یادداشت

کرونا همچنان بدون واکسن و درمان

نحوه ارائه درخواست تکمیل سوابق بیمه اعالم شد

کمک اتحادیه اروپا به احیای تاالب هامون

ایسنا :معاون بهداشت وزارت بهداشت به مسئولیت سنگین حوزه بهداشت و سطح اول
ارایه خدمات در دوران کرونا اشاره کرد و گفت :بیماری کووید  ۱۹درمان خاصی ندارد و
در حال حاضر واکسنی در دسترس نیست و بهترین کار پیشگیری است که با استفاده از
ماسک ،فاصلهگذاری اجتماعی ،شستن دستها و پرهیز از حضور در اجتماع میتوانیم انجام
دهیم .علیرضا رئیسی در ادامه افزود :درصورتیکه افراد در مراحل ابتدایی ابتال شناسایی و
مراقبت شوند ،بار بیمارستانها بسیار کاهش مییابد .به همین دلیل مأموریت اصلی که بر
عهده حوزه بهداشت قرار دارد این است که افراد را در سطح یک شناسایی و درمان کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان :معاون مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
درباره جزئیات درخواست تکمیل سوابق بیمهای ،توضیحاتی داد.حسنزاده اظهار کرد:
ماده یک قانون سازمان تامین اجتماعی بر پوشــش بیمه کامل تاکید دارد و هدف از این
قانون تامین و توسعه بیمه افراد اســت .معاون مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین
اجتماعی ادامه داد :بیمه شــدگانی که کارکرد کامل ندارند و به صورت پارهوقت هستند
مانند؛ خبرنگاران ،اساتید دانشگاه و ...میتوانند سوابق بیمه خود را تکمیل کنند و روزهایی
که بیمه برای آنها رد نشده را پرداخت کنند تا خأل سوابقشان تکمیل شود.

تسنیم  :مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالبهای سازمان حفاظت محیط زیست گفت:
اتحادیه اروپا  ۱۰میلیون یورو برای احیای تاالب هامون به ایران کمک میکند.مســعود
باقرزاده کریمی افزود :سالها پیش با کشور افغانستان توافق شده است که در شرایط نرمال
ســاالنه  820میلیون متر مکعب حقآبه هامون در ایران را پرداخت کند اما حقآبه فقط
برای آب شُ رب و کشاورزی تخصیص یافته است .مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالبها
تصریح کرد :احیای تاالب هامون طرحی بینالمللی است که ما توانستهایم مشارکت جوامع
بینالمللی از جمله اتحادیه اروپا را نیز جلب کنیم.

کوتاه از جامعه
 تمدید زمان ثبتنام آزمون
استخدامی وزارت کشور

پارسیک :مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت
کشــور در رابطه با هشــتمین آزمون مشترک
فراگیر دستگاههای اجرایی کشور که از طریق
سایت سازمان سنجش انتشار یافت ،اعالم کرد:
برای پاســخ به عالقهمندی جوانــان توانمند و
عالقهمند به اشتغال در مجموعه وزارت کشور
برای مقاطع کارشناســی ،کارشناسی ارشد و
دکتری نسبت به اســتخدام  ۱۵۰۰نفر در ۱۷
شــغل عمومی و اختصاصی اقدام شــده است.
روشنضمیر با یادآوری اینکه تاریخ شروع ثبت
نام از  ۲۰شهریورماه شروع شده و در روز شنبه
 ۲۹شهریورماه به پایان رســیده بود ،افزود :اما
مجددا ًمهلت ثبتنام تا چهارم مهرماه تمدید شد.

داوطلبانی که سهمیه آنها
اعمال نشده ،چه کنند

Society

چندی پیــش بود که معصومــه ابتکار
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور،
با انتشار پســتی در توئیتر از پیشنهاد
جدید خود مبنی بر درخواســت از وزیر
کشور برای درج نام «مادر» در کارتهای
ملی خبر داد .به گزارش مهر،پیشنهادی
که در سال پایانی فعالیت وی در جایگاه
معاونــت زنــان رئیسجمهــور مطرح
شد؛ حاشــیههای فراوانی را به ویژه در
فضای مجازی به دنبال داشت.پیشنهاد
دیرهنگام ابتــکار برای ایــن اقدام در
حالی مطرح شــده که شــمار زیادی از
شــهروندان بیش از دو ســال است که
منتظــر دریافت کارتملی هوشــمند
خود هستند با این حال معاونت زنان در
کمتر از  ۹ماه مانده به پایان حضور خود
در ســاختمان این معاونت به یاد ایجاد
تغییر و تحول در کارتهای ملی افتاده
اســت .اگر از جنبه تبلیغاتی بودن اقدام
و پیشنهاد ابتکار عبور کنیم ،بیخبری
یا بیتوجهی معاونت زنان به شرایط روز
کشــور جنبه دیگر این تصمیم را نشان
میدهد.چراکه در حــال حاضر حدود
 ۱۰میلیون از شهروندان در صف انتظار
دریافت کارتملی هوشمند هستند ،اما
ضعف در تأمین کارتهای خام هوشمند
منجر به عدم صدور کارتها شده است.
به طوری که از پاییز سال گذشته تا کنون،
به دلیل وجود تحریمها و نبود کارتهای
خام ،توزیع کارتهای ملی با مشــکل
مواجه شده و متقاضیان همچنان در صف
دریافت آن هستند.حال در شرایطی که
دولت توانایی مالی برای تأمین کارتهای
خام و صدور کارتهای ملی شهروندان
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وقتی «درج نام مادر در کارتهای ملی» خبرساز میشود

برنامههای نمایشی با نام مادر

را ندارد ،یــک مقام کشــوری اقدام به
ارائه چنین پیشنهادی به وزارت کشور
میکند .پیشــنهادی که مستلزم تغییر
دوباره تمام کارتهای ملی و صدور دوباره
آنها میشود .به عالوه ابتکار در گفتوگو
با برنامه رادیویی ،از موافقت وزیر کشور با
این پیشنهاد خبر داد و گفت :نظر وزیر
کشور نیز با این پیشــنهاد موافق است
و ایشــان نســبت به درج نام مادران در
کارتهای ملی دستور دادهاند.ابوترابی
سخنگوی ســازمان ثبت احوال نیز در
واکنش به این خبر گفته اســت :اعالم
فراخوان برای صــدور دوباره کارتملی

برای  ۴۶میلیون نفر که همین کارتها
را نیز با دشواری دریافت کردهاند ،ممکن
نیست.حال ســوال اینجاســت که آیا
معاونت زنان در پی این پیشــنهاد خود،
برنامهای هم برای تأمیــن بودجه الزم
برای صدور دوبــاره کارتهای ملی اعم
از کارتهای صادر شده و کارتهای در
صف صدور دارد یا خیر .از ســوی دیگر
موافقت وزیر کشور با این پیشنهاد نیز امر
عجیب دیگری است و باید از وزیر کشور
پرســید که چگونه علیرغــم تأکیدات
مکرر مسئوالن مختلف دولتی حتی خود
شــخص رئیسجمهور مبنی بر کمبود

بودجه و منابع مالی در کشور ،با پیشنهاد
صدور دوباره کارتهای ملی موافقت شده
و اعتبارات الزم برای این امر قرار است از
کجا تأمین شود.اگر طی روزهای آینده
شاهد انتشــار برنامه معاونت زنان برای
تأمین اعتبار مالی الزم برای صدور قریب
به  ۶۰میلیون کارت ملی و حل مشکل
دولت در زمینه تأمیــن کارتهای خام
هوشمند باشیم ،میتوان این پیشنهاد را
امری غیر تبلیغاتی دانست اما اگر ابتکار
برنامــهای در این زمینه نــدارد و صرفاً
به ارائه پیشــنهادی بدون برنامهریزی
به وزارت کشــور اقدام کرده است ،تنها

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  22660و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260434816
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺷﻨﺎﺳﻪ990728 :

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﮑﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﮔﺴﺘﺮ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت
ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 1399/07/14ﺳﺎﻋﺖ  13:00در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﭼﻬﺎرراه ﭘﻠﯿﺲ ،روﺑﺮوى
ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ ،ﭘﻼك  83ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ:
»اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻣﺎﻟﻰ ،اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر«
ﻫﯿﺌـﺖﻣﺪﯾـﺮهﺷﺮﮐـﺖ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﺷﺎ ﻣﺪرن ﺳﭙﻨﺘﺎ ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  3170و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14004116527

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﺷﺎ ﻣﺪرن ﺳﭙﻨﺘﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( در ﺗﺎرﯾﺦ
 1399/06/29ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد
ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/07/19در ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﮔﺰارىﺟﻠﺴﺎتﺷﺮﮐﺖﺑﻪﻧﺸﺎﻧﻰ:اﺻﻔﻬﺎن،ﻧﺠﻒآﺑﺎد،ﺷﻬﺮكﺻﻨﻌﺘﻰﻧﺠﻒآﺑﺎد،2ﺑﻠﻮاراﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﺷﻬﺮﯾﺎرﺟﻨﻮﺑﻰ،ﻓﺮﻋﻰ
، 21ﭘﻼك 21ﺑﻪ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ 66713-85851ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
(1ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 29اﺳﻔﻨﺪ.1398
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
(2اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان.
(3اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﯿﻦ.
(4ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.
(5اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮاى درج آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ.
(6ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﺷﺎ ﻣﺪرن ﺳﭙﻨﺘﺎ

میتوان بیاطالعی معاون رئیسجمهور
از کمبودهــای دولــت و وضعیت فعلی
کشور را از این پیشنهاد استنباط کرد.
شروع برنامههای نمایشی در
سال آخر دولت
از ســوی دیگر اگر ابتکار به طور جدی
تصمیم به درج نام مادران در کارتهای
ملی داشت ،میتوانســت این پیشنهاد
را ســال  ۹۷و در زمان اقدام دولت برای
تعویض کارتهــای ملی ،ارائــه دهد.
بهتر اســت معاونت زنان به جای وقت
گذاشتن برای این طرحهای نمایشی و
تبلیغاتی ،به انجام طرحهای روی زمین
مانده این معاونت و مســائلی که گرهای
از مشــکالت زنان باز میکند آن هم در
روزهای باقی مانده از عمر خود در دولت
دوازدهم ،بپردازد .به عالوه تالش برای
ســند زدن اقدامی به نام خود در حوزه
زنان آن هــم با عنــوان «احقاق حقوق
بانوان» و در ماههای پایانی عمر دولت،
به شیوهای منســوخ برای مردم تبدیل
شده و انتظار میرود تا مسئوالن به جای
بازیهای رســانهای وقت خود را صرف
اقدامات اجرایی و مؤثر کنند.چرا که در
حال حاضر با مطرح بودن مشــکالتی
همچون بیمه زنان سرپرســت خانوار،
عدم اجرای کامل قانون  ۹ماه مرخصی
زایمان مادران شــاغل ،نهایی نشــدن
سرنوشــت الیحه صیانت از بانوان ،زنان
معتاد و بیخانمان ،رسیدگی به وضعیت
دختران بازمانده از تحصیل و ...دغدغهها
و مشکالت بزرگتری از درج نام مادران
در کارتهای ملی ،برای زنان در کشور
وجود دارد.

ﺷﻬﺮدارى ﻧﺼﺮآﺑﺎد در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اول ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  99/06/06و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪ اول
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  98/02/26ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻓﺮوش  15ﭘﻼك ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮى
ﻣﺴﮑﻮﻧﻰاﻗﺪامﻧﻤﺎﯾﺪﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎنﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪﺗﺎﺗﺎرﯾﺦ 99/07/15ﺟﻬﺖدرﯾﺎﻓﺖاﺳﻨﺎدﻣﺰاﯾﺪهﺑﻪﺷﻬﺮدارىﻣﺮاﺟﻌﻪﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه :ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/07/16ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ 1399/07/20:ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻬﺮدارى در رد و ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ درج آﮔﻬﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺪ.
ﺷﻬـﺮدارىﻧﺼـﺮآﺑـﺎد

آﮔﻬﻰ ﺷﻤﺎره  2ﻣﺪﯾﺮان ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎى دﯾﺮﮔﺪاز ﺳﺮوش
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  1869و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260202229

ﻫﯿﺌـﺖﻣﺪﯾـﺮهﺷﺮﮐـﺖ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﮑﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﮔﺴﺘﺮ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  44633و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260625473
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

محمد توکلی /گروه استانها :رئیس اداره
توسعه مهندســی و نظارت بر مقررات ملی و
کیفیت ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی
استان قم گفت :آزمون ورود به حرفه مهندسان
و کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صالحیت
معماران تجربی در رشتههای عمران ،معماری،
تاسیســات برقی و مکانیکی ،شهرســازی،
نقشهبرداری و ترافیک در روزهای پنجشنبه
و جمعه به تاریخ سوم و چهارم مهرما ه با رعایت
پروتکلهای بهداشــتی ،در دو نوبت صبح و
عصر و با حضور حــدود  3800نفر داوطلب،
همزمان با سراسر کشور در محل دانشگاه قم
واقع در بلوار غدیر در استان قم برگزار میشود.
به گفته اسماعیل اســدی مهندسانی که سه
ســال از اخذ مدرک تحصیلی آنان گذشــته
باشد شــرایط حضور در آزمون ورود به حرفه
مهندسی را دارند.
وی تاکید کرد :با توجه به شیوع بیماری کرونا
در سراسر کشــور و لزوم رعایت پروتکلهای
بهداشــتی از ســوی داوطلبان و کلیه افراد
مرتبط ،ضروری است کلیه متقاضیان نسبت
به مطالعه دقیق دستورالعمل اجرایی آزمون و
رهنمودهای اعالمی از سوی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی اقدام کنند .اسدی
تصریح کرد :برای قبول شدگان در این آزمون
پس از تکمیل مدارک مورد نیاز ،پروانه اشتغال
به کار صادر میشــود و این افــراد میتوانند
فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.
وی یادآور شد :آزمون ورود به حرفه مهندسان
ســاختمان ،کاردانی و معماران تجربی همه
ســاله و در دو نوبت برگزار میشود که آزمون
اسفندماه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس
کرونا انجام نشد و به شهریور و مهرماه امسال
موکول شد .گفتنی است؛ پیش از این ،آزمون
ورود به حرفه مهندســان ساختمان در رشته
معماری (طراحی) ششم شــهریورماه برگزار
شده بود.

آﮔﻬـﻰ ﻣﺰاﯾـﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮدﯾﺲ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﭙﺎداﻧﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮدﯾﺲ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﭙﺎداﻧﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد
ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/07/14ﺳﺎﻋﺖ
 12:00در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﭼﻬﺎرراه ﭘﻠﯿﺲ ،روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ ،ﭘﻼك 83
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ:
»اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻣﺎﻟﻰ ،اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر«

برگزاری آزمون ورود به حرفه
مهندسان در استان قم

7

عکس  :ایرنا

فارس :فاطمه زرینآمیزی ،سخنگوی سازمان
سنجش آموزش کشــور درباره داوطلبانی که
سهمیه آنها در کنکور اعمال نشده است ،گفت:
داوطلبانی که سهمیههایشــان اعمال نشده ،از
ابتدا در ثبتنام اولیه کنکور این سهمیه را اعالم
نکردهاند یا سهمیه آنها توسط ارگان مربوطه
تأیید نشده است و باید به ارگان مربوطه جهت
پیگیری مراجعه کنند .وی درباره داوطلبانی که
ســهمیه خود را ثبت کردهاند ،اما سهمیه آنها
در استعالم سازمان ســنجش از ارگان مربوطه
تائیدیه نگرفته است ،گفت :عدهای از داوطلبان
هستند که در مرحله اول تائیدیه نگرفتهاند اما
بعد از اعالم سازمان سنجش به ارگان مراجعه،
ســهمیه آنها تائید شده اســت و تائیدیه را به
سازمان سنجش ارسال کردهاند ،برای این عده
سهمیه در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.

جـامـعـه

پنجشنبه  3مهر 1399
سال سیام | شمـاره 6342
 24سپتامبر  6 | 2020صفر 1442

همزمان با سراسر کشور؛

ﭘﯿﺮو آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و
ﺳﻬﺎﻣﺪاران و اﺷﺨﺎص ذﯾﻨﻔﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎى دﯾﺮﮔﺪاز ﺳﺮوش ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  1869و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10260202229ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺑﺠﺎى ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ در آﮔﻬﻰ ﻗﺒﻠﻰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺑﻪ ا ﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪى ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﺳﺮاﻓﯿﻠﯿﺎن ،ﭘﻼك3606
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻗﺪام ﻓﻮق ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ از دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر و دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺎرى اﻋﻼم و در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ و روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻫﯿﺌـﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎى دﯾﺮﮔﺪاز ﺳﺮوش

آﮔﻬﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﻤﻞ

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮوﮐﻠﺮ در ﻧﻈﺮ دارد

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (1
ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ

ﻣﺒﺪا ﺑﺎرﮔﯿﺮى

ﻣﻘﺼﺪﺗﺨﻠﯿﻪ

وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻨﺎژ ﺣﻤﻞ
در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
در ﻃﻮل ﻗﺮارداد )ﺗﻦ(

1

ﺳﻮد ﻣﺎﯾﻊ )ﮐﺎﺳﺘﯿﮏ(

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ اروﻧﺪ

اﺻﻔﻬﺎن وﯾﺰد

6000

150

2

اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ

ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﻰ ﻓﻦ
آوران

ﯾﺰد

3000

65

3

آﻫﮏ ﻫﯿﺪراﺗﻪ

آذر ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﺻﻔﻬﺎن

2400

45

ﻟﺬا از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد از ﺗﺎرﯾﺦ  99/07/03ﻟﻐﺎﯾﺖ  99/07/13در اوﻗﺎت ادارى ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ اﺻﻔﻬﺎن -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  25اﺗﻮﺑﺎن ذوب آﻫﻦ ،ﺟﺎده ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  5/5ﺟﻮار ﺷﻬﺮك
ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺷﺘﺮﺟﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮو ﮐﻠﺮ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس  www.nirouchlor.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ادارى  99/07/13ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

