پيرهادي:

پنج وزارتخانه
درحادثه پالسکو
قصورداشتند
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عضوهيئت رئيسه شوراي شهرتهران گفت :براساس گزارش دولت مسئوليت شهرداري درحادثه
پالسکوکمتراز ۱۷درصد بوده است و ۵وزارتخانه ونهاد ديگردراعمال وظايف نظارتي واجرايي
خود قصورکردهاند.محسن پيرهادي درگفتگوبا فارس ،درباره گزارش حادثه پالسکوگفت:
مجموعه بررسيهاي انجام شده درخصوص حادثه پالسکوازسوي نهادهاي مختلف نشان
داد که عليرغم اتهامات جريانهاي سياسي به نهادهايي مانند شهرداري ،اين مجموعه تنها
مقصرحادثه پالسکونبوده است ،بلکه بسياري ازمسئوليتهاي خود را استيفا کرده است .ما
نيازمند بازنگري درکل ساختاربوروکراسي ونظام اجرايي خود هستيم تا درچنين حوادث
تلخي مسئوليت نهادها وارگانهاي مختلف روشن وشفاف باشد.وي افزود :متاسفانه ما
ازجهت تقنيني دچارضعف هستيم وحتي ديديم درگزارش ملي که دولت به دستوررئيس
جمهورتهيه کرد ،به مسئوليت مشترک همه ارگانها ازجمله وزارتخانههاي مختلف اشاره

اجتماعي

شد.پيرهادي بيان داشت :دراين گزارشها فرضيات حقوقي مختلف استماع شده است واين
اجماع وجود دارد که شهرداري يکي از 6نهاد داراي مسئوليت حقوقي دراين زمينه است و
ازقضا کمترين اختيارات را نيزدارد .شما نميتوانيد ازارگاني همه مسئوليتها را بخواهيد ،اما
آن را درحد ضابط دادگستري هم قبول نداشته باشيد يا اختياراقدام فوري را به آن ندهيد.
وي ادامه داد :براساس گزارش دولت مسئوليت شهرداري دراين حادثه کمتراز 17درصد
بوده است و 5وزارتخانه ونهاد ديگردراعمال وظايف نظارتي واجرايي خود قصورکردهاند .اين
نوع مسئوليتها نيزغالبا تضامني محسوب ميشود واگردراين زنجيره ،يک حلقه وظايف خود
را به درستي انجام ندهد ،حلقه بعدي ازکاربازميماند.پيرهادي گفت :برآوردها نشان ميدهد
اتهاماتي که جريانهاي سياسي ازروز اول عليه شهرداري وشورا درحادثه پالسکومنتشرکردند،
وجاهت قانوني نداشته وحتي گزارش دولت نيزناظربه همين مسئله بود.

» خبر

هيچ کس براي زلزله احتمالي تهران
آماده نيست
دبيرکل جمعيت هاللاحمربا بيان اينکه هيچ کس براي زلزله احتمالي تهران
آماده نيست ،گفت :ايران ،کشوربحرانخيزي است وبه همين دليل بايد مسئوالن
عالي کشورتدابيري درنظربگيرند.به گزارش ايسنا ،مصطفي محمديون ،عنوان
کرد :هاللاحمردرحد بضاعتي که برايش تعريف شده آمادگي مقابله با بحرانها
را دارد ،اما اين به اين معني نيست که اگر زلزلهاي درتهران رخ داد ما آمادهايم؛
درچنين شرايطي نه تنها هاللاحمربلکه هيچکس آماده نيست.وي ادامه داد:
متاسفانه کشورايران کشوربحرانخيزي است ومسئوالن عالي کشور بايد تدابيري
درنظربگيرند واينکه تصورشود جمعيت هاللاحمرميتواند تمام مشکالت درحوادث
را با تمام ابعاد حل کند ،اصال چنين چيزي نيست .همه مسئوالن بايد دراين
موضوع بيداربوده وبه وحدت رويه برسند .همچنين آماده مقابله با بحرانهاي
بزرگ باشند.دبيرکل جمعيت هاللاحمراظهارکرد :جمعيت هاللاحمر درکشور
 10هزارنيروي رسمي و 50هزارنيروي داوطلب دراختياردارد که درمواقع
اضطرارفعاليت ميکنند وبخش عمدهاي از اقدامات هاللاحمر در کمک به
هموطنان با استفاده ازنيروهاي داوطلب است.

معاون اجتماعي وپيشگيري ازوقوع جرم قوه قضائيه
با اعالم اينکه طالق ،اعتياد ،حاشيه نشيني ومسائل
اخالقي مهمترين آسيبهاي اجتماعي کشوراست،
اظهاراميدواري کرد که درآينده نزديک بتوان
براثرهمفکري وهم افزايي ،نظرمقام معظم رهبري
مبني برکاهش آسيبهاي اجتماعي را اجرايي کرد.به
گزارش ايسنا ،محمدباقرالفت درگردهمايي روساي
کل دادگستري ومعاونين اجتماعي وپيشگيري ازوقوع

»

جرم سراسرکشورگفت :درپي ارائه گزارشهاي متعدد
ازمراجع ذيربط مقام معظم رهبري درباره آسيبهاي
اجتماعي تاکيداتي داشتند تا درباره همه آسيبها تالش
موثري صورت گيرد .درسال 94اين جمعبندي ارائه
شد که گزارش تکاندهندهاي بود.الفت خاطرنشان
کرد :مقام معظم رهبري دستورات قاطعي دراين
زمينه صادرکردند .نتيجه دستورات اين شد که
شوراي اجتماعي کشوربه صورت فعالتروجهادي به
کنترل آسيبهاي اجتماعي بپردازد .نظرمقام معظم
رهبري اين بود که 20سال ازتوجه جدي به آسيبهاي
اجتماعي گذشته واين غفلت 20ساله بايد درمدت
کوتاهي جبران شود.وي افزود :بنابراين شوراي
اجتماعي وزارت کشورشروع به تامين اولويتهاي
آسيبها کرد که  4آسيب ازجمله طالق ،اعتياد،
حاشيه نشيني ومسائل اخالقي به عنوان مهمترين
آسيبهاي اجتماعي دراولويت کارقرارگرفت.

عدم پذيرش پنج هزارمعتاد توسط بهزيستي
رئيس دادگستري استان تهران گفت ۵ :هزارمعتاد را
بهزيستي نپذيرفت واعالم کرد اين افراد بيماري دارند
ونمي پذيريم.به گزارش فارس ،غالمحسين اسماعيلي
اظهارکرد :در بحث اعتياد استان تهران بهترين کارنامه
را ارائه کرده و در سال  95بيش از  12هزار معتاد
متجاهر را از سطح شهر تهران که سيماي شهر را
مخدوش کرده بود جمع آوري کرد و به اردوگاه هاي
ماده  16معرفي کرد.رئيس دادگستري استان تهران
گفت :از اين تعداد  5هزار نفر را بهزيستي نپذيرفت و
اعالم کرد اين افراد بيماري دارند ونمي پذيريم.وي
ادامه داد:البته در اين يکسال که کار جمع آوري
معتادان متجاهر را شروع کرديم  90درصد به خاطر
نبود برنامه هاي مراقبتي بعد از آزادي به چرخه اعتياد
برمي گردند که نشان مي دهد زحمات نتيجه الزم
را نداشته است.اسماعيلي با بيان اينکه در بحث
طالق واجدين شرايط احصا و دوره هاي آموزشي

براي آنها برگزار شده است ،گفت :درواقع درسطح
شهر تهران مراکزمشاورهاي که مورد تاييد هستند
مورد استفاده قرار مي گيرد.رئيس دادگستري استان
تهران با اشاره به اين مطلب که درتهران پرونده طالق
 4درصد کاهش يافته اما استان هاي ديگر توفيقات
بيشتري داشتند ،خاطرنشان کرد :اکنون اقدامات
وتعاليمي که انجام مي شود ديرهنگام است وقبل
ازطالق بايد آموزش ها داده شود.

معاون اول قوه قضائيه:

امروز مسئله آسيبهاي اجتماعي روي زمين مانده است

رئيس مرکزمديريت پيوند وزارت بهداشت:

پيوندعضودرکشورازمرز 50هزارگذشت

درصد مدنظرحضرت آقا نبود.وي با اشاره به آسيب بيکاري گفت:
يک مسئله مهم اقتصاد مقاومتي  ،اشتغال است .اگر بيکاري برطرف
شود ،آسيب هاي گوناگون اجتماعي جلوگيري مي شود .نمي خواهم
بگويم بيکاري منشا همه آسيب هاست اما قطعا رابطه تاثيرگذاري بين
بيکاري و مواد مخدر ،طالق ،ازدواج ،فراهم کردن بستر براي دشمن
براي نفوذ در جوانان و  ...وجود دارد.امسال سال توليد و اشتغال است
ويکي ازمصاديق مهم اقتصاد مقاومتي به شمارمي رود .ما نمي خواهيم
قوه قضائيه جايگزين سايردستگاه هاي اجرايي شود .ممکن هم نيست.
سايردستگاه ها مسئوليت خود را درست انجام نمي دهند واين توقع
بوجود مي آيد که قوه قضائيه بايد ورود کند .قوه قضائيه نمي تواند شغل
ايجاد کند وسبب بيکاري هم قوه قضائيه نيست اما قطعا قوه قضائيه
مي تواند به دولت کمک کند.درراستاي رفع موانع توليد قوه قضائيه
مي تواند نقش داشته باشد .يکي ازعوامل موثردرتوليد ،بانک ها هستند.
ما مي توانيم درجهت صحت عمل بانک ها و توزيع درست نقدينگي
وتسهيالت موثرواقع شويم.امروزاين تسهيالت به چه کساني داده مي
شود؟ متاسفانه نقدينگي ما سرسام آورباال رفته واگردرتوليد بکارمي رفت
اشکال نداشت .بانک ها هم مي گويند بيشترازميزان مشخص نمي تواند
تسهيالت بدهند وآن مقداري هم که مي دهند ،جاهاي ديگررفته است.قوه
قضائيه درتوزيع عادالنه فرصت ها وثروت هاي ملي مي تواند موثر باشد.
امروز قاچاق واقعا پور توليد داخلي را درآورده است .قوه قضائيه دربحث

معاون اول قوه قضائيه گفت :امروزآسيبهاي اجتماعي مسئله اي است که
روي زمين مانده ودرشان نظام نيست وخدا ومردم ازما انتظاردارند .به همين
جهت است که رهبرانقالب در چندين جلسه با همه گرفتاري هايشان،
وقت گذاشتند ،پيگيري ومطالبه کردند؛ اين اهميت مسئله را مي
رساند.به گزارش فارس حجت االسالم غالمحسين محسني اژه اي
درگردهمايي روساي کل معاونين اجتماعي وپيشگيري ازوقوع جرم
دادگستريها ودادستانهاي مراکزاستان اظهارکرد :آسيب هاي اجتماعي
مسلما آثار زيانباري دارد ومي تواند مسائل امنيتي براي کشورپيش
بياورد يا موجب فروپاشي خانواده ها شود .ممکن است به فاصله گرفتن
مردم ازارزش هاي ديني و اسالمي موجب شود.وي با طرح اين پرسش
که از چه منظري بايد به آسيب هاي اجتماعي نگاه کرو گفت :بايد نگاه
فرا وظيفه اي به آسيب هاي اجتماعي دتشت و بايد بر اساس ميزان
اهميت موضوع ،وقت بگذاريم و اقدام کنيم.معاون اول قوه قضائيه
افزود :امروز آسيبهاي اجتماعي مسئله اي است که روي زمين مانده و
در شان نظام نيست و خدا و مردم از ما انتظار دارند .به همين جهت
است که رهبر انقالب در چندين جلسه با همه گرفتاري هايشان ،وقت
گذاشتند ،پيگيري ومطالبه کردند؛ اين اهميت مسئله را مي رساند.
محسني اژه اي اضافه کرد :حضرت آقا انتظارداشتند شوراي آسيبهاي
اجتماعي تبديل به سازمان شود با اختيارات ويژه و وساختار خاص که
نشد؛ البته درقالب همين شورا ،ساختارهايي درنظرگرفته شد که۱۰۰

رئيس مرکزمديريت پيوند وزارت بهداشت با بيان اينکه دراواخرسال
گذشته تعداد پيوند عضودرکشورازمرز ۵۰هزارنفرگذشت ،گفت :اين تعداد
پيوند انجام شده ،بيش ازيک ميليارد و  ۸۰۰ميليون دالرصرفهجويي ارزي
براي کشوردربر داشته است.به گزارش ايسنا ،دکترسيدمحمد کاظميني
دررابطه با عملکرد حوزه پيوند عضو کشور در سال  ،۹۵گفت :طبق
معمول و روند سالهاي گذشته حوزه پيوند عضو در کشور به خوبي
در حال توسعه است .به طوريکه در اواخر سال گذشته تعداد پيوند
عضو در کشور از مرز  ۵۰هزار نفر گذشت .يعني حدود ۵۰هزار و ۵۹۷
در سال گذشته پيوند عضو انجام دادند.وي با بيان اينکه ساالنه ۲۵۰۰
پيوند کليه در کشور انجام ميشود ،گفت :سال گذشته  ۸۰۲مورد
پيوند کبد۱۱۹ ،مورد پيوند قلب ۳۰ ،مورد پيوند پانکراس و چندين
مورد پيوند روده و ريه و همينطور  ۱۰۴۰مورد پيوند مغز استخوان در
کشور انجام شده که کليه اين آمارها خوب و چشمگيرند.کاظميني با
بيان اينکه  ۵۷درصد از موارد پيوند کليه از اهداکنندگان مرگ مغزي
انجام شده است ،ادامه داد :يعني بيش از نيمي از اين بيماران از اين
اهداکنندگان کليه دريافت کردند که اين موضوع بسيار جالب است و
اين ميزان رشد اهداي عضو افراد مرگ مغزي در منطقه بينظير است.
زيرا در گذشته ،ما از اهداکنندگان زنده کليه ميگرفتيم.

شماره26/816 :
تاريخ96/1/29 :

آگهي مزايده نوبت اول

شهرداري نورآباد لرستان در نظر دارد باستناد مجوز شماره /467ش مورخ  95/10/12شوراي محترم اسالمي شهر نسبت به
فروش چهار دستگاه ماشين آالت و تعدادي اقالم خود از طريق آگهي مزايده بشرح ذيل اقدام نمايد ،لذا کليه متقاضيان مي
توانند از تاريخ انتشار آگهي لغايت  96/2/10جهت بازديد ماشين آالت به واحد نقليه شهرداري مراجعه و پيشنهادات خود را به
همراه سپرده بانکي واريز مبلغ  %5قيمت پايه به حساب  0105771307006بنام سپرده شهرداري نورآباد به دبيرخانه شهرداري
تحويل نمايند ،تاريخ بازگشايي استعالمات رسيده مورخ  96/2/12روز سهشنبه رأس ساعت  10صبح مي باشد و شرکت متقاضيان
در جلسه بازگشايي بالمانع مي باشد و شهرداري در رد يا قبول هر کدام از پيشنهادات مختار مي باشد ،ضمن ًا هزينه چاپ و نشر
آگهي و هزينه کارشناسي به عهده اشخاص برنده است.
رديف

نوع دستگاه

مدل

شماره موتور

شماره شاسي

شماره پالک

تعداد

1

خاور حمل زباله فوتون

1389

He 563940 PA15

028404

477ع42ايران31

1دستگاه

2

خاور حمل زباله فوتون

1389

He 562856 PA15

0228405

474ع42ايران31

1دستگاه

3

وانت نيسان

1368

187972

054154

198ص15ايران31

1دستگاه

4

وانت مزدا 1600

1369

188498

69606348

827ص14ايران41

1دستگاه

5

تانکر قيرپاش دوچرخ متصل

-

-

-

-

1

6

حلب 20ليتري پالستيکي

-

-

-

-

 400عدد

7

اتاق پرس کن حمل زباله 1921

-

-

-

-

1

9

اطاق پرس کن خاور فوتون حمل زباله مکانيزه

-

-

-

-

روابط عمومي شهرداري نورآباد

قاچاق هم اختيارات قانوني وهم وظيفه دارد .بايد نسبت به اين مسئله
اهتمام ورزيد .درباره گردش مالي قاچاق از ۱۳ميليارد دالرمي گويند
تا ۲۸ميليارد که نمي دانيم کدام درست است .عده اي هم گفته اند
 ۸تا ۹ميليارد دالردرسال که قطعا دروغ است وبيشترازاينهاست.اين
طور نيست که کاالي قاچاق دوباره از طريق سازمان اموال تمليکي
دوباره به بازار برگردد و قطعا بايد از بين برود.اژهاي دررابطه با فساد
نيز گفت :کساني هستند قانون دور را مي زدند که تقاضا دارم قضات
را در اين خصوص آموزش دهيد .کساني براي اينکه حق بانک ها را
ندهند اعالم ورشکستگي مي کنند که تقاضا دارم قضات به راحتي
ازکناراين مسائل عبورنکنند.محسني اژه اي اضافه کرد :قطعا امرپيشگيري
برمقابله ارجحيت دارد اما بايد با توجه به اولويت بنديها درپيشگيري
ورود وتمرکزکنيم .شما نه تنها درسال ۸۸مبارزه جدي با فتنه کرديد
بلکه آن مبارزه امروز بازدارنده شده و فتنه گر جرات فتنه ندارد .شما
فکرمي کنيد کارهايي که امروزدرفضاي مجازي انجام مي شود ،فردي
است؟ قطعا سازمان يافته است وحامي وپشتيبان آنها يک سرويس
خارجي است.وي افزود :درهمين موضوع بازداشت مديران کانال هاي
تلگرامي که هنوزهم ۶نفربازداشت ،ظرف چند ساعت دوباره اين کانال ها
باال آمد .چه کسي اين کاررا انجام داد؟چه بسا درآينده هم با فتنه
وفسادهايي روبه روشويم وشما نبايد کوتاه بياييم وما درمقابل هرفتنه،
فشار وفسادي بايد بايستيم.

آگهي دعوت از بستانكاران
شركت در حال تسويه آذرشاد نوبت اول

موضوع :توسعه و اصالح شبكه ،گازرساني به منابع و نصب انشعابات روستاها و شهرهاي فاضلآباد ،عليآباد ،خانببين ،دلند،راميان ،آزادشهر و
نوده خاندوز
زمان دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه به صورت همزمان :حداكثر ظرف مدت  3روز از تاريخ دعوتنامه شركت در مناقصه
مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه به دبيرخانه مركزي :ظرف مدت دو هفته از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه
زمان و مكان كميسيون مناقصات :ساعت  14الي  16/30روز سهشنبه  96/2/26شركت گاز گلستان
نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه :مناقصهگران ميبايست پس از واريز هزينه اوراق (به مبلغ  400/000ريال به شماره حساب سيبا 2174634602001
بانك ملي) به صورت حضوري مراجعه و پس از تحويل رسيد نسبت به دريافت اسناد از امور قراردادها اقدام نمايند.
تضمينهاي معتبر شركت در مناقصه :به صورت يكي از تضمينهاي
الف :ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامههاي صادره از موسسات اعتباري غيربانكي با مجوز بانك مركزي
ب :ضمانتنامه صادره از موسسات بيمهگر داراي مجوز فعاليت و صدور ضمانتنامه از سوي بيمه مركزي
ج :اوراق مشاركت
د :وجه نقد
هـ :ضمانتنامه صادره از صندوقهاي ضمانت دولتي
و :وثيقه ملكي
مبلغ تقريبي برآورد 16/071/000/000 :ريال
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 804/000/000 :ريال
شركتكنندگان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي  www.shana.irو يا پايگاه اطالعرساني الكترونيكي شركت گاز استان گلستان
به آدرس ( www.nigc-golestan.irبخش آگهيها  -مناقصههاي پيمان) مراجعه و يا با شماره تلفن  017-32480365واحد امور قراردادها تماس حاصل
فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول96/1/29 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/1/31 :
خ ش96/1/29 :

روابط عمومي شركت گاز استان گلستان

قاضي عسک ر:

ميخواهند عظمت حج را بشکنند
نماينده ولي فقيه درامور حج و زيارت گفت :آنهايي که اخبارنادرست
منتشرميکنند ،ميخواهند عظمت حج را بشکنند .اين که عدهاي ميگويند
پول حج را بايد به فقرا داد ،بايد بدانند حج واجب است وروايات متعددي
درباره عدم تعطيلي و ترک آن وجود دارد.به گزارش ايسنا ،حجتاالسالم
سيدعلي قاضي عسکردرپاسخ به نگراني مردم درباره تعهد عربستان نسبت
به تامين امنيت وحفظ شأن زائران ايراني ،اطمينان داد که مسئوالن سازمان
حج همه مطالبات مسئوالن نظام ومردم را درمذاکرات مطرح کردند وروي آنها
توافق شد .درمتن توافقنامه نيزاين موارد ذکرشده است .وزيرحج عربستان
به صراحت اعالم کرده تمام امکانات انساني ومادي را بکارميگيرد تا ضمن
خوشامدگويي به زائران ايراني ،عزت ،امنيت ،سالمتي وحرمت آنها را
زمان حضوردرعربستان رعايت وتامين کنند.وي اضافه کرد :دربند ديگراين
توافقنامه اشاره شده ،آن تبليغات سوء درگذشته اتفاق نخواهد افتاد و به
مبادي مرتبط در اينباره تذکر داده ميشود.سرپرست حجاج ايراني تاکيد
کرد :احساس ميکنم نظر مردم درباره حج تامين شده است.اگرذرهاي ناامني
در عربستان عليه زائران ايراني احساس کنم ،اولين شخصي هستم که اجازه
نخواهم داد مردم به حج بروند ،چون ازجانب وليفقيه نماينده حفظ جان
وشأن مردم هستم.وي اظهارکرد :آنهايي که اخبارنادرست منتشر ميکنند،
ميخواهند عظمت حج را بشکنند .اين که عدهاي ميگويند پول حج را
بايد به فقرا داد ،بايد بدانند حج واجب است وروايات متعددي درباره عدم
تعطيلي وترک آن وجود دارد.اودرپاسخ به نگرانيها گفت :درست است که
روابط سياسي دوکشورقطع شده ،اما حج ازسياست جداست وبايد ازظرفيت
ديپلماسي آن استفاده کرد ،شايد درآينده به تقويت روابط دوکشورکمک
کرد.وي بيان کرد :احساس ما بر اين است وقتي دو طرف توافق کردهاند و
طبق تجربه گذشته به همه تعهدات خود عمل کردهاند ،اينبار نيز قرارداد
را اجرا خواهند کرد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوقالعاده
شركت تعاوني مسكن مهر شماره ( 74نوبت دوم)
بدينوسيله از كليه اعضاي محترم دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي
ساليانه تعاوني مسكن مهر  74مشهد كه در ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ
 96/02/12در محل دور ميدان امام خميني(ره) تاالر عدل تشكيل ميشود در
ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند .در صورتي كه حضور عضوي در
مجمع عمومي به عللي ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه
به عضو ديگري واگذار نمايد ضمنا تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر  3راي و هر
شخص غيرعضو تنها يك راي داشته باشد .وكالتنامهها تا روز قبل از مجمع عمومي
در محل دفتر شركت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
دستورجلسه:
 -1تغيير محل آدرس دفتر شركت تعاوني
 -2تمديد مدت قانوني فعاليت تعاوني
 - 3طرح و تصويب اساسنامه جديد تعاوني براساس آخرين اصالحات و قانون
بخش تعاون و آييننامه
تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ش96/1/31 :
هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر  74مشهد

شركت آذرشاد مغان در اجراي ماده  225قانون تجاري در حال تسويه از
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از شركت مذكور مطالباتي دارند دعوت
ميگردد ضمن ارائه اسناد و مدارك مثبته به محل تسويه واقع در خيابان
امام پاساژ جاهدي مراجعه نماييد .بديهي است پس از سپري شدن مهلت
فوق هيچ ادعايي پذيرفته نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول96/1/31 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/2/31 :
خ ش96/1/31 :
مدير تسويه شركت آذرشاد مغان  -پناهي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت انبارساز
(سهامي خاص) به شماره ثبت 26063

تصحيح و توضيح
در آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم در حق آقاي رضا غفاري فرزند غالمحسن
مبلغ مورد مطالبه  164/350/848ريال ميباشد كه اشتباها  848/164/350چاپ
گرديده و نيز قيمت دستگاه تميزكاري با تيغه كامل ،مارك ساوين تركيه مبلغ
 60/000/000ريال صحيح ميباشد كه در روزنامه مورخه  96/1/17اشتباها 80/000/000
چاپ گرديده كه بايد اصالح شود.

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده كه راس ساعت  9صبح روز شنبه مورخ
 1396/02/16در تهران ،خيابان احمد قصير ،خيابان پنجم ،پالك  ،18واحد
 13تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2تعيين روزنامه كثيراالنتشار
 -3تعيين بازرس قانوني
تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ت96/1/31 :
شركت سهامي خاص انبارساز

اهداي
خون

اهداي

زندگي

مشاوره و پذيرش
دعاوي ،كيفري ،حقوقي
خانوادگي ،ثبتي و ملكي
77539713
09123479166

آگهي مناقصه عمومي دهياري هيو

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي شماره 1396.257
نوبت دوم

بخش اجتماعي :شهردارمنطقه ۱۰با اعالم اينکه ۶۰درصد منطقه 10دربافت
فرسوده است ،گفت :البته درسالهاي اخيربا ارائه بستههاي تشويقي اقدامات
بسيارخوبي صورت گرفته به گونه اي که عوارض متفرقه دربافت فرسوده صفرشده
است .درسال گذشته ۱۱هزارو ۷۲۲پروانه صادرشده که ۷۰۸۷پروانه مربوط به
بافت فرسوده بوده است.به گزارش خبرنگارما ،عباس بابازاده با اشاره به بحث
ادغام اين منطقه با منطقه ۹گفت :با توجه به اتمام کارشوراي چهارم درآينده
نزديک به احتمال بسياردرشوراي شهرپنجم بررسي مي شود.سال گذشته هم
بحث ادغام منطقه ۹و ۱۰مطرح شد وچون به انتهاي کارشوراي چهارم رسيديم،
شايد اين موضوع درشوراي پنجم طرح وپيگيري شود ،اما اکنون منتفي است.وي
با اشاره به افتتاح سه ايستگاه مترودرمنطقه درآينده نزديک گفت :دوايستگاه
ظرف هفتههاي آينده وايستگاه بزرگ بريانک که دردستورکارقراردارد درمرحله
بعدي به اتمام خواهد رسيد.بابازاده با تأکيد برتالش شهرداري منطقه 10براي
احداث بوستانهاي جديد وتوسعه فضاي سبزگفت :سه باغ منطقه درسال گذشته
شناسايي شده ويک باغ با عنوان باغ نظردرخيابان رنجبربه وسعت 6هزارمترمربع
وهزينه 10ميليارد تومان تملک شده که درسال جاري به بوستان منطقهاي
تبديل خواهد شد .با ساخت اين بوستان تعداد بوستانهاي اين منطقه به عدد
29ميرسد.وي ،تأکيد کرد :دربخش پارکينگ درمنطقه مشکالت بسياري داريم
لذا بايد درحوزه فرهنگسازي براي استفاده ازپارکينگهاي مکانيزه برنامهريزي
مشخصي را انجام دهيم .با توجه به مساحت کمي که اين پارکينگها نيازدارند
ميتواند براي حل مشکل پارکينگ درمنطقه کارسازباشد .درحال حاضرنيزدرسه
نقطه ازمنطقه ازاين پارکينگها استفاده شده که با استقبال خوب شهروندان
مواجه شدهايم .درهمين راستا دونقطه ديگرنيزبا مشارکت شهروندان درشرف
صدورپروانه براي احداث پارکينگهاي طبقاتي هستيم .هريک ازاين دوپارکينگ
ظرفيت پارک 400خودرورا دارا هستند.

نوبت اول

دهياري روستاي هيو به عنوان دستگاه مناقصهگزار در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1396خود نسبت به برگزاري و انجام تشريفات
قانوني مناقصات عمومي و با توجه به شرايط ذكر شده در اسناد مناقصه به شركتهاي واجد صالحيت واگذار نمايد .لذا از متقاضيان دعوت به
عمل ميآيد پس از چاپ دو نوبت آگهي جهت خريد اوراق مناقصه به امور مالي دهياري هيو به آدرس :استان البرز  -شهرستان ساوجبالغ -
روستاي هيو  -ساختمان جديد دهياري مراجعه نمايند.
موضوع مناقصه

محل اجرا

اعتبار (ريال)

مبلغ تضمين شركت
در مناقصه (ريال)

مدت انجام كار (ماه)

محل تامين اعتبار

محل تحويل و
توزيع اسناد

دستگاه نظارت

جمعآوري زبالههاي
سطح روستا

روستاي هيو

2/000/000/000

100/000/000

 12ماه

بودجه مصوب سال
 96دهياري هيو

واحد امور مالي
دهياري هيو

دفتر فني دهياري هيو

توضيحات:
 )1تضمين شركت در مناقصه ميبايست به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا چك بينبانكي به نام دهياري هيو و يا واريز به حساب سپرده
شماره  0110063082006نزد بانك ملي شعبه روستاي هيو به نام دهياري هيو
 )2واريز مبلغ  500/000ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به شماره حساب  0110188995004به نام دهياري هيو نزد بانك صادرات شعبه هيو
 )3در هنگام خريد اسناد مناقصه آخرين تغييرات يا كپي برابر اصل شده همراه با معرفينامه با مهر و امضاي مديرعامل الزامي ميباشد.
 )4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
 )5برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 )6دهياري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )7هزينه چاپ دو مرحله آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
شماره تماس026-44643660 :
تاريخ انتشار نوبت اول96/1/31 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/2/7 :
خ ش96/1/31 :

حسين معدنكن  -دهيار روستاي هيو

خت96/1/31-11
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اتاق عقب نيسان

-

-

-

-

2
1دستگاه

شركت گاز استان گلستان

۶۰درصد منطقه10دربافت فرسوده است

رئيس دادگستري استان تهران خبرداد:

طالق،اعتيادوحاشيهنشينيمهمترينآسيبهاياجتماعيکشوراست

دبيرکل جمعيت هاللاحم ر:

تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ش96/1/31 :

بابازاده:

پنج شنبه  31فروردين 1396
 22رجب  20-1438آوريل - 2017سال سي و دوم-شماره 8916

معاون پيشگيري ازوقوع جرم قوه قضائيه:

خبر »

