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امام علی (ع)
با مردم آنچنان معاشرت کنید که چون از دنیا رفتید بر شما بگریند ،و اگر
زنده ماندید به شما میل نمایند.

قدر یاران وفادار ندانست دریغ
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اصفهان
مترو منطقه اصفهان اعالم کرد:

دستگاههای خودکار فروش بلیت تک سفره در
اصفهان راه اندازی شد
آزاده سلیمان نژاد  /گروه ایران
news@ naslefarda.net

خرید بلیت تک سفره غیر نقدی
مترو با دستگاههای خودکار فروش
بلیت در ایستگاههای مترو فعال و
راه اندازی شد.
به دلیل عدم استفاده مداوم برخی
شهروندان از مترو و نیز به همراه
نداشتنکارتبلیطاصفهانتوسط
مسافران ،امکان خرید بلیت تک
ســفره غیر نقدی با دستگاههای
( )QRخودکار فراهم شد.
گفتنی است ،پیش از این هر شهروند و یا مسافر برای خرید بلیت تک سفره و
استفاده از مترو باید به باجههای مستقر و داخلی فضای مترو مراجعه میکردند؛
اما اکنون این امکان بدون نیاز به اپراتور و توسط خود شخص انجام میشود.
با امکاناتی که در نظر گرفته شده از این پس شهروندان و مسافران میتوانند
با استفاده از کارت بانکی خود ،نسبت به خرید بلیت تکسفره  QRاز طریق
دستگاههای مستقر در تمامی ایستگاههای مترو اقدام کنند.
راهنمای خرید بلیت در تمامی مراحل شبیه کار با دستگاههای خودپرداز بوده
و فرد میتواند به هر تعداد بلیت تکسفره قطار را به صورت کد  QRخریداری و
با نزدیک کردن کاغذ دریافتی به صفحه گیت مترو وارد محوطه سوار شدن مترو
شود .این روش صدور بلیت بسیار مناسب مسافران و افرادی که فاقد اصفهان
کارت بوده میباشد اما باید توجه داشته باشند که این بلیتها فقط یک ماه اعتبار
و به قمیت  ۲هزار و  ۸۰۰تومان به فروش میرسد.
در حال حاضر از ۲۰ایستگاه هشت ایستگاه قدس ،شهیدعلیخانی ،کاوه ،شهید
باهنر ،امام حسین (ع) ،سی و سه پل ،آزادی و دفاع مقدس روزهای جمعه به
دلیل غیر فعال بودن باجههای تهیه بلیت ،دستگاههای صدور بلیت تک سفره
برای استفاده مسافران فعال است.
همچنین شهروندان میتوانند بلیتهای تکسفره مترو را از طریق نرم افزار
اصکیف با قابلیت دانلود از بازار یا فروشگاه  playبه صورت غیر حضوری تهیه
نمایند.

خطر ساختمانهای ناایمن در قلب بازار
اصفهان
بازارهای اصفهان که قدمت باالیی دارند این
روزها به علت فرسودگی و عدم رسیدگی در
شرایط نا ایمن قرار گرفتهاند .بررسیها در
خصوص ایمنی بازار اصفهان که عمر بیش از
چهار قرن دارد ،نشان میدهد که برای رفع
مشکالت در این زمینه ،دستگاههای مختلف
از جمله میراث فرهنگی ،اوقاف و امور خیریه،
شــهرداری و راه و شهرسازی نقش اساسی
دارند و تنها در صــورت تعامل و هماهنگی
این دستگاهها ایمنی بازار تأمین میشود.
خدیجه نادری  /خبرگزاری مهر

استان زنجان
وزیر کشور در جریان سفر یک روزه به زنجان:

معبر پادگان ارتش زنجان تا یک ماه دیگر بازگشایی میشود

وزیـر کشـور گفـت:
صحرا رضایی  /گروه ایران
پـروژه بازگشـایی
news@ naslefarda.net
معبـر پـادگان ارتـش
زنجـان که هـم اکنـون در مراحـل پایانـی کار اسـت ،تا یک
ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید.
احمد وحیـدی در جریان سـفر یـک روزه بـه زنجـان از این
معبر بازدیـد و از نزدیک در جریـان روند اجرایی و مسـائل و
مشـکالت آن قـرار گرفت.
سـرهنگ جالل صالحـی ،فرمانده تیـپ  ۲۱۶زرهـی ارتش
زنجـان در ایـن بازدیـد گفـت :در مجمـوع هفـت هکتـار از

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده

اراضی پـادگان ارتـش در اختیـار بازگشـایی این معبـر قرار
گرفته اسـت.
محسـن افشـارچی ،اسـتاندار زنجـان نیـز بـا بیـان اینکـه
بازگشـایی این معبـر بخش قابـل توجهی از مسـاله ترافیک
این محـور را رفع خواهـد کرد ،گفـت :این پروژه هـم اکنون
مشـکل خاصی نـدارد و بـه زودی بـه مرحلـه بهره بـرداری
خواهد رسـید.
وزیر کشـور همچنین در مسـیر فرودگاه زنجان در محدوده
اراضـی «سارمسـاقلو» از زمیـن  ۹۰۰هکتاری که بـرای راه
انـدازی منطقه ویـژه اقتصـادی اسـتان زنجان پیـش بینی

شـده اسـت ،بازدید کرد.
وحیـدی ،در جریـان مشـکل اصلـی ایـن طـرح کـه تاکید
ارتش زنجـان بـر رعایت یـک هـزارو  ۵۰۰متـری حریم آن
عنـوان شـد ،قـرار گرفت.
اسـتاندار زنجان نیـز در این خصوص خاطرنشـان کـرد :اگر
حریم یک هـزارو  ۵۰۰متری بـرای این اراضی اعمال شـود،
بخش بزرگـی از طـرح شـامل حـدود  ۹۰۰هکتـار زمین از
دسـترس خارجی میشـود.
در پایان ایـن بازدید ،مقرر شـد ،بحث و بررسـی در خصوص
رفـع مشـکل اصلـی اراضـی طـرح منطقـه ویـژه اقتصادی
اسـتان زنجان در دسـتور کار قرار گیـرد و در آینـده نزدیک
حل شـود.
وزیر کشـور روز سـه شـنبه بـه منظـور بازدیـد از پروژههای

تاریخ انتشار1401/6/16 :

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک راس ساعت 16روزشنبه مورخ 1401/7/9در محل دبیرستان خرم
به آدرس :خیابان میرداماد ،کوچه شماره 50تشکیل می گردد .لذا از کلیه 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 کتبا معرفی نمایید.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  18آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ،تعداد آراء 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 1401/7/7در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه:

 گزارش هیئت مدیره و بازرس  /بازرسان طرح و تصویب صورت های مالی سال های 1398/12/29و 1399/12/29و 1400/12/29نحوه تقسیم سود ویژه و تعیین بودجه سال جاری شرکت ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت تعاونی انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس  /بازرسان تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی طرح و تصویب حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره ،مدیرعامل و حق الزحمه بازرسان و کارکنان در پروژه میالد 5و6تصمیم گیری در خصوص خرید زمین در اصفهان و شهر مجلسی*داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده 2دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی
را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان

آگهیدعوتمجمععمومیعادیفوقالعادهشرکتتعاونیمسکنفرهنگیان
فالورجان نوبت دوم در تاریخ 1401/6/29

از کلیه اعضا محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نو بت دوم شرکت تعاونی مسکن
فرهنگیان فالورجان در روز سه شنبه  1401/6/29راس ساعت  17در محل دفتر تعاونی مسکن به آدرس اصفهان ،سه راه
سیمین ،ابتدای خیابان سهروردی ،ساختمان اسپادانا ،طبقه سوم ،واحد  4ضمن همراه داشتن کارت ملی راس ساعت  4در
محل مذکور حضور بهم رسانید.

آگهیدعوت

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده موسسه خدماتی عمرانی مجتمع صنعتی بافندگان نوین صفاهان به شماره ثبت 2228و شناسه ملی 10862053644ساعت 17الی 19/5روز یکشنبه
 1401/6/27در محل مجتمع واقع در اتوبان اصفهان – نایین جنب پایانه شرق ابتدای جاده روستایی جالدران ،ساختمان شماره  150دفتر مجتمع با رعایت پروتکلهای بهداشتی (رعایت فاصله – زدن ماسک – آوردن
خودکار) برگزار می گردد.
حضور اعضا محترم در جلسه الزامی است.
دستور جلسه:
 -1گزارش هیئت امناء و بازرس
 -2تصویب صورت های مالی و ترازنامه منتهی به سال 1400
 -3تعیین میزان شارژ کارگاه ها و تصمیم گیری تکمیل ساختمان های مجتمع و تعیین میزان جریمه دیرکرد شارژها و بدهی ها
 -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -5تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت چاپ آگهی دعوت و غیره
 -6تعیین خط مشی آینده و سایر

هیئتامناءموسسهخدماتیعمرانیمجتمعصنعتیبافندگاننوینصفاهان

هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان فالورجان

آگهیتشکیلمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهصاحبانسهامشرکتگسترشموادمغناطیسیتابان
(سهامیخاص)ثبتشدهبهشماره 2517وشناسهملی10260422731

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان (سهامی خاص) دعوت به عمل
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در روز دوشنبه مورخ
 1401/6/28راس ساعت  9صبح در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو واقع در اصفهان ،خیابان هزار جریب،
روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان ،نبش کوچه چهارم برگزار می گردد حضوربه هم رسانند.

تاریخ انتشار1401/6/16 :

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده

جلســه مجمع عمومی فــوق العــاده نوبت اول شــرکت تعاونی مســکن کارکنــان اداره آمــوزش و پــرورش ناحیه یــک راس ســاعت  16روز
یک شــنبه مورخ  1401/6/27در محل دبیرســتان خرم بــه آدرس :خیابان میرداماد ،کوچه شــماره  50تشــکیل می گردد .لذا از کلیــه 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 کتبا معرفی نمایید.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  18آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ،تعداد آراء 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  1401/6/24در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز
هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:
 -1تغییر ماده  6اساسنامه (تمدید مدت فعالیت تعاونی)
 -2تغییر تبصره ماده  20اساسنامه (تغییر نحوه اطالع رسانی اعضا)

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان
آگهیدعوتازبستانکاران شرکتصنایعبرقایراندلتادرحالتصفیه(سهامیخاص)
بهشمارهثبت 4342وشناسه ملی10260254943

دستورجلسه:

 -1گزارش هیئت مدیره در خصوص وضعیت و بحران مالی شرکت
 -2طرح و تصویب فروش واحد آپارتمان واقع در پروژه اندیشــه یک برای پرداخت بدهی های تکلیفی و انجام کارهای آتش نشانی
پروژه های اندیشه  3و  4برای اخذ پایان کار و صدور سند مالکیت

عمرانی اسـتان و شـرکت در چنـد برنامـه اداری وارد زنجان
شد .
وزیر کشـور پـس از ورود به فـرودگاه زنجان مورد اسـتقبال
رسمی اسـتاندار زنجان ،اعضای شـورای تأمین و فرماندهان
نظامی و انتظامی قـرار گرفت.
بازدیـد از منطقـه ویـژه اقتصـادی زنجـان ،بازدیـد از پروژه
بازگشـایی معبر پـادگان ارتـش در شـهر زنجـان و بازدید از
آسـفالت ریزی معابر در این شـهر ،بازدید میدانـی از اجرای
طرح نانینـو ،بازدیـد از روند اجـرای پروژههـای نهضت ملی
مسـکن ،حضور در جشـن اشـتغال کارگران تازه اسـتخدام
شـده شـرکت ایران ترانسـفو ،دیدار با خانواده معظم شـهدا
و شـرکت در جلسـه شـورای تأمیـن اسـتان ،از برنامههـای
سـفر یک روزه وزیر کشـور بـه زنجان اسـت.

نوبت اول

در اجرای ماده 225قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت صنایع برق ایران دلتا در حال تصفیه (سهامی خاص) به شماره ثبت 4342و شناسه ملی10260254943
که آگهی انحالل آن در روزنامه رسمی کشور به شماره  22374مورخ  1400/10/18است،دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت 6ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه
مدارک مثبته ادعای خود،به محل تصفیه شرکت واقع در اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساختمان فن آفرینی 2واحد 124مراجعه فرمایند.بدیهی است شرکت
در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.

مجید حاجی رسولی ها_مدیر تصفیه

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت بتن دژتام (سهامی خاص) بشماره ثبت  585841و شناسه ملی  14010468754دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده که راس ساعت  9صبح مورخ  1401/6/28در محل قانونی شرکت بنشانی استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله
مرزداران ،خیابان فرشتگان ،بن بست فرشته دوم ،پالک  ،12ساختمان ارکیده ،طبقه منفی  ،1واحد  1تشکیل می شود حضور بهم برسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

 -1نقل و انتقال سهام شرکت

هیئتمدیره

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده

دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضا هیئت مدیره شرکت
 -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت بتن دژتام (سهامی خاص) بشماره ثبت  585841و شناسه ملی  14010468754دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده که راس ساعت  10صبح مورخ  1401/6/28در محل قانونی شرکت بنشانی استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر
تهران ،محله مرزداران ،خیابان فرشتگان ،بن بست فرشته دوم ،پالک  ،12ساختمان ارکیده ،طبقه منفی  ،1واحد  1تشکیل می شود حضور بهم برسانند.

هیئت مدیره شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان

هیئتمدیره

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -1انتخاب و تعیین سمت اعضا هیئت مدیره شرکت
 -2تعیین دارندگان حق امضا شرکت

