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رییس اداره را هوشهرسازی در واکنش به اخبار
ازدحام مردم:

غرضورزی بود

2

هفتهنامه

میدهم خود را نوید سال ِ
بهتر ،سالهاست

2

تکرار تاریخ درکمترین
زمان ممکن

8

دوشنبه  24شهریور 1399
شماره 620
 25محرم 1442
 14سپتامبر 2020
 8صفحه  2000تومان

نگاهی به روند طوالنی انتقال تعاونیهای سطح شهر به پایانهی مسافربری

تعاونیها
میل رفتن ندارند
 مسئول یکی از تعاونیها :پایانه مسافربری ،تلفن ،اینترنت ،خوابگاه ،بوفه و سیستم تهویه ندارد
 عضو شورای شهر :شهرداری از دادسرا دستور الزم را گرفته و نسبت به پلمپ تعاونیها اقدام کند
 مدیر پایانه بعثت :این معایب گفته شده را نمیتوان یک نقص کلی به حساب آورد

4

رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت سیرجان:

مطالبهگری مردم سیرجان کم است

3

طالق؛ از اعتیاد و بیکاری تا مسایل جنسی
در گذشتههای نهچنداندور زندگی مشترک افراد دوام طوالنیتری داشت و طالق به ندرت اتفاق
میافتاد .اما امروزه در عصر بیثباتی اقتصادی ،افزایش ابتال به بیماریهای روانی و ...طالق دیگر امری
غیرعادی تلقی نمیشود و بهویژه در خانوادههایی که زن و شوهر مدام با نگرانیهای مالی قابل توجه و
عدم سازگاری با یکدیگر مواجهاند ،این امر تقریبا اجتنابناپذیر است .درواقع همانگونه که ازدواجها
به دالیل مختلف اتفاق میافتند ،طالقها هم میتوانند علل متفاوتی داشته باشند ...ادامه در صفحه6

ه طور فوقالعاده (نوبت دوم)
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ب 
شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان به شماره ثبت  965شناسه ملی 10860530016

بــه اطــاع کلیــه اعضــای محتــرم شــرکت تعاونــی میرســاند ،جلســه مجمــع عمومــی
عــادی بــ ه طــور فوقالعــاده نوبــت دوم تعاونــی در ســاعت  17روز چهارشــنبه مــورخ
 99/06/26در محــل ســیرجان -خیابــان فرمانــداری -کوچــه فرمانــداری  -4مدرســه دخترانه
نمونــه اندیشــه تشــکیل میگــردد .خواهشــمند اســت راس ســاعت مقــرر در جلســه مذکــور
حضــور بهــم رســانید.
 -1ایــن جلســه بــا حضــور عــده حاضــر رســمیت خواهــد یافــت و تصمیماتــی کــه در این جلســه
اتخــاذ میگــردد بــرای کلیــه اعضــا اعــم از حاضــران و غایبــان نافــذ و معتبــر میباشــد.
 -2چنانچــه حضــور عضــوی بــه دالیلــی در مجمــع عمومــی میســر نباشــد ،میتوانــد حــق رای
خــود را بــه موجــب وکالتنامــه بــه نماینــده تاماالختیــار خــود یــا عضــو دیگــری واگــذار نماینــد.
هــر نماینــده حــق یــک رای بیشــتر نخواهــد داشــت ولــی هــر عضــو عــاوه بــر رای خــود حــق 3
رای بــا وکالتنامــه را خواهــد داشــت .جهــت دریافــت بــرگ وکالتنامــه وکیــل و موکل میبایســت
ـت  15بــه آدرسهــای ذیــل مراجعــه
ـاعت  8لغایـ
ـاه از سـ
ـهریور مـ
ـای  23و  24شـ
در روزهـ
نمایند:
 -1روز  23شــهریور مــاه شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر ســاختمان  45دفتــر جنــاب آقــای
مهنــدس محمــد اکبرینســب
 -2روزهای  23و  24شهریور ماه محل دفتر تعاونی واقع در سیرجان-
بلوار مالکاشتر -خیابان وحدت -پالک 111
دستور جلسه:
 -1قرائت گزارش عملکرد هیئتمدیره در سال مالی 98
 -2قرائت گزارش بازرس در مورد عملکرد سال مالی  98شرکت
 -3قرائت و تصویب صورتهای مالی سال  98و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تقسیم سود سال 98
 -4استماع گزارش حسابرسی سال مالی 98
 -5تعیین قیمت روز هر سهم برای سال مالی 99
 -6انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یک سال مالی(سال )99
 -7تعیین حسابرس و هزینه حسابرسی آن
 -8گزارش و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه
 -9تعیین پاداش اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل
 -10تعیین حق حضور اعضای هیئتمدیره در جلسات سال مالی 99
 -11تعیین حقالزحمه بازرس برای سال مالی 98
 -12تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت چاپ آگهیهای شرکت

هیئتمدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان

عکس :عبدالرضا محمودآبادی| پاسارگاد

دخترانی که نجاری میکنند

س ِ قشنگ کار با چوب
ح 

7

دعوت به همکاری

شرکت کاریز جهت سرویسدهی

و انجـام امـور روزانـه نیـاز بـه چهـار
دسـتگاه پـژو پـارس یا سـمند مدل 95
بـه بـاال رنـگ سـفید و فنی سـالم دارد.
متقاضیان میتوانند با دردسـت داشتن
مـدارک به خیابـان محمد منتظری -پالک
 45مراجعه نمایند.

جناب آقای مهندس یوسفی

مدیرعامل محترم شرکت گهرهمکار
بــا نهایــت تاســف درگذشــت والــده مکرمهتــان را خدمــت جنابعالــی و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد متعــال بــرای آن عزیــز از دســت
رفتــه غفــران و رحمــت واســعه الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر جمیــل و
اجــر جزیــل مســئلت مینماییــم.

مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت کاریز

جناب آقای ابوذر زینلی
انتخاب شایســته جنابعالی به ســمت ریاســت شــورای اسالمی شــهر سیرجان
را تبریــک عــرض نمــوده ،از خداونــد باریتعالــی برایتــان توفیــق روزافــزون
آرزومندیــم .امیــد اســت بــا تــداوم حضورتــان در شــورای شــهر ســیرجان
همچــون گذشــته منشــا خدمترســانی بــه مــردم شــریف ســیرجان باشــید.

مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت کاریز

