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ﻓﺮﯾﺐ دﻧﯿﺎ ﺧﻮردهاى ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ِ
ﮐﺴﻰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آﺧﺮت ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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وﻗﺘﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﺰار
دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﺧﻨﺪﯾﺪن ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه
ﻣﻌﺎون ورزﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ورزﺷﻰ
ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن ﺧﺒﺮ داد:

اراﺋﻪ ﺑﯿﺶ از 400ﺑﺎزى وﯾﮋه ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ
در ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶﺟﻬﺎن

ﻣﻌﺎون ورزﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ،
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ورزﺷﻰ ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺎ
news@ naslefarda.net
ﺑﯿــﺎن اﯾﻦﮐــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺗﺎبﺳــﺘﺎﻧﻪ« در
راﺳﺘﺎى ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎل و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺷــﺎد و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﻨﻰﺳــﺎزى اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺣﺎل
ﺑﺮﮔﺰارى اﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :در روز ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﯿﺶ از 450ﻧﻮع ﺑﺎزى ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 600ﻧﻔﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﻰ در ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷــﻮد .ﺣﺒﯿﺐاﻟﻪ ﻧﺎﻇﺮﯾﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ از ﺳﻮى ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ورزﺷﻰ
ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ورزﺷﻰ و ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻮل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاى
ﺑﺎزىﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﯿﺪاﻧﻰ و ﺑﺮﮔﺰارى روﯾﺪادﻫﺎى ﺧﺎص ﺑﺮاى ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪوﯾﮋه
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻏﻨﻰﺳﺎزى اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن درﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰارى اﺳﺖ .وى ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ در ﭘﺎركﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻧﺰدهﮔﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ،اﻓﺰود :وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺗﺎبﺳﺘﺎﻧﻪ« ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى
ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎى زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ورزﺷﻰ ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن
ﻃﺮﺣﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﻮدك و ﻧﻮﻧﻬﺎل ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻬﯿﻪ ﺷــﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى
ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻧﺰدهﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ در ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن 9ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﻧﺎﻇﺮﯾﺎن ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در
راﺳﺘﺎى ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎل و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺷﺎد درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺣﺪود 300ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷــﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺶ از
150ﺑﺎزى ﺑﻮﻣﻰ ،ﻣﺤﻠﻰ و اﺑﺪاﻋﻰ و ﻫﺮ ﺑﺎزى ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻰ اﺟﺮا ﻣﻰﺷﻮد .وى
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋهاى ﺑﺮاى ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﺷﺪه ﮐﻪ
29ﻣﺮدادﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮدارى ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 450ﻧﻮع ﺑﺎزى و
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 600ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وى اﻓﺰود :ﺑﺎزىﻫﺎى
ﻣﺤﻠﻰ ،ﻃﻨﺎبﮐﺸﻰ ،اﺑﺮﺑﺎزىﻫﺎى ﭼﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺎزىﻫﺎى ﻓﮑﺮى و ﺣﺮﮐﺘﻰ،
ﭘﯿﻨﮓﭘﻨﮓ ،ﻓﻮﺗﺒﺎلدﺳﺘﻰ ،اﺑﺮواﻟﯿﺒﺎل ،اﻧﻮاع ﺑﺎزىﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ ،ﺑﺎزى ﻋﺮوﺳﮑﻰ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻢ ﺷﻬﺪاى ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﻰ و  ...از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزىﻫﺎى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وى اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى »ﺗﺎبﺳﺘﺎﻧﻪ« ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻮه از ﺳﻮى اداره ﺗﻔﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻧﺰدهﮔﺎﻧﻪ وﯾﮋه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺳﺖ و اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﺤﻠﻰ در ﭘﺎركﻫﺎ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎرى روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻤﯿﺮى ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ

داﻧﺶ

ﻣﻨﺒﻊ :ﻫﻨﺪ /روﯾﺘﺮز

»ﭘﭗ ﮔﻮاردﯾﻮﻻ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﯿﺘﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎمﻫﺎى اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﺒﺮد،
از ﻣﻨﺰل و از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪار ﺳــﻮﭘﺮﺟﺎم ﺑﯿﻦ ﻟﯿﻮرﭘﻮل و ﭼﻠﺴﻰ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
»ﻋﻤﺮﻣﻮﻣﻨﻰ« ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى

آواﺗﺎرﻫﺎى ﭼﯿﻨﻰ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ

ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﻰ »اﺳﻨﭗ« ﺑﺎ  2دورﺑﯿﻦ و واﻗﻌﯿﺖاﻓﺰوده

ﺷﺮﮐﺖ »ﺳﻮﮔﻮ« از ﺳﺎﺧﺖ آواﺗﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﻰ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﭼﻨﺪى ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮﮔﺰارى »ﺷﯿﻨﻬﻮا« ﭼﯿﻦ اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ زﻧﺎﻧﻪ را از ﻣﺎه ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪه
ﺧﺒﺮ ﮐﻪ »ﺷﯿﻦ ﺷﯿﺎﺋﻮﻧﮓ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮى ﭼﯿﻨﻰ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺳﻮﮔﻮ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺖوﺟﻮ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﭼﯿﻨﻰ ،آواﺗﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮى واﻗﻌﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﺻﻮﺗﻰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﮔﻮ از »ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ« ،ﻓﻨﺎورى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﻠﯿﭗﻫﺎى وﯾﺪﺋﻮﯾﻰ از ادﺑﯿﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﭼﯿﻨﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﻰﮐﻪ ﻓﻨﺎورى
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﺻﻮﺗﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺎزد ،وﻟﻰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﻰ
آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ »ﺳﻮﮔﻮ« ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آواﺗﺎرﻫﺎى ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ،ﻓﻨﺎورى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر را ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮى اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل را در ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﺻﻮﺗﻰ آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺮاد واﻗﻌﻰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ »اﺳﻨﭗ« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازﻣﻰ ﭼﻮن ﻋﯿﻨﮏ را ﺑﺎ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ادﻏﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻋﯿﻨﮏﻫﺎى آﻓﺘﺎﺑﻰ ﺧﻮد
را روﻧﻤﺎﯾﻰ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ »اچدى«) (HDدارد ﮐﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻢ وﯾﺪﺋﻮ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ " "Spectaclesﻧﺎم دارد و ﻓﻨﺎورى واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده را
در ﻫﻢ در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل از ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  380دﻻر آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﯿﻨﮏ " "Spectaclesدوﯾﺴﺖ دﻻر ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ .دو دورﺑﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﺿﺪآب ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ
و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ اﺳﻨﭗﭼﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
زﯾﺎدى ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎﯾﻰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺰاﯾﻰ ﭼﻮن ﮔﻮش ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻰ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ »اﺳﻨﭗ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 13ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

آگهـی مزایـده

شرکت تامکو در نظر دارد خودروهای سواری زیر را از طریق مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز به
فروش برساند .متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات با شماره تماس 09134108316آقای اسکندری
و یا  031-52462751-3واحد بازرگانی و یا آدرس شرکت مبارکه ،بلوار خیام ،باالتر از کشتارگاه صنعتی
مراجعهنمایند.
 -1وانت مزدا دو کابین آبی رنگ مدل1392
 -2وانت مزدا دو کابین سفید رنگ مدل1391
 -3وانت مزدا دو کابین نقره ای رنگ مدل 1390
 -4وانت مزدا دو کابین نقره ای رنگ مدل 1386
 -5بنز ون سفید رنگ مدل1380
 -6پژو سواری  405نقره ای رنگ مدل 1391
واحد بازرگانی شرکت تامکو

آگهـیدعوت

از کلیه صاحبان سهام شرکت صنایع نساجی هدف اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت 648
دعوتمیشوددرجلسهمجمععمومیعادیساالنهشرکتکهدرروزپنجشنبهمورخ1398/06/14
در محل شرکت راس ساعت 16تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی -1 :استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
 -2تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی1397
 -3انتخاب بازرس
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.
هیئت مدیره شرکت صنایع نساجی هدف اصفهان

آگهـی دعوت مجمـع عمومـی فوق العاده نوبت سوم

تاریخ انتشار98/05/26 :

نظر به اینکه تعداد شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم به حد مجاز قانونی نرسیده است  .مجمع عمومی
فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن (چند منظوره) کارکنان دادگستری اصفهان در ساعت  11روز چهارشنبه مورخ
 1398/06/06در محل سالن اجتماعات شهید بهشتی به آدرس :خیابان نیکبخت غربی ،دادگستری کل استان اصفهان ،طبقه
چهارم،سالناجتماعاتشهیدبهشتیبرگزارمیشود .ازکلیهاعضادعوتمیشودشخص ًایاوکالت ًاجهتاتخاذتصمیمنسبت
به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
*ضمن ًابهاطالعمیرساندکهبهموجبماده 19آییننامهنحوهتشکیلمجامععمومیتعدادآرایوکالتیهرعضوحداکثر 3رای
و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا
سه روز قبل از مجمع در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه - :طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون
 -تغییر نشانی دفتر مرکزی شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن (چند منظوره) کارکنان دادگستری اصفهان

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺧ ﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ:

nbe24. ir

