ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻣﺎمرﺿﺎ)ع(ﺗﻠﻔﻦ- 32274500:ﻓﺎﮐﺲ031- 32274502
ﺗﻮزﯾﻊﺗﻬﺮان:ﻣﻮﺳﺴﻪﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰﻧﺴﻞﻓﺮدا  88019129ـ021
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ031-32274694:
ﻓﺎﮐﺲ031-32274511 :

روزﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﺳﯿﺎﺳﻰ  -ورزﺷﻰ

دوﺷﻨﺒﻪ |  28ﺷﻬﺮﯾﻮر  | 1401ﺳﺎل ﺳﻰ و ﯾﮑﻢ

ﺷﻤـﺎره  19 | 6896ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  22 | 2022ﺻﻔﺮ 1444
 8ﺻﻔﺤﻪ |  5000ﺗﻮﻣﺎن

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 :

ﺳﺮدﺑﯿﺮ :ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ
دﺑﯿﺮﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﻰ
ﻃﺮاح :ﺳﻤﯿﻪ ﻋﺰﯾﺰﯾﺎن
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾــﻪ :درﯾﺎ وﻓﺎﺋﻰ ،ﯾﻠﺪا ﺗﻮﮐﻠــﻰ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺒﺎدى،
ﺳﺎﻣﺎن ﺳــﻔﺎﻟﮕﺮ ،ﭘﺮﯾﺴﺎﺟﻤﺪى ،اﻣﯿﻦ ﺳــﺮﯾﺰدى ،ﺣﻮرﯾﻪ
ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ ،ﺳﻌﯿﺪواﻋﻆ ،ﺷﺎدى ﺑﺨﺸﻰ ،ﻋﻠﻰ رﻓﯿﻌﻰ وردﻧﺠﺎﻧﻰ،
رﺿﺎ اﺧﻼق ﭘﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ:

ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﻰ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﻰ
اﯾﻦ ﺷــﻬﺮ ﺑــﺎ ﮐﺮﺑﻼ را ﺑﺴــﺘﺮ
ارزﺷــﻤﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣــﻞ و ﻫﻤﮑﺎرى
ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﻰ
 2ﺷــﻬﺮ ،از وﺟﻮد اﺷــﺘﺮاﮐﺎت
ارزﺷــﻤﻨﺪ ﻣﯿــﺎن ﻃﺮﻓﯿــﻦ
ﺣﮑﺎﯾــﺖ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ
ﻫﻤﮑﺎرىﻫــﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﺷــﻮد.
ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻮﺷﯿﺎر در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮﯾﻔﻰ ،ﺷﻬﺮدار ﮐﺮﺑﻼ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ
از  20ﻣﯿﻠﯿﻮن زاﺋﺮ در ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﻰ اﻣﺴــﺎل ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻰ ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ،ﻗﻄﻌﺎً از ﺑﺮﮐﺎت و ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺣﻀﺮت اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻪ )ع( اﺳﺖ .وى ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ
روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﻰ ﮐﺮﺑﻼى ﻣﻌﻠﻰ ،ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻣﺴﯿﺮﮔﺸﺎﯾﻰ،
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮى ،آراﺳﺘﮕﻰ ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ،ﻃﺮاﺣﻰ اﻟﻤﺎنﻫﺎى ﻧﻮرى،
ﺗﻌﺮﯾﺾ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ،از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮى ﮐﺮﺑﻼ اﺳﺖ .ﻫﻮﺷﯿﺎر
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﻰ ،ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺪل ﺑﺎ ﺑﻠﺪﯾﻪ ﮐﺮﺑﻼ و
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﮑﺎرى  2ﺷﻬﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوران ارﺑﻌﯿﻦ ﺷﻮد و
ارﺗﺒﺎط  2ﻃﺮف ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮى ،ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮى و ﻓﻨﺎورىﻫﺎى
ﻋﻤﺮاﻧﻰ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺷــﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﯾﻒ روﯾﺪادﻫﺎى
ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ورزﺷﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ ،از اﯾﺪهﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ  2ﺷﻬﺮ را
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮﯾﻔﻰ ،ﺷﻬﺮدار ﮐﺮﺑﻼ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﯿﺎم ارﺑﻌﯿﻦ ،وﻓﺎق و وﺣﺪت ،ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﻫﻞﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﻈﯿﻢ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪهاﺳﺖ.وى ﺑﺎ
ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ارﺑﻌﯿﻦ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﺣﻀﻮر ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮔﻮﺷﻪاى از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﯿﺎن دو ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ
و ﻣﺎ ﻫﻢ اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ در ﻃﻮل ﺳﺎل ،ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ را ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
اﻟﺸــﺮﯾﻔﻰ ،ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﻰ از ﺗﻼش ﭘﺎﮐﺒﺎنﻫﺎى ﺗﺒﺮﯾﺰ در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻼش
ﺷﺒﺎﻧﻪروزى اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ،ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻣﻮﮐﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد و ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه در ﭘﺎﮐﺴﺎزى ﺷﺎرع
ﻋﺒﺎس )ع( و ﻣﺤﺪوده ﺑﺮﭘﺎﯾﻰ ﻣﻮﮐﺐ داﺷﺖ .ﺷﻬﺮدار ﮐﺮﺑﻼ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮﺑﻼ اﻣﺴﺎل
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺶ از  14ﻫﺰار ﻣﻮﮐﺐ و ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ در ﺟﺮﯾﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳــﺎز و
ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﮐﺐﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﻮﮐﺐﻫﺎ،
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎو ﻧﻬﺎدﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ و ﻋﺮاﻗﻰ ،ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

آگهیدعوتسهامدارانشرکتآجرشاهین(سهامیخاص)ثبتشده
بهشماره 3877وشناسهملی 10260250044جهتتشکیلمجمععمومیعادی

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آجر شاهین که
در ساعت  8صبح مورخ  1401/8/5در محل قانونی شرکت واقع در جاده اصفهان ،دولت آباد ،خیابان شاهین ،کارخانه
آجر شاهین تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضای هیئت مدیره
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
ﺗﺼﺎوﯾﺮى از ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭘﯿﺎﻧﺴﮏ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرﮐﻒ ﮐﻪ ارﺗﺶ اوﮐﺮاﯾﻦ آن را از ﻧﯿﺮوﻫﺎى روﺳﯿﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ
 -4تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ساالنه
ﻓﺮارو
هیئتمدیرهﻣﻨﺒﻊ:
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
شرکت
اﺻﻔﻬﺎن

نوبت اول

آگهي مزایده شماره1401-45-5

رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ اﺻﻔﻬﺎن:
اﻓﺰود :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺮدى ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﯿﺪرى ﻋﺪم اراﺋﻪ آدرس ﺻﺤﯿﺢ از ﺳﻮى اﻣﺪاد ﺧﻮاﻫﺎن را ﯾﮑﻰ
www.setadiran.ir
نشاني
(ستاد) به
تدارکات
ﺣﺎلسامانه
طریق
مزایده از
برگزاری
ﺣﺎدﺛﻪبهﻋﻨﻮان
در رﺳﯿﺪن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﺤﻨﻪ
اورژاﻧﺲ
دولت ﺗﺄﺧﯿﺮ
الکترونیکي دﻻﯾﻞ
ﻣﺼﺪوم اﺳﺖ از
درﺳﺖ از
ﺷﺮح
ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ
نسبترابهدارد و
اداره کل راه آهن هرمزگان در نظر دارداﺳﺘﺮس
ﺑﺎﻧﻮان اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اورژاﻧﺲ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻰآﯾﻨﺪ
نمایند.الزم به
اقدام
الکترونیکي
گواهي امضاء
شرکت در
موظفند
وﺟﻮد دارد
ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ
ﻣﺸﮑﻞ
وﺟﻮدى ﮐﻪ اﯾﻦ
دریافتاﻓﺰود :ﺑﺎ
نسبت به ثبت نام درسایت مذکور و ﮐﺮد و
مزایدهﺑﮕﯿﺮد.
ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺗﻤﺎس
برايﻫﺎى
ﻓﻮرﯾﺖ
شرح زیر اقدام نماید .مزایده گران ﺑﺎ
گردد.
ﻣﺪﯾﺮمزبور
سایت
ﭘﯿــﺶبرنده ازطریق
اورژاﻧــﺲانتخاب
انتشار آگهی تا
مزایده از
برگزاري
ذکراست
ﺑﺎرﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷــﺮاﯾﻄﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس
انجامومي و
ﺣــﻮادث
ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﻰ و
رﺋﯿــﺲ
ﺑﺮاى
مراحلﺷﺪ ﮐﻪ
کلیهﺧﻮاﻫﺪ
اﺣﺪاث
رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ اﺳــﺘﻔﺎده و  4ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﺪادى وﯾﮋه
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
آهن
گندله
ضایعات
کیلوگرم
150/000
فروش
:
مزایده
موضوع
مختصر
شرح
ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﻰ آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن
-1ﺗﻮان آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 news@ naslefarda.netﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ اﺻﻔﻬﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران زن از
1401/07/04
دوشنبه مورخ
ساعت
دریافت
ﮔﻔﺖ :ﺑــﻪ زودى و در وى اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻰ-2
ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ و ﺑﺮاى رﻓﻊ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎرى
ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﻣﺎ در
14:00روزﺟﻮاﻧﺎن
دﯾــﺪﮔﺎن
حداکثر تاﺣﺎدﺛﻪ
اسناد :ﻋﻨﻮان
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ
مهلتﭘﯿﺶ
اورژاﻧﺲ
1401/07/18
مورخ
دوشنبه
روز
صبح
09:00
ساعت
تا
حداکثر
:
پیشنهاد
بارگذاری
و
ارائه
مهلت
-3
ﺑﯿﻦﺑﺨﺸﻰ اﺳﺖ.
ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو ،از ﺗﻮان ﺑﺎﻧﻮان اﻣﺪادﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوى ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻻن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ریال میباشد.
()135.000.000
ﻫﺎىمیلیون
ﺑﯿﻤﺎرىپنج
یکصدوو سی و
اﯾﻨﮑﻪشرکت
ﺑﯿﺎنسپرده
مبلغ
مزایده:
شرکت در
-4میزان
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ و ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎى
ﭘﯿﺶ
رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ
مبلغاﻋﺼﺎب
مزایدهﻣﻐﺰ و
ﺑﯿﻤﺎراندرﻗﻠﺒــﻰ،
وى ﺑﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻦ
سپردهوﻇﯿﻔﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و
و  4ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﺪادى وﯾﮋه اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻰ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﺮﺳﺘﺎر
.
باشد
تمدید
قابل
نیز
ماه
سه
مدت
برای
و
داشته
اعتبار
اسناد
تحویل
تاریخ
از
ماه
سه
بایست
می
کار
ارجاع
فرایند
در
شرکت
های
ضمانتنامه
-5دارﻧﺪ ،ﺷﺮح ﺣﺎل درﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ رﯾﻮى ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﻣﺪادﺧﻮاﻫــﻰ ﻏﯿﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ را دارﻧﺪ ،اداﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﻰ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸــﮑﺮ از ﺧﯿﺮان و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎراﻧﻰ ﮐﻪ
ﺷﺮح ﺣﺎل اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران زن از ﺗﻮان آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
فوق
 1401/07/18به نشاني
مورخ
اﻣﺴﺎل 10روز
ساعت
پیشنهادها :
-6زمان
ﮐﻤﮏﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ  115داﺷــﺘﻪاﻧﺪ،
ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭘﯿﺶ
دوشنبه500
 123ﻫﺰار و
اﺑﺘﺪاى
قرائتدر  5ﻣﺎﻫﻪ
مزایده و داد:
جلسهﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
تشکیلدرﻣﺎن
آﻣﺒﻮﻻﻧــﺲ و
ﻓﺮﻫﺎد ﺣﯿﺪرى رﺋﯿــﺲ اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﻰ و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺸــﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم ،اﻋﺰام
پذیرد.
61ستاد) صورت
دولت(
الکترونیکی
تدارکات
میبایست
-7شایان ذکراست دریافت اسناد صرف ًا
ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎى اﻣﺪادى و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﺑﯿﺶ از
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
سامانه اﻧﺠﺎم
ازطریقاﺳــﺘﺎن
در ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ
ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷــﮑﻰ اﺻﻔﻬﺎن از اﺣــﺪاث  4ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
نمایند.
حاصل
تماس
)
ستاد
سامانه
پشتیبانی
(
41934
شماره
مشکل
هرگونه
بروز
در صورت
ﭘﺎﯾﯿﻦوﺗﺮابهام باﻫﺰار ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ  34ﻫﺰار ﻣﻮرد آن ارﺗﻘﺎى ﮐﻤﻰ و ﮐﯿﻔﻰ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮ
ﺳﻨﯿﻦ
ﮐﻪ در
ﮐﺴــﺎﻧﻰ
اﻣﺪادى وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان در آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ زودى ﺣﯿﺪرى ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ
رساني
اﺳﺘﺎنرسانی
ﺳﻄﺢاطالع
پایگاه ملی
اراﺋﻪفوق
مزایده
گردد.ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﯿﺸﺘﺮميﺧﯿﺮان
مناقصات http:/iets.mporg.irاطالعﭼﻪ
ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ازطریق در
ﻣﻰدﻫﻨﺪ،
-8فراخوانﺑﯿﻤﺎر
و در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﺸــﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو ،از ﺗﻮان ﺑﺎﻧﻮان اﻣﺪادﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞﺗﺮى از وﺿﻌﯿﺖ
اداره کل راه آهن هرمزگان
شناسه آگهی1380606 :

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﻧﻮﺑﺖاول

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1401/6/28 :

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ اول ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻬﺎر ﺟﻰ در ﺳﺎﻋﺖ  13/30روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/7/18در
ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ  15اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ آدرس :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻰ ﺷﺮﻗﻰ ،ﮐﻮى ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد .از
ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺷﺨﺼﺎ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺘﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﻞ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
* ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 19آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻌﺪاد آراء وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 3راى و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1401/7/15در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﺧﺼﻮص اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻬﺎر ﺟﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1401/6/28 :

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﻧﻮﺑﺖاول

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ اول ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻬﺎر ﺟﻰ در ﺳﺎﻋﺖ  14/30روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1401/7/18
در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ  15اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ آدرس :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻰ ﺷﺮﻗﻰ ،ﮐﻮى ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد .از ﮐﻠﯿﻪ
اﻋﻀﺎ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺷﺨﺼﺎ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺘﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﻞ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
* ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  19آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻌﺪاد آراء وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3راى
و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ  1401/7/15در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن
ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1398/12/29و  1399و 1400
اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻬﺎر ﺟﻰ

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖﻓﻮﻻدﻣﺤﺘﺸﻢﮐﺎﺷﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص( ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ 4901وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ14000073300
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 1401/07/06در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن  -ﮐﺎﺷﺎن -ﺷﻬﺮ ﻣﺸﮑﺎت  -ﺟﻨﺐ
ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﺎﺷﺎن -ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 87391-51114ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ
رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه

دوم
ﻧﻮﺑﺖ
نوبت اول

فراخوانآگهیارزیابیکیفی01-42

(ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی معاونت بهره برداری (منطقه/2جنوب ) استان کرمان (شامل ساختمان های اداری  ،ایستگاه های تقلیل
فشار ،همکاری جهت اصالح و تعمیر خطوط انتقال  ،خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز  ،انشعابات  ،GIS،کنتوربندی و کالیبرلسیون کنتور و ) ...
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه (ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی معاونت بهره برداری (منطقه/2جنوب )
استان کرمان (شامل ساختمان های اداری  ،ایستگاه های تقلیل فشار ،همکاری جهت اصالح و تعمیر خطوط انتقال  ،خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز  ،انشعابات  ،GIS،کنتوربندی
و کالیبرلسیون کنتور و  )...به شماره  2001093164000076از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل
اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
*تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1401/06/27می باشد.
* اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی1401/07/04:
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی1401/07/18:
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22بهمن  -حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه شعبانیه شماره تماس 034-31326000 :شماره فکس034-33239661:
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مرکز تماس021-41934 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مدت زمان اجرا(روز)

730

تاریخ چاپ نوبت اول

1401/06/27

کد فراخوان

تعداد مرحله

دو

تاریخ چاپ نوبت دوم

1401/06/28

مبلغ تضمین(ریال)

شناسه آگهی1380274 :

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

2001093164000076
13/280/000/000

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎده

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1401/6/28 :

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ راس ﺳﺎﻋﺖ 15
روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/7/9در ﻣﺤﻞ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮم ﺑﻪ آدرس :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮداﻣﺎد ،ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺎره  50ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ
اﻋﻀﺎ دﻋﻮت ﻣﻰ 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 ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  18آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﺗﻌﺪاد آراء وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 3
راى و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1401/7/7در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -1ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎده  6اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ(
 -2ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  20اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ اﻋﻀﺎ(
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهﺷﺮﮐﺖﺗﻌﺎوﻧﻰﻣﺴﮑﻦﮐﺎرﮐﻨﺎنادارهآﻣﻮزشوﭘﺮورشﻧﺎﺣﯿﻪﯾﮏاﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1401/6/28 :

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﻧﻮﺑﺖاول

ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ اول ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﭘﯿﺸــﮕﺎﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 22269
راس ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/7/19در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﮑﯿﻢ
ﻧﻈﺎﻣﻰ ،روﺑﺮوى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎد ،ﺟﻨﺐ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮدوزى اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ
داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت و ﯾﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  19آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻌﺪاد آراء وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3راى و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ
ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1401/7/18در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -1اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ اﻋﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
* داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪى ﺳﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  2دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ
روز از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻓﺮم داوﻃﻠﺒﻰ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺻﻔﻬﺎن
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