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7 مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان از افتتاح ۲۰۰ پروژه به مبلغ ۸۰۰ میلیارد 
ریال در حوزه عملیاتی این شرکت به مناسبت ایام دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد.

به گزارش ایرنا، عبدالوحید مهدوی نیا روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: :در ایام دهه 
فجر تعداد ۲۹ روستای فاقد برق تحت حوزه عملیاتی شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان 
با اعتباری بیش از ۸۵ میلیارد ریال برقدار خواهند شد و ۳۱۴ خانوار از به شبکه سراسری 

متصل می شوند.

افتتاح ۲۰۰ پروژه 
در حوزه برق 
جنوب کرمان
در دهه فجر

بهره برداری از 151 پروژه در حوزه جهاد کشاورزی شمال استان کرمان
ایسنا/کرمان: همزمان با ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمی 151 پروژه در حوزه سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان 

به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، به گفته »فرامرزی« مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ریگان در ایام دهه فجر، یک واحد گلخانه 
هیدروپونیک و یک واحد سردخانه و بسته بندی خرما به بهره برداری می رسد و با افتتاح این طرح ها 25 شغل در شهرستان 
ایجاد می شود. وی اظهار کرد: این گلخانه هیدروپونیک در سطح یک هکتار و با هزینه 28 میلیارد ریال اجرا شده که 23 

میلیارد ریال آن از تسهیالت است.

خبــر

جناب آاقی

 مهندس ابورذ حلوایی پور
الملل  بیـــن  امــور  و  مدیـر روابــط عمومــی  به مسئولیت  جنابعالی  انتصاب شایسته 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهـر را تبریک عرض نموده، بدون تردید، ثمره تجربیات گران بهاي 
جنابعالي در چندین سال فعالیت در عرصه  ی روابط عمومی می تواند راهگشاي مسیر رو به پیشرفت 

این مجموعه عظیم معدنی و صنعتی کشور  و تعامل بیشتر با رسانه ها باشد. 
توفیق و سربلندی تان آرزوی قلبی ماست

هفته انهم سخن اتزه

دکتر سروش نیا شهردار سیرجان خبر  داد:

تخفیف 20 درصدی عـوارض شهـرداری سیرجان به مناسبت دهـه فجــر
شهرداری  عوارض  درصدی   ۲۰ تخفیف  از  نیا    سروش  دکتر 
داد. خبر  فجر  دهه  مناسبت  به  شهر  اسالمی  شورای  مجوز   با 

به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، 
دکتر رضا سروش نیا گفت: شهرداری به مناسبت دهه مبارک فجر با مجوز 
شورای اسالمی شهر برای اخذ پروانه ساختمانی ۲۰ درصد تخفیف در 
نظر گرفته است، و همچنین شهروندان سیرجانی از تخفیف ۲۰ درصدی 

 عوارض شهرداری برای پرداخت بدهی های خود بهره مند می شوند.
بهمن  طول  در  که  شهروندانی  به  تخفیفات  افزود:  وی 
ماه  اسفند  در  که  کسانی  و  درصد   ۲۰ نمایند  اقدام  ماه 
گیرد. می  تعلق  درصد   ۱۵ شهرداری  به  کنند   مراجعه 

تخفیفات  از  مندی  بهره  برای  شهروندان  گفت:  نیا  سروش 
به  مراجعه  با  سال   پایان  تا  فجر  دهه  ابتدای  از  توانند  می 

کنند. اقدام  عوارض  پرداخت  و  مناطق  های   شهرداری 
پرداخت  به  اقدام  قانونی  مهلت  در  خواست  شهروندان  از  وی 
روزهای  در  تا  کنند  درصد   ۲۰ تخفیف  اعمال  با  عوارض 
نشوند. مراجعان  تراکم  و  ازدحام  مشکل  دچار   پایانی 

شهردار سیرجان گفت: این طرح شامل عوارض صدور پروانه و بهای 
خدماتی، عوارض آتش نشانی و ایمنی و عوارض صنفی است

فضاسازی گسترده در سطح شهر به مناسبت دهه فجر
همچــــون ســـال هــــــای گذشتــــه و 
همگـــــام با سراسر کشور، فضاسازی گسترده 
 ای در سطح شهر سیرجان انجام شده است.

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان با تبریک 
فرا رسیدن دهه فجر، گفت:  در راستای تاکید 
مقام معظم رهبري، همچون سال های گذشته 
و همگام با سراسر کشور، فضاسازی گسترده 
 ای در سطح شهر سیرجان انجام شده است.

 مهندس رضا قلیچ خانی در ادامه  با تشریح 
برنامه های روابط عمومی شهرداری سیرجان 
آذین  و  بندی  ریسه  گفت:    ، فجر  دهه  در 
بندی معابر، میادین و خیابانهای شهری، نصب 
بنر و ریسه جهت تزئین ساختمان مرکـــزی 
برنامه هــــای   جمله  از  شهـــــرداری 
فضاسازی  در  سیرجان  شهـــــرداری 
است.   شهر  سطح  در  فجــــــر   دهــه 

قلیچ خانی گفت : واحد روابط عمومی امسال 
با انجام تبلیغات محیطی ، فضا سازی و آذین 
مواردی  شامل  شهر  سطح  خیابانهای  بندی 
 ، شهر  سطح  در  کلی  سازی  فضا  همچون 
همکاری  با  شهر  چراغانی سطح   ، بنر  نصب 
واحد خدمات شهری در جهت پاکسازی سطح 
شهر، آذین بندی و نور پردازی توسط واحد زیبا 
سازی و تاسیسات در سطح شهر و بلوار اصلی 
 از دیگر اقدامات واحد روابط عمومی می باشد.

از  جمعی  و  شهردار  حضور  است  بذکر  الزم 
پرسنل و کارکنان شهرداری سیرجان در مراسم 
استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام 
خمینی)ره( به صدا در آوردن زنگ انقالب و 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره فجر آفرینان از 
دیگر برنامه های شهرداری سیرجان در اولین 
روز از دهه فجر انقالب اسالمی ایران خواهد بود

قلیچ خانی مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان خبر داد:


