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سیاستهای14گانهمدیریتشهریتبریز
دنیای اقتصاد - تبریز - رامین نیک رفتار: شهردار کالن شهر تبریز 
در آغازین روزهای مدیریتی خود سیاست ها و برنامه   های کاری خود 

را تشریح کرد.
یعقوب هوشیار با اشاره به سیاســت های 14گانه خود برای اداره 
کالن شهر تبریز گفت: از جمله این راهبردها تغییر دیدگاه نظام مدیریت 
در درون شهرداری و مدیریت جهادی الزمه تحقق تحول اساسی در 

نظام مدیریت پیشرفت شهر است.
وی ایجــاد نظام برنامه   ریزی آتی شــهر بر اســاس مجموعه   های 
دانش بنیان و ایجاد زنجیره   های نظام ارزشی در موضوعات تصمیم   سازی 
و نیازهای مدیریت شهری و راهبرد تالش در جهت شکل   گیری اقتصاد 
پایدار شهری و تقویت درآمدهای پایدار را از دیگر راهبردهای کالن 
مدیریتی اعالم کرد. اعتقاد به کار گروهی، توجــه ویژه به آموزش و 
بهره   وری    و تعریف مناسب از تعامل در ارکان مدیریت شهری، ایجاد 
نظام برنامه   ســازی دانش   بنیان، تالش در جهت شکل   گیری اقتصاد 
پایدار شهری و توجه به عدالت اجتماعی در توزیع خدمات و امکانات 

شهری از دیگر برنامه   های اعالمی شهردار تبریز بود.
هوشیار در ادامه ایجاد اقتصاد پایدار شهری را مورد تاکید قرار داد 
و گفت: تنها 4 درصد از درآمد شهر تبریز پایدار است که به این منظور 
تالش می   کنیم که الگوهای جدیــد درآمدزایی و مالی را رصد کنیم 
و با استفاده از تجارب سایر شــهرهای کشور، سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی، بسترســازی برای تحرک چرخه اقتصاد، اشــتغال زایی، 
توانمندســازی   ، بهره   گیری از ظرفیت   های بدنه شهرداری، کاهش 
هزینه   های جاری و تکیه بر فناوری، توجه به عدالت اجتماعی الگوهای 

پایدار در نظام مالی شهر ترسیم کنیم.
وی با اشــاره به ضرورت توجه به مناطق کم برخــوردار در توزیع 
درآمد   های شهرداری گفت: به دنبال وضع قوانین و مقررات جدید با 
رویکرد اخذ عوارض و برخورداری اقشار محروم شهر از آنها هستیم. 
عدالت اجتماعی    باید بین شهروندان برقرار شــود و توزیع درآمدها 
براساس نیازمندی   ها انجام گیرد. مثال قرار است در بودجه ریزی سال 
آینده، تخصیص آسفالت و بودجه هر منطقه بر اساس نیاز آن منطقه 
باشد که در این صورت تفاوت بودجه شهرداری   های مناطق محروم و 

برخوردار شاید به دو برابر برسد.
شهردار تبریز با اشاره به طرح   های کالن شهری همچون مترو تبریز 
نیز گفت: از این پس تمام طرح   ها با در نظر گرفتن روزشمار شروع و 
اتمام طرح به مردم معرفی می شود و انتظار داریم که رسانه   ها نیز این 
مطالبه را از ما داشته باشند که بر مبنای روزشمار طرح   ها عملیاتی شوند. 
وی تامین اعتبار طرح   های بزرگ شهری را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
اتمام خط یک متروی تبریز، اعتباری بالغ بر 11۰۰ میلیارد تومانی الزم 
دارد که ۵۰۰ میلیارد تومان آن از طریق اوراق قطار شهری در خرداد 
و بقیه از طریق مصوبات سفر ریاســت جمهوری تامین می شود و با 
برنامه   ریزی   های صورت گرفته تالش می شود تا در طول یک و نیم سال 
آینده این خط به صورت کامل به اتمام برسد. هوشیار استفاده از ظرفیت 
بانوان و جوانان را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: بخشی از همکاران ما را 
در شهرداری بانوان تشکیل می دهند و بدون شک در هفته   های آینده 

شاهد حضور بانوان در پست   های مدیریتی خواهید بود.

تحقق119درصدیبرنامهتولیدواحدپلیمری
پتروشیمیامیرکبیر

دنیای اقتصــاد- اهواز - محمــد عالف پور: مدیرعامل شــرکت 
پتروشیمی امیرکبیر شــاخص   های کلیدی در ارزیابی عملکرد این 
مجموعه پتروشیمی را تولید کل، تولید محصول پلیمری و تولید اتیلن 
دانست و گفت: برنامه تولید واحد پلیمر پتروشیمی امیرکبیر در پارسال 

11۹ درصد محقق شده است.
یداهلل مصدقی   فرد اظهار کرد: پتروشیمی امیرکبیر در سال 14۰۰ 
توانســت شــاخص   های کلیدی عملکرد از جمله تولید کل، تولید 
محصوالت پلیمری و تولید اتیلن را با باالترین میزان بهره وری نسبت 

به سال های گذشته به ثبت برساند.
وی ادامه    داد: این مجتمع تولیدی در سال 14۰۰ باالترین میزان 
تولید اتیلن )مهم ترین خوراک واحدهای پلیمری( را به خود اختصاص 
داده و نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن افزایش 4۵ درصدی تولید 

داشته است.
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی امیرکبیر با اشــاره به افزایش 
1۶ درصدی تولید کل محصوالت پتروشــیمی این مجتمع در سال 
14۰۰ نسبت به مدت مشابه سال 1۳۹۹ گفت: این میزان افزایش تولید 
محصول، عملکرد جدیدی از این واحد تولیدی در مقایسه با سال های 
گذشته محسوب می شود. وی اضافه   کرد: همین روند در مورد تولید 
محصوالت پلیمری نیز تکرار شده و پتروشیمی امیرکبیر با 1۲ درصد 
افزایش در تولید محصوالت پلیمری در سال 14۰۰ نسبت به مدت 
مشابه سال پیش از آن، توانسته در این زمینه نیز باالترین رکورد تولید 
را در سال های اخیر  ثبت کند.مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر 
ادامه داد: واحدهای پلیمری این مجتمع پارسال با تحقق 11۹درصدی 
برنامه، )بیش از ظرفیت اسمی(، توانستند عملکرد جدیدی در تولید 
محصول را به ثبت برسانند. وی گفت: پلی اتیلن سنگین، سبک و سبک 
خطی در گریدهای مختلف، محصوالت پلیمری این مجموعه را شامل 
می شود. مصدقی فرد همچنین با تاکید بر اهمیت تداوم فرآیند تولید 
واحدهای پتروشیمی به منظور پایداری تولید گفت: توقف در همه 
واحدهای تولیدی این مجتمع نسبت به سال 1۳۹۹ در سال 14۰۰ به 
میزان ۳۶ درصد کاهش داشته است. وی افزود: این شرایط باعث شد 
تا این مجموعه پارسال، کمترین توقف را در مراحل تولید محصول  

داشته باشد.

آغازاجرايساختمسكنمليدرفارس
دنیاي اقتصاد - شیراز - محمد صداقت: مدیرکل راه و شهرسازي 
استان فارس گفت: کلنگ ساخت و ساز مسکن ملي براي متقاضیان 
مسکن در قطعه زمیني به مساحت ۵ هکتار و 7۰۰ مترمربع در شهر 

ورزقان این استان به زمین زده شد.
 طالبان اظهار کرد: یک هزار و 11۰ هکتار زمین براي ساخت مسکن 

ملي تامین شده و تاکنون ۳۳ هزار نفر در این طرح ثبت  نام کرده  اند.
 وي افزود: همزمان بــا کلنگ  زني این طرح در ورزقان در ســایر 
شهرستان ها نیز این طرح آغاز شد. تاکنون بیش از ۹۰ درصد زمین در 

استان براي اجراي این طرح تعیین تکلیف شده است.
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ویژگی   های گردشگری لرستان در بهار بررسی شد

مقصداردیبهشتیطبیعتگردها
دنیای اقتصاد: بیش از دو ســال خانه   نشینی به 
واسطه کرونا،     باعث شده این روزها سفر کردن در هر 
تعطیالتی به یکی از عادت   های ایرانی   ها بدل شود، 
نمونه   اش را هم در تعطیــالت نوروز 14۰1 دیدیم و 
هم در هفته   های پس از آن که همچنان آمار رزروها 
باال و پیدا کردن اقامتگاه یا هتل مناسب برای بسیاری 
دشوار شده بود. فرق نمی کرد مقصد سفر کجا باشد 
شــیراز ،اصفهان و کاشان یا کردســتان و اورامانات 
همگی در فروردین و اردیبهشت با استقبال خوبی از 
سوی گردشگران ایرانی مواجه شدند. از این روست 
که توصیه ما این است، برنامه   ریزی   های سفرتان را به 
دقیقه آخر موکول نکنید و درباره بهترین مقاصدی 
که برای هر فصل مناسب اســت پیگیری   های الزم 
را داشته باشــید. در این جســت وجوها احتماال با 
این گزاره بسیار مواجه شــده   اید که لرستان یکی از 
جذاب   ترین مقاصد گردشگری برای فصل اردیبهشت 
است. اســتانی که طبیعت در آن سخاوتمند بوده و 
انواع بیشه   ها، آبشــار   ها،     دره   ها و جاذبه   های طبیعی 
شــگفت   انگیز در آن وجود دارد و از همین رو انواع 

و اقسام تورها نیز برای این مقاصد تعریف شده   اند.
نمونه    آنها تورهای دو و نیم روزه اســت که از مبدا 
تهران شبانه به سمت خرم آباد راه می   افتند،     صبحانه 
را در این شــهر صرف می کنند و ســپس به سمت 
آبشار بیشه راه می   افتند. این آبشار با 48 متر ارتفاع 
در نزدیکی خرم   آباد قرار گرفته اســت. نکته جالب 
درباره آبشــار بیشه این اســت که چنانچه در قطار 
تهران- خوزستان باشید می توانید آن را از پنجره قطار 
ببینید زیرا ریل راه   آهن از کنار این آبشار می   گذرد. 
با دیدن آبشار بیشه، گزینه های بعدی این روز آبشار 
گریت و سرکانه خواهد بود.آبشار گریت نامش را از 
روستای گریت گرفته است،     روســتایی که در ۵۰ 
کیلومتری شــهر خرم آباد قرار دارد. گریت آبشاری 
سه گانه اســت که ارتفاع آن به 1۵ متر و پهنای آن 

به 17 متر می   رسد. برای رسیدن به گریت از روستا، 
باید مسیر یک ساعته را در طبیعت طی کنید، البته 
گزینه دیگر این اســت که با ماشین به سمت آبشار 
برانید اما به این ترتیب لذت یک پیاده   روی سبک را 
از خود سلب کرده   اید. دیدن این آبشارها تا ظهر طول 
می   کشد، پس از صرف ناهار می توانید به سمت پل 
شاپوری و گرداب سنگی بروید. پل شکسته شاپوری 
همان طور که از نامش پیداســت در زمان شــاپور 
پادشاه ساسانی ساخته شــده و ساخت آن همزمان 
با فلک   االفالک اســت که در یک کیلومتری پل قرار 
دارد. گفته می شود پل شکسته تنها پل تماما ساخته 
شده از سنگ است و کاربری آن برای عبور کاروانان و 
سپاهیان از شوش بوده که به سمت هگمتانه حرکت 
می کردند. گرداب سنگی دیگر سازه ساخته شده در 
دوران ساسانی است. کاربری گرداب سنگی ذخیره 
آب چشمه و انتقال آن به نقاط مختلف شهر بوده و 
با سنگ و ساروج ساخته شــده، همان مصالحی که 
در ساخت پل شــاپور و شهر شــاپور نیز از آن بهره 

گرفته بودند. نکته جالب درباره این ســازه   ، طغیان 
آب چشمه فصلی در فصل بهمن است که گاه آب آن 
سرریز می کند. در این زمان آب سرریز شده از طریق 
مجموعه   ای از کانال   ها و جدول   ها به سمت رودخانه 

شهر برده می شود. 
در عصر همین روز اول است که تورها بازدید از قلعه 
فلک   االفالک را هم می   گنجانند،     قلعه   ای به جا مانده 
از دوران ساسانی که به نماد این شهر بدل شده است. 
فلک   االفالک با نام دژ »شاپورخواست« در متون کهن 
آمده اســت. نکته قابل توجه درباره دژ عالوه بر قرار 
گرفتــن روی صخره   های کوهپایــه   ای،     وجود یک 
چاه بســیار عمیق و راه فرار اضطراری از حیاط دوم 
قلعه است. از زمان ســاخت تاکنون، فلک   االفالک 
کاربری   های مختلف به خود دیده است که از جمله 
آنها می توان به مقر حکومت، پادگان نظامی، زندان، 
خزانه ســلطنتی و... اشــاره کرد. این روزها قلعه در 
خود موزه باستان شناسی، مردم شناسی و آزمایشگاه 
مرمت آثار تاریخی را جای داده و اصلی   ترین جاذبه 

گردشــگری شــهر خرم   آباد اســت. برنامه روز بعد 
این تورها گشــت   زنی در طبیعت زیبای لرستان و 
جنگل   های زاگرس اســت و در روز ســوم بازدید از 
آبشار نوژیان را می   گنجانند. نوژیان بلندترین آبشار 
در استان لرستان است که در ۳8 کیلومتری خرم آباد 

قرار گرفته و ارتفاع آن به ۹۵ متر می      رسد. 
در نوع دوم تورهای طبیعت   گردی که برای لرستان 
چیده شده است،     زمان سفر به سه روز افزایش یافته و 
تنگه شیذر و دره خزینه در آن گنجانده شد   ه   اند. تنگه 
شیذربدون شک یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی 
ایران است. این تنگه در مسیر اتصال سه استان ایالم، 
کرمانشاه و لرســتان قرار گرفته و برای رسیدن به 
آن باید از شهرســتان کوهدشــت، بخش زردالن و 
منطقه اوالدقباد به سمت قلب زاگرس حرکت کنید. 
زیبایی   های این منطقه چنان زیاد است که نامش در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 
دره خزینه به عنوان دیگر جاذبه های استان لرستان 
یکی از چشم   نوازترین دره   های ایران است که در میانه 
جاده پل دختر به اندیمشک قرار دارد و گفته می شود 
به گرند کانیون آمریکا بی   شــباهت نیست. روی این 
دره بلندترین پل معلق ایران و خاورمیانه قرار گرفته 
که طول آن به 11۲ متر می رسد و عرض آن از یک متر 
کمتر است. برای ساخت این پل از چوب   های روسی 
و طناب   های کابلی کمک گرفته   اند و قدم نهادن روی 

آن بی   شک تجربه   ای شگفت   انگیز خواهد بود. 
اگر قصد داشته باشید با تور به لرستان سفر کنید 
برای تورهای دو و نیم روزه حدود ۲ میلیون تومان و 
برای یک تور سه روزه باید۳میلیون تومان بپردازید. در 
این تورها وسیله حمل ونقل اتوبوس وی   آی   پی است و 
اقامت در هتل   های خرم آباد برنامه   ریزی شده است. 
چنانچه با وسیله نقلیه شخصی بخواهید این سفر را 
بروید هزینه هتل و اقامت برای هر نفر یک شب بین 

۲۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان است. 

دنیای اقتصاد - گرگان: بیش از 1۰۵ میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی فشرده )سی   ان   جی( در ســال 14۰۰در استان گلستان 

جایگزین بنزین شد.
عیسی  افتخاری ، مدیرشرکت ملی پخش فرآورده   های نفتی 
گلستان در این باره گفت: با مصرف ۲۶۲ میلیون مترمکعب گاز 

طبیعی فشرده در سال 14۰۰، به همین میزان در مصرف فرآورده 
استراتژیک بنزین در منطقه گلستان صرفه   جویی شده است.

افتخاری مصرف روزانه سی   ان   جی اســتان گلستان را در بازه 
زمانی یاد شده نزدیک به 717 هزار مترمکعب اعالم کرد.

وی گفت: مصرف سوخت پاک )سی-ان   جی( در سال 14۰۰ 

نسبت به مدت مشــابه )ســال 1۳۹۹( از افزایش ۶/۵ درصدی 
برخوردار بوده است.

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده   های نفتی منطقه گلستان 
گفت: اکنون در استان گلستان ۵8 باب جایگاه عرضه سی   ان   جی، 

سوخت   رسانی به خودروهای گاز سوز را انجام می دهند.

کاهش مصرف بنزین در منطقه گلستان

آگهیمناقصهعمومی
شماره22-010253

شرکت توسعه پست هاى ایران ترانسفو
در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید :

 10A 230 داراى کنتاکت چنج آورV 1- ترموستات
متقاضیـان مـی تواننـد جهـت اخـذ اطالعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن 
۳۲۲۲۳۰۰1-۰۲4 داخلی 1۳۲ از سـاعت 1۵-۹ تماس حاصل نموده 
 www.iran-transfo.com و یـا از طریـق مراجعـه بـه وب سـایت
حداکثـر تـا تاریـخ 14۰1/۰۲/۲۲ نماینـده خـود را جهـت اخذ، تکمیل 
و تحویـل مـدارک بـه همـراه معرفـی نامه اعزام نمایند. شـرکت توسـعه 
پسـت هـای ایـران ترانسـفو در رد یـا قبـول پیشـنهادات ارائـه شـده 

مختار اسـت.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس : زنجان ، شهرك صنعتى شماره یک (على آباد)، انتهاى بلوار 
پروفسور ثبوتى ، خیابان دى جنوبى شرکت توسعه پست هاى ایران ترانسفو

کدپستى : 55895 – 45331
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32223001-024 داخلى 133 (اسالمى)

تماس حاصل فرمایید.

شرکتتوسعهپستهاىایرانترانسفو
(سهامیخاص)شمارهثبت:5385

مجتمـع فـوالد غدیـر نى ریـز در نظـر دارد " احـداث کارخانـه تولیـد آهـک کلسـینه، آهـک دولومیتـی و 
آهـک هیدراتـه بـه روش طـرح و سـاخت )EPC(" را بـه متقاضیانـی کـه دارای تجربـه کافی و گواهی صالحیت 

طـرح و سـاخت پایـه یـک رسـته صنعـت و معـدن می باشـند واگـذار نماید.
1- مهلت دریافت اسناد از روز شنبه 14۰1/۰۲/17 تا دوشنبه 14۰1/۰۲/۲۶ ساعت 17:۰۰

۲- مهلت  تکمیل و تحویل اسناد تا روز چهارشنبه 14۰1/۰۳/۲۵ ساعت 17:۰۰ 
۳- محـل دریافـت و تحویـل اسـناد ارزیابـی کیفـی: شـرکت فـوالد غدیـر نی ریـز بـه آدرس تهـران، خیابـان 

احمـد قصیـر )بخارسـت(، کوچـه چهاردهـم غربـی، پـالک 17، تلفـن: 887۵4۳۰۵
4- هزینه خرید اسناد ۲,۰۰۰،۰۰۰ ریال است که توسط متقاضیان به شماره حساب )۰۲۲۰4۵۹4۶۰۰۰۳( 

بانـک ملـی شـعبه مرکـزی نـی ریـز به نام شـرکت فـوالد غدیر نی ریز واریز خواهد شـد .
۵-  همراه داشتن معرفی نامه رسمی جهت دریافت اسناد ضروری است.

۶- مناقصه گذار در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد. 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری
 مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

بـه اسـتناد مـاده 1۳1 قانـون کار و آییـن نامـه چگونگـی تشـکیل، حـدود وظایـف و اختیـارات و نحـوه عملکـرد انجمـن هـای صنفـی و کانون هـای مربـوط - مصـوب 
آبـان مـاه 1۳8۹ هیـات وزیـران - و مـدارک ارسـالی، اسـامی اعضـای اصلـی و علـی البـدل هیـات مدیـره و بازرسـان بـه مـدت ۳ سـال کـه در مجمـع عمومـی عـادی 

مـورخ 14۰۰/1۲/14 انتخـاب و سـمت اعضـای هیـات مدیـره کـه در جلسـه هیـات مدیـره مـورخ 14۰۰/1۲/۲1تعییـن شـده انـد، بـه شـرح زیـر می باشـد:
آقای عبدالعلی علی عسکری به نمایندگی از پتروشیمی بندر امام رئیس هیات مدیره

آقای داودرضا ربانی به نمایندگی از پتروشیمی کاویان نایب رئیس
آقای علی بیرقی به نمایندگی از پتروشیمی پلیمرکرمانشاه خزانه دار

آقای احمد مهدوی ابهری دبیر)خارج از هیات مدیره(
آقایـان؛ محمـد ابراهیمـی بـه نمایندگـی از پتروشـیمی جـم، مسـعود اسـمخانی بـه نمایندگـی از پتروشـیمی غدیـر، تقـی صانعـی بـه نمایندگـی از پتروشـیمی نوری، 
علـی محمـد رجالـی بـه نمایندگـی از پتروشـیمی سـلمان فارسـی، اسـمعیل قنبـری بـه نمایندگـی از پتروشـیمی پردیـس، سـید مجیـد هدایـت بـه نمایندگـی از 

پتروشـیمی بوشـهر اعضـای اصلـی هیـات مدیره
آقایـان؛ علـی اصغـر حمیـدی بـه نمایندگـی از پتروشـیمی نویـد زرشـیمی و حمیـد رضـا رسـتمی بـه نمایندگـی از پتروشـیمی شـهید تندگویـان اعضـای علی البدل 

هیـات مدیره
آقای سید محمد سیدی بازرس اصلی
خانم پریسا رستمی بازرس علی البدل

بـه اسـتناد مـاده )۲۲( اساسـنامه و صورتجلسـه مـورخ 14۰۰/1۲/۲1هیـات مدیره،کلیـه مکاتبـات اداری و اوراق عـادی بـا امضـای رئیـس هیـات مدیـره یـا دبیـر 
ممهـور بـه مهـر تشـکل و کلیـه اسـناد مالـی، اوراق بهـادار و قراردادهـای تعهـدآور کـه بـه تصویـب هیـات مدیـره رسـیده باشـند؛ بـا امضـای مشـترک رئیـس هیـات 
مدیـره یـا دبیـر و امضـای ثابـت خزانـه دار و ممهـور بـه مهـر تشـکل معتبـر خواهـد بـود. همچنیـن بـه موجـب صورتجلسـه مـورخ 14۰1/1/17 هیـات مدیره، نشـانی 
تشـکل مذکـور بـه؛ تهـران - خیابـان مالصـدرا – خیابـان شـیراز جنوبـی – خیابـان سـامان – پـالک 77 - کـد پسـتی 14۳۵8۵۳4۰1 و شـماره تمـاس 88۶۰۰۶18 

فاکـس 88۶۰۰۶17 تغییـر یافته اسـت.

فرزاد یوسفى - مدیر کل سازمان هاى کارگرى و کارفرمایى وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعى

آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران محتـرم شـرکت سـرمایه گذاری افتخـار سـهام )سـهامی عـام( و یـا 
نماینـدگان قانونـی آنهـا دعـوت می گـردد تـا در مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه شـرکت که سـاعت 
11 صبـح روز چهارشـنبه مـورخ 14۰1/۰۲/۲8 در سـالن اجتماعـات شـرکت تایـد واتـر خاورمیانـه 
واقع در تهران، خیابان خالد اسـالمبولی )وزرا(، پالک 84 تشـکیل می گردد حضور به هم رسـانند.

دستور جلسه:
1( اسـتماع گـزارش هیـأت مدیـره و گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی بـرای عملکرد سـال مالی 

منتهی بـه 14۰۰/1۲/۲۹
۲( بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 14۰۰/1۲/۲۹

۳( انتخـاب حسـابرس و بـازرس قانونـی بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 14۰1/1۲/۲۹ و تعییـن 
آنـان. حق الزحمـه 

4( تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۵( تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره.

۶( سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه باشد.
بـا عنایـت بـه ابالغیـه مـورخ 14۰۰/11/۰۹ سـازمان بورس و اوراق بهـادار، برگزاری مجمع به صورت 
حضـوری و بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی جهت پیشـگیری از شـیوع ویروس کرونـا برنامه ریزی 
شـده اسـت. لذا سـهامدارانی که مایل به حضور در جلسـه می باشـند در روز 14۰1/۰۲/۲8 از سـاعت 
۹ لغایت 11 صبح با در دسـت داشـتن کارت شناسـایی معتبر و کارت واکسیناسـیون )۲ نوبت( به 
محـل برگـزاری مراجعـه نماینـد. همچنیـن سـهامداران محترم می توانند مجمـع مذکور را به صورت 
آنالیـن از طریـق لیـک http://instagram.com/eftekhar.saham مشـاهده و با طرح 

سـواالت خـود از ایـن طریـق مـا را در برگزاری شایسـته مجمـع یاری فرمایند.
همـراه داشـتن مـدارک شناسـایی معتبـر، معرفی نامـه )اشـخاص حقوقـی( و وکالت نامـه رسـمی در 
مورد کسـانی که به وکالت از جانب سـهامداران حقیقی در مجمع حضور می یابند، ضروری اسـت.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذارى افتخارسهام (سهامى عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سا�نه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذارى افتخار سهام(سهامى عام)

به شماره ثبت 238487 و شناسه ملى 10102793480

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا 

به شماره ثبت ۵۴۶۱۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۶۷۲۰۷
از کلیـه سـهامداران، وکیـل یـا قائم مقـام قانونـی صاحـب سـهم و همچنیـن نماینـده 
یـا نماینـدگان اشـخاص حقوقـی دعـوت می  گـردد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عادی 
سـالیانه بـرای سـال )دوره( مالـی منتهـی بـه 14۰۰/1۲/۲۹ این شـرکت که در سـاعت 
1۰ صبح روز یکشـنبه مورخ 14۰1/۰۳/۰1 در دفتر شـرکت کاوشـگران صنایع معدنی 
راشـا بـه آدرس اسـتان تهـران، شـهر تهـران، سـعادت آباد، بلـوار دریـا، تقاطـع پاکنژاد، 

پـالک 17۲، طبقـه پنجـم برگـزار می گـردد حضـور به هـم رسـانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی.
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 14۰۰/1۲/۲۹

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.
۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره در سال 14۰1

۶- تعیین پاداش هیأت مدیره.
7- سایر موارد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت نوآوران سبز احیاء (سهامی خاص)

بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران محتـرم دعـوت به عمـل می آیـد تـا در جلسـه 
مجمـع عمومـی عـادی شـرکت نـوآوران سـبز احیـاء )سـهامی خـاص( کـه در 
تاریـخ 14۰1/۰۲/۳1 رأس سـاعت 14، در کارخانـه ایـن شـرکت بـه آدرس: 
اتوبـان تهـران - قـم، بعـداز فـرودگاه امـام خمینـی )ره(، شـهرک صنعتـی 
شـمس آبـاد، بلـوار بهارسـتان، بلـوار هشـترودی، کوچـه میخـک چهـارم، 

پالک ۵، قطعات ۳۰8 و ۳۰۹ برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
بـه  منتهـی  شـده  حسابرسـی  مالـی  صورت هـای  تصویـب  و  بررسـی   -۲

14۰۰/1۲/۲۹
۳- انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی.

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار.
۵- سایر موارد در صالحیت این مجمع بنا به تصویب مجمع.

هیأت مدیره نوآوران سبز احیاء (سهامى خاص)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت آتیه فو�د نقش جهان (سهامی خاص)

بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران محتـرم شـرکت آتیـه فـوالد نقـش جهـان 
)سـهامی خـاص( بـه شـماره ثبـت ۲۹۹۰۵ و شناسـه ملـی 1۰۲۶۰۵۰۵۰۰7 
دعـوت بـه عمـل مـی آیـد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عادی سـالیانه شـرکت 
کـه رأس سـاعت  ۹:۰۰ صبـح روز چهارشـنبه مـورخ 14۰1/۰۳/11 در محـل 
شـرکت حمـل و نقـل تـوکا  بـه آدرس: اصفهـان، مبارکـه، جنـب شـرکت فـوالد 

مبارکـه اصفهـان تشـکیل مـی گـردد، حضـور بـه هـم رسـانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 14۰۰/1۲/۲۹

۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت
4- تعیین روزنامه کثیر االنتشار

۵- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیأت مدیره شرکت آتیه فوالد نقش جهان


