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نگاهی به وضعیت مشاغل آسیب دیده از کرونا؛

تعطیلی کسب وکار و تالش برای بقا
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ريشه ی چسبیدن 
به قدرت در ايران
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صفحه  2 

اکبر محیاپور؛ رییس آموزش و پرورش در گفتگو با سخن تازه:

سال تحصیلی جدید غیر حضوری آغاز می شود 

مشکل تحصیل بچه هایی که گوشی هوشمند ندارند؛

رنجی به نام اندرويد!

انتخابات تک کانديدايي  
 از پیش تعیین شده

برنامه 3 روز زندگی در شــرایط سخت و بقا در طبیعت

جناب آاقی مهندس یوسفی
به  را  گرانقدرتان  مادر  درگذشت  تأسف  نهایت  با 
شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن 
مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای جنابعالی صبر و 

اجر مسئلت داریم.

پرسنل دفترمرکزی 
هلدینگ گهرعمران سیرجان

جناب آاقی مهندس  یوسفی
خانواده  و  جنابعالی  حضور  را  گرامیتان  مادر  درگذشت 
آن  برای  احدیت  درگاه  از   ، نموده  عرض  تسلیت  محترم 
اجر  و  بازمانگان صبر  عموم  برای  و  درجات  علو  مرحومه 

مسئلت داریم.
مدیرعامل و اعضاءهیئت مدیره
هلدینگ  گهرعمران  سیرجان

جناب آاقی مهندس یوسفی

درگذشت  مـــادر بزرگوارتـان را خدمت 
جنابعالی تسلیت عرض نموده ،  ما را در غم 

خود شریک بدانید.

هفتــه نامــه سخن تـــازه

جناب آاقی مهندس انرص یوسفی
درگذشت والده مکرمه تان را خدمت جنابعالی و خانواده 
از درگاه   ، نموده  از صمیم قلب تسلیت عرض  محترمتان 
خداوند متعال برای شما و سایر بازمانگان طول عمر و صبر 

جزیل آرزومندیم.
هیئت مدیره و مدیرعامل

 شرکت گهر خدمات سیرجان

اطالعیه شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده - نوبت اول
)شرکت تعاونی گهر عمران سیرجان به شماره ثبت 965 شناسه ملی 10860530016 (

به اطالع کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول تعاونی در 

ساعت 18 روز چهارشنبــه 1399/06/12 در محل سیرجـان- خیابان فرمانـداری، 
اندیشـــه نمونـــه  دخترانــه  مدرسه   ،4 فرمانــداری  کوچه 

 تشکیل می گردد. خواهشمند است راس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانید.

1-این جلسه با حضور نصف به عالوه یک نفر اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ می گردد، برای 

کلیه اعضا اعم از حاضرین و غایبین، نافذ و معتبر می باشد.

2-چنانچه حضور عضوی به دالیلی در مجمع عمومی میسر نباشد، می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به نماینده تام 

االختیار خود یا عضو دیگری واگذار نماید.هر نماینده حق یک رای بیشتر نخواهد داشت، ولی هر عضو عالوه بر رای خود، حق 

3 رای با وکالتنامه را خواهد داشت. جهت دریافت برگ وکالتنامه وکیل و موکل می بایست در روزهای 10 و 11 شهریورماه از 

ساعت 8 لغایت 15 به آدرس های ذیل مراجعه نمایند:

- روز 10 شهریور ماه؛ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، ساختمان 45 ، دفتر جناب آقای مهندس محمد اکبری نسب

- روزهای 10 و 11 شهریور ماه؛ محل دفتر تعاونی واقع در سیرجان، بلوار مالک اشتر، خیابان وحدت، پالک 111

3- داوطلبان کاندیدای سمت بازرسی از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز مهلت دارند تا به محل تعاونی واقع در سیرجان، 

بلوار مالک اشتر، خیابان وحدت، پالک 111 مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.

دستــور جلســه:
1.قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال مالی 98

2.قرائت گزارش بازرس در مورد عملکرد سال مالی  98 شرکت
3.قرائت و تصویب صورتهای مالی سال 98 و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تقسیم سود سال 98

4.استماع گزارش حسابرسی سال مالی 98 
5.تعیین قیمت روز هر سهم برای سال مالی 98

6.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی )سال 99(
7.تعیین حسابرس و هزینه حسابرسی آن.

8.گزارش و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه.
9.تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل.
10.تعیین حق الزحمه بازرس برای سال مالی 98
11.تعیین حق الزحمه بازرس برای سال مالی 98

هیئت دمریه رشکت تعاونی گهر عمران سیرجان12.تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت چاپ آگهی های شرکت.  

با رعایت پروتکل های بهداشتی
بخش دندانپزشکی درمانگاه خیریه فاطمیه بازگشایی شد

تخفیف ویـژه به مناسبت افتتاحیه

خیابان امیرکبیر، درمانگاه فاطمیه، بخش دندانپزشکی 
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