صاحب امتیاز :بنیاد رسالت

روزنامهسیاسی،فرهنگی،اقتصادیواجتماعیصبحایران

مدیر مسئول :محسن پیرهادی
سردبیر :مسعود پیرهادی

شماره 10189

نمابر 88900587:چاپ:صمیم تلفن44533725:

  10002188910808

میر نجابت اصفهانی

یا  50001060658119
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بیصبرانه منتظر پیامهای گرم شما هستیم.

نظر سازمان پژوهشهای نوین دفاع که سازمانی در
وزارت دفاع ایران است انجام میشود .و این سازمان
هم تحت ریاست همان فردی است که مسئول پروژه
آمادبودیعنیدکترفخریزادهواتفاقاخیلیازمهرههای
اصلی پروژه آماد در سازمان پژوهشها تحت نظر دکتر
فخریزاده فعالیت می کنند».
شباهت دیگر سلیمانی و فخری زاده ،همین است که
یکی را آمریکا کشت و دیگری را اسرائیل .بدون هیچ
نیابت و واسطهای ،این دو به دست سرچشمههای
اصلیدشمنیوقلههایشقاوتوجنایتبهشهادت
رسیدند .نکته عجیب آنجا است که بعد از شهادت
این دو ،دشمن به رجزخوانی و پا کوبی پرداخت.
آیا این به معنای آن نیست که جمهوری اسالمی

ایننامرا
بهیادداشتهباشید

فخریزاده!
ترورش را به تأخیر بیندازد .سال  ۸۷تیمی آمده بود
که ایشان را بزند .نیروهای امنیتی آن تیم را کشف و
عملیات ترور را خنثی کردند ».به گزارش یورونیوز،
بنیامیننتانیاهودر یک کنفرانسخبریدر سال2018
سه بار به دکتر فخری زاده اشاره می کند« :نتانیاهو در
این کنفرانس  ۳بار نام فخری زاده را بر زبان آورد .او
هنگامی که درباره پروژه آماد حرف میزد بخشهایی
از یک مدرک را که ادعا شده نقل قول آقای فخریزاده
است برای خبرنگاران خواند« :بخش کلیدی این
نقشهتشکیلسازمانهایجدیدبرایادامه کار بود.
همانطور کهدکترمحسنفخریزاده،رئیسپروژهآماد
گفتهاست،ایناسمرابهیادداشتهباشید:فخریزاده!
این دستورالعمل اوست .او گفته :هدف کلی تعطیلی
پروژهآماداست.امابعدشاضافه کرده:فعالیتهای
ویژه .میدانید معنیاش چیست؟ فعالیتهای
ویژهتحتعنواندانشفنیانجاممیشود...این
دقیقا کاری است که ایران انجام میدهد .آنها در
طول سالها و امروز در سال  ،۲۰۱۸از طریق یک
سریسازمان کارشانراادامهمیدهند.این کار تحت

شباهت دیگر سلیمانی و فخری زاده ،همین است
که یکی را آمریکا کشت و دیگری را اسرائیل .بدون هیچ
نیابت و واسطهای ،این دو به دست سرچشمههای
اصلی دشمنی و قلههای شقاوت و جنایت به شهادت
رسیدند .نکته عجیب آنجا است که بعد از شهادت این
دو ،دشمن به رجزخوانی و پ ا کوبی پرداخت .آیا این به
معنای آن نیست که جمهوری اسالمی ایران هماورد
ابرقدرتها و مبارز پایاپای آنها است ،به رغم اختالف
در تسلیحات؟

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده سالیانه نوبت اول
جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان
ملکان نوبت اول به شماره ثبت  61و به شناسه ملی 10861154397
در ساعت  16بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه  1400/9/24در محل
سالن بدر اداره آموزش و پرورش ملکان واقع در چای کنار شمالی به
کدپستی  5561613965برگزار می گردد .لذا از کلیه اعضای محترمی
که قصد کاندیداتوری در سمت بازرسی را دارند تقاضا می شود با در
دست داشتن کلیه مدارک مربوطه ،حدا کثر ظرف مدت یک هفته از
انتشار این آ گهی به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایید.
دستور جلسه :
 -1گزارش هیات مدیره و بازرسان
 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و سایر صورت حسابهای
مالی مربوط به سالهای  1398و 1399
 -3تعیین خط مشی و برنامه های آتی شرکت تعاونی
 -4تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی 1400
 -5اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود و زیان سالهای  1398و
1399
 -6انتخاب بازرسین برای یک سال مالی
تذکر  :همراه داشتن کپی کارت ملی جهت شرکت درجلسه الزامی است.
تاریخ انتشار 1400/9/7
خ ش 1400/9/7

به شماره ثبت    2191شناسه ملی    14004936867تاریخ انتشار 1400/9/7

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن مهرسازان مکریان
رئیس هیات مدیره  :سیدخسرو شاهدی
نایب رئیس هیات مدیره  :سلیمان خضری
منشی هیات مدیره  :سلیمان کریمی

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی
مصرف فرهنگیان ملکان – عشرتی

آ گهی مزایده عمومی
شماره ( )1400/1مورخه ()1400/9/9

شرکت صنایع آلیاژ سامان سیلیس در نظر دارد یک دستگاه بیل مکانیکی خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .لذا از کلیه متقاضیان محترم
تقاضا می شود جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت از تاریخ  1400/9/9لغایت  1400/9/15به آدرس خرم آباد – بلوار بهارستان – تعمیرگاه جهاد نصر
لرستان مراجعه نمایند.
تاریخ بازگشایی پا کات 1400/9/16 :
تلفن تماس  :آقای قهرمان برزگر 09161664109
تلفن تماس دبیرخانه کمیسیون معامالت 09168960030
شرایط شرکت در مزایده :
 -1جهت مراجعه به محل بازدید خودروها  ،ماسک و دستکش به همراه داشته باشید.
 -2نحوه ارائه پا کات مزایده حضوری می باشد.
 -3به پیشنهاد مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -4شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5ارائه یک فقره چک بانکی رمزدار (چک تضمینی) معادل  10درصد قیمت پیشنهادی به درخواست پیشنهاددهنده (خریدار) و به نفع شرکت صنایع آلیاژ سامان سیلیس
بابت سپرده شرکت در مزایده
 -6در صورت انصراف برنده مزایده سپرده به نفع مزاید ه گزار ضبط خواهد شد.
 -7هزینه های حمل و نقل ،جابجایی و خروج از پارکینگ محل برگزاری مزایده به دیگر مرا کز بر عهده برنده مزایده می باشد.
 -8هزینه نقل و انتقال سند بر عهده برنده مزایده می باشد.
 -9تعهد برنده مزایده عمل به دستورالعملهای (نیروی انتظامی می باشد) و هزینه های مرتبط و شرایط ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد.
 -10برنده مزایده موظف است ظرف سه روز کاری ضمن پرداخت مبلغ مورد مزایده  ،خودرو برنده شده را از محل پارکینگ خارج نماید در غیر این صورت به ازای هر روز توقف،
ماشینآالت سنگین  2/000/000ریال پرداخت نماید.
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اذان ظهر11:52:
اذان مغرب17:11 :
اذان صبح فردا5:25 :
طلوع آفتاب فردا6:54 :

 پیامهای خود را به سامانههای

علم ،راه عذر را بر بهانهجویان
بسته است.

رفت حاجی به طواف حرم و باز آمد
ما به قربان تو رفتیم و همانجا ماندیم

سردار هستهای با سردار منطقه شباهتهایی دارد

بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت مسکن
مهرسازان مکریان راس ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ  1400/9/18در محل سالن
اجتماعاتطالئیهمهابادواقعدر خیابانارتشتشکیلمی گردد،از عمومسهامداران
و اعضا محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز
و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده 19
آئیننامهنحوهتشکیلمجامععمومیدرصورتیکهحضورعضویدرمجمعمیسرنباشد،
می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار از میان
اعضا یا غیراعضا وا گذار نماید  ،در این صورت هر عضوی می تواند عالوه بر رای خود
حدا کثر حق سه رای باوکالت وهر شخص غیرعضو تنها یک رای باوکالت داشته باشد،
توضیحا اینکه وکالتنامه های عادی بایستی یک روز بعد از انتشار آ گهی مذکور تا یک
روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده و توسط
هیات مدیره بررسی و تائید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع
بایستی به تائید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه :
اتخاذ تصمیم درخصوص تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی مربوط به ماده شش
اساسنامه
تاریخ انتشار 1400/9/7
خ ش 1400/9/7
1204

تاریخ انتشار 1400/9/7
خ ش 1400/9/7

اوقات شرعی

خوانندگان فهیم روزنامه رسالت میتوانند

جایگاهش با خبر باشد و دشمنان خدا! در حالی که
هیچ کس در داخل اسمی از او نمیبرد ،اسرائیل در
لیستتحریموسپسترورقرارشداد.عباسیمی گوید
از سال هشتاد و هشت بحث ترور این شهید مطرح
بوده است « :در سال  ۸۷من و آقای فخریزاده و یک
نفر دیگر را که در اصفهان فعال بود ،خواستند ترور
کنند.اولویتشانالبتهآقایفخریزادهبود.از همان
زمان نیروهای حفاظت و امنیت ایشان را محافظت
می کردند .تا این حد که خانهاش را عوض کردند و
حتی من با همه رفت و آمد خانوادگی که داشتیم تا
زمانی که شهید شد نمیدانستم خانهاش کجاست.
ایشان  ۱۲سال تحتالحفظ بود و محافظ داشت و
میشود گفت که همین حفاظتها بود که توانست

آ گهی دعوت مجمع عمومی
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی
مسکن مهرسازان مکریان

ردیف

حکمت نهج البالغه
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نش���انی :تهران،خیاب���ان اس���تاد نج���ات الله���ی جنوب���ی
خیاب����ان ش����هید اس����ماعیل محم����دی -پ��ل�ا ک 1
کد پستی 1599976711:تلفن88910806- 10:

گروه فرهنگی
سال نود و هشت و نود و نه ،موسم پر کشیدن
مردانی بود که ثمر خود را داده بودند و سایه خویش را
گسترده بودند .مردانی که از یک نهال ،باغها ساخته
بودند و راه پس از خود را نیز کشیده بودند .یک وقت
یک نفر خودش تمام و کمال کار می کند ،اما گاهی نیز
شخصیتی برای دیرزمانی پس از خود نیز راه و مرام
ترسیممی کند.سالنودوهشت،سالحاجقاسمبود
و سال نود و نه ،سال شهید حاجمحسن فخری زاده.
این دو شهید غریب ،با یکدیگر شباهتهای قریبی
دارند .هر دو در حالی که هنوز در عمق میدان در حال
جهاد بودند ،اندکی پا به سن گذاشته بودند و مو و
محاسن خویش را سپید کرده بودند .با اینکه فقدان
هر دو ،بسیار عظیم ،جبراننشدنی و آسیبزننده
بود ،توانسته بودند مأموریتشان را از پیچ اصلی
عبور دهند .حاجقاسم شر داعش را از سر ایران،
منطقه و حتی جهان انسانی کم کرده بود .البته که
کار او تمام نشده بود .حاجقاسم بنا به گفته دکتر
امیرعبداللهیان در کتاب «صبح شام» از قضا برای
مذا کراتی مخفیانه با عربستان وارد بغداد شده بود
که هدف قرار گرفت .این مذا کرات که ناتمام ماند،
بیشک گاممهمیدرجهتسامانبخشیبهغربآسیا
بوده است .شهید فخری زاده هم صنعت هسته ای
ایران را به بلوغ رساند .او در اصل ستون خیمه
صنعت هستهای ایران بود .دکتر فریدون عباسی
در مصاحبهای با روزنامه ایران می گوید« :از
حدودسال۷۴بود کهبرگزاریجلساتی
با حضور اساتید دانشگا ههای
مختلف از جمله شهید شهریاری
و شهید علیمحمدی و با مدیریت
ً
شهید فخریزاده آغاز شد .پروژه تقریبا
سه سال طول کشید و خروجیاش تهیه یک
نقشه راه اولیه برای توسعه صنعت هستهای ایران
بود .این نقشه راه نشان میداد که ا گر بخواهیم
در صنعت هستهای کار کنیم ،نقش دانشگاهها و
وزارتخانههای مختلف ،جایگاه انرژی اتمی و حوزه
دفاعی کشور چیست و قدرت ساخت و تولید چه
ابزارآالت صنعتی را داریم».
حاجقاسم و شهید فخری زاده ،هر دو در حوزه خود،
بسیار متخصص و کارکشته بودند .حاجقاسم یک
ژنرال نابغه بود در مسائل نظامی .فخری زاده هم به
معنای واقعی کلمه دانشمند بود و اصال ظاهرش ما را
به یاد دانشمندان میاندازد .موها و محاسن بلند او
الگو و تیپیکالی که از دانشمندان بزرگ در ذهن داریم
را تداعی می کند و ا گر عکس او را نشانمان می دادند
و می گفتند این داروین است یا نیوتن است یا کسی از
این قبیل ،بعید به نظرمان نمیرسید .یک دانشمند
فیزیک هستهای که رده نظامیاش فر ع بر درجه
علمیاش بود و درجه علمیاش و تمام زندگیاش،
فر ع بر رزمندگیاش .او دانشمندی بود گمنام ،چون
از ششدانگدانششدر جهتپیشرفت کشور ونظام
استفاده می کرد .خوشبه حال کسی که تنها خدا از

یکشنبه

شاه بیت

نوع وسیله نقلیه

مدل

تعداد

توصیف اصالت

بیل زنجیری PC220

1382
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فاکتور فروش دارد

کمیسیون معامالت شرکت صنایع آلیاژ سامان سیلیس

ایران هماورد ابرقدرتها و مبارز پایاپای آنها است،
به رغم اختالف در تسلیحات؟ آیا برافراشتن پرچم
ایاالت متحده در توییتر پس از شهادت سردار دلها
توسط ترامپ ،اقرار و اعتراف به این نیست که آمریکا
توسط ایران تحت فشار ،آسیب و هزینه دهی بوده و
حاال به زعم خودشان این فشار و آسیب متوقف شده
است؟ آیا سخن گفتن نتانیاهو از فخری زاده ،رنگ
استیصال و ستوه ندارد؟
فخری زاده و سلیمانی هر دو بعد از یاران جوان
شهیدشان به شهادت رسیدند .این دو همچون
خورشیدهایی هستند که ستارههای شهید دیگر را
به گرد خود تبدیل به منظومه کردند .جوانان مدافع
حرم به گرد حاجقاسم و شهدای هستهای به گرد
محسن فخری زاده .همچنین هر دو در نوع شهادت
هم به یکدیگر شبیه بودند .هر دو را در اتومبیل و طی
عملیاتی بسیار پیچیده و با تجهیزات سنگین به
شهادت رساندند .به گزارش ایسنا از گزارش مفصل
پایگاه خبری یاهو نیوز« :ژنرال ایرانی و همراهانش
سوار دو خودرو شدند و به سمت منطقه ترور حرکت

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان آمل

زمان  :راس ساعت  14روز سه شنبه  1400/10/7با در دست داشتن دفترچه
عضویت
مکان  :سالن شهید رجایی آموزش و پرورش آمل
دستور کار جلسه :
 -1گزارش هیات مدیره و بازرسان
 -2تصویب صورت های مالی سال مالی  1398و 1399
 -3تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
 -4تصمیم گیری درخصوص نحوه دریافت وام و تسهیالت اعتباری از بانک ها
 -5مجوز ساخت مجتمع فرهنگی و خدماتی و بازسازی ساختمان شرکت
تعاونی و توسعه آن
 -6انتخاب هفت نفر هیات مدیره اصلی و سه نفر علی البدل برای مدت
سه سال
 -7انتخاب سه نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای مدت یک سال
مالی
 -8افزایش سرمایه اولیه اعضا از پنج میلیون ریال به ده میلیون ریال
 -9افزایش سرمایه ماهانه از  50/000ریال به  200/000ریال
 -10تصمیم گیری در مورد نحوه تقسیم پاداش مدیران و کارکنان
 -11تصمیم گیری در مورد نحوه تقسیم سود سال  98و ( 99به میزان  60درصد
بر مبنای سرمایه و  40درصد بر مبنای خرید)
تذکر:همکارانی کهتمایلبهعضویتدر هیاتمدیرهیابازرسیشرکتتعاونی
دارندحدا کثرتاپایانروز یکشنبه1400/9/14جهتثبتنامبهشرکتتعاونی
فرهنگیان مراجعه نمایند.
یادآوری :
به استناد ماده  28اساسنامه جهت صدور وکالتنامه حضور شخص وکالت
دهنده با در دست داشتن دفترچه عضویت تا  24ساعت قبل از انتخابات در
دفتر شرکت تعاونی الزامی است.
تاریخ انتشار 1400/9/7
هیات مدیره شرکت تعاونی
خ ش 1400/9/7

مصرف فرهنگیان آمل

آ گهی دعوت (نوبت دوم) از سهامداران
شرکت سرآمد بنا طرح بارثاوا (سهامی خاص)
به شماره ثبت  58729شناسه ملی 14005979498

باتوجهبهحدنصابنرسیدنسهامداراندر نوبتاولمجمععمومی
فوق العاده مورخ  1400/9/6بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت
دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت
کهدر روز شنبهمورخ1400/9/20در ساعت10بهآدرس:مشهد– بلوار
وکیل آباد – بلوار الدن – الدن  – 41پال ک  55واحد  1برگزار می گردد ،
حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
انحالل شرکت
تاریخ انتشار 1400/9/7
خ ش 1400/9/7

هیات مدیره

کردند ،جایی که تکتیراندازان دلتا فورس کمین
گرفته بودند.این دو وسیله نقلیه ،یکی حامل ژنرال
سلیمانی برای خروج از فرودگاه وارد خیابان شدند.
سه تیم تک تیرانداز دلتافورس از خفا آماده بودند،
ضامن های روی اسلحه های بلندشان را آزاد کرده
و انگشتان آنها به آرامی روی ماشه قرار داشت .بر فراز
آنهانیزسههواپیمایبدونسرنشیندر آسمانشب
پرواز می کردند که دو فروند از آنها به موشکهای
هلفایر مسلح بودند .به ادعای یاهونیوز ،ژنرال
سلیمانی در طول  6ساعت پیش از سوار شدن به
هواپیما در دمشق ،سه بار تلفن همراهش را تغییر
داده و صهیونیست ها که از شماره این تلفن ها مطلع
بودند ،اطالعات مربوط به تحرکات او را در اختیار
آمریکاییهاقرار دادندوآنهانیزقاسمسلیمانیوتلفن
فعلی او را تا بغداد ردیابی کردند.همزمان با ورود این
دو خودرو به داخل منطقه ترور ،اپراتورهای پهپادها
به سمت آنها تیراندازی کردند .دو موشک هلفایر به
خودروی حامل ژنرال سلیمانی اصابت کرد .راننده
خودروی دوم که با سرعت قصد فرار از محل حمله را
داشتتوانستپیشاز آنکهتکتیرانداز دلتافورسبه
خودرو شلیک کند و مجبور به توقف شود ،حدود ۹۰
متر حرکت کند اما زمانی که وسیله نقلیه متوقف شد،
هدف سومین موشک هلفایر قرار گرفت».
ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده هم از لحاظ
پیچیدگیودقتعملیات،توجهاتفراوانیرادرسراسر
جهان به خود معطوف کرد و باز هم نشان از اهمیت
اینشخصیتبینظیربرایدشمناندارد.به گزارش
بی بی سی از هفته نامه کرونیکل ،صهیونیستها
برای ترور فخری زاده از سالحی استفاده کردند که
قطعاتش باید طی ماهها وارد کشور میشود« :بنا
بر این گزارش ،آقای فخری زاده توسط یک تیربار
بسیار پیشرفته و به وزن حداقل یک تن کشته شد
که قطعات آن در ظرف هشت ماه توسط سازمان
اطالعاتی اسرائیل (موساد) به داخل ایران قاچاق و
سپس مونتاژ شده بود .این منابع مدعی شده اند
که تیم ترور متشکل از حداقل  ۲۰ایرانی و اسرائیلی
بودهاستواینمقامارشدبرنامههستهایجمهوری
اسالمی را هشت ماه زیر نظر داشتند.
جویش کرونیکل گفته است که عوامل موساد
یک برنامه دقیقه به دقیقه برای زیر نظر گرفتن
حرکات آقای فخری زاده را تهیه و اجرا کردند« .آنها
به مدت هشت ماه ،با آن مرد نفس کشیدند ،با او
بیدار شدند،بااوخوابیدند،بااوسفر کردند».شاید
الزم نباشد ناراحت شویم از اینکه بگوییم ترور
شهید فخری زاده قدرتمندانه و دقیق بود؛ چرا که
این قدرتها زیر سایهای از ضعف پدید میآیند.
مثل دزدی که با نهایت سرعت و قدرت ،از دست
مردمی که در پیاش میدوند فرار می کند! شاید
الزم باشد دشمنان ما باألخره قدرت شهادت را
دریابند و همانطور که روزی نتانیاهو این جمله را
گفت ،ما نیز باید بگوییم :این نام را به یاد داشته
باشید؛ فخری زاده!

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن
فرهنگیان زنجان
شماره ثبت  577شناسه ملی    10460026649نوبت دوم

بنا به تصمیم هیات مدیره مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت
تعاونیمسکنفرهنگیانزنجانبهشمارهثبت577شناسهملی10460026649درتاریخ
1400/9/19روز جمعهساعت 10صبحدر محل کانونفرهنگیسهروردیزنجانواقعدر
خیابان پروین اعتصامی جنب شیر پاستوریزه تشکیل خواهد گردید  .لذا بدینوسیله از
کلیه اعضا دعوت می شود در تاریخ و ساعت تعیین شده برای اتخاذ تصمیم نسبت به
موارد مشروحه ذیل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند و یا از تاریخ انتشار آ گهی تا
مورخه  1400/9/18در زمان ساعات اداری  ،با توجه به ماده  19نحوه تشکیل مجامع با
در دست داشتن کارت عضویت و مراجعه به دفتر شرکت به همراه موکل خود و دریافت و
تکمیلفرموکالتی کهتوسطشرکتتنظیم گردیدهحقحضور خوددر جلسهرابهنماینده
تام االختیار خود از بین اعضا یا خارج از اعضای شرکت وا گذار نماید.
دستورات جلسه :
 -1گزارش هیات مدیره درخصوص عملکرد شرکت تعاونی در سال 1399
 -2گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت تعاونی درخصوص عملکرد هیات مدیره
1399
 -3انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
 -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل از بین حسابرسان عضو جامعه حسابداران
رسمی برای سال 1400
 -5انتخاب حسابرس قانونی و علی البدل از بین حسابرسان عضو جامعه حسابداران
رسمی برای سال 1400
 -6تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس و حسابرس
تاریخ انتشار 1400/9/7
خ ش 1400/9/7

هیات مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان زنجان

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه
(نوبت اول) شرکت بهاران گستر شاندیز
(سهامی خاص)
به شماره ثبت  27379و شناسه ملی 10380427784

از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی
عادی ساالنه (نوبت اول) شرکت بهاران گستر شاندیز که با رعایت
کامل پروتکل های وزارت بهداشت و درمان در ساعت  10صبح روز
پنجشنبه مورخ  1400/9/18در محل دفتر شرکت به آدرس  :مجتمع
پدیده شاندیز طبق همکف دو جنب پاتیناژ تشکیل می شود با رعایت
مادتین  14و  19اساسنامه شرکت مبنی بر صاحبان سهام یا نمایندگان
آنان قطع نظر از عدد سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور
به هم رسانند و برای یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر
اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کامال پرداخت نموده باشند،
شرکت فرمایند.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت
 -2رسیدگی به ترازنامه و صورت مالی سال 1399
 -3اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی و برنامه های آتی شرکت
 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ گهی های شرکت
 -5انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال
 -6انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال
تاریخ انتشار 1400/9/7
خ ش 1400/9/7

هیات مدیره شرکت بهاران گستر شاندیز

