هفتهنامه

روزانه  20میلیارد تومان
در کشور دود میشود

دومین گام:
حذف آب معدنی

2

3

مطالبهگري دانشجويان جزو
مطالبه طبيعي و به حق آنهاست

2

دوشنبه  27خرداد 1398
شماره 562
 13شوال 1440
 17ژوئن 2019
 8صفحه  2000تومان
همراه با  6صفحه نيازمنديها

گفتوگوی پاسارگاد با رییس اداره
جهاد کشاورزی سیرجان

بین بد و بدتر
بد را
انتخاب کردیم

 با هزینهای که برای اشتغال یک نفر در معدن
صرف میشود ،میتوان برای  7تا  10نفر در
کشاورزی شغل ایجاد کرد
 آمار واقعی میزان مصرف آب در بخش
کشاورزی  80تا  85درصد است
 شوری  60درصد چاهها بیشتر از حد مجاز است

پاسارگاد از آخرین وضعیت ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
برای میزبانی لیگ برتر گزارش میدهد

صفحه  4و 5

از ضرورت نان
تا ضرورت تئاتر

 سرپرست فرمانداری سیرجان :از هفته اول میزبان هستیم
 مسئول کمیته صدور مجوز :هیچ چیز مشخص نیست

صفحه 6

جناب آقای دکتر محمدرضا عباسلو
فوق تخصص قلب و عروق

از اینکه با سعه صدر و حس نوعدوستی و به پشتوانه
دانش و معرفت خود با تالش جدی و دقت نظر در جهت
بهبودی پدر عزیزمان اهتمام ورزیدید ،در کمال ادب و
احترام از شما پزشک بزرگوار سپاسگزاریم .برای شما و
خانواده محترمتان آرزوی سعادت و سالمت داریم.

خانواده آبیار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر (سهامی عام)
به شماره ثبت  409سیرجان شناسه ملی 10860515050

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه ســهامداران محتــرم میرســاند جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت
بـرای ســال منتهــی بــه  29اســفند مــاه  1397راس ســاعت  10صبــح روز یکشــنبه  1398/04/09در ســالن
غدیــر مرکــز همایشهــای وزارت کشــور واقــع در :تهـران -میـدان جهــاد -ابتدای بزرگراه شــهید گمنــام -نبش
کوچــه پنجــم برگـزار میگــردد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش فعالیت هیئتمدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به1397/12/29
 -2استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
 -3بررســی و تصویــب ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان شــرکت و تصمیمگیــری بـرای تقســیم ســود ســهام
ســال مالــی منتهــی بــه 1397/12/29
 -4انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
 -5تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای رسمی
 -6انتخاب اعضای هیئتمدیره برای مدت دو سال
 -7تعیین پاداش هیئتمدیره برای عملکرد سال مالی1397
 -8تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئتمدیره در سال 1398
 -9سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی باشد.

هیئتمدیره شرکت معدنی و صنعتی گلگهر (سهامی عام)

صفحه 3

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

 32ایراد

رضا مسلمیزاده منتقد و کارگردان تئاتر در نشست تئاتر و زندگی:

