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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 :

ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

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( :ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ،در ﻗﺮآن ﻓﺮو ﻣﺮوﯾﺪ و در آن ﻣﺴﺘﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ،
در ﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﺟﺪم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺻﻠﻰ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ در ﺑﺎره ﻗﺮآن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اش
را از آﺗﺶ دوزخ ﺑﺮﮔﯿﺮد«.
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﯿﺪ» :ﺗﺎب آوردن زﻧﺪﮔﻰ دﺷــﻮار اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﮔﺮدنﻓﺮازىات در
ﺑﺎﻣﺪاد و اﻓﺘﺎدﮔﻰات در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺎبآوردن زﻧﺪﮔﻰ دﺷﻮار اﺳﺖ :اﻣﺎ ﺧﻮد
را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزﭘﺮوده ﻣﻨﻤﺎى! ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺮﯾﻨﻪ و ﻣﺎدﯾﻨﻪ ﺧﺮان ﺧﻮش ﺧﻂ و ﺧﺎل ﺑﺎرﮐﺶ
ﻫﺴﺘﯿﻢ! ﻣﺎ را ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻏﻨﭽﻪاى ﮐﻪ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ژاﻟﻪاى ﺑﺮ ﺗﻦاش ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﻓﺮدرﯾﺶ ﻧﯿﭽﻪ
ﻣﻰﻟﺮزد؟
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( اﺻﻔﻬﺎن ﺧﺒﺮ داد:

ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻰ ﻣﻮﮐﺐﻫﺎى اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ از زاﺋﺮان ﮐﺮﺑﻼ

»اﻣﺴــﺎل ﻫﻔﺘﻤﯿــﻦ ﺳــﺎل
ﻣﺮﯾﻢ ﯾﺎدﮔﺎرى  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
ﺧﺪﻣﺖ رﺳــﺎﻧﻰ ﻣﺘﻔــﺎوت
M.Yadegari@gmail.com
ﻣﻮﮐﺐﻫــﺎى ﺣــﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ
زاﺋﺮان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« .ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺻﺎدق زاده ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ
ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( اﺻﻔﻬﺎن از ﺑﺮﭘﺎﯾﻰ  23ﻣﻮﮐﺐ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﭘﯿﺎده
روى ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﻰ ﺧﺒﺮ داد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻰ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س(
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮاى راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﻰ ارﺑﻌﯿﻦ اﻣﺴﺎل اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺐﻫﺎ در ﺳﺎل
ﺟﺎرى ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س(
اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﺴﺖ و ﺷﻮى ﻟﺒﺎس زاﺋﺮان و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺦ در ﺑﯿﺶ از  20ﻣﻮﮐﺐ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزى اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﺎ روز ارﺑﻌﯿﻦ اداﻣﻪ دارد .وى ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل را
ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺤﺐ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ رﺳــﻢ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ  150ﻧﻔﺮ از ﺧﺪام ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖﺷﺎن در آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( اﻋﺰام
ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﻌﺪاد زاﺋﺮان 60 ،ﻧﻔﺮ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻰ در
اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺐﻫﺎ اﻋﺰام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺻﺎدق زاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﮑﻰ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺰام ﺗﺰرﯾﻖ دو دوز واﮐﺴﻦ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ  pcrﺧﺎدﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .وى ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط و اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ  100ﻣﻮﮐﺐ دار ﻋﺮاﻗﻰ
اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺒﺮﮐﺎت و ﻫﺪﯾﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﺐ داران
ﻋﺮاﻗﻰ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎرى در ﻃﻮل ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد .وى ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻮﮐﺐﻫﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷــﺪ :آﻣﺎده ﺳﺎزى
ﻣﻮﮐﺐﻫﺎ ﺳﻪ روز ﻃﻮل ﻣﻰﮐﺸﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آن ﺷﺎﻣﻞ  17ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﻰ و 3
دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺦ ﺳﺎز اﺳــﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ  750ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺦ ﺑﯿﻦ زاﺋﺮان ﮐﺮﺑﻼ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮدﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺧﺎدﻣﺎن ﺣﺮم ﺣﻀــﺮت زﯾﻨﺐ )س( اﺻﻔﻬﺎن روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ 23
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﻣﺮاﺳﻤﻰ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺪرﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﻰ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮاى ﺗﺎﮐﺴﻰﻫﺎى ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﻰ ﻋﺠﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺎﻧﮑﻮك ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺮارو
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺗﺎﮐﺴﻰﻫﺎى ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ!

ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

در ﯾﮏ دوره  31ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﯿﺎﻧﻪ دﻫﻪ  60ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﯿﺮ در  3ﺷﻬﺮ ﺳﺎرى ،ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ
و راﻣﺴﺮ از اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﺑﺮى ﮐﺸﺎورزى در ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮى ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﺑﯿﺶ از ﺑﺎﻗﻰ اراﺿﻰ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺣﺪود  30درﺻﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﮐﻪ ﺳﻮژه ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ از ﻣﻬﺪى ﻋﺰﯾﺰى در ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﻰ و ارﺗﻘﺎى ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن؛

ﺑﺎﻧﮑﺪارى ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ

ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ورقﻫﺎى ﺿﺪ زﻧﮓ ﻓﻮﻻدى ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﻣﻀﺎ ﺷﺪ؛

ﻣﺠﺮى ﻃﺮحﻫﺎى اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﻰ ﺑﻨﯿﺎدﺑﺮﮐﺖ در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ اﻋﻄﺎى ﻟﻮح ﺳﭙﺎس از ﺗﻼشﻫﺎى
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
 news@ naslefarda.netﺟﻬﺎدﮔﺮاﻧﻪ و ارزﺷــﻤﻨﺪرﺋﯿﺲ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﮕﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن در راه اﻧﺪازى
ﻃﺮحﻫﺎى اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﻰ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﻰ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد .ﻣﻬﺪى
ﺻﺒﻮرى ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻄﺎى ﻟﻮح ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺻﺎدق دﻟﺸﺎد ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﮕﺮد ،از اﻗﺪام ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎر در ﺗﮑﺮﯾﻢ
و ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﻰ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺪرداﻧﻰ ﮐﺮد .ﺻﺎدق دﻟﺸﺎد ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﮕﺮد ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﯿﻤﺎرى ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل و ﺣﻀﻮر در ﺷﻌﺒﻪ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ،ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻀﺎﻫﺎى ﻻزم ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و ﺻﺤﻨﻪ زﯾﺒﺎى ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﻰ و ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻰ وﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﻰ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را رﻗﻢ زد.ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺎﻧﺪﻣﻰ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﻰ و اﯾﺜﺎر و اﻟﺒﺘﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮى ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در روﻧﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻠﻠﻰ وارد ﻧﺸﻮد .ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب
رﺟﻮع ،وﺟﺪان ﮐﺎرى ،ﺻﺪاﻗﺖ ،اﻣﺎﻧﺖ دارى ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ
ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻋﮑﺲ ﺧﺒﺮ

ﻋﺰم ﺟﺪى ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﻰ

ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه و
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎس اﺳﺘﯿﻞ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎدرﺧﻮاﺟﻪ
news@ naslefarda.net
ﺣﻖ وردى ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺷﻌﺐ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺑﺎﻧﮏ
آﯾﻨﺪه و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻻﻣﯿﺮى ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﯾﺎس اﺳﺘﯿﻞ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺸﺘﺮك و اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻞ
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺣﻮزه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﻰ و ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎى آﯾﻨﺪهداران و ﮐﺎرﮔﺸﺎ،
ﻋﺮﺿﻪ ﺳــﺒﺪﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺴــﻬﯿﻼت و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﻫﻢﮔﺮوه ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اراﺋﻪ اﻧــﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﻰ در ﺣﻮزهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ از ﺟﻤﻠﻪ :اﻋﺘﺒﺎرى ،ارزى،
ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ و ﺑﺎﻧﮑﺪارى ﺷﺮﮐﺘﻰ در اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت آسفالت راهیان اسپادان (سهامی خاص)
به شماره ملی 10260382012
به شماره ثبت ( 17277نوبت اول)

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﻰ از
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺴﯿﻢ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻠﻰ وﻃﻨﺨﻮاه  /ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت درمان یار بهبود اسپادانا (سهامی خاص) به شماره ثبت  58235و شناسه ملی 14006707444

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت درمان یار بهبود
اسپادانا (سهامی خاص) به شماره ثبت  58235که راس ساعت 8صبح روز سه شنبه  1400/07/06به نشانی شرکت در اصفهان ،ابتدای اتوبان
ذوب آهن ،بلوار شفق ،نبش کوی انصاری ،درمانگاه دیبا برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه- :انتخاب اعضای هیئت مدیره -سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.
هیئت مدیره شرکت درمان یار بهبود اسپادانا

آگهیتبدیلوضعیتدفترخدماتمسافرتهوایی

نوبت دوم

نظر به اینکه مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی ،جهانگردی و زیارتی اسری واقع در
شهراصفهانباصاحبامتیازیآقایحمیدنوربهشتدرشرفتبدیلوضعیتدفترازحقیقی
بهحقوقیمیباشدلذاازکسانیکهازدفترمذکورادعایاشکایتیدارنددعوتبهعملمیآید
که مراتب را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این آگهی به طور کتبی به سازمان هواپیمایی
کشوری ،دفتر نظارت بر شرکت های حمل و نقل هوایی و امور فرودگاه ها اعالم نمایند.

دفترخدماتمسافرتهوایی،جهانگردیوزیارتیاسری

آگهـیدعوتازبستانکاران
شرکتصنایعسپهرذوبسپاهان(سهامیخاص) درحالتصفیه
به شماره ثبت 514و شناسه ملی10862044879

نوبتسوم

دراجرایماده 225اصالحیهقانونتجارتازکلیهبستانکارانشرکتصنایعسپهرذوبسپاهاندرحالتصفیه(سهامیخاص)
به شماره ثبت 514و شناسه ملی 10862044879که آگهی انحالل آن در صفحه 95روزنامه رسمی کشور به شماره 21907مورخ
 1399/03/13درج گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک
مثبتهادعایخودرابهمدیرتصفیهآقاییاسرصالحیاشترجانیبهشمارههمراه 09162570256مستقربهآدرس:اصفهان،بلوار
کشاورز،خیابانکشاورز،کوچهشهیدفیاضی،مجتمعارکیده،کدپستی 8195369587مراجعهنمایند.
*بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی
نخواهندداشت.
مدیرتصفیه

بدینوسیله از کلیه ســهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس
ساعت  16روز یکشنبه مورخ  1400/07/11به نشانی :اصفهان ،جاده
اصفهان -نایین ،کمربندی شرق اصفهان  ،جنب پارک شهر رویاها
تشکیل میگردد  ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده - :انحالل شرکت
هیئـت مدیـره

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده
شرکتنمایندگیبیمهبیمهگرانشریفپارس
(سهامیخاص)
بهشمارهثبت50523
به شناسه14008388578
بدینوســیله از کلیه اعضاء هیئــت مدیره و
سهامداران شرکت فوق دعوت می شود که در
جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 8صبح
مورخه 1400/07/04حضور به عمل برسانند.
دستور جلسه - :انتخــاب مدیران و بازرسین
روزنامه و تصویب ترازنامه
تعیینسمتودارندگانامضاءمجازشرکتمحل تشکیل جلسه :محــل قانونی شرکت به
آدرس :شیراز ،خیابان قصردشت ،نبش خیابان
خلیلی ،ساختمان لیاقت ،طبقه اول ،واحد 3و به
کدپستی7193673517

پیمانشریفپویا-رئیسهیئتمدیره

آگهـیدعـوتمجمععمومی عادیبهطورفوقالعاده(نوبتدوم)
شرکتمعیارگسترزایندهرود(سهامیخاص)بهشمارهثبت19216

با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران در جلسه (نوبت اول) مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
مورخ 1400/06/18بدینوسیلهازکلیهسهامدارانشرکتمعیارگسترزایندهرود(سهامیخاص)دعوتمیگردد
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) که راس ساعت 10:00صبح روز جمعه1400/07/09
در محل شرکت واقع در خیابان چهار باغ باال ،روبروی کارخانه زمزم ،مجتمع پارسیان ،طبقه زیر زمین ،واحد
شماره 108تشکیلمیگردد،حضوربههمرسانندویاوکالیخودراجهتشرکتدرمجمعمعرفینمایند.
دستورجلسه:
 -1انتخاباعضایهیئتمدیره
 -2انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -3سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
هیئـتمدیـره شرکـت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)
شرکت تعاونی طالیه داران مهر صفاهان
به شماره ثبت  29205و شناسه ملی 10260498739

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی شرکت بنا به آگهی مورخ  1400/6/3در تاریخ  1400/06/14تشکیل و به حد نصاب و
رسمیت نرسید ،لذا مجمع عمومی (نوبت دوم) راس ساعت ( 17پنج بعد از ظهر) روز چهار شنبه  1400/07/07در محل
محوطه و سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی مسجد چهارده معصوم علیه السالم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی،
کوچه  ، 28کوچه شهید مظاهری ،جنب دفتر شرکت برگزار می گردد،علیهذا از سهامداران محترم تقاضا می شود حضور
به هم رسانند.
 -1گزارش هیئت مدیره و بازرس
دستور جلسه:
 -2تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال های  98و 99
 -3انتخاب بازرس
 -4تصویب مواردی که در صالحیت این مجمع می باشد.

هیئـت مدیـره شرکت

