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رشــت -مرجــان گودرزی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرکل آموزش فنی و حرفــه ای گیالن گفت: با برگزاری 
بیستمین مرحله استانی رقابت های ملی مهارت ۳۰ جوان 

از این استان به مسابقه های کشوری راه یافتند.
کاظم پورنصیری  عنوان کرد: مسابقه های ملی مهارت، 
رویدادی رقابتی، پروژه محور و ســاالنه است که به صورت 
سه مرحله ای "شهرستانی، استانی و کشوری"  برای گروه 
هدف شامل؛ جوانان زیر ۲۱ سال کشور یا )کمتر از ۲۴ سال 
در رشته های تیمی( در حداکثر ۶ رسته اصلی و ۵۶ رشته 

فنی و حرفه ای برگزار می شود.

وی با اشاره به شناســایی و کشف اســتعدادهای برتر 
مهارتی با برگزاری مسابقه های ملی مهارت و با بیان اینکه 
برگزاری ایــن رقابت ها به عنــوان گام اول فرآیند انتخاب 
تیم ملی مهارت جمهوری اســالمی تلقی می شود، افزود: 
ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی در بین جوانان کشور، معرفی 
آموزش های مهارتی و اهمیت نقش آن در توسعه اقتصاد از 
طریق فراهم کردن فرصت رقابت سالم میان جوانان کشور 
و ایجاد انگیزه در آنان برای کسب مهارت از اهداف برگزاری 

این رقابت ها است.
وی با بیان اینکه مرحله شهرســتانی بیســتمین دوره 

رقابت های ملــی مهارت در گیالن در تابســتان و راهیابی 
برترین ها به مســابقه های اســتانی اظهار داشت: مرحله 
استانی این رقابت ها  در ۱۰ مرکز دولتی و آموزشگاه های 
آزاد تحت پوشش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، 
با شرکت ۶۹ نفر در ۲۲ رشــته اعم از تاسیسات الکتریکی، 
مکاترونیک، رباتیک، مدیریت سیســتم های تحت شبکه، 
فناوری مد، شیرینی پزی، آشپزی و تراش CNC برگزار 

شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیالن بیان داشــت: 
در پایان این رقابت ها ۳۰  نفر به عنوان نفرات برگزیده این 

مرحله، انتخاب شدند که پس از شرکت در اردوهای آماده 
سازی، زمستان ســال جاری در مرحله کشوری بیستمین 

دوره مسابقه های ملی مهارت رقابت می کنند.
به گفته پورنصیری این رقابت ها در سه رشته دیگر طی 

هفته های آینده برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان:

۳۰ نفر از گیالن به رقابت های ملی مهارت راه یافتند

 ، منــی مو یــم  مر - ن صفها ا
خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیر شرکت 
پخــش فراورده های نفتــی منطقه 
اصفهان گفت: طی یک ســال اخیر 
طرح دوگانه ســوز کــردن رایگان 

خودروهــا در حال اجراســت و در 
استان اصفهان ۳۳ کارگاه با شرکت 
ملی پخــش فراورده های نفتی برای 
این طــرح وارد قرارداد شــده اند و 
تاکنون ۲۱ هزار خودرو در اصفهان با 

این شیوه دوگانه سوز شده اند.
عبداهلل گیتی منش  با اشــاره به 
برنامه دولت در خصــوص مدیریت 
مصــرف و افزایش مصرف ســوخت 
CNG در کشور، اظهار کرد: اکنون 

ظرفیــت خوبــی در ایــن خصوص 
ایجاد شده و تالش می شود تا از این 

سوخت پاک بیشتر استفاده شود.
وی با بیــان اینکه در این راســتا 
طی یک سال اخیر طرح دوگانه سوز 

کردن رایــگان خودروهــا در حال 
اجراســت، گفت: در استان اصفهان 
۳۳ کارگاه بــا شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی برای دوگانه سوز 
کردن رایگان خودروها وارد قرارداد 

شده اند.
مدیر شرکت پخش فراورده های 
نفتــی منطقه اصفهــان تأکید کرد: 
به همیــن منظور تاکنــون ۲۱ هزار 
خــودرو در اصفهــان با این شــیوه 

دوگانه سوز شده اند.
وی اظهــار کرد: آدرس ســایت 
دوگانه ســوز کــردن خودروهــا 
https://gcr.niopdc.ir/ است. 
دارنــدگان خودروهــای عمومی با 
ورود به این ســامانه می توانند برای 
دوگانه سوز کردن خودروهای خود 

ثبت نام کنند.
گیتی منش البته یادآور شد: این 
طرح فعاًل برای خودروهای عمومی، 
تاکسی ها و وانت بارها اجرا می شود و 
در آینده نیز به طورقطع طرح به سایر 

خودروها توسعه می یابد.
به گفتــه مدیر شــرکت پخش 
فراورده های نفتــی منطقه اصفهان، 
برای دوگانه ســوز کردن خودروها 

دولت برای هر خودرو حدود ۲ تا ۲.۵ 
میلیون تومان هزینه می دهد.

وی در پاســخ به این ســوال که 
مشکلی برای تأمین گاز خودروهای 
دوگانه سوز در اســتان وجود ندارد، 
گفت: اکنون ۱۶۴ جایگاه CNG در 
کل اســتان در حال فعالیت هستند، 
استانداردســازی ایــن جایگاه ها به 

طور صد در صد انجام شده است.

 مدیر شرکت پخش 
فراورده های نفتی منطقه 

اصفهان گفت: طی یک 
سال اخیر طرح دوگانه سوز 

کردن رایگان خودروها 
در حال اجراست و در 

استان اصفهان ۳۳ کارگاه 
با شرکت ملی پخش 

فراورده های نفتی برای این 
طرح وارد قرارداد شده اند 

و تاکنون ۲۱ هزار خودرو 
در اصفهان با این شیوه 

دوگانه سوز شده اند.

جذب 4 هزار و 8۳۰ مشترک گاز 
در شهر دلند

 گرگان –مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-ســید غالمرضا شــیخ  رئیس اداره گاز 
شــهر  دلند  با بیان خبر فــوق  از جذب ۴8۳۰ 
مشــترک گاز  در  بخش های شهری ، روستایی 
و صنعتی  تاکنون خبــر داد . وی افزود: با تالش 
کارکنان اداره گاز شهر دلند درحال حاضر بالغ 
بر ۶7 کیلومتر خطوط تغذیه  و توزیع از نوع  لوله 

گذاری فلزی و پلی اتیلن  اجرا شده  است.
شــیخ با بیان اینکــه  تمامی ۱۲ روســتای 
منطقه  گازرســانی   شده  اســت  اظهار داشت:   
نزدیک به ۳۰۰۰   علمک نیز در سطح شهر دلند و 

روستاهای تابعه نصب گردیده است.  
وی در ادامه گفــت: در این خصوص تعداد ۲ 
جایگاه CNG  را نیز  گازرسانی کردیم که فعال 
بوده و مشغول  سرویس دهی به  خودروهای  دو 

گانه سوز  می باشد.
  رئیس اداره گاز شــهردلند در پایان  ضمن 
تقدیــر از تــالش کارکنــان اداره و همکاری 
بسیارخوب مســئولین منطقه ، از مردم شریف 
شهر دلند و روستاهای حومه درخواست داشت 
تا  با  صرفه جویی در مصرف گاز ،  شــرکت گاز را 
در راســتای تامین و پایداری جریان گاز یاری 

رسانند

       
  معاون  شرکت مهندسي

 آب و فاضالب کشور:
 حوزه آب و برق   سال خوبی
 را با کمترین تنش پشت سر 

گذاشت

 اراک – صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی- آیین 
تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان مرکزي با حضور خشــایي معاون  برنامه 
ریزي و امور اقتصادي شــرکت مهندســي آب و 
فاضالب کشور ، آل یاسین  معاون توسعه مدیریت 
و منابع اســتانداري مرکزي، و مسئولین استاني و 
شهرستاني برگزار و مهندس حشمت اهلل عباسي 
به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

مرکزي  معرفي گردید.
سید مجتبی آل یاسین معاون توسعه و مدیریت 
منابع انسانی استاندار مرکزی  در این مراسم ضمن 
قدردانی از زحمات یوسف عرفانی نسب و آرزوی 
موفقیت برای حشــمت اله عباسی به تالش های 
مجموعه وزارت نیرو اشــاره نمود و اظهار داشت : 
در سالی که گذشــت خصوصا در تابستان اخیر در 
حوزه آب و برق زحمات زیادی را مجموعه وزارت 
نیرو متحمل شدند که با تدابیر دولت انقالبی سال 

خوبی را با کمترین تنش ، پشت سر گذاشتیم .
       

به همت جهاد دانشگاهی استان 
صورت گرفت ؛

افتتاح اولین نمایشگاه 
 دانش بنیان سازی تولید

 در قزوین 

 قزوین-مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی- اولین 
نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی قزوین افتتاح شد و از ۱۶ 

لغایت ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱ برپا خواهد بود.
اولین نمایشگاه دانش بنیان  سازی تولید با حضور 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین 
در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی قزوین 

افتتاح شد.
این نمایشگاه به همت جهاد دانشگاهی قزوین 
برگزار شــده و از  ۱۶ لغایت ۱۹ آبــان ماه ۱۴۰۱ از 

ساعت ۱۰ صبح تا ۱7 عصر دایر خواهد بود.
از ویژگی های این نمایشگاه می توان به دعوت 
از بازار هدف مشارکت کنندگان، حمایت صندوق 
نوآوری و شــکوفایی از شــرکت های دانش بنیان، 
ارائه بسته های تبلیغاتی ویژه، برگزاری کارگاه های 
آموزشی و مشاوره های تخصصی با برترین  مشاورین 

کشور اشاره کرد.

استانها
مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه استان خبر داد؛

دوگانه سوز کردن ۲۱ هزار خودروی عمومی در اصفهان

اندیشه-زهرا قره باغی-خبرنگار توسعه ایرانی-شهرداری 
اندیشه توانسته با اجرای به موقع طرح تعویض و تعمیر برج های 
نوری پارکها و بوستانهای سطح شهر طرح جامع تغییر و ارتقا 

نوردهی و افزایش دید را در دستور کار خود قراردهد  
بهروز کاویانی شهردار اندیشه با اشاره به نقش مهم روشنایی 
در امنیت و آرامش شهروندان در هنگام استفاده از بوستانها و 
پارک های سطح شهر گفت: بی شک رابطه مستقیمی میان 
روشنایی  و احساس امنیت وجود دارد و لحاظ این موضوع در 
بوستانها و پارکها سهم بسزایی در حضور شهروندان در آنها و 

استفاده از امکانات تفریحی شهر باآرامش خاطر دارد  
وی تصریح کرد: از آنجا که تعمیر و نگهداری امکانات شهری 
با توجه به استهالک و خرابی آنها بسیار ضروری است لذا با هدف 
رفع چالش های این موضوع عملیات تعویض و نوســازی برج 

های نوری پارک های سطح شهر در دست اقدام قرار گرفت. 
بهروز کاویانــی در ادامه افــزود: خوشــبختانه با تالش 
همکارانم اولین اقدام این طرح در پارک جنگلی اسفند  فاز ۴ 
شهر اندیشــه به اجرا درآمد که 7۰ پرژکتور LED ۱۵۰ وات 
برای روشنایی بهتر این بوستان تعویض ، سی برج نوری تعمیر 

و ۱۰۰۰ متر کابل کشی هوایی در این بوستان به اجرا درآمد. 
وی تصریح کرد:  کارشناسان سازمان سیما منظر و  فضای 
سبز شهرداری اندیشــه با پایش و نظارت درست نقاط تعیین 
شده پارک ها را بازدید و نسبت به اجرای تمهیدات و تصمیمات 
الزمه در خصوص اختصاص بودجه تعویــض و تعمیر آنها را 
ارســال که با توجه به حساسیت اعضای شــورای اسالمی و 
شهرداری به سرعت در دستور کار قرار گرفت و امیدواریم پس 
از اتمام این طرح شاهد رضایتمندی بیشتر شهروندان شریف 

شهر اندیشه باشیم

شهردار اندیشه :

   طرح رفع نواقص روشنایی پارک ها و بوستانهای شهر اندیشه آغاز شد 

خبر

سرپرست شرکت گاز استان اعالم کرد :

 اتصال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی کرمانشاه
 به شبکه   گاز    

 کرمانشاه - کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-سرپرست شــرکت گاز استان کرمانشاه با تاکید بر اهمیت استفاده از سوخت 
پاک و تبدیل گاز به ارزش افزوده گفت: هم اینک ۲ هزار و ۹۶۰ واحد صنعتی و تولیدی در این اســتان به شبکه طبیعی گاز 

متصل است.

»ناصر حسینی«  با بیان نقش گاز در بندهای سیاســت های کلی »اقتصاد مقاومتی« ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
اظهار کرد: امسال ۱۱۰ واحد صنعتی و تولیدی کوچک و بزرگ در اســتان از سوخت گاز طبیعی برخوردار شدند که تا پایان 
امسال به ۱۱۴ واحد اقتصادی دیگر نیز گازرسانی انجام می شود. وی افزود: هم اینک بیشترین گاز مصرفی استان متعلق به 
واحدهای صنعتی است به طوری که این رقم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کل مصرف را شامل می شود. سرپرست شرکت گاز استان 
کرمانشــاه با بیان اینکه همواره تالش کرده ایم تا به صورت ویژه گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی را تامین کنیم اضافه کرد: از 
مجموع شهرک های صنعتی فعال استان نیز کار گازرسانی به ۱8 شهرک به پایان رسیده و تنها ۲ شهرک باقی مانده که بزودی 
عملیات گازرسانی به آنها نیز به پایان خواهد رسید. حسینی تاکید کرد: در سال جاری در مجموع ۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار 

برای گازرسانی به روستاها و بخش صنایع استان در نظر گرفته شده که از این میزان تاکنون ۵۰ درصد جذب شده است.

اراک – صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل راه 
و شهرسازی اســتان مرکزی گفت: 7۴۳ هزار و 8۰۱ متر 
مربع از زمین های دولتی استان به ارزش بیش از ۱۰ هزار 
میلیارد ریال امسال توســط یگان حفاظت این اداره کل 

رفع تصرف شد.
حمید اِنعامی افزود: ۲۳ فقره حکم رفع تصرف فوری و 
۲۴ مورد اجرای احکام قطعی )خلع ید، قلع و قمع، تخلیه( 
امسال از سوی مراجع قضایی صادر و بخش قابل توجهی از 

زمین های دولتی رفع تصرف شد.

وی بیان کرد: در ۳۶۰ مورد گشــت یگان حفاظت این 
اداره کل )خودرویی–  موتورسیکلت( 7۴۳ هزار 8۰۱ متر 
مربع از زمین های دولتی بــه ارزش ۱۰ هزار میلیارد و۴۰ 

میلیون ریال در سال جاری، رفع تصرف شد. 
مدیر کل راه و شهرسازی اســتان مرکزی اظهار کرد: 
شهرســتان تفرش با ۴۲۰ هــزار متر مربع و شهرســتان 
خنداب با ۱۰۰ هزار متر مربع بیشــترین زمین های رفع 

تصرف شده در سال جاری را به خود اختصاص داده اند. 
اِنعامی بیان داشــت: ارزش ریالی بیشــترین آمار رفع 

تصرفات استان مرکزی در ســال جاری نیز به ترتیب در 
شهرستان تفرش با ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و شهرستان 
ســاوه با ۲ هزار و ۵۹7 میلیــارد و ۵۴۰ میلیون ریال بوده 

است. 
وی خاطرنشــان کرد: ســامانه ارتباط مــردم با یگان 
حفاظت اداره کل راه و شهرســازی استان در زمینه زمین 
خواری با شــماره ۱۶۵۶ آماده دریافت اخبار و گزارشات 
مردمی در راستای مقابله با هرگونه تصرف زمین های تحت 

پوشش این اداره کل در سراسر استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان :

۷4۳ هزار و 8۰۱ متر مربع از زمین های دولتی استان مرکزی رفع تصرف شد


