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اخبار

آغاز عملیات آبرسانی پایدار به  6روستای
گلپایگان

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم آغازطرح
آبرسانی به  6روستا در شهرستان گلپایگان گفت :تا  3ماه آینده روستاهای
رباط ملکی ،آرجان و شیدآباد تحت پوشش تصفیه خانه آب گلپایگان قرار
میگیرندو ۱۹روستایباقیماندهدرششماههنخستسالآیندهازتصفیه
خانهآبگلپایگانبهرهمندمیشوند.
هاشمامینیدرخصوصآغازطرحآبرسانیازتصفیهخانهواصالحشبکه
آبی6روستایگلپایگان،اظهارکرد:دردولتتدبیروامیداتفاقاتبسیارخوبی
در زمینه توسعه آبرسانی پایدار به شهرها و روستاها در شهرستان گلپایگان
انجامگرفتوهماکنونعملیات آبرسانیبه6روستایاستهلک،دیزیجان،
غرقاب ،الالن و الالنک و رباط گوگدی آغاز شده است .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت :در تیر ماه ســال جاری سه روستا در
گلپایگان به تصفیه خانه آب شرب متصل شدند و اکنون نیز کلنگ آبرسانی
از تصفیه خانه به ۶روســتای دیگر با جمعیت هزار نفری زده شد .همچنین
حدود ۵هزارمترنیزاصالحشبکهدرروستاهایفاویان،شادگانُ ،دمآسمان،
َمرغ ،رباط سرخ ،درب امامزاده ،رباط ابوالقاسمُ ،در ،تیکن و هنده با هزینه ای
حدودیکمیلیاردتومانانجاممیشود.ویبااشارهبههدفازاجرایاینطرح
عنوانکرد.:اینطرحباهدفتامینآبپایدارازتصفیهخانهآبگلپایگانبه
روستاهای شهرستان در دستور کار قرار گرفت و در واقع با اجرای این طرح
ها میتوانیم مذاق مردم روستاهای شهرستان را با تامین آب پایدار از تصفیه
خانهآبگلپایگان،شیرینکنیم.ویادامهداد:درسال ۹۰کلنگزنیتصفیه
خانه آبگلپایگانصورتپذیرفتو ســال ۹۵اینتصفیهخانه از محلسد
کوچری به بهره برداری رسید که یک تحول بزرگ در حوزه آب و فاضالب
شهرستانبودهاست.مدیرعاملشرکتآبفااستاناصفهانبهبرخیازمزیت
های یکپارچه سازی شرکتهای آبفا شهری و روستایی اشاره کرد و تصریح
نمود :فرایند یکپارچه ســازی شرکتهای آبفا شهری و روستایی سبب شد
جریان خدمت به روستاها شدت بگیرد .با توجه به اجرای طرح ۳۰۰-۱۰۰
قرار اســت ۳۰۰کیلومتر لوله گذاری را در طول ۱۰۰روز با هدف توســعه و
اصالحآبرسانیانجامدهیمکهدرروستاهایاینشهرستانهمدراینراستا
اقدامات خوبی انجام شده است.

اخذ مجوز مرکز توانمندسازی شرکتهای
دانشبنیان توسط شتابدهنده پیشگامان

جهت ارائهی خدمات رایگان به کلیهی کارفرمایان استان مجوز مرکز
توانمندسازیشرکتهایدانشبنیانتوسطشرکتشتابدهندهپیشگامان
اخذگردید.
به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشــگامان ،شــرکت تعاونی
شــتابدهنده پیشگامان ،در چهارمین ســال از فعالیت و در راستای تحقق
چشــماندازخود،بهاخذمجوزکارگزاریرســمیمعاونتعلمیوفناوری
ریاست جمهوری در توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان استان یزد نائل
آمدهاست.شتابدهندهپیشگامانبهعنوانمرکزتوانمندسازیشرکتهای
دانشبنیان استان ،به ارائه خدمات گوناگون و با استفاده از ظرفیت اساتید و
نخبگان بومی استان میپردازد .برگزاری دورههای آموزشی و نشستهای
پرسش و پاســخ تخصصی ،ارائهی مشاورههای کســب و کار ،برگزاری
کمپینهایتوانمندسازیبرخیازخدماتاینشتابدهندهمیباشد.گفتنی
اســت با توجه به حمایتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
حضور پرســنل شــرکتهای دانشبنیان و غیردانشبنیان استان در این
برنامههاکامالرایگانبودهوشرکتهامیتوانندازخدماتاینمرکزاستفاده
نمودهوجهتبهرهمندیازخدماتآموزشــیومشاورهایازطریقسامانه
 http://bizservices.irاقدام نموده و یا جهت کســب اطالعات
بیشترباشماره ۳۸۲۶۲۵۵۶تماسحاصلنمایند

صدور مجوز خرید سهام عدالت توسط
هلدینگهای بزرگ

مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی از ابالغ مصوبه شورای عالی بورس
مبنی بر مجوز خرید سهام عدالت توسط نهادها و هلدینگهای بزرگ
خبر داد و گفت :این مصوبه به زودی عملیاتی میشود.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار ،حسین فهیمی درباره تغییر
ســاز و کار فروش سهام عدالت در بازار سرمایه و خرید سهام توسط
شــرکتهای بزرگ گفت :تا به حال صندوق تثبیت بازار و صندوق
توسعه این امکان را داشتند که عرضههای مربوط به سهام عدالت را
خریداری کنند بر اساس تصمیمی که اخیرا شورای عالی بورس اتخاذ
کرد ،دیگر نهادها هم میتوانند به صورت بلوکی و عمده خریدار سهام
عدالت باشند.وی ادامه داد :در مورد سهام عدالت به دلیل نگرانی از
خریداران ،مشــتریها محدود شده بودند ،اما در جلسه اخیر شورای
عالی بورس با تصمیمی که گرفته شــد تعداد خریداران افزایش پیدا
کردند و این مجوز داده شــد که نهادهای بــزرگ در بخش خرید
مشارکت داشته باشند.مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی با بیان
اینکه این تصمیم امکان تقاضا و خرید را برای سهام عدالت توسعه
میدهد ،گفت :از این پس هلدینگها و صندوقهای سرمایهگذاری
میتوانند وارد خرید سهام عدالت شوند.
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وزیر راه مطرح کرد:

تشریح جزئیات جدید از رایزنیهای گسترده برای توسعه ترانزیت از ایران

وزیــر راه و شهرســازی با حضــور در اتاق
بازرگانــی ایــران و دیدار با فعــاالن بخش
خصوصــی ،آخرین تالش ها از دیپلماســی
حمل و نقل و توســعه ترانزیت از خاک ایران
را تشریح کرد.
بــه گــزارش مهر بــه نقــل از وزارت راه و
شهرســازی ،محمد اســامی دیروز در دیدار
با فعاالن اقتصــادی و اعضای اتاق بازرگانی
ایران اظهار داشــت :ما در بحــث مربوط به
حمل و نقل با یــک عارضه مواجه بودیم که
دو بخش داشــت .یک بخش این بود که هر
چقدر راهها به مرز نزدیک میشــد به دالیلی
که نیازی به ذکر ندارد ما متوقف شده بودیم.
بنابرایــن ما تمرکــز ویژهای را گذاشــتیم تا
راههــای منتهی به مــرز و پایانهها را بتوانیم
تقویت و اســتاندارد کنیــم و ظرفیت آنها را
گسترش دهیم .این کار شروع شده و با قوت
ادامه پیدا خواهد کرد .در بخشهایی کار را به
ثمر رساندیم و در بخشهای نیز هنوز در حال
انجام کار هستیم.
وی در ادامه به نابســامانی پایانههای مرزی
در گذشــته اشــاره کرد و افزود :وزارت راه و
شهرسازی در  ۴ســال گذشته در حدود ۶۰۰
میلیارد تومان در پایانههای مرزی هزینه کرده
است و تقریب ًا میتوان گفت نیمی از پایانههای
مرزی با طراحی جدید احداث شدهاند و حداقل
 ۱۰پایانه در  ۴سال گذشــته به بهرهبرداری
رســیده است و چند مورد هم نیز به زودی به
بهرهبرداری خواهد رسید.اســامی ادامه داد:
نابســامانی موجود در این پایانهها جای دفاع
نگذاشته و غیرقابل قبول بود و به همین خاطر
این موضوع پیگیری شــد و با مصوبه رئیس
جمهور در ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در
ماه گذشته ،جلسات شورای پایانههای مرزی
تشکیل شد که نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در
این جلسات حضور دارند.
وی تاکید کرد :تالش داریم تا با سازماندهی
یک ســامانه مدیریت یکپارچه در پایانههای
مــرزی که اولین آن در مرز بــازرگان به کار
گرفته خواهد شد ،مشــکالت موجود در این
پایانهها را مرتفع شود .به نحوی که تشریفات
عبور از مرز و اقداماتی که دســتگاهها نیازمند
انجام آن هستند در پس کرانه انجام و پایانهها
محل تجمع ،توقف و رسوب کاال نباشد.
اسالمی در ادامه با اشاره به موضوع ترانزیت
ادامه داد :آمریکاییها با تمام قوا برای تحریم
ما به شــکل مویرگی بر روی همه شریانها
خیمه زدهاند و تــاش کردهاند که این حوزه
را مســدود کنند .در مقابل مــا به رغم همه
محدودیتهایی که داشتیم تالش گستردهای
داشــتیم تا بتوانیم روی راههای جایگزین کار
کنیم و با تعامالت دو و چندجانبه مسیرهایی
را باز کرده و اجازه ندهیم که ترانزیت کشور از

بین برود و آسیب ببیند .بنابراین سعی کردیم
با وسایل مکمل و شیوههای متنوع ،ترانزیت
را از آســیبی که بیشــتر و بیشتر این حوزه را
متأثر میکــرد مصون نگاه داریــم که نتایج
خوبی نیز در این حوزه گرفتهایم.وی ادامه داد:
موضوع که اکنون برای ما حائز اهمیت است
تا شکوفایی اقتصادی را در کشور دنبال کنیم،
این اســت که ما مؤمــن و پایبند به دو اصل
هستیم .نخســت اصل حاکمیت برند است تا
برندهای معتبر ایرانی قدرتمند بتوانند فعالیت
کنند و پشتیبانی شوند تا هر کسی نتواند وارد
این عرصه شود و آبروی تجارت کشور را ببرد.
موضوع دوم نیز ایجاد قدرت لجستیک است
و ما به دنبال تحقق این امر هستیم و به این
منظور در حال توسعه زیرساختها و گسترش
ظرفیتها هستیم.
اسالمی خاطرنشــان کرد :نکته حائز اهمیت
در این زمینه این اســت که بتوانیم تسهیلگر،
تسریع کننده و پشــتیبان بخش تجارت بین
المللی و خارجی کشــور باشیم .به نحوی که
صــادرات و واردات کشــور بتواند بدون وقفه
در اقصی نقاط عالــم وظایف خود را انجام و
اهداف برنامهای خود را محقق کند.
اســامی در بخش دیگری از این نشســت
عنــوان کــرد :ما وقت بیشــتری بــر روی
دیپلماســی حمل و نقل گذاشــتهایم و شاید
ایــن دوره پر تماستریــن دوره وزارت راه با
کشــورهای گوناگون بوده و ایــن تماسها
نتیجه بخش نیز بوده است .یعنی تماسهای
تلفنی ،ویدئو کنفرانســی و کمیســیونهای
مشــترک کمیتههای ترانزیت و حمل و نقل
و همه تالشهــای مؤثری در حــال انجام
اســت و هر کجا الزم باشــد نقش ایفا کنیم.
وی افــزود :معاونت حمل و نقــل وزارت راه
و شهرســازی و ســازمان راهداری و حمل و
نقل جادهای متضامن ًا برای پیشبرد برنامههای
توســعه ترانزیت در تالش و فعالیت هستند و
این تالشها را به صورت کام ً
ال مستمر برای

تسهیل و تســریع و تقویت ترانزیت و جایگاه
ترانزیــت ایران ادامه خواهیــم داد.وزیر راه و
شهرســازی گفت :ما حوزه پایانههای مرزی
را با ایجاد یک ســاختار مشــترک با ترانزیت
یکپارچه میبینیم تا بتوان سرپنجه صادرات و
واردات کشــور را که در مرزها اتفاق میافتد،
تقویت کنیم.
اسالمی ادامه داد :در بحث گسترش کریدورها
ما هم بحث کشتیهای رو-رو و هم تعامل با
گرجستان ،کردستان عراق ،عراق و افغانستان
تالشهای زیادی انجام شده است .برای نمونه
اقدامات فراوانی برای شکل گیری خط ریلی
جدید میان ایران و افغانستان صورت گرفت و
هم اکنون فرصتهای زیادی در این خصوص
وجود دارد .در بحث کریدورها بحث استفاده از
فرصت ریل را گسترش داده ایم .حجم باری
که روی ریل در حــوزه ترانزیت رفته حداقل
 ۳۰تا  ۴۰درصد نســبت به دوره قبل از کرونا
افزایش یافته اســت .فقط ما سال گذشته در
مرز آستارا-آستارا با کشور آذربایجان بیش از
 ۴۵۰هزار تن بار در عــرض  ۱۰ماه جابه جا
کردیم که تا پایان ســال شمسی ما میتواند
به بیش از  ۷۰۰هزار تن نیز برســد .بنابراین
هم زیرســاختی که میتواند ما را متصل کند
و هم مســیرهای جدید ،ترکیبی از تصمیمات
و پیگیریهایی است که گسترش ترانزیت را
بتواند محقق کند.
اسالمی خاطر نشان کرد :ما در جهت گسترش
ظرفیت حمل و نقل ،ایجاد شرکتهای بزرگ
مقیــاس و نــاوگان روزآمدی کــه بتواند با
کنوانســیونهای جدید کار کند را هدف قرار
داده ایم و ســازمان حمــل و نقل جادهای به
این کار اهتمام دارد تا تالش شود شرکتهای
بزرگ مقیاسی داشــته باشیم که در تراز بین
المللی ســهم ایران را در حمــل و نقل بین
المللی پیدا کنند .در بحث نوسازی ناوگان نیز
از فرصــت بند  ۳ماده  ۳۰قانون احکام دائمی
علی رغم همه مخالفتها و مزاحمتهایی که

ایجاد شد یک مسیری باز کردیم و امیدواریم
سری نخست نســل جدید کامیونهایی که
تحــت این فرصــت قانونی بــه زودی برای
شماره گذاری میرود بتوانند تأثیری بر بهبود
ایمنی و ارتقا بهــرهوری ناوگان حمل و نقل
داشته باشند.
اســامی ادامــه داد :موفقیت ما در بســته
پایانههای مــرزی مبحث دیجیتــال کردن
سیســتم لب فعالیتهایی که در حوزه کرونا
صورت گرفت تقریبــ ًا میتوان گفت که کل
سیستمهای حمل و نقل به صورت دیجیتالی
به یک دیتابیس کامل و سامانه جامع تجارت
متصل شــدهاند و ما تقریب ًا هیچ کار دســتی
نداریم .دیتابیسها شــکل گرفته و با یکدیگر
کار میکند و در سال جاری تمام کارهای نیمه
تمام به منصه ظهور رسید و امروز ما پوشش
کاملی در ایــن حوزه داریم .آنچــه امروز ما
تجربه میکنیم این است که دیتای ما بر بستر
واحدی حرکت میکند و با ســایر دستگاهها
نیز لینک شــده است و با اعمال مدیریتی که
بر روی اصالح و ســاماندهی فرآیندها انجام
خواهد شــد و یک نظام یکپارچه که بتواند با
پایانههای مرزی به یک مرکز قانونمند دارای
یک مدیریت و رهبری واحد تبدیل کند مبدل
کند تــا گامهای خوبی در این را برداریم و به
نتایج خوبی برسیم.
وی گفت :آنچه در توســعه زیرساختها برای
ما اهمیت دارد است که زیرساختهایی که به
پیشرفت ملی کمک میکند را در اولویت قرار
دهیم .به این منظور در دو هفته آینده آزادراه
جنوبی البــرز و تهران (آزادراه غدیر) را افتتاح
خواهیم کرد .آزادراهی  ۱۶۰کیلومتری و یک
مگاپروژه اســت که ظرف  ۵سال اجرا شده و
نسبت به راههای دیگری که در کشور ساخته
شــده بود ،یک رکورد محسوب میشود؛ این
آزادراه بهترین عملکرد را به لحاظ مدیریت و
سرمایهگذاری داشته است از آبیک تا چرمشهر
امتــداد دارد و بار ترافیکــی بخش مهمی از
کریدور شــرقی غربی و شمالی جنوبی را که
وضعیت خســته کنندهای داشت برمیدارد و
تحول بزرگی برای ناحیه پایتخت است.
اســامی گفت :همچنین حدود  ۷پروژه اولیه
مهم از جمله راهآهــن چابهار-زاهدان ،پروژه
ریلی رشــت-بندر انزلــی و دیگر پروژههایی
کــه ما را بــه مراکز بــار متصــل میکنند،
کمک میکنند کــه حمل و نقل بهبود یابد و
قیمت تمام شده ،ســرعت جابجایی و ایمنی
و بهــرهوری را بــا خود به ارمغــان میآورد.
همچنین امیدواریم فعالیت صندوق توســعه
حمل و نقــل که تأخیــری در راهاندازی آن
صورت گرفته اســت به زودی آغاز شــود و
آرزوهایی که برای آن ترســیم شده است را
محقق کند.

تصویب برنامه سازگاری با کم آبی در  ۱۹استان کشور
وزیــر نیــرو گفت :تاکنون برای  ۱۹اســتان کشــور برنامه
ســازگاری با کم آبی در کارگروه ملی ســازگاری با کمآبی
مصوب شــده که تا پایان ســال جاری این برنامه ابالغ می
شود.
به گزارش مهــر ،وزیر نیرو قبل از ظهر دوشــنبه در ارتباط
ویدئو کنفرانســی با همایــش رویداد ملی آب در دانشــگاه
فردوسی مشــهد بیان کرد :اگرچه وزارت نیرو متولی امر آب
و برق کشــور است اما مشکل آب فقط بر عهده یک سازمان
نیســت و نیاز اســت تا تمام قســمتهای دخیل در موضوع
آب و کــم آبی بــه دنبال پیدا کردن پاســخ مناســب برای
حل این مشــکل باشــند.وی افزود :در حال حاضر وضعیت
کشــور به گونهای اســت که اغلب مناطق ایــران در نواحی
گرم و خشــک قرار گرفته و بر این اســاس باید دیدگاههای
مختلف متخصصان این حوزه جمع آوری و بررســی شــود.
اردکانیان با بیان اینکه ســعی بر این اســت که مشکل کم
آبیاری و مدیریت آبهای نامتعارف در کشــاورزی ،صنعت و

آگهیابالغیه
دراجــرایمــاده 3آییننامهقانوانافرازوتقســیمو
فروشامالکمشــاعیمصوبســال 1357بدینوسیله
بهشــماناصرعلیپــورانیلوآدرسمجهــولالمکانابالغ
مــی گردد که آقای حجت مصطفایی کلخوران مالک مقدار
سهم خویش از ششدانگ قطعه دو پالک 3فرعی از صلی
2882در بخش  2اردبیل برابردادخواست افراز وارده
بهشماره1003414بهتاریخ1399/12/19خواستار
افرازوتقســیمســهمخودازملکفوقاالشارهرانموده
لذاوقتمعاینهمحلیبهروزشنبهمورخ1399/12/16
ســاعت 10الــی 12تعیینمیگــرددودرصورتتمایل
مــی توانید در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم
رسانیدهوبرعملیاتافرازنظارتنمائیدعدمحضورمانع
ازعملیاتافرازنخواهدشد.
بهرام حیدری -رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه یک
شهرستاناردبیل

بــرگ ســبز خــودرو ســواری برلیانــس h230
رنــگ ســفید مــدل  1396بــه شــماره موتــور
 BM15L/F098197و شــماره شاســی
 NAS731100H1006998و شــماره پــاک
 567د  59ایــران  10متعلق بــه خانم اعظم حیدر
پور قدم مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

پارامترهای دیگر ،متناســب با شرایط مناطق باشد یادوآر شد:
دولت دوازدهم در شــرایطی کار کرد که کشور خشکترین
سال آبی خود را در  ۵۰ســال اخیر میگذراند به گونهای که
ســال  ۹۶تا  ۹۷خشکترین سال آبی در  ۵۲سال اخیر کشور
به محسوب میشود.

وی بــا تاکید بــر اینکه لزوم طراحــی فناوریهای نوین در
حوزه آب گفت :به منظور بهینه ســازی مصارف آب در حوزه
صنعتــی و خانوار باید بر اســاس وضعیت موجود و ســازگار
با برخی از مشــخصههای اجتماعــی ،اقتصادی و بنگاههای
تولیدی در کشور طراحی شــود.وزیر نیرواظهار کرد :استفاده
پایدار و منطقــی از تمامی ظرفیتهای کشــور ،مورد توجه
قرار دارد ،بنابراین با توجه به شرایط جغرافیایی موجود منابع
و مصارف  ۱۷اســتان مرکزی و حاشــیه جنوبی کشور مورد
بررســی قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکــه تاکنون مجوز
برداشــت  ۲۶میلیــارد متر مکعب آب بــدون نمکزدایی به
اســتانهای هرمزگان ،بوشهر و سیســتان و بلوچستان داده
شده است گفت :عالوه بر این مجوز چهار میلیارد متر مکعب
نمکزدایی نیز اعطا شده است.اردکانیان افزود :تاکنون برای
 ۱۹استان کشور ،برنامه سازگاری با کم آبی در کارگروه ملی
ســازگاری با کمآبی مصوب شده است و تا پایان سال برای
همه اســتانها این برنامه آماده و تصویب خواهد شد.

اخبار

برگزاری نمایشگاه خاطرات انقالب
در قاب خدمتگزاری و همدلی در
شرکت نفت منطقه اردبیل

اردبیل-هنگامهمحرمنژاد:روابطعمومیشــرکتنفتمنطقهاردبیل،
بمناسبت گرامیداشت چهل و دومین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی نســبت به برگزاری نمایشگاهی با عنوان خاطرات انقالب در قاب
خدمتگزاریوهمدلیاقدامنمود.
بهگزارشروابطعمومیشــرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقه
اردبیل ،بمناسبت گرامیداشــت ایام اهلل دهه مبارک فجر روابط عمومی این
منطقه نســبت به برگزاری نمایشــگاهی با عنوان خاطرات انقالب در قاب
خدمتگــزاری و همدلی با نمایش آثاری از جمله روزنگار انقالب  ،تصاویری
از روزهای دوران بهمن ماه ۱۳۵۷و تالشها و مجاهدت های مردمی و نقش
اساسیآنهادرپیروزیشکوهمندانقالباسالمیاقدامنمود.
عقدتفاهمنامههمکاریهایمشترک
مدیرشــرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهاردبیلازعقدتفاهم
نامه همکاریهای مشترک بین منطقه اردبیل و سازمان فرودگاههای استان
خبرداد.باعنایتبهلزومحفظآمادگیدرمواقعبروزبحرانوواکنشدرشرایط
اضطراری  ،مراسم تشریفات و امضای تفاهم نامه همکاریهای مشترک بین
شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهاردبیل(سوختگیریهواپیمایی)
و ســازمان فرودگاههای استان با حضور مدیران طرفین  ،در محل فرودگاه
اردبیلانجامشد.
مطابق با مفاد تفاهم نامه دو طرف در جهت دســت یابی به آمادگی های
الزم در مواقع بروز بحران و شــرایط اضطراری  ،همکاری های همه جانبه با
همدیگرخواهندداشت.

برگزاری تور خبری ویژه بازدید
خبرنگاران از شهرک صنعتی
اردبیل()2

اردبیل -هنگامه محرم نژاد :به مناســبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و
گرامیداشتچهلودومینسالگردشکوهمندپیروزیانقالباسالمیایران،
تورخبریبازدیدازشــهرکصنعتیاردبیــل()2ویژهخبرنگارانواصحاب
رسانهبرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل ،در
این بازدید که به همت شــرکت شهرک های صنعتی انجام شد ،خبرنگاران
ضمن بازدید از واحد تولیدی صدف داش از روند اجرای چند پروژه عمرانی در
دست اجرای این شهرک آشنا شدند.
دراینبازدیدبهزادمهدویمعاونصنایعکوچکشــرکتشهرکهای
صنعتیاستاناردبیلضمنتشریحآخرینعملکرداینشرکتدرحوزهصنایع
کوچک ،از ارائه بستههایحمایتی مختلف بهواحدهایتولیدیخبرداد.
وی افزود :بســته های حمایتی مختلفــی از قبیل برگزاری تورهای
صنعتی ،حمایت از حضور واحدهای تولیدی در نمایشــگاه های داخلی و
خارجی ،برگزاری دوره های آموزشــی رایگان و ده ها حمایت بالعوض
دیگر به واحدهای صنعتی ارائه می شــود که واحدهای تولیدی می توانند
با مراجعه به شــرکت شــهرک های صنعتی ،از این بسته های حمایتی
استفاده کنند.
همچنین در ایــن بازدید ،روح اله برادران حیدری معاون فنی شــرکت
شهرک های صنعتی اســتان اردبیل گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون 15
پروژهعمرانیدرســطحشــهرکصنعتیاردبیل()2آغازشدهاستکهاین
پروژه ها یا به پایان رسیده و و یا در حال اجرای پروژه می باشند.
وی ادامه داد :شــاخص ترین پروژه های انجام شده ،زیرسازی و آسفالت
معابر و اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاصالب این شــهرک می باشد که در
صورت تامین اعتبارات در سال آتی ،روند خدمت رسانی به واحدهای تولیدی
از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.

متن آگهی مزایده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه ۹۶۰۰۰۶۳
ششدانگ عرصه و اعیان زمین (نوع ملک :طلق ) به شماره هفتصد و نود دو فرعی از سه اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزا شده از ششصد و چهل و هشت فرعی از اصلی مذکور بخش شش حوزه ثبتی ملک آق قال استان
گلستان به مقدار سیصد و شصت متر مربع واقع در محور گرگان به آق قال ،نرسیده به آق قال ،شهرک صنعتی آق قال ،ابتدای فاز سه  ،ابتدای خیابان سازندگی کدپستی ۴۹۳۱۱۶۹۶۵۶موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی
 582513سریالفسالنودوچهارباشمارهدفترالکترونیکی ۱۳۹۵۲۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۱۲۱درصفحه ۲۰۲دفترامالکجلد ۳۱ذیلشماره 3961بهنامشرکتعصرآماروفناوریاطالعات(پارسفایبرنت)شمارهثبت۸۷۰۷
تاریخ 1367/01/28و شماره ملی ۱۰۷۰۰۱۲۷۹۳۲به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان صادر گردیده است.
حدود و مشخصات :شماال :دیواریست بطول بیست و هشت متر به قطعه دو تفکیکی شرقا :دیوار به دیوار به طول دوازده متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به قطعه دو تفکیکی جنوبا  :دیوار به دیوار است به طول بیست و هشت متر
به قطعه پنج تفکیکی غربا :درب و دیوار است به طول دوازده متر و هشتاد و شش سانتیمتر به بلوار صنعت.
نامبرده ملک خود را با تمام متعلقات و ملحقات شــرعیه و عرفيه در آن که دارای بیمه معتبر میباشــد ،برای اخذ تســهیالت شــرکت عصر آمار و فناوری اطالعات (پارس فایبرنت) به موجب ســند رهنی شــماره  ۴۱۴۴۱مورخ
 1395/05/24تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره  ۱۰۷گرگان در رهن بانک سپه شعبه شهداء گرگان قرار داده که به علت عدم پرداخت بدهی منتهی به صدور اجراییه با موضوع الزم االجرا به مبلغ چهار میلیارد رالل شده و در
این اداره پرونده تحت کالسه ۹۶۰۰۰۶۳تشکیل گردیده و با توجه به درخواست بستانکار در اجرای ماده ۳۴اصالحی قانون ثبت ملک مورد وثیقه توسط کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 5/680/000/000رالس ( پنج
میلیاردوششــصدوهشــتادمیلیونراال)ارزیابیوقطعیشــدهاســت،برابرگزارشهیاتکارشناسیمنتخبملکمرهونهیکدستگاهسولهبااسکلتفلزیوبهمساحتحدود ۲۵۵مترمربعوباارتفاعحدود 50/7متردرخط
الراس و ساختمان اداری به مساحت حدود چهل متر مربع که دارای یک اتاق و آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتی می باشد که دیوارهای سوله از اجرنما ،کف سوله از بتن ،سقف آخر از نوع شیروانی با عایق پشم شیشه و تور مرغی
و پوشش ورق فلزی و نمای ساختمان اداری از آجرنما  ،کف ساختمان اداری از سرامیک ،دیوارها وسقف گچکاری ،در و پنجره ها از نوع فلزی ،سقف آخر از نوع کف بام ،محوطه از بتن و دارای انشعاب برق و انشعاب گاز می باشد و جمعا
به مبلغ پنج میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون رالر ارزیابی و قطعی شده است .پرداخت بدهی های مربوط به برق ،آب ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده بر عهده برنده مزایده می باشد .لذا مزایده از ساعت 9الی 12روز چهارشنبه مورخ  1399/12/13در محل اداره ثبت اسناد و امالک آق
قال واقع در آق قال خیابان شهید باهنرجنوبی کوچه خوشگلدی 18از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ 5/680/000/000رالن ( پنج میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
فروختهخواهدشــد.والزمبهذکراســتپرداختبدهیهایمربوطبهآب،برق،گازاعمازحقانشــعابویاحقاشــتراکومصرفدرصورتیکهموردمزایدهدارایآنهاباشــدونیزبدهیهایمالیاتیوعوارضشهرداریوغیرهتا
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و فروش کال نقدی
است و حق األجرا و حق المزایده برابر مقررات وصول خواهد شد  .طالبین می توانند در ساعات اداری جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره ثبت اسناد و امالک آق قال به نشانی باال مراجعه نمایند و خریداران می توانند در وقت مقرر
در محل مزایده حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند و برابر ماده  ۱۳۶اصالحی آیین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در
جلسهمزایدهاست.برندهمزایدهمکلفاستمابهالتفاوتمبلغفروشراظرفمدتپنجروزازتاریخمزایدهبهحسابصندوقثبتتودیعنمایدودرصورتیکهظرفمهلتمقرر،ماندهفروشرابهحسابسپردهثبتواریزنکند،
مبلغ ده درصد واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت ،عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .در صورتیکه مال مورد مزایده خریدار پیدا نکند با دریافت حق األجرا
و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود .فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که متعهد له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را
قبول کند و در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهد بود و نیم عشر اجرایی و حق مزایده نقدا دریافت می شود .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار
خواهد شد .این آگهی پس از تائید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت که قابل مشاهده عموم است و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار محلی است.م.الف6261
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