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اخبار
عضو کمیسیون عمران:

مجلس از طرح شهرداری برای بافت
فرسوده حمایت می کند

نماینده مردم
اقلید در مجلس
شورای اسالمی با
اشاره به تجربه موفق
بسیاری از کشورها
در ایجاد جاذبه های
سرمایه گذاری در
بافت فرسوده ،عنوان کرد :به دلیل اینکه بافت
های فرسوده دارای مشکالت عدیده ای به لحاظ
شهرسازی ،معماری و بحران خیز بودن ،دارند،
هر چه سریعتر باید این نقاط را ساماندهی کنیم
و مجلس با دید حمایتی به طرح دکتر نجفی
نگاه می کند.
سید حسین افضلی لزوم توجه بیشتر به
مسئله مدیریت بحران در کشور گفت :تاکنون
مطالعات بسیار خوبی در زمینه مقابله با بحران
انجام شده است ،اما باید این مطالعات را به
مرحله عملیاتی رساند .در نتیجه باید همه
دست به دست هم بدهند تا حاصل زحماتی که
مسئولین محترم سازمان مدیریت بحران کشیده
اند را مردم مشاهده کنند.
این نماینده مجلس در خصوص مهمترین
اولویت کاری که کمیسیون عمران در مرحله
فعلی گفت :تدوین آیین نامه اجرایی و یا الیحه
مربوط به شورای هماهنگی بحران نیازی است
که به شدت جای خالی آن در کشور حس می
شود .ایران مستعد بحران است؛ از قرار داشتن
روی کمربند زلزله و گسل های فعال گرفته ،تا
سیل و آتش سوزی ،بحران هایی است که هر از
چندی ،اخبار آن را در سطح رسانه ها مشاهده
می کنیم.
وی در ادامه افزود :بنابراین نیاز است
که یک آیین نامه قوی برای مدیریت بحران
های احتمالی در کشور تدوین شود .در نتیجه
مهمترین و اساسی ترین کاری که کمیسیون
عمران می تواند آن را انجام دهد ،هماهنگ
کردن مجلس برای تدوین چنین قانونی است.
این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد:
پس از تدوین آئین نامه مذکور و با توجه به
شرایط عمومی کشور ،می توان هر مورد و
پیشنهادی که از سوی متخصصین و مسئولین
مطرح شود را راحت تر بررسی کرد و به نتیجه
رساند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
با توجه به رایزنی های شهرداری با مجلس
در خصوص گنجاندن منابع کافی به منظور
نوسازی بافت فرسوده در تهران ،کمیسیون
عمران چه اقداماتی بر لحاظ کردن این مسئله
در بودجه سال  97انجام داده است ،گفت:
یکی از مواردی که در کمیسیون عمران به
خوبی به آن پرداخته شده و کماکان هم
مسئله روز است ،بحث مناطق فرسوده است.
افضلی در ادامه افزود :ما در خصوص بافت
فرسوده ،نه تنها در تهران ،بلکه در کل کشور،
درحال بررسی هستیم تا بتوانیم اقداماتی را
در جهت نوسازی این مناطق انجام دهیم.
شخصا معتقدم که بیشتر باید از پتانسیل بخش
خصوصی برای ساماندهی این مناطق استفاده
کنیم .در همین خصوص باید یک سری جاذبه
ها را برای سرمایه گذاران ایجاد کنیم تا بافت
فرسوده نسبت به نقاط دیگر شهر سودآورتر
باشد.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به تجربه موفق بسیاری از
کشورها در ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری در
بافت فرسوده ،عنوان کرد :به دلیل اینکه بافت
های فرسوده دارای مشکالت عدیده ای به لحاظ
شهرسازی ،معماری و بحران خیز بودن ،دارند،
هر چه سریعتر باید این نقاط را ساماندهی کنیم
و مجلس با دید حمایتی به طرح دکتر نجفی
نگاه می کند.
این عضو کمیسیون عمران در پایان
خاطرنشان کرد :در کمیسیون تلفیق در مورد
میزان بودجه ای که برای این بخش در نظر
گرفته شود ،بحث می شود ،اما با این حال باید
زوایای مختلف مسئله را بسنجنیم .ولی با این
وجود الزم به ذکر است که مجموعه همکاران
مجلس را نسبت به این مسئله حساس می
بینم و آنها تمایل بسیاری به حمایت از طرح
دارند.
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  6خبر داد؛

راه اندازی هواکش های خط شش مترو در دانشگاه تهران
سرویس شهری  -معاون حمل
و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 6
از راه اندازی هواکش های خط شش
مترو در دانشگاه تهران خبر داد و
گفت :خط شش مترو تهران یکی از
خطوط کامل تهران بوده که تمامی
الزامات ایمنی را داراست و برای راه
اندازی هواکش ها و پله های فرار یک
ایستگاه ،تفاهم نامه ای با دانشگاه
تهران منعقد شده است.
به گزارش امتیاز و به نقل از
روابط عمومی شهرداری منطقه ،6

ولی مسگری نجاتی با بیان اینکه
خط شش مترو از جمله خطوطی
است که جنوب شرق تهران تا شمال
غرب تهران را متصل می کند گفت:
با توجه به مرکزیت منطقه شش،
چند ایستگاه تبادلی این خط نیز در
منطقه  6قرار دارد و سبب می شود
تا تردد شهروندان در قلب تهران
افزایش یابد.
او با اشاره به وجود  5ایستگاه هفت
تیر ،نجات الهی ،میدان ولیعصر ،پارک
الله و کارگر -بلوار فاطمی در منطقه

 6گفت :برای راه اندازی ایستگاه کارگر
نیاز به نصب هواکش بود که با توجه به
محدودیت فضا با دانشگاه تهران توافق
شد تا زمینی برای راه اندازی هواکش و
ایستگاه های فرار این ایستگاه در اختیار
شهرداری قرار گیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری منطقه  6اضافه کرد :توجه
ویژه به حمل و نقل عمومی رویکرد
شهردارتهران بوده و در همین راستا
برای ساماندهی خطوط مترو تمام توان
ها بسیج شده است.

کاشی کاری گنبد مقبره شهدای گمنام شهرک غزالی منطقه21

سرویس شهری  -معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه 21از اتمام عملیات کاشی کاری گنبد مقبره شهدای گمنام
شهرک غزالی با هدف زیباسازی و پوشش هنری بر روی این یادمان
مذهبی در ورودی غربی پایتخت خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه،21
سیاوش زابلی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با بیان
اینکه هنر كاشی كاری از جمله عوامل ایجاد پوشش مستحكم برای
بناهای گوناگون به ویژه بناهای مذهبی است که عالوه بر استحکام بیشتر
بنا ،در ایجاد جلوه های زیبای بصری بنا نیز تاثیر مستقیم دارد؛ گفت:
حدود 115متر از گنبد مقبره شهدای گمنام شهرک غزالی واقع در ناحیه
سه منطقه 21با هدف ایجاد فضای بصری مناسب و نیز استحکام هرچه

بیشتر بنا در مقابل عوامل جوی آسیب زننده ،با کاشی های هفت رنگ
و در مدت زمان تقریبی سه ماه توسط پیمانکار اداره زیباسازی معاونت
خدمات شهری و محیط زیست و با نظارت کارشناسان این حوزه کاشی
کاری شد.زابلی با اشاره به اینکه هنر كاشی كاری كه بیش از همه در
تزیین معماری های فاخر سرزمین ایران و به طور خاص بناهای مذهبی
به كار گرفته شده ،افزود :این هنر و صنعت از گذشته های بسیار دور در
نتیجه مهارت ،ذوق و سلیقه كاشی ساز در مقام شیئی تركیبی متجلی
شد ،بدین ترتیب كه هنرمند كاشی كار یا موزاییك ساز با كاربرد و تركیب
رنگ های گوناگون و یا در كنارهم قرار دادن قطعات ریزی از سنگ های
رنگین و بر طبق نقشه ای از قبل طراحی شده ،به اشكالی متفاوت و موزون
از تزیینات بنا دست یافته است.

گیر این کانال توسط  6نفر نیروی انسانی و با استفاده
از امکانات و تجهیزات ایمنی فردی و یک دستگاه
لودر ،بابکت و کامیون انجام شد.جندقی اظهار داشت
نقش مسیل عبدل آباد و حسنک بسیار مهم است و
یادآور شد :یکی از مهمترین مسیل های جمع آوری
حجم آب های سطحی و نزوالت آسمانی از شمال به
جنوب منطقه به حساب می آید که مانع از آبگرفتگی
در سطح منطقه می شود.
وی در پایان تصریح کرد :این عملیات به طور

مستمر و روزانه طبق برنامه ریزی انجام شده ادامه
خواهد داشت.
وی با اشاره به مسیل های مهم سطح منطقه
مسیل درکه ،فرحزاد  ،سیل برگردان غرب از مهم
ترین کانالهای عبوری سطح منطقه می باشند.
با توجه به طول  30کیلومتری مسیل های
سطح منطقه وطبق برنامه زمانبندی موجود مابقی
مسیل ها نیز در دستور کار الیروبی و پاکسازی
قراردارد.

زیرساخت های ورزش کوهنوردی ارتقا می یابد
سرویس شهری  -زیرساخت های ورزش کوهنوردی در شمال
تهران ،برای حضور ایمن کوهنوردان و گردشگران با ساماندهی و ایمن
سازی مسیرهای کوهنوردی ارتقاء می یابد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک
مهندس حبیب اله تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه یک در جلسه
ایی که با حضور رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی ،علی محمد
ساریخانی رئیس کمیته پناهگاه های فدراسیون ،مرتضی رمضانی رئیس
هیات کوهنوردی استان تهران ،حمید مساعدیان رئیس هیات کوهنوردی
شمیرانات برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت :منطقه یک به
دلیل مجاورت با ارتفاعات و دامنه های البرز به عنوان قطب گردشگری
و تفریحی شهر تهران محسوب می شود و هر هفته تعداد کثیری از
شهروندان و کوهنوردان به این منطقه مراجعه می کنند لذا در راستای
خدمات رسانی بهتر به آنها مسیرهای گردشگری و کوهنوردی ساماندهی

و ایمن سازی می شوند.وی گفت :با شناسایی نقاط خطر آفرین و حادثه
خیز در مسیرهای کوهنوردی عملیات ساماندهی و ایمن سازی در معابر

سرویس شهری  -معاون فنی و عمران
شهرداری منطقه ،15از ثبت تمامی درخواست
حفاری شرکتهای خدماتی برای سال  97در
سامانه حفاری و بررسی آن توسط منطقه خبر
داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط
عمومی شهرداری منطقه  ،15علیرضا
حالجیان با بیان مطلب فوق افزود :تمامی
شرکتهای خدماتی منطقه می توانند تا
 15بهمن ماه درخواست حفاری خود را در
سامانه حفاری ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای خدماتی
موظف به رعایت تمامی اصول ایمنی نظام
فنی و عمرانی هستند یادآورشد :این اقدام در
راستای ایجاد هماهنگی و تعامالت فی مابین،
بررسی مشکالت ،تسهیل در خدمات رسانی
به شهروندان و عدم تداخل اجرای پروژه های
شرکتهای خدماتی انجام می شود.
شایان ذکر است ،جلسات کمیته حفاری
منطقه به ریاست معاون فنی و عمران منطقه
ماهانه برگزار می شود و اعضای آن را معاونین
خدمات شهری و محیط زیست  ،حمل و
نقل و ترافیک ،مدیر روابط عمومی منطقه،
نمایندگان شرکتهای گاز تهران ،آب و فاضالب
تهران ،برق تهران ،مخابرات تهران ،فاضالب
تهران و رئیس راهنمایی و رانندگی منطقه
تشکیل می دهند.
به همت شهرداری تهران و دانشگاه امیرکبیر؛

الیروبی کانال های دفع آبهای سطحی درمنطقه دو

سرویس شهری  -معاون خدمات شهری و
محیط زیست منطقه دو از الیروبی  500متر از
طول کانال عبدل آباد و 3حوضچه رسوب گیر در
این کانال وکانال های دفع آبهای سطحی به منظور
جلوگیری از آبگرفتگی معابر در زمان بارندگی خبر
داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه دو ،مهران جندقی با اعالم این
مطلب گفت  :به تدابیر و حرکتهای انجام شده

بررسی حفاری شرکت های خدماتی
جنوبشرق برای سال 97

ششمینجشنواره«شکوفا»برگزارمیشود

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه دوخبر داد:

جهت جلوگیری از آبگرفتگی معابر و مشکل عبور و
مرور مردم در زمان بارندگی اداره مسیلها و قنوات
این منطقه در سال جاری تمامی کانال های دفع
آبهای سطحی در سطح منطقه را الیروبی کرده
است و به منظور پاکسازی محیط زیست در سطح
منطقه و فضاهای شهری الیروبی مسیل عبدل آباد
در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت :این الیروبی به طول تقریبی
500مترطول( کانال عبدل آباد ) و 3حوضچه رسوب

اخبار

کوهستانی ارتفاعات شمال تهران در حال اجراست که یکی از اقدامات در
حال اجرا توسط ناحیه کوهستان منطقه شیب بندی و پله بندی مسیرها
از جمله مسیرپر پیچ و خم کوهپیمایی درکه – پلنگچال بوده است که
در سایر مسیرها نیز در حال اجراست.
تاجیک اسماعیلی به تجهیز و نگهداری پناهگاه ها در مسیرهای
کوهنوردی اشاره و تصریح کرد :جانپناه های واقع در مسیرهای
کوهنوردی یکی از ضروری ترین مکان ها برای اسکان کوهنوردان
است که باید به وسایل مورد نیاز آنها مجهز باشد که در این راستا پنل
های خورشیدی در چند پناهگاه و جانپناه نصب شده تا بتوان از انرژی
تولید شده آن برای وسایل گرمایشی  ،ارتباطی و ...استفاده بهینه کرد.
شهردار منطقه یک ایجاد پدهای هلیکو پتر و تجهیز نیروهای
امداد کوهستان و برگزاری جشنواره های مشترک ورزشی را نیز مورد
توجه خاص قرار داد

ششمین جشنواره شکوفا (شهروند کارآمد
و فناوری اطالعات) با هدف کارآمدسازی
شهروندان بر پایه فناوری اطالعات با شعار
«شهروند کارآمد  -شهروند هوشمند» در تهران
برگزار می شود .در این جشنواره که به همت
شهرداری تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر
برگزار می شود ،شهروندان تهرانی آثار و ایده
های خود را به جشنواره ارسال می کنند و برای
اولین بار« ،بانک ایده های شهروندی» در تهران
منتشر خواهد شد.میثم مجیدی دبیر جشنواره
ضمن بیان این مطلب که شهروندان تهرانی در 4
محور به رقابت خواهند پرداخت ،افزود :رباتیک،
بازی های رایانه ای ،رسانه های دیجیتال و
خدمات مبتنی بر تلفن همراه  4محور اصلی
این جشنواره هستند.مجیدی اضافه کرد :محور
رباتیک دو بخش اصلی دارد که شهروندان
تهرانی می توانند ضمن ارسال ربات های ساخته
شده خود ،در لیگ رباتیک نیز به رقابت بپردازند.
دبیر ششمین جشنواره شکوفا ضمن تاکید بر
اهمیت بازی در سالمت شهروندان ادامه داد :در
محور بازی های رایانه ای نیز شهروندان ضمن
ارسال بازی های رایانه ای که خودشان تولید
کرده اند ،در بخش لیگ بازی های رایانه ای می
توانند با هم به صورت برخط و حضوری به رقابت
بپردازند .شایان ذکر است اختتامیه ششمین
جشنواره شکوفا 24 ،بهمن ماه سالجاری در
سالن اجالس سران برگزار خواهد شد و به نفرات
برگزیده جوایزی اهدا می شود .عالقمندان برای
کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در جشنواره
می توانند به سایت جشنواره به آدرس www.
 ictmanagers.irمراجعه نمایند.
خلیل آبادی:

سنندجی خبر داد

اختصاص  60دستگاه ون برای تقویت ناوگان سامانه جانبازان و معلولین

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری
تهران با بیان اینکه مدیریت جدید شهری برنامه
هایی در خصوص تقویت ناوگان سامانه جانبازان
و معلولین دارد ،گفت :در صورت تامین اعتبار از
محل خرید خدمت خدمات حمل و نقلی در قالب
 60دستگاه َون در آینده نسبت به تقویت این
ناوگان اقدام خواهد شد.
پیمان سنندجی با تشریح برنامه های
مدیریت جدید شهری در خصوص تقویت ناوگان
سامانه جانبازان و معلولین ،عنوان کرد :در
حال حاضر سامانه جانبازان و معلولین دارای
 62دستگاه ون و  74دستگاه اتوبوس است
و به عنوان سامانه پیشرو در خدمات حمل و
نقل شهری تهران در میان تمامی کالنشهرهای

ایران ،نسبت به ارائه خدمات به این معلولین و
جانبازان گرانقدر اقدام می کند.
وی افزود :مطابق مصوبه شورای شهر و
پیگیری های انجام شده ،در صورت تامین اعتبار از
محل خرید خدمت خدمات حمل و نقلی در قالب
 60دستگاه َون در آینده نسبت به تقویت ناوگان
مذکور اقدام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی
شهرداری تهران ،درباره روش های ارائه
درخواست مشترکین و متقاضیان جهت
دریافت خدمات از سامانه ،اظهار کرد :در حوزه
َو ن های مناسب سازی شده به منظور سهولت
درخواست مشترکین و همچنین برنامه ریزی
بهینه جهت سفرهای درون شهری معلولین و

جانبازان معزز ،مشترکین با ارسال پیامک یا
تماس با شماره  6305و اعالم مبدا ،مقصد و
ساعت رفت و برگشت ،می توانند نسبت به
ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
وی ادامه داد :در شرایط خاص مراسم های
مرتبط با معلولین عزیز نیز به صورت تلفنی ثبت
درخواست و ارائه خدمات انجام می شود .ضمن
اینکه در خطوط  23گانه اتوبوس که مرتبط با
مراکز آموزشی و درمانی معلولین است ،خدمات
به صورت روزانه و رایگان و روتین در دسترس
معلولین و جانبازان محترم قرار می گیرد.
همچنین قابل ذکر است که تعداد  30دستگاه از
اتوبوس های این سامانه جهت خدمات سرویس
رسانی در اختیار  20مدرسه استثنایی( مراکز

آموزشی) قرار دارد.
سنندجی درباره برنامه های شرکت واحد
در شرایط فعلی و در خصوص افزایش خدمت
رسانی سامانه جانبازان و معلولین ،گفت:
در حال حاضر کارگروهی متشکل از انجمن
ها و سمن های مرتبط در حوزه معلولین
در سیاست گذاری های سامانه جانبازان و
معلولین مشارکت دارند .ولیکن تاکنون شرکت
واحد و شهرداری تهران بدون کمک خیرین و
مشارکت مردمی نسبت به انجام خدمات به
معلولین و جانبازان اقدام کرده است .ضمن
استقبال از حضور خیرین و مشارکت آنها در
صورت وجود می توانند در این زمینه سامانه
را نیز همراهی کنند.

اتوبوس های دیزلی تا  2025الکتریکی می شوند

شهرداران  12شهر بزرگ دنیا وعده داده اند
که تا سال  2025میالدی ،فراتر از خودروهای
شخصی  ،اتوبوس های الکتریکی را هم وارد
سیستم حمل و نقل عمومی خواهند کرد.
به گزارش ازFuturismاین دوازده شهر عمده
از جمله لندن ،پاریس و لس آنجلس ،تا  7سال آینده
شاهد پیشرفت های شگفت انگیزی در عرصه حمل
و نقل خواهند بود.شهر لس آنجلس در این میان و در
سال  2011آخرین اتوبوس دیزلی خود را بازنشسته

کرده و دستور خرید  95اتوبوس الکتریکی را صادر
کرده بود.تعویض اتوبوس های عمومی معمولی با
مدل های الکتریکی می تواند اثرات بسیار مهمی
در کاهش میزان کربن نسبت به سایر وسایل نقلیه
شخصی داشته باشد .بسیاری از اتوبوس های قدیمی
تر با سوخت دیزلی کار می کنند و تاثیرات مخربی
روی اقلیم جهانی گذاشته اند .طبق گزارشات وزارت
حمل و نقل ایاالت متحده ،آلودگی هوا هر ساله 6.5
میلیون مرگ را به همراه دارد.

تالش برای تملک ملک توسط
شهرداری تهران

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای
اسالمی شهر تهران با اشاره به برگزاری نشست با
مالکان فعلی خانه نیمایوشیج گفت :می خواهیم
تا جلوی صدمه بیشتر به این خانه گرفته شود و
در تالش هستیم تا این ملک به تملک شهرداری
تهران درآید.
حسن خلیل آبادی ،درباره وضعیت خانه
نیما یوشیج ،گفت :با گزارشی که از شهردار
منطقه یک دریافت کردم ،متوجه شدم آنها
پیگیر وضعیت ساختمان و خانه نیما یوشیج
هستند و از آن نگهداری میکنند تا آسیبی به
ساختمان وارد نشود.
وی در ادامه تصریح کرد :شهرداری ناحیه
مربوطه نیز شب گذشته از منطقه و محدوده
خانه نیما بازدید کرد و تصاویر را برای من
فرستاد که خوشبختانه فعل و انفعاالتی در آنجا
صورت نگرفته است.
به گفته رئیس کمیته میراث فرهنگی
شورای اسالمی شهر تهران مقرر شده تا با
شهردار منطقه یک و مالکان آن پالک ثبتی
نشست مشترک برگزار شده تا جلوی صدمه
به خانه نیما یوشیج گرفته شود و این ملک به
تملک شهرداری تهران درآید.
خانه نیما یوشیج در محله تجریش تهران،
خیابان دازشیب ،خیابان رمضانی ،کوچه رهبری
قرار دارد و به گفته اهالی محل این خانه ،محل
توآمد معتادان شده است.
رف 

آگهي دعوت از بستانكاران با اخطارات الزمه

به عموم بستانكاران آقاي عليرضا عنقايي با شماره ملي  ٠٠٧٢٦٧٧٢٧٩كه حكم ورشكستگي آن به موجب دادنامه شماره ٩٦٠٩٩٧٧٦١١١٠٠٠٨٤
مورخ  ١٣٩٦-٢-٣٠از شعبه  ١٠دادگاه عمومي (حقوقي) بندرعباس صادر گرديده و تاريخ توقف آن  ١٣٨٥-٤-١اعالم گرديده آگاهي ميدهد :اولين
جلسه بستانكاران در ساعت  ١٠صبح روز شنبه مورخ  ١٣٩٦-١٢-٢٦در دفتر اينجانب به آدرس تهران-خيابان الله زار -باالتر از چهاراه منوچهري -
ساختمان شماره  ٣البرز -واحد  ٥تشكيل ميگردد .كليه بستانكاران و كساني كه ادعايي دارند و همچنين اشخاصي كه با شخص ورشكسته موصوف
مسئوليت تضامني داشته يا ضامن ميتوانند در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند.
ضمنا اخطار مي شود:
-١كليه بستانكاران و كساني كه هر گونه ادعايي از شخص ورشكسته فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارك خود را ظرف دو ماه از تاريخ
انتشار اين آگهي به دفتر مدير تصفيه تسليم نمايند .مدت ارسال مدارك براي بستانكاراني كه در كشورهاي بيگانه اقامت دارند سه ماه مي باشد.
 -٢كساني كه به اقاي عنقايي بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه مدير تصفيه بپردازند .طبق ماده ٢٤
قانون تصفيه امور ورشكستگي بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل  ٢٥درصد دين محكوم خواهند شد .ضمنا دادگاها مي توانند
عالوه بر جريمه نقدي بدهكاران مذكور را به حبس از  ٣تا  ٦ماه نيز محكوم كنند.
 -٣كساني كه به هر عنوان اموال شخص ورشكسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند ظرف مدت دو ماه از انتشار اين آگهي اموال را تحت
اختيار مدير تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه نسبت به آن اموال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.

با احترام -منوچهر خيرخواه
مدير تصفيه منتخب دادگاه

