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 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امضای همکاری 
مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و وزارت 
محنت، مهاجرت، شغل ها و اهالی جمهوری تاجیکستان در 

راستای تقویت دیپلماسی مهارت خبر داد.
»غالمحسین حسینی نیا«، با اشاره به آغاز فصل نوینی از 
تعامالت مهارتی بین دو کشور ایران و تاجیکستان، بیان 
داشت: مربیان آزموده و مجهز به علم روز کشور ایران، آمادگی 
تبادل تجربیات با مربیان آن کشور و ارائه آموزش های مهارتی 

به متقاضیان مهارت آموزی را دارند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اظهار داشت: 
در کمیته مشترک بر اجرایی شدن مفاد یادداشت تفاهم 

همکاری منعقده در گذشته و همچنین ارتقا سطح همکاری 
ها و گسترش مناسبات دوجانبه در حوزه های روابط کار، 
کارآفرینی و اشتغال و آموزش های فنی و حرفه ای تأکید 

شده است.
به گفته وی، بر اساس این سند، آموزش گروهی از مربیان 
تاجیکستان در رشته های قنادی، آشپزی، نانوایی، صنایع 
چرم، سفالگری و کاشی کاری، صنایع خودرو. جواهرسازی، 
صنایع پوشاک، مشاغل نوین و مهارت های نرم در سال ۱۴۰۱ 

در تهران انجام می شود.
معاون وزیر کار، برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تدوین 
استانداردهای آموزشی جهت کارشناسان وزارت محنت، 

مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و همچنین دوره 
های آموزشی برای گروهی از مربیان تاجیکستانی در قنادی، 
آشپزی، نانوایی، صنایع چرم، سفالگری و کاشی کاری، صنایع 
خودرو، جواهرسازی، صنایع یوشاک، مشاغل نوین و مهارت 
های نرم در سال جاری را از دیگر مواد این سند همکاری 
در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، برشمرد. وی با بیان اینکه کشور 
تاجیکستان تنها ۱۷ استاندارد آموزشی دارد و این در حالی 
است که تا کنون در کشورمان ۱۰ هزار استاندارد آموزشی 
تدوین شده است، اذعان داشت: کارگاه آموزشی نحوه تدوین 
استانداردهای آموزشی ویژه کارشناسان وزارت محنت، 
مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و همچنین دوره 

های آموزشی برای گروهی از مربیان تاجیکستانی در رشته 
های مختلف برگزار می شود و مقرر شد اطالعات کامل ۱۰۰۰ 

استاندارد اموزشی به طرف تاجیکی ارئه شود.

 کرمانشاه -  فردین کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر 
تعاون روستایی استان کرمانشاه از توزیع بیش از هفت هزار 
و ۵۰۰ تن آرد در نیمه اول امسال توسط شبکه تعاونی های 
روســتایی اســتان خبر داد و گفت: این میزان آرد در هفت 

شهرستان استان توزیع شد.
»ایرج صفایی« افزود: در راســتای خدمات رســانی به 
روستاییان و کشاورزان و با توجه به شعار سال تولید؛ اشتغال 

آفرین، دانش بنیان و براســاس وظایف ذاتی محوله به این 
تشکل ها، این شبکه مردم نهاد در سطح روستاها و گاهی در 

سطح شهرها اقدام به توزیع کاالهای اساسی می کند.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشــاه به نقش شبکه 
تعاون های روستایی در توزیع نهاده های کشاورزی و دامی در 
مناطق روستایی استان اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به 
گستردگی این شبکه در اقصی نقاط استان و حتی در آبادی ها 

و روســتاهای کم جمعیت، در سنوات گذشــته کاالهای 
کاالبرگی، نهاده های کشــاورزی، دامی و سوخت مورد نیاز 
روستانشینان توسط فروشــگاه های وابسته به تعاونی های 

روستایی تامین و توزیع میشد.
صفایی خاطر نشــان کرد: منبعد نیز می توان با تکیه به 
این پتانسیل و ظرفیت، نســبت به خدمات رسانی بیشتر به 
روستاییان و افزایش بهره وری در خرید و فروش محصوالت 

کشاورزی و توزیع نهاده های دامی و کشاورزی و در نهایت 
افزایش تولید اقدام کرد. 

در راستای تقویت دیپلماسی مهارت صورت پذیرفت؛

 همکاری مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  با جمهوری تاجیکستان

مدیر تعاون روستایی استان:

بیش از 7 هزار و ۵۰۰ تن آرد در کرمانشاه توزیع شد

خبر

سرپرست و خبرنگار: گالله فرهادیویژه استان کردستاناستان برگزیده

 تبریز-امیدمحمدزاده، خبرنگار  
توســعه ایرانی-نشســت مشترک 
و صمیمــی انجمن سبزاندیشــان و 
شــرکت آب منطقه ای آذربایجان 
شــرقی با حضور مدیرعامل، جمعی 

از معاونین و اعضــای هیئت مدیره 
و مدیرعامــل و اعضــای انجمــن 
سبزاندیشــان در این شرکت برگزار 

شد.
، در این نشســت که با هدف هم 

افزایی در راستای حفاظت و صیانت 
از منابع آب ســطحی و زیرزمینی و 
احیای دریاچه ارومیه برگزار شــد، 
ســئواالت و درخواست هایی توسط 
اعضای انجمن سبزاندیشــان حاضر 

در جلسه مطرح و توسط مدیرعامل 
شرکت و مدیران مربوطه پاسخگویی 

و پیشنهادات الزم ارائه شد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه 
ای آذربایجان شــرقی، بــا تاکید بر 

اهمیت حضــور و همراهــی مردم 
در حفاظت از منابــع آب، افزود: به 
لحاظ سهم 8۵ درصدی مصرف آب 
در بخش کشاورزی، با توجه به نقش 
مهم و پررنگ کشاورزان در کمک به 
مدیریت بهینه این منابع، ســازمان 
های مردم نهاد، مسئولیت مهمی در 
آگاهی بخشی، توانمندسازی و جلب 

مشارکت جوامع محلی را دارند.
مهندس غفارزاده احیای دریاچه 
ارومیه را یکی از اولویت های مهم و 
اثرگذار دولت سیزدهم و وزارت نیرو 
عنوان نمــود و درخصوص وضعیت 
فعلی دریاچه ارومیه ضمن اشاره به 
اینکه اگر طرح های احیای دریاچه 
ارومیه در ســال 9۴ اجرا نمی شد، 
این دریاچه در ســال 9۵ خشک می 
شد، اظهار داشت: در طول این سالها 
اقدامات متعددی در راستای احیای 
دریاچــه ارومیه از قبیــل الیروبی و 
بازگشــایی ۲۴۱ کیلومتر از مسیل 
رودخانــه های منتهی بــه دریاچه، 
رهاسازی آب ســدها به پیکره آبی 
دریاچه، حفاظــت و صیانت از منابع 
آبی با اجرای طرح های تعادل بخشی 
و مصوبات شــورای حفاظت از منابع 

آب انجام شده است.
وی افزود: محدودیت هایی جدی 
در دســتیابی این طرح ها به اهداف 
تعیین شــده وجود دارد که کاهش 
۲۰ درصدی میــزان بارش و کاهش 
۵۷ درصدی رواناب در پی تغییرات 
اقلیمــی، وضعیــت حوضــه آبریز 
دریاچه ارومیه به لحــاظ بارگذاری 
بیــش از ظرفیــت در پــی افزایش 
جمعیت و وابستگی معیشتی آنان به 

کشاورزی، از آن جمله اند.

نشست مشترک و صمیمی 
انجمن سبزاندیشان و 
شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان شرقی با حضور 
مدیرعامل، جمعی از 

معاونین و اعضای هیئت 
مدیره و مدیرعامل و اعضای 
انجمن سبزاندیشان در این 

شرکت برگزار شد.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان 
عنوان کرد؛

 تکمیل شبکه فاضالب 
فریدونشهر به 2هزار و 8۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

 اصفهــان- مریم مومنی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیــر عامــل آبفای اســتان اصفهان 
تکمیل شــبکه فاضالب شــهر فریدونشهر را 

نیازمند اعتبار ۲8۰۰ میلیارد ریالی دانست.
حســین اکبریــان ، در جریــان ســفر به 
شهرستان فریدونشــهر و بازدید از پروژه های 
در دست اقدام و تاسیســات آبرسانی به اجرای 
پروژه فاضالب در این شهرســتان اشاره کرد و 
افزود: تا کنون ۱۵ کیلومتر شبکه داخلی و ۱۰ 
کیلومتر خط انتقال این پروژه اجرا شــده اما به 
دلیل کمبود اعتبارات عمرانی، پیشرفت آن با 
مشــکالتی مواجه بوده و این در حالی است که 
به منظور تکمیل طرح، اعتباری بالغ بر ۲8۰۰ 

میلیارد ریال مورد نیاز است.
مدیر عامــل آبفای اســتان اصفهان عنوان 
کرد؛ تکمیل شــبکه فاضالب فریدونشــهر به 

۲8۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
وی افزود: در این راســتا مقرر شد، سازمان 
برنامه و بودجه ظــرف مــدت دو هفته آینده 
پس از بررســی  صدور مجوز کمیســیون ماده 
۲۳ نتیجه نهایی را اعــالم، و در ادامه با برطرف 
شدن مشــکل معارضین محل تاسیس تصفیه 
خانه با هماهنگی فرمانداری، عملیات احداث 

آن آغاز شود.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان، از اجرای 
عملیات جهاد آبرســانی در 9۷ روســتا در سه 
شهرســتان اســتان اصفهان خبــر داد و بیان 
کرد: این عملیات در شهرســتان فریدونشهر با 
اعتباری بالغ بر ۱۰9 میلیارد تومان در دو محور 
چقا و گوراب با ۵۶ درصد پیشــرفت و مجتمع 
برف انبار با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی همراه 

بوده است.
مدیر عامــل آبفای اســتان اصفهان عنوان 
کرد؛ تکمیل شــبکه فاضالب فریدونشــهر به 

۲8۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

استانها

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛جایگاه های 
CNG استان کردستان در شش ماهه اول سال جاری 

بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند
مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان 
کردستان گفت : جایگاه های CNG استان کردستان 
در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۱۰۰ میلیون متر 

مکعب گاز مصرف کردند.
مهندس احمد فعله گری در مورد اهمیت گاز طبیعی در 

صنعت حمل و نقل گفت : با توجه به نرخ بنزین استفاده 
از گاز طبیعی برای صنعت حمل و نقل فرصت مناسب 
و مطلوبی فراهم کرده که با افزایش مصرف این فرآورده 
عالوه بر صیانت از محیط زیست ، قیمت تمام شده 

خدمات را متعادل کند.
وی افزود : مزایای اقتصادی و محیط زیستی استفاده از 
گاز طبیعی نسبت به سایر سوخت های فسیلی و توسعه 
تکنولوژی مایع سازی گاز مورد توجه واقع شده است 

که نشان اهمیت گاز طبیعی در تمامی بخش ها دارد.
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در خصوص 
 CNG مصرف شش ماهه اول سال جاری جایگاه های
در استان این چنین گفت : در شش ماهه اول سال جاری 
 CNG مجموع مصرف گاز طبیعی در ۵۳ جایگاه
استان ۱۰۰ میلیون و 9۷۲ هرار متر مکعب بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳ درصدی را 

نشان می دهد.

طی 6 ماه نخست سال جاری ثبت شد؛

مصرف بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب گازدر جایگاههای CNG  کردستان

   نشست مشترک انجمن سبزاندیشان و آب منطقه ای آذربایجان شرقی

 احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز کردستان در 
حین بازدید از پروژه های فعال گازرسانی شهرستان 
مریوان اظهار داشت : کوهستان های رفیع و استوار ، 
مسیرهای سخت گذر و صعب العبور و رودخانه های 
خروشان در مناطق مرزی کردستان مانع همت و تالش 
کارکنان شرکت گاز نمی شود و پروژه های گازرسانی با 

تمام قدرت فعال می باشند .
احمد فعله گری مدیر عامل در مورد اهمیت گازرسانی 
به مناطق مرزی گفت : توسعه و امنیت در مناطق مرزی 
الزم و ملزوم یکدیگر است به عبارت دیگر, اگر خدمات 

در مناطق مرزی ارتقاء یابد اثرات مثبت خود را بر توسعه 
یافتگی و برقراری امنیت در کل کشور به جا می گذارد.

وی با بیان اینکه مردم قدردان این زحمات هستند و 
می دانند که جمهوری اسالمی چه خدمات ارزشمندی 
به آنها ارائه داده است،اظهار داشت: با توجه به اینکه 
تامین سوخت مایع به این مناطق صعب العبور هرساله 

به سختی و با مشقات فراوان انجام می گرفت، شرکت گاز 
کردستان برای هموار شدن و رفاه حال مردم اقدام به 

گازرسانی کرده است .
وی با بیان اینکه وقتی به شهر یا روستایی مرزی 
گازرسانی میشود مسئله قاچاق خودبه خود منتفی 
میشود، افزود: کنترل سوخت مایع و جلوگیری از قاچاق 

آن دشوار و تبعات ناشی از آن برای کشور بسیار بود به 
همین دلیل گازرسانی به این مناطق از اهمیت خاصی 

برخوردار است.
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد پروژه 
های فعال شهرستان مرزی مریوان گفت : هم اکنون 
عملیات گازرسانی در ۶ مجتمع این شهرستان فعال است 
که شامل مجتمع روستایی گله که شامل روستاهای 
چالی سور ، گله ، زویران ، کیلی گران ، عیسولی و ۳ مورد 
واحد صنعتی است که اکنون ۲۴ هزار متر لوله گذاری 

صورت گرفته و ۳۱۴ علمک در آن نصب شده است .

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان:

توسعه و امنیت در مناطق مرزی الزم و ملزوم یکدیگر است

عملیات برقرسانی به ۱۵ واحد 
صنعتی در سقز در حال اجرا است

 مدیر توزیع برق شهرستان سقز با اشاره به اینکه امسال 
تاکنون به ۵ واحد صنعتی و معدنی در سقز برقرسانی 
شده است، گفت: تا پایان سال جاری ۱۵ واحد صنعتی 
دیگر نیز در این شهرستان به شبکه سراسری برق 

متصل می شوند.
عبداهلل ابراهیمی مدیر توزیع برق شهرستان سقز با 
اشاره به شعار سال ۱۴۰۱ تحت عنوان ”سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین” گفت: شعار امسال همچون 
سال های گذشته در حوزه اقتصادی مطرح شده که این 
خود نشان از اهمیت و جایگاه ویژه تولید و حمایت از 

سرمایه گذاران است.
مدیر توزیع برق شهرستان سقز افزود: بدین منظور و 
با هدف حمایت از تولید و تولید کننده از ابتدای سال 
تاکنون به ۴ واحد صنعتی و یک واحد معدنی عملیات 

برق رسانی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی هر منطقه مستلزم 
حمایت از سرمایه گذاران و برنامه های رونق تولید است، 
عنوان کرد: بی تردید با تامین انرژی برق در این واحدها، 
تحول مطلوبی در تولید و اشتغال در این منطقه اتفاق 
می افتد. ابراهیمی گفت: پروژه برق رسانی به ۱۵ واحد 
صنعتی و تولیدی دیگر نیز در دست اقدام است که 

عملیات اجرایی آن تا پایان سال به اتمام می رسد.
 

با حکم مدیرعامل شرکت آبفا کردستان؛
 بصیر عبداللهی  سرپرست امور آبفا 

شهرستان سروآباد  شد
طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان کردستان، بصیر عبداللهی به عنوان سرپرست 
امور آبفا شهرستان سروآباد منصوب و جایگزین فاتح 

خالق شد.
آئین تودیع و معارفه این انتصاب در محل فرمانداری 
سروآباد با حضور حسن زارعی فرماندار، شالپوش 
معاون توسعه و بهره برداری آب و شریفی مدیر روابط 

عمومی شرکت آبفا کردستان برگزار گردید.
در این آئین ضمن تقدیر از تالش های فاتح خالق، 
حکم بصیر عبداللهی به عنوان سرپرست جدید امور 

آبفا شهرستان سروآباد ابالغ گردید .
از این مسئولیت  گفتنی است عبداللهی پیش 
واحدهای بهره برداری، کنترل کیفی و اتفاقات را در 

رزومه کاری خود داشته است.


