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تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود تـالش گـران صنعـت آینـدگان سـپاهان درتاریـخ 1399/12/02 بـه شـماره ثبـت 4977 بـه شناسـه ملـی 14009830288 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شـرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :بازرسـی کاال وکنترل کیفیت و صدور و مشـاوره کیفی در زمینه 
کلیـه اسـتانداردها ارائـه کلیـه خدمـات و اجـرای پـروژه هـا و انجـام امـور پیمانـکاری و شـرکت در مناقصـات و مزایـده هـا در سـازمان و شـرکتهای آب، گاز، بـرق، مخابـرات و 
دیگـر اورگانهـا و نهادهـای دولتـی و خصوصـی و سـهامی.اجرای عملیـات نشـت یابـی از کلیـه خطـوط زمینـی و هوایـی آب و بـرق و گاز و نفـت عملیـات و پـروژه هـای ابنیـه، 
عمرانی، راه سـازی ) از طریق وسـایل و تجهیزات دسـتی و مکانیکی (، پل سـازی، سـاخت و سـاختمان سـازی در امور عمرانی از قبیل احداث سـاختمان، ایسـتگاه، راه، 
شـبکه هـای آب، بـرق، گازرسـانی، مخابـرات. طراحـی و اجـرای جـدول بنـدی و آذیـن بنـدی میادیـن، محوطـه سـازی طراحـی، اجـرا و نصـب سیسـتم هـای ایمنـی و اعـالم و 
اطفـای آتـش نشـانی و حریـق ، خدمـات شـارژ، کالیبراسـیون و فـروش وسـائل، تجهیـزات و ادوات ایمنـی، نجـات و آتـش نشـانی امـور مربـوط بـه محیـط زیسـت و فعالیـت 
های زیسـت محیطی و کلیه خدمات امور مربوط به فضای سـبز از قبیل نگهداری، آبیاری، ترمیم و بازسـازی انجام و اجرای کلیه فعالیت های مربوط به نظام مهندسـی 
و ارزیابـی، مشـاوره، طراحـی و اجـرا در پـروژه هـای اجرایـی کلیـه نهادهـای دولتـی، خصوصـی و سـهامی، سدسـازی، راه سـازی عملیـات بارگیـری و تخلیـه و یـا ترخیـص کاال 
در شـرکتهای دولتـی، سـهامی و خصوصـی تصـدی بـه کلیـه فعالیـت هـای مربـوط بـه خدماتـی و نظافتی،خدمـات عمومـی از قبیل پپیشـخدمتی، امـور آبدارخانه ها، خدمات 
پاسـخگویی تلفنی، امور دبیرخانه، منشـی گری با تسـلط به مهارت های تایپ و تکثیر - تعمیر و نگهداری از سـاختمان ها و ماشـین آالت خانگی،صنعتی، تجاری، دولتی 
و کشـاورزی - امـور مربـوط بـه بهـره بـرداری از تاسیسـات و تجهیـزات دولتـی، تجـاری صنعتـی و خانگـی درکلیـه اورگان هـا و نهادهـای دولتـی و خصوصـی- امـور مربـوط بـه 
رسـتوران هـا و آشـپزخانه هـا از قبیـل تهیـه و تامیـن مـواد اولیـه، طبـخ و توزیـع غذا-ارائـه خدمـات ایـاب و ذهاب درون شـهری تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی، مشـاوره 
شـغلی، آمـوزش، ارائـه تسـهیالت بـه جوینـدگان کار، مشـاوره روابـط کار و کارگـر و برگـراری دوره هـای کوتـاه مـدت آموزشـی در زمینـه ایمنـی، بهداشـت و محیـط زیسـت و 
دوره هـای کوتـاه مـدت معرفـی شـده از طـرف اداره کار تعـاون و رفـاه اجتماعـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت 
بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان اصفهـان ، شهرسـتان نجـف آبـاد ، بخـش مرکـزی ، شـهر نجـف آبـاد، محلـه طالقانـی ، کوچـه اللـه ، کوچـه سـنبل ]16[ ، پـالک 3 ، 
طبقـه منفـی 1 کدپسـتی 8517697853 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 10,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای احمد حری 
نجـف آبـادی بـه شـماره ملـی 1091452301 دارنـده 5000000 ریـال سـهم الشـرکه خانـم صدیقـه بـزازی نجـف آبـادی بـه شـماره ملـی 1091502129 دارنـده 5000000 ریـال 
سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای احمـد حـری نجـف آبـادی بـه شـماره ملـی 1091452301 و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحدود و به سـمت رئیـس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود خانم صدیقه بزازی نجف آبادی به شـماره ملی 1091502129 و به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سـمت عضو اصلی هیئت 
مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادها، عقود اسـالمی و همچنین کلیه 
نامـه هـای عـادی و اداری شـرکت بـا امضـاء آقـای احمـد حـری نجـف آبـادی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر 

االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی باشـد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1103657(

آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده 44 الیحه اصالحی قانون تجارت
با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت  پارت گستر هور  سهامی خاص به شماره ثبت 571546 

و شناسـه ملـی 14009734967  سـاعت8 مورخـه1399/12/02 در اجـرای مـاده 44  الیحـه اصالحـی قانـون 
تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل 
مـی آیـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی بـه مـدت 6 مـاه نسـبت بـه تبدیل سـهام خـود در دفتر مرکزی شـرکت به 
نشانی : استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، محله كوهك ، خيابان 
نسـيم 16 شـرقي ، بلـوار بـرادران شـهيد علـي مراديـان ، پـالك 0 ، مجتمـع تجـاري طوبـي ، راهـروي F ، طبقـه 
چهـارم ، واحـد 606  کـد پسـتی : 1485716633  مراجعـه و اقـدام نماینـد. بدیهـی اسـت کـه پـس از انقضـا 

مـدت مذکـور کلیـه سـهام بـی نام شـرکت، باطل شـده تلقی مـی گردد.
هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه سامانه های 
رایانه ای سماتوس )سهامی خاص(

 به شماره ثبت: 30424 و شناسه ملی: 10380456603
احترامـا بدینوسـیله بـه اطـالع کلیـه سـهامداران می رسـاند جلسـه مجمع 
عمومـی فـوق العـاده راس سـاعت 18 روز دوشـنبه مـورخ 1399/12/25 
در محـل دفتـر قانونـی شـرکت توسـعه سـامانه هـای رایانـه ای سـماتوس 
بـه آدرس : مشـهد، محلـه ارشـاد، خیابـان خیـام جنوبـی 31 ]پیـام1[، بلوار 

خیـام جنوبـی ، پـالک0، طبقـه هشـتم برگـزار خواهـد شـد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقال سهام
2- تصویب بودجه سال 1400

3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
هیات مدیره شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس

رونوشت آگهی حصروراثت
آقـای محمـد رضـا حیـدری دارای شناسـنامه شـماره 541 بـه شـرح دادخواسـت بـه 
کالسـه 111-756-99 از ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن 
توضیـح داده کـه شـادروان کبـری سـلیمانی فرزنـد محمد قلـی متولد 1314/11/11  به 
شناسـنامه شـماره 64 در تاریـخ 99/7/25 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی 
گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه : 1- محمـد رضـا حیـدری ف 
محمـد یونـس بـه ش.ش 541 پسـر متوفـی 2- صدیقـه حیـدری ف محمـد یونـس 
بـه ش.ش 936 دختـر متوفـی 3- عبـاس حیـدری ف محمـد یونـس بـه ش.ش 776 
پسـر متوفـی 4- فاطمـه حیـدری ف محمـد یونـس بـه ش.ش 732 دختـر متوفـی 
5- صغـری حیـدری ف محمـد یونـس بـه ش.ش 497 دختـر متوفـی 6- رضـا حیـدری 
انجـام تشـریفات  بـا  بـه ش.ش 802 پسـر متوفـی والغیراینـک  ف محمـد یونـس 
مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی 
دارد و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف 

یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

»گواهی حصر وراثت«
9909987462100204 خواهـان:  پرونـده:  شـماره   1399/11/09 رسـیدگی:  تاریـخ 
سـیدعزیز درویـش پـور عنـا بـه آدرس: باشـت – خیابـان آمـوزش و پـرورش – کوچـه 
شـهید رضوی خوانده: شـورای حل اختالف شهرسـتان باشـت خواسـته: گواهی حصر 
وراثت مرجع رسیدگی کننده: شورای حل اختالف شعبه یک شهرستان باشت آقای 
سـیدعزیز درویش پور عنا به شـماره شناسـنامه 636 به اسـتناد شـهادتنامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 9909987462100204 تقدیم 
ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار داشـته کـه شـادروان میـر عـوض درویـش پـور عنـا بـه 
شماره شناسنامه 80 در تاریخ 1363/05/01 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه 
حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: یـک همسـر دائمـی بنـام کنیـز موسـوی زاده عنا به شـماره 
شناسـنامه 176 و یک فرزند ذکور بنام سـید عزیز درویش پور عنا به شناسـنامه 636 
و جزء افراد فوق الذکر ورثه دیگری ندارد و الغیراینک پس از انجام تشریفات قانونی 
و انتشار یک نوبت آگهی اعالم تا چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض 
یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـالم نمـوده در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا 
وصف فوق صادر می گردد. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ بیش از سـی 

میلیـون ریال »نامحدود« اسـت.
ایوب انصاری  -  قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

آدرس ســایت
 روزنــــامــه عصــــــر اقتصــــــــاد
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100درصد اعتبارات بازآفرینی شهری استان 
اصفهان جذب شد

شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  اصفهــان- 
استان اصفهان گفت: در سالهای ۹۸ و ۹۹ 
توانســتیم ۱۰۰ درصــد اعتبــارات بازآفرینــی 
شــهری در اســتان را اخــذ کنیــم و به همین 
فرســوده  بافت هــای  احیــاء  بــرای  واســطه 
صــورت  موثــری  و  مفیــد  اقدامــات  شــهری 

گرفته است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و 
شهرســازی )اصفهــان(؛ علیرضــا قاری قــرآن 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
حــوزه  بــرای  اداره کل  ایــن  کــرد:  اظهــار 
بازآفرینــی شــهری در بخش هــای )توســعه 
راههــا وآســفالت معابــر(، )کمک به ســاخت 
ســالن های  ماننــد  خدماتــی  ویــژه  مراکــز 
ورزشــی، مراکــز فرهنگــی، مراکــز درمانی( و 
)پرداخــت تســهیالت بــه اشــخاصی که قصد 
نوســازی در بافــت فرســوده را دارنــد( انجام 

وظیفه می کند.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه بازآفرینــی 
شهری در قیاس با سنوات گذشته پیشرفت 
قابل توجهی داشته ایم عنوان کرد: در سال 
گذشــته و ســال جاری توانســتیم ۱۰۰ درصد 

اعتبارات این بخش را جذب کنیم.
اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
اصفهان با اشــاره به اهمیت مشارکت مردم 
بــرای  گفــت:  بازآفرینــی شــهری،  حــوزه  در 
ســاخت مسکن و نوســازی آن در بافت های 
فرســوده تســهیالت بــا بهــره پاییــن در نظــر 
گرفته شــده همچنیــن با پیگیری هــای بعمل 
آمــده مبلــغ ایــن تســهیالت در ســال جــاری 
افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه بــا اســتقبال 
می توانــد  موضــوع  ایــن  عزیــز  همشــهریان 

محرک توسعه باشد.
طــی  مــردم  قــرآن،  قــاری  گفتــه  بــه 
بازســازی  طرح هــای  از  گذشــته  ســال های 
نمی کردنــد  اســتقبال  فرســوده  بافت هــای 
امــا طی ســال های اخیــر و با در نظــر گرفتن 
تســهیالت ویــژه مشــارکت آن ها نیز بیشــتر 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: تعامل و همکاری 
ســاکنین این بافت ها، شــهرداری ها و دولت 
می توانــد کمــک کنــد ســاکنین ایــن مناطــق 
زندگــی بهتــر و بــا کیفیتــی داشــته باشــند و 
دیگــر محبــور بــه مهاجــرت بــه کالن شــهرها 
نشــوند. چــرا کــه معتقدیــم افــراد بومــی در 
کیفیــت  بتواننــد  اگــر  فرســوده  بافت هــای 
زندگیشــان را افزایــش بدهنــد قطعــا بهتر از 

مهاجرت از این نقاط است.
اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
اصفهان تشریح کرد: بخشی از اقدامات این 
اداره کل درجهت کنترل وپیشــگیری از بروز 
آسیب های اجتماعی در محدوده ها ومحالت 
برنامــه  شــامل؛  شــهری  بازآفرینــی  هــدف 
ریزی برای تحقق اهداف اســناد باال دســتی 
وسیاســتهای مرتبط با راهبردهای ســندملی 
تهیــه  جهــت  پیگیــری  شــهری،  بازآفرینــی 
طرح هــای بازآفرینــی و برنامــه جامــع اقــدام 
مشــترک در زمینــه امور اجتماعــی، فرهنگی 
و  محدوده هــا  وســاکنان  اهالــی  وســالمت 
پیگیــری جهــت  بازآفرینــی،  محــالت هــدف 
تعییــن ســازوکار تامیــن اعتبــارات موردنیــاز 
اجرای برنامه ها،طرحها وپروژه های اجتماعی 
و فرهنگــی در محدوده هــا ومحله های هدف 

و ... بوده است.

آزادی 7 زندانی جرائم غیر عمد به همت كاركنان 
شهرك های صنعتی فارس

فارس- مدیر عامل شــركت شهرك های 
صنعتــی فــارس گفت:كاركنــان ایــن شــركت 
از ابتــدای امســال تاكنــون زمینه آزاد ســازی 
7زندانی جرائم غیرعمد را فراهم كرده اند.

احــد فتوحــی افزود:موضوع آزاد ســازی 
زندانیــان جرائــم غیــر عمــد از ابتدای امســال 
در قالــب طــرح خورشــید خانــه و بــا همكاری 
دفتــر امــور بانــوان مــورد توجــه كاركنــان ایــن 
در  و  آنــان  همــت  بــا  و  قرارگرفــت  شــركت 
قالــب كمك های داوطلبانه زمینه آزاد ســازی 
گــرم  بــه كانــون  آنــان  بازگشــت  زندانیــان و 

خانواده فراهم شد.
وی بــا بیــان اینكــه كاركنان این شــركت 
همواره در امور خیر پیشتاز هستند گفت:در 
بحــث كمك هــای بــه منظــور تهیه بســته های 
معیشــتی ویژه اقشــار كم در آمد ،ارائه كمك 
جهــت حادثــه دیــدگان ســیل و زلزلــه و تحت 
پوشــش قــراردادن ایتام در قالــب طرح اكرام 
ایتام نیز شــاهد مشــاركت مناســب همكاران 

بوده ایم كه این روند همچنان تداوم دارد.
مدیر عامل شــركت شهرك های صنعتی 
فــارس تصریــح كرد:عــالوه بــر آن صنعتگران 
مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی استان 
نیــز همــواره در امــور خیز پیشــتاز هســتند و 
مشــاركت باالیــی در زمینــه ارائــه كمك هــای 

خیرخواهانه دارند .
الزم بــه ذكــر اســت اســتاندار فــارس و 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس و امام 
جمعه شیراز نیز با اهدای لوح تقدیر به مدیر 
عامل شــركت شــهرك های صنعتــی فارس از 
اهتمام و مشــاركت و تالش های انجام شده  

علــوی   بــزرگ  رزمایــش  برگــزاری  زمینــه  در 
قدردانی كردند.

در ایــن لــوح تقدیــر كــه به امضــای آیت 
هللا دژكام نماینــده ولــی فقیــه در فــارس و 
امــام جمعــه شــیراز و دكتر رحیمی اســتاندار 
فــارس رســیده با اشــاره به برگــزاری رزمایش 
توزیــع  هــدف  )طرح۱4659بــا  علــوی  بــزرگ 
۱465۰بســته معیشــتی ویژه ایتام در ســطح 
اســتان فارس،از تالش هــای مهندس فتوحی 
صنعتــی  شــهرك های  شــركت  عامــل  مدیــر 
فــارس در مشــاركت در ایــن امــر خیــر تقدیــر 

شده است.
در بخشــی از ایــن لــوح تقدیرخطــاب به 

مهندس فتوحی آمده است:
از اینكه با بهره گیری از فیض الیتناهی 
الهــی بــا همــت و حمیــت وســیع و وثیــق بــا 
در  معنــوی  و  مالــی  معاضــدت  و  مشــاركت 
برپایــی رزمایــش بــزرگ علــوی )طــرح۱465(
)توزیع ۱465۰بســته معیشــتی ویژه ایتام در 
سطح استان به مناسبت یك هزارو چهارصد 
و شــصت و پنجمیــن ســالروز والدت مولــی 
الموحدیــن امــام علــی ابــن ابی طالــب )علیه 
اهتمــام  كریمانــه  و  السالم(ســخاوتمندانه 
ورزیده اید ،سپاســگزاری نموده و به شكرانه 
ایــن توفیــق الهــی و بــه پاس ایــن عمل صالح 
محضــر  ،تقدیــم  تقدیــر  لــوح  پســندیده،این 

شایسته و گرانمایه شما می گردد.
بــی شــك اجر و پــاداش ایــن تالش های 
و  الهــی  رضایــت  جــز  شــما  خیرخواهانــه 
خشــنودی مردم نیازمند و تســكین آالم آنان 

نمی باشد.

اخبـــــــــــــــــار

فرمانده انتظامی ســرپل ذهاب گفت: ماموران 
دســت  از  بازرســی  حیــن  شهرســتان  ایــن  پلیــس 
فروشــی های ســطح شــهر هشــت هزار و ۵۰۰ عدد 

انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف کردند. 
پایــگاه خبــری پلیــس روز ســه شــنبه بــه نقــل 
کرد: مامــوران  اعــالم  رضایــی  منوچهــر  از ســرهنگ 
پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان ســرپل ذهــاب با 
توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه چهارشــنبه پایان ســال، 

نظارت هــای خــود را بــر واحدها و افــراد عرضه کننده 
مــواد محترقــه افزایــش داده انــد. وی اظهار داشــت: 
تعــدادی  از  بازرســی  راســتا مامــوران در  در همیــن 
زیادی از دست فروشان سطح شهر موفق به کشف 
هشت هزار و 5۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز 
و خطرناک شدند. سرهنگ رضایی ادامه داد: ارزش 
مواد محترقه غیرمجاز کشــف شــده که دســت ســاز 

هم بودند بیش از ۱۰۰ میلیون ریال است.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشهر 
گفــت: یکهــزار و ۵۳۵ واحد صنعتی کوچک و بزرگ 
از این استان در سامانه این سازمان به ثبت رسیده 
 اســت کــه از این شــمار تاکنــون ۶ واحــد امتیاز الزم 
برای کسب عنوان صنعت سبز را کسب کرده اند. 

و  بیســت  در  سه شــنبه  روز  قلی نــژاد  فرهــاد 
دومیــن همایــش ملــی واحدهای صنعتــی، معدنی و 
خدماتــی ســبز کــه بــه صــورت ویدئوکنفرانس برگزار 
شــد، افــزود: همچنیــن هم اکنــون 4۲ واحــد صنعتی 
بــه عنــوان صنایــع آالینــده در  نیــز  اســتان بوشــهر 
فهرســت کشوری ثبت شــده اند که الزم است تالش 
و برنامه ریزی شــود تا نه  تنها آالیندگی آنها کاهش 

یابد بلکه در زمره صنایع سبز قرار گیرند.
وی اضافــه کــرد: هرچند در زمان حاضر 6 واحد 
صنعتــی اســتان بوشــهر در شــمار صنایــع ســبز جای 
دارنــد امــا این به معنای آن نیســت که ســایر صنایع 
آالینــده هســتند بلکــه کســب ایــن عنــوان عــالوه بــر 

پیشــگیری از آالیندگــی، نیازمنــد اقدامــات مدیریــت 
ســبز، مدیریت انرژی، بازیافت و ســایر شاخصه های 

تعریف شده  است.
قلی نــژاد بیــان کرد: از ۳۳ پتروشــیمی فعال در 
استان بوشهر تنها چهار واحد صنعت سبز محسوب 
عنــوان  ایــن  بــرای  را  الزم  امتیــازات  کــه  می شــوند 
کســب کرده انــد امــا بــه معنای این نیســت که ســایر 
پتروشــیمی ها صنایــع آلــوده کننــده محیــط زیســت 

هستند.
 وی بــا بیــان اینکــه اســتان بوشــهر از قابلیــت 
اســت  و  برخــوردار  صنعتــی  توســعه  بــرای  باالیــی 
شــتابان در مســیر رشــد صنعــت قــرار گرفتــه اســت، 
اظهار کرد: در کنار این ظرفیت اکوسیستم حیاتی و 
حساس ساحلی، دریایی، تاالب ها و خوریات بوشهر 
را به یکی از استان های مهم از نظر اهمیت حفاظت 
از محیــط زیســت تبدیــل کــرده  و نیــاز اســت نــگاه 
ویــژه ای بــه ایــن امــر شــود تا توســعه صنعتی ســبب 

از دست رفتن این محیط زیست ارزشمند نشود.
اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
بــرای  کــه  زمانــی  تــا  کشــوری  هیــچ  بوشــهر گفت: 
اقتصادی و رفاه مردم برنامه ریزی و مشکالت خود را 
در ایــن بخــش حل نکند، موفق به حفاظت از محیط 
زیســت نمی شــود، زیرا در غیر این صورت به ســمت 
خــام فروشــی و اســتفاده بــی رویه از محیط زیســت 
مــی رود کــه ســبب از رفتــن ایــن ســرمایه ارزشــمند 

می شود.
قلی نــژاد ادامــه داد: توســعه اقتصــادی ســبب 
مدیریت بهینه و حفاظت از محیط زیســت می شود، 
از ایــن روز اداره کل محیــط زیســت اســتان بوشــهر 
معتقــد اســت توســعه اقتصــادی در این اســتان باید 
مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد اما بــا محور قــرار دادن 
توســعه پایدار و نگاهی چند بعدی همه شــاخص ها 

را مورد توجه قرار دهد و تنها توسعه اصل نباشد.
وی با بیان اینکه توسعه پایدار در برنامه پنجم 

و ششم توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته است، 
گفت: در راه اندازی و توســعه صنایع اســتان بوشــهر 
الزم اســت از همان بدو اقدام دیدگاهی همه جانبه 
نگر اعمال شود که پارامترهای زیست محیطی را به 

عنوان اصلی اساسی مورد توجه قرار دهند.
بــه  زاگــرس  پتروشــیمی  از  همایــش  ایــن  در 
عنــوان یکــی از صنایــع برگزیــده کشــوری در تهــران 
تجلیــل شــد و واحدهــای صنعتی پتروشــیمی پارس، 
شــرکت پتروشــیمی کاویــان، نیروگاه ســیکل ترکیبی 
مبنا گناوه، شــرکت پتروشیمی پروپیلن جم، شرکت 
مبین انرژی خلیج فارس در بوشهر مورد تقدیر قرار 

گرفتند.
همچنین در این همایش از شرکت پتروشیمی 
نــوری بــه عنــوان شــرکت تاثیرگــذار در عرصــه محیط 
شــرکت  عامــل  مدیــر  و  بوشــهر  اســتان  زیســت 
پتروشــیمی پــارس نیــز به عنوان شــرکت برگزیده در 

طرح محیط یار قدردانی شد.

مدیرکل گمرک استان زنجان گفت: گمرک این 
اســتان در ۱۰ ماهــه امســال بــا حجــم ۲۳۸ هزار تن 
کاال، رتبــه ســوم را در میــزان ورود موقــت کاال در 

کشور دارد. 
در  شــنبه  ســه  ســیداحمدی روز  میرهاشــم 
کارگــروه توســعه صــادرات اســتان افــزود: تــا کنــون 
ارزش کاالهــای ورود موقــت بــه گمــرک زنجــان 69 
میلیون دالر اســت که نســبت به ســال گذشــته ۲9 

درصد رشد دارد.

ســال  ابتــدای  از  کــرد:  اظهــار  همچنیــن  وی 
جــاری تــا کنون بیــش از ۲46 میلیون دالر صادرات 
داشــتیم که هدف گذاری برای امســال ۲۱۸میلیون 

دالر بود.
ســیداحمدی با بیان اینکه ســال گذشــته میزان 
صــادرات اســتان ۲۲۳ میلیــون دالر بــود، اظهار کرد: 
امســال با وجود مشــکل کرونا و بســته شدن مرزها، 
میزان صادرات تا کنون نســبت به ســال گذشــته ۱4 

درصد نیز رشد دارد.

وی بــا بیــان اینکه میزان صادرات در اســتان در 
ابتــدای امســال بــه دلیل شــیوع کرونا و بســته بودن 
مرزهــا، ۷۸ درصــد کاهــش داشــت، افزود: بــا توجه 
بــه فعالیتی کــه در ادامه در واحدهای تولیدی انجام 
گرفــت، کاهــش صــادرات رونــد نزولــی پیــدا کــرد تــا 
جایــی کــه در دی ماه امســال ارزش صادرات نســبت 

به سال گذشته روند افزایشی نیز پیدا کرد.
ســیداحمدی بــا بیــان اینکــه بــاالی ۷6 درصــد 
در  افــزود:  اســت،  روی  شــمش  اســتان،  صــادرات 

زمینه واردات نیز همه کاالهای وارداتی مواد اولیه و 
ماشین آالت خط تولید است.

وی افــزود: خــاک روی بــه میــزان ۲۲ درصــد و 
ماشــین آالت به میزان ۱6 درصد، بیشــترین کاالهای 

وارداتی به استان زنجان هستند.
مدیــرکل گمــرک اســتان زنجــان گفــت: میــزان 
واردات به اســتان نیز از ابتدای ســال جاری تا کنون 
۳۳6 میلیون بوده اســت که نســبت به سال گذشته 

چهار درصد رشد دارد.

جهــاد  ســازمان  ســرمایه گذاری  امــور  مدیــر 
کشــاورزی خراســان جنوبی گفت: از ابتدای امســال 
تاکنــون از محــل منابع مختلــف ۳۸۰ میلیارد و ۲۹7 
میلیون تومان تســهیالت در بخش کشــاورزی استان 
پرداخت شــده که نســبت به ســال قبل ۲۳7 درصد 

رشد داشته است. 
مهــدی فرجامــی فــرد روز سه شــنبه در نشســت 
خبــری کــه بــه صــورت آنالیــن برگزار شــد افــزود: این 
تسهیالت از محل ۱۲ ردیف تسهیالتی به متقاضیان و 
کشــاورزان اســتان پرداخت شده در حالی که مجموع 
تســهیالتی پرداختی پارســال ۱6۰ میلیــارد تومان بوده 
اســت. وی بیان کرد: امســال ۱۲ هزار و ۳5۷ پرونده 
بــرای دریافت تســهیالت بــه بانک های عامل معرفی و 
منجر به پرداخت تسهیالت شد و مجموع پرونده های 

معرفی شده بیش از این تعداد است.
جهــاد  ســازمان  ســرمایه گذاری  امــور  مدیــر 
میــزان  اعالم اینکــه  بــا  جنوبــی  خراســان  کشــاورزی 
تســهیالت پرداختــی بــه متقاضیــان احــداث گلخانــه  
۷۳۲ درصــد افزایــش دارد گفت: امســال ۱۰۲ میلیارد 
و 4۲4 میلیون تومان تسهیالت در این حوزه پرداخت 
شــده در حالی که مجموع تســهیالت سال گذشته ۱4 

میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: همچنین 4۷ میلیارد تومان تسهیالت 
برای پنج هکتار گلخانه آماده پرداخت است و تا سال 

آینده این طرح ها به بهره برداری می رسد.
حــوزه  در  پرداختــی  تســهیالت  فــرد  فرجامــی 
مکانیزاسیون کشاورزان را 5۳ میلیارد و ۷۲6 میلیون 
تومان اعالم کرد و گفت: این میزان نســبت به ســال 

قبل معادل ۳95 درصد افزایش را نشان می دهد.
وی اظهار کرد: ســال گذشــته در بخش ســرمایه 
در گردش برای واحدهای مرغداری اســتان هیچ گونه 
تســهیالتی پیش بینی نشــده بود اما امســال از محل 
مــاده 5۲ صنــدوق توســعه ملــی برای کل کشــور 4۰۰ 
میلیارد تومان ابالغ شــد که ســهم استان ۳ میلیارد و 

۳۰۰ میلیون تومان بود.

جهــاد  ســازمان  ســرمایه گذاری  امــور  مدیــر 
کشــاورزی خراســان جنوبــی اضافــه کــرد: از آنجایــی 
کــه ایــن میــزان بــرای اســتان عدد قابــل توجهــی نبود 
بــا رایزنی هــای انجــام شــده تاکنون ۱۸ میلیــارد تومان 

تسهیالت در این بخش پرداخت شده است.
تســهیالت  اســت  قــرار  کــه  افــرادی  گفــت:  وی 
دریافــت کننــد باید حتمــا در ســامانه ســیتا ثبت نــام 
و از ایــن طریــق بــه بانــک کشــاورزی معرفــی شــوند و 
تســهیالت را دریافــت کننــد کــه اطالعــات الزم در این 
خصــوص در پرتــال جهــاد کشــاورزی اســتان موجــود 

است.
کرده ایــم  اعــالم  کــرد:  تصریــح  فــرد  فرجامــی 
بــا مشــکل  اســتان  دامــداری  و  مرغــداری  واحدهــای 
مواجــه هســتند چــرا کــه اقتصــاد و معیشــت مــردم 

استان بر پایه دام و کشاورزی است.
وی افزود: در تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
و عشــایری ســهم بخش کشــاورزی 45 درصد بود در 
حالــی کــه حــدود ۷5 درصد تســهیالت اســتان در این 

حوزه به ویژه دام پرداخت شده است.
جهــاد  ســازمان  ســرمایه گذاری  امــور  مدیــر 
کشاورزی خراسان جنوبی گفت: امسال نیز در زمینه 
تســهیالت اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری عدد 
کمــی یعنــی 55 میلیارد تومان به صنــدوق کارآفرینی 
امید اختصاص یافت و تسهیالت اختصاصی به لحاظ 

تورم موجود در کشور بیشتر تکمیلی بوده است.
وی افزود: صندوق توســعه ملی مجوز داد تا 4۰ 
درصد تســهیالت اشــتغال پایدار برای طرح هایی که تا 
6۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته اما به علت تورم 

طرح کامل نشده است، اختصاص یابد.
فرجامــی فــرد گفت: موظف هســتیم تســهیالتی 
کــه برای بخش های مختلف کشــاورزی در نظر گرفته 
می شــود را در همــان بخــش پرداخــت کنیــم اما از هر 

روزنه ای برای بخش دام و طیور کمک می کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه هیــچ محدودیتــی در حــوزه 
صنایع تبدیلی و تکمیلی نداریم عنوان کرد: تسهیالت 

مربوطــه اکنــون در بانــک موجــود اســت و بــا توجه به 
اینکــه احــداث بارگاه هــای بهداشــتی زرشــک در ایــن 
بخــش قرار می گیرد؛ آمادگــی معرفی متقاضیان برای 

دریافت تسهیالت را داریم.
جهــاد  ســازمان  ســرمایه گذاری  امــور  مدیــر 
کشــاورزی خراســان جنوبــی گفــت: در بخــش صنایــع 
تبدیلــی و تکمیلــی متقاضــی زیــادی نیســتند امــا از 
تمامــی جوانانــی کــه ایــده و طرح هــای دانــش بنیــان 
دارند، تقاضا می شــود در این زمینه در قالب شــرکت 

تعاونی ورود کرده و سرمایه گذاری کنند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه از طــرح و ایده های نو در 
زمینه فرآوری محصوالت کشــاورزی حمایت می شــود 
یــادآور شــد: در بحــث فــرآوری محصــوالت راهبــردی 
کشــاورزی می تــوان بیــش از اینهــا کار کــرد و فقــط به 

بسته بندی محصوالت اکتفا نکرد.
فرجامــی فــرد بــا اشــاره بــه برخــی مشــکالت در 
زمینــه تســهیالت مربــوط بــه گلخانــه داران گفــت: بــا 
توجــه بــه افزایــش هزینه هــا بــه طــور طبیعــی هزینه 

کردن در احداث گلخانه افزایش پیدا کرده است.
وی افــزود: اعتبــارات در نظــر گرفته شــده نیز با 
توجــه بــه هزینه ها افزایش داشــته اما ســال گذشــته 
نــرخ ســود تســهیالت بــرای احــداث گلخانــه ۷ درصــد 
بوده که امســال به ۱۲ درصد در ســطح کشــور رسیده  

و این موضوع سبب گالیه متقاضیان شده است.

جهــاد  ســازمان  ســرمایه گذاری  امــور  مدیــر 
کشــاورزی خراســان جنوبــی گفــت: بــرای کاهش نرخ 
ســود تســهیالت گلخانه پیگیری های زیادی انجام شد 
و با همین شرایط ۱۲ درصد امسال تاکنون ۷.5 برابر 

اعتبار پرداخت شده است.
وی در ارتبــاط بــا گالیه  برخــی متقاضیان احداث 
گلخانــه درخصوص ســختگیری بانک ها برای پرداخت 
تســهیالت و تامیــن وثایــق گفــت: تســهیالت پرداخت 
از محــل صنــدوق  احــداث گلخانــه  بخــش  در  شــده 
توسعه ملی بوده لذا بازپرداخت تسهیالت از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
فرجامــی فــرد افزود: بــا توجه به اینکــه در حوزه 
سرمایه گذاری دستگاه دولتی، متقاضی و بانک عامل 
ســه وجــه ســرمایه گذاری هســتند همــه بایــد بــا هــم 

هماهنگ شوند تا سرمایه گذاری انجام شود.
وی بیان کرد: کسی که قرار است سرمایه گذاری 
کنــد بایــد حداقل 4۰ درصد آورده اولیه داشــته باشــد 
در غیــر ایــن صورت اگر اقدام به دریافت تســهیالت و 
ســرمایه گذاری کند نه تنها مشــغول بکار نخواهد شد 

بلکه بیکار بدهکار خواهد بود.
جهــاد  ســازمان  ســرمایه گذاری  امــور  مدیــر 
کشــاورزی خراســان جنوبــی در مــورد کشــتارگاه های 
دام و طیــور در اســتان گفــت: کشــتارگاه صنعتی دام 
و طیور خوســف با پیشــرفت ۸۰ درصدی در حال اجرا 
اســت که ظرفیت کشــتار دام ســبک، ســنگین و شــتر 

مرغ را دارد و سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی ادامــه داد: همچنیــن در دشــت بُجد بیرجند 
یــک کشــتارگاه دام بــا پیشــرفت فیزیکی بــاال در حال 
احــداث اســت کــه طبــق گفتــه ســرمایه گذار تــا خرداد 

۱4۰۰ به بهره برداری می رسد.
وی گفــت: کشــتارگاه دام و طیــور به گونــه ای در 
تمامی شهرستان های استان در حال احداث، فعال یا 
آمــاده بهره برداری اســت که اگر این تعداد کشــتارگاه 
فعــال شــود تاثیــر بســزایی در چرخــه تولیــد اســتان 

خواهد داشت.

بیش از 8 هزار عدد 
مواد محترقه در 

سرپل ذهاب کشف شد

۶ واحد تولیدی بوشهر امتیاز صنعت سبز را کسب کردند

گمرک زنجان رتبه سوم ورود موقت کاال را در کشور دارد

تسهیالت کشاورزی در خراسان جنوبی ۲/۵ برابر شد


