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سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد

 ایرادات شانزده گانه مجمع تشخیص
به مصوبات مجلس در برنامه ششم
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اصفه��ان – بهم��ن راع��ی - مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نی��روی برق شهرس��تان 
اصفه��ان گف��ت: ۷۳0 پ��روژه عمرانی، 
بهب��ود خدم��ات و توس��عه و تجهی��ز 
زیرساختی شرکت توزیع برق شهرستان 

اصفهان در س��الجاری با اعتبار بی��ش از ۶0 میلیارد تومان اجرا 
ش��د. به گ��زارش خبرن��گار م��ا از اصفهان، مهن��دس حمیدرضا 
پیرپی��ران ب��ا اعالم این خب��ر به اه��م اقدام��ات و خدمات این 
ش��رکت در سالجاری اش��اره کرد و گفت: امس��ال با بهره گیری 
از رهنمودهای مقام معظم رهبری، این ش��رکت گامهای موثری 
در تحق��ق اقتصاد مقاومتی برداش��ت و با اجرای طرح ها و پروژه 
ه��ای مختلف فرهنگ��ی، اجتماع��ی، اقتصادی و عمرانی بس��تر 
ارایه خدمات آسان به مش��تریان و تکریم ارباب رجوع و افزایش 
رضایتمن��دی آنان را فراهم کرد.  وی به بیان ش��اخص اقدامات 
این ش��رکت در س��الجاری و گذش��ته پرداخت و گفت: توس��عه 
زیرس��اخت های مخابراتی ،ارتباطی، نرم افزاری وس��خت افزاری 
بومی س��ازی سامانه GIS و به کارگیری مدیریت نظارت میدانی 

روی بخش��های مختل��ف از جمل��ه اقدامات این ش��رکت...

اه��واز -  خبرنگار فرصت ام��روز- با ارائه 
از  عملیات��ي  و  برترفن��ي  پیش��نهاد   ١0
ابتداي س��ال ج��اري تا کن��ون بیش از 
2440 میلی��ارد ری��ال س��ود و صرف��ه 

اقتص��ادي در ش��رکت آغاج��اري محقق 
ش��د. مدیرعامل این ش��رکت با اع��الم این خبر بی��ان کرد: نظام 
پیش��نهادها یکي از نظام هاي  کارآمد در س��طح جهان و موجب 
پیش��رفت بسیاري از س��ازمانها و گره گشاي مشکالت آنان است، 
این نظام ارزش��ي در شرکت آغاجاري با بیش از ١٥ سال فعالیت 
توانس��ته با اس��تفاده از ظرفیت ها و پتانس��یل نیروهاي متعدد و 
متخصص خود پیش��نهاد هاي ارزن��ده که هر کدام حرکتي بزرگ 
در راس��تاي تحقق اقتصاد مقاومتي است را تصویب نماید. ابراهیم 
پیرام��ون تصریح کرد: نظام پیش��نهاد هاي ش��رکت آغاجاري از 
ابتداي س��ال جاري تا کنون ١0 پیش��نهاد فن��ي و عملیاتي را با 
بیش از 2440 میلیارد ریال س��ود و صرف��ه اقتصادي به تصویب 
رس��اند ک��ه گام بزرگي در جه��ت تحقق برنامه ه��ا و اهداف باال 

دس��تي و اقتصاد مقاومتي بوده است. مدیر عامل شرکت...

صرفه جويي 2440 ميلياردي در 
شركت آغاجاري

اجرای ۷۳0 پروژه توزيع برق اصفهان 
با بيش از ۶0 ميليارد تومان اعتبار 

در سالجاری
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معاون قضايى دادستان كل كشور گفت: تبادل اطالعات نهادهاى اجرايى در شبكه هاى 
اجتماعى خارجى بر اساس بخشنامه دادستان، ممنوع شد. 

ــاس ابالغيه جديد حجت االسالم  عبدالصمد خرم آبادى در گفت وگو با ايرنا، افزود: براس
ــى، نهادهاى اجرايى از  ــئوالن اجراي ــور به تعدادى از مس ــتان كل كش منتظرى، دادس
ــبكه  هاى اجتماعى خارجى مانند تلگرام براى اشتراك گذارى اطالعات  به  كارگيرى ش
ــانى و انجام امور روابط عمومى و ساير بهره بردارى هاى ادارى بايد  ــازمانى، اطالع رس س

خوددارى كنند. 
ــتر بخشنامه اى از سوى مركز  دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه با بيان اينكه پيش
مديريت راهبردى افتا رياست جمهورى به همه سازمان ها و نهادهاى اجرايى مبنى بر 
ممنوعيت استفاده از پيام رسان هاى شبكه هاى اجتماعى خارجى صادر شده بود، اظهار 
ــنامه در برخى موارد توجه نكرده اند، لذا  كرد: از آنجا كه نهادهاى اجرايى به اين بخش

دادستانى اين بخشنامه را صادر و براى اجرا ابالغ كرده است. 
ــنامه صادر شده براى نهادهاى  ــت نسخه اى از اين بخش ــتانى با پيوس وى افزود: دادس
ــبكه هاى اجتماعى خارجى موجب در اختيار دادن اطالعات  مختلف و نظر به اينكه ش

مبادله شده و كنترل وسيله پيام رسان مى شود اين بخشنامه را صادر كرده است. 
ــى به اطالعات با  ــور را دسترس ــتان كل كش ــتورالعمل دادس وى دليل ديگر ابالغ دس
ــط شبكه هاى اجتماعى كه منجر به خطر منافع كشور مى شود، اعالم  داده پردازى توس
و تصريح كرد: با توجه به اينكه مواد 733 و 731 قانون مجازات اسالمى هرگونه اقدام 
ــت، لذا همه  ــى اطالعات بيگانگان را جرم تلقى كرده اس ــدى و غيرعمدى دسترس عم
ــاس اين بخشنامه حق استفاده از شبكه هاى  كاركنان و مديران نهادهاى اجرايى براس

اجتماعى بيگانه را ندارند. 

 قوه قضائيه هم براى تبادل اطالعات بايد از شبكه هاى اجتماعى داخلى 
استفاده كند

ــراى روابط عمومى ها و  ــه آيا اين موارد ب ــوال ايرنا ك ــخ به اين س خرم آبادى در پاس
ــوه قضائيه هم بايد اين  ــا نه، گفت: مجموعه ق ــى هم مصداق دارد ي ــئوالن قضاي مس
ــبكه هاى اجتماعى خارجى براى تبادل اطالعات  ــته باشد و از ش موارد را مدنظر داش

نبايد استفاده كنند. 
دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در پاسخ به سوال ديگر ايرنا مبنى بر اينكه مردم از 
ــبكه هاى اجتماعى داخلى چگونه بايد مطلع شوند، اظهار كرد: خبرنگاران  چند و چون ش
موظف به اطالع رسانى هستند و به مردم اطالع دهند كه شبكه هاى داخلى سروش، نسيم، 
ــبكه هاى  ــتفاده از ش ــور فعالند و بايد مردم را به جاى اس ــفون و ادرك در داخل كش تيس

اجتماعى خارجى به استفاده از اين شبكه هاى اجتماعى داخلى تشويق كنند. 

 استفاده از شبكه هاى اجتماعى داخلى يك گام براى تحقق اقتصاد مقاومتى
معاون قضايى دادستان كل كشور، استفاده از شبكه هاى اجتماعى داخلى را صرفه جويى 
اقتصادى عنوان كرد و گفت: اين كار عالوه بر جلوگيرى از سوء استفاده از اطالعات، از 

حيث اقتصادى هم مثمر ثمر و به نفع كشور است. 
وى ادامه داد: مجبور كردن شهروند داخلى به استفاده از شبكه هاى اجتماعى خارجى 
ــت هاى كلى كشور است چون او را  ــتن خبرها در اين شبكه ها برخالف سياس با گذاش

مجبور مى كنيم از پهناى باند خارجى استفاده كند. 
ــبكه  ــال خبر در ش ــان كرد: با ارس ــروه تعيين مصاديق مجرمانه خاطرنش ــر كارگ دبي

اجتماعى خارجى بايد بابت مطالعه خبرى كه در داخل توليد مى شود، هزينه كنيم. 
ــاتيد  ــجويان با اس ــتن نمرات دانش آموزان و ارتباط دانش خرم آبادى همچنين از گذاش
ــبكه هاى اجتماعى خارجى مانند تلگرام انتقاد كرد و از خبرگزارى ها خواست در  در ش

تشويق مردم به استفاده از شبكه هاى داخلى پيشتاز باشند. 

معاون قضايى دادستان كل كشور: 
تبادل اطالعات نهادهاى اجرايى 
در شبكه هاى اجتماعى خارجى 

ممنوع شد
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در مديريت هزينه هدف نهايى، حداكثراستفاده ازحداقل منابع است كه به نوعى 
ــوالى كه ممكن است به ذهن بسيارى  ــامل مى شود. س تعريف علم اقتصاد را ش
مديران توليد خطور كند اين است كه ضمن تالش درجهت كاهش قيمت تمام 
ــد و عرضه كنيم تا به  ــطح و حجم و با چه قيمتى تولي ــده، چگونه، درچه س ش
همان سود قبلى دست يابيم كه در عين حال شاخصه هاى كمى وكيفى نيز رعايت 
شوند؟ دراينجا  بايد نقطه سربه سر را درفرآيند توليد معين كرده كه اين امر نيز با 

بهره گيرى از فرمول امكان پذير خواهد بود: 
ــده+اقالم متغير بهاى تمام شده-  ــود مورد انتظار+اقالم ثابت بهاى تمام ش س

تعدادفروش*قيمت فروش يك واحد
ــا را به نحو  ــوص ظرفيت توليد مى توان هزينه ه ــب درخص با برنامه ريزى مناس
چشمگيرى كاهش داد. هر طرحى جهت افزايش ظرفيت توليد بايد قادر به تامين 
برخى معيارهاى معقول اقتصادى باشد. معيارهاى عملكرد مالى كه از تجزيه و تحليل 
جريان نقدى حاصل مى شود، مى تواند به صورت ارزش يانرخ بازگشت سرمايه گذارى 
ــد و هزينه هاى پروژه  ــود. زمانى كه درآم ــراى ظرفيت جديد تعريف ش (ROA) ب
تخمين زده شد، محاسبه چنين معيارهايى يكنواخت بوده و مى تواند توسط رايانه، 
برنامه ريزى شود تا براى فرضيات گوناگون مجددا مورد استفاده قرار گيرد.  افزايش 
ظرفيت توليد كارخانه موجب صرفه جويى ناشى از مقياس خواهد شد. زيرا هزينه هاى 
ثابت سرشكن شده ساختمان، ماشين آالت و نيروى انسانى و به عبارتى استهالك كه 
درقبل بيان شد براى توليد هر واحد محصول كاهش مى يابد. ازآنجا كه هزينه هايى 
از قبيل بيمه، ماليات و... براى سطوح گسترده ترى از ظرفيت توليد، ثابت مى ماند با 
توليد بيشتر، هزينه ثابت تخصيص يافته در هر واحد كاهش خواهد يافت. برخى از 
هزينه هاى متغير از قبيل دستمزد، حمل ونقل، مواد اوليه و... نيز در حجم توليد بيشتر، 
سرشكن شده و مجموعا موجبات كاهش هزينه نهايى توليد را فراهم مى كند. شناسايى 
و بهره گيرى از نمودار مسير بحرانى (cpm) و توانايى تشخيص مسيرهاى بحرانى با 
مد نظر قراردادن كاهش نيروى كار و تجهيزات اضافى به عنوان يك شاخص مهم در 
كاهش قيمت تمام شده مطرح است. در اين رابطه تعيين بهترين مسير فرآيند حركت 
مواد در واحد توليدى حائز اهميت است كه دياگرام ها ابزارهاى مناسبى دراين خصوص 
ــخت افزارى، طراحى صحيح نحوه استقرار ماشين آالت و  ــتند. در حوزه هاى س هس
تجهيزات ضمن رعايت ارگونومى انسانى (با عنايت به اصل مطالعات هاثورن) نقش 
ــده اى دربازدهى بنگاه اقتصادى از منظركاهش هزينه ها دارد. با توجه به  تعيين كنن
واقعى شدن قيمت انواع حامل هاى انرژى يكى از موضوعاتى كه دربرنامه ريزى و صدور 
ــا جهت ايجاد واحدهاى توليدى  بايد مدنظر قرار گيرد، نزديكى كارخانجات  مجوزه
ــب محل كارخانه به طور قابل توجهى  ــت. تعيين مناس به محل تامين مواداوليه اس
هزينه هاى ثابت و متغير را كاهش مى دهد. همچنين هزينه هاى مربوط به حمل ونقل 
و حقوق و دستمزد كه قبل از هر چيز برنامه ريزان  بايد وضعيت جذب نيروى بومى 
منطقه و توقعات اقتصادى و اجتماعى آنان را مدنظر قرار دهند، حائز اهميت است. 
به عبارتى ديگر، تعيين مكان مناسب جهت احداث كارخانه يك مزيت رقابتى مهم 
براى بنگاه اقتصادى تلقى مى شود كه اين موضوع  بايد هنگام تهيه طرح توجيهى واحد 
توليدى جديد تجزيه و تحليل و ويژگى هاى عمومى مناطق نيز مورد توجه قرار گيرد. 
در حوزه كار سنجى و زمان سنجى كه تيلور نيز در نظريه خود به آن اشاره كرده است، 
 بايد به فرآيندهاى عملياتى براى تبديل ورودى ها به محصوالت توجه كرد.  كار سنجى 
را مى توان ثبت منظم و بررسى دقيق روش هاى انجام كار و پيشنهادهاى اصالحى 
به منظور كاهش هزينه ها و زمان سنجى كاربرد تكنيك هاى مختلف به منظور تعيين 
زمان الزم براى يك كاربر واجد شرايط كه كار مشخصى را در سطح معينى از كارايى 
انجام مى دهد تعريف مى شود. رعايت اصول فوق، بهبود فرآيند جابه جايى مواد، كاهش 
ميزان خستگى كاركنان، ارتقاى كيفيت كاالهاى توليدى وايجاد سيستم هاى تشويقى 
مناسب و عادالنه را شامل مى شود.  با نگاهى اجمالى تكنيك هاى روش (كار)  سنجى 

وزمان سنجى شامل نمودارهاى جريان كار، تجزيه وتحليل عمليات، تجزيه وتحليل 
تربليگ (Tereblig) واندازه گيرى زمان و مقايسه با زمان نرمال است. دراين خصوص، 
بهره گيرى ازسيستم توليديكپارچه كامپيوترى (CIM)به كاهش هزينه هاى حقوق و 

دستمزد وضايعات انسانى كمك شايانى خواهد كرد. 
ــروژه وجود دارد بااين تفاوت كه  ــطحى باالترازمديريت توليد، مديريت پ درس
ــخص  ــودكه ابتداى آن مش فرآيند توليد به مجموعه فعاليت هايى اطالق مى ش
ــت و به عبارتى بيشترتوان وتمركزخودرابه كارآيى  ولى انتهاى آن نامشخص اس
واثربخشى وبازخورد سيستم را توأمان مدنظرقرارداده و به دنبال افزايش بهره ورى 

كل سيستم است. 
ــدى درجهت  ــى دريك واحدتولي ــخگوى نهاي ــت پروژه پاس ــع مديري در واق

توليدباقيمت تمام شده مناسب ومطابق ذائقه مصرف كننده است. 
پيشنهادها و نتيجه گيرى: 

- به منظور تشويق توليدكنندگان و در جهت بهره گيرى از روش هاى نوين كاهش 
قيمت تمام شده مشوق هاى مالى سريع الوصول و تسهيالت ويژه به تالشگران اين 

عرصه مى تواند محركى جهت پيشبرد اهداف كلى نهضت مذكور باشد. 
- يكى از خأل هاى موجود در نهضت كاهش قيمت تمام شده عدم اطالع رسانى 
و آموزش ويژه فعاالن اقتصادى است كه در ابتداى امر با فلسفه وجودى نهضت 
ــانى، توليد و عمليات را در  ــده، ايمان آورده و سپس مديران منابع انس ــنا ش آش
اعتالى آن بسيج كنند كه در اين راستا شايسته است ضمن بهره گيرى از اساتيد 

علمى، سرمايه گذارى مكفى دراين زمينه صورت پذيرد. 
ــركت هاى  ــركت هاى پخش كاال و حمايت دولت از ش - تقويت و تمركز بر ش
موصوف كه به دليل داشتن سيستم هاى پخش چندگانه هزينه هاى پخش را به 

حداقل خواهند رساند. 
ــراى واحدهاى موفق درحوزه كاهش  - در نظر گرفتن معافيت هاى مالياتى ب

قيمت تمام شده.
- ايجاد خوشه ها و دسته هاى كارى تخصصى در مجموعه و چندمنظوره كردن 
كارگران و همچنين سهيم كردن كاركنان در سودهاى انباشتى شركت كه ضمن 

كاهش هزينه هاى حقوق و دستمزد، به چابكى سازمان كمك خواهد شد. 
- برون سپارى برخى فعاليت ها كه انجام آن توسط واحدهاى اقتصادى اصلى 

توجيه حسابدارى ندارد از اهم موضوعات قابل توجه است. 
ــتراز تجارت الكترونيك و بازاريابى B2B به خصوص  - بهره گيرى هرچه بيش

درسيستم نظام توزيع ازديگرروش هاى كاهش هزينه است. 
ــتر و حجم  ــرعت بيش ــط توليد كه منجر به توليد با س ــزه كردن خ - مكاني
باالترشده و همچنين تغييردادن زمان فعاليت به زمان خارج از پيك مصرف برق 
به طورمقطعى و نه بلند مدت و مستمر و همچنين سرويس كارى ماشين آالت در 

فواصل زمانى معين مى تواند دركاهش قيمت تمام شده كمك كند. 
ــانى اطالعات مديران توليد و منابع انسانى ازوضعيت رقبا درسطح  - به روزرس

بخشى و فرامنطقه اى حائز اهميت بسيار است. 
- بهسازى قوانين نظام پرداخت حقوق و دستمزد كارگرى و تلفيق روش هاى 
ــت و هالزى جهت بهبود كيفى وكمى محصول توليدى ضمن ايجاد فضايى  گان

رقابتى بين كارگران.
- ايجاد سيستم نظام پاداش براى نيروهاى عملياتى و تشويق به منظور فعاليت با سرعت 

بيشتر و كيفيت بهتر مى تواند بسيارى از نيازهاى انگيزشى پرسنل را تامين كند. 
ــادى و از يك  ــد به صورت اقتص ــت هزينه هاى تولي ــت مديري ــايان ذكراس ش
ــرمايه  ــد زيرا منابع اتالف س ــه بنگاه ديگر مى تواند متغير باش ــگاه توليدى ب بن
ــادى يك طرح تجارى ــد كه هر واحد اقتص ــد متفاوت باش (MUDA) مى توان

ــته است  (business plan) مختص خود دارد كه البته ازلحاظ بازاريابى شايس
ــه سال يك باربه روزرسانى شود كه دراين رابطه متاسفانه  اين طرح حداكثرهرس

بنچماركينگ (الگوبردارى)براى مديران توليدبه امرى رايج تبديل شده است. 

نهضت كاهش قيمت تمام شده از تئورى تا عمل
بهنام ميرزايى
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افتتاح چاه 16 آب شرب و بهره برداری از 
10 کیلومتر شبکه فاضالب در تاکستان

قزوینـ  مسعود زارعـ  همزمان با پنجمین روز دهه مبارک فجر، 
با حضور فرماندار، نماینده مردم شهرستان تاکستان در مجلس شورای 
اسالمی و مدیرعامل آبفای استان، چاه شماره 16 آب شرب و نیز بهره 
برداری از 10 کیلومتر شبکه فاضالب در این شهر با صرف هزینه ای 
بالغ بر 33 میلیارد ریال، آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب استان قزوین، در این مراسم "بهمن طاهرخانی" نماینده 
مردم تاکستان در مجلس شورای اسالمی گفت: امروزه فارغ از حالت 
بایستی طعم واقعی عدالت را بچشند و خدمات  شعارگونه، مردم 
رسانی یکی از مهمترین شاخصه های اجرای عدالت می باشد. وی 
به راه اندازی چاه آب شرب در ایام دهه فجر اشاره و افزود: بدون 
بوده  نیاز  ملزومات مورد  از مهمترین  یکی  تامین آب شرب  شک 
و امید که همگان قدر این نعمت الهی را بیشتر از گذشته بدانند. 
فرماندار شهرستان تاکستان در این مراسم با تقدیر از زحمات کارکنان 
مجموعه آبفای استان و نیز امور آبفای شهرستان گفت: درست مصرف 
کردن این نعمت الهی در بین خانوارها یکی از الزمات مهم و قابل 
توجه می باشد که در این شرایط بسیار الزم و ضروری است. "سیاوش 
طاهرخانی" افزود: برای نصب انشعابات فاضالب همه دستگاههای 
مرتبط بویژه در کمیسیون حفاری، همکاری الزم را با مجموعه آبفای 
شهرستان تاکستان داشته باشند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان قزوین نیز در این مراسم با تشریح اقدامات صورت گرفته در 
خصوص مراحل حفر، تجهیز و راه اندازی چاه شماره 16 آب شرب 
تاکستان گفت: حدود یک سال و نیم پیش بحث تملک زمین و آماده 
سازی جاده دسترسی و تامین برق و حفر و تجهیز چاه و اتصال 
این چاه به سیستم تله متری شهرستان تاکستان به طول انجامید و 
آبدهی این چاه حدود 40 لیتر برثانیه است. مهندس "احمد هجرانفر" 
تصریح کرد: با توجه به سرمایه گذاری های که طی سنوات گذشته 
در شهرستان تاکستان در بخش آب شهری صورت گرفته وضعیت 
تامین آب شرب فعال در حالت تعادل قرار دارد که از محل اعتبارات 
سفر استانی ریاست جمهوری امسال حدود 30 میلیارد ریال به بخش 
آب و فاضالب شهر تاکستان در نظر گرفته شده است.  وی سپس 
به پروژه بهره برداری از 10 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر تاکستان 
اشاره و گفت: این مقدار توسعه شبکه با هزینه ای بالغ بر 28 میلیارد 

ریال مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان بوشهر : 

اشتغال 13 هزارو 420 نفر در تعاونی ها 
رفاه  و  کار  تعاون  امروز: مدیرکل  بوشهر- خبرنگار فرصت 
اجتماعی استان بوشهر گفت : در حال حاضر 777 تعاونی در 
استان بوشهر فعال است که این آمار نسبت به سه سال گذشته 
127 درصد رشد داشته است .  حمید رضا پناه که بمناسبت دهه 
مبارک فجر در جمع خبرنگاران سخن می گفت افزود:  تعاونی 
ها نقش مهمی در ایجاد فرصت های شغلی دارند به گونه ای که  
13 حال هزارو 420 نفر در این تعاونی ها مشغول به کار شده اند.   
وی بااشاره باینکه در دولت تدبیر و امید 16 مرکز کاریابی  در 
استان بوشهر  راه اندازی شده است  افزود : بیش از 28 هزار نفر 
در این مراکز ثبت نام کردند و تاکنون 10هزارو 557 نفر مشغول 
به کار شده اند.  پناه اظهارداشت : بدلیل صنعتی بودن استان 
بوشهر مرکز تحقیقات فنی و بهداشت کار در پارس جنوبی در 
حال احداث است که 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش 
بینی می شود در سال 96 همزمان با روز کارگر افتتاح شود.  وی 
زیر بنای این مرکز را یک هزارو 700متر مربع عنوان کردو افزود: 
مرکز تحقیقات و حفاظت فنی و بهداشت کار با سرمایه گذاری 
15 میلیلرد ریالی از اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای استان 
بوشهر اجرا شده که تجهیزات آن با 20میلیارد ریال اعتبارات ملی 
تامین می شود.  مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان بوشهر 
اضافه کرد: در 10ماهه گذشته حوادث ناشی از کار 67 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در کارگاهها کاهش داشته است .  
پناه با اشاره باینکه  استان بوشهر سال قبل  در پرداخت  اعتبارات  
مشاغل خانگی 99 درصد رشد داشته و جز استانهای برتر معرفی 
شده است افزود:  امسال نیز 30 میلیارد ریال در قالب شرکت و 

بعنوان پشتیبان نیروی کار جذب شده پرداخت می شود . 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
خبر داد:

استقبال ازجشن انقالب با افتتاح جایگاه 
عرضه سوخت

دهقان - خبرنگار فرصت 
ملی  مدیرشرکت  امروز- 
نفتی  های  فرآورده  پخش 
جمع   : گفت  ساری  منطقه 
سوخت  عرضه  جایگاههای 
 154 به  ساری  منطقه  در 
باب رسید . به گزارش خبرنگار مازندران  ، مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری در مراسم افتتاحیه جایگاه عرضه 
سوخت در بابل که با حضور مسئولین استانی به بهره برداری رسید 
، جایگاه های سوخت را ازمهم ترین عوامل تکمیل زنجیره خدمات 
رسانی به مردم شریف استان عنوان کرد و اظهار داشت : جشنهای 
دهه فجر اقتداروپیروزی ملت است و همراهی ملت با دولت وپشتیبانی 
آحاد مردم از انقالب اسالمی  باعث ثبات واقتدار ایران است.حسینعلی 
طالبی بیان کرد : استان مازندران با توجه به موقعیت استراتژیکی که 
در حمل و نقل کاال و همچنین رفت و آمد مسافرین دارد ، داشتن 
ارتباطی  راههای  نقلیه در  جایگاههای سوختگیری متعدد وسایل 
استان و مسیر مشهد الرضا ) ع ( از اهمیت باالیی برخوردار است . 
وی افزود : در حال حاضر تعداد جایگاه های سوخت مایع و دومنظوره 
منطقه ساری 116 باب و تعداد 38  باب جایگاه سی ان جی در 
شهرهای آمل ، بابل ، بابلسر ، سوادکوه ، قائمشهر ، ساری ، نکا و 
بهشهر فعال هستند . طالبی در ادامه سخنان خود در افتتاحیه جایگاه 
دو منظوره در کالکر محله ارمک بابل تصریح کرد : این جایگاه  با 
مشارکت بخش خصوصی  و با سرمایه ای بالغ بر هفت میلیارد تومان   
افتتاح شد . مدیر منطقه ساری تعداد دیسپنسرهای بخش سی ان 
جی جایگاه دومنظوره کالکر محله ارمک بابل  را 3 دستگاه با 6 
نازل و با کمپرسور ظرفیت 1500 اعالم کرد و گفت : این جایگاه در 
زمینی به مساحت  9 هزار متر مربع احداث شده است که  با افتتاح 
آن 12 نفرمشغول به کار شدند . حسینعلی طالبی مدیر منطقه ساری 
با تالش کارشناسان این شرکت و سرمایه گذاران بخش خصوصی ، 
سال شروع پروژه را 1393 اعالم کرد  و ادامه داد : جایگاه دو منظوره 
کالکر محله ارمک با ظرفیت ذخیره سازی 250000 و تعداد 5 سکو 
و 10 تلمبه و 32 نازل برای فرآورده های نفتی ، آماده خدمات رسانی 
است و پیش بینی می شود بخش اعظمی از نیاز سوختگیری خودروها 
مرتفع و کاهش آلودگی زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف 

سوخت را به همراه داشته باشد . 

آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه 
مقیاس کوچک آزادشهر

گرگان-  خبرنگار فرصت امروز- عملیات اجرایی نیروگاه مقیاس 
کوچک برق در استان گلستان با سرمایه گذاری 150 میلیارد ریالی 
جاری  ماه  بهمن  شنبه 19  سه  روز  صبح  بخش خصوصی  توسط 
درشهرستان آزادشهر واقع درشرق این استان آغاز شد.آغاز عملیات 
پایگاه  به گزارش  آزادشهر-  نیروگاه مقیاس کوچک  احداث  اجرایی 
آغاز  مراسم  در  گلستان،  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  خبری 
عملیات اجرایی احداث این نیروگاه هفت مگاواتی، مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: نیروگاه های مقیاس کوچک 
که به تولید برق پراکنده نیز مشهور است، با هدف کاهش تلفات برق 
در شبکه و تامین برق پایدار برای مشترکان احداث می شود.مهندس 
علی اکبر نصیری افزود: عالوه بر کاهش تلفات برق درشبکه، توجه 
به اصول پدافند غیرعامل از دیگر اهداف احداث این نیروگاه است که 
در نقاط دیگر استان گلستان نیز با مشارکت بخش خصوصی ایجاد 
خواهد شد.وی افزود: رویکرد وزارت نیرو در احداث نیروگاه های مقیاس 
کوچک برق، تامین برق پایدار برای مشترکان بویژه واحدهای تولیدی و 
صنعتی از نزدیکترین فاصله است.مهندس نصیری اضافه کرد: با احداث 
این نیروگاه که قرار است ظرف 12 تا 18 ماه آینده به بهره برداری 
برسد، عالوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای 20 نفر و اشتغال غیر 
مستقیم برای 50 نفر، برق دو شهرستان آزادشهر و رامیان نیز تقویت 
و پایدار می شود.آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه مقیاس کوچک 
آزادشهر -آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه مقیاس کوچک آزادشهر

اهواز -  خبرنگار فرصت امروز- با ارائه 
10 پیشنهاد برترفني و عملیاتي از ابتداي 
سال جاري تا کنون بیش از 2440 میلیارد 
شرکت  در  اقتصادي  صرفه  و  سود  ریال 
آغاجاري محقق شد. مدیرعامل این شرکت 
با اعالم این خبر بیان کرد: نظام پیشنهادها 
یکي از نظام هاي  کارآمد در سطح جهان 
و  از سازمانها  بسیاري  پیشرفت  و موجب 
گره گشاي مشکالت آنان است، این نظام 
ارزشي در شرکت آغاجاري با بیش از 15 
سال فعالیت توانسته با استفاده از ظرفیت ها 
و پتانسیل نیروهاي متعدد و متخصص خود 
پیشنهاد هاي ارزنده که هر کدام حرکتي 
اقتصاد مقاومتي  بزرگ در راستاي تحقق 
پیرامون  ابراهیم  نماید.  تصویب  را  است 
شرکت  هاي  پیشنهاد  نظام  کرد:  تصریح 

کنون  تا  جاري  سال  ابتداي  از  آغاجاري 
10 پیشنهاد فني و عملیاتي را با بیش از 
2440 میلیارد ریال سود و صرفه اقتصادي 
به تصویب رساند که گام بزرگي در جهت 

تحقق برنامه ها و اهداف باال دستي و اقتصاد 
شرکت  عامل  مدیر  است.  بوده  مقاومتي 
آغاجاري کسب سه عنوان برتر تقدیر نامه 
چهار ستاره  سازمان برتر ، کسب گواهي 

پیشنهاد برترو کسب گواهي تیم هم اندیشي 
برتر توسط شرکت آغاجاري در سیزدهمین 
نظام  ملي  جشنواره  هفتمین  و  همایش 
پیشنهادها در جهاد دانشگاهي تهران را برگ 
زرین دیگري بر افتخارات این شرکت  در 
بهمن ماه امسال عنوان نمود که با تالش و 
فعالیت مستمر همکاران در نظام پیشنهادها 
و همچنین همکاري گروه هاي کارشناسي 
محقق شد. ایراهیم پیرامون در پایان ضمن 
تقدیر و تشکر از مجموعه همکاران شرکت 
انتقال گازهاي فشارپائین و فشار  ،گفت:  
وگازمایع1000به  گاز  کارخانه  متوسط 
کارخانه هاي 200 و 300 آغاجاري با بیش 
از یک میلیارد و دویست میلیون ریال سود 
اتصال خط  اصالحیه    ، اقتصادي  و صرفه 
نفت خروجي مخزن گاززدا به نفت خروجي 

مخزن بهره برداري شماره 2 با بیش از 992 
میلیارد ریال سود و صرفه اقتصادي ، اتصال 
خط لوله "10 نفتاي خروجي گازمایع1000 
به خط لوله "10 نفتاي ارسالي گازمایع900 
به شیرخانه مایل 26 ، انتقال گازمرحله اي 
واحد رگ سفید 1 به وردي تقویت فشارگاز 
رگ سفید 2بدون فشارافزائي با بیش از 688 
میلیارد ریال سود و صرفه اقتصادي از جمله 
پیشنهادهاي ارائه شده توسط همکاران در 

یکسال گذشته بوده است.
داشتن  با  شرکت  این  پیشنهادهاي  نظام 
268 گروه فني و عملیاتي و خدماتي دست 
آوردهاي چشمگیري را در جشنواره هاي 
ملي نظام پیشنهادهاي شرکت ملي نفت 
ایران داشته که نشان از همیاري وهمدلي 

مسئولین وکارکنان این شرکت دارد.

با تالش و پویایي نظام پیشنهادها محقق شد:

صرفه جويي 2440 ميلياردي در شركت آغاجاري

 

کرج - خبرنگار فرصت امروز- رئیس اتاق اصناف 
استان البرز با بیان اینکه اصناف ظرفیت خوبی برای 
بار  نخستین  برای  گفت:  دارد،  خیریه  امور  انجام 
دراصناف کشور، اصناف البرز پروانه فعالیت سازمان های 
مردم نهاد در سطح استان را دریافت کرده است. حمید 

کریمی درجشن بزرگ انقالب در سالن اجتماعات اتاق 
اصناف  داشت:  اظهار  برگزارشد،  البرز  استان  اصناف 
سیاسی  اجتماعی،  گوناگون  درزمینه های  همیشه 
اصناف  اتاق  رئیس  است.  بوده  تاثیرگذار  فرهنگی  و 
البرز دربحث  اصناف  اتاق  اینکه  بیان  با  البرز  استان 
است،  داشته  همکاری  دیه  ستاد  با  زندانیان  آزادی 
ادامه داد: 25 نفر از زندانیان با همکاری اتاق اصناف 
استان البرز و ستاد دیه آزاد شده اند. وی با اشاره به 
اینکه برای نخستین مرتبه دراصناف کشور، اصناف 

البرز پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد در سطح 
استان را دریافت کرده است، بیان کرد: هیئت رئیسه 
این سازمان تشکیل شده و در مرحله بعدی باید هیئت 
امنای آن تشکیل شود. کریمی با بیان اینکه بعد از 
تشکیل هیئت امنا، این سازمان شروع به عضوگیری 
می کند، اضافه کرد: این پروانه بعد از 8 ماه تالش و 
به منظور ساماندهی به کمک های خیرین اصنافی در 
سطح استان البرز دریافت شده است. وی با اشاره به 
حضور بیش از 80 هزار واحد صنفی در استان البرز، 

اظهار داشت: اگر همه خیرین عضو این صندوق شوند، 
می توانند تاثیر خوبی در جهت کمک به نیازمندان 
داشته باشند. به گزارش فرصت امروز، در این مراسم که 
با حضور فرمانده سپاه استان البرز، نمایندگان کرج در 
مجلس، مدیرکل صدا وسیمای البرز، مدیریت بحران 
استانداری و برخی از اعضای شورای شهر کرج برگزار 
شد، از تابلوی پروانه مجمع خیرین اصناف و بازاریان 
البرز به عنوان یک تشکل مردم نهاد در سطح استان 

البرز رونمایی شد.

تبریز - ماهان فالح: با بهره برداری از یک حلقه چاه 
آب  فشار  افت  و  کمبود  مشکل  دوزدوزان  در  عمیق 
آشامیدنی شهر دوزدوزان در تابستان برطرف خواهد 
شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به 
مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 

اسالمی با حضور فرماندار شهرستان سراب، بخشدار، 
شورای اسالمی شهر و مسئوالن شهری و شهرستانی 
از یک حلق چاه عمیق در شهر دوزدوزان بهره برداری 
شد. بمنظور افزایش ظرفیت آب مصرفی شهروندان در 
فصل تابستان در شهر دوزدوزان، شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی اقدام به حفر و تجهیز تعداد یک 

حلقه چاه عمیق نموده که با تالش همکاران وارد مدار 
بهره برداری شد. بنابراین گزارش عمق چاه 180 متر و 
میزان آبدهی آن 20 لیتر در ثانیه بوده و برای حفر آن، 
ساخت اتاقک چاه و اجرای 1500 متر خط انتقال بالغ بر 
4500 میلیون ریال که 3000 میلیون ریال آن از محل 
اعتبارات داخلی شرکت و مابقی از اعتبارات طرح برای 

آن هزینه شده است. شایان ذکر است شهر دوزدوزان در 
35 کیلومتری شهر سراب واقع شده و دارای جمعیتی 

بالغ بر 5500 نفر بوده و 1250 انشعاب آب دارد.

برای نخستین بار در کشور؛

مجمع خیرین اصناف و بازاریان دراستان البرز تشکیل شد

به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی؛ 

یک حلقه چاه عمیق در شهر دوزدوزان به بهره برداری رسید 

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرد: 

اجرای ۷۳۰ پروژه توزیع برق اصفهان با بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار در سالجاری 
اصفهان – بهمن راعی - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان 
اصفهان گفت: 730 پروژه عمرانی، بهبود خدمات و توسعه و تجهیز زیرساختی 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سالجاری با اعتبار بیش از 60 میلیارد 
تومان اجرا شد. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مهندس حمیدرضا پیرپیران 
با اعالم این خبر به اهم اقدامات و خدمات این شرکت در سالجاری اشاره کرد 
و گفت: امسال با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، این شرکت 
گامهای موثری در تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت و با اجرای طرح ها و پروژه 
های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی بستر ارایه خدمات آسان 
به مشتریان و تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی آنان را فراهم کرد.  وی 
به بیان شاخص اقدامات این شرکت در سالجاری و گذشته پرداخت و گفت: 
توسعه زیرساخت های مخابراتی ،ارتباطی، نرم افزاری وسخت افزاری بومی 
سازی سامانه GIS و به کارگیری مدیریت نظارت میدانی روی بخشهای 
مختلف از جمله اقدامات این شرکت بوده است.  مدیرعامل شرکت توزیع 
برق اصفهان در ادامه از ارایه خدمات غیرحضوری بعنوان یکی از خدمات 
شاخص مورد استقبال مشتریان که نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا و 
مدیریت ترافیک شهری و مسایل اجتماعی داشته است اشاره کرد و گفت: 
ایجاد خانه فرهنگ مصرف برق و راه اندازی سامانه جامع خدمات با هدف 

تسریع و تسهیل خدمات انجام گرفته شده است.  وی ادامه داد: تکمیل و 
بازسازی ساختمان سمیع، راه اندازی مرکز بصیر که فرایندهای ارائه خدمات 
به مشترکین و متقاضیان را نظارت و مدیریت می کند و همچنین قرائت 
کنتور بوسیله تبلت که خطای انسانی  را به صفر میرساند ازجمله این خدمات 
است. پیرپیران در ادامه به فعالیت های صورت گرفته  در حوزه تحقیقات 
و پژوهش اشاره کرد و گفت: این شرکت هم اکنون ارتباط گسترده ای با 
دانشگاه های مطرح در سطح استان دارد. وی ادامه داد: استفاده از اساتید 
مجرب دانشگاه در پروژه های  تحقیقاتی، آموزشی و مشاوره و همچنین ارائه 
دهها مقاله توسط کارشناسان شرکت در سطح ملی و استانی از جمله این 
اقدامات است. مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان در ادامه به اعالم 42 
اولویت تحقیقاتی به شرکت مادر تخصصی توانیر اشاره کرد و گفت: 27 اولویت 
تحقیقاتی توسط ستاد صنعت برق که عملیات اجرایی شماری از این پروژه ها 
درحال حاضر آغاز شده است، به تصویب رسیده است. وی افزود: این شرکت 
در حوزه عملیات و فعالیتهای اجرایی در سال گذشته بیش از  670 کیلومتر 
کابل شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف را به منظور بازسازی و توسعه شبکه 
ایجاد کرد. پیرپیران به پذیرش 36 هزار و 500 انشعاب جدید ایجاد و 8 شبکه 
اصلی با فیدر به منظور پایداری بیشتر شبکه، احداث 28دستگاه ترانسفورماتور 

به زیرساخت های برق اصفهان اشاره کرد و گفت:  در این مدت 28هزار انواع 
چراغ پربازده کم مصرف در مدار قرار گرفته است.  وی با بیان این مهم که 
در سال گذشته 16 میلیارد تومان صرف راه اندازی سامانه مدیریت ناوگان و 
هوشمند سازی شبکه و طراحی سامانه پردازش اطالعات دینامیک  شد، 
گفت:  با هوشمند سازی، شبکه خاموشی ها و انرژی توزیع نشده کاهش پیدا 
کرد  که افزایش رضایتمندی مردم را به دنبال داشت.   پیرپیران ادامه داد: ارائه 
وام و تسهیالت دیگر اعم از خدمات بهداشتی و درمانی، رفاهی ،بیمه تکمیلی 

و بیمه عمر برای پرسنل و کارکنان در این شرکت همواره مدنظر بوده است.

استاندار هرمزگان گفت: چهره شهر بندرعباس 
در حال تغییرات اساسی است که باید به آقای 
شهردار و دست اندرکاران شهرداری خدا قوت 
از  برداری  بهره  آئین  در  جادری  گفت.جاسم 
154 پروژه عمران شهری که با اعتباری بالغ بر 
200 میلیارد تومان توسط شهرداری آماده بهره 
برداری شده است، با بیان اینکه امروز همه نگاه 
های اقتصادی و تجاری و سیاسی و امنیتی به 
شهر استراتژیک بندرعباس است، عنوان کرد: در 
این استان همه بنا را بر این گذاشته اند که به 
مردم خدمت کنند تا شهر بندرعباس و استان 
هرمزگان رو به جلو گام بردارد.وی با بیان اینکه 
اقدامات ارزنده و خوبی در شهر بندرعباس صورت 
گرفته است، افزود: باید قدردان مردم باشیم که 
فرصت خدمت را برای ما فراهم کرده اند و باید 
از فرصت موجود برای خدمت به مردم استفاده 
کنیم.جادری با بیان اینکه مردم صاحبان اصلی 
این انقالب و کشور هستند، اظهار داشت: امروز 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به برکت 
امام راحل و شهدا و با تدابیر رهبر معظم انقالب 
است.  اسالمی  مدیریت  در  موفق  نظام  یک 
اجرای  در  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان  استاندار 
پروژه هایی که امروز در شهر بندرعباس افتتاح 
شد، مردم نقش اصلی را داشتند و سیاست ما 
در استانداری نیز این بوده که به مدیران اجرایی 
کمک کنیم تا زمینه برای کار و خدمت به مردم 
فراهم شود.این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 200 
بندرعباس  شهرداری  توسط  تومان  میلیارد 
در محالت و مناطق مختلف شهر بندرعباس 
ها  پروژه  این  از  است.تعدادی  شده  احداث 
شامل فرهنگسرای انقالب، زمین ورزشی سید 
خیابان  نشانی،  آتش  متری   44 باالبر  کامل، 
شهید مجرد، پالتو شهر، باغ گل ها، ساختمان 
شهرداری ناحیه یک منطقه یک، خیابان فجر 

و پارک بانوان خلیج فارس به نمایندگی از 154 
استاندار  با حضور  بندرعباس  شهرداری  پروژه 

هرمزگان افتتاح شد.

شهردار بندرعباس در آیین  بهره برداری 
از  154 پروژه عمران شهری:

اقدامات شهرداری در راستای توسعه و 
آبادانی بندرعباس است

پروژه  بهره برداری 154  از  بندرعباس  شهردار 
عمران شهری با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد 

ریال همزمان با دهه فجر خبر داد.
عباس امینی زاده با گرامیداشت دهه مبارک فجر 
اظهار کرد: انقالب اسالمی ذاتاً حرکتی علمی و 
فرهنگی بوده و هویت اصلی و شناسنامه حقیقی 
انقالب اسالمی ایران در وجهه فرهنگی آن است.
وی با اشاره به اینکه در طول چهار دهه ای که از 
عمر آن می گذرد تأثیرات شگرفی را در جامعه 
ایران و در نظام بین المللی گذاشته است، افزود: 
دامنه این تغییرات از دورافتاده ترین بخش های 
کشور تا سراسر جهان گسترش یافته و روز به 

روز نیز در حال افزایش است.شهردار بندرعباس 
با بیان اینکه شهرداری بندرعباس نیز همزمان 
و  بزرگ  پروژه  جاری 154  سال  فجر  دهه  با 
کوچک عمرانی را آماده بهره برداری کرده است، 
ادامه داد: این پروژه ها در بخش های حمل و نقل 
زیباسازی،  عمران،  خدمات شهری،  ترافیک،  و 
رفاهی و گردشگری و غیره است.امینی زاده با 
اشاره به اینکه مجموع این پروژه ها بالغ بر دو 
هزار میلیارد ریال اعتبار را به خود اختصاص داده 
است، تصریح کرد: تمامی اقدامات شهرداری به 
به شهروندان فهیم  بهتر  ارایه خدمات  منظور 
صورت  شهر  آبادانی  و  توسعه  و  بندرعباس 
پروژه های  از  تعدادی  کرد:  بیان  می گیرد.وی 
شاخص شهرداری بندرعباس مانند بازگشایی 
زیر  معابر،  پیاده روسازی   جدید،  خیابان های 
سایزی و آسفالت محالت و معابر اصلی و فرعی، 
زمین های ورزشی و توسعه، تجهیز و تکمیل 
زمین های قبلی و غیره در ایام اهلل دهه فجر به 
اظهار  بندرعباس  می رسد.شهردار  بهره برداری 
کرد: بخشی از پروژه های شهرداری بندرعباس 

مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  ایمنی،  حوزه  در 
بحران است که از جمله آن می توان به خرید 
باالبر 44 متری آتش نشانی، اضافه شدن یک 
ایستگاه آتش نشانی، تجهیز و بهسازی تعدادی 
از خودروهای باالبر و چند اقدام دیگر نیز جزو 
پروژه های شهرداری بندرعباس می باشد که به 
سرانجام رسیده است.این مقام مسئول همچنین 
به ساخت اتاقک های بحران در محالت اشاره 
مسئله  اهمیت  بر  بنا  پروژه  این  افزود:  و  کرد 
مدیریت بحران و در راستای کاهش خسارات 
انجام شده و بر این اساس در سه نقطه از شهر 
اتاقک های بحران با کلیه تجهیزات مورد نیاز و 
با اعتباری حدود یک میلیارد و 200 میلیون 
ریال آماده بهره برداری شده است.امینی زاده در 
بخش دیگری از سخنانش نیز گفت: تعدادی از 
تقاطع های غیرهم سطح در بندرعباس در حال 
ساخت است که علیرغم تالش برای آماده سازی 
آنها، در حالی که سه مورد آن مراحل پایانی 
متعدد  دالیل  به  می گذرانند،  سر  پشت  را 
برون سازمانی در این ایام مورد بهره برداری قرار 

از  قبل  تا  که  تالش هستیم  در  اما  نمی گیرد 
پایان سال شهروندان از این خدمات نیز بهره مند 
شوند.وی همچنین عنوان کرد: بهره برداری از 
باغ  گلها، پارک بانوان)منطقه یک(، بازارچه های 
محله ای، فرهنگسرای محله ای)22 بهمن(، پالتو 
و  عمرانی  پروژه های  از  دیگر  تعدادی  و  شهر 

خدماتی در ایام دهه فجر به بهره برداری  رسید.
گفتنی است همزمان با دهه مبارک فجر  از 154 
پروژه عمران شهری با حضور نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی، استاندار، اعضای شورای 
شهرداری  مدیران  و  شهردار  شهر،  اسالمی 

بندرعباس بهره برداری شد.
شهردار منطقه یک بندرعباس خبر داد:
40 پروژه عمرانی در دهه مبارک فجر 

بهره برداری شد 
بهره برداری  از  بندرعباس  منطقه یک  شهردار 
40 پروژه عمرانی در بخش های مختلف خبر 
ضمن  فجر  دهه  گرامیداشت  با  ارجمند  داد. 
ایام،  این  در  افتتاح  قابل  پروژه های  به  اشاره 
اظهار کرد: در ایام دهه مبارک فجر 40 پروژه 

عمرانی در بخش های مختلف توسط این منطقه 
از شهرداری بندرعباس به بهره برداری رسیده 
بخش هایی  در  پروژه ها  این  افزود:  است.وی 
بازگشایی  محالت،  سبز  فضای  توسعه  مانند 
معابر جدید، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و 
تکمیل  پیاده روسازی،  هندسی،  اصالح  فرعی، 
ساخت،تکمیل  محله ای،  پارک های  تجهیز  و 
و تجهیز زمین های ورزشی، کانال کشی و رفع 
نقاط آبگیر و غیره با حضور مسئوالن استانی و 
بهره برداری رسیده است. به  داخلی شهرداری 

شهردار منطقه یک بندرعباس ادامه داد: پارک 
بانوان اصالت، اتاقک بحران، ساختمان ناحیه یک 
منطقه جزو پروژه های شاخص به بهره برداری 
بهره برداری  به  اشاره  با  است.ارجمند  رسیده 
از ساختمان شهرداری ناحیه یک این منطقه 
با  و  ناحیه محوري  منظور  به  کرد:  خاطرنشان 
هدف ارائه بهتر خدمات به شهروندان، براي هر 
سه ناحیه شهري در منطقه یک ساختمان سازي 
اینکه  به  اشاره  با  است.وی  شده  ریزي  برنامه 
احداث پروژه ساختمان ناحیه یک منطقه یک 
بالغ بر 11 میلیارد ریال اعتبار را به خود اختصاص 
داده است، اضافه کرد: فضاي سبز و آبنما نیز از 
دیگر بخش های جانبی و عمومی این ساختمان 
است.شهردار منطقه یک بندرعباس همچنین به 
افتتاح پارک بانوان اصالت اشاره و تصریح کرد: 
این پارک با اعتباري بالغ بر 18 میلیارد ریال و 
با مساحتي بیش از 30 هزار متر مربع افتتاح 
شده است.ارجمند با اشاره به لزوم ایجاد کانون 
امن براي فعالیت و فراغت بانوان افزود: این پارک 
امکانات مناسبي مانند کتابخانه، مسیر  داراي 
دوچرخه سواري، مسیر پیاده روي، زمین ورزشي 
چمن مصنوعي، زمین ورزشي ساحلي، زمین 
والیبال، لوازم ورزشي ثابت، کافي شاپ و فضاي 

ویژه بازي کودکان است.

استاندار هرمزگان در آيين بهره برداری از پروژه های شهری بندرعباس :

چهره شهر در حال تغيير است
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