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  آگهی دعوت سهامداران
به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهــی دعــوت ســهامداران شــرکت ســاختمانی ســحر کالف سازان)ســهامی خــاص (بــه شــماره 
ــور  ــه ط ــادی ب ــی ع ــع عموم ــکیل مجم ــت تش ــی 10۸61۸۳6911 جه ــه مل ــت 1۷0۳ و شناس ثب

فوق العــاده 
بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا )بــا در دســت داشــتن برگ 
نمایندگی(دعــوت مــی شــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فوق العــاده کــه در 
ســاعت 12 روز ســه شــنبه تاریــخ 1۸/11/1401 در آدرس ســی ســخت خیابــان فردوســی کوچه دوم 

پــالک 1 تشــکیل می گــردد حضــور بهمــراه رســانند.
دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیات مدیره
انتخاب بازرسان

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
سایر مواردی که در تصویب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

هیات مدیره شرکت

  آگهی دعوت سهامداران
به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

آگهــی دعــوت ســهامداران شــرکت ســاختمانی ســحر کالف سازان)ســهامی خــاص(
بــه شــماره ثبــت 1۷0۳ وشناســه ملــی 10۸61۸۳6911 جهت تشــکیل مجمــع عمومی 

ــاده  ــی فوق الع عموم
بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت یــا نماینــدگان قانونــی آنها)بــا در دســت 
داشــتن بــرگ نمایندگــی (دعــوت مــی شــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی فــوق 
العــاده کــه در راس ســاعت 9صبــح روز ســه شــنبه 1۸/11/1401در آدرس ســی ســخت 
ــی  ــکیل م ــتی ۷59915۳۳5۸ تش ــد پس ــالک 1 ک ــه دوم پ ــی کوچ ــان فردوس خیاب

گــردد حضــور بهمــراه رســانند.
دستور جلسه:

تغییر محل
تغییر اعضا هیات مدیره

هیات مدیره شرکتسایر مواردی که در تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

نشست مشترک مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد و 
رئیس و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج با هدف 
تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه در محل دفتر مدیرعامل شرکت شهرک های 

صنعتی استان تشکیل شد.
وبویراحمد،   کهگیلویه  صنعتی  شهرکهای  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
"سهیل مرادی نژاد " گفت : این دیدار در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه 
و به منظور افزایش همکاری و هم افزایی این شرکت دولتی و دانشگاه آزاد با در 
نظر گرفتن کلیه امکانات و اختیارات طرفین اعم از فنی ، تولیدی ،نیروی انسانی ، 
اطالعات ، تجربه و تخصص و به منظور توسعه و گسترش همکاری های مشترک 
و استفاده از ظرفیت ها وتوانمندی های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی انجام 

شد.
وی افزود :  مشارکت در تعریف و اجرای طرحهای پژوهشی توسعه ای و 
کاربردی، مبادله تجربیات و اطالعات، بانکهای علمی-پژوهشی و کاربردی بین 
طرفین ، حمایت های نرم افزاری و ارائه خدمات مشاوره ای ، علمی در زمینه 
بازاریابی و تجارت، مالی و ... به واحدهای صنعتی را از جمله موضوعات مهم در 

روند همکاری می باشد .
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: 
مضاف براین شرکت شهرکهای صنعتی استان و دانشگاه آزاد یاسوج در قالب 
برنامه های منسجم در زمینه های طراحی و اجرای دوره های آموزشی ، برگزاری 
گردهمایی ها و همایش هاو نشست های تخصصی می توانند در زمینه بازار و 
بازار یابی ، سرمایه گذاری و اموربین الملل، برگزاری نمایشگاه و دعوت از هیات 

های تجاری داخلی و خارجی صورت پذیرد .
سهیل مرادی نژاد در ادامه این نشست مشترک، پیشنهاداتی در زمینه دسته 
بندی واحدها به کوچک و متوسط و بزرگ که دانشگاه آزاد به صورت هدفمند با 
مذاکره کرده و متناسب با سطح صنعت و به صورت ویژه صنایع دانش بنیان، 

آموزش مهارت و تامین نیاز صنایع را داشته باشد.
مرادی نژاد با اشاره به لزوم ارتباط عمیق تر دانشگاه و صنعت گفت: یکی از 
دغدغه های صاحبان صنایع،  کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص است که 

امیدواریم با ارتباط بیش تر دانشگاه و صنعت این کمبود برطرف شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به دانش و فناوری های نوین 
افزود : بهره گیری از ظرفیت پارک های فناوری و تقویت شرکت های دانش بنیان، 
بستر الزم را برای شکوفایی اقتصاد کشور و حضور تولیدات داخلی در بازارهای 

رقابتی جهانی فراهم می آورد.
وی در ادامه گفت: حضور دانشجویان در بخش صنعت، عالوه بر ایجاد انگیزه 
برای ایشان در زمینه تولید، به آن ها کمک می کند تا از طریق نیازسنجی واحدهای 
صنعتی و هدفمندسازی پروژه های تحقیقاتی، به تولید محصول باکیفیت و مورد 

نیاز کشور کمک کنند.
مرادی نژاد با اشاره به ظرفیت های شهرک های صنعتی و مرکز خدمات فناوری 
کسب وکار گفت: با وجود واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی 

استان، زمینه حضور موثر دانشجویان و نخبگان در عرصه های تولیدی فراهم 
است و می توانیم با تدابیری دانشگاهیان را به سمت فعالیت بیش تر در عرصه 

تولید تشویق کنیم.
 رئیس دانشگاه آزاد واحد یاسوج گفت: نشست مشترک شرکت شهرک های 
صنعتی کهکیلویه و بویراحمد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد با هدف تقویت ارتباط 

بین صنعت و دانشگاه صورت پذیرفته است . 
اکرامی گفت: به منظور ایجاد تعامل و همکاری مستمر در راستای ارتقاء نیروی 
متخصص موجود در صنعت و ایجاد زمینه های نوآوری و شکوفایی هر چه بیشتر 
دانشگاه و صنعت در استان، بر اساس نیازها و اولویت های صنایع مستقر در 

شهرک های صنعتی این نشست ها ومذاکرات در حال انجام می باشد .
وی یکی از اهداف این نشست را ایجاد همکاری بین صنعت و دانشگاه به 
 : افزود  و  کرد  ذکر  آموزشی  و  پژوهشی  علمی،  همکاری های  توسعه  منظور 
دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی یاسوج جدید تاسیس گردیده و 
فلسفه این دانشکده ایجاد آمادگی در دانشجو برای کار مهارتی است که اشتغال 
همزمان با تحصیل به عنوان کارورز عالوه بر مهارت و تجربه، درآمد هم برای 

دانشجو در پی دارد  .
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج افزود : بر اساس استعداد شناسی 
افراد و مهارت های مورد نیاز صنعت تحصیل خود را زیر نظر اساتید خبره و 
استادکاران صنعت آغاز کرده و از آغاز تحصیل تحت پوشش بیمه دانشجویی 

قرار می گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: در زمینه افزایش توانمندی های علمی و پژوهشی 
ظرفیت  و  تجربیات  از  استفاده  دانشگاه،  و  صنعت  ارتباط  تقویت  طرفین، 
صنعتگران در جهت ایفای نقش مؤثرتر و مفیدتر در آموزش نیروی متخصص 
مورد نیاز صنعت و توسعه صنعتی استان، واحدهای صنعتی استان به عنوان 
کارگاه معین دانشگاه نسبت به آموزش عملی دانشجویان اقدام می نماید و 
دانشگاه آزاد نقش آموزش نظری دانشجویان را به عهده داشته و عالوه بر مدرک 

تحصیلی،دانشنامه مهارت نیز برای دانشجو صادر خواهد کرد.
رئیس دانشگاه آزاد واحد یاسوج در ادامه با اشاره به راه اندازی پویش اشتغال 
همزمان با تحصیل در دانشگاه آزاد گفت: هدف از اجرای این طرح، فراهم نمودن 
شرايط اشتغال و ارتقای آمادگی دانشجويان از طريق توام کردن آموزش تخصصی 
و مهارت حرفه ای و ایجاد ارتباط و پیوند نظام مند میان دانشگاه، صنعت و جامعه 

است.
دکتر اکرامی افزود: در این طرح با فراهم سازی فرصتی بی نظیر برای اشتغال و 
تحصيل هم زمان، دانشجو در محل کار تعامل اجتماعی را می آموزد و اعتماد به 
نفس کافی را برای ورود به بازار کار و حتی کارآفرینی به دست می آورد؛ ضمن 

این که گواهی دوره های گذرانده شده را نیز به عنوان سابقه کار دریافت می کند.
در پایان این نشست مقرر شد کارگروه هایی تخصصی برای نیازسنجی صنایع 
و بررسی راه کارهای ارتباط موثر دانشگاه و صنعت تشکیل و تفاهم نامه هایی 

هم مبادله شود.

در راستای تقویت ارتباط بین صنعت  و دانشگاه صورت پذيرفت
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد یاسوج دیدار و گفتگو کرد


