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اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺪﻗﻪ دادن آﻏﺎز ﮐﻦ و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﯿﺮون ﺑﺮو؛ زﯾﺮاﺑﺎ
ﺻﺪﻗﻪ دادن ،ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻔﺮت را ﻣﻰﺧﺮى.
اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ و ﺑﺮاى ﺧﻮد زﻧﺪﮔﻰ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﻧﻪ زﻧﺪﮔﻰ.
ﻟﺌﻮﺗﻮﻟﺴﺘﻮى
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﻤﭙﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ؛

ﻣﺪرﺳﻪ »روﯾﺶ اﺣﺴﺎن« در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى« ﯾﮑﻰ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎى
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
 news@ naslefarda.netﺗﻠﻔــﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﺸــﻮر ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺳــﺎﺧﺖ
ﻣﺪرﺳــﻪاى در ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﮐــﻢ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷــﺪ .ورود ﮐﺎروان ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﻨﯿﺎد اﺣﺴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎى ﺟﻬﺎدى
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪرﺳﻪ »روﯾﺶ اﺣﺴﺎن« ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺖ آن ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻫﻤﺮاه اول ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ اﻣﺘﯿﺎزات
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﯿﺮوزهاى ﺧﻮد در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ  3ﮐﻼﺳﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ،آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻ زدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺨﺶ »ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى« ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﯿﺮوزهاى ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪاى ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺘﺎرت ﺧﻮرد و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى« ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﻓﯿﺮوزهاى در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ وبﺳﺎﯾﺖ »ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ« ﺑﻪ آدرس  my.mci.irو اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﺨﺸﻰ از اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد ،در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻓﯿﺮوزهاى ﻣﻌــﺎدل رﯾﺎﻟﻰ اﻣﺘﯿﺎزات
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳــﻪ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً 300
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﺳــﻤﺖ اﻋﻀﺎى ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ
»روﯾﺶ اﺣﺴﺎن« در روﺳﺘﺎى ﭼﺎه ﺷﺎﻫﻮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زاﻫﺪان اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﯾﺮان در راﺳﺘﺎى
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺧﻮد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰﺧﻮدرا را ذﯾﻞ 3ﻣﺤﻮر
ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮى و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﯾﻨﮓ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳــﺘﺎﻧﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎ در درﯾﺎﭼﻪ ﯾﺦزده در »ﺷﻨﺠﺎﻧﮓ« ﭼﯿﻦ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﻓﺮاﻧﺴﻪ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮔﻔﺘﻪ اﮔﺮ اﻻن ﻣﻄﺒﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺮﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺰﯾﺖ
 120ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺸــﻮد و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺪاوم ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﮐﻪ ﺳﻮژه
ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ از ﻣﻬﺪى ﻋﺰﯾﺰى در ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪ.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه:

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب ﺷﺮب »ﺗﺎزهآﺑﺎد« ﺷﺪ
اﮐﺒﺮ ﻣﯿﺜﺎﻗﻰ /ﮔﺮوه اﺳﺘﺎن ﻫﺎ

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روى آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﺗﺎزهآﺑﺎد ،ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﺷﺮب؛ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ورود آب آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﯾﻦ را ﻋﺮض ﻣﻰﮐﻨﻢ
ﮐﻪ آب ﺗﺎزه آﺑﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آب ﺑﺎ ﮐﻠﺮ و
واﮐﻨﺸﻰ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب ﺷﺪه اﺳﺖ.

وى اﻓﺰود :ﻣﺸﮑﻠﻰ ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﻪ »ﻣﯿﺮﻫﻮﻣﺮ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮ ﺗﺎزه آﺑﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻧﺒﻮده و
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻔﺠﺎرات داﺧﻞ
ﺗﻮﻧﻞ »ﺳﯿﺎهﻃﺎﻫﺮ« اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ »ﺳﯿﺎه ﻃﺎﻫﺮ« و ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻘﺮر ﺷــﺪ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ  50ﭼﺎﻟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و
روش اﻧﻔﺠﺎر را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آن ﺷﺪت ﻣﻮج اﻧﻔﺠﺎر
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮدوز ﮐﻠﺮ و ﻧﻮع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت کوشان گاز پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره ثبت 48657

بدینوسیلهازکلیهسهامدارانمحترمشرکتفوقدعوتمیگردددرجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهشرکتکوشانگازپاسارگاد
که راس ساعت 10:00روز دوشنبه 1400/9/15در محل دفتر شرکت واقع دراصفهان ،شهر بهارستان ،سایت جانبازان ،خیابان اصلی غربی ،کوچه
فرعی ،5پالک ،190طبقه اول ،کدپستی 8143317112برگزار می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -1تصویب صورت های مالی منتهی به1399/12/30
 -2انتخاب مدیران و اعضاء هیئت مدیره و تعیین سمت
 -3انتخاب بازرسین
کثیراالنتشار
 -4انتخاب روزنامه
هیئـت مدیـره شرکت کوشان گاز پاسارگاد

آگهی دعوت به حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت صلصال سنگ صفاهان (سهامي خاص)
به شماره ثبت  167و شناسه ملي 10260582530

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان دعوت به عمل میآید در جلسه
مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت  19بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ  1400/09/15به
نشانی :اصفهان ،خیابان فردوسی ،کوی یکم ،پالک یک ،کدپستی  8143713385تشکیل
میگردد حضور به هم رسانید.
دستورجلسه:کاهشمبلغاسمیوافزایشتعدادسهامشرکتواصالحمادهمربوطهدراساسنامه.

هیئـت مدیـره شرکت

آگهی دعوت به حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت پرتو نقش فالت (سهامي خاص)
به شماره ثبت  674و شناسه ملي 10260638354

بدینوسیلهازکلیهسهامدارانیاوکیلیانمایندهقانونیایشاندعوتبهعملمیآیددرجلسهمجمععمومی
فوق العاده شرکت که در ساعت  20بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ  1400/09/15به نشانی اصفهان ،خیابان
فردوسی ،کوی یکم ،پالک یک ،کدپستی  8143713385تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه :کاهش مبلغ اسمی و افزایش تعداد سهام شرکت و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه.

هیئـت مدیـره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت اصفهان نما( سهامی خاص)
تبت شده به شماره 4256و شناسه ملی  10260254086اصفهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومی عادی که در تاریخ
 1400/9/15در ساعت 9صبح به آدرس :شرکت استان اصفهان ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،دهستان
قهاب جنوبی روستا ،مجتمع کوره های آجرپزی مح  ،جاده اصفهان -نائین ،خیابان آجر مهاجرین ،پالک ، 0
طبقه همکف ،کد پستی 8165168669برگزار می گردد حضور به هم رسانید .
دستور جلسه -1 :انتخاب اعضای هیئت مدیره  -2انتخاب بازرسان و روزنامه کثیراالنتشار
هیئـت مدیـره

ﮐﻠﺮزﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪودى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﮐﻨﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :راﻫﮑﺎر ﺑﻌﺪى ﺳﺎﺧﺖ ﭘﮑﯿﺞ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺷﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
 10روز زﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ
اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﺣﺪود  80درﺻﺪ از ﮐﺪورت آب ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
وى اﻓﺰود :راﻫﮑﺎر اﺳﺎﺳﻰ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻞ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ  2ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ اﺣﺘﯿــﺎج دارد ﺗﺎ ﭘﮑﯿﺞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ
آب آﻣﺎده و راه اﻧﺪازى ﺷﻮد و ﺑﺮاى ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﺣﻔﺮ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوم ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ اﺳﺘﺎن
ﻧﺎم ﺑﺮد و اداﻣﻪ داد :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﺮاى
ﺗﺎزه آﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﮔﻤﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻪ در ﺗﺎزه آﺑﺎد  550ﺗﺎ  600ﻣﺘﺮ
آن ﻫﻢ ﺑﺎ  40درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ.ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
در ﺻﻮرﺗﻰﮐﻪ ﺑﺮاى ﭼﺎه ﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳــﯿﻢ ﺑﺮاى ﺣﻔﺮ

ﭼﺎه ﺗﺎزهآﺑﺎد ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐــﺮد ،اﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ و
ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاى ﺷﻬﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب
از ﺳﺪ آزادى اﺳــﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاى آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﺗﺎزه آﺑﺎد ﻣﺎ
از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت آن ﺑﻮدﯾﻢ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯿﺮﻫﻮﻣﺮ از
آﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻤﭗﻫﺎ ﺣﺪود  10ﺗﺎ  12ﻟﯿﺘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﺑﻌﻀﻰ
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺒﻮد آب در ﺷﻬﺮ ﺗﺎزه آﺑﺎد را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاى رﻓﻊ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ اﺟﺮاى ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل دوم در ﺟﻮار ﺧﻂ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﺷــﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻋﺘﺒﺎراﺗﻰ ﻫﻢ از ﺗﻨﺶ آﺑﻰ ﺑﺮاى اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﻰ
آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل
آب ﺳﺪ آزادى رﻓﺘﯿﻢ.

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد مناقصه با موضوع جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  1400/09/06می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  11مورخ  1400/09/03الی  1400/09/08ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  :ساعت  14تاریخ 1400/09/20
زمان بازگشایی کلیه پاکات  :از ساعت9صبح تاریخ (1400/09/21در آبفای جنوبغربی استان تهران دفتر امور بازرگانی وقراردادها ) می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات  :آدرس -تهران  ،کیلومتر  22جاده ساوه  ،شهرک واوان ،
بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی
آبفای جنوبغربی اســتان تهران -دبیرخانه به کد پستی:
مبلغ برآورد به مبلغ تضمین شرکت
شماره فراخوان
موضوع مناقصه
ردیف
 3317869371تلفن 02156172595:داخلی 137
در مناقصه (ریال)
ریال
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت
خرید و حمل و بارگیری الکترو
2000050139000098
615/188/200
....
1
در سامانه :مرکز تماس 021-1456
پمپ شناور
سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir :
عملیات وصول مطالبات در
2000050139000099
809/980/000
22/666/000/000
2
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران :
شهرستان اسالمشهرو روستایی
swest.tpww.ir
شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران
سایت مهندسی کشور www.nww.ir :

آگهی دعوت سهامداران شرکت تولیدی گوهربافان (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  503719و شناسه ملی 10260291759
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
فوقالعاده که در ساعت  8صبح مورخ  1400/09/15در محل قانونی شرکت به آدرس :
تهران،شهرکغرب،بلوارفرحزادی،خیابانایوانک،خیابانفالمکشمالی،کوچهنهم،
پالک، 42تلفن 021-88079426تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه-1 :افزایش سرمایه -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی
هیئت مدیره شرکت تولیدی گوهربافان (سهامی خاص)
فوق العاده باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت پیشرو صنعت و معدن زاینده رود
(سهامی خاص)
به شماره ثبت  35110اصفهان
شناسه ملی 10840094711

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پیشرو صنعت و
معدنزایندهرودسهامیخاصویانمایندگانقانونیوتاماالختیار
آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت که در روز ( 30سی آذر) آذرماه  1400از ساعت  11:00صبح
الی  12:00صبح همان روز بصورت حضوری با رعایت پروتکلهای
بهداشتی در اصفهان ،بخش مرکزی شهر اصفهان ،محله حمزه
اصفهانی ،کوی شهید مرتضوی  ،16خیابان هشت بهشت شرقی،
پالک 196مجتمع اداری بهشت با کدپستی 8157648594خانه
صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان برگزار می گردد شرکت
فرمایید.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده:
 -1انحالل شرکت و تعیین مدیر تصفیه و محل تصفیه
 -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت پیشرو صنعت و معدن زاینده رود
(سهامی خاص)

آگهی دعوت
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
و فوق العاده شرکت پیشرو صنعت و
معدن زاینده رود (سهامی خاص)
به شماره ثبت  35110اصفهان
شناسه ملی 10840094711

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پیشرو صنعت و معدن
زاینده رود سهامی خاص و یا نمایندگان قانونی و تام االختیار آنان
دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
و فوقالعاده شرکت که در روز ( 30سی آذر) آذرماه  1400از ساعت 9:00
صبح الی  10:00صبح (مجمع عمومی فوق العاده) و از ساعت  10:00لغایت
( 11:00همانروز مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده) بصورت حضوری
بارعایتپروتکلهایبهداشتیدراصفهان،بخشمرکزیشهراصفهان،
محله حمزه اصفهانی ،کوی شهید مرتضوی  ،16خیابان هشت بهشت
شرقی،پالک 196مجتمعاداریبهشتباکدپستی 8157648594خانه
صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان برگزار می گردد شرکت فرمایید.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده:
 -1تعیین خط مشی آینده شرکت
 -2سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده باشد
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -1گزارش هیئت مدیره
 -2بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به1399/12/30
 -3انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق
العاده باشد.
هیئت مدیره
شرکت پیشرو صنعت و معدن زاینده رود (سهامی خاص)

