اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل )اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ،ﺘﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل(
ردﻳﻒ

ﺷﺮح

اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

1

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای در اﺧﺘﯿﺎر
و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮور

ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﻟﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮاﺋﺖ از راه دور ﺣﺬف ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺑﻬﺮه وری در ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻋﺰام ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻬﺎ ،ﺳﭙﺮدن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﺬف ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﺠﻤﯿﻊ از
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوش و ﭘﺲ از ﻓﺮوش  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﻤﻮدن روال درﺧﻮاﺳﺖ وام و
ﺿﻤﺎﻧﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﮑﺲ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش اﻗﻼم ﻣﺎزاد ﺷﺮﮐﺖ ،ﻋﺪم
ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎ و دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واژه  ،ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره آب ﺻﺪای زﻧﺪﮔﯽ ،ﭼﺎپ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ آﺑﻔﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

2

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﻨﺎس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﭘﺮوژه ﻫﺎ

3

ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ

ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﺑﺪون ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﯿﺰ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺧﺎرج از ﺳﻘﻒ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ اﺿﺎﻓﯽ

4

ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻی  80درﺻﺪ

ﺳﺎﺧﺖ  20ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺨﺰن ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎره  1در ﻣﺪت ﺣﺪود ﯾﮑﺴﺎل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺨﺰن  20ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ
ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎره  2در  12ﻣﺎه
اﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ آب در ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ

5

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﯿﺎر

ﻣﺠﺎزی ﺳﺎزی ﺳﺮورﻫﺎ دوﺟﺪاره ﻧﻤﻮدن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ،ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰن
ﻧﻤﻮدن ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎ ،ﻧﺼﺐ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﺮ روی ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،ﻧﺼﺐ
ﭼﺸﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﺮ روی ﻓﻦ ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ،ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺷﺮﮐﺖ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ و ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ردﯾﺎب ﺑﺮ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺷﺮﮐﺖ -اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ
از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ )ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﻫﺎ(  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری  ،ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ) ﺗﺒﺪﯾﻞ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ( و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎﻣﮏ در ﺷﺮﮐﺖ -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ،اﻣﻮر
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺘﺼﺎت

URL: https://www.abfa-qom.ir/node/3239

