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کیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانکها) ،بعد از بازار کیش ،برج اداری درسا ،امال ک اعتماد

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ م یگردد.

خت 1401/1/23-24

چلوکبابها :کوبیده ،کوبیده کمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشکپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه کوشک  -خیابان صادق  -پالک 14

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

خ ت 1401-2-1-64

شماره 10310

 10شوال  12 1443می 2022

7
خ ت 1401-2-1-63

سال سیو هفتم

پنجشنبه  22اردیبهشت 1401

66712269-09121445155-66724097-66710276

خ ت 1401-2-1-60

خ ت 1401-2-11-105

خ ت 1401-2-21-11

خت1401-2-5-82
خ ت 1401-2-1-62

خ ت 1401-2-11-106

خ ت 1401-2-21-12

به یک جراح دندانپزشک
خ ت 1401-2-21-13

محدودهمشیریهنیازمندیم

 09124757701و 33495102

خت1401-2-4-70

با پروانه تهران

خت1401-2-5-83

خ ت 1401-2-22-14

خ ت 1401-2-4-71

خت1401-2-6-85

خ ت 1401-2-4-72

خت1401-2-7-86
خ ت 1401-2-18-1

خ ت 1401-2-22-15

خ ت 1401-2-4-73
خ ت 1401-2-18-2

خ ت 1401-2-8-87

خ ت 1401-2-18-3

به دو نفر آقا مسلط به نرم افزار
چیفآرشیتكت

خ ت 1401-2-10-102

خ ت 1401-2-22-17

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا درمجمع عمومی
عادی نوبت اول که راس ساعت  14روز دوشنبه مورخ 1401/3/2در محل نمازخانه
سازمان واقع در میدان آرژانتین بلوار بیهقی شماره  32سازمان بوستانها و فضای
سبز شهر تهران تشکیل می گردد  ،حضور به هم رسانند.
توجه  :در صورتیکه هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می
تواننداستفادهاز حقخودرابرایحضور واعمالرایدر مجمععمومیبهیکنماینده
تاماالختیار وا گذار کنند.تعدادآراءوکالتیهرعضوحدا کثرسهرایوهرشخصغیرعضو
تنهایکرایخواهدبود.الزمبهذکراستتائیدنمایندهتاماالختیارباعبدالغفارجوالیی
بازرس تعاونی و – عضو هیات مدیره تعاونی خواهدبود .بدین منظور عضو متقاضی
اعطای نمایندگی باید حدا کثر ظرف  7روز از انتشار این آ گهی به همراه نماینده خود
و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل
دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت
نماینده) برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی
برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور ا کثریت اعضا (نصف )1+رسمیت می یابد
و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضا (اعم از غائب و مخالف و حاضر)
نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :
 استماع گزارش هیات مدیره و بازرس  /بازرسان اتخاذ تصمیم درخصوص شکایت از تعاونی مسکن شماره  2شهرداری منطقه  5درارتباط با مبایعه نامه بلوک ام  2در مراجع قضایی

جهت كار در دفتر طراحی نیازمندیم

به دو نفر آقا مسلط به نرم افزار
چیف آرشیتکت
جهت کار در دفتر طراحی نیازمندیم
محدوده شهرک صنعتی خاوران
33287478 -09127200594

محدوده شهرك صنعتی خاوران

خ ت 1401-2-17-109

شماره ثبت 47555

09111412094

33287478 -09127200594

خ ت 1401-2-19-12

خ ت 1401-2-20-7

خ ت 1401-2-20-6

خ ت 1401-2-5-80

شرکت تعاونی مسکن
کارکنان سازمان پارکها و فضای سبز
شهر تهران

خ ت 1401-2-10-101

خ ت 1401-2-17-108

قابل توجه انبوه سازان در شمال
زمین  55هزار متر بر اول ساحل
پروانه ساخت  50هزار متر  3برج
سند تک برگ تهاتر

خ ت 1401-2-8-89

خ ت 1401-2-18-5

اجاره دهنده کمپرسور بادی بدون صدا
تعمیرات چاههای آب و فاضالب
نصب پمپ  ،فروش کبل و بلوک
حفاری چاه عمیق و نیمه عمیق
زهکشی ساختمانی و امور بنایی
با قیمت مناسب
محمدی 09120260422 – 09196020721

خ ت 1401-2-18-4

خ ت 1401-2-8-61

خ ت 1401-2-22-16

خت1401-2-10-100

خ ت 1401-2-8-88

خ ت 1401-2-20-8

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

تاریخ انتشار 1401/2/22
خ ش 1401/2/22

خ ت 1401-2-10-103

خ ت 1401-2-5-81

