رئیس جمهوری :شرایط ورزش بانوان را فراهم کنیم
تبریک های عید
دو سیمین

کودکانه  های نوروزی
محمد عسلی

8

چهار   شنبه  26اسفند  6 -1394جمادی الثانی  -1437سال بیست و یکم د وره جد ید  -شماره  1000 - 5720تومان -قیمت د ر د بی  2د رهم

مدیرکل اوقاف اعالم کرد:

جوان ترین و پیرترین واقف
فارس در سال 94
3

نسخه شهدوست برای احیاء منطقه
تاریخی و فرهنگی شیراز:

از نویسنده تاریخ
عکاسی شیراز
تجلیل شد

منصور اوجی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

2

 16صفحه
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مقام معظم رهبری:

جهت گیری کلی حرکت کشور خوب است
2

بازگشت با هر ترفند

مطهری خبر داد؛

تشکیل فراکسیون «صدای ملت» با حضور
مستقل های مجلس دهم

3

***
چرا بابک زنجانی نام مسئولین و مدیران
دولتی را اعالم نکرد

مدیرعامل هالل احمر خبر داد

طرح امداد و نجات نوروزی
در جاده های فارس

5

3

الفت:

در گفت و گو با کارشناسان
اقتصادی مطرح شد؛

امروزه افراد به راحتی رشوه می گیرند و
اختالس می کنند

فساد در اقتصاد ایران از کجا
آب می خورد؟

***

بعیدی نژاد:

13

شورای امنیت پاسخ افراد مردد را داد
***
عربستان کویت را به قطع روابط
تهدید کرد

ناآشنایی با مهارت زناشویی
مهمترین علت طالق در فارس
اعالم شد

2

4

قیمت ماهی قرمز  200برابر قیمت واقعی است

هشدار مدیرکل انتقال خون؛

ذخایر خونی فارس کاهش یافت

13

یا مقلب القلوب واالبصار

شیرینی میترا

بلوار ستارخان ،حدفاصل خیابان عفیفآباد و ولیعصر ،روبروی خیابان نمازی

36280290 -36267895
09177122458

(شیرینی میترا شعبه دیگری ندارد)

س
ا
ل

جزئیات تفاهم نامه ها و مذاکرات با
کشورهای خارجی
3

لی

13

یا مدرب ا ل والنهار

فرا رسیدن بهار طبیعت را به مردم شریف استان فارس به
خصوص کلیه عشایر سلحشور ،غیور و همیشه در صحنه استان
فارس تبریک و تهنیت عرض نموده ،شــادابی ،شادکامی و
تندرستی را برای این عزیزان در سال جدید آرزومندم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایر استان فارس
حاج سپهدار حسنی

ن
و
م

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

ب را

ک

مجمع عمومی عادی سالیانه شــرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان
قطار شهری شــیراز و حومه در ساعت  15مورخ  1395/1/31در شیراز
تاالر آزادی برگزار می شود .از کلیه اعضاء تعاونی دعوت می شود با در
دست داشتن برگه ورود به جلســه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع
حضور بهم رسانند یا با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی یا دفاتر اسناد رسمی وکیل /نماینده خود
را کتب ًا جهت حضور در مجمــع و اعمال رأی معرفی نمایند .تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3
رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
ضمن ًا داوطلبان عضویت در بازرســی موظفند حداکثر یک هفته از تاریخ انتشــار آگهی مدارک
مربوطه جهت ثبت نام را به دفتر تعاونی تحویل و پس از تکمیل فرم ثبت نام رسید دریافت نمایند.
دستور جلسه:
-1اســتماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان -2بررسی و تصویب آئین نامه اجرایی تبصره  3ماده
 3اساسنامه تصویبی -3انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل سال مالی  95طبق اساسنامه
تصویبی -4رسیدگی و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 94
-5تعیین خط مشــی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و مقررات و دستورالعمل های داخلی
تعاونی -6گزارش و تصمیم گیری درخصوص نحوه اجرای پروژه های شهر صدرا و گلدشت حافظ،
فروش و یا عدم فروش آزاد واحدهای مازاد -7سایر مواردی که اتخاذ تصمیم درخصوص آن در
صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
حسین مروج -مدیرعامل تعاونی مسکن

طبق مصوبه شورای اسالمی شهر شیراز
 27تا  40درصد تخفیف عوارض شهرداری شیراز فقط تا  27اسفندماه  94تمدید شد

