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خروجي جلسات
اقتصاد مقاومتي
ارتباط با کشورهاي
خارجي است

نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت :اقتصاد مقاومتي همه جا در دولت مطرح است
ولي در جمعبندي جلسات آن در دولت گفته ميشود سياستزدايي از اقتصاد و ارتباط و
تعامل با کشورهاي خارجي راه حل بهبود اقتصاد است.به گزارش فارس ازاصفهان،حميدرضا
فوالدگر در نشست خبري در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت :تشکيل دولت جديد
مهمترين موضوع چند ماه اخير مجلس بود که به غير از دو وزارتخانه  ،تمامي وزرا
رأي بااليي را کسب کردند ،اين رأي اتمام حجتي بود براي دولت که کار خودش را
بتواند بدون دغدغه همراهي مجلس انجام دهد.وي با اشاره به مخالفت با برنامه رئيس
جمهور افزود :داليل مخالفت با برنامه رئيس جمهور اين بود که دولت در زمان انتخابات
و بعد از اعالم نتايج وعده تغيير در اقتصاد را دادند و اشتغال ،نظام بانکي ،صندوقهاي
بازنشستگي ،تطابق بودجه و موضوعات محيط زيستي را به عنوان چالشهاي اصلي

اقتصادي

» خبر

سلطاني نژاد مطرح کرد؛

لزوم ساماندهي معامالت پسته
با استفاده از ظرفيت هاي بورس کاال
مدير عامل بورس کاالي ايران به تشريح ظرفيت هاي بورس کاالي ايران
جهت ارائه تسهيالت به کشاورزان و ايجاد بازاري مستمر و بلندمدت
پرداخت و از امکان مديريت ريسک دو طرف معامله سخن گفت.وي ضمن
اشاره به لزوم فرهنگ سازي در ميان کشاورزان بر امکان در دست گرفتن
قيمت گذاري محصوالت در بازارهاي خارجي و ايجاد بازاري بلندمدت
به کمک ابزارهاي نوين مالي تاکيد کرد .مديرعامل بورس کاالي ايران با
امام جمعه رفسنجان ديدار و درباره ساماندهي بازار پسته از طريق عرضه
در بورس کاال و کمک به حل مشکالت کشاورزان و باغداران اين حوزه
گفتگو کرد.به گزارش پايگاه خبري بورس کاالي ايران ،در اين ديدار که با
حضور حجتاالسالم عباس رمضانيپور امام جمعه رفسنجان ،احمد انارکي
محمدي نماينده رفسنجان در مجلس و حامد سلطاني نژاد مدير عامل
بورس کاالي ايران انجام شد ،پيرامون راه اندازي معامالت پسته در بورس
کاالي ايران بحث و تبادل نظر صورت گرفت و راهکارها و ظرفيت هاي
موجود در اين بازار بررسي شد.طي اين ديدار ،رمضاني پور ضمن اشاره به
مشکالت سال هاي قبل کشاورزان در خصوص فروش محصول پسته ،استفاده
از ظرفيت هاي بورس کاال را مورد تاکيد قرار داد و گفت :پتانسيل هاي
موجود در اين بازار مي تواند براي ساماندهي معامالت پسته مورد استفاده
قرار گرفته و مانع از اجحاف حقوق کشاورزان شود.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت گهر فسفات (سهامي خاص) به شماره
ثبت  1535و شناسه ملي 10861165257
راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1396/07/12در محل قانوني شركت تشكيل
ميگردد .لذا از كليه اعضا دعوت ميشود با در دست داشتن كارت و يا دفترچه عضويت
راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانيد و يا وكيل/نماينده خود را كتبا
معرفي نماييد.
*دستورجلسه:
 انتخاب مديران انتخاب بازرس انتخاب و تعيين سمت هيات مديره تعيين وضعيت حق امضا* داوطلبان تصدي سمتهاي هيات مديره و بازرسي به موجب ماده ( )2دستورالعمل
نحوه نظارت بر انتخابات تعاونيها موظفند حداكثر ظرف يك هفته از انتشار آگهي دعوت
فرم داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
تاريخ انتشار96/6/22 :
هيات مديره
خ ش96/6/22 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت
گهرفسفات (سهامي خاص) به شماره ثبت
 1535و شناسه ملي 10861165257

راس ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ  1396/07/12در محل قانوني شركت تشكيل
ميگردد .لذا از كليه اعضا دعوت ميشود با در دست داشتن كارت و يا دفترچه عضويت
راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانيد و يا وكيل/نماينده خود را كتبا
معرفي نماييد.
*دستورجلسه:
 نقل و انتقال سهامتاريخ انتشار96/6/22 :
هيات مديره
خ ش96/6/22 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاوني مسكن بازنشستگان و
مستمريبگيران تامين اجتماعي مهاباد به شماره ثبت:
 2335شناسه ملي14005835276 :
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول شركت
تعاوني مسكن بازنشستگان و مستمريبگيران تامين اجتماعي مهاباد راس ساعت  10صبح
روز دوشنبه مورخ  1396/07/24در محل سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي
مهاباد واقع در خيابان امام خميني(ره) جنب صدا و سيما مركز مهاباد 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 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 غير اعضا واگذار نمايد و در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي
خود حداكثر حق سه راي با وكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي با وكالت 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 1395
 )3طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1395
 )4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي مالي سال 1396
 )5انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت
آنان
 )6انتخاب يك نفر عضو عليالبدل هيات مديره براي مابقي ماموريت به علت استعفاي
آن
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرسي و هيات مديره بايستي حداكثر تا ظرف
مدت يك هفته بعد از انتشار آگهي مذكور مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شركت
واقع در خيابان سيدنظام ساختمان جعفري طبقه اول تحويل شركت نموده و رسيد دريافت
دارند .مدارك شامل :كپي شناسنامه  -كپي كارت ملي پشت و رو  -كپي كارت پايان خدمت
پشت و رو  -كپي آخرين مدرك تحصيلي  -گواهي عضويت براي متقاضيان تصدي سمت
هيات مديره  -تكميل فرم كانديداتوري سمت هيات مديره و يا بازرسي
تاريخ انتشار96/6/22 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش96/6/22 :
مسكن بازنشستگان و مستمريبگيران
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تامين اجتماعي مهاباد
رئيس هيات مديره :قاسم نبوي
نايبرئيس هيات مديره :سعادت آغچه مسجدي
منشي هيات مديره :محسن شيخي

»

حميدرضا جانباز:

دولت دوازدهم بايد از اقتصاد نفتي فاصله بگيرد

ايران خطوط برق و نيروگاههاي
سوريه را بازسازي ميکند
سرپرست وزارت نيرو با اشاره به انعقاد چندين تفاهم نامه مشترک
ميان طرف ايراني و وزير برق سوريه ،گفت :عمده اين قراردادها مربوط
به بازسازي تجهيزات برق ،نيروگاهها و خطوط انتقال است تا بتوانيم
خدمات بهتري را در اختيار مشترکان سوري قرار بدهيم.ب ه گزارش
فارس ،ستار محمودي درحاشيه نشست مشترک خود با وزير برق
سوريه با تاکيد بر اينکه ظرفيت ايران و ساخت تجهيزات در آن در
خاورميانه بينظير است،گفت:بدين منظور شرکتهاي ما با ظرفيت
باالي کاري و حرکت در مسير دانش روز در تالش براي بازسازي و
توسعه ظرفيت زيرساختهاي اصلي سوريه همچون آب ،برق و تاسيسات
بهداشتي آب و فاضالب خواهند بود.سرپرست وزارت نيرو افزود :اين
وزارتخانه با مجموعه راهکارها و شرايطي که در اختيار دارد ميتواند
اين شرکتها را به طور منظم در جهت توسعه سوريه هدايت و آنها
را در اين مسير قرار دهد.

ايران با شکست آمريکا به رتبه نخست
توليدپستهجهانبرگشت
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احمد توکلي :

سرپرست وزارت نيرو:

مطرح کردند.نماينده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد :تحول خاصي در تيم اقتصادي
دولت رخ نداد و تنها وزير کنار رفت ،اين در حالي است که يکي از دستاوردهاي دولت
در زمينه اقتصاد بود که نتيجه عملکرد همان وزير بود ،در مجموع تفاوت چنداني رخ
نداد و بيشتر مسئوالن اقتصادي در سمت خود ابقا شدند.وي با انتقاد از برنامه دولت
که توسط رئيس جمهور در مجلس ارائه شد ،عنوان کرد:رشد نقدينگي  2/5برابر و رشد
اقتصادي  8درصد محقق نشد ،از  11درصد رشد سال  95حدود  9درصد مربوط به
نفت است ،اين در حالي است که ما حداکثر نفتي که ميتوانستيم بفروشيم را فروختيم
و اين يعني در سال  96رشد اقتصادي درصورت عدم افزايش حوزههاي ديگر به يکباره
به  2درصد ميرسد.فوالدگر در رابطه با طرح تحول سالمت گفت :بدهي بيمارستانها
به بيمهها به واسطه اجراي طرح تحول سالمت  5برابر شده است.

خبر »

رئيس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت با تشريح
ويژگيهاي دولت رانتي گفت :دولت دوازدهم بايد از
اقتصاد نفتي فاصله بگيرد.احمد توکلي در گفتگو با مهر
درخصوص فرمايشات اخير رهبري درباره دولت رانتي
و لزوم توجه دولت به خروج از فضاي رانتي گفت50:
سال است که اين مسئله مطرح است.وقتي اقتصاد
نفتي شد،رانت هم نفتي مي شود و دولت از موقعيت
مالياتگيرنده و خدمتدهنده تبديل به توزيعکننده منابع

تامين و مصرف آب در  ۲۸۹شهر سربهسر است

ملي ميشود؛درحالي که درشرايط طبيعي،دولت بايد از
توليدکننده ماليات بگيرد تا خدمات عمومي تقديم مردم
کند.وي ادامه داد:درحالتي که دولت از توليدکننده ماليات
مي گيرد ،صرف ه دولت اين است که توليد رشد کند چرا
که از مردم پول ميگيرد و بايد به آنها پاسخگو باشد که
با اين پول چه کاري انجام ميدهد.ولي وقتي دخالت در
اقتصاد زياد باشد،دولت به توزيعکننده منابع ملي تبديل
ميشود.دراين حالت چون درآمد دولت عمدتاً به نفت
متکي است،خودش را طلبکار حس ميکند که در اين
راستا براي رشد و سرانه عمراني به مردم پول ميدهد؛
در نتيجه درموضع پاسخگو قرار نميگيرد زيرا هر کسي
که به دولت نزديکتر يا استقاللش به ظاهر قويتر باشد
ميتواند از دولت منابع بيشتري بگيرد که در اين صورت
رانت ايجاد ميشود.بنابراين دولت نفتي،دولت رانتي است
واگر کسي اطالعات و نزديکي به صاحبان قدرت داشته
باشد،بيشتر از منابع نفتي بهرهمند ميشود.

مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور گفت:
تامين و مصرف آب در ۲۸۹شهر سربهسر است.حميدرضا
جانباز در گفتگو با فارس با اشاره به اينکه براي به حداقل
رساندن اثرات خشکسالي درحوزه تأمين و توزيع آب
ستادهاي مديريت بحران در سطوح مختلف به طور
جدي و هدفمند تشکيل شده است،گفت:اين ستادها
به صورت مستمر به برنامهريزي و اجراي پروژهاي
اضطراري تأمين آب درمحورهاي مديريت تقاضا و
مصرف آب،افزايش ظرفيت تأمين و انتقال آب،بهبود
کيفيت آب شرب و فرهنگسازي در مصرف بهينه
آب ميپردازد.وي افزود:دراين ستادها که به صورت
بسيار منظم و منسجم تشکيل ميشود،برنامهريزيها
براي مقابله با تنش آبي به نحوي صورت ميپذيرد
که نياز آبي و پروژههاي اضطراري تأمين و توزيع آب
براي حداقل دو سال مشخص و اجرا شده و ضمن
اجراي اين پروژههاي اضطراري،با اجراي پروژه هاي

قرارداد ايران خودرو با بنز امضا شد

ميانمدت و درازمدت،تنش آب شرب به حداقل رسيده
و امکان ارائه خدمات آبرساني پايدار فراهم ميشود.
جانبازافزود:هرساله به دليل رشد جمعيت،افزايش تعداد
انشعابات آب و توسعه شهرها ،نياز به تأمين آب شرب
افزايش مييابد،بنابراين افزايش ساالنه تقاضاي آب شرب
به ميزان دو تا سه درصد مورد انتظار است.به گفته
وي،درساعات اوج مصرف ،اين شهرها با کمبودي بالغ
بر  8/5درصد نسبت به نياز آبي مواجه بودند.

خوانساري:

تغيير يک شبه تعرف ه ها ،نا امني اقتصادي به وجود مي آورد

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت :تغيير يک شبه
تعرفهها هم فساد زاست و هم ناامني اقتصادي به
وجود ميآورد.به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛
مسعود خوانساري در نشست هيئت نمايندگان
اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه تغيير تعرفهها
يکي را از فرش به عرش و ديگري از عرش به
فرش ميرساند ،افزود :خوشبختانه وزير صنعت
معدن و تجارت قول داده است تعرفهها را براي
 ۴سال تثبيت کند مگر در موارد اضطراري که
نياز تغيير باشد.وي با اشاره به نشست ماه گذشته
اتاق بازرگاني تهران با حضور آقايان کرباسيان
و شريعتمداري گفت :تک نرخي و واقعي کردن
ارز ،اصالح نظام بانکي و بازار سرمايه ،مبارزه با
فساد و حذف مجوزهاي زايد بخشي از موارد
 ۲۴گانهاي بود که در اين جلسه مطرح شد
و معتقديم اين موارد بايد اجرايي شود ضمن
اينکه ما هم به عنوان بخش خصوصي آمادگي
داريم در همکاري با دولت اين موارد را در راس
کارهاي خود قرار دهيم.رئيس اتاق بازرگاني تهران
گفت :مرکز آمار رشد اقتصادي بهار امسال را در

مقايسه با بهار گذشته  ۷درصد اعالم کرد که
مهمترين ويژگي آن رشد  ۷و  ۱دهم درصدي
صنعت ساختمان بعد از  ۲۰فصل رشد منفي
يا صفر بود که اگر اين رشد تداوم يابد جاي
اميدواري است.خوانساري با بيان اينکه حذف

آگهي دعوت
آگهي نوبت دوم دعوت از بستانكاران و بدهكاران
شركت ورشكسته استيل گداز سينا به شماره ثبت 6116

بدينوسيله از افراد حقيقي و حقوقي اعم از بستانكاران و بدهكاران و كساني كه به هر عنوان
اموال شركت را در دست دارند ابالغ ميگردد برابر دادنامه شماره 9509978110900947
مورخ  95/10/18صادره از شعبه محترم نهم دادگاه حقوقي همدان و تاييد آن از سوي شعبه
محترم دهم تجديدنظر به شماره دادنامه  960997811900276مورخ  96/3/21ورشكستگي
فوقالذكر با تاريخ توقف  1389/1/27صادر گرديده است بنابراين در اجراي مقررات مواد
 463و  457و  473قانون تجارت و ماده  34قانون امور تصفيه ورشكستگي ،با اعالم مراتب
اولين جلسه بستانكاران در ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1396/6/22در اجراي
احكام مدني دادگستري شهرستان همدان دفتر مديريت اجراي احكام مدني تشكيل
ميگردد كليه بستانكاران و كساني كه چنانچه ادعايي دارند و همچنين اشخاصي كه با
ورشكسته موصوف مسئوليت تضامني داشته و يا ضامن آن هستند ميتوانند در موعد
و محل مذكور حضور به هم رسانند ،ضمنا اخطار ميشود:
 -1كليه بستانكاران و كساني كه هر گونه ادعايي از ورشكسته فوق دارند بايد اصل
يا رونوشت مدرك خود را ظرف  2ماه از تاريخ نشر اين آگهي به مدير تصفيه تسليم
نمايند .مدت ارسال مدارك براي بستانكاراني كه در كشورهاي بيگانه اقامت دارند از
تاريخ انتشار سه ماه ميباشد.
 -2كساني كه به ورشكسته نامبرده بدهي دارند بايد ظرف مدت فوق خود را معرفي و
بدهي خود را در وجه حساب ورشكسته بپردازند طبق ماده  24قانون تصفيه بدهكاران
متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل صدي بيست و پنج دين محكوم خواهند شد.
به عالوه دادگاهها ميتوانند عالوه بر جريمه نقدي بدهكاران مذكور را به زندان تاديبي از
سه تا شش ماه محكوم نمايند.
 -3كساني كه به هر عنوان اموال ورشكسته در دست آنهاست ظرف مدت  2ماه مذكور
بايد همان اموال را تحت اختيار مدير تصفيه بگذارد وگرنه هر گونه حقي كه نسبت به آن
دارند سلب خواهد شد .مگر اينكه عذر موجهي داشته و ارائه نمايند.
تاريخ انتشار96/6/22 :
خ ش96/6/22 :
مدير تصفيه شركت ورشكسته
در حال تصفيه استيلگداز سينا  -عليرضا طاهري

ارز مسافرتي مقدمهاي براي تک نرخي کردن
ارز خواهد بود ،گفت :مسئوالن بانک مرکزي در
گذشته چندين بار قول تک نرخي شدن ارز را
داده بودند که اميدواريم امسال عملي شود.وي
با اشاره به راي اعتماد باالي مجلس به وزيران

پيشنهادي دولت دوازدهم گفت :اميدواريم با اين
راي اعتماد؛ قاطعيت ،تصميم گيريهاي منسجم
و هماهنگي بيشتري را در دولت شاهد باشيم و
صداي واحدي از دولت به ويژه در مسائل اقتصادي
به گوش برسد.رئيس اتاق تهران با اشاره به حضور
دو هفته پيش رئيس موسسه رتبه بندي فريزر
در اين اتاق گفت :اميدواريم با بررسي هايي که
اين موسسه انجام ميدهد بتوانيم رتبه خود را
ارتقا دهيم ،زيرا از  ۱۶۰کشوري که رتبه آنها
در اين موسسه بررسي شده است ما در حوزه
آزادي اقتصادي در رتبه  ۱۵۰قرار داريم که رتبه
بسيار بدي است.وي افزود :وزير سابق اقتصاد
عمان که اکنون عضو موسسه فريزر است در اين
نشست اعالم کرد که درآمد سرانه  ۴هزار دالري
در اين کشور با آزادي اقتصادي به  ۳۶هزار دالر
رسيده است.خوانساري افزود :تاکيد موسسه فريزر
بر اجرايي شدن آزادي اقتصادي ،جلوگيري از
خروج سرمايه ايرانيان ،جذب سرمايه ايرانيان
خارج از کشور و پس از آن جذب سرمايه گذاري
خارجي است.

آگهي فقدان سند مالكيت
خانم فرزانه سبحانيپور طبق وكالتنامههاي شماره  48382مورخ  96/5/10و
 48410مورخ  96/5/16دفتر  624تهران از طرف شهرداري تهران طي وارده
 11301مورخ  96/5/11با تسليم دو برگ استشهاديه محلي كه گواهي امضاي
شهود آن طي شماره  48464845مورخ  96/5/11دفتر اسناد رسمي 1364
تهران ثبت گرديده است مدعي است كه سند مالكيت شش دانگ پالك ثبتي
 4033فرعي از  116اصلي مفروز و مجزي شده از  2543فرعي از اصلي مذكور
واقع در بخش  11تهران كه به عنوان يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به
مساحت  201/65مترمربع قطعه سوم تفكيكي ذيل ثبت  73778صفحه 359
دفتر 416/1به شماره چاپي  903007به نام هما سادات هاشمي فشاركي ثبت و
صادر و تسليم گرديده است سپس معالواسطه/برابر سند قطعي  66345مورخ
 79/5/5دفتر  104تهران شش دانگ به شهرداري انتقال قطعي يافته و برابر
سند  86800مورخ  88/4/24دفتر  422تهران نزد بانك ملت در قيد رهن
ميباشد به علت سهلانگاري مفقود گرديده است لذا مراتب به استناد ماده
 120آييننامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه كسي مدعي
انجام معامله نسبت و يا در اختيار داشتن سند مالكيت نزد خود ميباشد ظرف
مدت  10روز از انتشار اين آگهي به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن
ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهي است در اين صورت پس از تنظيم
صورتمجلس اصل سند مالكيت به ارائهكننده مسترد خواهد شد و صدور المثني
سند مالكيت منوط به ارائه دادنامه از طريق مراجع ذيصالح قضايي خواهد بود و
پس از انقضاي مدت مذكور و عدم هر گونه اعتراض اين منطقه نسبت به صدور
المثني سند مالكيت اقدام خواهد نمود.
مجيد قدرتدوست  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سعادتآباد تهران
تاريخ انتشار96/6/22 :
د ت96/6/22 :
مالف15251 :

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9502278

مديرکل دفتر امور ميوههاي سردسيري و خشک وزارت جهادبابيان اينکه
پيش بيني ميشود امسال ۳۱۰هزارتن پسته در کشور توليد شود،گفت:ايران
با شکست آمريکا بار ديگر به رتبه نخست توليدپسته جهان برميگردد.
شکراهلل حاجي وند در گفتگو با مهر با بيان اينکه ميزان توليد پسته در
سال جاري  ۳۱۰هزار تن پيش بيني شده است ،اظهارداشت :با توجه به
توليد  ۳۰۴هزار تن پسته در سال ۱۳۹۵؛ امسال در مقايسه با سال قبل
ميزان افزايش توليد حدود ۲درصد پيش بيني مي شود.وي درباره اينکه
گفته ميشود ايران امسال توانسته با شکست آمريکا رتبه اول توليد پسته
را پس بگيرد و به مقام نخست جهان در توليد اين محصول دست يابد،
گفت :براساس بررسي هاي انجام شده ميزان توليد پسته در آمريکا ۲۷۰
هزار تن (در سال  )۲۰۱۷تخمين زده ميشود و ايران با پيش بيني توليد
 ۳۱۰هزار تن در رتبه اول توليد جهاني قرار مي گيرد.

ششدانگ يك باب خانه احداثي در يك قطعه زمين به مساحت  36/36مترمربع به پالك  5415فرعي از  4731اصلي مفروز از قطعه  1808تفكيكي بانكي
شماره  1040فرعي از اصلي مزبور واقع در بخش  6تهران با حدود شماال اول به طول  10متر ديوار اشتراكي با قطعه پنجم تفكيكي دوم به طول  1/60متر
پي به پي مجاور سوم به طول يك متر به كوچه احداثي يك متري شرقا اول به طول  76/4متر پي است به شماره  1080فرعي جنوبا به طول  11متر پي است
به شماره  1084فرعي غربا به طول  3/16متر به شماره  1060فرعي از اصلي مذكور ذيل ثبت  23021صفحه  117دفتر  189به شماره چاپي  2/032352به نام
آقاي جليل ساعي صادر و تسليم گرديده معالواسطه و به موجب سند شماره  94/12/16-9734دفتر  1425تهران به آقاي قدرتاله محمدزاده انتقال قطعي
يافته است .ملك مذكور به موجب چك برگشتي عهده بانك كشاورزي عليه آقاي قدرتاله محمدزاده و به علت عدم ايفاي تعهد مشاراليه منجر به صدور
اجرائيه تحت كالسه  9502278شده است و برابر نظريه مورخ  1396/5/7كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي ملك مذكور عبارت است از :آدرس
ملك واقع در تهران نازيآباد بهمنيار خيابان متقيان (حافظ) بنبست كرامتي پالك  5ميباشد .آپارتمان مورد ارزيابي ساختمان مسكوني و كيفيت مصالح
به كار رفته ضعيف بوده و ملك به صورت كلنگي است و مورد بازسازي قرار نگرفته است و در انتهاي كوچه بنبست  1/70متري است .اعيانيهاي احداثي در
يك طبقه همكف به مساحت  18مترمربع و يك طبقه روي آن به همين مساحت و هر دو به صورت مسكوني و هر يك به صورت يك سالن ميباشد .بنا در
همكف به مساحت  5مترمربع جهت سرويس بهداشتي و حمام احداث شده است و روي آن جهت آشپزخانه با سقف ايرانيت ميباشد .سرمايش به صورت
كولر آبي و گرمايش آبگرمكن و از شهري است .كف بنا با موزاييك و موكت پوشيده و ديوار سالن به صورت كج است .پنجرههاي فلزي ساده و ملك فاقد
پاركينگ و انباري است .همچنين برابر صورتجلسه مورخ  1396/4/12مامور اجراي اين اداره :ملك در دو طبقه احداث شده و با سند عادي در اجاره آقاي
رضا نورزاده ميباشد كه  300/000/000ريال وديعه داده و ماهيانه  50/000ريال اجاره پرداخت ميكند و به صورت مسكوني مورد استفاده قرار ميگيرد و مدت
اجاره يك سال از تاريخ تيرماه سال  96لغايت تيرماه سال  97ميباشد .لذا ششدانگ ملك فوقالذكر طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ
 1/020/000/000ريال (يك ميليارد و بيست ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بستانكار و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز سهشنبه
مورخ  96/07/11از ساعت  9الي  12ظهر در محل تهران نبش چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراي ثبت استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده
حضوري به فروش ميرسد و مزايده از مبلغ  1/020/000/000ريال شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شركت در جلسه
مزايده براي عموم آزاد است و فروش با ارائه چك تضميني در وجه بانك ملي ميباشد چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعداز
تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد .طالبين وخريداران ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري به اداره چهارم
اجراي اسناد رسمي به نشاني باال مراجعه و جهت شركت در مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند .ضمنا بدهيهاي مربوط به آب ،برق،گاز اعم
از حق انشعاب و اشتراك و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم
سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي و شهرداري و غيره خواهد بود .ضمنا برابر اعالم بستانكار ملك بيمه ميباشد.
تاريخ انتشار96/6/22 :
د ت96/6/22 :
رئيس اداره چهارم اجراي اسناد رسمي تهران  -شبيبي
مالف15262 :

ايران خودرو و شرکت مرسدس بنز قرارداد ايجاد شرکت مشترک در
حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهاي تجاري را امضا کردند.
به گزارش تسنيم ،اولين تفاهمنامه خودرويي پسابرجام ايران خودرو و
شرکت مرسدس بنز که در دي ماه  94تنظيم شده بود به امضاي نهايي
رسيد.در اين قرارداد که ميان شرکت ايران خودرو ديزل به نمايندگي از
ايران خودرو و شرکت بنز ،در سايت توليد وورث ،مقر اصلي مرسدس بنز
به امضا رسيد ايجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از
فروش خودروهاي تجاري هدفگذاري شده است .اين شرکت به صورت
انحصاري مسئوليت فروش محصوالت تجاري مرسدس بنز را بر عهده
خواهد داشت.همچنين شرکت دوم که قرارداد آن در ماه آينده نهايي مي
شود ،مسئوليت توليد را برعهده دارد و نسل فعلي و آينده کاميون آکتروس
از جمله توليدات اين شرکت خواهد بود .براساس برنامه ،ساخت داخل
شرکت مشترک توليدي در سال نخست به  20درصد خواهد رسيد و اين
ميزان در صورت صرفه اقتصادي مي تواند به  30تا  50درصد افزايش پيدا
کند .البته نيازسنجي و توليد محصوالت جديد و جايگزيني با محصوالت
فعلي نيز در برنامه شرکت مشترک توليدي ايران خودرو و دايملر پيش
بيني شده است.يکه زارع مدير عامل ايران خودرو در اين مراسم با اشاره
به امضاي قرارداد و تفاهم نامه با شرکت بنز در توليد و فروش محصول
سواري ،گفت  :با توجه به همکاري هاي دو شرکت در حوزه خودروهاي
تجاري همکاري طرفين در خصوص تفاهم نامه و قرارداد سال گذشته
نيز به همين منوال پيگيري شود.

مديرعامل سازمان مديريت صنعتي :

تحقق بلوغ اقتصادي بنگاه ها با بلوغ
مسئوليت اجتماعي امکان پذيراست
مدير عامل سازمان مديريت صنعتي ،تحقق بلوغ اقتصادي بنگاه ها را
با بلوغ مسئوليت اجتماعي امکان پذير دانست وافزود :افرادي که داراي
مسئوليت اجتماعي بااليي هستند به تمامي ابعاد زندگي و آثار عملکردها
اهميت مي دهند.وي با بيان اينکه معموال هر کسب و کاري ايجاد شود
جامعه از آثار زيست محيطي آن نگران مي شود ،تاکيد کرد :بنگاه ها بايد
با مسئوليت اجتماعي اين دغدغه را رفع کنند و وظايف خود در رعايت
مسئوليت اجتماعي را بپذيرند.به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت
صنعتي،دکتر محمدعلي محمدي در مراسم رونمايي از پورتال جامع
مسئوليت اجتماعي شهرداري تهران ،با بيان اينکه مسئوليت اجتماعي با
قانون و زور تحقق پيدا نمي کند ،اظهار داشت :مسئوليت اجتماعي با بلوغ
و آگاهي انسان ها و درک صحيح از زندگي شکل مي گيرد.

گام هاي بلند بانک ملي ايران
در مسير مبارزه با پولشويي
مديرعامل بانک ملي ايران گفت:بانک ملي ايران به عنوان بزرگترين بانک جهان
اسالم و در راستاي تاکيد نهادهاي ذيربط ،گامي بلند در جهت عملياتي کردن
مقررات مبارزه با پولشويي را برداشت.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،
دکتر محمد رضا حسين زاده افزود :مجموعه مقررات و ضوابط اجرايي ناظر بر
قانون مبارزه با پولشويي تحت عنوان بخشنامه «سري  37ب» تدوين و پس از
تصويب در کميته عالي تدوين و بازنگري بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بانک
ملي ايران به شعب سراسر کشور ابالغ شد.وي اظهار کرد :شناسايي و احراز هويت
مشتريان ايراني و خارجي ،تعيين سطح فعاليت مشتريان ،نحوه ارسال اسناد و
مدارک مشتريان به نشاني پستي آنها ،رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه
نظام هاي پرداخت و روابط کارگزاري ها ،گزارش واريز وجوه نقد بيش از سقف
مقرر (سي تي آر) و شناسايي معامالت مشکوک و شيوه گزارش دهي (اس تي آر)
از اجزاي اين بخشنامه است.مديرعامل بانک ملي ايران تاکيد کرد :در گام بعدي،
اين بانک تالش دارد در اجراي ضوابط و وضعيت شناسايي مشتريان (كي واي
سي) از سامانه هاي نرم افزاري به روز همراه با آخرين استانداردها براي اولين بار
در شبکه بانکي کشور استفاده کند.

نوسازي بيش از دو هزار و  ۵۰۰تاکسي
فرسوده تبريز با حمايت بانک شهر
رئيس سرپرستي منطقه  2بانک شهر با اشاره به اهميت نوسازي ناوگان حمل
و نقل شهري گفت:دراين حوزه بيش از  ۲هزار و  ۵۰۰تاکسي فرسوده تبريز در
نيمه دوم سال گذشته با پرداخت تسهيالت از سوي بانک شهر نوسازي شده
است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر،صفر صالحلو با اشاره
به حمايتهاي اين بانک از پروژههاي شهري کالنشهرها گفت:مشارکت دراجراي
طرحهاي پلهاي راه آهن،توانيز و گلکار،ميدان افالک نما،تقاطع غيرهم سطح
ماران ،ميدان آذربايجان،پروژه آيسان و قطار شهري درتبريز و طبقه اول پل قدس
دراردبيل از جمله اقدامات بانک شهردراين منطقه بوده است.صالحلو،نوسازي
بيش از  ۲هزار و  ۵۰۰تاکسي فرسوده تبريز درنيمه دوم سال گذشته با پرداخت
تسهيالت از سوي بانک شهر را از خدمات اين بانک براي نوسازي ناوگان
حمل و نقل شهري دانست و افزود:همچنين درحوزه بانکداري الکترونيک نيز،بانک
شهر پيشتاز بوده و به منظور رفع نيازهاي مشتريان و کاهش هزينه هاي ايجاد و
تجهيز شعبه از بسترهاي الکترونيکي استفاده کرده است.رئيس سرپرستي منطقه
 ۲بانک شهر،خوددريافت براي دريافت پول مشتريان و همزمان نقل و انتقال به
صورت الکترونيکي،خودبانک براي ارائه خدمات الکترونيک و اتصال مشتري به
متخصصان براي انجام امور بانکي و صدور ضمانت نامه و وب کيوسک براي صدور
کارت هديه به مشتريان را از جمله خدمات الکترونيکي بانک شهر اعالم کرد.
وي افزود:صدور کارت شهروندي،ارائه خدمات ريالي و ارزي درفراسوي مرزهاي
جغرافيايي،مشارکت در توسعه و عمران شهري،حمايت از توسعه و حمل و نقل
شهري،مشارکت دراموراقتصادي و حمايت از بنگاه ها و واحدهاي توليدي،مشارکت
در طرح هاي فرهنگي و پرداخت تسهيالت ازدواج از ديگرخدمات اين بانک است
که موجب رضايتمندي مشتريان شده است.

اعطاي بيش از  28هزار فقره تسهيالت ازدواج
و تهيه جهيزيه تا هفدهم شهريور ماه
بانک رفاه از ابتداي مردادماه تا هفدهم شهريور ماه سال جاري تعداد  28هزار و 773
فقره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه پرداخت کرد.به گزارش روابط
عمومي بانک رفاه ،در اجراي دستورالعمل بانک مرکزي و طرح ضربتي پرداخت
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج  ،شعب بانک رفاه در سراسر کشور از اول مرداد تا
 17شهريور ماه نسبت به پرداخت اين تسهيالت به متقاضيان واجد شرايط اقدام
و  28هزار و  773فقره تسهيالت  10ميليون توماني پرداخت کرده اند.
ادارات امور شعب اين بانک در استان هاي خراسان رضوي ،خوزستان ،مازندران و
آذربايجان غربي به ترتيب داراي بيشترين پرداختي به تعداد 1766 ،2848 ،3624
و  1627فقره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه بوده اند.

