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اخبار
قراردادخدمات مهندسی و خرید

احداثتصفیهنفتكوره پاالیشگاه
اصفهان امضاشد

اصفهان – راعی :قراردادخدمات مهندسی
و خرید احداث تصفیه نفت كوره پاالیشگاه
اصفهان به ارزش حدود  600میلیون یورو،
بین این پاالیشگاه و شرکت ایرانی نارگان امضا
شد.علیرضا صادقآبادی ،معاون وزیر نفت
در امور پاالیش و پخش ،در آیین امضای
قراردادخدمات مهندسی و خرید احداث تصفیه
نفت كوره پاالیشگاه اصفهان ،با ابراز خرسندی
از اینکه در سال رونق تولیدبا بهرهگیری از
توانمندیهای داخلی ،این قراردادبین دو شرکت
ایرانی امضا شد ،گفت :در راستای اجرای
الزامات زیست محیطی ،این پروژه یکی از
اولویتهای برنامهریزیشدهشرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی است که امیدواریم
قرارداد پاالیشگاه اصفهان شروعی برای اجرای
این پروژه در دیگر پاالیشگاههای کشور شود.
وی با اشاره به اینکه پروژه کاهش نفت کوره
در پاالیشگاه آبادان در فازهای دوم و چهارم
آن در حال اجرا است ،افزود :امیدواریم
پاالیشگاههای تهران ،تبریز و بندرعباس
که حجم قابل توجهی نفت کوره تولید
میکنند ،بتوانند چنین پروژهای را دنبال کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران تاکید کرد :امیدواریم
احداث واحدهای پایین دستی این پروژه نیز،
امسال در پاالیشگاه اصفهان آغاز شود .در ادامه
مرتضی ابراهیمی ،مدیرعامل شرکت پاالیش
نفت اصفهان با اشاره به اینكه پاالیشگاه
با رویكرد ویژه به مسائل زیست محیطی
خود را به تولید بنزین ،گازوئیل و نفت كوره
با استاندارد یورو چهار ملزم کرده ،گفت:
خوشبختانه از سال  94همزمان با راه اندازی
واحد بنزین سازی ،تولید بنزین به سطح كیفی
یورو  4رسیده .با احداث واحد تصفیه گازوئیل
نیز كه تا پایان سال جاری اجرایی می شود،
كیفیت تمام گازوئیل تولیدی این شركت یورو
 4میشود .برای احداث واحد تصفیه نفت
کوره نیز ،پیشتر قراردادی با یک شرکت خارجی
امضا شده بود که با آغاز تحریمها علیه کشور،
این شرکت خارجی کنار رفت و پس از آن طی
مناقصهای شرکت ایرانی «نارگان» برنده شد.
وی ارزش پروژه را حدود  600میلیون یورو
عنوان و اظهار کرد :همه تالش ما این است
که با استفاده از توانمندی شرکت های ایرانی
و با به كارگیری منابع داخلی این پروژه را به
ثمر برسانیم.فریدون کیهانی ،مدیرعامل شرکت
نارگان به عنوان پیمانكار این پروژه نیز با ابراز
خرسندی از اینکه به تواناییهایی شرکتهای
داخلی توجه شده است ،مدت اجرای این
قرارداد را  36ماه اعالم کرد و گفت :امیدواریم با
توجه به شرایط دشوار تحریم بتوانیم در اجرای
این پروژه موفق شویم.

مدیر دفتر حقوق و رسیدگی به
شکایات منصوب شد

با حکم مدیر عامل ،جلیل وکیلیان به عنوان
مدیر دفتر حقوق و رسیدگی به شکایات شرکت
برق منطقه ای خوزستان انتخاب شد.بر اساس
این حکم جلیل وکیلیان به عنوان مدیر دفتر
حقوق و رسیدگی به شکایات شرکت انتخاب
شده تا تحت نظر مدیرعامل انجام وظیفه کند.
در جکم انتصاب آمده ،امید است با اتکال به
خداوند منان در انجام وظایف محوله در راستای
خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
و نیل به اهداف شرکت ،موفق و موید باشد.

اخبار

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن :

عبور از پیک بار سال  98به مدد رسانه ها میسر خواهد شد
وی در خصوص اهمیت رسانه ها و ضرورت
اطالع رسانی گفت :در دنیای کنونی رسانه ها
بر تمامی مراحل زندگی بشری سایه افکنده اند
و تمامی قشرها و نسل ها از آن تاثیر پذیری
زیادی دارند .اطالع رسانی،آگاهی بخشی و ایجاد
حساسیت و نهادینه سازی در زمینه مدیریت
مصرف  ،فقط و فقط با دستان توانمند و قلم رسای
اهالی رسانه میسر و مقدور خواهد بود.
مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن
به اهم اقدامات شرکت در راستای مدیریت استفاده
بهینه از انرژی برق اشاره کرد و افزود :راهکارهای
متفاوتی برای تأمین برق پایدار مشترکین اتخاذ
شده است .از جمله این راهکارها ،اجرای طرح
ذخیره عملیاتی ،طرح تعطیالت و تعمیرات
تابستانی برای صنایع سنگین استان ،ارائه سمینار
و کنفرانس در زمینه مدیریت مصرف بطور رایگان
برای سازمانها ،شرکتها و ادارات مختلف ،انعقاد
تفاهم نامه همکاری با دستگاههای ذیربط و اطالع
رسانی و فرهنگ سازی در زمینه استفاده بهینه از
برق است.
وی تصریح کرد :به تصویر كشیدن عملكرد
مجموعه ها و هنر مستندسازی فعالیتها و اقدامات
از وظائف مهم و خطیر رسانه ها است.اگر بزرگترین
فعالیتها و اقدامات در عرصه مدیریت مصرف انجام
شود اما اطالع رسانی درست و به موقع انجام نشود
به مثابه این است که کاری انجام نشده و بحق هم،
چنین خواهد بود.
بلبل آبادی با اشاره به اهمیت رسانه ها در دنیای
امروز ،بیان کرد :چنانچه عملکرد ،فعالیت و اخبار
شرکت در رسانه های جمعی نظیر ،صدا و سیما،
خبرگزاریها ،روزنامه ها ،سایتهای خبری و  ...در
زمینه مدیریت مصرف برق اطالع رسانی نشود،
بطور حتم در زمینه آگاهی بخشی ،فرهنگ سازی و
نهادینه کردن استفاده بهینه از نرژی برق نخواهیم
توانست کاری انجام بدهیم.
بلبل آبادی در خصوص وضعیت تولید استان
گیالن گفت :شرایط تولید استان با وجود  8نیروگاه
بزرگ و کوچک بخاری ،گازی  ،سیکل ترکیبی و
تجدیدپذیر بسیار مطلوب است.

انتصاب اولین بانوی فرماندار در
شهرستان قدس

رشت احمدرضا مبرا عظیم بلبل آبادی مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن در نشست با خبرنگاران به تبیین مقوله مدیریت
مصرف پرداخت و گفت :مدیریت مصرف باید به شدت و بطور جدی در همه ایام سال پیگیری ،دنبال و فرهنگ سازی شود و برای تحقق
این مهم در بخش بسترسازی و فرهنگ سازی ،نیازمند کمک و همکاری مستمر و مداوم صاحبان قلم و اندیشه هستیم.

به تصوير
كشيدن
عملكرد
مجموعهها
و هنر
مستندسازي
فعالیتهاو
اقدامات از
وظایف مهم و
خطیر رسانه ها
است
وی افزود :از  8نیروگاه بزرگ و کوچک استان
گیالن  2826مگاوات برق تولید می شود که با
توجه به میزان پیک مصرف سال گذشته که در
نهم مرداد ماه و به مقدار  1835مگاوات بود ،میزان
تولید استان از میزان مصرف آن بسیار باالتر بوده و
با این میزان تولید ،برق مازاد را با استانهای همجوار
مبادله می کنیم.
وی ادامه داد :البته نیاز مصرف استان 2028
مگاوات است که با مدیریت اضطراری بار و
همکاری صنایع و مدیریت مصرف توانستیم به
عدد قابل قبول برسیم .ضمن اینکه برای سال های
آتی توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع و تخصیص
منابع و نقدینگی برای این امر کامال ضروری است .
وی با اشاره به پروژه جابجایی ترانسفورماتورها که

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

تبریز  -اسد فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام
جمعه تبریز از تحرکات برخی افراد برای نامزدی انتخابات مجلس
شورای اسالمی انتقاد کرد و گفت :در حالی که ماهها برای این
انتخابات باقی است ،نباید برادران و خواهرانی که قصد نامزدی
دارند از هم اکنون وارد عرصه شده و فضای کشور را انتخاباتی
کنند.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه کمتر از یک سال از عمر مجلس
دوره دهم باقی مانده است ،ادامه داد :مجلس شورای اسالمی
نقش مهم و تعیینکننده در مبارزه با فساد دارد و محلی برای گرد
آمدن نمایندگان از اقصی نقاط کشور است که میتوانند از طُرُق
کانالهای مختلف به مفاسد کوچک و بزرگ در کشور واکنش

همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی

وعده استاندار تهران محقق شد

در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است گفت:
درسال  97و با ابتکار این شرکت نسبت به افزایش
ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع وخطوط اقدام
و با جابجایی ترانسفورماتورهای قدرت ،ضمن
صرفه جویی قابل توجهی در هزینهها ،توانستیم
شرایط برخی از پستها و خطوط را از حالت بحرانی
خارج کنیم .همچنین برای سال  98نیز با تعریف
 17پروژه این کار ادامه می یابد.
بلبل آبادی با بیان اینکه پروژه جابجایی
ترانسفورماتورها مورد استقبال شرکت توانیر
نیز قرار گرفته است ،افزود :پروژه جابجایی
ترانسفورماتورها به عنوان الگویی برای سایر شرکتها
نیز توصیه شده است.
مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن

گفت :در سال  ،96مجموع مصرف برق مشترکین
سنگین شرکت 612393 ،مگاوات ساعت بود
که این مقدار در سال  97به  720605مگاوات
ساعت افزایش یافت .به عبارتی شاهد رشد 17.67
درصدی مصرف برق مشترکین صنایع سنگین
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن در سال 97
نسبت به سال  96هستیم.
بلبل آبادی تصریح کرد :رشد مصرف برق
مشترکین مستقیم شرکت بطور حتم نشان
دهنده رونق تولید است و با توجه به فرمایش
مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به سال
رونق تولید خبر مسرت بخشی خواهد بود و
بیانگر این است که به شکر خدا شاهد گسترش
تولید و توسعه پایدار در استان هستیم .

مجلس با فساد مبارزه و برای رفع مشکالت مردم چاره اندیشی کند
نشان دهند.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم گفت :مجلس با استفاده
از ابزارهایی که در اختیار دارد باید با وضع قوانین بازدارنده با فساد
مبارزه و برای رفع مشکالت مردم چاره اندیشی کند.
امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه قوانین بازدارنده از افزایش
قیمت های افسار گسیخته جلوگیری میکند ،گفت :در همین شهر
تبریز به دلیل عدم نظارت و کنترل قیمت ها مغازه به مغازه فرق
دارد و مردم در تنگنا و فشارهای اقتصادی و معیشتی هستند.
امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به حمالت موشکی و پهپادی
رژیم صهیونیستی علیه سوریه گفت :مدتی است که این رژیم
منحوس حمالت موشکی و پهپادی علیه سوریه راهاندازی کرده که
با واکنش سخت پدافند هوایی مواجه شده است و به نظر میرسد
صهیونیستها با این اقدامات به دنبال ماجراجویی جدید هستند
چون در شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی قرار گرفتهاند.
وی افزود :مقامات رژیم صهیونیستی تالش می کردند موضوع
تهدیدات آمریکا علیه ایران را به ماجراجویی تبدیل کنند و آمریکا را
علیه جمهوری اسالمی تحریک و ترغیب کنند.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم تصریح کرد :هرچند محور
مقاومت در برابر این حمالت خویشتن داری کرده است اما به
سران این رژیم غاصب هشدار میدهیم تداوم هر گونه ماجراجویی
به ضرر آنها تمام خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه با گرامیداشت
سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر ،گفت :دشمن بعثی با
حمایت شرق و غرب با هدف نابودی نظام اسالمی و تجزیه کشور
جنگ تحمیلی را شروع کرد و خرمشهر را به اشغال درآورد اما تنها
پس از چند ماه با عملیات بیتالمقدس که در آن رزمندگان اسالم
رشادت های بی مانندی به ثبت رساندند ،آزاد شد.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه بیش از سه دهه از آغاز جنگ
تحمیلی گذشته است ،اما متاسفانه به خوبی و در شأن این دوران
و دالوری ایثارگران نتوانستهایم آن را به نسل جدید معرفی کنیم،
بر تبیین و انتقال دستاوردهای دفاع مقدس به نسل های جدید
و جوان تاکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم گفت :باید توجه داشت که
هویت نسل جدید با ایثارگری و دفاع مقدس گره خورده است و
برای اینکه راه آنها را طی کنیم باید مسیر شهدا برای جوانان امروز
تبیین شود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان فضیلت های
شب های قدر گفت :در یکی از شب های قدر قرآن کریم بر قلب
مقدس پیامبر اکرم (ص) نازل شده و براساس آیات سوره قدر ،این
شب برتر از هزار ماه است.
امام جمعه تبریز ادامه داد :مقدرّات یک ساله انسان در
شبهای قدر پایه ریزی می شود که اگر مؤمنان این شب ها
را گرامی بدارند و اعمال عبادی خالصانه انجام دهند بسیاری از
مشکالت روحی و معنوی جامعه حل میشود.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با اشاره به حضور گسترده
جوانان در مراسم شب های قدر گفت :در این شب های عزیز،
مساجد ،مصلی ها و اماکن مقدس مملو حضور جوانان مؤمن و
انقالبی خواهد بود که با استفاده از این فرصت در جهت درک
حیات معنوی خود شب زنده داری و اعتکاف میکنند.
وی گفت :این شب ها به قدری جایگاه واالیی دارد که ائمه
معصومین از آن بعنوان قلب ماه رمضان و سرور همه شب ها
یاد می کنند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت :شب های قدر از
غروب آفتاب تا طلوع صبح زمان گسترده شدن خیمه الهی است.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل خبر داد

طرح شهروند خبرنگار در وزارت نیرو آغاز به کار کرد

نظارت و کنترل کاالهای پرمصرف در ماه مبارک رمضان

روابط عمومی وزارت نیرو همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی طرحی را با
عنوان شهروند خبرنگار برای جلب مشارکت مردم در اطالع رسانی موضوعات
مرتبط با صنعت آب و برق در کشور آغاز کرده است.
بدین منظور از تمامی عالقهمندان دعوت به عمل میآید تا با ارسال اخبار،
تصاویر و فیلمهای حوزه صنعت آب و برق در زمینههای :مدیریت مصرف،
حوادث ،خدماترسانی ،کیفیت آب ،وضعیت فاضالب ،خدمات برقرسانی
و  ...استان ،شهر و محله خود شهروند خبرنگار وزارت نیرو باشید.
آثار منتخب در سایت ،کانال و صفحات اجتماعی وزارت نیرو در صورت وجود
مشخصات با نام ارسال کننده باز نشر داده میشود و تمامی آثار در جشنواره نیرو رسانه که در سال ۹۸
برگزار میشود شرکت داده خواهند شد و به آثار برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
همچنین شهروند-خبرنگارانی که  ۲۰مطلب ارسالی آنها در خروجیهای مربوطه منتشر شود کارت
شهروند خبرنگار افتخاری وزارت نیرو را دریافت خواهند کرد.
مخاطبین میتوانند آثار خود را به آدرس  http://pr.moe.gov.irو یا از طریق پیامرسان به آدرس
 @nirooreporterارسال کنند .در صورت ارسال از طریق آدرس سایت حجم فایل نمیبایست بیشتر از ۱۵
مگابایت باشد و در صورت ارسال از طریق پیام رسان نیز #شهروند_خبرنگار بایستی در ابتدای کپشن درج
شود.گفتنی است :تصاویر ارسالی دارای زیرنویس باشد و در هنگام فیلم برداری زمان و مکان و توضیحات
موضوع به صورت گفتاری ضبط شود .همچنین در زمان ضبط فیلم گوشی در حالت افقی باشد.

اردبیل – خبرنگار «ابتکار» :هاشم عالئی ،مدیرکل استاندارد استان اردبیل
گفت :همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان طرح نظارت بر اقالم پر مصرف
باعنوان طرح ویژه رمضان در سطح استان انجام می شود.
وی افزود :دراین طرح ازکاالهای پرمصرف از قبیل انواع فرآورده های لبنی
( شیر ،پنیر وکشک) ،قند و شکر ،زعفران ،خرما و روغن مورد مصرف در
زولبیا و بامیه که مشمول مقررات استاندارد اجباری و تشویقی هستند در
مراکز عرضه و فروش ،بازرسی و نمونه برداری انجام می شود.
عالیی اظهار کرد :این طرح با هدف حفظ سالمتی و ایمنی شهروندان انجام می
شود و در قالب آن کارشناسان و بازرسان شرکت های تائید صالحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران
از کاالهای موجود در بازار نمونهبرداری می کنند و در آزمایشگاه های تائید صالحیت شده نیز آزمون می
شود.مدیرکل استاندارد استان اردبیل همچنین از بازرسی مستمر ترازوهای مورد استفاده اصناف مختلف
در استان خبر داد و گفت :در این ماه به دلیل تولید و عرضه بیشتر کاالهای مصرفی همچون زولبیا و
بامیه ،آش و حلیم ،این اداره کل بازرسی ،کنترل و آزمون ترازوهای مورد استفاده در مراکز عرضه و فروش
را با جدیت بیشتری در دستور کار خود قرار داده و به طور دورهای و مستمر ترازوهای این مراکز را مورد
پایش قرار می دهد.
وی تاکید کرد :شهروندان هنگام خرید ،به عالمت استاندارد بر روی کاال توجه و در صورت برخورد با
هرگونه کاالی غیراستاندارد با شماره تلفن گویای  1517و تلفن های 33741157- 8تماس حاصل کنند.

دولت تدبیر و امید از ابتدای آغاز به کار خود
با تاکید بر نقش بانوان در عرصه های مدیریتی
کشور و لزوم استفاده از ظرفیت و توانایی زنان در
سطح مختلف مدیریتی تاکید داشت که در این
راستا نیز انوشیروان محسنی بند پی ،استاندار
تهران از ابتدای آغاز به کارو با تاکید بر بهره گیری
از نیروی های جوان و خوش فکر و بانوان در
عرصه های مدیریتی ،وعده خود را در غرب استان
تهران و در شهرستان قدس با انتصاب اولین
بانوی فرماندار عملی ساخت.گرچه این شعار در
مرحله عمل قرار گرفت و بانو لیال واثقی اولین زن
فرماندار شهرستان قدس در استان تهران با دستور
و حکم انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران،
منصوب شد اما پیش از این نیز شاهد انتصاب
بخشداران زن نیز در دیگر شهرستان های استان
تهران بودیم ،علی الخصوص شهرستان قدس که
بخشدار مرکزی آن را بانو ماریا سادات رضوی بر
عهده دارد.انتصاب فرمانداران زن در استان تهران
و دیگر نقاط کشور ،باب فتحی است تا بانوان
جامعه به توانمندی های خود ایمان داشته باشند
و بدانند برابری زن و مرد در این انقالب و نظام
به جایگاه اصلی خود رسیده است.گرچه بانوان
در دولت تدبیر و امید به عنوان معاون فرماندار
هم مشغول کار هستند و در پست های مدیریتی
حساس دیگری نیز خدمت می کنند اما این نشان
از اعتماد دولت به توانمندی زنان بوده و خواهد
بود.خوشبختانه بانوان در کل کشور پیشرفت
خوبی کردهاند و درمحیطهای کوچکترتوانستهاند
توانمندی های خود را نشان دهند وهرچه مراتب
سیاسی باالتر رود ،رقابت برای برعهده گرفتن
سمتها بیشتر و سختتر میشودو مردان برای
انتخاب مصممتر هستند.
انتصاب لیال واثقی به عنوان بانوی فرماندار
جوان و خوش فکر ،دارای سوابق مدیریتی
درخشان و با تغییر نگرش در مدیریت سیاسی
شهرستان قدس؛ با توجه به پیچیدگی هایی
فراوانی که دارد می تواند زمینه توسعه همه جانبه
آن را در پیش بگیرد.با این حال امید می رود که
با توجه به وجود بانوان تحصیلکرده و توانمند در
استان های مختلف به ویژه در استان های بزرگی
چون تهران و شهرستان های اطراف ،مسووالن این
استان ها از توانایی های آنان در مدیریت کالن
استان ها بهره بیشتر ببرند.

جلسه كارگروه امور زیر بنایی و

شهرسازی استان بوشهربرگزار شد
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و
شهرسازی از برگزاری اولین جلسه این كارگروه در
امسال و بررسی  17دستور كار با حضور ستوده
معاون عمرانی استانداری بوشهر خبر داد.
حسین حسن زاده در این خصوص گفت
 :در اولین جلسه كارگروه امور زیر بنایی و
شهرسازی استان كه در محل سالن اجتماعات
استانداری بوشهر برگزار شد موارد ارسالی به
دبیر خانه این كار گروه شامل طرح های
صنعتی  ،خدماتی کشاورزی تفریحی و
گردشگری استان مورد بررسی قرار گرفت.وی
افزود  12 :طرح اشتغال زا به تایید کارگروه (
شهرستان تنگستان  2طرح  ،شهرستان دشتی
 6طرح ،شهرستان دیر  3طرح و شهرستان
گناوه  1طرح) رسید.حسن زاده بیان کرد  :با
اجرای طرح های مذکور حدود  117نفر مشغول
به کار شده اند که از مهمترین طرح ها میتوان
به طرح مجتمع گردشگری در شهرستان
تنگستان و احداث نیروگاه های خورشیدی در
شهرستانهای دشتی و تنگستان اشاره کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی خبر داد

بازآفرینی شهری  9محله اراک و ساوه در اقدام مشترک
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از بازآفرینی شهری  9محله در اراک و
ساوه با همکاری دستگاههای عضو بازآفرینی شهری استان خبر داد .
احمد مرزبان گفت:مهم ترین هدف برنامه بازآفرینی شهری در سالهای
اخیرجهت ارتقاء زیست پذیری  ،بهبود کیفیت زندگی در محدوده ها و
محالت هدف باز آفرینی شهری وارتقاء شاخص های توسعه یافتگی
وبهسازی ونو سازی محالت هدف وارتقاء زیر ساخته است وهدف کلی
آن،نزدیک شدن به متوسط سرانه های مربوط به خدمات وزیرساختهای شهری
بافت فرسوده وناکار آمد شهری و سکونتگاههای غیررسمی به متوسط شهرهای

واقع در آنها است .
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود :بازآفرینی محالت کوی امام علی (فوتبال) ،محله بازار
تاریخی  ،شهدای صفری  ،کوی سجادیه (باغ خلج) و قنات ناصری در اراک و محله بهزیستی  ،یاقوت آباد
 ،عباس آباد،پیکنیک گاز و بافت قدیم بازار در شهر ساوه از جمله محالت هدف بازآفرینی هستند که در
دستور کار قرار گرفته اند .وی گفت  :بازآفرینی محالت فوق شامل محورهای روبنایی  ،بهسازی  ،زیربنایی
و توانمند سازی است که شامل احداث فضای سبز  ،احداث مرکز سالمت  ،احداث شبکه فاضالب ،
احداث مراکز فرهنگی  ،پارک محله ای  ،ساماندهی شبکه برق و روشنایی  ،جدول گذاری و آسفالت معابر
و توانمند سازی در راستای مهارت آموزی ساکنین در حوزه های اقتصادی  ،اجتماعی  ،بهداشتی و فرهنگی
بر اساس نیازها و پروژه های تعرف شده در این محالت است.

