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خـاص  سـهامی  بصیـر  بازرگانـی  توسـعه  گـروه  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
اسـتناد  بـه   14004162429 ملـی  شناسـه  و   456296 ثبـت  شـماره  بـه 
صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1399/09/12 
بصیربـا  اقتصـادی  توسـعه  گـروه  شـرکت   : شـد  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات 
بـه  بـا نمایندگـی آقـای سـیّدعلی آقامیـری  شناسـه ملـی 140039802۷0 
شـرکت  و  مدیـره  هیئـت  رئیـس  سـمت  بـه   00602۷55۷1 ملـی  شـماره 
گـروه توسـعه صنعـت سـامت بصیـر بـا شناسـه ملـی 14004159908 بـا 
نمایندگی آقای محمد عبدی به شماره ملی 0068۷20661 به سمت نایب 
رئیـس هیئـت مدیـره و شـرکت گـروه توسـعه کشـاورزی بصیـر بـا شناسـه 
ملـی 14005055162 بـا نمایندگـی آقـای منصـور شمشـیری به شـماره ملی 
4130605828 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره وآقـای امیرحسـین شـعبانی 
بـا شـماره ملـی 3920۷۷559۷ خـارج از اعضـای هیئـت مدیـره، بـه سـمت 
مدیـر عامـل بـرای مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد .روزنامـه کثیراالنتشـار 
عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهی هـای رسـمی شـرکت انتخـاب گردید.کلیـه 
چک هـا، بـروات، سـفته ها و اسـناد و اوراق تعهـدآور و بهـادار بانکـی و غیـر 
بانکـی بـا امضـاء رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل و در غیـاب مدیرعامـل، 
بـا امضـاء رئیـس هیـأت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود و 
سـایر نامه هـای اداری و اوراق عـادی بـا امضـاء مدیرعامـل یـا رئیـس هیـأت 
یـا رئیـس هیـأت  یـا جانشـین تعییـن شـده از طـرف مدیرعامـل  مدیـره و 
مدیـره بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد. سـازمان ثبت اسـنادواماک کشـور 

اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری تهـران )1100468(

تاسـیس شـرکت سـهامی خاص پیشـرو الکترونیک هوشـمند افرا درتاریخ 1399/12/04 
به شماره ثبت 5۷3622 به شناسه ملی 140098362۷9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضوع فعالیت 
:•احـداث و راه انـدازی کارخانجـات مرتبـط بـا صنایع الکترونیک و مونتاژ قطعـات، واردات 
ماشـین آالت و قطعـات و کلیـه تجهیـزات مربوطـه • ارایـه کلیـه خدمـات پژوهشـی و 
تحقیقاتـی بـرای رفـع نیازهـای صنایـع و خدمـات کشـور و رفـع وابسـتگی هـا •ارایـه کلیـه 
خدمات مهندسـی در حوزه های برق و الکترونیک، مکانیک و رایانه )صرفا سـخت افزار( 
بـه سـازمان هـای دولتـی و غیـر دولتـی داخـل و خـاج از کشـور اعـم از مشـاوره مهندسـی، 
طراحـی، سـاخت و تولیـد تجهیـزات و دسـتگاه هـا، تامیـن تجهیـزات و صـدور دانـش فنـی 
•تجـاری سـازی و عرضـه محصـوالت و یـا خدمـات مرتبـط بـا لـوازم منـزل، لـوازم خانگـی، 
لوازم الکترونیکی و لوازم الکترومکانیکی در صنایع و خدمات مختلف •واردات و صادرات 
قطعات و دستگاه های الکترونیکی و کلیه اقام و کاالهای مجاز •شرکت در مناقصات و 
مزایدات و پیمان های دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی •طراحی، ایجاد و راه اندازی 
شـبکه گسـترده بازاریابـی، خدمـات فـروش، خدمـات پـس از فـروش و گارانتی در صنعت 
الکترونیـک •اخـذ و اعطـای نمایندگـی از شـرکت هـای داخلـی و خارجـی •خریـد و فـروش، 
پخـش و صـادرات و واردات انـواع محصـوالت الکترونیـک، پشـتیبانی و خدمـات واردات 
محصـوالت الکترونیـک، تولیـد و صـدور انـواع کاال •برگـزاری و شـرکت در نمایشـگاه هـای 
داخلـی و خارجـی •اخـذ تسـهیات ریالـی و ارزی از بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری 
دولتـی و غیـر دولتـی داخلـی و خارجـی •کلیـه خدمـات و فعالیـت هـای مرتبـط بـا موضـوع 
شـرکت درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش 
مرکزی ، شـهر تجریش، محله قیطریه ، خیابان دکتر علی شـریعتی ، کوچه داد ، پاک 
10 ، سـاختمان المـاس هـوم سـنتر ، طبقـه هفتـم ، واحـد ۷3 کدپسـتی 1931653385 
سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 200,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 
10000 سـهم 20000 ریالـی تعـداد 10000 سـهم آن بـی نـام عـادی مبلـغ 200000000 ریـال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 213 مورخ 1399/10/0۷ نزد بانک بانک ملی 
شـعبه پـل رومـی بـا کـد 1۷0۷ پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره آقـای سـلطان 
حسـین فتاحی به شـماره ملی 0384421652 و به سـمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سـال خانـم هانیـه فتاحـی بـه شـماره ملـی 0451484428 و بـه سـمت نایـب رئیـس 
هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای افشـین راجـی بـه شـماره ملـی 1209۷10481 و بـه 
سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 
سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک 
، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا عقـود اسـامی بـا امضـاء مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره 
متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای مدیرعامل و نائب 
رنیـس هیئـت مدیـره متفقـا بـه همـراه مهر شـرکت معتبر می باشـد. همچنیـن کلیه نامه 
هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل و مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیر 
عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای محمـد دادخـواه بـه شـماره ملـی 005۷5۷9202 
بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال آقـای محمـود قیاسـی معاصـر بـه شـماره ملـی 
2۷53۷43381 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار 
عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعیین گردیـد. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره 

ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری تهـران )1100440(

آگهی تغییرات موسسـه انجمن دوسـتداران طبیعت سـبز سـیمرغ به شـماره ثبت 610 و شناسـه 
ملی 14006655639 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه مورخ 1399/09/23 
سـیمرغ  شهرسـتان  فرمانـداری  8659991439مـورخ1399/11/16  شـماره  نامـه  موجـب  وبـه 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : 1 -تـراز نامـه مالـی سـال 1398 مـورد تصویـب همـه شـرکاء حاضـر 
بـه سـمت  کـد ملـی 216239۷900  بـه  تاالرپشـتی  . 2- حسـین رضائـی  قـرار گرفـت  در جلسـه 
بـازرس اصلـی و محمـد علـی عبـاس تبـار مقـری بـه کـد ملـی 4988888452 بـه عنـوان بـازرس 
علـی البـدل موسسـه بـرای مـدت یکسـال تعییـن شـدند 3-روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد 
جهـت درج آگهـی هـای موسسـه انتخـاب گردیـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان مازنـدران 
مرجـع ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری قائـم شـهر )110131۷( گهـی تغییـرات موسسـه 
انجمـن دوسـتداران طبیعـت سـبز سـیمرغ بـه شـماره ثبـت 610 و شناسـه ملـی 14006655639 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1399/09/23 وبـه موجـب نامـه 
شـماره 8659991439مـورخ1399/11/16 فرمانـداری شهرسـتان سـیمرغ تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
شـد : 1 -تـراز نامـه مالـی سـال 1398 مـورد تصویـب همـه شـرکاء حاضـر در جلسـه قـرار گرفـت . 
2- حسـین رضائـی تاالرپشـتی بـه کـد ملـی 216239۷900 بـه سـمت بـازرس اصلـی و محمـد علـی 
عبـاس تبـار مقـری بـه کـد ملـی 4988888452 بـه عنوان بازرس علی البدل موسسـه برای مدت 
یکسـال تعییـن شـدند 3-روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای موسسـه 

انتخـاب گردیـد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
قائم شهر )1101317(

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

امـاک  و  اسـناد  ثبـت  در  مسـتقر  تکلیـف  تعییـن  هیـات  صـادره  آراء  برابـر 
شهرسـتان سـنندج تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضیـان ذیل تایید گردیده 
لـذا بدیـن وسـیله مشـخصات امـاک در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت 
اطـاع عمـوم در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی مـی گـردد در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در 
محـل تـا مـدت دو مـاه اعتـراض خـود رابـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود 
را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نمـوده و گواهـی اخـذ وتحویـل اداره ثبـت نماینـد 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول و گواهـی اخـذ 
تحویـل اداره ثبـت نماینـد.  بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد صـدور 

سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت.
بخـش3: مقـدار 54/99163553193 شـعیر مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه 
زمیـن مزروعـی بـه نـام عماد نصیری هانیس فرزند عبدهللا شـماره شناسـنامه 
901 صادره سـنندج، کدملی 3۷30998420 تحت پاک 106 فرعی از  2۷19 
نسـق  از  شـده  خریـداری  82۷2/88مترمربـع  مسـاحت  بـه  بخـش3  اصلـی 

ابوالحسـن فرضـی زارع صاحـب بـه آدرس سـنندج روسـتای گرمیـدر
نوبت اول:99/12/9      نوبت دوم:   99/12/24

رئیس ثبت منطقه یک سنندج- بهنام قباد م الف 160386  

آگهی مفقودی
سـوناتا  تیـپ  هیوانـدی   سیسـتم  سـواری   خـودرو  سـبز   بـرگ 
بنزیـن  سـوخت   1994 مـدل  سـفید-روغنی  رنـگ  جـی.ال.اس 
شـماره موتور 312428 شـماره شاسـی 1۷0302 به اسـم غامرضا 
کامرانـی بـه شـماره پـاک 83855ب۷۷ مفقـود شـده اسـت و از 

درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

اصالحیه
در آگهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
شـماره4540به  در  کـه  رسـمی    سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
تاریخ99/8/1۷ و 4553 به تاریخ 99/9/2 در این نشریه منتشر 
شـده پاک اصلی آن 2۷94 اشـتباه چاپ شـده که صحیح تحت 

پـاک2۷49 اصلـی اسـت. کـه اینگونـه اصـاح مـی گـردد

اصالحیه
دوم(  )نوبـت  دوم  مرحلـه  مناقصـه  آگهـی  آگهـی  در 
فضای سـبز شـهرداری به صورت سـود مدیریتی که در 
تاریخ 6 اسـفند 99 در این روزنامه منتشـر شـده اسـت 
بـه جـای روابـط عمومـی شـهرداری دهـگان متـن زیـر 

منتشـر شـده اسـت:
رئیس ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان دهگان- سـید 
اینگونـه  کـه  99/164؛  م/الـف  گشـاده-  دسـت  زاهـد 

اصـاح مـی گـردد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

دوم  اول/  هیـات  مـورخ99/10/2۷   13996031600100518۷ شـماره  رای  برابـر   
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشـاه ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای بهمـن محمـدی کرناچـی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 
30۷ کـد ملـی 3252۷99219 صـادره از کرمانشـاه در دو سـهم از 12سـهم یـک بـاب 
بـه مسـاحت 2846.89متـر مربـع در  سـاختمان و محوطـه متصـل بـه آن مجموعـاً 
محـدوده اراضـی پـاک 6 فرعـی از 145اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کرمانشـاه 
بـه آدرس: کرناچـی ایسـتگاه آخـر روبـروی تـاالر میرسـاالر خریـداری از مالـک رسـمی 
مشـاعی آقـای حاجـی محمـدی کرناچـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 2۷23/م الـف/12

تاریخ انتشار نوبت اول:1399/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/12/25

محمد عباسی  -  رئیس ثبت اسناد وامالک

شورای حل اختالف استان کهگیلویه وبویر احمد 
))گواهی انحصار وراثت((

ابراهیمـی  رضـا  :سـید  خواهـان  پرونـده:9900121  شـماره   99/  10  /1۷ رسـیدگی  تاریـخ 
بیـدک بـه آدرس : باشـت _اسـام آبـاد _کوچـه صنایـع دسـتی خوانـده: دادگاه عمومـی 
باشـت )شـورای حـل اختـاف( خواسـته: تقاضـای صـدور گواهـی نحصـار وراثـت مرجـع 
شـماره  بـه  بیـدک  ابراهیمـی  رضـا  سـید  آقـای  باشـت  اختـاف  حـل  شـورای   : رسـیدگی 
شناسـنامه 2_000035_68۷ بـه اسـتناد شـهادتنامه وگواهـی فـوت و فتـو کپی شناسـنامه 
ورثـه درخواسـتی بـه شـماره9900121 تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار داشـته کـه 
شـادروان سـیده هاجـر ابراهیمـی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 910 در تاریـخ 11 / 2 /99 
در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: یـک همسـر دائمی 
بنـام سـید عـادل ابراهیمـی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 8۷1 و یـک فرزنـد ذکور بنام سـید 
رضـا ابراهیمـی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 2_000035_68۷ و یـک فرزنـد انـاث بنـام 1_ 
زهـرا ابراهیمـی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 4_029318_426 و جـزء افـراد فـوق الذکـر 
فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد وال غیـره/ اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار 
یـک نوبـت آگهـی اعـام تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت 
نامـه ای دارنـد اعـام نمـوده در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق 
صـادر مـی گردد./اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریـال 

))نامحـدود(( اسـت.
ایوب انصاری - قاضی شورا های حل اختالف حوزه قضایی بخش باشت

معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان اداره ورزش 
و جوانــان ایــام گفــت کــه 7 هــزار و ۱۳۸ فقــره 
تســهیات ازدواج از ابتدای ســال جاری تا کنون در 

این استان پرداخت شده است. 
به گزارش ایرنا، محمدرضا تردســت اظهار کرد: 

۶۲۵ پرونــده دیگــر نیــز در صــف پرداختــی بانک هــا 
در اســتان اســت کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال بــه 
متقاضیــان پرداخــت شــود. وی افــزود: پرونــده هــای 
باقیمانــده یــا مدارک آنها تکمیل نشــده یا ضامن آنها 
بــه بانــک مراجعه نکرده اســت، بخشــی از پرونده ها 

نیــز مربــوط بــه ســال گذشــته اســت کــه بــه امســال 
موکــول شــدند. معــاون اداره ورزش و جوانــان ایــالم 
یادآور شد: از بین بانک های عامل استان بانک ملی 
با ۲ هزار و ۶۳۸ پرونده بیشترین و بانک پارسیان با 

۳۲ پرونده کمترین پرداختی ها را داشته اند.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، روز 
جمعــه در ســفر به شــهر مقدس قم ضمــن دیدار با 
شماری از مراجع تقلید، گزارشی از آخرین اقدامات 

انجام شده در مسیر مبارزه با کرونا ارائه کرد. 
به گزارش ایرنا، سعید نمکی در ابتدای سفر به 
قم با آیت هللا ناصر مکارم شــیرازی از مراجع تقلید 
دیدار و گفت و گو کرد.  در این دیدار وزیر بهداشت 
گزارشــی از رونــد اقدامــات صورت گرفته در راســتای 

مقابله با ویروس کرونا ارائه کرد.
 آیــت هللا مــکارم شــیرازی نیــز ضمــن قدردانی 
از تــالش هــای صــورت گرفتــه در راســتای مقابلــه بــا 
ویروس کرونا بر رعایت دســتورات بهداشــتی توســط 
همــگان تاکیــد کــرد. در ادامــه برنامه های ســفر وزیر 
بهداشــت بــه قــم، وی با آیت هللا جعفر ســبحانی از 

مراجع تقلید دیدار و گفت و گو کرد.
آیــت هللا جعفــر ســبحانی در ایــن دیــدار ضمن 
قدردانــی از تــالش هــای جامعــه ســالمت کشــور در 
راســتای مقابله با ویروس کرونا بر رســیدگی هر چه 
بیشــتر به وضعیت اقتصادی و معیشــتی پرستاران و 

کادر بهداشت و درمان تاکید کرد.
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
همچنین با آیت هللا عبدهللا جوادی آملی از مراجع 
تقلید دیدار و گفت و گو و گزارشی از روند مقابله با 

ویروس کرونا در کشور ارائه کرد.
همچنین دیدار با آیت هللا سیدمحمد سعیدی 
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( از دیگر 

برنامه های وزیر بهداشت در قم بود.
نمکی قرار است در این سفر با جمعی از مراجع 
عظــام تقلیــد و علمــا در قــم دیــدار کنــد و همچنیــن 
گزارشــی از آخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه در حوزه 
کرونا ارائه دهد. برگزاری جلسه ستاد کرونا ویروس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم نیــز از دیگــر برنامه های 

سفر وزیر بهداشت به قم خواهد بود.
بــا اعــالم ســتاد ملی مقابلــه با کرونــا، وضعیت 
شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان قــم از ۱۵ دی از 
وضعیــت قرمــز بــه نارنجــی، در ۶ دی  از نارنجــی بــه 
زرد و در ۲۰ دی مــاه جــاری از زرد بــه »آبــی« تغییــر 

کرده است.

طــرح توســعه صنایــع چینــی زریــن اصفهــان با 
صــرف بالــغ بر هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومان روز جمعه 
بــا حضــور رئیس دفتر رئیس جمهوری و اســتاندار و 

شماری از مسئوالن این استان افتتاح شد. 
بــه گــزارش ایرنــا، جلیــل حقیقی رئیــس اداره 
مبارکــه در  شهرســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 

حاشــیه ایــن آییــن افزود: شــرکت چینــی زریــن یکی 
از پیشــرفته ترین کارخانه هــای تولیدکننــده چینی در 

ایران است.
وی تعداد اشــتغال موجود این واحد صنعتی را 
هــزار و ۵۰۰ نفــر به صورت مســتقیم اعــالم و اضافه 
کــرد: در طرح توســعه این شــرکت بیــش از ۲۰۰ نفر 

اشتغال ایجاد و ظرفیت ۱۰ هزار تن به محصول این 
کارخانه اضافه می شود.

بــه گفتــه قائــم مقــام ایــن واحــد تولیــدی ایــن 
 خــط ســومین طــرح توســعه بــزرگ ایــن کارخانــه و

بــه روزتریــن و مدرن تریــن خــط تولیــد چینــی جهــان 
است که تمام اتوماتیک کار می کند.

رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای 
خلخــال اعــام کــرد کــه تــردد هرگونــه خودروهــای 
ســنگین از قبیــل کامیــون و تریلــر در محور ارتباطی 
پوشیده از برف اسالم به خلخال از سمت گیان تا 

روز نهم اسفند ماه ممنوع است . 
افــزود:  خســروی  معــروف  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
اعمال محدودیــت تــردد کامیــون و تریلــی و  دیگــر 

جاده ارتباطــی  در   بــار  حامــل  خودروهای ســنگین 
بــه  اســالم  بــا ســطح یخبنــدان  و  بــرف  از  پوشــیده 
گیالن بــا  اســتان  مدیریت بحــران  توســط  خلخــال 
هدف  پیشــگیری از بــروز هرگونه حوادث رانندگی و 
پیشــگیری از راه بندان های احتمالی ناشــی از توقف 
این گونه وســایل نقلیه ســنگین در میان راه صورت 
گرفتــه و ایــن محدودیــت تــا روز نهــم اســفند مــاه به 

قوت خود باقی است .
در  بــرف  بــارش  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  وی 
ســطح  لغزندگــی  و  خلخــال  کوهســتانی  مناطــق 
ارتباطــی کوهســتانی و دارای گردنه هــای  راه هــای 
صعــب العبــور بــه مــردم منطقــه و مســافرینی کــه 
توصیــه  دارنــد  را  ایــن شهرســتان  بــه  قصــد ســفر 
از  تــا مســاعد شــدن شــرایط جــوی هــوا  می شــود 

ســفرهای غیرضروری و بــا اســتفاده از خودروهــای 
شــخصی جدا پرهیز کنند.

ونقــل  حمــل  و  راهــداری  اداره  رییــس 
جاده ای خلخــال اظهار کرد: در هر ۲ حوزه خلخال و 
تالش راهداران در طول شــبانه روز گذشته با تالش 
بی وقفــه  خــود مانــع از مســدود شــدن راه بــه علــت 

بارش برف وکوالک شدید شدند.

اجازه ورود خودروهای مسافران نوروزی به قزوین وزیر بهداشت با مراجع تقلید در قم دیدار کرد
داده نمی شود

مقابلــه  و  پیشــگیری  ســتاد  جانشــین 
بــا بیمــاری کرونــا اســتان قزویــن گفــت کــه 
تمــام مســیرهای ورودی بــه اســتان در ایــام 
ســخت گیرانه  نحــو  بــه  نــوروزی  تعطیــات 
کنتــرل می شــود و اجــازه ورود خودروهــای 

مسافران به استان داده نخواهد شد. 
بــه گزارش ایرنــا، منوچهر حبیبی افزود: 
کنتــرل  و  مــردم  ســالمت  حفــظ  منظــور  بــه 
ویروس کرونا در ایام نوروز از پذیرش مسافر 

و گردشگر به استان قزوین معذوریم.
وی با بیان اینکه هیچگونه اسکانی در استان 
نداریم، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود 

کرونایی در استان، اســکان مسافران نوروزی 
در مدارس و مساجد ممنوع بوده و برای هتل 
 هــا نیــز هنــوز تصمیمــی اتخاذ نشــده اســت.

معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار قزویــن 
تاکید کرد: هیچ یک از ســتادهای اســکان در 
اســتان فعال نیســتند و هیچ فضای اســکانی 
بــرای مهمانــان نــوروزی در نظر گرفته نشــده 

است.
وی از شــهروندان خواســت برای حفــظ 
ســالمت خود و خانواده از ســفرهای نوروزی 
خــودداری کننــد چراکــه هیــچ نقطــه ای بــه 

اندازه استان قزوین شرایط مناسبی ندارد.

برای نخسین بار در کشور تولید انواع لوله 
اسپیرال در مبارکه آغاز شد

بــرای نخســتین بــار در کشــور ســاخت 
روش  بــه  اســپیرال  قطــور  لوله هــای  تولیــد 
بــا حضــور  ۲ مرحله ای)آفایــن( روز جمعــه 
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری 
و اســتاندار و شــماری از فعــاالن اقتصــادی 
اصفهان در شهرک صنعتی مبارکه آغاز شد. 
تولیــدی  ایرنــا، محصــوالت  گــزارش  بــه 
شرکت قطورسازان اســپادان، انواع لوله های 
)اســپیرال(  مارپیــچ  جــوش  درز  بــا  فــوالدی 
اســت کــه ســاالنه ظرفیــت تولیــد ۲۵۰ هــزار 
تولیــدی در  کاربــرد محصــوالت  دارد.  را  تــن 
طرح هــای ملــی انتقال آب، نفــت و گاز- پایل 
درجــا(  ماشــینی  شــمع  حفــاری  )پیمانــکاری 
و کیســینگ) نوعی لولــه بــدون درز ( اســت 
اجــرای ایــن واحد تولیدی در ســال ۹۵ آغاز و 

در سال ۹۸ راه اندازی شده است.
هــزار   ۳۱ واحــد  ایــن  زمیــن  مســاحت 
مترمربــع شــامل ســه قطعه زمین در شــهرک 
واقــع  زمیــن  مترمربــع  هــزار   ۵۰۰ صنعتــی، 
در مجــاورت شــهرک صنعتــی دهســرخ بــرای 
طرح هــای توســعه اســت همچنین مســاحت 
زیربنــا ۱۵ هــزار مترمربــع اســت و تــوان بــرق 

مصرفی سه مگاوات را دارد.
بــه گفتــه مســئوالن ایــن واحــد تولیــدی 
چهــار هــزار مترمکعب در ســال از شــبکه آب 

شــهرک صنعتــی و ســه هــزار مترمکعــب گاز 
طبیعــی مصــرف می کنــد. تکنولــوژی ماشــین 
آالت ایــن واحــد تولیــدی دانش بنیــان ایرانی 
است و اشتغال مستقیم در خط تولید فعلی 
۱۲۰ نفــر و پــس از توســعه ۳۰۰ نفــر در ۲ 

نوبت کاری خواهد بود.
میــزان ســرمایه گــذاری ثابــت ۲ هــزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال و بیست میلیون دالر ارزی 
است، این واحد تولیدی با صد درصد سرمایه 
شــخصی ســهامداران احداث شــد، صددرصد 
اولیــن  بــرای  نصــب  و  فعالیت هــای طراحــی 
بــار توســط کارشناســان داخلــی انجــام شــده 
و ســاخت بیــش از ۵۰ درصــد تجهیــزات برای 
اولیــن بــار توســط متخصصــان داخلــی انجام 

شده است.
آزمایــش  جهــت  تکمیلــی  تجهیــزات 
طــرح  آزمایشــگاه،  و  گاز  انتقــال  لوله هــای 
توسعه خط دوم لوله اسپیرال و احداث واحد 

پوشش از جمله طرح های توسعه است.
درخواســت  واحــد،  فعلــی  مشــکالت 
مشــارکت فعــال بــرای تامیــن لوله هــای طرح 
بــزرگ انتقــال آی، نفــت و گاز کشــور و اخــذ 
مجــوز تغییرکاربــری جهــت طرح توســعه خط 
دوم اســپیرال و کارخانــه پوشــش لولــه بــرای 

زمین ۵۰۰ هزار مترمربعی شرکت است.

ساعات کار مراکز تعویض پالک کرمانشاه افزایش یافت
رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  رییــس 
کرمانشــاه از افزایــش ســاعات کار فعالیــت 
مراکــز تعویــض پاک در کرمانشــاه طی ســه 
هفتــه پایانــی ســال بــه منظور ارایــه خدمات 

گسترده تر به شهروندان خبر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســرهنگ فضــل هللا 
مراکــز  کار  ســاعات  گفت: افزایــش  شــیری 
تعویض پالک استان از )شنبه ۹ اسفند( آغاز 

و تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت. 

مراکــز  اســاس  برهمیــن  افــزود:  وی 
تعویــض پــالک روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه 
از ســاعت هفت تا ۱۶ و پنجشــنبه از ســاعت 
هفــت تا ۱۴ پذیــرای مراجعه کنندگان خواهد 
بــود. ســرهنگ شــیری تصریــح کــرد: مراکــز 
هســتند  موظــف  همچنیــن  پــالک  تعویــض 
از  پیــش  کــه  خدمــات موردنیــاز شــهروندان 
را  انــد  کــرده  مراجعــه  کاری  ســاعات  اتمــام 

ارایه کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر 
گفت که از اواخر روز یکشــنبه هفته آینده ســامانه 

جدید بارشی وارد این استان می شود. 
به گزارش ایرنا، پیام مساعدی افزود: با تقویت 
فعالیــت ایــن ســامانه طی روز دوشــنبه برای اســتان 

بوشهر وقوع بارش پراکنده و خفیف باران به همراه 
وزش باد پیش بینی می شود. وی بیان کرد: همچنین 
در  هواشناســی  نقشــه های  پیش بینــی  اســاس  بــر 
ســاعت هایی از وقــت امــروز و فــردا دریــا بــا وزش 
بادهــای شــمالی در قســمت های مرکــزی و جنوبــی 

مــواج و متالطــم خواهــد بــود. مســاعدی ادامــه داد: 
در ۲۴ ســاعت آینده آســمان اســتان بوشــهر تا فردا 
صــاف تــا کمــی ابری همراه با غبــار محلی و در برخی 
ســاعت ها همــراه بــا وزش بــاد و فــردا در برخی نقاط 

همراه با مه صبحگاهی پیش بینی شده است.

وی گفــت: درایــن مــدت جهت وزش باد بیشــتر 
شــمال غربــی تــا شــمال شــرقی بــا ســرعت ۸ تــا ۳۴ 
کیلومتر در ساعت و بر روی دریا و در نواحی مرکزی 
و جنوبــی ۱۲ تــا ۴۰ و در فراســاحل جنوبــی ۱۶ تــا ۴۶ 

کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است.

7 هزار فقره تسهیالت ازدواج در ایالم پرداخت شد

سامانه جدید بارشی وارد بوشهر می شود

تردد کامیون و تریلر در محور خلخال به اسالم ممنوع شد 

طرح توسعه شرکت 
چینی زرین اصفهان 

افتتاح شد


