استان مرکزی

همزمان در  ۱۹شهرستان استان کرمانشاه برگزار شد:

مانور ایمنی در شرکت توزیع برق استان

استاندار مرکزی در آیین توزیع تجهیزات
آموزشی در اراک:

اکبرمیثاقی  /گروه استانها

تجهیزات مورد نیاز در مدارس
استان توزیع شد

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

مانور ایمنی شــرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به صورت
همزمان در  ۱۹مدیریت تابعه و در راستای شناسایی مخاطرات و
حوادث ناشی از کار با حضور میدانی مدیرعامل ،معاونان و مدیران

رضوان داوودی جم  /گروه استانها
News.arak93@gmail.com
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صنایع دستی گیالن تشریح کرد:

کارزار
«همه برای ثبت جهانی ماسوله»

برگزار شد:

کاهشبارترافیکیدرروزهای
آغازینبازگشاییمدارس
مهوش نوری زاده  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

نشست کارگروه ماده  18ویژه حمل و نقل دانش
آموزان در سالن اجتماعت شــهید لندی اداره کل
آموزش و پرورش اســتان چهارمحال و بختیاری
برگزار شد.
در این نشست که به منظور ارائه گزارش دستگاههای
متولی حمل و نقل دانش آموزان و بیان چالشها و
ارائه راهکارهای مناسب تشکیل شد ،معاون آموزش
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به لزوم
همفکری وهمراهی همه دستگاههای مسئول ،بر
رعایت شیوه نامهها و دستورالعملهای حمل و نقل،
رعایت نرخ مصوب و حفظ سالمت و امنیت دانش
آموزان تاکید نمود و گفت :اگر همه دســتگاههای
متولی با هم همکاری داشــته باشند ،میتوانیم بار

مریم معبدی  /گروه استانها
Naslefarda466@gmail.com

ترافیکی بازگشــایی مــدارس را از همان روزهای
آغازین بازگشــایی مدارس به نحو احسن کنترل
کنیم.
در ادامه این نشست نمایندگان شرکتهای حمل و
نقل ،نماینده سازمان حمل و نقل بار و مسافر استان،
نماینده اولیا و پلیس راهور به ارائه گزارش عملکرد
دســتگاه خود در مورد حمل و نقل دانش آموزان
پرداختند.
همچنین رئیــس اداره انجمــن اولیــا و مربیان
آموزشوپرورش اســتان در رابطه با مصوبات این
جلســه گفت :رعایت نرخ مصوب کارگــروه ماده
 ،18نظارت بر روند عقد قراردادهای شــرکتهای
حمل و نقل با مــدارس ،رعایت ظرفیت خودروها،
شناسایی معابر پر ترافیک ،تســهیل شرایط اخذ
مجوز برای رانندگان شرکتهای سرویس مدارس

جلسه فرهنگ و ایثار و شهادت که در محل فرمانداری شهرستان شهرکرد برگزار شد:

اجرای  130عنوان برنامه بمناسبت هفته دفاع مقدس

ﻧﻮﺑﺖ اول

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﻓﺮاﺧﻮانارزﯾﺎﺑﻰﮐﯿﻔﻰﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﯽﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺑﻪﺷﻤﺎرهمعsz/01/777/

ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺗﺤﺖﻋﻨﻮان:اﻧﺠﺎمﺧﺪﻣﺎتﺣﺮاﺳﺖوﺣﻔﺎﻇﺖازاﻣﻮال،اﻣﺎﮐﻦ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت،ﺧﻄﻮطﻟﻮﻟﻪوﻣﺮاﮐﺰﺟﻤﻊآوريوﺧﻄﻮطﺷﺒﮑﻪﻫﻮاﯾﯽدرﻣﻨﻄﻘﻪﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰى اﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﻰ
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﻔﺖ وﮔﺎز زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﯿﺮاز  ،در ﻧﻈﺮ دارد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ زﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -1ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮاﺳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﻮال ،اﻣﺎﮐﻦ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ،ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻊآوري و ﺧﻄﻮط ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

 -2ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :معsz/01/777/

 -3ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
 -4ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر  :ﯾﮏ ﺳﺎل

 -5ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ  setadiran.irﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان  2001091701000066ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 -6ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر  :ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 000ر000ر440ر 17رﯾﺎل ) ﻫﻔﺪه ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن( رﯾﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺻﻮرت زﯾﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  10درﺻﺪ ﺑﺎرﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ( -اراﺋﻪ رﺳﯿﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ وارﯾﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ

ب( -اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﻣﺪت ) 90روز( ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻼم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت ) 30روز( دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .

 -7ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

 -8ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ 5 :روز ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﺬارى اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺳﺘﺎد دوﻟﺖ
 -9ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ )ﺑﺎرﮔﺬارى( اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ14 :روز ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ.

 -10آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎرﮔﺬارى اﺳﻨﺎد ) www.setadiran.ir:در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ))ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد(( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰﺷﻮد.

 -11آدرس :ﺷﯿﺮاز-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن زﻧﺪ-روﺑﺮوى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﯿﺎم-ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ -42ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﻰ-ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس اداره اﻣﻮرﺣﻘﻮﻗﻰ و ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ 07132138396-8473:ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﻰ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ07132138285-8671 :
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت07132138432:

 -12ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
 -12-1داﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ )اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،آﮔﻬﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ( و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى
 - 12-2اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدي  ،ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ و ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ.
-12-3ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ از اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ داراى اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ ﻣﻮﻗﺖ
 -12-4داﺷﺘﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ داراى اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
 -12-5اراﺋﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺷﺪه از ﺳﻮى ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻟﺰاﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -12-6ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) 50اﻣﺘﯿﺎز( ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -12-7از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺮاﺳﺖ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 -12-8ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺑﻼغ ﻣﻰ ﮔﺮدد .
 -13ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ 000 :ر000ر000ر 572رﯾﺎل ) ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل (
-14ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ :ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  15درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن

از ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪ  12دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ  5روز ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﺬارى اﺳﻨﺎد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺳﺘﺎد دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ،
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺪرج در آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ  9در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎرﮔﺬارى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮرى و ﺻﺮﻓ ًﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﻰ
ﮐﯿﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ،اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﻰ

و تشــدید حضور پلیس راهور در محدوده مدارس
و مراکز آموزشی از جمله مواردی بود که با موافقت
اعضا در ایــن کارگروه به تصویب رســید .ذوالفقار
علیخانی ادامه داد :همچنیــن طبق مصوبات این
نشست در  2هفته ابتدایی مهرماه کلیه فعالیتهای
عمرانی و ساختوســاز در نزدیکی مراکز آموزشی
ممنوع میباشد.علیخانی افزود :با موافقت اعضای
کارگروه ماده  18ساعات شروع و پایان فعالیتهای

آموزشی مدارســی که در معابر پرتردد قرار دارند
تغییر خواهد کرد و در هفتــه آغازین مهرماه برای
کلیه دانشآموزان و اولیا کارگاههای آموزشی ویژه
حملونقل و ترافیک برگزار خواهد گردید.
شایان ذکر است کلیه اعضای این کارگروه بر توجه
ویژه به سرویسدهی به مدارس استثنایی تاکید ویژه
داشتند و طبق مصوبات این نشست استفاده از موتور
سیکلت توسط دانش آموزان ممنوع اعالم گردید.

شهرکرد

سهیل بنی طالبی  /گروه استانها
به پیش رو بودن هفته دفاع مقدس و فرارســیدن
news@ naslefarda.net
چهل و دومین سالگرد این حماسه بی نظیر و لزوم
جلســه فرهنگ و ایثار و شــهادت کــه در محل پاسداشت این ســرمایه عظیم برنامههای متنوع و
فرمانداری شهرستان شهرکرد برگزار شد .عبدالعلی متناسب با هفته دفاع مقدس در کلیه دستگاهها و
ارزنگ فرماندار شهرکرد در این جلسه گفت :با توجه ادارات شهرستانی شد .در این جلسه پس ا بررسی و

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى در ﻧﻈﺮ دارد ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰارى »اﺟﺮاى ﭘﺮوژه اﺣﺪاث رﻣﭗ
ورودى و ﺧﺮوﺟﻰ و روﺳﺎزى ،ﺟﺪوﻟﮕﺬارى و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮐﻤﺎل اﻟﻤﻠﮏ« ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ از درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺗﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻻزم
اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳــﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  1401/6/29ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰارى ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﻰ
ﮐﯿﻔﻰ و ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ :ﺳﺎﻋﺖ  14ﻣﻮرخ 1401/7/7
ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ :ﺳﺎﻋﺖ  14ﻣﻮرخ 1401/7/21
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى »اﻟﻒ«:
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮار ﺧﯿﺎم ،ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺎم  ،35ﺗﻠﻔﻦ 37642005 :ﻧﻤﺎﺑﺮ 37642003
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس 1456
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎر :اﺟﺮاى ﺣﺪود  7000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﻰ 1650 ،ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ زﯾﺮ اﺳﺎس 4950 ،ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺎس 4500 ،ﻣﺘﺮﻃﻮل ﺟﺪول ﭘﺮﺳﻰ
ﺗﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  30ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 550 ،ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺟﺪول ﭘﺮﺳﻰ ﺗﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  45ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 152050 ،ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﺪر
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد 76/284/294/947 :رﯾﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎى ﺳﺎل ) 1401اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﻰ(
ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر 12 :ﻣﺎه
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺪرج در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت
دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /123402ت  50659ﻫـ ﻣﻮرخ 94/9/22
رﺷﺘﻪ و ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران :راه و ﺗﺮاﺑﺮى ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ

ﺷﻨﺎﺳﻪ آﮔﻬﻰ1382196 :

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و

نشست کارگروه ماده  18ویژه حمل و نقل دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری

ﻓﺮاﺧﻮانارزﯾﺎﺑﻰﮐﯿﻔﻰﺟﻬﺖﺑﺮﮔﺰارىﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻰ

م اﻟﻒ6467 :

استانها

استان گیالن

عکس :نسل فردا

استاندار مرکزی گفت :تجهیزات آموزشی ،کمک
آموزشی ،هنرستانی و گرمایشی با اعتباری بالغ بر
 ۱۶۰میلیارد ریال در مدارس اســتان توزیع شد.
فرزاد مخلــص االئمه در آییــن توزیع تجهیزات
آموزشی در اراک افزود :امید است نظام آموزشی
کشــور از نظر مالی به مرتبهای برســد تا بتواند
تجهیزات نوین آموزشی را تأمین کند تا هم دانش
آموزان و هم کادر آموزشی از آن بهرهمند شوند.
وی اظهار داشــت :داشــتن میــز و صندلی از
حداقلیهای آموزشــی اســت و باید تالش کرد
وسایل کمک آموزشی پیشــرفته برای تحصیل
فراهم شود.
وی اظهار داشــت :تعداد زیادی پروژه آموزشی و
 ۷۴کالس درس در اســتان مرکزی آماده شده
و تعدادی نیــز در مهرماه همزمان با آغاز ســال
تحصیلی مورد بهره برداری قرار میگیرد و طبق
برنامه ریزی که در ســفر رییــس جمهور انجام
شد سال آینده مدارس کانکســی با بیش از ۱۰
دانش آموز در این اســتان جمــع آوری خواهند
شد .سرپرست اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز
مدارس اســتان مرکزی نیز گفت :اولین کاروان
تجهیزات آموزشی ،کمک آموزشی ،هنرستانی،
گرمایشی به مدارس  ۱۵گانه استان با اعتباری بالغ
بر  ۱۶۰میلیارد ریال توزیع شد .جواد لنجابی افزود:
این تجهیزات با اولویــت مناطق کمتر برخوردار
توزیع شــد که شــامل تجهیزات هنرســتانی،
نمایشــگرهای تعاملی ،میز و صندلی ،تجهیزات
اداری و اقالم گرمایشی استاندارد است.
وی اظهار داشــت :تجهیــزات هنرســتانی در
رشــتههای برق ،مکانیک و رشتههای مربوط به
گروه صنعت با  ۸۰میلیارد ریــال اعتبار در چند
مرحله توزیع شد .سرپرســت اداره کل نوسازی
توســعه و تجهیز مدارس اســتان مرکزی گفت:
نمایشگرهای تعاملی با اعتباری بالغ بر  ۲۰میلیارد
ریال تهیه و در اختیار تمامــی مناطق آموزش و
پرورش اســتان قرار گرفت .لنجانی افزود :تهیه
وسایل و تجهیزات مدارس نوساز در شرح وظایف
اداره کل است و در این مرحله وسایل و تجهیزات
جایگزین با اعتباری بالغ بر  ۱۵میلیارد ریال عالوه
بر تجهیزات مدارس نوســاز در اختیار آموزش و
پرورش قرار گرفت  .

این شرکت برگزار شد.
محمد مرادی مدیرعامل این شــرکت با حضور در اموربرق مرکز
کرمانشاه از تجهیرات ایمنی بازدید کرد و خطاب به سیمبانان این
امور گفت :خوشبختانه با تالش شــما و کلیه همکاران این شرکت
توانستیم بدون اعمال خاموشی برای شهروندان ،تابستان  ۱۴۰۱را
پشت سر بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه خدمات رســانی به مردم باید همراه با رعایت
موارد ایمنی باشد ،اظهار کرد :اهمیت استفاده از لوازم ایمنی در حین
کار برابر با مراقبت از جان خود در مقابل مخاطرات است.
مرادی ضمن اشــاره به اهمیت خود مراقبتی کــه یکی از اهداف
برگزاری مانور شرکت توزیع برق اســتان کرمانشاه است ،تصریح
کرد :در این مانور ضمن آموزش نحوه صحیح از لوازم ایمنی ،نحوه
اســتفاده از کمکهای اولیه و چگونگی احیای افراد آموزش داده
میشود .همچنین معاونان و مدیران حوزه ستادی نیز همزمان با
حضور در  ۱۹شهرستان این استان ،دستورالعملهای ایمنی و خود
مراقبتی را برای همکاران آموزش دادند.

گفتنی است ،در پایان مانور صبحگاه ایمنی که در کل استان برگزار
شد جلسهای به ریاســت مدیرعامل ،معاونان ،مدیران و مسئوالن
بخشهای مختلف شرکت برگزار شد.
در این جلسه مدرسین اعزامی به شهرستانها به تفصیل گزارشات
خود را از تجهیــزات ،وســایل خودرویی ،آمادگی ســیمبانان و
تکنسینها ،عملیات و اتفاقات و بخشهای فنی را گزارش دادند.
در پایــان نقاط نیاز بــه بهبود شناســایی و با تاکیــد مدیرعامل
شــرکت به مدیــر دفتــر ایمنی مقــرر گردیــد مــوارد مذکور
بررســی

برطرف و در جلســه هفتگی بصــورت مداوم این موارد
گردد.

تبادل نظرمقرر شد  130عنوان برنامه در هفته دفاع
مقدس در بعدهای مختلف شــامل گلباران قبور
مطهرشهداء ،دیدار با خانواده معزز شهدا ،جانبازان،
اســتفاده از ظرفیتهای فعالین رسانهای ،فضای
مجازی و نشریات برای تبیین مفاهیم دفاع مقدس،
رژه موتوری ،تقدیر از پیشکســوتان و رزمندگان
جنــگ تحمیلــی ،فضــا ســازی ادارات و ...اجرا
گردد.

pwa.agahinaslefarda.ir

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دستی گیالن «همه برای ثبت جهانی ماسوله»
را کارزاری برای مشــارکت گیالنیان در راستای
پاکسازی مسیر این شهر تاریخی از زباله در روز
یکم مهر تشریح کرد.ولی جهانی با توجه به بازدید
کارشناسان یونسکو در مهرماه امسال برای ثبت
جهانی منظر تاریخی ماسوله از عموم دوستداران
تاریخ ،فرهنگ و محیط زیست خواست تا همگی
در تحقق این امر مهم مشارکت کنند.
وی ضمن قدردانی از دستگاههای اجرایی ،دفاتر
خدمات مســافرتی ،راهنمایان گردشــگری و
فعاالن محیط زیســت که تاکنون این اداره کل
را برای تحقق این امر مهم یاریگر بودهاند ،از آنان
خواست :با حضور پر رنگ خود در روز جمعه یکم
مهرماه سال جاری برای پاکسازی مسیر فومن به
ماسوله شرایط را برای این امر مهم فراهم سازند.
جهانی عنوان کرد :برنامهریزی آن اســت تا در
روز اعالم شده وسایل نقلیه به صورت رایگان در
اختیار عالقهمندان قرار گیرد .وی ادامه داد :اطالع
رســانی در این خصوص از طریق رسانهها انجام
میشود .ماســوله با قدمتی یکهزار ساله در ۲۵
کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن و در دل
جنگلهای البرز قرار دارد ،سال  ۱۳۵۴با شماره
 ۱۰۹۰در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید
و هم اکنون فرآیند ثبــت جهانی را طی میکند.
شهرک تاریخی ماسوله در سال  ۲۰۰۷در میراث
تاریخی یونسکو به طور موفق ثبت شد تا مسیر
هرگونه تغییر و آسیب به آن بسته شود.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﯿﺎن ﻣﺒﺪل ﭘﺎرس )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  16477و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14008420945

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺧﻮد
ﻣﻤﮑﻦاﺳﺖﺷﻤﺎﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺠﺮمﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﻮﯾﺪ؟

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳــﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺎن ﻣﺒﺪل ﭘﺎرس )ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 16477و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14008420945ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ در
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1400/12/29ﺷﺮﮐﺖ  ،راس ﺳﺎﻋﺖ 8:00
ﺻﺒﺢ روز 1401/07/11در ﻣﺤﻞ ﺷــﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان-ﻣﺤﻠﻪ وردآورد -ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺮﯾﻢ  - 5ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ
ﻟﺸﮕﺮى)ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج(  -ﭘﻼك ) (621ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﯿﺎ ﺳﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:اﺳــﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴــﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1400/12/29و اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى
ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﺎ ﭘﺎرس ﺻﻨﻌﺖ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  368048و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10320174724

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﻠﻔﻦﺳﻔﺎرشآﮔﻬﻰ

ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى ﺗﻬﺮان021 -88356308- 88016649:
ﻫﺎ031-32274694:
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ031 32274694:

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴــﺎ ﭘﺎرس ﺻﻨﻌﺖ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  368048و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320174724ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1400/12/29ﺷﺮﮐﺖ ،راس ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺻﺒﺢ روز 1401/07/11در ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان-ﻣﺤﻠﻪ وردآورد -ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺮﯾﻢ - 5ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻟﺸﮕﺮى)ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج(  -ﭘﻼك )(621
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﯿﺎ ﺳﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺣﺴــﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى
ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1400/12/29و اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

اﯾﮕﻞ دﯾﺎﮐﻮﺗﮏ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  557979و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14009136859

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﯾﮕﻞ دﯾﺎﮐﻮﺗﮏ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  557979و ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻰ14009136859ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1400/12/29ﺷﺮﮐﺖ ،راس ﺳﺎﻋﺖ  14:30ﻇﻬﺮ روز 1401/07/11در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ
واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان -ﻣﺤﻠﻪ وردآورد -ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺮﯾﻢ  - 5ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷــﻬﯿﺪ ﻟﺸﮕﺮى)ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج(  -ﭘﻼك )(621
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﯿﺎ ﺳﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
1400/12/29و اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

