رئيس کميته امداد:

مسئوالن براي شنيدن
مشکالت مردم گوش شنوا
داشته باشند

10

مسئوالن سه قوه بايد براي شنيدن مشکالت مردم گوش شنوا داشته باشند.مهندس فتاح
در جمع کارکنان دفتر مرکزي کميته امداد گزارشي از عملکرد اين نهاد در  ۹ماهه نخست
امسال اعالم کرد.به گزارش سايت خبري کميته امداد ،سيد پرويز فتاح ،رئيس کميته امداد
با اشاره به اينکه برنامه مصوب هيئت امنا کميته امداد در سال  ۹۶تاکنون محقق شده است
گفت :البته در زمينه درمان ،بيمه و تأمين جهيزيه مددجويان مشکالتي جزئي وجود داشت که
اميدواريم تا پايان امسال رفع شود.وي با اشاره به بررسي اليحه بودجه  ۹۷در کميسيونهاي
تخصصي مجلس افزود :با توجه به مذاکرات و تعاملهاي انجامشده با نمايندگان مجلس
 ،اميدواريم بودجه مناسبي براي اين نهاد در سال آينده به نفع نيازمندان جامعه تعيين
شود.فتاح بابيان اينکه به وعده خود به زلزلهزدگان عمل کرديم گفت :براي خانوارهايي که
نياز به اسکان موقت داشتند ،هزار و  ۵۰۰کانکس تهيه و تحويل شد و ساخت و بازسازي
مسکن شش هزار خانوار مددجو زلزلهزده در استان کرمانشاه آغازشده است.رئيس کميته

اجتماعي

» خبر

شهردار بايد گزارش  100روزه از تحويل و تحول ارائه کند

 6هزار موبايل قاچاق از کار افتاد
رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي و گوشي تلفن همراه از پايان
فرصت يکماهه و خروج  ۶هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق از شبکه
مخابرات خبر داد.به گزارش تسنيم ،مهدي محبي با اشاره به اينکه اين
رقم هر روز افرايش خواهد يافت افزود 700 :عدد از اين تعداد گوشي
تاکنون از کشور خارج شده که به احتمال زياد صاحبان آن مهمان بوده
است.وي با بيان اينکه تلفن هاي از دسترس خارج شده دوباره به شبکه
متصل نخواهد شد ،گفت :اگر شخصي يک عدد گوشي تلفن همراه خود
را بدون اطالع به گمرک ،وارد کشور کرده باشد با مراجعه به فرودگاه
ورودي و ارائه پاسپورت و پرداخت عوارض گمرکي مجوز اتصال گوشي
را به شبکه مخابرات دريافت مي کند.محبي در خصوص گوشي هايي که
با تعداد زياد به کشور وارده شده است افزود :وارد کننده اين گوشي ها
بايد همه اين دستگاه ها را از کشور خارج کرده و مجدد از مبادي
رسمي وارد کند که پس از پرداخت عوارض گمرکي اين گوشي ها
نيز وارد شبکه مخابرات خواهد شد.رئيس اتحاديه دستگاه هاي
مخابراتي و گوشي تلفن همراه با اشاره به اينکه همه گوشي هاي خريداري
شده از تاريخ  96/09/14تحت طرح ريجستري قرار خواهد گرفت ادامه
داد :اگر اين گوشي ها قاچاق باشد پس از يک ماه از سرويس دهي
خارج خواهد شد.

محسن بهرامي:

چينيها عمليات اطفاي حريق را متوقف کردند
سخنگوي شرکت ملي نفتکش از توقف عمليات اطفاي حريق نفتکش
حادثه ديده ايراني توسط دولت چين خبر داد و گفت :شرکت نفتکش
با سازمان بنادر و دريانوردي مذاکره کرده تا اگر شرايط مساعد بود
هليبورد انجام شود و تيم عملياتي از ايران با هليکوپتر به منطقه
اعزام شود.محسن بهرامي در گفتگو با ايسنا ،با اشاره به آغاز عمليات
اطفاي حريق توسط تيم چيني از ساعت  ۵بامداد به وقت ايران ،اظهار
کرد :چينيها به بهانه بدي آب و هوا و به دليل احتراق کوچکي که
روي نفتکش رخ داده بود عمليات اطفاي حريق را متوقف کردند.
وي به اين سوال که آيا ايران قصد اعزام مقامات بلندپايه به چين
براي پيگيري بيشتر اين موضوع را دارد يا خير ،پاسخ داد :نفرات
ايران در محل حريق مشغول هستند .همچنين سعي ميشود از
ايران دولت چين را ترغيب کنيم.سخنگوي شرکت ملي نفتکش با
اشاره به مذاکره با ژاپن براي مشارکت در اطفاء حريق ،گفت :ژاپنيها
آمادگي مشارکت در اطفاي حريق را دارند .همچنين امکانات آنها
مناسب است .اگر ايران بخواهد تيم عملياتي به منطقه اعزام کند به
 ۲۰روز وقت نياز است.

جدال شهرداري و بنياد شهيد براي وضعيت
شهداي آتشنشان پالسکو به کجا رسيد؟

»
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محمد عليخاني:

مهدي محبي:

امداد با تأکيد برساخت خانه مقاوم براي مددجويان حادثهديده خاطرنشان کرد :ساخت و
بازسازي مسکن مددجويان بدون دريافت هيچگونه هزينه از آنها و با کمکهاي بالعوض
دولت ،خيران و کميته امداد ساخته ميشود.رئيس کميته امداد با اشاره به وضعيت اقتصادي
نامناسب مردم افزود :مسئوالن سه قوه بايد براي شنيدن مشکالت مردم گوش شنوا داشته
باشند .طبق توصيه امام علي عليهالسالم نبايد دولتمردان از طبقه اشراف انتخاب شوند چرا
که نميتوانند مشکالت مردم را درک کنند.فتاح با اظهار اينکه وضع خزانه دولت دغدغه
ماست تأکيد کرد :با توجه به اينکه درآمد دولت محدود و قيمت نفت کاهشيافته است بايد
همه دستگاهها و نهادها در هزينهها صرفهجويي کنند تا کشور از اين مقطع حساس عبور
کند.فتاح با تأکيد بر اينکه اقتصاد مقاومتي نسخه تمام مشکالت اقتصادي است افزود :اگر
مسئوالن کشور مانند مددکاران اين نهاد در خدمترساني به اقشار ضعيف جامعه امدادي
عمل کنند بسياري از مشکالت کشور حل ميشود.

خبر »

رئيس کميسيون حمل و نقل و عمران شوراي شهر
تهران،ري و تجريش تأکيد کرد:شهردار تهران بايد
گزارشي از آنچه در شهرداري تحويل گرفته است و
تغيير و تحول ارائه کند.محمد عليخاني درگفتگو با
فارس،درباره اقدامات صورت گرفته در شوراي شهر و
کميسيون حمل و نقل و عمران شورا اظهار داشت:بيش
از يکصد روز است که شوراي پنجم و مديريت شهري
شروع به کار کرده است.وي ادامه داد:قبل از شروع
به کار رسمي شوراي پنجم کميسيونهاي موقت

تشکيل و جلسات آن برگزار شد و هرعضوي در
حيطه وظايف خود به بررسي آمار و اطالعات مربوطه
پرداخت.عليخاني افزود:در کميسيون عمران و حمل و
نقل در اين حوزه مسئولين وقت شهرداري را دعوت
کرديم و درباره مسائل و مشکالت و اعتبارات الزم
مباحثي مطرح شد.وي بيان داشت:در زماني که
اين اقدامات صورت ميگرفت هنوز بحث انتخاب
شهردار مطرح نشده بود و چند هفته قبل از آغاز
رسمي شورا ساز و کارهاي انتخاب شهردار مورد
بحث قرار گرفت ولي در روزهاي آخر به نتيجه
نهايي رسيديم و بيشتر وقت ما در کميسيونها
صرف ميشد.رئيس کميسيون حمل و نقل و عمران
شوراي شهر تهران،ري و تجريش بيان داشت:پس
از شروع به کار شوراي پنجم يکي از نقدها عدم
مصوبات جديد در شورا بوده است،هر چه بتوانيم
موانع را برداريم و تسهيلگري درامور شهروندي
داشته باشيم،بهتر ميتوانيم اقدام کنيم.

امير باقري:

 100هزار واحد مسکن اجتماعي در سال ۹۷ساخته ميشود
سخنگوي ستاد بودجه با بيان اينکه  50هزار واحد
در حوزه مسکن اجتماعي و  50هزار واحد در حوزه
مسکن روستايي در دستور کار است ،گفت:دولت بنا
دارد خانوارهايي که درآمد پاييني دارند را از حداقل
معيشت برخوردار کند.به گزارش فارس ،امير باقري
در برنامه تيتر امشب شبکه خبر با اشاره به تعامل
خوب دولت و مجلس در بحث بودجه افزود:دولت
در سال  96از خانوار هاي تحت پوشش کميته
امداد و بهزيستي حمايت کرد و پرداختي به آنها را
افزايش داد.وي گفت:حمايت از خانوارها و افراد تحت
حمايت کميته امداد و بهزيستي براي دولت  4هزار
ميليارد تومان بار مالي داشت .باقري گفت :براي مثال
مقرري يک خانوار تک نفر به  200هزار تومان رسيد
يا مقرري يک خانوار پنج نفره از  340يا  350هزار
تومان به  700هزار تومان افزايش يافت.سخنگوي
ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود:در سال 97
همين برنامه دولت ادامه خواهد يافت ،منتها دامنه

عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران:

مشموالن آن از مددجويان کميته امداد و بهزيستي
فراتر خواهد رفت و شامل همه افرادي خواهد بود که
خط مستمري آنها کمتر از رقمي باشد که دولت تعيين
مي کند .باقري درباره نحوه شناسايي افراد کم درآمد
و فقير براي پرداخت حداقل مستمري گفت :شرايط
و بستر ها براي همه معرفي افرادي که نيازمندند يا
خودشان را نيازمند مي دانند فراهم خواهد شد که
بعد از راستي آزمايي به همه آنها حداقل مستمري
پرداخت خواهد شد.

يوسف نژاد :

عوارض خروج مسافران عتبات بدون تغيير ماند

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال  ۹۷از تصميم گيري کميسيون
تلفيق درباره عوارض خروج از کشور عتبات خبر داد.به گزارش خبرنگار
خبرگزاري خانه ملت ،علي اصغر يوسف نژاد در تشريح آخرين مصوبات
کميسيون تلفيق بودجه سال  97در نشست خبري گفت :مصوبات
کميسيون تلفيق در قسمت درآمدي تقريبا به اتمام رسيده به غير از
يک الي دو موضوع که مراعا مانده و منتظر اظهار نظر در اين باره هستيم.
سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال  97در تشريح موضوعات مراعا
مانده افزود :يکي از اين موارد برداشت از صندوق توسعه ملي است که
به اذن رهبري نياز دارد،اما در ديگر موارد تقريبا چارچوب اصلي بخش
درآمدي مشخص شده است.يوسف نژاد با بيان اينکه بر اساس مصوبات
کميسيون تلفيق بودجه سقف درآمد مالياتي  128هزار ميليارد تومان
تعيين شد،ادامه داد:از اين  128هزار ميليارد تومان 36 ،هزار ميليارد تومان
مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است.نماينده مردم ساري و مياندرود در
مجلس،با اشاره به ساير مصوبات کميسيون درباره فصل درآمدي بودجه
سال  97يادآور شد :ماليات شرکتهاي دولتي  12هزار و  700ميليارد
تومان ،ماليات شرکتهاي غيردولتي  23هزار و  400ميليارد تومان،
ماليات فرآوردههاي نفتي  5هزار ميليارد تومان،ماليات بر سيگار  2هزار
ميليارد تومان و سود سهام شرکتهاي دولتي  16هزار ميليارد تومان
مصوب شد.وي افزود :سقف درآمدي از محل درآمد نفتي در سال ،97

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت
طبيعتگستران پرواز اول
(سهامي خاص) در حال تصفيه ثبت
شده در تهران به شماره ثبت507799 :
و شناسه ملي14006680550 :
بدينوسيله از كليه سهامداران و يا وكال و نمايندگان قانوني آنان دعوت
ميشود تا در مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده شركت طبيعتگستران
پرواز اول (سهامي خاص) در حال تصفيه به شناسه ملي 14006680550
كه راس ساعت  9صبح روز شنبه  96/11/7در محل شركت واقع در
تهران  -سعادتآباد خيابان سي و يكم پالك  46ساختمان پرهام طبقه
 5كد پستي  1998815159و تلفن  88562887تشكيل ميگردد حضور
به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1بررسي استعفاي مدير تصفيه و انتخاب مدير تصفيه جديد
 -2تصويب صورت هزينههاي انجام شده
 -3ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد.
تاريخ انتشار96/10/21 :
ياسر كارگري  -مدير تصفيه
خ ش96/10/21 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاوني مصرف
فرهنگيان كالله به شماره ثبت 121
مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مصرف فرهنگيان كالله
در ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخه  96/11/2در محل مهديه به آدرس
كالله خ شهيد نوريزاده  -نبش نوريزاده  3برگزار ميشود .از كليه اعضا
دعوت ميشود شخصا يا وكالتا جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات
ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند ضمنا به اطالع عموم ميرساند كه
به موجب ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي تعداد آراء وكالتي
هر عضو حداكثر  3راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود و
اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي ميبايست به همراه نماينده خود حداكثر
تا تاريخ  96/10/30در محل شركت تعاوني مصرف فرهنگيان كالله حاضر تا
پس از احراز هويت و تاييد وكالت برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستورجلسه:
 -1تغيير ماده  6اساسنامه (تغيير مركز اصلي شركت تعاوني)
تاريخ انتشار96/10/21 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش96/10/21 :
مصرف فرهنگيان كالله

درخصوص پرونده سرپرستي به كالسه/960313س نظر به غايب و مفقوداالثر
آقاي مهدي حضرتي فرزند سيفاله به پيوست جهت نصب امين و اموال آگهي
اعالم مفقودي نامبرده در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار در سه نوبت در
فاصله يك ماه از هر آگهي اقدام و نتيجه به اين شعبه گزارش گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/10/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/11/21 :
تاريخ انتشار نوبت سوم96/12/21 :
داديار شعبه سرپرستي دادسراي عمومي
د ش96/10/21 :
و انقالب شهرستان فرديس  -محمدرضا زينعلي

106هزار ميليارد تومان و از محل واگذاريهاي مالي  46هزار ميليارد
تومان تصويب شد.يوسف نژاد با بيان اينکه کميسيون تلفيق پس از اين
موضوعات وارد بخش هزينه اي شد ،ادامه داد :در بخش هزينه اي تصميم
بر اين شد که از سال  97تمامي منابع و درآمدهاي وزارت آموزش و
پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اختصاصي محسوب
شود.وي اظهار داشت :براساس مصوبه کميسيون تلفيق عوارض خروج از
کشور براي زائران عتبات عاليات براساس قانون بودجه سال  96باقي ماند و
زائرين اربعين که مقصد آن ها کشور عراق است از پرداخت عوارض معاف
شدند اما درباره عوارض خروج از کشور ساير کشورها هنوز تصميم گيري
نشده است.يوسف نژاد افزود :عوارض خروج از کشور براي عتبات در
سال  96براي مرز هوايي  37هزار و  700تومان و براي مرز زميني 12
هزار و  500تومان در نظر گرفته شده بود.يوسف نژاد يادآورشد:براساس
مصوبه کميسيون تلفيق اولويت توزيع منابع جدول ( 18واگذاري سهام
و شرکت هاي دولتي) با طرح هاي هادي روستايي است.وي با اشاره به
يکي ديگر از مصوبات کميسيون تلفيق بودجه سال  97افزود :به دولت
اجازه داده مي شود يکهزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي جهت
تکميل فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش منتشر کند.نماينده
مردم ساري و مياندرود در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به پيشنهاد
رئيس جهمور درباره افزايش وام ازدواج از  10ميليون به  15ميليون

آگهي مزايده مرحله اول

در پرونده اجرايي به كالسه  952124اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف
سقز موضوع دادنامه شماره كالسه  950016صادره از شعبه سوم شوراي
حل اختالف ،عايشه احمدپور آيچي محكوم به پرداخت  224/000/000ريال
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ  1/060/000ريال هزينه دادرسي و
مبلغ  1/000/000ريال هزينه كارشناسي و مبلغ  600/000ريال حقالوكاله له
محيالدين رضواني و محبوبه فرجي و مبلغ  11/200/000ريال هزينه اجرا
محكوم گرديده است .نظر به عدم پرداخت محكومبه از سوي محكومعليه
يك قطعه زمين به پالك ثبت  883اصلي بخش يك سقز توقيف گرديده
است كه براساس نظريه كارشناسي موجود در پرونده ،قيمت 3/264/000/000
ريال برآورد گرديده است كه در تاريخ  1396/11/14راس ساعت 10صبح
به مدت يك ساعت به مزايده گذاشته شود .مزايده از قيمت كارشناسي
به عنوان قيمت پايه شروع و برنده مزايده كسي خواهد بود كه باالترين
قيمت را بپردازد .ضمنا ،برنده مزايده بايد در همان تاريخ ،فيالمجلس،
ده درصد قيمت پايه را به حساب سپرده دادگستري سقز واريز و فيش
واريزي را تحويل نموده ،و ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده ،نسبت
به پرداخت مابقي قيمت اقدام نمايد .افرادي كه تمايل به شركت در اين
مزايده را دارند ،ميتوانند پنج روز مانده به روز مزايده به اين اجرا مراجعه
و با اخذ مجوز كتبي از ملك مزبور ديدن نمايند.
تاريخ انتشار96/10/21 :
مدير اجراي احكام حقوقي شوراي حل
د ش96/10/21 :
اختالف شهرستان سقز  -احمدي
مالف2254 :
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي ابراهيم مومني داراي شناسنامه شماره  4034به شرح دادخواست به
كالسه  960361ش  1از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده
و چنين توضيح داده كه شادروان يحيي مومني به شماره شناسنامه 669
در تاريخ  96/10/10در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه
حينالفوت او منحصر است به شرح ذيل:
 -1محمد مومني فرزند متوفي پسر
 -2ابراهيم مومني فرزند متوفي پسر
 -3صادق مومني فرزند متوفي پسر
 -4حجتاله مومني فرزند متوفي پسر
 -5طاهره مومني فرزند متوفي دختر
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي
مينمايد تا كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشد
از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد.
تاريخ انتشار96/10/21 :
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف
د ش96/10/21 :
سريشآباد  -محمدنبي بابامحمدي
مالف699 :

آگهي ابطال قرارداد تخصيص زمين
شهرك صنعتي

بنا بر تقاضاي جانشيني بانك كشاورزي و اجراي مفاد مصوبه شماره
/156/31266ه مورخ  69/5/9هيات محترم وزيران دفترچه قرارداد (نسخه
متقاضي) به شماره  421-112مورخ  86/3/8قطعه تخصيص داده شده به
شماره  C-137-156به طرفيت شركت كشت و صنعت بهياد توليد از اراضي
شهرك صنعتي خوارزمي از اين تاريخ از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
تاريخ انتشار96/10/21 :
اداره حقوقي شركت شهركهاي
خش96/10/21 :
صنعتي تهران

مکاتبات ميان بنياد شهيد و شهرداري نشان دهنده آناست که نتيجه
مطلوبي از اختالف قديمي براي شهيد محسوب کردن شهداي آتشنشان
حاصل نشده است.به گزارش تسنيم ،چندياست که ميان مسئوالن
شهرداري و مسئوالن بنياد شهيد در مورد موضوع شهيد محسوب شدن يا
نشدن شهداي آتش نشان پالسکو پرسش و پاسخهايي رد و بدل شدهاست
که شائبه ادامه جدال قديمي بنياد شهيد و آتش نشاني را براي تصويب
قوانين جديد ايجاد کرده است .زيرا مقررات شوراي شهر که چندياست
تسهيالتي را براي شهداي آتشنشان تصويب کرده است ،ميتواند اين
قوانين را فقط براي عوامل خود در تهران به کار ببرد .نميتواند قانونگذاري
مستقلي دراين زمينه بکند.شوراي شهر و شهرداري ميخواستند که اين
آتشنشانها شهيد محسوب شوند.درهيئتهاي دولت قبلي هم بحث شد و
قرار شد روي آن کار شود اما اين جدال به نتيجه نهايي نرسيد.خأل قانوني
به خاطر تصويب نشدن اين مصاديق توسط هيئت وزيران کار را نيمه تمام
گذاشته است .قانونگذار تهيه آيين نامه مصاديق را بر عهده هيئت وزيران
گذاشته بود .هيئت وزيران هم سال  93و سالهاي اخير آن را نهايي کرد
اما در مصاديق چيزي در اين زمينه نيامده است.

تومان ادامه داد :در بند (و) تبصره  16اليحه پيشنهادي دولت عدد
 10ميليون تومان براي وام ازدواج ذکر شده است ،اما اين از اختيارات
دولت است که اين رقم را افزايش دارد،اما نياز به مصوبه مجلس ندارد که
محل تامين آن از سپرده هاي در اختيار بانک ها است و مسئوليت آن با
بانک مرکزي است.وي اظهار داشت :با وجود بانک مرکزي پيشنهاد 10
ميليون تومان را مطرح کرده بايد ديد صحبت رئيس جمهور به عنوان
تکميل يا پيشنهاد جديد براي مجلس و تغيير عدد  10ميليون تومان به
 15ميليون تومان است يا صرفاً از محل اختياراتي است که دولت به بانک
مرکزي مي دهد و احتياجي به تصويب مجلس ندارد.سخنگوي کميسيون
تلفيق بودجه سال  97مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينکه رئيس
جمهور در سخنراني اين پيشنهاد را مطرح کرد ،افزود :اگر منظور دولت
نظريه جديد باشد؛بايد به صورت يک پيشنهاد و تکمله براي اليحه ارائه
شود ،اما دولت مي تواند از تکليف خود براي ابالغ به بانک مرکزي استفاده
کند ،البته اگر احساس شود که منابع الزم در بانک مرکزي براي تامين
وام ازدواج  15ميليون توماني وجود دارد ،مي توان به عنوان پيشنهاد
نمايندگان و اصالح نظر دولت از  10ميليون به  15ميليون تومان ،اين
موضوع را مطرح کرد و سپس نظر اعضاي کميسيون تلفيق را دريافت
کرد .البته اعضاي کميسيون تلفيق با اين نظريه درباره افزايش دريافت
وام ازدواج موافقند و تالش مي کنند اين اقدام انجام شود.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
موسسه جامعه مهندسين مستقل آمل
(نوبت اول)

بدينوسيله از كليه اعضاي موسسه جامعه مهندسين مستقل شهرستان آمل
به شماره ثبت  125به شناسه ملي  10760030621دعوت به عمل ميآيد تا
در جلسه مجمع عمومي عادي كه در ساعت  14مورخه  96/11/2به نشاني
آمل  -خيابان طالقاني  -نبش اباذر  17كد پستي  4615675815تشكيل
ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي
 -1انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 -2انتخاب اعضاي هيات مديره
 -3ساير موارد در صالحيت مجمع
تاريخ انتشار96/10/21 :
هيات مديره
خ ش96/10/21 :

آگهي حق تقدم درخصوص افزايش سرمايه
در شركتهاي سهامي خاص
آگهي حق تقدم شركت صنايع غذايي مايان گلستان،
سهامي خاص ثبت شده به شماره  137و شناسه ملي
10700015336
به اطالع كليه سهامداران شركت ميرساند با عنايت به مصوبه مجمع عمومي
فوقالعاده مورخه  96/10/3و تفويض اختيار عملي نمودن افزايش سرمايه به
هيات مديره ،نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 5/000/000/000
ريال به مبلغ  35/000/000/000ريال منقسم به  7000سهم  5/000/000ريالي
بانام از طريق مطالبات نقدي حاصل شده افزايش يابد ،از كليه سهامداران
محترم شركت درخواست ميشود از تاريخ نشر اين آگهي به مدت  60روز از
حق تقديم خود نسبت به خريد سهام و افزايش سهم خود استفاده نمايند
و مستندات مطالبات خود را به مركز اصلي شركت تسليم نمايند ،ضمنا هر
سهامدار به ازاي هر يك سهم خود حق تقديم خريد  6سهم را در افزايش
سرمايه دارد .بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر ،هيات مديره ميتواند
سهام باقيمانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
تاريخ انتشار96/10/21 :
هيات مديره شركت
خ ش96/10/21 :

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوسيله مستند به پرونده اجرايي كالسه  9600349در اجراي ماده -18
آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزماالجرا به خانم سيران سنگينآبادي
فرزند فرجاله با كد ملي  3801553248بدهكار پرونده اجرايي كالسه فوق
و آقايان حميد زارعي فرزند اميدعلي با كد ملي  380061722و فرجاله
سنگينآبادي با كد ملي خيراله با كد ملي  3800479001كه برابر اعالم
مامور ابالغ در آدرس قروه خيابان ابوذر ،خيابان سعدي مورد شناسايي
واقع نگرديدهايد ،ابالغ ميگردد .حسب تقاضاي بانك رفاه كارگران قروه
برابر يك فقره قرارداد به شماره  95/3/22-136950031به پرداخت مبلغ
 486/375/231ريال و خسارت و همچنين  %5حقوق دولتي متعلقه
ميباشيد .لذا طبق ماده فوقالذكر ميتوانيد ظرف ده روز از تاريخ انتشار
آگهي نسبت به پرداخت بدهي اقدام نماييد .در غير اين صورت پس از
سپري شدن مدت مقرر ،عمليات اجرايي عليه شما تا وصول تمامي مطالبات
بانك و حقوقات دولتي جريان خواهد يافت.
تاريخ انتشار96/10/21 :
د ش96/10/21 :
رئيس واحد اجراي اسناد رسمي قروه
مالف700 :

برخي موارد طرح ترافيک جديد
با ابهام روبهرو است

عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران با اشاره به طرح جديد ترافيک گفت:
اين طرح با برخي از ابهامات از جمله عوارض طرح و برخي موارد ديگر
روبهرو است.زهرا نژادبهرام در گفتگو با تسنيم با اشاره به برگزاري جلسات
اعضاي شوراي شهر تهران در خصوص بررسي موارد مختلف طرح جديد
ترافيک ،اظهار کرد :اين جلسات با حضور اعضاي شوراي شهر تهران و معاون
حملونقل و ترافيک شهرداري تهران برگزار شده است.وي تصريح کرد:
اين جلسات طي هفتههاي آتي ادامه خواهد داشت تا بتوانيم ابهاماتي را
که در طرح جديد ترافيک وجود دارد مورد بررسي قرار دهيم و در نهايت
تصميمگيري کنيم.عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران در پاسخ به اين
پرسش که آيا اليحه طرح جديد ترافيک در بهمن ماه در صحن شورا بررسي
خواهد شد يا خير ،بيان کرد :تالش ميشود با رفع ابهامات اين اليحه در
همين زمان اعالمشده در صحن بررسي شود.نژادبهرام با بيان اينکه اعضاي
شوراي شهر تهران با کليات طرح مخالف نيستند ،گفت :تنها مواردي در
جزئيات طرح وجود دارد که بايد به آنها پرداخته شود و در صورتي که اين
ابهامات برطرف شود طرح نيز تصويب خواهد شد.

رئيس اورژانس تهران:

موتورالنسها در  ١٤١نقطه تهران
فعال هستند
رئيس اورژانس تهران گفت:از  ۵مرداد امسال موتورالنسها آغاز به
کار کردهاند و درحال حاضر در  ۱۴۱نقطه شهر تهران موتورالنسها
فعال هستند که تراکم و فعاليت آنها به حجم ماموريت در آن نقاط
و محالت بستگي دارد.به گزارش ايسنا ،دکتر پيمان صابريان در
مراسم رونمايي از نرمافزار اورژانس  ۱۱۵با بيان اينکه روزانه ١٠٠٠
تماس مزاحم با اورژانس برقرار مي شود ،گفت :از مردم خواهش
ي کنيم تماس بيمورد و غيرمرتبط نگيرند.وي با بيان اينکه با توجه
م
به ترافيک شهري ،موتورالنسها به خدمترساني بهتر به مردم کمک
ميکنند،اظهارکرد :درسال جاري بيشترين ماموريتها در آذرماه بود
که  ۱۹هزار و  ٥٧٥ماموريت گزارش شد يعني هر موتورالنس تقريبا
روزانه  ۷ماموريت انجام داده است

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
بهطورفوقالعاده شركت رهپويان ساحل دريا
«سهامي خاص» شماره ثبت -2893
شناسه ملي  - 14004150135نوبت دوم
پيرو آگهي مندرج در روزنامه رسالت و اصالحيه آن مورخ  96/10/5با
عنايت به حدنصاب نرسيدن حاضرين سهامدار در جلسه مذكور بدينوسيله
از كليه سهامداران محترم اين شركت دعوت به عمل ميآيد در جلسه
مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده «نوبت دوم» كه راس ساعت  14روز
دوشنبه مورخ  96/11/02در محل سالن اجتماعات اداره كل بندر نوشهر
برگزار ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تعيين و انتخاب اعضاي هيات مديره اصلي و عليالبدل شركت
 -2تعيين و انتخاب بازرس قانوني اصلي و عليالبدل
 -3اصالح برخي از مفاد اساسنامه
 -4تعيين تكليف مشاركت شركت با شركا درخصوص انبارها
تاريخ انتشار96/10/21 :
هيات مديره شركت
خ ش96/10/21 :

صورتجلسه هيات مديره درخصوص
تعيين سمت و دارندگان امضاء مجاز
در شركت تعاوني  325پفك ايرانشهر

سرمايه ثبت شده3150000 :
شناسه ملي10500014099 :
جلسه هيات مديره شركت تعاوني توليد پفك شماره  325ثبت شده
به شماره  221با حضور كليه اعضاء در تاريخ  1395/06/06ساعت  14در
محل قانوني (در صورتي كه جلسه در محل ديگري غير از محل قانوني
شركت تشكيل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشكيل و تصميمات
ذيل اتخاذ گرديد.
الف -1 :آقاي مبارك ميربلوچزهي به شماره ملي  3718895102به سمت
رئيس هيات مديره و مديرعامل
 -2آقاي خرمبيك ميربلوچزهي به شماره ملي  3719401553به سمت
نايبرئيس هيات مديره
 -3آقاي ميررضايي ميربلوچزهي به شماره ملي  3719351238به سمت
منشي هيات مديره
ب :كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ،سفته،
بروات ،قراردادها و عقود اسالمي با امضاء آقاي مبارك ميربلوچزهي به
عنوان مديرعامل و امضاي آقاي خرمبيك ميربلوچزهي همراه با مهر شركت
معتبر ميباشد و در نبود نايبرئيس با امضاي آقاي ميررضايي ميربلوچزهي
و اوراق عادي و اداري با امضاي آقاي مبارك ميربلوچزهي همراه با مهر
شركت معتبر ميباشد.
ج :اينجانبان اعضاي هيات مديره و مديرعامل ضمن قبولي سمت خود اقرار
مينمائيم كه هيچگونه سوءپيشينه كيفري نداشته و ممنوعيت اصل 141
قانون اساسي و مواد  111و  126اليحه اصالحي قانون تجارت را نداريم.
د :به آقاي مبارك ميربلوچزهي احدي از مديران يا سهامداران يا وكيل
رسمي شركت وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها
نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حقالثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت
اقدام نمايد.
اعضاي هيات مديره
 -1مبارك ميربلوچزهي  -2خرمبيك ميربلوچزهي
 -3ميررضايي ميربلوچزهي
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