
اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . شنبه . 18 بهمن 1399 . سال هجدهم . شماره 4609 .

ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  تکلـم  زریـن  بازرگانـی  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
535862 و شناسـه ملـی 14008049358 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1399/09/22 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : روزنامـه 
کثیراالنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت تعیین شـد. شـرکت گروه 
توسـعه صنعت سـالمت بصیـر بـا شناسـه ملـی 14004159908 بـا نمایندگـی آقـای 
سـید سـپهر قـوام الدینـی بـا کـد ملـی 0057964890 بـه سـمت رئیـس هیـأت مدیـره 
- شـرکت گروه توسـعه اقتصادی بصیر با شناسـه ملی 14003980270 با نمایندگی 
آقای مظفر سهرابی با کد ملی 3781832902 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامـل - شـرکت گـروه توسـعه بازرگانـی بصیـر بـا شناسـه ملـی 14004162429 
بـا نمایندگـی آقـای وحیـد مهـدوی سـخا بـا کـد ملـی 0066480442 بـه سـمت عضـو 
هیئـت مدیـره بـرای مـدت 2 سـال تعییـن گردیدنـد. کلیـه چک هـا ، بـروات، سـفته ها 
و اسـناد و اوراق تعهـدآور و بهـادار بانکـی و غیـر بانکـی بـا امضـاء رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامـل و در غیـاب مدیرعامـل، بـا امضـاء رئیـس هیـأت مدیـره همـراه بـا مهـر 
شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیأت مدیره و یا جانشین تعیین شده از طرف مدیرعامل یا رئیس هیأت 
مدیره با مهر شـرکت معتبر می باشـد. سـازمان ثبت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبت 

شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری تهـران )1089224(

آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه توسـعه کشـاورزی بصیـر سـهامی خـاص بـه شـماره 

مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   14005055162 ملـی  شناسـه  و   475002 ثبـت 

عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1399/10/14 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد 

: شـرکت گـروه توسـعه فنـاوری اطالعـات بصیـر )سـهامی خـاص( بـا شناسـه ملـی 

14004310786 و شـماره ثبـت 458596 بـا نمایندگـی آقـای سـید علـی آقامیـری بـه 

شـماره ملـی 0060275571 نایـب  رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل. شـرکت گـروه 

توسـعه اقتصـادی بصیر)سـهامی خـاص( بـا شناسـه ملـی 14003980270 و شـماره 

ثبـت 452635 بـا نمایندگـی آقای منصور شمشـیری به شـماره ملـی 4130605828 

به سـمت رئیس هیئت مدیره شـرکت گروه توسـعه صنعت سـالمت بصیر )سـهامی 

خـاص( بـا شناسـه ملـی 14004159908 و شـماره ثبـت 456226 بـا نمایندگـی آقـای 

مظفـر سـهرابی بـه شـماره ملـی 3781832902 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره، برای 

مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد کلیـه چک هـا، بـروات، سـفته ها و اسـناد و اوراق 

تعهدآور و بهادار بانکی و غیر بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در 

غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 

بـود و سـایر نامه هـای اداری و اوراق عـادی بـا امضـاء مدیرعامـل یـا رئیـس هیـأت 

مدیـره و یـا جانشـین تعییـن شـده از طـرف مدیرعامـل یـا رئیـس هیـأت مدیـره بـا مهر 

شـرکت معتبـر می باشـد. روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج اگهی هـای 

شـرکت انتخـاب گردیـد. سـازمان ثبـت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و 

موسسـات غیرتجـاری تهـران )1089226(

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص شـیان اکسـیر درتاریـخ 1399/11/11 بـه شـماره ثبـت 572324 بـه شناسـه ملـی 14009769148 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه 
خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :کشـت، فـرآوری، خریـد، فـروش، صـادرات و واردات گیاهـان دارویـی و غیردارویـی. ارائه خدمات 
آزمایشـگاهی، خدمـات تحقیـق و توسـعه و طراحـی مهندسـی، بسـته بنـدی و تولیـد گیاهـان دارویـی و غذایـی و صنعتـی و مـواد طبیعـی، مـواد اولیـه دارویـی اعـم از طبیعـی و 
شیمیایی، بیومواد، نانومواد و محصوالت با فناوری پیشرفته. تولید، بسته بندی و پخش انواع دارو، داروهای گیاهی و طبیعی، محصوالت طب سنتی، محصوالت غذایی، 
آشـامیدنی و جایگزیـن غـذا، مکمـل هـای غذایـی، آرایشـی و بهداشـتی و شـوینده، خـوراک، مکمـل و داروهـای دام، طیـور و حیوانـات اهلـی و وحشـی. تولیـد اسـانس، عصـاره و 
روغـن هـای طبیعـی. تولیـد تجهیـزات پزشـکی و کمـک پزشـکی و بهداشـتی. احـداث کارخانجـات موضـوع شـرکت. سـاخت، صـادرات و واردات ماشـین آالت، تکنولـوژی و مـواد 
اولیـه و تولیـد مشـترک بـا کارخانـه جـات داخلـی و خارجـی و تحـت لیسـانس. صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجـاز خصوصـاً کاالهـای موضـوع شـرکت. ارائـه مشـاوره علمی و 
مهندسـی در مرحلـه طراحـی، تولیـد ، اجـرا، راه انـدازی و فـروش در موضـوع شـرکت. اجـرای پـروژه هـای تحقیقاتـی موضـوع شـرکت مشـترک بـا مراکـز تحقیقاتـی دولتـی و غیـر 
دولتـی، داخلـی و خارجـی، از جملـه دانشـگاهی و غیـر دانشـگاهی. تاسـیس شـرکت پخـش دارویـی، دامپزشـکی، کشـاورزی و غذایـی. تاسـیس شـعب و نمایندگـی و اعطـای 
نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور. عقد قرارداد با کلیه شرکت ها ی دولتی و غیر دولتی، داخلی و خارجی. انجام پروژه های تحقیقاتی با 
همکاری سـازمان ها و شـرکت های دولتی و غیر دولتی، داخلی و خارجی. اخذ نمایندگی اسـتانداردهای داخلی و بین المللی و اعطای اسـتاندارد ها به شـرکت های دولتی 
و غیر دولتی. اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی 
که به صرف و صالح شـرکت باشـد. شـرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی از و به شـرکت های داخلی و خارجی، شـرکت در نمایشـگاه 
هـای داخلـی و بیـن المللـی. راه انـدازی صفحـات مجـازی جهـت معرفـی شـرکت. انعقـاد قـرارداد با کلیه اشـخاص حقیقـی و حقوقی. درصورت لزوم پـس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران - منطقـه 17 ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه پرسـتار 
جنوبی ، خیابان نبرد ، کوچه شهید احمد سویزی ، پالک 26 ، طبقه همکف کدپستی 1766913891 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی 
منقسـم بـه 1000000 سـهم 1 ریالـی تعـداد 1000000 سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ 350000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره 116 مـورخ 1399/10/01 نـزد بانـک 
بانک ملی شـعبه مجتمع دانشـگاهی شـاهد با کد 1173 پرداخت گردیده اسـت والباقی در تعهد صاحبان سـهام می باشـد اعضا هیئت مدیره آقای حسـین دهقان به شـماره 
ملـی 0082724652 و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 1 سـال و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 1 سـال خانـم الهـه رضـوان پنـاه بـه شـماره ملـی 2993767951 و بـه 
سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 1 سـال خانم الهام رضوان پناه به شـماره ملی 2994044625 و به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سـال دارندگان حق 
امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری باامضـاء مدیرعامل 
بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان خانـم عصمـت عـرب پورامـرودی به شـماره ملـی 3091545131 به سـمت 
بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال خانـم زهـرا راه چمنـی بـه شـماره ملـی 5210047148 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت 
درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. سـازمان ثبـت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبت شـرکت 

هـا و موسسـات غیرتجاری تهـران )1089233(

سـهامی  شـرکت  ایـران  سـدیم  سـولفور  تولیـد  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
عـام بـه شـماره ثبـت 46580 و شناسـه ملـی 10100918039 بـه اسـتناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/10/20 تصمیمات 
: ترازنامـه و صـورت حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی  اتخـاذ شـد  ذیـل 
و  حسابرسـی  موسسـه   . رسـید  تصویـب  بـه   1399/06/31 بـه  منتهـی 
خدمات مدیـریت آرمان نوین رسیدگی به شماره ثبت 19554 و شناسه 
ملـی 10103013428 بـه عنـوان بـازرس اصلـی و موسسـه حسابرسـی و 
خدمـات مالـی فاطـر بـه شـماره ثبت 2391 و شناسـه ملـی 10100188574 
بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل شـرکت بـرای مـدت یک سـال مالـی انتخاب 
هـای  آگهـی  درج  اقتصـاد جهـت  کثیراالنتشـار عصـر  روزنامـه  گردیدنـد. 
ثبـت  اداره  اسـنادوامالک کشـور  ثبـت  . سـازمان  تعییـن گردیـد  شـرکت 

شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری تهـران )1089221(

مفقودی
بـه  فاخـر  فرزنـد  عسـکری  مریـم   ) ربـاب   ( اینجانـب  التحصیلـی  فـارغ  مـدارک 
مقطـع  در  خرمشـهر  از  صـادره   1829642022 ملـی  کـد   2 شناسـنامه  شـماره 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  واحـد  از  صـادره  قضایـی  حقـوق  رشـته  پیوسـته  کارشناسـی 
. باشـد  مـی  اعتبـار  فاقـد  و  اسـت  گردیـده  مفقـود    78/4/15 بتاریـخ   بوشـهر 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر به نشانی 
استان بوشهر ، شهر بوشهر ، خ باغ زهرا  روبروی آتش نشانی ارسال نمایند . 

شهریار

مفقودی

برگ سبز خودرو سمند LX مدل 91 به شماره پالک 417 ی 55 ایران 66 

بـه شـماره موتـور 12490294444 و شـماره شاسـی CF889531 بـه نـام 

محسـن جلیلی مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد. 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حسـین کریمـی بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانه 
11 همدان مدعی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ پالک 95/5 واقع در حومه دو 
همـدان ذیـل ثبـت 43023 صفحـه 238 دفتـر 137 سـابقه ثبـت دارد و نـزد کسـی 
در بیـع شـرط نیسـت بـه علـت جابـه جایـی مفقـود گردیـده لـذا بـه اسـتناد تبصـره 
الحاقـی بـه مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی می شـود تا هرکسـی 
مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار 
ایـن آگهـی طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک مراجعـه و ضمـن ارائـه 
اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم نمایـد درصـورت 
انقضـاء مـدت واخواهـی و نرسـیدن اعتـراض و یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل 
سـند مالکیـت ارائـه نگـردد سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم 

خواهـد شـد. م.الـف: 1558 
موسی حنیفه - رئیس اداره ثبتاسناد و امالک شهرستان همدان – ناحیه دو 

 همکاری بنیاد علوی
 با گروه های جهادی

در شهرستان چاراویماق
روح الــه عبدالعلــی زاده؛ آذربایجان شــرقی- مدیر 
حرکت های جهادی بســیج ســازندگی آذربایجان شرقی 
بســیج  جهــادی  گروه هــای  افزایــی  هــم  نشســت  در 
ســازندگی و بنیاد علوی گفت که برای اجرای برنامه ها 
از  چاراویمــاق  شهرســتان  در  مختلــف  پروژه هــای  و 

گروه های تخصصی جهادی بهره خواهیم برد.
در ایــن جلســه هم افزایی، حســین مــددی با بیان 
اینکــه بنیــاد علــوی در جهــت رفــع محرومیــت و اجــرای 
پروژه هــای بیشــتر در مناطــق محروم فعالیــت می کند، 
گفــت: بنیــاد علــوی در بعضــی از اســتان ها پروژه هایــی 
را اجــرا خواهــد کــرد کــه خوشــبختانه از اســتان مــا هــم 
شهرستان چاراویماق در این طرح گنجانده شده است.
وی افــزود: بایســتی از ظرفیت هــای بنیــاد علــوی 
و گروههــای جهــادی اســتان، بــرای اجــرای هــر چــه بهتر 
پروژه هــای محرومیــت زدایــی در ایــن شهرســتان کــه در 
حوزه های مختلف تدارک دیده شده است، بهره ببریم.
مــددی بــا بیــان اینکــه گروههای جهادی به ســمت 
تخصصی شــدن پیش می روند گفت: اســتفاده از افراد 
متخصص در هر حوزه کاری، منجر به افزایش راندمان 

و افزایش سطح کیفی فعالیتها خواهد شد.
وی افــزود: در برخــی از کارگروههــا مثل پزشــکی و 
سالمت، عمران، فرهنگی و اجتماعی، بیش از هر جای 
دیگــر به جذب نیروهای متخصص بســیجی نیازمندیم، 
چــرا کــه بــدون حضور افــرادی متخصص و بــا تجربه، به 
آن نقطه ایده آل و افق روشنی که ترسیم شده است، 

دست نخواهیم یافت.
اجرای پروژه های عمرانی، باید پیوست 

فرهنگی و اجتماعی داشته باشد
مســئول نهــاد آبادانــی و پیشــرفت )بنیــاد علــوی( 
شهرســتان چاراویمــاق هــم در ادامــه ایــن نشســت بــا 
بیان اینکه برحســب تجربه سالهای گذشته جاهایی که 
گروههــای جهــادی تخصصــی حضور داشــته انــد، نتیجه 
کار ملموس تر بوده است، گفت: از تخصص و تجربیات 
گروههــای جهــادی اســتان بــرای اجــرای هــر چــه بهتــر 
پروژه هــای محرومیــت زدایــی بنیاد علوی در شهرســتان 
آیــت  اویمــاق، اســتفاده خواهیــم کــرد. مهنــدس  چــار 
شــاهی در ادامه با توجه به خالء و کمبودهای فرهنگی 
در شهرســتان چاراویمــاق گفــت: مــردم ایــن منطقــه که 
هــم وفــادار بــه نظــام و انقــالب هســتند و هــم افــرادی 
بــا شــعور، امــا کمبودهایــی در حوزه فرهنگ هســت که 
بایــد در ایــن زمینــه بیشــتر کار شــود. وی افــزود: مبنای 
انقــالب اســالمی، فکری و فرهنگی بــود و امام راحل نه 
بــا تکیــه بر توپ و تفنگ، بلکه با تکیه بر تبلیغ فکری و 
اثرگذاری فرهنگی، توانست جوانان و مردم را به سمت 

یک انقالب عظیم سوق دهد.
آیــت شــاهی با بیــان اینکه بــدون فرهنــگ، اجرای 
پروژه هــای عمرانــی هــم چنــان مطلــوب نخواهــد بــود، 
گفــت: بایــد در شــرایطی کــه پروژه هــای عمرانــی و زیــر 
ســازی انجام می شــود، به مســائل فرهنگی و اجتماعی 
پیشــرفت  و  آبادانــی  نهــاد  توجــه شــود. مســئول  هــم 
)بنیــاد علــوی( شهرســتان چاراویماق در ادامــه گفت: با 
همــکاری بنیــاد مســتضعفان، کمیتــه امــداد، بهزیســتی 
و گروههــای جهــادی، خانه هــای محــروم زیــادی در ایــن 
شهرســتان ســاخته شــده اســت و امیدواریــم بــا اجــرای 
پروژه هــای بنیــاد علــوی، رفــع محرومیت در شهرســتان 
چاراویماق، تســریع شــود. گفتنی است، در این جلسه، 
حجــت االســالم یاری رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی 
چاراویمــاق، دبیــر کارگــروه اقتصادی، دبیــر عمران و زیر 
بنایــی، کارشــناس حــوزه فرهنگــی، کارشــناس صنعــت 
قالی بافی، کارشــناس حوزه ســالمت، کارشــناس حوزه 
رســانه و  مسئول بسیج دانشجویی حضور داشتند. در 
پایان مددی با تقدیر از همکاری و همفکری دبیر مجمع 
جهادگــران اســتان، مســئول گــروه جهــادی اقتصــادی، 
مدیر فنی و عمرانی ســازمان بســیج سازندگی، فرمانده 
حــوزه دانشــگاه فرهنگیان و مســئول گــروه جهادی افق 
مهربانــی، گفــت: مســلما بــا همــکاری هــم و بــا همدلی 
کــه موجــود اســت، قدمهای مثبتی در جهــت محرومیت 

زدایی برداشته خواهد شد.

مرکــزی- در چهارمیــن روز از دهــه مبــارک 
فجر انقاب اســامی با حضور استاندار مرکزی، 
بــه  ســاوه  شهرســتان  آب  ذخیــره  مخــزن   2

بهره برداری رسید.
اســتاندار،  حضــور  بــا  کــه  مراســمی  طــی 
شهرســتان  مســئولین  از  جمعــی  و  فرمانــدار 
برگــزار گردید، یوســف عرفانی نســب مدیر عامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی اظهار کرد: 
بــه منظور ذخیره مناســب آب شــرب شــهروندان 
ساوجی به ویژه در مواقع بحران و قطع برق، این 
دو مخزن ذخیره آب 5 هزار متر مکعبی مجموعاً 
بــه حجــم 10 هــزار متر مکعــب احــداث و به بهره 

برداری رسید.
وی ادامــه داد: بــرای ســاخت ایــن دو مخزن 
مجموعــا 60 میلیــارد ریــال از محل اعتبارات ملی 
آبــی و اعتبــارات شــرکت آب و فاضــالب  تنــش 

شهرستان ساوه هزینه شد.
عرفانی نســب افزود: با بهره برداری از این 2 

مخزن هم اکنون آب شرب شهر ساوه  در11 مخزن 
ذخیره آب به حجم 50متر مکعب ذخیره می شود.

ســیدعلی آقــا زاده اســتاندار اســتان مرکزی 
در ایــن مراســم بــا اشــاره به شــاخص برخورداری 
مردم شــهرها و روســتاهای اســتان مرکزی از آب 
آشامیدنی سالم در مقایسه با کشور رقم باالیی 
است افزود:در بخش فاضالب نیز استان مرکزی 
جــزء چهــار یــا پنــج  اســتان برتــر کشــور در زمینه 
بهداشــتی  دفــع  شــبکه  از  شــهرها   برخــورداری 

فاضالب  هستند.
وی در ادامــه افــزود: ایــن خدمــات مهــم و 
و  آب  شــرکت  مجموعــه  کار  نتیجــه  ارزشــمند 
فاضالب اســتان مرکزی به ویــژه مهندس عرفانی 
نسب مدیرعامل  این شرکت است که  از مدیران 

خوشنام و فعال استان می باشد.
اســتاندار اســتان مرکــزی بــر تمرکــز برانجام 
اقدامــات آبرســانی در روســتاها و تامیــن آب در 
شرایط تنش آبی و همچنین بازسازی و بهسازی 
تاسیســات آبرســانی بــه ویــژه شهرســتان ســاوه 

تاکید کرد.

مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اصفهــان 
از آغــاز بهــره بــرداری ۹ طــرح تعاونی روســتایی 
در ایــن اســتان بــا صــرف ۵2 میلیــارد تومــان بــه 

مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد.
بــه گزارش ایرنا، محســن حاج عابدی اظهار 
کــرد: طرح های امســال در شهرســتان های نطنز، 
کاشــان، اصفهان، فالورجان و گلپایگان اجرا شد 
و سهم قابل توجهی در توسعه صنعت کشاورزی 

منطقه خواهد داشت.
انبــار،  احــداث  فشــار،  تحــت  آبیــاری  وی 
ســاختمان، فروشــگاه تعاونی و ایجــاد خط تولید 
را  طرح های دهه فجر برشمرد و افزود: در قالب 
پروژه هــا ۳0 شــغل جدیــد ایجــاد می شــود و 56 

تثبیت شغل را به همراه خواهد داشت.
مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اصفهان با 
اشــاره بــه اهمیــت بهره گیــری از تــوان و ظرفیــت 
بخــش خصوصی در افزایش طرح ها خاطرنشــان 
کــرد: حــدود چهار میلیــارد تومان هزینــه طرح ها 
از محــل اعتبــارات دولتی، ۴0 درصد تســهیالت و 

مابقی از آورده های شخصی است.
اســتان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عابــدی  حــاج 
اصفهــان دارای ۴60 تشــکل و تعاونــی روســتایی 
اســت تصریــح کــرد: تــوان بــاالی ایــن تشــکل ها 
شــده  تولیــد  جهــش  و  اقتصــادی  رونــق  ســبب 
اســت و حمایت هر چه بیشــتر از آنها توســعه و 

پیشرفت را رقم خواهد زد. وی با بیان اینکه ۳50 
هــزار خانــوار در قالب این تشــکل ها و تعاونی ها 
فعالیــت دارنــد گفت: درآمدزایــی و بهبود زنجیره 
تولید و خدمت از مزایای بهبود عملکرد تشکل ها 

و تعاونی ها به شمار می رود.
اســتان اصفهان با داشتن 56۳ هزار هکتار 
اراضــی کشــاورزی معادل پنج درصد از مســاحت 

اســتان و ۳.5 درصد از اراضی کشــاورزی کشــور 
را بــه خود اختصاص داده اســت و بــا برخورداری 
از شــرایط متنــوع آب و هوایــی، اســتعداد تولیــد 
انــواع محصــوالت کشــاورزی را دارد، به گونــه ای 
کــه در مناطــق گــرم و خشــک آن خرمــا، انــار و 
پســته و در مناطق ســرد و کوهســتانی اش بادام 
و گردو و در مناطق معتدل و معتدل سرد، انواع 

محصوالت دانه دار و هسته دار کشت می شود.
اصفهــان  اســتان  زراعــی  مجموع اراضــی 
حــدود ۴۸6 هــزار هکتــار اســت که در ســال های 
آن  درصــد  بارندگی حــدود۷0  حیــث  از  طبیعــی 
بــه کشــت محصوالت زراعــی مانند انــواع غالت، 
حبوبــات و محصــوالت علوفــه ای، جالیزی و انواع 
اختصــاص  زینتــی  گیاهــان  و  صیفــی  و  ســبزی 

می یابد و تولید ســاالنه محصوالت زراعی اســتان 
در شــرایط عــادی حــدود چهــار میلیــون و پانصــد 

هزار تُن برآورد می شود.
مجمــوع اراضــی باغــی ایــن دیار نیــز حــدود 
۸0 هزار هکتار اســت و بطور عمده شــامل انواع 
ســیب درختــی، انــار، بــه، انگــور، بــادام، پســته، 
گالبــی و زردآلوســت و مجمــوع تولیــدات باغی و 
گلخانــه ای اســتان در شــرایط عــادی حــدود ۸00 

هزار تُن برآورد می شود.
در دهه مبارک فجر امســال استان اصفهان 
2 هــزار و 5۴6 پــروژه با صــرف چهار هزار و 50۹ 

میلیارد تومان اعتبار افتتاح می شود.
حــدود ۸ درصــد ایــن اعتبــارات ملــی و 10 
درصــد اســتانی و ملــی- اســتانی، 2۹ درصــد از 
محــل بخــش خصوصی و 50 درصد از شــهرداری 
و تعاونی و منابع داخلی دســتگاه ها و پروژه های 

خیرساز و راهداری نیز حدود سه درصد است.
مجمــوع پروژه هــای عمرانــی دهــه فجــر در 
مقیــاس ملــی 221 پروژه اســتانی، تملــک دارایی 
پــروژه،   ۳۸۷ خصوصــی  بخــش  پــروژه،   16۷
پــروژه و دهیــاری 1۷2  شــهرداری هــزار و 5۹۹ 
پــروژه افتتــاح می شــود. همــه ســاله از 12 بهمــن 
ســالروز ورود امام خمینی)ره( به میهن در ســال 
پیروزی انقــالب  بهمن ســالروز   22 تــا   1۳5۷

اسالمی، دهه فجر نامیده می شود.

اســتاندار کرمــان همزمــان با ششــمین روز 
از گرامیداشــت دهــه فجــر در ســفر بــه راین دو 
طــرح جاده ای پایش تصویــری و پایگاه اورژانس 
و  تاریخــی  منطقــه  ایــن  در  را  راهــی  ۱۱۵بیــن 

گردشگری افتتاح کرد. 
پایــش  ایرنا، اجرای طــرح  گــزارش  بــه 
تصویری بــا  ۳2 دوربین، 6میلیــارد ریــال هزینــه 
در برداشــته که این دوربین ها در همه ورودی ها 
و خروجی هــای شــهر نصــب شــده و از این تعداد 

دوربین 1۳ مورد نظارتی بوده است.
ساختمان پایگاه اورژانس 115 جاده ای راین 
با اعتبار  پنج میلیارد و 500میلیون ریال از دیگر 
طرح های افتتاحی امروز اســتاندار بود که به یاد 

شــهدای انقالب اســالمی و ســپهبد شــهید قاســم 
سلیمانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

گفت وگوی صمیمی ساکنان 
روستای ده میرزا با استاندار 

خــود  ســفر  ادامــه  در  کرمــان  اســتاندار 
بــه روســتای ده میــرزا رفــت و در گفــت و گویــی 
ده  روســتای  خانــوار  چنــد  و  دهیــار  صمیمی بــا 
میــرزا، مشــکل اجرای زیــر ســاخت های آب، برق 
و گاز آنهــا را بــرای جابجایی این روســتای قدیمی 

بررسی کرد.
ســقف  افزایــش  بــرای  نیــز  ونــد  زینــی 

وام  مســکن روســتایی بــه ســاکنان ایــن روســتا 
و دیگــر روســتاهای همجــوار قــول پیگیــری داد و 
دستگاه های خدمات رسان را موظف کرد تا پایان 
ســال نســبت ایجــاد زیرســاخت ها ی این روســتا 

اقدام کنند.

مسیر توریستی راین به گلزار 
بردسیر کوتاه می شود

همچنین با دستور استاندار کرمان عملیات 
گلــزار  از  بــه  رایــن  مســیر  باقیمانــده  اجرایــی 
1۸بهمــن آغــاز مــی شــود کــه بــا تکمیــل جــاده تا 
ســه ماه آینده، مســیر راین به بردسیر وسیرجان 

کوتاهتر خواهد شد.
بومگــردی  خانــه  از  همچنیــن  ونــد  زینــی 
قندچیــن، آبشــار رایــن و طــرح آبیاری شــهرداری 
بازدید کرد و از نزدیک با ظرفیت های گردشــگری 

منطقه آشنا شد.

گازرسانی به برخی روستاهای 
راین تا شهریور ۱۴۰۰

ساکنان  روســتاهای  جمــع  در  اســتاندار  
پــای  و  یافــت   حضــور  نیــز   گــروه  و  عنبروتــک 
صحبت اهالی و دهیاران این روســتاها نشســت 
و ســپس اســتاندار از گازرســانی به این روستاها 

تا شهریور1۴00 خبر داد.
گزک-رایــن  و  آســفالت  روکــش  همچنیــن 
حســین آبــاد بــه گروه جمعــا به طــول1۴ کیلومتر 
و اعتبــار 52 میلیاردریال بــا حضــور اســتاندار و 

تعدای از مدیران به بهره برداری رسید.
راین شــهری تاریخی و توریســتی در استان 
ایــن شــهر  کرمــان و در دامنه کــوه هزار اســت. 
مرکز بخش راین از توابع شهرستان کرمان است 
و در جنوب شــرقی کرمان قرار گرفته اســت. شهر 
راین یکی از شــهرهای خوش آب و هوا و ییالقی 
اســتان کرمان محســوب می شــود. جمعیت شهر 
راین بر اساس سرشماری سال ۹5، 15٬6۷2 نفر 

بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی میرجاوه سیستان 
و بلوچســتان گفــت کــه با گرامیداشــت دهه 
فجــر، 2۳۵ هکتــار سیســتم  نویــن آبیاری به 
منظــور اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای آبــی 
منطقــه در بخــش ریگ ملک این شهرســتان 

افتتاح شد. 
به گزارش ایرنا، محسن کهرازهی اظهار 
کــرد: گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر هفــت 
طــرح دیگر بخــش کشــاورزی در بخــش ریگ 

ملک شهرستان به بهره برداری رسید.
 وی ادامــه داد: ســاخت کانــال آبیــاری 

بخــش  طرح هــای  دیگــر  از   1200 بطــول 
کشاورزی میرجاوه محسوب می شود.

میرجــاوه  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
خاطرنشــان کرد: برای راه اندازی هشــت طرح 
بخش کشــاورزی این شهرســتان افزون بر ١٨ 
میلیــارد و ٢۴٩ میلیــون ریــال اعتبــار تأمین و 

پرداخت شده است.
بــه گــزارش ایرنا میرجــاوه در فاصله ۷5 
کیلومتــری شــرق زاهــدان مرکــز سیســتان و 
بلوچســتان و در همســایگی کشــور پاکســتان 

واقع شده است.

بهره برداری از 2 مخزن ذخیره آب در شهر ساوه  ٢٣۵ هکتار سیستم نوین آبیاری
در میرجاوه به بهره برداری رسید

افتتاح 2 طرح جاده ای در راین 

۹ طرح تعاونی روستایی در اصفهان به بهره برداری رسید


