
اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . سه شنبه . 12 اسفند 1399 . سال هجدهم . شماره 4626 .

شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  فراسـت  تدبیـر  پویـا  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
اسـتناد صورتجلسـه  بـه   10103059650 ملـی  و شناسـه  ثبـت 266128 
هیئـت مدیـره مـورخ 1399/11/06 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : - شـرکت 
سـرمایه گـذاری فراسـت تدبیـر )سـهامی خـاص( به شـماره ثبـت 234991 
شـهرابی  جـال  آقـای  نمایندگـی  بـه   10102759380 ملـی  شناسـه   و 

) شـماره ملـی 0032913702 ( بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره - شـرکت 
و  ثبـت46580  شـماره  بـه  عـام(  ایران)سـهامی  سـدیم  تولیدسـولفور 
شناسـه ملـی 10100918039بـه نمایندگـی آقـای ابراهیـم صحـت ) شـماره 
-شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس  نایـب  سـمت  بـه   )  0600856771 ملـی 
245504وشناسـه  ثبـت  شـماره  بـه   ) خـاص  سـهامی   ( تدبیـر  گنجینـه 
ملـی  )شـماره  پارسـا  اعظـم  خانـم  نمایندگـی  بـه   10102861593 ملـی 
0046469540 ( بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره - آقـای محمدعلـی خـدام 
مدیرعامـل عنـوان  بـه   4592163435 ملـی  شـماره  افراسـیاب   فرزنـد 

) خـارج از هیئـت مدیـره( انتخـاب شـدند. - کلیـه اوراق و اسـناد تعهـد آور ، 
چـک هـا ، سـفته هـا ، بـروات و قراردادهـا بـا امضـاء متفـق مدیـر عامـل و 
یکـی از اعضـاء هیئـت مدیـره همـراه بـا مهر شـرکت و در غیاب مدیر عامل 
بـا امضـاء متفـق دو تـن از اعضـاء هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت و 
اسـناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شـرکت 
و در غیـاب وی بـا امضـاء یکـی از اعضـاء هیئـت مدیـره بـه تنهایـی همراه با 
مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد . - اختیـارات هیئـت مدیـره بـه مدیـر عامـل 

طبـق مـاده39 اساسـنامه تفویـض گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1103007(

آگهی تغییرات شرکت پویا تدبیر فراست سهامی خاص به شماره ثبت 266128 و 
شناسـه ملی 10103059650 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه 
مـورخ 1399/11/06 )تنفـس هـای مربوطـه( تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : - موسسـه 
حسابرسـی و خدمـات مدیریـت آرمـان نویـن رسـیدگی بـه شـماره ثبـت 19554 و 
حسابرسـی  موسسـه  و  اصلـی  بـازرس  عنـوان  بـه   10103013428 ملـی  شناسـه 
بـه  بـه شـماره ثبـت 2391 و شناسـه ملـی 10100188574  و خدمـات مالـی فاطـر 
عنـوان بـازرس علـی البـدل شـرکت بـرای مـدت یکسـال انتخـاب گردیدنـد. - ترازنامـه 
و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی 1399/06/31 بـه تصویـب رسـید. - اشـخاص 
حقوقـی ذیـل بـه مـدت دو سـال بـه عنـوان عضـو هیئـت مدیـره انتخـاب گردیدنـد: 
شـرکت سـرمایه گـذاری فراسـت تدبیـر )سـهامی خاص(بـه شـماره ثبـت 234991 و 
شناسـه ملی10102759380 شـرکت تولید سـولفور سـدیم ایران )سـهامی عام( به 
شـماره ثبـت 46580 و شناسـه ملـی 10100918039 شـرکت گنجینـه تدبیر)سـهامی 
روزنامـه   - ملـی10102861593  شناسـه  و   245504 ثبـت  شـماره  خاص(بـه 

کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن شـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1103008(

اجرائیه
شماره اجرائیه : 9910426892300194 شماره پرونده : 9909986892300224 
 1399/12/02  : تنظیـم  تاریـخ   9900224  : شـعبه  بایگانـی  شـماره 
مشـخصات محکـوم لـه / محکـوم لهـم : مجتبـی طائـی فرزنـد علـی بـه 
بهشـتی  شـهید  خ  کاشـان  کاشـان  شهرسـتان  اصفهـان  اسـتان  نشـانی 
کـوی وزیـری بـن بسـت صاحـب هنـر مشـخصات محکـوم علیـه / محکـوم 
علیهم : علی طهماسـبی حصاری  به نشـانی مجهول المکان  مشـخصات 
نماینـده یـا قائـم مقـام قانونـی محکـوم لـه / محکـوم لهـم محکـوم بـه : بـه 
بـه شـماره  و شـماره دادنامـه مربوطـه  موجـب درخواسـت اجـرای حکـم 
مـدل  کولـر گازی  اسـترداد دو دسـتگاه  بـه  اسـت  محکـوم علیـه محکـوم 
1800 پاناسـونیک و پرداخـت هزینـه دادرسـی بـه مبلـغ 1/130/000 ریـال 
وفـق مقـررات لغایـت اجـرای حکـم هزینـه اجرا به میزان نیم عشـر از بهای 
محکـوم از محکـوم علیـه قابـل دریافـت مـی باشـد ایـن رای غیابـی اسـت . 
قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان کاشان – رضا استاد 
محمدی آرانی 

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

 برابـر رای شـماره 139960316001005071 مـورخ1399/10/22  هیـات اول/ دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
یـک تصرفـات  ناحیـه  ملـک کرمانشـاه  ثبـت  ثبتـی حـوزه  واحـد  در  رسـمی مسـتقر 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای پـورزاد شـریعت راد فرزنـد محمدحاجـی بشـماره 
از  دانـگ  سـه  در  کرمانشـاه  از  صـادره  ملـی 3252288915  کـد  شناسـنامه 647 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت222.60متر مربـع در محـدوده اراضـی 
پـاک 183 فرعـی از 51فرعـی از 140اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کرمانشـاه بـه 
آدرس: مسـکن ایسـتگاه طالقانی خیابان طالقانی کوچه نهم پاک 42 خریداری از 
مالـک رسـمی مشـاعی آقـای رضـا یزدانـی طاقوسـتانی بـه صـورت مـع الواسـطه محـرز 
گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
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 مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت 

صـادر خواهـد شـد. 2453/م الـف/12
محمدعباسی 
رئیس ثبت اسناد وامالک

تاریخ انتشار نوبت اول :1399/11/26 تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/12/12

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص فیـدار گسـتر سـنگ گیتـا درتاریـخ 1399/12/11 بـه شـماره ثبـت 12273 بـه شناسـه ملـی 14009856225 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :تهیـه، تولیـد و توزیـع انـواع کاغـذ، مقـوا، کارتـن و مشـتقات وابسـته از طریـق 
واردات یـا احـداث کارخانجـات مربوطـه در مناطـق آزاد، شـهرکها یـا نواحـی صنعتـی، یـا مناطـق روسـتایی، صـادرات و واردات کلیـه مـواد اولیـه یـا محصـوالت مربوطـه فـوق و 
کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان کردسـتان 
، شهرسـتان سـنندج ، بخـش مرکـزی ، شـهر سـنندج، محلـه اسـتانداری ، خیابـان امـام خمینـی ، کوچـه حاجـی نصـرهللا ، پـاک 6 ، طبقـه همکـف کدپسـتی 6613967141 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط 
موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره 22//7522 مـورخ  1399/12/02 نـزد بانـک بانـک توسـعه تعـاون شـعبه سـنندج بـا کـد 2700 پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت 
مدیـره آقـای پوریـا قیمتـی بـه شـماره ملـی 3733043758 و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای محمـد رحیـم پـور بـه شـماره ملـی 3750110433 
و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال آقـای زاهـد نصـری بـه شـماره ملـی 5589368030 و بـه سـمت رئیـس 
هیئت مدیره به مدت 2 سـال دارندگان حق امضا : دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـای مدیـر عامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای 
محمدفریـد محمـدزاده صـادق بـه شـماره ملـی 3732280462 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال آقـای بهـروز شـاهمرادی بـه شـماره ملـی 3732442934 بـه 

سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد.
 ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری سنندج )1103344(

آدرس ســایت
 روزنــــامــه عصــــــر اقتصــــــــاد

w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

مفقودی دفترچه زراعی 

دفترچـه زراعـی بـه شـماره 2242 بـه نـام ماشـاهللا نوروزی 
طالـب قشـاقی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط 

مـی باشـد.
اردبیل

 ۱۶ پروژه آبخیزداری
در اردبیل افتتاح می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل 
گفــت کــه ۱۶ پــروژه آبخیــزداری ایــن اســتان در هفتــه 

منابع طبیعی بهره برداری می شود. 
به گزارش ایرنا، شــهامت هدایت در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: امسال این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 
۸۷ هزار و ۷۷۵ میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق 
توســعه ملی اجرا شــده که شامل عملیات آبخیزداری و 
آبخوان داری در حوزه های آبخیز شهرســتان های اردبیل 
،خلخال، مشگین شــهر ، گرمی ، ســرعین ، کوثر ، نیر ، 

بیله سوار و اصالندوز مغان است.
وی بــا بیــان اینکــه بــا انجــام ایــن پروژه هــا بــرای 
۵۸۵ نفــر اشــتغال ایجــاد شــده اســت، گفــت: اجــرای 
این پروژه ها عالوه بر کنترل ســیل و رســوب و افزایش 
پوشــش گیاهی، موجب کاهش فرسایش خاک، کنترل 
هــرز آب هــا، کاهــش ســیل خیزی و بهــره وری بهینــه از 
نــزوالت آســمانی می شــود. مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری اســتان اردبیــل بــا بیــان اینکــه امســال برای 
اجــرای مرحلــه اول پروژه هــای آبخیــزداری ایــن اســتان 
۲۰۰ میلیــارد ریــال اعتبار ملی اختصــاص یافت، افزود: 
از مجمــوع اعتبــار تخصیــص یافتــه بــرای اجــرای مرحله 
اول پروژه هــای آبخیــزداری اســتان ۱۰ درصــد معادل ۲۰ 
میلیــارد ریال برای ادامه و تکمیل پروژه های آبخیزداری 

شهرستان خلخال تخصیص یافته است.
بیولوژیــک،  پروژه هــای  اجــرای  بــه  همچنیــن  وی 
تثبیت مالکیت، مبارزه با آفات و ســوخت های فســیلی 
صنــدوق  اعتبــارات  محــل  از  اســتان  ۱۱ شهرســتان  در 
توســعه ملــی اشــاره و اظهارکــرد: ۲۱۰ میلیــارد ریــال از 
محــل ایــن صندوق به اســتان تخصیص داده شــده و از 
محل سفر رئیس جمهوری  نیز ۴۰ میلیارد ریال تصویب 
مطالعــات  تاکنــون  داد:  ادامــه  هدایــت  اســت.  شــده 
آبخیــزداری ۴۰۰ هــزار هکتــار از مســاحت عرصه هــای 
منابــع طبیعــی اســتان انجــام شــده و از محــل اعتبارات 
صنــدوق توســعه ملــی طرح های آبخیــزداری در بیش از 

۶۰ نقطه استان اجرا می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اردبیل 
گفت: پارســال این اســتان رتبه دوم کشــور را در اجرای 
طرح هــای آبخیــزداری بــه خــود اختصــاص داد. اســتان 
اردبیــل یک میلیون و ۵۰ هکتار مرتع ییالقی، قشــالقی 

و میان بند و همچنین ۶۵ هزار هکتار جنگل دارد.

 اوقاف خراسان شمالی
۳۷ میلیارد ریال سبد 

معیشتی توزیع کرد
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه خراســان شــمالی 
گفــت کــه ایــن اداره کل در شــرایط کرونایــی حدود ۳۷ 
میلیارد ریال سبد معیشتی بین ۲۱ هزار و ۴۱۲ خانوار 

نیازمند استان توزیع کرد. 

بــه گــزارش ایرنــا، حجــت االســالم عظیــم آســوده 
یدکی اظهار کرد: سبد معیشتی  توزیع شده در چندین 
مرحلــه و بــه مناســبت های مختلــف بیــن خانواده هــای 
نیازمند توزیع شــده است. وی بیشترین سبد معیشتی 
توزیــع شــده را در طــرح »شــمیم حســینی« بــه میــزان 
چهــار هــزار و ۷۰ ســبد معیشــتی بــه ارزش ۲ میلیــارد 
و ۶۸۵ میلیــون ریــال عنــوان کــرد. وی گفــت: همچنین 
مابقی ســبدهای معیشتی توزیع شده در مناسبت های 
ماه مبارک رمضان، طرح شــهید ســلیمانی، دهه وقف و 

طرح یاس نبوی بوده است.

قدردانی مجمع خیرین 
سالمت بیمارستان آیت هللا 

خوانساری اراک از شرکت 
معدنی امالح ایران

مرکــزی- مراســم تقدیر از خیریــن نیکواندیش در 
راســتای کمک هــای شــایان بــه مجمــع خیرین ســامت 
بیمارســتان آیت هللا خوانساری اراک با حضور جعفری 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، 
جمالیــان رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک، همتی 
رئیــس مجمــع خیریــن ســامت بیمارســتان آیــت هللا 
خوانســاری، ابــدال، مدیرعامل مجمع خیرین ســامت 
اســتان، مســئوالن مرکــز آموزشــی و درمانــی آیــت هللا 

خوانساری و دیگر مدیران مربوطه برگزار شد.
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان مرکزی 
به همراه مجمع خیرین ســالمت بیمارستان خوانساری 
اراک، روز یکشــنبه مورخ ۱۰ اسفندماه طی مراسمی در 
محل ســالن جلســات بیمارســتان خوانســاری از خیرین 
ســالمت اســتان مرکــزی و به ویژه شــرکت معدنی امالح 

ایران تقدیر و تشکر کردند.
رئیس سازمان صمت استان مرکزی دراین مراسم 
ایــران جهــت  امــالح  از شــرکت معدنــی  تشــکر  ضمــن 
مســاعدت و همــکاری در خصــوص تامین کپســول های 
اکســیژن ۴۰ لیتــری بــرای بیمارســتان های اراک، گفــت: 
در اســتان مرکــزی خیرین فعالــی در حوزه معادن وجود 
نقــش مســئولیت هــای  ایفــای  راســتای  کــه در  دارنــد 

اجتماعی، کمک های خیرخواهانه ای انجام داده اند.

مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، فرهنگ ساز 

مصرف ایمن است
اصفهــان- مدیرعامل شــرکت گازاســتان اصفهان، 
گفــت کــه با افزایش برودت هوا، آنچه که باید مدنظر 
مشــترکین و هم اســتانی های عزیز قرارگیرد، استفاده 
صحیــح و ایمــن از وســایل گرمایشــی و گازســوز اســت 
کــه در ایــن راســتا، شــرکت گاز اســتان اصفهــان نیز از 
حداکثر ظرفیت های موجود در راستای فرهنگ سازی 
مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی استفاده نموده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان استان، 
مدیرعامــل ایــن شــرکت، با اعــالم این مطلــب، اقدامات 
صورت گرفته در راســتای فرهنگ ســازی مصرف ایمن و 
بهینه از گاز طبیعی را بسیار تاثیر گذار برشمرد و اظهار 
کرد: اســتفاده از ظرفیت صدا و سیمای استان اصفهان 
بــه منظــور پخش برنامه هــا و پیام های مصرف بهینه و 
ایمــن گاز طبیعــی و رعایــت نــکات ایمنــی، تهیــه وتوزیع 
بروشــور مربــوط بــه اســتفاده صحیــح و ایمن از وســایل 
گرمایشــی و گازســوز درســطح اســتان و همچنیــن بهــره 
منــدی از ظرفیــت کانال ها و شــبکه های مجازی اســتان 
و از طریــق رســانه هــای جمعــی، ازایــن دســت اقدامات 

انجام شده می باشد. 
علــوی، تصریــح کــرد: در زمینــه ی توســعه فرهنگ 
مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی فعالیت های گســترده 
ای از جمله؛ تولید ۲3 خبر مرتبط با موضوع فوق ودرج 
آن در وب ســایت و پرتــال شــرکت و شــرکت ملــی گاز 
ایران و ارســال به تمامی خبرگزاری ها و جراید محلی و 
سراســری، انجــام تعداد ۱۴ مصاحبــه تلوزیونی و تعداد 
۶مصاحبه رادیویی و تولید ۷ کلیپ مشــترک با شــرکت 
توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان و... طــی ســال جــاری 

صورت گرفته است.
وی افــزود: در راســتای طــرح تکریــم و بــه منظــور 
رفاه حال مشــترکین گازطبیعی باتوجه به بیماری کرونا 
وجلوگیــری ازگســترش این بیماری درجامعه مشــترکین 
محترم بامراجعه به ســایت شــرکت گازاســتان اصفهان 
ســامانه  نصــب  و   www.nigc-isfahan.ir آدرس   بــه 
ارتباطی خدمات غیرحضوری )اپلیکیشــن ســخا( از مزایا 

وخدمات غیرحضوری بهره مندگردند.

اخبـــــــــــــــــار اخبـــــــــــــــــار

بیرجنــد  صنعتــی  دانشــگاه  الحــاق 
طــرح  چارچــوب  در  بیرجنــد  دانشــگاه  بــه 
ســاماندهی موسســات  آموزش عالی اســتان 

خراسان جنوبی به تصویب رسید.
و  عمومــی  روابــط  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
شــورای  بیرجنــد،  دانشــگاه  اطالع رســانی 
گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی براساس 
مصوبــه   شــورای  عالی انقــالب فرهنگی الحاق 
دانشــگاه صنعتی بیرجند به دانشگاه بیرجند 
با عنوان »دانشـگاه بیرجند - پردیس   صنعتی 

بیرجند« را تصویب کرد. 
در نامــه ابالغــی ایــن مصوبــه از ســوی 
آموزشــی  صدیق، معــاون  علی خاکــی 
وزیر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه »احمــد 
اســتان  معیــن   خامسان« رییس دانشــگاه 
علــوم،  وزارت  نماینـــده  و  جنوبــی  خراســـان 
تحقیقـــات و فنـــاوری در ایــن اســـتان آمــده 
است: در اجرای مـــاده 3 مصوبه سـیاست هـــا 
و ضوابـــط اجرایــی حـــاکم بــر آمـــایش آموزش 
مصــوب  ایــران  جمهــوری  اســالمی  در  عـــالی 
جلســه ۷۷۶ مــورخ ۱۸ اســفند ۱3۹۴ شــورای  
عالــی انقالب فرهنگی، موضـــوع سامانـــدهی 
مؤســـسات  آمــوزش عـــالی اســـتان خراســـان 

جنوبی در جلســه ۹۲۶ تاریخ ۲۸ اردیبهشــت 
۱3۹۹ شورای گسترش و برنـامه ریزی آموزش 
الحــاق  و  گرفــت  قــرار  بررســـی  مــورد   عـــالی 
دانشـگاه صـنعتی بیرجند به دانشـگاه بیرجند 
با عنوان »دانشـگاه بیرجند -  پردیس  صنعتی 

بیرجند« به تصویب رسید.
در ادامــه این ابالغ آمده اســت: الحاق 
بــر  تاکیــد  بــا  آمــوزش عالــی  ایــن مؤســـسه 
لــزوم ارتقــای  اجتنــاب از گســترش کمــی و 
انجــام  بیرجنــد  دانشـــگاه  کیفــی  در  سطـــح 
شــده اســت؛ از این رو الزم اســت ســـیاست 
توســـعه پردیــس متوقــف و زیرساخت هـــای 
 علمــی و تجهیــزات آن بــــه تدریج تکمیـــل و 
ارتقــا  دانشـــگاه  آن  حد اســـتانداردهای  در 
یابــد و پذیــرش دانشـــجو منطبق بــا  نیازهای 
اســتان و بــر مبنــای اســناد توســعه اســتانی 
برنامــه  قالــب  در  امنــا  هیــات  مصوبــات  و 

راهبردی مصوب انجام شــود.
دانشــگاه  رییــس  بــه  اســاس  ایــن  بــر 
علــوم،  وزارت  نماینــده  عنــوان  بــه  بیرجنــد 
شــده  ماموریــت داده  فنــاوری  و  تحقیقــات 
است تـا در اجرای  مصوبه مذکور بـا مشـارکت 
و همـــاهنگی رییس آن مؤســـسه آموزشـــی و 

همــکاری مدیــران ذیربــط اســتانی، مبتنــی  بر 
در  ســاماندهی  اجرایــی  دســتورالعمل  مفــاد 
مـــدل الحاقــی )در ســـطح مؤســـسه( اقــدام و 
گــزارش اقـــدامات انجــام شــده را بــه  صــورت 
منظم و مستمر به ستاد آمایش ارسال کنند.
نــوع  از  بیرجنــد  صنعتــی  دانشــگاه 
دانشــگاه های دولتــی اســت کــه ســال ۱3۸۶ 
راه اندازی و با این مصوبه به دانشگاه بیرجند 

ملحق شد.
طرح ســاماندهی )موسســه و رشــته( آموزش 
کیفــی،  ارتقــای  ســه گانه  با اهــداف  عالــی 
پاســخگویی بــه نیازهــا و اســتفاده بهینــه از 

منابع در دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری قرار گرفته است و در خراسان جنوبی 
با محوریت دانشگاه بیرجند دنبال می شود.

 ۱۲ حــدود  دارای  بیرجنــد  دانشــگاه 
هــزار دانشــجو در 3۴۰ کدرشــته در مقاطــع 
تحصیلــی کاردانــی، کارشناســی، کارشناســی 
آخریــن  که براســاس  دکترا اســت  و  ارشــد 
رتبه بنــدی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
در زمره دانشــگاه های جامع ســطح ۲ در تراز 
عملکــرد ملــی و بــا ماموریــت محوری توســعه 
آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری و کمــک بــه رفع 

چالش های ملی قرار گرفته است.

۴۰ اتوبوس  و مینی بوس قبل از نوروز 
تحویل اتوبوسرانی تهران می شود

مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی 
تهــران دربــاره ســرانجام خریــد اتوبوس هــای 
جدیــد بــرای پایتخــت اعــام کرد کــه از محل 
 ۲۰ و  اتوبــوس  دســتگاه   ۲۰ قبــل،  قــرارداد 
دســتگاه مینی بوس باقی مانــده که تا قبل از 
پایان سال تحویل اتوبوسرانی تهران خواهد 

شد. 
واحــد  شــرکت  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
در  ترفــع  محمــود  تهــران،  شــهر  اتوبوســرانی 
این باره افزود: در حال رایزنی و مذاکره با چند 
کارخانــه بــرای انعقــاد قــرارداد جدیــد از محل 
باقی مانده اوراق مشــارکت ســال ۹۸ هســتیم 
و امیدواریم تا پایان اسفند قرارداد جدیدی با 

تعداد ۵۰ تا ۶۰ دستگاه منعقد کنیم.

وی ادامه داد: پیگیری در خصوص اوراق 
مشــارکت ســال ۹۹ هم در جریان اســت و به 
محــض نهایــی شــدن، قراردادهــای جدیدی از 

آن محل هم منعقد خواهد شد.
واحد اتوبوســرانی  شــرکت  مدیرعامــل 
تهــران خاطرنشــان کــرد: بــا قول هایــی کــه از 
معاونــت مالــی و اقتصــاد شــهری شــهرداری 
تهــران گرفته ایــم، بــرای حــدود ۲۸۰ نفــر از 
افراد واجد شــرایط بازنشستگی شرکت واحد 
تــا پایــان اســفند حکــم بازنشســتگی صــادر 

خواهد شد.
اتوبوســرانی  نــاوگان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
شــهر تهــران بــا حــدود ۶ هــزار اتوبــوس تــک 

کابین و دوکابین فعالیت دارد.

کشف ۱/۴ تن تریاک در خراسان 
جنوبی طی چند روز گذشته

فرمانــده انتظامــی خراســان  جنوبــی 
گفت که طی ۳ روز گذشته در ۶ عملیات 
جداگانــه یــک تــن و ۴۰۰ کیلوگــرم تریاک 
از ســوداگران مرگ در این اســتان کشــف 

شد. 
جمــع  در  فرشــید  ناصــر  ســردار 
فرماندهــی  مامــوران  افــزود:  خبرنــگاران 
انجــام  بــا  جنوبــی  خراســان  انتظامــی 
اقدامــات اطالعاتــی و عملیاتی در روزهای 
اخیــر  و بــا انجــام ۶ عملیــات جداگانــه در 
ســطح استان، هشــت خودرو را متوقف و 

بازرسی کردند.
ایــن  از  بازرســی  گفــت: در  وی 
خودروهــا یــک تــن و ۴۰۰ کیلوگــرم تریاک 

متهــم   ۱۴ رابطــه  ایــن  در  و  شــد  کشــف 
دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــه مقــام 

قضایی معرفی و روانه زندان شدند.
اســتان خراســان  انتظامــی  فرمانــده 
امســال  ابتــدای  از  کــرد:  اضافــه  جنوبــی 
تاکنــون بیــش از ۷۱ تــن انواع مــواد مخدر 
در خراسان جنوبی کشف شده که نسبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۵۰ درصــد 

افزایش داشته است.
وی اظهــار کــرد: ماموران پلیــس در خراســان 
جنوبی به صورت شبانه روزی حوزه سرزمینی 
بــا  بــا قاطعیــت  را رصــد می کننــد و  اســتان 
و  عمومــی  امنیــت  و  نظــم  برهم زننــدگان 

سوداگران مرگ برخورد خواهند کرد.

اســتان  در  کــه  اخیــری  زلزلــه  فــارس- 
موجــب  داد  رخ  احمــد  بویــر  و  كهگیلویــه 
ســامانه های  تأسیســات  از  برخــی  تخریــب 

آبرسانی شد. 
با عنایت به اعالم شركت آب و  فاضالب 
اســتان كهگیلویــه  و بویــر احمــد مبنــی بر نیاز 

 ۱۱۰ و   ۹۰ اقطــار  در  اتیلــن  پلــی  لوله هــای 
جهت ترمیم شــبكه های آســیب دیده آب در 
منطقــه زلزلــه زده ســی ســخت، شــرکت آبفا 
شــیراز اقــدام بــه ارســال ایــن لولــه هــا نمــود 
و بــه منظــور كمــك در امــر تامیــن آب شــرب 
پایدار هموطنان مناطق زلزله زده در كمترین 

زمــان ممكــن و همچنیــن در راســتای رســالت 
ایــن شــركت به عنوان اســتان معین، نســبت 
بــه تامیــن و ارســال ۲۰۰ متــر لوله پلــی اتیلن 
بــه قطــر ۹۰ ،  و همچنیــن۸۰۰ متــر لوله پلی 
اتیلــن بــه قطــر ۱۱۰ بر اســاس موجــودی انبار 

بحران اقدام نمود.

مدیــر زراعــت ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان کرمانشــاه با اشــاره به اینکه امســال 
۱۱هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی اســتان زیــر 
کشــت چغندرقندبهــاره مــی رود، گفــت کــه 
پیش بینــی می شــود از ایــن ســطح ۷۰۰ هزار 
تــن چغندرقنــد تولیــد و توســط کارخانه هــای 

قند خریداری شود. 
بــه گــزارش ایرنا؛ محمدســعید هوشــیار 
در جلسه هماهنگی برنامه ریزی کشت بهاره 
چغندرقنــد با حضور نماینــدگان کارخانه های 

قند داخل و خارج اســتان، ســطح زیر کشــت 
چغندرقنــد بهــاره ســال زراعــی گذشــته را ۱۰ 
هــزار و ۲۰۰ هکتــار اعــالم کــرد و افــزود: از 
ایــن ســطح ۶۸۲ هــزار تن چغندرقنــد تولید و 

تحویل کارخانه های قند شد.
وی ســپس بــه کشــت چغندرقنــد پاییزه 
در اســتان اشــاره کــرد و گفــت: ســال زراعــی 
در  پاییــزه  چغندرقنــد  هکتــار   3۹۰ گذشــته 
مناطق گرمســیری اســتان کشت شد و از این 

سطح ۲۰هزار تن محصول تولید گردید.

او اظهار کرد: امســال هــزار و ۱۵۰هکتار 
چغندرقند پاییزه در مناطق گرمسیری استان 
کشــت شده که نشــان از افزایش سه برابری 
ســطح زیــر کشــت دارد و پیش بینــی می کنیم 
تولیــد چغندرقنــد پاییزه اســتان بــه حدود ۶۰ 
هزار تن برسد. گفتنی است در این جلسه که 
بــا حضور نماینــدگان کارخانه های قند برگزار 
شــد تصمیماتی در خصــوص برنامه ریزی الزم 
بــه منظــور عقدقــرارداد بــا کشــاورزان، تعیین 
ســطوح کشــت و مســائل اجرایی کار اتخاذ و 

مصوب گردید.
براساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه 
زمیــن  هکتــار   ۸۷۱ و  هــزار  اســتان ۹۴۶  ایــن 
بیــش  کــه ســاالنه  دارد  دیــم  و  آبــی  کشــاورزی 
محصــوالت  تــن  هــزار   ۶۰۰ و  میلیــون  چهــار  از 

کشاورزی از آن برداشت می شود. 
اســتان کرمانشــاه اکنون ۲ کارخانه قند 
فعال شــامل بیستون و اســالم آبادغرب دارد 
و مجوز سومین کارخانه قند کرمانشاه نیز در 

حال طی کردن مراحل صدور است.

۱۱ هزار هکتار زمین کشاورزی در کرمانشاه زیر کشت چغندرقند بهاره می رود

آبفای شیراز به یاری 
زلزله زدگان سی سخت 

شتافت 

الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند به دانشگاه 
بیرجند تصویب شد


