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ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :رﺿﺎ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ
ﺳﺮ دﺑﯿﺮ :ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ
اﻣﺘﯿﺎز 49/57:رﺗﺒﻪ  32در ﺑﯿﻦ  180روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮر
دﻓﺘﺮ :ﺗﻬﺮان،ﺑﺰرﮔﺮاه ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و
اﺗﻮﺑﺎن ﭼﻤﺮان ،ﮐﻮى ﭘﺮواﻧﻪ ،ﭘﻼك 2واﺣﺪ1
ﺗﻠﻔﻦ021 -88356308- 88016649:
ﻓﺎﮐﺲ021-88353297:
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ021-88356281 :
دﻓﺘﺮاﺻﻔﻬﺎن:ﻣﯿﺪاناﺣﻤﺪآﺑﺎد،اﺑﺘﺪاىﺧﯿﺎﺑﺎنﺷﻬﯿﺪﻣﻔﺘﺢ)ﺑﻬﺮام(

021 - 88019129- 031-32274506
ﻟﯿﺘﻮ ﮔﺮاﻓﻰ و ﭼﺎپ:
ﺻﻤﯿﻢ 44533725:ـ 021
وب ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا:
http://www.naslefarda.net
ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه 30007232 :
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮامnaslefardanews :
ﺗﻠﮕﺮامnaslfarda :

ﺣﮑﻤﺖﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻣﺎمرﺿﺎ)ع(ﺗﻠﻔﻦ- 32274500:ﻓﺎﮐﺲ031- 32274502
ﺗﻮزﯾــﻊ ﺗﻬــﺮان  :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗــﻰ ﻧﺴــﻞ ﻓــﺮدا
 88019129ـ021
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ 031-32274694:ﻓﺎﮐﺲ031-32274511 :

اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع( :در وﺻﻒ ﭘﯿﺮوان اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:رﻧﮓ
رﺧﺴﺎرﺷﺎن از ﺷﺐ ﺧﯿﺰى زرد  ،ﻟﺒﺎنﺷﺎن از ﺑﺴﯿﺎرى دﻋﺎ ،ﺧﺸﮑﯿﺪه و ﮔﺮد
ﺧﺎﮐﺴﺎران ﺑﺮ ﭼﻬﺮه آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻓﮑﺮﻧﻤﻰﮐﻨﻢﻫﯿﭻﻧﯿﺎزىدرﮐﻮدﮐﻰ،ﻗﻮىﺗﺮازﻧﯿﺎزﺑﻪﺣﻤﺎﯾﺖﭘﺪرﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮى
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺒﺮ داد:

درج ﻧﻤﺎد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ  10ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮدارى ﺑﺮاى  2ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮى

ﻣﺪﯾــﺮ ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﻣﺎﻟــﻰ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
زﻫﺮا آﺧﻮﻧﺪى  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
 z.a.naslefarda.1359@gmail.comاﻗﺘﺼﺎدى ﺷــﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ از
درج ﻧﻤﺎد  10ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاى  2ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮى در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ
داد .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻨﺒﺮى در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺸﻮر و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻى ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد روﻧﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه وﻃﻮﻻﻧﻰ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر  10ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺪ .وى اﻓﺰود :ﺿﻤﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮى ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻬﺴﺎزى ﺷﻬﺮ و ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎى ﺷﺒﺎﻧﻪ روزى
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ،ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﻓﺮوش اوراق ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪﯾﻢ
ﮐﻪ از اﯾﻦ رﻗﻢ  7ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اوراق ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻂ  3ﻗﻄﺎر
ﺷــﻬﺮى و  3ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮى ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﺷﻬﺮدارى
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ اوراق  4ﺳــﺎﻟﻪ و ﻣﻮاﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد آن ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه
ﯾﮏﺑﺎر اﺳــﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮىﻫﺎ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر اوراق وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪﯾﻢ
ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﺿﻤﺎﻧــﺖ اﻧﺘﺸــﺎر اوراق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻧــﮏ ﺻﺎدرات و
ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﻰ و ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﭙﻬﺮ واﮔﺬار ﺷﺪ.
وى در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اوراق ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﻮرس و
ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ  50درﺻﺪ از اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎى ﻣﺸﻬﺪ  0312و
ﻣﺸﻬﺪ  312در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻮرس درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺎدهاى ﺟﻨﮕﻠﻰ در آﻟﻤﺎن.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس

در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎى ﻫﻼل اﺣﻤﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده ﺑﻪ ﺟﺎى اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﺗﺎﮐﺴﻰ ﻫﻮاﯾﻰ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و آنﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده از
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ ،ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﮐﻪ ﺳﻮژه اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ از ﻣﻬﺪى
ﻋﺰﯾﺰى در ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮى
ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره رﺧﺪاد رﺳﺎﻧﻪاى ﺳﺮدار ﺗﺎ ﺳﺮدارﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛

ﺗﺎﮐﯿﺪﺑﺮزﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻓﮑﺮى ،ﻣﻌﻨﻮى و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﻰ ﺷﻬﺮدارى
داﻧﯿﺎل ﻧﻈﺮى راد  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
news@ naslefarda.net

ﻣﺮاﺳــﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره رﺧﺪاد رﺳــﺎﻧﻪاى ﺳﺮدار ﺗﺎ
ﺳﺮدار ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺪاﻟﻪ ﻋﺒﺎﺳﻰ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﯿﻼن ،ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰى،
ﻧﺎدر ﺣﺴﯿﻨﻰ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ رﺿﻮﯾﺎن ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﺎج ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ،
ﮐﺮﯾﻤﻰ ﮐﺮﻧﻖ از اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ،ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻮى ﺷﻬﺮدار رﺷﺖ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻰ اﮐﺒﺮ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰى رﺷﺖ ،رﺿﺎﺛﻘﺘﻰ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪوى ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

آگهی دعوت از بستانکاران
شرکت توسعه سبز شهر سیمای کویر در حال تصفیه (سهامی خاص)
به شماره ثبت  36452و شناسه ملی 10860198034

اﺳﻼﻣﻰ اﺳــﺘﺎن ﮔﯿﻼن و ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﻰ در ﺳﺎﻟﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ
اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻬﺮدار رﺷﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﮐﺴﺎﻧﻰﮐﻪ ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ اﻋﺘﻘﺎدات و ﺗﻔﮑﺮات ﻣﮑﺘﺒﻰ،
دﯾﻨﻰ و آزادىﺧﻮاﻫﻰ ﺧﻮد در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺷــﺠﺎﻋﺎﻧﻪ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﻰ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷــﺪﻧﺪ .ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻮى ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﺟﻨﮕﻠﻰ در ﻋﺼﺮ ﺧﻔﻘﺎن و
ﺳﺮﮐﻮب آزادىﺧﻮاﻫﻰ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و ﺷﺨﺼﯿﺘﻰ ﺑﺰرگ از ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺟﺎى ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ،ﭘﺲ از ﯾﮑﺼﺪ
ﺳﺎل از ﺷﻬﺎدت ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﺟﻨﮕﻠﻰ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل

نوبت اول

در اجرای ماده  225اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت توسعه سبز شهر سیمای کویر در حال تصفیه (سهامی خاص) به شماره ثبت
 34652و شناسه ملی  10860198034که آگهی انحالل آن در صفحه  38روزنامه رسمی کشور به شماره  22271مورخ  1400/06/13درج گردیده
است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر  6ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقای حمید
حقیقت دامغانیون به شماره همراه  09036146134مستقر در آدرس اصفهان ،بخش مرکزی ،شهر اصفهان ،محله سعادت آباد ،کوچه رامین ،بن
بست (بیتا) ،پالک  ،27طبقه سوم  ،کدپستی  816397635مراجعه نمایند.
بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.

اصالحیـه

قابل توجه زرتشتیان مقیم استان اصفهان
پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی مورخ  1400/10/9بدینوسیله:
 -1نام کوچه از مسیحیان به سیچان
 -2تاریخ برگزاری مجمع دوم از اول بهمن به آدینه هشتم بهمن ( )1400/11/8اصالح می گردد.
اکثریت هیئت موسس و امنای موسسه

بدینوسیله ازکلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی فوق العاده
در تاریخ1400/11/3ساعت10صبح به آدرس :اصفهان ،خیابان استانداری ،کوی مهاباد ،بن بست
آرش ،پالک7برگزارمی گردد حضوربه هم رسانید.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:
 افزایش سرمایهرئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت

آگهی مزایده عمومی -کد آگهی 1400-31

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص
حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

ردیف

موضوع مزایده

قیمت پایه ریال

آدرس

1

فروش نهالهای ریشه ای وگلدانی

88/940/000/000

کرج -جاده محمد شهر – نهالستان بزرگ کرج

-1سپرده شرکت در مزایده به مبلغ  4/447/000/000ریال به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
 ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق  ،که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره  100100100121بانک شهر شعبه عظیمیه.-2برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
-3سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-4مبلغ  1/000/000ریال بابت هزینه خرید اسناد مزایده به حساب شــماره  700824126398بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و واصل فیش واریزي به
امورپیمانهاي سازمان ارائه نمایند  (.با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد )
-5متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شهری شهرداری کرج واقع  -عظیمیه -ضلع شمالي میدان استقالل -طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303
( )026تماس مراجعه نمایند.
-6محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات :دبیرخانه سازمان میباشد.
 -7مهلت ارائه و تحویل اسناد :حداکثر  10روز کاری از تاریخ درج آگهی میباشد.
 -8داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مزایده الزامی میباشد.
 -9سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است .
-10مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستاجـر بوده و به مبلغ کل قرارداد اضافـه خواهد شد.
 -11هزینـه چاپ دو آگهـی توامان و کارشناسی رسمی دادگستـری به عهده برنـده مزایـده میباشد .
 -12تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت12مورخ 1400/11/5میباشد.
امور قراردادها و روابط عمومی
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

انجمن زرتشتیان اصفهان

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده
شرکتمجتمعبازارافتخارچهارباغ(سهامیخاص)
به شماره ثبت 32222شناسه ملی10260527669

حمید حقیقت دامغانیون -مدیر تصفیه شرکت توسعه سبز شهر سیمای کویر در حال انحالل

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت راه وساختمان پاالیال سپاهان (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره 7116اصفهان وشناسه ملی10260282244

از ﺷﻬﺎدت ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ ﻣﮑﺘﺐ و
ﺷﯿﻮهاى در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و دﻧﺒﺎل ﻣﻰﺷﻮد.
وى ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ

زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻓﮑﺮى ،ﻣﻌﻨﻮى و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ آن را روﯾﮑﺮد اﺻﻠﻰ
ﺷﻬﺮدارى رﺷﺖ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ روش و روﯾﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر
اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻬﺮدار رﺷــﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺸــﺎر اﻗﺘﺼﺎدى در ﮐﻨﺎر ﻓﺸﺎر
ﺳﯿﺎﺳــﻰ و ﻫﺠﻤﻪﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺣﺘﻰ ﺷــﯿﻮه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ و وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺗﺼﺎﻟﺶ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.ﻋﻠﻮى ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
داﻋﯿﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﻰ را دارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ روى ﭼﻬﺮهﻫﺎى
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاى ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﺟﻨﮕﻠﻰ و ﺷﻬﯿﺪ
ﺳﺮدار ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳــﻠﯿﻤﺎﻧﻰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷــﻮﯾﻢ و از آﻧﺎن درس
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت مجتمع بازار افتخار چهار باغ (سهامی خاص) دعوت می شود که در ساعت 10صبح روز یکشنبه
مورخه  1400/11/10در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در سالن کنفرانس هتل عالی قاپو واقع در اصفهان ،چهارباغ
عباسی تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
 -1انتخاب اعضای هیئت مدیره
دستور جلسه:
 -2انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال 1399
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -4هر نوع تصمیمی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
هیئـت مدیـره

آگهيدعوتازسهامدارانمحترمشرکتسپافریمایران (سهاميخاص)
شماره ثبت 1713و شناسه ملی10260196094

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت دعوت بعمل ميآید تا درجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده که
در ساعت  10صبح مورخ  1400/ 11/ 4در محل اصفهان ،چهار راه حکیم نظامی ،ابتدای نظر غربی ،ساختمان ابوذر،
طبقه  ، 3واحد  9برگزار ميگردد حضور به هم رسانند.
 -1انتخاب اعضای هیئت مدیره.
دستور جلسه مجمع :
 -2انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل.
 -3انتخاب روزنامه کثیر االنتشارجهت درج آگهي ها و دعوت نامه هاي شرکت.

آگهـي نوبتاولمزایده عمومـي-مرحلهدوم

هیئـت مدیـره

نوبت اول

شهرداریاندیشهدرنظرداردبهاستنادمجوزشماره/5/352دمورخ 1400/08/27مصوبهبند 10صورتجلسه 16شورایاسالمیشهرواگذاریامتیاز
بهره برداری از 12باب کانکس تنقالت ،پارک بادی و کافی شاپ از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی اقدام نماید.
 -1سپرده شرکت در مزایده :سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از موارد به صورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره 0113994456001نزد بانک
ملی ایران شعبه بلوار آزادی اندیشه کد( 2417شماره حساب شبا  )IR150170000000113994456001تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مزایده به
همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد .الزم به ذکر است نفرات اول ،دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط
خواهدشد.
 -2مهلت و محل دریافت اسناد مزایده  :مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت  )14:30روز پنجشنبه مورخ
 1400/10/30و محل د ریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.irمی باشد.
 -3مهلت و محل تسلیم پیشنهادات :متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کار برگ مزایده تنظیم شده است را
حداکثر تا ساعت 13روز سه شنبه مورخ 1400/11/12در سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.irتسلیم نمایند.
-4مدارکالزمجهتدریافتاسنادمزایده:متقاضیانجهتدریافتاسنادمزایدهمیبایستفیشواریزیبهحسابجاریسیبابهشماره0114042157005
نزدبانکملیایرانشعبهبلوارآزادیاندیشه(کد)2417بهمبلغ 2.000.000ریال(غیرقابلاسترداد)بابتخریداسنادمزایدهبهشهرداریاندیشهتسلیمنمایند.
-5تاریخومحلبازگشاییپیشنهادات:راسساعت 14:30روزچهارشنبهمورخ 1400/11/13ازطریقسامانهتدارکات الکترونیک دولتwww.setadiran.ir
 -6هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده موضوع مزایده است.
 -7شهرداری اندیشه در رد یاقبول یک یا تمام پیشنهاداتبدون ذکر دلیلمختار میباشد.
بهروزکاویانی-شهرداراندیشه

تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/21:

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/28 :

