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دوﺳﺖ زﯾﺮك ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و دﺷﻤﻨﺶ ،ﺑﺎﻃﻞ.
ﻣﺸﮑﻞ وﻗﺘﻰ ﺑﺮوز ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪﺟﺎى ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﺻﻼح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﮐﺎر ،ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺣﺲ ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻰ ،اﻓﺮاد را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺎه ﺑﺤﺮان را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
روﻟﻒدوﺑﻠﻰ
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ
ﭼﻘﺪر ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﺑﯿﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ؟

ﺷﺎهﮐﻠﯿﺪى ﺑﺮاى ﺷﺎدى!

ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﺎ اﻧﺴــﺎنﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ  /ﺳﺮدﺑﯿﺮ
درﺻﺪد ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﻰ و ﺳﻼﻣﺘﻰ
mr3150110@gmail.com
ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺳــﻼﻣﺘﻰ و
ﺳﻌﺎدت ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻤﺎن داراى ارزش و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدى اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﮕﺮاﻧﻰ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮم ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﻰ
اﻧﺴــﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ روﺣﻰ ﺣﺴــﺎس در ﺟﺪال ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻏﻠﺐ ﻧﮕﺮان و ﻣﺸﻮش
آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮرىﮐﻪ ﺷــﺨﺺ ﻣﺘﻤﻮل از اﯾﻦﮐــﻪ روزى داراﯾﻰ و
اﻣﺘﯿﺎزاﺗﺶ از دﺳﺖ ﺑﺮود ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﺿﻄﺮاب ﺑﻮده و داﺋﻢ در ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﺮاى
ﺣﻔﻈﺎن ﻫﺎﺳﺖ از آنﻃﺮف ﻓﺮدى ﮐﻪ ازﻟﺤﺎظ ﻣﺎدى ﭼﻨﺪان وﺿﻌﯿﺘﻰ ﻧﺪارد او ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﻻاﻗﻞ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﻰاش اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻰ را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب
ﺧﻮد ﻧﻤﺎد ﻋﻤﻠﻰ ﻧﯿﺮوى ﺧﯿﺎل و روﯾﺎروﯾﻰ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم و ﺑﻰﻣﻌﻨﺎى آدﻣﻰ اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و ﻧﺎ ﻣﻌﮑﻮﺳﻰ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﺑﻌﺎدى ﮐﻪ ﺑﺴﻰ ﻓﺮاﺗﺮ و
وﺳﯿﻊﺗﺮ از اﺑﻌﺎد ﻗﺪرﺗﻰ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ رو ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻣﻰﮔﺬارد .ﯾﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻰ را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﯿﻢ و از ﺳﻮﯾﻰ ﺧﯿﺎل اﻧﺠﺎﻣﺎن را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ آن زﻣﺎن ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﺎﻓﻼﻧﻪ آن
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﭼﻮن ﻋﺎﺟﺰ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﻰ از آن ﻫﺴﺘﯿﻢ آن زﻣﺎن ﻧﮕﺮاﻧﻰ وﺟﻮد
ﻣﺎ را ﻣﻰﮔﯿﺮد .ﺑﺮاى ﺧﻼﺻﻰ ازاﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎ اول اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﮐﻢ
و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺧﻮد و اﻋﻤﺎﻟﻤﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ و دوم اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻘﻞ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳــﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ و
اﺑﺘﮑﺎرى اﯾﺪﺋﺎل ﺻﺮف ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﻇﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻦ و در ﮐﻨﺎرم ﻫﺴﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از او آﯾﻨﺪه ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻬﻨﮓ در ﻃﻨﺎب در ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺮوژ.

ﻣﻨﺒﻊ :روﯾﺘﺮز

ﻃﺎﻫﺮ ﺷــﺒﺎﻧﻰ ﺑﺎ اﻧﺘﺸــﺎر ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرى ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎﺑﺎﯾﻰ ،ﻓﻨﺪك دارى؟!« ﺑﻪ آﻣﺎر
ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.

اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى
درﺑﺎز دﯾﺪ ﺳﺮزده ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﮐﺰى از ﺷﻬﺮﺑﺎزى اراك ﻣﻄﺮح ﺷﺪ:

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزى ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزى وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﺌﻮل و ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﺷﻬﺮﺑﺎزى

ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮدارى اراك ﺧﺒﺮ داد:

ﭼﻨﺪى ﭘﯿﺶﺑﺮ اﺳــﺎس ﮔﺰارشﻫــﺎى ﻣﺮدﻣﻰ در رأس ﻫﯿﺎﺗﻰ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان و
رﺿﻮان داوودى ﺟﻢ  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﺧﻰ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ و ﺟﻤﻌﻰ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
news@ naslefarda.net
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮزده از ﺷﻬﺮﺑﺎزى اراك ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﭘﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻬﺮﺑﺎزى و ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدار اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮل و ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﺷﻬﺮﺑﺎزى اراك ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزى ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزى اﺳﺖ .ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﮔﻔﺖ:
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮل و ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﺷﻬﺮﺑﺎزى ﺷﻬﺮ اراك ﻣﻰﺑﺎﯾﺴﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت  48ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزى ﺗﻤﺎﻣﻰ وﺳﺎﯾﻞ
ﺑﺎزى و ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﻰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ دﯾﺪار ﺳﺮزده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎزى اراك ﺑﺎ
اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻓﺰود :ﻫﺪف از ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎى ﺳﺮزده ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد ،رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮدم و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﻰورزﺷﻰ اﺳﺖ .وى ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺎزرﺳﺎن اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪﺻﻮرت داﺋﻢ و ﻓﺼﻠﻰ در ﺣﺎل
رﺻﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ ﺷﻬﺮﺑﺎزى اراك در راﺳﺘﺎى ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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شناسه ملی 10260453282
بدينوسیله از كلیه سهامداران دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده سالیانه شركت كه در تاريخ
پنجشنبه  30تیر ماه 1401ساعت  12صبح در محل  :اصفهان خیابان شیخ بهائی– ساختمان موثق– طبقه سوم ،واحد 11
تشكیل مي شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
-1تصويب ترازنامه مالی سال 1400
-2انتخاب بازرسین
-3ساير مواردی كه در صالحیت مجمع باشد.

ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮدارى اراك ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﺳﺘﺎنﻫﺎ
اﻣﺴﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺴﮕﺮى ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
news@ naslefarda.net
ﻏﯿﺮﻣﺴــﻠﺤﺎﻧﻪاى را در ﺑﺮﻣﻰﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻰ ،ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮى،
ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﺿﺮورى ،ارﺗﻘﺎى ﭘﺎﯾﺪارى ﻣﻠﻰ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﻰ دﺷﻤﻦ ﻣﻰﺷﻮد.
وى اﻓﺰود :ﺑﺮاى اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎبآورى ﺷﻬﺮ اراك و ﮐﺎﻫﺶ آﺳــﯿﺐﭘﺬﯾﺮى در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان ،ﻣﺸﺎور در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺪاﻓﻨﺪ
ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى و ﺷﻬﺮ اراك اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺮاﻧﻰ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻣﺮدم ﻣﺤﻮر و ﺳﺎﯾﺒﺮى را در ﺑﺮﻣﻰﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮدارى اراك ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح در ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ آﺳﯿﺐﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺣﺘﻰ ﻣﺮدم ﻋﺎدى
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮى اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ؛ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮى در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وى اداﻣﻪ داد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮم ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮى از ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و آﺷﻨﺎﯾﻰ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﭘﺪاﻓﻨﺪى ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﭘﯿﺶ رو اﺳﺖ.

آگهیدعوتمجمععمومیعادی
شركتنويدمنگنز (سهامیخاص)شمارهثبت10780

بدينوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت نويدمنگنز (سهامی خاص) دعوت میشود كه در جلسه مجمع عمومی عادی كه
در ساعت  14بعد از ظهر سه شنبه  1401/4/28در محل دفتر مركزی شركت به آدرس :اصفهان ،خ حكیم نظامی ،خ محتشم
كاشانی ،روبروی پست بانک ،ساختمان  120تشكیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مديره و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
 -2تصويب صورت های مالی سال 1400
 -3انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به  29اسفند 1401
 -4تعیین حق حضور اعضا محترم هیئت مديره
هیئتمديرهشركت

هیئت مديره شركت پرنگار پالستیک اسپادانا

آگهيدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهسالیانهشركتداراكار
(سهاميخاص ) بهشماره ثبت 1190شناسه ملی 10260172452
بدينوسیله از كلیه سهامداران دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده سالیانه شركت كه در
تاريخ پنجشنبه 30تیر ماه 1401ساعت 8صبح در محل شركت به نشانی :اصفهان خیابان شیخ بهائی – ساختمان
موثق – طبقه سوم ،واحد  11تشكیل مي شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
-1تصويب ترازنامه مالی سال 1400
-2انتخاب بازرسین
-3ساير مواردی كه در صالحیت مجمع باشد.

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ اراك ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهشركتپايابراد
(سهامی خاص) به شماره ثبت 11600وشناسه ملی10260326494

از كلیه سهامداران شركت پاياب راد دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی كه در ساعت  6بعد از ظهر
مورخه  1401/4/29در محل اصفهان ،خیابان شیخ مفید ،جنب كوچه  ،20پالک  13تشكیل می گردد حضور به
هم رسانید.

دستور جلسه:

 -1استماع گزارش هیئت مديره
 -3انتخاب هیئت مديره
 -5تعیین روزنامه جهت درج آگهی

 -2تصويب صورت های مالی 1400
 -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -6ساير موارديكه در اختیار مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مديره شركت داراكار

هیئتمديره

آگهيدعوتمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهسالیانهشركتصنعتی
پالستیکفر(سهاميخاص)بهشمارهثبت 7671شناسهملی 10260287779

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیسالیانهبرایسالمالیمنتهیبه 29اسفند 1400شركت

بدينوسیله از كلیه سهامداران دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده سالیانه شركت
كه در تاريخ پنجشنبه  30تیر ماه 1401ساعت  10صبح در محل شركت به نشانی :اصفهان خیابان شیخ بهائی–
ساختمان موثق– طبقه سوم ،واحد  10تشكیل مي شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1تصويب ترازنامه مالی سال 1400
-2انتخاب بازرسین
-3ساير مواردی كه در صالحیت مجمع باشد.
هیئتمديرهشركتصنعتیپالستیکفر

پیشگامانصنعتفوالدجی(سهامیخاص)بهشمارهثبت 48899وشناسهملی10260671662
بدينوسیله به اطالع كلیه ســهامداران محترم و نمايندگان قانونی آنان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت پیشگامان صنعت فوالد جی
(سهامی خاص) به شرح زير برگزار می گردد.
زمان :روز شنبه مورخ  1401/4/25ساعت 15:00
مکان :اصفهان ،شهرستان مباركه ،جاده اختصاصی فوالد مباركه ،جنب شركت فوالد مباركه ،سالن اجتماعات شركت حمل و نقل توكا برگزار می گردد حضور
به هم رسانند.
دستور كار جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مديره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت در خصوص سال مالی منتهی به  29اسفند 1400
 -2بررسی و تصويب صورت های مالی سال مالی منتهی به  29اسفند 1400
 -3انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به  29اسفند 1401
 -5تقسیم سود
 -4انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
 -7تعیین پاداش اعضای هیئت مديره
 -6انتخاب اعضای هیئت مديره
 -9ساير مواردی كه در صالحیت تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی باشد.
 -8تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مديره

هیئتمديرهشركتپیشگامانصنعتفوالدجی(سهامیخاص)

