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سخنگوي ستاد مبارزه با موادمخدربا بيان اينکه 35درصد کارتنخوابها معتاد نيستند،
به افزايش ظرفيت 8تا 9هزارنفري نگهداري معتادان متجاهردرتهران اشاره کرد وگفت:
ساماندهي معتادان متجاهرنه يک نسخه شفابخش بلکه يک مسکن موقت براي تهران است.
پرويزافشاردرگفتگوبا ايسنا ،درپاسخ به پرسشي درباره کارکرد ستاد ساماندهي معتادان متجاهرتا
افشار:
پايان امسال اظهارکرد :ساماندهي معتادان متجاهرمنحصربه زمان خاصي نيست که بتوانيم
براي آن زمان مشخصي تعريف کنيم.وي افزود :ظرفيت نگهداري معتادان در ابتداي سال92
35درصد
حدود 400نفربود که با سازوکارهاي طراحي شده اعم ازجانمايي معتادان درمراکزشهرداري،
کارتنخوابها مراکزماده  ،15بخش خصوصي وان جي اوها ،توسعه مراکزماده 16که اکنون به بهزيستي
واگذارشده وتجهيزپارهاي ازمراکزچون فشافويه که تحت پوشش سازمان زندانها هستند،
معتادنيستند
ظرفيت 8تا 9هزارنفري درتهران ايجاد شده است.وي با بيان اينکه آسيبديدگان اعتياد که

اجتماعي

عضوشوراي شهرتهران:

درفعاليت شوراي محالت خأل
قانوني وجود دارد

»
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معاون پرستاري وزارت بهداشت عنوان کرد:

» خبر

نيازکشوربه ۱۵۰هزارپرستارجديد

سخنگوي ستاد اربعين کشور:

مرزخسروي همچنان بسته است

سخنگوي ستاد اربعين گفت :مرزخسروي همچنان به دليل نبود آمادگي از سوي
طرف عراقي به روي زائران اربعين بسته است.شهريارحيدري درگفتگوبا مهر با بيان
اينکه تمامي مقدمات بازگشايي مرزاربعين از سوي کشورمان به انجام رسيده است،
افزود :اين مرزهمچنان به روي زائران اربعين بسته است.وي درخصوص داليل طرف
عراقي براي ممانعت از بازگشايي مرزخسروي تاکيد کرد :به طورطبيعي هيچ دليلي
براي خودداري ازبازگشايي مرز وجود ندارد وطرف عراقي هم علت آن را اعالم نکرده
است.سخنگوي ستاد اربعين کشور ادامه داد :تا زماني که وضعيت بالتکليف مرز
اربعين مشخص نشود نمي توانيم پذيراي زائران باشيم وزائران مي توانند ازمرزهاي
ديگرازجمله مرزمهران براي ورود به خاک عراق استفاده کنند.

مديرعامل سازمان انتقال خون خبرداد:

ايجاد مراکزجامع اهداي خون
در ۱۵استان کشور

مديرعامل سازمان انتقال خون ازايجاد مرکزاهداي خون جامع در ۱۵مرکزاستاني
کشورکه درآنها عالوه براهداي خون ،امکان اهداي پالسما ،پالکت وپذيرهنويسي
سلولهاي بنيادين خونسازنيزوجود دارد ،خبرداد.دکترعلياکبرپورفتحاهلل درگفتگوبا
ايسنا ،درباره موضوع اهداي پالکت به صورت مستقيم توسط اهداکنندگان خون،
گفت :فرهنگسازي درزمينه اهداي پالسما وپالکت ،کاري درازمدت است که بايد
درکشورانجام شود .البته درحال حاضرهم اين اقدام درمراکزاهداي خون شکل گرفته
است.وي افزود :براين اساس در حال حاضر بنا داريم تا مراکز اهداي خون را به مراکز
جامع اهدا تبديل کنيم؛ به طوريکه تاکنون در ۱۵مرکزاستاني کشورمرکزجامع اهدا
ايجاد کرديم .مديرعامل سازمان انتقال خون تاکيد کرد که اين اقدامات ميتواند نگاه
هموطنانمان را نسبت به اهداي خون وفرآوردههاي خوني تغييردهد.

کشف انبارسس گوجه فرنگي
فاسد درتهران
فرمانده انتظامي ويژه شرق استان تهران ازکشف انبار يک ميلياردي سس
گوجه فرنگي فاسد قاچاق درشهرستان پرديس خبرداد.به گزارش ايسنا ،سردارعبدالرضا
ناظري گفت :در پي کسب خبري مبني بردپوي مواد خوراکي قاچاق دريک سوله
واقع درشهرستان پرديس ،دربازرسي ازمحل ،بيش از 27هزارعدد سس 300گرمي
گوجه فرنگي قاچاق تاريخ مصرف گذشته که فاقد مدارک گمرکي وبهداشتي بود
کشف شد.سردارناظري اظهارداشت :کارشناسان ارزش ريالي کاالهاي مکشوفه را
يک ميليارد ريال برآورد کردند.براساس گزارش سايت پليس ،فرمانده انتظامي
ويژه شرق استان تهران با بيان اينکه متهم با استفاده ازدستگاه تاريخ زن اقدام به
تغييرتاريخ مصرف اين مواد خوراکي مي کرد تصريح کرد :دراين رابطه متهم به
همراه مواد خوراکي مکشوفه پس ازتشکيل پرونده براي سيرمراحل قانوني تحويل
مراجع قضائي شد.
استانداري تهران
شهرداري صفادشت

شدت اعتيادشان به اندازهاي افزايش يافته که به کف خيابانها آمدهاند با دستورمقام قضائي
تحت درمان قرارميگيرند ،عنوان کرد :سازوکاري هم ديده شده تا آنها که درمانشان کامل
نميشود3 ،ماه ديگرهم درمراکزترک اعتياد نگهداري شوند.افشارادامه داد :بايد نگاه جامع
به آسيبهاي اجتماعي داشته باشيم .درحال حاضر 35درصد آنها که کف خيابان هستند
شکل وظاهرشان شبيه معتادان متجاهراست اما درديگردستههاي آسيبهاي اجتماعي
قرارميگيرند .اين 35درصد ممکن است کودک خيابان ،زنان کارخياباني ،اتباع ،کارگران
فصلي ،افراد بيخانمان ومتکديان باشند که با معتادان متجاهردراماکن مشابه بيتوته ميکنند.
وي افزود :هرچقدرهم ساماندهي معتادان را انجام وآنها را جمعآوري کنيم ،بازهم 35درصد
ازافراد درکف خيابانها باقي ميمانند .بايد حاکميت نگاه جامع به اين موضوع داشته باشد
ودستاندرکاران سهم خود را درکاهش اين آسيبها ايفا کند.

آگهي مزايده

معاون پرستاري وزارت بهداشت با اشاره به استاندارد
نبودن ميزان نيروي پرستاري درمراکزدرماني
کشورگفت :براي رسيدن به سطح استاندارد
نيروي پرستاري دربيمارستانها و مراکزدرماني ،به
 ۱۵۰هزارپرستارديگرنيازداريم.مريمحضرتيدرگفتگوبا
ايسنا،باتاکيدبراينکهعدالتدرپرداختبهکادرپرستاري
بيمارستانها موضوعي به حق است ،اظهار کرد :ما
به دنبال ايجاد عدالت درپرداختيها هستيم ،اما

محدوديتها ومشکالت سيستم بايد حل شود تا
بتوانيم آن را اجرا کنيم .درحال حاضربه طورمتوسط
۹ماه درپرداخت کارانه پرستاران تاخيرايجاد شده
است.وي افزود :ما دررابطه با مطالبات پرستاران با
سازمان نظام پرستاري هماهنگ هستيم تا راهحلي
منطقي ونه جنجالي براي حل اين مشکل پيدا کنيم.
بدنه دولت و وزيربهداشت نيزنگرش مثبتي نسبت
به حل مشکالت پرستاري دارند.معاون پرستاري
وزارت بهداشت با اشاره به کمبود نيروي پرستاري
در مراکز درماني و فشار کاري زياد آنها تصريح
کرد :ما بايد استاندارد حضور نيروي پرستاري
متخصص را دربيمارستانها به  ۱.۸به ازاي هر
تخت افزايش دهيم .در حال حاضر اين نسبت
حدود  ۰/۸است .براي رسيدن به استاندارد حضور
نيروي پرستار در مراکز درماني به  ۱۵۰هزارنيروي
پرستار نياز داريم.

رئيس سازمان حج وزيارت:

هنوزنتيجه آزمايش دي ان اي خانواده شهداي منا مشخص نشده است
رئيس سازمان حج وزيارت گفت :هنوزنتيجه آزمايش
دي ان اي خانواده شهداي منا مشخص نشده است.به
گزارش مهر ،حميد محمدي درگفتگوبا مهر ،با اشاره
به آخرين وضعيت آزمايش دي ان اي خانواده هاي
شهداي منا که درعربستان دفن شده اند،
اظهارداشت ۷ :نفرازخانواده اين شهدا به مکه اعزام
شده بودند وآزمايش دي ان اي انجام شد اما تشريفات
اداري طوالني شده است.وي افزود :ازآن زمان سخت
پيگيرموضوع هستيم که مسئوالن عربستاني پاسخ
بدهند .قراربود پس ازموسم حج به ما پاسخ شفاف
دهند اما متاسفانه اکنون در تعطيالت هستند .وي
ادامه داد :موضوع در دست پيگيري است وآنها قول
داده اند هرچه سريعترماحصل آزمايش ها را اعالم
کنند.محمدي درپاسخ به سوالي درباره حج عمره
نيز گفت :درحال حاضراولويت ما آسيب شناسي
حج ۹۶وبرنامه ريزي براي حج ۹۷است.وي افزود :با

توجه به اينکه ما همچنان درقطع رابطه با عربستان
هستيم ،عمره نيازبه بسترسازي ،شرايط خاص و
تصميمات درست دارد که بايد شرايط ما حتما لحاظ
شود.محمدي درپاسخ به ميزان ثبت نام ها براي
اعزام به عتبات عاليات نيزگفت :براساس آخرين
آمارروي سامانه تاکنون ۹۵۰هزارنفرثبت نام کرده
اند واين ثبت نام ها در روزهاي نزديک به اربعين
بيشتر هم مي شود.

بدهکاران بانک سرمايه قصد تسويه بدهي خود را ندارند

مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان با بيان اينکه بدهکاران بانک سرمايه
قصد تسويه بدهي خود را ندارند ،گفت :يکي ازبدهکاران متواري شد.به
گزارش مهر ،مهدي نيکدل در نمايشگاه بانک ،بورس وبيمه ،با بيان
اينکه يکي ازمهمترين اهداف صندوق ذخيره فرهنگيان ،رها شدن
ازعدم شفافيت ونبود ناظربوده است که دراين ميان ،يکي ازراهکارها
اين است که داراييهاي اين صندوق به منظورارتقاي شفافيت ،دربورس
وبه صورت سهام شناورعرضه شود؛ چراکه عرضه دربورس مزاياي زيادي
دارد؛ به اين معنا که عالوه بر شفافيت ،ارزش دارايي را به روزميکند؛
حتي اگرارزش پنهان آن ،مثبت هم نباشد.مديرعامل صندوق ذخيره
فرهنگيان افزود :زماني که فرهنگيان قصد بازنشستگي دارند ،صندوق
بايد با ارزش روز ،دارايي آنها را محاسبه کند؛ بنابراين بايد داراييهاي
خود را به روز کرده و بر همين اساس ،بهترين روش براي محاسبه
ارزش روز دارايي ها ،عرضه در بورس است؛ ضمن اينکه اصالح بافت
مالي نيز در پس آن ،صورت مي گيرد؛ اين درحالي است که حتي
در بورس رفتن ،زمينهاي را فراهم ميکند که ارزش روز دارايي به
سمتي برود که بيش از تصور عرضهکنندگان باشد.
بدهکاران بانک سرمايه قصد تسويه بدهي خود را ندارند
وي در پاسخ به اين سوال که آيا شما زير بار ادغام بانک سرمايه با
ساير بانکها ميرويد ،گفت :ما در شرکتهاي خود ،قصد بنگاهداري
نداريم و بنابراين ،مشکلي هم در واگذاريها نداريم .اين در حالي
است که وضعيت کنوني بانک سرمايه نيز نظير همه بانکهاي کشور

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاوني مصرف كاركنان تعاون روستايي
اروميه به شماره ثبت 3878

نوبت اول

شهرداري صفادشت در نظر دارد به استناد بند  4مصوبه نشست شماره 7
شوراي محترم اسالمي شهر نسبت به فروش واحدهاي تجاري مسكن مهر
اقدام نمايد .لذا متقاضيان جهت اطالعات بيشتر و دريافت برگ ه مزايده به
واحد قراردادها مراجعه نمايند.
پايان تحويل مدارك 1396/9/1
تاريخ انتشار نوبت اول96/8/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/8/17 :
خ ش96/8/10 :
محمدعلي كريمي  -شهردار صفادشت

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني مصرف كاركنان تعاون روستايي اروميه راس
ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  96/08/27در محل سازمان تعاون روستايي
استان آ.غ مدرس تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاي محترم
دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و
ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند و يا با توجه به مفاد
ماده 19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي
در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به
عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد.
در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي
باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا
اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا
يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت
تنظيم شده و توسط بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت
وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال  94و 95
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال  94و 95
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي  94و 95
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي صرف هزينههاي
سال مالي 96
 -6انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت
اتمام مدت ماموريت
 -7انتخاب پنج نفر هيات مديره اصلي و سه نفر عضو عليالبدل هيات
مديره به علت اتمام مدت ماموريت
 -8طرح و تصويب آييننامههاي اداري و استخدامي ،مالي و معامالت و
حدود اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل
 -9طرح و تصويب دستورالعمل تنخواه گردان
 -10اتخاذ تصميم درخصوص تعيين روزنامه براي درج آگهيهاي بعدي
شركت
تاريخ انتشار 96/8/10 :هيات مديره شركت تعاوني مصرف كاركنان
تعاون روستايي اروميه
2985
خ ش96/8/10 :

آگهي مزايده

بنياد تعاون زندانيان استان زنجان در نظر دارد نسبت به فروش  3تخته
فرش دستبافت نساجي  6متري با نقشه ريز ماهي و  3تخته فرش دستبافت
باختر  6متري با نقشه ريزماهي به صورت يكجا اقدام نمايد .متقاضيان
خريد ميتوانند از تاريخ چاپ آگهي تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ
 96/08/20با مراجعه به آدرس ذيل نسبت به بازديد ،دريافت مدارك مربوطه
و تكميل آن اقدام نمايند .در ضمن متقاضيان محترم ميتوانند جهت كسب
اطالعات بيشتر با شماره تلفن ذيل تماس حاصل فرمايند.
آقاي وحيد حسني 09190604569 :و 33529353
تاريخ انتشار96/8/10 :
مهديخاني
خ ش96/8/10 :
سرپرست بنياد تعاون زندانيان استان زنجان

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
شركت آرام كار طوس (سهامي خاص)
به شماره ثبت 32182
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در جلسه مجمع
عمومي فوقالعاده مورخه  96/8/23واقع در محل قانوني شركت واقع در
مشهد ،خيابان آبكوه ،خيابان تربيت ،ساختمان تجاري سعدآباد ،واحد 201
در ساعت  17برگزار ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1افزايش سرمايه
تاريخ انتشار96/8/10 :
خ ش96/8/10 :
هيات مديره

آگهي مزايده عمومي (يكنوبته)
سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري شهريار در نظر دارد مورد مشروح در جدول ذيل را جهت فعاليت عامالمنفعه خدماتي از طريق مزايده عمومي و
انعقاد قرارداد به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صالحيت واگذار نمايد.
رديف

شرح

مساحت تقريبي (مترمربع)

قيمت پايه اجاره ماهيانه (ريال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ريال)

1

اجاره غرفه آالچيقي واقع در محوطه داخلي پارك پرديسان

15

13/000/000

15/600/000

شرايط:
 .1متقاضي ميبايست بابت خريد هر يك از اسناد مزايده مبلغ  1/000/000ريال معادل يكصد هزار تومان به شماره حساب  100794469410بانك شهر
شعبه شهريار واريز نمايد .پرداخت با كارت بانكي در محل سازمان نيز ميسر ميباشد.
 .2كميسيون در رد يا قبول تمام و يا هر يك از پيشنهادات واصله مختار بوده و هزينه كارشناسي و چاپ آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.
 .3سپرده شركت در مزايده بايد به حساب جاري سپرده  100794469683نزد بانك شهر واريز و يا ضمانتنامه بانكي داراي اعتبار ارائه گردد.
از متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مربوطه از تاريخ چاپ و انتشار آگهي به مدت  10روز كاري به نشاني شهريار  -بلوار
رزمندگان اسالم  -سازمان پاركها و فضاي سبز  -واحد امور مالي مراجعه و يا با شماره تلفن  02165272111تماس حاصل نمايند.
تاريخ انتشار96/8/10 :
افتخاري  -مديرعامل سازمان
خ ش96/8/10 :

عضوشوراي شهرتهران ،گفت :فعاليت شوراي محالت برخاسته ازروح حاکم
برقانون بوده اما فقط خأل موجود خأل قانوني است که ازتکاليف مجلس بوده
وبايد آن را رفع کند.به گزارش فارس ،افشين حبيب زاده گفت :ضرورت تشکيل
شوراي محله ازدومنظرقابل توجه وت ٌامل است .اول ازمنظرقانوني وجايگاه آن
درقانون اساسي ،چه به لحاظ ذکرنام ونقش آن دراصل هفتم وچه به لحاظ
ذکرکارکرداصلي شوراهادراصل يکصدم قانون اساسي ،ودوم ازمنظرجايگاه
مردم درحکمروايي شهري.وي افزود :اين انجمن هابرخاسته ازوظيفه قانوني
شوراهاي شهردرجلب مشارکت مردم درامورمحله وشهرازطريق تشکيل انجمن ها
ونهادهاي مردمي است .لذا اگرچه درآن مقطع بسيارهوشمندانه وامري
مؤثربود ،وتاکنون نيزتوانسته است موجب افزايش مشارکت شهروندان گردد
،اما به نظرمي رسدزمان آن فرارسيده تا اين نهاددرجايگاه اصلي خوديعني
آنچه موردنظرقانون گذاردرقانون اساسي بوده قرارگيرد.حبيب زاده ادامه داد:
دراصل هفتم قانون اساسي شوراي محل هم عرض شوراي شهروساير شوراها،از
ارکان تصميم گيري واداره امورکشوراست .درواقع بدون وجود هريک ازشوراهاي
مذکورتصميم گيري واداره امورکشوربا خلل مواجه خواهدشد.

ابتکارخبرداد:

مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان:

است و هيچ گونه تفاوتي با آنها ندارد؛ بنابراين نبايد آن را در بوق و
کرنا کرد؛ البته ادغام يک بحث فرعي است و به هيچ عنوان نميتوان
گفت که اين بانک ورشکسته است.نيکدل با بيان اينکه ،بانک سرمايه
ورشکسته نيست ،گفت :صندوق ذخيره فرهنگيان قصد فروش سهام
خود در اين بانک را دارد ،چراکه اصوال ورود صندوق به اين بانک
صحيح نبود.
دادسراي پولي ۴۰نفر را احضار کرد ،فقط ۱۰نفر آمدند
وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت :بانک سرمايه بدهکاران
عمدهاي دارد که به همه بانکهاي دولتي و خصوصي کشور بدهکارند
و از ابتدا هم قصد اين را نداشتهاند که بدهي خود را بپردازند؛ بنابراين
آنها زندان هم ميروند ،ولي پولها را بازپرداخت نميکنند؛ همانطور
که يکي از بدهکاران ،هشت ماه است که در زندان به سر ميبرد ،ولي
تا به حال ،هشت ريال هم از بدهي خود را نپرداخته است.مديرعامل
صندوق ذخيره فرهنگيان با بيان اينکه دريافت تسهيالت از بانک،
قواعد و قوانين خاص خود را دارد ،گفت :يک بدهکار  ۵۰۰ميليارد
تومان پول را بدون وثايق کافي ازبانک خارج کرد ه است؛ بر اين اساس
دادسراي پولي  ۳۰تا  ۴۰نفر را در اين پرونده احضار کرد ،اما تنها
 ۴نفر آمدند و  ۶نفر ديگر هم با وکالي خود حضور يافتند ،اما مابقي
حتي به احضاريه دادسراي پولي نيز بي توجه بودند.
اختيار تنبيه و تعويض مديرخود را نداريم
وي اظهار داشت 6 :ماه است که از بدهکاران شکايت کرده ايم ،اما

خبر »

هنوز به نتيجه نرسيدهايم.اين در حالي است که کل دارايي ما در
بانک سرمايه ۴/۷ ،درصد پرتفوي صندوق ذخيره فرهنگيان است اما
 ۹۵درصد وقت خود را صرف اين بانک و حاشيههاي آن ميکنيم؛
اين در حالي است که حتي انتخاب مديرعامل اين بانک هم با نظر
ما نيست و  ۶ماه پروسه تائيد يک مديرعامل معرفي شده ،به طول
ميانجامد ،بنابراين ظرف همين  6ماه ،هيئت مديره يا مديرعاملي
که قصد تغيير آن را داريم ،بدون هيچ نظارتي هر کاري دلشان
ميخواهد انجام ميدهند .پس ما اختيار تنبيه وتعويض مدير خود
را هم نداريم.
نيکدل گفت 10 :ماه است که هيئت مديره بانک سرمايه کامل
نشده اند و به جاي  ۵نفر ،سه نفر در هيئت مديره هستند ،بنابراين
صورتجلسات آنها هم ثبت نميشود و بنابراين ما بانک را به عنوان
يک سرمايه گذاري مفيد تلقي نمي کنيم.
بدهکار بزرگ بانک سرمايه از کشور خارج شد
وي درپاسخ به اينکه آيا فروش سهام بانک سرمايه موفق خواهد
بود گفت :سرقفلي بانکها همچنان ارزش دارد و مجوزشان ميارزد،
چراکه بانک مرکزي ديگر براي ايجاد بانک مجوز نمي دهد؛ پس
يک بانک ولو اينکه بدهکار باشد ،باز هم جذاب است.نيکدل
با بيان اينکه  ۴ماه قبل از بدهکار بانک سرمايه شکايت کرده
بوديم ،گفت :اکنون اين فرد از کشور خارج شده است و حتي
ممنوع الخروج هم نبوده است.

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)
آگهي مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايي 9300531
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همكف به مساحت
 290/91مترمربع كه مقدار  19/51مترمربع آن بالكن است قطعه دوم
تفكيكي پالك  38/335مفروز از  38/14واقع در بخش  11تهران به
انضمام پاركينگ قطعه دوم به مساحت  10/80مترمربع واقع در شرق
زيرزمين و يك باب انباري به مساحت  10/82مترمربع واقع در شمال
زيرزمين ذيل ثبت  364136صفحه  190دفتر  1454به نام محمود
يزدياني ثبت و صادر گرديد .آپارتمان محدود به حدود :شماال اول
پنجره و ديوار به خيابان  12متري احداثي دوم در سه قسمت درب
و ديوار به راهپله مشاعي سوم پنجره و ديوار به فضاي رامپ مشاعي
شراق ديوار به قطعه  29تفكيكي سابق جنوبا لبه بالكن به فضاي حياط
مشاعي غربا ديوار به قطعه  31تفكيكي سابق كف و سقف اشتراكي
حدود پاركينگ :شماال شرقا جنوبا غربا به محوطه مشاعي .حدود
انباري :شماال ديوار به سطح پر خيابان  12متري شرقا ديوار به راهپله
مشاعي جنوبا درب و ديوار به محوطه مشاعي غربا ديوار به تاسيسات
سپس تمامي ششدانگ به موجب سند رهني  101819مورخ 82/6/4
دفتر  246تهران در رهن بانك تجارت قرار گرفته كه به علت عدم
ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالسه  9300531مكانيزه
شده است و برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري (تجديدنظر)
مورخ  95/4/5توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از :ملك
فوق واقع است در تهران خيابان پاسداران خيابان بوستان چهارم
پالك  18جديد واحد طبقه همكف و مطابق گواهي پايان كار شماره
 42047796مورخ  81/6/4شهرداري تهران مجتمع مسكوني در
عرصهاي به مساحت  497مترمربع در سه طبقه و كال در سه واحد با
اسكلت فلزي بنا شده است واحد مورد نظر مشتمل بر  4اتاق داراي
سالن آشپزخانه با كابينت چوبي دستشويي ايراني و فرنگي مجزي
پوشش كف سراميك پوشش ديوارها نقاشي رنگ روغني سيستم
سرمايشي كولر آبي و سيستم گرمايشي شوفاژ با قدمت تقريبي 30
سال ميباشد نماي ساختمان نيز سنگ گرانيت بوده و ملك داراي
امتيازات آب و برق و گاز است و به مبلغ  23/000/000/000ريال (بيست
و سه ميليارد) ريال ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و
حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز دوشنبه مورخه  96/8/29از
ساعت  9الي  12ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع
در تهران  -چهارراه جهان كودك  -ساختمان معاونت اجراي اسناد
رسمي  -سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش ميرسد
و مزايده از مبلغ  23/000/000/000ريال (بيست و سه ميليارد ريال)
شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد
شد .شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال
نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد
روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل
خواهد شد طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده
با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در وقت
مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهيهاي مربوط به آب،
برق ،گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي،
عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم
نشده است به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول
به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي و شهرداري و ...خواهد بود و مورد
وثيقه طبقه اعالم بستانكار بيمه ميباشد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي
مالف16849 :
تاريخ انتشار 96/8/10 :د ت96/8/10 :

پيگيري جذب ۱/۵ميليارد دالراز
صندوق ذخيره ارزي براي اشتغال زنان

س جمهوري ازپيگيري براي جذب ۱/۵ميليارد
معاون امورزنان وخانواده رئي 
ازصندوق ذخيره ارزي براي اشتغال زنان خبرداد.به گزارش ايسنا ،معصومه
ابتکارگفت :با جذب اين اعتبار زنان ميتوانند مشاغلي همچون مشاغل سبز
يا مشاغل مرتبط با توليدات صنايع دستي را در سطح روستاها انجام دهند.
وي افزود :يکي ازاقدامات مهمي که دراين دولت انجام شده توجه ويژه به
کارآفريني واشتغال بوده است که به عنوان يک زنجيره دنبال مي شود و
از آموزش تا بنگاهداري وبازاريابي دنبال مي شود و فقط در قالب اعطاي
تسهيالت نيست.وي ادامه داد :در راستاي اجراي اين طرح همه دانشگاهيان،
اصناف ،اتاق بازرگاني و ...درکناريکديگرقرارمي گيرند وبايد ازاين فرصت
استفاده شود و همه به ميدان بيايند.ابتکاردرادامه ازاجراي طرح توان افزايي
تشکل ها به عنوان يک طرح ملي خبر داد و اظهار کرد :اين طرح تمامي طيف
و تشکل هاي اجتماعي را دربرخواهد گرفت.وي بيان کرد :درحال حاضرطرح
تاب آوري اجتماعي نيزدراستانها درحال اجراست و تالش خواهيم کرد اين
طرح به طورگسترده انجام شود ودرراستاي اجراي اين طرح تسهيل گران به
طور وسيع تربيت مي شوند.

رئيس سازمان اداري واستخدامي کشورمطرح کرد:

صدورمجوزاستخدام ۱۱هزار و
پانصد نفربراي وزارت بهداشت

رئيس سازمان اداري واستخدامي کشورازمجوزاستخدام براي ۱۱هزاروپانصد
نفردروزارت بهداشت ودرمان با برگزاري آزمون خبرداد.به گزارش
فارس ،جمشيد انصاري گفت :اينکه نيروي موجود هردستگاهي براي
انجام وظايف ومأموريتهاي آن دستگاه کافي است يا خير ،جاي
بحث وگفتگودارد ،زيرا زماني که گفته ميشود نيروي انساني دولت
مازاد است ،اين نيروي اضافي درادارهها و دستگاههاي اجرايي وجود
دارد.وي تاکيد کرد :اگربنا باشد هردستگاه اجرايي بگويد کمبود
نيروي انساني دارد ،بايد به طورکلي درهمه دستگاهها اين کمبود
وجود داشتهباشد ،دربدنه دولت کمبود نيروي انساني وجود ندارد؛
اما درخصوص وزارت بهداشت براي تختهاي بيمارستاني جديد
دراورژانس وبخشهاي درماني ويژه نظير سيسييو و آيسييو که
نزديک به 26هزارتخت ميشود؛  11هزاروپانصد مجوز استخدام براي
اين وزارت خانه ابالغ شده است.
--------

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
بهطورفوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني
مسكن مهر ( 23درحال تصفيه) استان قم

از كليه اعضاي محترم به منظور شركت در مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر  23قم با دستور جلسه ذيل
كه در روز سهشنبه مورخ  1396/08/23ساعت  9:30در محل :پرديسان
 ميدان شهرداري خيابان استقالل انتهاي كوچه  2مسجد امام محمدباقر(ع) تشكيل ميگردد دعوت به عمل ميآيد.
 -1استماع گزارش هيات تصفيه و ناظر تصفيه
 -2انتخابات هيات تصفيه و ناظر تصفيه
 -3طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1395
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1396
 -5طرح و تصويب انجام حسابرسي از ابتداي سال  1394تا سال 1396
در صورت تامين هزينه
 -6طرح و تصويب كارشناسي پروژه توسط كارشناس رسمي دادگستري
در صورت تامين هزينه
 -7طرح و تصويب بهكارگيري وكيل جهت پيگيري پروندههاي قضائي شركت
 -8تصميمگيري درخصوص ادامه روند تكميل پروژه و مسائل مرتبط با
تعاوني
 -9طرح و تصويب پاداش هيات تصفيه
 -10تغيير روزنامه رسمي جهت درج آگهي شركت
 هر يك از اعضا در صورت تمايل به معرفي وكيل به منظور حضور درمجمع فوق ،ميتوانند تا يك هفته به برگزاري مجمع به همراه وكيل خود
(وكيل و موكل متفقا) جهت دريافت برگه وكالت حضور ،به دفتر تعاوني
مراجعه نمايند.
 حضور در مجمع با ارائه كارت شناسايي معتبر امكانپذير ميباشد و ازحضور افراد غيرعضو ممانعت به عمل ميآيد.
تاريخ انتشار96/8/10 :
هيات تصفيه شركت تعاوني
خ ش96/8/10 :
مسكن مهر  23استان قم

آگهي دعوت از بستانكاران شركت پرس اسپر
(مسئوليتمحدود)
در حال تصفيه ثبت شده به شماره  18842و
شناسه ملي  10100638841نوبت سوم

شركت مذكور طبق آگهي شماره  139530400901144610مورخ 1395/12/18
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري منحل گرديده لذا در اجراي مقررات
ماده  215قانون تجارت بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه
طلب يا ادعايي نسبت به شركت پرس اسپر (مسئوليت محدود) در حال
تصفيه دارند دعوت ميشود ظرف مدت يك سال از تاريخ اولين انتشار
اين آگهي با در دست داشتن مدارك و مستندات طلب يا ادعاي خود به
نشاني محل تصفيه :تهران  -خيابان اكباتان  -كوچه  8متري بانك صادرات
شماره  28كد پستي  1143657343ميباشند مراجعه نمايند .بديهي است
پس از انقضاي مدت مذكور هيچگونه ادعايي پذيرفته نخواهد شد .اين
آگهي مستند به ماده  215قانون تجارت قسمتي از قانون تجارت  3نوبت
در روزنامه رسمي و  3نوبت در روزنامه كثيراالنتشار رسالت هر يك به
فاصله يك ماه منتشر ميگردد و پس از انقضاي مهلت مذكور هيچگونه
ادعايي پذيرفته نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/6/9 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/7/10 :
تاريخ انتشار نوبت سوم96/8/10 :
مدير تصفيه  -محمدعلي فوالدي
خ ش96/6/9 :

