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سخن بزرگان

شناسنامه

ساختمانامامرضا(ع)تلفن- 32274500:فاکس031- 32274502
توزیــع تهــران  :موسســه مطبوعاتــی نســل فــردا
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امور شهرستانها 031-32274694:فاکس031-32274511 :

امام حسن عسکری(ع)
مقدم
شیعیان علی(ع) ،آن کسان 
ی هستند که برادرانشان را بر خودشان ّ
میدارند ،هرچند خودشان نیازمند باشند.
امام علی(ع) :به دنبال شــتاب در کار نباش ،بلکه نیک به جای آوردنش را
مدت ،کار را انجام داد؛ بلکه از کیفیت
دنبال کن؛ زیرا مردم نمیپرسند :در چه ّ
صنعتگری فرد سؤال میکنند.
کاریکاتور

تصویر روز

قطرهای از دریا
روز امامت صاحبالزمان بر جمله موجودات جهان فرخنده و
مبارک؛ خالفت خوبیها به زمین و زمان آغاز شد

سالم برتو ای قطب عالم امکان

اگر زمین زیرپای مــا همچون گاهواره
مرضیه ربیعی /سردبیر
 mr3150110@gmail.comاست ،اگر آسمان بر زمین فرود نمیآید
و هستی از هم نمیپاشد ،اگر درختان
میوه میدهند و چشمهها جاری میشوند ،اگر روز و شب از پی هم میآیند و فصلها
پدیدار میشوند ،اگر عالم حیاتی دارد و همه موجودات روزی میخورند ،اگر خلقتی
بر پایه عشق و عبودیت بنا شــده همه و همه به خاطر وجود مبارک امام زمان (ع)
است .و اما امروز نوح کشــتی نجاتش را به دست تو میسپارد تا سینه سختترین
توفانها را به سمت ساحلهای امن بشکافی .امروز خورشید مهربانتر از همیشه
بیدار میشود روز از شانههای تو آغاز میشود تا جهان بزرگیات را ببیند همچون
بزرگی ابراهیم خلیل(ع) در برابر بتانی که فرو ریختند ملکوت را در دستهایت به
تماشا بنشیند .جهان خالصهای از لبخند توست که امامتت را تمام آبشارها قیام
میکنند و جنگلها قامت میبندند .بزرگی چون پیامبر گرامی(ص) بزرگی چون
وحی چون پدرانت بر دوشــت از عدالت سر میدهد و شمشــیر سر شکافته پدر
بزرگوارت علی (ع) در دستهایت مشق عشق میکند .چشمهایت بوی مهربانی
زهرا(س) میدهد .امروز روز بزرگی توست بزرگیتر از تمام پیامبران است .بزرگی
تو از اول آغاز شده و با ابدیت به پایان میرسد خدا از امروز تو را بزرگتر از هرکسی
میخواهد .امروز از آن توست مثل تمام فرداهای نیامده مثل دیروزها مثل تمام روزها
هفتهها ماهها و سالها تمام فصلهای ســال نامت را از برکردهاند .امروز روز آغاز
مهربانی خداوند با دنیاست روز شکوفا شدن گلهای محمدی امروز عطر گلهای
محمدی فراگیر میشود و باغهای عصمت در شکوه امامتت شکوفه خواهند کرد.
ای منجی یگانه از امروز سکان هدایت بشر به دست توست از امروز شادیهای ما آغاز
خواهد شد مثل غمهای طوالنی تو بر ما ببار ای رحمت بیکران خداوند ،بر ما ببار که
سالهاست کویر سینههایمان تشنه باریدن زالل توست.

بالکنهای یک مجتمع مسکونی در شهر آرلینگتون ایالت ویرجینیا آمریکا.

منبع :رویترز

در خبرها آمده دامهای اهلی در مقابل کرونا واکسن میشوند .محمدرضا شرفی با
انتشار کارتونی در صفحه طنز و کارتون شهرونگ به این موضوع واکنش نشان داد.

خبر روز
فرمانده انتظامی استان اصفهان:

پلیس ،یکی از دستگاههای خدمترسان به مردم است

یلدا توکلی  /گروه ایران
tavakoli.yalda11@gmail.com

پلیس و ســامانه تلفنی  197در راســتای رویکرد پاسخگویی
نیروی انتظامی و رسیدگی سریع به مطالبات مردمی راهاندازی
شده است ،اظهار داشت :این سامانه به منزله پل ارتباطی مردم
با فرماندهان نیروی انتظامی به شمار میآید و از زمان راهاندازی
آن تا کنون دستاوردهای ارزشمندی در جهت اصالح اشکاالتی
که در روند خدمترسانی پلیس وجود داشته به دست آمده است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان خاطر نشان کرد :کارشناسان
سامانه دفتر نظارت همگانی پلیس نظرات مردمی را در قالب 4
موضوع انتقادات ،شکایات ،پیشنهادات و تقدیر و تشکر از عملکرد
ماموران پلیس جمعآوری کرده و در کمترین زمان ممکن به این

«پلیس ،یکی از دســتگاههای خدمترســان به مردم است و
به جرأت میتوان گفت که نسبت به ســایر دستگاههای دیگر
بیشــترین خدمات را به مردم ارائه میکند» .سردار محمدرضا
میرحیدری فرمانده انتظامی استان اصفهان با تاکید بر این مهم با
اشاره به برقراری  32هزار و  302تماس با سامانه  197و برگزاری
 35جلسه مالقات مردمی در این سامانه طی نیمه نخست امسال
از کاهش  93درصدی شکایات مردمی نسبت به عملکرد کارکنان
پلیس اســتان خبر داد .وی با بیان اینکه دفتر نظارت همگانی

نظرات رسیدگی و پاسخ الزم را به شهروندان ارائه میکنند .سردار
میرحیدری اظهار داشــت :در کنار این سامانه جلسات مالقات
مردم با فرماندهان انتظامی نیز به صورت هر دو هفته یک بار در
دفتر نظارت همگانی برگزار و در این جلسات ضمن دیدار چهره
به چهره به صورت آنی به مشــکالت و درخواستهای مردم در
حوزه نظم و امنیت رسیدگی میشــود .این مقام ارشد انتظامی
تصریح کرد :امســال هم علیرغم اینکه به دلیل شیوع بیماری
کرونا با محدودیتهایی در جامعه روبــهرو بودیم اما با این حال
برای اینکه کار مردم زمین نماند برنامه مالقاتهای مردمی در
دفتر نظارت همگانی را تعطیل نکردیم و سعی شد تا این مالقاتها
با شیوهنامههای بهداشــتی و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و
حضور محدود شهروندان برگزار شود .وی از برگزاری  35جلسه
مالقات مردمی فرماندهان انتظامی در دفتــر نظارت همگانی
پلیس استان طی نیمه نخست ســالجاری خبر داد و گفت :در

همین مدت  32هزار و  302مورد تماس با ســامانه تلفنی 197
برقرار شده که این میزان تماسها نسبت به مدت مشابه سال قبل
با افزایش دو درصدی همراه بوده است .و با بیان اینکه در این بازه
زمانی میزان انتقادات شهروندان از عملکرد کارکنان پلیس 21
درصد کاهش داشته تاکید کرد :اما نکته حائز اهمیت کاهش 93
درصدی شکایات مردمی از عملکرد کارکنان فرماندهی انتظامی
استان اصفهان است که نشــان میدهد این کارکنان در رعایت
حقوق شهروندان و کســب رضایتمندی آنان تالش بیشتری را
انجام دادند .سردار میرحیدری گفت :جا دارد از همین جا هم از
مردم شریف که با معاونت بازرسی پلیس استان همکاری الزم را
داشته و اطالعات الزم را به آنان ارائه کردند و این موضوع باعث
بهبود شرایط عملکردی کارکنان پلیس شــد و هم از همکاران
سختکوش خودم در انتظامی استان که با تمام وجود در خدمت
نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم عزیز هستند تشکرکنم.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت طرح بتن نقش جهان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  47129و شناسه ملی 10260652075

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت بینا طب سپاهان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  14995و شناسه ملی 10260359788
بدینوسیله از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در تاریخ  1400/08/07ساعت  10صبح در
اصفهان ،خیابان سجاد ،خیابان قائم فراهانی ،پالک  ،153مرکز چشم پزشکی آبان
تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع :بررسی طرح واگذاری تهاتری قدرالسهم شرکت بینا طب
سپاهان از شرکت آذر طب سپاهان

هیئـت مدیـره شرکت

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای شماره 140073
شرکت آب و فاضالب استان ایالم

نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت طرح بتن نقش جهان (سهامی خاص) دعوت به عمل می آید تا در
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ  1400/08/06راس ساعت  9صبح د ر محل اصفهان،
شهر اصفهان ،مسجد سید ،کوچه گلستان ،بن بست آهنی ،پالک  ،4طبقه همکف ،کدپستی 8137736351
برگزار می گردد ،حضور به هم رسانید.
 انتخاب مدیران ،بازرسان ،روزنامهدستور جلسه:
هیئـت مدیـره

آگهی دعوت
مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

تاریخ ا نتشار1400/07/24 :

مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی استان اصفهان در ساعت  15روز یکشنبه مورخه
 1400/08/09در محل سالن اجتماعات معاونت درمان به آدرس :اصفهان ،خیابان آپادانا اول ،مقابل حسینیه پانزده خرداد
برگزار می شود .از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این حضور
به هم رسانند.
* ضمن ًا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر
 3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده
خود حداکثر تا تاریخ  1400/08/05در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع
را دریافت دارند.
 )1تغییر و اصالح ماده  1اساسنامه
دستور جلسه:
 )2تغییر و اصالح بند ب ماده  12اساسنامه
ب  -شرایط اختصاصی
هیئـت مدیـره شرکت تعاونی

شرکت آب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد انجام پروژه هایی با مشخصات ذیل را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران
دارای گواهی صالحیت صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته مورد نیاز به شرح جدول ذیل و همچنین دارنده
گواهینامه صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید .لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به
عمل می آید جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  setadiran.irمراجعه نماید .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  08432230120-7داخلی  313گروه
قراردادها تماس حاصل فرماید .در ضمن مبالغ تضمین براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
تذکر :پرداخت هزینه آگهی های مناقصه و همچنین سوابق تجدید مناقصه به عهده برنده می باشد.
شماره

عنوان مناقصه  -شهرستان
محل اجرا

مدت
پیمان

رشته کاری

برآورد اولیه
(ریال)

مبلغتضمین
(ریال)

140073

تکمیل بهسازی چشمه گل
گل  -شماره مناقصه140073 :

 3ماه

رشته آب حداقل
پایه 5

6.630.842.379

331.542.119

تذکر :ارائه اصل ضمانتنامه (پاکت الف) عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به دبیرخانه حراست واقع در
میدان دفاع مقدس ،شرکت آب و فاضالب استان ایالم ،دفتر حراست الزامی می باشد.
مهلت دریافت (دانلود) اسناد از تاریخ  1400/07/20 :لغایت  1400/07/26ساعت  13ب  .ظ
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ  1400/07/26 :لغایت  1400/08/09ساعت  13ب.ظ
زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه :تاریخ  1400/08/10ساعت  10ق.ظ

آگهی دعوت
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

تاریخ ا نتشار1400/07/24 :

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی استان اصفهان راس ساعت  15روز
دوشنبه مورخه  1400/08/24در محل سالن اجتماعات معاونت درمان به آدرس :اصفهان ،خیابان آپادانا ،مقابل حسینیه پانزده خرداد
تشکیل می گردد .لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور
حضور به هم رسانید و یا وکیل  /نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
* ضمن ًا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر  3رای و
هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ
 1400/08/16در محل شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
 )1گزارش هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
دستور جلسه:
 )2طرح و تصویب صورت های مالی سال 1399/12/29
 )3برگزاری انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 )4تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی
 )5تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره و بازرسان (براساس آیین نامه های مربوطه)
 )6طرح و تصویب بودجه سال 1400
 )7طرح و بررسی پیشنهادات هیئت مدیره
* داوطلبان تصدی سمت بازرسی به موجب ماده ( )2دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی
را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

هیئـت مدیـره

