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اخبار

تحقق وعده سازمان آب وبرق

خوزستان در اجرای خط انتقال
آبرسانی به  92روستای آبادان

وعده سازمان آب وبرق خوزستان در اجرای
خط انتقال آبرسانی به  ۹۲روستای حومه آبادان
و خرمشهر از طرح غدیر ،محقق شد.معاون
آبرسانی این سازمان با بیان مطلب فوق به
کارکردهای مثبت و ارزنده گروه های عملیاتی و
اجرایی سازمان اشاره کرد و اظهار داشت :این
گروه ها بدون آن که جریان آب و کاهش دبی و
فشار خط  1600میلیمتری ورودی طرح غدیر به
آبادان را قطع کنند عملیات را به اتمام رساندند.

“صابر علیدادی” در ادامه به عملیات اخذ
انشعاب از خط غدیر و اتصال خط  500میلیمتری
آبرسانی به تاسیسات شهید کشتکار آبادان اشاره
کرد و گفت :این اتصال به روش ( Hot tapاتصال
گرم) بدون قطع آب شهر آبادان انجام شد.معاون
آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان ،با تصریح
بر این که در شرایط عادی برای اخذ این انشعاب
نیاز به حدود  24ساعت قطع جریان آب شهر
آبادان داشتیم افزود :به روش اتصال گرم موفق
شدیم بدون قطع آب و خاموشی الکترو موتورهای
ایستگاه پمپاژ این اتصال را برقرار کنیم.وی با
بیان این که پروژه آبرسانی به تاسیسات آبرسانی
شهید کشتکار آبادان آماده بهره برداری است
تصریح کرد :از این پس با انتقال آب غدیر حدود
 ۶۰هزار نفر از  ۷۸روستا از نعمت آب شرب با
کیفیت بهره مند خواهند شد.علیدادی در ادامه
به بیان مشکالت این پروژه اشاره کرد و افزود:
این پروژه با عبور از حدود  ۳۳نهر کشاورزی،
اجرای خط انتقال در مجاورت رودخانه ،کار در
شرایط مد و ریزشی بودن خاک ،انجام شد.وی
اقدامات قابل توجه این پروژه را برشمرد و گفت:
احداث ایستگاه پمپاژ و تامین تمام قطعات و شیر
آالت و اتصاالت با توجه به نوسانات نرخ ارز و
تالطم بوجود آمده در بازار در مدت  15روز تهیه
و نصب شد .معاون آبرسانی سازمان آب و برق
خوزستان ،عبور خط انتقال از رودخانه بهمنشیر
را موفقیت آمیز دانست و گفت :سازمان آب
وبرق خوزستان ،تا کنون در آبرسانی به محدوده
های روستایی آبادان و خرمشهر ۲۰ ،میلیارد
تومان هزینه کرده است.

اخبار

سرپرست معاونت گردشگری آذربایجان شرقی:

صنعت تـوریسم سهم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص می دهد
فرشاد رستمی با بیان اینکه توسعه گردشگری
یک ضرورت اقتصادی برای هر کشور است،
اظهار کرد :هر کشور به تناسب پیشینه و
ظرفیت های بالقوه و بالفعلش سعی در حضور
در این عرصه رقابت جهانی دارد ،چراکه صنعت
تـوریسم لحظه به لحظه سهم بیشتری از اقتصاد
جهان را به خود اختصاص می دهد ،به طوریکه
عمده کشورها ،تالش برای جذب گردشگر بـه
عنوان یکی از منابع درآمد سرشار ارزی را در
دستور کار خود قرار داده اند.
رستمی افزود :پشتوانه های فرهنگی ،تاریخی،
مذهبی و طبیعی هر منطقه ،به صورت بالقوه
زیرساختی بـرای حضور در میدان رقابت جهانی
گردشگری است و در این میان ،تنوع اقلیمی،
طبیعی ،میراث فرهنگی و تـاریخی شگفت انگیز
و کم نظیر آذربایجان ،راه برای ارتقا صنعت
گردشگری هموارتر کرده است.
وی ادامه داد :آذربایجان شرقی با دارا بودن
ظرفیتهای طبیعی ،تاریخی و تنوع آداب
و رسوم در شهرها و روستاهای خود از جلوه
های نابی برخوردار است ،از این رو اداره کل
میراث فرهنگی استان در راستای بهره مندی  و
استفاده از ظرفیت های گردشگری شهری و
روستایی خود با تدوین برنامه هایی گسترده
اعم از برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های
متنوع ،در صدد معرفی هر چه بیشتر جاذبه ها
و ظرفیت های گردشگری استان به شهروندان و
گردشگران است.
سرپرست معاونت گردشگری آذربایجان
شرقی ،جشنواره های متنوع شهرستانی را
عامل کلیدی برای جذب گردشگران به استان
در تابستان سال جاری عنوان کرد و گفت:
تابستان امسال شاهد برگزاری نخستین
جشنواره های آلبالو در شهرستان تسوج ،فطیر
سنتی بستان آباد همراه با آیین رونمایی از ثبت
ملی این فطیر ،غذا و هنر آشپزی در تبریز و
دوشاب (شیره انگور) در شهرستان لیالن بودیم.
وی ادامه داد :همچنین در سه ماهه دوم
سال جاری با برگزاری دو شب فرهنگی
تبریز  ۲۰۱۸در جشنواره چارسوق پایتخت،
جشنواره آیین های بومی و محلی روستای
«دیبکلو هریس» ،رویداد فرهنگی و هنری
کاروانسرای یام در راستای معرفی آداب و رسوم

عمده کشورها،
تالش برای
جذب گردشگر
بـه عنوان
یکی از منابع
درآمد سرشار
ارزی را در
دستور کار
خود قرار
داده اند.
و فرهنگ غنی و اصیل آذربایجان بودیم.
رستمی ،برگزاری جشنواره های «گل محمدی»
روستای عنصرود شهرستان اسکو« ،عسل و
لبنیات» سراب« ،کباب بناب»« ،زغال اخته
کلیبر»« ،سماق هوراند» و «ورنی اهر» برای
چندمین سال متمادی را از دیگر رویدادهای
برگزار شده در تابستان سال جاری برشمرد و
گفت :خوشحالیم که با اقدامات صورت گرفته،
برخی از این رویدادها امروز به برند ملی تبدیل
شده اند ،به گونه ای که با برگزاری آنها شاهد
حضور گسترده گردشگران در منطقه هستیم.
سرپرست معاونت گردشگری آذربایجان
شرقی گفت :در کنار برگزاری جشنواره ها در

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری آذربایجان شرقی:

 6ماهه نخست سال جاری در راستای معرفی و
تقویت ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی
استان ،با برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع
دستی تبریز  ۲۰۱۸و نیز شرکت در نمایشگاه
های «سرمایه گذاری و شهر گردشگر تهران»،
«صنایع دستی تهران» و «صنایع دستی
همدان» حضور گسترده ای در رویدادهای
نمایشگاهی ملی و بین المللی داشته ایم.
وی افزود :در راستای معرفی جاذبه های
گردشگری و فرهنگی منطقه در قالب تولید
برنامه های تلویزیونی ،میزبان چندین تیم
مستندساز برای تولید برنامه بوده ایم.
رستمی در پایان با بیان اینکه تهیه کتابچه

تبریز – اسد فالح :مدیرکل دفتر جذب و حمایت از
سرمایهگذاری استانداری آذربایجان شرقی گفت :براساس آخرین
آمار کشوری ،رتبه استان در فضای کسب و کار در سه ماهه
نخست سال جاری از  24به  5رسیده است و این روند برای
رسیدن به رتبه های برتر ادامه دارد.
حمید هاشم زاده با بیان اینکه رتبه فضای کسب و کار براساس
شاخص های مختلف ارزیابی می شود ،افزود :بهبود فضا کسب
و کار استان در سایه رفع برخی امور اداری زاید ،تالش مجموعه

مدیران دستگاه ها و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی روی
داده است.وی تاکید بر اینکه برای بهبود بیشتر رتبه استان در
فضای کسب و کار باید بروکراسی های زاید اداری حذف شود،
یادآوری کرد :بهبود این رتبه از دغدغههای اصلی این مجموعه
بوده و باید با حرکت به سمت ایجاد سیستم های هوشمند در
انجام امور بهبود ،این رتبه استمرار یافته و در رتبه های برتر پابرجا
بماند.مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری
آذربایجان شرقی اظهار داشت :این دفتر طرح های سرمایه گذاری

استان را از منظر فرصت های سرمایه گذاری ،در حال اجرا و بهره
برداری شده رصد می کند.هاشم زاده با بیان اینکه رصد و تالش
برای رفع مشکالت طرح های سرمایه گذاری در حال اجرا و تسهیل
روند بهره برداری از آن ها از اولویت های این دفتر است ،ادامه داد:
مشکالت و موانع پیش روی این طرح ها در مراحلی که در حال
اجراست از سوی این دفتر مورد بررسی ،رسیدگی و اقدام های الزم
برای رفع آن ها انجام می شود.وی تعداد طرح های سرمایه گذاری
ایجادی و توسعه ای در حال اجرای استان در بخش صنعت در
داخل و خارج از شهرک های صنعتی را حدود یک هزار و  480طرح
اعالم کرد و گفت :در بخش میراث فرهنگی و گردشگری حدود 60
طرح و در بخش کشاورزی نیز حدود  674طرح کوچک و بزرگ
سرمایه گذاری در استان در حال اجرا است.مدیرکل دفتر جذب
و حمایت از سرمایهگذاری استانداری آذربایجان شرقی یادآوری
کرد :هم اکنون حدود سه هزار و  400طرح تولیدی در بخش های
مختلف در سطح استان فعال است.هاشم زاده از تدوین سامانهای
جامع به منظور رصد طرح های سرمایهگذاری استان در آینده
نزدیک نیز خبر داد و افزود :این سامانه باید بهصورت مجازی
تدوین شود تا در زمینه منابع انسانی و مالی مشکل ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایهگذاری از نقاط قوت استان
است ،یادآوری کرد :حمایت و تقویت این مرکز ضروری بوده و
باید رصد تمامی طرح های سرمایه گذاری استان از این طریق
انجام شود.
هاشم زاده با تاکید بر ضرورت تمرکز بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی در استان گفت :سرمایهگذاریهای دولتی محدود بوده
و بیشتر توسط دستگاه های مربوطه پیگیری میشود و توجه این
دفتر بیشتر روی طرح های بخش خصوصی است.

مدیرکل طرحهای اقتصادی کمیته امداد خبر داد

طراحی الگوهای نوین اشتغال برای مناطق شهری و روستایی
حمایت خودکفا شدن و از چرخه حمایتی این نهاد خارج شدند.
مدیرکل طرحهای اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به
ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان برای جذب مددجویان
این نهاد ادامه داد :تربیت افراد مورد نیاز صاحبان مشاغل و
بازار کار به عنوان یکی از مهمترین اقدامات این حوزه همواره
مورد عنایت بوده و در صورتی که فرد فاقد توانایی الزم برای
اداره یک کسب و کار مستقل باشد مددجوی دیگری جایگزین
خواهد شد.
خادمی با بین اینکه پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت
دو سال و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه و هزینههای
آموزشی مددجو توسط کمیته امداد از جمله موارد بسته
تشویقی این نهاد است ،اعالم کرد :این نهاد به کارفرمایانی
که مددجویان این نهاد را استخدام کنند به ازای هر نفر
 ۲۰میلیون تومان از محل منابع بانکی و برای پنج نفر ۱۰۰
میلیون تومان وام اشتغال چهار درصد پرداخت میکند.
وی یادآور شد :وامهای کارفرمایان ویژه مددجویان مناطق

های گردشگری شهرستان های آذربایجان شرقی
در راستای تقویت ظرفیت های گردشگری در
تمام نقاط استان صورت گرفت ،ادامه داد :با
توجه به اینکه تمام نقاط آذربایجان شرقی از
جاذبه های متنوع گردشگری برخوردار است،
لذا اهداف رویداد  2018به صورت استانی
تبیین شده تا تمام استان از این ظرفیت ویژه
برخوردار باشند ،در همین راستا با مشارکت
تیم تخصصی ،خوشبختانه گردآوری اطالعات
جاذبه های گردشگری شهرستان ها در دستور
کار قرار گرفت و به صورت کتابچه های مجزا در
دو زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسید که در
اختیار گردشگران قرار گرفته است.

رتبه آذربایجان شرقی در فضای کسب و کار از  24به  5رسیده است

منطقهچهارمحالوبختیاری

مدیرکل طرحهای اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد در
سفر به شهرستان زاهدان ضمن دیدار با مدیرعامل شهرکهای
صنعتی ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از پارک علم
و فناوری استان سیستان و بلوچستان بازدید کرد  .به گزارش
ایسنا ،علی اکبر خادمی گفت :سال جاری برنامه تحولی
جدید حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با استفاده از
همه ظرفیت ها ،طراحی الگوهای نوین اشتغال برای جامعه
مددجویی در مناطق مختلف شهری و روستایی است کمیته
امداد به عنوان دستگاه برتر در زمینه ایجاد اشتغال در استانها
به لحاظ کیفیت ،کمیت و پایداری طرحها انتخاب شده است
که این امر حاصل استعدادسنجی و هدایت شغلی مددجویان،
نظارت سه تا پنج سال از طرح و حداقل بودن معوقات بانکی
است .وی با اشاره به اینکه سال گذشته  ۱۳۶هزار فرصت و
طرح اشتغال ایجاد شده که منجر به ایجاد  ۱۵۲هزار فرصت
شغلی جدید در استانها شده است ،افزود :در طول سالهای
اخیر با اجرای این طرحها  ۶۲۵هزار خانوار از مددجویان تحت

مدیر عامل فوالد مبارکه خبر داد

کاهش چشمگیر ۴۰درصدی مصرف

آب و افزایش عرضه محصول به بازار

تبریز – اسد فالح :سرپرست معاونت گردشگری آذربایجان شرقی ،برگزاری و برندسازی رویدادهای فرهنگی در سراسر استان را یکی از
عوامل اصلی در جذب گردشگر دانست.

روند مطلوب تعالی سازمانی درپخش
شهرکرد _ خبرنگار ابتکار  :جعفر ساالری نسب
استقرار سیستم مدیریت تعالی سازمانی EFQM
باپویایی وتالش مسئولین و اعضای گارگروه های
مدیریت تعالی سازمانی درمنطقه چهارمحال و
بختیاری روندی مطلوب دارد .به گزارش روابط
عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه
چهارمحال و بختیاری  ،جعفر ساالی نسب مدیر
پخش منطقه ،با اشاره به دستاوردهای مختلف
منطقه در دریافت گواهی نامه ها و ایزوهای
بین المللی و حرکت رو به رشد پخش منطقه از
سالهای قبل تا کنون اظهار کرد پرداختن به فرآیند
مدل تعالی سازمانی موجب انسجام و هماهنگی
عملکرد واحدها می شود و اثرات خیر و ماندگاری
را در سطح درون و برون سازمانی برجای می
گذارد .مدیر پخش منطقه چهارمحال و بختیاری
با بیان اینکه منطقه چهارمحال و بختیاری در
راستای پیاده سازی مدل تعالی سازمان از اول
تیر ماه سال جاری فعالیت مستمری را آغاز کرده
است گفت با همکاری منسجم مسئولین واحدها
 ،اظهارنامه مدیریت تعالی سازمانی پخش
منطقه چهارمحال و بختیاری مطابق با شاخص
های تعریف شده مبتنی بر روش  EFQMتدوین
و به ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
ایران ارسال شده است .

ایران زمین

روستایی به ازای هر نفر  ۵۰میلیون تومان برای جذب افراد
تحت حمایت منوط بر اینکه اطمینان حاصل شود که کارفرما
ظرفیت و طرح توجیهی مناسبی را برای آنها فراهم کرده
تا در مسیر واقعی اشتغال قرار گیرند اختصاص مییابد.
مدیرکل طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد گفت:
در سال های اخیر براساس اعتبارات پیشبینی شده تحول
نسبی در بحث کمیت طرحهای اشتغال اتفاق افتاد اما امسال
برنامههای تحولی جدید برای اشتغال مددجویان پایهگذاری
شده که شامل استفاده از مجموعههای تسهیلکننده خارج
از امداد و اجرای طرحهای اشتغال با حجم بیشتری است.
خادمی با اشاره به بهرهگیری از الگوهای نوین (فنآوری )SPV
افزود :طراحی الگوهای نوین اشتغال در زمینه طراحی کسب
و کار برای ورود دانشآموختگان دانشگاهی به بازار کار و آشنا
شدن آنها با جنبههای کاربردی و عملی و کسب تجارب الزم و
نیز آشنا شدن بازار کار با توانمندی و قابلیتهای این افراد یکی
از مهمترین اهداف کمیته امداد در اجرای این برنامه است.

اصفهان -راعی  :بهرام سبحانی در جلسه
کمیته مدیریت شرکت فوالد مبارکه تصریح
کرد :اگرچه از ابتدای سال جاری شرکت
فوالد مبارکه همانند سایر بخش های کشور با
محدودیتهای متعدد از جمله آب مواجه بوده
است ،اما مدیریت و کارکنان شرکت با همدلی
و همکاری صمیمانه ،اجرای پروژههای خالقانه
متعدد و تصفیه و بازچرخانی حداکثری پساب
در خطوط تولید توانستند عالوه بر این که
میزان مصرف آب خام شرکت را به  ۲.۷لیتر
برای هر کیلو تولید فوالد کاهش دهند ،با رشد
 ۱۳درصدی تولید نسبت به سال قبل ،فراتر از
اهداف تدوین شده عمل کنند.
سبحانی در ادامه تصریح کرد :دستاوردهای
بینظیر شرکت فوالد مبارکه در حوزه آب در
حالی بهدست آمده است که کمترین میزان
مصرف آب در بین فوالدسازان دنیا باالی
 ۳.۷لیتر بوده است و از این جهت شرکت
فوالد مبارکه با دستیابی به عدد  ۲.۷لیتر بر
کیلوگرم ،سرآمد شرکتهای فوالدساز داخلی
و خارجی است.
وی با تاکید بر این که شرکت فوالدمبارکه با
تالش کارکنان و سرمایهگذاریهای هوشمندانه
در تکمیل زنجیره فوالد در گروه خود ارزش
افزوده اقتصادی قابل توجهی را برای کشور
ایجاد کرده است ،خاطرنشان کرد  :امروز
بیش از هر زمان دیگر رسالت فوالد مبارکه
در توسعه اقتصادی کشور حائز اهمیت است
بنابراین باید ضمن تامین حداکثری نیاز داخل،
با استفاده از فرصت صادرات برای کشور
ارزآوری داشته باشیم.
مدیرعامل فوالدمبارکه در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به اهمیت تامین کاال و
خدمات مورد نیاز شرکت از محل داخل کشور،
اظهار کرد  :باید با قوت بیشتر به بومی سازی
قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت توجه
داشته باشیم و با حمایت هرچه بیشتر از
سازندگان داخلی تمامی اقالم مورد نیاز را در
لیست بومی سازی قرار دهیم.

اقدامات کاهش هزینه ای امور
بهره برداری ناحیه شرق اهواز

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و
صرفه جویی در هزینه ها ،مشکل آب شرب
پست اهواز  ۲شرکت برق منطقه ای خوزستان
با کمترین هزینه ممکن برطرف شد.
مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق اهواز این
شرکت گفت :در روزهای گذشته با پیگیری های
صورت گرفته از طریق آب و فاضالب روستایی
اهواز با  ۳۰۰متر لوله گذاری مشکل آب شرب
پست اهواز  ۲برطرف شد.
امیر زبیدی ادامه داد :انشعاب قبلی این
پست که به دالیل مختلف چندین سال قطع
شده بود از طریق آب و فاضالب شهری تامین
می شد و برای وصل مجدد نیاز به  ۶کیلومتر
لوله گذاری داشت.
وی اضافه کرد :تغییر مسیر کابل ارتباطی
برای جبران کمبود کابل جهت رفع اشکال از
خطوط تلفن پست ،از دیگر کارهای صورت
گرفته با کمترین هزینه ممکن است.

