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شماره خوان بانک بدون وقفه وپشت 
سرهم شماره نوبت ها را اعالم مي کند.
باجه ها مملو از مش�تریاني اس�ت که 
در حال پرک�ردن برگه ها وفیش هاي 
پرداخت و دریافت هستند.عده زیادي هم 
در انتظار رس�یدن نوب�ت روي صندلي ها 

نشسته اند.
زوج جواني در باجه مدیریت مشغول 
صحبت با مدیرشعبه هستند.ظاهرا بحث 

بر سرضامن براي دریافت وام است.
مرد جوان در تالش اس�ت تا رئیس 
شعبه را متقاعد کند که این روزها پیدا 
ک�ردن یک ضام�ن که کارمند رس�مي 
دولت باش�د کار مش�کلي است و اصال 
شاید شدني نباشد.اما رئیس بدون آنکه
و ازکاغ�ذ ه�ا  را  س�رش  لحظ�ه اي   
نوشته  هاي روي میز بلند کند درجواب 
آنها مي گوید که :” این دست من نیست 
ضواب�ط ای�ن بانک این طوري اس�ت .یا 
ضامن رس�مي پیدا م�ي کنید و تا هفته 
آیند براي تکمیل پرونده به شعبه معرفي 
مي کنید و یا ناچاریم وام را به زوج بعد 
از شما که در لیست انتظار هستند ،ارائه 

دهیم .” 
 زوج جوان از باجه بیرون مي آیند و 
روي صندلي ها مي نش�ینند و با عجله 
ش�روع مي کنند با تلف�ن همراه تماس 
گرفتن.از گفت وگوهاي تلفني به خوبي 
پیداس�ت که ای�ن تالش ها ب�ي فایده 
است،یا ضامن رسمي سراغ ندارند ویا اگر 

هم باشد،ظرفیتش تکمیل شده است. 
ش��اید آن زم��ان ک��ه دس��تور ارائه وام 
وتس��هیات ازدواج جوانان از س��وي ریاست 
جمهوري صادر ش��د و اتفاقا تا مدت ها هم 
با استقبال زیادي این روال ادامه داشت،هیچ 
کس فکر نمي کرد روزي از راه برسد که این 
تسهیات با بن بست چند ماهه روبه روشود 
و این رویاي نسبتا شیرین خیلي از زوج هاي 

جوان را تلخ کند.
شرایط دشوار،معرفي ضامن رسمي براي 
ضمانت وام،نوبت ه��اي طوالني انتظار براي 
دریاف��ت وام،مبلغ ناچیزونابرابر در برابر تورم 
و از همه مه��م تر طبق آنچه به تازگي بانک 
مرک��زي اعام ک��رده اس��ت،اتمام اعتبارات 
براي ارائه این تس��هیات از جمله مشکات 
وگره هاي کوري است که زوج هاي جوان این 
روزها به شدت با آن دست به گریبان هستند. 
هرچن��د در ابت��دا ق��رار بود ای��ن وام و 
تس��هیات گره اي از مش��کات جوانان در 
آغاز زندگي مشترک باز کند و از سوي دیگر 
انگیزه اي شود براي تشویق آنها به ازدواج و 
تش��کیل خانواده اما محقق نشدن این وعده 

دريافت وام وتسهیالت ازدواج  و چالش های پیش رو – بخش نخست

وام ازدواج 
شايد وقتي ديگر!

* پرداخت وام ازدواج در سال گذشته به دليل کمبود اعتبارات
 در بسياري از استان ها متوقف شد و بنا به آمار بانک مرکزي در سال گذشته 

۸۳۵ هزار نفر در نوبت دريافت وام ازدواج قرار داشتند که موفق به دريافت وام  
نشدند. به همين دليل مسئوالن بانک مرکزي و وزارت ورزش و جوانان

در خبرهاي متعدد، وعده از سرگيري پرداخت وام ازدواج از سال 9۲ را دادند.

* يک زوج جوان متقاضی وام ازدواج : نه مبلغ وام و نه ضامن ها و شرايط
 و نه نحوه ارائه آن اصال منصفانه نیست.واقعا سه میلیون تومان را به كدام 

زخم زندگی مي توان زد؟ چرا همه چیزبا اين سرعت افزايش قیمت پیدا 
مي كند، از طال و اجاره خانه وسالن هاي عروسي گرفته تا لوازم خانه و 

جهیزيه اما اين وام هنوز چند سال است كه همین مبلغ باقي مانده است؟

*  قاضي زاده عضو كمیسیون 
اجتماعي مجلس: در مجلس

 و شوراي عالي انقالب فرهنگي 
با همكاري دولت در حال تدوين 
طرحي در خصوص كمک وتوسعه 
ازدواج جوانان هستیم و پیشنهاد 

آن را هم ارائه داده ايم اما
 هنوز به قانون تبديل نشده 
و در صورت تصويب نهايي 

موجب تسهیل شرايط متعددي 
براي ازدواج مي شود.

خوش��ایند امروز به گایه اصلي بسیاري از 
جواناني تبدیل شده که ماه ها است در سایت 
دریافت وام ازدواج ثبت نام کرده اند و هر روز 
یک جواب تکراري مي شنوند: “فعا بانک ها 

براي این وام اعتبار ندارند!” 
س��ه میلیون تومان کدام زخم را درمان 

مي کند ؟ 
گذش��ته از بح��ث پر ب��ودن ظرفیت 
بانک هاي عامل وانتظارهاي طوالني براي 
رسیدن نوبت،آنچه که باعث گایه بسیاري 
از جوانان و زوج هاي جوان متقاضي شده 

است،ناچیز بودن مبلغ این وام است.
وام��ي که به عنوان کمک هزینه ازدواج 

پرداخت مي ش��ود فقط مبلغ س��ه میلیون 
تومان اس��ت و چنانچه زوجین یکي از این 
چهار شرط را داشته باشند دو میلیون تومان 

دیگر به آن افزوده مي شود.
 دختراني که مهریه آنان تا 110 سکه بهار 
آزادي باش��د ، پسراني که قبل از 25 سالگي 
ازدواج کرده باش��ند، هر ی��ک از دختران یا  
پسراني که یکي یا هردوي آنها فاقد پدر باشند 
و هریک از دختران یا پسراني که دانشجوي 
دانشگاه ها یا طلبه حوزه هاي علمیه و در حال 
تحصیل باش��ند فقط مي توانند ازدومیلیون 

تومان وام بیشتربهره مند شوند.
البته در تبصره این شرایط ذکرشده است 

که هریک از دختر و پسرها مي توانند صرفاً از 
افزایش مبالغ تسهیات ازدواج براي یک بند 
از بندهاي فوق برخوردار شوند . یعني اگر هر 
کدام از زوجین مثا هم دانشجو باشند و هم 
مهریه کمتر از110 سکه داشته باشند بازهم 
فق��ط یک بار مي توانند از دو میلیون تومان 

وام بهره مند شوند . 
فاطمه احمدیان دختر جوان 23 س��اله 
دانشجویي اس��ت که قبل از عید در سایت 
دریافت وام ثبت نام کرده است اما تا به امروز 
واین لحظه بانک هیچ جواب مشخصي مبني 

بر زمان دقیق ارائه وام به او نداده است.
 این دانش��جوي سال آخر رشته شیمي 
دانشگاه تهران درباره این رویه ارئه تسهیات 
در گف��ت و گو با گزارش��گر روزنامه کیهان 
مي گوید :”به نظر من و بس��یاري از جوانان 
دیگري مثل من وهمسرم که درلیست نوبت 
دریاف��ت این وام قرار دارند نه مبلغ وام و نه 
ضامن ها و ش��رایط و ن��ه نحوه ارائه این وام 
اصا منصفانه نیست.واقعا سه میلیون تومان 
را ب��ه کدام زخم زندگی م��ي توان زد؟ چرا 
همه چیزبا این س��رعت افزایش قیمت پیدا 
م��ي کند، از طا و اجاره خانه وس��الن هاي 
عروس��ي گرفته تا ل��وازم خانه و جهیزیه اما 
این وام هنوز چند سال است که همین مبلغ 

باقي مانده است.
وی م��ی گوید:تازه ب��راي همین مبلغ 
ناچی��ز هر کدام ازع��روس و دامادها باید دو 
ضامن معرفي کنند، یعني جمعا چهارضامن 

تازه خودش��ان هم فیش کسر از حقوق ارائه 
دهند!یعني براي سه میلیون تومان 5 نفر باید 
ضمانت کنند که این وام برگردانده مي شود 
درحال��ي که وقتي پیگی��ري مي کنیم چرا 
بان��ک ها وام را ارائه نمي دهند فقط پاس��خ 

مي شنویم که فعا اعتباري نداریم! “ 
معضلی به نام ضامن کارمند رسمی!

احمدیان دانش��جو همچنین با اشاره به 
مشکات زیادي که براي دریافت وام وجود 
دارد عن��وان مي کن��د:” در صورتي که همه 
ش��رایط هم فراهم باش��د بعضي از بانک ها 
اصرار دارند که تنها کارمندان رس��مي را به 
عنوان ضامن مي پذیرند، خب در این شرایط 
پیدا کردن ضامن رسمي کار بسیاردشواري 
است.حتي بعضي از هم دوره اي هاي ما چهار 
پنج بار در سایت ثبت نام کرده اند اما سایت 
بس��ته شده و نتوانسته اند بعد از دوسال وام 

را دریافت کنند.”
مش��کل دیگري که ای��ن وام دارد این 
است که به اسم قرض الحسنه ارائه مي شود 
اما عاوه بر س��ود کلي که باید در اقس��اط 
پرداخ��ت کنی��م ،پایان هر س��ال باید دو 
قس��ط پرداخت کنیم مث��ا دو تا 86 هزار 
تومان که خودشان مي گویند یکي از این 
قس��ط ها سود ساالنه اس��ت در حالي که 
در خود س��ایت قید شده مدت بازپرداخت 
تسهیات 36 ماهه با اقساط مساوی بوده و 
س���ررسید اولین ق��سط ، یک ماه پس از  
پرداخت تسهیات است و نرخ کارمزد هم 
4 درصد تعیین شده است و هیچ کجا ذکر 
نش��ده که پایان هر سال باید یک قسط به 

عنوان سود سالیانه پرداخت شود. “ 
اعتبارات با جمعیت همخواني ندارد 

دکترامیرحسین قاضي زاده هاشمي عضو 
کمسیون اجتماعي مجلس شوراي اسامي 
در گفت و گو با گزارشگر روزنامه کیهان در 
این باره مي گوید:”متاسفانه در زمینه هاي 
مختلف اقتص��ادي ، فرهنگ��ي و اجتماعي 

منابعي که در اختیار بانک ها گذاشته شده با 
کمبود اعتبارات مواجه هستیم. اما خب زماني 
که موارد خاصي همچون ازدواج مطرح باشد 
این کمبود منابع، طبیعي اس��ت که نگران 
کننده تر مي شود.ش��اید یک��ي از دالیلش 
این باشد که نیاز امروز ما بسیاربیشترازمنابع 
موجود اس��ت.به خص��وص دراین دوران که 
جواناني که در ش��رف ازدواج هستند در اوج 
هرم سني جمعیت قرار دارند.یعني متولدین 
س��ال 60 ت��ا65 ک��ه اآلن به س��ن ازدواج 
رسیده اند. در یک بازه زماني خاص بیشترین 
متقاضي براي وام ازدواج مراجعه کرده اند که 
طبیعي است این موضوع ترافیک جمعیتي 
ایجاد کند و بانک ها را براي ارائه این وام با 

مشکل مواجه کند.” 
این عضو کارگروه ازدواج و تعالي خانواده 

با اشاره به این طیف جمعیتي مي گوید:”اگر 
خاطرجمع��ي ی��اري کن��د جمعیت��ي که 
امروزتقاض��اي ازدواج دارن��د هم��ان طیف 
دانش آموزي هس��تند که چندین سال قبل 
موجب ش��دند تعداد دانش آموزان کش��ور 
به 18 میلیون نفر برس��د در حالي که اآلن 
تعداد کل جمعیت دانش آموزي 10 میلیون 
نفر است.این یعني اینکه بیشترین جمعیت 
جوان کشور اآلن و در این بازه زماني به سن 
ازدواج رس��یده اند که همین موضوع منابع 

و اعتبارات را با تغییراتي مواجه مي کند.”
این عضو کمیس��یون اجتماعي مجلس در 
ادام��ه می گوید: “ما در مجلس و در ش��وراي 
عالي انق��اب فرهنگي با هم��کاري دولت در 
حال تدوین طرحي در خصوص کمک و توسعه 
ازدواج جوانان هستیم و پیشنهاد آن را هم ارائه 
داده ایم اما هنوز به قانون تبدیل نشده است و 
در صورت تصویب نهایي موجب تسهیل شرایط 
متع��ددي براي ازدواج مي ش��ود مثل دریافت 
زمین و تس��هیات بانکي و تسهیات پرداخت 
مالیات ب��راي اف��راد متاه��ل و ... . امیدواریم 
برنامه ریزي هایي از این دس��ت هر چه زود تر 
به مرحله اجرا برس��د و از سوي دیگر چاره اي 
براي تطبیق اعتبارات وتقاضا اندیشیده شود .”

تکرار یک ماجراي مشابه 
پرداخت وام ازدواج در س��ال گذشته به 
دلیل کمبود اعتبارات در بسیاري از استان هاي 
کش��ور متوقف ش��ده بود و بنا ب��ه آمار بانک 
مرکزي در س��ال گذش��ته 835 هزار نفر در 
نوبت دریافت وام ازدواج قرار داش��تند که به 
دلیل پایان یافتن اعتبارات، موفق به دریافت 
وام ازدواج نش��دند. به همین دلیل مسئوالن 
بان��ک مرک��زي و وزارت ورزش و جوانان در 
خبرهاي متعدد، وعده از سرگیري پرداخت وام 
ازدواج از سال 92 را دادند که در حال حاضر 
پیگیري این وعده حاکي از این است که تحقق 
این وعده هنوز در انتظار تصمیم و تأیید بانک 
مرکزي و افزایش میزان وام منوط به تصویب 
ش��وراي پول و اعتبار و در مجموع در انتظار 
تحقق اما و اگرهاي متعدد است و حتي بنا به 
گفته یک مسئول در بانک مرکزي شاید به این 
زودي ها محقق نشود گر چه یک مسئول در 
وزارت ورزش و جوانان، از سرگیري پرداخت 
وام ازدواج را منوط به جلسه اي در این هفته 
مي داند و البته حاضر نیس��ت جزئیاتي از آن 

را در اختیار خبرنگار ما بگذارد. 
به هر صورت برآورده ش��دن خواس��ته 
جوانان درباره از س��رگیري وام ازدواج بسته 
به تصمیم گیري مس��ئوالن است تا هر چه 
زودتر دستور سال قبل رئیس جمهور به بانک 
مرکزي مبني بر پرداخت هر چه سریع تر وام 

ازدواج جوانان محقق شود.

طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده و عادی 

بط��ور فوق الع��اده م��ورخ 91/12/6 ش��رکت مزب��ور ک��ه 

در تاری��خ91/12/15 واص��ل گردی��د س��یروس بقائ��ی به 

ک م2753898227 به س��مت بازرس اصلی و علی شمس 

ش��مس آبادی ب��ه ک م 0045818592 به س��مت بازرس  

علی البدل برای مدت یک س��ال انتخ��اب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتش��ارکیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین 

گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2سال به قرار ذیل انتخاب 

گردیدند: بیوک قندفروش به ک م 2750004802 و خسرو 

قندفروش به ک م 2750389003 و ناهید قندفروش به ک م 

2750408911 تعداد اعضاء هیئت مدیره به سه نفر کاهش 

یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح صورتجلسه اصاح 

گردید. بموجب صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ91/12/6 

بی��وک قندفروش به س��مت رئی��س هیئت مدیره، خس��رو 

قندفروش به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره، ستار تبریزی 

)خارج از اعضا( به ک م 1377795071 به سمت مدیرعامل 

تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله 

چک، س��فته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

هم��راه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و مراس��ات با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی  تصمیمات شرکت 
حمل ونقل ارومیه سهامی خاص

 به شماره ثبت81063 
و شناسه ملی10101257270

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/1/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

ش��رکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن س��هامی خاص با نمایندگی آقای رحیم شاکی باهر 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و ش��رکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی 
آقای منوچهر کاظمی رودی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت انبوه سازان سبزاندیشان 
س��هامی خ��اص با نمایندگی آق��ای حمیدرضا بی آزار به س��مت عضوهیئت مدیره و ش��رکت گروه 
عمران و مس��کن س��ازه پایدار آذرمهد اس��تان آذربایجان شرقی س��هامی خاص با نمایندگی آقای 
سیدمحمدمهدی تجویدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ماشین آالت همیار نیرو گستر یگانه 
س��هامی خاص با نمایندگی آقای نادر خرسندی مرام به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا 
بی آزار به نمایندگی از ش��رکت انبوه سازان سبزاندیش��ان سهامی خاص به شماره ثبت 236078 به 

سمت مدیرعامل.
2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت )بهزاد یزدانمهر( 
به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت و س��ایر نامه های اداری با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1392/2/10 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء 

قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
پردیس کوهپایه سهامی خاص به شماره ثبت 

390288 و شناسه ملی 10320410190

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/1/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم شاکی باهر به 
سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای 
محمد موال بیگی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت انبوه سازان سبزاندیشان سهامی خاص 
با نمایندگی آقای اکبر کریمی به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت گروه عمران و مس��کن سازه 
پایدار آذر مهد اس��تان آذربایجان ش��رقی س��هامی خاص با نمایندگی آقای محسن پیرانی به سمت 
عضو هیئت مدیره و شرکت ماشین آالت همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر 
رضا پور  اس��دی اورتاکند به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر کریمی به نمایندگی از ش��رکت 

انبوه سازان سبزاندیشان سهامی خاص به شماره ثبت 236078 به سمت مدیرعامل.
2 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته، بروات و قراردادها و عقود 
اس��امی با امضای ثابت مدیرعامل و مدیرمالی ش��رکت )محمود میهن گیر( به اتفاق یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت و س��ایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا 

همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1392/2/15 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء 

قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه  پایدار 
باغ آسمان سهامی خاص به شماره ثبت 
391762و شناسه ملی10320423388

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به اس��تناد بند 3 صورتجلس��ه ش��ماره 87 مورخه 91/11/29 ش��ورای محترم اسامی 
ش��هر، ش��هرداری زابل در نظر دارد مکانه�ای کارواش و تعوی�ض روغنی واقع در 
ترمینال را از طریق مزایده با قیمت پایه اعام ش��ده کارش��ناس رسمی دادگستری به 
افراد و شرکتهای متقاضی واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت می شود 
حداکث��ر ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتش��ار این آگهی به امور حقوقی ش��هرداری زابل 
مراجع��ه و از مکان مورد نظر بازدید و برگ پیش��نهاد قیم��ت دریافت و حداکثر تا 10 
روز پس از اتمام مهلت دریافت برگ پیش��نهادی با واریز 5 درصد کل مبلغ پیشنهادی 
به عنوان س��پرده به حساب شماره 0106674386006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری 
اق��دام و م��دارک طی 2 پاکت الف- مبلغ س��پرده و ب مبلغ پیش��نهادی به امور مالی 

شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
- هزینه چاپ آگهی از برنده مزایده دریافت خواهد شد.

- کلیه کسورات قانونی برعهده مستاجر می باشد.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 11 صبح مورخه 92/6/2 در محل شهرداری زابل می باشد.
تلفن تماس: 2231146-8

داخلی 17- حقوقی

آگهی مزایده

دهمرده - شهردار زابل

 )نوبت اول(

سازمان بنادر و دریانوردی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

آگهی مزایده عمومی
 شماره92/2

شرحردیف
نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیان1

نش�انی دس�تگاه مزایده گ�زار: اس��تان گی��ان- بندرانزل��ی- خیابان 2
شهیدمصطفی خمینی- ساختمان اداری جدید

موضوع مزایده: واگذاری حق بهره برداری از دوش های نفتی جهت تخلیه 3
فرآورده های نفتی در بندر انزلی

4

تاریخ ش�روع و خاتمه فروش اس�ناد به مزایده گران و تاریخ تحویل اسناد 
به مزایده گزار:

4-1 تاریخ شروع فروش اسناد: از روز دوشنبه مورخ92/4/24 
تاریخ خاتمه فروش اسناد: لغایت روز چهارشنبه مورخ92/5/2

4-2 تاری�خ تحوی�ل اس�ناد ب�ه مزایده گ�زار: لغایت روز سه ش��نبه 
مورخ92/5/15

5

نحوه توزیع و نشانی محل دریافت اسناد مزایده:

5-1 دریافت 
حضوری در محل:

اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان گیان )طبقه دوم 
س��اختمان اداری جدی��د(- امور حقوق��ی و قراردادها 
تلف��ن تماس کارش��ناس ام��ور بن��دری 2279- امور 

قراردادها 3292392

5-2 از طریق اینترنت:

 )www.IETS.mporg.ir( :سامانه اینترنتی به نشانی
درصورتیک��ه ب��ه هر دلیل، اس��ناد مذک��ور از طریق 
ش��بکه اینترنت بص��ورت ناقص، نامرتب و... توس��ط 
مزایده گ��ر دریاف��ت، تکمیل و ارایه ش��ود، عواقب و 
مس��ئولیت های مترت��ب برعه��ده مزایده گ��ر بوده و 
مزایده گ��زار هیچگون��ه مس��ئولیتی در این خصوص 
نخواهد داش��ت. دریافت کنندگان اس��ناد باید فیش 
واریزی بابت دریافت اسناد را در زمان تحویل پاکات 

به امور حقوقی و قراردادها ارایه نمایند.

6
مهلت و محل تحویل اس�ناد تکمیل ش�ده مزایده گران: تا رأس س��اعت 14:30 
م��ورخ مذکور در ردیف )4-2( به دبیرخانه اداره کل واقع در طبقه همکف س��اختمان 

اداری جدید، در ازای اخذ رسید.

7

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده: ش��رکت کننده در مزایده باید تضمین ش��رکت 
در مزای��ده را بص��ورت ضمانتنام��ه بانکی ب��ا اعتب��ار 90 روز یا واریز وجه نقد به حس��اب 
س��پرده بندر به ش��ماره 2645440256 نزد بانک ملت )حساب الکترونیکی جام(، به مبلغ            

533/000/000ریال تهیه و ارایه دهد.
تاریخ و زمان بازگشایی اسناد مزایده گران: روز سه شنبه مورخ 92/5/15، رأس ساعت815

محل بازگشایی اسناد مزایده گران: دفتر مدیرکل- واقع در طبقه سوم ساختمان اداری مرکزی.9

10
تضمین انجام قرارداد: معادل پنج درصد سهم مالک از قرارداد در قالب ضمانتنامه 
بانکی و معادل ده درصد سهم مالک از قرارداد در قالب سفته )براساس تناژ و تعرفه 

مبنا( می باشد که کتبا به برنده مزایده اعام خواهدشد.

11

شرایط شرکت در مزایده:
1-11- دارا بودن مجوز فعالیت تخلیه و بارگیری در بنادر از سازمان بنادر و دریانوردی

2-11- دارا بودن حداقل یکسال سابقه فعالیت در زمینه تخلیه و بارگیری فرآورده های 
نفتی مورد تائید سازمان بنادر و دریانوردی یا شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت.

تبصره: درصورتیکه ش��رکتی در زمینه نگهداری فرآورده های نفتی )مخازن سوخت( 
فعالیت داش��ته باش��د، با ارایه مدارک از رعایت ش��رط مقرر در این بند و ارایه سابقه 

فعالیت مذکور معاف خواهد بود.
3-11- دارا بودن میانگین گردش مالی در دو سال اخیر با تأیید بانک ذی ربط به مبلغ 

5/000/000/000ریال.
4-11- ش��رکت کنندگان در مزایده براس��اس دس��تورالعمل س��ازمان بنادر و دریانوردی 
بای��د تأییدی��ه عدم بده��ی از اداره کل امور مالی س��ازمان بنادر دریاف��ت و ارایه نمایند. 
درصورت نداش��تن گواهی مذکور پیشنهادات آنها از طرف کمیسیون مزایده مورد بررسی 

قرار نخواهد گرفت. نمابر اداره کل امور مالی سازمان 88651074 و 021-84932515

12

نحوه دریافت اس�ناد مزایده: واریز مبلغ 300000 )س��یصد هزار( ریال به شماره 
حس��اب الکترونیک��ی س��یبا 2176454401004 و بابت ارزش اف��زوده واریز مبلغ 
18000 )هجده هزار(ریال به ش��ماره حساب الکترونیکی سیبا 2176454402002 

بانک ملی. وجوه مذکوربه هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

نوبت دوم P.M.OP.M.O

بدینوس��یله به اطاع س��هامداران محترم این ش��رکت تعاونی می رس��اند مجمع 
عموم��ی عادی س��االنه نوب��ت دوم در س��اعت 2/5 بعدازظهر روز چهارش�نبه 
92/5/23 در مح��ل س��الن نمازخانه دبیرس��تان ابن س��ینای رودهن تش��کیل 
می گردد حضور بهمرس��انند. الزم بذکر اس��ت افرادی که در موضوع س��هم خود 
وکیل قانونی به تعاونی معرفی نموده اند طبق اساسنامه الزاما بایستی وکای خود 
را به جلس��ه اعزام نمایند و از میان دیگر س��هامداران محترم کسانی که در وقت 
تعیین شده از شرکت در جلسه مذکور معذور باشند، می توانند با اعطاء وکالت نامه 

عادی به دیگر عضو یعنی همکار سهامدار در این جلسه مشارکت داشته باشند.
دستور جلسه

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس تعاونی در خصوص عملکرد یکسال گذشته
2- بررسی و تصویب بیالن )تراز مالی( سال 91 شرکت

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل سال 92
4- تعیین خط مشی آتی شرکت و تعیین تکلیف زمین فاز2 تعاونی

5- تعیین بودجه تقریبی سال 92 تعاونی

»آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم«
»شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان رودهن در سال 1392«

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان رودهن
محمد وکیلی


