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 110نفر  150هزار ميليارد به بانك ها بدهكارند .ابر بدهکاران بانکي ،نورچشمي هايي
که با دريافت تسهيالت ميلياردي و عدم باز پرداخت آن ،نظام بانکي کشور را با
مشکالت جدي مواجه ساخته اند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،بدهکاران
بانکي ،عنوان و عبارت غريب و ناآشنايي نيست ،پديده اي که متاسفانه مشکالت
و نارسايي هاي نظام بانکي کشور را افزونتر کرده و بدون ترديد اطالق واژه آفت
براين پديده ،توصيف اغراق آميزي نيست.طرح موضوع بدهکاران بانکي جديد
نيست ،حدود  12سال پيش ،رئيس جمهور وقت با ادبياتي تهديدآميز خبر از
 110نفر  150هزار ميليارد مهلتي  ۱۵روزه به بدهکاران بانکي براي تسويه بدهي شان داد ،امري که بنابر
اظهارات رئيس دولت نهم ،در صورت عدم تحقق اين امر افشاي اسامي اين طيف را
به بانک ها بدهکارند
به همراه داشت ،موضوعي که در مقام عمل آنچنان که انتظار مي رفت به واقعيت

اقتصادي

» گفتو گو
عادل پيغامي در گفتوگو با رسالت:

دولت روحاني فاقد الگوي اقتصادي است
دکتر عادل پيغامي با بيان اينکه دولت آقاي روحاني همانند دولت نهم
و دهم فاقد الگوي اقتصادي است گفت  :طبيعتا سوال شما نيازمند ارائه
پاسخ هايي از جنبه هاي گوناگون است  ،طبيعتا ابعادهاي مختلف
اقتصادي ،بخش هاي مختلف سياست هاي حوزه اقتصادي ،کشاورزي ،
صنعتي  ،تجارت بين الملل  ،سياست هاي پولي و ارزي  ،بسته اقتصادي
هر کدام مي توانند سرفصلي براي موضوعات اقتصادي مورد نظر باشند
که در اين مصاحبه امکان پرداختن به همه ابعاد مورد نظر نيست .در
يک نگاه کلي مي توان گفت ،مهمترين مسئله اي که در حوزه مديريت
کالن اقتصادي کشور در چند سال گذشته مشهود بوده و هست ،فقدان
الگوي نظري است که انتظار چنين فقداني از دولت نمي رفت .اينکه
دولت اتفاقا نسبت به فقدان الگوي عملي دولت قبل معترض بود اميدي
بود که گمان کنيم دولت آقاي روحاني چنين رويه اي را دنبال نمي کند
که متاسفانه اتفاق افتاد .اينکه اقتصاددانان به نداشتن يک الگوي
اقتصادي متقن در دوره آقاي احمدي نژاد اعتراض داشتند ،در مقابل
وقتي جناح فعلي راي آورد ،هر چند الگوي نظري اصالح طلبان
و کارگزاران معموال برگرفته از تئوري هاي قديمي تر کالسيک يا
نئو کالسيک غربي است و با شرايط اقتصادي ايران و ويژگي هاي بومي
اقتصاد و به ويژه ابعاد انقالب اسالمي سازگاري الزم را ندارد ،اما پيش
بيني مي شد اين جريان نظري برگرفته از الگوهايي اقتصادي صندوق
پول  ،بانک اجماعي جهاني و اجماع واشنگتني باشد .پيش بيني
نمي شد دولت آقا روحاني عمال الگوي اقتصادي نداشته باشد! برخالف
مشاوراني که درحوز اقتصاد به کار گرفتند و پرطمطراق از آنها سخن
گفتند  ،به عنوان چهره هايي که تدبير و تعقل را با
مديريت علمي در عرصه اقتصاد يدک مي کشند  ،کساني که به
عنوان تئوريسين هاي اقتصادي از آنها ياد مي شد! اما در مقام
عمل هيچ گونه نمودي از مديريت علمي يا تدبير اقتصادي به
منصه ظهور نرسيد .حتي از نظر برخي از کارشناسان چه بسا
عملکرد و کارنامه  6ساله اخير دولت  ،نسبت به دولت قبلي که
اساسا بدون تئوري اقتصادي کار مي کرد  ،حتي پايين تر و غير
کارشناسي تر شده است.
اين اقتصاددان با تاکيد براينکه اشتباهات دولت آقاي احمدي نژاد
در دولت آقاي روحاني تکرار شد خاطر نشان گشت :بنده بدون اينکه
طرفدار حزب خاصي باشم  ،به عنوان يک معلم اقتصاد تاکيد مي کنم
که فقدان عقالنيت و مدل اقتصادي در دولتهاي آقاي روحاني با تمام
وجود حس مي شود .تکرار اشتباهات در اقتصاد ايران به قدري زياد
شده که ديگر قابل تحمل نيست! در همين تالطم هاي بازار پول
و بازار ارز متاسفانه دولت همان اشتباهات دولت قبلي که حتي در
مناظرات اقتصادي و در سخنراني ها به آنها خرده گرفته شده بود
تا از محل آن راي آوري شود دقيقا تکرار کرد.همان اشتباهات در
مديريت کالن اقتصادي ،سياست پولي و مالي ،سياست هاي ارزي
بود که متاسفانه عينا تکرار سياست هاي دولت قبلي است .شوک
ارزي که در دولت آقاي احمدي نژاد تجربه کرديم همانند شوک
ارزي ماه گذشته بود.
شوک قيمت هاي مسکن را به همين شکل داشتيم  ،شاهد آشفتگي
بازار پول و بازار طال به همين شکل بوديم  ،عينا و دقيقا شاهد نوعي
تکرار اشتباهات دولت قبلي با فاصله پنج 6 ،ساله بوديم.
وي در پاسخ به اين سوال که چالش هاي اقتصاد کشور را ناشي از انتخاب
غلط مشاوران اقتصادي يا بي تدبيري وبي توجهي به سياست گذاريها
واجراي صحيح آن مي دانيد گفت:
بنده از همان ابتدا جزء مخالفان مشاوران اقتصادي به لحاظ نوع نگاه
و تئوري اقتصادي آنها بوده وهستم .متاسفانه حتي ما ديدگاه ها و کار
کارشناسي مشاوران را در عملکرد اين دولت نمي بينيم  ،جاي تعجب
دارد چون مشي وسياست هاي اقتصادي آنها را مي شناسيم ،اما در عمل
همين هم ديده نمي شود ، .داشتن يک مدل ولو يک مدل غلط غربي
بسيار بهتر از بي مدلي اقتصادي است.عمال در سياست هاي اقتصادي
دولت در بخش خصوصي  ،در حوزه تعاون و سياست هاي مربوط
به زير ساخت هاي اقتصادي ،ابعاد عميق اقتصادي ،اقتصاد مقاومتي
وهمه زير شاخه هاي آن مثل مردمي بودن اقتصاد ،حوزه دانش بنيان
عملکرد مطلوبي از دولت ديده نشده است .البته بنده همواره براين نکته
تاکيد مي کنم علي رغم اينکه اقتصاد ايران بخش هاي دولتي دارد اما
برخالف موضوعي که مطرح مي شود همه آن دولتي نيست.بخش هاي
که خارج از دسترس و مداخله هاي دولت است که نسبتا بخش قابل
توجهي از توليد ناخالص ملي کشور را عهده داراست ،در بخش مردمي
اقتصاد  ،عمال مسير خوبي را طي کرده علي رغم وجود تحريم ها
ودشمني ها و مشکالتي که در حوزه شوک هاي بيروني اقتصادي
ايران وجود داشته است.

آگهي تحديد حدود اختصاصي

چون تحديد حدود ششدانگ پالك  2فرعي از سنگ  32اصلي واقع در عربلي سفلي
م چشمه تاكنون به عمل نيامده و تصرفات آقاي قاسم سليميفر فرزند محمد در
الس 
ششدانگ يك قطعه باغ محصور با سيم توري به مساحت  7378/30مترمربع در
قسمتي از پالك مذكور به موجب راي شماره  139660301021004635مورخ
 1396/11/30هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك فيروزكوه
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
به صورت مفروز محرز گرديده لذا در اجراي تبصره ماده  13قانون مذكور تحديد
حدود پالك روز دوشنبه مورخ  97/7/9فوق را در راس ساعت  10/30صبح در
محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا از مالكين مجاورين و اصحاب حقوق دعوت
ميشود در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند .بديهي است طبق ماده
 20قانون ثبت معترضين بايستي از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود ظرف
مدت  30روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك فيروزكوه تسليم نمايند
در غير اين صورت پس از پايان مذكور نسبت به صدور سند مالكيت به نام متقاضي
طبق مقررات اقدام خواهد شد.
احمد رحيمي
تاريخ انتشار97/6/7 :
رئيس ثبت اسناد و امالك فيروزكوه
خ ش97/6/7 :

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده صاحبان سهام شركت توليدي بازرگاني
حاميان توسعه عصر (سهامي خاص) به شماره ثبت
 7148و شناسه ملي  14003698804براي دوره
مالي منتهي به 1396/12/29
بدينوسيله از كليه صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنها (با در دست داشتن معرفينامه)
دعوت ميشود به منظور شركت در مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت توليدي
بازرگاني حاميان توسعه عصر (سهامي خاص) حضور به هم رسانند.
مكان :بابل  -چهارراه شهدا  -خيابان نواب صفوي  -پالك  - 297اداره مركزي صندوق
قرضالحسنه توسعه عصر شمال  -سالن اجتماعات
زمان 1397/06/21 :ساعت 17
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت
 -2بررسي و تصويب عملكرد و صورتهاي مالي منتهي به  1396/12/29شركت
 -3انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت و تعيين حقالزحمه آن
 -4تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
 -5ساير مواردي كه اتخاذ تصميم درخصوص آن در صالحيت مجمع عمومي عادي
باشد.
تاريخ انتشار97/6/7 :
هيات مديره شركت توليدي
خ ش97/6/7 :
بازرگاني حاميان توسعه عصر

نرسيد.لزوم افشاي اسامي بدهکاران بانکي ،در اوايل دولت دوازدهم نيز از سوي
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مورد تاکيد قرارگرفت ،منطق و استناد
نمايندگان براي عملياتي شدن اين موضوع مبتني بر اين امر بود که در سايه عدم
شفافيت،عده اي به دليل عدم پرداخت بدهي خود،معوقات بانکي را سنگين تر
کرده اند.البته اين موضوع در آن زمان به کيفيت اشاره شده محقق نشد،اما حدود
 24ساعت پس از درخواست تعدادي از نمايندگان براي افشاي بدهکاران بزرگ
بانکي ،اسامي و ليست بيش از  550نفر از ابر بدهکاران بانکي به قوه قضائيه
ارسال شد.اسحاق جهانگيري ،معاون اول رئيس جمهور در نشست مجمع عمومي
فراکسيون اصولگرايان رهروان مجلس شوراي اسالمي گفت :مجموع مطالبات بانک ها
از بدهکاران حدود  82هزار ميليارد تومان برآورد مي شود.

خبر »

نائب رئيس اول اتحاديه امالک کشور خبر داد:

مذاکرهبابورسکاال درحوزهبازارمسکن

»
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عراقي خبر داد؛

آغاز بهرهبرداري و عمليات اجرايي بيش از 2300
پروژه گازرساني

در آغازين روزهاي دومين سال کاري دولت دوازدهم و
همزمان با هفته دولت ،بهرهبرداري و عمليات اجرايي
بيش از  2300پروژه با هزينهاي بالغ بر  2600ميليارد
تومان از سوي شرکت ملي گاز ايران آغاز شد .به گزارش
روابط عمومي شرکت ملي گاز ايران ،مهندس حميدرضا
عراقي ،معاون وزير و مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با
اعالم اين خبر ،گفت :همزمان با هفته دولت ،بهره برداري
و آغاز عمليات اجرايي گازرساني به  15شهر و 1900

روستا در اقصي نقاط کشور با هزينه اي بالغ بر 2200
ميليارد تومان آغاز ميشود.وي ادامه داد :با اجراي اين
پروژهها حدود  160هزار خانوار در کشور از نعمت گاز
طبيعي بهرهمند خواهند شد.مديرعامل شرکت ملي
گاز ايران در بخش ديگري از سخنان خود تصريح
کرد :در اين هفته ،همچنين  ۳۵۰پروژه عظيم ديگر
شامل کلنگزني و بهرهبرداري از ايستگاههاي ،CNG
خطوط انتقال گاز ،ايستگاههاي تقويت و تقليل فشار،
گازرساني به صنايع عمده و  ...نيز با هزينهاي بالغ بر
 ۸۱ميليارد تومان آغاز ميشود.معاون وزير در امور
گاز همچنين از بهره برداري  7پروژه مهم توسعهاي
شرکت ملي گاز ايران با هزينهاي معادل  320ميليارد
تومان همزمان با هفته دولت خبر داد .وي بهرهبرداري
از پروژههاي گازرساني به  1243روستا نيز آغاز شده
که موجبات بهرهمندي  89452خانوار را از اين انرژي
پاک فراهم خواهد کرد.

معاون وزير جهاد کشاورزي:

در حال حاضر ۱۳هزار و  ۵۰۰هکتار گلخانه
وگياهان دارويي داريم

معاون وزير جهاد کشاورزي گفت :تشکيل زنجيره سيب و
زعفران در دستور کار دولت قرار دارد.به گزارش خبرنگار
ما،محمدعلي طهماسبي در افتتاح سومين نمايشگاه
باغباني بوستان گفت و گو به ضرورت ايجاد زنجيره
توليد تا مصرف به ويژه پس از توليد اشاره کرد و گفت:
گير اصلي ما در حوزه کشاورزي و باغباني پس از توليد
است و با مشکالتي در بخش پيش سردخانه ،فرآوري
اوليه ،ثانويه ،بستهبندي و حملونقل مواجهايم که بايد
در بخش کشاورزي تشکيل شود .در سومين نمايشگاه
باغباني  ۸۵شرکت در حوزههاي کشت بافت ،تجهيزات
گلخانهاي ،گلهاي زينتي ،گياهان دارويي ،کشت قارچ
و ماشين آالت و نهادهها در اين نمايشگاه حضور دارند.
معاون وزير جهاد کشاورزي در امور باغباني همچنين به
ضرورت توسعه گلخانهها اشاره کرد و گفت :هم اکنون
 ۱۳هزار و  ۵۰۰هکتار گلخانه داريم که قرار است امسال
 ۲هزار و  ۷۶۰هکتار ديگر به اين رقم اضافه شود چرا

که اگر صنعت گلخانه توسعه پيدا کند در بحث مصر
ف آب و توليد مصرف پرکيفيتتر موفق عمل کر دهايم.
در اين نمايشگاه  ۸۵شرکت در حوزههاي کشت بافت،
تجهيزات گلخانهاي ،گلهاي زينتي ،گياهان دارويي،
کشت قارچ و ماشينآالت و نهادهها در اين نمايشگاه
حضور يافتند.اين نمايشگاه از  ۶شهريور تا جمعه ۹
شهريور همه روزه از ساعت  9صبح تا  6بعدازظهر
آماده بازديد عالقهمندان است.

در نشست خبري صنعت چاپ مطرح شد:

تأمين مواد اوليه ،چالش اصلي صنعت چاپ کشور است

بخشاقتصادي:رئيساتحاديهصنعتچاپکشورباتأکيد
بر لزوم برگزاري جشنواره صنعت چاپ كه از  11شهريور
همزمان با روز ملي صنعت چاپ در تاالر وحدت برگزار
مي شود ،گفت :تامين مواد اوليه  ،چالش اصلي صنعت
چاپ كشور است .وي گفت :در حدود  85درصد مواد
اوليه اين صنعت ،وارداتي است .بنابراين با توجه به شرايط
امروز اقتصاد ،مهمترين مشکلي که با آن مواجه هستيم
به تهيه مواد اوليه مربوط ميشود .در حال حاضر در
بخش ماشينآالت مشکلي نداريم.به گزارش خبر نگار
ما،ايرج استاد علينقي با اشاره به شکايتي که ايران در
دادگاه الهه از آمريکا ارائه داده است ،احتمال داد اثر
مثبتي در بازار داخلي داشته باشد.اين فعال اقتصادي در
واکنش به سخناني که در سطح جامعه در مورد کمبود
و گران شدن بهاي کاغذ يا مقوا وجود دارد،افزود:فرآيند
چاپ تا رسيدن به مرحله نهايي ،فراتر از مسئله کاغذ
است.تا زماني که زينک براي چاپ آماده نشود ،هيچ
اقدامي صورت نميگيرد .بنابراين جايگاه کاغذ در اين
فرآيند چندان تعيينکننده نيست.وي از تجديدنظر
در مورد بهاي ارز اختصاصيافته براي واردات ملزومات
صنعت چاپ خبر داد و گفت :طبق توافق انجام شده

براي واردات مواد اوليه چاپ نيز ارز  4200اختصاص
پيدا ميکند .صنعت چاپ به دليل نقشي که در تکميل
فرآيند توليد بسياري از محصوالت دارد،بايد به صورت
ويژه موردتوجه قرار گيرد .براي مثال در صنعت دارو
براي بستهبندي محصوالت به صنعت چاپ نياز است.
رئيس اتحاديه صنعت چاپ کشور در ادامه قديمي بودن
ماشينآالت چاپ در کشور را دليل پايين بودن حجم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت اول

مجمع عمومي نوبت اول شركت تعاوني اعتبار كاركنان جهاد توسعه (در حال تصفيه) در ساعت  15روز چهارشنبه مورخه
 97/6/21در محل شركت توسعه منابع آب و انرژي به آدرس :خ مالصدرا  -خ پرديس  -پالك  34برگزار ميشود .از كليه
اعضاء دعوت ميشود شخصا يا وكالتا جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 گزارش هيات تصفيه طرح و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي منتهي به 1396/12/29 تمديد مدت (و در صورت عدم تمديد توسط مجمع انتخاب) اعضاي هيات تصفيه انتخاب ناظر/ناظرين هيات تصفيههيات تصفيه شركت تعاوني اعتبار كاركنان
تاريخ انتشار97/6/7 :
خ ت97/6/7 :
جهاد توسعه

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني
مسكن مهر محلي شماره  16اروميه به شماره ثبت 9511

بنا به تصويب هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره  16اروميه جلسه مجمع عمومي نوبت اول راس ساعت 10
روز يكشنبه مورخ  97/06/18در محل اروميه جاده دريا شهرك گلمان خيابان شهداي هستهاي روبروي مسجد گلمان سايت
 144واحدي مسكن مهر  16طبقه همكف بلوك  4تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت
اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19
آييننامه نحوه تشكيل مجمع 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 اعضاء يا غيراعضاء 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 .توضيح اينكه وكالتنامههاي
عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور و 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 رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1تمديد مدت فعاليت شركت تعاوني به استناد ماده  5اساسنامه
تاريخ انتشار97/6/7 :
هيات مديره شركت
خ ش97/6/7 :
1947
تعاوني مسكن مهر محلي  16اروميه

آگهي دعوت نوبت اول مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت سهامي خاص بيمارستان شفا
به شماره ثبت  142و شناسه ملي 10220009014

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سهامي خاص بيمارستان شفا به شماره ثبت  142و شناسه ملي  10220009014دعوت
ميشود كه راس ساعت  18بعدازظهر روز يكشنبه مورخ  1397/06/25در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت كه در نشاني مركز اصلي شركت واقع در :اروميه  -خيابان امام  -محل بيمارستان شفا با دستورجلسه زير تشكيل و
اتخاذ تصميم خواهد نمود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت
 -2تصويب تراز مالي و حساب سود و زيان و صورتهاي مالي منتهي به سال 1396
 -3انتخاب روزنامه
 -4ساير موارد در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
تاريخ انتشار97/6/7 :
هيات مديره شركت سهامي خاص بيمارستان شفا
خ ش97/6/7 :
به شماره ثبت 142
1950

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت پزشكان سيناي سمنان (سهامي خاص)
به شماره ثبت7189 :

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در روز
سهشنبه مورخ  1397/07/03ساعت  20به آدرس سمنان بلوار شهيد كيومرث نوروزي ،بيمارستان سينا تشكيل ميگردد ،شخصا
و يا نماينده تاماالختيارشان (همراه با وكالتنامه كتبي) در جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره
 -2انتخاب هيات مديره
 -3بررسي و تصويب آييننامه داخلي مالي و معامالتي شركت
 -4بحث و تبادل نظر و تصميمگيري درخصوص استهالك تسهيالت اخذ شده از بانك ملي (ساختمان و تجهيزات)
تاريخ انتشار97/6/7 :
هيات مديره شركت
خ ش97/6/7 :

آگهي نوبت اول

اينجانب سيدحسين رهبر مالك  2/4525دانگ مشاع از سهمي موكل از  2225مترمربع معادل  3/3375دانگ از شش دانگ
پالك ثبتي  66فرعي از سنگ  52اصلي واقع در قريه تميسيان به نشاني دماوند گيالوند روستاي تميسيان موضوع سند شماره
 80425صادره به تاريخ  81/1/22متقاضي تعيين بستر و حريم رودخانه/مسيل/نهر ...........در داخل و مجاورت پالك ثبتي
فوقالذكر ميباشم و حسب اعالم امور آب دماوند براساس ضوابط و مقررات جاري تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه
مالكين مشاعي و امور آب و تكميل پرونده ميباشد لذا از كليه مالكين مشاعي تقاضا ميشود با در دست داشتن مدارك مالكيت
خود ظرف مدت  10روز از مدت انتشار آگهي به امور منابع آب دماوند به نشاني دماوند گيالوند بلوار آيتاهلل خامنهاي روبروي
سالن ورزشي وليعصر(عج) مراجعه نمائيد .بديهي است عدم مراجعه مالكين مشاعي ظرف مدت مقرر فوق نافي اقدامات شركت
آب منطقهاي تهران (امور آب دماوند) نبوده و بستر و حريم اعالمي براي كليه مالكين مشاعي الزمالرعايه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/7 :
خ ش97/6/7 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/17 :

توليد اين صنعت عنوان کرد و افزود :بالغبر  95درصد
ماشينآالت در اين صنعت قديمي هستند .توان توليد
اين دستگاهها بين  4تا  6هزار واحد بوده درحاليکه
در ماشينآالت جديد اين رقم بالغبر  15تا  21هزار
واحد است.وي هنر چاپ در ايران را همتراز با ساير
کشورها دانست و ادامه داد :صاحبان صنعت چاپ در
ايران با کمک همين ماشينآالت قادرند همسطح با

رقباي خود فعاليت کنند .از طرفي چاپ ،تکنيک خاص
آموزشي ندارد بلکه بيشتر با تکنولوژي حرکت ميکند
و فعاالن اين بخش بايد با فناوريهاي موجود آشنا
شوند.درادامه مسعود فرشي فريد،دبير جشنواره،رابطه با
اهميت اين صنعت در توليد کشور،تشريح کرد :مهمترين
وجه صنعت چاپ ،خدمترساني به واحدهاي توليدي
کشور است .صنعت چاپ را در کنار واحدهاي توليدي
و جدا از آنها نميتوان پنداشت.هر محصول پس از
توليد به همراه خدمات صنعت چاپ توانايي عرضه،
بستهبندي،تبليغات و نشر را خواهد داشت.همچنين
احمد ابوالحسني ،رئيس اتحاديه ليتوگراف و کليشه ساز
با تأکيد بر ضعف جدي در آموزش از نبود زيرساختهاي
الزم در اين حوزه سخن گفت و تأکيد کرد :در گذشته
دانشگاهي در حوزه صنعت چاپ وجود داشت که در
حال حاضر تعطيل است .ابوالحسني همچنين سهم
بستهبندي در بهاي محصوالت مختلف را متفاوت دانست
و گفت :بستهبندي از  30تا  75درصد در ارزش يک
محصول اثر دارد و بنابراين در شرايط کنوني متناسب
با نوع کاال ،بخشي از افزايش قيمت محصوالت به
بستهبندي آن مربوط ميشود.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره  16اروميه
به شماره ثبت 9511

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره  16اروميه
راس ساعت  10روز يكشنبه مورخ  97/07/01در محل دفتر تعاوني به آدرس اروميه جاده دريا شهرك گلمان خيابان شهداي
هستهاي روبروي مسجد گلمان سايت  144واحدي بلوك  4طبقه همكف تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم
دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با
توجه به مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجمع 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 اعضاء يا غيراعضاء 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 .توضيح
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 تعاوني 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 رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال  93و  94و  95و 96
 -3طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال  93و  94و  95و 96
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي صرف هزينههاي سال مالي 1397
 -5انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت
 -6انتخاب سه نفر هيات مديره اصلي و دو نفر عضو عليالبدل هيات مديره به علت اتمام مدت ماموريت
 -7طرح و تصويب حقالزحمه بازرس
 -8طرح و تصويب ارائه اسناد مالي جهت حسابرسي به يكي از حسابرسان جامع حسابرسان ايران
 -9اتخاذ تصميم درخصوص اخراج اعضايي كه همكاري الزم را ندارند
 -10طرح و تصويب جابجايي واحدهاي اعضايي كه انتخاب شده و همكاري ندارند
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت هيات مديره و بازرسي بايستي حداكثر تا ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي
مذكور مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در اروميه ,جاده دريا شهرك گلمان خيابان شهداي هستهاي
روبروي مسجد گلمان سايت  144واحدي بلوك  4طبقه همكف تحويل شركت نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارك شامل :فتوكپي شناسنامه ،تصوير آخرين مدرك تحصيلي ،تكميل فرم كانديداي عضويت در سمت هيات مديره و
بازرسي
تاريخ انتشار97/6/7 :
خ ش97/6/7 :
هيات مديره شركت تعاوني
1945

مسكن مهر محلي  16اروميه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني مصرف كارمندان دولت در مهاباد
به شماره ثبت 63 :شناسه ملي10980260890 :

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مصرف كارمندان دولت
در مهاباد راس ساعت  17بعدازظهر روز شنبه مورخ  1397/06/24در محل سالن اجتماعات اداره جهاد كشاورزي واقع
در بلوار توحيد تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجمع
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 اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر
حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيح 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 تعاوني تنظيم شده
و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از
دفترخانههاي رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 -3اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود و زيان سال 1396
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1396
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي مالي سال 1397
 -6اتخاذ تصميم درخصوص افزايش سرمايه در گردش از محل آورده نقدي و يا غيرنقدي (داراييهاي غيرجاري)
 -7انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت آنان
تاريخ انتشار 97/6/7 :هيات مديره شركت تعاوني مصرف كارمندان دولت در مهاباد
خ ش97/6/7 :
رئيس هيات مديره :سليمان ناسي
1956

نايبرئيس هيات مديره :جعفر ايمانيان
منشي هيات مديره :جعفر احمد بيروتي
عضو اصلي هيات مديره :جواد خمايزي
عضو اصلي هيات مديره :علي خياطي

اصالحيه
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده  -نوبت اول
شركت تعاوني مسكن كاركنان آموزش و پرورش جلفا در حال تصفيه
به شماره ثبت  112و شناسه ملي 10860344254

بدينوسيله از كليه سهامداران اصلي و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت ميشود در جلسه روز يكشنبه مورخه  97/6/11در
ساعت  4بعدازظهر كه در محل مسجد بقيهاهللاالعظم واقع در كوي فرهنگيان هاديشهر به كد پستي  5431789358تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات تصفيه
 -2تعيين تكليف امالك موجود تعاوني برابر صورتجلسه مورخ  97/1/29بين سهامداران اصلي شركت با كاربري و وضعيت
موجود
 -3تغيير آدرس شركت
 -4تمديد مدت فعاليت هيات تصفيه
تاريخ انتشار97/6/7 :
رئيس هيات تصفيه شركت  -جمشيد اكبري
خ ش97/6/7 :

نايب رئيس اول اتحاديه امالک کشور با اشاره به تبعات قيمت گذاري
دستوري در بازار مسکن گفت :براساس قاعده فقهي تسليط ،به هيچ
عنوان نمي توان روي ملک مردم قيمت گذاري دستوري انجام داد؛ زيرا
مردم بر اموال منقول خود مسلط هستند و کسي قادر به قيمت گذاري
بر اين نوع کاالهاي مردم نيست.به گزارش کاالخبر ،حسام عقبايي افزود:
قيمت گذاري دستوري در شرايط فعلي به هيچ عنوان امکان پذير نيست
که بتوان گفت در صورت چنين اتفاقي چه آسيب و تبعاتي را در بازار
ايجاد مي کند.وي با تاکيد بر آخرين تالش هاي صورت گرفته جهت
همکاري با بورس کاال براي فروش مسکن ،افزود :مدتي است که در حال
مذاکره با بورس کاال جهت همکاري در حوزه بازار مسکن هستيم و
صحبت هايي در اين زمينه با کميسيون اقتصادي ،نمايندگان مجلس و
بورس کاال انجام شده است.نائب رئيس اول اتحاديه امالک کشور با بيان
اينکه بورس کاال به عنوان يک مکان شفاف تلقي مي شود گفت :بورس
کاال مکاني است که کمک به سزايي جهت توسعه اقتصادي کشور مي
کند ،در تمام دنيا استفاده از مکانيسم بورس براي کشف قيمت متداول
است؛ البته در دنيا بورس مسکن وجود ندارد و بايد در اين زمينه براساس
نيازهاي خود قدم برداريم.وي در خصوص طراحي شاخص بازار مسکن
خاطرنشان کرد :در طراحي شاخص ،منتظر ارايه و بررسي سياست هاي
پولي و بانکي اثرگذار هستيم تا متوجه شويم به طور کلي چه نگاهي
نسبت به شاخص مسکن وجود دارد.

وزير صنعت :

احتکار خودرو منطقي نيست
وزير صنعت ،معدن وتجارت گفت:احتکار خودرو منطقي نيست .وي افزود:
روزانه بيش از  ۳هزار خودرو در کشور توليد ميشود و طي هفت روز
تحويل خريداران ميشود.به گزارش صداوسيما از وزارت صمت محمد
شريعتمداري در واکنش به خبر احتکار خودرو در صفحه شخصي خود
در فضاي مجازي افزود :با وجود نهادهاي نظارتي متعدد()124،110،135
تامين پارکينگ براي احتکار اين تعداد (روزي  )18000و جريمه تاخير
در تحويل،احتکار خودرو منطقي نيست .با اينحال اگر اطالع دقيقي
دهيد بررسي مي شود.

عضو کميسيون انرژي مجلس:

خوراک ارزان پتروشيميها را
خام فروش کرده است
عضو کميسيون انرژي مجلس با بيان اين که دريافت خوراک ارزان انگيزه اي
در پتروشيمي ها براي توسعه باقي نگذاشته گفت :پتروشيميها بهجاي
اينکه خوراک ارزان را به صدها محصول با ارزش افزوده باال تبديل کنند
متاسفانهمتانولصادرميکنندکهيکمحصولخاماست.بهگزارشتسنيم،
هدايت اهلل خادمي افزود :حال سوالي که در اين ميان مطرح مي شود
اينکه چرا دولت با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد کشور به پتروشيمي
ها رانت خوراک مي دهد.وي همچنين اظهارداشت :واحدهاي پتروشيمي
خوراک را به قيمت ارزان از دولت دريافت و در برابر هيچ تالشي براي
تبديل توليدات خود به محصوالت باارزش تر نمي کنند بلکه اين اقالم
توليدي را به صورت خام روي ريل صادرات قرار مي دهند.عضو کميسيون
انرژي مجلس شوراي اسالمي گفت :بهره مندي واحدهاي پتروشيمي
از رانت هاي سرشار موجب عدم توسعه يافتگي صنايع پائين دستي
در اين بخش شده است.وي افزود :اين در حالي است که نقش صنايع
پائين دستي پتروشيمي در ايجاد اشتغال ،پويايي توليد ،رشد اقتصادي
و بسياري موارد ديگر در کشور پر رنگ است.

دکتر حسين زاده عنوان کرد:

فروش  785مورد از شرکت ها و
امالک مازاد ملکي و تمليکي بانک
م ّلي ايران طي چهار سال
دکتر حسين زاده عنوان کرد :فروش  785مورد از شرکت ها و امالک مازاد
ملکي و تمليکي بانک ملّي ايران طي چهار سال مديرعامل بانک ملي ايران
با تاکيد بر هموارسازي مسير واگذاري شرکت ها و امالک مازاد در اين بانک
گفت :فروش امالک مازاد ملکي و تمليکي از اولويت هاي اصلي بانک ملي
ايران و در راستاي اجراي قانون کاهش بنگاه داري بانک هاست.به گزارش
روابط عمومي بانک ملي ايران ،دکتر محمدرضا حسين زاده با تاکيد بر
اينکه واگذاري شرکت ها و امالک مازاد در راستاي تأکيدات رئيس جمهور
و ابالغيه قانون کاهش  33درصدي بنگاه داري بانک ها به صورت جدي
در دستور کار بانک ملي ايران قرار دارد ،تصريح کرد :بر همين اساس از
ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه تعداد  124مورد از امالک مازاد ملکي و
تمليکي بانک به ارزش  817ميليارد و  445ميليون ريال در  65مزايده به
فروش رسيده است.وي افزايش سرعت گردش پول در جامعه و پرداخت
تسهيالت بيشتر به مشتريان را از ديگر اهداف واگذاري امالک مازاد عنوان
کرد و ادامه داد :همچنين طي سه سال  95 ،94و  96نيز تعداد 661
مورد از اين امالک از طريق 512مزايده فروخته شده است که ارزش آن
به پنج هزار و  609ميليارد و  903ميليون ريال مي رسد.

دکتر فرحي:

شعب پست بانک در سراسر کشور
آماده انجام سپرده گذاري ارزي است
دکتر فرحي مدير عامل پست بانک ايران در گفت و گويي بخشنامه ارزي
جديد بانک مرکزي را عامل مؤثري براي ايجاد ثبات در بازار ارز دانست
و گفت :شعب اين بانک در سراسر کشور آماده انجام سپردهگذاري ارزي
است.به گزارش روابط عمومي پست بانک ايران :فرحي در ادامه افزود:
براساس اين بخشنامه ،تمام افراد حقيقي و حقوقي ميتوانند ارز را به
صورت اسکناس در بانکها سپردهگذاري کرده و از سود آن برخوردار گردند.
وي سود تعيينشده در اين بخشنامه را براي دالر  4درصد ،يورو  3درصد
و درهم نيز  2اعالم کرد و خاطرنشا ن ساخت :مدت زمان سپردهگذاري
يکساله تعيين شده و سپردهگذاران درصورت نياز در هر زماني ميتوانند
سپرده خود را به صورت ارز دريافت کنند.مديرعامل پست بانک ايران،
تضمين کتبي مبني بر پرداخت اصل و سود سپردهها توسط بانک مرکزي
را بسيار بااهميت دانست و افزود :انتظار ميرود با ايجاد اعتماد و استقبال
مردم از اين طرح بازار ارز ثبات پيدا کند و سپردههاي ارزي در راستاي
رونق اقتصاد کشور به کار گرفته شود.

واگذاري بالغ بر پنج هزار ميليارد ريال
امالک مازاد در بانک صادرات ايران
بانک صادرات ايران در سال  ٩٦و پنج ماهه نخست سال  ٩٧تعداد ٥٣٠
رقبه از امالک مازاد خود را واگذار کرد.به گزارش روابطعمومي بانک صادرات
ايران ،اين بانک در راستاي عمل به قانون رفع موانع توليد رقابتپذير ،تزريق
بيشتر منابع به واحدهاي توليدي و چابک سازي ساختارهاي مالي از ابتداي
سال  ٩٦تا  ٢٥مردادماه سال جاري بالغ بر  ٥٣٠رقبه امالک مازاد خود
به ارزش بيش از  ٥هزار و  ١٥٣ميليارد ريال را فروخت.بنابراين گزارش،
طي سال  ٩٦تعداد  ٤٢٨رقبه از امالک مازاد بانک به ارزش بالغ بر ٤
هزار و  ٤٣٨ميليارد ريال و در  ٥ماه ابتداي سال  ٩٧نيز  ١٠٢رقبه از اين
امالک به ارزش بيش از  ٧١٤ميليارد ريال به فروش رفته که اهداف بانک
در مسير تحقق نقشه راه براي اصالح ساختار مالي بانک و استفاده بهينه
از منابع امالک مازاد همچنان دنبال ميشود.

