خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش
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انجام عملیات آسفالت معابر
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 6صفحه  2000تومان

گفتوگو با رییس اداه بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی

مشکل فراتراز
کروناست

 درسیرجان  ۱۲مرکزمثبت زندگی راهاندازی و نزدیک به  ۵۰نفرمشغول بهکارشدند
 دربحث پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی ،باید بتوانیم آموزشهای محلهمحورو بهروزرا دردسترس قراردهیم
 بیشترین تعداد مددجو درمناطق  مکیآباد ،آباده ،بلواردکترصادقی ،ابنسینا ،بخشی ازبلوارفاطمیه و نجفشهراست
 دربحث اورژانس اجتماعی جایکاربسیاری وجود دارد
 اورژانس اجتماعی سیرجان حداقل باید  ۲۴نیرو داشته باشد اما ما  ۵نفرنیرو داریم
 به دلیلکرونا دربحثکودکانیکه درخوابگاههای بهزیستی سکونت دارند با مشکل مواجه هستیم
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گزارش پاسارگاد ازاعتراضات برخی ازغرفهداران میدان میوه و ترهبار

مصائب میدان جدید ترهبار

2

همیشه ازدواج امتیاز محسوب نمیشود
شهاب خسته شده است« :پدرو مادرم دایم بهمگیرمیدن .میگن ازدواجکن ...ازدواجکن .هی بهم میگن تو یک
مهندس هستی ،همهی دخترا آرزو دارن باهات عروسیکنن .میگن همهی دخترا دنبال ازدواج با یه مهندسگلگهر
هستن .اما نمیدونن من با این حقوق بخورنمیرفقط دک و پزمهندسی را دارم و نمیتونم ازپس هزینههای زندگی
مشترک بربیام ».شهاب ادامه میدهد« :مادرم خودش ازازدواج نکردن من افسرده شده و داره منم افسرده میکنه.
دهنم رو سرویسکرده .بعضی وقتها فکرمیکنم دلش میخواد  ....ادامه درصفحه5

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه (نوبت دوم)
شركت تعاوني گهرعمران سیرجان به شماره ثبت 965
شناسه ملي10860530016
به اطــاع كليــه اعضــاي محتــرم شــركت تعاونــي مــی رســاند ،جلســه مجمــع عمومــي عــادي ســالیانه
ـورخ  1400/04/26در محــل ســیرجان ،خیابــان
ـنبه مـ
ـاعت  18روز شـ
نوبــت دوم تعاونــي در سـ

فرمانــداری ،کوچــه فرمانــداری  ،4مدرســه دخترانــه نمونه اندیشــه تشــكيل ميگردد.خواهشــمند
اســت راس ســاعت مقــرر در جلســه مذکــور حضــور بهــم رســانید .
-1ایــن جلســه بــا حضــور عــده حاضــر رســمیت خواهــد یافــت و تصمیماتــی کــه در ایــن جلســه اتخــاذ

عکس :حامد اسکندریان

گفتوگو با الهام توکلی ،هنرمندی که آثارش را نمیفروشد

رویش دوبارهی چوب
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خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)
موقوفـه حاجمیرزاسـعید بـا نظـارت اداره اوقـاف و امور خیریه شهرسـتان سـیرجان
در نظـر دارد تعـداد  31قطعـه زمیـن مسـکونی واقـع در اراضـی سـعیدآباد را از طریـق
آگهـی مزایـده بـا اعطـای حـق تملـک اعیـان بـه اجـاره واگـذار نمایـد .متقاضیـان میتوانند
پیشـنهادات خـود را تـا پایـان وقـت اداری روز سهشـنبه  1400/05/05در بلـوار دکتـر
صادقی به اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان سـیرجان ،دفتر موقوفه حاجمیرزاسـعید
تحویـل و رسـید دریافـت نمایند.
جهت اطالعات بیشتر به دفتر موقوفه حاجمیرزاسعید مراجعه فرمایید.

احمدعلی سعیدنیا ،وکیل متولی موقوفه حاجمیرزاسعید

میگــردد بــرای کلیــه اعضــاء اعــم از حاضریــن و غایبیــن 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 عضو عــاوه بر رای خــود حــق  3رای با وکالتنامــه را خواهد داشــت.
جهــت دریافــت بــرگ وکالتنامــه وکیــل و مــوکل میبایســت در روزهــای  22و  23تیــر مــاه از ســاعت 8
لغایــت  15بــه آدرسهــای ذیل مراجعــه نمایند:

ـی تمدید مناقصه عمومی دو مرحلهای
«آگهـ

ـت جنبي شماره  4به صورت EPC
احداث پسـ
مجتمع جها نفوالد سیرجان»

 -روزهای  22و  23تیر ماه شــرکت معدنی و صنعتی گلگهر ،ســاختمان  ،45الین امور مالی(حســابداری

پیـرو آگهـی مناقصـه عمومـی دو مرحلـهای احـداث پسـت جنبـي

 -روزهای  22و  23تیر ماه محل دفتر تعاونی واقع در سیرجان -بلوار مالک اشتر -خیابان وحدت -پالک 111

شـماره  4بـه صـورت  EPCمجتمـع جهانفـوالد سـیرجان چـاپ شـده

 -1قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال مالی 1399
 -2استماع گزارش حسابرسی سال مالی 1399
 -3قرائت گزارش بازرس در مورد عملکرد سال مالی  1399شرکت

در روزنامههـای صنعـت ،معـدن تجـارت و کرمـان امـروز و هفتهنامـه

صنعتــی) دفتر جنــاب آقای مهندس میثم نژادبیگلری.

دستور جلسه:

 -4قرائت و تصویب صورتهای مالی سال  1399و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تقسیم سود سال 1399

 -5تعیین قیمت روز هر سهم برای سال مالی 1400
 -6انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیئتمدیره برای مدت  3سال
 -7انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یک سال مالی (سال )1400
 -8تعیین موسسه حسابرسی و هزینه حسابرسی آن
 -9گزارش و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه
 -10تصویب پاداش اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل جهت سال مالی 1399
 -11تصویب حق حضور اعضا هیئتمدیره در جلسات سال مالی 1400
 -12تصویب حقالزحمه بازرس برای سال مالی  1399و 1400

هيئتمديره شركت تعاوني گهرعمران سیرجان

پاسـارگاد سـیرجان در مـورخ  1400/03/31و روزنامـه دنیـای اقتصـاد
مـورخ  1400/04/01بدینوسـیله بـه اطلاع میرسـاند کـه مهلـت ارسـال
اسـناد مناقصـه تـا روز شـنبه مـورخ  1400/04/26تمدیـد شـده اسـت.
جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره (09121724540آقـای فلاح)
و یـا ایمیـل  MR.FALLAH@CANYMES.COMتمـاس حاصـل نماییـد.

واحد بازرگانی شرکت کانی مس(مدیریت طرح پروژههای مجتمع جهانفوالد سیرجان)

