حاج يبابايي:

دولت منابع و مصارف
هدفمندي يارانه ها را
به مجلس نداده است

4

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت :طي ماههاي گذشته تأخير در پرداخت
حقوق کارکنان به خصوص نيروهاي شرکتي و کارمعين بروز کرده که اين موضوع تخلف
بوده و ناشي از نبود نظارت دولت بر دستگاههاست.حميدرضا حاجيبابايي در گفتگو با
فارس،با اشاره به موضوع هدفمندي يارانهها اظهار داشت:در سالهاي اخير دولت در رابطه
با حذف يارانه غيرنيازمندان و همچنين تعيينتکليف اجراي قانون افزايش حاملهاي انرژي
عملکرد مناسبي نداشته و عم ًال قانون اجرا نشده است.عضو کميسيون برنامه و بودجه
مجلس افزود:طبق قانون برنامه ششم دولت موظف است گزارش وضعيت درآمد ناشي
از حاملهاي انرژي و سهم شرکتها را به صورت شفاف به مجلس ارائه دهد،اما خبري
ازاين بحث نيست.اين نماينده مجلس تأکيد کرد:درحال حاضر تحقيق و تفحص از سازمان
هدفمندي يارانهها در رابطه با وضعيت درآمدي و سهم شرکتها توسط کميتهاي در مجلس

اقتصادي

» خبر

پيگيري ميشود.حاجيبابايي در خصوص اينکه برخي کارمندان دولت عنوان کردند که
حقوق آنها دو مرحلهاي پرداخت شده و برخي کارمندان قراردادي و شرکتي هنوز حقوقي
دريافت نکردهاند،تصريح کرد:وضعيت اقتصادي و مشکالت بهگونهاي است که کارمندان و
کارگران با معضل روبه رو بوده و نيروهاي شرکتي و کارمعين که در بدنه دولت هستند و
از حقوق پايه برخوردارند،حتي بايد زودتر از کارمندان رسمي حقوق دريافت کنند ،نهآنکه
حقوق کارمندان رسمي به تأخير بيفتد بلکه حق آن است که آنها با توجه به وضعيتشان
زودتر به حقالزحمه خود برسند.به گفته اين نماينده مجلس متأسفانه در ماههاي اخير
بنا به مشکالت و عدم نظارت دقيق دولت و دستگاهها ،حقوق افرادي به تأخير افتاده که
وضعيت بدتري نسبت به بقيه کارمندان دارند که ازجمله آنها نيروهاي شرکتي ،قراردادي،
کارمعين ،حقالتدريس آموزش و پرورش و دانشگاهها هستند.

تامالت راهبردي در انضباط مالي »

سكوت ديوان محاسبات در برابر
تصميمات نادرست

»

»

دو شنبه  13آذر 1396
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حاج يدليگاني :

فوالدگر خبر داد؛

تخلف دولت در پرداخت سهام عدالت
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي از تخلف دولت در پرداخت سهام
عدالت به مردم خبر داد.حميدرضا فوالدگر رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد
ملي مجلس در گفتگو با تسنيم با اشاره به تخلفات انجام شده در اجراي اصل
 44قانون اساسي توسط دستگاههاي اجرايي گفت:يکي از تخلفاتي که دولت در
اجراي اصل  44قانون اساسي انجام داده عدم اصالح ساختار سهام عدالت است
که براساس قانون ،دولت بايد در راستاي واگذاري آنها به مردم اقدام کند.وي
افزود :دولت بايد براي حضور بخش خصوصي در سه بخش آموزش و تحقيقات،
فرهنگ و سالمت اليحهاي جداگانه را تقديم مجلس ميکرد که اين کار انجام
نشده است.رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس گفت :دستگاههاي
اجرايي در حوزههاي مرتبط با انرژي مانند نفت و گاز بايد نهادهايي داشته باشند
که وظيفه تنظيم کنندگي در بازار را ايفا کنند تا قيمت اين فرآوردهها براساس
ضوابط قانوني تعيين شود چراکه رعايت اصل رقابت پذيري برعهده نهادهاي
تنظيم کنند ه بوده و مانع ايجاد انحصار در بازار خواهد شد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت:وضعيت خوبي بر
ديوان محاسبات حاکم نيست و بايد قانون از کجا آوردهاي
براي عادل آذر و فياض شجاعي اجرا شود.حسينعلي
يدليگاني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره
حاج 
به مطرح شدن طرح استيضاح رئيس ديوان محاسبات
بعد از ارائه گزارش حقوقهاي نجومي گفت:سواالت ما به
ديوان محاسبات ارسال شده اما علي رغم گذشت دو ماه
هنوز پاسخ رئيس ديوان محاسبات به کميسيون برنامه

سلطاني نژاد عنوان کرد:

ساماندهي بازار کشاورزي با توسعه
نظام انبارداري
مديرعامل بورس کاالي ايران هدف از ايجاد سازوکار رسيد يا قبض انبار براي
بخش کشاورزي را اجتناب از فروش فوري محصول بالفاصله پس از برداشت و
تامين مالي کشاورزان و تجار دانست و گفت:در زمان برداشت محصول فروش
فوري به دليل افزايش عرضه در بازار سبب افت شديد قيمت ها مي شود و
سازوکار رسيد انبار ضمن تامين مالي براي فعاالن اين حوزه مي تواند مانع از
اين امر شود.به گزارش پايگاه خبري بورس کاال،حامد سلطاني نژاد،درسومين
همايش مالي اسالمي ايران به اهميت بخش کشاورزي دراقتصاد ايران اشاره
کرد و گفت:ابزار گواهي سپرده کااليي از اواخر سال  ۱۳۹۳در بورس کاالي
ايران راه اندازي شد و هدف از راه اندازي ابزار مذکور اين بوده که به بخش
کشاورزي کمک کند تا در بورس کاال ظهور و بروز داشته باشد.زيرا بخش
کشاورزي موجب اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم براي حدود  ۳۰درصد از
جمعيت کشور شده و ضمن اهميت آن در تامين امنيت غذايي کشور،سهم
حدود ۱۱درصدي را در توليد ناخالص داخلي دراختيار دارد.وي افزود:از زمان
راه اندازي اين ابزار تاکنون بالغ بر دو ميليون تن محصول در بورس کاالي ايران
مورد معامله قرار گرفته وهمچنين  ۸۰انبار در کل کشور پذيرش شده است.به
گفته وي ،ساماندهي انبارها و ظرفيت هاي ذخيره سازي موجود و ايجاد بستر
قانوني براي فعاليت آنها،ترويج و فرهنگسازي موضوع در نظام پولي و بانکي
و همچنين ارتقاي گواهي هاي کيفي استاندارد محصوالت از پيش نيازهاي
توسعه هر چه بيشتر اين ابزار محسوب مي شوند.

جمال رزاقي:

قانون از کجا آوردهاي بايد براي عادل آذر
و فياضشجاعي اجرا شود

دور ريز غذاي مردم ايران معادل  ۶۰درصد
درآمد نفتي کشور است

و بودجه واصل نشده است.وي ادامه داد:انتظار ما از آقاي
تاجگردون رئيس کميسيون برنامه و بودجه اين است که
فرصت را از دست ندهند و پيگيري کنند تا طرح استيضاح
عادل آذر هر چه زودتر درکميسيون مطرح شود تا پس از
پاسخهاي وي،تصميمات الزم را اتخاذ کنيم.حاجي دليگاني
با اشاره به محورهاي استيضاح رئيس ديوان محاسبات
افزود:عالوه بر گزارش غيرواقعي که از حقوقهاي نجومي
ارائه شد،مسائل ديگري هم وجود دارد که بنده به موقع
بيان ميکنم.وي با تاکيد بر اينکه بايد ميزان حقوق
دريافتي مسئوالن ديوان محاسبات براي مردم گزارش
و شفافسازي شود،افزود :مسئوالن نظارتي بايد پيشتر
از بقيه مسئوالن کشور راجع به اموال و تعداد شغلهاي
خود شفافسازي کنند.حاجي دليگاني افزود:حق مردم
اين است که بدانند مسئوالني چون رئيس و دادستان
ديوان محاسبات  ۴۰سال پيش چه وضعيتي از لحاظ
مالي داشتهاند و االن به کجا رسيدهاند.

رئيس اتاق بازرگاني شيراز گفت :مردم ايران معادل
 ۶۰درصد درآمد نفتي کشورشان و به اندازه  ۱۰کشور
اروپايي مواد غذايي به سطل زباله ميريزند.به گزارش
مهر به نقل از روابط عمومي اتاق شيراز،جمال رازقي در
آيين نکوداشت سالروز جهاني غذا در شيراز بيان کرد:
بيشترين حجم ضايعات در ايران مربوط به نان،ميوه و
سبزيجات و برنج است که حجم ضايعات مواد غذايي
در ايران معادل  ۳۵ميليون تن و ارزش  ۱۵ميليارد
دالر است در حالي که ساالنه در جهان  ۹۰۰ميليون
نفر از گرسنگي رنج مي برند و با ضايعات مواد غذايي
مي توان فقر را در جهان ريشه کن کرد.وي افزود :در
کشور هاي در حال توسعه ضايعات غذا بيشتر مربوط
به فرآيند برداشت تا فرآوري است و در کشورهاي
توسعه يافته بيشترين ضايعات غذا در خرده فروشي ها
و به دست مصرف کنندگان نهايي اتفاق مي افتد.رئيس
اتاق بازرگاني شيراز اظهارداشت :تحليل زيان ناشي از

ضايعات غذا در ايران در بخش منابع آبي واقعيت هاي
تکان دهنده ديگري را فاش مي کند که ميزان آبي
که براي ضايعات کشاورزي در ايران مصرف مي شود
معادل  ۹و سه دهم ميليارد متر مکعب و معادل کل
آب مصرفي مردم کشور و صنايع است.وي افزود:حضور
دولت راه را براي صنايع غذايي ناهموار کرده به طوري
که بخش خصوصي مجالي براي حضور در برخي از
بخش هاي صنعت غذايي کشور را ندارند.

سيف:

سود  ۸۹درصدي در مؤسسه ثامنالحجج پرداخت ميشد

رئيسکل بانک مرکزي گفت :مورد داشتهايم شخصي
مبلغ ۲۳ميليارد تومان از سال  ۹۲تا  ۹۴نزد مؤسسه
ثامن الحجج سپرده داشته و ماهانه ۸۹درصد سود
دريافت ميکرده ،شخص ديگري هم ۱۱ميليارد
تومان سود دريافت کرده است.به گزارش تسنيم،
ولياهلل سيف در برنامه زنده نگاه يک شبکه يک
سيما افزود :اقدامات راهاندازي اين سامانه از قبل
انجام شده بود اما در حال حاضر به مرحله نهايي
شدن رسيده است ،اين سامانه يکي از نمونههاي
متمرکز بومي بانکداري است که در بانک مرکزي
براي تمرکز حسابهاي دولتي در بانک مرکزي
تعريف و اجرايي شد.او ادامه داد :بانک مرکزي،
بانکدار دولت است ،در گذشته بهدليل کمبود شعب
در سراسر کشور ،اين مسئوليت را نمايندگي ميداد
که معموالً هم بانک ملي متولي اين مسئوليت بود
که اين اقدام دچار ايجاد بينظمي و عدم اشرافي
براي خزانهدار کل کشور شده بود که در قانون
برنامه پنجم تدوين شد که بانک مرکزي با طراحي
يک سامانه وظيفه خودش را دوباره خودش انجام
دهد.سيف افزود :عملکرد پايلوتي را از سال گذشته

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت
تعاوني موزائيكسازان شهرستان اروميه به شماره ثبت 361

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني موزائيكسازان شهرستان
اروميه راس ساعت  11روز يكشنبه مورخ  96/9/26در محل شركت تعاوني واقع در كيلومتر يك جاده
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 و يا با توجه به مفاد ماده 19
آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق
راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد.
در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها
يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي
مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات
مديره 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:
 -1تغيير و اصالح و تطبيق مفاد اساسنامه مورد عمل و تصويب اساسنامه جديد منطبق با قانون اصالح موادي
از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران مصوب  93/2/17مجلس شوراي اسالمي
تاريخ انتشار96/9/13 :
خ ش96/9/13 :
هيات مديره شركت تعاوني موزائيكسازان
3521

شهرستان اروميه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت
تعاوني مسكن مهر  5كارگري شاهيندژ (نوبت دوم)
شماره ثبت 390 :شناسه ملي10861938413 :

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن
مهر  5كارگري شاهيندژ راس ساعت  11صبح روز يكشنبه مورخ  96/9/26در محل كارگاه مسكن مهر
تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده  19آييننامه
نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود
را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد .در اين
صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي
باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك
روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره/
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  1394و  1395و 1393
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود و زيان سال  1394و 1395
 -4طرح و تصميم گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1395
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال مالي 1396
 -6انتخاب سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عليالبدل هيات مديره به علت اتمام دوره ماموريت
 -7انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت
 -8اتخاذ تصميم درخصوص حذف روزنامه كثيراالنتشار رسالت و انتشار آگهيهاي داخلي
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرس و هيات مديره بايستي حداكثر تا مدت يك هفته بعد از انتشار
آگهي مذكور مدارك شناسايي ذيل را به دفتر شركت تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.
مدارك شامل :فتوكپي شناسنامه ،فتوكپي كارت ملي ،تصوير آخرين مدرك تحصيلي ،فتوكپي حكم كارگزيني،
تكميل فرم كانديداي عضويت در سمت بازرسي هيات مديره شركت تعاوني
تاريخ انتشار96/9/13 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش96/9/13 :

مسكن مهر  5كارگري شاهيندژ

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت تعاوني مسكن مهر  4كارمندي شاهيندژ
(نوبت دوم) شماره ثبت391 :
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن
مهر  4كارمندي شاهيندژ راس ساعت  11صبح روز يكشنبه مورخ  96/9/26در محل كارگاه مسكن مهر
تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده  19آييننامه
نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود
را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد .در اين
صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي
باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك
روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره/
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  1394و  1395و 1393
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود و زيان سال  1394و 1395
 -4طرح و تصميم گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1395
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال مالي 1396
 -6انتخاب سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عليالبدل هيات مديره به علت اتمام دوره ماموريت
 -7انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت
 -8اتخاذ تصميم درخصوص حذف روزنامه كثيراالنتشار رسالت و انتشار آگهيهاي داخلي
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرس و يا هيات مديره بايستي حداكثر تا ظرف مدت يك هفته بعد
از انتشار آگهي مذكور مدارك شناسايي ذيل را به دفتر شركت تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.
مدارك شامل :فتوكپي شناسنامه ،فتوكپي كارت ملي ،تصوير آخرين مدرك تحصيلي ،فتوكپي حكم كارگزيني،
تكميل فرم كانديداي عضويت در سمت بازرسي هيات مديره شركت تعاوني
تاريخ انتشار96/9/13 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش96/9/13 :

مسكن مهر  4كارمندي شاهيندژ

بر دوش سامانه نسيم قرار گرفت که پرداخت حقوق
دستمزد پرسنل آموزش و پرورش از جمله اين
اقدامات است.رئيس کل بانک مرکزي گفت :سامانه
صياد ديگر اقدام مؤثر و مثبت بانک مرکزي بود
که اين سامانه حلقه مکمل سامانه چکاوک است،
وظيفه اين سامانه استانداردسازي سايز و فرم چکها
و جلوگيري از هرگونه جعل چک است.او از ادامه

فرآيند ساماندهي مؤسسات غيرمجاز اينگونه ياد
کرد :بازار پول کشور تحت تأثير مخرب مؤسسات
غيرمجاز نميتوانست انضباط الزم را به خود ببيند
اما در حال حاضر ميتوانيم بگوييم هيچ مؤسسه
غيرمجاز فعالي در کشور نداريم و اين دستاورد
بزرگي محسوب ميشود ،حصول اين دستاورد از
جمله برنامههايي بود که اوايل دولت يازدهم براي

بانک مرکزي ترسيم شده بود .سياست متعادلسازي
نرخ سود بانکي که در شهريورماه امسال اعمال
شد از جمله اقدامات مؤثر بانک مرکزي در ماههاي
اخير است براي اطمينان بازرسيهايي را از شعب
بانکها به عمل ميآوريم ،ظرف يک ماه حدود
پنج هزار شعبه را مورد بازرسي قرار دادهايم.او به
اقدامات مؤثر در بعد تسهيالتي اشاره کرد و افزود:
طي  7ماه اول امسال  313هزار ميليارد تومان
تسهيالت ارائه شده که در مقايسه با رقم مشابه
قبل  12/6درصد افزايش داشته .در سال گذشته
در راستاي تحقق مثبت نظام بانکي اقدامي انجام
داديم 16 ،هزار ميليارد براي حمايت از بنگاههاي
کوچک متوسط کنار گذاشتيم که البته اين اقدام
خوب جواب داد .سيف گفت :در سال جاري بر
اساس عملکرد سال قبل ارقامي را براي بنگاههاي
کوچک و متوسط تعيين کرديم 20 ،هزار ميليارد
تومان براي بنگاههاي کوچک و متوسط 10 ،هزار
ميليارد تومان براي نوسازي خطوط توليد و
 200هزار ميليارد تومان هم براي اشتغال خانگي
و روستايي و شهري تخصيص يافت.

آگهي مزايده عمومي فروش ضايعات "لوازم خودرويي و"...

شهرداري فيروزكوه در نظر دارد به استناد مجوز شوراي محترم اسالمي شهر ،نسبت به فروش آهنآالت ذيل با قيمت كارشناسي اقدام نمايد.
لذا از افراد حقيقي و حقوقي جهت دريافت اسناد مزايده و بازديد از محل دپو آهنآالت اسقاطي و شركت در مزايده دعوت ميگردد حداكثر
ظرف  10روز از تاريخ انتشار آگهي به امور مالي شهرداري مراجعه و نسبت به تكميل مدارك و ارائه قيمت پيشنهادي خود اقدام نمايد.
رديف

عنوان

آدرس

1

آهنآالت اسقاطي (لوازم خودرويي و)...

محل دپوي آهنآالت قراضه واقع در پايانه شهرداري

ضمنا:
 هزينه درج آگهي مذكور و عوارضات متعلقه به عهده برنده مزايده خواهد بود. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد. چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به واريز قيمت پيشنهادي نباشند سپرده شركت در مزايده به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. شماره تماس021-76442114 :آدرس سايت شهرداري فيروزكوهwww.firouzkouh.org :
تاريخ انتشار96/9/13 :
خ ش96/9/13 :

جعفر پرج  -شهردار فيروزكوه

شهرداري نورآباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره /418ش مورخه  96/08/17شوراي محترم اسالمي شهرتعداد()6قطعه زمين با کاربري
مسکوني واقع درقطعات مسکن مهررا از طريق مزايده عمومي به افراد حقيقي و حقوقي با شرايط ذيل واگذار نمايد؛
-1کليه متقاضيان مبلغ پيشنهادي خود رابصورت جداگانه براساس متر مربع جهت هر قطعه تا مورخه  96/9/25در پاکت سربسته تحويل
دبيرخانه شهرداري نموده ورسيد دريافت نمايند.
-2کليه متقاضيان بايستي مبلغ  40/000/000ريال بابت هر قطعه بعنوان سپرده به حساب  0105771307006نزد بانک ملي مرکزي بنام شهرداري
واريز و فيش واريزي را ضميمه درخواست خود نمايند در غير اينصورت ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-3بازگشايي قرائت درخواست ها در روز يکشنبه مورخه  96/9/26راس ساعت  10صبح مي باشد،حضورمتقاضيان يا نمايندگان قانوني آنها
در جلسه بازگشايي بالمانع است.
-4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
-5به پيشنهاد ناقص،مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-6برنده مزايده موظف است حداکثرظرف مدت  48ساعت نسبت به واريز بهاي زمين مربوطه بصورت نقدي به حساب 0105770244008
شهرداري اقدام ورسيد دريافت نمايددر غير اينصورت نفر دوم به عنوان برنده تعيين خواهد شد.
-7در صورتيکه برنده اول،دوم و سوم مزايده از خريد امتناع نمايند سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -8جهت کسب اطالعات بيشتر به دايره امالک شهرداري مراجعه نماييد.
 -9هزينه چاپ و نشر آگهي بعهده اشخاص برنده مزايده خواهد بود.
مشخصات قطعات

جهت

مشخصات قطعات

1

قطعه شماره()334

شمالي

170متر مربع

3/650/000

2

قطعه شماره()335

شمالي

 154/72متر مربع

3/650/000

3

قطعه شماره()336

شمالي

 149/72متر مربع

3/700/ 000

 12متري

4

قطعه شماره()349

جنوبي

 149/72متر مربع

3/850/000

 12متري

5

قطعه شماره()350

جنوبي  

 149/ 72متر مربع

3/850/000

 12متري

6

قطعه شماره()351

جنوبي    

 165متر مربع

3/800/000

 12متري

تاريخ انتشار96/9/13 :
خ ش96/9/13 :

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
عادي به طور فوقالعاده (نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت تعاوني سد عمران قرهتپه دويست و شصت و يك
سيصد و هفت به شماره ثبت  2089و به شناسه ملي ( 14003782528نوبت دوم) در ساعت 14/30
روز جمعه مورخه  1396/09/24در محل مسجد جامع واقع در روستاي قرهتپه برگزار ميشود .از
كليه اعضاي شركت تعاوني دعوت ميشود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرس
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز (بيالن) و حساب سود و زيان و گزارشهاي مالي هيات مديره
و بازرسان مربوط به سالهاي  95 ،94 ،93 ،92و تراز آزمايشي ششماهه 96

قيمت پايه بر اساس هرمتر مربع به ريال

معبر
 12متري
 12متري

((روابط عمومي شهرداري نورآباد))
 -3تعيين خط مشي و برنامه آتي شركت
 -4تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال 96
 -5انتخاب هيات مديره و بازرسان براي مدت قانوني
 -6اتخاذ تصميم نسبت به تغييرات اعضا و سرمايه
تذكر  .1افرادي كه عالقمند به ثبتنام داوطلبي در سمتهاي هيات مديره و بازرسي ميباشند
ميتوانند حداكثر تا  7روز بعد از نشر آگهي فرمهاي مربوطه را تكميل و مدارك خود را به تعاوني
تحويل و رسيد دريافت نمايند.
تذكر  .2افرادي كه قصد دارند براي حضور در مجمع عمومي وكيل خود را اعزام نمايند ميبايست
از ساعت  14الي  18مورخه  23و  1396/09/22با حضور توام وكيل در دفتر تعاوني حضور يافته و
ورقه حضور در مجمع را به نام وكيل در حضور هيات مديره و بازرس دريافت دارند .توضيح اينكه
به وكالتنامههاي غيررسمي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تاريخ انتشار96/9/13 :
خ ش96/9/13 :

اهداي نشان ويژه حاميان اهداي عضو
به مديرعامل بانکپاسارگاد در جشن نفس
درچهاردهمين دور ه جشن نفس،به دليل حمايتهاي بانکپاسارگاد از امرانساندوستان ه
اهداي عضو،نشان ويژه حاميان اهداي عضو،به مديرعامل اين بانک اهداء شد.به گزارش
ط عمومي بانکپاسارگاد،چهاردهمين دوره جشن نفس،با حضوردکتر قاضيزاده هاشمي
رواب 
وزير بهداشت،محمدعلي نجفي شهردار تهران،دکتر نوبخت سخنگوي دولت،دکترعلي
نوبخت رئيس کميسيون بهداشت و درمان،عضو هيئتمديره انجمن اهداي عضو،رئيس
نظام پزشکي،نمايندگان مجلس،مديرعامل بانکپاسارگاد و جمعي از خانوادههاي اهداکننده
و پذيرند ه عضو برگزار شد.دراين مراسم که بهمنظور تقديراز فرهنگسازان اهداي عضو
برگزار شد،به دکتر قاسمي مديرعامل بانکپاسارگاد به پاس تأثيرگذاري چشمگير بر
نهادينهسازي فرهنگ اهداي عضو درکشور از طريق حمايتهاي کالن مالي و معنوي از
فعاليتهاي انجمن اهداي عضو ايرانيان و همچنين از دکتر شهاب جوانمردي مديرعامل
شرکت فناپ،از شرکتهاي گروه مالي پاسارگاد،بهپاس ارتقاي فرهنگسازي و پيشبرد
اهداف پيوند عضو با اهداي لوح تقدير و تنديس ،قدرداني شد.بانک پاسارگاد در راستاي
ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي خود ،با حمايت از انجمن اهداي عضو ايرانيان ،سعي در
نهادينهسازي فرهنگ اهداء و همچنين کمک به نجات جان بيماران نيازمند دارد.

اعطاي وام قرض الحسنه ازدواج بانک آينده

((آگهي مزايده نوبت دوم))

رديف

غالمرضا انبارلويي
وقتي  2سال پيش رسوايي حقوق هاي نجومي گريبان دولت
مدعي اعتدال را گرفت  .وقتي فرياد مرگ بر حرامخوار در صفوف
نمازجمعه و جماعات پيچيد .وقتي ابر نجوميبگير ماهي 57
ميليون تومان جل و پالس خود را جمع كرد از صندوق توسعه
ملي رفت ،نمايندگاني كه محصول مشترك اعتدال و اصالحات
در مجلس بودند براي فرار از مسئوليت و تطهير و توجيه اين
حرامخواري از تريبون مجلس فرياد زدند پس ديوان محاسبات
كجا بود؟ اين عده با ذخيره نظام قلمدادكردن نجوميبگيران نشان
دادند كه گروه خونيشان با انضباط مالي جور در نميآيد و اساسا
رشد خودرا در بيانضباطي مالي و اقتصادي و تعطيلي نظارت بر
عملكرد اقتصادي و مالي و اداري خود مي بينند و ديواني مي
خواهند كه در محاسبات منفعل باشد توجه و تدقيق به مراتب
زير مويد اين ادعاست :
 -1انفعال ديوان محاسبات در برابر تخلف با وصف مجرمانه در
پرونده كرسنت منتهي به تضييع ميلياردها دالر از حقوق دولت
در فروش گاز به شركت اماراتي در دوران اصالحات مي رود تا
در برابر تخلفات منتهي به اتالف ميلياردها دالر ديگر در پرونده
فروش گاز به شركت ايراني نروژي در دولت اعتدال تداوم يابد
و از همه جا سر و صداي اين معامله فروش گاز به ثمن بخس
درآمده اال در ديوان محاسبات.
 -2بر اساس آنچه كه در جرايد منتشر و از زبان نمايندگان مطرح
شده در اين معامله قيمت فروش گاز متر مكعبي  8سنت است.
اين قيمت  8سنت چگونه به دست آمده ؟ در مزايده يا مناقصه
؟ يا تصميم وزير ؟ كداميك ؟
 -3وقتي طبق ادعاي مسئولين نفتي قيمت تمام شده گاز مبلغي
حدود  16سنت است چگونه تصميم به فروش آن به نصف قيمت تمام
شده گرفته مي شود؟ كه نادرستي آن اظهر من الشمس است!
 -4آيا ديوان محاسبات كشور بر حسب وظايف ذاتي خود بر چنين
تصميم نادرستي مهر تاييد زده يا مي زند؟
 -5ماموريت ذاتي ديوان  ،پاسداري از بيت المال است  .گاز هم
جزء انفال و متعلق به حكومت است و بهرهبرداري ازآن تابع قوانين
و مقرراتي است كه در قانون آمده نه هر آنچه كه وزير يا مدير
نفتي و گازي بخواهد  ،آيا ديوان در اين معامله حراج گونه گاز به
نصف قيمت به وظيفه قانوني خود عمل كرده يا مي كند؟يا دست
روي دست مي گذارد و تماشا مي كند تا كرسنتي ديگر به پرونده
دادگاه الهه اضافه شود؟
 -6كجا هستندآن نمايندگاني كه در رسوايي حقوق هاي نجومي
توپ را در زمين ديوان انداخته و براي تطهير نجومي بگيران فرياد
مي زدند .پس ديوان محاسبات در اين مدت كه اين حقوقهاي
كالن را مي گرفتند كجا بودند؟
چرا االن از ديوان يعني همان ديواني كه رئيس و دادستان و
مستشاران آن را خودشان گزينش و انتخاب و منصوب كرده اند
نمي پرسند .چرا به ماجراي اتالف انفال ورود پيدا نمي كنيد؟
 -7تخلف فروش گاز به شركت نروژي به نصف قيمت به لحاظ حقوقي چه
نام دارد  .سوء استفاده ؟ غفلت ؟ تسامح ؟ يا تصميم نادرست ؟
 -8مگر در فصل چهارم از قانون ديوان محاسبات آنجايي كه مقنن
نحوه كار هيئت هاي مستشاري را احصا كرده  ،هر تصميم نادرست
مسئولين را كه باعث اتالف يا تضييع بيت المال شود را از موارد
رسيدگي و صالحيتهاي ذاتي مستشاران ديوان در انشاء و صدور
راي ندانسته است؟ آيا ديوان محاسبات به ماهو اركان و اعضاي
آن از رئيس و دادستان گرفته تا مستشاران آن نمي خواهند به
وظيفه خود در اين باره عمل كنند؟
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بانک آينده،درپي تحقق اهداف توسعه نظام بانکداري بدون ربا،گامي مهم در تحقق
سنت نيکوي «قرض الحسنه» برداشته و در اين راستا،موفق شده است؛از ابتداي
پيوستن به سامانه قرضالحسنه دربانک محترم مرکزي ج.ا.ايران ،به  14212نفر از
متقاضيان واجد شرايط ،مبلغ يکهزار و دويست و پنج ميليارد ريال،وام قرض الحسنه
پرداخت نمايد.اين اقدامات ،در  121شعبه از مجموع  165شعبه بانک،درحالي
صورت گرفته است که هموطنان عزيزي که مشمول دريافت وام قرضالحسنه
بوده و به بانک آينده معرفي شده،توانسته اند؛بدون هرگونه معطلي درصف انتظار
و درحداقل زمان ممکن ،از مزاياي آن برخوردار شوند.

برندگان هشتمين دوره قرعه کشي جوايز
کانال تلگرام بانک ملت مشخص شدند
هشتمين دوره قرعه کشي  ۲۰۰سکه تمام بهارآزادي ويژه اعضاي کانال تلگرام بانک
ملت ،در ساختمان مرکزي اين بانک برگزار شد.به گزارش روابط عمومي بانک ملت،
در اين مراسم که با حضور نمايندگان مديريت امور بازرسي ،مديريت بازاريابي و کميته
اجرايي قرعه کشي برگزار شد ۷ ،برنده خوش شانس هفته هشتم مشخص شدند.بر
اساس اين گزارش ،نجمه نادري پور ،مسعود کتوکي ،محمدعلي مسعودي ،زينب
صادقي ،غريب رضا محمدزاده ،آتنا اقبالي و مهران محمدي ۷ ،برنده دوره هشتم
قرعه کشي اعضاي کانال تلگرام بانک ملت هستند.بر اين اساس ،در اين قرعه کشي
محدوديتي در دفعات برنده شدن وجود ندارد و هر فرد تا پايان  ٢٠٠روز همچنان
شانس برنده شدن دارد.اين گزارش حاکي است ،کاربران تلگرامي ضمن عضويت
در کانال بانک ملت به نشاني @bankmellat-channelبايد فرم ثبت اطالعات
فردي که لينک آن در کانال و سايت بانک ملت وجود دارد را تکميل کنند.

در آستانه روز بيمه؛ نرمافزار موبايل بيمه نوين
رونمايي شد
درآستانه روز ملي بيمه و درحاشيه نشست همانديشي مديرا ن ستادي و رؤساي شعب بيمه
نوين،نرمافزار موبايل اين شرکت با حضور مشاورعالي بانک اقتصادنوين،مديرعامل و اعضاي
هيئتمديره شرکت بيم ه نوين رونمايي شد.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين،نرمافزار
جديد اين شرکت شامل پرونده شخصي بيمهاي کاربران بوده که تمامي پرداختها ،دريافتها
و سابقه بيمهاي را با در نظر گرفتن امنيت دادهاي واطالعات کاربردراختيار وي قرارميدهد.
برنامه نرمافزاري بيمه نوين شامل ويژگيها و خدمات منحصر به فردي است به طوري که
امکان دسترسي آسان و ايمن به اطالعات بيمهنامه ،مشاهده پرداختهاي بيمهاي هر فرد،امکان
پرداخت اقساط و نمايش مبالغ دريافت شده توسط فرد و امکان مشاهده خسارتها در آن
پيشبيني و طراحي شده است.

