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پيروزى در دور انديشى ،و دور انديشى در به كار گيرى صحيح انديشه ،و
انديشه صحيح به رازدارى است.

امام علي (ع):

اوقات شرعي

دکتر محمد مخب ر:
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 30نوع خدمت از طريق بنياد برکت
به مردم ارائه مي شود

اذان ظهر13:03:
اذان مغرب19:45:

دکتر محمد مخبر گفت 30 :نوع خدمت از طريق بنياد برکت به مردم ارائه
مي شود .تفاهمنامه اعطاي کمک هزينه کاشت حلزوني کودکان ناشنوا
بين ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد خيريه شنواييبخشي
شفا به امضا رسيد.دکتر محمد مخبر رئيس ستاد اجرايي فرمان امام(ره)
در مراسم امضاي تفاهمنامه اعطاي کمک هزينه کاشت حلزوني گوش
کودکان ناشنوا ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقالب اسالمي،
اظهار داشت :انجام برخي از کارها شايد بار مالي چشمگيري نداشته
باشد اما براي افراد جامعه بار عاطفي زيادي را به دنبال خواهد داشت.
وي افزود :مهمترين کار ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) اشتغالزايي
است و تاکنون در مناطق محروم توانستيم تا چهارصد هزار شغل براي
محرومين ايجاد کنيم .رئيس ستاد اجرايي فرمان امام (ره) با بيان اينکه
ستاد اجرايي در زمينه ساخت مسجد ،جاده ،راه ،صدور بيمه تکميلي
براي محرومين و تهيه نسخه بيماران سرطاني نيز فعاليتهاي چشمگيري
داشته است ،افزود :طي سال گذشته براي  60هزار بيمار مبتال به سرطان
نسخه دارويي تهيه شد.
دکتر محمد مخبر تصريح کرد :با همت ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و
ظرفيت فعاالن اين حوزه توانستيم  12بيمارستان براي مناطق محروم
بسازيم و اين موضوع در حالي رخ داد که برخي از اين بيمارستانها در
 ۱۵سال گذشته فقط  10تا  15درصد پيشرفت کرده بودند که با کمک

ستاد ساماندهي آنها انجام شد .وي با بيان اينکه با همت ستاد اجرايي
فرمان امام(ره)  2500تخت بيمارستاني در مناطق محروم ساماندهي
شده است ،توضيح داد :در زمينه درمان زوجهاي نابارور نيز ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام(ره) فعاليتهاي چشمگيري داشته است و زماني که
بحث درمان اين زوجها مطرح شد ما تصميم گرفتيم به خانوادههايي که از
لحاظ مالي مشکل دارند کمک کنيم .رئيس ستاد اجرايي فرمان امام(ره)
با بيان اينکه استفاده از ظرفيتهاي کشور براي ارائه خدمات بسيار مهم
است ،اظهار کرد :بسياري از کارهاي انجام شده توسط ستاد اجرايي فرمان
حضرت امام(ره) با کمک خيريهها NGO ،ها و مردم صورت گرفته است.
دکتر محمد مخبر تصريح کرد 30 :خدمت از طريق بنياد برکت با هزينهاي
بالغ بر  4هزار ميليارد تومان در روستاها با کمک مردم ارائه شده است.
همچنين قراردادهايي با سازمان نوسازي مدارس بسته شد و از ظرفيت
کشور در اين زمينه نيز استفاده کرديم .وي تصريح کرد :حدود  2هزار
جهيزيه ساماندهي شده است که بخش اول آن هفته آينده به مناطق
محروم اعزام خواهد شد همچنين يکصدهزار بسته مورد نياز محصلين
نيز هفته آينده به اين مناطق ارسال ميشود .رئيس ستاد اجرايي فرمان
حضرت امام(ره) اظهار کرد :ما براي انجام  2هزار مورد کاشت حلزون
شنوايي بودجه اختصاص داديم و همچنين  ۵۰ميليارد ريال نيز از منابع
مالي براي کارهاي تحقيقي و علمي و همچنين پيشگيري تخصيص
داده شده است .وي در پايان گفت :طبق تفاهمنامهاي که امروز انجام
ميشود کمکهزينه کاشت حلزون شنوايي براي  3هزار نفر ديگر با مبلغ
 ۷۰ميليارد ريال به امضا خواهد رسيد که ساالنه هزار نفر تحت درمانهاي
شنوايي قرار خواهند گرفت.
شرکت صنعتي تهران حلب با مسئوليت محدود
(شماره ثبت  60855تهران و  16499بندرعباس  -در حال تصفيه)
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رئيس سازمان امور دانشجويان:

 ۸۰درصد دانشجويان آمادگي خود را براي دفاع از کشور اعالم کردند

رئيس سازمان امور دانشجويان گفت :بر اساس يک
نظرسنجي ۸۰درصد دانشجويان اعالم کرده بودند
در صورتي که براي کشور مشکل ايجاد شود آماده
دفاع هستند.به گزارش خبرنگار مهر ،مجتبي صديقي
در شصت و دومين گردهمايي معاونان دانشجويي

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي سراسر کشور گفت:
در شرايط جديدي از کار در کشور هستيم ،فضا و
شرايط را بهتر مي دانيد ،نياز به همدلي ،کار بيشتر و
تزريق اميد و انگيزه به مجموعه دانشگاهي داريم.وي
ادامه داد :در شرايطي هستيم که شاهد هجوم دشمن
هستيم .اين کار ما را سخت تر مي کند .با همدلي
و اتحاد بيشتر مي توانيم از اين برهه به خوبي عبور
کنيم.وي خاطرنشان کرد :بايد در حوزه دانشجويي
و خدماتي که به دانشجويان ارائه مي شود تالش
کنيم .خدمات خوبي ارائه دهيم تا دانشجويان زيست
بهتري داشته و بهتر تحصيل کنند .معاونين فرهنگي
نيز تالش مي کنند فضاي بهتري را از نظر نشاط
اجتماعي در بين دانشجويان ايجاد کنند.

هادي مظفري:

حقوق حوزه تجسمي بايد مورد توجه قرار گيرد
هادي مظفري مديرکل مرکز هنرهاي تجسمي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي در نشست خبري گفت  :دچار
بحران جدي جشنوارهها در عرصه هنرهاي تجسمي
هستيم وي گفت  :حقوق حوزه تجسمي بايد مورد
توجه قرار گيرد .مظفري درباره نشستهايي که در
اين مدت با انجمنهاي هنري داشته است گفت :از
همان ابتداي کار فکر کردم که بايد به سراغ انجمنهاي
تجسمي بروم .تفاوت اين حوزه با ساير بخشهاي
معاونت هنري در اين است که آنها با يک انجمن
مواجه هستند ولي ما با  7انجمن تجسمي و  2حوزه
نگارگري و کاريکاتور سر و کار داريم .نشستهاي بسيار
ارجمندي داشتيم و امروز ميتوانم ادعا کنم تقريبا
با مسائل جدي انجمنها آشنا شدهام.او گفت :موزه

داود منافي پور با اعالم برگزاري شانزدهمين دوره همايش شيرخوارگان حسيني
در  ۵۳۰۰نقطه ايران و  ۴۱کشور جهان از عدم صدور مجوز برگزاري اين
دبير مجمع جهاني حضرت عل ياصغر(ع) :مراسم در مصلي تهران انتقاد و ابراز تأسف کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،داوود منافيپور گفت :امسال به فضل الهي شانزدهمين
برگزاري  ۵۳۰۰همايش سال برگزاري مراسم بزرگداشت جهاني حضرت علياصغر(ع) است .اگر بخواهم
گزارش کاملي ارائه دهم ،بايد بگويم از ابتدا با يک جلسه در مهديه تهران
شيرخوارگان حسيني
شروع کرديم .سال دوم با  ۸جلسه و سال سوم به  ۵۶جلسه رسيد؛ تا اينکه

هنرهاي معاصر تهران و گنجينه آن از بحثهاي مهم
حوزه تجسمي است .اعالم شده که  3259اثر ثبت
شده در موزه هست و  512اثر نيز وجود دارد که به
صورت امانت در موزه قرار دارند و شرايط ثبت و ورود
آنها به گنجينه در حال بررسي است.

پس از  ۱۵دوره ،سال گذشته به  ۴۵۰۰جلسه رسيديم .برنامهها در دو بخش
 ۱۵سال اول و  ۱۵سال دوم تقسيم شده است.
امسال آغاز  ۱۵سال دوم است.وي افزود :برآوردي که از تعداد همايشهايمان
در سال جاري داريم ،اين است که بيش از  ۵۳۰۰جلسه در ايران و ۴۱
کشور جهان برگزار ميکنيم؛ اين آمار قطعي و رسمي ما است ،اما برآورد
آمار غيررسمي اين است که باالي  6هزار جلسه در ايران و کشورهاي ديگر،
مراسم برگزار ميشود.

نمايه

فارس /محسن عطايي
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انتقاد ناصر فيض از مسئوالن کارنابلد
ناصر فيض ضمن اشاره به برخي موفقيتهاي حاصل شده در حوزه ادبيات طنز
گفت :هرجايي که ما نتيجه نگرفتيم به دليل آن است که کساني مسئوليت
اداره آنجا را داشتند که اهل آن کار نبودند.به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا،
يکصد و بيست و هفتمين اُمين جلسه از مجموعه برنامههاي «دگرخند» با
حضور جمعي از عالقهمندان در سالن مرحوم اميرحسين فردي حوزه هنري
برگزار شد .در اين جلسه ،ناصر فيض به موضوع طنز پرداخت و درباره اشعار
طنز گفت :در برخي از استانها شعر طنز به خوبي رشد نکرده است ،اما ما
شاهد هستيم در برخي از استانها مانند قم ،کرمان ،اصفهان و يزد ،برنامههاي
بسيار خوبي برگزار ميشود و اشعار بسيار قوي خوانده ميشود.

وزير ارشاد:

صيانت ازجامعه ايثارگران
بايد حفظ و همواره مدنظر باشد
وزير فرهنگ وارشاد اسالمي گفت :يکي از اقدامات ما بايد تجليل و تکريم از
ايثارگران ،شهداء و جانبازان حوزه فرهنگ ،هنر و رسانه باشد ،کساني که در اين
حوزه فعاليت ميکنند بايد حس کنند که با اين دفتر ارتباط دارند و اينجا صرفا
خانه ايثارگران وزارت ارشاد نيست بلکه بايد خانه ايثارگران و شهدا فرهنگ ،هنر
و رسانه باشد.به گزارش ايکنا سيد عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
در مراسم تکريم و معارفه مشاور دفتر امور ايثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي با اشاره به اينکه حوزه ايثارگران وزارتخانه حدود  ۳۴۷۲نفر را شامل
ميشود اظهار داشت :اين ميزان يک ظرفيت است که بايد از آن به درستي
استفاده کنيم و با وجود هجمههاي اجتماعي ،مسائل مربوط به امور ايثارگران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بايد در درجه اول قرار گيرد.

محمدحسين محمد زاده:

صدا و سيما ،مداحيهاي نامتعارف را
پخش نميکند

اولُسِ بلنگاه؛ بهشتي باالي
ابرها

دبير شوراي معارف سيما و مدير شبکه قرآن در نشست خبري
معرفي برنامههاي سيما در ايام محرم گفت :در محرم امسال تمامي
شبکهها به نام اباعبداهلل(ع) عطرآگين خواهند شد و  107عنوان برنامه
از شبکههاي گوناگون سيما در دهه اول محرم پخش خواهد شد.به
گزارش خبرنگار ايکنا؛  .در اين جلسه محمدزاده اظهار کرد:محرم سال
 97کل شبکههاي سيما به نام مبارک اباعبداهلل الحسين(ع) عطرآگين
ميشوند ،در همين رابطه ويژه برنامههاي متعددي در نظر گرفته شده
که در زمان تعيين شده روي آنتن خواهد رفت .وصدا و سيما مداحيهاي
نامتعارف را پخش نميکندوي اضافه کرد :در سال جاري با همت و
تالشي که تمامي شبکه سيما انجام دادند  100ساعت افزايش برنامه
خواهيم داشت .اين اتفاق نيز از آنجا نشئت گرفته که موضوع محرم
جايگاه رفيعي در سياستهاي سيما دارد.

ت بکر و
شمال ايران و استان سرسبز گيالن از طبيع 
زيبايي برخوردار است ،به همين دليل در فصل بهار
و تابستان ميزبان تعداد بيشماري از گردشگران
داخلي و خارجي است .روستاي اولسبلنگاه ،از
شمنظره
جاذبههاي شناختهشد ه گيالن ،ييالقي خو 
و تابستاننشين که بوي تازگي و طراوت طبيعتش
همگان را مسخ ميکند .مسافران و طبيعتگردان
معموال بهار و تابستان را فصل مناسبي براي سفر به
اين ييالق سرسبز و چشمنواز ميدانند و بسياري نيز
غروب آفتاب آن را منظر ه خيالانگيز و تکرارنشدني
ي است که اين منطقه ،پاييزي
ميدانند ،اين در حال 
ي دارد .چهار
رنگارنگ ،رويايي و فراموش نشدن 
تصوير از اين بهشت را مي بينيد .

آگهي مزايده غير منقول

شرکت صنعتي تهران حلب با مسئوليت محدود
(شماره ثبت  60855تهران و  16499بندرعباس  -در حال تصفيه)

بدينوسيله مدير تصفيه منتخب شعبه دهم دادگاه عمومي و انقالب شهرستان بندرعباس به قائم مقامي از شرکت ورشکسته (شرکت
صنعتي تهران حلب) در نظر دارد مالکيت ششدانگ عرصه و اعيان محل کارخانه تهران حلب متعلق به شرکت ورشکسته فوقالذکر
را از طريق مزايده به فروش برساند :الف– مشخصات عرصه و اعيان :ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت  3000متر مربع قطعه اول
تفکيکي به پالک ثبتي  51فرعي از  87اصلي مفروز از پالک  48فرعي از اصلي مذکور واقع در قريه اسماعيل آباد بخش  12تهران به
نشاني تهران اول جاده قديم کهريزک ابتداي کمربندي ورامين ابتداي جاده احمدآباد خيابن نسترن محل کارخانه تهران حلب با حدود
اربعه شماالً به طول  86/5متر شرق ًا به به طول  44/5متر جنوب ًا به طول  60/5متر وغرب ًا به طول  49/18متر محصور با درب و ديوار
و با اعياني به مساحت  3150متر مربع که فقط مقدار  1541متر مربع با کاربري مصنوعات فلزي داراي پايانکار ميباشد و اعيانيهاي
موجود شامل سوله فلزي به مساحت تقريبي  585متر مربع با حداکثر ارتفاع  8/5متر و سوله فلزي به مساحت تقريبي  925متر
مربع با ارتفاع  6و  8/5متر و سوله فلزي به مساحت تقريبي  600متر مربع با ارتفاع  6و  8/5متر مربع که در سمت غربي آن داراي
ساختمان دو طبقه شامل اتاقهاي اداري و آبدارخانه و سرويس بهداشتي است و سوله فلزي به مساحت تقريبي  420متر مربع که تمامي
مورد ثبت در رهن بانک تجارت ميباشد و برابر نظريه کارشناسي ارزش عرصه و اعيان به مبلغ  36.000.000.000ريال برآورد گرديده
است.ب -شرايط شرکت در مزايده :مزايده حضوري و فروش نقدي است و هزينههاي مربوطه به مورد مزايده و پرداخت بدهيهاي
مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي
و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است .مزايده از مبلغ پايه کارشناسي به مبلغ  36.000.000.000ريال
شروع و به باالترين قيمت که خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شرکت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است طالبين ميتوانند
در وقت مقرر با ارائه چک تضميني بانکي به مبلغ پايه  36.000.000.000ريال قابل پرداخت در حساب جاري شماره  0000001134186نزد
بانک سپه شعبه بيهقي کد  2000به نام شرکت صنعتي تهران حلب در جلسه مزايده شرکت نمايند .تحويل مورد مزايده و تنظيم سند
انتقال موکول به پرداخت  %100قيمت پيشنهادي و حضور در دفترخانه ميباشد .مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشريفات انتقال
سند اعم از شهرداريها ،اداره ثبت ،ماليات و غيره و ارائه مفاصاحسابهاي مربوطه به عهده خريدار ميباشد .مبلغ حاصل از مزايده
ابتدا بابت بدهي شرکت ورشکسته به بانک مرتهن و مازاد آن به ساير بستانکاران پرداخت ميشود .زمان و محل مزايده :چهارشنبه
 1397/07/04از ساعت  9تا  12به نشاني استان هرمزگان بندرعباس ميدان يادبود خ امام خميني كوچه شهيد رمضان حمزه جنب
دانشگاه مذاهب اسالمي ساختمان علي امين پور واحد.6

تاريخ انتشار  97/6/14خ ت97/6/14 :

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :محسن پيرهادي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي -پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:
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آگهي تجديد مناقصه عمومي يكمرحلهاي

مجتمع آموزش عالي سراوان در نظر دارد انجام خدمات امور خريد ،طبخ و توزيع غذاي دانشجويان خود را به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.
رديف

شرح مختصر موضوع مناقصه

مبلغ برآورد موضوع مناقصه (ريال)

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه (ريال)

1

خريد مواد غذايي طبخ و توزيغ مواد غذايي

به مبلغ كلي ( 31/871/070/000خريد مواد غذايي
 29/427/030/000و طبخ و توزيع )2/444/040/000

 1/593/553/500ريال واريز به شماره حساب
 2177362628006درآمد اختصاصي دانشگاه نزد بانك
ملي و يا ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر از بانكهاي رايج كشور

 -1زمان و محل فروش اسناد مناقصه :از روز سهشنبه مورخ  97/06/13لغايت پايان وقت اداري روز يكشنبه  97/06/18در محل مديريت امور حقوقي ،قراردادها و رسيدگي
به شكايات مجتمع آموزش عالي سراوان به آدرس :سراوان  -بلوار پاسداران  -جنب ساختمان فرمانداري شماره تماس 09150303264 :سركار خانم پاريزي و يا دفتر
رياست05437630096 :
 -2آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت :تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  97/06/18ساعت  9صبح
 -3محل تسليم پيشنهاد قيمت :مديريت امور حقوقي ،قراردادها و رسيدگي به شكايات مجتمع آموزش عالي سراوان
 -4هزينه خريد اسناد مناقصه :واريز يك ميليون ريال به شماره حساب  2177362628006درآمد اختصاصي مجتمع آموزش عالي سراوان نزد بانك ملي شعبه سراوان
 -5زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه :ساعت  11ظهر روز دوشنبه مورخ  97/06/19در دفتر كار معاون اداري و مالي مجتمع آموزش عالي سراوان به آدرس :سراوان
 بلوار پاسداران جنب ساختمان فرمانداري -6نوع خدمت موضوع مناقصه :انجام خدمات امور خريد ،طبخ و توزيع مواد غذايي مجتمع آموزش عالي سراوان
 -7مدت زمان موضوع مناقصه :از تاريخ  97/06/19لغايت  98/04/19به مدت ده ماه ميباشد.
 -8تضمين حسن اجراي تعهدات و نحوه استرداد آن :پيمانكار ملزم است هنگام عقد قرارداد ضمانتنامه بانكي تحت عنوان تضمين حسن اجراي تعهدات معادل  10درصد
مبلغ پيشنهادي خود صادره از يكي از بانكهاي رايج كشور تهيه و يا معادل ريالي آن را به صورت نقدي به حساب سپرده مجتمع آموزش عالي سراوان واريز و اصل آن را
تحويل امور مالي مجتمع نمايد .سپرده يادشده پس از تحويل قطعي كار يا خدمت انجام شده و تنظيم صورتمجلس تحويل قطعي واحد مفاصاحساب مسترد خواهد شد.
 -9ساير موارد:
 بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص عددي و حروفي براساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعالم شده تعيين در پاكت الك و مهرشده تسليم شود. صرفا شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ،ايجاد حق براي شركتكننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي مجتمع نمينمايد و مجتمع مجاز ميباشد در چارچوبضوابط و با عنايت به حرفه و صالح مجتمع هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد نمايد.
 كليه هزينههاي مربوط به چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميشود. ساير شرايط و مشخصات موضوع مناقصه در محل مديريت امور حقوقي ،قراردادها و رسيدگي به شكايات مجتمع آموزش عالي سراوان موجود است .پيشنهاددهندگانبايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد اين جمله كه «مورد قبول است» امضاء و ضميمه پيشنهاد ،تسليم نمايند.
تاريخ انتشار97/6/14 :
خ ش97/6/14 :
م الف 97/425

مجتمع آموزش عالي سراوان

آگهي مزايده آپارتمان اداري

بدينوسيله مدير تصفيه منتخب شعبه دهم دادگاه عمومي و انقالب شهرستان بندرعباس به قائم مقامي از شرکت ورشکسته (شرکت صنعتي تهران حلب) در
نظر دارد مالکيت ششدانگ يک دستگاه آپارتمان اداري متعلق به شرکت ورشکسته فوقالذکر را از طريق مزايده به فروش برساند :الف– مشخصات آپارتمان:
ششدانگ يک دستگاه آپارتمان با قدمت بيش از  40سال و بازسازي شده به نشاني تهران خيابان کريمخان زند جنب پل کريمخان پالک  73طبقه چهارم
به مساحت  257/68متر مربع که مقدار  19/50متر مربع آن به صورت بالکن پيشرفته در سمت جنوب و  18/77متر مربع آن بالکن شمالي است قطعه 5
تفکيکي به پالک ثبتي  47855فرعي از  6933اصلي مفروز از پالک  602فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش  2تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات
و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و به نام شرکت صنعتي تهران حلب است .کاربري آپارتمان طبق پايان کار شهرداري اداري است و واحد مورد نظر در
يک ساختمان  6طبقه (همکف و  5طبقه باالي همکف) با اسکلت نيمه فلزي واقع شده و داراي سه اتاق اداري و سالن جلسات و سرويس بهداشتي و آبدارخانه
کف سراميک ديوارها سفيدکاري با کمي گچبري و کاغذ ديواري با کابينت ام دي اف و دربهاي چوبي ضد سرقت و يک دستگاه اسپيلت و پنجرههاي فلزي و
سيستم سرمايش کولر گازي و گرمايش شوفاژ با رادياتور و برق اختصاصي آب و گاز مشترک و آسانسور و فاقد پارکينگ و انباري است که تمامي مورد ثبت در
رهن بانک کارآفرين ميباشد مورد مزايده تا پايان سال  1397به اجاره واگذار شده است و برابر نظريه کارشناسي ارزش آپارتمان به مبلغ  19.000.000.000ريال
برآورد گرديده است .داوطلبين ميتوانند در ساعات اداري براي بازديد از مورد مزايده به نشاني فوق مراجعه نمايند .ب -شرايط شرکت در مزايده :مزايده حضوري
و فروش نقدي است و هزينههاي مربوط به مورد مزايده و پرداخت بدهيهاي مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي
که مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است .مزايده از مبلغ پايه کارشناسي به
مبلغ  19.000.000.000ريال شروع و به باالترين قيمت که خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شرکت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است طالبين ميتوانند
در وقت مقرر با ارائه چک تضميني بانکي به مبلغ پايه  19.000.000.000ريال قابل پرداخت در حساب جاري شماره  0000001134186نزد بانک سپه شعبه بيهقي
کد  2000به نام شرکت صنعتي تهران حلب در جلسه مزايده شرکت نمايند .تحويل مورد مزايده و تنظيم سند انتقال موکول به پرداخت  %100قيمت پيشنهادي و
حضور در دفترخانه ميباشد .مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشريفات انتقال سند اعم از شهرداريها ،اداره ثبت ،ماليات و غيره و ارائه مفاصاحسابهاي
مربوطه به عهده خريدار ميباشد .مبلغ حاصل از مزايده ابتدا بابت بدهي شرکت ورشکسته به بانک مرتهن و مازاد آن به ساير بستانکاران پرداخت ميشود.
زمان و محل مزايده :چهارشنبه  1397/07/04از ساعت  9تا  12به نشاني استان هرمزگان بندرعباس ميدان يادبود خ امام خميني كوچه شهيد رمضان حمزه
جنب دانشگاه مذاهب اسالمي ساختمان علي امين پور واحد.6
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خ ت97/6/14 :
تاريخ انتشار 97/6/14

(شماره ثبت  60855تهران و  16499بندرعباس  -در حال تصفيه) آگهي مزايده اموال منقول
ماشين آالت صنعتي و تجهيزات اداري
شرکت صنعتي تهران حلب با مسئوليت محدود

بدينوسيله مدير تصفيه منتخب شعبه دهم دادگاه عمومي و انقالب شهرستان بندرعباس به قائم مقامي از شرکت ورشکسته (شرکت صنعتي تهران حلب) در نظر دارد مالکيت چهار گروه اموال منقول و
کارکرده متعلق به شرکت ورشکسته فوقالذکر را از طريق مزايده به فروش برساند .هر گروه از اموال منقول زير به صورت يکجا و مستقل از گروه ديگر به فروش مي رسد .متقاضيان ميتوانند جهت
بازديد اقالم در ساعات اداري به نشاني تهران اول جاده قديم کهريزک ابتداي کمربندي ورامين ابتداي جاده احمدآباد خيابن نسترن محل کارخانه تهران حلب مراجعه نمايند.
گروه اول در  36رديف به مشخصات زير جمع ًا به قيمت پايه کارشناسي به مبلغ  59.662.980.000ريال شامل-1 :دستگاه جوش  129.600.000ريال-2،قيچي آلماني  378.000.000ريال،
 -3دستگاه ورني  10.800.000ريال -4 ،دستگاه چهارگوش کن اتوماتيک با متعلقات  32.400.000ريال -5 ،اينورتر  1.080.000ريال -6 ،دستگاه والس  75.600.000ريال -7 ،دستگاه
استرچ بالت  37.800.000ريال -8 ،سه دستگاه توليد قوطي  10پوندي گريس 1.728.000.000ريال -9 ،ماشين آالت قوطي گرد فانتزي  5.400.000.000ريال -10 ،دستگاه پرس مرحله اي
 45تني روسي  162.000.000ريال -11 ،پلمپ ديجيتالي -12 ،دستگاه سيستم آمارگيري اتوماتيک -13 ،سوئيچ هوشمند نوري سنسور -14 ،يک دستگاه نمايشگر تعداد چاپ -15 ،کنترل جوش،
 -16يک دستگاه سيميالتور کوره 4 -17 ،عدد تابلو برق ف  4797و ف  4798و ف  4799و ف  -18 ،4836ستاره برنجي دستگاه والس -19 ،دستگاه فلنجر و چهارگوش کن -20 ،سي پي يو
قطعات دستگاه چاپ و سي پي يو چاپ( ،قيمت رديف  11تا  20در قيمت دستگاه مونتاژ منظور شده است) -21 ،دوبل گير چاپ  8.640.000ريال 2 -22 ،دستگاه استرچ پالت  75.600.000ريال،
 -23دستگاه تسمه کش نيمه اتوماتيک آلماني  8.100.000ريال -24 ،دستگاه توليد قوطي چهارگوش زن گالن کتابي با دستگاه جوش والس و ساير متعلقات  3.240.000.000ريال -25 ،خط
(ست) دستگاه کامپيوتري تک رنگ مايلندر  9.072.000.000ريال -26 ،دستگاه توليد قوطي فانتزي  2.160.000.000ريال -27 ،دستگاه دربندي روسي کف قوطي اتومات  99.360.000ريال،
 -28دستگاه جوش  54.000.000ريال -29 ،دستگاه مايع الستيک زني جهان کنف  54.000.000ريال -30 ،کوره المنتي  216.000.000ريال -31 ،خط ماشين آالت و تأسيسات الک زني و
چاپ  1.080.000.000ريال -32 ،ست دستگاه چاپ چهار رنگ  21.600.000.000ريال -33 ،ست ماشين آالت توليد قوطي  5.400.000.000ريال -34 ،ست ماشين آالت توليد قوطي(سه)
 8.640.000.000ريال( ،جمع کل به مبلغ  59.662.980.000ريال)
گروه دوم شامل  2دستگاه ليفتراک به مشخصات  -1ليفتراک سه تني ديزلي و لوازم جانبي به شماره بدنه  303392به قيمت  277.500.000ريال -2 ،ليفتراک سه تني ديزلي  125به شماره
 010301BO48Oبه مبلغ  333.000.000ريال جمع ًا به مبلغ  610.500.000ريال.
گروه سوم تجهيزات کامپيوتري به مشخصات زير جمع ًا به قيمت پايه کارشناسي  9.420.000ريال شامل :موشواره فراسو  20.000ريال ،هشت دستگاه رايانه شخصي به همراه صفحه کليد و صفحه
نمايش هر دستگاه  250.000ريال ،لوازم شبکه و رايتر  100.000ريال ،دستگاه فاکس  200.000ريال ،لپ تاپ نوت بوک  1.500.000ريال ،مانيتور ال سي دي  150.000ريال ،سه دستگاه لپ تاپ
جمع ًا  4.250.000ريال ،چهار دستگاه چاپگر جمع ًا  1.200.000ريال.
گروه چهارم اموال و اثاثيه اداري مستعمل به مشخصات زير جمع ًا به قيمت پايه کارشناسي  433.030.000ريال شامل :فايل فلزي چهار فصل  170.000ريال ،آبسردکن  700.000ريل ،ميز استيل
 500.000ريال ،تلفن روميزي  150.000ريال ،کمد شش درب و جا کفشي  400.000ريال ،کولر خزر پايه دار  300.000ريال ،دستگا ضخامت سنج  1.200.000ريال ،دستگاه پراب استاندارد ضخامت
سنج  700.000ريال ،دستگاه تست ضربه  600.000ريال ،دستگاه تست خمس بر محور استوانهاي  550.000ريال ،دستگاه تست نقطه گسيختگي  1.200.000ريال ،دستگاه ترازوي حساس 2.700.000
ريال ،دستگاه سختي سنج  600.000ريال ،دستگاه فيلم کش ميلهاي  250.000ريال ،دو دستگاه کولر  600.000ريال ،دستگاه هود آزمايشگاهي استيل  1.300.000ريال ،تابلو اطالعات با شيشه و قفل
 200.000ريال ،کولر  1.500.000 LGريال ،ال  MDFبا فايل مربوطه  500.000ريال ،صندلي  320راحتيران  200.000ريال ،سرويس روميزي  100.000ريال ،تابلو برق موتور  500.000ريال ،تابلو
خازن هفت پله  11.000.000ريال ،تابلو  80در  120با کليد  63آمپر  1.600.000ريال ،بخاري  1.000.000ريال ،پرينتر  1.500.000ريال ،بخاري برقي سه شعله  100.000ريال ،دوربين نقشه برداري
با پايه  3.800.000ريال ،کولر آبي  1.200.000ريال ،کولر آبي  500.000ريال ،مخزن گاز با متعلقات  54.000.000ريال ،مخزن گالوانيزه کمپروسور  1.100.000ريال ،رادياتور  800.000ريال،
کابينت آشپزخانه  5.500.000ريال ،تلفن پاناسونيک  1.500.000ريال ،ميز مديريت  1.200.000ريال ،ميز معاونت  1.500.000ريال ،ميز کنفرانس  2.900.000ريال ،صندلي مديريتي 700.000
ريال ،صندلي منشي  700.000ريال ،ميز کنفرانس با  8عدد صندلي  5.400.000ريال ،کتابخانه  8درب  4.000.000ريال ،باسکول  5تن  3.000.000ريال ،ميز ناهارخوري  1.200.000ريال ،باکس
تلفن و گوشي  2.000.000ريال ،چهار عدد گوشي تلفن پاناسونيک  600.000ريال ،بخاري برقي  100.000ريال ،پرينتر-فاکس  1.700.000ريال ،پرينتر  900.000ريال 5 ،دستگاه کولر آبي جمعا
 14.900.000ريال ،دستگاه تصفيه آب  1.200.000ريال ،رادياتور فوالدي  1.100.000ريال ،خط کش ديجيتالي  500.000ريال ،بخاري توري دار  200.000ريال ،پاتيشن  5.000.000ريال ،دستگاه
کپي شارپ  4.500.000ريال ،تلفن بي سيم پاناسونيک  300.000ريال ،دستگاه تصفيه آب زاکرس  2.500.000ريال ،دوربين مدار بسته  6عدد  32.300.000ريال ،پرينتر منشي  1.800.000ريال،
دو دستگاه کولر گازي  8.300.000ريال ،صندلي  300.000ريال ،بخاري گازي  200.000ريال ،دوربين عکاسي  2.500.000ريال ،پروژکتور  3.800.000ريال ،هيتر بخاري گازي 8.500.000
ريال ،الکترو پمپ  56.000.000ريال ،هيتر بخاري گازي  4.400.000ريال ،بخاري  750.000ريال ،کولر آبسال  400.000ريال ،دو دستگاه بخاري انرژي  15.000.000ريال ،آبگرمکن ديواري
 1.200.000ريال ،بخاري انرژي  2.800.000ريال ،بخاري گرماتاب  2.800.000ريال ،کولر گازي ايستاده  111.500.000ريال ،کليه اقالم و ماشينآالت و تجهيزات در هر چهار گروه دست دوم
و کارکرده مي باشد.
ب -شرايط شرکت در مزايده :مزايده حضوري و فروش نقدي است و هزينههاي مربوطه براي انتقال به نام خريدار بر عهده برنده مزايده است .مزايده از مبلغ پايه کارشناسي در گروه اول به
مبلغ  59.662.980.000ريال و در گروه دوم به مبلغ  610.500.000ريال و در گروه سوم به مبلغ  9.420.000ريال و در گروه چهارم به مبلغ  433.030.000ريال شروع و به باالترين قيمت در هر
گروه که خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شرکت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است طالبين ميتوانند در وقت مقرر با ارائه چک تضميني بانکي به مبلغ پايه کارشناسي قابل پرداخت در
حساب جاري شماره  0000001134186نزد بانک سپه شعبه بيهقي کد  2000به نام شرکت صنعتي تهران حلب در جلسه مزايده شرکت نمايند .تحويل مورد مزايده موکول به پرداخت  %100قيمت
پيشنهادي ميباشد .زمان و محل مزايده :چهارشنبه  1397/07/04از ساعت  9تا  12به نشاني استان هرمزگان بندرعباس ميدان يادبود خ امام خميني كوچه شهيد رمضان حمزه جنب دانشگاه
مذاهب اسالمي ساختمان علي امين پور واحد.6
خ ت97/6/14 :
تاريخ انتشار 97/6/14
مدير تصفيه منتخب دادگاه -دکتر يداله عسگري

