ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﺳﯿﺎﺳﻰ  -ورزﺷﻰ
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 16ﺻﻔﺤﻪ |  5000ﺗﻮﻣﺎن

ﺣﺪﯾﺚ روز

اﺻﻔﻬﺎن

اﻣﺘﯿﺎز 50/7: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 :
دﻓﺘﺮاﺻﻔﻬــﺎن  :ﻣﯿــﺪان اﺣﻤﺪ آﺑﺎد،اﺑﺘــﺪاى
ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﺷــﻬﯿﺪﻣﻔﺘﺢ )ﺑﻬــﺮام( ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(

ﺗﻠﻔﻦ- 32274500:
ﻓﺎﮐﺲ031- 32274502
ﺗﻮزﯾــﻊ ﺗﻬــﺮان  :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗــﻰ ﻧﺴــﻞ ﻓــﺮدا
 88019129ـ021
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ031-32274694:
ﻓﺎﮐﺲ031-32274511 :

021 - 88019129- 031-32274506
ﻟﯿﺘﻮ ﮔﺮاﻓﻰ و ﭼﺎپ:
ﺻﻤﯿﻢ 44533725:ـ 021
ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه 30007232 :
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮامnaslefardanews :
ﺗﻠﮕﺮامnaslfarda :

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :رﺿﺎ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ
ﺳﺮدﺑﯿﺮ :ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ
دﺑﯿﺮﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﻰ
ﻃﺮاح :ﺳﻤﯿﻪ ﻋﺰﯾﺰﯾﺎن
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
درﯾﺎ وﻓﺎﺋﻰ ،ﯾﻠﺪا ﺗﻮﮐﻠﻰ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺒﺎدى ،ﺳﺎﻣﺎن ﺳﻔﺎﻟﮕﺮ ،ﭘﺮﯾﺴﺎﺟﻤﺪى،
اﻣﯿﻦ ﺳﺮﯾﺰدى ،ﺣﻮرﯾﻪ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ ،ﺳﻌﯿﺪواﻋﻆ ،ﺷﺎدى ﺑﺨﺸﻰ ،ﻋﻠﻰ رﻓﯿﻌﻰ
وردﻧﺠﺎﻧﻰ ،رﺿﺎ اﺧﻼق ﭘﻮر
وب ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا:
http://www.naslefarda.net

ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ )س( :ﭘﺪرم رﺳﻮل ﺧﺪا )ص(ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ...:ﺳﺨﺎوت ،درﺧﺘﻰ اﺳﺖ در ﺑﻬﺸﺖ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪاى از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى آن در آوﯾﺰد ،او را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درآورد«.
ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  9ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن ﺧﺒﺮ داد:

اﺟﺮاى  40ﻫﺰارﻣﺘﺮﺧﻂﮐﺸﻰ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ
درآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﻣﺪارس

شناسنامه

روزنامه اجتماعی  -سیاسی -

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 9ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن از اﺟﺮاى
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
 news@ naslefarda.netﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮح و ﻋﻤﻠﯿﺎت در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﻣﺪارس ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :ﺧﻂﮐﺸﻰ ﻃﻮﻟﻰ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﺑﻪ ﻃﻮل  40ﻫﺰار
ﻣﺘﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪﺳﻠﻤﺎن ﻗﺎﺿﻰﻋﺴﮕﺮ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎى اﺟﺮاى ﻃﺮح اﺳﺘﻘﺒﺎل
از ﻣﻬﺮﻣﺎه ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ  9در ﮐﻨﺎر ﻓﻀﺎﺳﺎزى ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﯾﻤﻦﺳﺎزى ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺤﺪوده ﻣﺪارس از ﻗﺒﯿﻞ آﺷﮑﺎرﺳﺎزى ﺳﺮﻋﺖﮔﯿﺮﻫﺎى ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ
ﻧﺼﺐ ﮔﻞ ﻣﯿﺦ ،ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ،آﺷﮑﺎرﺳﺎزى ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎى ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﮔﻞ ﻣﯿﺦﻫﺎى ﺳﺮاﻣﯿﮑﻰ ﺑﻪوﯾﮋه در ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ را دﺳﺖ اﻗﺪام دارد.
او رﻧﮓآﻣﯿﺰى ﺟﺪاول ﻣﺤــﺪوده ﻣﺪارس ،ﭼﻬﺎرراهﻫــﺎ و ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎى ﻋﺎﺑﺮﭘﯿﺎده
در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻗﺪام دﯾﮕﺮى در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺴــﺖ و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎ
ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷــﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  9ﺷﻬﺮدارى
اﺻﻔﻬﺎن از ﺧﻂﮐﺸﻰ ﻃﻮﻟﻰ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﺑﻪ ﻃﻮل  40ﻫﺰار
ﻣﺘﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺷﻤﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎن آﺗﺸﮕﺎه
و ﮐﻨﺪروى ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺮازى ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  8ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در دﺳﺖ
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳــﺘﺎد ﻣﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  9ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻀﺎﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮدارى ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﻰ
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﻬﺮى ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳــﺖ ،اﻓﺰود :ﺧﻂﮐﺸﻰ ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎى ﻋﺎﺑﺮﭘﯿﺎده
ﻣﺤﺪوده ﻣﺪارس ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎرى ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ در ﺟﻬﺎن – 1
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى زﯾﺒﺎ و ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎرى ﺛﺒﺖ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﻤﺌﻨ ًﺎ در ﺧﻂ اﻓﻖ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا محزونیه
سر دبیر :مرضیه ربیعی
امتیاز 50/7:رتبه  32در بین  180روزنامه
دفتر :تهران،بزرگراه جالل آل احمد ،بین خیا
اتوبان چمران ،کوی پروانه ،پالک 2واحد1
تلفن021 -88356308- 88016649:
فاکس :ﻣﻨﺒﻊ:
ﻓﺮارو021
-88353297
روابط عمومی021-88356281 :
دفتراصفهان:میداناحمدآباد،ابتدایخیابانشهید
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اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﻰ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺎزرﺳﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر:
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﻰرود .وى اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :اﺣﯿﺎى ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳــﺘﮕﺎه ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ واﮔﺬار
صنعتﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﺣﺪﻧﮕﺎرى اراﺿﻰ ﮐﺸﺎورزى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻮﯾﺖدار ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك
ﺷــﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮى از وﻗﻮع ﺟﺮم ،ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻓﺴﺎد و
داد:ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺖ.
خبر ﻗﻮه
ﺗﺒﺎﻫﻰ ﺑﺎ
وى اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ :ﺗﻼش ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد
اﻣﻼكمرکزی
استاندارواستان
رﺿﻮان داوودى ﺟﻢ  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ  10درﺻﺪ اراﺿﻰ ﮐﺸﺎورزى رﯾﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮى اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﮔﻔﺖ :ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد
news@ naslefarda.net
کشور
ریلی
ناوگان
ﺟﺰو۱۰۰
تحویل
ﻫﺎﯾﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزوى ﻗﻮى ﺑﺮاى
ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﮑﻰ از
به اﻣﻼك
واگن و
دستگاهﮐﺸﻮر
ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن اول
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﻰ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﺠﺎد و ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﻰ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺎزرﺳــﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸــﻮر ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﻧﮕﺎرى اراﺿﻰ ﮐﺸﺎورزى رﯾﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﺮﻣﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﺳﻮى اﻓﺰود :ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻮﯾﺖدار اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺳﺖ.
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى ﻋﻤﻮﻣﻰ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨــﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ را
ﻓﺮﻫﺎد زﮐﯿﺎن در آﯾﯿﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ و اﺻﻮﻟﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى در اراك ،اﻓﺰود :اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ »ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪى ﻣﻮﺳﻮى« اﻓﺰود :اﺳﺘﯿﻔﺎى ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اراﺿﻰ ﻣﻠﻰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺻﺪ درﺻﺪى ﮐﺴــﺐ ﮐﺮده و ﺳــﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ،ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از وى اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰﺷﻮد
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮاى  99درﺻﺪ اراﺿﻰ اﺳــﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺴﺎد ،ﻇﻠﻢ ،ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎى ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﯿﺖ ،اﺟﺮاى ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪﻧﮕﺎر اﺳﺖ.

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىاﻧﺠﻤﻦﺻﻨﻔﻰﮐﺎرﮔﺮى
ﺗﻠﻘﯿﺢﮐﺎرانﻣﺼﻨﻮﻋﻰدامﻣﺠﺎزاﺳﺘﺎناﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮐﺎران ﻣﺠﺎز دام اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و اﻋﻀﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
ﺟﻠﺴﻪ:
 .1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه  ،ﺻﻮرت ﺣﺴﺎبﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ  ،ﮔﺰارش ﺑﺎزرس
 .2اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس .
ﮐﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/07/20در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻣﻮزه ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزى واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮك اﻣﯿﺮ ﺣﻤﺰه ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﮐﺸﺎورزى و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﮐﺎرﮔﺮى ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮐﺎران ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ دام ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن -ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﮐﺴﺮاﺋﻰ

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﺑﻪﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهوﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﮐﺖﻋﻈﯿﻢﭘﺘﺮوزرﯾﻦﺳﭙﺎﻫﺎن)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ56925

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎﻋﺎت  9:30و  11:00روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/7/19در ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻻر ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻰ ،ﻧﺒﺶ
ﺑﺰرﮔﺮاه آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﯾﻰ ،ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  8199937348ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده:
(2اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ
(1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
(4اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
(3ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1400/12/29
(6اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ
(5اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
(7ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده:
(1اﺻﻼح ﻣﺎده  10اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

اﺻﻼﺣﯿﻪ آﮔﻬﻰﻣﺰاﯾﺪهﻓﺮوشﯾﮏواﺣﺪﺗﺠﺎرى
)(1401/6/29

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳــﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳــﺎﻧﺪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺗﻮﻟﯿــﺪى ﺗﻮزﯾﻌﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﺳــﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
در ﻧﻈﺮ دارد :ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  41/54ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ،اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮزا ﻃﺎﻫﺮ ﻏﺮﺑﻰ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ  ،9داراى اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺑﺮق ،آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و اﻧﺒﺎرى را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
* ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  1401/6/30ﻟﻐﺎﯾﺖ  1401/7/10در اوﻗﺎت ادارى ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارك ﻣﺰاﯾﺪه
ﺑﻪ آدرس ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻏﺮﺑﻰ ،ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎى ﮔﻠﺰار و ﻣﻠﮏ ،ﻧﺒﺶ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ  ،16ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﻤﺎس،
ﻃﺒﻘﻪ اول ،ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  8154795385ﺗﻠﻔﻦ 031-32688772
*ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  850/000/000رﯾﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺗﻮزﯾﻌﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ اداره ﮐﻞ ﺛﺒــﺖ اﺳــﻨﺎد و اﻣــﻼك اﺳــﺘﺎن
ﻣﺮﮐــﺰى ﻧﯿﺰ ﮔﻔــﺖ :ﺗﺤﻘــﻖ اﻫﺪاف ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺗــﻮام ﺑﺎ
ﺳــﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران را
ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ.
»ﺷــﻬﺮام ﻣﻘﺪم« اﻓﺰود :ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﺎﯾﺪ
وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
وى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى
ﮐﺎداﺳﺘﺮ ،اﺳــﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎورى ﻧﻮﯾﻦ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺧﺪﻣﺎت،
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴــﺎد ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ و ﺣﻔﻆ و
ﮐﺮاﻣﺖ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ از زﺣﻤﺎت ﺣﻤﯿﺪ ﺷﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮ ﻗﺪرد داﻧﻰ و ﺷﻬﺮام
ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ.

آﮔﻬﻰﺗﺒﺪﯾﻞوﺿﻌﯿﺖدﻓﺘﺮﺧﺪﻣﺎتﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﻮاﯾﻰ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻮاﯾﻰ آﺳﺎن ﺳﯿﺮ ﺳﭙﺎﻫﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزى ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﯿﮋه ﭘﻨﺎﻫﻰ در ﺷﺮف ﺗﺒﺪﯾﻞ
وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺘﺮ از ﺣﻘﯿﻘﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا از ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ از دﻓﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮر ادﻋﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﻰ دارﻧﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دو
ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﻰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ ﮐﺸﻮرى ،دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﻰ و اﻣﻮر ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﻓﺘﺮﺧﺪﻣﺎتﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﻮاﯾﻰآﺳﺎنﺳﯿﺮﺳﭙﺎﻫﺎن

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدى)ﻧﻮﺑﺖاول(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1401/6/30 :

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻮﺑﺖ اول ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ  100اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎﻋﺖ  10روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ  1401/7/15در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﻪ آدرس :ﺧﯿﺎﺑﺎن آﺗﺸﮕﺎه ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺒﻮى ﻣﻨﺶ ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻰ ﺷﻮد .از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺷﺨﺼﺎ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺘﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﻞ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
* ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  19آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﺗﻌﺪاد آراى وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3راى و
ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
 1401/7/14در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮگ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1399/12/29و 1400/12/29 ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ  100اﺻﻔﻬﺎن

آگهی مزایدهعمومی شماره( ۱۰۰۱۰96443۰۰۰۰۰2شماره مزایده مرجع) ۱4۰۱/4
ﻧﻮﺑﺖ دوم
خودرومگاندندهاتوماتیکرنگسفیدمدل۱39۱شمسی

شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان در نظر دارد کاالهــای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با
بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irبا شــماره مزایده  1001096443000002صورت
الکترونیکی به فروش برساند .
مهلت دریافت اسناد مزایده 1401/07/04:ساعت 17:00
زمان انتشار در سایت 1401/06/24 :ساعت 08:00
تاریخ بازدید  1401/06/27 :تا  1401/07/14ازساعت  08:00الی  14:00آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1401/07/16 :ساعت 17:00
زمان اعالم به برنده 1401/07/17 :ساعت11:00
زمان بازگشایی 1401/07/17 :ساعت 10:00
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
 -۱برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیندمزایده شامل خرید و
دریافت اســناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت ،
بازگشایی پاکات  ،اعالم به برنده  ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .
 -2پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاال های مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید .
-3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن ) باشماره های ذیل تماس
حاصلنمایند:
*مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021– 41934 :
*اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش “ ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.

آگهیدعوتمجامععمومیفوقالعادهوعادیبهطورفوقالعاده
شرکتسازههایپلیمریسپاهان(سهامیخاص)بهشمارهثبت87۰9

بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت ســازه های پلیمری سپاهان (ســهامی خاص) به شــماره ثبت  8709دعوت به عمل می آید تا در جلسات

(سهامی
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