با قدردانی از توجه استاندار و رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی بوشهر به تامین اعتبارات آبرسانی اظهار
داشت :درشرایط سخت اقتصادی و مالی ،تامین
اعتبارات پروژههای تامین آب مورد توجه ویژه قرار دارد
که بر این اساس روند اجرایی این طرحها بدون وقفه
ادامه دارد.
عبدالحمید حمزهپور با بیان اینکه پروژه خط انتقال
آب از تاسیسات الور شرقی تا مخزن ذخیره اب
خورموج از اعتبارات سفر رئیس جمهور آغاز شده
است اظهارداشت :تاکنون  ۷۰۰متر این پروژه تکمیل
شده و بر روی این پروژه نظارت مستمر میشود.
وی به  ۴پروژه آبرسانی الور شرقی دشتی پرداخت و
بیان کرد :فاز نخست آن خط انتقال و تجمع چاهها و
تاسیسات آبرسانی الور شرقی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از

علی درویشی در بررسی روند اجرای طرحهای آبرسانی به شهرستان دشتی با تاکید بر پیگیری مستمر در تسریع اجرای این پروژهها اظهار
داشت :تسریع در اجرای طرحهای آبرسانی در اولویت برنامهها است که در این راستا اعتبارات فصل تامین آب به موقع پرداخت میشود.

تکمیل
پروژههای
نیمه تمام
آبرسانی مورد
توجه است
که پروژههای
آبرسانی
شهرها و
روستاها از آن
جمله است
تکمیل فاز نخست خط انتقال آب از تاسیسات الور
شرقی تا مخزن خورموج خبر داد و گفت :خط انتقال
آب قبلی این مسیر فرسوده است اولویت نخست
نوسازی  ۱۰کیلومتر خط انتقال این مسیر است.
حمزهپور تصریح کرد :عملیات اجرایی پروژه خط
انتقال آب از چاههای تنگ سدر تا مخزن روستای الور
شرقی شهرستان دشتی به طول  ۳.۸کیلومتر در هفته
دولت امسال آغاز شده است.
وی با تاکید بر تکمیل این پروژه تا خردادماه سال

آینده افزود :در این راستا عملیات اجرایی خط انتقال
آب از مخزن روستای الور شرقی به مخزن خورموج
به طول  ۲۰کیلومتر و با اعتبار  ۴۰میلیارد تومان آغاز
شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
افتتاح پروژه آب شیرینکن  ۶۰۰مترمکعبی الور ساحلی
را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد :با تکمیل این پروژه
مشکل آبرسانی روستاهای ساحلی شهرستان دشتی
برطرف شده است.

حمزهپور برنامه زمانبندی اجرای خط انتقال آب از
تاسیسات الور شرقی تا مخزن خورموج را  ۱۸ماهه
دانست و با تاکید بر تامین  ۲۰میلیارد تومان اعتبار
این پروژه خاطر نشان کرد :با تامین اعتبار تا اوائل
تابستان سال آینده افتتاح میشود.
وی این پروژه را بسیار مهم برای تامین آب مرکز
دشتی و روستاهای مختلف دانست و بیان کرد :با
تکمیل این پروژه کمک به منابع آب استان بوشهر
میشود .

نیم هکتار از عرص ه کوه نخودی با استفاده از فناوری گراوسیس درختکاری شد

برقرسانی به دهکده جدید روستای
آق امام مراوه تپه انجام شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گفت  :فاز اول برقرسانی به دهکده جدید
روستای آق امام مراوه تپه انجام شد که مردم
این روستای جدید میتوانند از نعمت انرژی
برق بهره مند گردند.علی اکبر نصیری در
حاشیه بازدید و افتتاح پروزه های شهرستان
مراوه تپه در معیت استاندار گلستان گفت
 :پست توزیع هوایی و شبکه  ۲۰کیلوولت و
فشار ضعیف فاز اول دهکده جدید روستای آق
امام مراوه تپه با حضور استاندار  ،مسئولین و
مدیران کل  ،فرماندار و بخشدار و مسئولین و
مدیران شهرستانی واهالی روستا اافتاح گردید.
شایان ذکر است که فاز اول دهکده جدید آق
امام با یک دستگاه پست توزیع هوایی۱۲۵
کیلوولت آمپر ۱۴۵ ،متر شبکه فشار متوسط
و  ۶۸۱متر شبکه فشارضعیف و با مبلغ ۵۰۰۰
میلیون ریال جهت تامین برق  ۲۷واحد
مسکونی صورت پذیرفت .همچنین شرکت
توزیع برق در میان شرکت های خدمات رسان
آب و گاز و برق  ،جزاولین شرکتی بود که
نسبت به واگذاری انشعاب اقدام نمود.

اخبار

اصفهان_سیمازاهدی  :مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان گفت:
برای نخستین بار فناوری گراوسیس با استفاده از واترباکس در کوه
نخودی در عرصه ای به وسعت نیم هکتار به صورت پایلوت بکار
گرفته شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،وحید
صلواتی در مراسم کاشت درختچه های کم نیاز آبی با فناوری
گراوسیس و استفاده از واترباکس در کوه نخودی اصفهان با اشاره
به اینکه پارک طبیعی شرق ،حدود یک چهارم مساحت فضای سبز
شهرداری اصفهان را شامل میشود ،اظهار کرد :این پارک از کارخانه
قند و در حاشیه بزرگراه شرق آغاز شده و تا رودخانه زایندهرود در
منطقه فیزادان و سازمان آرامستانها ادامه دارد.
وی ادامه داد :پارک طبیعی شرق با حدود سه هزار و  ۴۰۰هکتار
وسعت ،دومین محور گردشگری اصفهان میشود.
مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان با اشاره به  ۵۰هکتار دیمکاری در
کمربند شرق اصفهان ،تصریح کرد :سال گذشته در محدوده جنگل
های شرق اصفهان طرح کاشت گونههای مقاوم کمنیاز به آب اجرا

شده است که امیدواریم با بارش نزوالت آسمانی شاهد به بار نشستن
این نهال های دیمی از جمله گونه اسکوپاریا (بادام کوهی) باشیم.
وی افزود :برای کاهش بار پارک کوهستانی صفه و توزیع عادالنه
خدمات فرهنگی و اجتماعی ،نیاز بود پارک کوهستانی دیگری ایجاد
شود که با توجه به ظرفیتهای بالقوه در شرق اصفهان ،پردیس
اشراق در پارک طبیعی شرق ایجاد شده است.
صلواتی با بیان اینکه عرصه دو هزار و  ۴۰۰هکتاری تحت
مالکیت شهرداری در پارک طبیعی شرق ،شامل پارکهای خانواده،
کوهستانی ،طبیعی و پارک حفاظتی و پردیس علم و فناوری است،
افزود :فضای سبز شرق  ۷۰۰هکتار است که با احتساب میدان مرکزی
میوه و تره بار و باغ رضوان یک هزار هکتار پارک طبیعی شرق اصفهان
را فضای سبز تشکیل میدهد.
وی اظهار کرد :آب فضای سبز این پارک در ابتدا از چا ه های
شهرداری و شخصی ،کانال آب گورت و کانال انتقال آب جی شیر
تأمین میشد که به دلیل کاهش منابع آب و ضرورت استفاده از
پساب از طریق پساب تصفی ه خانه جنوب و پساب تصفیه شده

از سوی اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی ملی حفاری اجرایی شد

سپاهان شهر نیز تأمین میشود.
مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان بیان کرد :کوه نخودی در کنار
میدان میوه و ترهبار و شهربازی رویاها همانند پارک کوهستانی صفه،
ظرفیتهای گردشگری و فضای سبز بیبدیلی دارد که با ساماندهی و
اجرای طرح بوستان اشراق ،میتوان کوهنخودی را به مکان گردشگری
تبدیل کرد.
وی افزود :همانطوری که از ناژوان به عنوان ریه تنفسی اصفهان
ی
ی تواند از آلودگ 
نام برده میشود ،پارک طبیعی شرق اصفهان هم م 
های منطقه شرق بکاهد.
صلواتی اظهار کرد :همچنین سالن بینالمللی و همایش ها،
نمایشگاه بینالمللی ،بازار بینالمللی گل و گیاه ،میدان مرکزی
میوهوترهبار ،شهربازی رویاها و کوهنخودی در محدوده پارک طبیعی
شرق اصفهان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه مرحله نخست پردیس اشراق واقع در کوه
نخودی به بهرهبرداری رسید و اجرای مرحله دوم آن در انتظار حضور
مشارکتکنندگان و انتخاب پیمانکار است ،گفت :با ساماندهی و
اجرای مراحل بعدی پردیس اشراق ،میتوان این منطقه را به مکان
گردشگری تبدیل کرد.
مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان افزود :دو هزار و  ۴۰۰هکتار اراضی
شرق اصفهان با  ۷۰۰هکتار فضای سبز در کمربند شرق اصفهان
وجود دارد که باعث پیشگیری از ورود ریزگردها به شهر شده است.
وی با بیان اینکه گراوسیس میتواند نگه دار خوبی برای گیاهان
و درختان باشد ،اظهار کرد ۵۰:هکتار در کمربند شرق اصفهان دیم
کاری شده است و برای نخستین بار فناوری گراوسیس با استفاده از
واترباکس در کوه نخودی در عرصهای به وسعت نیم هکتار به صورت
پایلوت بکار گرفته شد که امیدواریم نتایج مطلوبی داشته باشد.
صلواتی گفت :ساماندهی شرق اصفهان باید بیش از گذشته مورد
توجه قرار گیرد البته منطقه چهار شهرداری نظارت قابل توجهی بر
فضای سبز ایجاد شده داشته است؛ همچنین پروژه توسعه شرق در
مناطق  ،۱۵چهار و شش درگیر شده که توجه به ایجاد این فضای سبز
باعث میشود از ورود ریزگردها جلوگیری شود.

با اهدای لوح از سوی رییس سازمان
«پدافند غیرعامل» كشور

از شركت شهركهای صنعتی
چهارمحال و بختیاری تقدیر شد

شهرکرد خبرنگار ابتکار  :در نشست ویدیو
كنفرانسی گرامیداشت "پدافند غیرعامل"
در شهركها و نواحی صنعتی سراسر كشور
كه در سالن شهید آبشناسان ِ سازمان پدافند
غیرعامل برگزار شد  ،با اهدای لوح از شركت
شهركهای صنعتی چهارمحال و بختیاری تقدیر
شد.به گزارش روابط عمومی شركت شهركهای
صنعتی چهارمحال و بختیاری ؛ در این نشست
كه با حضور رییس سازمان پدافند غیر عامل و
همچنین سرپرست سازمان صنایع كوچك و
شهركهای صنعتی ایران ترتیب یافته بود پس
از ارایهی گزارشی از اقدامات پدافندی در برخی
از شهركها و نواحی صنعتی كشور بهصورت
ویدئو كنفرانسی  ،از معاون فنّی  ،مدیر هماهنگی
شهركها و نواحی صنعتی سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مدیران
عامل شركت شهركهای صنعتی استانهای
البرز ،چهارمحال و بختیاری و همدان و همچنین
ت خدماتی شهركهای صنعتی
مدیران عامل شرك 
توس مشهد و بزرگ شیراز با اهداء لوح  ،تقدیر
شد .در متن این تقدیرنامه كه به امضای سرتیپ
پاسدار دكتر غالمرضا جاللی ؛ رییس سازمان
پدافند غیرعامل رسیده  ،خطاب به حمیدرضا
فالح؛ مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی
چهارمحال و بختیاری آمده است  :تالش و
همّت واالی جنابعالی در جهت تحقّق اهداف
و سیاستهای ابالغی پدافند غیرعامل به منظور
مصّونسازی زیرساختهای كشور و پایداری
و صیانت از مردم در برابر تهدیدات دشمن و
ل قوا
نیز پیادهسازی فرامین فرماندهی معظّم ك ّ
(مدظلهالعالی) نماد مباهات و افتخار این سازمان
بوده و اینك همزمان با آغاز هجدهمین سال
فعالیّت سازمان پدافند غیرعامل كشور ،وظیفه
دارم از زحمات بیشائبهی شما قدردانی نموده
و به رسم یادبود این لوح تقدیر را به حضورتان
تقدیم نمایم.گفتنی است بیش از  ۹۰۰شهرك و
ناحیهی صنعتی مصو ّب در استانهای كشور،
نقاط كلیدی به شمار میروند كه الزامات پدافند
غیرعامل باید در آنها مورد توج ّه قرار گیرد.

آغاز بکار مجدد واحد تراشکاری
صنایع چوب اسالم
با حمایت های شستا و دستور مدیرعامل
شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران(چوکا) ،فرایند
بازسازی و نوسازی مجموعه تولیدی صنایع
چوب اسالم آغاز گردیده است که در اولین
گام و به جهت صرفه جویی در هزینه های
تعمیرات ،واحد تراشکاری این مجتمع که از
سال  92تاکنون غیر فعال بود ،مجددا ً آغاز به
کار نموده و به چرخه تولید بازگشت .الزم با
اتمام تعمیرات شاهد رونق تولید و اشتغال زایی
برای جوانان منطقه خواهیم بود.

شهرداراصفهان مطرح کرد:

آرزوی سالمتی،شادابی وامیدبرای
شهروندان درروزاصفهان
اصفهان-سیمازاهدی شهرداراصفهان گفت:
به مناسبت روزنکوداشت اصفهان برنامه های
هنری،فراخوان های دریافت آثارورونمایی از
 150محصول فرهنگی،اجتماعی،شهروندی
وگردشگری دردستورکاراست .قدرت اله نوروزی
دربرنامه رادیویی "سالم اصفهان " ضمن
تبریک اول آذرروزنکوداشت اصفهان،اظهارکرد:
اصفهان تنهازادگاه ومحل زندگی شهروندان
نیست بلکه درطول تاریخ،این شهرالهام بخش
زندگی بسیاری ازمردم وشهرنشینان بوده
وازدل این شهرمکاتب هنری،فکری،فلسفیو
 ...سرچشمه گرفته که به نام مکتب اصفهان
شناختهمیشود.

با کسب گواهینامه مدیریت پسماند محقق شد

برگزاری دوره های فنی و تخصصی در موقعیت استقرار دستگاه های حفاری

شرکت گاز آذربایجان شرقی پیشرو در سطح دستگاه های اجرایی

اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران با هدف ارتقاء سطح آموزش کارکنان عملیاتی ،برگزاری دوره های فنی و
تخصصی در موقعیت استقرار دستگاه های حفاری و محیط های کارگاهی را با هماهنگی آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران در برنامه
اجرایی خود قرار داده است .حبیب صفری رئیس آموزشگاه تکنولوژی حفاری شرکت در این باره گفت :برگزاری دوره های سرچاهی
و ارزیابی آموزشی در محل دستگاه حفاری در این سازمان مسبوق به سابقه است .وی افزود :با توجه به شرایط کار اقماری که در
آن کارکنان عملیاتی  14روز کار و  14روز استراحت دارند وحضور این دسته کارکنان در دوره های آموزشی متمرکز مشکالتی در روال
زندگی آنان به دلیل سکونت در شهرهای مختلف به دنبال داشت اجرای دوره های آموزشی در محل کار به نحو مطلوب مورد اقبال
مجموعه کارکنان ذینفع قرار گرفته است .صفری اظهار کرد :حسب تاکید مدیریت ارشد شرکت مبنی بر برگزاری دوره های آموزشی برای
کارکنان عملیاتی در ایام کاری ،برگزاری این دوره ها از سال  98به طور پیوسته در دستور کار تعریف و با تشخیص اداره آموزش و هماهنگی
مدیریت های عملیاتی و منابع انسانی مدرسان واجد شرایط به همراه وسایل آموزشی و کمک آموزشی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند .وی گفت :مدرسان و
کارشناسان در موقعیت دستگاه های حفاری پس از ثبت نام حضوری و اجرای دوره نسبت به تنظیم فرم مرتبط که به تایید مدرس و رئیس دستگاه رسیده مبادرت
می ورزند .وی در همین ارتباط ادامه داد :پس از اتمام دوره ،واحدهای مجری نسبت به اعالم نتایج به واحدهای برنامه ریزی و توسعه و خدمات پشتیبانی و امور
اداری آموزش برای ثبت و تغذیه آن در سامانه آموزش نفت اقدام می نمایند و در سوابق آموزشی پرسنلی ،کارکنان درج می گردد .صفری با اشاره به اینکه در
یک سال گذشته بالغ بر  ۸۸۰نفر از کارکنان عملیاتی دردستگاه های حفاری موفق به گذراندن این دوره ها شدند ،افزود :دوره های آموزشی پیش گفته در زمان
حاضر تحت عناوین «تجهیزات کنترل فوران»  « ،تجهیزات کومی یونیت»  « ،سیستم های هیدرولیکی دستگاه حفاری» « ،سیستم های باالبری و ترمز دراورکس»
و « گیر رشته حفاری » برگزار و بر اساس ارزیابی به عمل آمده در ارتقا سطح آموزش های فنی و تخصصی کارکنان در سطوح مختلف بسیار موثر واقع شده است.
رئیس آموزشگاه تکنولوژی حفاری اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت اظهار کرد :نظر به گستردگی موقعیت استقرار دستگاه های حفاری در چند استان،
برنامه آموزشی برای دکل ها تا پایان سال تدوین و بر اساس شیوه نامه های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی پیگیری و برگزار می شود.

آذربایجان شرقی  -فالح :شرکت گاز استان موفق به کسب گواهینامه مدیریت پسماند با اخذ امتیاز ممتاز در سطح دستگاه های
اجرایی آذربایجان شرقی شد .مدیرعامل شرکت گاز استان با اعالم این خبر اظهار کرد :مدیریت پسماند یکی از ضروری ترین
محورهای توسعه پایدار محسوب می شود که عدم توجه به آن اثرات بسیار مخرب زیست محیطی را در پی دارد .سیّدرضا رهنمای
توحیدی با اشاره به اینکه مدیریت پسماند شرکت گاز از طریق برنامه ریزی ،ساماندهی ،مراقبت و عملیات اجرایی نسبت به
جمع آوری ،تفکیک ،بازیافت ،پردازش و دفع پسماندها اقدام می کند ،تصریح کرد :کسب گواهینامه با امتیاز  94.5از 100
حاکی از اهتمام شرکت در راستای توسعه پایدار و اهداف مسؤولیت های اجتماعی می باشد .توحیدی تصریح کرد :در برخی
موارد زباله ،تهدیدی برای انسان می باشد که با مدیریت پسماندها ،فرصتی برای بازیافت و بکارگیری موارد بازیافتی در بخش های
مختلف مصرفی اعم از اهداف کشاورزی فراهم می گردد .مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در خصوص اقدامات شاخص
این شرکت در حوزه مدیریت پسماند ،اظهار داشت :خرید و تجهیز خودرو حمل مرکاپتان جهت نقل و انتقال بشکه های پر و خالی پسماند ویژه مرکاپتان
در ایستگاه های شرکت برای اولین بار در سطح شرکت های گاز استانی ،اجرای پایلوت موفق بوزدایی بشکه های خالی مرکاپتان با ازن در اشل صنعتی
با ازناتورهای  5و  30گرم در ساعت ،خرید و نصب دستگاه کمپوستر برای تبدیل پسماند مواد غذایی به کود کمپوست ،تامین بودجه برای احداث جایگاه
مدیریت پسماند ،جانمایی ظروف تفکیک و جمع آوری پسماند ،انعقاد قرارداد فروش پسماندهای عادی با پیمانکار معتمد ،جمع آوری و بوزدایی شش ماهه
بشکه های خالی مرکاپتان ،پخش و توزیع آب ژاول و جانمایی آن در ایستگاه ها ،اجرای مانورهای واکنش در شرایط اضطراری ریزش مرکاپتان ،مدیریت
صحیح پسماند روغن سوخته مواد غذایی ،برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماند ،نمونه برداری از روغن های ترانس ضایعاتی شرکت و مدیریت
صحیح آنها ،جمع آوری پسماندهای الکترونیکی و تحویل به شرکت های مجوزدار ،نمونه برداری از المنت فیلترها و ارائه برنامه مدیریت پسماند جدید برای
آنها ،تهیه نرم افزار مدیریت پسماند و تهیه گزارشات  6ماهه مدیریت پسماند از مهم ترین رویکردهای اجرایی در کسب این گواهینامه و ثبت افتخاری دیگر
برای شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بوده است.

