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ارومیه-یزدان پناه
نماین��ده وزیر نیرو با حض��ور در مناطق زلزله زده 
شهرس��تان خوی، از نزدیک در جریان خدمات رسانی 
و تامین آب ش��رب م��ورد نیاز مردم ای��ن مناطق قرار 

گرفت.
مجید آقازاده معاون مهندسی و توسعه آب شرکت 
 مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور و نماین��ده وزیر نیرو 
با حضور در مناطق زلزله زده شهرستان خوی با حضور 
در کم��پ های اس��کان زلزل��ه زدگان، ضمن بررس��ی 
وضعیت موجود و تاسیس��ات آبرسانی بر تداوم خدمات 

رسانی و تامین آب شرب در این مناطق تاکید کرد.
وی همچنی��ن ب��ا ش��رکت در جلس��ه تخصص��ی 
ش��رکت آب و فاض��الب آذربایج��ان غرب��ی در جریان 
 وضعی��ت موج��ود و اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه ق��رار 

گرفت.
 لطی��ف خ��وش س��یرت مدیرعامل ش��رکت آب 
 و فاض��الب آذربایج��ان غربینی��ز  ب��ا بای��ن اینکه در

 بررس��ی های اولیه از تاسیس��ات آبرس��انی ش��هری و 
روس��تایی شهرستان خوی خوش��بختانه تا کنون هیچ 
خسارتی جدی به تاسیس��ات وارده نشده است، افزود: 
از اولین س��اعات وقوع زلزله در شهرستان خوی کمیته 
بحران ش��رکت آب و فاضالب و گروه های برآورد اولیه 

خسارت به تاسیسات آبرسانی تشکیل شد.
 وی ب��ا اش��اره به اع��زام تیم های واکنش س��ریع 
ب��ه منطقه زلزل��ه زده تصریح کرد: در پ��ی وقوع زلزله 
و اع��الم نیاز ش��رکت آب و فاضالب خ��وی، تیم های 
 واکنش س��ریع از امورهای ارومیه، س��لماس و چایپاره 

به شهرستان خوی اعزام شدند.
وی با بیان اینکه در زمان بحران باید وضعیت مردم 
را درک ک��رده و با تمام توان در خدمت آنها بود، اظهار 
داش��ت : خوش��بختانه ش��اهد هیچگونه قطعی آب در 

آبرسانی به مناطق زلزله زده نیستیم 
 تاکید مدیر عامل ش�رکت آب و فاضالب 
آذربایج�ان غربی در جهت رفع مش�کالت مردم 

زلزله زده
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
غربی با حضور در کمپ های اسکان موقت زلزله زدگان 

شهرستان خوی با آنها دیدار و گفتگو کرد.
لطیف خوش س��یرت رییس هی��ات مدیره و مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی در سومین 
روز از وق��وع زلزل��ه در شهرس��تان خوی ب��ا حضور در 
کمپ های اس��کان موقت این شهرستان ضمن بررسی 
روند خدمات رسانی ش��رکت در این کمپ ها با مردم از 
نزدیک دیدار و از عزم مس��ئولین برای رفع مش��کالت 

موجود خبر داد .
س��پس خوش س��یرت با اش��اره به جلس��ه ستاد 
پیش��گیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات و پاسخ به 
بحران استان آذربایجان غربی در شهرستان خوی که با 
حضور وزیر کشور و استاندار آذربایجان غربی و مدیران 
دس��تگاه های برگزار ش��ده بود گفت: در جهت وظیفه 
ذاتی ما که همان س��قایی آب به مردم بود و همچنین 
با قولی که به وزیر محترم نیرو و اس��تاندار محترم داده 
 ش��ده اس��ت با تمام توان در جهت رفع مش��کالت آب 

و فاضالب تمام تالش خود را می کنیم.
وی تصری��ح کرد: مش��کل خاص��ی در زمینه ارائه 
 خدم��ات این ش��رکت وجود ن��دارد و با بررس��ی های 
ص��ورت گرفته ت��ا بدین لحظه هیچ یک از تاسیس��ات 
آبرسانی ش��رکت آس��یب جدی ندیده و در مدار بهره 

برداری قرار دارند.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان ب��ا 
اع��الم ای��ن خبر ک��ه اکیپ ه��ای تیم واکنش س��ریع 
ش��رکت از ش��هرهای همجوار مثل ارومیه، س��لماس 
و چایپ��اره در اخوی حضور دارند اف��زود:از مردم عزیز 
درخواس��ت میکنم هرگونه مش��کالت خود را با سامانه 
 ارتباط��ات مردم��ی ش��رکت و ش��ماره 122 در میان

 بگذارند.

بندرعباس- شهین صادقی
 مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب هرم��زگان از

 به��ره برداری 15 پروژه آبرس��انی همزمان با دهه فجر 
انقالب اسالمی خبر داد.

 عبدالحمی��د حم��زه پور ب��ا تبریک فرا رس��یدن
 44 امین س��الگرد پی��روزی انقالب اس��المی  با بیان 
اینکه شرایط فعلی کشور با پیش از انقالب قابل قیاس 
نیست، افزود:درصد برخورداری مناطق روستایی از آب 
 پایدار 89 درصد اس��ت که این توسعه و رشد از برکت

 انقالب اسالمی است و باید به آن ببالیم.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه دولت س��یزدهم ک��ه نمونه 
مث��ال زدنی یک دولت انقالبی اس��ت، گام های مثبتی 
در راستای تحقق ش��عار خود و رسیدگی به محرومان 
برداش��ته است، افزود: این دولت در حوزه آبرسانی نگاه 
مثبتی دارد و تکمیل 15 پروژه نیز با حمایت های ویژه 

اس��تاندار هرمزگان محقق شده اس��ت که مردم استان 
 هرم��زگان در س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی از آن 

بهره مند می شوند.
وی اعتبار هزینه شده برای پروژه های قابل افتتاح 
ده��ه فج��ر را 2 هزار و 336 میلیارد ری��ال عنوان کرد 
و اف��زود:از مجموع پروژه های تکمیل ش��ده 14 پروژه 

 در بخش آبرس��انی و یک پ��روژه در بخش فاضالب به 
بهره برداری می رسد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
همزم��ان ب��ا دهه فج��ر انقالب اس��المی 5 پ��روژه در 
شهرستان بندرعباس، 2 پروژه در شهرستان بندرلنگه، 
2 پ��روژه در بندرخمیر و در شهرس��تان ه��ای رودان، 
بشاگرد، سیریک، بستک، میناب و حاجی آباد هر کدام 

یک پروژه به بهره برداری می رسد.
 حم��زه پ��ور تصریح کرد: ب��ا بهره ب��رداری از این 
 پ��روژه ها وضعی��ت آب مورد نی��از جمعیت��ی بالغ بر

 12 هزار و 500 نفر در هرمزگان بهبود می یابد.
وی همچنی��ن اب��راز امیدواری کرد: به��ره برداری 
از پ��روژه های آبرس��انی در دهه فجر بتواند بخش��ی از 
خواس��ته های مردم وفادار به انقالب اس��المی را جامه 

عمل بپوشاند.

همزمان با وقوع زلزله در خوی انجام شد؛

 حضور و بازدید نماینده وزیر نیرواز مناطق
 زلزله زده شهرستان خوی

به مناسبت دهه فجر؛

2 پروژه گردشگری 
در هرمزگان افتتاح 
می شود

 بندرعباس- شهین صادقی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی هرمزگان گفت: به مناس��بت دهه مبارک فجر، 2 پروژه گردشگری در 
استان افتتاح و به بهره برداری می رسند. محمد محسنی گفت: دو پروژه گردشگری بخش خصوصی بااعتباری بالغ بر 3200 میلیارد 

ریال شامل: هتل 4 ستاره و مجتمع گردشگری در شهرستان بندرعباس است.
 وی افزود: با بهره برداری از این پروژه ها برای 55 اشتغال ایجاد می شود.

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان ادامه داد: همچنین مراسم کلنگ زنی یک مجتمع گردشگری 
در شهرستان گاوبندی )پارسیان( در دهه فجر انجام می شود.

میز خبر

سرپرست اداره کل شیالت هرمزگان:

افتتاح و کلنگ زنی 14پروژه شیالتی در هرمزگان
بندرعباس-شهین صادقی

سرپرس��ت اداره کل ش��یالت هرمزگان از افتتاح 12پروژه ش��یالتی با 
اعتب��اری بال��غ بر دو ه��زار و 827 میلیارد ریال و اش��تغال زایی 141 نفر و 
 کلنگ زنی 2 پروژه ش��یالتی با اعتباری بالغ بر س��ه ه��زار میلیارد ریال در

 ایام اهلل دهه مبارک فجر امسال خبر داد.
ساس��ان صادقی با اش��اره به اینکه پرورش ماهی گامی استوار در مسیر 
توس��عه به ویژه توسعه اقتصاد دریا محور اس��ت گفت:در همین ایام فاز اول 
پروژه پنج هزار تنی پرورش ماهی در قفس ش��رکت اندیشه شیالت درقشم 

افتتاح خواهد شد و برای بیش از 15 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می کند.
وی با اش��اره ب��ه افتتاح مزرعه پرورش میگو با اعتباری بالغ بر س��یصد 
و هفت��اد میلیارد ری��ال در شهرس��تان بندرلنگه با س��رمایه گذاری بخش 
 خصوصی گفت:این مزرعه پرورش میگو با مساحت 60هکتار و تولید بالغ بر

  180 تن میگو برای بیش از 21 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می کند. سرپرست 
 اداره کل شیالت هرمزگان تصریح کرد در شهرستان جاسک نیز مجتمع هزار و

 500 تنی س��ردخانه عمل آور ی و بس��ته بندی ماهی و میگو با س��رمایه 
گ��ذاری بالغ بر 450 میلیارد ریال و اش��تغال زای��ی 60 نفر و همچنین فاز 
اول بندر صیادی کوه مبارک با س��رمایه گذاری بالغ بر 900 میلیارد ریال و 

اشتغال زایی 35 نفر به بهره برداری می رسد.
سرپرس��ت اداره کل ش��یالت هرمزگان افتتاح مرک��ز تکثیر میگو واقع 
در شهرس��تان بندرلنگ��ه با 10 نفر اش��تغال زایی و ب��ا 250 میلیارد ریال 
اعتبارهزینه ش��ده ،افتتاح پروژه بازسازی تاسیسات شیالتی )احداث سایبان 
قای��ق های صیادی ( درشهرس��تان بندرعباس با 20 میلی��ارد اعتبار هزینه 
 ش��ده ، افتتاح پروژه بهس��ازی اس��کله صیادی دوالب در شهرستان قشم با
  12 میلیارد ریال اعتبار هزینه ش��ده ، افتتاح مراکز بهس��ازی ذخایر آبزیان

 ) فاز دوم-زیس��تگاه های مصنوعی ( در شهرس��تان بندرلنگه با 50 میلیارد 
ری��ال اعتبار هزینه ش��ده و افتتاح پای��گاه یگان حفاظت مناب��ع آبزیان در 
 شهرستان کیش و بندرعباس با اعتبار 55 میلیارد ریال هزینه شده را مشروح

 پروژه های افتتاحی شیالت هرمزگان در دهه فجر سال 1401 خواند.
صادقی همچنین از کلنگ زنی مرکز بازسازی و حفاظت ازذخائر ژنتیکی 
آبزیان در شهرس��تان قش��م با اعتبار هزار و 500 میلیارد ریال و کلنگ زنی 
مرکز بازس��ازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی با اعتبار هزارو500 میلیارد ریال 

درسطح شهرستان بندرعباس خبر داد.

آغاز جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دستگاه های 
تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی

اراک-خبرنگار آفرینش
 همزم��ان ب��ا دهه مب��ارک فجر جش��نواره فرهنگ��ی ورزش��ی کارکنان 
 دس��تگاه های تابع��ه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در اس��تان مرکزی در 
 رش��ته ه��ای فوتس��ال ، والیب��ال ، تنیس روی میز ، ش��طرنج ، ش��نا و دارت

 آغاز شد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان مرکزی، 
جش��نواره فرهنگی ورزشی کارکنان دس��تگاه های تابعه وزارت تعاون ،کار 
و رف��اه اجتماعی در اس��تان مرکزی یادواره پهلوان ش��هید ابراهیم هادی با 
حضور نمایندگان دستگاه های تابعه آغاز شد.الزم به ذکر است این جشنواره 
فرهنگی ورزشی با شعار )ورزش،نشاط، تعالی( و در بخش آقایان رشته های 
فوتس��ال، والیبال، تنیس روی میز ، ش��طرنج، شنا ، دارت و در بخش بانوان 

رشته های تنیس روی میز، شطرنج، شنا، دارت برگزار می شود.

داور خوزستانی، داور برتر رقابت های لیگ برتر 
تکواندو کشور شد

اهواز-محمدی
 اس��ماعیل اس��فندیاری داور خوزس��تانی به عن��وان داوران لیگ برتر 
تکواندو )جام خلیج فارس( انتخاب ش��د.با اعالم کمیته فنی و کمیته داوران 
 فدراس��یون تکواندو جمهوری اس��المی ایران، اس��ماعیل اس��فندیاری داور

  بی��ن المللی تکواندو خوزس��تان در اختتامیه رقابت های لیگ برتر کش��ور 
) جام خلیج فارس ( به عنوان داوران برتر این دوره از مسابقات معرفی شد.

گفتنی است اسماعیل اسفندیاری در کارنامه قضاوت های خود، عناوین 
بهترین داور اروپا، آفریقا و آسیا را دارد.

موفقیت دیگر برای شرکت ایران خودرو خراسان ؛

 کسب تندیس سیمین جایزه ملی 
مسئولیت پذیری اجتماعی

مشهد-صفدري
ش��رکت ای��ران خودرو خراس��ان 
در آیی��ن پایانی هفتمی��ن جایزه ملی 
مس��ئولیت پذیری اجتماعی مدیریت، 
موفق به کس��ب تندیس س��یمین این 

رقابت ها شد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
ای��ران خودرو خراس��ان، آیی��ن پایانی 
هفتمین جایزه ملی مسئولیت پذیری 
اجتماع��ی مدیری��ت، توس��ط انجمن 
مدیریت ایران برگزار ش��د و ش��رکت 
ایران خودرو خراسان در دومین حضور 

خود موفق به کسب تندیس سیمین این رقابت ها شد.
مدیرعام��ل ایران خودرو خراس��ان در ای��ن باره گفت: این ش��رکت به 
عن��وان ش��رکتی بزرگ و تاثیر گذار در اس��تان، پروژه ه��ای متعددی برای 
 اجرای درست مس��ئولیت های اجتماعی در حوزه های آب، محیط زیست و 

منابع طبیعی را انجام داده است.
بیژن زاهدی فرد از هدف گذاری کس��ب تندیس زرین برای سال آینده 
خبر داد و گفت:ایران خودرو خراس��ان در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی و 
محیط زیس��ت اقدامات متعددی انجام داده اس��ت و ای��ن روند را با جدیت 
زیادی دنبال می کند، به گونه ای که در سال گذشته تندیس برنزی را کسب 
کردیم امس��ال به سطح سیمین ارتقا یافته ایم و برای سال آینده نیز کسب 

تندیس زرین را هدف گذاری کرده ایم. 
وی با اشاره به بهینه سازی مصرف انرژی، اظهار کرد: در حوزه انرژی و 
مصرف منابع برقی و آبی در شرایط سخت توانستیم مصرف انرژی را مدیریت 
 کنی��م و با هم��کاری تمامی کارکن��ان و خانواده ها، مع��ادل میزان مصرف 

پنج هزار خانوار صرفه جویی محقق شده است. 
مدیرعامل ایران خودرو خراس��ان افزود: این ش��رکت در فضایی بالغ بر 
760 هکتار بیش از پنج هزار نفر نیروی انس��انی را در خود جای داده اس��ت 
که 800 نفر از آنان امس��ال جذب و مش��غول کار شده اند که این امر نیز در 

راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت ارزیابی می شود. 
گفتنی است؛ این شرکت سال گذشته در اولین تجربه حضور خود موفق 

به کسب تندیس برنزی این رقابت شد.

تریبون         

شهردار اراک:

تدوین بودجه سال 14۰۲ شهرداری اراک بر اساس 
برش یک ساله از برنامه راهبردی عملیاتی پنج ساله

اراک-خبرنگار آفرینش
بودجه سال 1402 شهرداری اراک بر اساس دستورالعمل ابالغی تدوین، 
اجرا و تفریغ بودجه شهرداری ها مورخ 1397/10/17 توسط وزارت کشور و 
بخشنامه بودجه سال 1402 شهرداری ها ابالغی از سوی سازمان شهرداری ها 
مورخ 1401/08/28 و برش یک ساله از برنامه راهبردی عملیاتی پنج ساله 
ش��هرداری اراک و همچنین سیاست ها و راهبردهای ابالغی شورای اسالمی 
ش��هر و با روش بودجه ریزی با طبقه بندی اقتصادی، تهیه و تدوین ش��ده 

است.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری، دکتر کریمی 
شهردار اراک گفت:بودجه پیشنهادی سال1402  شهرداری پس ازجمع بندی 
 و بررس��ی پیشنهادات معاونت ها و س��ازمان ها در جلسات متعدد در نهایت 

با مبلغ 3هزار میلیارد تومان تدوین گردیده است. 
ش��هردار اراک، تکمیل پروژه آفتاب، زیرسازی و آسفالت معابر شهری و 
خری��د قیر، اجرای طرح 800 هکتاری دره گ��ردو به منظور ایجاد تفرجگاه، 
جمع آوری، بازیافت و دفع پس��ماند شهری، احداث پارکینگ های طبقاتی 
و مکانیزه، طراحی، احداث و تکمیل تقاطع های غیرهمس��طح جاده فراهان، 
جاده فرودگاه، رینگ ش��هری آرامس��تان و میدان امام خمینی)ره(و میدان 
امام حس��ین)ع(، احداث پارکهای موضوعی مفهومی در سطح شهر، خرید، 
تعمیر و نگهداری ماشین آالت عمرانی و آتش نشانی و خدماتی و تجهیزات 
مربوطه، حفظ و نگهداری فضای س��بز، س��یما و منظر،  تملک امالک واقع 
در محدوده طرح های ش��هرداری از جمله پروژه های عمرانی س��ال 1402 

شهرداری اراک با بیشترین میزان اعتبار هستند. 
وی در ادام��ه بیان داش��ت:مطالعات فضاهای ش��هری، معابر و ...، طرح 
جامع مطالعاتی شناس��ایی و ساماندهی و انتقال مشاغل آالینده شهر اراک، 
پروژه اس��تقرار سیستم ایمنی، بهداش��ت و محیط زیست، پروژه  مطالعاتی 
محیط زیس��تی در حوزه خدمات شهری)بررسی بس��ته های تشویقی برای 
توسعه انرژی های پاک(، تهیه طرح مطالعات ترافیکی محدوده مرکزی شهر، 
تهیه طرح مطالعاتی مناس��ب سازی معابر ش��هری برای معلولین وجانبازان 
در مح��دوده مرکزی ش��هر از می��دان ولیعصر تا میرزای ش��یرازی و میدان 
 شریعتی تا خیابان ادبجو ، طرح ارزیابی و بازنگری مقاوم سازه ایستگاه های 
آتش نش��انی براساس اس��تاندارد 2800 از جمله پروزه های عمرانی جدید 

شهرداری اراک در سال 1402 هستند.
دکت��ر کریم��ی، مطالعه، امکان س��نجی و مکان یاب��ی و طراحی پایانه 
مسافربری غدیر و مطالعه و طراحی بازسازی پایانه فراهان، احداث ساختمان 
ایستگاه آتش نشانی خیابان طالقانی، ایجاد مرکز مطالعات ایمنی ، بهداشت 
و محیط زیست شهرداری اراک، اورهال و نوسازی کارواش مکانیزه توقف گاه 
اتوبوسرانی، احداث فرهنگسرا در مناطق شهری )چندمنظوره(، احداث پایانه 
درون ش��هری، احداث پل روگذر انتهای خیابان کشتارگاه )شهداء(، احداث 
اس��تخر پارک بانوان، روش��نایی معابر آرامس��تان ها و ممیزی امالک سطح 
شهر)پایلوت منطقه 2( را دیگر پروژه های عمرانی جدید شهرداری در سال 

1402 هستند.
  

 افتتاح نمایشگاه بانوان کارآفرینان
 فجر آفرین اندیشه 

شهریار-اندیشه
ب��ه گ��زارش اداره رواب��ط عمومی 
و ام��ور بین الملل ش��ورای اس��المی و 
شهرداری اندیشه،طی مراسمی با حضور 
ملکی مع��اون برنامه ری��زی فرمانداری 
ویژه شهرس��تان شهریار ،بهروز کاویانی 
ش��هردار، الهام افراش��ته رئیس شورای 
اس��المی و دیگر اعضای شورا ، خانواده 
معظم ش��هدا و بانوان فع��ال اجتماعی 
نمایشگاه بانوان کارآفرینان فجر آفرین 

اندیشه  افتتاح گردید.
 ملکی معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان شهریار در حاشیه 
 مراس��م ضمن ابراز خرس��ندی از ایج��اد چنین نمایش��گاهی گفت: یکی از 
راه های بسیار مهم در حمایت از کارآفرینان برپایی نمایشگاه های مناسبتی 
و فصلی اس��ت که تولیدکنندگان می توانند با کمترین واسطه نسبت به ارائه 
محص��والت خود اقدام نمایند و ش��هرداری اندیش��ه در حوزه بانوان بس��یار 

کاربردی و راهبردی اقدام نموده است.
الهام افراش��ته رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر اندیش��ه در ای��ن رابطه 
گفت:خوشحالم که توانس��تیم گامی کوچک برای بانوان با استعداد و خالق 
شهر اندیشه که در بحث کارآفرینی فعالیت دارند بپیمائیم که قطعاً این گام 

می تواند آغازگر قدم های مثبتی در این راستا باشد.
وی در ادام��ه اف��زود:در این نمایش��گاه محصوالت بهداش��تی ،غذایی، 
خشکبار ،صنایع دس��تی، زیورآالت،البسه و صنایع چوب به نمایش گذاشته 
ش��ده که ارزیابی بصری که از آن داش��تیم ش��اهد افزایش کیفیت و کمیت 
محصوالت نسبت به سال های گذشته می باشیم و این باعث امیدواری است 

که بانوان بیش از پیش توانسته اند در حرفه خود فعالیت کنند.
 به��روز کاویانی ش��هردار اندیش��ه نی��ز در ادامه ضمن تبری��ک ایام اهلل 
دهه فجر و س��الگرد پیروزی شکوهمند انقالب اس��المی اظهار داشت:امروز 
توجه به کارآفرینی راهکار بس��یار موثری برای مبارزه با فشارهای اقتصادی 
 و تحریم هاس��ت موضوعی که اگر با ریزبینی و هوش��یاری به آن نگاه کنیم 
پی خواهیم برد که تا چه اندازه نقش موثری در پیش��رفت و اعتالی کش��ور 
دارد ل��ذا با اجرای نمایش��گاه ها ت��الش ما در جهت حمای��ت و همیاری با 
کارآفرینان به ویژه بانوان س��وق پیدا کرده است و بنا داریم در ادامه کار نیز 

بتوانیم نمایشگاه های بهتری را برگزار نماییم.
ش��هردار اندیش��ه در ادامه به دیگر برنامه های دهه فجر اش��اره نمود و 
گفت:رقابت های روز اول از هفته دوم المپیاد ورزش��ی ش��ورای اس��المی و 
ش��هرداری شهر اندیشه در رشته کیک بوکسینگ و در رده سنی نونهاالن و 

نوجوانان با حضور تیم های قدرتمند و نتایج نزدیک به پایان رسید.
وی تصریح کرد : در هفته دوم که ورزشکاران با استعداد این شهر حضور 
 داش��تند رقابت هایی بس��یار سنگین و پر شور آغاز ش��د تا در نهایت تکلیف

 64 مدال رنگارنگ و حکم قهرمانی به ورزشکاران برتر مشخص گردد.
کاویانی افزود : در پایان این مس��ابقات با حضور اعضای شورای اسالمی 
ش��هر اندیشه به نفرات اول تا س��وم در اوزان مختلف مدال های طال، نقره و 
برن��ز به همراه حکم قهرمانی اعطا گردید تا ای��ن المپیاد آغازگر رقابت های 

هرساله این ورزشکاران باشد.
 چهارمی�ن دوره کارگاه دان�ش افزایی کوهنوردی در ش�هر 

اندیشه برگزار گردید
 ش��هردار اندیش��ه گفت:ب��ه دنب��ال برگ��زاری س��ه دوره از کارگاه های 
دانش افزایی کوهنوردی در ش��هر اندیشه چهارمین  دوره از این کارگاه ها با 

موضوع کوهنوردی در زمستان و خطرات کوه تشکیل گردید.
وی افزود:همانط��ور ک��ه پیش از این نیز بیان ش��ده ، برای اولین بار در 
س��طح شهرستان شهریار توانس��تیم با همکاری باشگاه کوهنوردی طبیعت 
اندیشه یکی از تخصصی ترین کالس ها یا کارگاه های کوهنوردی را در شهر 
اندیش��ه برگزار نماییم که سهم بسزایی در افزایش علم و آگاهی عالقمندان 

دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:

15 پروژه آبرسانی هرمزگان در دهه فجر 
افتتاح می شود

بوشهر -روزنامه آفرینش
 اح��داث پاالیش��گاه ب��زرگ برزوی��ه ب��ا اعتب��ار
  25 میلیون یورو و پاالیشگاه بزرگ فاتح کیمیا با اعتبار

 120 میلیون دالر در دهه مبارک فجر در شهرس��تان 
دیر در جنوب استان بوشهر اجرا خواهد شد.

 فرماندار شهرس��تان دیر ب��ا بیان این مطلب اعالم 
داش��ت:این دو  از پروژه های ش��اخص در دهه مبارک 
فجر است که اش��تغال زایی حداقل دو هزار نفر فراهم 
می کند.  یونس باربرز  در گفت وگو با روزنامه آفرینش 
افزود:در دهه فجر امسال 81 پروژه با اعتبار هفت هزار 
میلی��ارد تومان افتت��اح و کلنگ زنی خواهد ش��د که 
 عملیات اجرایی پتروش��یمی برزویه با س��رمایه گذاری

 25 میلی��ون یورو و فاتح کیمیا ب��ا 120 میلیون دالر 
از  پروژه های ش��اخص در دهه مبارک فجر اس��ت که 

اشتغال زایی حداقل دو هزار نفر فراهم می کند.

فرمان��دار دی��ر کلنگ زنی کارخانه آهک جاش��ک 
ب��ا اعتب��ار 210 میلیارد توم��ان، افتت��اح کارخانه رب 
ش��هرک صنعت��ی تنگ خوش ب��ا اعتب��ار 10 میلیارد 
 توم��ان، س��اختمان دیالیز بیمارس��تان دیر ب��ا اعتبار

 6 میلیارد تومان، 11 واحد س��ازمانی گمرک با اعتبار 

10 میلی��ارد توم��ان، پروژه پرورش ماه��ی در قفس با 
اعتب��ار 10 میلیارد تومان، افتتاح 68 واحدی مس��کن 
ب��ا اعتب��ار 27 میلیارد تومان و چندین پ��روژه دیگر را 
یک��ی دیگر از برنامه ه��ای اجرایی در دهه مبارک فجر 

شهرستان دیر عنوان کرد.
وی امس��ال در ایام دهه فجر ه��م برنامه های این 
دهه داریم و هم سفر ریاست محترم جمهوری و برنامه 
تسهیالت س��فر نوروزی که برنامه ریزی خوبی در این 

سه محور انجام گرفته است.
بارب��رز راه و ج��اده را اصل��ی تری��ن زیرس��اخت 
ای��ن شهرس��تان دانس��ت و گفت:واگ��ذاری اراض��ی 
مس��تعد س��احل برای پرورش آبزی و ضرورت احداث 
 ایس��تگاه ش��ماره دو 132 کیلو ولت برق شهرستان از 
درخواس��ت ها و مطالبات مردم از سفر ریاست محترم 

جمهوری است.

تبریز-توفیقي
ش��هردار تبری��ز گفت: ت��ا پایان بهمن م��اه جاری 
 بخش��ی از تاکس��ی های نوس��ازی ش��ده ب��ه ن��اوگان 
حمل و نقل عمومی اضافه می شود و امیدواریم تا سال 

بعد این تعداد افزایش یابد.
یعقوب هوش��یار اظه��ار کرد: تا کن��ون یک هزارو 
200 نفر جهت دریافت تسهیالت نوسازی تاکسی های 
 فرس��وده ثب��ت ن��ام کرده ان��د ک��ه در ای��ن خصوص 

تامین منابع خواهد شد.
وی افزود:با همراهی شورای اسالمی شهر در رابطه 
با حمایت از نوسازی تاکسی های شهری، تاکنون منابع 

موجود برای 400 تاکسی فرسوده تامین شده است.
هوش��یار از رتبه نخست تبریز در خصوص نوسازی 

ناوگان تاکس��یرانی در بین دیگر ش��هرهای کشور خبر 
داد و گفت:یک��ی از اقش��ار زحمتکش جامعه که بخش 
عمده ای از حمل و نقل درون ش��هری را بر عهده دارند، 

تاکسیرانان هستند.
 ش��هردار تبریز خاطرنش��ان کرد:تع��داد 10 هزار 
و 800 دستگاه تاکسی در سطح شهر فعالیت دارند که 
طی الیحه ای خواس��تار تامین هزینه های ارائه خدمات 

رایگان معاینه فنی تاکسی ها هستیم.
 به گفته هوشیار، این الیحه با سقف 900 میلیون تومان 
ضمن حمایت از تاکسیرانان می تواند در راستای کاهش 

آلودگی هوا نیز موثر واقع شود.

 احداث 2 پاالیشگاه بزرگ پتروشیمی
 دربندر دّیر بوشهر

معاینه فنی تاکسی های تبریز رایگان شد؛

نخستین تاکسی های نوسازی شده به زودی وارد 
ناوگان حمل ونقل عمومی می شوند


