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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(

ﺣﺪﯾﺚ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﺳﯿﺎﺳﻰ  -ورزﺷﻰ

ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻣﺎمرﺿﺎ)ع(ﺗﻠﻔﻦ031- 32274500:
ﺗﻮزﯾــﻊ ﺗﻬــﺮان  :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﻧﺴــﻞ ﻓﺮدا
 88019129ـ021
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ :ﻓﺎﮐﺲ031-32274511 :
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 :

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم) ص(
ﻫﯿــﭻ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﺪﻗﻪ دادن ﮐﻢ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ؛ ﭘــﺲ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﯿﺪ
و ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.
اﻣﺎمﻋﻠﻰ)ع(
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﮐﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و از اﯾﺸﺎن دﻓﺎع ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

اﯾﺮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﻰﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎن
در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻰ ﮐﺎﻇﻢ)ع( زرﯾﻦﺷﻬﺮ:

ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه وﻟﻰ ﻓﻘﯿــﻪ درﺳــﭙﺎه
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺮﯾﻔﻰ/ﮔﺮوه اﯾﺮان
ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎن ،در ﻣﺮاﺳــﻢ ﺷــﺎم
news@ naslefarda.net
ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺷــﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ
)س( و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد روز ﺣﻤﺎﺳﻪ و اﯾﺜﺎر ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻰ
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻰ ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم زرﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ زرﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﻰ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﻟﻨﺠﺎن و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ،ﺑﺎذﮐﺮ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻰ از ﻣﺤﺒﺖ و دﻟﺴﻮزى ﺷﻬﯿﺪﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ و در
ﺑﺨﺸﻰ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺪﯾﺮ
ﺑﺤﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴــﻠﻤﯿﻦ ﺻﺎدﻗﻰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ زﻧﺪﮔﻰ
دﺧﺘﺮ ﻧﺒﻰ اﮐﺮم)س( ﯾﻌﻨﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ،وﻻﯾﺖﻣﺪارى ،اﻣﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده
از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم و ﺷﻬﺪا را از ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺴﺖ
و اﻓﺰود :ﺑﺼﯿﺮت و آﮔﺎﻫﻰ رﻣﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى اﻓﺮاد در دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺪا ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .وى اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺣﻀﺮت ﺻﺪﯾﻘﻪ ﮐﺒﺮى )س( ﺟﻬﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺼﯿﺮت و آﮔﺎﻫﻰ دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم از ﺗﺸــﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
آﺧﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﻰ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در ارﮐﺎن
ﻧﻈﺎم و اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺼﯿﺮت وآﮔﺎﻫﻰ ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﺗﺎ ﮐﺴﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺴــﻠﯿﻢ وﻻﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎور ﻗﻠﺒﻰ ﺧﺪﻣﺖﮔﺰارى ﺑﻪ ﻣﺮدم
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺮدار ﺷــﯿﺮى از رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن در ﺗﯿﭗ ﻗﻤﺮ ﺑﻨﻰﻫﺎﺷﻢ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻰ از ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﮐﺮﺑﻼى 5و رﺷﺎدتﻫﺎى ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺎﻫﻤﺮادى ،ﺗﺪﺑﯿﺮو ﻋﻘﻞ ،ادب و ﻣﺤﺒﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ
و ﺷﻬﺪا را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه ﺳــﯿﺮه ﺣﻀﺮت زﻫﺮا و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت
زﻧﺪﮔﻰﻫﺎى اﻣﺮوز داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ :در زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺨﺼﻰ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ادب و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺌﻮﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺎ در ﺟﺎى ﺷــﻬﺪا ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺳﺮدار ﺷﯿﺮى اداﻣﻪ
داد :ﺑﺼﯿﺮتاﻓﺰاﯾﻰ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ وﻻﯾﺖﭘﺬﯾﺮى اﺳﺖ و ﺑﺴــﯿﺎرى از اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ از ﻗﻄﺎر اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺎده ﺷــﺪﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از وﻻﯾﺖ و راه
ﺷﻬﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ و از ﻗﻄﺎر ﭘﯿﺎده ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿﮑﺮ  45ﺷﻬﯿﺪ
واﻻﻣﻘﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮﺑﻼى  5در  29دىﻣﺎه  1365ﺑﺮ روى دﺳﺘﺎن ﻣﺮدم ﻗﺪرﺷﻨﺎس
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ،دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺣﻤﺎﺳﻪ و اﯾﺜﺎر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ،ﺑﯿﺶ از  12ﻫﺰار رزﻣﻨﺪه  750ﺷﻬﯿﺪ و  2300ﺟﺎﻧﺒﺎز و
آزاده را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺻﻌﻮد »ﻻى ﭼﻰ واى« ﻣﻌﻠﻮل ﻫﻨﮓﮐﻨﮕﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﺑﺮج 320ﻣﺘﺮى »ﻧﯿﻨﺎ« در ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ
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آگهی دعوت سهامداران شرکت بهساخت چابهار (سهامی خاص)

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺸﺪار داد:
ﮐﺴﺎﻧﻰ از وﺿﻌﯿﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺳﻮد ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ؟
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ آن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
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ثبت شده به شماره
وى ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺮخﮔﺬارى ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ارﺟﺎع ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ از ﺳﻮى
ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﯾﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاى ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
مجمعزده ﻣﻰﺷﻮد.
اﺟﺮاى آن ﺳﺮ ﺑﺎز
ﻫﻨﻮز از
عملرا ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﻧﺠﻤﻦ
سهامدارانﺑﺎزار اﺳﺖ و
بدینوسیله از کلیه ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ
عمومی
جلسه
اﺳﺘﺎﻧﺪارى،در
می آید که
اﻋﻀﺎىبه
دعوت
شرکت
اﯾﺴﻨﺎ» :ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﻰ از اﺳﺘﺎﻧﺪارى ،ﺗﻌﺰﯾﺰات ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳــﺘﺎن
نشانی
ﻣﺴــﺘﻨﺪبه
شرکت
محل
ساعت 11
1399/11/14ﺑﺎر،راس
سه وشنبه
ﻧﺮخروز
دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞکه
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏﻣﺎه از اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺳﺎس عادی
وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑــﺮ
ﻣﺪارك
دروﺟﻮد
اﺻﻔﻬﺎن از
دادﺳﺘﺎﻧﻰ ،ﺟﻬﺎد
مورخ و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﻤﺪه
ﮔﺬارى ﮐﺎﻻ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮو
اول،ﺧﺒــﺮ
طالییاﺻﻔﻬﺎن
ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑــﺎر
کوچهﻣﯿﺪان
اﺳﺘﺎن در
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
فارسی،ﻣﺼﺮف
سلماناﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮق
ﮐﺸــﺎورزى و ﺧﻮد
شهرﺳﻮم
ﺑﺎر در ﮔﺮوه
ﻧﺮخﮔﺬارى ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر از ﺳﻮى اﺳــﺘﺎﻧﺪارى ،آن را اﺟﺮا ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﻮب ﺳــﺎل  1391ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه
داد و،6
پالک
آبشار
آبشار،
کوچه
اصفهان،
اصفهان،
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻧﺸــﺪن ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﻧﺎﻣﻪاى ﺑﺮاى ﭘﯿﮕﯿﺮى اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«.
رسانید.
حضور
اﺟﺮا ﺑﻪمی
تشکیل
8158183481
همکف ،کدپستی
ﮔﺬﺷﺖ 10روز ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ
همﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ
بهارﺳﺎل
ﺻﻤﺖ
گرددﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮاى
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻋﻀﺎى
طبقهاﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳــﺘﺎن ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮخﮔﺬارى ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮى ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وى ﺑﺎ اﺷﺎره
جلسه :ﺻﻤﺖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳــﺮﭘﯿﭽﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺑﺮزﮔــﺮ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘــﺎد از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دستورات
ﺻﻤﺖ از اﺟﺮاى ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻔﺘﮕﻰ ﻧﺮخﮔﺬارى در ﻣﯿــﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑــﺎر اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮزﮔﺮ اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷــﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮاى اﺟــﺮاى ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ
مواردی که
سایر
شرکت و
ﮔﺬارىعلی
اصلی و
بازرسان
مدیره و
اعضای ﮐﻪهیئت
انتخاب
درﻧﺎﻣﻪاى ﺑﻪ
ارﺳــﺎل
اﺟﺮاى ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ
البدلﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﻰ
ﺗﺸــﮑﯿﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺮخ
ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺼﻮﺑﻪ و در
ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر وﺟﻮد دارد ،ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آﺷﻔﺘﮕﻰ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻌﺎون ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ دادﺳــﺘﺎﻧﻰ در دﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮى
میاﺳــﺖ و
مجمعﻧﺸﺪه
اینﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاى از
ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﯿــﭻ
باشد.
صالحیت
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻰرﺳﺪ.
وى ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاى ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺮخﮔﺬارى ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ و اﯾﺮادى اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وى اﯾﻦ ﺳــﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺳﺖ.
هیئتمدیرهشرکت

در ﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳــــﺒﺘﻰ ﭘﯿﺸـــﺮو ﺑﺎﺷﯿـﺪ

ﻃﺮح ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰدﻫﺪ
ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﮕﺮدﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﺷﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺰﯾﺰان ﺗﺎن دارﯾﺪ ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح اﻣﮑﺎن ارﺳــﺎل راﯾﮕﺎن
ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از اﺳﺘﺎن و ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ ﺗﺒﺮﯾﮏ
در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ :روﯾﺘﺮز

ﮐﺎﻫﺶ ﺷــﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر و دﯾﮕﺮ ارزﻫــﺎ در روزﻫﺎى اﺧﯿﺮ و ﺷــﻮك ﺑﺰرگ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﺑﺎزار ارز ،ﺳﻮژه ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ از ﻣﻬﺪى ﻋﺰﯾﺰى در ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪ.

شرکتﻓﺮﻣﺎن
تجارتﮐﺎﻻى
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
اﻟﻌﺎده
تقدمﻣﺠﻤﻊ
دﻋﻮت
مهندسین مشاور
ﺷﺮﮐﺖقانون
اصالحی
ﻓﻮقالیحه
ﻋﻤﻮﻣﻰ169
موضوع ماده
آﮔﻬﻰحق
آگهی استفاده از
10260297959
ﺷﻨﺎﺳﻪوﻣﻠﻰ
اﺻﻔﻬﺎن
8704
ﺷﻤﺎره
ﺧﺎص( ﺑﻪ
10260576145
شناسه ملی
شمارهو39926
شده به
ﺛﺒﺖثبت
خاص)
سهامی
)ﺳﻬﺎﻣﻰجهان(
دقیق آمار نقش

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪازﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاراندﻋﻮتﻣﻰﺷﻮددرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﮐﻪراسﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢروزﺷﻨﺒﻪ 99/11/18در
به اطالع کلیه سهامداران شرکت می رساند در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/10/22مبنی بر افزایش
ﺣﻀﻮرﺑﻪﻫﻢ
اصالحیﻣﻰ
169ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻏﺮﻓﻪ14
ﺷﺮق،
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ
ﻓﺮودﮔﺎه،
راﻫﻰ
واﻗﻊدر
ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺤﻞ
رﺳﺎﻧﻨﺪ.اطالع کلیه صاحبان سهام
بدینوسیله به
ﺷﻮدتجارت
قانون
ماده
رعایت
مدیره و
هیئت
ﺳﻪبه
اختیار
تفویض
سرمایه و
ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ
ﺗﻌﯿﯿﻦ
و
ﺷﺮﮐﺖ
آدرس
اﺻﻼح
-1
:
ﺟﻠﺴﻪ
دﺳﺘﻮر
شرکت می رساند مقرر گردیده سرمایه شرکت از مبلغ  590/000/000ریال منقسم به  59/000سهم  10/000ریالی به
ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
سهمﻣﺠﻤﻊ
ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻣﻮاردىﮐﻪدر
-2ﺳﺎﯾﺮ
سهامداران
ﻫﯿﺌـﺖاز کلیه
ﺑﺎﺷﺪ.نقدی افزایش یابد لذا
اﻟﻌﺎدهآورده
ﻓﻮقمحل
ریالی از
10/000
1/180/000
منقسم به
 11/800/000/000ریال

ﺑﺎا�ﻦ��ح�ﯽ�ﻮا�ﯿﺪ��ﻪ��ان�نرا���ﻪ�ﻨﺎ����ﻏﺎﻓ���ﺮ��ﯿﺪ.

hedieh@naslefarda.net
ﺗﻠﮕﺮام09339872658 :
ﺗﻠﻔﻦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ03132274505 - 03132274500 :

ﺗﺠﺪﯾﺪ آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ )ﻓﺸﺮده( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 99,36

ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﺮﮐﺖآبوﻓﺎﺿﻼبﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻰاﺳﺘﺎنﺗﻬﺮاندرﻧﻈﺮداردﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺗﺎﻣﯿﻦ 31ﻧﻔﺮﻧﯿﺮوىاﻧﺴﺎﻧﻰﺟﻬﺖﺣﻔﻆوﺣﺮاﺳﺖازﺗﺎﺳﯿﺴﺎتﺷﺮﮐﺖآبوﻓﺎﺿﻼبﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻰﺗﻬﺮانﺑﻪﺷﻤﺎره
ﻓﺮاﺧﻮان 2099050139000112راازﻃﺮﯾﻖﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺗﺪارﮐﺎتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰدوﻟﺖ)ﺳﺘﺎد(ﺑﺮﮔﺰارﻧﻤﺎﯾﺪ.ﮐﻠﯿﻪﻣﺮاﺣﻞﺑﺮﮔﺰارىﻣﻨﺎﻗﺼﻪازدرﯾﺎﻓﺖاﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺗﺎاراﺋﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮانوﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ
ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ ازﻃﺮﯾﻖﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰدوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد(ﺑﻪ آدرس www.setadiran.irاﻧﺠﺎمﺧﻮاﻫﺪﺷﺪوﻻزم اﺳﺖﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮاندرﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖﻗﺒﻠﻰ،ﻣﺮاﺣﻞﺛﺒﺖﻧﺎمدرﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺬﮐﻮرودرﯾﺎﻓﺖﮔﻮاﻫﻰاﻣﻀﺎىاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰراﺟﻬﺖﺷﺮﮐﺖدرﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻣﺤﻘﻖﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺪت 12:ﻣﺎهﺷﻤﺴﻰ
ﻣﺒﻠﻎﺑﺮآورداوﻟﯿﻪ 48,724,322,789:رﯾﺎل ﻣﺒﻠﻎﺗﻀﻤﯿﻦ 1,477,243,228:رﯾﺎل
ﻣﻬﻠﺖزﻣﺎﻧﻰدرﯾﺎﻓﺖاﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪازﺳﺎﯾﺖ:ﺳﺎﻋﺖ 10:00ﻣﻮرخ 99/11/01اﻟﻰ 99/11/04ﺳﺎﻋﺖ19:00
ﺗﺎرﯾﺦاﻧﺘﺸﺎرﻣﻨﺎﻗﺼﻪدرﺳﺎﻣﺎﻧﻪ99/11/01:
ﻣﻬﻠﺖزﻣﺎﻧﻰاراﺋﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات:ﺳﺎﻋﺖ 13ﺗﺎرﯾﺦ99/11/15زﻣﺎﻧﻰﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰﮐﻠﯿﻪﭘﺎﮐﺎت:ازﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢﺗﺎرﯾﺦ 99/11/18دردﻓﺘﺮﻗﺮاردادﻫﺎىﺷﺮﮐﺖآﺑﻔﺎىﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻰاﺳﺘﺎنﺗﻬﺮانﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞاﻋﺘﺒﺎر:ازﻣﻨﺎﺑﻊداﺧﻠﻰﺷﺮﮐﺖآبوﻓﺎﺿﻼبﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻰاﺳﺘﺎنﺗﻬﺮانﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎتﺗﻤﺎسدﺳﺘﮕﺎهﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰارﺟﻬﺖدرﯾﺎﻓﺖاﻃﻼﻋﺎتﺑﯿﺸﺘﺮدرﺧﺼﻮصاﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪواراﺋﻪﭘﺎﮐﺎت:آدرس:ﺗﻬﺮان،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ،22ﺟﺎدهﺳﺎوه،ﺷﻬﺮكواوان،ﺑﻠﻮاراﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﻰ)ره(،روﺑﺮوى
ﻧﯿﺮوىاﻧﺘﻈﺎﻣﻰﺣﻮزهﺳﺘﺎدىآﺑﻔﺎىﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻰاﺳﺘﺎنﺗﻬﺮان،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﺑﻪﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 3317869371:ﺗﻠﻔﻦ 02156172595:داﺧﻠﻰ136
دﻓﺘﺮﺛﺒﺖﻧﺎم88969737:
اﻃﻼﻋﺎتﺗﻤﺎسﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺳﺘﺎدﺟﻬﺖاﻧﺠﺎمﻣﺮاﺣﻞﻋﻀﻮﯾﺖدرﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:ﻣﺮﮐﺰﺗﻤﺎس02141934
اراﺋﻪﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﺻﻼﺣﯿﺖاﯾﻤﻨﻰﺻﺎدرهازوزارتﮐﺎرورﻓﺎهاﺟﺘﻤﺎﻋﻰﺑﺮاىﮐﻠﯿﻪﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎناﻟﺰاﻣﻰﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﯾﺖﻣﻬﻨﺪﺳﻰﮐﺸﻮرwww.nww.ir:
ﺳﺎﯾﺖآﺑﻔﺎىﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻰاﺳﺘﺎنﺗﻬﺮانswest.tpww.ir:
ﺳﺎﯾﺖﻣﻠﻰﻣﻨﺎﻗﺼﺎتhttp://iets.mporg.ir:
ﻋﻠﻰرداﺋﻰ-ﺳﺮﭘﺮﺳﺖاﻣﻮرﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰوﻗﺮاردادﻫﺎ

ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺘﻮﻧﻰ ﮐﺎوﯾﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  8490و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260295826

در اﺟﺮاى ﻣﺎده  225ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺘﻮﻧﻰ ﮐﺎوﯾﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  8490و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ) 10260295826ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى اﺻﻔﻬﺎن( ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ
ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ) 6ﻣﺎه( از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ادﻋﺎى ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ آﻗﺎى اﺻﻐﺮ
ﻧﺠﻔﻰ ﻗﺪﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه  09131184567و ﺑﻪ آدرس ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻮﺣﺪﯾﺎن،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ ،ﭘﻼك  ، 363ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺠﺎرى ﻧﯿﮑﺎن ،واﺣﺪ  ،14ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ  8143995537ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
* ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدد،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺪﯾـﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ  -اﺻﻐﺮ ﻧﺠﻔﻰ ﻗﺪﺳﻰ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1399/11/01 :

ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﺻﻮرتﻓﻮقاﻟﻌﺎده)ﻧﻮﺑﺖاول(ﺷﺮﮐﺖﺗﻌﺎوﻧﻰﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎوﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﻰﻫﺎىاﺳﺘﺎناﺻﻔﻬﺎنﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ
 2606و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260224857راس ﺳﺎﻋﺖ 10/5ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/11/16در ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻻر ﺳﻨﺒﻠﻪ واﻗﻊ در
اﺑﺘﺪاىﺧﯿﺎﺑﺎنﺷﯿﺦﺻﺪوقﺟﻨﻮﺑﻰﺑﺮﮔﺰارﻣﻰﮔﺮدد.ﻟﺬاازﮐﻠﯿﻪاﻋﻀﺎىﻣﺤﺘﺮمدﻋﻮتﻣﻰﮔﺮددﺷﺨﺼﺎﯾﺎوﮐﺎﻟﺘﺎﺟﻬﺖاﺗﺨﺎذﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻣﻮﺿﻮﻋﺎتدﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﺣﻀﻮرﺑﻪﻫﻢرﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -1ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -2ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺰاﯾﺪه ﺣﻀﻮرى ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش
 -3ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻧﺸﺪه
 -4اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

شرکت تقاضا می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت  60روز با مراجعه به شرکت و دریافت برگه حق تقدم نسبت به استفاده
0109733647001
حساب
سهامورا به
ﻋﺎدىرسمی
نمایند و مبلغ
ﻣﺠﻤﻊاستفاده
دﻋﻮت 19سهم
ازاء هر سهم
از حق تقدم متعلقه به
شمارهﻓﺮﻣﺎن
ﮐﺎﻻى
ﻧﻘﻞ
خریدﺣﻤﻞ
ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
آﮔﻬﻰ
نزد بانک ملی شعبه استانداری اصفهان واریز و فیش آن را تحویل شرکت نموده و رسید دریافت نمایند.
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
اﺻﻔﻬﺎن و
8704
ﺷﻤﺎره
ﺧﺎص( ﺑﻪ
)ﺳﻬﺎﻣﻰ
10260297959خویش
موافقت و استفاده از حق تقدم
نسبت به اعالم
سهامداران
ﺛﺒﺖیک از
مقرر هر
پایان مهلت
چنانچه در
الزم به ذکر است
یک از
هر
به
را
سرمایه
افزایش
بابت
نشده
استفاده
های
تقدم
حق
لزوم
صورت
در
بود
خواهد
مجاز
مدیره
هیئت
اقدام ننماید
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ازﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﮐﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
خویش در
تقدم
حق
سلب
منزله
به
انصراف
این
و
نمایند
واگذار
دارند
سهام
خرید
به
تمایل
که
سهامداران
غیر
یا
سهامداران
 99/11/19درﻣﺤﻞﺷﺮﮐﺖواﻗﻊدرﺳﻪراﻫﻰﻓﺮودﮔﺎه،ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﺷﺮق،ﻏﺮﻓﻪ 14ﺗﺸﮑﯿﻞﻣﻰﺷﻮد ﺣﻀﻮرﺑﻪﻫﻢرﺳﺎﻧﻨﺪ.
افزایش سرمایه می باشد.
از
ناشی
سهام
خرید دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:

– اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه،ﺑﺎزرﺳﺎنوروزﻧﺎﻣﻪﺟﻬﺖدرجﻫﺮﮔﻮﻧﻪآﮔﻬﻰﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

آگهی مزایده

هیئتمدیرهشرکت

ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖ

ﻧﻮﺑﺖ دوم

نوبت اول

شرکتکشت و دامقیام اصفهان در نظر دارد کود دامی و تعدادی از دام های خود را (به شرح ذیل) از طریق برگزاری مزایده در روز
چهار شنبه مورخ  1399/11/08بفروش برساند ،لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت شرکت در جلسه مذکور به آدرس دفتر
ً
ضمنا ساعت 11صبح
مرکزی شرکت ،پلیس راه اصفهان  -تهران ،کیلومتر 9جاده علویجه راس ساعت 9صبح مراجعه نمایند.
همانروزپسازجمعآوریپاکتهایپیشنهادی،کمیسیوناقدامبهبازگشاییپاکتهانمودهوبرندهمزایدهاعالمخواهدشد.
تلفنتماس031-33804334:
-6گوساله نر شیرخوار (واحد قیام اصفهان و واحد ایوان استان
مزایده دام :
-1گاوغیرآبستنکشتارگاهی (واحد قیاماصفهانوواحدایوان ایالم)
-7گوساله نر قطع شیر(واحد قیام اصفهان و واحد ایوان استان
استانایالم)
ایالم)
-2گاو آبستنداشتی(واحد قیاماصفهان)
-3تلیسهباردار(واحد قیاماصفهانوواحدایواناستانایالم) -8گوسالهماده3تا 9ماهه(واحد قیاماصفهان)
مزایدهکود:
-4تلیسهغیرباردارکشتارگاهی(واحدقیاماصفهان)
 -9فروش کود دامی
-5تلیسهفریمارتین(واحد قیاماصفهان)

آﮔﻬﻰ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﺎن ذوب ﭘﺎرﺳﯿﺎن
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳــﻬﺎم ﻣﻮرخ  1399/10/15ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﺎن ذوب ﭘﺎرﺳﯿﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  2294و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14008116514ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ  :اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻓﻼورﺟﺎن،ﺑﺨﺶﻣﺮﮐﺰي،ﺷﻬﺮﻓﻼورﺟﺎن،ﻣﺤﻠﻪﺷﺮﯾﻌﺘﯽ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ،ﺧﯿﺎﺑﺎندﮐﺘﺮﻋﻠﯽﺷﺮﯾﻌﺘﯽ،ﭘﻼك7
،ﻃﺒﻘﻪﻣﻨﻔﯽ 1ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8451658131:اﺧﺘﯿﺎرﮐﺎﻫﺶﺳﺮﻣﺎﯾﻪازﻣﺒﻠﻎ 5/000/000/000رﯾﺎلﺑﻪﻣﺒﻠﻎ100/000/000
رﯾﺎل ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ 5/000ﺳﻬﻢ 20/000رﯾﺎﻟﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻰ ﺳﻬﺎم را ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻔﻮﯾﺾ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻟﺬا در اﺟﺮاى ﻣﺎده  192اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و
ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎرانﺷﺮﮐﺖرﺳﺎﻧﺪهﺗﺎﭼﻨﺎﻧﭽﻪﮐﺴﻰﻧﺴﺒﺖﺑﻪﮐﺎﻫﺶﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻣﻌﺘﺮضﻣﻰﺑﺎﺷﺪوﻓﻖﻣﺎده 193اﺻﻼﺣﯿﻪ
ﻗﺎﻧﻮنﻣﺬﮐﻮرﻇﺮفﻣﺪتدوﻣﺎهازﺗﺎرﯾﺦﻧﺸﺮآﮔﻬﻰاﻋﺘﺮاضﺧﻮدراﺑﻪدادﮔﺎهﺗﻘﺪﯾﻢﻧﻤﺎﯾﻨﺪورﺳﯿﺪاﻋﺘﺮاضﺧﻮد
راﺑﻪﺷﺮﮐﺖﺟﻬﺖﺑﺮرﺳﻰاراﺋﻪﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﺎن ذوب ﭘﺎرﺳﯿﺎن

