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هشتمین نمایشگاه صنعت گردشگری اصفهان 
از تاریخ 28 تا 31 اردیبهش��ت ماه با مشارکت 
100 شرکت در محل برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی اس��تان اصفهان واقع در محل پل 

شهرستان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مدیر عامل ش��رکت نمایش��گاه های بین 
المللی اس��تان اصفهان گفت: این نمایش��گاه با مش��ارکت 100 ش��رکت 
از اس��تان های اصفه��ان، تهران، یزد، مازن��دران، چهارمحال و بختیاری و 
هرم��زگان و نمایندگی س��فارت های تایلند، مالزی، الجزای��ر، اندونزی و 
فنالن��د در متراژ 7500 مترمربع در قالب س��ه هزار مترمربع فضای مفید 
نمایش��گاهی برگزار می ش��ود و ش��رکت کنندگان به ارایه جدیدترین و 
پرجاذب��ه تری��ن توانمندی ه��ای خ��ود در زیرگروه ه��ای مختلف صنعت 

گردشگری می پردازند.
رس��ول محققیان افزود: مش��ارکت کنندگان این نمایشگاه در زمینه هایی 
چون خط��وط هوایی، آژانس ها، هتل ها، ش��رکت های س��رمایه گذاری 
گردش��گری، انجمن ها، اتحادیه ها و مؤسس��ات آموزش��ی فعالیت دارند. 
وی اضافه کرد: در س��الن سوم نمایشگاه نیز سازمان های میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان های اصفهان، یزد، چهار محال...

همایش یکروزه مدیران ستادی و اجرایی با هدف 
تبیی��ن ابعاد اقتصاد مقاومتی در ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب استان در خصوص اهداف برگزاری 
این همایش گفت: سیاست های متناظر بر اهداف بخش آب و آبفا در 4 بخش 
مدیریت تقاضای آب، اصالح س��اختار تامین منابع آب، اصالح الگوی مصارف 
آب و توس��عه بازار آب و ارتقاء بهره وری خالصه ش��ده و با توجه به اقدامات 
انجام یافت��ه در خصوص عملیاتی نمودن برنامه های آن حول سیاس��ت های 
ابالغی مدیران باید مکلف به همراهی و اجرای دقیق برنامه های تدوین ش��ده 
باش��ند.مهندس علیرضا ایمانلو اضافه کرد: از تمامی همکاران انتظار می رود 
در ح��وزه وظای��ف کاری خویش و با اجرای برنامه های تدوین ش��ده اقتصاد 
مقاومت��ی متناظر با وظایف ش��رکت آب و فاضالب تالش کرده و بر اس��اس 
سیاست های شرکت اقدام و عمل الزم را در جهت تحقق منویات و فرمایشات 
مقام معظم رهبری در تحق��ق اهداف اقتصاد مقاومتی معمول نمایند.وی در 
خصوص مدیریت تقاضای آب ک��ه از برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی 

است، گفت: حمایت از طرح های کاهش مصرف...

حضور100 مشارکت کننده 
صنعت گردشگری در 

نمایشگاه اصفهان

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی 
در شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگس��تری استان تهران، گفت: قضات به نحو مستمر به 
فعالیت های دفاتر شعب خود نظارت کنند و از تمام ظرفیت های قانونی 

موجود در جهت حل مشکالت قضایی مردم گام بردارند. 
به گزارش ایرنا، غالمحس��ین اس��ماعیلی در بازدید از دادگستری و 
دادس��رای عمومی و انقالب شهرس��تان دماوند در جمع کارکنان این 
دادگس��تری، اظهار کرد: ضروری است که قضات اگر در سیستم سمپ 
)سیس��تم مدیریت پرونده های قضائی( مش��کالتی مطرح اس��ت حتما 
مراتب را به نحو مکتوب به اس��تان منعکس کنند تا این مش��کالت از 

طریق مبادی ذی ربط پیگیری و رفع نقص شود. 
اس��ماعیلی هر چند اظهار کرد که از تراکم کار و س��ختی آن مطلع 
اس��ت اما در عین حال گفت: معتق��دم بهتر از این هم می توان خدمت 
کرد؛ بنابراین الزم اس��ت قضات، هیچ گاه به س��طح فعلی ارائه خدمات 
خود قانع نباش��ند. به گزارش دادگس��تری اس��تان تهران، اس��ماعیلی 
افزود: گاهی مش��اهده می شود که همکاران قضائی زحمات فراوانی در 
حوزه دادرس��ی و اتخاذ تصمیمات قضائی متحمل می ش��وند، لیکن به 
جهت غفلت از یک امر جزئی مانند عدم وارد کردن نتیجه اقدامات در 

سیس��تم س��مپ یا نظارت نکردن دقیق به عملکرد دفاتر، این زحمات 
تحت الش��عاع قرار می گیرد و از ارزش کار می کاهد. وی همچنین اعالم 
کرد که قرار است دادگستری استان تهران در خرداد ماه امسال میزبان 

آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس قوه قضائیه باشد. 
اس��ماعیلی اظهار امیدواری ک��رد که حضور رئی��س قوه قضائیه آثار 
ارزش��مندی برای دادگستری استان داشته باش��د و واحدهای قضائی، 
خود را برای تحقق این موضوع مهم بیش از پیش آماده کنند و نسبت 

به رفع نواقص احتمالی در حیطه مسئولیت خود مبادرت کنند. 

رئیس کل دادگستری استان تهران: 

 نظارت قضات به فعالیت دفاتر شعب خود مستمر باشد
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ورزشکاران امور بهره برداری ناحیه جنوب 
شرکت برق منطقه ای خوزستان تقدیر شدند 

کارکنان  مراسمی  در   - امروز  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
برق  شرکت  بهره برداری  معاونت  جنوب  ناحیه  ورزشکار 
منطقه ای خوزستان به پاس کسب مقام و رتبه های مختلف 
قرار  تقدیر  مورد  فجر سال گذشته  مبارک  دهه  در  ورزشی 
گرفتند. رضا جعفری گفت: به منظور ترغیب و تشویق روحیه 
ورزشی و ایجاد نشاط و نیز افزایش سالمت جسمی و روحی 
کارکنان امور بهره برداری ناحیه جنوب این شرکت و با توجه به 
کسب مقام و رتبه های برتر دربرنامه های ورزشی به مناسبت 
دهه مبارک فجر سال 1394 از تعدادی از ورزشکاران مقام آور 
این ناحیه با اهداء جوایزی قدردانی شد. مدیر امور بهره برداری 
ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان ضمن تقدیر از 
تالش های شبانه روزی کارکنان این ناحیه افزود: مقام اول رشته 
فوتسال و همچنین جام اخالق دراین سری از مسابقات و مقام 
دو رشته تنیس روی میز عناوین برترکسب شده توسط این 
ناحیه درمسابقات ورزشی دهه مبارک فجرسال گذشته بوده 
است. علیرضا شریفی رییس قسمت ورزش معاونت مالی وامور 
پشتیبانی شرکت نیز دراین مراسم از رضا جعفری مدیرامور 
بهره برداری و محمد باقری مسئول ورزش این ناحیه بدلیل 
پیگیری امور ورزشی وازدیگرکارکنان این ناحیه که درکسب 
این موفقیت های ورزشی نقش بسزایی داشتند تقدیر وتشکر 
نمود. درادامه حاضران این مراسم نیز با اعالم رضایتمندی از 
فعالیت های مختلف ورزشی انجام شده دراین ناحیه، به بیان 
است  گفتنی  پرداختند.  خود  وپیشنهادهای  نظرات  نقطه 
محمود باقری، حمید رشیدی فر، علی هاللی، منصورشریفی 
از اعضای تیم مینی فوتبال معاونت بهره برداری ب و همچنین 
مهران سیدی، محمد رحیم رحیمی، محمود باقری و هادی 
احمدی بلوطکی اعضای تیم تنیس روی میز، نفرات ورزشکار 
مقام آورامور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای 

خوزستان در مسابقات دهه فجر سال گذشته بودند.

دیدار مدیرکل بنیاد شهید با مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن 

فرصت  خبرنگار  رشت- 
دیدار  این  در   - امروز 
بنیاد  مدیرکل  صمیمي 
شهید ضمن تشکر از زحمات 
شرکت گاز در قبال خدمت 
رساني به خانواده هاي شهدا و 

جانبازان عزیز اظهار داشت: شرکت گاز یکي از شرکت هایي است 
که در زمینه بازسازي و مرمت مزار شهدا مشارکت خوبي داشته 
است. به گزارش روابط عمومی، ابراهیم طاهرنژاد هدف از درگیر 
کردن ادارات و سازمانها در بازسازي مزار شهدا را عالوه بر سرعت 
در انجام کار و تقسیم تأمین منابع مالي، شریك کردن همه 
مسؤولین و ادارات در ثواب این عمل پسندیده دانستند. در این 
دیدار که معاون بهره برداري و مهندسي، مسئول اجراي طرح هاي 
ساختماني، مشاور و رئیس دفتر مدیرعامل و رئیس روابط عمومي 
شرکت گاز استان نیز حضور داشتند، مهندس ظهیري مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن ضمن تبریك والدت حضرت عباس 
و اعیاد شعبانیه اظهار داشت: تاکنون شرکت گاز 14 مزار براي 
شهداي گرانقدر در نقاط مختلف استان ساخته است و طراحي 
مزار شهداي روستاي دهنه سر آستانه نیز به اتمام رسیده است که 

انشااهلل ساخت آن بزودي به مرحله اجرا در مي آید.

پرسنل شرکت شهرك هاي صنعتي استان 
مرکزي چگونگي تدوین شناسنامه خدمت 

کارکنان رافرا گرفتند
اراك- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومي 
معاون  فراهاني  مرکزي،  استان  صنعتي  شهرکهاي  شرکت 
برنامه ریزي و امور اقتصادي شرکت با اعالم این خبر گفت: 
و  وزیران  اساس دستورالعمل هیات  بر  آموزشي  این جلسه 
تاکید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مبني بر آموزش 
تخصصي به پرسنل دستگاه هاي اجرایي برگزار شده و در این 
جلسه کلیات اصالح فرآیندهاي سازمان و روشهاي انجام کار 
و چگونگي تدوین شناسنامه خدمت و مباحث مربوط به آن 
را فرا گرفتند. وي گفت: این مهم بنا بر امضاي تفاهم نامه اي 
میان استاندار مرکزي و سازمان مدیریت برگزار شده و طبق آن 
شرکت هاي فعال و با تجربه در این زمینه وظیفه ارایه مشاوره 
و انتقال تجربیات به دیگر دستگاههاي اجرایي را دارند که 
شرکت مهندسي پویش پردازان به عنوان مشاور طرح شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان مرکزي تعیین شده است. وي تاکید 
کرد طبق هماهنگي هاي به عمل آمده کلیه کارکنان واجد 
شرایط در این خصوص شناسایي شده و تمامي فرمهاي الزم 
خدمات به آ نها ارایه و تیمي متخصص نیز مسئولیت جمع 

بندي و اجراي تمامي مفاد این تفاهم نامه را بر عهده دارد.

برگزاری گردهمایی مشاوران مدیران کل 
آموزش و پرورش استان خوزستان

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - گردهمایی مشاوران مدیر 
کل آموزش وپرورش خوزستان در سالن غدیر این اداره کل 
برگزار شد. تقی زاده مدیرکل آموزش وپرورش استان خوزستان 
در این گردهمایی ضمن تقدیر از پیشنهادات مشاوران، به بیان 
انتظارات پرداخت. مدیرکل آموزش وپرورش استان با اشاره به 
برنامه توسعه آموزش وپرورش استان خوزستان وبیان برخی از 
موفقیتها واقدامات انجام شده، تصریح کرد: امیداست مشاوران با 
بیان نظرات ودیدگاه های خود در اجرای مطلوب تر این برنامه ها 
و همچنین در تدوین برنامه جدید توسعه آموزش وپرورش 
استان،همکاری کنند. تقی زاده اظهار نمود: موفقیتها وتحوالتی 
که در آموزش وپرورش استان طی دو سال اخیر بوجود آمده 
ناشی از برنامه ریزی بوده وداشتن برنامه هویت هرسازمان است. 
ما باید باتوجه به تمامی کمبودها، برنامه قوی داشته باشیم. مدیر 
کل آموزش وپرورش استان گفت: شناختن اهداف و اولویتها 
وبرنامه ریزی براساس آنها بسیار مهم بوده و درگیر کردن ذهن 
جامعه، خانواده ها ومسئوالن بر اساس اهداف مّدنظر باعث 

می شود تا کارها مطلوب تر انجام شود.

در بازدید سرزده معاون سازمان راهداری کشور 
اصالح راه های چهارمحال و بختیاری در 

اولویت قرار دارد
شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز - معاون سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشور در بازدید سرزده از محورهای شریانی 
استان چهارمحال و بختیاری گفت: اصالح راه های این استان در 
اولویت کاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
اداره کل راه و شهرسازی  قرار دارد. به گزارش روابط عمومی 
استان چهارمحال و بختیاری، عبدالهاشم حسن نیا در این ارتباط 
اظهار داشت: رفع نقاط حادثه خیز و گره های ترافیکی برخی 
راه های اصلی چهارمحال و بختیاری بعنوان وصل و ترانزیت کاال 
از شمال به جنوب کشور و یکی از محورهای مواصالتی و مهم 
کشورضروریست. وی یادآور شد: همچنین در خصوص روکش 
آسفالت و ایمن سازی، وضعیت پل ها و جاده های کوهستانی 
و راه های روستایی بخش میانکوه در شهرستان اردل بحث و 
گفت وگو شد. حسن نیا بیان داشت: امیدواریم با جمع بندی 
نهایی بتوانیم بخشی از اعتبارات را از بخش ملی تامین کرده 
و مشکالت ترافیکی را که در طول راه های استان چهارمحال 
و بختیاری وجود دارد رفع کنیم. وی گفت: با توجه به عنایات 
خاصی که دولت در بخش راه دارد و اقداماتی که در سالهای آینده 
انجام می شود انتظار است که گره های ترافیکی بهبود پیدا کند و 
در جهت تردد ایمن تر گام برداریم. عبدالهاشم حسن نیا افزود: 
دولت نگاه ویژه ای به بحث راهها و ایمن سازی مسیرها دارد و قرار 
است اقدامات بسیار خوبی در سال جاری در حوزه راهها صورت 
پذیرد. مدیر کل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختیاري نیز 
در حاشیه این بازدید گفت: در دو سال اخیر حدود 11۰ کیلومتر 
از محورهاي استان تبدیل به چهارخطه شده است که از ابتداي 
انقالب تا دو سال گذشته حدود 14۰ کیلومتر از راه هاي استان 

تبدیل به چهارخطه شده بود.

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان اعالم کرد
تامین آب اراضی کشاورزی حوضه کرخه 

متناسب با میزان قرارداد
سازمان  عمومی  روابط   - امروز  اهواز- خبرنگار فرصت 
حوضه  کشاورزان  از  ای  اطالعیه  در  خوزستان  برق  و  آب 
آب  تامین  قرارداد  انعقاد  منظور  به  کرد  درخواست  کرخه 
در اسرع وقت به دفاتر شرکت های بهره برداری و امور آب 
مناطق مراجعه کنند. در این اطالعیه آمده است: با عنایت 
به بارش های مناسب بهاره سال جاری و بهبود وضعیت آورد 
رودخانه  حوضه  محترم  کشاورزان  اطالع  به  کرخه  حوضه 
کرخه می رساند، سازمان آب و برق خوزستان آمادگی الزم 
حوضه  آبخور  اراضی  تابستانه  کشت های  آب  تامین  جهت 
کرخه را دارد. از کشاورزان محترم تقاضا می شود در اسرع 
شرکت های  دفاتر  به  آب  تامین  قرارداد  انعقاد  جهت  وقت 
بهره برداری و امور آب مناطق مراجعه کنند. در این اطالعیه 
تاکید شده است: تامین آب مناسب اراضی، متناسب با میزان 

قرارداد آب صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان:
افتتاح 168 پروژه مخابرات گلستان و بدهی 
8 میلیارد تومانی مردم به مخابرات گلستان

شهمرادی  غالمعلی   - امروز  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
اظهار کرد: پروژه های قابل افتتاح در استان شامل 93 ایستگاه 
BTS به منظور پوشش شبکه های 3G و 4G و 13 پروژه 
در حوزه دیتا، 11 پروژه فیبر نوری، دو مرکز سوئیچینگ و 
49 پروژه در بخش انتقال خواهد بود.وی تصریح کرد: در حال 
حاضر اکثر شهرها زیرپوشش فناوری 3G و 4G هستند فقط 
شهرستان مراوه تپه فاقد این فناوری بود که امسال به این مهم 
دست پیدا خواهد کرد شهرستان های سرخنکالته و جلین 
 4G 3 وG نیز کار نصب به اتمام می رسد و مردم از فناوری
برخوردار می شوند.بدهی 8 میلیارد تومانی مردم به مخابرات 
گلستان مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان افزود: به استثنای 
شهرستان های نوده، اینچه برون و فراغی مابقی شهرستان های 
استان از فناوری 3G و 4G بهره مند هستند.شهمرادی با بیان 
اینکه فناوری 4G فقط در شهرستان گرگان وجود دارد، بیان 
کرد: هزینه سرمایه گذاری برای راه اندازی این فناوری بسیار 
باالست به دلیل پهنای باند که در اختیار مشتریان قرار می دهد 
در چهار نقطه 4G راه اندازی شده است.وی در خصوص وصول 
مطالبات شرکت مخابرات استان گفت: شرکت مخابرات استان 
گلستان 8 میلیارد تومان از مردم طلب دارد که پیگیری های 
پرسنل  گرفت.حقوق  صورت  مطالبات  وصول  برای  زیادی 
مخابرات گلستان ماهانه 3.5 میلیارد تومان است.مدیرعامل 
شرکت مخابرات گلستان از اجرای طرح بهبود کیفیت خدمات 
دیتا خبر داد و اظهار کرد: نگاه ما این است سرویس هایی که 
بیان  با  اولویت بندی شود.شهمرادی  باید  به مردم می دهیم 
اینکه شرکت مخابرات یك شرکت عیال وار و پرهزینه است، 
گفت: یك هزار و 31۰ نیروی رسمی، قراردادی و شرکتی در 
سطح استان فعالیت می کنند که ماهانه حقوق این پرسنل 
3.5 میلیارد تومان است.وی رسیدگی به مشکالت مشتریان 
و نظارت روی فرآیند خدمات فروش را از اولویت های شرکت 
مخابرات دانست و به مردم استان قول داد سال 1395 در حوزه 
مشتری محوری تحول ویژه ای نسبت به سال گذشته پیش رو 
گلستان  روستای   9۰ در  مخابرات  باشند.تجهیزات  داشته 
مرتباً سرقت می شود. مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان در 
خصوص سرقت های تجهیزات این شرکت گفت: 8۰ الی 9۰ 
روستا مرتباً مورد سرقت قرار می گیرند که تجهیزات نزدیك 
به 5۰ روستا تکمیل شده و باالی 1۰ میلیارد تومان برای 
بهینه سازی هزینه شده و سرقت تجهیزات مخابرات حدود 
به شرکت مخابرات  تومان  میلیارد  الی 5  تومان  میلیارد   4
خسارت وارد کرده است.شهمرادی افزود: با وجود مشکالتی 
که مخابرات دارد در بخش تلفن ثابت زیان می دهیم. درآمد 
هر خط ماهانه 4 هزار تومان است که شرکت مخابرات دو برابر 
برای آن هزینه می کند. به گفته وی؛ به ازای هر خط تلفن 
ثابت شرکت مخابرات 8 هزار تومان هزینه می کند در حالی که 

تعرفه تلفن ثابت 12 سال همچنان تغییر نکرده است.

ثبت رکورد باالترین میزان تولید و فروش 
پتروشیمی شازند در یک دهه اخیر

اراك- خبرنگار فرصت امروز - شرکت پتروشیمی شازند 
موفق شد در سال 94، میزان تولید وفروش خود را به باالترین 
سطح در یك دهه اخیر برساند. به گزارش روابط عمومی و 
امور بین الملل، افزایش بی سابقه تولید و فروش پتروشیمی 
شازند، در سال گذشته در حالی عملیاتی شد، که تحریم ها و 
محدودیت ها، مشکالت عدیده ای برای این شرکت ایجاد کرده 
بود. گفتنی است بیش از این مهندس غریب پور مدیر عامل 
شرکت در جلسه ای با حضور مدیران و معاونین شرکت این 
موفقیت را مرهون الطاف الهی، تالش تیمی و همدلی مجموعه 
همکاران پتروشیمی شازند دانست و اظهار امیدواری کرد در 
سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« این شرکت بتواند با 
تالش مضاعف و تکیه بر توان کارکنان و مهندسین خود گامی 

مؤثر در عرصه تولید ملی بردارد.
مدیرکل ورزش جوانان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد

ضرورت اجرای طرح آمایش سرزمینی در 
هیأت های ورزشی کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز - مدیر کل ورزش جوانان 
کهگیلویه و بویراحمد بر توجه و ضرورت اجرای طرح آمایش 

سرزمینی در هیأت های ورزشی سراسر استان تأکید کرد.
جهانبخش ایزدپور اظهار کرد: به ارزیابی طبیعی، اجتماعی، 
تشویق  جهت  راهی  یافتن  منظور  به  فرهنگی  و  اقتصادی 
نخبگان و انتخاب گزینه هایی جهت افزایش و پایداری توان 
سرزمینی در راستای رفع نیازهای هر منطقه آمایش سرزمینی 
گفته می شود. مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با 
بیان اینکه تعداد نخبگان ورزشی استان ما بسیار باال است، افزود: 
با شناسایی و استفاده از این ظرفیت ها می توان گامی بزرگ در 
راستای ارتقای ورزش استان برداشته و تحولی عظیم در این 
حوزه ایجاد کرد. وی طرح آمایش سرزمینی هیأت های ورزشی 
را یکی از طرح های مهم و مورد توجه در وزارت ورزش و جوانان 
بیان کرد و گفت: این طرح از سال 93 در سراسر استان های 
کشور در حال اجراست. این مسؤول با عنوان اینکه طرح آمایش 
سرزمینی از سال گذشته در برخی هیأت های ورزشی استان 
ما آغاز شده است، بیان داشت: باید روسای تمامی هیأت های 
ورزشی استان به این مهم توجه داشته و آن را در دستور کار 
خود قرار دهند. ایزدپور ضمن گالیه مندی از روسای هیأت های 
ورزشی استان، گفت: قرار بود طرح آمایش سرزمینی در هیأت ها 
اجرا و نتیجه به اداره کل ابالغ شود که تاکنون گزارشی از رؤسای 
هیأت ها به دست ما نرسیده است. مدیرکل ورزش و جوانان 
کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه طرح آمایش سرزمینی 
موضوع بسیار مهمی در حوزه ورزش جهت کمك به توسعه 
و ارتقای این امر در کشور است، بر توجه ویژه به این موضوع 
و ضرورت اجرای آن توسط هیأت های ورزشی سراسر استان 
تأکید کرد. وی گفت: طبق بررسی های انجام شده کهگیلویه 
و بویراحمد مستعد پرورش ورزش هایی مانند هاکی، هندبال، 
کبدی، تنیس روی میز و کوهنوردی است که ورزش هاکی را 

نیز به عنوان ورزش ویژه استان معرفی کرده اند.

اهداف  تحقق  راستای  در  امروز-     بوشهر- خبرنگار فرصت 
شرکت وکاهش آب به حساب نیامده، جلسه ای با حضور مهندس 
ادیانی کارشناس مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مدیر عامل شرکت آبفار بوشهر واعضای کمیته هدر رفت 
مدیریت مصرف و کاهش آب بحساب نیامده شرکت های آبفاراستان 
فارس و کهگیلویه وبویراحمد در شرکت آبفار استان بوشهر برگزار شد 
و مسائل و مشکالت و همچنین راهکارهای الزم در خصوص مدیریت 
قرارگرفت. دراین  بررسی  بدون درآمد مورد  مصرف و کاهش آب 
گزارش مهندس پورخاقان، معاون بهره برداری شرکت آبفار استان 
بوشهر گزارشی از مشکالت این بخش همچون شبکه های فرسوده، 
انشعابات غیر مجاز، کنتور های معیوب و دیگر پارامترها، در جهت 
کاهش میزان هدر رفت آب در استان بوشهرارائه نمود. در این نشست 
مهندس ادیانی ضمن اشاره به ضروریات مسئله آب بدون درآمد 
در شرکت های آبفا روستایی گفت:امروزه با توجه به میزان باالی 
هدررفت آب در شبکه های آبرسانی، این موضوع با همه ی بخش های 
شرکت درارتباط می باشد وبحث آموزش واستفاده از تجارب موفق 

در خصوص اهداف این بخش بسیار مهم وموثر می باشد. در ادامه 
مهندس طاهریان پور مدیرعامل شرکت آبفار استان بوشهر تصریح 
کرد: شرکت آبفار استان بوشهر در جهت تحقق اهداف خود مبنی بر 
تامین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی مورد نیاز روستاییان استان، 
تالش دارد با مهندسی فرآیندهای مرتبط، راهبرد های مناسبی را 
اقدامات  این  جمله  از  که  کند  اجرا  را  موثری  اقدامات  و  تدوین 

برنامه ریزی در خصوص جلوگیری از کاهش هدررفت آب وتعیین 
میزان دقیق آب بدون درآمد در این مناطق می باشد،که در ابتدا 
اجرای این پروژه به صورت پایلوت در یکی از شهرستان ها می باشد، 
که امیدواریم با نتیجه گیری در خصوص اهداف این طرح، ونیز نصب 
دستگاه های جدید واستفاده از تجهیزات نو بتوانیم به نتایج رضایت 
بخشی وعملی برسیم و نتایج این طرح را در سایر شهرستان های 
استان نیز تعمیم دهیم.  وی افزود: به لحاظ اینکه وضعیت آب بدون 
درآمد از اولویت های مهم شرکت های آب و فاضالب در کل کشور 
است نیازمند توجه ویژه، خصوصا اعتبارات الزم وویژه در این بخش 
می باشیم. مدیرعامل آبفاربوشهر مصرف باالی آب، پایین بودن بهای 
آب تولید و توزیع شده، وجود انشعابهای غیرمجاز و چگونگی مصرف 
آب را، از مهم ترین مشکالت حوزه آبفای روستایی استان بوشهر 
عنوان نمود. درپایان اعضای شرکت کننده در جلسه ضمن بازدید از 
تاسیسات مخازن و منابع آب، نکات قابل مالحظه و کاربردی از جمله 
عملیاتی کردن مدیریت فشار و فشار سنجی واندازه گیری حداقل 

جریان شبانه و... را مورد توجه قرار دادند.

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز - هشتمین نمایشگاه صنعت 
گردشگری اصفهان از تاریخ 28 تا 31 اردیبهشت ماه با مشارکت 
استان  المللی  بین  نمایشگاه های  برگزاری  در محل  1۰۰ شرکت 

اصفهان واقع در محل پل شهرستان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مدیر عامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان گفت: این نمایشگاه با مشارکت 1۰۰ 
شرکت از استان های اصفهان، تهران، یزد، مازندران، چهارمحال و 
بختیاری و هرمزگان و نمایندگی سفارت های تایلند، مالزی، الجزایر، 
اندونزی و فنالند در متراژ 75۰۰ مترمربع در قالب سه هزار مترمربع 
فضای مفید نمایشگاهی برگزار می شود و شرکت کنندگان به ارایه 
زیرگروه های  در  خود  توانمندی های  ترین  پرجاذبه  و  جدیدترین 

مختلف صنعت گردشگری می پردازند.
در  نمایشگاه  این  کنندگان  مشارکت  افزود:  محققیان  رسول 
آژانس ها، هتل ها، شرکت های  زمینه هایی چون خطوط هوایی، 
سرمایه گذاری گردشگری، انجمن ها، اتحادیه ها و مؤسسات آموزشی 
فعالیت دارند. وی اضافه کرد: در سالن سوم نمایشگاه نیز سازمان های 
اصفهان،  استان های  و گردشگری  فرهنگی، صنایع دستی  میراث 

یزد، چهار محال و بختیاری، مرکزی و مازندران حضور یافته و به 
ارایه گزارش عملکرد، برنامه ها، اهداف و خدمات خود می پردازند. 
همچنین فعاالن رشته های صنایع دستی مانند نمدمالی، زری بافی، 
ملیله سازی، گلیم بافی، قلم زنی، مینا کاری، قلمکاری و سفال نیز در 
این نمایشگاه حضور فعالی خواهند داشت و در بخشی از سالن سوم 

به عرضه آثار هنری خود می پردازند.
به گفته وی، افزایش تعداد شرکت کنندگان و استقبال بیشتر هتل 
ها نسبت به دوره قبل، از نکات ویژه نمایشگاه امسال است. همچنین 
در حاشیه برگزاری این نمایشگاه سه همایش شامل معرفی تعدادی 
از برنامه های گردشگری در ساعت 13 تا 16 روز 3۰ اردیبهشت، 
مثبت اندیشی و زندگی شاد در ساعت 19 تا 2۰ روز 3۰ اردیبهشت 
و چالش ها و فرصت های پیش روی گردشگری سالمت ایران در 

ساعت 16 تا 17:3۰ روز 31 اردیبهشت برگزار می شود.
نوین  گفتنی است؛ جامعه آژانس داران کیش، مرکز فناوری های 
شهرداری اصفهان، مرکز خالقیت و نوآوری شهر خالق وابسته به 
شهرداری اصفهان، شبکه اطالع رسانی شهر، گروه هتل های پارسیان، 
بیمارستان  ایران،  توسعه گردشگری  هما، شرکت  گروه هتل های 

تخصصی عسگریه، بیمارستان سعدی اصفهان، سیتی سنتر فوالد 
پژوهشگاه  و  اسفرجان  گردشگری  دهکده  تعاونی  شرکت  شهر، 
این  داخلی  شاخص  کنندگان  مشارکت  جمله  از  پژوه  شاخص 

نمایشگاه هستند.
عالقمندان و متخصصان حوزه سیر و سفر و صنعت گردشگری می 
توانند از هشتمین نمایشگاه صنعت گردشگری در ساعات 16 تا 22 

روزهای مذکور بازدید می کنند.

کاهش هدررفت ومدیریت مصرف آب از مهم ترین اولویت های شرکت آبفار استان بوشهر است

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان:

حضور100 مشارکت کننده صنعت گردشگری در نمایشگاه اصفهان

تبریز - اسد فالح- همایش یك روزه مدیران 
اقتصاد  ابعاد  تبیین  هدف  با  اجرایی  و  ستادی 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  در  مقاومتی 
آذربایجان شرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  تبریز،  در  ما 
استان در خصوص اهداف برگزاری این همایش 
گفت: سیاست های متناظر بر اهداف بخش آب 
و آبفا در 4 بخش مدیریت تقاضای آب، اصالح 
ساختار تامین منابع آب، اصالح الگوی مصارف 
آب و توسعه بازار آب و ارتقاء بهره وری خالصه 
شده و با توجه به اقدامات انجام یافته در خصوص 
عملیاتی نمودن برنامه های آن حول سیاست های 
ابالغی مدیران باید مکلف به همراهی و اجرای 
باشند.مهندس  شده  تدوین  برنامه های  دقیق 
علیرضا ایمانلو اضافه کرد: از تمامی همکاران انتظار 
می رود در حوزه وظایف کاری خویش و با اجرای 
برنامه های تدوین شده اقتصاد مقاومتی متناظر با 
وظایف شرکت آب و فاضالب تالش کرده و بر 
اساس سیاست های شرکت اقدام و عمل الزم را 

در جهت تحقق منویات و فرمایشات مقام معظم 
رهبری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی معمول 
نمایند.وی در خصوص مدیریت تقاضای آب که از 

برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی است، گفت: 
حمایت از طرح های کاهش مصرف آب شرب و 
بهداشتی و ایجاد سامانه نوین تامین و توزیع آب 

شرب از برنامه های سیاست اول است که باید حتما 
مدنظر مدیران و کارشناسان قرار بگیرد. مهندس 
ایمانلو به برنامه های سیاست دوم اقتصاد مقاومتی 
اشاره کرد و افزود: توسعه بهره برداری منابع آب 
جدید، بکارگیری مشوق ها و تمهیدات الزم برای 
جذب سرمایه و مشارکت بخش غیردولتی آب و 
آبفا و اولویت بندی و تعیین تکلیف طرح های نیمه 
تمام منابع آب می باشد. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان، کاهش مصرف سرانه و هدر رفت 
افزایش  شهرها،  جدید  طراحی  در  آب خصوصا 
آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی و حمایت از 
تولید وسایل کم آب بر و کاهنده مصرف آب را 
از برنامه ها و سیاست های سوم و چهارم اقتصاد 
و  کارشناسان  و  مدیران  و  برشمرد  مقاومتی 
برنامه ها  این  به اجرای دقیق  کارکنان را مکلف 
به منظور تحقق هرچه بهتر فرمایشات مقام معظم 
دکتر  همایش  این  ادامه  در  دانستند.  رهبری 
ملکیان، استاد دانشگاه تهران در خصوص اقتصاد 

مقاومتی، اقدام و عمل توضیحاتی را ارائه کرد.

در همایش یک روزه مدیران ستادی و اجرایی تشریح شد

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

تبریز - ماهان فالح: به مناسبت والدت بزرگ پرچمدار دشت کربال 
حضرت ابوالفضل العباس اردوی دو روزه تجلیل از جانبازان 8 سال 
دفاع مقدس شاغل در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در امامزاده 
سیدمحمدآقا نوردوز جلفا برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مراسم تجلیل از جانبازان 8 سال دفاع مقدس متفاوت از سال های 
گذشته و با برگزاری اردوی دو روزه فرهنگی در امامزاده سیدمحمدآقا 
نوردوز جلفا و در نقطه صفر مرزی در ایستگاه صادرات گاز با حضور 
مدیرعامل، اعضای شورای فرهنگی و جانبازان این شرکت در یك محفل 
صمیمی برگزار شد.مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن تبریك اعیاد 
شعبانیه و والدت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس )ع(، روز جانباز 

و قدردانی از ایثار و جان فشانی های جانبازان در دوران جنگ تحمیلی 
گفت: اگر روزی شهدا و جانبازان از جان خود گذشتند تا از کیان انقالب 
و اسالم دفاع کردند امروز الگویی شدند برای رزمندگان مدافع حرم 
که کیلومترها دورتر از مرزهای جمهوری اسالمی جانفشانی و حماسه 
می آفرینند.مهندس ولی اله دینی افزود: امنیت؛ اقتدار و آسایش امروز 
خود را مدیون شهدای جنگ تحمیلی و مدافعان حرم هستیم.الزم به 
ذکر است در پایان این مراسم با اهدای لوح و هدایا از جانبازان تقدیر و 
تجلیل به عمل آمد و مضافا جانبازان شرکت گاز استان در این اردوی 
دو روزه از مزار شهدای سال 132۰ مرزی در کنار پل فلزی جلفا و 
مزار شهدای گمنام جلفا بازید و با نثار گل و فاتحه ادای احترام کردند.

شامگاه  گلي  چمن  عبداهلل   - امروز  فرصت  ارومیه- خبرنگار 
چهارشنبه در نشست خبري با جمعي از اصحاب رسانه گفت: براي 
افتتاح این پروژه ؛ اعتباراتي حدود 13 میلیارد تومان مورد نیاز بوده 
که در سال جاري با تخصیص صددرصدي به بهره برداري خواهد 

رسید.
وي همچنین از وجود 41 پروژه نیمه تمام در کل استان خبر داد و 
تصریح کرد: قریب به 41 پروژه سنگین و نیمه سنگین مانند پروژه 
سالن 15 هزار نفري، خوي، سلماس و فیرورق داریم که از این میان 

25 پروژه در دست بررسي و اجرا مي باشد.
برنامه  ادامه در خصوص برگزاري  مدیر کل ورزش و جوانان در 
حضرت  جشنواره  داشت:  اظهار  جوان  هفته  ویژه  متعدد  هاي 
علي اکبر)ع( و تقدیر از 18 نفر جوان شاخص، جشنواره عکس 

ورزش  استان،  مسئولین  با  جوان  گفتگوي  برنامه  جوان،  سلفي 
بانوان  اردوي  برگزاري  سالمندان،  خانه  از  دیدار  صبحگاهي، 

همایش کوهپیمایي از مهم ترین برنامه ها به مناسبت بزرگداشت 
هفته جوان مي باشند. وي ادامه داد: حیث المجموع 5۰۰ برنامه 
در 17 شهرستان و 4 شهر برگزار خواهد شد که موارد فوق الذکر 

گلچیني از این برنامه ها مي باشند.
چمن گلي با اشاره به اقدامات یك ساله در طول مدیریت خود اضافه 
کرد: در سالهاي گذشته تعداد سمن هاي فعال در سطح استان از 8 
به 5۰ سمن رسیده است که در نظر داریم این تعداد سمن هارا با 

مشارکت عمومي توسعه دهیم.
وي همچنین از برگزاری با تور دوچرخه سواري براي اولین بار در 
استان خبر داد و افزود: تور دوچرخه سواري با حضور دوچرخه سواران 
استان در قالب یك تیم برگزار خواهد شد و رکاب زنان ارومیه را به 

مقصد جلفا ترک و از داخل شهر خوي عبور خواهند کرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم از سرمایه گذاری در صنایع مختلف به عنوان مهمترین عامل 
برای توسعه همه جانبه قشم نام برد. به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم، 
حمیدرضا مومنی در چهارمین نشست مشترک سازمان حفاظت محیط زیست با 
شورای راهبری محیط زیست مناطق آزاد و SGP سازمان ملل متحد در سالن 
مرکز بین المللی رشد قشم، گفت: براساس سیاست گذاری دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد کشور، قشم با سرمایه گذاری بخش خصوصی به قطب مهم نفت، گاز، 
انرژی و فوالد تبدیل خواهد شد. وی ادامه داد: سازمان حفاظت از محیط زیست 
و فعاالن این حوزه می توانند با مساعدت های خود به رشد و شکوفایی صنعت در 

منطقه آزاد قشم کمك کنند تا با فراهم شدن فرصت های صنعتی شاهد ایجاد 
اشتغال پایدار در این منطقه باشیم. به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
پس از انقالب اسالمی به دلیل جنگ تحمیلی و تحریم های مستمر کشورهای 
استکباری متاسفانه از بسیاری کارهای اصلی بازمانده ایم و امروز باید با تالش 
مضاعف و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی شرایط توسعه پایدار را در کل کشور 
به ویژه مناطق آزاد با جدیت دنبال کنیم. وی با تاکید بر اهمیت حفظ محیط 
زیست و گونه های گیاهی و جانوری در منطقه آزاد قشم اظهار امیدواری کرد که 
با کمك و مساعدت کارشناسان محیط زیست بتوان در مسیر انجام وظایف محول 

شده به این سازمان با هدف توسعه پایدار صنعتی حرکت کرد.

نشست   - امروز  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
مدیرعامل مخابرات گلستان با اصحاب رسانه در 
مخابرات گلستان برگزار شد.به مناسبت فرارسیدن 
جامعه  و  مخابرات  جهانی  روز  اردیبهشت   27
جمع  در  گلستان  مخابرات  مدیرعامل  اطالعاتی 
خبرنگاران رسانه در استان حضور یافت.مهندس 
تعامل  از  خرسندی  ابراز  با  شهمرادی  غالمعلی 
مطبوعات با مخابرات گلستان، اطالع رسانی عملکرد 
واقدامات انجام شده را وظیفه مسئوالن دانست و 
مخابرات  در  شده  انجام  اقدامات  با  کرد  تاکید 
گلستان جایگاه مناسب و خوبی در کشور داریم.

مدیرعامل مخابرات گلستان با اشاره به شعار جهانی 
مخابرات در سال جاری با عنوان »کارآفرینی های 
ICT در خدمت تحول اجتماعی« افزود: توسعه 

و  مخابرات  کار  دستور  در  بنیان  دانش  مشاغل 
سایر دستگاه های اجرایی متولی فناوری اطالعات 
در استان قراردارد و با مهم دانستن نقش ICT در 
اشتغالزایی گفت: به ازای هر شغل درحوزه ICT؛ 
6/5 شغل دیگر در کشور ایجاد می شود. وی گفت: 
ICT بستر را برای تمامی خدمات فراهم کرده و 
تمام تالش پرسنل مخابرات این است که بستر 
باالیی برخوردار و به علم  از کیفیت  فراهم شده 
روز دنیا مجهز گردد.مهندس شهمرادی عالقمندی 
مردم به دریافت خدمات الکترونیکی را از دالیل 
ضرورت توسعه این فناوری دانست و عملیاتی شدن 
پروژه »اینترنت اشیاء« که در کشور به عنوان یك 
پروژه ملی آغاز بکار کرده است را در راستای توسعه 
خدمات الکترونیکی مهم ارزیابی کرد.وی همچنین 

با اشاره به اهمیت تحول دیجیتالی در کشورگفت: 
فرآیندهای  از  با دوری  سازمانهای خدمت رسان 
کاری سنتی، تغییر و بازنگری در مدل کسب و کار 
و همچنین ایجاد ساختار مناسب سازمانی و تغییر 
اندیشه منابع انسانی میتوانند تحول دیجیتالی را 

ایجاد نموده و موجب گسترش این تحول عظیم در 
کشور شوند.مدیرعامل مخابرات گلستان عدم تغییر 
در تعرفه مکالمه تلفن ثابت، اجرای طرح همکدی 
و عدم وصول چشمگیر مطالبات به میزان بالغ بر 
هشتاد میلیارد ریال را از عوامل کاهش نقدینگی در 
مخابرات گلستان دانست و افزود: از آنجائیکه تمامی 
سرمایه گذاری های شرکت از منابع مالی داخل و از 
محل درآمدهای شرکت تامین می گردد، این عوامل 
پروژه ها  و  پیشرفت طرح ها  در  کندی  موجب  را 
خواند. در پایان این جلسه مطبوعاتی سه ساعته 
از خبرنگاران شرکت کننده تجلیل و به دو نفراز 
خبرنگاران در دو بخش هفته نامه ها وروزنامه ها به 
لحاظ درج اخبارمخابراتی بیشتر درسال 94 تقدیر 

ویژه بعمل آمد.

در امام زاده سیدمحمدآقا نوردوز جلفا؛
جانبازان 8 سال دفاع مقدس شاغل در شرکت گاز آذربایجان شرقی تجلیل شدند 

مدیر کل ورزش و جوانان استان:
بهره برداري از پروژه ورزشگاه 15 هزارنفري در سال 95

صنعت مهم ترین عامل توسعه منطقه آزاد قشم

مدیرعامل مخابرات گلستان درجمع خبرنگاران

 به ازای هر شغل درحوزه ICT ؛ 6/5 شغل دیگر در کشور ایجاد می شود 
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