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 8ﺻﻔﺤﻪ |  5000ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﺨﻦ ﺑﺰرﮔﺎن

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ |  2ﺗﯿﺮ  | 1401ﺳﺎل ﺳﻰ و ﯾﮑﻢ

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :رﺿﺎ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ
ﺳﺮ دﺑﯿﺮ :ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ
اﻣﺘﯿﺎز 50/7:رﺗﺒﻪ  32در ﺑﯿﻦ  180روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮر
دﻓﺘﺮ :ﺗﻬﺮان،ﺑﺰرﮔﺮاه ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و
اﺗﻮﺑﺎن ﭼﻤﺮان ،ﮐﻮى ﭘﺮواﻧﻪ ،ﭘﻼك 2واﺣﺪ1
ﺗﻠﻔﻦ021 -88356308- 88016649:
ﻓﺎﮐﺲ021-88353297:
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ021-88356281 :
دﻓﺘﺮاﺻﻔﻬﺎن:ﻣﯿﺪاناﺣﻤﺪآﺑﺎد،اﺑﺘﺪاىﺧﯿﺎﺑﺎنﺷﻬﯿﺪﻣﻔﺘﺢ)ﺑﻬﺮام(

021 - 88019129- 031-32274506
ﻟﯿﺘﻮ ﮔﺮاﻓﻰ و ﭼﺎپ:
ﺻﻤﯿﻢ 44533725:ـ 021
وب ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا:
http://www.naslefarda.net
ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه 30007232 :
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮامnaslefardanews :
ﺗﻠﮕﺮامnaslfarda :

ﺣﺪﯾﺚ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﺳﯿﺎﺳﻰ  -ورزﺷﻰ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻣﺎمرﺿﺎ)ع(ﺗﻠﻔﻦ- 32274500:ﻓﺎﮐﺲ031- 32274502
ﺗﻮزﯾــﻊ ﺗﻬــﺮان  :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗــﻰ ﻧﺴــﻞ ﻓــﺮدا
 88019129ـ021
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ 031-32274694:ﻓﺎﮐﺲ031-32274511 :

اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع ( :ﻫﺮ ﭘﯿﺸﻪورى ﺑﺎﯾﺪ از ﺳــﻪ وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ روزى ﻧﻤﺎﯾﺪ :داﻧﺶ آن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺪاﻧﺪ؛ در آن ﭘﯿﺸﻪ
اﻣﺎﻧﺘﺪارى ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد؛ و ﺑﻪ زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺤﺒﺖ ورزد.
راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪﺛﺮوت ،ﺑﻰﺷﻤﺎر اﺳﺖ؛ ﯾﮑﻰ از ﻫﻤﻮارﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲﺑﯿﮑﻦ
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﻣﺎزﻧﺪران در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت
ادارات ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻰ؛

ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪى و ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع
ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ

ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﻰ /ﮔﺮوه اﯾﺮان
ﻣﺎزﻧﺪران در ﻧﺸﺴــﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
tavakoli.m.1987@gmail.com
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ادارات ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻰ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪى و ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﻰ
اﺳﺖ.
ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺎﯾﻠﻰ رﺳﺘﻤﻰ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن 830ﻫﺰار اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺎز در اﺳﺘﺎن اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺎز ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ
داﺷﺖ :از اﺑﺘﺪاى ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن  3200اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺎز در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺼﺐ
ﺷﺪ.
وى اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  4ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ،ﺑﺮﻗﺮارى اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎى ﻏﯿﺮ داﺋﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﻣﺎزﻧﺪران اﻓﺰود :اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﻰ و
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮا ً ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎﯾﻠﻰ رﺳــﺘﻤﻰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ  101روﺳــﺘﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل و
ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻰ روﺳﺘﺎﯾﻰ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻى  96درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ را ،از اﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اوﻟﻮﯾﺖدار ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺑﺮﺷــﻤﺮد.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وى ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 98 ،درﺻﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺎز ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ،
رﺋﯿﺲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻰ در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﮔﺎز ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮدروﻫﺎى ﻗﺪﯾﻤﻰ در اﻧﮕﻠﯿﺲ.

ﻣﻨﺒﻊ  :روﯾﺘﺮز

ﻋﻠﻰ رادﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور
ﻗﯿﻤﺖ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.

اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎرى
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى در ﺷﻮراى ادارى ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎرى ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:

ﺳﻨﺪ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﻰ ﭘﺎﯾﺪار را ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﻃﻮل  40ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎرى ﯾﮑﻰ از ﻗﻄﺐﻫﺎى ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﻰ ﮐﺸﻮر

ﻣﻬﻮش ﻧﻮرى زاده  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
news@ naslefarda.net

ﯾﮑﻰ از ﺑﺨــﺶ ﻫﺎى ﻣﻬﻢ وﻣﻄﺮح در اﯾﻦ اﺳــﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎى
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺳﺎداﺗﻰ ﻧﮋاد
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى در ﺷﻮراى ادارى ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎرى
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاى ﺑﺨﺶ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮكﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى
 130ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳــﻨﺪدار ﮐﺮدن اراﺿﻰ ﮐﺸــﺎورزى 80
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاى ﺑﺬر ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ 10

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى دام و ﻃﯿﻮر  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ،اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن در ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى
ﮐﺸﺎورزى ﺑﺮاى ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺑﺎر  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺎزﺳﺎزى و
ﻣﺮدﻣﺖ اﯾﻠﺮاهﻫﺎ وآب ﺷﺮب اﻧﺴــﺎن و دام ﻋﺸﺎﯾﺮ  140ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ،اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺰىﭘﺮورى و ﺑﺮقرﺳﺎﻧﻰ 35
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮاى ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﻰ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎرى در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪ ﺟﻮادى ﺳﺎداﺗﻰ ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎرى ﯾﮑﻰ از

آگهیدعوتمجمععمومیسالیانه
موسسهغیرانتفاعی شبکهپژوهشوفناوریاستاناصفهانباشمارهثبت334

بدینوسیله از اعضای شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شبکه که در روز شنبه مورخ
 1401/4/25راس ساعت  16در محل سالن اجتماعات واقع در شهرک علمی تحقیقاتی ،ساختمان شیخ بهایی ،طبقه اول (سالن کنفرانس شیخ
بهایی) برگزار می شود حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1400/12/29
 -2انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان
 -3تعیین خط مشی آینده موسسه
 -4سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیئتمدیرهشبکهپژوهشوفناوریاستاناصفهان

آگهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای

نوبت دوم

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد ابالغ اعتبار شماره  13مورخ  1401/1/27موضوع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طرح شماره  1502002015سال  1400ابالغی سازمان برنامه و
بودجه کشور نسبت به اجرای موارد ذیل از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید .بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد تجدید مناقصه از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irاقدام و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  02156363090تماس حاصل نمایند.
 -1مشخصات موضوع تجدید مناقصه عمومی:
ردیف

موضوع تجدید مناقصه عمومی

مدت اجرا

صالحیت

مبلغ اعتبار
(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در تجدید مناقصه
عمومی (ریال

1

پروژه بازسازی و نوسازی تعداد  12دستگاه اتوبوس
شامل ( 6دستگاه اتوبوس بنز  4 ،457دستگاه بنز 355
و  2دستگاه شهاب)

 120روز کاری

اساسنامه مرتبط با موضوع
مناقصه رزومه فعالیت

60/822/000/000

3/041/100/000

 -2به پیشنهادات مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -3شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
 -4برندگان اول و دوم تجدید مناقصه عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -5بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری تجدید مناقصه ،الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.
 -6سایر شرایط در اسناد تجدید مناقصه عمومی درج گردیده است.

محسنحمیدی-شهرداراسالمشهر

تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/26:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/2:

آگهیحقتقدمدرخصوصافزایشسرمایهشرکتصندوقحمایتازتوسعهبخشکشاورزی
استاناصفهان(سهامیخاص)ثبتشدهبهشماره 24311شناسهملی10260451048

در اجرای ماده  169الیحه اصالحی قانون تجارت ،به اطالع کلیه سهامداران شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش
کشاورزی استان اصفهان (سهامی خاص) ثبت شده به شــماره 24311می رساند ،که با عنایت به مصوبه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1397/12/15و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره بارعایت
ضوابط مندرج در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص ســلب حق تقدم بخشی از سهام جدید مطابق
ماده 167الیحه اصالحی قانون تجارت ،نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ  1.026.924.780.000ریال
به مبلغ 3.000.000.000.000ریال منقسم به  300.000.000سهم ده هزار ریالی با نام و از طریق موارد مندرج در ماده
 158الیحه اصالح قانون تجارت حداکثرظرف مدت پنج سال افزایش یابد لذا از کلیه سهامداران محترم شرکت
درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی طبق ماده  169الیحه اصالح قانون تجارت ظرف مدت  60روز ضمن
مراجعه به دفتر صندوق نسبت به دریافت برگه شرایط الزم عضویت و واریز وجه سهم خریداری شده بر مبنای
طرح تاسیس اقدام نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب سپرده شماره  661778513این شرکت نزد بانک
کشاورزی شعبه شهرک امیر حمزه واریز واصل فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در بلوارکشاورز-کوی امیریه-
بلوار آزادی-بین خیابان پنجم وششم روبروی اداره کل دامپزشکی پالک  38کد پستی 8174966655تسلیم
نماید.
هیئتمدیرهشرکت

ﻗﻄﺐﻫﺎى ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﻰ ﮐﺸــﻮر اﺳﺖ ،وى ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل
و ﺑﺨﺘﯿﺎرى را آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺒﯿﻌﻰ آﺑﺨﯿﺰدارى ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻋﺘﺒﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮاى ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزى
و داﻣﺪارى ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎرى ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﺳــﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎداﺗﻰ ﻧﮋاد از ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺳﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﯿﺪر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ
داد و اﻓﺰود :ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸــﮑﻞ آب ﺷــﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻓﺎرﺳﺎن را رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وى اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ و راه اﻧﺪازى
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاى ﻓﺎرﺳﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ
از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺧﯿﺎم
ﻧﮑﻮﯾﻰ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﻰ از
دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎرى ﮔﻔﺖ  :ﺳﻨﺪ
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﻰ ﭘﺎﯾﺪار را ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﻃﻮل 40
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :اﺟﺮاى اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰدﻫﺪ.ﻧﮑﻮﯾﻰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ
ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﻰ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻔﻆ و ﺳﻼﻣﺖ
ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آگهیدعوت

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت بیمارستان آبان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 828و شناسه ملی10260142877
دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت  10صبح مورخ  1401/4/24در محل اصفهان ،خیابان شیخ بهایی،
بیمارستان و زایشگاه مهرگان ،پالک  508کدپستی  8135816491تشکیل می گردد شخصا و یا نماینده قانونی خود حضور بهم
رسانید.
دستور جلسه:
 -1گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی و رسیدگی به حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به
آخر اسفندماه 1400
 -2ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی  1400و تصویب آن
 -3انتخاب بازرسان شرکت
 -4انتخاب اعضا اصلی هیئت مدیره
 -5تعیین روزنامه کثیراالنتشار
 -6سایر مواردی که در صالحدید این مجمع باشد.

هیئتمدیرهشرکتبیمارستانآبان(بیمارستانوزایشگاهمهرگان)

آگهیتشکیلمجمععمومیعادیسالیانهشرکتصدرنیروسپاهان(سهامیخاص)
ثبتشده بهشماره 28872و شناسه ملی10260495491

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت صدر نیرو سپاهان دعوت به عمل می آید که در تاریخ  1401/4/20در مجمع عمومی
عادی سالیانه که در ساعت  9:00در محل قانونی شرکت به نشانی :اصفهان ،بلوار کشاورز  ،تقاطع پل شهید مفتح و بزرگراه
شهید میثمی ،رو به روی بانک سینا ،پالک  730ساختمان فراز طبقه چهارم برگزار می شود حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:
 انتخاب اعضای هیئت مدیره انتخاب بازرسین تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1400هیئت مدیره شرکت صدر نیرو سپاهان

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهنوبتاول
اتحادیه شرکتتعاونیقائمنیروسپاهان بهشمارهثبت 53890شناسهملی14004824009
شهرستاناصفهاناستاناصفهان

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه نوبت اول این اتحادیه  /تعاونی در ساعت  9:00روز دوشنبه مورخ
 1401/4/20در محل خیابان توحید جنوبی کوچه شــهید عابدی پالک  28طبقه  5واحد  2تشکیل می گردد .از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در
جلسه حضور بهم رسانند .ضمنا
 -1اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ  1401/4/16به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ
نمایندگی به محل خیابان توحید جنوبی کوچه شهید عابدی پالک  28طبقه  5واحد  2مراجعه نمایند( .حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است).
* ضمنا ساعت  8:00وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
 -2افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت های هیئت مدیره با بازرسان می باشند حداکثرتا تاریخ  1401/4/16جهت ثبت نام به محل خیابان توحید جنوبی کوچه
شهید عابدی پالک  28طبقه  5واحد  2مراجعه نمایند.
برای بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاری مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت ثبت نام داوطلبین ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایید.
دستور جلسه:
 -1تصویب اخذ تسهیالت بانکی
 -2تصمیم در مورد میزان سهام و یا حق عضویت ساالنه عضویت در شرکت ها ،اتحادیه ها و اتاق های تعاون
 -4انتخاب بازرس یا بازرسان
 -3تغییر سرمایه
 -6ارائه گزارش بازرس
 -5ارائه صورت های مالی
 -7ارائه گزارش هیئت مدیره

هیئتمدیرهاتحادیهشرکتتعاونیقائمنیروسپاهان

