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ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺑﻪﻓﺮاﺧﻮر 22ﺧﺮدادﻣﺎه روزﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎ ِر ﮐﻮدك

ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﻨﻈﻮر از »ﮐﺎر ﮐﻮدك« درﮔﯿﺮ
زﻫﺮا ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ  /ﮔﺮوه ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ
ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن در آن دﺳﺘﻪ از
z.mahzounieh@gmail.com
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى اﺳــﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،آﻣﻮزش و ﺑﺮﺧﻮردارى آﻧﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ ﻓﺮدى و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ آﺳﯿﺐ و ﺑﻬﺮهﮐﺸﻰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺎر ،از ﺳــﺎل  2002ﺑﺮ ﮔﺴــﺘﺮه ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺎر ﮐﻮدك
ﻣﺤﻮﺳــﺎﺧﺘﻦ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد.
و اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻼشﻫــﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑــﺮاى
ِ
ﺑــﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳــﺎس روز  12ژوﺋــﻦ از ﻫﻤﺎن ﺳــﺎل ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑــﺎ ﮐﺎر ﮐــﻮدك اﻋﻼم ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﻣﺴــﺘﻠﺰم ﻫﻤــﮑﺎرى دوﻟﺖﻫﺎ،
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾــﺎن و ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﮐﺎر ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧــﻰ و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴــﺎن از
ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬﺎن اﺳــﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮى را ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑــﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﻮدك اﻧﺘﻈﺎر داﺷــﺖ .در ﺟﻬﺎن ،ﺗﻌــﺪاد زﯾﺎدى از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺸــﺎﻏﻞ
ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑــﺪون ﻣﺰد ﯾﺎ ﺑــﺎ ﻣــﺰد در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮد ﺛﺎﻟــﺚ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻣﺸــﻐﻮل
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر آﺳــﯿﺐﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﮐﺎر آنﻫﺎ اﻏﻠﺐ از
ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﻔﻰ اﺳــﺖ؛ اﺣﺘﻤﺎل دارد اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺰوى ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ
در ﻣﻮارد ﺑﺴــﯿﺎرى ﺟﺪا از ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .ﻣﻮارد اذﯾﺖ
و آزار ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﻰ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ رواج
ﻓﺮاواﻧﻰ دارد» .ﮐﺎر ﮐﻮدك« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮐﺎرى اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن در
ﮔﺮوهﻫﺎى ﺳﻨﻰ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﮐﺎرى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ،زﯾﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳــﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﯿﻦ ﺑــﺮاى آن ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺑــﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﯾﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،آن ﮐﺎر ﺑــﺮاى ﮐــﻮدﮐﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾــﺮش و ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ.
اﻣــﺮوزه در ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن 215 ،ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﮐــﻮدك ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ
ﺷــﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى از آنﻫﺎ ﺑــﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎموﻗــﺖ اﺷــﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳــﻪ ﻧﻤﻰروﻧــﺪ و وﻗﺖ ﮐﻤــﻰ ﺑﺮاى ﺑــﺎزى دارﻧﺪ ﯾــﺎ اﺻ ً
ﻼ
ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺘــﻰ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻏﻠــﺐ اﯾﻦ ﮐــﻮدﮐﺎن از ﺗﻐﺪﯾــﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻘﺘﻀﻰ
ﺑﺮﺧــﻮردار ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ و در ﮐﻞ از اﻣــﮑﺎن و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮدكﺑــﻮدن ﻣﺤﺮوم
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻰ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،در ﻣﻌﺮض ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷــﮑﻞﻫﺎى ﮐﺎر ﮐﻮدك
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎى ﺧﻄﺮﻧﺎك ،ﺑﺮدﮔﻰ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل
ﮐﺎر اﺟﺒﺎرى ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻓﺤﺸﺎ ،ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻬﺮ »ﻫﺎﻧﯿﻮ« واﻗﻊ در  60ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮى ﺷــﻤﺎل ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ژاﭘﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﮐﺴــﺎﻧﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺻﻨﺪﻟﻰﺳﻮارى ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻬﺮى

اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳﻰ ﭼﻬﺎرراه ارﻏﻮان در ﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ
و اﺻﻼح آن ﻫﺎ در راﺳــﺘﺎى ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﺳﻄﺢ ﺷــﻬﺮ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﻰ
از ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره
ﻣﻮرد رﺻﺪ ﻗــﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد ،رﻓﻊ ﻣﺸــﮑﻼت
ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ و اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳــﻰ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻌﻰ ﺷــﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮى از ﺗﺠﺎرب دوﺳﺘﺎن
در اﯾﻦ راﺳــﺘﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ
ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻮارد در ﺳﻄﺢ ﺷــﻬﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬــﺮوز ﮐﺎوﯾﺎﻧــﻰ ،در اداﻣﻪ اﻓﺰود:

ﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ  /ﺳﺤﺮ ﻣﺼﻄﻔﻮىآرام
aaramm69@gmail.com

ﺷﻬﺮدار ﺷــﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸــﻪ ،از ﺗﻤﻬﯿﺪات وﯾﮋه
در راﺳــﺘﺎى رﻓﻊ ﻣﺸــﮑﻼت ﻫﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺎﺑﺮ

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم)

تاریخ انتشار1398/3/22 :

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی اصفهان
در ساعت  10روز پنجشنبه مورخ  1398/4/6در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان اصفهان به آدرس :اصفهان ،خیابان هزار جریب ،اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان اصفهان برگزار می شود .از کلیه اعضا دعوت می شود شخص ًا یا وکالت ًا جهت
اتخاذتصمیمنسبتبهموضوعاتذیلدراینجلسهحضوربههمرسانند.
* ضمن ًا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد
آرای وکالتی هر عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای
متقاضیاعطاینمایندگیمیبایستبههمراهنمایندهخودازتاریخ 1398/4/3الی1398/4/5
در محل دفتر تعاونی مسکن حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را
دریافت دارند.
دستورجلسه:
تمدیدمدتزمانفعالیتتعاونیمسکنموضوعماده 6اساسنامههیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی اصفهان

ن
آگهی برگزاری مناقصه عمومی
وبت
د
و
م
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
شماره مناقصه

ﻣﻨﺒﻊreuters :

ﻃﺮح ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻫﻮاداران ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮاى ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ »ﺑﺮاﻧﮑﻮ« ﺑﺎ اﻋﻼم ﺷﻤﺎره
ﺣﺴﺎب از ﺳﻮى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ،ﺳﻮژه ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮﺷﺎهوﻟﺪ
در »ﺷﻬﺮوﻧﮓ« ﺷﺪ.

محل تامین اعتبار

برآورد (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

موضوع مناقصه

 98-2-73/2ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به مورچه خورت و شهرک های
صنعتی مورچه خورت و علویجه (با ارزیابی کیفی)

جاری

3.021.781.959

152.000.000

98-2-86

عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه صفائیه
مبارکه (دو مرحله ای)

جاری

18.323.869.988

917.000.000

98-2-87

اصالح و توسعه شبکه جمع آوری فاضالب در سطح منطقه دو

جاری

2.979.538.253

149.000.000

98-2-88

خط انتقال آب از اتوبان آزادگان تا شــهرک صنعتی بزرگ
اصفهان منطقه شاهین شهر (با ارزیابی کیفی)

جاری

8.182.950.483

410.000.000

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق :292تا ساعت 15:30روز شنبه به تاریخ 98/04/01
تاریخ گشایش اسناد مناقصه :از ساعت 8صبح روز یکشنبه مورخ98/04/02
محلدریافتاسناد:سایت اینترنتی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان www.abfaesfahan.ir
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصاتwww.iets.mporg.ir :
شماره تلفن گویا ( 031-36680030 -8:داخلی )395
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/22:
نام روزنامه :نسل فردا

اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳــﻰ و ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﭼﻬﺎرراه ارﻏﻮان
واﻗﻊ در ﻓﺎز  4اﻧﺪﯾﺸــﻪ ﯾﮑﻰ از ﻣﻮاردى ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺸــﺎوران و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان
ﺷﻬﺮدارى اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻮرد رﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص و وﯾﮋه،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳــﻰ آن اﻗﺪام ﮐﺮدﯾﻢ
و اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
وى در اداﻣــﻪ اﻓــﺰود :اﯾــﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳــﻂ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸــﺎوران ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﻣﺎ ﭘﺲ

از ﻃﺮح ﺷــﻮراى ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷــﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر
رﺳــﯿﺪ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺷــﻬﺮﯾﺎر را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﻊ
ﻣﻌﺒﺮ در دﺳــﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .وى اﻓﺰود:
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪوﻧﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳــﻂ
ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷــﻬﺮدارى در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در آﯾﻨﺪهاى ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﭘﺮوژه اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳﻰ ﭼﻬﺎرراه

ارﻏﻮان و ﻣﻌﺎﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺳــﻄﺢ ﺷــﻬﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد .ﺷﻬﺮدار اﻧﺪﯾﺸــﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :رﻓﻊ ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﻰ ﺷــﻬﺮدارى اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎً
ﺳﻌﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ در اداﻣﻪ راه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

آگهی مزایده

نوبت سوم

شرکت تعاونی مسکن پرشیا فلز قصد دارد سه دستگاه تاورکرین ،همراه با متعلقات مربوطه به باالترین قیمت به شرح ذیل به فروش برساند:
 -1یک دستگاه تاور کرین  429 Bبا ارتفاع  36متر ،طول فلش  40متر  -2دو دستگاه تاور کرین  646به ارتفاع  40متر ،طول فلش  42متر
* الزم به ذکر است قطعات ارتفاعی اضافی به صورت جداگانه پیشنهاد قیمت داده شود .متقاضیان می توانند ضمن بازدید ،قیمت پیشنهادی خود را
حداکثر تا تاریخ  98/03/23به شماره تلفن  031-37770319فاکس و یا به صورت کتبی در پاکت در بسته به آدرس شرکت ارسال نمایند.
یادآور می گردد فروشنده در تایید یا رد قیمت پیشنهادی مختار است.
ساعت کاری شرکت همه روزه به غیر از روزهای تعطیل 8 :الی 14:30
آدرس :اصفهان ،پل وحید ،ابتدای خیابان وحید ،کوچه ( )2شهید جالئی غربی ،بن بست امید غربی ،پالک 63

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهشرکتطرحوتوسعهپاالیشپرکندشرق
(سهامی خاص) به شماره ثبت 470125و شناسه ملی14004812800

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت  8صبح
روز چهارشنبه مورخ 1398/04/05در سالن جلسات گروه نصر سپهر واقع در تهران ،خیابان توانیرشمالی ،خیابان گیتا ،انتهای کوچه
آرمان ،پالک ،1/2طبقه چهارم برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -2تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به.1397/12/29
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
 -4انتخاب بازرس قانونی.
 -3انتخاب اعضای هیئت مدیره.
 -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار.
 -6سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .هیئتمدیره

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهشرکتطرحوپاالیشآبخلخال
(سهامی خاص) به شماره ثبت 489197و شناسه ملی14005711108

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که
رأس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1398/04/05در سالن جلسات گروه نصر سپهر واقع در تهران ،خیابان
توانیرشمالی ،خیابان گیتا ،انتهای کوچه آرمان ،پالک ،1/2طبقه چهارم برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه -1:استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
 -2تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به.1397/12/29
 -4انتخاب بازرس قانونی.
 -3انتخاب اعضای هیئت مدیره.
 -6سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
 -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار.

هیئتمدیره

آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران
شرکت کار آمدان امین تجارت اسپادان (سهامی خاص) (در حال تصفیه)
به شماره ثبت 58300و شناسه ملی( 14006728556نوبت اول)

باتوجه به آگهی انحالل شرکت کارآمدان امین تجارت اسپادان (سهامی خاص) منتشره در روزنامه رسمی مورخ
 98/1/22به شماره روزنامه 21575و صفحه 102درج گردیده است .بدینوسیله طبق ماده 225قانون اصالحی تجارت
از کلیه بستانکاران احتمالی و بدهکاران قطعی شرکت دعوت می شود ظرف مدت  6ماه از انتشار اولین آگهی با در
دستداشتنمدارکومستنداتمثبتهبهمدیرتصفیهشرکتبهنشانی:استاناصفهان،شهراصفهان،خانهاصفهان،
خیابان گلخانه ،چهار راه نیروی هوایی ،ساختمان مهزیار ،طبقه اول ،واحد ،2کدپستی 8194978119مراجعه نمایند.

مدیرتصفیهشرکتکارآمدانامینتجارتاسپادان-سیدمهدیموسوی

