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تاسیس شرکت سهامی خاص مشاور نوین گستران اطمینان درتاریخ 1399/11/19 به شماره ثبت 572764 به شناسه ملی 14009793448 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :مشـاوره در زمینـه مدیریـت دارایی هـای فیزیکـی در صنایـع نفـت، گاز، پتروشـیمی، 
نیروگاهی، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و غیره پیاده سازی و اجرای برنامه های نگهداری و تعمیرات در سازمان ها و شرکت ها جمع آوری اطالعات تجهیزات 
پاالیشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی توسعه و گسترش همکاری در زمینه  فن آوری های نوین و هوش مصنوعی ارزیابی، طراحی و ساخت نرم افزارهای هوشمند در حیطه 
برنامه ریـزی منابـع سـازمانی. درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان تهران - منطقه 
14 ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه شـهرآرا ، خیابـان شـهید مازیـار منصـوری ، خیابـان گل پـرور ، پـالک 2 ، بلـوک 3 ، طبقـه دوم ، واحـد 6 کدپسـتی 
1445754137 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 1,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 1000 سـهم 1000 ریالـی تعـداد 1000 سـهم آن بـا نـام عادی مبلـغ 1000000 
ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره 397/99/322 مـورخ 1399/07/29 نـزد بانـک پاسـارگاد شـعبه شـهرآرا بـا کـد 397 پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت 
مدیـره آقـای محمدرضـا سـرفرازی بـه شـماره ملـی 0078389569 و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت مدیرعامـل به مدت 2 سـال آقای محمدجعفر 
سـرفرازی بـه شـماره ملـی 2091738050 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال خانـم ملیحـه رسـتگارپناه بـه شـماره ملـی 5039957556 و بـه سـمت عضـو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سـفته، بـروات، قردادهـا عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء محمدرضـا سـرفرازی همـراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیـارات مدیر عامل 
: طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای مهـدی شـریف بـه شـماره ملـی 2300196697 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال آقـای مهـدی رمضانـی بـه شـماره ملـی 2470947911 
بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی های شـرکت تعیین گردیـد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بـه منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشـد. سـازمان ثبت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری تهران )1092987(

آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه توسـعه صنعـت سـالمت بصیـر شـرکت سـهامی خاص 
بـه شـماره ثبـت 456226 و شناسـه ملـی 14004159908 بـه اسـتناد صورتجلسـه 
مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1399/09/12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
شـد : اعضـاء هیئـت مدیـره بـه قـرار ذیـل تعییـن گردیدنـد: شـرکت گـروه توسـعه 
اقتصـادی بصیر)سـهامی خـاص( بـا شناسـه ملـی 14003980270 بـا نمایندگـی آقای 
سـیّدعلی آقامیـری بـه شـماره ملـی 0060275571 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره. - 
شرکت گروه توسعه بازرگانی بصیر)سهامی خاص( با شناسه ملی 14004162429 
بـا نمایندگـی آقـای محمّـد شـریعتی بـه شـماره ملـی 0046944362 بـه سـمت نایـب 
رئیـس هیئـت مدیـره - شـرکت گـروه توسـعه صنایـع و معـادن بصیر)سـهامی خـاص( 
با شناسـه ملی 14005091908 با نمایندگی آقای منصور شمشـیری به شـماره ملی 
4130605828 به سـمت عضو هیئت مدیره. - خانم مهسـتی سـادات میراسـمعیلی 
مدیـر  بـه سـمت  مدیـره(  هیئـت  اعضـای  از  0056959281)خـارج  ملـی  شـماره  بـا 
عامـل بـرای مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد. امضـاء چـک، سـفته، بـرات، اسـناد و 
قراردادهـای تعهـدآور، اسـناد رسـمی شـرکت و کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار بانکـی بـا 
امضـاء رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل و در غیـاب مدیرعامـل، بـا امضـاء رئیـس 
هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود و سـایر نامه هـای اداری و 
اوراق عـادی بـا امضـاء مدیرعامـل و یـا جانشـین تعییـن شـده از طـرف مدیرعامـل و 
مهـر شـرکت معتبـر می باشـند. روزنامـه کثیراالنتشـار عصر اقتصاد جهـت درج اگهی 
هـای رسـمی شـرکت انتخـاب گردیـد سـازمان ثبـت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبـت 

شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری تهـران )1092966(

مفقودی
بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه شـماره پـالک 422 د 21 ایـران 18 و شـماره 

بنـام سـاالر صالحـی   S1412281836203 موتـور 00369776 و شـماره شاسـی

مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

همدان 

رونوشت آگهی حصروراثت

آقـای رجبعلـی کمندلـی دارای شناسـنامه شـماره 10 بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه 
111-703-99 از ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح 
داده کـه شـادروان عباسـعلی کمنـدی فرزنـد چراغعلـی متولـد 1303  بـه شناسـنامه 
شـماره 92 در تاریـخ 1373 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن 
الفـوت آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه 1- خدیجـه رضائـی کیـا فرزنـد: فـدای علـی بـه 
ش.ش: 174 همسـر متوفـی 2- رجبعلـی کمندلـی بـه ش.ش 10 پسـر متوفـی 3- 
کبـری کمندلـی بـه ش.ش 548 دختـر متوفـی 4- مدینـه کمندلـی بـه ش.ش 502 
دختر متوفی 5- رضیه کمندلی به ش.ش 663 دختر متوفی 6- معراجعلی کمندلی 
متوفـی  پسـر   2 بـه ش.ش  کمندلـی  قربانعلـی   -7 متوفـی  پسـر   1150 بـه ش.ش 
والغیراینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 

دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
به موجب پرونده اجرائی کالسـه 9701625 ششـدانگ پالک ثبتی شـماره 815 فرعی از 148- اصلی به حروف پالک ثبتی هشـتصد و پانزده فرعی از یکصد و چهل و هشـت 
– اصلـی بخـش یـک حومـه کرمانشـاه بـه مسـاحت 4000متـر مربـع عرصـه در بخـش یـک حومـه بـه آدرس: کرمانشـاه – جاده سـنندج – شـهرک صنعتی کرمانشـاه که سـند آن 

به نام شـرکت دارو گسـتر رازی )سـهامی خاص( می باشـد.
محـدود بـه حـدود : شـماال : پـی اسـت بـه طـول هشـتاد متـر بـه شـماره هفتصـد و هفتـاد و یـک فرعـی شـرقا: پـی اسـت بـه طـول پنجـاه متـر بـه خ به عـرض سـی و دو متر جنوبا: 
پـی اسـت بطـول هشـتاد متـر بـه شـماره هشـتصد و شـانزده فرعـی غربـا: پـی اسـت بـه طـول پنجـاه متـر بـه پـالک B )147،148( اصلـی ، طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 
23/782/400/000 ریال ارزیابی شـده و پالک فوق شـامل: عرصه ملک مطابق اسـتعالم موجود در پرونده به مسـاحت 4000متر مربع از قرارهر متر مربع 2/600/000ریال 
و جمعـا بـه ارزش 10/400/000/000ریـال، و اعیـان موجـود شـامل: 1- سـوله شـماره یـک سـالن اصلـی کارخانـه بـا کـف بتـن و نمـای سـیمانی بـه مسـاحت حـدود 450متـر مربـع 
از قـرار هـر متـر مربـع بـا توجـه بـه شـرایط حـال حاضـر ، قدمـت بنـا از قـرار هـر مترمربـع 7/600/000 ریـال و جمعـا بـه ارزش 3/420/000/000 ریـال ، سـوله شـماره دو بـا نمـای 
سـیمانی بـه مسـاحت 573 مترمربـع شـامل چندیـن اتـاق مشـتمل اتـاق کنفرانـس، اتـاق سـرور، اتـاق مسـئول شـعبه، اتـاق فنـی و قسـمت اداری بـا سـرامیک و دیـواره هـا بـه 
ارتفاع 1/02 سـنگ و مابقی سـفید کاری و نقاشی،سـالن اصلی با کف بتن و دیواره ها تا زیر سـقف کاشـی، اتاق قرنطینه، اتاق ریکال و مرجوعی با کف سـرامیک و دیواره 
هـا بـه ارتفـاع 40سـانتی متـر سـنگ و مابقـی سـفیدکاری و نقاشـی و اتـاق هـای ایوانـس بـا کـف بتـن و دیـواره هـا ترکیبـی از سـنگ و سـیمان از قرار هر متر مربـع 9/500/000 و 
جمعا به ارزش 5/443/500/000 ریال ، سـوله شـماره سـه با نمای سـیمانی به مسـاحت حدود 162متر مربع شـامل قسـمت اداری با کف سـرامیک و دیواره ها سـفیدکاری 
و نقاشـی ،راهـرو بـا کـف سـرامیک و دیـواره هـا تـا ارتفـاع 1/20 متـر سـنگ مابقـی سـفیدکاری و نقاشـی، آشـپزخانه بـا کابینـت ام دی اف و رسـتوران بـا کـف سـرامیک و دیـواره 
ها تا ارتفاع 1/02متر سـنگ و مابقی سـفیدکاری و نقاشـی شـده از قرار هر مترمربع 8/700/000 ریال و جمعا به ارزش 1/409/400/000ریال ، سـه عدد سـوئیت مسـکونی 
)1،2،3( جمعـا بـه مسـاحت 262 متـر مربـع بـا سـقف آن و پوشـش شـیروانی و سـقف کاذب و دیـواره هـا بـا سـفید کاری و نقاشـی شـده کـه سـوئیت شـماره یـک شـامل سـه 
اتـاق خـواب، نشـیمن، حمـام و سـرویس بهداشـتی و آشـپزخانه بـا کابینـت ام دی اف،سـوئیت شـماره دو شـامل دو اتـاق خـواب، نشـیمن ، حمـام و سـرویس بهداشـتی و 
آشـپزخانه با کابینت ام دی اف ، سـوئیت شـماره سـه شـامل یک اتاق خواب ، نشـیمن، حمام و سـرویس بهداشـتی و آشـپزخانه از قرار هر متر مربع 7/500/000 و جمعا به 
ارزش 1/965/000/000 ریـال. اتـاق تاسیسـات بـا کـف بتـن و سـقف ایرانیـت فلـزی بـه مسـاحت 24متـر مربـع از قـرار هـر مترمربـع 3/500/000و جمعـا بـه ارزش 84/000/000 
ریال،اتاق نگهبانی با کف سـنگ و دیواره ها تا ارتفاع 1/15 متر سـنگ گرانیت و سـقف شـیروانی به مسـاحت 17متر مربع از قرار هر مترمربع 6/500/000 و جمعا به ارزش 
110/500/000ریـال ،محوطـه سـازی و باغچـه بنـدی درخـت کاری و دیـوار کشـی بـه ارتفـاع 2/40 متـر بـا نمـای سـیمانی و نـرده فلزی و غیره به طور مقطـوع 950/000/000 ریال 
،لذا جمع کل ملک در حال حاضر به ارزش 13/382/400/000ریال برآورد گردید.بنابراین ارزش کل ملک به مبلغ 23/782/400/000ریال و به حروف بیست و سه میلیارد 
و هفتصد و هشـتاد و دو میلیون و چهارصد هزار ریال می باشـد. و 2( ماشـین آالت : الف( ماشـین آالت – تاسیسـات و تجهیزات تهویه مطبوع :1- یک دسـتگاه پکیج چیلر 
جذبی شعله مستقیم شرکت BROAD X NON – ELETRIC CHILLER  به شماره سریال 10077249 سال 2010 میالدیBYZ 20 ساخت کشورچین با مشعل – تابلو برق 
وکلیـه متعلقـات بـه انضمـام فـن کویـل هـای منصوبـه در سـاختمان اداری و مهمانسـرا و رسـتوران وکانـال هـای هـوای نصـب شـده در انبـار و پنـج عـدد درب سـرد خانـه ای برند 
ایوانس جمعا به ارزش 25/000/000/000 ریال . ب ( تاسیسـات و حق االمتیاز انشـعابات آب – برق – گاز: 1- حق االمتیاز انشـعاب برق 160 کیلو وات به شـماره اشـتراک 
21882 بـا کابـل کشـی و نیرورسـانی بـه کلیـه ماشـین آالت – تابلـو اصلـی زیـر ترانـس – یـک دسـتگاه ترانسـفورماتور K.V.A-200 کلیـه تابلوهـای اصلـی و فرعـی – سیسـتم  
روشـنایی انبار و محوطه سـاختمان اداری و سـیمی کابل داخل انبار با کلیه متعلقات مربوطه .2- انشـعاب آب شـرکت شـهرک های صنعتی با کلیه لوله کشـی های مربوطه 
و لولـه کشـی فاضـالب .3-انشـعاب گاز بـا کلیـه لولـه کشـی هـا ومتعلقـات مربوطـه .4- مخـزن ذخیـره آب هوایی گالوانیزه با اسـترکچر و کلیه متعلقات.جمـع چهاربندفوق)ب( 
2/250/000/000 ریـال. بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی روز و ارزش کاالهـای صنعتـی بـا عنایـت بـه بندهـای الـف وب مـوارد فـوق جمعـا بـه ارزش 27/250/000/000 ریـال بـه 
حـروف بیسـت و هفـت میلیـارد و دویسـت و پنجـاه میلیـون ریـال در صـورت بالمعـارض بـودن ارزیابـی مـی گـردد احـداث گردیـده و دارای انشـعابات آب و بـرق و گاز اسـت و 
پـالک فـوق از سـاعت 9 الـی 12روز دوشـنبه 1399/12/04 در اداره اجـرای ثبـت شهرسـتان کرمانشـاه واقـع در فرهنگیـان فـاز یـک، خیابـان شـهید مطاعـی از طریـق مزایـده بـه 
فـروش مـی رسـد. مزایـده از مبلـغ ارزیابـی شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی شـود.الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط به آب بـرق گاز اعم 
از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا  تاریخ  مزایـده  اعم از اینکه 
رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایده 
مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول می گردد . شـرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور 
خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت. برنـده مزایـده مکلـف اسـت مـا بـه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت 5روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت 
تودیـع نمایـد و در صورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر، مانـده فـروش را بـه حسـاب سـپرده واریـز نکنـد، مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد در 
ایـن صـورت عملیـات فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد مـی گـردد ضمنـا ملـک بیمـه نمـی باشـد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد مزایـده روز اداری بعد از 

تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد.  
2518 /م الف/12
اداره اجراء ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه
تاریخ انتشار: 1399/11/21

مدیرعامل صدر تامین:  
ایثار در جبهه اقتصادی 

همانند ایثار در دفاع 
مقدس است

پیــروزی  ســالگرد  و  فجــر  دهــه  بــا  همزمــان 
شــکوهمند انقــاب اســامی و بــه منظــور يــادآوري و 
قدردانــی از رشــادت ها و حماســه های شــهدای دوران 
انقــاب وتجلیــل از رزمنــدگان و ســایر ایثارگــران ذوب 
آهــن اصفهــان ، مراســم تجلیــل از خانواده های شــهدا 
یکشــنبه 19 بهمن ماه به همت ســتاد بزرگداشت دهه 

فجرشرکت در تاالر آهن برگزار شد .
در  ایــن مراســم ، غالمرضــا ســلیمانی مدیــر عامل 
شــرکت ســرمایه گذاری صدر تامین ، منصــور یزدی زاده 
مدیر عامل ذوب آهن، آیت ا... رهبر مسئول هماهنگی 
و  معاونیــن  از  تعــدادی  و  شــرکت  اســالمی  تبلیغــات 
مدیران و جمعی از ایثارگران ذوب آهن حضور داشتند.
شــرکت  عامــل  مدیــر  ســلیمانی  غالمرضــا 
سرمایه گذاری صدر تامین در این مراسم گفت:  همواره 
خود را مدیون شــهدا و ایثارگران انقالب ، دفاع مقدس 
و مدافع حرم دانســته و قدردان زحمات و ایثارگری های 

این عزیزان و خانواده هایشان هستیم.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه افتخــار دارد کــه خــود از 
خانواده هــای ایثارگــر اســت، یــادآور شــد: تجلیــل ذوب 
آهــن اصفهــان از دو خانــواده شــهید دوران انقــالب در 
ســال 57 و تجلیــل از تعــدادی از ایثارگــران شــرکت در 
مراسم مذکور ، بیانگر این مسئله است که این شرکت 
همیشــه به فکر ایثارگران خود و خانوادهای شــان بوده 

و هرگز آنان را فراموش نمی کند.
وی افــزود: فــداکاری در جبهه هــای اقتصادی مانند 
ذوب آهن اصفهان برای  تولید و اشتغال  همانند ایثار 
رزمنــدگان و شــهدا در دوران دفــاع مقــدس اســت. مــا 
مســئولین و کارکنان واحدهای اقتصادی در حال حاضر 
نیــز عهــد بســته ایــم که بــا تمام تــوان  ضمــن تبعیت از 
رهبری معظم انقالب از دســتاوردهای انقالب اســالمی 
و تحقق شعارها ی آن حمایت کرده و لحظه ای در این 

امر درنگ نکنیم.  
در ایــن مراســم آیــت ا... رهبر مســئول هماهنگی 
تبلیغــات اســالمی ذوب آهــن اصفهــان نیــز بــا یــادآوری 
بــه  گذشــته  ســال های  در  ایثارگــران  حماســه  عظمــت 
تشــریح عوامــل پیــروزی انقــالب اســالمی در ابعاد دین 
نجاتبخش اســالم ، رهبری و مردم متحد و تابع رهبری 
انقــالب درکشــور پرداخــت و یادآور شــد : عوامل مذکور 
بــه عنــوان عوامــل ایجــاد و پیــروزی انقــالب اســالمی ، 

عوامل حفظ و بقای آن نیز به شمار می روند .
وی افــزود ایثــار و حماســه آفرینــی بــرای اســالم و 
جامعه اسالمی کار هر کسی نیست و این افتخار طبق 
آیــات قــرآن ، خاص افراد مومن، خود ســاخته و از خود 
گذشــته اســت . در ذوب آهن اصفهان نیز از گذشــته تا 
کنون ایثارگران زیادی بوده و هستند و این عزیزان آبرو 

و افتخار همیشگی این شرکت هستند.
بــا اجــرای ســرود های  ایــن مراســم کــه  در پایــان 
شهرســتان  نوجوانــان  از  جمعــی  توســط  انقالبــی 
لنجــان  همــراه بود، ازخانــواده دو شــهید گرانقدر ذوب 
آهن اصفهان  به نام های شــهید حســنعلی پور محمدی 
و محمــد علــی ســلیمانی تقدیر شــد و هدایایی به آن ها 
اهداء گردید. شــایان ذکر اســت که دو شهید مذکور هر 
دو اهــل نجــف آبــاد و کارمند ذوب آهــن اصفهان بودند 
کــه در حــوادث و درگیری هــای زمــان اوج گیــری انقــالب 
اســالمی در ســال 57 به دســت ایادی رژیم طاغوت به 

شهادت رسیده بودند.

خبـــــــــــــــــر

بــر اســاس گزارش شــرکت شــهرک های 
صنعتی مازندران، همزمان با روی کار آمدن 
دولــت تدبیــر و امید در ســال 9۲ تا به امروز 
تعــداد ۸۷1 طــرح عمرانــی بــا ســرمایه گذاری 
1۲14 میلیــارد ریــال در شــهرک ها و نواحــی 

صنعتی استان اجرایی شده است. 
شــهرک های  شــرکت  عمومــی  روابــط 
صنعتــی مازنــدران روز دوشــنبه در گزارشــی 
آمــاری قراردادهــای طرح هــای عمرانــی انجام 
شــده در دولــت تدبیــر و امیــد را 5۰۸ مورد با 
ســرمایه گــذاری ۱۱7 میلیــارد و ۴۸۳ میلیــون 

ریال اعالم کرد.
بنابرایــن گزارش تــا پایــان دولــت دهــم 
۴۲۳ هکتار سند تفکیکی شهرک های صنعتی 
اســتان اخذ شــده بود، که این آمار در دولت 
یازدهــم و دوازدهــم بــه 55۳ هکتــار رســیده 
شــهرک های  شــرکت  عمومــی  روابــط  اســت. 

صنعتــی مازنــدران اعــالم کرد که از ســال ۹۲ 
تاکنــون ۲۲کیلومتر طرح شــبکه فیبرنوری در 
شــهرک ها و نواحی صنعتی بهشهر، بابلکنار، 
گلوگاه، نکا، رســتمکال، سلمانشــهر و بابلســر 
بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۲7 میلیــارد ریــال بــه 

بهره برداری رسیده است.
گازرسانی به ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی 
بــه طــول ۲5 کیلومتر و با ســرمایه گذاری 7۲ 
میلیــارد ریــال از دیگر خدمــات دولت تدبیر و 

امید به شهرک های صنعتی مازندران است.
شــرکت شــهرک های صنعتــی مازنــدران 
جذب ســرمایه گذار را از برنامه های مهم این 
شــرکت عنــوان کــرد و اعــالم کــرد کــه در ایــن 
دولــت بــا  ۹۰۱ ســرمایه گــذار قــرارداد منعقد 
شــده اســت کــه در ایــن مــدت  ۴۴۲ واحــد 
تولیــدی بــا ســرمایه گــذاری ۱۶ هــزار و ۲57 
میلیــارد ریــال و اشــتغال زایی ۹ هــزار و ۳۴۶ 

نفر به بهره برداری رسیده است.
مازندران ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی به 
وصعــت یکهــزار و ۹۲۳ هکتــار دارد. میانگین 

زمیــن هــر شــهرک صنعتی در این اســتان 5۰ 
هکتار است که اغلب آن در مناطق مرکزی و 

شرق استان قرار دارند.

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
استانداری همدان گفت که همزمان با  دهه 
فجــر بهره بــرداری و یــا عملیــات اجرایی ۶۵۰ 
طرح و پروژه در این استان با اعتباری افزون 

بر ۸ هزار میلیارد تومان آغاز شده است. 
بــه گــزارش ایرنــا، ظاهــر پورمجاهــد در 
آییــن بهره بــرداری از پــل ســردار شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی روســتای گنبد مالیــر، اظهار 
کــرد: حجــم باالیــی از رقــم اعتبــارات هزینــه 
شــده در ایــام دهــه فجر این اســتان، با بیش 
از ۶ هــزار میلیــارد تومان در شهرســتان مالیر 

سرمایه گذاری شده است.
وی آغــاز عملیــات اجرایــی نیــروگاه 5۰۰ 
پروژه هــای  مهمتریــن  از  را  مالیــر  مگاواتــی 
دهــه فجر اســتان همــدان بــا 5 هــزار میلیارد 
تومــان ســرمایه عنوان کــرد و افــزود: احــداث 
ایــن نیــروگاه  اقدامــی زیربنایــی و ماندگار در 
راســتای رشــد و توســعه همــه حانبــه اســتان 
امــور  هماهنگــی  معــاون  اســت.  همــدان 
اقتصــادی اســتانداری همــدان بــا بیــان اینکــه 
بــه برکــت انقــالب امــروز طرح هــای بزرگی در 
ســطح کشــور و ایــن اســتان در اوج امنیــت و 
آرامــش در حــال بهره بــرداری و افتتاح اســت، 
خدمــت در نظام مقدس جمهوری اســالمی را 
لذت بخش دانســت کــه با دلســوزی، اعتقاد، 

ایمان و پیگیری مدیران همراه است.
تدبیــر  دولــت  کــرد:  تاکیــد  پورمجاهــد 
و امیــد بــا همیــن اعتقــاد، دلســوزی و تعهــد 
از شــعار کار می کنــد و بــه واســطه  فــارغ  و 
ندادنــد  اجــازه  تنگناهــا،  و  اعمــال تحریم هــا 
فعالیت هــای خاصــی کــه دولــت برنامه ریــزی 
کــه  منابعــی  و  بیفتــد  اتفــاق  بــود،  کــرده 
پیش بینی کرده بود، کم شــد و این منابع در 

اولویت ها هزینه می شود.
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتانداری همــدان گفت: با وجود مشــکالت 
ناشی از تحریم و همه گیری کرونا، امروز روز 
کار و تــالش اســت و ما در اســتان همدان به 
مجموعــه  تــالش  اســتاندار  و  فرماندهــی 
جمهــوری  دولتمــردان  حمایــت  مدیــران و 
اســالمی بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا بیــش از 

پیش به مردم خدمت کنیم.
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتانداری همدان خاطرنشــان کرد: با وجود 
تمــام تــالش دشــمن برای در تنگنــا قرار دادن 
رییــس جمهــوری  روز گذشــته  ایــران،  ملــت 
چهــل و هفتمیــن نشســت جهش تولیــد را با 
کشــاورزان نمونــه کشــوری برگــزار کــرد و این 
امــر نشــان می دهد کــه تمــام مجموعه دولت 
پرتوان و با قدرت در حال کار و تالش است.

وی همچنیــن افتتــاح پــل روســتای گنبد 
بــا اعتبــار ۲ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان را 
اقدامــی شایســته بــرای ارایــه بهتریــن خدمت 
بــه مردم این روســتا دانســت و بیــان کرد: در 
حــال حاضــر در این منطقه شــهرک گلخانه ای 
گنبــد بــا ۶7 هکتــار در دســت اجــرا اســت و 
طبق درخواســت فرماندار ویژه مالیر، اولویت 
واگــذاری قطعــات این شــهرک به اهالی بومی 

و جوانان بیکار این روستا است.
در نهمیــن روز از ایــام مبــارک دهــه فجر 
بیــش از ۹۱ میلیــارد و ۴5۸ میلیــون تومــان 
طــرح و پــروژه در حوزه های مختلف نوســازی 
مســکن،  بنیــاد  فاضــالب،  و  آب  مــدارس، 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
در شهرســتان مالیر بهره بــرداری و یا عملیات 

اجرایی آنها آغاز شد.

 افتتاح و بهره برداری

از ۱۰ پروژه زیربنایی 
شبكه های توزیع برق رودبار

گیان - محمداســماعیل رضاپور مدیر امور توزیع 
برق رودبار از افتتاح 1۰ پروژه زیربنایی با اعتباری بالغ 
بر 9۸ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال به مناســبت دهه فجر 

در سطح شهرستان افتتاح و بهره برداری رسید.
فجــر  مبــارک  دهــه  گرامیداشــت  همزمــان  بــا 
درســطح  بــرق   توزیــع  شــبکه های  زیربنایــی  ۱۰پــروژه 
شهرســتان رودبــار بــا حضــور دکتــر قاســم نــژاد معــاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری گیالن ، حجت 
االســالم و المســلمین ســید حســن ســیدی امام جمعه 
معاونیــن   و  شهرســتان  رودبار،فرمانــدار  شهرســتان 
فرمانداری، بخشدار مرکزی جمعی از مدیران و کارکنان 
دســتگاههای مختلــف اجرائــی اســتان وشهرســتان بــه 
بهره برداری رســید. وی خاطر نشــان کرد: این پروژها در 
قالب توســعه و احداث خطوط فشــار متوســط هوایی و 
زمینی و نصب پســت هوایی ،اصالح و نوســازی خطوط 
فشــار متوســط و ضعیف ،احداث شــبکه فشــار ضعیف 
هوایــی در مناطق شــهری و روســتایی جهــت تامین برق 
متقاضیــان جدیــد اجرا شــد. رضاپور افــزود: بطور نمونه  
پــروژه  زیربنایــی و مهــم کــه بــه طور همزمان در ســطح 
شهرستان افتتاح شد ، احداث ۸ کیلومتر شبکه  فشار 
متوســط جدید شــهر رودبار به نام خلیل آباد از پســت 
ســپیدرودالی رودبار به بهره برداری رســید که با افتتاح 
ایــن پــروژه بزرگ عالوه بر امکان تامیــن برق متقاضیان  
جدیــد حــوزه شــهری و روســتایی،  کاهــش قابــل توجــه 
خاموشی های بی برنامه رودبار و رضایتمندی مشترکین 

محترم را نیز به دنبال خواهد داشت.

شهرک تخصصی پوشاک 
در کرمانشاه ایجاد می شود

اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
کرمانشاه با اشاره به سودآور و اشتغالزا بودن صنعت 
پوشــاک گفت که شــهرک تخصصی صنایع پوشــاک در 

شهرستان هرسین ایجاد خواهد شد. 
بــه گــزارش خبرنــگار، هدایت حاتمی روز دوشــنبه 
در آییــن بهره بــرداری و آغــاز عملیــات اجرایــی 5۰ طــرح 
عمرانــی، اقتصادی و کشــاورزی در شهرســتان هرســین 
اســتانداری  زنــده تصویــری در  ارتبــاط  بــه صــورت  کــه 
کرمانشــاه برگزار شد، اظهارداشت: این شهرک صنعتی 

در کنار کارخانه پارچه بافی کرپ ناز ایجاد می شود.
وی افــزود: مجموعــه کرپ نــاز )تولیــد کننده چادر 
زنانــه( در گدشــته یــک طــرح پرمشــکل بــود ولــی امروز 
یــک مجموعــه بالنــده اســت و قصــد داریم در کنــار این 
بــا ســرمایه  یــک شــهرک تخصصــی پوشــاک  مجموعــه 
بخش خصوصی ایجاد کنیم. معاون استاندار کرمانشاه 
در  مشــکی  چــادر  تولیــد  طــرح  پیگیــری  از  همچنیــن 
مجموعــه کــرپ نــاز خبــر داد و گفــت: طرح تولیــد چادر 

مشکی در کرپ نار به شکل ویژه دنبال می شود.

اخبـــــــــــــــــار

فرمانــده انتظامــی آذربایجان غربــی 
در  اســتان  پلیــس  مامــوران  کــه  گفــت 
و  میلیــارد   ۲ جداگانــه،  عملیــات   ۲
در  را  قاچــاق  کاالی  ریــال  میلیــون   ۵۰۰
کشــف  نقــده  و  ماکــو  شهرســتان های 

کردند. 
به گزارش ایرنا، ســردار سرتیپ دوم 
مســعود خرم نیا افزود: مامــوران انتظامی 
ماکو حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری به 
و  یــک دســتگاه ســواری مشــکوک شــده 
آن را متوقــف کردنــد. وی اضافــه کــرد: در 
بازرســی ماموران از این خودرو ۲5۰ ثوب 

البســه قاچــاق به ارزش یــک میلیارد ریال 
کشف شد.

فرمانــده انتظامــی آذربایجــان غربــی 
اظهــار کــرد: در ایــن رابطــه یک نفــر متهم 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی 
جهــت ســیر مراحــل قانونی تحویــل مقام 

قضایی شد.
ســردار خــرم نیــا همچنین از کشــف 
۲۸۳ کیلوگرم بذر چغندر قاچاق در نقده 
خبــر داد و بیــان کــرد: ایــن میــزان اقــالم 
کشــاورزی قاچاق از یک دســتگاه ســواری 
کشــف شــد که ارزش آن به یک میلیارد و 

5۰۰ میلیون ریال می رسد.
نیــز  رابطــه  ایــن  داد: در  ادامــه  وی 
یک نفر متهم دســتگیر و پس از تشــکیل 
مراحــل  ســیر  جهــت  مقدماتــی  پرونــده 

قانونی تحویل مقام قضایی شد.
بــه گــزارش ایرنا بــه نقــل از فرمانده 
بــا  مقابلــه  غربــی  آذربایجــان   انتظامــی 
ســرقت، مقابله با کاالی قاچاق، مبارزه با 
مــواد مخــدر، مبــارزه بــا ناهنجاری ها و بد 
اخالقی های اجتماعی و کاهش تصادف ها 
ایــن  انتظامــی  پنج گانــه  اولویت هــای  از 

استان در سال جاری است.

 بیش  از ۸ هزار میلیارد تومان طرح

در استان همدان افتتاح و کلنگ زنی شد
 ۲.۵ میلیارد ریال کاالی قاچاق
در آذربایجان غربی کشف شد

 سرمایه گذاری 1۲۰۰ میلیارد ریالی دولت

در شهرک های صنعتی مازندران


