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اﺗﻮﺑﺎن ﭼﻤﺮان ،ﮐﻮى ﭘﺮواﻧﻪ ،ﭘﻼك 2واﺣﺪ1
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اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع(
ﺷــﺮاﻓﺖ و ﺑﺰرﮔﻰ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳــﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﻰ ﮐﺮدارﻫﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﻮﯾﻰ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ.
ﻃﻔﻞ ﻧﻰﺳﻮار ﮐﻨﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪاش!
ﻧﺮﻣﻰ ز ﺣﺪ ﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﭼﻮ
دﻧﺪان ﻣﺎر رﯾﺨﺖ  /ﻫﺮ ِ
ِ
»ﺻﺎﺋﺐﺗﺒﺮﯾﺰى«
ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

آﺑﻔﺎ
ﻃﻰ 3ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎلﺟﺎرى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ 10ﻓﻘﺮه اﻧﺸﻌﺎب آب ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
در ﻗﻬﺠﺎورﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
news@ naslefarda.net

ﻣﺪﯾﺮآﺑﻔﺎ ﻗﻬﺠﺎورﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫــﻪ دوم ﺳــﺎلﺟﺎرى 10ﻓﻘﺮه
اﻧﺸــﻌﺎب ﻏﯿﺮﻣﺠــﺎز درﻣﻨﻄﻘــﻪ
ﻗﻬﺠﺎورﺳــﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮى ﺑﺎغ وﯾﻼ
ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪى« اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ،از ﻫﺪررﻓﺖ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
آب در ﻣﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻰآﯾﺪ .وى ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪررﻓﺖ آب در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺪررﻓﺖ آب در ﻗﻬﺠﺎورﺳﺘﺎن
و 20روﺳﺘﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
از اﺑﺘﺪاى ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﻓﺮﺳﻮده آب،
اﺻﻼح  115ﻓﻘﺮه اﻧﺸﻌﺎب آب و ﺗﻌﻮﯾﺾ  140ﮐﻨﺘﻮر ﺧﺮاب در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺪﯾﺮ آﺑﻔﺎ ﻗﻬﺠﺎورﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار و  230ﻓﻘﺮه اﻧﺸﻌﺎب در
ﺷﻬﺮ ﻗﻬﺠﺎورﺳــﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد11:ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﻔﺎ ﻗﺠﺎورﺳﺘﺎن اﺳﺖ و  12ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
در  20روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ از ﺧﺪﻣﺎت آﺑﻔﺎ ﻗﻬﺠﺎورﺳﺘﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻞﻣﺤﻤﺪى اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ واﮔﺬارى  6ﻫﺰار و  50ﻓﻘﺮه اﻧﺸﻌﺎب آب ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻬﺠﺎورﺳﺘﺎن آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧﻰ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺰرگ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وى ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ روﺳﺘﺎﯾﻰ ﻫﻔﺖ ﺷــﻮﯾﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮررﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر آب ﺑﻪ  6روﺳﺘﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﯾﻪ ،اﺟﺮاى
ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل آب از ﺧﻂ ﻗﺠﺎورﺳﺘﺎن ﺑﻪ روﺳﺘﺎى ﺟﻞﻣﺮز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮآﺑﻔﺎ ﻗﻬﺠﺎورﺳــﺘﺎن ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻠﻪﻣﺘﺮى در ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت ﻗﻬﺠﺎورﺳــﺘﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺟﺮاى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻪﻣﺘﺮى در  160ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و دو ﺑﺎب ﻣﺨﺰن و  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺘﻮان ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻰ
ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﮔﺴــﺘﺮدهﺗﺮى در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻗﺮار
داد.

ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺎس
را اﯾﺮاﻧﻰﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰى در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و
دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻬﺪى ﻋﺰﯾﺰى
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ در
ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺼﯿﺮت ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺴﻰ از ﯾﮏ ﺑﻨﺮ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﻬﺮان ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻨﺮى در ﻣﺤﻠﻪاى
درﺑﺎره ﺷﮑﺴﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و روى آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ :آﻗﺎى ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﻤﺎرﺑﺎز! ﻫﻨﻮز ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ
 1 :20ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎش!

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮى
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن:

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ دارد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎزﻣﺎن
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮدارى
@news
naslefarda.net
اﺻﻔﻬــﺎن ﮔﻔﺖ :ﻗﺒ ً
ﻼ
ﺑﺮاى اﺣﺪاث ﻣﺪارس ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮى ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮاى
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ اﺳﺘﻌﻼﻣﻰ ﺻﻮرت
ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺿﺮورت دارد ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﻰ داﻧﺶآﻣﻮزان
اﺳﺘﻌﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردى از آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
»ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻼﺑﻰ« ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﻰ در ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻰ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳــﺎزﻣﺎن

آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﻰ ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻰ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮى دادهاﻧﺪ و در ﮐﺎرﺑﺮىﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ازﺳﻮى آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ آﺗﺶﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪ اﯾﻤﻨﻰ از آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
در ﻣﺪارس ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﺑــﺮاى اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﺑﺎزرﺳﻰﻫﺎﺳﺖ.
وى ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ داراى ﻣﻔﺎد آﻣﻮزﺷﻰ و
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺪارس اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎزرﺳﻰ ﻣﺪارس از ﺳﻮى
ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﺴــﺘﮕﺎهﻫﺎى آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ اﻧﺠﺎم و

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت تولیدات معدنی اصفهان (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  4213و شناسه ملی 10260253655

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت مذکور دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که راس
ساعت  9:00صبح مورخ  1399/09/02در محل استان اصفهان ،شهرستان اصفهان ،بخش مرکزی ،دهستان محمود آباد،
روستا منطقه صنعتی محمود آباد ،خیابان کمربند شرقی ،خیابان  24شرقی ،پالک  ،47به کدپستی  8161195644تشکیل
می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
-1انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و بازرسین
هیئـت مدیـره شرکـت تولیدات معدنی اصفهان (سهامی خاص)
 -2تعیین وضعیت حق امضا

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت فن آوران جوان حکیم پارسی (سهامی خاص)
به شماره ثبت  49427و شناسه ملی 10260677799
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فن آوران جوان حکیم پارسی (سهامی خاص) دعوت به
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ  1399/09/02در ساعت
 9صبح در محل اصفهان ،خیابان پروین ،کوچه شهید مهدی بهشتی ،پالک 61برگزار میگردد حضور
به هم رسانید.
هیئـت مدیـره
دستور جلسه :انتخاب مدیران ،بازرسان ،روزنامه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت پزشکی طبیبان نور آسمان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  31744و شناسه ملی 10260522966

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور جلسه ذیل که راس ساعت  17مورخ  1399/09/01در دفتر مرکزی
شرکت ،واقع در ابتدای خیابان طیب ،ساختمان جم برگزار می گردد ،حضور به هم رسانید.
دستور جلسه - :انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران
هیئـت مدیـره شرکـت

آگهی دعوت سهامداران
شرکت فنی مهندسی آذر افروز نجف آباد (سهامی خاص) به شماره ثبت2127
جهتتشکیلمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فنی مهندسی آذر افروز نجف آباد (سهامی خاص) دعوت
می شود تا در جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده که در روز سه شنبه  1399/09/04ساعت
 09:00صبح در محل اصفهان ،خیابان وحید ،کوچه  ،15ساختمان جزیره  ،3طبقه سوم ،واحد 306
تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانید.
دستورجلسه:
 نقل و انتقال سهامهیئـتمدیـرهشرکـت

در آن وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺒﻖ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻰ
ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﻰ ﺷﻬﺮدارى
اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺒ ً
ﻼ ﺑﺮاى اﺣــﺪاث ﻣﺪارس ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮى ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳــﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ اﺳﺘﻌﻼﻣﻰ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺿﺮورت دارد
ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﻰ داﻧﺶآﻣﻮزان ،اﺳﺘﻌﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردى از
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وى اﻓﺰود :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از آنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻰ ﺷﺪه اﺳــﺖ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﻰ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدى اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﮔﻼﺑﻰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﺗﺶﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺑﺮاﺳــﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ
ارﺳﺎل ﮔﺰارش درﺧﺼﻮص ﻧﺎ اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻣﮑﺎن وﻇﯿﻔﻪ

ﺑﺎزرﺳــﻰ از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﻰ را ﭘﯿــﺪا ﻣﻰﮐﻨﺪ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ،
ﭘﺎﺳــﺎژﻫﺎ ،ﭘﺎركﻫﺎ و  ...اﺳــﺖ و درﻣﻮرد ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى
ﺷــﺨﺼﻰ ،در ﺻــﻮرت ﺑــﺮوز ﺣﺎدﺛــﻪ اﻣــﮑﺎن ﺣﻀــﻮر
آﺗﺶﻧﺸــﺎﻧﻰ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﺧﻄﺮ و ﻧﺠــﺎت ﺟﺎن اﻓﺮاد
وﺟﻮد دارد.
وى ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﻰ در ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻣﻮزﺷﻰ و ﺑﺮاى رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﻰ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎى ﻻزم را ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﻰ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﻰ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
رﻋﺎﯾﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﻰﮐﻪ ﮔﺰارﺷﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﺪم
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﺰارش ﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻮﺿﻮع
ﻃﻰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ وﺟﻮد دارد.

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده
در شرکت های سهامی خاص به طور همزمان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تاکسی تلفنی شادیان نجف آباد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره  960و شناسه ملی
 10260156763دعوت می شود تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) که در ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ
 1399/09/04و جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) که در ساعت  14روز سه شنبه مورخ  1399/09/04به
آدرس محل شرکت :اصفهان ،نجف آباد ،باغملی اول ،خیابان حافظ ،کدپستی  8517618186تشکیل می شود ،حضور به هم
رسانید.
الف) دستور جلسه مجمع فوق العاده -1 :تغییر مدت شرکت
 -1انتخاب اعضای هیئت مدیره
ب) دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -4تعیین سمت و دارندگان امضای مجاز
هیئـت مدیـره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت گروه پزشکی جراحی محدود باروری و ناباروری اصفهان
(سهامی خاص) به شماره ثبت10255

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده مذکور که ساعت  8صبح مورخ  1399/9/1در اصفهان ،خیابان مشتاق دوم ،جنب کوی
بهشت ،شماره ، 23مرکز باروری و ناباروری اصفهان تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -1انتخاب عضو هیئت مدیره
 -2انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت
 -3سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
هیئـتمدیـرهشرکـت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت گروه پزشکی جراحی محدود باروری و ناباروری اصفهان
(سهامی خاص) به شماره ثبت10255

بدینوسیلهازکلیهسهامدارانویانمایندگانقانونیآناندعوتمیشوددرجلسهمجمععمومیفوقالعادهمذکورکهساعت
 10صبح مورخ  1399/9/1در اصفهان ،خیابان مشتاق دوم ،جنب کوی بهشت ،شماره  ، 23مرکز باروری و ناباروری اصفهان
تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانید.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده:
 -1افزایش سرمایه
-2تغییرمرکزاصلی
 -3اصالح موضوع شرکت
 -4اصالح ماده 23اساسنامه (تعیین تعداد اعضای هیئت مدیره)
 -5اصالح ماده 38اساسنامه (تعیین حق امضا) تصویب اساسنامه جدید سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
هیئـت مدیـره شرکـت

