استان اصفهان
تغییرات در ترکیب
هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان:

دو عضو هیأت مدیره ذوب آهن
اصفهان تغییر کرد
نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

نسل فردا :در جلسه شورای مهارت شهرستان تفرش که با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی و فرماندار شهرستان
و مدیران دستگاههای عضو این شورا در فرمانداری تفرش برگزار گردید .در این جلسه حمیدرضارستمی ضمن ارائه گزارش عملکرد
آموزش مهارتی طی  ۷ماهه نخست سال به تبیین طرح کارآموزی در محیط واقعی کار ،طرح آموزش دوگانه ،طرح کهاد و نخلستان
پرداخت .وی با دعوت از اتاق اصناف شهرستان جهت مشارکت در طرح کارآموزی در محیط واقعی کار خواستار مشارکت بیشتر صنوف
مختلف در این طرح شد .در این جلسه طرح آموزش ویژه کشاورزی از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی ارائه شد که
مورد استقبال و حمایت فرماندار محترم شهرستان قرار گرفت و مقرر گردید جهت تشویق بیشتر روستاییان در این طرح از مشوقهای
الزم مانند ارائه بذر و کودشیمیایی استفاده شود.

نسل فردا :رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه کامیون ازسوی مأموران تیم گشتی پلیس راه محوراراک توره به علت نصب
پالک جعلی و انتقال خودرو به پارکینگ خبرداد .سرهنگ «محمد پورشمس» درباره این خبر بیان داشت :مأموران پلیس راه اراک-توره
درهنگام گشت زنی درسطح محورهای مواصالتی استان مرکزی ،به پالک یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را
متوقف کردند .وی خاطر نشان کرد :مأموران پس ازبررسی های الزم متوجه شدند که این کامیون وارداتی و فاقد پالک اصلی بوده و
پالک نصب شده برروی آن مربوط به خودروی دیگری میباشد .وی درپایان با اشاره به انتقال خودروی توقیفی به پارکینگ ومعرفی
راننده آن پس ازتشکیل پرونده ،برای سیرمراحل قانونی به مراجع ذیصالح قانونی افزود :برابرماده  720قانون مجازات اسالمی ،نصب
پالک جعلی برروی خودرو جرم بوده و برابر قانون با آن برخورد میگردد.
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کلنگ احداث  ۲باب کتابخانه در شهرهای آوه و مامونیه بر زمین با حضور مسئوالن استان مرکزی زده شد:

امنیـتضـامنپیشرفتوتوسعـهاست

رضوان داوودی جم  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

به مناســبت هفته کتاب و با حضور
مسئوالن استانی ،کلنگ احداث  ۲باب
کتابخانه در شهرهای آوه و مامونیه بر
زمین زده شد .به مناسبت هفته کتاب
و با حضور مسئوالن استان مرکزی،
کلنگ احداث  ۲باب کتابخانه در شهر
آوه شهرستان ساوه و شهر مامونیه
شهرستان زرندیه بر زمین زده شد.
افزایش آگاهی و دانایی مسیر توسعه و
رشد را شتاب میبخشد
حجتاالسالم محمد سبزی ،نماینده مردم
شهرستانهای ســاوه و زرندیه در مجلس
شورای اسالمی در آئین کلنگزنی کتابخانه
عمومی مرحوم آیتاله حاج میرزا حسین
خلیلی طهرانی در شهر آوه ســاوه با بیان
اینکه افزایش آگاهی و دانایی مسیر توسعه
و رشد را شتاب میبخشد ،اظهار کرد :این
مهم با افزایش زمان مطالعه و کتابخوانی
امکانپذیر اســت و باید شرایط دسترسی
آسان اقشار مختلف جامعه به کتاب فراهم
شــود .وی افزود :احداث کتابخانه در نقاط
مختلف باعــث افزایش آگاهــی و کاهش
آسیبهای اجتماعی میشود و همت بلند
خیران در این خصوص مانا و ماندگار خواهد
بود.نماینده مردم شهرســتانهای ساوه و
زرندیه در مجلس شورای اسالمی با اشاره

عکس :نسل فردا

به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی  ۲۵تیرماه
سال جاری و در جلســه  ۳۰آبان ماه هیأت مدیره
ذوب آهن اصفهان دو عضو هیأت مدیره این شرکت
تغییر کرد .براساس تصمیمات هیأت مدیره شرکت،
مهدی کوهی به نمایندگی از شرکت فراوردههای
نســوز ایران به عنوان رییس ،ایــرج رخصتی به
نمایندگی از هلدینگ سرمایه گذاری صدرتامین
به عنوان نایب رییس و مدیرعامل ،مهرداد توالییان
به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پارس تأمین
به عنوان عضو ،مجید کریمی ریزی به نمایندگی از
شرکت سرمایه گذاری صباتأمین به عنوان عضو و
محسن زیوه به نمایندگی از شرکت پویش بازرگان
ذوب آهن اصفهان به عنوان عضو هیأت مدیره ذوب
آهن اصفهان انتخاب شدند .آیین تودیع و معارفه
دو عضو اسبق هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در
محل هلدینگ صدرتأمین با حضور مسئولین این
هلدینگ و اعضای هیأت مدیره شرکت برگزار شد.
در این آیین با تقدیر از زحمات منصور یزدی زاده،
رییس و مرتضی یزدخواستی نایب رییس پیشین
هیأت مدیره ذوب آهــن اصفهان ،مهدی کوهی و
مجید کریمی ریزی به عنوان اعضای جدید هیأت
مدیره این شرکت معرفی شدند.
مهدی کوهی ،رییس جدید هیأت مدیره ذوب آهن
اصفهان با بیان این که عضــوی از خانواده بزرگ
فوالد کشور هستم ،گفت :با همدلی ،تالش جمعی،
برنامههای دانــش محور و بهره گیــری از توان و
تجربیات یکایک همکاران ،روند موفقیتهای ذوب
آهن اصفهان استمرار خواهد یافت.
وی ذوب آهن اصفهان را نماد صنعت فوالد دانست
و افزود :این شــرکت بانی شکوفایی معادن کشور،
تأمین زیرســاختهای الزم برای احداث و توسعه
صنایع نوین و آموزش و تأمین منابع انسانی مورد
نیاز صنایع در کشور محسوب میشود.
یزدی زاده رییس پیشین هیأت مدیره شرکت نیز
همدلی و همبستگی مجموعه ذوب آهن اصفهان را
عامل گذر از بحرانها و استمرار موفقیتها عنوان
نمود و حمایت هیأت مدیره شرکت از برنامههای
مهندس رخصتی را خواستار شد .ایرج رخصتی نیز
با قدردانی از زحمات منصور یزدی زاده و مرتضی
یزدخواستی دو عضو سابق هیأت مدیره ذوب آهن
اصفهان ،به شرایط این شــرکت پرداخت و گفت:
ذوب آهن در طول فعالیت خــود فراز و فرودهای
زیادی داشته است و همیشــه با اتکا به نیروهای
توانمند خود رو به جلو حرکت کرده و دستاوردهای
بزرگی به دست آورده است.
وی افزود :با حضور اعضا جدیــد هیأت مدیره و با
بهره گیری از تجربیات و همدلی یکایک همکاران،
مشــکالت موجود حل خواهد شــد و ذوب آهن
اصفهان به مسیر بالنده خود ادامه خواهد داد.
گفتنی اســت ،مهــدی کوهی ،فــارغ التحصیل
کارشناسی ارشد مدیریت ،عالوه بر سوابق آموزشی
متعــدد ،مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــرکت
پترو عمران مکران ،مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
هلدینگ توســعه معادن روی ایــران ،مدیرعامل
و نائب رئیس هیات مدیــره هلدینگ بین المللی
مهندســی ایران «ایرتیک» ،مدیــر عامل و عضو
هیأت مدیره شرکت فوالد شرق کاوه ،مدیرعامل
و عضو هیأت مدیره شــرکت پتروشــیمی غدیر،
مدیرعامل شرکت ســاختمانی فتح امین ،رئیس
هیات مدیره هلدینگ کالســیمین ،رئیس هیات
مدیره شرکت بازرگانی صنعت روی ،رئیس هیات
مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر،
رئیس هیات مدیره هلدینگ توسعه و تجهیز معادن،
عضو هیات مدیره شــرکت پتروشیمی فن آوران،
رئیس هیات مدیره شــرکت خط لوله انتقال گاز
مکران ،عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی هنگام
(عسلویه) ،رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی
اوره آمونیــاک چابهار ،عضو هیــأت مدیره فوالد
ســبزوار ،عضو هیات مدیره شرکت ایریکا-آلمان،
عضو هیات مدیره شرکت ایراســکو-ایتالیا ،عضو
هیات مدیره شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا،
نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی بیدک،
عضو هیات مدیره شرکت بین المللی تولید و توسعه
مواد فلزی (ایمپادکو-فوالد خراسان) و عضو هیات
مدیره و قائم مقام شرکت خدمات پارس را در سوابق
اجرایی خود به ثبت رسانده است.
مجید کریمــی ریزی نیز دارای دکتــرای اقتصاد
مالی ،عالوه بــر دهها طرح پژوهشــی در مباحث
اقتصادی و مالی و آموزشــی در ســطح کشــور،
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی
وزارت امور اقتصاد و دارایی ،مدیرعامل شــرکت
فناوری هوشــمند مالی امین ،مشــاور اقتصادی
بازار متشــکل ارزی ،عضو هیأت مدیره شــرکت
کارگزاری رضوی ،مشاور اقتصادی و مدیر تحقیق
و توسعه شرکت بازار متشکل ارزی بانک مرکزی،
مدیر پروژه توکنایز کردن داراییهای مالی شرکت
توسعه مدیریت راهبردی امین ،مدیر پروژه بررسی
و تبیین انواع اوراق بهادار اســامی در وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،عضو ابرپروژه طرح اصالح نظام
بانکی کشور ،کارشناس و مشــاور اقتصادی دفتر
نمایندگی مقام معظم رهبری در شــورای امنیت
ملی ،مشــاوره کارگروه «شــناخت صنعت دانش
بنیان بانک توســعه صادرات ایران» و کارشناس
مرکز پژوهش ،تحقیقات و توســعه مالی اسالمی
سازمان بورس و اوراق بهادار از سوابق اجرایی وی
میباشد.

طرح آموزش ویژه کشاورزان در شهرستان تفرش

کامیون فاقد پالک در محور اراک-توره متوقف شد

به اینکه توســعه فرهنگی نیازمند توجه
به کتابخانههای عمومی اســت ،بیان کرد:
مطالعه ،علمآموزی و ارتقای سطح بصیرت
عمومی میتواند موجبات ســعادتمندی
ملتها را فراهم کند.ســبزی با اشــاره به
ضرورت نهادینه کردن ســواد رسانهای در
جامعه گفت :فقدان سواد رسانهای در عصر
ارتباطات که فضای مجازی را به بخشی از
زندگی اجتماعی مبدل کرده است موجب
آسیبهای اجتماعی بهویژه در میان قشر
جوان و نوجوان میشود.
«آوه» از دیرباز مهد پرورش
فرهیختهها بوده است

پایه و اساس رشد با
تأمین امنیت فراهم
میشود و باید با پشتیبانی
از نظام و ارزشها به این
مهم آگاهی داشته باشیم

سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی

استان گلستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان مطرح کرد:

افتتاح  51نیروگاه خورشیدی  5کیلوواتی
در روستای کم برخوردار گلستان

نسل فردا  /گروه استانها مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت 51:نیروگاه خورشیدی
 5 news@ naslefarda.netکیلوواتی در روستای کم برخوردار قراول تپه گلستان افتتاح و به بهره
برداری رسید.
سید احمدموسوی درحاشیه مراسم افتتاحیه گفت :با هدف تأمین برق ،رفع نیاز انرژی خانههای مددجویان و تأمین
درآمد پایدار ۵۰۰ ،پنل خورشیدی ویژه مددجوایان کمیته امداد استان به بهرهبرداری رسید.
وی اضافه کرد :تعداد مشترکین برق روستا برای این نیروگاههای خورشیدی در دست اجرا 132 ،مشترک بوده
که با میزان سرمایه گذاری  60میلیارد ریال با بازگشت سرمایه  3الی  4سال و با درآمد ساالنه روستا  10الی 15
میلیارد ریال است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود :از نقاط قوت این پروژه میتوان به کمک به پیک سایی ،تنوع بخشی
به سبد انرژی استان ،بهبود کیفیت توان ،کسب درآمد پایدار و مطمئن ،کمک به حفظ محیط زیست ،افزایش سطح
پدافند غیرعامل و کمک به محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار اشاره کرد.

استان مرکزی نیز در این مراسم گفت :شهر
آوه از دیرباز مهد پرورش افراد فرهیختهای
بوده است که همواره استان مرکزی و کشور
به آنان افتخار میکند.
سکینه خاتون مهدیان پور افزود :شهر آوه
از توابع این اســتان علیرغم ظرفیتهای
مناســبی که داشــت از نعمت کتابخانه
بیبهره بود که با ارزیابی انجام شده و اهدای
یک زمین از ســوی یک خیر برای احداث
کتابخانه این مهم قوت گرفت.
وی ادامه داد ۱۰ :میلیارد ریــال اعتبار از
ســوی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
اســتان برای این پروژه پیش بینی شده و

تالش بی وقفه برای رفع خاموشی ناشی از طوفان به ثمررسید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت :بارندگی شدید و اصابت
نسل فردا  /گروه استانها
صاعقهبهتجهیزاتوتاسیساتبرقیخسارتهاییبهشبکههایبرقاستان
news@ naslefarda.net
وارد نمودند که خوشبختانه خاموشیهای ناشی از این خسارت با تالش بی
وقفه رفع گردید.
سید احمد موسوی گفت :در پی طوفان و بارش باران شدید و رعد و برق هفته گذشته در سطح استان ،اکیپهای
عملیاتی این شرکت در سرتاسر استان از اولین دقایق طوفان شروع به خدمت رسانی و رفع خاموشیهای پیش
آمده نمودند.
در این بارندگی شدید تعداد  ۳۲فیدر  20کیلوولت مورد خسارت و قطع گردید که تالشگران شرکت توزیع استان
گلستان در قالب  ۲۴اکیپ بالغ بر  ۲۵۰نفر ســاعت تالش توانستند نسبت به رفع خاموشیهای ناشی از قطعی
فیدرهای برق اقدام نمایند که به دنبال تالشهای مستمر همکاران در ساعت اعالم شده کلیه فیدرها برقدار و نقاط
دچارخاموشی همگی برقدار شدند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان تصریح کرد :این خاموشیها ۴۵مگاوات –ساعت انرژی توزیع نشده به
شرکت تحمیل نمود و عمده موارد خسارت دیده شده دررفتگی جمپر ،پارگی سیم ناشی از سقوط درختان بر روی
شبکههای برق ،رانش زمین و اشکال در سلول فیدر در پست  kv ۲۰/۶۳بودند.
رییس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر:

سازمان به دنبال تربیت امدادگران جوان برای روزهای سخت است

رییس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر گفت :تربیت امدادگران جوان از
نسل فردا  /گروه استانها
میان دانشآموزان و دانشجویان ،گام بلند این جمعیت برای افزیش توان
news@ naslefarda.net
نیروهای امدادرسان در روزهای سخت است .محمد گلفشان در مراسم
اختتامیه سومین اردوی منطقهای آموزشی دادرس پیشرفته در اردوگاه مرحوم امیرمحمد قاسمی شهر دلند از توابع
شهرستان رامیان اظهارداشت :برگزاری دوره آموزشی دادرس (داوطلب آماده در روزهای سخت) یکی از تمهیدات
هالل احمر برای آموزش نوجوانان و جوانان است که دوره اول آن به میزبانی گلستان برگزار شد و در آن  ۱۶۰جوان
و دانشجو از  ۶استان آموزشهای الزم را فراگرفتند.
وی بیان کرد :در برنامه آینده جمعیت هالل احمر ،دوره دادرس در سه استان دیگر برگزار خواهد شد .رییس سازمان
جوانان جمعیت هالل احمر افزود :چشــمانداز برگزاری این دورهها ،آموزش کمکهای اولیه به  ۲۰هزار جوان
عضو سازمان جوانان این جمعیت است .گلفشان ادامه داد :همچنین دورههای آموزشی تیمهای سحر پیشرفته
(سازماندهی حمایت روانی و فرهنگی  -اجتماعی) در استانهای فارس ،اردبیل ،بوشهر ،خراسان رضوی و کرمانشاه
برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی آشتیان خبر داد:

انجمنهای میراث فرهنگی
خواستار ثبت ابنیه شهرستان
نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

طراحی نقشههای اولیه ،مراحل اداری و اخذ
تأییدیههای الزم در کمیته ایجاد کتابخانه
نهاد کتابخانههای عمومی کشور نیز انجام
شده است.
مهدیان پور گفت :همــت خیر محترم در
واگذاری زمین در یکی از بهترین نقاط شهر
آوه ،باعث تسریع در راه اندازی کتابخانه در
تنها شهر بدون کتابخانه استان شده است
که جای تشکر و قدردانی دارد و امیدواریم
این کتابخانه منشــأ خیــر و برکت برای
شهروندان بویژه کودکان و نوجوانان شود.
امنیتضامنپیشرفتوتوسعه
حسین محمدیاری ،رئیس شورای
اسالمی شهر آوه نیز گفت :یکی از مؤلفههای
کسب دانش قطب فرهنگی ایجاد کتابخانه
عمومی است و این مهم میتواند زمینهساز
توسعه فرهنگی تمامی اقشار جامعه باشد
و باید در راســتای تقویت فرهنگ مطالعه
تالش کــرد .مجید خلیلــی تهرانی ،خیر
اهداکننده زمین برای احــداث کتابخانه
عمومی در شهر آوه نیز گفت :سرعت رشد
تبدیل روستا به شهر آوه نشان از پتانسیل
و ظرفیتهــای آن و همت بلنــد مردم و
مسئوالن دارد.وی امنیت را ضامن پیشرفت
و توسعه دانست و افزود :پایه و اساس رشد
با تأمیــن امنیت فراهم میشــود و باید با
پشــتیبانی از نظام و ارزشها به این مهم
آگاهی داشته باشیم

رئیــس اداره میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدستی شهرستان آشتیان از تشکیل اولین
جلســه انجمنهای میراثفرهنگی شهرستان
خبرداد و گفــت :انجمنهــای میراثفرهنگی
خواســتار ثبت چند بنای تاریخی شهرستان در
فهرست آثار ملی شــدند .علیرضا امیری گفت:
این جلســه با حضور فرماندار ،شــورای شهر و
 45نفر از اعضای فعــال انجمن میراثفرهنگی
شهرستان آشــتیان تشکیل شــد .رئیس اداره
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
شهرســتان آشــتیان با اشاره به شــکل گیری
انجمنهای میراثفرهنگی در شهرستان آشتیان
اظهار کرد :امروزه انجمنها و نهادهای مردمی از
ابزارهای مهم ترقی و پیشرفت هر کشوری به شمار
میرود .امیری گفت :در این جلسه انجمنهای
میراثفرهنگی درخواستهای خود را از جمله
ثبت چند بنای تاریخی در شهرســتان ،تبدیل
نمایندگی میراثفرهنگی شهرستان به اداره ،تهیه
طرح جامع بازار تاریخی آشتیان و همچنین طرح
بافت تاریخی با همکاری شهرداری ،مطرح کردند
و حمایت ارگانهای دولتــی از فعالیتهای انجمن
را خواستار شــدند.رئیس اداره میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدســتی شهرستان آشتیان
افزود :تقویــت ابعاد مختلف فرهنگــی و توجه
به موضوعات توســعهای بســیار مهم است؛ لذا
با شــکلگیری این انجمنها در مســیر آگاهی
بخشــی و ترغیب جامعه به حفــظ ارزشهای
میراثفرهنگی حرکت خواهیم کرد.

عکس خبر

مسئول بسیج سازندگی استان یزد خبرداد:

خدمت رسانی جهادگران به قشرهای مختلف مردم

زهره امامی  /گروه استانها:مسئول بسیج سازندگی استان یزد گفت :رزمایش
جهادگران استان به منظور خدمت رسانی به قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
«سرهنگ ســلمانی» افزود :به منظور عمران و آبادانی شهر ،گروههای مختلف
بسیجیان به مناطق مختلف میروند تا به مردم خدمات تخصصی ارائه دهند.
وی تصریح داشت :در این طرح بسیجیان با استفاده از ظرفیت تخصصی خود در
زمینههای پزشکی ،کشاورزی ،اصناف ،وکال ،حقوقدانان ،کارمندان ،کارگران و
فرهنگیان به حاشیه شــهر و مناطق کمتر برخوردار میروند و به مردم خدمات
رسانی میکنند.مسئول بسیج سازندگی استان یزد گفت :این خدمات در زمینه
کمکهای مؤمنانه ،توزیع جهیزیه ،دوخت چادر صلواتی و مسکن محرومان است.
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ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺧﻮد
ﻣﻤﮑﻦاﺳﺖﺷﻤﺎﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺠﺮمﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﻮﯾﺪ؟

ﺗﻠﻔﻦﺳﻔﺎرشآﮔﻬﻰ

ﮔﺎﻟﺮى ﻗﺎب ﭘﺎرﺳﯿﺎن
)»ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل(
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس031-32652787 :

ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى ﺗﻬﺮان021 -88356308- 88016649:

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:

استان مرکزی

ﻫﺎ031-32274694:
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ031 32274694:

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻧﮑﺖراه )ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(ﺛﺒﺖﺷﺪهﺑﻪﺷﻤﺎره4909
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260260604

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق دﻋﻮت ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده راس ﺳﺎﻋﺖ 10:00
روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  1401/09/16در ﻣﺤﻞ :اﺻﻔﻬﺎن -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى  -ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ  -ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺪى ﮐﺸﺎورز ) - ( 29ﭘﺸﺖ
دﺑﺴﺘﺎن ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب  -ﭘﻼك  94و ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ  8173857763ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -1دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ :10:00
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان  ،ﺑﺎزرﺳﯿﻦ  ،اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻧﮑﺖ راه ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص

آﮔﻬﻰاﺳﺘﻔﺎدهازﺣﻖﺗﻘﺪمﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده 169ﻻﯾﺤﻪاﺻﻼﺣﻰﻗﺎﻧﻮنﺗﺠﺎرت
ﺷﺮﮐﺖﺗﻮﻟﯿﺪﻧﻬﺎدهﻫﺎوﻓﺮآوردهﻫﺎىداﻣﻰﮐﯿﻤﯿﺎىوﺣﺪتاﺳﭙﺎدان)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 54338و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ14005056752

در راﺳﺘﺎى ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  1401/7/30ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  169اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع
ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ  130/000/000/000رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  260/000/000/000رﯾﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل
ﺷﺪه ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻃﻠﺒﮑﺎران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى و از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻟﺬا ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  847509355ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزى
ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺷﻰ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  60روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﺎﺷﻰ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ  1ﺳﻬﻢ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ
ﺑﻪ ارزش  1000رﯾﺎل )از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى( و ﺑﻪ آدرس ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  17ﺟﺎده ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ ،ﺷﻬﺮك
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻠﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﻼﯾﻪ داران  ،25ﭘﻼك  1ﺟﻬﺖ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﺎﺷﻰ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻫﺎى اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺳﻬﺎم دارﻧﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﻮﯾﺶ در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﺎﺷﻰ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

