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اخبار
چشمی در استقالل ماندنی شد
بازیکن ملیپوش استقالل قراردادش را با این
تیم تمدید کرد.
به گزارش ایسنا ،روزبه چشمی ،بازیکن
فصل گذشته استقالل که قراردادش با این تیم
در انتهای لیگ هجدهم به پایان رسیده بود ،با
حضور در ساختمان باشگاه استقالل قراردادش
را تمدید کرد.
تمدید قرارداد چشمی با استقالل پروسه
طوالنیای را طی کرد و در حدود دو ماه گذشته
صحبتهای فراوانی از سوی مدیر برنامههای
این بازیکن مبنی بر حضور او در لیگهای
خارجی عنوان شد اما در نهایت این بازیکن
ملیپوش در استقالل ماندنی شد.
باتوجه به اینکه چشمی در دوران بدنسازی
استقالل حضور نداشته ،به چند هفته فرصت
نیاز دارد که به شرایط ایدهآل برسد.

پژمان نوری و مازیار زارع
مالکان جدید ملوان
پژمان نوری و مازیار زارع پس از جلسه
فوقالعادهای که در فرمانداری انزلی برگزار شد،
مالکیت باشگاه ملوان را بر عهده گرفتند.
به گزارش ایسنا ،در جلسه فوقالعادهای
که روز شنبه در فرمانداری انزلی با حضور
فرماندار انزلی ،فرمانده ناوگان شمال نیروی
دریایی ارتش ،رئیس اداره ورزش و جوانان
گیالن ،رئیس هایت فوتبال گیالن و جمعی
از مسئوالن شهرستان انزلی و پیشکسوتان
این تیم برگزار شد ،پژمان نوری و مازیار
زارع پس از جلسات متمادی درنهایت
موفق شدند مالکیت باشگاه ملوان را طبق
شروطی که در قراردادشان قید شده ،بر
عهده بگیرند.
پیش از این محسن میرابی مالک باشگاه
ملوان بندرانزلی بود.
پس از بالتکلیفی باشگا ه ملوان در فصل نقل
و انتقاالت لیگ یک ،محسن میرابی ،با قبول
کردن شروطی ،مالکیت باشگاه ملوان را بر
عهده گرفت و علی لطیفی را به عنوان سرمربی
انتخاب کرد اما فقط پس از گذشت دو هفته از
رقابتهای لیگ یک ،علی لطیفی از سمت خود
به عنوان سرمربی برکنار شد.
در ادامه پژمان نوری و مازیار زارع که به
دنبال مالکیت باشگاه بودند ،با انجام نشدن
شروطی که میرابی قرار بود آن را انجام دهد در
نهایت توانستند با انجام مذاکرات الزم و قبول
شروط تعیین شده ،مالکیت ملوان را بر عهده
بگیرند.

خبر

مهاجرت داور بینالمللی فوتبال کشورمان

فغانی :در رقابتهای بینالمللی با نام ایران قضاوت خواهم کرد
به گزارش فارس ،علیرضا فغانی پس از افتخارات
متعددی که در داوری برای کشورمان در رقابتهای
مختلف به دست آورد ،این روزها با فشارهای زیادی
از سوی هواداران تیمهای کشورمان روبهرو شده و
هر مربی یا هواداری درصورت ناکامی قضاوت او
را زیر سؤال میبرند .این در حالی است که فغانی
به عنوان پرافتخارترین داور تاریخ فوتبال ایران با
قضاوت در فینال لیگ قهرمانان آسیا ،قضاوت در
فینال المپیک ،قضاوت در فینال جام باشگاههای
جهان و قضاوت در دیدار ردهبندی جام جهانی
راهی را رفت که بعید به نظر میرسد تا سالهای
آینده جامعه داوری بتواند جایگزینی برای او پیدا
کند.
فغانی در بازی هفته دوم لیگ برتر امسال در
بازی استقالل و فوالد آخرین قضاوت خود را انجام
داد که در پایان این بازی از سوی هواداران استقالل
به دلیل وقتهای اضافه مورد انتقاد شدید قرار
گرفت .این داور مطرح پس از برخی از مسائل رخ
داده درنهایت تصمیم به مهاجرت از ایران گرفت و
تا چند روز دیگر همراه با خانوادهاش راهی کشور
استرالیا خواهد شد تا زندگی خود را در این کشور
پهناور ادامه دهد.
موضوع مهاجرت شما از ایران و رفتن به
استرالیا چرا قطعی شد؟
از بعد از جام جهانی  2018روسیه در تدارک
بودم تا بتوانم شرایطی ایجاد کنم که بیشتر در کنار
خانوادهام باشم چرا که در سالهای اخیر به دلیل
مشغلههای زیاد فرصتی نداشتم در کنار خانواده
باشم .من بچ ه محله شهرری هستم و هنوز هم
خانهام در این منطقه است و با افتخار در شهرری
زندگی میکنم .اما خواست ه بچههایم این بود که
بتوانند در محیط دیگری تحصیل خود را ادامه
دهند .به همین دلیل من هم اقامت کشور استرالیا
را گرفتم و اولویت برای من تحصیل فرزندانم است
و اگر خودم هم بتوانم قضاوت میکنم .اگر هم برای
مسابقات بینالمللی دعوت شوم به اسم کشور
ایران به این مسابقات خواهم رفت و اگر روزی
ایران بودم و نیاز بود که در ایران قضاوت کنم این
کار را خواهم کرد.
یعنی رفتن شما از ایران قطعی شده است؟
بله ،قطعا ً تا سه چهار هفته دیگر راهی
استرالیا خواهیم شد .چرا که ترم زمستان در این
کشور از چند هفته دیگر آغاز میشود.
با مسئوالن فدراسیون فوتبال در این خصوص
صحبت کردهاید؟ کسی نخواست شما را منصرف
کند؟

داور بینالمللی فوتبال کشورمان درخصوص مهاجرتش به کشور استرالیا و آینده داوری خود توضیحاتی ارائه داد.

متأسفانه
بداخالقی در
کل جامعه
کشور ما است
و فقط در
ورزش نیست
بلکه حتی در
هنر ،جامعه و...
هم فحاشی و
توهینهست
و این مسئله
بین همه جامعه
انتشارپیدا
کرده است
این یک مسئله شخصی است و کسی
نمیتواند مرا منصرف کند .بین کشورهای سوئد و
استرالیا برای ادامه زندگی صحبتهایی کرده بودم
و درنهایت کشور استرالیا نهایی شد .من دراینباره
با آقای تاج صحبت کردم و به او گفتم که در
رقابتهای بینالمللی به نام ایران قضاوت خواهم
کرد و آقای تاج هم با این درخواست من موافقت
کرد و خوشبختانه تیم داوری ما کاندیدای جام
جهانی شده و اگر در این رقابتها انتخاب شدیم با
نام ایران در این تورنمنت معتبر شرکت میکنیم و
اگر هم انتخاب نشویم که در کنار خانوادهام خواهم
بود .تا االن خانوادهام را فدای قضاوت کردن کردم
اما از این به بعد خانوادهام را فدای قضاوت کردن
نمیکنم.
شرایطی فراهم میشود که شما در استرالیا هم
قضاوت کنید؟

تجلیل از 8تعاونی برتر کهگیلویه و بویراحمد

هشت تعاونی برتر استان کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت هفته تعاون

با حضور استاندار این استان ،معاون اقتصادی  ،شمیرانی رئیس امور
استان های مرکز حراست وزارت کار ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی تجلیل شدند.
هشت تعاونی کهگیلویه و بویراحمد از بین  ۱۳۳تعاونی در چهاردهمین
دوره انتخاب تعاونی های برتر استانی تجلیل شدند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد روز پنجشنبه
در این آیین اظهار داشت :تعاون به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر در طول دو
قرن گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده و توانسته در تمامی صحنه های
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نیازهای طبیعی جوامع انسانی را پاسخ دهد.
پروانه نیک مرام بیان کرد :تعاونی ها با گرایش های مختلف از طریق
فعالیتها و برنامه ریزی های تجاری خود عالوه بر آنکه کارآفرین و درآمد زا
هستند و از بزرگترین بنگاه های اقتصادی در امر تولید ،توزیع و خدمات
شناخته می شوند.
وی عنوان کرد :فعالیت تعاونی ها تنها در بخش های سنتی نیست و در
بخش های جدیدی همچون انرژی های تجدید پذیر ،مراقبت از کودکان و
سالمندان و نیز اقتصاد دیجیتال از طریق ساختارهای تعاون در حال ظهورند.
نیک مرام تصریح کرد :امسال چهاردهمین دوره تعاونی های برتر به عنوان

یکی از برنامه های اصلی ترویج تعاون با داوری پرونده های تعاونی های
شرکت کننده در این دوره برگزار شد.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت :معرفی
توانمندی های بخش تعاون ،ارج نهادن به زحمات تالشگران بخش تعاون،
ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان تعاونگران و دیگر موارد از جمله از اهداف
برگزاری این آیین بود.
وی گفت :تحقق رونق تولید و گردش صحیح چرخه تولید نیازمند برنامه،
سیاستگذاری های صحیح ،بسترسازی و فراهم آوردن امکانات و فاکتورهای
الزم برای بازوان اجرایی کشور یعنی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی است.
نیک مرام عنوان کرد :پیش از انقالب تنها دو تعاونی در کهگیلویه و
بویراحمد وجود داشت اما پس از انقالب اسالمی تاکنون در این استان ۲
هزار و  ۱۸۷تعاونی فعال با  ۲۲هزار و  ۴۹۴فرصت شغلی ایجاد شده اند که
از این تعداد سه هزار و  ۴۹۹تعاونی مربوط به بانوان با  ۲هزار و  ۹۲۲فرصت
شغلی است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد افزود :سال
گذشته برای تسهیل فعالیت تعاونی ها اقدامات ویژه ای انجام شد که از
جمله آن ها پرداخت  ۲۶۰میلیارد ریال تسهیالت روستایی به بخش تعاونی
ها با پیش بینی فرصت شغلی  ۵۴۱نفر بوده است.
وی تصریح کرد :طرح هایی همچون کارورزی ،کارآموزی ،تسهیالت
روستایی و عشایری ،مشاغل خانگی یارانه حقوق و دستمزد از برنامه خوب
دولت است که تعاونی ها نیز می توانند از آنها بهره مند شوند.
نیک مرام بیان کرد:امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری
به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده و در شرایطی که سازمان بین
المللی کار شعار جهانی امسال خود را تعاون برای کار شایسته انتخاب کرده،
بیش از پیش به نقش و جایگاه تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی
بیاندیشیم.
سه هزار و  ۲۱۵تعاونی در این استان وجود دارد که از این تعداد یک هزار
و  ۳۰تعاونی راکد است.
نهم تا  ۱۵شهریور هر سال به عنوان هفته تعاون نامگذاری شده است.

داورانی که برای ادامه تحصیل به استرالیا
آمدهاند و در سطح پایینی از قضاوت قرار دارند
این فرصت را به دست میآورند که در ردههای
پایینتر قضاوت کنند اما با توجه به شرایطی که من
دارم فکر نمیکنم قضاوت کردن در لیگ استرالیا
کار سختی برای من باشد و میتوانم در این کشور
قضاوت کنم.
با این شرایط در فوتبال ایران دیگر قضاوت
نمیکنید؟
با توجه به شرایطی که وجود دارد و به دلیل
فرصت زمانی کمی که داریم خیلی بعید است که دیگر
در لیگ ایران قضاوت کنم و احتماال ً بازی استقالل و
فوالد آخرین قضاوت من در لیگ ایران بود.
صحبت از این به میان آمده که شاید به دلیل
اتفاقات حاشیهای و فحاشیهایی که میشود شما
دلخور هستید و به این دلیل از ایران میروید.

نه ،بحث دلخوری در میان نیست و تا
االن برای قضاوت کردن فرصت زیادی نداشتم
کنار خانوادهام باشم اما حاال میخواهم در کنار
خانوادهام باشم و اگر در این شرایط فرصتی فراهم
شد که قضاوت را ادامه میدهم و اگر نشد هم،
هرچه خدا بخواهد.
اما به نظر میآید که دلخوریهایی که بابت
حواشی قضاوتها در فوتبال ایران برای شما
به وجود آمده باعث شده تا تصمیم به مهاجرت
بگیرید.
متأسفانه بداخالقی در کل جامعه کشور ما
است و فقط در ورزش نیست بلکه حتی در هنر،
جامعه و ...هم فحاشی و توهین هست و این
مسئله بین همه جامعه انتشار پیدا کرده است .ما
فقط بلدیم شعار فرهنگ چند هزار ساله ایران را
بدهیم اما متأسفانه از اصول دور شدهایم.

اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب  :آقــای مازیــار دباغــی ورثــه مرحــوم قاســم علــی دباغــی شــغل کارمنــد بــه نشــانی
مجهــول المــکان موضــوع جنــاب آقــای مازیــار دباغــی ورثــه مرحــوم قاســم علــی دباغــی در خصــوص طالقنامــه
شــماره  7138مــورخ  93/4/23دفتــر طــالق  161تهــران ســرکار خانــم ملیحــه قصــری دوالبــی از تعــداد 1370
ســکه تمــام بهــار آزادی بــر ذمــه مرحــوم تعــداد  800ســکه را درخواســت صــدور اجراییــه دارنــد مســتدعی اســت
در صــورت داشــتن مدارکــی دال بــر پرداخــت بــه ایــن دفترخانــه ارائــه نماینــد .

6085

سردفتر طالق  161تهران

مفقودی

ســند کمپانــی وکارت ماشــین وانــت سیستم:نیســان تیــپ 2400 :رنگ:آبــی  -روغنــی مــدل 1388:بــه شــماره
موتــور 504712 :وشــماره شاســی NAZPL140TBM213938 :وشــماره پــالک :ایــران  729 -16ص 42
مفقــود شــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

6066

قم

مفقودی

6067

پروانــه بهــره بــرداری گاوداری  20راســی بــه شــماره 15/79/4523 :بنام:رضــا قویــدل فرزند:حســن درتاریــخ:
 79/9/15صــادر و در تاریــخ 97/5/21:مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

6068

مفقودی

6069

مفقودی

ســند کمپانــی پــژو 206تیــپ  5رنــگ خاکســتری مــدل  1395بــه شــماره پــالک ایــران  226 – 99م 83
شــماره موتــور  163b0246217شــماره شاســی  naap13fe7gj859342مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد .

قم

متولد  ۱۳۶۹.۱۰.۵به شماره شناسنامه  ۴۲۴۰۱۶۴۳۴۶صادره از کهگیلویه در مقطع کارشناسی رشته
فقه و مبانی حقوق صادره از واحد دانشگاهی یاسوج مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد  .از
یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد یاسوج به نشانی یاسوج بله زار
دانشگاه اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند  ۳ ...نوبت  ..نوبت اول  ۱۳۹۸.۶.۱۷نوبت دوم ۱۳۹۸.۷.۴
نوبت سوم ۱۳۹۸.۷.۲۰
رونوشت آگهی حصروراثت
آقای /خانم خلیل شایان منور دارای شناسنامه شماره  652به شرح دادخواست به کالسه  192.98از
این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان یارمحمد شایان منور
به شماره شناسنامه  650در تاریخ  98/2/20اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
-1متقاضی گواهی حصروراثت فرزند یارمحمد ش ش 652ت ت  1358صادره از بویراحمد فرزند
متوفی
-2فتح اله شایان منور فرزند یارمحمد ش ش  25ت ت  1364صادره از بویراحمد فرزند متوفی
-3رمضان شایان منور فرزند یارمحمد ش ش  422-042010-1ت ت  1372صادره از بویراحمد فرزند
-4ولی شایان منور فرزند یارمحمد ش ش 68ت ت  1367صادره از بویراحمد فرزند متوفی
-5جلیل شایان منور فرزند یارمحمد ش ش  653ت ت 1360صادره از بویراحمد فرزند متوفی
-6محمد شایان منور فرزند یارمحمد ش ش  4220602461ت ت  1375صادره از بویراحمد فرزند
متوفی

بــرگ ســبز وانــت پیــکان مــدل  85بــه شــماره موتــور  11285046963و شــماره شاســی  22111354و شــماره
پــالک ایــران  247 – 16ط  82مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

قم

آگهی فقدان مدرک تحصیلی ....مدرک فارغ التحصیلی این جانب مهرداد دمساز فرزند محمد علی

متوفی

مفقودی

قم

تنها  48ساعت از ضرب االجل کنفدراسیون
فوتبال آسیا برای دو باشگاه پرطرفدار پایتخت
در راه کسب جواز حرفهای و حضور در لیگ
قهرمانان آسیا باقی مانده است.
به گزارش ورزش سه ،از چند ماه قبل با
خبری که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در
خصوص احتمال حذف یکی دو نماینده ایران از
لیگ قهرمانان آسیا به خاطر دریافت نکردن مجوز
حرفه ای اعالم کرد ،گمانه زنی ها در قبال این
اتفاق تلخ آغاز شد .با کمی کنکاش در نهایت
مشخص شد استقالل و پرسپولیس در تیررس
این شوک بزرگ قرار دارند چون بدهی انباشته
زیادی روی میز مدیران باشگاه وجود دارد که ای
اف سی روی پرداخت و تسویه حساب آنها تاکید
دارد.
در حالی که طی سال های گذشته بسیاری
از باشگاه های صاحب نام در حاشیه خلیج
فارس دستخوش این تصمیم کمیته حرفه ای
کنفدراسیون فوتبال آسیا شدند از جمله باشگاه
های صاحب نام عربستانی حاال رسانه های
سعودی با اشاره به این که آخرین ضرب العجل
 AFCبرای نماینده های ایران از جمله استقالل و
پرسپولیس تا  48ساعت آینده به پایان می رسد
از احتمال حذف این دو تیم از قرعه کشی فصل
جدید  ACLخبر دادند.
 9سپتامبر 18(2019شهریورماه  )98آخرین
مهلتی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا به
باشگاه های ایرانی از جمله استقالل و پرسپولیس
داده است تا تکلیف بدهی ها و مشکالت خود
در راه دریافت مجوز حرفه ای گری را روشن
کنند 48 .ساعت تعیین کننده و عذاب آور برای
مدیران باشگاه و طرفداران این دو تیم که می تواند
سرنوشتی متفاوت برای روزهای آتی سرخابی ها
رقم بزند .البته این فرصت برای دو باشگاه بزرگ
ایرانی در حالی صبح روز دوشنبه هم زمان با
اتمام تعطیالت پایان هفته به پایان می رسد
که با فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و
تعطیلی در ایران عمال سران دو باشگاه تنها امروز
را فرصت دارند تا مشکالت خود را حل و فصل و
مدارک مورد نیاز  AFCبرای صدور مجوز حرفه
ای گری را آماده کنند .مسلما این بار سران ای
اف سی با این ماجرا مماشاتی نخواهند داشت تا
جایی که بیشتر رسانه ها در پوشش اخبار ضرب
االجل  AFCبرای نماینده های ایران مدعی شدند
اگر تسویه حساب بدهی ها به موقع انجام نشود
کسب جواز حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان
آسیا  2019برای آنها محقق نخواهد شد تا شوک
بزرگی به دو تیم پرطرفدار غرب قاره کهن و فوتبال
باشگاهی ایران وارد شود.

آن مرحوم منحصر است به:

کلیــه مــدارک ســواری پرایــد تیــپ :جــی تــی ایکــس آی رنگ:مشــکی  -روغنــی مــدل 1383 :به شــماره موتور:
 00979915وشــماره شاســیS1412283359324 :و شــماره پــالک :ایــران  745 -16ق  17مفقــود گردیــده و
از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

قم

 48ساعت عذابآور
برای استقالل و پرسپولیس

6071

مفقودی زنجان

برگــه ســبز و ســند کمپانــی خــودروی ســواری آمبوالنــس هایــروف سیســتم نیســان پاتــرول  4درب مــدل  74به
شــماره پــالک  572 –13ط  74و شــماره موتــور  P020219Zو شــماره شاســی  PNA35P402778بنــام
6064
شــرکت خانــه ســازی ایــران مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .

-7سارا شایان منور فرزند یار محمد ش ش  4220064151ت ت  1368صادره از بویراحمد فرزند
متوفی
-8زهرا شایان منور فرزند یارمحمد ش ش  4220254412ت ت 1370صادره از بویراحمد فرزند متوفی
-9توران پویه فرزند بازعلی ش ش  135ت ت 1340صادره از بویراحمد همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف پاتاوه
سند شناسنامه سواری پژو  405رنگ نقره ای متالیک مدل  85شماره پالک 922-49ج 29شماره
موتور  12485214510شماره شاسی  40304030بنام صالح حبیبی مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط می
باشد.

بارگیری بزرگترین محموله روغن موتور صادراتی در یاسوج
بزرگترین محموله روغن موتور صادراتی در یاسوج به مقصد افغانستان
بارگیری شد.
بزرگترین محموله روغن موتور صادراتی در یاسوج در آئینی با حضور
مسئوالن استانی به مقصد کشور افغانستان بارگیری شد.
رئیس هیئت مدیره واحد تصفیه خانه روغن سوخته موتور یاسوج در
حاشیه بارگیری گفت :برای اولین بار بزرگترین محموله شامل  33تریلی
روغن موتور به کشور افغانستان صادر شد.
حسین گلریز با اشاره به اینکه این واحد صنعتی سال گذشته در زمینی
به مساحت دو هزار متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفت ،افزود:
توسعه تصفیه خانه روغن سوخته موتور یاسوج با اضافه شدن بیش از
 4هزار متر زمین دیگر در دست اجرا است که انتظار میرود مسئوالن و

متولیان امر از جمله بانک عامل همکاری الزم را داشته باشد.
وی میزان تولید این شرکت را روزانه  48هزار لیتر عنوان کرد و ادامه
داد :با تکمیل و بهره برداری از طرح توسعه این میزان به دو برابر میرسد
و برای  50نفر دیگر اشتغال ایجاد میشود.
گلریز از صادرات روغن موتور یاسوج به  4کشور هند ،افغانستان،
عراق و میانمار خبر داد و خاطرنشان کرد :در این واحد صنعتی روغن
سوخته موتور خودرو جمع آوری و فرایند بازیافت انجام میشود که در
حفظ محیط زیست تاثیر بسزایی دارد.
رئیس هیئت مدیره واحد تصفیه خانه روغن سوخته موتور یاسوج
بیان کرد :به دلیل غیر تخصصی بودن گمرک کهگیلویه و بویراحمد
صدرات این شرکت بنام دیگر استانها صادر میشود در حالی با این

شرایط خطرات زیادی نیز برای ما وجود دارد زیرا در این شرایط تا مرز
هر اتفاقی بیفتند دولت تعهدی در مقابل سرمایه گذار ندارد ولی در
صورت پلمپ شدن در استان توسط گمرک مشکالت به مراتب بسیار
کمتر میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت:
 21شهرک و ناحیه مصوب صنعتی در استان داریم که از این تعداد 13
مورد قابلیت واگذاری دارند.
موسویجهان آباد با بیان اینکه در  5ماهه نخست امسال  13واحد
صنعتی راکد در شهرکهای صنعتی به چرخه تولید بازگشت ،اظهار
عنوان کرد 317 :واحد بهره بردار در مساحت  108هکتار در شهرکها
و نواحی صنعتی استان با اشتغالزایی  4هزار و  875نفر فعالیت دارند.

