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تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود بهیـن اندیـش آرون درتاریـخ 1400/01/14 بـه 
شماره ثبت 575412 به شناسه ملی 14009917243 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع 
فعالیت : عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه 
هـای آب رسـانی. انجـام طراحـی ، محاسـبه ، نظـارت فنـی و اجـرای کلیـه پـروژه هـای 
عمرانـی اعـم از فلـزی و بتنـی ابنیـه سـبک و سـنگین سـاخت راه و بانـد ، سدسـازی 
و طراحـی ، محاسـبه ، نظـارت فنـی و اجـرای کلیـه پـروژه هـای عمرانـی اعـم از فلـزی 
و بتنـی ابنیـه سـبک و سـنگین سـاخت راه و بانـد سدسـازی و تاسیسـات مربوطـه 
نقشـه برداری و تسـطیح اراضی گودبرداری تزریق سـیمان شـمع کوبی و شـمع ریزی 
سدهای خاکی و بتنی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی 
و نیروگاهها ، تولید و انتقال نیرو ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی 
و اجـرا و نگهـداری فنـی و نظـارت فنـی در امـر پـروژه هـای تاسیسـات برقـی و مکانیکی 
و الکتریکـی طراحـی و اجـراء انـواع دکل هـای ثابـت و متحـرک خریـد و فـروش، نقشـه 
بـرداری معـادن، واردات و صـادرات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی همچنیـن ترخیـص 
کاال از گمـرکات داخلـی و بیـن المللـی اخـذ وام و اعتبـارات بانکـی بـه صـورت ارزی و 
ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات 
دولتـی و خصوصـی اعـم از داخلـی و بیـن المللـی، اجـرا، مشـاوره فنـی کلیه پـروژه های 
عمرانـی، گـود بـرداری، شـمع کوبـی، تسـت هـای غیر مخرب جوش، اجـرای و آزمایش 
بتـن و خـاک و میـل گـرد )ان دی تـی(. درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از 
مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلی : اسـتان 
تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محله شـهرک قدس)غرب( 
- درختـی ، خیابـان گلبـرگ سـوم ، خیابـان شـهید طائمـه )گلسـتان دوم( ، پـالک 92 
، طبقـه اول کدپسـتی 1468746384 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از 
مبلغ 300,000,000 ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا آقای سـیدحمید 
بیـات غیاثـی بـه شـماره ملـی 0074294660 دارنـده 100000000 ریـال سـهم الشـرکه 
آقـای بهنـام عیسـی پورشـیران بـه شـماره ملـی 0083944672 دارنـده 100000000 
ریـال سـهم الشـرکه آقـای میرحجـت محمـدی بـه شـماره ملـی 2803478625 دارنـده 
100000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای سـیدحمید بیـات غیاثی به 
شـماره ملـی 0074294660 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیره بـه مدت نامحدود 
و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود آقـای بهنـام عیسـی پورشـیران بـه شـماره 
ملـی 0083944672 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه 
سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای میرحجـت محمـدی بـه شـماره 
ملـی 2803478625 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و 
بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه 
اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، 
عقود اسـالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل شـرکت 
آقـای سـیدحمید بیـات غیاثـی همـراه بـا مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیـارات مدیر 
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 

فعالیـت نمی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1119032(

آگهـی تغییـرات شـرکت فـن آوا ماهـواره شـرکت سـهامی عـام بـه شـماره ثبـت 216891 و 
شناسـه ملـی 10102582478 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 
1399/11/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : ترازنامه و حسـاب سـود و زیان سـال مالی منتهی 
بـه 1399/9/30 بـه تصویـب رسـید. مؤسسـه حسابرسـی آزمـودگان بـه شـماره ثبـت 4684 و 
شناسـه ملـی 10100252339 بعنـوان بـازرس اصلـی و مؤسسـه حسابرسـی هـدف نویـن نگر 
بـه شـماره ثبـت 27442 و شناسـه ملـی 10320537520 بعنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای 
یـک سـال مالـی انتخـاب شـدند. روز نامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی های 

شـرکت انتخـاب گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1119034(

آگهـی تغییـرات موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی بـه شـماره ثبـت 17072 و شناسـه ملـی 10100604196 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده 
مـورخ 1399/09/03 و مجـوز بـه شـماره 215461/99 مـورخ 1399/09/22 وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : بـه موجـب گواهـی مالیـات بـر ارث 
بـه شـماره 42053 مـورخ 1399/08/28 و حصـر وراثـت بـه شـماره 9809971010500984 مـورخ 1398/11/12 کلیـه سـهم الشـرکه آقـای آقـای سـیف الـه یزدانـی نظـام آبـاد 
بـه شـماره ملـی 2971090051 دارنـده 210000000 ریـال بـه شـرح ذیـل بیـن وراث تقسـیم گردیـد در در نتیجـه در سـرمایه تغییـری حاصـل نگردیـد. میـزان سـهم الشـرکه 
هـر یـک از شـرکا پـس از نقـل و انتقـال قهـری بـه شـرح ذیـل میباشـد : آقـای علـی پاکـزاد بـا کـد ملـی 0071379444 دارای 60.000.000 ریـال آقـای محمـد یزدانـی نظـام 
آبـاد بـا کـد ملـی 0070932621 دارای 103.500.000 ریـال خانـم فاطمـه یزدانـی نظـام آبـاد بـا کـد ملـی 0067237665 دارای36.750.000 ریـال خانـم زینـب یزدانـی نظـام 
آبـاد بـا کـد ملـی0067486584 دارای36.750.000 ریـال خانـم زهـرا یزدانـی نظـام آبـاد بـا کـد ملـی 0079315267 دارای36.750.000 ریـال خانـم اعظـم اکبـری بـا کـد ملـی 
0557744067 دارای 13.125.000 ریـال خانـم صدیقـه فرشـی جاللـی بـا کـد ملـی 1378807782 دارای 13.125.000 ریـال آقـای علـی پاکـزاد بـا کـد ملـی 0071379444 به 
عنـوان رئیـس هیـات مدیـره - آقـای محمـد یزدانـی نظـام آبـاد بـا کـد ملـی 0070932621 مدیـر عامـل و نائـب رئیـس هیـات مدیـره - خانـم صدیقـه فرشـی جاللـی بـا کـد ملـی 
1378807782 عضـو هیـات مدیـره - خانـم زینـب یزدانـی نظـام آبـاد بـا کـد ملـی0067486584 عضـو هیـات مدیـره و مدیـر مالـی موسسـه - خانـم فاطمـه یزدانـی نظـام آبـاد 
بـا کـد ملـی 0067237665عضـو هیـات مدیـره بـرای مـدت 2 سـال انتخـاب گردیدنـد. اختیـارات منـدرج در اساسـنامه خصوصـا مـواد 16 و 18 از آن و همچنیـن امضـای مجـاز 
دراسـناد تعهـد آور اعـم از چکهـا و قراردادهـا ، اعتبـارات و تسـهیالت بانکـی و سـایر موسسـات مالـی و اعتبـاری بـا امضـای مدیرعامـل آقـای محمـد یزدانـی نظـام آبـاد و بـه 
همـراه یکـی از دو امضـا اعـم از رئیـس هیـات مدیـره آقـای علـی پاکـزاد و یـا مدیـر مالـی موسسـه خانـم زینـب یزدانـی نظـام آبـاد )عضـو هیـات مدیره(موسسـه معتبرخواهـد 

بـود. صورتهـای مالـی سـالهای 1395 - 1396 - 1397 - 1398 بـه تصویـب رسـید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1119037(

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره 139960331012005029 مـورخ 1399/12/17 جلسـه هیـات موضـوع قانـون 
تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت 
سـاوجبالغ  امیـد جمـع دار  فرزنـد علـی اعظـم بشـماره ملـی 0310100161 در سـه دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ یـك قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی  بمسـاحت 990 متـر مربـع پـالك ثبتـی 2 اصلی واقع  
در قلعـه سـلیمانخانی جـزء حـوزه ثبتـی سـاوجبالغ از مالکیـت رمضـان جمعـدار ذیـل دفتـر 529 
صفحـه 217  محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روز در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار و محلـی همزمـان در یـک تاریـخ چـاپ و آگهـی مـی شـود در 
صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكیـت صـادر خواهـد شـد م الـف : 22 /11183  
 نوبت اول : 1400/1/17  نوبت دوم : 1 /1400/2 

 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ- مهران رشیدی 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139960331012005028 مـورخ 1399/12/17 جلسـه هیـات موضـوع قانـون 
تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت 
سـاوجبالغ  حسـن جمـع دار  فرزنـد علـی اعظـم بشـماره شناسـنامه 869 در سـه دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ یـك قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی  بمسـاحت 990 متـر مربـع پـالك ثبتـی 2 اصلی واقع  
در قلعـه سـلیمانخانی جـزء حـوزه ثبتـی سـاوجبالغ از مالکیـت رمضـان جمعـدار ذیـل دفتـر 529 
صفحـه 217  محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روز در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار و محلـی همزمـان در یـک تاریـخ چـاپ و آگهـی مـی شـود در 
صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكیـت صـادر خواهـد شـد م الـف : 24 /11183  
 نوبت اول : 1400/1/17     نوبت دوم : 1 /1400/2 

 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ- مهران رشیدی 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقـای علـی اصغـر پوراقبالـی دارای شناسـنامه شـماره 938 بـه شـرح دادخواسـت 
و  نمـوده  وراثـت  حصـر  گواهـی  درخواسـت  حـوزه  ایـن  از   111-816-00 کالسـه  بـه 
نـاز خانـم بهرامـی ف عبدالقفـار متولـد  چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان عجـب 
1296/2/4  بـه شناسـنامه شـماره 6 در تاریـخ 76/4/18 در اقامتـگاه دائمـی خـود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی  منحصر اسـت به 1- خواهان علی 
اصغـر پوراقبالـی ف محمـد قربـان بـه ش.ش 938 پسـر متوفـی 2- اکرمـه پوراقبالـی 
ف محمـد قربـان بـه ش.ش 6 دختـر متوفـی 3- جعفـر پوراقبالـی ف محمـد قربـان 
بـه ش.ش 545 پسـر متوفـی 4- زمانعلـی پوراقبالـی ف محمـد قربـان بـه ش.ش 
937 پسـر متوفـی 5- ایمانعلـی پوراقبالـی ف محمـد قربـان بـه ش.ش 879 پسـر 
متوفـی 6- شـاه صنـم پوراقبالـی ف محمـد قربـان بـه ش.ش 12 دختـر متوفـی 7- گل 
صنـم پوراقبالـی ف محمـد قربـان بـه ش.ش 3 دختـر متوفـی والغیراینـک بـا انجـام 
تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تا 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  

 آگهی رای هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیأت تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد گردیـده لـذا بدیـن وسـیله مشـخصات امـالک در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـالع عمـوم آگهـی مـی گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی و 
در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم نمایند 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع 
قضایـی تقدیـم و گواهـی اخـذ و تحویـل 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 صدور سـند 

مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت.
بخش 11:

 ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بنـام مسـعود شـفیعی فرزنـد محمـد شـماره شناسـنامه 
73 صـادره سـنندج کـد ملـی 3733234235 بـه نسـبت 17/3109119468 شـعیر مشـاع و نـام 
اسـعد شـفیعی فرزنـد محمـد شـماره شناسـنامه 5 صـادره سـنندج کـد ملـی 3732748340 بـه 
نسـبت 17/3109119468 شـعیر مشـاع تحت پالک 1919 فرعی از 3 اصلی بخش 11 کالترزان به 
مسـاحت 43292 متر مربع سـهم االرث از نسـق احمد و محمد شـفیعی زارع صاحب به آدرس 

سـنندج روسـتای سـراب قامیـش زمیـن مشـهور بـه بـاغ کمـال
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/17  -  تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/1  -   م الف 1412

بهنام قباد -  رئیس ثبت منطقه 1 سنندج 
از طرف موسی نیا، معاون

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
بـه موجـب پرونـده اجرائـی بـه کالسـه 9900299 ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن واقـع در دهـگالن 
اراضـی تفکیکـی امیـن آبـاد تحـت پـالک 2235 فرعـی از 54 اصلـی بخـش چهـار ئیـالق کردسـتان 
کارشـناس رسـمی  گـزارش  کـه طبـق  مفاخـری  آقـای حمیـد  ملکـی  مربـع  متـر  بـه مسـاحت 140 
دادگسـتری حـدود اربعـه آن شـماال 10 متـر وصـل بـه پـالک شـماره  408 شـرقا 14 متـر وصـل بـه 
پالک 423 جنوبا به 10 متر به دوربرگردان کوچه 8 متری و غربا  14 متر وصل به پالک 421. به 
مبلغ 2/100/000/000 ریال )معادل دویسـت و ده میلیون تومن( ارزیابی شـده اسـت. از سـاعت 
9 الی 12 روز یک شنبه مورخ 1400/2/5 در اداره ثبت اسناد و امالک دهگالن واقع در دهگالن 
میـدان شـهید فهمیـده اداره ثبـت اسـناد دهـگالن از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد.مزایده از 
مبلـغ دو میلیـارد و صـد میلیـون ریـال شـروع و بـه بـاال تریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی 
شـود. الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب، بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و 
یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتی 
و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه 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 مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدا 
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه  1400/1/17 

ـادم/الف: 1400/1
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانـون  1399/12/16 جلسـه هیـات موضـوع  مـورخ  رای شـماره 139960331012005007  برابـر 
تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت 
سـاوجبالغ  تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی  خانـم شـهناز بیگـی خاروانـی  فرزنـد حاجیعلی 
بشماره شناسنامه 12 صادره در ششدانگ یك قطعه زمین با بنای احداثی  بمساحت 250 متر 
مربع پالك 905 فرعی از 137 اصلی واقع  در چندار حوزه ثبتی سـاوجبالغ از محمد نیکو اقبال 
از صفحـه 539 دفتـر 77    محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت 
بـه فاصلـه 15 روز در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار و محلـی همزمـان در یـک تاریـخ چاپ و آگهی می 
شـود در صورتـی كـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالكیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالكیـت صـادر خواهـد شـد م الـف : 26 /11183  
 نوبت اول : 1400/1/17     نوبت دوم : 1 /1400/2 

 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ- مهران رشیدی 

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه وعــده داد کــه 
راه آهــن زاهــدان ـ خــاش به عنــوان یــک بخــش مهــم از 
پروژه احداث خط  آهن چابهار ـ زاهدان به زودی افتتاح 

می شود. 
بــه گــزارش تســنیم محمدباقــر نوبخــت در جریــان 
ســفر بــه سیســتان و بلوچســتان در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار کــرد: راه آهن زاهدان ـ خــاش به عنوان یک بخش 
مهــم از پــروژه احداث خط آهن چابهــار ـ زاهدان به زودی 

افتتاح می شود.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه با اشــاره به اینکه 
زیربنایــی  مهــم  پــروژه  یــک  زاهــدان  ـ  چابهــار  راه آهــن 
برای اســتان سیســتان و بلوچســتان و کشــور محســوب 
می شــود، گفــت: در ماه هــای پایانی دولت تــالش داریم 
همه تعهداتی که به مردم شریف سیستان و بلوچستان 

داریم محقق شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  بررســی آخرین وضعیــت 

پروژه های سیســتان و بلوچســتان جزو برنامه های سفر 
یــک روزه وی بــه ایــن اســتان اســت، ادامــه داد: در زمان 
حاضــر حــدود 46 پروژه بــه ارزش 5700 میلیارد ریال در 
سیستان و بلوچستان در حال اجرا هستند که به زودی 

به اتمام می رسند.
مددجویــان  مســکن  واحــد  همزمــان  هــزار  افتتــاح 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(  و چهارهــزار و 700 واحــد 
مســکن بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی در دو روســتای 
زابــل از برنامه هــای ســفر محمدباقر نوبخت به سیســتان 
و بلوچستان است. همچنین افتتاح ساختمان فرمانداری 
شهرستان های نیمروز و فنوج، مجتمع آموزشی، فرهنگی 
و ورزشی بانوان شهرستان نیمروز و هامون و پل افضل آباد 
از دیگر برنامه های این سفر است. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در این ســفر از راه آهن زاهدان ـ خاش و خاش ـ 
ایرانشــهر به صورت هوایی بازدید و در ادامه  این ســفر از 

حاشیه شهر زاهدان دیدن خواهد کرد.

آذربایجان شــرقی- مســئول نهاد آبادانی و پیشــرفت و مســئول 
اجــرای پروژه هــای بنیاد علوی در شهرســتان چاراویماق اعالم کرد که 
بالــغ بــر 15 میلیــارد تومــان اعتبار برای طرح نهاد آبادانی و پیشــرفت 

چاراویماق، جذب شده است.
آیت شــاهی در نشســت خبری با اصحاب رســانه ضمن تشــریح 
پــروژه هــا و برنامه هــای بنیــاد مســتضعفان در شهرســتان چاراویمــاق 
گفت: بعد از اینکه این شهرستان به عنوان یکی از نقاط محروم کشور 
برای اجرای سیاست های محرومیت زدایی بنیاد انتخاب شد، در قدم 
اول تفاهــم نامــه ای بیــن مدیــر عامــل بنیاد علــوی با اســتاندار منعقد 
گردیــد که متناســب آن همه دســتگاههای اجرایی موظــف به همکاری 
و مشــارکت بــا نهــاد آبادانی و پیشــرفت، جهت احصــاء توانمندی ها و 
ظرفیتهــا و نیــز نارســایی هــای شهرســتان گردیدند و بر همین اســاس 
نهــاد آبادانــی و پیشــرفت اقدام بــه انعقاد تفاهم نامه هــای اجرایی با 
تمامــی مدیــران کل ســازمانها و دســتگاههای اجرایــی اســتان با حضور 
فرمانــدار چاراویمــاق و مدیــران ادارات در شهرســتان، بــرای همکاری و 

پیشرفت هر چه بهتر کارها کرد.
آیــت شــاهی بــا بیــان اینکــه در مــدت 5 ســاله حضــور بنیــاد در 

شهرستان با اجرای صدها برنامه و پروژه متنوع در حوزه های مختلف 
عمرانی و زیربنایی، اشتغال و معیشت، فرهنگی ، اجتماعی و سالمت 
و بهداشــت ســعی در تحــول عظیــم در شهرســتان چاراویمــاق داریــم، 
گفت: با برگزاری جلســات کارشناســی با حضور نخبگان و کارشناسان 
ذیصالح ادارات مربوطه برنامه تنظیم ســند پیشــرفت برای شهرســتان 
در حــوزه هــای ذکــر شــده در دســتور کار قرار گرفته کــه در حال نهایی 

شدن و تدوین آن هستیم. 
وی با بیان روند تشــکیل نهاد آبادانی و پیشــرفت بنیاد علوی در 
شهرســتان گفت: شناســایی و ســازماندهی، نهاد ســازی، تدوین ســند 
پیشرفت، مستند سازی و پیاده سازی، استفاده از ظرفیت کارشناسی 
اســتان، شهرســتان و نخبــگان و انجــام کارهــای علمــی قبــل از اجــرای 
عملیاتی پروژه ها و برنامه ها رویکرد عملی بنیاد اســت. مســئول نهاد 
آبادانــی و پیشــرفت شهرســتان چاراویمــاق گفت: شهرســتان چاراویماق 
دارای ظرفیت های عظیم معدنی، کشــاورزی، دامداری، صنایع دســتی و 
قالی بافی و ... است که متأسفانه علی رغم داشتن چنین پتانسیل های 
عظیــم،  بــه دلیــل ضعف در اجــرای عدالت اجتماعی در طــول دهه های 

گذشته، جزء شهرستانهای محروم کشور است.

نوبخت:  راه آهن زاهدان ـ خاش 
تا پایان دولت افتتاح می شود 

رئیس سازمان صمت 
فارس: بخش خصوصی 
استان برای تنظیم بازار 

اعالم آمادگی کرده  است
 

فــارس- رئیــس ســازمان صمــت فارس اعــالم کرد 
کــه کلیه تشــکل های بخش خصوصی اســتان فارس از 
جملــه تعاونی هــا و اتحادیه هــای کارگــری بــرای تنظیــم 

بازار کاالهای اساسی مردم اعالم آمادگی کرده اند.
رئیــس  ایــزدی  حمیدرضــا  مشــترک  نشســت  در 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، سهراب 
مختــاری مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، علــی 
راســتگو رئیس تشــکیل های خانه کارگر اســتان و ســایر 
تعاونی هــا و اتحادیه هــای ذی ربط در خصوص اســتفاده 
اتحادیه هــای  و  تعاونی هــا  ظرفیــت  از  بهره منــدی  و 
تشــکل های کارگــری و کافرمایــی بخــش خصوصــی در 
نظــام تامیــن و توزیــع کاالهــای اساســی بحــث و تبــادل 

نظر شد و تصمیمات الزم اتخاذ گردید.
 رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
فــارس در ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر اســتفاده هــر چــه 
بیشــتر از امکانات موجود در فضای کســب و کار جهت 
افزایــش تولیــد و توســعه فعالیت های اقتصــادی گفت: 
از آنجاکــه تعاونی هــا، اتحادیه هــای تشــکل های کارگری 
و کارفرمایــی بخــش خصوصــی توانایــی تولیــد و فــروش 
کاالهای اساسی و مایحتاج مردم را دارند، بهره مندی از 
ظرفیت هــا و پتانســیل های ایــن مجموعه در نظام تولید 

و توزیع بازار نقش بسزایی دارد.
اولیــه  مــواد  تامیــن  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا   ایــزدی 
مــورد نیــاز تعاونی هــا اظهــار کــرد: در حمایــت از حقــوق 
و  برنامه ریــزی  مصرف کننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
اســتفاده از مکانیسم هایی چون پشتیبانی و جمع آوری 
محصــوالت و کاالهــای تولیــدی، ارائــه تســهیالت مالــی، 
شناســایی نیــاز و تقاضــای بــازار، ایجــاد مراکــز فروش و 
اکتشــاف و شــناخت بازارهــای جدیــد در جهــت توســعه 
وضعیت اقتصادی چه در ســطح اســتان و چه در ســطح 

کشور موثر است.
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