رئيس کل بانک مرکزي درباره آخرين وضعيت پرداختي ها در موسسه اعتباري کاسپين
و توقيف اموال آن توضيح داد :آنچه که مهم است ،اين است که مطالبات تا سقف 200
ميليون تومان در حال پرداخت است ،ولي در ميانه اين دوره پرداخت ،به دليل برخي احکام
صادره موانعي ايجاد شد که با ورود مقامات ارشد قوه قضائيه اين توقيف ها رفع شده و
سيف:
ظرف روزهاي آينده شاهد آن خواهيم بود که تا سقف  200ميليون تومان قابليت پرداخت
براي تمامي سپردهگذاران را خواهد داشت.سيف ادامه داد:بعد از پرداخت سپردههاي تا
مطالبات از کاسپين
سقف  200ميليون تومان ،اولويتهاي بعدي به شناسايي اموال و دارايي ها بستگي دارد
تا سقف  ۲۰۰ميليون
که اين اقدام نيز به سرعت تحت نظارت مرجع قضائي در حال پيگيري است و با توجه
به نتايج حاصله ميتوان تصميمات ديگري اتخاذ کرد.به گزارش فارس،ولي اهلل سيف
تومان پرداخت ميشود
درحاشيه مراسم تقدير از بانکهاي مشارکت کننده درطرح ضربتي اعطاي وام ازدواج در
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اقتصادي

سلطاني نژاد:

شافعي :اتاق ايران در پنج نقطه از جهان
دفاتر بازاريابي تاسيس ميکند
رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران گفت :راهاندازي
 ۵دفتر در  ۵نقطه دنيا در اتاق ايران مصوب شده است.غالمحسين
شافعي در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما با بيان
اينکه فرآيند شناسايي بهترين نقاط براي تاسيس اين دفاتر ،نهايي و
اطالع رساني خواهد شد افزود :ايران نيز ميتواند مانند جترو در ژاپن
و کترا در کره جنوبي ،دفاتر بازاريابي را در خارج از کشور ايجاد کند.
وي اضافه کرد :اين دفاتر قادر هستند وضعيت حضور بازرگانان ايراني
در کشورهاي مختلف به ويژه کشورهاي همسايه را ساماندهي کنند.
شافعي گفت :با توجه به تأکيداتي که دولت نسبت به صادرات دارد
دو دپارتمان در اتاق با محتواي صادراتي ايجاد خواهد شد.وي افزود:
تأسيس دپارتماني با موضوع جذب سرمايهگذاري خارجي و ديگري با
محتواي ساماندهي ظرفيت قابلتوجه ايرانيان خارج از کشور ميتواند
در بهبود شرايط صادراتي کشور اثرگذار باشد.

»

ديوار كوتاه  49ميليون نفري
سهامداران عدالت

ادامه از صفحه اول
تقليل و تضييع  50درصدي منافع و حقوق مكتسبه  49ميليون نفر در اين
پااليشگاهها آيا مذموم است يا ممدوح تا پاداش  200ميلياردي تحت عنوان
حق الزحمه را بتوان بر آن مترتب ساخت  ،كداميك؟
 -6با يك حسابرسي عملكرد مديريت در اين  300شركت كمتر يا بيشتر و تدقيق
در صورت هاي مالي هريك از شركت هاي سرمايهپذير مي توان به اين نتيجه رسيد
كه آيا قدرالسهم تا  40درصدي مثال سود  7پااليشگاه يا ديگر شركتها وفق قانون
تجارت به موقع توسط شركتهاي استاني سهام عدالت وصول ايصال شده يا نه ؟
و مطالبات اين  300شركت از شركتهاي سرمايه پذير وفق قراردادهايي كه اين
 30شركت با سازمان خصوصي سازي منعقد كرده چقدر است؟
 -7اهميت اين حسابرسي عملكرد مديريت سهام عدالت در آن است كه بدانيم
در اين حوزه به چالش هايي بر مي خوريم كه لزوم اين رسيدگي را افزون
مي سازد كه براي نمونه به يك مورد اشاره مي شود.
 -8يكي از  7پااليشگاهي كه قدرالسهم سهام عدالت در آن  40درصد است
پااليشگاه بندرعباس مي باشد كه تركيب سهامداران در آن به شرح تراز فيزيكي
زير است:
تركيب نصاب درصد سهامداران

سهام عدالت %40
سهام سازمان تامين اجتماعي %31/7
سهام نفت گاز پارسيان %17
گروه مالي ملت %6/52
عرضه عمومي %7/18
سهام ترجيحي كاركنان %1/29
جمع 103/7

 -9به طوري كه مالحظه مي شود تراز فيزيكي تركيب سهام پااليشگاه نفت
بندرعباس در واگذاريهاي انجام شده نامتوازن است به عبارتي  3/7درصد از
سهام اين پااليشگاه بيش از  100درصد آن واگذار شده در حالي كه چنين نصاب
سهمي وجود نداشته است.
 -10براي استخراج صورت مغايرت بايد بدانيم كه سهام ترجيحي كاركنان هر شركت
واگذاري  5درصد است كه با كسر  1/29درصد واگذار شده سهامداران ترجيحي كه
كاركنان شركت هستند مابهالتفاوت آن  3/7درصد سهم را طلبكارند.
 -11از سوي ديگر مصوبه مربوط به واگذاري  33درصد سهام پااليشگاه به سازمان
تامين اجتماعي طبق تصويب نامه شماره  261922مورخ  88/12/26هيئت وزيران
به نصاب  33درصد پس از كسر سهام ترجيحي بابت تسويه ديون دولت به سازمان
تامين اجتماعي بوده كه مي شود  31/7درصد اما مصوبه در مهلت قانوني اجرا
نشده و بعدا 28درصد از سهام به سازمان تامين اجتماعي انتقال داده شده و
سازمان تامين اجتماعي خود را طلب كار آن  33درصد مي داند.
 -12اختالف بين دو سازمان خصوصي سازي و سازمان تامين اجتماعي در حالي
است كه سهم باقي مانده دولت پس از واگذاري هاي انجام شده به روايتي صرفا
 29/3درصد بوده ( )28+1/29=29/3بوده و لذا نصاب  3/7درصد ،سهمي وجود
ندارد تا به سازمان تامين اجتماعي بابت آن  33درصد موضوع مصوبه يا تكميل
 5درصد سهام ترجيحي ( )5-1/29=3/7به كاركنان شركت واگذار شود.
 -13ختم كالم  .آيا وضع واگذاري سهام در  6پااليشگاه ديگر هم همانند واگذاري
سهام در پااليشگاه بندرعباس است ؟ يعني سهامي كه وجود خارجي ندارد به
نصاب درصدي باالتر از  100درصد سهام واگذار شده است ؟ اگر اين طور نيست
و فقط اختالف و مغايرت نصاب درصد سهام فقط در اين پااليشگاه است چرا
رفع مغايرت نمي شود .اگر اين اختالف در نصاب تركيب سهامداران در ديگر
پااليشگاه ها هم وجود دارد گناه سهامداران عدالت چيست كه بايد قدرالسهم
 40درصدي آنها با يك مصوبه هيئت وزيران به  20درصد تقليل يابد و في الواقع
 49ميليون نفر از  50درصد عوايد مشاعي سهام عدالت از اين طريق محروم شوند
تا اشتباهات ديگران با دريافت حق الزحمه  5در هزار درصدي سود سهام عدالت
به ميزان حدود  200ميليارد تومان كمتر يا بيشتر جبران شود؟

ساخت ديتاسنترهاي زيرزميني
مقاوم در برابر موشک

»

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس :

بازار سرمايه ،دروازه ورود به اقتصاد جهاني است

معامالت حق امتياز ،راهاندازي ميشود
مديرعامل بورس کاال راه اندازي معامالت حق امتياز را از جمله
برنامه هاي بورس کاال دانست و گفت:بازار معامالت تهاتري راه اندازي
مي شود.به گزارش مهر،حامد سلطاني نژاد درهمايش بازار سرمايه به
اقدامات بين المللي بورس کاالي ايران اشاره کرد و گفت:صادرات و واردات
بي واسطه کاالها روي سکوي بورس کاالي ايران باعث مي شود از
هزينه هاي معامالت کاسته شده و ريسک هاي بازار کاال به شکل بهتري
در حوزه بين المللي پوشش داده شود.سلطاني نژاد با اعالم اينکه از نظر
بين المللي درافق چشم انداز بورس کاالي ايران به دنبال ايجاد ارتباط
با بازارهاي خارجي و وصل شدن به بورس هاي کااليي دنيا هستيم،
گفت:ما درصدد ايجاد سکوهاي معامالتي مشترک با همتايان خارجي
خود هستيم.به گونه اي که تالش داريم کارگزاري هاي متصل با اين
بورس هاي کااليي را در بورس کاالي ايران نيز عضو کنيم.مديرعامل
بورس کاالي ايران درخصوص راه اندازي سکوهاي معامالتي مشترک
گفت :از جمله مواردي که در حال حاضر در بورس کاالي ايران درحال
شکل گيري است راه اندازي سکوي معامالتي مشترک بين بورس کاالي
ايران و بورس ملي کاال و مشتقه هندوستان است.همچنين بورس کاالي
ايران درحال ايجاد فرآيندهاي صادرات بي واسطه و مستقيم با بورس
کاالي پاکستان است.

وزير ارتباطات خبرداد؛
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رئيس سازمان بورس:

» خبر

مورد تداوم طرح ضربتي وام ازدواج اظهار داشت:متناسب با منابعي که براي قرض الحسنه
و همچنين منابعي که در نظام بانکي وجود دارد ،طبيعتا بايد در اين زمينه تعادلي ايجاد
شود.وي افزود:دليل اينکه طرح ضربتي اجرايي شد ،اين بود که صف وام ازدواج طوالني
شده و افراد متقاضي بايد مدت زيادي را معطل ميماندند.از اين رو اداره اعتبارات بانک
مرکزي و با دعوت از برخي بانکها توانست طرح را به نحو مثبتي اجرايي کند.رئيس کل
بانک مرکزي تصريح کرد :به محض آنکه احساس شود صف وام ازدواج طوالني شده؛دوباره
بايد از چنين شيوه هايي استفاده کرد ،تا بتوان روال را به حالت عادي بازگرداند.وي گفت:
فرصت يک ماهه براي دريافت وام ازدواج تاحدي منطقي است ،اما زماني که به حدود
 6ماه ميرسد ،به هيچ عنوان قابل قبول نبوده و بانک مرکزي با توجه به کنترلي که انجام
ميدهد ،در صورت ضرورت ،ورود پيدا خواهد کرد.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمايه را دروازه
ورود به عرصه جهاني اقتصاد دانست و گفت :اقتصاد ايران
در مسير پيشرفت قرار دارد.به گزارش خبرگزاري صدا و
سيما ،شاپور محمدي،برنامه هاي آتي جذب سرمايه گذار
خارجي را تبيين و اعالم کرد و گفت:عقد قراردادها و
تفاهم نامه هاي همکاري با ساير نهاد هاي ناظر بازار
س ها ،تدوين دستورالعمل نحوه اعطاي
سرمايه و بور 
مجوز تاسيس يا مشارکت شرکاي خارجي در نهاد هاي

پنج هزار ميليارد تومان از فراريان مالياتي دريافت شد

مالي،تدوين برنامه بين المللي شدن بازار سرمايه ايران و
حمايت از بورس هاي کااليي 4 ،برنامه سازمان بورس و
اوراق بهادار براي جذب سرمايه گذاري خارجي است.
وي گفت:عقد قرارداد و امضاي تفاهم نامه همکاري با
بازار سرمايه هند به ويژه در بخش بورس هاي کااليي،
تفاهم با بورس ژاپن و بررسي امکان انتشار اوراق در
بازار سرمايه اين کشور و همچنين همکاري با بورس
هنگکنگبهمنظوربررسيامکانليستشدنشرکتهاي
ايران در بازار اين کشور از اقدامات اخير است.محمدي با
اشاره به اينکه امروزه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي
به يکي از مسائل مهم توسعه اقتصادي کشورها از جمله
ايران تبديل شده است ،ادامه داد :موفقيت هايي بدست
امده که نيازمند بسترسازي فني و عملياتي است ،در
اين مسير ضرورت دارد مبادالت وجه بين بانک هاي
داخلي و خارجي تسهيل و امکان تسويه اوراق در کوتاه
مدت فراهم شود.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه برخي ها
حتي يک بار هم ماليات ندادهاند،گفت:پنج هزار ميليارد
تومانازفراريانمالياتي،مالياتگرفتيم.بهگزارشمهر،جلسه
شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي ،دقايقي قبل
با حضور مسعود کرباسيان،وزير اقتصادي،نمايندگان
بخش خصوصي و مجلس،غالمحسين شافعي،رئيس
اتاق بازرگاني ايران و نمايندگان قوه قضائيه،آغاز به کار
کرد.محمدرضا پورابراهيمي در اين نشست ،از وصول
 ۵هزار ميليارد تومان از فراريان مالياتي خبرداد و گفت:
 ۷۰درصد تراکنشهاي گزارش شده بانکي مربوط به
کساني است که فاقد هويت مالي هستند که بر اين
اساس،ظرف پنج ماه گذشته ۵ ،هزار ميليارد تومان منابع
از درآمد کساني که تاکنون حتي يک بار ماليات پرداخت
نکردهاند ،وصول شده؛ به نحوي که  ۵هزار ميليارد تومان
منابع از افرادي که تاکنون حتي يک بار ماليات پرداخت
نکردهاند؛ از سوي سازمان امور مالياتي دريافت شده و به

منابع دولت اضافه شده است.وي افزود:برنامه بر اين است
که تمامي پرداختها و دريافتيهاي فعاالن اقتصادي در
حسابهاي بانکي از سال  ۹۵افشا شود؛ در حالي که در
فاصله سال هاي  ۹۰تا  ۹۴بررسي دريافت و پرداخت
درحساب هاي بانکي زير ۵ميليارد تومان فعاالن اقتصادي
منتفي شد.پورابراهيمي گفت:مجلس آمادگي دارد در
اين زمينه حمايت هاي الزم را براي شفافيت مالياتي و
جلوگيري از فرارهاي مالياتي انجام دهد.

وزير اقتصاد:

بانکها به جاي بنگاهداري به بانکداري بپردازند

وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد فروش اموال و داراييهاي
مازاد بانکها گفت :اين موضوع هم قانوني است و هم دستور
رئيسجمهور است و از اولويتهاي حکم رئيس جمهور به اينجانب
است.به گزارش فارس ،مسعود کرباسيان در حاشيه هفتاد و
يکمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در جمع
خبرنگاران در مورد فروش اموال و داراييهاي مازاد بانکها گفت:
اين موضوع هم قانوني است و هم دستور رئيسجمهور است و
يکي از اولويتهاي ضميمه حکم اينجانب از طرف رئيسجمهور
بوده که به من ابالغ شده است.وي با اشاره به اصالح نظام بانکي
گفت :بانکها بايد به سمت کار بانکي بروند ،نه اينکه بنگاهداري
کنند و حتماً اين موضوع بايد پيگيري شود ،البته آنها نگرانيهايي
دارند که شايد عرضه يکدفعه اموال بانکها به بازار ،منجر به پايين
آمدن قيمتها شود که به اين منظور من از آنها برنامه زمان بندي
خواستهام.وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سؤالي در مورد
مسدود شدن حساب دانشجويان ايراني در چين اظهار داشت:
اين اتفاق واقعاً يک امر نامعقول است و درست نيست ،زيرا دولت
تمام موارد در ارتباط با «اف اي تي اف» با در نظر گرفتن مصالح
ملي کشور و هماهنگي با قواي ديگر در يک چارچوب دنبال
ميکند و در کشور و در همه احکام ،مبارزه با فساد و پولشويي
وجود دارد و اين موضوع نبايد بهانهاي باشد که آنها بتوانند براي

ما مشکالتي ايجاد کنند.کرباسيان با تأکيد بر اينکه وزارت امور
خارجه با جديت اين امر را دنبال ميکند ،اظهار داشت :چند ماه
پيش در رابطه با تجار پتروشيمي مسائل مشابهي ايجاد و حل شد
و اآلن هم در حال پيگيري موضوع هستيم.وي همچنين در پاسخ
به سؤالي در مورد اينکه آيا بانکها مجاز هستند ،براي پرداخت
وام به مردم هم چک ،هم سفته و هم ضمانتهاي ديگري بگيرند،
گفت :يعني «کار از محکمکاري زياد عيب نکند.وزير اقتصاد اظهار
داشت :ما امروز جلسه شوراي پول و اعتبار داريم .اين مورد را
من آنجا مطرح ميکنم ،چون موردي است که من در جريان آن
نبودهام و قب ً
ال هم در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده و بهعنوان
يک مسئله جديد حتماً قابل پيگيري است.کرباسيان بيان داشت:
اين قاعده نبايد عام باشد و اگر يک شعبهاي انجام ميدهد ،بايد
تذکر دهيم و پيگيري شود.
وي ادامه داد :براي پرداخت وام يا صدور ضمانتنامه ،دستورالعملها
مشخص است و هفته پيش ضمانتنامه در شوراي پول و اعتبار به
تصويب رسيد و چنين چيزي آنجا ديده نشد.وزير امور اقتصادي
و دارايي در ادامه به موضوعات موردبررسي در جلسات شوراي
گفتگوي دولت و بخش خصوصي پرداخت و اضافه کرد :در
آستانه سفر رؤساي جمهور دو کشور آذربايجان و روسيه بايد
فضاي همکاري خوبي به وجود آيد و الزمه آن اين است که

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده  -نوبت دوم

پيرو آگهي منتشره مورخ  1396/07/01به علت عدم حصول حدنصاب قانوني و رسميت نيافتن جلسه اول مجمع
عمومي شركت تعاوني  4088مسكن نظام مهندسي ساختمان سقز دومين جلسه مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده شركت تعاوني  4088مسكن نظام مهندسي ساختمان سقز بنا به تصميم هيات مديره در ساعت 16
روز چهارشنبه مورخ  1396/08/17در محل سالن جلسات نظام مهندسي سقز تشكيل ميگردد .بدينوسيله از
كليه اعضاي شركت تعاوني دعوت ميشود كه در وقت مقرر در جلسه متشكله حضور به هم رسانند تا نسبت
به موضوعات زير اخذ تصميم به عمل آيد ،در صورتي كه براي هر كدام از اعضاي شركت حضور در جلسه ميسر
و مقدور نباشد ،ميتوان مطابق ماده  19آئيننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي موضوع تبصره  3ماده  33قانون
بخش تعاوني حق راي خود را به موجب وكالتنامه كتبي به عضو ديگري يا نماينده قانوني خود واگذار و بدينوسيله
در تصميمگيريها مشاركت نمايد .الزم به ذكر است هيچ عضوي نميتواند عالوه بر راي خود وكالت بيش از سه
عضو ديگر را بپذيرد .توضيح اينكه جلسه نوبت دوم با حضور عده حاضر در جلسه مشروط به اينكه كمتر از
تعداد هيئت رئيسه نباشد رسميت خواهد يافت.
دستورجلسه:
 .1انتخاب هيات مديره و بازرسان به ترتيب براي مدت ( )3سال و يك سال مالي تمام
 .2رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره صورتهاي مالي و گزارشهاي مالي هيات مديره و بازرسان
تاريخ انتشار96/8/10 :
رئيس هيات مديره شركت تعاوني مسكن شماره4088
خ ت96/8/10 :

آگهي انجمن صنفي دفتر پيشخوان دولت
اسالمشهر

بدينوسيله از كليه اعضاي انجمن صنفي دفاتر پيشخوان دولت اسالمشهر دعوت به عمل ميآيد كه در روز دوشنبه
تاريخ  96/9/6ساعت  11الي  1بعدازظهر جهت شركت در جلسه مجمع عمومي و عادي مجمع عمومي فوقالعاده
انجمن فوق در محل شاطره روبروي پل هوايي دفتر پيشخوان دولت پ  611حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي
 -1گزارش بازرس و انتخاب بازرس
 -2گزارش خزانهدار
 -3اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمنهاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمنهاي
صنفي مربوطه به استناد بند  10ماده  13اساسنامه
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده
 -1اصالح بند  2ازماده  15تغيير وروديه و حق عضويت اعضا
هيات مديره
تاريخ انتشار96/8/10 :
خ ش96/8/10 :
انجمن صنفي دفتر پيشخوان خدمات دولت اسالمشهر
اعالم ميگردد آگهي مزايده اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ساوجبالغ كه در مورخ  96/8/4چاپ شده
است تعداد اصله درخت تبريزي موقوفه شهربانو واقع در اغشت  23اصله بوده كه در متن آگهي به اشتباه
21اصله چاپ شده است كه اصالح ميگردد.
خ ش96/8/10 :
تاريخ انتشار96/8/10 :
اصالحيه
آگهي موضوع ماده  3آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
بدينوسيله آگهي چاپ شده در روزنامه رسالت و صداي زنجان در تاريخ  96/05/28نوبت اول و  96/06/12نوبت
دوم با شماره روزنامه ( 9012و  9025و  3735و  )3722با مشخصات ذيل اصالح ميگردد محل صدور شناسنامه
مالك زرينآباد قيد گرديده كه زنجان صحيح ميباشد.
تاريخ انتشار96/8/10 :
محمدلو  -رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك زنجان
د ش96/8/10 :
م الف 113

آگهي دعوت

بدين وسيله از کليه سهامداران شرکت توليدي و صنعتي صبا خازن ( سهامي خاص ) به شماره ثبت  2117و
شناسه ملي  10340058007دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که ساعت  9صبح مورخ
 1396/9/1در محل قانوني شرکت به نشاني شهر کرد :قطب صنعتي ،فاز يک ،خيابان تالش
دستور جلسه:
انحالل شرکت
رئيس هيئت مديره
تاريخ انتشار96/8/10 :
خ ت96/8/10 :

خبر »

بخش خصوصي ما و کارآفرينان ما در جريان توافقات اقتصادي
بين کشورها قرار بگيرند.کرباسيان اظهار داشت :يکي از اقداماتي
که احتماالً انجام شود ،پيوستن ايران به پيمان اوراسيا است که
زمينههاي صادراتي خوبي را فراهم ميآورد.وي افزود :در زمينه
مسائل بانکي و سوآپ ارزي با آذربايجانيها و همچنين کانال
سبزي که روسها براي ايران ايجاد کردهاند ،مسائلي در اتاق
بازرگاني مطرح شد و بخش خصوصي نظرات خود را گفتند.وزير
امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت :همچنين در اين جلسه در
مورد تراکنش بانکي صحبتهايي بهعمل آمد و رئيس کميسيون
اقتصادي هم گزارشاتي را در اين زمينه ارائه داد.وي به دستور ديگر
جلسه اشاره کرد و گفت :پيمانکاران و کارآفرينان بخش عمراني
که عمدتاً بخش خصوصي هستند در ازاي طلبها و حقالزحمه
کاري عمدتاً اوراق ميگيرند .اوراق خزانه و اوراق مشارکت که در
اختيار آنها قرار ميگيرد در ازاي بدهيهايي است که از دولتهاي
قبل از دولت يازدهم به وجود آمده است.کرباسيان افزود :در دولت
يازدهم براي اين موضوع جلساتي برگزار شد و در اين جلسات مقرر
شد تا با کمک مجلس،اوراق خزانه و اوراق مشارکت بدهيم که
بالطبع تبديل آنها در بازار هزينههايي براي پيمانکاران داشت که
الزم بود بازارهاي ثانويه و بازار بورس در اين زمينه کمک کنند
تا زياني متوجه کارآفرينان نشود.

شركت تعاوني مصرف كاركنان برق قم

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم

بدينوسيله از كليه اعضاي شركت تعاوني مصرف كاركنان برق قم دعوت به عمل ميآيد در جلسه مجمع
عمومي عادي ساليانه نوبت دوم اين شركت تعاوني كه راس ساعت  13:30روز دوشنبه مورخ  1396/08/29با
دستورجلسه ذيل در محل نمازخانه شركت توزيع نيروي برق استان قم به آدرس قم نيروگاه نبش فلكه اميني
بيات تشكيل ميگردد حضور به هم رسانيد .ضمنا هر يك از اعضا جهت معرفي نماينده تاماالختيار و يا وكيل
خود به منظور حضور در جلسه فوقالذكر و اعمال راي ميبايستي به اتفاق يكديگر (عضو و نماينده) حداكثر تا
تاريخ  1396/08/27به دفتر تعاوني مراجعه تا پس از احراز هويت و تاييد وكالتنامه برگه ورود به جلسه جهت
نماينده عضو صادر شود.
دستورجلسه:
 -1بررسي و تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1395/12/29
 -2انتخاب روزنامه
 -3ساير موارد
تاريخ انتشار96/8/10 :
رئيس هيات مديره
خ ش96/8/10 :
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139660301021002724هيات اول مورخه  1396/8/1موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فيروزكوه تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي/خانم زينب سنگينيان فرزند باقر به شماره شناسنامه  395صادره از دماوند در قسمتي از/
يك قطعه باغ به مساحت  1474/57مترمربع مشاع از  3286/97مترمربع ششدانگ از پالك  355فرعي از
 65اصلي واقع در دهكردان موروثي از باقر سنگينيان تقسيمنامه مورخ  1387/4/28محرزگرديده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضائي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/8/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/8/25 :
خ ش96/8/10 :
احمد رحيمي  -رئيس ثبت اسناد و امالك فيروزكوه

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده -
نوبت دوم

پيرو آگهي مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت تعاوني  4088مسكن
نظام مهندسي ساختمان سقز در ساعت  15روز چهارشنبه مورخ  1396/08/17در محل سالن اجتماعات نظام
مهندسي سقز تشكيل ميگردد .بدينوسيله از كليه اعضاي شركت تعاوني دعوت ميشود كه در وقت مقرر در
جلسه متشكله حضور به هم رسانند تا نسبت به موضوعات زير اخذ تصميم به عمل آيد ،در صورتي كه براي هر
كدام از اعضاي شركت حضور در جلسه ميسر و مقدور نباشد ،ميتوان مطابق ماده  19آئيننامه نحوه تشكيل
مجامع عمومي موضوع تبصره  3ماده  33قانون بخش تعاوني حق راي خود را به موجب وكالتنامه كتبي به عضو
ديگري يا نماينده قانوني خود واگذار و بدينوسيله در تصميمگيريها مشاركت نمايد .الزم به ذكر است هيچ عضوي
نميتواند عالوه بر راي خود وكالت بيش از سه عضو ديگر را بپذيرد .توضيح اينكه جلسه نوبت دوم با حضور حداقل
نصف بعالوه يك كل اعضا به شرطي كه از تعداد هيات رئيسه مجمع كمتر نباشد رسميت خواهد يافت.
دستورجلسه:
 .1تغييرمواد يا تطبيق اساسنامه شركت
تاريخ انتشار96/8/10 :
خ ت96/8/10 :
رئيس هيات مديره شركت تعاوني مسكن شماره4088
آگهي حق تقدم
شركت توليدي و صنعتي نمونه اطلس كار (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 1793
به اطالع كليه سهامداران شركت ميرساند با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1396/7/23و
تفويض اختيار عملي نمودن افزايش سرمايه به هيات مديره نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ
 15/120/000/000ريال به مبلغ  25/200/000/000ريال منقسم به  2/520/000سهم  10/000ريالي بانام از محل تبديل
مطالبات حال شده اشخاص از شركت افزايش يابد .از كليه سهامداران محترم شركت درخواست ميشود از
تاريخ نشر اين آگهي به مدت  60روز از حق تقدم خود نسبت به خريد سهام كه هر سهامدار به ازاي هر سهم
ميتواند دو سهم جديد خريداري كند استفاده نمايند و مبلغ رسمي خريد سهام را به حساب جاري شماره
 3205778594شركت نزد بانك ملت شعبه سبزهميدان واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در
تهران  -جاده خاوران  -شهرك صنعتي عباسآباد  -بلوار ابنسينا  -خيابان دلگشا  -خيابان بهارستان  -كوچه
 - 1/2پالك  851تسليم و رسيد دريافت كند .بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر هيات مديره ميتواند سهام
باقيمانده را به ساير متقاضيان واگذار كند.
تاريخ انتشار96/8/10 :
هيات مديره شركت
خ ش96/8/10 :
توليدي و صنعتي نمونه اطلس كار (سهامي خاص)

وزير ارتباطات با بيان اينکه بايد از برخوردهاي سليقهاي با فضاي مجازي
خودداري شود ،گفت :اميدواريم قوه قضائيه از برخوردهاي سليقهاي با
پيامرسانهاي داخلي جلوگيري کند که اگر اين اتفاق نيفتد تالشهاي
ما به هيچ جا نمي رسد.به گزارش ايسنا،محمدجواد آذري جهرمي
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در همايش نکوداشت هفته پدافند
غير عامل در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با تاکيد بر اينکه
تهديدات سايبري در کشور وجود دارند اظهار کرد :برنامه ريزي براي
مقابله با اين تهديدات وظيفه ما است .نه ميتوانيم بگوييم اين تهديدات
وجود ندارد و نه مي توانيم بگوييم که اين فضا بايد بسته شود .ما با
کار و برنامه ريزي بايد از توليد داخلي در اين فضا حمايت کنيم.وي با
بيان اينکه بايد در آينده وارد عرصههاي اينترنت اشياء «اي او تي» و
بيگ ديتا شويم ،گفت :اگر در سرويسهاي ابري يا «اي او تي» خوب
رشد نکنيم ،اندازهگيري مصرف ديتاي برق در کشور ما همچنان از
خارج از کشور بايد انجام شود .ديتاي «اي او تي» متفاوت از اطالعات
ديگر است چرا که با دادههاي نام اقتصادي سر و کار دارد.او درباره
تهديدات سايبري و متهم کردن جمهوري اسالمي ايران توسط آمريکا
به تهديدهاي سايبري گفت :ما در اين زمينه پروندههاي اثباتشدهاي
مانند استاکسنت را داريم که مشخص شده است آنها کار کردهاند .حاال
اينکه عدهاي بيايند و زير بغل ما بگذارند که ما قدرت پنجم سايبري
دنيا هستيم ،من ميدانم که اينگونه نيست .ما تا به حال در اين حوزه
قرباني بودهايم و آنها در اين عرصه مظلومنمايي ميکنند.

رئيس اتاق اصناف ايران :

بيش از  80درصد اقتصاد کشور
در دست دولت است
رئيس اتاق اصناف ايران،قريب به  83درصد از اقتصاد ايران در دست
دولت است و با اين عدد و رقم تنها  17درصد از اقتصاد اين مرز و
بوم در يد اختيار بخش خصوصي است.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،علي فاضلي معتقد است:اراده و عزم دولت تدبير و اميد مبتني
بر تعامل و همکاري با بخش خصوصي است و بايد ابزارهاي الزم را
در اين خصوص فراهم کرد و نياز واقعي جامعه را در بخش توليد و
توزيع سنجيد و بر مبناي آن عمل کرد.آن چنان که فاضلي اعالم
داشته،حدود يک چهارم از اشتغالزايي در کشورهاي توسعه يافته
به مدد فعاليت بنگاه هاي کوچک و متوسط محقق مي شود.رئيس
اتاق اصناف مي افزايد:در شرايطي که در برخي کشورها همچون
فرانسه،ايتاليا،چين و کره جنوبي قائل به ارائه تسهيالت حمايتي ويژه
به بنگاه هاي کوچک و متوسط هستند اما ما فقط براي اين بنگاه ها
موانع و مشکل ايجاد کرديم.با در نظر گرفتن اظهارات فاضلي،به
اين واقعيت پي مي بريم که در صورت سازماندهي و حمايت هاي
مدون،اصولي و کارآمد از بنگاه هاي کوچک (که به نوعي
توزيع کنندگان و توليد کنندگان خرده فروش نيز مي توانند در
اين قالب جاي گيرند)،بسياري از تهديداتِ فعلي اقتصادي ،به
فرصتي ويژه و بالقوه در اقتصاد کشور ب َ َدل خواهند شد.برخي گمان
مي کنند پديده دستفروشي مختص جامعه ايران و يا برخي از
کشورهاي توسعه يافته مي باشد،در صورتي که اين فعاليت خاص
هم اکنون در بسياري از کشورهاي توسعه يافته جهان،جاري و
ساري است .با اين تفاوت که ساماندهي و نظم و انتظام مطلوب و
سازنده اي در جوامع مذکور در حيطه فعاالن عرصه دستفروشي
حاکم شده و در سايه اين فعاليت،توفيقات اقتصادي قابل توجهي
نيز براي اقتصاد جوامع مذکور حاصل شده است.

تقدير بانک مرکزي از پيشتازي بانک
ملي ايران در اجراي طرح ضربتي
پرداخت تسهيالت ازدواج
رئيس کل بانک مرکزي از بانک ملي ايران به سبب پرداخت بيشترين ميزان
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در طول اجراي طرح ضربتي تقديرکرد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،در مراسمي که با حضور وزير
ورزش و جوانان ،دستيار ويژه رئيس جمهور درامورشهروندي،جمعي از
مديران بانک مرکزي و نظام بانکي برگزار شد،ولي اهلل سيف رئيس کل
بانک مرکزي از دکتر محمد رضا حسين زاده مديرعامل بانک ملي ايران
تقدير کرد.اين تقدير به پاس کسب بيشترين سهم توسط بانک ملي ايران
از  520هزار تسهيالت قرض الحسنه پرداخت شده طي دوره اجراي
طرح انجام شد.يازده بانک در اجراي طرح ضربتي پرداخت تسهيالت
قرض الحسنه ازدواج نقش داشتند که سهم بانک ملي ايران در تعداد
و ميزان تسهيالت پرداختي بيش از همه بود .از ابتداي مرداد ماه که
اجراي طرح ضربتي پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج آغاز شد
تا  15مهر ماه،بانک ملي ايران  71هزار و  806فقره از اين تسهيالت
پرداخت کرد.دراين مدت  7هزار و  532ميليارد و  965ميليون ريال
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج از طريق واحدهاي بانک ملي ايران در
سراسر کشور پرداخت شد.

تقويت ناوگان اتوبوسراني کالن شهر کرج
با حمايت هاي بانک شهر
شهردار کالن شهر کرج از تقويت ناوگان اتوبوسراني اين کالن شهر با حمايت
هاي بانک شهر خبرداد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر،
اصغر نصيري با اعالم اين خبر و با اشاره به نقش بانک شهر در پشتيباني از
پروژه هاي مختلف در کالنشهر کرج گفت :در سال هاي اخير توسعه حمل
و نقل عمومي در اين کالن شهر به پشتوانه بانک شهر با سرعت چشمگيري
افزايش يافته و اميدواريم در آينده با شتاب بيشتري ادامه يابد.وي با اشاره
به امضاء تفاهم نامه خريد  200دستگاه اتوبوس درجهت تقويت ناوگان
اتوبوسراني شهر کرج با مشارکت بانک شهر گفت :اقدامات و حمايت هاي
اين بانک از مديريت شهرها به ويژه در حوزه حمل و نقل عمومي ،بسيار
چشمگير بوده است.نصيري با تاکيد بر حمايت هاي بانك شهر از تكميل
پروژه قطار شهرى كرج ،خاطرنشان کرد:ساخت بزرگراه شمالي کرج که
ادامه اتوبان همت را به انتهاي شهر کرج متصل کرده و موجب کاهش
ترافيک خواهد شد نيز با کمک بانک شهر به سرعت درحال انجام است.
شهردار کالن شهر کرج با اشاره به تعامل مناسب بانک شهر با مجموعه
مديريت شهري کرج افزود :اين سطح از همکاري ها زمينه مساعدي را
براي توسعه فعاليت هاي مديريت شهري و خدمت رساني هرچه بيشتر به
شهروندان فراهم خواهد کرد.

تقدير از عملکرد بانک تجارت
در طرح ضربتي پرداخت وام ازدواج
بانک مرکزي از عملکرد موفق بانک تجارت در طرح پرداخت ضربتي
وام ازدواج تقدير کرد .به گزارش روابط عمومي بانک تجارت در آيين
تقدير از دست اندرکاران اين طرح که شامگاه دوشنبه هشتم آبان ماه
در سالن اجتماعات بانک مرکزي برگزار شد لوح تقدير از عملکرد بانک
تجارت توسط سيف رئيس کل بانک مرکزي به مقدم مديرعامل اين
بانک اعطا شد .در اين مراسم ابتدا ميرمحمد صادقي مدير اعتبارات
بانک مرکزي با ارائه گزارشي از اجراي طرح ضربتي وام ازدواج گفت :
در قالب اين طرح که از ابتداي مردادماه سالجاري آغاز شد در مدت
زمان دوماه قريب به  ۵۲۰هزار فقره وام يکصد ميليون ريالي ازدواج به
زوج هاي جوان پرداخت شد و تعداد متقاضيان در صف انتظار تسهيالت
ازدواج را به يکصد و سي هزار نفر کاهش داد .

