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امام حسن(ع)
اگر مردم سخن خدا و رســولش را به گوش مىگرفتند ،آسمان باران
خويش را به آنان مىبخشيد و زمين بركتش را به ايشان عطا مىكرد
و هيچ دو شمشــيرى در اين ا ّمت (به نــزاع) ر ّد و بدل نمىشــد و تا
روز رستاخيز ،مردم از سرســبزى و طراوت زمين مىخوردند و بهره
مىبردند.
امامحسین(ع)
...در تفسير آيه «و ا ّما از نعمت پروردگارت سخن بگو»  .فرمود« :فرمان
داده است تا نعمتهايى را كه خدا در امر دينش به او ارزانى داشته است،
باز گويد».
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در نشست هماندیشی شرکتهای فعال اعالم و اطفای حریق استان اصفهان مطرح شد

نسل فردا /گروه ایران
news@ naslefarda.net

نشست هماندیشی شــرکتهای فعال اعالم و اطفای
حریق استان اصفهان با حضور مدیران عامل سازمانهای
آتشنشانی شهرهای استان و مدیران شرکتهای فعال
در این حوزه برگزار شد .به گزارش خبرنگار «نسلفردا»،
در این نشســت مهدی نجاریان ،مدیرعامل شــرکت
انتخاب صنعت ،گفت :این مجموعه از سال  ۹۵بر استفاده
از محصوالت با کیفیت و استاندارد تولید داخل متمرکز
شد تا گامی در جهت توسعه و پیشرفت کشور بر دارد .وی
تاکید کرد :شرکت انتخاب صنعت نیاز به حمایت ندارد و
البته انتظار حمایت هم ندارد و تنها خواسته آن این است
که سنگی در مسیر فعالیت آن انداخته نشود .مدیرعامل
شرکت انتخاب صنعت با اشاره به سدهای آزاردهندهای
که گاهاً بر سر راه فعالیت این شرکت قرار میگیرد ،افزود:
تاکنون مســائل زیادی را مدیریت کردیم ،اما گاهی از
گوشه و کنار سنگاندازیهایی انجام میشود که رنگ و
بوی اقتصادی دارد .وی ادامه داد :بعضاً مشاهده میشود
که حمایت از کاالی ایرانی ،تولید ملی و تاکیدات مقام
معظم رهبری در این باره تنها به صورت شعار ابتدای هر
سال بر روی بنرها نقش میبندد و در عمل هیچ اقدامی
صورت نمیگیرد .نجاریان خاطرنشان کرد :در نشست
هماندیشی شرکتهای فعال اعالم و اطفای حریق استان
نظرات و پیشــنهادات مدیران شرکتهای فعال در این
حوزه مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد .وی در آستانه
فرارسیدن هفتم مهرماه «روز آتشنشان» این روز را به
تمام آتشنشانان شهر و کشورمان تبریک گفت و اظهار
کرد :استان اصفهان در حوزه سیستمهای اطفا و اعالم
حریق حرفهای زیادی برای گفتــن دارد .مدیرعامل
شرکت انتخاب صنعت تاکید کرد :شغل آتشنشان یک
شغل مقدس و بسیار قابل احترام است و امیدوارم بتوانیم
کاری برای این قشــر انجام دهیم و دغدغههای آنها را
کاهش دهیم.
با تولید انبوه و مرغوب «اسپرینکلرها»
واردات این محصول از کشــور چین را به
صفر رساندیم

سدهابرسرراهتولیدوتولیدکنندهاست

در ادامه این نشست رضا تختی ،مدیرعامل شرکت فنی
و مهندسی شــاهان نیز به معرفی فعالیت این شرکت
پرداخت و گفت :شرکت فنی مهندسی شاهان نخستین
تولیدکننده اســپرینکلر حریــق یــا  fire sprinklerیا
آبافشان حریق با هدف ارتقا و تولید تجهیزات اطفای
حریق در ایران از ســال  93پا در عرصــه تولید نهاد و با
جذب نیروهای متخصص و جوان کشور و به کارگیری
تکنولوژیهای روز دنیا موفق به تولید انواع اســپرینکلر
در کشور شد .وی افزود :در این شرکت بر روی مواد اولیه
مرغوب پس از بررســیهای اولیه و آزمایش مقبولیت،
با اســتفاده از بهروزترین ماشــینهای  CNCعملیات
ماشینکاری انجام میشــود .مدیرعامل شرکت فنی و
مهندسی شاهان ادامه داد :با بررسی متخصصان مربوطه،
قطعات ماشینکاری شده برای واحد آبکاری ارسال و
در این واحد قطعات برای دوام بیشتر با الیهای از نیکل و
کروم پوشش داده میشود؛ پس از عملیات آبکاری کلیه
قطعات به قسمت مونتاژ ارسال میشود .وی با بیان اینکه
قطعات مونتاژ شده پس از بررســی نهایی برای کنترل
کیفیت در واحد آزمایشگاه مورد آزمایشهای مربوطه
قرار میگیرد ،خاطرنشان کرد :شرکت شاهان با فراهم
کردن تمام دستگاههای آزمون اسپرینکلر ،در آزمایشگاه
مجموعه موفق به دریافت نشان استاندارد در شرق کشور

شده اســت .تختی گفت :امروزه شرکت فنی مهندسی
شاهان پس از سالها تالش و تجربه در زمینه تولید انواع
اسپرینکلر و تجهیزات سیستم اطفای حریق ،به عنوان
نخستین دارنده نشان اســتاندارد به گسترش بازارهای
بینالمللی خود میاندیشــد .وی ادامه داد :این شرکت
به عنوان نخستین تولیدکننده اســپرینکلر در ایران از
تکنولوژیهای پیشــرفته جهت رقابت بــرای صادرات
استفاده کرده و خوشبختانه امروزه کیفیت محصوالت
این شرکت با محصوالت مشابه خارجی برابری میکند.
مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی شاهان با بیان اینکه
دســتگاه مونتاژ شرکت شــاهان در هر چهار ثانیه یک
اســپرینکلر تولید میکند ،اظهار کرد :تمام تالش این
شرکت تولید قطعات با کیفیت است .وی تاکید کرد :با
افزایش تولید محصوالت باکیفیت اسپرینکلر از سال ۹۵
واردات این محصول از کشور چین به صفر رسیده و البته
قیمت تمام شده محصول را به حدی رساندیم که واردات
این محصول به صرفه نباشد .تختی خاطرنشان کرد :در

حال حاضر شرکت شاهان به طور صددرصد تولیدکننده
اسپرینکلر است و پرسکاری ،مونتاژ و بستهبندی در این
مجموعه انجام میشود؛ بنابراین میتوان گفت که این
شــرکت به هیچ عنوان مونتاژکار نیست و تولیدکننده
صددرصدی این محصول است.
صادرات محصوالت «سنس» به کشورهای
ترکیه و آذربایجان
رضــا خوشــرنگ ،مدیرعامل شــرکت تولیــد کننده
سیســتمهای اطفای حریق با برند «سنس» نیز در این
نشست ،تصریح کرد :این شرکت از سال  ۸۷فعالیت خود
را آغاز کرد و از ابتدا هدف اصلی آن طراحی محصوالت
با کیفیت با قیمت رقابتی بود .وی با بیان اینکه نخستین
محصول شرکت سنس «دتکتور گاز» بوده است ،افزود:
در حال حاضر دو محصول هایتک این شرکت در مرحله
تجاریسازی اســت؛ البته آنچه در مســیر تولید برای
ما حائز اهمیت بوده صرفاً طراحــی و تجهیز با کیفیت
نیست بلکه نهادینه کردن فرهنگ تولید با کیفیت در بین

سایت ثبت آگهی مفقودی :
agahinaslefarda.ir

کارکنان است .مدیرعامل شرکت «سنس» گفت :در این
شرکت موفق شدیم تمام دستاوردها را با دیدگاه کیفیت
مورد بررســی قرار داده و برای محصــوالت خود موفق
به دریافت نشان ایزو شــویم .وی با بیان اینکه دریافت
تأییدیه آتشنشانیهای کشــور یکی از دستاوردهای
شرکت سنس است ،تصریح کرد :این شرکت به عنوان
واحد نمونه برق و الکترونیک در استان آذربایجانشرقی
و کارآفرین برتر تبریز انتخاب شده و صادرات محصول به
کشورهای ترکیه و آذربایجان از دیگر دستاوردهای سنس
به شمار میآید .خوشــرنگ ادامه داد :شرکت سنس با
آزمایشگاههای همکار در ارتباط است که این دستاوردها
نتیجه فعالیت در راســتای کیفیت ،نوآوری و تولید بر
اساس نیاز مردم اســت .وی با بیان اینکه شرکت سنس
سال گذشته به عنوان شرکت دانشبنیان شناخته شد و با
تولید محصوالت آدرسپذیر این جایگاه را به دست آورد،
گفت :محصول جدید این شرکت تشخیص دود و حریق
از طریق دوربینهای نظارتی است.
 ۸۵درصد حوادث به دلیل اعمال ناایمن و
 15درصد بر اثر شرایط ناایمن اتفاق میافتد
علیرضا یاوری ،معاون سابق آموزش و پیشگیری سازمان
آتشنشــانی اصفهان که  ۲۲سال ســابقه کارشناس
رسمی دادگســتری در رشته آتشنشــانی را دارد ،در
این نشســت تاکید کرد :در مباحث پزشــکی همیشه
بر شــعار «پیشــگیری بهتر از درمان» تاکید شده که
این نکتــه در مباحث ایمنی نیز صــدق میکند .وی با
بیان اینکه اگر محیــط کار و زندگی امن باشــد از بروز
بسیاری از حوادث جلوگیری میشود ،گفت :پیشگیری
با رعایت قوانین و مقررات رقم میخورد؛ البته دو پارامتر
اعمال ناایمن و شرایط ناایمن در بروز حوادث تاثیرگذار
است.
معاون سابق آموزش و پیشــگیری سازمان آتشنشانی
اصفهان ادامه داد :آمارها نشــان میدهــد  ۸۵درصد
حوادث به دلیل اعمال ناایمن و  15درصد بر اثر شرایط
ناایمن اتفاق میافتد و اعمال ناایمن شرایط ناایمن را به
وجود میآورد بنابراین باید در شرایطی ایمن از تجهیزات
استاندارد استفاده کنیم و نصب آن را به افراد متخصص
بسپاریم.

قابل توجه شهروندان گرامی آیا می دانید با
مفقود شدن مدارک شناسایی خود ممکن
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

تاریخ انتشار:
1399/7/5

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونی مصرف فرهنگیان ناحیه  2در ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ
 1399/7/16در محل شركت تعاونی به آدرس اصفهان ،خیابان عالمه امینی شرقی ،روبروی درب اصلی باغ غدیر ،جنب
شركتتعاونیمصرففرهنگیانناحیه،2مدرسهشهیدحسناحمدیبرگزارمیشود.ازكلیهاعضاءدعوتمیشودشخصا
یا وكالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنا به اطالع می رساند به موجب ماده 19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر 3رای
وهرشخصغیرعضوتنهایكرایخواهدبودواعضایمتقاضیاعطاینمایندگیمیبایستبههمراهنمایندهخودحداكثر
تا تاریخ 99/7/13در محل شركت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وكالت ،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه:
تغییر ماده  /مواد 6اساسنامه تعاونی (اصالح آدرس تعاونی)

هيئت مدیره شركت تعاونی مصرف فرهنگيان ناحيه 2

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني اعتبار كاركنان
تاریخ انتشار:
گروه توسعه سرمایه گذاري انتخاب
1399/7/5
به شماره ثبت 61541

جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم شركت تعاوني اعتبار كاركنان گروه توسعه سرمایه گذاري انتخاب راس ساعت11
صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/07/16در محل سالن اجتماعات به آدرس شهرک صنعتي مورچه خورت ،خیابان ابوریحان
سوم ،ساختمان انتخاب طبقه سوم تشکیل مي گردد .لذا از كلیه اعضا دعوت مي شود با در دست داشتن كارت شناسایي
راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانید و یا وكیل/نماینده خود را كتبا اعالم نمایید.
ضمنا به اطالع میرساند كه بموجب ماده 18آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومي تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر 3راي
و هر شخص غیر عضو تنها یك راي خواهد بود و اعضا متقاضي اعطاي نمایندگي مي بایست به همراه نماینده خود حداكثر تا
تاریخ 1399/07/12در محل دفتر تعاوني اعتبار حاضر تا پس از احراز هویت وتایید وكالتبرگه ورودبه مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه:
تعاوني
شركت
سرمایه
افزایش
هيئتمدیره

بدین وسیله از كلیه سهامداران شركت افق طرح پاسارگاد به شماره ثبت 41467
سهامی خاص دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت كه راس ساعت  9صبح
روز شنبه مورخ  99/7/19به نشانی خیابان پروین ،خیابان حکیم شفاهی دوم ،كوی ابن یمین،
بن بست ایثار كدپستی  8199853177تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
انحالل شركت
هيئتمدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شركت نيکان سالمت دی اصفهان (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  47429اصفهان شناسه ملی 10260655384
بدین وسیله از كلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق
العاده فوق كه ساعت  9صبح مورخ  1399/7/18در اصفهان میدان برج سالن اجتماعات خانه پزشك تشکیل می گردد
حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 -1انتخاب هیئت مدیره  -2انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  -3انتخاب روزنامه  -4سایر مواردی كه درصالحیت مجمع
باشد.
هيئتمدیرهشركتسالمتدیاصفهان

آگهی دعوت

از سهامداران شركت ریسندگی و بافندگی سوف و ساتين به شماره ثبت  3401و شناسه ملی  10260240643در اجرای مقررات
اساسنامه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شركت درساعت  5بعد از ظهر مورخه  1399/7/22در محل شركت واقع
در جاده اصفهان  -تهران مقابل نیروگاه شهید منتظری تشکیل می گردد .لذا از كلیه سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها دعوت
می شود كه در مجمع مذكور شركت فرمایند.
الف)دستورجلسهمجمععمومیبطورفوقالعاده:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
 -2بررسی و تصویب ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی1398
 -3انتخاب اعضاء هیئت مدیره
 -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -5تعیین خط مشی و برنامه آینده شركت و سایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد.
هيئتمدیره
 -6تعیین روزنامه جهت درج آگهی های شركت

شركتریسندگیوبافندگیسوفوساتين
(سهامی خاص)

