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شهرستان | در ایام هفته منابع طبیعی تعدادی مقاله و مطلب علمی از طرف دانش آموزان شهرستان بندرگز برای اداره 

منابع طبیعی و آبخیزداری ارسال گردید که ایده خالقانه دانش آموز دبستان سما ایلیا ریاحی مورد توجه قرار گرفته 
با اهداء تقدیرنامه و جایزه از ایشان تقدیر به عمل آمد. 

 آغاز مبارزه با آفت ملخ مهاجر
در حوزه شهرستان آق قال

| با رویت و شناسایی کانون وکلونیهای 
ملخ مهاجــر در مرتع قــره قربــزرگ از حوزه 
شهرســتان آق قال عملیات مبارزه با این آفت 
خطرناک به سرعت در حوزه اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان آق قال آغاز شد. به گزارش 
روابط عمومی شهرستان آق قال با شناسایی اولیه 
و تایید امکان طغیان  ، این اداره مراتب را سریعاً 

به اطالع اداره کل منابع طبیعی ، فرمانداری ومدیریت جهادکشــاورزی 
رسانده  ،  جهت جلوگیری از خسارت وگسترش ملخ مراکشی در مراتع با 
همکاری مدیریت جهادکشاورزی، مرکزخدمات انبارالوم وبا مشارکت بهره 
برداران منطقه آلوده به این آفت ، شرکت تعاونی مرتعداری چمنزارآالگل 
وشرکت انصار ، عملیات مبارزه شیمیایی را در مورخه ی 97/1/15 آغاز 
نمودند.در همین خصوص پیشتر جلسه ای با حضور فرماندار آق قال در 
محل فرمانداری این شهرستان برگزار شده بود که طی آن فرماندار محترم  
بر مدیریت واحد و آســیب شناســی عملیاتی در مبارزه با ملخ مراکشی 
تاکید نموده بودند.در این جلسه که با عنوان اولین جلسه ستاد هماهنگی 
مبارزه با ملخ مراکشی در سال جاری برگزار شده بود و بخشداران مرکزی 
و وشمگیر، مدیران ادارات،نهادها و مسئولین دستگاههای اجرایی،روسای 
مراکز خدمات و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و رئیس اداره منابع 
طبیعی وآبخیزداری نیز حضور داشتند فرماندار شهرستان آق قال  از مبارزه 
مستمر و قدرتمند با این افت طی سالهای گذشته گفتند و از کاهش سطح 
این آفت که در ســابق ســطح 8 هزار هکتار از مراتع را در بر میگرفته و 
خوشبختانه اینک این میزان به سطح 2 هزار هکتار از مراتع و اراضی منابع 
طبیعی رسیده اطالع داده و گفتند : این میزان کاهش قدرت تخریب آفت 
ملخ مراکشی نشان از همت واال و تالش مجموعه مسئولین دستگاههای 
اجرایی و مردم این شهرستان در جهت حفظ مراتع و جلوگیری از طغیان 

این پدیده و آسیب کمتر به مزارع کشاورزی را نشان میدهد.

رفع تعرض 600 میلیارد تومانی از پرونده 
های مالیاتی در شرکت برق منطقه ای غرب

| این شــرکت موفق بــه رفع تعرض 
600 میلیارد تومانی از پرونــده های مالیاتی 
خود گردید.به گــزارش کائنات و بــه نقل از 
روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای غرب، 
گفتنی است بررســی های انجام شده توسط 
ممیزین سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه 
در خصــوص پرونده های مالیاتی ســال های 

1392 و 1393 باعث گردید مالیاتــی بالغ بر 600 میلیارد تومان بابت 
عملکرد سال های مذکور مطالبه گردد.شایان ذکر است تالش و پیگیری 
های مداوم مهندس علی چهل امیرانی مدیر عامل این شرکت و کارکنان  
امور مالی و ذیحسابی طی سال 1396، از طریق سیر مراحل قانونی الزم، 
تنظیم لوایح دفاعی متعدد، تعامالت قانونی و دفاعیات صورت گرفته در 
جلســات هیأت های حل اختالف مالیاتی، موجب رفع تعرض کامل از 

پرونده های سنوات مورد اشاره گردید.
الزم به یادآوری است این دستاورد ارزشمند تعیین مالیات صفر، تأیید 
زیان ابرازی سال های 1392 و 1393، حفظ منابع مالی و پیشگیری از 

خروج این مبلغ هنگفت را در پی داشته است.

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم احمد 
غالمی به مناسبت ایام فاطمیه در آزادشهر

| اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
آزادشهر به مناســبت ایام فاطمیه و در آستانه 
هفته منابع طبیعی به منظــور تجلیل و تکریم 
از خانواده  معظــم اولین شــهید مدافع حرم 
شهرستان آزادشهر، حجت االسالم والمسلمین 
حاج آقا یوری نماینده ولــی فقیه در اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان گلســتان 

و مهندس عجم، رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
آزادشهر و پرســنل ذیربط، با خانواده محترم شــهید واالمقام، شهید 
احمد غالمی در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه دیدار وگفتگو کردند. به 
گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی دراین دیدار حجت االســالم 
والمسلمین حاج آقا یوری نماینده ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان گلستان با تســلیت ایام شهادت خانم فاطمه زهرا 
)س( و ادای احترام به خانواده معزز شهید مدافع  حرم گفت : همه ما در 
مقابل والدین این شهدا تعظیم کرده و به این خانواده عزیز که عزت قرین 
نامشان است، سرارادت فرود می آوریم. پرورش چنین فرزندان برومندی 
در سایه مکتب اهل بیت علیهم السالم و نهضت سرخ عاشورا افتخاری 
برای شما پدران و مادران شهید اســت. صبر همسران و فرزندان شهدا 
نیز شایسته بهترین تجلیل ها می باشــد. همچنین ایشان بیان نمودند: 
خدمت به خانواده های معظم شــهدا و جانبازان که در راه خدا از جان 
خویش خالصانه گذشتند کاری ارزشــمند و جزئی از عبادت محسوب 
می شود. زنده نگه داشتن فرهنگ ایثارو شهادت در جامعه موجب ترویج 
روحیه حسینی و مقاومت در جامعه می شود. امنیت کنونی جامعه اسالم 
و کشــورمان مدیون و مرهون جان فشانی های شهدا است.در این دیدار 
پدر شهید مدافع حرم از خصوصیات اخالقی و کماالت شهید واالمقام 
در طول زندگی شان گفته اظهار داشتند: نسل جدید الزم است شهدا را 
بیشترشناخته در زندگی آنان تامل کنند، در آن زمان خواهند دید چه 

زیبائی هائی در زندگی آنان نهفته است. 

امور مالی برق منطقه ای غرب در تأیید 
مالیات صفر عمکلرد سال 1394 در مرحله 

رسیدگی اولیه به موفقیت بی سابقه ای 
دست یافت

| امور مالی و ذیحســابی این شرکت 
در تأیید مالیات صفر عمکلرد ســال 1394 در 
مرحله رسیدگی اولیه به موفقیت بی سابقه ای 
دست یافت.به گزارش کائنات و به نقل از روابط 
عمومی شــرکت برق منطقه ای غرب ، گفتنی 
اســت با توجه به پیگیری های مهندس علی 
چهل امیرانی مدیر عامل این شرکت و همکاری 

های شایسته کارکنان امور مالی و ذیحســابی با ممیزین سازمان امور 
مالیاتی استان کرمانشاه و با جمع آوری و ارائه به موقع اسناد و مدارک 
درخواستی ممیزین سازمان فوق، تعامالت قانونی خوبی صورت گرفت.

شایان ذکر است این تعامالت و پیگیری های مستمر که با هدف حفظ 
منافع شرکت و پیشگیری از تحمیل بدهی های مالیاتی انجام گردیده، 
منجر به صدور برگ تشخیص مالیات عملکرد صفر و نهایتاً تأیید زیان 
ابرازی سال مالی 1394 به مبلغ 52 میلیارد تومان گردیده که این مورد 

طی سنوات اخیر بی سابقه بوده است.

| زینب قلیپور - در راســتای بکارگیری بانوان 
توانمند در پســت های مدیریتی ، طی حکمی از ســوی 
مدیرعامل این شرکت لیال علیزاده بعنوان سرپرست دفتر 
روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای گیالن منصوب شد . 
سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای 
گیالن ، تغییر در ساختار مدیریتی را الزمه پویایی شرکت 
دانســت و افزود : » تخصص « ، » تعهد « ، » سرعت « و » 
دقت « بانوان در انجام امور ، گزینه هایی است که بانوان برای 
انتصاب پست های مدیریتی دارند . مدیرعامل آبفای گیالن 
ضمن تقدیر از محمد مهدی یوسفی زاده مدیر سابق دفتر 
روابط عمومی و آموزش همگانــی ، با انتصاب لیال علیزاده 
بعنوان سرپرســت دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
آبفای گیالن ، آرزوی توفیق برای پیشبرد برنامه هاي کاري 
در راستاي اهداف شرکت نمود . گفتنی است پیش از این 
لیال علیزاده بعنوان کارشناس دفتر روابط عمومی و همچنین 
مشــاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده در شرکت آبفای 

گیالن مشغول خدمت بوده است .

بانوان آبفای گیالن در تصاحب 
کرسی های مدیریتی:

لیال علیزاده بعنوان 
مدیر دفتر روابط 
عمومی و آموزش 
همگانی آبفای گیالن 
منصوب شد

| مسائل ومشکالت منابع آب شهرستان شوط 
مورد بررســی قرار گرفت . درجلســه ای که به همین 
منظور وبا حضور معاون نظارت وبهره بردرای شرکت آب 
وفاضالب روستایی آذربایجان غربی درمحل فرمانداری 
شهرستان شوط برگزارشد، مسائل وچالش های پیش 
روی منابع آب شهرستان شوط مطرح و راهکارهای الزم 

درهر بخش مورد بررسی قرار گرفت.
علیرضا رضوی معاون نظارت بربهره برداری شرکت 
آب وفاضالب روستایی آذربایجان غربی دراین جلسه 
با تشــریح وضعیت موجود منابع آب، اظهارداشــت: 
عدم توجه به مشــکالت حوزه آب یکــی از مهمترین 

وفراگیرترین مشــکالت دراین حوزه است که تا کنون 
ازپرداختن جدی به آن غفلت شده است.

وی افزود: برای بهبود وضعیت صنعت آب دراین برهه 
اززمان، ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و تخصیص به 

موقع وکافی اعتبارات بیش ازپیش ضرورت دارد.
رضوی برترویج این فرهنگ درمیان اقشــار مختلف 
جامعه خصوصا درسطح روستاها توسط دستگاه های 

فرهنگی تاکید کرد.
درادامه این جلســه هریک ازحاضــران دیدگاه ها 
ونظرات خود دررابطه با مســائل مربــوط به حوزه آب 

را ارائه کردند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 28 کردستان:

دفاع استراتژیک ارتش برای برقراری صلح و امنیت منطقه است
| فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 28 کردستان، گفت: دشمنان بدانند امروز دکترین ما دفاعی و 
استراتژیک ما بازدارندگی برای برقراری صلح و امنیت در کشور و منطقه بوده و ارتش جمهوری اسالمی 
مایه آرامش ملت و باالتر از آن آرامش ملت های منطقه است.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ، امیر 
سرلشکر ابوالفضل برزگری در نشست با اصحاب رسانه که به مناسبت گرامیداشت روز ارتش برگزار شد، 
با تاکید بر ضرورت وجود ارتش و نیروهای مســلح در همه حکومت ها و نظام های سیاسی عالم اظهار 
کرد: اندیشمندان و نظریه پردازان روابط بین الملل به اتفاق ارتش را از عناصر کلیدی قدرت هر کشوری 
می دانند.وی افزود: هنوز هیچ جایگاه و جایگزینی برای رفع نگرانی های ناشی از بی امنیتی، بدون وجود 

نیروهای مسلح برای هیچ حکومت و نظامی پیدا نشده اســت.فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 28 کردستان، با بیان اینکه نظام 
جمهوری اسالمی نیز از قاعده نیاز به نیروهای مسلح مستثنی نیست افزود: به دلیل مغایرت اهداف و آرمان های جمهوری اسالمی 

با دشمنان داخلی و خارجی، بیش از نظام های دیگر به ارتش و سایر نظام های مسلح نیاز است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان یزد:

33 درصد خانه های روستایی یزد مقاوم سازی شدند
| مدیر کل بنیاد مسکن استان یزد با اشاره به انجام مطالعات طرح هادی 350 روستای باالی 
20 خانوار استان گفت: تاکنون فاز یک این طرح ها در 320 روستای استان اجرایی شده است.به گزارش 
کائنات و به نقل از ایسنا، علیرضا قربانیان در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود 362 روستای باالی 20 
خانوار در استان، اظهار کرد: تعداد 350 روســتا از این تعداد مشمول طرح مطالعاتی هادی روستایی 

شده اند و در سال گذشته تعداد 40 طرح شامل 14 طرح هادی جدید و 26 طرح بازنگری در دست اقدام گرفته است.وی، هدف از 
مطالعه و اجرای طرح های هادی روستایی را زمینه سازی برای توسعه و عمران و روستاها، تامین و توزیع عادالنه امکانات روستایی، 
توجه به توسعه مسکن و زیست محیطی، برنامه ریزی برای مشارکت روستاییان و ساماندهی شبکه ها و بهبود وضعیت اقتصادی 
روستاها ذکر کرد.قربانیان با اشاره به برگزاری 680 جلسه الحاق و تغییرکاربری در طرح های هادی روستایی و تصویب 45 طرح 

در این جلسات، اظهار کرد: از سال 1372 تاکنون فاز یک طرح هادی روستایی در  320 روستای استان اجرایی شده است.

استاندار کردستان:

تولید و سرمایه گذاری در مناطق مرزی باید شکل بگیرد
| استاندار کردستان بر ضرورت رونق تولید و سرمایه گذاری جهت کاستن از میزان وابستگی 
به مبادالت مرزی تاکید کرد.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ، بهمن مرادنیا در دیدار نمایندگان 
اصناف و بازاریان شهرســتان سقز گفت: تمرکز مرزنشــینان بر مبادالت مرزی به عنوان تنها منبع 
درآمدی امری معقول و منطقی نیست، بنابراین ضرورت دارد مردم آن مناطق به فکر کارهای اساسی 
و ریشه ای برای شغل های پایدار در زمینه تولید باشند .وی به پتانسیل ها و ظرفیت های فراوان استان 
در بخش آب و کشــاورزی اشاره کرد و افزود: سهم استان کردســتان در دو بخش اشتغال فراگیر و 
روستایی هزار و 360 میلیارد تومان است که جذب این میزان اعتبار می تواند جهشی در بخش تولید 

و توسعه کشــاورزی ایجاد کند  .مرادنیا میزان جذب اعتبار از محل اشتغال فراگیر تاکنون را 70 میلیارد تومان عنوان کرد و 
افزود: سود تسهیالت اشتغال روستایی در روستاها هشت درصد و در روستاهای مرزی چهاردرصد است که می تواند به ایجاد 

شغل و تولید در مناطق روستایی کمک کند و ضرورت دارد روستائیان از این فرصت طالیی استفاده بهینه کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی عنوان کرد

جوجه ریزی بیش از 3 میلیون و 309 هزار قطعه در چناران
| رئیس شبکه دامپزشکی چناران گفت: در سال گذشته بیش از 3 میلیون و 310 هزارقطعه 
جوجه ریزی در فارم های طیور این شهرستان صورت گرفته است.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا 
، محمد سیاح با بیان این مطلب اظهار کرد: صنعت مرغداری و تولید گوشت سفید و تخم مرغ  یکی 
از ارکان های مهم اقتصادی است.وی ادامه داد: بر همین اساس در جهت حفظ این صنعت می بایست 

اقداماتی به منظور جلوگیری از رخداد بیماری انجام داد که از جمله آن رعایت برنامه واکسیناسیون منظم و مرتب بر اساس 
دستورالعمل توسط مرغداران است.سیاح ضمن اشاره به فعالیت 70 واحد پرورش طیور در شهرستان چناران افزود: به منظور 
حراست از واحدهای پرورش دهنده طیور عالوه بر واکسیناسیون رعایت کامل شرایط بیوسکوریتی از طرف مرغداران الزامی 
بوده. بر این اساس این شبکه با اعمال سیاســت های نظارتی و کنترلی از طریق بازدیدهای مستمر از قبل از جوجه ریزی تا 

موقع بارگیری نسبت به رعایت شرایط کامل بهداشتی حساسیت خاصی از خود نشان می دهد.

| فالح- طي سال گذشته بالغ بر 29 میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعي از طریق تاسیسات و خطوط لوله منطقه 8 عملیات 
انتقال گاز ایران منتقل شــده اســت. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از روابط عمومي منطقه 8 عملیات انتقال گاز، یداله 
بایبوردي، مدیرمنطقه 8  ا اعالم این خبر گفت: مقدار گاز انتقالی 
از این منطقه جهت مصارف خانگی، نیروگاه ها، صنایع و صادرات 
در 12 ماهه سال گذشته، افزون بر 29 میلیارد مترمکعب بوده که 
این آمار در مجموع افزایش 7 درصدی میزان گاز انتقالی، نسبت 
به مدت مشابه سال95 را نشان می دهد. بایبوردی افزود: در سال 
گذشته از مجموع گاز انتقالی در بازه زماني یادشده، بالغ بر 17 
میلیارد مترمکعب گاز به شرکت های گاز استانهاي آذربایجان 
شرقي، غربي، اربیل، گیالن، زنجان و کردستان جهت مصارف 
خانگي، صنایع و نیروگاههــا تحویل و افزون بر 11 میلیارد متر 

مکعب به پایانه های مرزی صادرات منتقل شــده است. مدیر 
منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران با ســتودن تالشهاي پرسنل 
عرصه انتقال، خاطر نشان کرد: با استعانت از پروردگار متعال و با 
اتکاء به دانش و تجارب باالي کارکنان، توانستیم با جدیت بیشتر 
و کوشش مضاعف و همچنین با نگهداري، تعمیر و رفع معایب 
بموقع تاسیسات و آماده بکار نگهداشتن خطوط لوله گاز، سال 
گذشــته را با موفقیت و کارنامه اي درخشان به پایان برسانیم. 
بایبوردي تاکید کرد: با توجه به نامگذاری سال 97 از سوی مقام 
معظم رهبری مدظله العالی تحت عنــوان ))حمایت از کاالي 
ایراني(( ان شاءاهلل ســعي بر آن داریم در سال پیش رو با برنامه 
ریزی های مدون و توجه به شعار سال وظایف محوله را بهتر از 
گذشته انجام و مشــارکت، خالقیت و بومي سازي را در اولویت 

فعالیت هاي خویش قرار دهیم.

| فالح- رئیس امــور بهداشــت، ایمني، محیط 
زیســت و پدافند غیرعامل منطقه 8 عملیات انتقال گاز از 
ثبت بیــش از 2 میلیون و 818 هزار نفر ســاعت کار بدون 
حادثه در طول ســال گذشــته در این منطقــه خبر داد. 
به گزارش خبرنگار مــا در تبریز به نقــل از روابط عمومي 
منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایــران، فرهاد قدیمي، رئیس 
امور بهداشــت، ایمني، محیط زیســت و پدافند غیرعامل 
این منطقه با اعالم این خبر گفت: ثبــت بالغ بر 2 میلیون  
و 818  هزار نفر ســاعت کار بدون حادثه نشــان از ارتقاء 
علمي کارکنان و اهتمام به الزامات ایمني و ارائه آموزشهاي 
هدفمند به منظور مقابله با سوانح و کاهش آمار مخاطرات 
شایع در این منطقه است. قدیمي افزود: از این میزان ساعت 
کارکرد بدون حادثه، 1 میلیون و 531 هزار و 740 ساعت 
کارکرد به نیروهاي رســمي و قراردادي و 1 میلیون و 286 
هزار و 364 نفر ســاعت به نیروهاي پیمانکاري اختصاص 
یافته است. رئیس امور بهداشــت، ایمني، محیط زیست و 
پدافند غیرعامل منطقه 8 عملیات انتقال گاز تصریح نمود: 
اجرای پروژه های ایمن و بدون حادثه در طول سال جاري 
همگی حاکی از الطاف خداوندی واســتقرار منظم سیستم 
مدیریت HSE دراین منطقه است که با سرلوحه قراردادن 
وتمرکز بر موضوعات این مهم، شرایط الزم جهت بهره وری 
و تعالی ســازمان را فراهم آورده است. وي به تشریح برنامه 
هاي اجرا شده در بخش ایمني، در طول  سال 96 پرداخت 
و اظهار داشت: 13136 نفر ســاعت آموزش HSE براي 
پرسنل منطقه، بازدید و بازرسي ایمني از کلیه تجهیزات و 
اماکن منطقه، سیستمهاي اعالم و اطفاي حریق، وضعیت 
ایمني پیمانکاران، وســایل و تجهیزات آتش نشاني، تجهیز 

تاسیسات و واحدهاي منطقه به تجهیزات ایمني مورد نیاز، 
فرهنگسازي ایمني و برگزاري آموزشهاي ایمني،  از جمله 
موارد اجرا شده این منطقه مي باشند. رئیس امور بهداشت، 
ایمني، محیط زیســت و پدافند غیرعامــل منطقه 8 ثبت 
رکورد ساعت کار بدون حادثه را برای منطقه بسیار با ارزش 
دانست و تصریح نمود: این منطقه در اجرا و استمرار سیستم 
مدیریت بهداشــت، ایمنی و محیط زیست  تالش مضاعفی 

انجام و همواره سعی بر گسترش این مهم دارد.

| پاشائی- بالغ بر 53044 نفر ساعت دوره آموزشي در طول 
سال گذشته براي کارکنان منطقه 8 عملیات انتقال گاز با برگزاري در 
سطح شمال و شمالغرب کشور برگزار شده است. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز به نقل از روابط عمومي منطقه 8 عملیات انتقال گاز، غالمرضا 
روشني، رئیس آموزش این منطقه، با اعالم خبر فوق گفت: در طول 
سال گذشته، این واحد با برگزاري دوره هاي آموزشي هدفمند و برنامه 
 ،HSE ،ریزي شده در بخش هاي مختلف از جمله عمومي، تخصصي
سیستمهاي مدیریتي و مشارکت، توانســت به رسالت خویش عمل 
نموده که حاصل آن ارتقاي 10 درصدي دوره هاي آموزشي پرسنل 
این منطقه نسبت به سال 95 مي باشد. وي افزود: با احتساب افزایش 
10 درصدي دوره هاي آموزشي در منطقه 8 عملیات انتقال گاز، 18 
درصد دوره هاي عمومي، 17 درصد دوره هاي تخصصي، 8 درصد دوره 

هاي HSE ، 4 برابر دوره هــاي مدیران و همچنین 6 برابر نیز دوره 
هاي مدیریتي در طول مدت یکسال گذشته روند صعودي داشته است. 
روشني برگزاری این دوره ها و همایش های آموزشی را گامی مهم در 
راستای ارتقاء آگاهی و اطالعات پرسنل عنوان نمود و افزود: افزایش 
رشد علمی کارکنان، پرورش قابلیت های دانشی و مهارتی در پرسنل 
که همانا از اهداف برگزاری این دوره ها آموزشی بوده و زمینه را براي 
پیشبرد عملکردکارکنان هموار خواهد نمود. رئیس آموزش منطقه 8 
عملیات انتقال گاز اشاره نمود: واحد آموزش این منطقه در تالش است 
با برگزاری دوره های آموزشی بعد از پیاده سازی استاندارد آموزشی 
در جهت افزایش اثربخشی دوره های برگزاری، توسعه مراکز آموزشی، 
اجرای دوره های فنی در محل تجهیزات تاسیســات و یاردها، گامی 

هرچند کوچک در راستای ارتقاء بهره وری و تعالی سازمانی بردارد.

در ارزیابي سال گذشته تحقق یافت؛
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رشد 10 درصدي دوره هاي آموزشي در منطقه 8 عملیات
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بيش از 2 ميليون و 818 هزار نفر ساعت كار بدون 
حادثه درمنطقه 8 عمليات انتقال گاز به ثبت رسيد
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 سهم منطقه 8 انتقال گاز در سال گذشته
بالغ بر 29 ميليارد مترمكعب بوده است


