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اﻣﺎمﺳﺠﺎدع
ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! دﯾﻨﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ درﺳــﺖ ﮔﺮدان ؛ ﭼﺮاﮐﻪ آن  ،ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻣﻮر ﻣﻦ اﺳﺖ
و آﺧﺮﺗﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ درﺳﺖ ﮔﺮدان ؛ زﯾﺮا آن  ،ﺳــﺮاى ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻦ و ﮔﺮﯾﺰﮔﺎﻫﻢ از
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﻰ ﺑﺎ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن اﺳﺖ .
روﻟﻮ ﻣﻰ
ﻓﺎﻧﺪرس ]ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻟﻤﺎﻧﻰ[ ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ»:اراده ،ﮔﻮش ﮐﺮدن اﺳﺖ« ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ
ﻫﻤﺎن »ﮔﻮش دادن« ﺑﻪ ﺟﺴﻢ را در ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن:

ﺑﯿﺶ از 4ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻣﻮشﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد
ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﺷــﻬﺮى ﺷــﻬﺮدارى
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
اﺻﻔﻬــﺎن ﮔﻔــﺖ :اﻣﺴــﺎل ﺑﯿــﺶ از
news@ naslefarda.net
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در 15ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ
اﺻﻔﻬﺎن و ﻧﺎژوان ،ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮشﻫﺎى ﺷﻬﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد.
»ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮى« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷــﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذى از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮش در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﺟﻮد ﻣﻮش ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎى ﺷﻬﺮى ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎرى ﺳﺒﺐ
ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدى ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
وى ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮش ﻫﺎ ﺳــﺒﺐ واردﺷﺪن ﺧﺴﺎراﺗﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف و آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸــﺎورزى و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ،
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾــﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫــﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤــﺮاه دارد .ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زاد و وﻟﺪ ﻣﻮشﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﭘﻨﺞ
ﺗﺎ ﺷــﺶ ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر زاﯾﺶ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ 15ﺑﭽﻪ ﻣﻮش اﺳــﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﻣﻮشﻫﺎى
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷــﺪه ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎرورى دارﻧــﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪى اﺳــﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ،ﯾــﮏ ﺟﻔﺖ ﻣﻮش در
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪ در ﯾﮏ
ﺳــﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮشﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎى ﺷــﻬﺮى اﻣﺮى
ﺿﺮورى اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل  40ﺑﯿﻤﺎرى از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮش ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
اﻣﯿﺮى ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮشﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن و ﻧﺎﻗﻞ در اﻧﺘﺸــﺎر ﺑﯿﺶ از
40ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ،وﯾﺮوﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ
آنﻫﺎ ﻃﺎﻋﻮن ،ﺗﻮﻻرﻣﻰ ،ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰىدﻫﻨﺪه ،ﺗﯿﻔﻮس ﻣﻮﺷــﻰ و ...اﺳﺖ .وى
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮشﻫﺎ ،از روشﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻌﻤﻪﮔﺬارى ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآورى ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و زﺑﺎﻟﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺣﺬف ﻻﻧﻪ ﻣﻮشﻫﺎ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷــﮑﺎرﭼﻰ ﻣﻮشﻫﺎ ،ﺣﺬف آب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
در زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻮشﻫﺎ ،ﺗﻠﻪﮔﯿﺮ و اﺳــﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻓﻮق ﺻﻮت در اﻧﺒﺎرﻫﺎى ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﻰ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .اﻣﯿﺮى اﻓﺰود :در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮشﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺘﺨﻠﻒ ،ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ و آﻣﻮزش و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ آبرﺳﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻻﻧﻪﮔﺬارى ﻣﻮش ﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد،
اﻧﺠﺎم ﻣﻰﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ  8ﺑﺮ  2ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺎﯾﺮن ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﻰ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ
ﮐﻪ ﺳﻮژه ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ در »ﺑﻠﯿﭽﺮ رﯾﭙﻮرت« ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻧﯿﺴــﺖ! ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺮﻫﺎ »اﺳــﺘﺮاﺗﻮس« ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﻰ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ
رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

آﺑﻔﺎ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى 16ﭘﺮوژه آﺑﻔﺎ در ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺧﺒﺮ داد:

اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 3ﻫﺰار و 50ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
news@ naslefarda.net

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ اﺳــﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :در
ﻫﻔﺘﻪ دوﻟــﺖ 14ﭘــﺮوژه در ﺑﺨــﺶ »آب« و دو ﭘﺮوژه در
ﺑﺨﺶ »ﻓﺎﺿﻼب« در ﺷﻬﺮﻫﺎى اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﺎﯾﯿﻦ ،ﭼﺎدﮔﺎن
ﻧﻄﻨﺰ،ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ،داﻣﻨﻪ ،ﻧﺠﻒآﺑﺎد و ﻓﺮﯾﺪوﻧﺸﻬﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرى
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻫﺰار و  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﻣﻰرﺳﺪ.
»ﻫﺎﺷﻢ اﻣﯿﻨﻰ« ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ آب در
ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﻣﻰرﺳــﺪ اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن

آگهـی دعـوت

از سهامداران شرکـت (سهامی خاص) ریسندگی و بافـندگی سـوف و ساتیـن اصفهـان به شماره ثبت  3401و
شناسه ملی  10260240643در اجرای مقررات اساسنامه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در ساعت  17بعد از
ظهر مورخه  1399/06/22در محل شرکت واقع در جاده اصفهان  -تهران ،مقابل نیروگاه شهید منتظری تشکیل می گردد .لذا
از کلیه سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها دعوت می شود که در مجمع مذکور شرکت فرمایند.
الف) دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
 -2بررسی و تصویب ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1398
 -3انتخاب اعضای هیئت مدیره
 -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -5تعیین خط مشی و برنامه آینده شرکت و سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
 -6تعیین روزنامه جهت درج آگهی های شرکت
هیئتمدیرهشرکتریسندگیوبافندگیسوفوساتیناصفهان(سهامیخاص)

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده

تاریخ انتشار1399/05/29 :

جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم) و عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملی استان اصفهان راس ساعت  15:00و  16:00روز
دوشنبه مورخ 1399/06/10در محل اداره امور شعب اصفهان به آدرس اصفهان ،خیابان چهار باغ باال ،اداره امور شعب اصفهان برگزارمی شود.
ازکلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل  /نماینده خود را کتب ًا معرفی نمایید.
* ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 18آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد
بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1399/06/05در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه
ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه فوق العاده - :تغییر ماده 3اساسنامه (الحاق چند بند به موضوع فعالیت)
 تغییر ماده 4اساسنامه (حوزه فعالیت) اصالح تبصره 2ماده 21اساسنامه (نحوه دعوت از مجامع عمومی) گزارش هیئت مدیره و بازرس /بازرساندستور جلسه عادی به طور فوق العاده:
 طرح و تصویب صورت های مالی سال 1398/12/29و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت تعاونی انتخاب تکمیلی هیئت مدیره (یک نفر عضو اصلی و سه نفر اعضای علی البدل هیئت مدیره) انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی* داوطلبانتصدیسمت های هیئتمدیره وبازرسیبهموجبماده ( )2دستورالعملنحوهنظارتبر انتخابات تعاونی هاموظفند حداکثرظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت،
فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملی استان اصفهان

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزم

به عموم بستانکاران شرکت ورشکسته سنگ ساز رنان (سهامی خاص) به شماره ثبت  ،528ثبت شده در ا داره ثبت شرکت شهرک ها و شناسه ملی
 10260106089به نشانی :اصفهان ،نطنز ،شهرک صنعتی شجاع آباد ،که حکم ورشکستگی آن به موجب دادنامه شماره  9709973734101291مورخ
 1397/12/18از شعبه دادگاه عمومی حقوقی نطنز صادر گردیده و قطعیت یافته و مطابق قانون اعالن و آگهی شده و مولد قانونی آن سپری شده و
تاریخ توقف آن  1389/06/26تعیین گردیده آگهی می دهد:
اولین جلسه بستانکاران در ساعت  11صبح روز چهارشنبه مورخ  1399/06/05در محل شرکت به نشانی :نطنز ،شهرک صنعتی شجاع آباد ،تشکیل
میگردد .کلیه بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند و همچنین اشخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف ،مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن
هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رسانند .ضمن ًا اخطار می شود )1 :کلیه بستانکاران و کسانی که هر گونه ادعایی از شرکت
ورشکسته فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف  2ماه از تاریخ انتشار این آگهی به مدیر تصفیه تسلیم نمایند .مدت ارسال مدارک
برای بستانکارانی که در خارج از کشور اقامت د ارند ،سه( )3ماه می باشد )2 .کسانی که به شرکت فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود
را معرفی و بدهی خود را در وجه مدیر تصفیه بپردازند .طبق ماده  ،24قانون تصفیه امور ورشکستگی ،بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی
معادل  25درصد دین ،محکوم خواهند شد .ضمنا دادگاه ها می توانند عالوه بر جریمه نقدی ،بدهکاران را به حبس از  3تا  6ماه نیز محکوم نمایند)3 .
کسانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند موظفند ،ظرف مدت  2ماه از انتشار این آگهی ،اموال را تحت اختیار مدیر
تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد ،مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

سعیدیزدانی-مدیر تصفیهشرکتورشکستهسنگسازرنان-بهنشانینطنز،شهرکصنعتیشجاعآباد

ﮐﺮد :ﺑﻬﺮهﺑــﺮدارى از 191ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻄﻮط آبرﺳــﺎﻧﻰ
و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ 110روﺳــﺘﺎ در اﺳــﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺣﻔﺮ و
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭼﺎه و اﺟﺮاى ﺧــﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻧﻄﻨــﺰ ،راهاﻧﺪازى
6,5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ اﺿﻄﺮارى آبرﺳﺎﻧﻰ ﺷﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺠﻒآﺑﺎد
ﺑﻪ زازران ﻧﺼــﺐ 16ﻫﺰار ﻓﻘﺮه اﻧﺸــﻌﺎب آب در اﺻﻔﻬﺎن،
راهاﻧﺪازى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻪﻣﺘﺮى ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه آب ﺷﻬﺮﮔﻠﺪﺷﺖ
ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از  118ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
آب ﺷﻬﺮى اﺻﻔﻬﺎن ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد .وى ﺿﻤﻦ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﺨﺰن  400ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﻰ و اﺟﺮاى ﻟﻮﻟﻪﮔﺬارى
ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎدﮔﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﺣﺪاث

آگهـی مناقصـه

ﻣﺨﺰن ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﻰ آب در ﻓﺮﯾﺪن ،اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺮب اﺳــﺘﺎن ،راهاﻧﺪازى ﺑﺮق
اﺿﻄﺮارى اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎى ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻨﮕﺎن و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
ﺷﻤﺎره دو ﻓﺮﯾﺪوﻧﺸﻬﺮ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺎزن ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ
 50و100ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﻰ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ و دﯾﻮارﮐﺸﻰ ﻣﺨﺎزن
ﻧﺎﯾﯿﻦ ،از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻗﺎﺑــﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى در ﺑﺨﺶ آب
در »ﻫﻔﺘﻪدوﻟﺖ« اﺳــﺖ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﺎﺿﻼب در
ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻔﺘﻪ
دوﻟﺖ 105ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﻤﻊآورى ﺷﺒﮑﻪ
ﻓﺎﺿﻼب در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮاى اﯾﻦ ﭘﺮوژه 19ﻫﺰار و  800ﻓﻘﺮه اﻧﺸﻌﺎب
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن واﮔﺬار ﻣﻰﺷﻮد.

نوبت دوم

دهیاری اصفهانک در نظر دارد براساس صورتجلسه  /1075الف مورخ  99/2/14شورای اسالمی
و تایید بخشداری مرکزی اصفهان به شماره  1976مورخ  99/2/20نسبت به تهیه ،حمل و پخش
آسفالت جهت معابر روستا ،با اعتبار 12.550.000.000ریال از محل اعتبارات دهیاری اصفهانک از طریق مناقصه
عمومی ا قدام نماید.
از متقاضیان شرکت در این مناقصه دعوت می شود جهت دریافت اسناد به دهیاری اصفهانک واقع در بلوار
اصفهانکمراجعهفرمایید.
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری 99/6/5می باشد.

سید رضا حسینی  -د هیار اصفهانک

شناسه939281 :

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی شرکت کیان طراوت سپاهان
(سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۵۶۳و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۴۵۷8۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی که به ترتیب در
ساعات  8صبح و  10صبح مورخ  99/6/10در محل شرکت اصفهان ،خیابان آتشگاه ،بعد از بانک صادرات گورتان ،شرکت کیان
برگزار می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده - :نقل و انتقال سهام
 -1انتخاب اعضای هیئت مدیره
دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
ساالنه
زیان
 -4تصویب تراز و حساب سود و
هیئـتمدیـرهشرکـت

آگهی دعوت از بستانکاران (نوبت اول) شرکت عمران و آبادی اصفهان در حال تصفیه
(سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۹۷و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۶۶۳۹۹
در اجرای ماده  225قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت عمران و آبادی اصفهان در حال تصفیه (سهامی خاص) به
شماره ثبت  5497و شناسه ملی ( 10260266399ثبت شده در اداره ثبت شرکت های اصفهان) دعوت به عمل می آید تا
ظرف مدت حداکثر شش ماه ( 6ماه) از تاریخ انتشار آگهی (نوبت اول) با ارائه مدارک مثبته ادعای خود ،به آدرس شرکت
واقع در :اصفهان ،چهار راه حکیم نظامی ،خیابان نظر غربی ،پالک  ،8واحد  ، 202کدپستی  8175796998تشکیل می گردد
حضور به هم رسانند.
* بدیهی است شرکت در مورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد ،مسئولیتی نخواهد
داشت.
مدیـرتصفیـه

اطالعیـهمهـم

هیئت تصفیه شرکت تعاونی در حال تصفیه آبفا(ثبت )۹۰۰در جهت شناخت هر چه سریع تر اعضا و حفظ و احقاق حقوق آنان همچنین جلو گیری
از جعل وکالهبرداری های صورت گرفته و تسریع در امور تصفیه این شرکت که همانا خواستگاه هیئت مدیره جدید این شرکت میباشد بنا دارد
تمامی مدارک و دفترچه ها و برگه های واگذاری سابق این شرکت را ابطال و اقدام به تعویض آنان با دفتر چه های هوشمند جدید به نام شخص
آخرین مالک نماید .فلذا به موازات آن از زمان انتشار و الساق این آگهی تمامی (اعضاء/مالکین در پروژه نسیم  1و2و)5حداکثر ظرف مدت 30روز
کاری موظف به مراجعه و تشکیل پرونده در دفتر این شرکت میباشند تا در امور تصفیه شرکت خللی ایجاد نگردد بدیهی است در صورت عدم
رعایت اطالعیه فوق مسئولیت تمامی تبعات عدم همکاری عضو تمام ًا به عهده (مالک/عضو) بوده و واگذار کننده(این شرکت)هیچگونه مسئولیت
و تعهدی در قبال (فرد/عضو) خطا کار نداشته و ندارد.
* الزم به توضیح است پس از صدور اولین دفترچه هوشمند جدید مدارک سابق از نظر این شرکت فاقد اعتبار بوده و تمامی انجام امور نقل و انتقال
تنها در دفتر این شرکت دارای اعتبار و مورد تایید هیئت تصفیه این شرکت میباشد.
آدرس محل مراجعه:شاهین شهر،خانه کارگر،خیابان خیام،پالک،34دفتر شرکت تعاونی مسکن آب و فاضالب(در حال تصفیه)
(تلفن تماس)۰۳۱-۴۵۲۰۱۷۳۶:
ساعت کار(شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9الی)13

