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ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :رﺿﺎ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ
ﺳﺮ دﺑﯿﺮ :ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ
اﻣﺘﯿﺎز 49/57: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(

ﺣﺪﯾﺚ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﺳﯿﺎﺳﻰ  -ورزﺷﻰ

ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻣﺎمرﺿﺎ)ع(ﺗﻠﻔﻦ031- 32274500:
ﺗﻮزﯾــﻊ ﺗﻬــﺮان  :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﻧﺴــﻞ ﻓﺮدا
 88019129ـ021
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ :ﻓﺎﮐﺲ031-32274511 :
021 - 88019129- 031-32274506
ﻟﯿﺘﻮ ﮔﺮاﻓﻰ و ﭼﺎپ:
ﮔﻠﺮﯾﺰ 66795348:ـ 021
وب ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا:
http://www.naslefarda.net
ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه 30007232 :
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮامnaslefardanews :
ﺗﻠﮕﺮامnaslfarda :

اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(:
ﻟﺒﺎس ﺗﻤﯿﺰ ﻏﻢ و اﻧﺪوه را ﻣﻰﺑﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﻰ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
اﻣﺎمﻋﻠﻰ)ع(:
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮادران ،آن ﺑﺮادرى اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﻰاش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ِ
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﭘﺪر و ﻣﺎدرى

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﺷﻬﺮى

ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺸﻮن
ﻫﻢ ﺗﻮﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺪوم زودﺗﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺸﯿﻦ

ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎورى اﺳﺘﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

آﯾﻨﺪش ﺗﻀﻤﯿﻨﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮى

ﮔﺎﻣﻰ ﺑﻠﻨﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ

ﺻﻨﺪوقﻫــﺎى ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﺴﻨﻰ  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ ﯾﮑﻰ از اﺻﻠﻰﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن
M.Mohseni@ gmail.com
اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ در دﻧﯿﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺠﺎن راهاﻧﺪازى اﺳﺘﺎرت آپ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪن
دﻟﯿﻠﻰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﺣﺘﻰ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮاى ﺷﺮوع ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل و
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎورى اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارىﻫﺎى ﻣﻮﻓﻘﻰ ﺑﺮ
روى ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺻﻨﺪوق
ﻧﻮآورى در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ را از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﻣﺘﻀﺮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻮد را اﻧﺠﺎم داد ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎورى اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺶ
ﺑﺮاﺑﺮى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاى دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  85درﺻﺪى ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﻬﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق از 7,2
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  43,2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ روﻧﻖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎى ﻓﻌﺎل اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺻﻔﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺪهﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ .اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﻰ ﺧﻮد
در زﯾﺴﺖﺑﻮم ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎورى ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪى
را در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﭘﺲ از  90روز ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﺸﺖزﻧﻰ ،ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﻓﻨﺎورى
در ﻧﺸﺴﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﻰ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺎزار ﻣﺤﺘﻮاى دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزى و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮاى دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
ﻧﺸﺴــﺖ آﻧﻼﯾــﻦ
news@ naslefarda.net
ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﻰ ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﺑﺎزار ﻣﺤﺘﻮاى دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ در راﺳﺘﺎى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
و ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺮاى »ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزى و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮاى دﯾﺠﯿﺘﺎل« ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ،ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﻰ
اﯾﺮاﻧﺴــﻞ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫــﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزى
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮاى دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺑﯿﮋن ﻋﺒﺎﺳــﻰ آرﻧﺪ ،در ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴــﺖ آﻧﻼﯾﻦ
ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﻰ »ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزى و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮاى

دﯾﺠﯿﺘﺎل« ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﺴــﻞ و ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
دﻋﻮت از
ِ
رادﯾﻮﯾﻰ )رﮔﻮﻻﺗﻮرى( ،ﺳــﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ  VODو  IPTVو ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎى
اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮا از ﺟﻤﻠﻪ »آﭘﺎرات«» ،ﺗﯿﻮا«» ،آﻧﺘﻦ«» ،ﺗﻠﻮﺑﯿﻮن«،
»ﻓﯿﻠﯿﻤﻮ«» ،ﻧﻤﺎﺷﺎ«» ،ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﻮوى«» ،دﯾﺪﺋﻮ«» ،ﺻﺒﺎﺗﻞ«،
»آﯾﻮ«» ،ﻧﻤــﺎوا«» ،ﮐﺎﻓﻪ ﺑــﺎزار«» ،ﻣﺎﯾﮑــﺖ«» ،روﺑﯿﮑﺎ« و
»ﭼﺎرﺧﻮﻧﻪ« ،ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم »داﻧﺎﭘﻼس« اﯾﺮاﻧﺴــﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﻰ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮاى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮو ﺟﻠﺴﻪاى ﮐﻪ ﭼﻨﺪى ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎى

آگهی دعوت سهامداران با تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر (سهامی خاص)

آگهی دعوت سهامداران شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره
 52485و شناسه ملی  14004287735جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 8:00
صبح مورخ  1399/04/21به آدرس :اصفهان ،خیابان محتشم کاشانی ،ساختمان کیمیا ،طبقه ششم ،کدپستی
 ، 8175979584تلفن 3646تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه -1:تصویب تراز سود و زیان منتهی به1398/12/29
 -2انتخاب هیئت مدیره
 -3انتخاب بازرسین
 -4طرح موضوعاتی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیئـت مدیـره شرکـت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت مهندسین دانشمند اصفهان
(سهامی خاص) به شماره ثبت  8751و شناسه ملی 10260298420

هیئت مدیره شرکت مهندسین دانشمند اصفهان(سهامی خاص) به شماره ثبت 8751

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مهندسین دانشمند اصفهان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  8751و شناسه ملی 10260298420

به موجب این آگهی از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت میشود تا در جلسه مجمع
عمومی فوقالعاده سالیانه شرکت مهندسین دانشمند اصفهان (سهامی خاص) که در روز دوشنبه مورخ
1399/04/30راس ساعت  14صبح در محل شرکت واقع در اصفهان ،خیابان میر ،حد فاصل فلکه فیض و
چهار راه جهانگیرخانقشقایی ،ضلعشمالی ،پالک 73ساختمانستاد شرکت مهندسین دانشمند اصفهان
تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه-1 :تصمیم گیری در رابطه با تغییر نام شرکت
-2تغییر ماده یک اساسنامه شرکت
هیئت مدیره شرکت مهندسین دانشمند اصفهان(سهامی خاص) به شماره ثبت 8751

دﯾﮕﺮ داﺷﺘﯿﻢ آنﻫﺎ ﻫﻢ آﻣﺎدﮔﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى اﻋﻼم
ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺟﻠﺴــﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷــﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮىﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاى
ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﺸﺴﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاى داﺧﻠﻰ ،در ﭘﻰ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذرى ﺟﻬﺮﻣﻰ ،ﺷﻨﺒﻪ  24ﺧﺮداد ﻣﺎه
 ،1399در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﻰ از دﺳﺘﺮﺳﻰ  1034روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻠﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰى اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺤﺘﻮاى ﮐﺎرﺑﺮﻣﺤﻮر« ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اوﻟﯿﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﺮان ،در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴــﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺘﻮاى

داﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ ،اداﻣﻪ داد :آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى ،ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ
ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﭘﺮاﺗﻮر ،اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎز ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﻮد.
وى اﻓﺮود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﻰ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﻰ را دارﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎى ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﺧﻮد را
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻋﺒﺎﺳــﻰ آرﻧﺪ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪوارى ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ و ﺗﻌﺮﻓﻪﮔﺬارى ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺴــﺖ ﺑﻌﺪى ،ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﻮد و ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪى
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ،ﻣﺪل درآﻣﺪى ،ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﻰ و راﻫﮑﺎرﻫﺎى
ﻓﻨﻰ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺑﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮرى اراﺋﻪ ﺷﻮد.

آگهـی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت تصویربرداری شفا نجف آباد
به شماره ثبت  2593و شناسه ملی 10860430271

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 9
صبح روز جمعه مورخ  1399/04/20در محل قانونی شرکت واقع در نجف آباد ،خیابان امام شرقی ،جنب پمپ بنزین میثم
تمار ،ساختمان شفا تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره  ،حسابرس و بازرس قانونی شرکت به سال مالی منتهی به  29اسفند 1398
 -2تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به  29اسفند 1398
 -3انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین قانونی و علی البدل شرکت
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
باشد.
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می
هیئـت مدیـره شرکـت

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود به شرح ذیل را  ،از طریق مناقصه عمومی
دو مرحله اي تهیه نماید.
ردیف

بهموجباینآگهیازکلیهسهامدارانویانمایندگانقانونی آناندعوتمیشودتادرجلسهمجمععمومیعادیسالیانهشرکت
مهندسین دانشمند اصفهان (سهامی خاص) که در روز دوشنبه مورخ 1399/04/30راس ساعت  10صبح در محل شرکت واقع
در اصفهان ،خیابان میر ،حد فاصل فلکه فیض و چهار راه جهانگیرخان قشقایی ،ضلع شمالی ،پالک 73ساختمان ستاد شرکت
مهندسین دانشمند اصفهان تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
 -1استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال1398
دستورجلسه:
 -2استماع گزارش بازرس قانوني شرکت در خصوص عملکرد شرکت در سال1398
 -3بررسي صورتهاي مالي شرکت در دوره مالي منتهي به1398/12/29
 -4انتخاب بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به1399/12/29
 -5انتخاب اعضای هیئت مدیره
 -6تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهيهاي شرکت
 -7اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموري که در اختیار مجمع عمومي عادي باشد.

ﻋﮑﺲ :ﻓﺮارو

دﺳــﺘﮕﯿﺮى ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻧﻮزادان ﮐﻪ در روزﻫﺎى اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ داغ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻮژه ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ از ﮐﯿﻮان زرﮔﺮى
در ﺷﻬﺮوﻧﮓ ﺷﺪ.

1

موضوع مناقصه
مناقصه خرید کات اوت تیغه
اي و معمولي و تیغه کات اوت

شماره
مناقصه

تاریخ بازگشایي
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایي
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده
شرکت درمناقصه(ریال)

1792/99

1399/04/25

08:30

1.771.000.000

مدت دریافت اسناد مناقصه  :از روز دوشنبه مورخ  99/04/09تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ  99/04/15در قبال فیش
بانکي به مبلغ یکصدهزار ریال واریز شده بحساب جاري سپهرصادرات بشماره  0101673314007بنام شرکت توزیع برق
استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات  :از روز دو شنبه مورخ  99/04/16لغایت تا ساعت  07:30صبح روز چهار شنبه مورخ 99/04/25
محل تحویل پیشنهادات  :اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتي دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول  :پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل)1 :ضمانت
نامه بانکي معتبر )2ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی )3گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی
شرکت )4فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره  0101673314007بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
ارائه دهند  .به پیشنهادات فاقد سپرده  ،مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصي ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات :
 -1هزینه درج آگهي مناقصه در صفحات داخلي روزنامه هاي جهان اقتصاد و نسل فردا بعهده برنده مناقصه ميباشد.
 -2داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  36273011-13داخلي  4274واحد مناقصات تماس
حاصل نمایند.
اســناد و مــدارک و اطالعــات کامــل ایــن مناقصــه در ســایت اینترنتــي معامــالت توانیــر بــه آدرس
 http://tender.tavanir.org.irقابل دسترسي ميباشد همچنین آگهي این مناقصات در سایت پایگاه ملي مناقصات ایران
به آدرس  http://iets.mporg.irو سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس  WWW.epedc.irقابل دسترسي
مي باشد .
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده با الک غلطگیر و یا
پیشنهاداتي که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان  -امور تدارکات و انبارها

