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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(

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 :

ﺣﺪﯾﺚ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﺳﯿﺎﺳﻰ  -ورزﺷﻰ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻣﺎمرﺿﺎ)ع(ﺗﻠﻔﻦ- 32274500:ﻓﺎﮐﺲ031- 32274502
ﺗﻮزﯾــﻊ ﺗﻬــﺮان  :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗــﻰ ﻧﺴــﻞ ﻓــﺮدا
 88019129ـ021
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ 031-32274694:ﻓﺎﮐﺲ031-32274511 :

اﻣﺎم ﻋﻠﻰ)ع(
ﻋﻘﻞ ،دوﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﻋﻘﻞ ﻃﺒﯿﻌﻰ وﻋﻘﻞ ﺗﺠﺮﺑﻰ وﻫﺮ دوى آنﻫﺎ ﺳﻮدﺑﺨﺶ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎورﻫﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮى از دروغ ،ﺑﺮاى ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮدرﯾﺶﻧﯿﭽﻪ
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛

 2دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺟﺪﯾﺪ  227ﺗﻨﻰ و آب DM

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راهاﻧﺪازى واﺣﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦﺳﺎزى،
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
واﺣﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺳﻮم وﺗﻌﺪادى ﭘﺮوژهﻫﺎى
news@ naslefarda.net
ﺟﺎﻧﺒﻰ دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
وﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ،دو دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺟﺪﯾﺪ  227ﺗﻨﻰ و
آب ) DMﻣﻘﻄﺮ( در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و اﺟﺮاى ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﻃﺮح
اﻓﺰود :ﻃﺮاﺣﻰ ،ﺗﻬﯿﻪ ،ﺳــﺎﺧﺖ ،ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازى دو دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟﻰ ) 227 hr/tﺗﻦ ﺑﺮ ﺳــﺎﻋﺖ( و ﯾﮏ واﺣﺪ آب  DMﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺧﺮوﺟﻰ داﺋــﻢ )500 hr/m۳ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳــﺎﻋﺖ( ،از ﺳــﺎلﻫﺎى ﻗﺒﻞ
آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳــﺎلﺟﺎرى ﺗﮑﻤﯿﻞ و در ﺷــﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه راهاﻧﺪازى
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳــﯿﺪﻣﻨﺼﻮر ﺳــﯿﺪﻓﺘﺎﺣﻰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮﺳــﺎﺧﺖ دو دﺳﺘﮕﺎه
دﯾﮓ ﺑﺨﺎر وآب  ،DMﯾﮏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻋﻰ ﺑﺮق ﺷﻤﺎره 32
ﻧﯿﺰﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻃﺮاف دﯾﮓ ﺑﺨﺎر و واﺣﺪ آب  DMﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزى ﻣﻰﺷﻮد
و در ﮐﻨﺎر آن ،اﺟﺮاى ﺗﻤﺎم ﻣﺴــﯿﺮﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸــﻰﻫﺎ ،ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ و
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ واﺣﺪﻫﺎى ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
وى ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮآوردى ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﻃﺮح را ﺣﺪود  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  6دﯾﮓ ﺑﺨﺎر  227ﺗﻨﻰ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻش ﻧﻔﺖ
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ راهاﻧﺪازى اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ  8دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮر دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮارى ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺰه ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﻰ.

ﻣﻨﺒﻊ :زوﻣﺎ

ﺑﺎﻧﮏ

ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد؛

ﻟﺰوم اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﻣﻨﯿﺘﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏﻫﺎى ﺧﻮدﮔﺮدان

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ)ره( اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺧﺒﺮ داد:

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺧﺬ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ و ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
 news@ naslefarda.netﻣﺮﮐﺰى در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى اﻣﻦ از دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮون ﺷﻌﺒﻪاى ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺧﻮدﮔﺮدان واﺣﺪ ادﻏﺎم ﺷــﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮاى اﺧﺬ ﻣﺠﻮز
اﻣﻨﯿﺘﻰ ﻻزم اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎى اﻣﻨﯿﺘﻰ ﻻزم ،ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﭻ
ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاى اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﻣﻨﯿﺘﻰ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش،
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺎﯾﺪ اوراق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ
و ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ،وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺻﺪور ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ) 2,500,000رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﮑﺎﻧﻰ( ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ) (3001/27/6287470/250ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ (IR 460600300102706287470250) :ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻬﺮ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻠﯿﺲ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﻧﺎﺟﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه و اراﺋﻪ رﺳﯿﺪ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ،از دﯾﮕﺮ ﮔﺎمﻫﺎى اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت سوم)
انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران شهرستان تیران و کرون

کلیه متقاضیان در انجمن فوق الذکر به عنوان هیئت مدیره می توانند درخواست خود و سایر مدارک مربوطه (کارت ملی و
شناسنامه) را حداکثر ظرف مدت  7روز از تاریخ درج این آگهی به نماینده هیئت مدیره (آقای رضا چترایی) به نشانی :تیران،
کمربندی جنب ترمینال کامیونداران ،دفتر انجمن صنفی کامیونداران  ،با شماره تلفن  09307323921تحویل دهند.
از کلیه اعضا دعوت می گردد در سومین مجمع عمومی که از ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  1400/07/01از طریق مراجعه
به سامانه برگزاری انتخابات به نشانی  elec.tce.irبه صورت غیر حضوری با دستور کار زیر برگزار می گردد ،شرکت نمایید.
 -1گزارش هیئت مدیره و بازرس
دستور کار:
 -2گزارش عملکرد انجمن
 -3برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس و علی البدل آنها
 -4تعیین خط مشی آینده انجمن صنفی
* کلیه متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن و هیئت رئیسه می توانند در خواست خود را حداکثر یک هفته
بعد از تاریخ آگهی روزنامه به نماینده هیئت مدیره تحویل نمایند.
هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران شهرستان تیران و کرون

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مهردانه پاک سپاهان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  59112و شناسه ملی 14007042400

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی
فوقالعاده که راس ساعت 16روز یکشنبه مورخ 1400/06/28در محل دفتر شرکت ،واقع در اصفهان ،ناحیه صنعتی
سروش ،خیابان نیلوفر ،بن بست نسیم ،پالک  ،82کدپستی  8166186584برگزار می گردد ،حضور به هم رسانند.
* ضمنا با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا و برای رعایت پروتکل بهداشتی حضور در جلسه با ماسک و همراه
داشتن خودکار و مواد ضدعفونی شخصی الزامی است.
 - 1اصالح ماده  31اساسنامه
دستور جلسه:
 -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.
هیئـت مدیـره شرکـت مهردانه پاک سپاهان (سهامی خاص)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت پزشکی طبیبان نور آسمان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  31744و شناسه ملی 10260522966

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور جلسه ذیل که راس ساعت  8صبح مورخ  1400/06/20در دفتر مرکزی
شرکت برگزار می گردد ،حضور به هم رسانید.
 -1انتخاب بازرس قانونی
دستور جلسه:
 -2تصویب صورت های مالی (ترازنامه و سود و زیان) سال مالی منتهی به  30اسفند 1399
 -3اخذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و پاداش هیئت مدیره
 -4سایر موارد
هیئـت مدیـره شرکـت

اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺼﻞ ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎﻻت را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻰﮔﺬارد ﮐﻪ
از دﯾﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﻰ ﺳﺘﺎره ﺗﯿﻢ ﻣﻬﺪى ﻗﺎﯾﺪى.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮن ،رواﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮﺷﺎهوﻟﺪ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺒﺮورزﺷﻰ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  30ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى در ﺣﻮزه داﻧﺶآﻣﻮزى

ﺣﺴﻦ دﺣﺎﻧﻰ /ﮔﺮوه اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﺎجﭘﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮزى اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن،
 Hasan.Dohani@gmail.comاﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .ﮐﺮﯾﻢ زارع ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ)ره( اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﺮاى ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﻧﺪ .وى اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﺎجﭘﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮزى اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  30ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى در ﺣﻮزه داﻧﺶآﻣﻮزى ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﺎجﭘﻮر ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺮﯾﻢ زارع ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و اﻧﻔﺎق،
اداﻣﻪ داد :ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺴﻂ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ .وى ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﻣﻬﺮﻣﺎه و ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﻮع ﻧﯿﺎزﻫﺎى داﻧﺶآﻣﻮزان را
از ﮐﯿﻒ ،ﮐﻔﺶ ،ﻟﺒﺎس ﻧﻮ و ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت آﻣﻮزش ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮرى ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺧﯿﺮان و ﻧﯿﮏاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﻰﻫﺎى اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.

جنابآاقیدکتر مجیدپارسا

قابل توجه شــهروندان گرامی آیا مــی دانید با
مفقود شــدن مدارک شناســایی خود ممکن
است شــما به عنوان مجرم شــناخته شوید؟

مدرییتمحترمآموزشورپورششهرستانشهریار

سایت ثبت آگهی مفقودی :

agahinaslefarda.ir

021 - 88016649 88356308
031 - 32274793 32274792

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر نمونه شهرستان
شهریار که نشان از شایستگی جنابعالی دارد  ،تبریک عرض نموده
و توفیقات روزافزون شمارا از خداوند منان خواستاریم.
جمعیازفرهنگیانشهرستانشهریار

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تولیدی صنعتی پزشکی توان جم (سهامی خاص)
به شماره ثبت  12937و شناسه ملی 10260339570

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده راس
ساعت  14بعد از ظهر مورخه  1400/06/22در محل شرکت اصفهان ،جاده شیراز ،جنب اداره هواشناسی ،
کوی بوستان ،کوی خلیج فارس  ،26پالک  ،6کدپستی  8179116451برگزار می گردد ،حضور به هم رسانید.
دستور جلسه -1 :اصالح ماده  5اساسنامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت
هیئـت مدیـره

آگهی دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده
شرکت تولیدی صنعتی پزشکی توان جم (سهامی خاص)
به شماره ثبت  12937و شناسه ملی 10260339570

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده راس ساعت 9صبح مورخه
 1400/06/22در محل شرکت اصفهان ،جاده شیراز ،جنب اداره هواشناسی  ،کوی بوستان ،کوی خلیج فارس  ،26پالک  ،6کدپستی
 8179116451برگزار می گردد ،حضور به هم رسانید.
 -1انتخاب مدیران  -انتخاب بازرسین
دستور جلسه:
 -2تصویب ترازنامه 1399
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

هیئـت مدیـره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت مهردانه پاک سپاهان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  59112و شناسه ملی 14007042400

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده که
راس ساعت  17روز یکشنبه مورخ  1400/06/28در محل دفتر شرکت ،واقع در اصفهان ،ناحیه صنعتی سروش ،خیابان نیلوفر ،بن بست
نسیم ،پالک  ،82کدپستی  8166186584برگزار می گردد ،حضور به هم رسانند.
* ضمنا با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا و برای رعایت پروتکل بهداشتی حضور در جلسه با ماسک و همراه داشتن خودکار و مواد
ضدعفونی شخصی الزامی است.
دستور جلسه:
 - 1ارائه گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
 -2تصویب تراز مالی منتهی به پایان سال 1399/12/30
 -3انتخاب مدیران (هیئت مدیره برای دو سال شمسی)
 -4انتخاب بازرسان (اصلی و علی البدل)
 -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
هیئـت مدیـره شرکـت مهردانه پاک سپاهان (سهامی خاص)
 -6سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.

