انتقال 28میلیارد مترمکعب گازطبیعی از طریق تاسیسات

نصب  3کیلومتر نیوجرسی در محور ایالم به مهران

تبریز  /روحاله عبدالعلیزاده :مدیرمنطقه هشــت گفت :مقدارگازانتقالی از این منطقه جهت مصارف خانگی ،نیروگاهها،
صنایع و صادرات درســال گذشــته ،افزون بر 28میلیارد مترمکعب بوده که ازاین مجموع بالغ بر 20میلیارد مترمکعب گاز به
شرکتهای گاز استانهای آذربایجانشرقی ،غربی ،اربیل ،گیالن ،زنجان وکردستان تحویل شده است .یداله بایبوردی ،با ستودن
تالشهای پرسنل عرصه انتقال گاز افزود :با استعانت از پروردگارمتعال وبا اتکا به دانش و تجارب باالی کارکنان ،توانستیم با جدیت
بیشتروکوشش مضاعف ،سال گذشته را با موفقیت و کارنامهای درخشان به پایان برسانیم .امسال نیز برآن هستیم با برنامهریزی
دقیق ،نگهداری ،تعمیر و رفع معایب به موقع تاسیسات و آماده به کارنگهداشتن خطوط لوله گاز ،بتوانیم به تعهدات خود عمل
کنیم.

ایالم /گروه استانها :مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان ایالم گفت :به منظور ارتقای ایمنی و کاهش حوادث
جادهای ،در محور پرتردد ایالم به مهران ،ســه کیلومتر نیوجرسی نصب شــد .نوراله دلخواه اظهارکرد :پروژه بزرگ جداسازی
محور چهارخطه مهران-ایالم با اعتباری بالغ بر  160میلیارد ریال از ســال گذشته به شــکل ویژه آغاز شد .وی به تأثیر مثبت
اقدامات ایمنســازی راهها در کاهش ســوانح رانندگی اشــاره کرد و گفت :ایمنســازی راههای مواصالتــی خصوصاً نصب
نیوجرسی موجب کاهش چشــمگیر حوادث ترافیکی و تصادفات جادهای میشود .دلخواه گفت :محور ارتباطی ایالم به مهران
به واسطه برگزاری کنگره عظیم اربعین حســینی و صادرات کاال از مرز بینالمللی ســپهبد شهیدسلیمانی ازاهمیت خاصی
برخوردار است.

خبر ویژه
رئیس شورای اسالمی شهر زنجان:

پارک بانوان غرب زنجان عید
فطر افتتاح میشود

زنجان /صحرا رضایی

rezayi.sahra@gmail.com

رئیس شورای اسالمی شــهر زنجان پروژه
پارک بانوان غــرب زنجــان را از پروژههای
اولویتدار مجموعه شهری برشمرد و گفت:
عید فطر این پروژه افتتاح خواهد شد .عباس
راشــاد گفت :یکی از اولویتهای شــورای
اسالمی شهر زنجان در ســال جاری تحقق
شعار سال و جهش تولید است .وی با اشاره
به اینکه تأکید ما این بوده است که در سند
راهبردی شــهرداری به دنبال پیاده کردن
شعار سال باشیم ،بیان کرد :در همین راستا به
شهردار زنجان نیز تأکید کردهایم که برنامهها
را در این راستا پیش ببرد .راشاد ،با اشاره به
اینکه برخی از افراد در شهرداری مانع تولید
هستند افزود :این افراد یا باید روش خود را
اصالح کنند و اگر قصد چنین کاری را ندارند
جایگزین برایشان انتخاب شود .رئیس شورای
اسالمی شهر زنجان با اشاره به اینکه امسال به
علت کرونا اقتصاد شهری متأثر شده و ضربه
دیده است ،تصریح کرد :در تالش هستیم تا
با سیاستهای تشویقی این ضربه واردآمده
را جبران کنیم.
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با رشد 82درصدی پروژههای عمرانی در شهرداری منطقه  10اصفهان محقق شد

منطقه 10شهرداریاصفهانبرسکوینخست
نسل فردا  /گروه استان ها
news@ naslefarda.net

مدیر منطقه 10شــهرداری اصفهان از کسب رتبه
برتر این منطقه با رشــد 82درصــدی پروژههای
عمرانی خبر داد و گفت :با تالشهای صورت گرفته
شاهد رشد 82درصدی پروژههای عمرانی نسبت
به ســال  97بودهایم که دستاوردهای بزرگی برای
شهرداری اصفهان به همراه خواهد داشت.
حمید شــهبازی اظهار کــرد :باتوجه بــه اینکه
منطقه 10یکی از مناطق حاشیهای شهر اصفهان
به شمار میرود؛ همچنین وجود شرایط ویژه در آن،
نسبت به اجرای پروژههای عمرانی و توزیع عادالنه
امکانات ،اقدامات زیادی انجام شده است .وی با بیان
اینکه در ســال  98با همت کارکنان در حوزههای
مختلف شهرداری به ویژه حوزه عمران رویدادهای
خوبی در منطقه 10رقم خورد ،تصریح کرد :سال
گذشته حدود  30پروژه عمرانی در این منطقه فعال
بود و با توجه به پیشبینیهای انجام شده ،اعتبارات
مورد نظر پرداخت شد .مدیر منطقه  10شهرداری
اصفهان خاطرنشان کرد :با تالشهای صورت گرفته
شاهد رشد 82درصدی پروژههای عمرانی نسبت
به سال  97بودهایم که دستاوردهای بسیار بزرگی
برای شهرداری اصفهان به همراه خواهد داشت .وی
با تاکید بر جلب رضایتمندی شهروندان از اجرای
پروژهها و فعالیتهای شــهرداری ،گفت :با افتتاح
پروژههای عمرانی که سال گذشته طی سه مرحله در
این منطقه با حضور مدیران شهری صورت گرفت،

باتوجه به اینکه منطقه 10یکی از مناطق
حاشیهای شهر اصفهان به شمار میرود؛
همچنین وجود شرایط ویژه در آن ،نسبت
به اجرای پروژههای عمرانی و توزیع عادالنه
ت
امکانات ،اقدامات زیادی انجام شده اس 

بارقهای از امید و نشــاط در دل شــهروندان ایجاد
شد .شهبازی ادامه داد :توصیه شهردار اصفهان به
مدیران مناطق نگاه ویژه و خاص به محالت کمتر
برخوردار و توزیع عادالنه امکانات و خدمات است؛
به همین دلیل و براساس شناخت دقیق از منطقه
 10و محالت هفدهگانــه آن پروژههایی که مورد
نیاز مردم بود ،اجرا شده و شــاهد اثرگذاری آنها
هستیم.
وی اظهار کرد :اجرای پروژههایی که مردم میتوانند
با آنها ارتباط برقرار کنند و در زندگی آنها نقش
دارد ،رضایتمنــدی زیــادی به همراه داشــته و

مشارکت فعاالنه و مسئوالنه شهروندان را به همراه
داشته است .مدیر منطقه  10شهرداری اصفهان با
بیان اینکه در حال حاضــر در این منطقه بر اجرای
پروژههای شــاخص مانند حلقه حفاظتی ،رینگ
چهارم به عنوان پروژه فراشهری ،تمرکز شده است،
گفت :در بخشهای آســفالت معابر ،روانســازی
مسیرهای تردد شهروندان ،پیادهروسازی ،تعریض و
احداث خیابانهایی که گلوگاه بودند ،در حوزههای
آبرســانی و ...نیز تاکنون اقدامــات زیادی انجام
شده است .وی با بیان اینکه اجرای بخشی از مسیر
حلقه حفاظتی رینگ چهارم و خط دو قطارشهری

در محدوده ایــن منطقه ،احــداث خیابان هفت
تیر ،آزادســازی و تعریض خیابان مصلی ازجمله
پروژههای مهم منطقه  10در ســال گذشــته به
شــمار میآید ،تصریح کرد :بهرهبــرداری از خانه
کودک در محله هفتون مورد اســتقبال بسیاری از
شهروندان قرار گرفت .شــهبازی تاکید کرد :طی
یک سال گذشــته سیاســت ما ارتباط مستقیم با
مردم و حضور در جمع آنها بود و البته مشــارکت
و همراهی شــهروندان مهمتریــن عامل موفقیت
شــهرداری در اجرای پروژهها و ســایر فعالیتها
بوده است.

کوتاه از کرمانشاه
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه
اعالم کرد:

اجرای 16هزار و 700نفر ساعت
آموزش در شرکت گاز
کرمانشاه/اکبرمیثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

در سال  98و در راستای ارتقای دانش و توسعه
تواناییهای فردی و سازمانی کارکنان شرکت
و تعامل با دانشــگاهها و سایر مراکز آموزشی
استان کرمانشــاه ،تعداد 57دوره آموزشی به
میزان 16764نفر ساعت برنامهریزی و اجرا
شده اســت .مدیرعامل شــرکت گاز استان
کرمانشاه ،ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد:
از این میزان41 ،دوره از سری دورههای مربوط
به افزایــش مهارتهای شــغلی و 16دوره از
دورههای بهبود مدیریــت بوده که 3688نفر
ساعت مربوط به آموزش مدیران و 13076نفر
ســاعت مربوط به آموزش کارکنان رسمی و
قرارداد مستقیم است.
سیروس شــهبازی ادامه داد :سرانه آموزش
مدیران مطابق آمار برابر با 74ساعت و سرانه
آموزش کارکنان رســمی برابر با 64ساعت
است؛ این در حالی اســت که سهم آموزش
کارکنان قرارداد مســتقیم 3415نفر ساعت
بوده که معادل  38ســاعت ســرانه آموزش
است .این مقام مسئول یادآور شد :شرکت گاز
استان کرمانشاه در راســتای تعالی سازمانی
و با هدف اثربخشــی فعالیتهای آموزشــی
ضمن اقدام به پیادهسازی و استقرار سیستم
مدیریت آموزش  ISO:10015:2019و اخذ
آخرین ورژن گواهینامه مذکــور به منظور
صرفهجویی در هزینهها و اســتفاده بهینه از
زمان بــا همکاری آموزش شــرکت ملی گاز
ایران اقدام به برگزاری دورههای مجازی جهت
کارکنان به میزان 382نفر ساعت کرده و در
راستای آموزش پرسنل پیمانکاری با همکاری
اداره کل فنی و حرفهای استان ،اقدام به ایجاد
و تجهیز کارگاه آموزشی در محل اداره فنی و
حرفهای نیز کرده که تاکنون تعداد 250نفر از
نیروهای پیمانکاری معادل  9000نفر ساعت،
دورههای مختلف آموزشــی را در این کارگاه
گذراندهانــد .وی درخاتمه عنــوان کرد :این
شرکت در راســتای تعامل صنعت و دانشگاه
اقدام به پذیرش 54نفر کارآموز از دانشگاهها و
سایر مراکز آموزشی کرده که این افراد میزان
10800نفر ســاعت آموزش را در واحدهای
مختلف شرکت طی کردهاند.

