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آگهـی تغییـرات شـرکت فـرا دیـد ارتبـاط فـاوا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 401048 و شناسـه ملـی 10320522797 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1399/04/30 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : هیـات مدیـره اختیـارات خـود رابشـرح ذیـل بـه مدیـر عامـل تفویـض گردیـد: - »نمایندگـی شـرکت در برابـر اشـخاص و کلیـه ادارت دولتـی و موسسـات 
خصوصی. - ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد 
و انعـام و ترفیـع و تنبیـه سـایر شـرایط اسـتخدام و معافیـت و خـروج آنهـا از خدمـت و مرخصـی و بازنشسـتگی و مسـتمری وراث آنهـا. - دریافـت مطالبـات شـرکت و پرداخـت دیـون 
آن از اصل و بهر و متفرعات. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسـخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشـین آالت و مناقصه 
و مزایـده و غیـره کـه جـزء موضـوع شـرکت باشـد بالجملـه انجـام کلیـه عملیـات و معامـات. ) بـا رعایـت مصوبـات هیئت مدیره درخصوص آئین نامه معامات شـرکت( - مبادرت به 
تقاضـا و اقـدام بـرای ثبـت هـر گونـه عامـت تجـاری و اختـراع. - بـه امانـت گـذاردن هـر نـوع اسـناد و مـدارک و وجـوه در صنـدوق هـای دولتـی و خصوصـی و اسـترداد آنهـا. - اقامه هر 
گونـه دعـوی و دفـاع از هـر گونـه دعـوی یـا تسـلیم بـه دعـوی یـا انصـراف از آن اعـم از حقوقـی و کیفـری بـا داشـتن تمـام اختیـارات مراجعـه بـه امـر دادرسـی از حـق پژوهـش، فرجام، 
مصالحـه، تعییـن وکیـل، سـازش، ادعـای جعـل نسـبت بـه سـند طـرف و اسـترداد سـند، تعییـن داور بـا یـا بـدون اختیـار صلـح و بطـور کلـی اسـتفاده از کلیـه حقـوق و اجـرای کلیـه 
تکالیـف ناشـی از قانـون داوری، تعییـن وکیـل بـرای دادرسـی و غیـره بـا یـا بـدون حـق توکیـل و وکیـل در توکیـل ولـو کـراراً، تعییـن مصـدق و کارشـناس، اقـرار خـواه در ماهیـت دعوی 
و خـواه بـه امـری کـه کامـا قاطـع دعـوی باشـد، دعـوی خسـارت اسـترداد، دعـوی جلـب شـخص ثالـث و دفـاع از دعـوای ثالـث، اقـدام بـه دعـوی متقابـل و دفـاع از آن، تامیـن مدعـی 
بـه تقاضـای توقیـف اشـخاص و امـوال از دادگاههـای اعطـای مهلـت بـرای پرداخـت مطالبـات شـرکت، درخواسـت صـدور بـرگ اجرائـی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چـه در دادگاه 
و چـه در ادارات و دوائـر ثبـت اسـناد. - تعییـن میـزان اسـتهاک هـا. - تنظیـم خاصـه صـورت دارایـی و قـروض شـرکت هـر شـش مـاه یکبـار و دادن آن بـه بـازرس شـرکت. - تنظیـم 
صـورت دارایـی و دیـون شـرکت پـس از انقضـای سـال مالـی و همچنیـن ترازنامـه و حسـاب عملکـرد و حسـاب سـود و زیـان شـرکت طبـق مـاده 232 الیحـه قانونـی اصـاح قسـمتی 
از قانـون تجـارت. - دعـوت مجامـع عمومـی عـادی و فـوق العـاده و تعییـن دسـتور جلسـه آنهـا. - پیشـنهاد هـر نـوع اندوختـه عـاوه بـر پنـج درصـد اندوختـه موضـوع مـواد 140 و 238 

الیحـه قانونـی اصـاح قسـمتی از قانـون تجـارت. - پیشـنهاد اصـاح اساسـنامه در مواقعـی کـه مفید تشـخیص داده شـود.« 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1129086(

آگهـی تغییـرات شـرکت فـرا دیـد ارتبـاط فـاوا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 401048 و 
شناسـه ملـی 10320522797 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مورخ 
1399/04/30 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه و صـورت هـای مالـی مربـوط بـه سـال 
مالی منتهی به 98/12/29 به تصویب رسید. آقای سهیل قنبری با کد ملی 0014084236 
بـه عنـوان بـازرس اصلـی و آقـای محمـد شـرکت معصوم با کد ملـی 0056351402 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسـال مالی انتخاب شـدند روزنامه عصر اقتصاد به عنوان 

روزنامـه کثیـر االنتشـار جهـت درج آگهـی هـای شـرکت انتخـاب گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1129087(

آگهـی تغییـرات شـرکت فـرا دیـد ارتبـاط فـاوا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 401048 و 
شناسـه ملـی 10320522797 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مورخ 
1399/04/30 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه و صـورت هـای مالـی مربـوط بـه سـال 
مالی منتهی به 98/12/29 به تصویب رسید. آقای سهیل قنبری با کد ملی 0014084236 
بـه عنـوان بـازرس اصلـی و آقـای محمـد شـرکت معصوم با کد ملـی 0056351402 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسـال مالی انتخاب شـدند روزنامه عصر اقتصاد به عنوان 

روزنامـه کثیـر االنتشـار جهـت درج آگهـی هـای شـرکت انتخـاب گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1129087(

شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  شـرکت  فـاوا  ارتبـاط  دیـد  فـرا  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   10320522797 ملـی  شناسـه  و   401048 ثبـت 
عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1398/04/30 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه 
و صـورت هـای مالـی مربـوط بـه سـال مالـی منتهـی بـه 97/12/29 تصویـب شـد. 
اعضـای هیـات مدیـره بـرای مـدت 2 سـال بـه قـرار ذیـل انتخـاب شـدند - شـرکت 
سـاختارهای اطـاع رسـانی نویـن گستر)سـهامی خـاص( بـه شـماره ثبـت 161445 
و شناسـه ملـی 10102040797 - آقـای مهـدی علـی اکبریـان بـا کدملـی 0452473111 - 
کـد  بـا  قنبـری  آقـای سـهیل  ملـی0064664325  کـد  بـا  اکبریـان  علـی  امیـن  آقـای 
بـا  آقـای محمـد شـرکت معصـوم  و  اصلـی  بـازرس  بـه عنـوان  ملـی 0014084236 
کـد ملـی 0056351402 بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی 
 انتخـاب شـدند روزنامـه عصـر اقتصـاد بـه عنـوان روزنامـه کثیـر االنتشـار جهـت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1129089(

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود دانـا پـرور اورانـوس درتاریـخ 1400/02/07 بـه 
شـماره ثبـت 4047 بـه شناسـه ملـی 14009981902 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع 
فعالیـت :ارائـه خدمـات پیشـخوان دولـت الکترونیـک از قبیـل ایجـاد و بهـره بـرداری 
بخـش  و  دولـت  پیشـخوان  دفاتـر  در  ارائـه  قابـل  و  مرتبـط  کلیـه خدمـات  انجـام  و 
عمومـی غیـر دولتـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط 
 ، تهـران  اسـتان   : اصلـی  نامحـدود مرکـز  بـه مـدت  ثبـت  تاریـخ  از   : مـدت فعالیـت 
شهرسـتان بهارسـتان ، بخـش گلسـتان ، شـهر گلسـتان، محلـه گلسـتان ، کوچـه 
نیلوفـر ، خیابـان 24 متـری کاملیـای شـرقی ، پـاک -54 ، طبقـه همکـف کدپسـتی 
3113864173 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 20,000,000 ریـال 
نـژاد دامنابـی بـه  نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای محمـد ممـی 
شـماره ملـی 0014241307 دارنـده 10000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای مهـدی ممـی 
نـژاد دامنابـی بـه شـماره ملـی 0083427643 دارنـده 10000000 ریـال سـهم الشـرکه 
اعضـا هیئـت مدیـره آقـای محمـد ممـی نـژاد دامنابـی بـه شـماره ملـی 0014241307 
و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای مهـدی ممـی نـژاد دامنابـی 
بـه  و  نامحـدود  مـدت  بـه  بـه سـمت مدیرعامـل  و  ملـی 0083427643  بـه شـماره 
سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه 
از قبیـل چک،سـفته،بروات،قراردادها و  اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت 
عقوداسـامی و اوراق عـادی و اداری بـا امضـای مدیـر عامـل منفـردا همـراه بـا مهـر 
شـرکت معتبر اسـت. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه روزنامه کثیر االنتشـار 
عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت 

مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری رباط کریم )1129090(

آگهی فراخوان عمومی
 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان در نظر دارد یک باب غرفه 

) شماره 31 ( موجود در سالن شماره 2 پایانه انقاب را از طریق فراخوان عمومی به 
صـورت اجـاره ماهیانـه واگـذار نمایـد . لـذا از متقاضیـان دعـوت بعمـل می آیـد از تاریـخ 
1400/02/11 تـا تاریـخ  1400/02/19 اعـام آمادگـی و درخواسـت خـود را بـه سـازمان 
مذکـور واقـع در بلـوار الغدیـر – روبـروی دانشـگاه گلسـتان – واحـد امـور قراردادهـا 
تحویـل و در صـورت تمایـل بـا در دسـت داشـتن فیـش سـپرده واریـزی و اصـل کارت 

ملـی در حـراج شـرکت نماینـد .  
تلفن تماس:  32421300 – 017  

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان

آگهی فقدان سند مالکیت
مهـر  بـه  مصـدق  محلـی  استشـهاد  بـرگ  دو  تسـلیم  بـا  سـیفعلی  مهیـن  خانـم 
مدعـی   1400/01/23  –  1400/1783 شـماره  وارده  برابـر  همـدان   69 دفترخانـه 
یـک همـدان  واقـع در بخـش  پـاک 4159/0  مالکیـت ششـدانگ  کـه سـند  اسـت 
کـه بـه شـماره مسلسـل 480614 سـری ب 98 و شـماره دفتـر امـاک الکترونیکـی 
139820326034012364 بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده و نـزد کسـی در بیـع 
شـرط نیسـت، لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت 
وجـود سـند  یـا  و  معاملـه  انجـام  تـا هرکسـی مدعـی  مـی شـود  آگهـی  بدینوسـیله 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 10 روز بـه اداره 
ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه 
اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم نمایـد درصـورت انقضـاء مـدت واخواهـی و نرسـیدن 
ارائـه نگـردد سـند  اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت  یـا درصـورت  اعتـراض و 
مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد.مراتب بـر اسـاس 

آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت. م.الـف: 147 
از طرف بهرام زارع زادگان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان 

مفقودی – همدان
اینجانـب پریـوش همتـی مالـک خـودرو سـواری دنـا تیـپ EF7 بـه شـماره انتظامـی 
473 ط 59 ایـران 18 و شـماره شاسـی NAAW01HE0JE070580 و شـماره موتـور 
147H0365870 به علت فقدان اسـناد فروش )سـند کمپانی و برگ سـبز( تقاضای 
رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت لـذا چنانچـه هرکـس ادعایی در مورد 
خـودرو  ایـران  دفتـر حقوقـی شـرکت  بـه  روز  ده  مهلـت  دارد ظـرف  مذکـور  خـودرو 
واقـع در کیلومتـر 14 جـاده تهـران کـرج شـهرک پیکانشـهر سـاختمان سـمند طبقـه 
1 مراجعـه نماینـد. بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر 

اقـدام خواهـد شـد. 

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

جذب 29861 مشترک 
جدید گاز طبیعی درسال 

99 در استان کرمانشاه
کرمانشاه- مدیرعامل شرکت گازاستان کرمانشاه 
گفــت کــه در ســال 99 تعداد 29 هزار و 861 مشــترک 
جدید به مصرف کنندگان گاز طبیعی در استان اضافه 

شده است.
اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کرمانشــاه، ســیروس شــهبازی مدیر عامل گاز استان با 
اعــام ایــن خبــر، افزود: بــا توجه به برنامــه ریزی بعمل 
آمده و به منظور توســعه گازرســانی درســال99 ، تعداد 
29 هزار و 861 مشــترک جدید به مشــترکین گازاســتان 
اضافــه شــده که جهــت تحقق این مهــم ، 854 کیلومتر 
شــبکه گذاری اجرا و نصب 11 هزار و 482 انشــعاب در 

بخش شهری و روستایی انجام گرفته است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر 624 هــزار و 451 
مشترک در استان مصرف کننده گاز طبیعی می باشند 
که 506 هزار و 470  اشتراک در بخش شهری به تعداد 
438 هــزار و 658  خانــوار و  117 هــزار و 981 مــورد 
اشــتراک در بخــش روســتایی بــه تعــداد 4 هــزار و 408 
خانوار  می باشند که معادل 99 درصد جمعیت شهری 

و 82 درصد جمعیت روستایی گازدار می باشند.

مرکز آموزشی مشاغل فنی 
گازرسانی استان مرکزی با 
حضور استاندار افتتاح شد

مرکــزی- مرکــز آموزشــی مشــاغل فنی گازرســانی 
بــا حضــور آقــازاده اســتاندار اســتان مرکــزی، ســمیعی 
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی، جلیلوند مدیرکل 
آمــوزش فنــی وحرفه ای اســتان و تعــدادی از همکاران 

شرکت افتتاح شد. 
محمدرضا ســمیعی در این مراسم گفت: با انعقاد 
تفاهم نامه بین شــرکت ملی گاز و ســازمان فنی وحرفه 
ای کشــور،این مجموعــه آموزشــی بــه منظــور توانمنــد 
امدادگــران  ای  ارتقــاء شایســتگی های حرفــه  و  ســازی 
گاز شــهری و روســتایی و مامورین قرائت کنتور مطابق 
اســتاندارد مهــارت آموزش فنی وحرفــه ای و بهره مندی 

از توان آنها به بهره برداری رسید.
درادامه ماهرخ شــفیعی رییس آموزش شــرکت گاز 
استان مرکزی گفت: از ابتدای سال 99 شرکت گاز استان 
مرکزی مبادرت به تهیه و تامین اقام و تجهیزات مورنیاز 
گارگاه آموزشی مذکورنمود که تعداد اقام این کارگاه 261 

عدد با ارزشی بالغ بر 34میلیارد ریال می باشد.
وی افــزود: ایــن مرکــز بــه مــدت 5 ســال در اختیار 
شرکت گاز استان خواهد بود و با بکارگیری مربیانی که 
از نیروهای آموزش دیده شرکت گاز هستند به آموزش 

نیروهای عاقمند در این زمینه خواهند پرداخت.

استاندار اردبیل: راه اصلی 
هشجین به اردبیل و سرچم هفته 
دولت امسال بهره برداری می شود 
اســتاندار اردبیل گفت که پروژه راه سازی احداث 
جــاده اصلی هشــجین به ســه راهی اردبیل، ســرچم تا 

هفته دولت امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
بــه گــزارش ایرنــا،  اکبــر بهنامجــو در بازدیــد از این 
پــروژه مهــم راه ســازی در جنــوب اســتان اردبیــل افــزود: 
بــرای افتتــاح این پروژه کــه به طول 13 کیلومتر در حال 
اجرا است، به عنوان مطالبه مردم منطقه خورش رستم 

خلخال تاش می شود.
او گفــت: بــا اجــرای پــروژه راه ســازی 13 کیلومتری 
حاشــیه  در  _ســرچم  اردبیــل  ســه راهی  بــه  هشــجین 
رودخانــه قــزل اوزن در آینــده نزدیک اهالــی این منطقه 
از راه اصلــی ، ایمــن و مناســب بــرای مســافرت به مرکز 

استان و کشور بهره مند می شوند.
کیلومتــری   13 راه ســازی  پــروژه  کــرد:  بیــان  وی 
هشــتجین بــه ســه راهی ســرچم _ اردبیل بــا مشــارکت 
و  راه  و  جــاده ای  نقــل  و  راهــداری و حمــل  کل  ادارت 

شهرسازی اجرا می شود.
او اظهارکرد: برای تکمیل مســیر13 کیلومتری 150 
میلیــارد ریــال اعتبار نیــاز اســت کــه بخشــی از مســیر 
را اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای بــا تــرک 
تشــریفات انجــام می دهد و قســمتی نیز بــا همت راه و 

شهرسازی اجرا و تکمیل خواهد شد.

2۵9 هکتار اراضی ملی 
استان سمنان از چنگال 

زمین خواران آزاد شد
فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری استان سمنان گفت که 2۵9 هکتار از اراضی 
ملــی بــا تالش ماموران یــگان حفاظت این اداره کل،  طی  
سال گذشته از دست سودجویان آزاد و رفع تصرف شده 

است. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســرهنگ علیرضــا ابوطالبــی ابــراز 
کــرد: مناطــق شــمالی اســتان ســمنان بــه دلیــل دارا بودن 
زمین هــای بــا ارزش بیشــتر گرفتار تصرف هــای غیرقانونی 
اســت و ایــن میــزان رفع تصــرف اراضی ملی در اســتان در 

قالب تشکیل 146 پرونده در دستگاه قضا انجام شد.
وی ادامــه داد: مبــارزه بــا تصرفــات اراضــی ملــی و 
حفاظت از عرصه های منابع طبیعی از چنگال سودجویان 
در اولویــت کاری یــگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان سمنان قرار دارد.
فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری استان سمنان از مردم خواست هر گونه تعدی 
و تجــاوز بــه اراضی ملــی و ورود غیر مجاز به مناطق تحت 

قرق و حفاظت را با شماره رایگان 1504 اطاع دهند.
وی اضافــه کــرد: طبق قانون حفاظــت و بهره برداری 
از جنگل ها و مراتع ، یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری می توانــد در صــورت رســیدن بــه قطعیت در 
زمینه تصرف اراضی ملی و ساخت و ساز غیر مجاز بدون 
مراجــه بــه مراکــز قضایــی رفــع کند، امــا اجرای ایــن قانون 
نیازمند حمایت همکاری دســتگاه قضا در اســتان ســمنان 

است.
ابوطالبــی خاطرنشــان کــرد: همراهی دادســتان های 
سراســر اســتان ســمنان بــرای اجــرای ایــن قانــون نقــش 
بازدارندگــی خوبــی از تصرف اراضی ملی و ســاخت و ســاز 
غیر مجاز دارد و انتظار می رود همکاران دســتگاه قضا در 

این زمینه بیش از پیش همراهی کنند.
وی با اشــاره به کاهش بارش ها و خطر آتش ســوزی 
بــه عنــوان تهدیــدی بــرای حفاظــت از عرصه هــای منابــع 
گرمــای  کــرد:  خاطرنشــان  ســمنان،  اســتان  در  طبیعــی 
هوا،خشک بودن گیاهان و وزش بادهای موسمی احتمال 
وقوع آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی را افزایش 

داده است.
ابوطالبــی اظهــار کــرد: شــهروندان بــرای جلوگیری از 
وقوع آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی از انداختن 
تــه ســیگار روشــن و بطری هــای شــفاف یــا شیشــه ای در 
طبیعــت پرهیــز کننــد و همچنین پیش از تــرک طبیعت از 

خاموش شدن آتش مطمئن شوند.
فرمانــده یــگان حفاظت منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
بــه  مــردم هنــگام مراجعــه  کــرد:  تاکیــد  اســتان ســمنان 
عرصه هــای منابــع طبیعی بــا رعایت نکات ایمنــی و پرهیز 
از روشــن کــردن آتش، در حفظ عرصه هــای منابع طبیعی 
برای آیندگان مشــارکت کنند. به گزارش ایرنا، شــهروندان 
در صــورت مشــاهده هرگونــه آتــش ســوزی در عرصه های 
مرتعــی و جنگلــی می توانند فوراً مراتب را از طریق شــماره 
تلفــن 1504 بــه یگان حفاظت منابــع طبیعی و آبخیزداری 

یا با شماره های تلفن 125 و 110 اطاع دهند.
از 9.7 میلیــون هکتــار از عرصه هــای طبیعی اســتان 
ســمنان، فقــط 352 هــزار هکتــار مناطــق جنگلــی و 3.7 

میلیون هکتار مرتع است.

معاونــت تبلیغــات و ارتباطات اســالمی 
آییــن  کــرد:  اعــالم  رضــوی  قــدس  آســتان 
شــب های قــدر بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا و 
ضرورت رعایت دســتورالعمل های بهداشتی، 
در  زائــران  از  معــدودی  تعــداد  حضــور  بــا 
صحن هــای حــرم مطهــر بــا مرکزیــت صحــن 
پیامبــر اعظــم)ص( حرم مطهر رضــوی برگزار 

خواهد شد. 
بــه گزارش پایــگاه خبری آســتان قدس، 
مراســم احیای شــب نوزدهــم بــا قرائــت قرآن 
آغــاز می شــود و در ادامــه، دعــای روحبخــش 

جوشن کبیر قرائت خواهد شد.
بخش احیای این مراســم نیز از ســاعت 
23:30 تــا یــک بامــداد بــا مرثیــه ســرایی و بــا 
ســخنرانی آیــت هللا ســید احمــد علــم الهــدی 
نماینــده ولــی فقیه در خراســان رضوی و امام 
مراســم  برگــزاری  و  مقــدس  مشــهد  جمعــه 
احیا ادامه خواهد یافت. پایان بخش مراســم 
نیــز قرائــت فــرازی از ســخنان امــام رضــا)ع( 

خواهد بود.
همچنین در شــب بیســت و یکم مراسم 
با تاوت آیات روحبخش قرآن کریم و قرائت 

دعــای جوشــن کبیــر آغــاز می شــود. در ادامه 
پــس از پخــش کلیپــی بــا موضــوع »امامــت، 
والیــت و عدالــت«، یکی از مداحــان به مرثیه 
ســرایی می پردازد و مراســم احیا با ســخنرانی 
حجــت االســام ناصــر رفیعــی برگــزار خواهــد 

شد.
ترتیــل خوانــی ســوره های روم، دخــان و 
عنکبــوت، ویــژه برنامــه قرآنی شــب بیســت و 
ســوم مــاه مبــارک رمضان اســت که بــا حضور 
قاریــان برجســته انجــام خواهــد شــد. قرائــت 
دعای جوشن کبیر، مرثیه سرایی و سخنرانی 

از دیگر برنامه های این شب است.
بنــا بر ایــن گــزارش، بــه همــت معاونت 
در  رضــوی،  قــدس  آســتان  زائــران  خدمــات 
جملــه  از  بهداشــتی،  امکانــات  شــب ها  ایــن 
توزیــع ماســک و ضدعفونــی کــردن صحن هــا 
بیشــتر و بــا افزایش تعداد خادمان ســامت، 
نظــارت بر رعایت دســتورالعمل ها نیز تقویت 
خواهــد شــد. چیدمــان مناســب فرش هــا در 
اماکــن متبرکــه بــرای رعایــت فاصلــه گــذاری 
اجتماعــی نیز از جملــه اقدامات مهم خادمان 

و خادمیاران در این شب ها خواهد بود.

اصفهــان- معــاون برنامــه ریزی و توســعه 
ســرمایه انسانی شــهرداری اصفهان در تشریح 
برنامــه راهبــردی و عملیاتــی اصفهــان 140۵، 
شــهر  ســاله  پنــج  راهبــردی  برنامــه  ششــمین 
اصفهــان گفــت کــه هــدف ایــن اســت در ســال 
140۵ بــا توجــه بــه پروژه هــای تعریــف شــده، 
اصفهان شهری زیست پذیر و رقابت پذیر باشد.
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
در  صادقیــان  علیرضــا  اصفهــان،  شــهرداری 
نشســت خبــری ســه شــنبه ها بــا رســانه کــه به 
صــورت آنایــن برگــزار شــد اظهــار کــرد: برنامــه 
راهبــردی و عملیاتــی اصفهــان 1405 ششــمین 

برنامــه ای اســت کــه در شــهر اصفهــان توســط 
شــهرداری تدویــن شــده و بــه تصویــب رســیده 

است.
 1400 ســال  بودجــه  کــرد:  تصریــح  وی 
شــهرداری بــر مبنــای برنامــه راهبــردی اصفهــان 
1405 و نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان تنظیم 
و توســط شــورای اسامی شهر تصویب شده که 
از ابتدای سال جاری در حال اجرای آن هستیم. 
ســرمایه  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
انســانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه تدوین 
ایــن برنامــه دو ســال بــه طــول انجامیده اســت، 
ادامــه داد: برنامــه راهبــردی و عملیاتی اصفهان 

1405 بــا هــدف کاهــش مشــکات برنامه هــای 
پنج ســاله قبلی تدوین شــده و تاش این بود تا 
سیر علمی و عملیاتی را طی کرده و به گونه ای 
برنامه ریزی شــود که اهداف آن قابل دستیابی 

باشد. 
وی اضافــه کــرد: در تیــر مــاه ســال 1398 
در ســیر تدویــن برنامــه راهبــردی 1405 آســیب 
شناســی برنامه هــای قبلی شــهرداری و بررســی 
اســناد و مطالعات پشــتیبان برنامه را در دستور 
کار قــرار دادیــم و بعــد از آن تــا حــدود آبــان 98 
جلســات متعدد هم اندیشی با ذینفعان شامل 
خبــرگان  اجرایــی،  دســتگاه های  دانشــگاهیان، 

قبلــی  و  حاضــر  مدیــران  شــهری،  نخبــگان  و 
شــهرداری، اعضای شــورای اسامی شهر و تمام 
کســانی که دغدغه ای برای شــهر اصفهان دارند 
را شــروع و مرحلــه تحلیــل را در آبــان ماه ســال 
98 عملیاتــی کردیــم و در مــرداد 1399 تحلیــل 
همــه آنچه از جلســات هم اندیشــی انجام شــد 

به مرحله تدوین رسید.  
صادقیــان بیــان کــرد: در مــرداد 99 تدوین 
برنامه عملیاتی 1405 نهایی شــد و در شــهریور 
شــهر  اســامی  شــورای  بــه  برنامــه   99 ســال 
اصفهــان تقدیــم و بــه تصویــب اعضــای شــورای 

شهر رسید.

فارس- مدیر عامل شــركت شــهرك های 
شــهرك های  از  بازدیــد  در  فــارس  صنعتــی 
112قــرارد  انعقــاد  ســپیدان از  صنعتــی 
صنعتــی  شــهرك های  در  ســرمایه گذاری 
سپیدان و راه اندازی نخستین واحد صنعتی 

شهرك صنعتی سپیدان خبر داد.
مدیرعامــل شــركت شــهرك های صنعتــی 
در  مهــم  ظرفیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  فــارس 
شهرســتان ســپیدان بــرای جذب ســرمایه گذار 
در بخش صنعت ،از ایجاد شهرك های صنعتی 

جدید در این شهرستان حمایت می كنیم.
فرمانــدار  بــا  جلســه  در  فتوحــی  احــد 
شهرســتان ســپیدان افزود:در این شهرســتان 
ســه شــهرك و ناحیه صنعتی ایجاد شــده كه 
ظرفیــت واگــذاری زمیــن در شــهرك صنعتــی 
همایجــان و ناحیــه صنعتــی شــهید جاویــدی 
تكمیــل و در شــهرك صنعتــی ســپیدان 3نیــز 
شــد  خواهــد  تكمیــل  آینــده  ســال  دو  طــی 
بنابرایــن ایجــاد شــهرك های جدیــد صنعتــی 

به منظور ظرفیت ســازی برای جذب ســرمایه 
گذار در آینده،ضروری است.

خواســت  شهرســتان  فرمانــدار  از  وی 
اراضی مناســب جهت ایجاد شــهرك یا ناحیه 
جدیــد صنعتــی را بــه ایــن شــركت معرفــی تــا 
نســبت بــه ایجــاد آن در چارچــوب قوانیــن و 

ظوابط اقدام شود.
فتوحــی در ادامــه بــا بیــان اینكــه در این 
شهرســتان دو شــهرك صنعتی غیر دولتی نیز 
توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است 
گفــت:از ســرمایه گــذاران بــرای ایجــاد نواحی 

صنعتی نیز حمایت می كنیم.
اهتمــام  خواســتار  ادامــه  در  وی 
برخــی  رفــع  بمنظــور  اجرایــی  دســتگاه های 
مشــكات زیرساختی در شــهرك های صنعتی 
ورودی  مســیر  گفت:ایجــاد  و  شــد  ســپیدان 
شــهرك های  بــه  دسترســی  مناســب  برای 
صنعتــی همایجــان و ســپیدان 3از مهمتریــن 
مــواردی اســت كــه مطالبــه صنعتگران اســت 

و بــا توجــه بــه اینكــه بر اســاس قانــون اجرای 
ایــن طرح ها باید توســط دســتگاه های اجرایی 
در  اســت  شــود،ضروری  انجــام  آن  ذیربــط 
راستای مانع زدایی تاش ویژه ای برای اجرای 

آنها صورت گیرد.
فتوحــی همچنین تامیــن آب پایدار برای 
شهرك صنعتی سپیدان3را مهمترین اولویت 
امســال بــرای پشــتیبانی از واحدهای صنعتی 
مســتقر در ایــن شــهرك صنعتــی اعــام كــرد 
و گفت:ایــن شــركت آمادگــی كامــل دارد در 
صــورت صــدور مجــوز اعتبــارات حفر،تجهیز و 

اجرای خط انتقال آب را تخصیص دهد.
وی تصریح كرد: در این زمینه بر اساس 
قــرارداد منعقد شــده با شــركت آبفــا در حال 
تامین آب صنعتگران هســتیم كه با توجه به 
افزایش نیاز واحدها باید دنبال منابع دیگری 

نیز باشیم.
فتوحــی بــا بیــان اینكــه در دوســال اخیر 
اجــرای  بــرای  ریــال  100میلیــارد  بــر  افــزون 

طرح های زیرســاختی در شــهرك های صنعتی 
ســپیدان هزینه شده است گفت: امسال نیز 
اعتبــارات مناســبی اختصــاص یافتــه و 6طرح 

عمرانی اجرا می شود.
مدیر عامل شــركت شــهرك های صنعتی 
فــارس بــا بیــان اینكــه هم اكنــون 112قــرارداد 
ســرمایه گذاری در 3شــهرك صنعتی سپیدان 
منعقــد شــده اســت گفــت: تاكنــون51 واحــد 
تولیدی نیز با اشتغال  866 نفر نیز در مرحله 

بهره برداری و تولید قراردارند.
مدیر عامل شــركت شــهرك های صنعتی 
از  همچنیــن  ســپیدان  بــه  ســفر  در  فــارس 
نخســتین واحــد صنعتــی در شــهرك ضنعتــی 
ســپیدان 3كه امســال به مرحله بهره برداری 

رسیده است بازدید كرد.
زمینــه  در  صنعتی  كــه  واحــد  ایــن 
تولیدانواع  نایلــون فعالیت خود را آغاز كرده 
با سرمایه گذاری 40میلیارد ریال راه اندازی و 

برای 8نفر اشتغال ایجاد كرده است.

آیین شب های قدر در حرم امام رضا)ع( برگزار می شود

انعقاد 112قرارداد سرمایه گذاری در شهرك های صنعتی سپیدان

معاون شهرداری اصفهان: می خواهیم تا 140۵ شهری زیست پذیر و 
رقابت پذیر داشته باشیم


