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ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  6ﮐﺸﻮر:

اﻗﺪاﻣﺎت راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى
ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد

اﮐﺒﺮﻣﯿﺜﺎﻗﻰ  /ﮔﺮوه اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى
 news@ naslefarda.netاﺳــﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﮔﻔﺖ :ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﻰ ﮐﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى
در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى ،ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى دارد ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .ﻓﺮﯾﺒﺮز ﮐﺮﻣﻰ در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ  6ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﻰ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى در ﮐﻠﯿﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى ،ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى و  ...دارد ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
وى ﮔﻔﺖ :ارزش ﮐﺎر راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﺣﯿﺎﺗﻰ اﺳﺖ،
ﺣﺘﻰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﻰ و اﺳﺘﺎﻧﻰ از ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن
ذرهاى ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮﻣﻰ اﻓﺰود :در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،
 8ﻫﺰار و  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه دارﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ  30ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت روﮐﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ،ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻰ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ .وى ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدى از ﺟﻤﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻨﺎژ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎزﺳــﺎزى ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﺴﯿﺎر دﺷــﻮار اﺳﺖ .وى درﺑﺎره
ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﺸﺴــﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪاى  6ﮐﺸــﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺰارى اﯾﻦ ﻧﺸﺴــﺖ و
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻰ اﻃﻼﻋﺎت رؤﺳﺎى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎى ادارات راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى،
ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻬﻨﺪس اﻣﺎﻧﻰ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰى ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰى و ﺑﺮﮔﺰارى اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻗﺪرداﻧﻰ ﮐﺮد .اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻰ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
ﭼﻮن ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻰ در ﺣﻮزه راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى ﻫﻢ ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻫﻢ ﻣﺎل
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد و ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪى ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺎدهاى از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻰﺷﻮد.

ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎى ﺑﺎرﯾﮏ و ﭘﻠﮑﺎﻧﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ آرﺗﻮﮐﻠﻮى ﻣﺎردﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﻨﺎﻫﺎ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻏﺬاﻫﺎى ﻏﻨﻰ و ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازى ﺷﻬﺮت
دارد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻰﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎى
ﺷــﻬﺮدارى ﺑﺎ اﻻغﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻓﺘﻰ در اﯾﻦ
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ورود وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺮارو

اﺻﻔﻬﺎن
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮى اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن:

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ  512ﭘﺮوﻧﺪه اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺻﺎدر ﺷﺪ

آﻣﻨﻪ ﺗﺴﻠﯿﻤﻰ  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
news@ naslefarda.net

رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮى اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﻰ
وﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و دﺳﺘﮕﯿﺮى ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻰ در
اﺻﻔﻬﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ 512 :ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺑﺎ
ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﻰ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه
ارﺟﺎع ﺷﺪ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳــﻼم اﺳــﺪاﷲ ﺟﻌﻔﺮى اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ
از دادﮔﺴﺘﺮى ﮐﺎﺷــﺎن اﻓﺰود :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺑﺘﺪاﯾﻰ  512ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷــﺎت ﺑﺎ ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و
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ﻣﻮرد از آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وى ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزاتﻫﺎى ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ ﺑﺮاى
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻰ و ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮدانﻫﺎى اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
وى در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻬﺎدت ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺑﺴﯿﺞ و ﻓﺮاﺟﺎ
و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
ﺷﺒﺎﻧﻪ روزى اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ اﺷﺮاف اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ  9ﻧﻔﺮ
از ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺑﺴﯿﺠﻰ و ﻓﺮاﺟﺎ را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از
ﻣﺮز ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ
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آگهیمزایدهعمومیداخلی

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد :انواع اجناس اسقاط مازاد موجود در
انبار خود را به استناد قانون برگزاری معامالت و آیین نامه داخلی از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به صورت مزایده عمومی به فروش برساند.
الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
شماره داخلی

شماره سامانه مزایده

موضوع مزایده

ساعت بازگشایی
پاکات

مبلغ تضمین (ریال)

40191004

1001001211000005

اجناس اسقاط مازاد

9:00

مطابق اسناد

تاریخ توزیع دفترچه

مهلت دریافت اسناد

آخرین مهلت ارسال
پاکات

تاریخ برگزاری مزایده

1401/9/3

1401/9/10

1401/9/20

1401/9/21

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از طریق سایت  http://www.setadiran.ir/setad/cmsدریافت و
حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1401/9/20در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند و همچنین
اسناد فیزیکی (پاکت الف -ضمانت نامه) خود را به نشــانی :اصفهان ،چهارباغ عباسی ،خیابان عباس آباد ،ساختمان ستاد
شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ،طبقه همکف ،دبیرخانه تحویل نمایند .عدم ارسال پاکت الف (ضمانتنامه
نامه بانکی)تا موعد اعالم شده موجب ابطال مدارک مزایده گر می گردد.
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن  031-34121482واحد مناقصات و مزایده ها آقای کریمی و جهت آگاهی بیشتر
در مورد اطالعات اقالم مزایده ،حمل و بارگیری و  ...این مزایده با شــماره تلفن  031-34122683انبار اسقاط آقای شهابی
تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-1456دفتر ثبت نام 021-88969737 :و  021-85193768تماس
حاصل فرمایید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده :مطابق اسناد
*حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی آزاد می باشد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشــنهادات مختار می باشد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه
اعتراضی را به این شرکت نخواهد داشت.
*کلیه هزینه های مالیات ،عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و حمل ،بارگیری ،توزین و  ...به عهده برندگان مزایده خواهد بود.
*شرکت کنندگان در مزایده می بایست حداکثر  72ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مزایده با مراجعه به سامانه دولت
و یا تماس با واحد مزایده از اخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به
عهده مزایده گران می باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
*پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
*به پیشنهادات فاقد اسناد و مدارک مزایده ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد درج گردیده است.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

وى اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﻣﺴــﻨﺪات زﯾﺎد و ﺑﺼﻮرت
وﯾﮋه ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮده و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات
ﻣﻰرﺳﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮى اﺳــﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ» :آﻣﺎر  45درﺻﺪى ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎى ﺷﻮراى
ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲﮐﻞ دادﮔﺴــﺘﺮى اﺳــﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش در ﮐﺸﻮر  39درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  45درﺻﺪ ﻫﻔﺖ درﺻﺪ از
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮرى ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺟﻌﻔﺮى آﻣﺎر 45
درﺻﺪى ﺻﻠﺢ و ﺳــﺎزش در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎى ﺷﻮراى ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن را ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ :اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن از ﻧﻮع دوﺳﺘﻰ ،ﻣﻬﺮورزى و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم
ﻓﻬﯿﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪان ﻣﺤﻠﻰ ﺧﻮد دارد و ﻧﻘﺶ
اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺎت در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮى اﺳــﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ از زﺣﻤﺎت و
ﺗﻼشﻫﺎى ﺟﻬﺎدﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻀﺎت و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎﺳــﺘﻰﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮى ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺸﮑﺮ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران پارسه شهرستان تیران و کرون راس ساعت  14:00روز شنبه مورخ  1401/10/3در محل مسجد و حسینیه سیدالشهدا به آدرس
تیران ،میدان معلم ،روبروی مقبره شهدا گمنام تشکیل می گردد .لذا از کلیه سهامداران دعوت می شود با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و گواهی سهام شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم
نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 گزارش هیئت مدیره  /مدیرعامل /بازرس /بازرسان طرح و تصویب صورت های مالی سال  1400/12/29و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت ارائه گزارش مالی توسط حسابدار یا مدیر مالی طرح و تصویب پذیره نویسی شرکت انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس  /بازرسان ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت تعاونی*الزم به ذکر است افراد داوطلب جهت عضویت در بازرسی حداکثر  5روز بعد از صدور آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به دفتر شرکت مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.
* ضمنا به اطالع می رساند به موجب ماده  18آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ،تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی
می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1401/10/1در محل دفتر شرکت تعاونی توسعه و عمران پارسه به آدرس :تیران ،میدان بسیج ،بلوار آیت اله امامی ،جنب بیمارستان بهنیا حاضر تا پس از
احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران پارسه شهرستان تیران و کرون

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیشرکتصندوقحمایتازتوسعهبخشکشاورزی
استاناصفهان(سهامیخاص)شمارهثبت 24311وشناسهملی10260451048
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان (سهامی خاص) می رساند که جلسه مجمع عمومی
عادی شرکت مذکور راس ساعت 9صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/9/17در محل دفتر صندوق واقع در اصفهان :بلوار کشاورز ،کوی امیریه ،خیابان
آزادی ،بین خیابان  5و  6پالک  38برگزار می گردد.
* بدینوسیله از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه رسمی از تشکل خود در روز و ساعت مقرر
در محل ذکر شده فوق حضور بهم رسانند.
الف :دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
 -1ارائه گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت
 -2بررسی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان آذرماه سال 1401
 -3بررسی وتصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به پایان آذرماه سال 1402
*ضمنا گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

هیئت مدیره

آگهیدعوتمجمععمومیعادیساالنه
شرکتتولیدیصنعتیگازسوزان(سهامیخاص)
بهشمارهثبت 97وشناسهملی10260027652

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی
ساالنه که در روز چهارشنبه مورخ  1401/9/16راس ساعت  10صبح در محل شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان
به نشانی نجف آباد ،پشت پلیس راه ،خیابان گازسوزان کدپستی  8516945461تشکیل می گردد حضور بهم
رسانید.
دستور جلسه:
 تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به  29اسفند 1400 تقسیم سود انتخاب بازرسین قانونی انتخاب روزنامه کثیراالنتشارهیئت مدیره شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان

