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در مراسم پایش سالمت 17هزار کارگر شهرداری

حناچی :به سالمت کارگران توجه ویژه داریم

شهردار تهران در مراسم پایش سالمت ۱۷هزار کارگر شهرداری ،آماری از
وضعیتسالمتپایتختنشینانارائهکرد.
به گزارش مهر ،پیروز حناچی در این مراسم گفت :باید سالمت شهروندان در
سطحشهرتهرانمدنظرقراربگیرد.شهرداریتهرانتوجهویژهبهسالمتکارگران
و کارکنان خود دارد .وی گفت :ساالنه  ۵۷هزار نفر در تهران به طور طبیعی فوت
می کنند که از این تعداد  ۱۲۰۰نفر در اثر حوادث و سوانح جان خود را از دست
میدهند.حناچیبابیاناینکهاغلباینقربانیانمرداندرسنینکاروکودکانباالی
 ۵سالهستند،گفت:بایدبرایتغییراینوضعیتتالشکنیمکهمهمترینآنتوسعه
مترو است .توسعه مترو و کاهش آلودگی هوا تأثیر دارد.وی با اشاره به آمارهای

سالمت شهروندان تهرانی خاطرنشان کرد :این آمارها محرمانه نیست؛ براساس
همین آمارها در سال ۴۵۷۳،۹۴نفر به دلیل ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون فوت
کرده اند.شهردار تهران با بیان اینکه ۱۴۹۴نفر در تهران به دلیل بیماری های تنفسی
به بیمارستان مراجعه می کنند ،اظهار داشت :ذرات معلق در سال گذشته ۲۳۹روز
بیش از حد استاندارد ۱۰۲ ،روز در شرایط حساس ۹ ،روز در شرایط اضطراری
بود.بهگفتهحناچی ۴۰۰نفردرتهرانبهدلیلرعایتنکردنمسائلایمنیجانخود
را از دست داده اند.حناچی با بیان اینکه ۹.۳درصد از تهرانی ها ،دیابت دارند و از
این تعداد ۵۳نفر از دیابت خود بی اطالع هستند ،تصریح کرد ۳۰:درصد از تهرانی
تری گلیسیرین ۶،درصد دچار پرفشاری و ۵۰درصد کلسترول باال دارند.وی افزود:

همچنین از هر ۵تهرانی یک نفر فشار خون دارد که در مجموع یک میلیون و۷۰۰
هزار نفر را شامل می شود که از هر ۸نفر تهرانی که دارای فشار خون هستند ،یک
نفر از بیماری خود مطلع نیست .شهردار تهران با بیان اینکه بانوان تهرانی از مردان
چاق ترند ،گفت ۳۵ :درصد از پایتخت نشینان  ۵سال به باال آقایان هستند که در
مجموع  ۱۹.۲تهرانی ها چاق و خانم ها  ۱.۷درصد بیشتر از مردان چاق هستند.
حناچی با بیان اینکه باید به موضوع سالمت شهروندان تهرانی توجه ویژه ای کرد،
اظهار داشت :باید تحرک بیشتری در تهرانی ها باشد و دوچرخه به عنوان یک نماد
برایتحرکبیشترموردقبولقرارگیرد.درحالحاضرکمترازیکدرصدتهرانیها
از دوچرخه استفاده می کنند که امیدواریم این آمار به ۵درصد برسد.

عضو کمیسیون آموزش اعالم کرد:

فرآیند بیمه رسانهها و مطبوعات
تسهیل میشود

شآموزان مقطع متوسطه
ضرورت آموزش پیشگیری از ایدز به دان 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
با تاکید بر ضرورت آموزش پیشگیری
شآموزان مقطع متوسطه
از ایدز به دان 
گفت :ابتالی دانش آموزان به بیماری
ایدز از هر موضوع دیگری خطرناکتر
است.
محمد قمی (عضو کمیسیون آموزش
و تحقیقــات مجلــس) در واکنــش به
شــیوع بیماری ایذر در میــان نوجوانان
بــه ایلنا گفت :برخــی بیماریها درمان
سختی دارند یا اینکه به طور کلی درمان
نمیشــوند و اینکه تعــدادی از مردم به
دلیــل ناآگاهــی و نادانی بــه آنها مبتال
میشوند ،ناراحتکننده است و من نیز
تاســف خودم را نسبت به این موضوع
ابراز میکنم.
وی بــا تاکیــد براینکــه راههــای
جلوگیری از ابتال به بیماری ایدز نه فقط
بــه نوجوانان ،بلکه باید به عموم جامعه
آموزش داده شــود ،گفت :رســانههایی

همچون صدا و ســیما میتواند در این
زمینه موثر باشند؛ تا به این ترتیب افراد
کمتــری به چنیــن بیماریهایــی دچار
شــوند؛ زیرا همانطور کــه گفتم ابتال به
بیماریهای مهلکی چون ایدز مشکالت
زیادی در پی خواهد داشت و به سختی
درمان میشــود یا شــاید حتــی درمان
قطعی نداشته باشد.
قمــی در ادامــه گفــت :الزم اســت
روشهای مقدماتی پیشگیری از ایدز در
آموزشگاهها و مدارس مقطع متوسطه به
دانشآمــوزان آموزش داده شــود که در
این میان جراید و نشــریات آموزشی و
بهداشــتی نیز میتوانند موثر باشند و با
انتقال موارد مهــم ،جامعه را در جریان
خطرات بیماریهایی چــون ایدز قرار
دهند.
او تصریــح کــرد :بــه جــز آموزش
راههای پیشــگیری ،الزم است به افراد
جامعــه آموخته شــود کــه در صورت

ابتــا به ایــدز از بیان و آشکارســازی
آن خجالت نکشــند و هرچــه زودتر به
مراکــزی که بــرای درمان ایــن بیماری
در نظــر گرفته شــده ،مراجعه کنند تا از
شــیوع این بیمــاری جلوگیری شــود؛
همچنیــن ضــرورت دارد بیمــاران نیز
تحت آموزشهای الزم قرار گیرند تا بر

اثر ناآگاهی ،افراد سالم را آلوده نکنند.
قمی در پاســخ به این سوال که چرا
آمــوزش پــرورش برای پیشــگیری از
ابتــای دانش آموزان بــه بیماری ایدز
تمهیــدی نمیاندیشــد؟ گفــت :هیــچ
اشــکالی ندارد که در مقطع متوسطه به
آگاهســازی دانشآموزان نسبت به ایدز

پرداخته شــود و لزوم آن نیز احســاس
میشــود؛ زیرا ابتالی دانــش آموزان به
بیمــاری ایــدز از هر موضــوع دیگری
خطرناکتر است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس اذعان داشت :به هرحال باید با
روشهای معقــول و مطلوب خطرات
بیماری ایــدز به دانشآموزان گوشــزد
شــود و روشهــای پیشــگیری از این
بیماری به آنها و خانوادههایشان آموزش
داده شود .قمی در پاسخ به این سوال که
موضوع آموزش نوجوانان و آگاهسازی
آنها نســبت به بیماری ایدز در مدارس
چقدر در دســتور کار کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس شــورای اســامی
قرار گرفته ،گفت :هنوز موضوع آموزش
دانش آموزان در دستور کار مجلس قرار
نگرفتــه ،اما در این بــاره صحبتهایی
شده است.
وی گفــت :اینگونــه نیســت که این

موضــوع بــرای مجلــس و اعضــای
کمیسیون مهم نباشــد ،اما هنوز به طور
جــدی به آن پرداخته نشــده اســت که
این اتفــاق خواهد افتاد و موضوع ایدز
در میــان نوجوانان در دســتور کار قرار
خواهد گرفت.
قمی ادامه داد :بــه هر حال لزوم هر
نوع آموزشی که به بهبود وضعیت جامعه
بیانجامد ،احساس میشود ،اما آن شیوه
و روش نباید بدآموزی داشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تاکید کرد :مسائلی چون اعتیاد و استفاده
نادرست از فضای مجازی نیز کمخطرتر
از بیماریهایی چون ایدز نیستند و الزم
اســت نوجوانان نســبت به خطرات و
معضالت اینچنینی آموزش داده شوند.
قمــی در پایــان گفت :ایــدز ،اعتیاد
به مواد مخدر و فضای مجازی بســیار
خطرناکند و باید با آموزش خانوادهها از
بروز وقایع مختلف جلوگیری کرد.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران خبر داد:

بررسی پروژههای عمرانی مناطق و هزینههای نگهداشت شهر در سال آینده

مدیرکل برنامه و بودجه از بررســی بودجه
سال آینده مناطق  22گانه شهرداری تهران خبر
داد و اعالم کرد :در این جلســات پروژههای
عمرانــی هر منطقه به همراه هزینههای مربوط
به بخشهای مختلف هر منطقه برای سال 98
بررسی میشود.
بــه گــزارش کاروکارگر بــه نقــل از روابط
عمومی معاونت برنامهریزی ،توســعه شهری و
امور شورای شهرداری تهران ،ابوالفضل مرادی
اظهار کرد :برگزاری جلســات بررســی بودجه
تخصصی ســال  98مناطق  22گانه در اداره کل
برنامه و بودجه شهرداری تهران تشکیل و مطابق
جدول زمانبندی به تفکیــک هر منطقه برگزار

شد.
مدیرکل برنامه و بودجه در ادامه با بیان فرآیند
و شکل این جلسات افزود :در جریان برگزاری
این جلســات ابتدا گزارشی توســط شهردار و
معاونان هر منطقه از پیشبینیهای بودجه سال
 98و ویژگیهای آن ارائه شد که محدودیتهای
بودجهای و ضرورت توجه به کاهش مشکالت
در ســطح مناطق از جمله مهمترین موضوعات
مطرح شده توسط این افراد بود.
مــرادی همچنیــن موضوعات مــورد بحث
در ایــن جلســات را بحث بودجه نگهداشــت
شــهر و ایجاد و احداث پروژههای مختلف در
حوزههــای عمرانی ،خدمات شــهری و فضای

ســبز ،ترافیک و اجتماعــی و فرهنگی ذکر کرد
و گفت :در این جلســات پیشبینی بودجههای
ضــروری بــرای مناطــق  22گانه شــهر تهران
صورت گرفته تا بر اســاس منابع پیشبینی شده
در بودجه ســال آینده بتوانیم مشــکالت آنها را
به حداقل برســانیم؛ آنچه که در موضوع بودجه
مورد توجه جدی شــهرداری تهران قرار دارد،
اجــرای اقدامات موثــر برای ارایــه خدمات،
آسایش شهروندان و نگهداشت شهر است.
مدیرکل برنامه و بودجه با اشاره به برگزاری
جلســات مختلــف تخصصــی بــرای تدوین
بودجــه بخشهــای مختلف شــهرداری تهران
در ســال آینده ،اظهار امیــدواری کرد :هدف از

برگزاری جلسات تخصصی برای تدوین بودجه
معاونتهــای تخصصــی ،مناطق ،ســازمانها،
ادارات کل و شرکتهای شــهرداری تهران در
ســال  98این است که این بودجه به عنوان یک
نقشه راه کلی در کل شهر تهران باعث پیشرفت
در ارائــه خدمــات مطلوبتر به شــهروندان و
نگهداشت بهتر شهر شود .
شاپور رستمی ،معاون هماهنگی و امور مناطق
شــهرداری تهران نیز که جلســه نهایی بررسی
بودجــه حضور یافتــه بود ،در خصــوص لزوم
توجه به برنامهریزی دقیق برای تحقق درآمدها
و هزینهکــرد هدفمنــد بودجــه در بخشهــای
مختلف تاکید کرد :شــهرداران مناطق باید برای

ارتقای درآمدهای پایــدار و کاهش هزینههای
منطقه تحت مدیریت خود مصمم باشند.ذکر این
نکته ضروری است که جلسات بررسی بودجه
ســال  98مناطق شــهرداری تهران طی سه روز
متوالی به تفکیک هر منطقه و با حضور مدیرکل
برنامه و بودجه ،مدیــرکل هماهنگی ،نظارت و
پیگیری امــور مناطق ،مدیرکل هماهنگی فنی و
عمران ،مدیــرکل برنامهریزی ترافیک ،مدیریت
حمل و نقل عمومی شــهرداری ،شــهرداران و
معاونان مناطق  22گانه ،نمایندگان معاونتهای
تخصصی شهرداری ،معاونان و مدیران ستادی
ادارات کل برنامه و بودجه و هماهنگی ،نظارت
و پیگیری شهرداری تهران برگزار شد.

آگهی تغییرات شــرکت هتل و رســتوران های زنجیره ای آرمان ضیافت
امیرخانلو و پســران شــرکت سهامی خاص به شــماره ثبت  5687و شناسه
ملی  14007847459به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1397/10/15تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :خانم شــایلی درگزینی با کد
ملی 0682362468به عنوان بــازرس اصلی و خانم زینب کلبادی نژاد با کد ملی
 5799428412به عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یک ســال مالی
انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شــرکت گروه مهندســی بانیان طرح و ســاخت
بنای هیرکان ســهامی خاص به شــماره ثبت  3162و شناسه ملی
 14007954818به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده
مــورخ  1397/09/02تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :تعداد اعضاء هیأت
مدیره از  3به  4نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر ()346061

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای ره آوران امن طبرستان
سهامی خاص به شماره ثبت  2777و شناسه ملی 14003643786
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ
 1396/12/23تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 1- :اعضــا هیئت مدیره
برای مدت دو ســال به قرار ذیل تعیین گردیدند :سید حسین هاشمی
نژاد اشــرفی به کدملی -2181231168آزاده ســلمانیان به کدملی
-0064395731علیرضا تاجی به کدملی 2- 2180256507بازرسین
شــرکت برای مدت یکســال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند :سیده
زهــرا قلعه بندی به کدملی  2170047123به ســمت بازرس اصلی
و آقای هادی تبرائی به شــماره ملی  2181267006به سمت بازرس
علی البدل3- .صورتهای مالی منتهی به سال 1395مورد تصویب قرار
گرفت4- .روزنامه کثیراالنتشار کارو کارگر جهت نشر اگهی های داخلی
شــرکت تعیین گردید .رونوشت به شرکت سهامی بیمه ایران مدیریت
امور نمایندگی های حقوقی بازگشــت به شماره223204/1397مورخ
1397/3/23
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
()347080

آگهی تغییرات شــرکت سبزینه گســتر فارس گلستان سهامی خاص
به شــماره ثبت  8241و شناســه ملی  10700169489به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ  1397/10/01تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  - :محل شرکت به :استان گلســتان – شهرستان گرگان – بخش
مرکزی – شــهر گرگان – شــالیکوبی – کوچه شــهید امیر کمانگری  -2کوچه
عدالــت  23ســاختمان ایــران – طبقه چهــارم – واحد - 402کد پســتی :
 4917747368انتقال یافت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان ()346656

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم نیوشا طاهری فرزند محمد رضا با ارایه درخواست وارده شماره 56012304
مورخ  1397/9/7با تسلیم استشهادیه گواهی شده به شماره های  44839و 44840
مورخ  1397/9/7دفترخانه  273تهران با اعالم اینکه سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه
آپارتمان مسکونی واقع در سمت شمال غربی طبقه چهارم قطعه  13تفکیکی به مساحت
 101/33متر مربع که مقدار  2/63متر مربع آن بالکن است به پالک  94فرعی از -1779
اصلی مفروز و مجزی شــده از  19فرعی از اصلی مذکور بانضمام انباری مسکونی قطعه
 14تفکیکی به مســاحت  5/93متر مربع واقع در سمت شمالی زیر زمین یک و بانضمام
پارکینگ مسکونی قطعه  12تفکیکی به مساحت  10/83متر مربع واقع در سمت شمالی
زیر زمین یک برابر دفتر الکترونیکی تحت شماره  139620301056001625و شماره
چاپی  727689بنام نیوشا طاهری ثبت و صادر وتسلیم گردید که به علت اسباب کشی
مفقود گردیده است سپس طی درخواست وارده شماره  56012304مورخ 1397/9/7
تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت مذکور را نموده است .لذا در اجرای ماده 120
آیین نامه اصالحی قانون ثبت (مصوب  )1380/11/8مراتب در یک نوبت آگهی می شود
تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشد ظرف  10روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت
مجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد گردد بدیهی است در صورت انقضاء
مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض ،اصل سند مالکیت یا سند معامله
ارایه نشود طبق مقررات المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد بازداشت نیست.
/1142م الف سید علی ناظم تقوی – رییس اداره ثبت اسناد وامالک
شمیران

آگهی مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری نوع  1لول ساچمه زنی ته پر مدل نیمه خودکار ساخت ترکیه کالیبر
 12شماره سالح  0101-11به شماره سریال 1598551به شناسه  013210100819به شماره
ملی  5029552944به نام حسین علی نوروزی فرزند محمد ش ش  413مفقود گردیده و از درجه
کرج
			
اعتبار ساقط می باشد .

شــرکت تعاونی کمپرســی داران خود راننده شهرســتان گنبد کاووس به شــماره ثبت
 684و شناســه ملــی  10700060315واقــع در گنبــد کاووس بعد از میدان بســیج
خیابان دانش جنب هنرســتان ســیاوش ناصری طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
مــورخ  1396/10/24تصمیــم به فــروش یک قطعه زمین به مســاحت  2500متــر مربع عرصه
کــه در آن دو باب مغازه به مســاحت 120متر مربع که هر یک دارای انشــعاب بــرق مجزا بوده و
فاقد ســند مالکیت بصورت قولنامه ای خریداری گردیده اســت و با نظر کارشــناس محترم رسمی
دادگستری به مبلغ  10/962/500/000ریال قیمت پایه از طریق مزایده کتبی به فروش برساند
خریداران شــرکت کننده بایســتی  % 5قیمت پایه ذکر شــده جهت شــرکت در مزایده به حساب
شماره  3101/111/547263/1نزد بانک توسعه تعاون شعبه گنبد کاووس و بنام شرکت تعاونی
واریــز نموده به همراه قیمت پیشــنهادی خود فیــش واریزی در پاکت در بســته حداکثر تا تاریخ
 1397/11/8به آدرس گنبد کاووس خیابان میهن غربی پاســاژ مصطفی به شماره  7صندوق پستی
 4971969958تحویل نماید پاکت ها در تاریخ  97/11/11ساعت  10صبح با حضور هیات مدیره
مفتوح و برنده مزایده یک هفته مهلت دارد که نســبت به انعقــاد قرارداد و پرداخت وجه کامل و
تحویل ملک اقدام نموده در غیر اینصورت ســپرده نامبرده به نفع شرکت تعاونی ضبط می گردد و
ودیعه نفرات بعد پس از یک هفته به نامبردگان مسترد می گردد شرکت در رد یا قبول پیشنهادات
مختار بوده و صرفه و صالح ســهامداران در اولویت می باشــد خریداران می توانند با شماره تلفن
 09123036998بازرس شــرکت آقای قدیری و یا شــماره  09190702761آقای دیلمی مدیر
عامل شــرکت در مورد بازدید ملک و دریافت و هر گونه اطالعات هماهنگی الزم را به عمل آورند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد ()347015

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرایی آن
نظــر به اینکــه بــه اســتناد رای شــماره  1397603010560002296مورخ
 97/8/19هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان
های فاقد ســند رسمی مصوب  1390/9/20مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شــمیران تصرفات مالکانه مفروزی خانم افتخارالســادات میر لطیفی به شناسنامه
 58و کد ملی  0041459067صادره از تهران فرزند سید کاظم متقاضی پرونده
کالسه  1395114401056000098را نســبت به اعیانی ششدانگ یک باب
ســاختمان به مســاحت  67/09متر مربع قسمتی از پالک شــماره  -68اصلی
واقع در بخش  11تهران به آدرس تهران – اوین – میدان دانشــگاه شهریاری
(شــهید بهشــتی) – ابتــدای خیابان درکه – کوچه ســرو – پال ک 5براســاس
گزارش کارشناســان و مدارک ابــرازی مورد تایید قرار رگفته و رای شــماره
 1397603010560002296مورخ  1397 /8/19از هیــات قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی صادر شده
اســت لذا به موجب ســند اجاره شــماره  13633مورخ  1391/4/29و سند
اقرار نامه اصالحی شماره  21629مورخ  1396/1/20دفترخانه  733تهران در
اجاره متقاضی فوق الذکر قرار گرفته اســت لذا مراتب در اجرای ماده سه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده 13
آیین نامه اجرایی آن در دو نوبت و به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
شــخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت به نام متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اســت در صورتی که
اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواســت
به دادگاه عمومی محل ارایه نکند اداره ثبت اســناد و امالک شــمیران بر اساس
رای صادره از هیات مذکور عملیات ثبتی صدور سند مالکیت خواهد نمود معذالک
صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول97/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/8 :
 /1147م الف

سید علی ناظم تقوی – رییس ثبت اسنادوامالک
شمیران

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پدیده عایق دلیجان به شماره
ثبت  1062و شناسه ملی  10861338930به استناد صورتجلسه
مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العاده مــورخ  1397/07/30تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :نرگس صدر الدینی به شــماره ملی  0381379663و
علی رحیمی به شــماره ملی  0385529147و رضا رحیمی به شماره ملی
 0381352935برای مدت دو سال انتخاب گردیدند/.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان ()347166

دادنامه هیات تشخیص – حکم
دادنامه شماره  4273تاریخ  1397/8/19کالسه پرونده 96/3190/1
مرجع رسیدگی :شعبه  2هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز
خواهان :سید امیر شمس عالم به نشانی استان فارس -بلوار پاسارگاد روبروی پارک ترافیک پ
 38342986 -27کد پستی  7178888475تلفن 09177047904
خوانده  :شــرکت هزار ســازه بنای غرب به نشانی اســتان فارس – کرمانشــاه 6 -متری هالل
احمــر -کوی الهامی – پ  – 09188324297-40شــرکت هزار ســازه بنای غرب -کد پســتی
 7135815497تلفن 09390772567
خواسته :حقوق معوقه
گردشــکار :دادخواست خواهان بعد از ثبت به شــماره این سازمان به این هیات ارجاع گردیده و
بعد از ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن جهت خوانده و برگزاری جلسه و انجام تشریفات
قانونی اینک پرونده به تصدی امضاء کنندگان زیر تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن
ختم رسیدگی را اعالم و به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
حکم  /قرار
در خصوص رســیدگی به دعوی مطروحه آقای سید امیر شــمس عالم به طرفیت شرکت هزار
سازه بنای غرب دائر به دریافت مطالبات به خواسته مشروح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه
تنظیمــی اعضاء هیات به اتفاق آراء پس از اســتماع اظهارات خواهان و بررســی محتویات و
مندرجات پرونده و مالحظه دادنامه شــماره  188شعبه  7هیات حل اختالف ضمن احراز رابطه
کارگــری و کارفرمایــی فی مابین موضوع مواد  2و  3قانــون کار مراتب قطع همکاری از مورخ
 95/3/21به اســتناد اختیارات تبصره م  158ق ک محرز اعالم می دارد و با عنایت به احراز
رابطه کارکرد شــاکی از تاریخ  94/5/20لغایت  95/3/20با مــزد روزانه  600/000ریال
و عدم ارائه مدارکی دال بر پرداخت حقوق معوقه لذا کارفرما شــرکت هزار ســازه بنا غرب
مکلف می گردد بابت حق الســعی معوقه با احتســاب بن و مســکن به استناد م  34ق ک مبلغ
 180/000/000ریال (یکصد و هشــتاد میلیون ریال ) در وجه ذی نفع فوق پرداخت نماید.
رای صــادره مســتند به ماده  159قانون کار ظرف مهلــت  15روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید
نظر خواهی در هیات حل اختالف می باشــد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین قطعی
و الزم االجــرا اســت لکن رای مزبور به اســتناد تبصره  2ماده  16قانون تشــکیالت و آیین
دادرســی دیوان عدالت اداری ظرف  3ماه از تاریخ ابالغ برای اشــخاص داخل کشور و ظرف
 6مــاه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشــور قابل فرجــام خواهی در دیوان عدالت
اداری خواهد بود .
 /20173م الف

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس

آگهی تغییرات شرکت گروه مهندســی بانیان طرح و ساخت بنای هیرکان
ســهامی خاص به شــماره ثبت  3162و شناســه ملی  14007954818به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/03
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت باقیمانده
انتخاب گردیدند:آقای ســید جواد شاکری به شــماره ملی  4989474953و آقای
مهدی خردمندی به شــماره ملی  4989669622و آقای عادل غالمی به شماره ملی
 4989675827و آقای عبدالرسول علیمی به شماره ملی 2121213503
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر ()346058

هیات مدیره شرکت تعاونی کمپرسی داران خود راننده

اجرائیه
مشــخصات محکوم له  /محکوم لهم :یوسف یوسفی فرزند منصور به نشانی
استان بوشهر – شهرستان بوشهر – خیابان شهرک نیایش
مشــخصات محکوم علیه  /محکوم علیهم :ســید مصطفی نجیبی فرزند سید مجید
اله به نشــانی بوشــهر – جاده نیروگاه فنی و حرفه ای شــماره ســه تلفن همراه
 09223171308و 9176443212
محکوم به :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره پرونده  970331و
شماره دادنامه مربوطه  9709977745302829مورخه  97/8/21شما محکوم
به پرداخت مبلغ  104/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه های
نشر آگهی در روزنامه و پرداخت مبلغ  1/300/000ریال بابت هزینه دادرسی و
پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ  97/5/17لغایت
اجرای دادنامه فوق االشــاره با توجه به شــاخص ساالنه که توســط بانک مرکزی
جمهوری اســامی ایران تعیین و از طریق اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق
محکوم له شده اید .
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بوشهر

در نشست سرپرست ســازمان تامین اجتماعی با اعضای
هیات مدیره انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی کشور مقرر
شد فرآیند بیمه خبرنگاران رسانهها و مطبوعات تسهیل شود.
به گزارش ایسنا ،محمدحسن زدا در این نشست اظهار کرد:
ســازمان تامین اجتماعــی در حوزههای مختلف ،یاری رســان
فرایند بیمهای رسانهها و تسهیل مشکالت بیمهای آنان است.
وی بــا بیان اینکه رونق تامین اجتماعی در گرو رونق اقتصاد
اســت ،گفــت :در حد توان نســبت به رفع مشــکالت بیمهای
رسانهها و ایجاد رونق در مشاغل و بازار کار تالش می کنیم.
وی در خصوص حق بیمه خبرنگارانی که به صورت ساعتی
در رسانهها فعالیت میکنند ،گفت :مجوزی از سوی هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی صادر شده به نحوی که این افراد بتوانند
مابه التفاوت کسری حق بیمه را با همان نرخ واریز شده از سوی
کارفرما ،به صورت اختیاری بپردازند.
وی تصریح کرد :کارگاههــای زیر  ٥نفر همچنان با پرداخت
فقط  ٧درصد ســهم بیمه شــونده میتوانند از تســهیالت کامل
بیمهای بهره مند شوند.
زدا با بیان اینکه در آینده بسیار نزدیک سرویسهای خدماتی
تامیــن اجتماعی به صــورت غیرحضوری برای بیمه شــدگان
افزایش می یابد ،افــزود :در این خصوص نیازمند آموزشهای
الزم هستیم که رسانهها این امر خطیر را بر عهده دارند.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تسهیل در
امر بیمه اصحاب رســانه در سالهای اخیر در دستور کار سازمان
تامین اجتماعی بوده ،ابراز امیــدواری کرد با نگاه ویژه طرفین،
این مســیر تداوم داشته باشد .وی از همراهی رسانههای کشور
برای فرهنگ سازی در حوزه تامین اجتماعی تقدیر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،در
این نشســت که مهدی رحمانیان مدیرمســئول روزنامه شــرق،
علیرضا بختیاری رئیس انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی
و مدیرمســئول روزنامه دنیای اقتصاد ،نعمت اهلل شــهبازی دبیر
انجمن و مدیر مسئول روزنامه گل ،منصور مظفری مدیرمسئول
روزنامه آفتاب یزد واسرافیل عبادتی عضو علی البدل انجمن و
مدیرمسئول روزنامه کار و کارگرحضور داشتند ،هریک از مدیران
مســئول روزنامه های غیردولتی ضمن تشــکر از تعامل سازنده
ســازمان تامین اجتماعی با رسانهها ،با بیان مسائل و مشکالت
خود ،خواستار همراهی بیشتر ســازمان تامین اجتماعی شدند.
گفتنی اســت ،در ابتدای این مراســم یاد و خاطر دکترســیدتقی
نوربخــش مدیرعامل و عبدالرحمن تاج الدین معاون فقید امور
حقوقی و مجلس سازمان تامین اجتماعی ،گرامی داشته شد.

آگهی تغییرات شــرکت کشت و صنعت فتح المبین کاشان شرکت سهامی
خــاص به شــماره ثبت  496و شناســه ملی  10260101012به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1397/07/27آقای مسعود عدولی
با کدملی  1263446256و آقای اصغر لقمان به کدملی  1263125123به سمت
بازرسین اصلی و آقای غالمرضا ترکیانفر با کدملی  1261503864به سمت بازرس
علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار کار
و کارگر جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.ترازمالی سال  96به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان ()345950

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت دوم )
شماره پرونده  /970426اجرا
به موجب دادنامه شماره  9509970404400454مورخه  1395/5/10صادره از شعبه چهارم
دادگاه عمومــی حقوقی اردبیل و مفاد اجرائیه شــماره  970436محکوم علیه آقای اکبر ایرانپور
فرزند باباش محکوم گردیده است به پرداخت مبلغ  642/052/917تومان از بابت اصل خواسته
و هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه در حق آقای یونس شــکوهی اصل فرزند عزیزآقا با
وکالت آقای علیرضا قاســمپور و مبلغ  57/477/048ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق
دولت با توجه به معرفی اموال (ملک ) از ســوی اشخاص ثالث بنام علی علی نژاد ویند به نشانی:
اردبیل – باکری – خ فلســطین – نوبهار غربی کوچه  12غربی پالک  3و ملک آقای میرزا آقا ایران
پور فرزند باباش به آدرس :اردبیل – شــهرک کارشناســان فاز یک – خ ارفع – مجتمع مسکونی
ســتارخان -بلوک چهارم – طبقه  -4واحد  31منزل میــرزا آقا ایران پور و از طرف محکوم علیه
و بنا به تقاضای محکوم له نســبت به فروش امالک معرفی شده به پالک ثبتی مازاد ششدانگ به
شــماره  1194/1235/2097فرعی از  86اصلی بخش ســه اردبیل بنام میرزا آقا ایران پور و
مازاد ششدانگ طبقه اول قطعه  2تفکیکی به شماره پالک ثبتی 19845فرعی از  33اصلی مفروز
و مجزا از  1660و به شــماره ثبت  55917مندرج در صفحه  512دفتر  374بنام علی علی نژاد
جهت استیفای محکوم به اقدام که پس از ارجاع امر به کارشناس مربوطه که عبارت است از:
ملک مورد نظر آپارتمان مســکونی واحد  1طبقه اول از یک ســاختمان  5سقف مشتمل بر طبقه
همکف و پیلوت و  3طبقه مســکونی که هر کدام دارای  1واحد و جمعا  4واحد می باشد و مطابق
ســند ارائه شده دارای عرصه کل به مساحت  80متر مربع و اعیانی آن طبق حدود اربعه و ابعاد
مندرج در ســند مالکیت به مساحت  101/6متر مربع بانضمام تراس به مساحت  3/20متر مربع در
طبقه اول بوده و با حق استفاده از قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک
آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن می باشد اسکلت آن فلزی با سقف تیررزی و بدون آسانسور بوده و
براساس پروانه ساختمانی احداث و بدون گواهی پایانکار ساختمانی می باشد( .عدم ارائه مستندات)
نمای بیروی آن سنگ و کف حیاط موزائیک بوده واحد مذکور بصورت  2خوابه با کمد دیواری با اندود
ســقف گچی اندود دیوارهای داخلی گچی و پذیرایی موکت بندی دیوارهای آشپزخانه تا ارتفاع سقف
کاشیکاری و دارای کابینت ام دی اف می باشد ملک موصوف دارای انشعابات آب برق و گاز بوده و در
حال حاضر بصورت مسکونی بهره برداری قرار می گیرد .ارزشی روز مجموع عرصه و اعیان و امتیازات
ملک موصوف با عنایت به موقعیت مکانی و نوع مصالح بکار رفته و نحوه دسترسی به شوارع و میزان بهره
دهی قدمت ساخت با توجه به جمیع جهات و عوامل موثر در موضوع اعم از موقعیت مکانی و وضعیت
اقتصادی محل و بدون در نظر گرفتن کلیه دیون احتمالی ملک به بانکها و موسسات مالی شهرداریها و
سایر ادارات دولتی و بدون در نظر گرفتن هر گونه طرحهای احتمالی تعریض معابر و غیره و با عنایت
به نرخ عادله ششدانگ عرصه و اعیان نسبت به این تاریخ به مبلغ جمعا به مبلغ 2/100/000/000
ریــال (دویســت و ده میلیون تومان ) برآورد و تعیین می گردد و امــا در خصوص ارزیابی ملک آقای
میرزا آقا ایران پور فرزند باباش ضمن تطبیق حدود مندرج در ســند مالکیت با موقعیت محل چنین
مشــاهده گردید محدوده مورد ارزیابی یک دستگاه آپارتمان مسکونی دارای امتیازات آب برق گاز و
غیره با قدمت باالی ده سال به مساحت  68/86متر مربع می باشد که با در نظر گرفتن موقعیت مکانی
و تحقیقات محلی و سایر جوانب موثر در کارشناسی ششدانگ پالک موصوف به مبلغ 998/470/000
ریال ارزیابی می گردد ضمنا پالک مزبور به موجب سند شماره  83/04/28/3611دفترخانه  4اردبیل
به مبلغ  90/700/000ریال در رهن بانک صادرات می باشد فلذا ملک موصوف با حفظ حقوق مرتهن
بفروش می رسد  .بنابراین در اجرای ماده  114قانون اجرای احکام مدنی موعد مزایده جهت فروش
اموال توقیفی که با حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد مزایده به روز چهارشنبه مورخه
 1397/11/17از ساعت  10/30الی  11تعیین می شود طالبین محترم می توانند در موعد مقرر در
محل مزایده واقع در دفتر اول اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی اردبیل (کارشناسان – شهرک اداری)
حاضر و در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند .مزایده از قیمتی
که کارشناس محترم تعیین نموده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و از برنده
مزایده ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرای احکام تسلیم و ظرف یکماه نسبت
به پرداخت بقیه بهای اموال اقدام نماید چنانچه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد
سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد ضمنا کلیه مخارج
مزایده به عهده محکوم علیه می باشد  .خریداران می توانند پنج روز قبل از مزایده با همکاری اجرای
احکام از مورد مزایده بازدید نمایند.
 97/110965دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی
حقوقی اردبیل

اخطاریه
آقای حاج آقا محمود کیهان (فرزند مرحوم حاج محمد تقی وراث
مرحوم)
بدینوسیله اخطار می گردد آقای رضا طالبیان برابر بیع نامه عادی مورخه 1345/8/29
که به این دفترخانه ارائه نموده است در مورد اجاره ششدانگ یک باب مغازه زرگری
واقع در کاشــان بازار درب زنجیر طی  24فقره قبض ســپرده از سال  1356لغایت
1397جمعا مبلغ  106560ریال جهت شــما به بانک ملی کاشــان تودیع نموده است
جهــت دریافت آن با در دســت داشــتن دادنامه حصر وراثت و مــدارک هویتی به
دفترخانه  16کاشان میدان کمال الملک مراجعه فرمائید
کفیل سردفتر اسناد رسمی  16کاشان – عباس رجبی آرانی

