
شرکت ها و اعالنات
 . یکشنبه . 12 اردیبهشت 1400 . سال هجدهم . شماره 4660 .   

مفقودی
بشـماره   GLXI صبـا  تیـپ  پرایـد  سیسـتم  سـواری  سـبز   بـرگ 
انتظامی 11-139ق61 بشماره شاسیS1412284629763 بشماره 
موتـور 01261762 بنـام مهـدی پاکیـزه فرزنـد محمـد بشـماره ملـی 
5048845927  مفقـود شـده از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.
اردبیل

آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 401048 
و شناسـه ملـی 10320522797 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی مـورخ 
1397/07/11 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه و صـورت هـای مالـی مربـوط بـه سـال 
مالـی منتهـی بـه 96/12/29 تصویـب شـد. آقـای سـهیل قنبـری بـا کد ملـی 0014084236 
بـه عنـوان بـازرس اصلـی و آقـای محمـد شـرکت معصـوم بـا کـد ملـی 0056351402 بـه 
عنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مدت یکسـال مالی انتخاب شـدند روزنامه عصر اقتصاد 

بـه عنـوان روزنامـه کثیـر االنتشـار جهـت درج آگهـی هـای شـرکت انتخـاب گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1129088(

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص آریـو نویـن پیشـرو فـردا درتاریـخ 1400/02/08بـه شـماره ثبـت 576861 بـه شناسـه ملـی 14009985127 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :عملیـات سـاخت در امـور عمرانـی از قبیـل احـداث سـاختمان و ابنیـه مسـکونی 
، اداری و صنعتـی کلیـه خدمـات خریـد و فـروش و خدمـات پـس از فـروش در زمینـه انـواع خـودرو ، تولیـد و توزیـع و خریـد و فـروش انـواع لـوازم یدکـی و جانبـی خـودرو و 
ماشـین آالت سـبک و سـنگین ، واردات و صادرات انواع خودرو و قطعات خودرو مجاز ، اخذ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش از شـرکت های خودرویی معتبر 
داخلـی و خارجـی احـداث و بهـره بـرداری از کارگاه هـا و کارخانجـات و دائـر نمـودن فروشـگاه در زمینـه تولیـد و فـرآوری و بسـته بنـدی و توزیـع و خریـد و فـروش و پخـش 
انـواع و کلیـه محصـوالت غذایـی و آشـامیدنی و محصـوالت کشـاورزی و باغـی و دامـی و محصـوالت بهداشـتی مجـاز و همچنیـن انـواع و کلیـه لـوازم خانگـی و لـوازم خانگـی 
صوتـی و تصویـری و رایانـه و لـوازم مربوطـه و دسـتگاه هـا و لـوازم و تجهیـزات الکترونیکـی و برقـی مجـاز سـاخت و امـور عمرانـی و سـاختمانی و احـداث انـواع سـاختمان 
و ابنیـه مسـکونی و اداری و صنعتـی تولیـد و خریـد و فـروش و توزیـع و واردات و صـادرات کلیـه کاالهـای مجـاز صـادرات و واردات و سـاخت دسـتگاه هـا و ماشـین آالت 
وابسـته کلیـه خدمـات مهندسـی ، مشـاوره ای ، پیمانـکاری در ارتبـاط بـا موضـوع شـرکت بازرگانـی مجـاز انجـام کلیـه فعالیتهـای مطالعاتـی ، طراحی ، سـاخت ، اجرا ، مونتاژ 
، نصـب ، راه انـدازی ، نمونـه سـازی ، تولیـد ، نظـارت فنـی در زمینـه هـای مرتبـط بـا فعالیتهـای شـرکت ، تامیـن کلیـه مـواد اولیـه مـورد نیـاز ، قطعـات یدکـی و مصرفـی در 
زمینه های ذکر شـده ، آموزش پرسـنل مرتبط با فعالیتهای شـرکت ، طراحی و اجرای سییسـتمهای مدیریت تولید و کنترل فنی کیفی و بهره وری در ابعاد آزمایشـگاهی 
و نیمـه صنعتـی و صنعتـی ، همـکاری بـا موسسـات داخلـی و خارجـی در زمینـه هـای تخصصـی و اعطـا یـا دریافـت نمایندگـی ، دانـش فنـی ، انجـام کلیـه فعالیتهای اقتصادی 
و بازرگانـی مجـاز مرتبـط بـا فعالیـت شـرکت بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی ، اخـذ نمایندگـی از شـرکتها و کارخانجـات داخلـی و خارجـی و ترخیـص کاال از گمـرکات و 
اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت شرکت ، راه اندازی شعب فعال در سراسر کشور ، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی 
، برپایـی غرفـه و شـرکت درکلیـه نمایشـگاه هـای معتبـر داخلـی و خارجـی و بیـن المللـی ، صـادرات و واردات انـواع تجهیـزات و ملزومـات مهندسـی و صنعتـی ، مشـارکت 
در سـایر شـرکت هـا از طریـق تاسـیس و یـا تعهـد سـهام شـرکت هـا ، اخـذ وام و تسـهیالت مالـی و اعتبـاری از بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری درصـورت ضـرورت 
قانونـی پـس از اخـذ مجوزهـای الزم . خریـد فـروش امـوال منقـول از جملـه خـودرو وموتـور سـیکلت و سـایر مـوارد تولیـد محصـوالت کشـاورزی ارائـه خدمـات و تأمیـن نیـاز 
تولیـد کننـدگان کشـاورزی تولیـد محصـوالت دامـی کشـاورزی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبت بـه مدت نامحدود 
مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه آرژانتین-سـاعی ، خیابـان شـهید احمـد قصیـر ، کوچـه دوازدهـم غربـی ، پـالک 20 ، 
طبقـه همکـف کدپسـتی 1514744311 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 100,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 100000 سـهم 1000 ریالـی تعـداد 100000 
سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ 100000000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره 1400/200/3/18752 مـورخ 1400/02/01 نـزد بانـک بانـک اقتصـاد نویـن شـعبه 
سـهروردی جنوبـی بـا کـد 207 پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره آقـای مهـدی بهرامـه بـه شـماره ملـی 0068632800 و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 
سـال و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای میـالد بهرامـه بـه شـماره ملـی 0079530656 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال 
و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال آقـای ایمـان بهرامـی منـش بـه شـماره ملـی 3873450739 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت 
نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بروات ، قراردادها عقود اسـالمی 
و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء هـر یـک از اعضـای هیئـت مدیـره بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد . اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق 
اساسـنامه بازرسـان آقـای نیمـا ابراهیمـی بـه شـماره ملـی 0070486263 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال خانـم راضیـه شـریعت به شـماره ملـی 0073638633 به 
سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزله اخذ 

و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1130024(

»گواهی حصر وراثت«
تاریـخ رسـیدگی: 1400/01/24 شـماره پرونـده: 140041920000069466 خواهـان: بهجـت علـی 
زاده بـه آدرس: باشـت – روسـتای آبدهـگاه خوانـده: »شـورای حـل اختـالف شهرسـتان باشـت« 
خواسـته: گواهی حصر وراثت مرجع رسـیدگی کننده: شـورای حل اختالف شـعبه یک شهرسـتان 
باشـت خانـم بهجـت علـی زاده بـه شـماره شناسـنامه 1702 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فوت 
ایـن شـورا  بـه شـماره 140041920000069466 تقدیـم  ورثـه درخواسـتی  و فتوکپـی شناسـنامه 
نمـوده چنیـن اشـعار داشـته کـه شـادروان بیگـم جـان روشـن زاده بـه شـماره شناسـنامه 2123 در 
تاریـخ 1399/11/25 در اقامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: سـه 
فرزنـد ذکـور بنامهـای 1- ابوالفتـح علـی زاده بـه شـماره شناسـنامه 1340، 2- المـاس علـی زاده بـه 
شـماره شناسـنامه 1700، 3- الخـاص علـی زاده بـه شـماره شناسـنامه 1701، و چهـار فرزنـد ذکـور 
بنامهای 1- زینب علیزاده به شـماره شناسـنامه 1341، 2- بهجت علی زاده به شـماره شناسـنامه 
1702، 3- مریم علی زاده به شـماره شناسـنامه 2041، 4- فاطمه علی زاده به شـماره شناسـنامه 
1117، و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد و الغیـر اینـک پس از انجام تشـریفات قانونی و 
انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـالم تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت 
نامـه ای دارنـد اعـالم نمـوده در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر مـی 
گردد. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ بیش از سـی میلیون ریال »نامحدود« اسـت.

رضا اسماعیلی مهر
قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11660 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تصمیمـات مجمـع صنـدوق سـرمایه گذاری دارا الگوریتـم مـورخ 1400/02/01 به شـرح 
زیر میباشـد:

بهـادار  اوراق  و  بـورس  مـورخ 1399/12/03 سـازمان  ابالغیـه ی شـماره 12020182 
امیدنامـه(   3-2 )بنـد  نیـز  صنـدوق  دارایی هـای  ترکیـب  حدنصـاب  و  شـد  تصویـب 

گردیـد. اصـالح  یادشـده  ابالغیـه  مطابـق 
صنـدوق تارنمـای  بـه  مجمـع  تصمیمـات  مشـروح  از  اطـالع  جهـت  همچنـــین    

 www.Dara-fund.com مراجعه فرمایید.

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آرای صـادره هیـات حـل اختـالف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان 
خرم آبـاد به شـرح ذیـل:

مورخـه   139960325001010505 شـماره  رای  1399114425001000152و  کالسـه  پرونـده 
1399/12/05 به تقاضای ضرغام آزادی فرزند ایمانقلی نسـبت به ششـدانگ یک باب سـاختمان 
مسـکونی به مسـاحت 148/53 متر مربع تحت پالک شـماره 11 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 
4 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه یحیـی سـبزی دره گرمـی رسـیدگی و تاییـد 
و انشـاء گردید.مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد 
سـند رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـالع مالکیـن وسـایر صاحبـان حقوقـی در 
روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود 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 نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.م/

الـف415590569
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/2/12
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/27

صیدآقا نجفوند دریکوندی -  رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

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

قطعه یک ایالم
1. برابـر رأی شـماره 139960315001004774 مـورخ 1399/12/13 هیـأت 
اول / هیـأت دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه 
کـد ملـی  بـه  بالمعـارض متقاضـی خانـم حنیفـه عباسـی، فرزنـد محمـود 
 209/60 مسـاحت  بـه  سـاختمان  بـاب  یـک  )ششـدانگ(   4500610405
مترمربـع پـالک شـماره 1545 فرعـی از 1249 اصلـی واقـع در ایـالم فاطمیه 
– پشـت شـرکت رنا – خ شـهید سـلیمانی خریداری شـده از علی قمری و 

منتسـب بـه مالکیـت کلیـه مالکیـن مشـاعی بقدارالسـهم.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ی 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ظـرف مـدت دو مـاه و در مـورد آگهـی 
هـای اصالحـی ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی اعتـراض 
خـود 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 
وصـول  عـدم  و  مذکـور  مـدت  انقضـای  صـورت  در  اسـت  بدیهـی  نمایـد. 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/12

رستمی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

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

برابر رای شـماره 139960331012005116 مورخ 1399/12/23 جلسـه هیات موضوع 
رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تكلیـف  تعییـن  قانـون 
مسـتقر در واحد ثبت سـاوجبالغ  جمشـید حمدی مهماندوسـت فرزند بهرام بشـماره 
یـك  در ششـدانگ  ازتهـران  0051580306 صـادره  ملـی  بشـماره  شناسـنامه 3589 
زمیـن بـا بنـای احداثـی  بمسـاحت 1531/35 متـر مربـع پـالك ثبتـی 323 اصلـی واقـع  
در شـنده جـزء حـوزه ثبتـی سـاوجبالغ از مالکیـت علـی قلـی زاده دفتـر 9 صفحـه 69 
محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز 
در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار و محلـی همزمـان در یـک تاریـخ چـاپ و آگهـی 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 نمایند بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكیـت صـادر خواهـد شـد 

م الـف : 125 /11183  
 نوبت اول : 1400/2/12     نوبت دوم : 27 /1400/2 

  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ- مهران رشیدی 

مفقودی
شناسـنامه مالکیت )برگ سـبز ( وانت پیکان  مدل 1390 بشـماره 
پـالك ایـران 38-989 ن 56 شـماره موتـور 11490001393 شـماره 
شاسـی NAAA46AA2BG183283  متعلق به هادی شـریفی به 
کـد ملـی 3781764613 مفقـود گردیـده  و از درجـه اعتبـار سـاقط 

می باشـد .

آگهی فقدان
 کارت – برگ سبز و کارت سوخت مربوط به کامیونت ون سیستم 
زامیـاد مـدل 1398 بـه شـماره پـالک 426 ط 59 ایـران46 و شـماره 
 NAZPL140BK0542359 و شـماره شاسـیZ24806340  موتـور
سـاقط اعتبـار  درجـه  از  و  مفقـود  شـال  قویـدل  عبـاس   بنـام 

 می باشد.

Z

آگهی افراز گردشکار:
آقـای احسـان کرمـی باغـی بـه وکالـت از طـرف آقـای بهمـن مـرادی بـه موجـب درخواسـت وارده بـه شـماره 
2030 مـورخ 99/02/02 خواسـتار افـراز سـهمی خویـش از پـالک فرعـی از باقیمانـده 231 اصلـی بخـش یک 
حومـه کرمانشـاه شـده انـد کـه بـا ارجـاع پرونـده بـه نماینـده ثبـت حسـب گـزارش 3025 مـورخ 99/02/09 
)سـند مالکیـت ششـدانگ قریـه محمـود آبـاد تحـت پـالک 231 اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کرمانشـاه 
ذیـل ثبـت 161 صفحـات 348 ، 345، 342 دفتـر 3/1 و ثبـت 617 صفحـات 281 و 284 و 287 و 290 و 
293و  296 دفتـر 1/6 بـه نـام مالکیـن اولیـه ) غالمرضـا روانبخـش – عالیـه خزائـی – اقلیمـا روانبخـش – 
عبدالرضا روانبخش – محمدرضا روانبخش – سودابه روانبخش – سعیده روانبخش – پری روانبخش 
– زهرا شـکوهی( صادر و تسـلیم گردیده پس از فعل و انفعاالت و نقل و انتقاالتی پالک مزبور مشـمول 
مراحـل مختلـف مقـررات اصالحـات ارضـی ) شـق تقسـیم و انتقـال بـه زارعیـن ( قـرار گرفتـه اسـت . برابـر 
سـند شـماره 261887 مـورخ 84/11/17 مقادیـری از مالکیـت خانـم پـری روانبخـش بـا آقـای بهمـن قاسـمی 

انتقال شـده اسـت . 
الف( سـند مالکیت مقدار یک سـهم مشـاع از 7 سـهم یکدانگ و یک پنجم دانگ مشـاع از ششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن زراعتـی مکانیـزه بـه مسـاحت 47 هکتـار و 8936 متـر مربـع پالک باقیمانـده 231 اصلی بخش 
یـک حومـه کرمانشـاه واقـع در قریـه محمودآبـاد بـا منضمـات و متعلقـات آن بـه قدرالهسـم پـس از تقسـیم 
ذیـل ثبـت 21262 صفحـه 73 دفتـر98/1 حومـه و بـا حـدود ذیـل برابـر صورتمجلـس تفکیکی شـماره 2948 
مورخ 46/02/12 و شـماره 17535 مورخ 53/09/17 به نام بانو جنت روان بخش صادر و تسـلیم گردید:

شـماالً: از تالقـی نهـر تقسـیم بـه جـاده آسـفالت کرمانشـاه بـه سـنندج بـه طـول 1130 متـر بـه مفـروزه سـهم 
زارعیـن غربـاً : بـه طـول 538 متـر بـه جـاده ای کـه بـه طـرف صفـی آبـاد مـی رود جنوبـاً: بـه طـول 670 متـر 
بـه اراضـی قریـه گاکیـه پـالک 230 حدفاصـل مجـاور اسـت شـرقاً: بـه طـول 558 متـر بـه جـاده آسـفالت 

کرمانشـاه بـه سـنندج .
برابـر سـند شـماره 47211 مـورخ 77/02/27 دفتـر 31 کرمانشـاه مقـدار 237 متـر مربـع بـه نـام دولت 
جمهـوری اسـالمی ایـران شـرکت سـهامی آب منطقـه ای انتقـال قطعـی شـده اسـت همچنیـن برابـر 
برابـر  مشـاع  مـن  مقـدار 2/543  کرمانشـاه  یـک  دفتـر  مـورخ 86/01/23  سـند شـماره 237423 
508/571 متـر مربـع بـه نـام دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران شـرکت سـهامی آب منطقـه ای انتقـال 

قطعـی شـده اسـت.
ب( سـند مالکیـت مقـدار دو سـهم مشـاع از هفـت سـهم یکدانـگ و یـک پنجـم دانـگ مشـاع از ششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن زراعتـی مکانیـزه بـه مسـاحت 47 هکتـار و 8936 متـر مربـع پـالک باقیمانـده 231 اصلـی 
بخـش یـک حومـه کرمانشـاه واقـع در قریـه محمودآبـاد بـا منضمـات و متعلقـات آن بـه قـدر السـهم پـس از 
تقسـیم ذیـل ثبـت 21261 صفحـه 70دفتـر 98/1 حومـه و بـا حـدود فـوق برابـر صورتمجلس تفکیکی شـماره 
2948 مـورخ 46/02/12 و شـماره 17535 مـورخ 53/09/17 بـه نـام آقـای کیومـرث روانبخـش صـادر و 

تسـلیم گردید.
برابر سند شماره 47210 مورخ 77/02/27 دفتر 31 کرمانشاه مقدار 471 متر مربع به نام دولت جمهوری 
اسـالمی ایـران شـرکت سـهامی آب منطقـه ای انتقـال قطعـی شـده اسـت. همچنیـن برابـر سـند شـماره 
237423 مـورخ 86/01/23 دفتـر یـک کرمانشـاه مقـدار5/8570 مـن مشـاع برابـر 1017/142 متـر مربـع بـه 
نـام دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران شـرکت سـهامی آب منطقـه ای انتقـال قطعـی شـده اسـت. نهایتـاً برابر 
سـند شـماره 69101 مـورخ 92/04/26 دفتـر 44 کرمانشـاه تمامـی باقیمانـده ایـن سـند بـه نـام آقـای بهمـن 

مـرادی انتقـال قطعی شـده اسـت.
ج( سـند مالکیـت مقـدار دو سـهم مشـاع از 7 سـهم یکدانـگ و یـک پنجـم دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک 
قطعه زمین زراعتی مکانیزه به مسـاحت 47 هکتار و 8936 متر  مربع پالک باقیمانده 231 اصلی بخش 
یـک حومـه کرمانشـاه واقـع در قریـه محمودآبـاد بـا منضمـات و متعلقـات آن بـه قدرالسـهم پـس از تقسـیم 
ذیـل ثبـت 21260 صفحـه 67 دفتـر 98/1 حومـه و بـا حـدود فـوق برابـر صورتمجلـس تفکیکی شـماره 2948 
مورخ 46/02/12 و شماره 17535 مورخ 53/09/17 به نام آقای ارسالن روانبخش صادر و تسلیم گردید.

برابـر سـند شـماره 47212 مـورخ 77/02/27 دفتـر 31 کرمانشـاه مقـدار 471 متـر مربـع بـه نـام دولـت 
جمهـوری اسـالمی ایـران شـرکت سـهامی آب منطقـه ای انتقـال قطعـی شـده اسـت . همچنیـن برابـر سـند 
شـماره 237423 مـورخ 86/01/23 دفتـر یـک کرمانشـاه مقـدار 5/8570 مـن مشـاع برابـر 1017/142 متـر 
مربـع بـه نـام دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران شـرکت سـهامی آب منطقـه ای انتقـال قطعـی شـده اسـت.
د( سـند مالکیـت مقـدار 2 سـهم مشـاع از 7سـهم یکدانـگ و یـک پنجـم دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک 
قطعـه زمیـن زراعتـی مکانیـزه بـه مسـاحت 47 هکتـار و 8936 متـر مربـع پالک باقیمانـده 231 اصلی بخش 
یـک حومـه کرمانشـاه واقـع در قریـه محمودآبـاد بـا منضمـات و متعلقـات آن بـه قدرالسـهم پـس از تقسـیم 
ذیـل ثبـت 21259 صفحـه 64 دفتـر 98/1 حومـه و بـا حـدود فوق برابر صورتمجلس تفکیکی شـماره 2948 
مـورخ 46/02/12 و شـماره 17535 مـورخ 53/09/17 بـه نـام آقـای ایـرج روانبخـش صـادر و تسـلیم گردیـد.

برابـر سـند شـماره 47209 مـورخ 77/02/27 دفتـر 31 کرمانشـاه مقـدار 471 متـر مربـع بـه نـام دولـت 
جمهـوری اسـالمی ایـران شـرکت سـهامی آب منطقـه ای انتقـال قطعـی شـده

اسـت همچنیـن برابـر سـند شـماره 237423 مـورخ 86/01/23 دفتـر یـک کرمانشـاه مقـدار 5/8570 مـن 
مشـاع برابـر 1017/142 متـر مربـع بـه نـام دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران شـرکت سـهامی آب منطقـه ای 

انتقـال قطعـی شـده اسـت.
نهایتـاً برابـر سـند شـماره 69100 مـورخ 92/04/26 دفتـر 44 کرمانشـاه تمامـی باقیمانـده ایـن سـند بـه نـام 

آقـای بهمـن مـرادی انتقـال قطعـی شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت اسـناد مالکیـت مقادیـری از پـالک مزبـور در اجـرای مـاده 147- اصالحـی قانون ثبت منجر 

به صدور سـند مالکیت گردیده اسـت(.
ضمـن اعـالم جریـان ثبتـی ملـک مرقـوم و احـراز مالکیـت مشـاعی متقاضیـان بـه لحـاظ عـدم صـدور سـند 
مالکیـت معـارض ادامـه عملیـات افـرازی بالمانـع اعـالم گردیـده و پـس از تعییـن نقشـه بـردار و دعـوت از 
مالکین مشـاعی به تاریخ 11 صبح 99/07/09 در وقت مقرر از محل مورد درخواسـت معاینه و مکاتبه  با 
جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ، طی مرقومه 99/10/191056 مورخ 99/11/26 اعالم نموده ملک مذکور 
فاقـد شـرایط بـه حـد نصـاب افـراز موضـوع جلوگیـری از خـرد شـدن اراضـی کشـاورزی مصـوب 85/11/21 
بـوده و قابـل افـراز نمـی باشـد و برابـر گـزارش شـماره 1000492 نفشـه بـردار ثبـت رای زیـر صـادر مـی گـردد.

رای عدم افراز 
نظر به اینکه طبق اعالم جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه به شماره 99/10/191056 مورخ 99/11/26 

ملک مذکور فاقد شـرایط و حدنصاب افراز موضوع جلوگیری از خرد شـدن اراضی کشـاورزی بوده اسـت.
مـورد تقاضـا قابلیـت افـراز نداشـته لـذا بـا اختیـار حاصلـه از مـاده 5 آییـن نامـه قانون افـراز رای بر عـدم افراز 
پـالک فـوق صـادر میگـردد. بدیهـی اسـت ایـن رای ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ ابـالغ وفق مـاده 2 قانون افراز 

قابـل اعتـراض در دادگاه صالـح شهرسـتان محـل وقـوع ملک اسـت . 341/م الف/12
محمدعباسی
 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرمانشاه

آگهی ابالغ 
از دفترخانه ازدواج و طالق شماره 45/6 کرمانشاه

بـه موجـب دادنامـه شـماره 9901339 مـورخ 99/10/18 پرونـده کالسـه 990500767 شـعبه 3 
دادگاه خانـواده کرمانشـاه بیـن آقـای مجیـد گنجـی مـرادی و خانـم پطـرا ماریـا پویـا پنیـا حکـم تنفیـذ 
طـالق صـادر و بـر حسـب پاسـخنامه شـماره 13991941 مـورخ 99/12/11 قطعیـت یافتـه بـا توجـه 
بـه مجهـول المـکان بـودن زوجـه مسـتنداً بـه تبصـره ذیـل مـاده 35 قانـون حمایـت خانـواده مصوب 
91/12/01 مجلـس شـورای اسـالمی بـه خانـم پطـرا ماریـا پویـا پنیـا فرزنـد جولیـان اعـالم و دعـوت 
مـی گـردد ظـرف مـدت یـک هفتـه از تاریـخ نشـر آگهـی جهـت اجـرای تنفیـذ طـالق در ایـن دفترخانـه 
بـه نشـانی: کرمانشـاه 22بهمـن، گلسـتان، روبـروی شـیرینی الـف ، نبـش کوچـه حـاج دایـی حضـور 
بهـم رسـانید. در صـورت عـدم حضـور مطابـق قانـون و مقـررات مربـوط بـه طالق اقدام خواهد شـد.
سیدمحسن مسعودی  -  سردفتر ازدواج و طالق شماره 45/6 کرمانشاه

ریاست محترم شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باشت
سالم علیکم

عطـف بـه قـرار کارشناسـی پرونـده 0000003 مربـوط بـه آقـای داوود عبـدی عنـا بطرفیـت آقـای سـید موسـی حسـینی مهـر و غیـره 
بخواسـته تحریـر ترکـه و هزینـه هـای ادعـا شـده توسـط خواهـان در خصـوص ملـک مسـکونی متوفـی سـید قاسـم حسـینی واقـع 
در روسـتای بهـره عنـا، پـس از اطـالع از دسـتور مقـام محتـرم قضایـی و حضـور در محـل بـه شـرح زیـر ارزیابـی و اعـالم مـی گـردد:

طبـق بازدیـد صـورت گرفتـه از سـاختمان معرفـی شـده کـه ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک واحـد منـزل مسـکونی بـا مصالـح بنایـی 
و بافـت قدیـم و نمـای پالسـتر سـیمان بـوده در بخـش قدیمـی بـه زیربنـای 60 مترمربـع و اتـاق مجـاور آن بـا زیربنـای 36 مترمربـع 
بـه همـراه سـرویس بهداشـتی – گلـه دانـی بـا پوشـش پلیـت – دیـوار چینـی و محوطـه سـازی در قطعـه زمینـی بـه مسـاحت 450 
مترمربع و همچنین زمین دیگری در ضلع جنوبی آن به مساحت 300 مترمربع اجرا گردیده )عرصه کل 750 مترمربع( لذا طبق 
بازدید صورت گرفته و شهادت شهود حاضر در محل عملیات کاشی و سرامیک بخشی از سیمانی کف – لوله کشی آب و تهیه 
مخزن آب توسط احدی از خواندگان )خواهر خواهان( اجرا گردیده و همچنین اتاقک مجاور ساختمان قدیمی تا مرحله سفت 
کاری و زیـر تیـر ) بـدون اجـرای سـقف و ایـزوگام( و همچنیـن اجـرای سـرویس بهداشـتی و کفسـازی موزاییـک اتـاق هـا و سـفید 
کاری آن هـا بـه همـراه نصـف کفسـازی یـا محوطـه سـاختمان نیـز توسـط خواهـان صـورت پذیرفتـه اسـت. حـال بـا توجـه بـه مـوارد 
فوق و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر بر ارزیابی ارزش امالک موضوع تحریر ترکه جمعاً به شـرح جدول زیر اعالم می گردد:

نتیجـه گیـری: بـا توجـه بـه مـوارد فـوق جمـع کل ارزش عرصـه و اعیـان سـاختمان موضـوع تحریـر ترکـه بـه مبلـغ یـک میلیـارد و 
هشـتصد و چهـل و پنـج میلیـون ریـال ارزیابـی و اعـالم مـی گـردد کـه بیـن ورثـه قابـل تقسـیم خواهـد بـود.

ضمنـاً از مبلـغ ارزیابـی شـده بـا توجـه بـه اظهـارات شـهود و عملیـات اجرایـی صـورت پذیرفتـه توسـط احـدی از خوانـدگان ) خواهـر 
خواهـان( ارزش هزینـه هـای صـورت پذیرفتـه توسـط نامبـرده بـه مبلـغ یکصـد میلیـون ریـال و همچنین هزینه هـای صورت گرفته 
توسـط خواهان بابت اتاق کناری تا مرحله سـفت کاری و بدون اجرای سـقف و ایزوگام و همچنین اجرای سـرویس بهداشـتی و 
کفسـازی موزاییـک اتـاق هـا و سـفید کاری آن هـا بـه همـراه نصـف کفسـازی یـا محوطـه سـاختمان نیز به مبلغ دویسـت و بیسـت 
میلیون ریال ارزیابی و اعالم می گردد که پس از کسر دو مبلغ فوق )سیصد و بیست میلیون ریال( مانده ارزش ملک به مبلغ 

یـک میلیـارد و پانصـد و بیسـت و پنـج میلیـون ریـال بیـن ورثه قابل تقسـیم خواهد بود. 
کارشناس رسمی دادگستری   -   مهندس جالل کامران

قیمت کل )ریال(قیمت پایه )ریال(متراژشرحردیف

4501/500/000675/000/000عرصه ضلع شمالی1

3002/000/000600/000/000عرصه ضلع جنوبی جنب خیابان ورودی2

604/000/000220/000/000اعیان بافت قدیم3

365/000/000180/000/000اعیان اتاقک مجاور4

دیوارچینی و محوطه سازی )به همراه گله دانی و 5
150/000/000150/000/000-سرویس بهداشتی(

1/845/000/000جمع کل:

مدیرعامل چادرملو: وظیفه مدیران صنعتی عالوه 
بر تولید ایجاد اشتغال برای جوانان است

بومی سازی ماده شیمیاییMIBC با حمایت 
شرکت های گل گهر و گهر روش

مهنــدس ناصــر تقــی زاده مدیر 
صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت  عامــل 
چادرملو در گفت و گویی با اشاره به 
نقش صنایع و معادن بزرگ در رونق 
بخشــی به اقتصاد کشــور و توســعه 
محــروم،  و  برخــوردار  کــم  مناطــق 
عــالوه  را  صنعتــی  مدیــران  وظیفــه 
بــر تولیــد حرکــت بــه ســمت آبادانی 
کشــور و ایجاد اشتغال برای جوانان 

دانست.
وی با بیان این نکته که شــرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو قادر است 
ســرمایه گــذاری قابل توجهــی، بدون 
مراجعــه بــه بانک هــا در بخش هــای 
مختلــف صنعتــی و معدنــی و حتــی 
غیرفلــزی و پتروشــیمی انجــام دهد، 
گفت : برای اثبات این گفته با وزارت 
ارزش ۲  بــه  ای  تفاهمنامــه  صمــت 

میلیارد دالر امضاء کرده ایم.
تقــی زاده طرح های ارائه شــده 
بــرای ایــن میــزان ســرمایه گــذاری را 
شــامل ، احداث واحد 4 میلیون تنی 
کنسانتره آهن - ساخت گندله سازی 
بــه ظرفیــت ۵ میلیــون تــن - ســاخت 
واحــد ســوپر مگامــدول ۲/۲ میلیــون 
تنــی - احداث واحــد تولید فروآلیازها 
ســاخت   - هزارتــن   ۵۰ ظرفیــت  بــه 
واحد تولید اسلب فوالدی به ظرفیت 
۲ میلیــون تــن و ورق هــای آلیاژی به 
ظرفیت ۲ میلیون تن - احداث دومین 

نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی 
بــا مشــارکت ســرمایه کــذاری امیــد - 
ســاخت ۲ واحــد نیروگاه خورشــیدی 
۱۰ مگاواتی - ســاخت واحد مگامدول 
۸۰۰ هزارتنی در ابرکوه- تکمیل طرح 
نیمــه تمام تولید شــمش فــوالدی به 
ظرفیــت ۶۰۰ هزارتــن در ابرکوه و راه 
انــدازی ناحیه صنعتی در اســتان یزد 
عنــوان و در عیــن حــال تصریــح کــرد 
اجرای این طرح ها در صورتی اســت 
که تشریفات اداری و بوروکراسی های 
حاکــم کــه مانــع از تســریع و تحقــق 
می گــردد  ســرمایه گذاری ها  اینگونــه 

برداشته شود.
مدیــر عامــل چادرملو به دغدغه 
هــای خــود در خصــوص نــا کارآمــدی 

برخــی دســتگاهها و ایجــاد موانــع در 
مسیر رشد اقتصادی و توسعه کشور 
اشاره کرد و گفت: وقتی شرکتها برای 
ســرمایه گذاریهای صنعتــی و تولیــدی 
اعــام آمادگــی مــی کننــد، برخــی از 
نهادها به دلیل عدم اشراف بر اهمیت 
از تســریع در رونــد  موضــوع، مانــع 
سرمایه گذاری و فعالیت ها می شوند، 
اگــر کمیتــه یــا ســتادی در اســتان ها 
تشکیل شود و همه ادارات تابعی از 
آن باشــند و به نظرات ستاد یادشده 
در  ســرمایه گذاری  بگذارنــد،  احتــرام 
کشــورهای  همــه  ماننــد  هــم  ایــران 
دیگــر در کمترین زمان ممکن صورت 
خواهــد گرفــت و معتقدم بهترین راه 
رفع موانع تولید و سرمایه گذار، ایجاد 

ســتادهایی متشــکل از افــراد نخبــه، 
دلســوز و توســعه گرا در هــر اســتان 

است .
وی افــزود : ایــن ســتاد می تواند 
بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــای بــی 
هــر  در  صنعتــی  و  معدنــی  القــوه 
اســتان اندوختــه ای قابــل توجه برای 
ســرمایه گذاری در زمینه های تولیدی 
و توسعه اجتماعی سازماندهی نماید 
و بــا اختیــارات الزم و بــدون دخالــت 
در امــور مالــی و صرفــاً با نگاه نظارت 
بــه  و  حــل مشــکات  در  و حمایــت 
عنوان عامل تسهیل کنند امور، موانع 
ناشــی از بخشــی نگری، تصمیم هــای 
هــای  بروکراســی  و  غیرکارشناســی 

اداری را مرتفع سازد. 
مهنــدس تقــی زاده، با اشــاره به 
نمونه ای از همکاری و سرمایه گذاری 
شــرکت های بزرگ معدنی و صنعتی 
در استانهای کرمان و یزد گفت: طرح 
عظیم و ملی شیرین سازی و انتقال 
آب خلیــج فــارس یکی از موارد خارق 
العاده همکاری همه جانبه ارکان موثر 
در ایــن پروژه و جســارت و شــجاعت 
مدیــران خــدوم بــود کــه بــا پذیــرش 
ریســک های ناشــی از این اقدام غیر 
قابل باور حتی برای دست اندرکاران 
توســعه کشــور، حرکتی بزرگ را آغاز 
کردند که انشالله سرآغازی باشد برای 

توسعه سایر مناطق کشور.

مديــر مهندســي معكوس و ســاخت 
داخل شرکت گل گهر از بومي سازي ماده 
شيميايي MIBC با حمايت شركت معدني 
و صنعتــي گل گهــر و شــركت گهــر روش 

سيرجان خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومي و امور بين 
الملــل شــركت گل گهــر، مهنــدس جــال 
ســلیمان نژاد گفــت: كارشناســان كارگــروه 
بومــي ســازي حوزه كنســانتره شــركت گل 
گهــر شــامل کارشناســان شــرکت گل گهــر 
و كارشناســان شــركت گهر روش به عنوان 
پيمانكار بهره بردار، با انتقال دانش و تجربه 
خود به سازنده داخلي موفق به ساخت ماده 
شيميايي فوق العاده ارزبر MIBC شدند كه 
در فرآیند فلوتاسيون)شناورسازی( استفاده 
مي شــود .وی افزود: در فرآیند فلوتاســیون 
از مــواد شــیمیایی مختلــف شــامل فعــال 
کننــده )Collectors(، بازداشــت کننــده ها 
)Depressants( و همچنیــن کــف ســازها 
)Frother( اســتفاده می شــود تا در نهایت 
جداســازی عامــل مزاحــم از کانــی هــدف 
محقق شود.سلیمان نژاد ادامه داد: متداول 

ترین کف ساز مورد استفاده در فلوتاسیون 
مواد معدنــی مختلف در مقیاس صنعتی، 
متیــل ایزوبوتیــل کربونیــل )MIBC( بــوده 
كه در حذف گوگرد از كنســانتره مگنتيتي، 
هماتيتي و همينطور در فرايند فلوتاسیون 
مــس، ســرب و روي نيــز كاربــرد دارد.وی 
اظهار کرد: فلوتاســیون یکی از اصلی ترین 
روش های جدایش فیزیکی شیمیایی است 

که در آن با اســتفاده از مکانیزم چسبیدن 
حبــاب های هوا به مــواد آبران و انتقال به 
صــورت کف در ســطح ســلول فلوتاســیون 
و در نهایــت جمــع آوری کــف، حــذف کانی 
محتوی گوگرد محقق شده و يا تغليظ كاني 
هــاي مــس و يــا ســرب-روي انجــام خواهــد 
شد. به بیان ساده تر، پیریت )کانی حاوی 
سولفور( موجود در کنسانتره آهن به حباب 

ناشی از اين فرآیند شیمیایی چسبیده و به 
صورت سرریز جدا می شود.مدير مهندسي 
معكوس و ســاخت داخل شــرکت گل گهر 
ادامــه داد: اين ســازنده هــم اكنون در حال 
توليد اين ماده شيميايي جهت استفاده در 
فرآیند فلوتاســیون خطوط كنســانتره آهن 
مي باشد و تحقيقات بمنظور ارتقاي كيفيت 
آن بــا همفكــري كارشناســان بومي ســازي 
شــركت گل گهر و شــركت گهرروش ادامه 
دارد.نكتــه قابــل ذكــر در بومــي ســازي اين 
ماده شيميايي اين مي باشد كه كليه مواد 
اوليــه آن نيــز داخلــي و از پتروشــيمي هاي 
كشور تهيه ميشوند. سياست مديران ارشد 
منطقه گل گهر حمايت از سازندگان بومي 
به منظور بومي سازي ساير مواد شيميايي 
مصرفي زنجيره فرآوري مواد معدني نيز مي 
باشند.سلیمان نژاد تاکید کرد: بومي سازي 
ايــن ماده شــيميايي منجر بــه صرفه جويي 
ارزي يك ميليون يورو در سطح منطقه گل 
گهر و صرفه جويي ارزي حداقل پنج ميليون 
 يوروي در سطح كشور عزيزمان ايران شده 

است.

گام جدید سایپا در افزایش و تعمیق ساخت داخل
خط تولید انواع فیلترهای خودرو 
در شــرکت ســایپاخزر با حضور معاون 
وزیــر و رئیــس هیــات عامــل ســازمان 
ایــران-  صنایــع  نوســازی  و  گســترش 
ایدرو- و مدیرعامل گروه خودروســازی 

سایپا به بهره برداری رسید.
خــط  ایــن  گزارش ســایپانیوز،  بــه 
تولید که در شهرســتان قائم شهر واقع 
شــده اســت در فــاز نخســت فیلترهــوا 
و ســوخت خــودرو را تولیــد مــی کنــد و 
تولید فیلترهای کابین و روغن را نیز در 
فازهای توســعه ای در دســتور کار خود 

دارد.

خط تولیــد انواع فیلترهای خودرو 
در فضایی بالغ بر ۶۸۰۰ متر ایجاد شده 
و ظرفیــت تولیــد ســاالنه ســه میلیــون 
فیلتر را دارد و شرکت های سایپایدک، 
عنــوان  بــه  گســتر  ســازه  و  مگاموتــور 
مشتریان اصلی این شرکت به شمار می 
روند و این کارخانه منبع اصلی تولید و 
تامیــن فیلترهــای مورد نیاز بــرای تولید 
گــروه خودروســازی ســایپا  محصــوالت 

خواهدبود.
مــورد  تجهیــزات  و  آالت  ماشــین 
کارخانــه  ایــن  انــدازی  راه  بــرای  نیــاز 
اسفندماه سال ۹۹ با دستور سیدجواد 

سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی 
سایپا عملیاتی شد و خط تولید آن روز 
پنجشــنبه –نهــم اردیبهشــت- با حضور 
نیــا، معــاون وزیــر و  محســن صالحــی 
رئیــس ســازمان گســترش، نماینــدگان 
مــردم قائــم شــهر در مجلــس شــورای 
اســامی، رئیس ســازمان صمت استان 
مازندران، فرماندار قائم شــهر و مدیران 
ارشــد گروه خودروســازی سایپا به بهره 

برداری رسید.
خــط تولیــد انواع فیلتــر خودرو در 
شــرکت ســایپاخزر در فاز نخســت برای 
۱۲۰ نفــر شــغل ایجــاد کــرده و قابلیــت 

اشتغال زائی برای ۵۰ نفر دیگر در سه 
شیفت کاری را دارد.

رئیــس ایدرو در نشســت بررســی 
مسائل واحدهای بازدید شده تاکید کرد: 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
بــرای ارتقــای کمی و کیفــی این واحدها 
 آماده حمایت و پشتیبانی های تخصصی 

است.
بر پایه مصوبات این نشست مقرر 
شــد ســاز و کارهــای کارشناســی نحــوه 
تسریع و عملیاتی سازی این حمایت ها 
در برنامــه زمانــی مشــخص، بــا تعامــل 

طرفین نهایی و تدوین شود . 


