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درجلسه ديروزشوراي اسالمي شهرتهران بهاي خدمات سازمان بهشت زهرا(س) مورد بحث
وبررسي قرارگرفت ونهايتا دربخشهاي مختلف بهاي خدمات اين سازمان با رأي اکثريت
اعضاي شورا افزايش پيدا کرد.به گزارش ايسنا ،براساس نرخهاي پيشنهادي شهرداري به
دليل آنکه 95درصد ظرفيت قبورفاز 2بهشت زهرا(س) به اتمام رسيده ،هزينه قبورباقيمانده
با رأي شوراي شهرتهران؛ فاز 2ازقطعات 200تا 258به قيمت 9ميليون تومان تعيين ودرخواست جايگزيني با نرخ
گذشته اين قطعات دراين اليحه مطرح شد .دراين اليحه پيشنهاد شده نحوه قيمت درفازسوم
بهاي خدمات
بهشت زهرا(س) يعني قطعات 300تا 325که تکميل وتجهيزشده تا پرشدن ظرفيت
(س)
دربهشت زهرا
 70درصدي طبقه زيرين وطبقات فوقاني آن به ازاي هرقطعه يک ميليون ريال وپس ازآن
يعني ظرفيت 70تا 80درصد اين نرخ 20ميليون ريال ودرمرحله بعد يعني ظرفيت 80تا90
افزايش يافت
درصد 30ميليون ريال و 90تا 100درصد 45ميليون ريال تعيين شود .براساس اين اليحه

اجتماعي

تدفين درسايرآرامستانها مانند مساجد ،امام زادهها ،بقاع متبرکه ممنوع است ودرصورت
دفن مجازبابت هرمتوفي حداکثرپنج درصد مبلغ دريافتي ويا معادل 15ميليون ريال دروجه
سازمان بهشت زهرا واريزشود .همچنين پيشنهاد شده هزينه افزايش هرطبقه قبردرقبور
 30ساله پنج ميليون تومان ،هزينه افزايش هرطبقه قبردرقبورخالي فاز 1و 2پنج ميليون تومان،
خدمات نگهداري ساالنه آرامگاهها 650هزارتومان ،هزينه سنگ قبر 100هزارتومان ،هزينه
آماده سازي قبر 50هزارتومان ،نصب سنگ قبر 50هزارتومان ،نگهداري متوفي درسردخانه
روزانه 20هزارتومان ،تابلوي سرمزار 15هزارتومان ،ترمه 40هزارتومان وکاوربسته بندي
متوفي 20هزارتومان تعيين شود.بنابراين گزارش ،اعضاي شوراي شهرتهران ،تمامي موارد
آن را با اکثريت آراء به تصويب رساندند وپيشنهاد کميسيون برنامه وبودجه درخصوص اخذ
 50درصدي بهاي خدمات براي کودکان زيرهفت سال نيزبه تصويب رسيد.

سرپرست سازمان خدمات اجتماعي شهرداري ته ران:

مديريت شهري درچرخه ناقص
ساماندهي متکديان پايتخت،تنهاست
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عليخاني:

» خبر

رئيس سازمان حج وزيارت:

شهرداري تهران درباره نحوه توزيع طرح ترافيک پاسخگو نيست

ارز ۳۹۰۰توماني زائران طبق نرخ روز
دراسفندماه محاسبه شده است

رئيس سازمان حج وزيارت گفت :ارزمورد نياززائرين با وجوهي که خود زائرين
دراسفند ماه درهنگام ثبت نام پرداخت کرده اند ،طبق نرخ روزبانک مرکزي
خريداري شده وهيچ منتي هم بر زائران نيست.به گزارش مهر ،حميد محمدي
به موضوع اسکان اشاره کرد وافزود :اسکان زائرين درمدينه منوره با توجه به
تخريب بخشي ازهتل هاي اين شهروعدم جايگزيني هتل هاي جديد ،نسبت
به هتل هاي مکه کيفيت پايين تري دارد.وي طول اسکان درمدينه را ناشي
ازمحدوديت تعداد هتل مناسب حداکثر ۶روزدانست وگفت :دست اندرکاران
سازمان حج وزيارت تمام تالش خود را براي رفاه وآسايش زائران انجام داده اند؛
البته برخي مشکالت موجود درمدينه براي زائران همه کشورها وجود دارد که
اميدواريم اين دغدغه ها هم با سعه صدر زائران به خوبي پايان يابد.

قطعي برق دراستان تهران متوقف شد

استاندارتهران گفت :قبل ازاجراي اين مصوبه قطعي برق دربسياري ازاماکن
عمومي ومنازل مسکوني مشکالتي براي شهروندان به وجود آورده بود اما با اجراي
اين طرح قطعي برق دراستان تهران متوقف شد.به گزارش ايسنا،محمدحسين
مقيمي با اشاره به مصوبه جديد تغييرساعات کاري ادارات گفت :با اين اقدام
ساعت اوج مصرف برق (پيک مصرف  ۱۳.۳۰الي  )۱۸در ادارات تغييرپيدا
کرد و با همکاري همه دستگاه ها وسازمان هاي ملي واستاني موفق شده وبرق
زيادي صرفه جويي شد .وي افزود :قبل ازاجراي اين مصوبه قطعي برق دربسياري
ازاماکن عمومي ومنازل مسکوني مشکالتي براي شهروندان به وجود آورده بود؛
اما با اجراي اين طرح قطعي برق دراستان تهران متوقف شد.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدرتهران بزرگ خبرداد:

دستگيري9هزار نفربا جرائم مواد مخدر

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدرتهران بزرگ ازدستگيري وجمع آوري بيش از9
هزار نفردرارتباط با جرائم مواد مخدرخبرداد.به گزارش ايسنا ،سرهنگ محمد
بخشنده گفت :از  ۱۵فروردين ماه امسال تاکنون درمجموع بيش از ۲تن و۱۲۲
کيلوگرم انواع مواد مخدرازجمله ترياک ،مورفين ،حشيش وشيشه و ...کشف
وضبط شده است.وي با بيان اينکه درهمين زمينه  ۸باند عمده مواد مخدر
و ۴۲قاچاقچي موثرشناسايي ودستگيرشدند ،تصريح کرد :طي اين مدت ۹۲۶۵
نفرازافراد مرتبط با مواد مخدردستگيريا جمع آوري شدند که از اين تعداد ۶۴۶۴
نفرمعتادان متجاهربودند.وي همچنين به پلمب بيش از ۱۰۰خانه درمحله هاي
شوش وهرندي دريک ماه گذشته خبرداد وگفت :اين خانه ها که اصطالحا به آن
خانه قرمزگفته ميشود هرکدام ۳۰تا ۴۰اتاق داشته وبه ازاي روزي ۱۰هزارتومان
اتاق هايش را اجاره مي دادند که با هماهنگي مقام قضائي پلمب شد.

رئيس کميسيون حمل ونقل شوراي شهرتهران گفت:
يک ماه است ازمعاونت حمل ونقل ترافيک خواستهايم
آمارواطالعات به ما بدهند که چه تعداد مجوزطرح
ترافيک صادرکرده وبه چه افراد يا نهادهايي دادهاند اما
آنها توجهي به نامههاي شورا نميکنند.محمد عليخاني
درگفتگوبا فارس ،درپاسخ به اين پرسش که اعالم
شده 4هزارآرم طرح ترافيک سياربين نهادهاي خاص
وشوراي شهرتوزيع شده است ،گفت :من درمورد اين

موضوع چيزي نميدانم چرا که يک ماه است ازمعاونت
حمل ونقل ترافيک خواستهايم آمارواطالعات به ما
بدهند که چه تعداد مجوزطرح ترافيک صادرکردهاند
وبه چه افراد يا نهادهايي دادهاند اما آنها توجهي به
نامههاي شورا نميکنند.وي با بيان اينکه معاونت
حمل ونقل ترافيک بايد تعداد مجوزهاي صادره به
تفکيک سهميهها را اعالم کند ،گفت :آنها حتي تا
اين لحظه اعالم نکردهاند که درآمدشان چقدربوده
است.عليخاني اضافه کرد :پيگيري کردهايم اما هيچ
پاسخي نميدهند.وي همچنين به موضوع طرح ترافيک
خبرنگاران اشاره کرد وگفت :براي اين موضوع هم نامه
زديم که اعالم کنند به چه رسانههايي وچه ميزان
طرح دادهاند اما به اين نامه هم پاسخ ندادند.عليخاني
گفت :درمصوبه آمده است که بايد نام خبرنگاربه اضافه
رسانهاي که درآن فعال است منتشرشود که اين امر
تاکنون ازسوي شهرداري تهران رخ نداده است.

رئيس شوراهاي حل اختالف:

بيش از ۷۰۰هزارپرونده به صلح وسازش ختم شد
رئيس شوراهاي حل اختالف کشورگفت :درسال ،۹۶
 ۲ميليون و ۲۷۴هزارو ۸۸۳پرونده درشوراهاي حل
اختالف قابل صلح وسازش بوده که ازاين تعداد۷۰۷ ،
هزارو ۴۰پرونده به صلح وسازش مختومه شده است.
حجت االسالم و المسلمين احمدي ميانجي درگفتگوبا
ميزان با بيان اينکه با ايجاد شوراها بار بزرگي ازدوش
دستگاه قضائي برداشته شده است ،ميانگين زمان
رسيدگي به پروندههاي حقوقي را از ۱۸ماه به حداکثر۱۰۲
روز وپروندههاي کيفري را ۶۰روزاعالم کرد واين را
نشان دهنده عملکرد خوب شوراي حل اختالف دانست.
به گفته وي ،تصريح کرد :درحال حاضردستگاه قضائي
ساالنه به حدود ۱۵ميليون پرونده در دادسراها ودادگاهها
رسيدگيميکنندوايندرحالياستکهکمبودکارمندان،
قضات واعتبارات ،فشارمضاعفي در رسيدگي به اين
حجم پرونده دردستگاه قضائي ايجاد خواهد کرد ،لکن
با وجود شوراهاي حل اختالف تأثيرمهمي درکاهش اطاله

دادرسي وسرعت دروقت رسيدگي دردستگاه قضائي
به وجود آمده است؛ بحمداهلل براساس گزارش هاي
موجود ۷۲درصد مردم ازشوراي حل اختالف راضي
هستند .اين آمارنشان دهنده اعتماد مردم به شوراي
حل اختالف است.اين مقام قضائي همچنين گفت:
تاکنون تعداد زيادي زنداني محكوم به قصاص با گذشت
اولياي دم وهمکاري شوراهاي حل اختالف ازچوبه دار
رهايي يافتهاند.

آغازپرداخت مابهالتفاوت افزايش حقوقها و وام بازنشستگان ازمرداد

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اعالم آغازپرداخت
مابهالتفاوت افزايش حقوقها و وام بازنشستگان
ازمرداد ،گفت :بايد افزايش مستمريها دردولت
تصويب ميشد که درنهايت در ۲۰ارديبهشت ابالغ
شد ودرماه خرداد حقوقها همراه با افزايشها
پرداخت شد .مابه التفاوت حداقلي بگيران را
پرداخت کردهايم ومابه التفاوت سايرسطوح را
در ۱۰روزاول مرداد پرداخت خواهيم کرد.به گزارش
ايسنا ،سيدتقي نوربخش درنشست خبري درباره
اعطاي تسهيالت به بازنشستگان نيزگفت :وام
چهارميليون توماني ازابتداي مرداد ازطريق بانک
رفاه پرداخت ميشود .افرادي که قبال وام گرفته اند
شامل اين تسهيالت نميشوند وافرادي که حقوق
ودستمزدشان پايينتراست دراولويت قراردارند.
وي درباره بيمه کارگران ساختماني گفت :قانون
مربوطه درعرض دوسال ،سه مرتبه عوض شده
است .مقررشده است که۱۵درصد عوارض ساختمان
سازي ،منبع پوشش بيمه کارگران ساختماني باشد.
در حوزه بيمه کارگران ساختماني با تعهدات ثابت
ومنابع ناپايدار روبه روييم ورکود ساخت وسازروي

منابع اثرگذاراست.نوربخش ادامه داد ۹۰۰ :هزارنفربا
همين منابع ناپايدارتحت پوششاند وسال قبل
هزارميليارد تومان تخصيص داديم ۶۰۰ .ميليارد
تومان ازمحل حق بيمه کارگران و ۳۰۰ميليارد هم
ازمحلصدورپروانههاتخصيصيافتودرمجموع۱۹۰۰
ميليارد هزينه ميشود.وي با بيان اينکه ازنمايندگان
مجلس ميخواهيم بازنگري درقانون داشته باشند

گفت :طرحي با کمک تعدادي ازنمايندگان مجلس
درحال انجام است تا اين دغدغهها رفع شود .اخيرا
دستورداديم۱۵۰هزارنفرکارگرجديدتحتپوششبروند
وجايگزين ۱۵۰هزارنفري بشوند که ازاين بيمه خارج
ميشوند.طبق ادعاي انجمن ۱۰۰تا ۱۵۰هزارنفرباقي
ماندهاند که تحت پوشش بروند وشرط آن داشتن
کارت مهارت ودوم اشتغال درکارساختماني است

رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي

ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه اول به مساحت  133/18مترمربع كه مقدار  3/02مترمربع آن مساحت بالكن است قطعه يك تفكيكي به شماره
 1293فرعي از  3678اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  271فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش  3تهران به انضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 10/50
مترمربع قطعه يك تفكيكي واقع در شمال طبقه همكف و ششدانگ يك باب انباري به مساحت  9/69مترمربع قطعه يك تفكيكي واقع در شمال غربي طبقه زيرزمين با
قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها هر سه قطعه تواما قابل نقل و انتقال است محدود به حدود :شماال :پنجره و ديواريست به
فضاي خيابان  16متري اصالحي .شرقا :اول در سه قسمت كه دوم به صورت شكسته و سوم شمالي است درب و ديواري است به راهپله مشترك دوم در دو قسمت كه دوم
شمالي است ديواري است به آسانسور مشاعي سوم ديوار و درز انقطاع است به ديوار پالك  .3678/270جنوبا :پنجره و ديوار و لبه بالكن پنجره و ديواري است به تراس
مشاعي به مساحت  16/56مترمربع كه فقط مورد استفاده همين واحد است .غربا :ديوار و درز انقطاع است به ديوار پالك  3678/272كف با سقف تحتاني و سقف با كف
فوقاني مشترك است .حدود انباري :شماال ديواري است به تحتاني خيابان  16متري اصالحي .شرقا :ديواري اشتراكي با انباري شماره  .2جنوبا :اول درب و ديواري است به
راهرو مشاعي دوم ديواري اشتراكي با انباري  .5غربا :ديوار و درز انقطاع است به تحتاني پالك  3678/270كف روي عرصه و سقف مشترك است .حدود پاركينگ :شماال
و شرقا و جنوبا و غربا :به محوطه مشاعي همكف كف و سقف مشترك است ذيل ثبت شماره  174073صفحه  215دفتر  1144به آقاي جانيار علمي ثبت و صادر گرديده و
به موجب اسناد رهني  92/3/5-9866 ،91/4/4-9209و  93/4/11 - 10455دفتر  585تهران در رهن بانك دي قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور
اجرائيه تحت كالسه  9401033گرديده و طبق نظريه مورخ  95/8/19كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از :ملك مذكور واقع در :تهران،
خيابان انقالب ،خيابان دانشگاه ،خيابان وحيد نظري پالك  48ميباشد .آپارتمان موصوف در طبقه اول ساختمان  7طبقه ( 5طبقه مسكوني ،همكف و يك طبقه زيرزمين)
با نماي سنگ ميباشد و داراي يك سالن 3 ،اتاق خواب ،كفپوش سنگ ،يك سرويس فرنگي و يك حمام با هم ،يك آشپزخانه فاقد كابينت ،پنجره فلزي ،فاقد سيستم
گرمايش و سرمايش ،داراي يك دستگاه آسانسور و در حال حاضر به عنوان انبار كتاب مورد بهرهبرداري ميباشد و به مبلغ  5/450/000/000ريال (پنج ميليارد و چهارصد
و پنجاه ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز يكشنبه مورخ  95/5/7از ساعت  9الي  12ظهر در محل اداره
سوم اجراي اسناد رسمي واقع در ضلع جنوبغربي چهارراه جهان كودك  -ساختمان معاونت اجراي ثبت استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش
ميرسد و مزايده از مبلغ  5/450/00/000ريال (پنج ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد و شركت
در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش به صورت نقدي است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان
ساعت و مكان تشكيل خواهد شد .طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده همراه با چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه
مزايده شركت نمايند .ضمنا بدهيهاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها
براي اين اداره معلوم شده يا نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي ،شهرداري و ...خواهد بود .مورد مزايده با توجه
به نامه وارده شماره  13048642مورخ  95/11/18بستانكار بيمه ميباشد.

رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي

ادامه از صفحه اول
به طور کلي مي توان گفت اين کنگره عظيم اسالمي از موضوعات راهبردي
اما مغفول در نظام جمهوري اسالمي و تمدن اسالمي است که در ساختن
پنج مرحل ه تمدن سازي که مقام معظم رهبري ترسيم کرده اند؛ نقش
کليدي دارد.
اين فريضه الهي به دليل اهميت و تاثيرگذاري باالي آن همواره از
سوي دشمنان اسالم به سمت سطحي گرايي کشانده شده است ،اما
حج را با همه ابعاد سياسي و اجتماعي
با ظهور انقالب اسالمي امام(ره) ّ
آن تفسير کردند.
بنابر اين حج در منظومه فکري امام و رهبري و در عرصه هاي مختلف
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و ...داراي ظرفيت هاي بالقوه عظيمي
است که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي گردد:
تحکيم وحدت ميان مسلمانان
امروزه منازعات جهان ،رو به افزايش نهاده و هر روز بر ميزان قربانيان اختالفات
داخلي ،منطقه اي و بين المللي افزوده مي گردد  .اين منازعات در ميان امت
مسلمين به دليل تفرقه افکني هاي غرب و دشمني هاي وهابيت رو به تزايد است.
پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران و گسترش فکر آن در سراسر آفاق اسالمي،
يکي از ترفندهاي استکبار در مقابله با اين موج همهگير اسالمي اين بوده است که
از سويي انقالب اسالمي ايران را يک حرکت شيعي به معناي فرقه اي آن ـ و نه
اسالمي به معناي عام ـ معرفي کرده و از سوي ديگر ،در ايجاد نفاق و نقار ميان
شيعه و سني سعي بليغ کنند( .پيام مقام معظم رهبري به حجاج)70/3/26 ،
لذا اين کنگره عظيم اسالمي ظرفيت قابل توجهي در طرح موضوع «وحدت
اسالمي ميان ملت هاي مسلمان» دارد .بديهي است طرح موضوع وحدت ميان
مسلمانان به معناي عقب نشيني شيعه و سني از اعتقادات خود نيست بلکه توجه
به مشترکاتي که ميان همه مذاهب و فرقه هاي اسالمي وجود دارد و مي تواند
همه مسلمانان جهان را در صف واحد قرار دهد .در اين راستا تاکيد بر استوارترين
محورهاي وحدت و برادري يعني قرآن کريم و سيره نبوي گام مهمي در جهت
تقريب مذاهب به شمار مي آيد.
تاکيد بر منافع مشترک مسلمانان
مسئله بعدي تاکيد بر منافع مشترک مسلمانان جهان است که بر اين اساس
مي توانند به اتحاد و همدلي بيشتري برسند .در اين راستا مي توان با برگزاري کرسي هاي
مباحثه ميان نخبگان و علماي کشورهاي مختلف در ايام حج و يا تهيه بروشور و
توزيع آنها در ميان کاروان کشورهاي مختلف بر منافع مشترک کشورهاي اسالمي
تاکيد کرد .قطعا تبادل نظر و تفاهم در خصوص مسائل مسلمين و تبادل آرا در ّ
حل
مشکالت به همدلي و نزديکي دولت ها و ملت هاي مسلمان مي انجامد.

آگهي ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت مناقصه عمومي
يكمرحلهاي شماره /1426ص97/15

 موضوع مناقصه :ارزيابي كيفي تعميرات اساسي منجر به  pmترمينال مسافري بندر آبادان محل ،مهلت و نحوه دريافت استعالم ارزيابي كيفي :دريافت اسناد از تاريخ درج آگهي تا پايان وقت اداري (ساعت )12روز دوشنبه  97/4/25با مراجعه به امور حقوقي و قراردادهاي مناقصهگزار و ارائه معرفينامه كتبي و اصل فيش
واريز وجه به حساب شماره  2176452209006نزد بانك ملي به مبلغ صد هزار ريال امكانپذير است .وجه مذكور به
هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود .ضمنا دريافت اسناد از سايت ( )iets.mporg.irنيز امكانپذير است.
 محل و مهلت تسليم پاكت ارزيابي كيفي :مناقصهگران بايد پاكت سوابق و مستندات خود تا ساعت  12روز پنجشنبهمورخ  97/5/11به دبيرخانه مركزي دستگاه مناقصهگزار به آدرس ذيل تسليم و رسيد دريافت نمايند.
 جلسه پرسش و پاسخ مناقصه؛ راس ساعت  10صبح روز دوشنبه  97/5/1در محل سالن اجتماعات بندر آبادانبرگزار خواهد شد.
محل و زمان بازگشايي پاكت پيشنهادها؛ پيشنهادهاي مناقصهگران راس ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ 97/5/15
در محل سالن اجتماعات بندر آبادان بازگشايي خواهد شد.
 آدرس دستگاه مناقصهگزار :آبادان  -خيابان امام  -خيابان بندر  -مديريت بنادر و دريانوردي آبادان  -تلفن061/53244000
تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ش97/4/20 :

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9401033

وحتما بايد کارگرشاغل باشد .وي درباره پرونده هاي
فساد اقتصادي تامين اجتماعي نيزعنوان کرد:
چهارپرونده بزرگ دردولت يازدهم داشتيم که
امالک ازدست رفته بود وبه افرادي منتقل شده
بود که با کمک قوه قضائيه ودادستان تهران
مساعدت شد ومراحل قانوني خود را طي کرد
واين اموال به تامين اجتماعي بازگشت .پرونده هاي
ديگري داريم که به جد پيگيرآنها هستيم.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درباره ميزان
بدهي و مطالبات تامين اجتماعي نيزگفت :تا
آخرسال ۹۴مجموع مطالبات ما ۸۹هزارميليارد
تومان است وبدهي سازمان ازدستگاههاي مختلف
حدود  6هزارميليارد تومان است ۴۶۰ .ميليارد
تومان ميزان بدهي شهرداري تهران و هزار ميليارد
تومان بدهي ساير شهرداري ها به ماست ودرواقع
مجموع بدهي شهرداريها ۱۴۶۰ميليارد تومان است.
به گفته نوربخش درراستاي خروج ازبنگاهداري
۵۴شرکت به مزايده رفته است ودرحال مذاکره
براي بنگاههايي هستيم که ارزش دارند ،اما سود
جاري براي سازمان ندارند.

ظرفيت هاي حج در صدور انقالب

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دريانوردي
مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

آگهي مزايده اموال غيرمنقول مربوط به پرونده اجرايي كالسه 9102919

ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه سوم تفكيكي به پالك  3104/20477اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  4442فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11
تهران به مساحت  132/40مترمربع واقع در طبقه اول شمالي به انضمام ششدانگ يك باب انباري قطعه سوم تفكيكي به مساحت  2/97مترمربع واقع در زيرزمين جنوب
انباري دو به انضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ قطعه سوم تفكيكي به مساحت  12مترمربع واقع در زيرزمين سمت شرق پاركينگ دو تحت حدود آپارتمان :شماال :در
چهار قسمت ديوار و پنجره به فضاي خيابان  12متري و فضاي جلوي ساختمان شرقا :در پنج قسمت اول و پنجم ديوار و درز انقطاع به ديوار قطعه دوم و دوم الي چهارم
ديوار و دريچه هواكش جنوبا :اول در دو قسمت درب وديواريست به راهپله دوم در دو قسمت ديوار مشترك با آپارتمان مجاور سوم ديوار و پنجره به فضاي نورگير غربا
ديوار و درز انقطاع به ديوار پالك  3104/1227كف و سقف مشترك است حدود انباري :شماال و جنوبا ديوار مشترك با انباري مجاور شرقا :ديوار به ديوار قطعه دوم غربا
درب و ديواريست به محوطه مشاعي و حدود پاركينگ :شماال و شرقا و جنوبا به محوطه مشاعي و غربا به پاركينگهاي مجاور فواصل خطوط مستقيم مفروض است كه ذيل
ثبت  453400صفحه  98دفتر  1961به نام آقاي فرهاد فرجام ثبت و سند صادر و تسليم گرديده است برابر اسناد رهني  86/7/25-58760و  90/5/4-65365دفترخانه
 327تهران در رهن بانك كارآفرين است كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالسه  9102919شده است و برابر نظريه كارشناس تجديدنظر مورخ
 96/04/33نشاني آن تهران بلوار ميرداماد ميدان مادر خيابان شهيد شاهنظري كوچه نظام پالك  22طبقه اول واحد شمالي آپارتمان مذكور در يك ساختمان پنج طبقه
شامل يك طبقه زيرزمين به صورت پاركينگ نمازخانه اتاق تاسيسات اتاق سوناي خشك و پنج باب انباري كف و بدنه زيرزمين سنگ داراي استخر شنا در ضلع شرق
حياط و يك حلقه چاه در حياط طبقه همكف دو واحد آپارتمان به صورت شمالي و جنوبي طبقه اول دو واحد آپارتمان به صورت شمالي و جنوبي و طبقه دوم و سوم هر
طبقه يك واحد آپارتمان و جمعا شش واحد آپارتمان ميباشد ساختمان داراي يك دستگاه آسانسور سيستم سرمايش و گرمايش موتورخانه مركزي با چيلر و فنكوئل
و اسپيلت در تعدادي از آپارتمانها ،اسكلت ساختمان بتني نماي ساختمان سنگ ملك داراي يك انشعاب برق سهفاز مشترك و شش انشعاب برق مستقل و انشعاب
آب و گاز شهري ميباشد آپارتمان مذكور مشتمل است بر دو باب اتاق اداري و سالن اداري آبدارخانه و سرويس بهداشتي و حمام و توالت كف اتاقها و سالن سنگ بدنه
اندود گچي با نقاشي و كف آبدارخانه و سرويسها سراميك و بدنه آنها كاشيكاري شده و پاسيو در ضلع جنوب غربي آپارتمان آتاقها داراي كمد ديواري درب ورودي
آپارتمان از نوع چوبي ضدسرقت دربهاي داخلي چوبي و پنجرهها آلومينيوم رنگي با شيشه دوجداره ميباشد و به مبلغ  10/460/000/000ريال (ده ميليارد و چهارصد و
شصت ميليون ريال) ارزيابي گرديده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز يكشنبه مورخ  95/5/7از ساعت  9الي  12ظهر در محل
اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران  -چهارراه جهان كودك  -ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به
فروش ميرسد و مزايده از مبلغ  10/460/000/000ريال (ده ميليارد و چهارصد و شصت ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان
ساعت و مكان تشكيل خواهد شد .طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضميني بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده به
نشاني فوق شركت نمايند ضمنا بدهيهاي مربوط به آب ،برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي
آنها براي اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي ،شهرداري و ...خواهد بود .مورد مزايده با توجه
به نامه وارده شماره  95/11/20-49190بستانكار بيمه ميباشد.
تاريخ انتشار97/4/20 :
مالف13295 :
		
د ت97/4/20 :

سرپرست سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران درجلسه علني
شوراي شهرتهران بابيان اينکه مديريت شهري درچرخه ناقص ساماندهي
متکديان پايتخت تنهاست ،گفت :انتظارمي رود چرخه ناقص ساماندهي
متکديان درپايتخت ،طي يک حرکت جمعي با کمک ارگان هاي مسئول
ساماندهي شود.به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات اجتماعي
شهرداري تهران ،اکبرنعمتي افزود  :پيشنيه همکاري بين بخشي ارگان هاي
دست اندرکاردرحوزه ساماندهي آسيب هاي اجتماعي به سال هاي خيلي قبل
بازمي گردد که شناسايي  ،جذب وغربالگري موفق مددجويان وگروه هاي
جامعه هدف درسراي احسان گواه اين همکاري وتعامل است.وي با
اشاره به وظايف قانوني شهرداري تهران درخصوص ساماندهي متکديان،
تصريح کرد :طبق اسناد فرادستي ومستندات قانوني ،شهرداري هيچ
وظيفهاي درخصوص کودکان کار ومعتادان متجاهر ندارد ،اما تاکنون
برحسب وظيفه يا انساني 15 ،هزارنفرازمتکديان را شناسايي وبه
خانوادههايشان تحويل داده است،همچنين ازنظرمالي هزينه زندگي
اين افراد را به مدت يکسال ازطريق سازمان هاي مردم نهاد ،فرمانداري
و بخشداري تأمين کرده تا به چرخه اعتياد بازنگردند.

»

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خبرداد:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)

تاريخ انتشار97/4/20 :
د ت97/4/20 :
مالف13292 :

خبر »

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

آگهي مزايده مورد وثيقه

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9300923

ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت  174/02مترمربع كه مقدار  10/85مترمربع آن بالكن است قطعه اول تفكيكي به شماره پالك ثبتي 18304
فرعي از  6933اصلي مفروز و باقيمانده از پالك فرعي و اصلي مذكور واقع در بخش دو تهران محدود به حدود :حدود آپارتمان :شماال اول به طول  4/40متر ديوار به پالك
 18339فرعي دوم كه شرقي است به طول 2/30متر سوم به طول  7/60متر اين دو قسمت ديوار و پنجره است به فضاي حياط خلوت شرقا اول به طول  3/30متر ديوار به
پالك  18303فرعي دوم كه جنوبي است به طول  3/50متر سوم به طول  2/90متر چهارم كه شمالي است به طولهاي  3/50متر اين سه قسمت ديوار و درب ورود است
به راهرو و راهپله اشتراكي پنجم به طول  6/70متر ديوار به پالك  18303فرعي جنوبا اول به طول يك متر دوم كه شرقي است به طول  0/90متر سوم به طور پخ به طول
 1/20متر چهارم به طول  1/50متر پنجم كه شرقي است به طول  1/50متر ششم به طول  4/40متر هفتم كه غربي است به طول  1/50متر هشتم به طول  2/50متر و نهم
كه غربي است به طول  1/70متر دهم به طول  1/5متر هر ده قسمت ديوار و پنجره و لبه ديوار بالكن است به فضاي حياط اشتراكي غربا اول به طول  8/30متر ديوار به
پالك  18305دوم كه شمالي است به طول يك متر سوم به طول يك متر چهارم كه جنوبي است به طول يك متر در سه قسمت ديوار و پنجره است به هواكش مشاعي
پنجم به طول  5/70متر ديوار به پالك  18305فرعي كه ذيل ثبت  79890فرعي صفحه  209دفتر امالك جلد  628به نام شركت مهندسي پتروساخت و نصب ثبت و صادر
و تسليم گرديده است و به موجب اسناد رهني  84/10/28-97254و  86/5/2-99197دفتر  149تهران در رهن بانك كارآفرين قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي تعهد
منجر به صدور اجرائيه تحت شماره  9300923شده است و برابر نظريه مورخ  96/02/14و  97/02/05كارشناس رسمي تجديدنظر دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه
عبارت است از :ملك فوق واقع است در تهران خيابان شهيد بهشتي (عباسآباد) نرسيده به بزرگراه مدرس ،خيابان پاكستان ،كوچه دوازدهم ،پالك  15واحد طبقه اول و
ساختمان مورد ارزيابي به صورت  3طبقه بر روي همكف با اسكلت فلزي و نماي آجري است ،قدمت ساختمان بيش از  35سال ،ساختمان فاقد آسانسور است .آپارتمان
مورد نظر مشتمل بر يك سالن ،تعداد  4اتاق ،آشپزخانه (با كابينت چوبي) تعداد دو سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي و بالكن است كف آپارتمان از نوع سراميك ،ديوار
سرويسهاي بهداشتي و آشپزخانه از نوع كاشي ميباشد سيستم گرمايش از نوع شوفاژ ،سرمايش از نوع كولر آبي و اسپيلت است داراي كنتور برق اختصاصي ،انشعاب
اشتراكي آب و گاز شهري است (در زمان بازديد به عنوان دفتر كار شركت مورد استفاده بوده است و به مبلغ  8/950/000/000ريال (هشت ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون
ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز يكشنبه مورخ  97/5/7از ساعت  9الي  12ظهر در محل اداره سوم اجراي
اسناد رسمي واقع در تهران ميدان ونك چهارراه جهان كودك پالك  34ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به
فروش ميرسد و مزايده از مبلغ  8/950/00/000ريال (هشت ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد.
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است .چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان
ساعت و مكان تشكيل خواهد شد .طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده
شركت نمايند .ضمنا بدهيهاي مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي ،عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين
اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي و شهرداري و ...خواهد بود .مورد مزايده با توجه به اعالم
بستانكار بيمه ميباشد.
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