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کرج-اکبری،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس سازمان فنی و 
حرفه ای کشور گفت: حدود ۴۴۰ فرصت شغلی مهارت محور در 
کشور شناسایی شده است که برخی از آنها کمتر از یک میلیون 

تومان سرمایه نیاز دارد.
غالمحسین حســینی نیا  در بازدید از  نمایشگاه مشاغل 
مهارت محور کم سرمایه که در مرکز تربیت مربی سازمان فنی 
حرفه ای البرز برگزار شد گفت: حدود ۴۴۰ فرصت شغلی مهارت 
محور در کشور شناسایی شده است که برخی از آنها کمتر از یک 

میلیون تومان سرمایه نیاز دارد.
 وی افزود: ۳۱ نمایشگاه در سراسر کشور برگزار شده که در 
استان البرز نیز شاهد هستیم و استقبال خوبی از این نمایشگاه ها 
به عمل آمد؛ به نحوی که تفاضای برگزاری این نمایشگاه ها در 

تمام شهرستان ها نیز وجود دارد.
وی با اشاره به کاهش مدت صدور مجوز آموزشگاه مهارت 
آموزی فنی حرفه ای گفت: برای اینکه توانمندی های بخش 
خصوصی را نیز مورد استفاده قرار دهیم و چتر مهارتی را در تمام 
مناطق به خصوص جاهایی که مرکز دولتی نداریم گسترش 

دهیم، صدور مجوز آموزشگاه ها را از هشت ماه به سه روز کاهش 
دادیم که بسیار کمک کننده بوده است.

به گفته وی در حــال حاضر حــدود ۲۵۰۰ مجوز جدید 
صادر شده است. حسینی نیا ادامه داد: همچنین در روستاها و 
حاشیه شهرها هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب وام کم 
بهره از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده 
است و تاکید بر آموزشگاه هایی است که در رشته های جدید 
به فعالیت می پردازند. وی افزود: طبق برنامه ریزی افرادی که 
مهارت آموخته مراکز فنی حرفه ای هستند برای دریافت وام 
به مراکزی چون صندوق کارآفرینی معرفی می شوند تا شاهد 

ایجاد اشتغال باشیم.
به گفته رئیس سازمان فنی و حرفه ای، افراد آموزش دیده 

حتی در بستر کار نیز مشمول حمایت وزارت کار خواهند بود.
حســینی نیا افزود: ۴۵ درصد ورودی های سازمان فنی 
حرفه ای فارغ التحصیالن دانشگاه ها هستند که با هدف آموزش 
مهارت در مراکز فنی و حرفه ای کشور ثبت نام می کنند و اکثر 

این افراد دارای مهارت کار جذب بازار می شوند.

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی -مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت 
پیشرو در حوزه فوالد و صنعت کشور به دنبال تأمین انتظارات 
مشتریان خود است. محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه در نشســت هم اندیشی فوالد مبارکه اصفهان و 
شرکای کسب و کار این شرکت اظهار کرد: خوشبختانه تولید 
فوالد مبارکه هم اکنون در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و بدون 
شک برآورده کردن انتظارات مشتریان را وظیفه خود می دانیم.

وی افزود: مشتریان ما در این نشست نقطه نظرات خود را 
مطرح کردند و فوالد مبارکه ضمن پذیــرش آن ها، در جهت 
تأمین خواسته مشتریان نهایت تالش خود را خواهد کرد؛ این 
شرکت همواره درصدد پاسخگویی به نیاز مشتریان و بازار بوده 
و خود را موظف می داند طبق خواســته مشتریان خود عمل 
کند. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: عمده 
خواسته مشــتریان از مجموعه فوالد مبارکه با اجرایی شدن 
طرح توسعه نورد گرم تا ۲ هفته آینده تأمین خواهد شد و این 
امر می تواند در ارتقای کیفی محصوالت فوالد مبارکه تأثیر به 

سزایی داشته باشد؛ مشتریان ما نیز به این امر واقف هستند که 
تولید ورق قلع اندود کمترین سودآوری را برای فوالد مبارکه 
داشته اما به دلیل آن که تأمین نیازهای بازار و مشتریان برای این 
شرکت از اهمیت زیادی برخوردار بوده، فوالد مبارکه هیچ گاه 
نگاه کوتاه مدت و سودآوری به مشــتریان نداشته است. وی 
ابرازداشت: برنامه ریزی شرکت فوالد مبارکه برای برگزاری این 
نشست، شناسایی مشکالت و چالش های مشتریان بوده تا در 
جهت رفع این مشکالت بتواند با تعامل دوجانبه آن ها را به تدریج 
برطرف کند؛ مشتریان فوالد مبارکه در این نشست مشکالتی را 
در زمینه باز کردن ال.سی در بانک ها مطرح کردند که تالش 
خواهیم کرد این نقطه نظرات مشتریان خود را با بانک ها مطرح تا 
زمینه گشایش ال.سی برای مشتریان بیش از پیش تسهیل شود. 
طیب نیا اضافه کرد: طی ۲ ماه گذشته تمام تالش ما تأمین نیاز 
بازار با کمترین قیمت ها بوده و در بلندمدت درصدد تأمین انتظار 
بازار و مشتریان بوده ایم؛ با جمع بندی نقطه نظرات مشتریان 
فوالد مبارکه در این نشست پاسخگوی نیازهای شرکای کسب 

و کار خود خواهیم بود.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای  خبر داد؛
شناسایی ۴۴۰ فرصت شغلی کم سرمایه در کشور

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
فوالد مبارکه اصفهان به دنبال تأمین انتظارات مشتریان خود است

کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی--مدیــر دفتــر روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
نسبت به برودت هوا و لزوم حفاظت از 
کنتور و تاسیســات آب منازل در برابر 

سرما هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 

آب و فاضالب اســتان کرمانشاه، علی 
مرادی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت 
آبفا استان ضمن هشــدار در خصوص 
برودت هوا و احتمال یخ زدگی کنتور و 
تاسیســات آب در فصل سرما، گفت: با 
شروع فصل سرما و احتمال یخ زدگی 
لوله و کنتور منازل و جلوگیری از ورود 

خسارت، مشترکین محترم می بایست 
تمهیدات الزم جهت جلوگیری از یخ 

زدگی را انجام دهند.
وی افزود: ترکیدگی کنتور ها عالوه بر 
وارد کردن خسارت و تخریب ساختمان، 
منجر به هدر رفت حجم بسیار زیادی 
آب نیز می شود که جلوگیری از این امر 

به وسیله ی روش های بسیار ساده قابل 
پیشگیری است.

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آبفا استان تصریح کرد: 
مشــترکین گرامی جهت عایق بندی 
کنتــور و حوضچه می توانند از پشــم 
شیشه، گونی، پوشال کولر، پتو و کیسه 

حاوی خاک اره و برای عایق بندی لوله 
های روکار و در معرض ســرما از پشم 

شیشه استفاده نمایند.
هم اســتانی های گرامــی باید آب 
ساختمان های خالی از سکنه را قطع 
و نســبت به تخلیه لوله آب ساختمان 
اقدام نمایند. همچنین برای جلوگیری 
از یخ زدگی آب به هیچ وجه نباید شیر 
آب را باز گذاشت چرا که این کار نه تنها 
عمال کمکی به جلوگیری از یخ زدگی 
تاسیسات نمی کند بلکه موجب افزایش 

مصرف آب نیز می شود. 
مرادی نسبت به یخ زدایی کنتور و 
تاسیسات آب به شیوه های نامتعارف 
هشــدار داد و تصریــح کــرد: هنگام 
یخبندان در صورتی که کنتور و یا لوله 
آب شما دچار یخ زدگی شد از ریختن آب 
جوش بر روی آن ها و استفاده از حرارت 
مستقیم جدا خودداری نموده و سعی 
کنید با آب ولرم، حرارت غیر مستقیم 
و سشوار یخ لوله و کنتور را به تدریج از 

بین ببرید.
وی گفــت: در صــورت رفتــن به 
مســافرت، شــیر فلکه بعد از کنتور را 
حتما ببندید زیرا ممکن است در زمان 
یخبندان شبکه داخل منزل شما دچار 
آسیب و شکستگی شود و تا بازگشت از 

سفر، مقدار بسیار زیادی آب وارد منزل 
شما شود.

مرادی در پایان افزود: چنانچه لوله 
منزل شما دچار ترکیدگی شد، شیرفلکه 
اصلی را ببندید و سعی کنید در اولین 
فرصت آن را تعمیر نمایید و در صورت 
مشاهده هرگونه حادثه آب و فاضالب، 
بالفاصله با سامانه تلفنی ۱۲۲ حوادث و 
اتفاقات شرکت آبفا استان تماس گرفته 
تا همکاران ما در اسرع وقت نسبت به رفع 

حادثه اقدام نمایند.

 هشدار شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
در خصوص احتمال یخ زدگی کنتور

هم استانی های گرامی باید 
آب ساختمان های خالی 

از سکنه را قطع و نسبت به 
تخلیه لوله آب ساختمان 

اقدام نمایند. همچنین 
برای جلوگیری از یخ زدگی 
آب به هیچ وجه نباید شیر 

آب را باز گذاشت چرا که 
این کار نه تنها عمال کمکی 

به جلوگیری از یخ زدگی 
تاسیسات نمی کند بلکه 

موجب افزایش مصرف آب 
نیز می شود. 

اراک-غالمی،خبرنگارتوســعه ایرانی -درجلســه 
بررســی طرح های پژوهشــی ارائه شــده توســط 
دســتگاههای اجرایی اســتان به ریاست اســتاندار، 
مدیرکل راه وشــهر ســازی اســتان احــداث پارک 
لجستیک)بندر خشک( در شهر اراک را امری ضروری 

و مهم عنوان کرد.
احمد مرزبان با اعــالم این مطلب بیان داشــت: با 
توجه به وجود مراکــز صنعتی فــراوان و معدن های 
متعدد موجود  و قابلیت های بســیار زیاد اســتان در 
صادرات محصــوالت باغی، خشــکبار و گل و گیاه به 
طور بالقــوه، ایجاد بندر خشــک با داشــتن امکانات 
زیرســاختی مجاور هم، نظیر فرودگاه - راه آهن و راه 
های ارتباطی آزادراهی، یک امر بســیار حیاتی و باعث 
رونق اقتصادی خواهد شد. وی ادامه داد: پیرو جلسات 
شورای حمل و نقل استان در سال 96 پیگیری های الزم 
از معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی انجام شد 
و در راستای همین موضوع، اداره کل راه و شهرسازی، 
مطالعات مقدماتی را در خصوص مبانی بندر خشــک 
)مرکز لجســتیکی ( انجام و طرح توجیهــی آن تهیه 
گردیده است. مدیر کل راه وشهر سازی استان  ملزومات 
ایجاد بندر خشک را مجاورت ۳ حوزه اصلی حمل و نقل 
) ریلی، جــاده ای و هوایی(  عنوان کــرد و گفت: هدف 
از ایجاد این مرکز، افزایــش خدمات بندری در منطقه 
داخلی کشور،کاهش تقاضای نیاز به استفاده از اراضی 

حاشیه ساحل وافزایش کارایی حمل و نقل می باشد.
مرزبان درخصوص مزایای راه اندازی مرکز لجستیک 
بیان داشــت: کاهش کلی هزینه های حمــل و نقل، 
افزایش جریــان های کاال، یکپارچگــی محوطه های 
بندری با شــهرها و افزایش قابلیت برنامه ریزی و زمان 

بندی ارسال و حمل کاال از جمله این مزایا است.
وی ادامه داد: محل اســتقرار مرکز لجستیک باید 
حداقل سه ویژگی را دارا باشد که قابلیت دسترسی به 
آن، آسان و اقتصادی باشــد که در خشکی بهترین آن 
حمل و نقل ریلی اســت، در نزدیکی مراکز تولید قرار 
گرفته باشــد ونهایتاً در مناطق خوشه های توزیع قرار 

داشته باشد.

اراک-غالمی،خبرنگارتوســعه ایرانی -از ابتدای سال 
جاری تاکنون در مجموع بالغ بر ۲9 میلیارد ریال از تجهیزات 
ایمنی شامل پنج دستگاه ترانسفورماتور روشنایی ، هشت 
هزار و ۷۰۰ متر کابل روشنایی و ۲۸ دستگاه چراغ چشمک 
زن امسال از ســطح جاده های استان مرکزی سرقت شده  

است .
مهرداد جهانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی با اشــاره به اهمیت تجهیزات ایمنی راه ها و 
تأثیر آن در هدایت ترافیکــی و کاهش تصادفات رانندگی 
افزود : متاسفانه از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع بالغ 
بر ۲9 میلیارد ریال از تجهیزات ایمنی شامل پنج دستگاه 
ترانسفورماتور روشــنایی ، هشــت هزار و ۷۰۰ متر کابل 
روشنایی و ۲۸ دســتگاه چراغ چشمک زن امسال از سطح 

جاده های استان مرکزی سرقت شده  است .
وی ادامه داد : 6۵۰ عدد انواع تابلــو و عالئم ایمنی ، دو 
دستگاه تابلوی برق نیز به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال نیز امسال از سطح جاده های استان مرکزی به سرقت 
رفته است . هشت عدد تاسیســات دوربین و سامانه ثبت 
تخلفات به ارزش یک میلیــارد و ۷۰۰ میلیون ریال و ۳۵۰ 
قطعه گاردریل به ارزش هفت میلیارد ریال نیز طی این مدت 

از جاده های استان سرقت شده است .
جهانی ، نصب تابلو و عالیم هشدار دهنده در جاده ها را از 

جمله وظایف راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
عنوان کرد و گفت : هر ساله آمار قابل توجهی از این تجهیزات 
از جمله نرده ، پل ، پایه هــای تابلوهای اخطاری ، انتظامی ، 
اطالعاتی ، صفحه گاردریل ، چراغ های چشمک زن سوالر 
، تجهیزات سیستم های روشنایی و متعلقات آن به سرقت 
می رود . تابلوها و عالیم هشــدار دهنده در جاده ها با هدف 
راهنمایی و هدایت رانندگان، جهت حفظ و ارتقای ایمنی 

کاربران جاده ای نصب شده  است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت : آشکارسازی راه ها ، نصب تابلو در مکان های مناسب 
، حفظ حریم جاده ها ، نصب ســرعت گیر ، روشنایی راه و 
تاسیسات ســامانه های ثبت تخلفات از جمله مهمترین 
اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان برای 

ارتقای ایمنی در جاده هاست .

 از ابتدای سال جاری تاکنون اتفاق افتاد

سرقت بیش از ۲۹ میلیارد ریال
 از تجهیزات ایمنی راه های استان مرکزی

 احداث مرکز لجستیک
 برای شهر اراک امری ضروری است

خبرخبر

 دستگیری اعضای باند سارقان  
در تبریز 

  تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-
سردار »حسین عبدی«   گفت: در پی سرقت های 
متعدد  کابل های مخابراتی در شهر تبریز موضوع 
به لحاظ حساســیت و ایجــاد نارضایتی عمومی 
شهروندان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

استان قرار گرفت.
 وی در ادامــه افــزود: کارآگاهان با بررســی 
صحنه های سرقت، رصد اطالعاتی و اقدامات فنی 
با تالش شبانه روزی ۵ نفر از سارقین را شناسایی و با 
اخذ مجوزهای الزم قضایی متهمان را در عملیات 
ضربتی و غافلگیرانه در حین ارتکاب سرقت دستگیر 

کردند.
 فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان شــرقی 
خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات انجام شده 
به ۵۷ فقره سرقت سیم کابل مخابراتی از مناطق 
مختلف تبریز اعتراف که در بازرســی از مخفیگاه 
سارقان اموال مســروقه به ارزش ۸۰ میلیارد ریال 

کشف شد.
     

  آماده باش ۵۰راهدار 
کرمانشاهی

 کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشاه گفت: تمام محورهای مواصالتی استان 
کرمانشــاه باز هســتند و نزدیک بــه ۵۰ راهدار 

کرمانشاهی در حال آماده باش هستند.
فریبرزکرمی اظهارکرد: با آغاز فعالیت سامانه 
بارشی در استان کرمانشاه در ۲۵ محور اصلی و پنج 
محور غیر اصلی ۱۴ شهرستان استان بارش برف 
و باران گزارش شده اســت. وی با اشاره به آمادگی 
نیروهای راهداری استان کرمانشاه، افزود: ۴9 نیرو 
راهداری با ۳۴ دستگاه ماشین آالت طی ۲۴ ساعت 

گذشته در حال انجام مأموریت بودند.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
استان کرمانشــاه تصریح کرد: به علت بارش برف 
در محورهای برف گیر اســتان کرمانشــاه ۳۳۲ 
کیلومتر عملیات برف روبی و ۱۳۸ تن عملیات شن 
و نمک پاشــی و هفت مورد ریزش برداری صورت 
گرفته اســت. کرمی بیان کرد: همچنین طی ۲۴ 
ساعت گذشته به چهار دستگاه خودرو گرفتار در 
برف توســط نیروی های راهداری در محورهای 
مواصالتی استان کرمانشاه امدادرسانی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمانشــاه تاکید کرد: با تالش مأموران راهداری 
استان کرمانشاه تمام محورهای مواصالتی استان 
باز بوده و مشکلی خاصی وجود ندارد. کرمی گفت: 
مردم می توانند پیش از سفر و تردد در محورهای 
مواصالتی استان کرمانشــاه با سامانه ۱۴۱ مرکز 
مدیریت اطالعــات راه ها و حمــل و نقل جاده ای 
تماس حاصل کرده و از آخریــن وضعیت راه ها با 

    خبر شوند.

مصرف سی. ان. جی در 
خراسان رضوی افزایش یافت

مشهد-میرشکار،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیر 
شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
خراســان رضوی گفت: طی 9 ماهه امسال ۴۴۵ 
میلیون و ۳۳۱ هزار و ۱۲۸ متر مکعب ســوخت 
سی. ان. جی در این منطقه مصرف شده که نسبت 
به مصرف مشابه پارسال پنج درصد افزایش یافته 

است.
علی اصغر اصغــری افزود: از ایــن میزان، ۵۲ 
میلیون و ۸۰۷ هزار و ۸۴۱ متر مکعب مصرف سی. 
ان. جی مربوط به ماه آذر بوده که نسبت به مصرف 
مشــابه در آذر ماه ســال قبل ۲۰ درصد افزایش 

داشته است.
وی ادامه داد: رشد و توسعه صنعت سی.ان.جی 
به عنوان سوخت ملی کشــور معیاری برای رشد 
و توسعه اقتصادی و زیســت محیطی هر منطقه 
محسوب می شود و هرچه مصرف سی.ان.جی در 
شهرها و روستاها رواج بیشتری پیدا کند در کاهش 

آلودگی هوا و ایجاد هوای پاک موثرتر خواهد بود.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی با ۱۳۷ جایگاه سی. ان. جی فعال به 

شهروندان خدمات رسانی می کند.

استانها


