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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 :
دﻓﺘﺮاﺻﻔﻬــﺎن  :ﻣﯿــﺪان اﺣﻤﺪ آﺑﺎد،اﺑﺘــﺪاى
ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﺷــﻬﯿﺪﻣﻔﺘﺢ )ﺑﻬــﺮام( ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(

ﺗﻠﻔﻦ- 32274500:
ﻓﺎﮐﺲ031- 32274502
ﺗﻮزﯾــﻊ ﺗﻬــﺮان  :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗــﻰ ﻧﺴــﻞ ﻓــﺮدا
 88019129ـ021
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ031-32274694:
ﻓﺎﮐﺲ031-32274511 :

021 - 88019129- 031-32274506
ﻟﯿﺘﻮ ﮔﺮاﻓﻰ و ﭼﺎپ:
ﺻﻤﯿﻢ 44533725:ـ 021
ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه 30007232 :
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮامnaslefardanews :
ﺗﻠﮕﺮامnaslfarda :

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :رﺿﺎ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ
ﺳﺮدﺑﯿﺮ :ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ
دﺑﯿﺮﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﻰ
ﻃﺮاح :ﺳﻤﯿﻪ ﻋﺰﯾﺰﯾﺎن
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
درﯾﺎ وﻓﺎﺋﻰ ،ﯾﻠﺪا ﺗﻮﮐﻠﻰ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺒﺎدى ،ﺳﺎﻣﺎن ﺳﻔﺎﻟﮕﺮ ،ﭘﺮﯾﺴﺎﺟﻤﺪى،
اﻣﯿﻦ ﺳﺮﯾﺰدى ،ﺣﻮرﯾﻪ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ ،ﺳﻌﯿﺪواﻋﻆ ،ﺷﺎدى ﺑﺨﺸﻰ ،ﻋﻠﻰ رﻓﯿﻌﻰ
وردﻧﺠﺎﻧﻰ ،رﺿﺎ اﺧﻼق ﭘﻮر
وب ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا:
http://www.naslefarda.net

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص(» ...ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﺲ از ﻣﻦ ،از ﻋﻠﻰ ﺟﺪا ﺷﻮد ،در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻧﻪ او ﻣﺮا ﻣﻰﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﻦ او را ﻣﻰﺑﯿﻨﻢ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ را آﺗﺶ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ و اﯾﻦ ،ﺑﺪ ﻓﺮﺟﺎﻣﻰ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻠﻰ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را در آن روزى ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺶ
ﺣﺠﺘﺶ را ﺑﻪ او اﻟﻘﺎ ﻣﻰﮐﻨﺪ .«...
ﻣﻰرود ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﮔﺬارد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻠﻰ را ﯾﺎرى دﻫﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را در روزى ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪارش ﻣﻰرود ،ﯾﺎرى ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺳﺶّ ،

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﻰ ادارهﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺻﻔﻬﺎن:

ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
در اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﺪﻧﺪ

ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﻰ ادارهﮐﻞ آﻣﻮزش و
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
 news@ naslefarda.netﭘﺮورش اﺻﻔﻬﺎن از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺣﺪود ﯾﮏ
ﺳﻮم ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﺪارس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﺟﯿﻬﻪ ﻓﺎﺿﻞ اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ﺳﻮى وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  6ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﺪﻧﺪ .وى ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰىﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﺎﺟﺮت،
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدى ،ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪن از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺨﺸﻰ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﻰ ادارهﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺻﻔﻬﺎن اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻰ و ﭘﻮﺷــﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن در ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺷﻮراى راﻫﺒﺮى اﻧﺴﺪاد ﻣﺒﺎدى ﺑﻰﺳﻮادى اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
وﯾﮋه ﻗﺮار دارد .وى اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه  2ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزى ﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻰ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻰ از
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻰ ﮐﻮدﮐﺎن داﻣﻦ زد .ﻓﺎﺿﻞ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﺎﮐﻨﻮن و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  511ﻫﺰار داﻧﺶآﻣﻮز در ﭘﺎﯾﻪﻫﺎى اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاى ﺛﺒﺖﻧﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﻰ و ﯾﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺣﻀﻮر در ﮐﻼسﻫﺎى درس ﻧﺸﺪهاﻧﺪ،
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.وى ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮوش و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺮاى
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﻰ در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﺘﺎبﻫﺎى درﺳﻰ ﺑﺮاى اﯾﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وى ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ آﻣﻮزش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮرى در  2ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺸﻰ
از داﻧﺶآﻣﻮزان دوره اﺑﺘﺪاﯾﻰ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻪ ﺳﺎل اول ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ در ﯾﺎدﮔﯿﺮى و اُﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاى اﯾﻦ دﺳﺘﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ
دورهﻫﺎى ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎى ﮐﯿﻔﻰ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد.
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶآﻣﻮز در ﺑﯿﺶ از  6ﻫﺰار واﺣﺪ آﻣﻮزﺷــﻰ ،ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ
ﺟﺪﯾﺪ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.

اﺟﺘﻤﺎع اﻣﺖ رﺳﻮل اﻟﻪ )ص( در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮ ،در ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  28ﺻﻔﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ  9ﻫﺰار زاﺋﺮ در داراﻟﺸﻔﺎى اﻣﺎم )ع(

زﻫﺮا آﺧﻮﻧﺪى  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
news@ naslefarda.net

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  28ﺻﻔــﺮ 9 ،ﻫﺰار زاﺋﺮ ﺣــﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮى ،از
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ راﯾﮕﺎن داراﻟﺸﻔﺎى اﻣﺎم )ع( ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ راﯾﮕﺎن داراﻟﺸﻔﺎى اﻣﺎم )ع( ﺑﻪ زاﺋﺮان
ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﺨﺶﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺗﺰرﯾﻘﺎت و ﺳﺮمﺗﺮاﭘﻰ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ درﻣﺎﻧﻰ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ 28
ﺻﻔﺮ؛ ﺳﺎﻟﺮوز رﺣﻠﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( و ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ

ﻣﺠﺘﺒﻰ )ع( آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺗﺎ  30ﺻﻔﺮ؛ ﺳﺎﻟﺮوز
ﺷــﻬﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( اداﻣﻪ دارد .در روز ﻧﺨﺴﺖ اراﺋﻪ اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن 4 ،ﻫﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن داراﻟﺸﻔﺎى
اﻣﺎم )ع( ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع  4ﻫﺰار و  850ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ
از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺰرﯾﻘﺎت و ﺳﺮمﺗﺮاﭘﻰ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ 3.ﻫﺰار و  700ﺑﯿﻤﺎر اورژاﻧﺴﻰ ﻧﯿﺰ در  28ﺻﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﺳــﻮم ﻣﻬﺮﻣﺎه از ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎى ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر
ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﺆﺳﺴﻪ درﻣﺎﻧﻰ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى

آگهیتشکیلمجمععمومیعادیشرکتخدماتیشهرکصنعتیصفه
(سهامیخاص)بهشمارهثبت 54469وبهشناسهملی14005110696
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی که در روز یکشنبه مورخ 1401/7/24
راس ساعت 11-9صبح در محل دفتر این شرکت به آدرس :اصفهان ،شهرستان اصفهان ،بخش مرکزی ،دهستان کرارج ،روستا منطقه صنعتی صفه،
خیابان شرکت وصاف ،جنب شهرک آزمایش ،شهرک صنعتی صفه ،کدپستی  8179135163به شرح ذیل تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
*در ضمن داشتن کارت ملی و مدارک مثبت نمایندگی در روز مجمع الزامی است.
دستور جلسه:
 -1گزارش هیئت مدیره از عملکرد شش ماهه
 -2تصویب بودجه اصالحی  1401و بودجه پیشنهادی 1402
 -3تعیین نرخ قدرالسهم و هزینه های مشترک (شارژ) و سایر خدمات اصالحی  1401و پیشنهادی 1402
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی صفه

آگهيتملكاراضي(نوبتدوم)
به اطالع ميرساند شرکت آب و فاضالب استان همدان جهت احداث مخزن آب شرب واقع در روستاي
قلعه قباد از توابع شهرستان نهاوند در صدد تملك اراضي در محدوده مشخص شده در نقشه مي باشد،
لذا بدینوسیله از تمامي مالکین و صاحبان حقوق عرصه و اعیاني مشخص شده دعوت مي گردد ظرف
مدت  15روز از تاریخ انتشار این اطالعیه ضمن معرفي کارشناس رسمي دادگستري با در دست داشتن
اسناد و مدارک مالکیت خود به دفتر حقوقي شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشاني :همدان-
میدان بیمه  -جنب ثبت احوال  -شرکت آب و فاضالب استان همدان مراجعه نمایند

در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ رﺿﻮى ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ  2ﻫﺰار
و  400ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺰرﯾﻘﺎت و ﺳﺮمﺗﺮاﭘﻰ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ
در ﺳــﺎﻟﺮوز رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( و ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ

ﻣﺠﺘﺒﻰ )ع( اراﺋﻪ ﺷﺪ 20.ﺑﯿﻤﺎر اورژاﻧﺴﻰ ﻧﯿﺰ در ﺳﻮم ﻣﻬﺮﻣﺎه
ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ ﭘﺰﺷﮑﻰ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﺰام ﺷــﺪﻧﺪ 7 .ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 30
ﭘﺮﺳﺘﺎر رﺳﻤﻰ و اﻓﺘﺨﺎرى در اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﺻﻔﺮ در ﻫﺮ ﺷﯿﻔﺖ
در داراﻟﺸــﻔﺎى اﻣﺎم )ع( ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺑﯿــﺶ از  30ﻧﯿﺮوى
ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﯾﺎم در ﻫﺮ ﺷﯿﻔﺖ
در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎى اورژاﻧﺲ  115و اﻣﺪادﮔﺮان ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺧﺪﻣﺎترﺳــﺎﻧﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﻰ
اﺳﺖ؛ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ،32002424در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروز آﻣﺎده اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﻰ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران زاﺋﺮ و ﻣﺠﺎور اﺳﺖ.

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهشرکتساننیروسروش
(سهامیخاص)بهشمارهثبت 42971وشماره ملی10260608030

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سان نیرو سروش (سهامی خاص) به شماره ثبت  42971دعوت به عمل می آید تا در جلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ  1401/7/25راس ساعت  9صبح در محل شرکت به آدرس :اصفهان ،خیابان هشت
بهشت غربی ،ساختمان جام جم ،طبقه دوم ،واحد  ، 21کدپستی  8154753699برگزار می گردد حضور به عمل رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت  9صبح:
 -1انتخاب مدیران
 -2تعیین بازرسان اصلی و علی البدل
هیئتمدیره
 -3انتخاب روزنامه

آگهیدعوتمجمععمومیعادیومجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهشرکت
خدماتیشهرکصنعتیعلویجهثبتشدهبهشماره 3822وشناسهملی14004558195

از کلیه صاحبان صنایع طرف قرارداد با شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان مستقر در شهرک صنعتی علویجه و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا
در جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که به ترتیب در ساعت 9صبح و 11صبح مورخ 1401/7/18به آدرس :شهرک صنعتی علویجه،
خیابان خدمات ،بلوار صنعت ،پالک  ،182ساختمان اداری شهرک صنعتی علویجه تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه مجمع عمومی عادی:
 -1اتخاذ تصمیم در مورد بودجه اصالحی  1401و بودجه پیشنهادی 1402
 -2سایر تصمیماتی که که در اختیار این مجمع می باشد.
دستورات جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -1قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی منتهی به سال مالی 1400
 -2گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد و همچنین تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی 1400
 -3انتخاب بازرس قانونی و حسابرس قانونی مستقل جهت سال مالی 1401
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت سال مالی 1401
 -5سایر تصمیماتی که در اختیار این مجمع می باشد.

هیئت مدیره

آگهیمناقصه

نوبت اول

شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هســا) در نظر دارد تامین یك ساله
نیروی انسانی مور نیاز جهت بهره برداری (اپراتوری) سه جایگاه سوخت  CNGواقع در
استان خراسان رضوی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار
نماید .لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد با مرجعه حضوری به محل این شرکت
به آدرس :کیلومتر  28بزرگراه اصفهان -تهران نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ارائه
پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
تاریخ دریافت اسناد :از روز شنبه  1401/7/9الی دوشنبه  1401/7/11از ساعت  9صبح
الی 12
تلفن03145238252 :
روابط عمومی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)

