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تبریــز –امیدمحمــدزاده اصــل 
النجق،خبرنگارتوسعه ایرانی-تفاهم 
نامه همکاری آموزشــی بین اداره کل 
اوقاف و امور خیریــه و آموزش فنی و 
حرفه ای اســتان آذربایجان شرقی به 

امضای طرفین رسید
تفاهم نامه همکاری بین اداره کل 

اوقاف آذربایجان شرقی به نمایندگی 
حجت االسالم و المسلمین سید شهاب 
الدین حسینی و اداره کل فنی حرفه ای 
اســتان به نمایندگی علی مشایخی 
در راســتای کمک به خانواده های کم 
بضاعت و جهت ایجاد اشتغال و حرفه 
آموزی به افــراد جویای کار و عالقمند 

به حرفه آموزی و همچنین غنی سازی 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان منعقد 
شد. تفاهم نامه همکاری بین اداره کل 
اوقاف آذربایجان شرقی به نمایندگی 
حجت االسالم والمسلمین سید شهاب 
الدین حسینی و اداره کل آموزش فنی 
حرفه ای اســتان بــه نمایندگی علی 

مشایخی در راستای کمک به خانواده 
های کم بضاعت و جهت ایجاد اشتغال 
و حرفه آموزی به افــراد جویای کار و 
عالقمند به حرفــه آموزی و همچنین 
غنی ســازی اوقات فراغت نوجوانان 
و جوانان منعقد شــد. حجت االسالم 
والمسلمین سید شهاب الدین حسینی، 

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان در 
دیدار با علی مشایخی، سرپرست اداره 
کل آموزش فنی حرفه ای استان، ضمن 
تبریک انتصاب وی به این سمت، گفت: 
بایســتی در امر آموزش و ارائه مدرک 
برای کارآموزانی کــه درکارگاه های 
امامــزادگان تحت عنــوان مراکز افق 
حضور دارند، همکاری هر دو مجموعه 
در اعزام مربی، ایجاد شرایط مناسب و 

ارائه مجوزهای اقداماتی سرعت گیرد.
وی افزود: اداره کل اوقاف در راستای 
جذب کارآمــوزان از اقشــار مختلف 
مردمی در امامزادگان پتانسیل بسیار 
باالیی دارد. علی مشــایخی مدیرکل 
آموزش فنــی و حرفــه ای آذربایجان 
شــرقی نیز به ظرفیت های اداره کل 
اوقاف در امــر تجهیز و اعــزام مربی و 
ارائه مجوز برای دوره کارآموزی تاکید 
کرد و در ادامه افزود: در راستای کمک 
به خانواده های کــم بضاعت و جهت 
ایجاد اشــتغال و حرفه آموزی به افراد 
جویای کار و عالقمند به حرفه آموزی 
و همچنین غنی ســازی اوقات فراغت 
نوجوانان و جوانان یکی از راهکارهای 
موثر در ایجاد آرامش و سالمت روانی 
خانواده و جامعه بــوده و در کاهش و 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقش 
بسزایی دارد. لذا ضروری است با اجرای 

هوشمندانه برنامه » نشاط معنوی » در 
آســتان مقدس امامزادگان نسبت به 
اجرای برنامه های آموزشی با توجه به 
شیوه اجرای آنها به صورت حضوری و 
مجازی اهتمام ویژه ای داشته باشیم و 
تقویت فرهنگ توسعه و ارتقاء آموزش، 
مهارت، توان خالقیــت و کارآفرینی و 
تربیت جوانان در رشــته های عملی) 
فنی و حرفه ای ( و نظری) آموزش های 

متوسطه ( در پیش گرفت.

     همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه  

آذربایجان شرقی و آموزش فنی و حرفه ای استان

 اداره کل اوقاف در راستای 
جذب کارآموزان از 

اقشار مختلف مردمی در 
امامزادگان پتانسیل بسیار 
باالیی دارد. علی مشایخی 

مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای آذربایجان شرقی 
نیز به ظرفیت های اداره کل 
اوقاف در امر تجهیز و اعزام 

مربی و ارائه مجوز برای 
دوره کارآموزی تاکید کرد

کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی- فرماندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت های فراوان کرمانشاه در حوزه توریسم 
مذهبی، گفت: شهرستان کرمانشاه به دلیل قرار گرفتن در مسیر عتبات عالیات ظرفیت های فراوانی در حوزه توریسم مذهبی 

دارد که می توان با بهره گیری از این ظرفیت ها در کنار حل معضل بیکاری، درآمد مردم را هم افزایش داد.
فضل اهلل رنجبر در جلسه شــورای اشتغال شهرستان کرمانشاه بهترین نســخه برای حل مشکل اشتغال شهرستان را 
سرمایه گذاری و فعال شدن بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: اگر به دنبال حل مشکل اشتغال کرمانشاه هستیم، باید دست 

سرمایه گذاران را بگیریم.
وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی باید نهایت تالش خود را برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی بکار گیرند.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت های شهرستان در حوزه خدمات و گردشگری، گفت: صنعت گردشگری در کرمانشاه 
آنقدر ظرفیت دارد که بتواند نقش تاثیرگذاری در حل معضل اشتغال داشته و درآمد مردم شهرستان را به میزان چشمگیری 

باال ببرد.
رنجبر با تاکید بر لزوم توجه به تبلیغات و معرفی ظرفیت ها و مکان های دیدنی کرمانشاه برای جذب گردشگران، گفت: 
ورود حجم باالی مسافران در ایام مختلف سال برای بازدید از جاذبه های گردشگری این شهرستان ظرفیت خوبی است که 

می تواند درآمدزا بوده و زمینه های اشتغالزایی مناسبی را در سطح شهرستان فراهم آورد.
وی اضافه کرد:  کشور عراق نیز ظرفیت بســیار مهمی در راستای توسعه گردشــگری در کرمانشاه است که البته باید 

زیرساخت های الزم در شهرستان از جمله در حوزه های درمانی، گردشگری و زیارتی فراهم شود.

بوشهر-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت پایانه های 
نفتی ایران ازآغازعملیات کالیبراسیون )تعیین حجم پایه پرور( 

سایت دو در منطقه کنگان خبر داد.
عباس اسدروز  اظهار کرد: سیستم میترینگ سایت دو منطقه 
کنگان بسیاردقیق وقابل اعتماد است و این سیستم ها براساس 
الزامات استاندارد Api به صورت دوره ای نیاز به کالیبراسیون و 
پایش حجم پایه دارند. وی یادآور شد: با توجه به ضرورت دقت 
در کیفیت و کمیت صدور میعانات گازی پارس جنوبی، سیستم 

میترینگ صادرات میعانات گازی سایت ۲ در منطقه کنگان مورد صحت سنجی قرار خواهد گرفت. مدیرعامل شرکت پایانه 
های نفتی ایران تصریح کرد: سیستم میترینگ سایت ۲ جهت اندازه گیری میعانات گازی تحویلی به نفت کش ها از طریق 
گوی های شناور شماره ٣ و ٤ احداث و از سال ١٣٩٣، همزمان با راه اندازی فاز ١۲ مورد بهره برداری قرار گرفته است. اسدروز 
اضافه کرد: میعانات گازی تولیدی از فازهای ١۲،١٣،١٤، ١٩، ۲۲،۲٣ و ۲٤ از طریق این سیستم اندازه گیری وتحویل نفت 
کش ها می گردد. مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران ادامه داد: میعانات گازی صادراتی و تحویل داخلی از این طریق 
اندازه گیری می شود و عملیات مورد نظر به منظور تعیین حجم پایه دو دستگاه پروور ثابت صورت می گیرد که اندازه گیری این 
پارامتر در تعیین ضریب تصحیح میترها و اندازه گیری دقیق میزان میعانات گازی تحویلی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

فرماندار:

 کرمانشاه ظرفیت های فراوانی در حوزه توریسم مذهبی دارد
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران:

 عملیات کالیبراسیون منطقه کنگان آغاز شد

 اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی- نمایشگاه 
بین المللی اصفهان در آخریــن هفته خردادماه و در قالب 
هجدهمین نمایشــگاه تخصصی قطعات، مجموعه ها و 
صنایع وابســته خودرو میزبان شــرکت های برتر کشور 

خواهد بود.
این نمایشــگاه که طی روزهای ۲۶ تا ٣۰ خردادماه و 
به مدت پنج روز برپا می شــود، ١۰۵ شرکت از ١۵ استان 
کشــور را گرد هم جمع می کند تا به ارائه دســتاوردها و 

توانمندی های فنی و خدماتی خود بپردازند.
در نمایشگاه قطعات خودرو امسال اصفهان شرکت های 
مطرحی از اســتان های اصفهان، تهران، البرز، خراسان 
رضوی، آذربایجان شرقی، قم، فارس، گیالن، سمنان، یزد، 
مازندران، سیستان و بلوچستان، مرکزی، قزوین و همدان 
حضور دارنــد و توانمندی های خــود را در قالب قطعات 
و مجموعه های خــودرو، قطعات موتور، اجــزا و قطعات 
الکترونیک خودرو، ماشین آالت و تجهیزات قطعه سازی، 
تحقیقات و طراحی مهندسی، مواد اولیه و تجهیزات جانبی 
خودرو، بازرگانی و خدمات پس از فروش، لوازم تزئیناتی 
خودرو، تعمیر و نگهداری خودرو، محصوالت پاک کننده 
خودرو، سیستم شاسی، تیونینگ، خدمات پس از فروش و 

بیمه در معرض بازدید عالقمندان قرار می دهند.
هجدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات، مجموعه ها و 
صنایع وابسته خودرو در حالی برگزار می شود که ۷۰ درصد 
شرکت های حاضر در این نمایشگاه در حوزه تولیدی و ٣۰ 
درصد نیز در حوزه توزیع و خدمات مشــغول به فعالیت 
هستند. همچنین این نمایشگاه در قالب ١۵ هزار مترمربع 

فضای نمایشــگاهی برپا می شود که گســتره جامعی از 
فعالیت های مرتبط با حوزه قطعات خودرو را در بر می گیرد.

حضور شرکت ســاپکو با ۲١ زیرمجموعه معتبر گروه 
خودروســازی ســایپا در این نمایشــگاه قطعی شده و 
مجموعه ها و برندهای مطرح دیگــری مانند گروه عظام، 
گروه بازرگانی منتخب، سپنتا توسعه تجارت پارس، سینا 
پارت، توکل پــارت، طالئیه داران کویر زواره، گســترش 
خودرو کوشاوران، شــاهین یدک و پارت لند نیز به ارائه 

دستاوردهای خود می پردازند.
حضور برندهای برتر و مطرح بیشــتر نسبت به دوره 
گذشته و افزایش مشارکت استان ها در این دوره از جمله 
ویژگی های برجسته نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان در 

سال ١٤۰١ به شمار می رود.
عالقمندان به بازدید از هجدهمین نمایشگاه تخصصی 
قطعات، مجموعه ها و صنایع وابســته خودرو می توانند از 
ساعت ١۰ تا ١۸ روزهای ۲۶ تا ٣۰ خردادماه به نمایشگاه 
بین المللی اصفهــان واقع در کمربندی شــرق، روبروی 

منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

ایالم-اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوسعه ایرانی-عملیات 
کلنگ زنی احداث پنج هزار واحد نهضت ملی مســکن با 
حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی 
زمین و مسکن و جمعی از مسووالن استانی در شهر ایالم 
آغاز شد. عملیات احداث این تعداد واحد شامل واقع در بلوار 
دانشجو شهر ایالم با مساحت چهار هزار و ۶٩٩  متر مربع و 
زیربنای ۲١ هزار و ۲۰۰ متر مربع در ٩ طبقه احداث خواهد 
شد. طبق زمان بندی که برای این پروژه در نظر گرفته شده 
یک مقطع ۲ ساله است که تا سال ١٤۰٣ طرح ملی مسکن 

در شهر ایالم تحویل داده خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم در این آیین گفت: 
تاکنون سه هزار و ٤٣۲ نفر از متقاضیان طرح مسکن  ملی در 

استان آورده خود را به طور کامل واریز کرده اند.
وی از افزایش احداث این طرح ها با توجه به اضافه شدن 
تعداد واجدین شرایط خبر داد و افزود: هدف از طرح نهضت 
ملی مسکن ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها و خانه دار 

شدن اقشار مختلف جامعه است که برای تحقق این هدف 
ضمن تسریع اجرای پروژه ها، رعایت نکات فنی و کیفیت 

نیز با دقت زیر نظر ناظرین قرار دارد.
وی تاکید کرد: در صورت مشــاهده عدم رعایت نکات 
فنی در احداث هر یک از پروژه های نهضت ملی مســکن 
که باعث کم شدن اســتحکام بنا و کیفیت ساختمان می 
شود، بالفاصله پروژه تعطیل و حتی تخریب خواهد شد، 
چرا که حفظ جان و مال مردم را اولویت احداث هر پروژه 
ای می دانیم. مدیرکل راه و شهرسازی ایالم واگذاری زمین 
به قیمت بسیار کم و در اقســاط بلندمدت ، بهره مندی از 
تخفیفات پروانه ســاختمانی و خدمات نظام مهندسی و 
تسهیالت بلندمدت بانکی را از جمله مزایای طرح نهضت 
ملی مسکن دانست و یادآور شد: هیچ کارگزاری در این طرح 
به دنبال کسب سود نیست و واحدهای مسکونی به قیمت 
تمام شده که تلفیقی از سهم آورده متقاضی و تسهیالت 

بانکی است، احداث می شوند.

با حضور معاون وزیر راه،

  عملیات ساخت 5 هزار واحد نهضت ملی مسکن 
در ایالم آغاز شد

طی روزهای ۲۶ تا ۳۰ خردادبرگزار می شود؛

   هجدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات
 مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو در اصفهان

خبرخبر

خبری خوش برای فعاالن 
حوزه کفش دانسفهان

قزویــن- مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان قزوین گفت: خوشه کســب و کار کفش 

دانسفهان در مدت سه سال توسعه می یابد.
رضا صفار ی با بیان اینکه خوشــه کسب و کار 
کفش دانسفهان در مدت سه سال توسعه می یابد، 
گفت: در این طرح مشــکالت آن ها شناســایی 
می شــود و مداخالت دولت به صورت مستقیم 

نیست بلکه به صورت مشارکت اعضا خواهد بود.
خرید مشــترک، کنترل نوســانات قیمت، 
تشــکیل تعاونی ها و پرداخت تسهیالت از دیگر 
مزایای توسعه خوشه کسب و کار کفش دانسفهان 
است.در این طرح نیز نیاز بازار شناسایی و تولید 
براساس خواســته های بازار در ســتور کار قرار 
می گیرد.همچنین موضوع جایه جایی کارگاه های 
کفش دانســفهان در دســتور کار است که برای 
اجرای این طرح یک مجتمع صنفی در این منطقه 

در نظر گرفته شده است.
 همچنین در این منطقه نمایشگاه و فروشگاه 

ویژه راه اندازی می شود.
به گفته مدیر عامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان، هم اکنون ١۵۰ کارگاه تولیدی 
کفش در دانســفهان فعال است که عمدتا کفش 

زنانه تولید می کنند.
همه طرح های توســعه ای در صنعت کفش 

دانسفهان تا سه سال آینده اجرایی خواهد شد.
    

نصب هزاو 800 تابلو معرفی 
شهید در معابر شهری شیراز

شیراز-چراغی،خبرنگارتوسعه ایرانی-به همت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
شیراز و با مشارکت شــهرداری و سازمان سیما، 
منظر و فضای ســبز آیین رونمایی از نصب تابلو 

معرفی شهدای در معابر این کالنشهر برگزار شد.
مصطفی مشفقیان در آیین رونمایی از آغاز این 
طرح گفت: این اقدام حاصل اراده و حمایت شورای 
اسالمی شهر شیراز، شهرداری و سازمان سیما و 
منظر است که از تابلو های پیوست معابر شهری که 
به نام شهداء مزین می باشند، رونمایی خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری شــیراز گفت: این اقدام در راستای 
آشنایی نسل جوان ما با شهدایی است که در کوچه 
و معابر این شــهر زندگی می کنند چراکه از این 
کوچه هاست که می توان نشان بهشت را یافت و 
رسالت الهی را به جای آورد.مشفقیان گفت: این 
اقدام به زودی در سراسر شهر شیراز اجرا می شود، 
در این خصوص در ١۸۰۰ کوچه، خیابان و معبری 
که به اسم شهداء نامگذاری شده است ظرف مدت 
١۰ ماه آینده، نصب تابلو های معرفی شهداء انجام 
می شود.معاون شهردار شیراز گفت: امید است این 
اقدام سرآغازی باشــد تا ما برای پاسداشت مقام 
شهید و شهادت در سطح شهر شیراز تالش های 
بیشتری داشته باشــیم و اقدامات بیشتری را با 
حمایت شورای اسالمی شهر شیراز تعریف و اجرا 
کنیم تا شهر بیش از پیش رنگ و بوی شهدایی به 

خود بگیرد.

    
 واردات بیش از ۲۲0 هزار تن 
کاال از بنادر مازندران  به کشور

ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیس اداره 
ترانزیــت و حمل و نقــل بین المللــی اداره کل 
راهداری مازندران از واردات بیش از ۲۲۰ هزار تن 

کاال از بنادر استان خبر داد.
محمد باکری گفت: ۲۲۰ هزار ٣۷۸ تن کاال در 
ماه های فروردین و اردیبهشت از بنادر مازندران 
وارد کشــور شــد.او می گوید: عمده ترین بخش 
کاال های وارداتی، گنــدم، ذرت و کک نفتی بوده 
است.به گفته باکری در مدت ۲ ماهه امسال بیش 
از ١۷۲ هزار تن کاال از مبدا مازندران به کشور های 
اطراف صادر شد که اکثر آن سیمان، مواد معدنی، 
فرآورده های لبنی، سایر مواد معدنی )گچ و نمک( 
بوده است.او میزان ترانزیت کاال در طی این مدت 
را بیش از ٤٤ هزار تن عنوان نمود که در مقایسه 
با مدت مشابه پارســال ٣۸ درصد افزایش داشته 
اســت.بندرامیرآباد در این مدت فعالترین بندر 

استان است.

استانها


