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جزییات خودسوزی نافرجام در شورای شهر
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رییس پلیس راهآهن کشور خبر داد

کاهش  35درصدی سرقت در راه آهن

رییس پلیس راهآهن کشور با اعالم اجرای طرح انضباط اجتماعی
پلیس راهآهن در حاشیه خطوط ریلی ،از کاهش  35درصدی
واکنش شهرداری به ادعاها
سرقت در این حوزه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار علیرضا اکبرشاهی در نشست خبری
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران افزود :این فرد دو سوی شهرداری تهران کمکی
که صبح امروز در مقر مرکزی پلیس راهآهن کشور برگزار شد،
شهر تهران درخصوص اقدام دختر داشته و در این حادثه را دریافت کرده بود.
گفت :پلیس راهآهن کشور در  13هزار کیلومتر از خطوط راهآهن
به خودسوزی نافرجام یک فرد از ناحیه دست ،سینه و صورت به گفته گیل آبادی ،بخشی از
ماموریت دارد و بیش از  130کالنتری و  94واحد عملیاتی در
در ساختمان شماره  2شورای دچار  20درصد سوختگی مشکالت این فرد برای تهیه
داریم.
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عده  15- 1437آگوست  - 2016شماره 7890
الق
سراسر 12 -
دوشنبه  25مرداد 1395
جهیزیه و ودیعه وام مسکن
شهر تهران توضیحاتی را ارائه شده است.
وی با بیان اینکه ساالنه حدود  30میلیون نفر مسافر توسط راهآهن
مسکن
وام
ودیعه
برای
که
بوده
مرکز
رییس
آبادی
ل
شهرام گی
کرد.
جابجا میشود ،گفت :همچنین جابجایی بالغ بر  33میلیون تن
ابوالفضل قناعتی در گفتوگو ارتباطات راهبردی و امور قول مساعدی داده شده تا از
کاال در سال اهمیت تامین امنیت در این حوزه را به خوبی نشان
ذیربط
با ایسنا ،در این خصوص بین الملل شهرداری تهران در طریق دستگاههای
میدهد.وی با تشریح اقدامات چهار ماهه پلیس راهآهن از اجرای
گفت :براساس بررسیهای گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه پیگیری شود و همچنین در
طرح انضباط اجتماعی در حاشیه خطوط ریلی خبر داد و گفت :با
انجام شده مشخص شد که این فرد به علت مشکالت باره تهیه جهیزیه نیز قول داده
اجرای طرحهای مختلف از جمله جمعآوری معتادان و افراد کارتن
یکی از شهروندانمان برای روحی دست به خودسوزی شده بود که از طریق یکی از
خواب در حاشیه ریلها شاهد کاهش  35درصدی سرقت در حوزه
شماره  12 - 7890صفحه  500 -تومان
و
حل مشکالتش درخواست زده است ،افزود :این فرد به خیریهها مشکل پیگیری
پلیس راه آهن کشور بودیم.وی ازدستگیری زورگیری که اقدامبه
دوشنبه  25مرداد  12 - 1395ذی َ
القعده  15- 1437آگوست 2016
مساعدت و وام از شهردار دالیل مختلفی مطالبه پول و حل شود.
زورگیری از یکی از اتباع کشورهای خارجی در قم کرده بود ،خبر
تهران داشته است که وام از شهرداری تهران داشت،
داد و افزود :این فرد قمهای به همراه داشت و حین دستگیری با
شهردار نیز دستور رسیدگی در حالی که کمک به چنین رییس مرکز روابط بینالملل
پلیس درگیر شد که سرانجام پس از دستگیری ،مشخص شد
به درخواست این مرد را افرادی وظیفه دستگاههایی شهرداری تهران ادامه داد:
که از سارقان سابقهدار بوده است.رییس پلیس راهآهن کشور
به قسمت روابط عمومی و مانند کمیته امداد و بهزیستی شهرداری تهران در فضاهای
از دستگیری فردی که اقدام به سرقت سنگهای نگهدارنده
متفاوت
مختلف و قالبهای
ارتباطات مردمی ارجاع داده است.
ریل راهآهن کرده بود ،خبر داد و گفت :سنگهای اطراف ریل،
رییس مرکز روابط بینالملل برای توانمندی و کمک به
ا ست .
سنگهای نگهدارندهای هستند که ریل را نگ ه میدارند ،متاسفانه
وی افزود :متاسفانه مسووالن شهرداری تهران تاکید کرد :برخی اقشار جامعه میتواند است در بازار ازگل که یکی از کمک و مساعدت به وی ،علیرغم توافق سال گذشته به
با خبر شدیم که فردی اقدام به سرقت این سنگها کرده و یک
مربوطه وی را مدام به بسیاری از شهروندان مطالبه کمکهایی را انجام دهد ،ولی بازارهای پر رونق شهر تهران چهار دوره این غرفه در اختیار شهرداری مراجعه میکند که
بار دو تن سنگ و بار دیگر نیز دو تن سنگ را سرقت کرده بود
مکانهای مختلف ارجاع کمک از شهرداری تهران را کمکی که به شکل بالعوض محسوب میشود غرفهای این فرد قرار گرفته اما سال به وی اعالم میشود امسال
که پس از سرقت دوم وی شناسایی و دستگیر شد و مقام قضایی
داده و این فرد اذیت شده دارند ،در حالی که شهرداری باشد جزو وظایف شهرداری داشته است .این غرفه چهار قبل برابر توافقی که انجام تمدید واگذاری غرفه در بازار
نیز مجازات سنگینی برای وی اعمال کرد.اکبرشاهی افزود :گاهی
است و نهایتا این فرد صبح توان برآورده کردن این تهران نیست و در بودجه این دوره در اختیار این فرد قرار شده مقرر شده که واگذاری ازگل به این فرد انجام نخواهد
سرقت حتی یک پیچ از مجموعه راهآهن میتواند خطری بزرگ را
امروز پس از مراجعه مجدد مطالبات را ندارد چراکه در نهاد نیز چنین کمکهایی گرفته است در حالیکه برابر غرفه برای آخرین دوره باشد شد ،به عبارت دیگر این فرد
رقم بزند و باعث خروج قطار از ریل شود.
ضوابط واگذاری این غرفهها که وی نیز با این امر موافقت با توجه به اطالع از عدم
به دفتر ارتباطات مردمی و وظیفه و بودجه شهرداری به دیده نشده است.
رییس پلیس راه آهن کشور با اشاره به یکی از پروندههای سرقت
واگذاری غرفه از سال گذشته
عدم پاسخگویی مناسب برای شکل گسترده این موضوع گیل آبادی درباره مساعدت تنها برای دو دوره امکان پذیر کرده است.
اضافه کرد :زنی جوان با مراجعه به پلیس اعالم کرد که اموالش
گیل آبادی در خاتمه خاطر و با آمادگی به ساختمان شورا
بررسی درخواستش ،اقدام به دیده نشده است ضمن آنکه شهرداری به این فرد طی است.
سرقت شده ،اما در بررسیهای بیشتر مشخص شد که این فرد
فردی که صبح امروز دست به سالهای گذشته ،گفت :فردی وی افزود :با توجه به مشکالتی نشان کرد :اما امسال این مراجعه و دست به خودسوزی
خودسوزی میکند.
خود سارق است و تحت پوشش مالباخته قصد سرقت از شهروندان
عضو هیات رییسه شورای خودسوزی زده است ،قبال از که اقدام به خودسوزی کرده که این فرد داشته و برای فرد برای تمدید غرفه میزند.
را داشته است.اکبرشاهی از اجرای طرح کنترل وسایل نقلیه در
حریم راه آهن خبر داد و گفت در جریان این طرح بیش از 100
خودرو و موتور سیکلت توقیف شد.وی از دستگیری مردی که
در قطار تهران مشهد با تعارف آبمیوه مسموم اقدام به سرقت از
مسافران کرده بود خبر داد و گفت :در چهار ماهه امسال  67سارق
و مالخر اموال و تجهیزات مسروقه راهآهن دستگیر شدهاند.
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد مرگبار یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز با عابر پیاده خبر داد.
سرهنگ مراد مرادی در گفتوگو با ایسنا در این باره گفت :این حادثه در ساعت  20:30شب گذشته در حکیمیه تهران مقابل پمپ بنزین رخ داد که متاسفانه طی آن عابر پیاده که یک مرد  60ساله بود در اکبرشاهی اضافه کرد :همچنین  15مالخر و سارق نیز در قطارها
دستگیر شدهاند.رییس پلیس راه آهن کشور با اشاره به اقدامات
دم جان باخت.
انجام شده در حوزه مقابله با کاالی قاچاق در حوزه پلیس راهآهن
وی اضافه کرد :علت اصلی تصادف حرکت کامیون به صورت دنده عقب میباشد.
مرادی ضمن توصیه به لزوم توجه به عالئم راهنمایی و رانندگی و رعایت قوانین و مقررات ،تاکید کرد :رانندگان از حرکت به صورت دنده عقب در معابری که حادثه آفرین و از دید خارج است خودداری کنند ، .اظهارکرد :امسال شاهد افزایش  65درصدی ارزش ریالی اقالم
قاچاق کشف شده در حوزه پلیس راهآهن هستیم .

دنده عقب مرگبار کمپرسی بنز

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت اطلس ترک ارس (سهامی خاص)
به شماره ثبت  652و شناسه ملی 14001921010

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت بعمل می آید تا در
جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت  10صبح مورخ  95/6/8در
محل دفتر شرکت به نشانی  :منطقه آزاد ارس -جلفا -فاز یک صنعتی –
قطعه یک تشکیل می گردد ،جهت اخذ تصمیمات ذیل حضور بهم رسانند.
دستورجلسه -:کاهش تعداد اعضاء هیات مدیره واصالح ماده مربوطه
در اساسنامه

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت مهندسی مطالعه و مشاوره ایمر (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  12643ثبت شرکتهای تهران
و سرمایه ثبتی  40/000/000ریال و شناسه ملی 10100487382

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میگردد تا درجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت  8صبح مورخ  95/6/6در محل
قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه -:انتخاب اعضاء بازرسین و تصویب ترازمالی
و هر تصمیمی که در صالحیت مجمع عمومی باشد.

هیات مدیره

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت اطلس ترک ارس (سهامی خاص)
به شماره ثبت  652و شناسه ملی 14001921010

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت بعمل می آید تا درجلسه مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده که در ساعت  12صبح مورخ  95/6/8در محل دفتر شرکت به نشانی :
منطقه آزاد ارس -جلفا -فاز یک صنعتی – قطعه یک تشکیل می گردد ،جهت اخذ تصمیمات
ذیل حضور بهم رسانند.
دستور جلسه -1:انتخاب اعضاء هیات مدیره-2انتخاب بازرس اصلی و علی البدل -3تعیین
روزنامه کثیراالنتشار -4بررسی عملکرد حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی 1394
و تصویب آن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تولید آرد امین کرج
شماره ثبت ( )82949شناسه ملی ()10101275701

بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده
شرکت لورپاک سهامی خاص
به شماره ثبت  87353و شناسه ملی 10101317702

اصالحیه آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه
شرکت توسعه کاربردی فناوری اطالعات تکفام (سهامی خاص)
به شماره ثبت 196161

هیات مدیره

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت لورپاک سهامی خاص دعوت به عمل می آید تا در
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت  9صبح روز سه شنبه  95/6/9و
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت  10صبح روز سه شنبه 95/6/9
در محل ورامین جواد آباد شهرک صنعتی شهید مال آقایی شرکت لورپاک تشکیل می شود
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده  :انتقال سهام و تامین وثیقه جهت دریافت وام
دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  :تعیین اعضای هیات مدیره و صاحبان
امضا و بازرسین شرکت

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت از کلیه سهامداران شرکت ساختمانی تکریس بنا (سهامی خاص)
به شماره ثبت  126200و شناسه ملی 10101696175
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت سهامداران شرکت مهندسی معدنی کانی شارق شرق
سهامی خاص ثبت شده به شماره  419310و شناسه ملی 10320709345
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مهندسی مجریان با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  54112وشناسه ملی 10100992384

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مهندسی مجریان با مسئولیت محدود دعوت
بعمل می آید که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در تاریخ 95/6/9
روز سه شنبه راس ساعت  8صبح در محل قانونی شرکت واقع در خیابان شهید
مطهری بین میرزای شیرازی و سنایی ساختمان  378طبقه  4واحد 444تشکیل
می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه -1:تغییر نام شرکت-2سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

هیات مدیره

آگهی دعوت سهامداران شرکت مهندسین مشاور آبان انرژی سهامی خاص
ثبت شده به شماره  431335و شناسه ملی 10320828977
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا درجلسه مجمع عمومی
(عادی سالیانه) که در ساعت  8مورخ  96/6/8در آدرس تهران ،میدان صنعت،
بلوار خوردین ،بعد از چهارراه دادمان ،نبش توحید یک ،پالک دوم کدپستی
 1466993771تلفن 88368660-4 :تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستورجلسه-1:انتخاب اعضای هیات مدیره-2انتخاب بازرسین-3انتخاب
روزنامه کثیراالنتشار -4تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه

رئیس هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و فوق العاده
در شرکت مهندسی ایده طلوع پردیس (سهامی خاص)
به شماره ثبت  345238و شناسه ملی 10103901360

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده و فوق العاده که راس ساعت  14سه شنبه مورخ  95/6/9در محل اصلی شرکت واقع
در تهران ،هفت تیر ،کریمخان زند ،بین خردمند و ادیب ،پالک  ،76طبقه  5تشکیل می گردد،
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه-1:تعیین تعداد واعضای هیات مدیره-2افزایش سرمایه شرکت -3انتخاب بازرس
قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی -4-1395انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج
آگهی های رسمی شرکت -5بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به
-6-1394/12/29سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صالحیت مجامع فوق باشد.

هیات مدیره

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت عمران طراده (سهامی خاص) به شماره

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده که در مورخ  95/6/6ساعت  8صبح به آدرس  :ماهدشت،
شهرک صنعتی سرداران انتهای ششم شمالی کارخانه آرد امین کرج تشکیل می گردد
حضور بهم رسانند.
دستور جلسه -1:انتخاب بازرسین -2استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین
-3تصویب تراز و حساب سود و زیان سال-4-94اتخاذ تصمیم در جهت تقسیم سود
-5تعیین پاداش هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسین

هیات مدیره

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده ساعت  10صبح مورخ  95/6/8در آدرس تهران ،خیابان بهشتی
خیابان صابونچی پالک  26واحد 22تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده :استماع گزارش هیات مدیره و
بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه  ،اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش
سرمایه شرکت ،سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع
عمومی فوق العاده است.

آگهی دعوت تبدیل سهام بی نام به با نام
شرکت عمران طراده (سهامی خاص) (آگهی نوبت دوم )

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده که در ساعت  10مورخ  95/6/6در آدرس تهران ،بزرگراه
آیت اله صدر ،بلوار  35متری قیطریه  ،پالک  ،55طبقه  ،3واحد 7کدپستی
 1938933394تلفن  22214443تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانید.
دستور جلسه :انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی
به  -94/12/29نقل و انتقال سهام  -تعیین اعضای هیات مدیره -سایر مواردی
که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت کانی شارق شرق

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه
شرکت آبنوس طب هرمز (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت 3637

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق
العاده و عادی سالیانه در ساعت  10صبح مورخه  95/6/8که در دفتر شرکت واقع در
آدرس  ،تهران ،خیابان مطهری ،خیابان فجر ،ابتدای خیابان غفاری پالک  55طبقه چهارم شرقی
با کدپستی شماره  1588745643تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
اعضایی که نمی توانند در جلسه مذکور شرکت نمایند می توانند به نفر دیگر کتبا وکالت
حضور در مجمع و حق رای دهند.
دستورجلسه -1:طرح و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به  1394وتعیین خط مشی
فعالیت سال آینده -2انتخاب مدیران و بازرسان -3الحاق مواردی به موضوع فعالیت شرکت

مدیرعامل – دکتر سیامک فائز

آگهی دعوت از سهامداران
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تاسیساتی و ساختمانی تکنوبویلر (سهامی خاص)
به شماره ثبت  28766و شناسه ملی 10100742262

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور (سهامی خاص) به شماره ثبتی
 28766و شناسه ملی  10100742262دعوت بعمل می آید تا درجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت  11صبح مورخه95/6/6
در محل قانونی شرکت تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان سرافراز  ،خیابان
یازدهم ،پالک  1واحد  10تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستورجلسه -1:تصویب ترازنامه حساب سود و زیان

هیات مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت فنی و مهندسی فریس فرآیند (سهامی خاص)
شماره ثبت  449501شناسه ملی 14003875425

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق به شماره ثبت  449501و شناسه
ملی  14003875425دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی فوق العاده که
در روز شنبه مورخ  95/6/6ساعت  9صبح در نشانی  :تهران خیابان فرشته
مریم شرقی ساختمان پژمان طبقه  1واحد 2کدپستی 1915955811 :برگزار
می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه  :انحالل شرکت  ،تعیین مدیر تصفیه و محل تصفیه

هیات مدیره

ثبت  484593و شناسه ملی  14005489108مورخه  95/5/5و در اجرای ماده 44
الیحه اصالحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به با نام ،لذا از کلیه
سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به مدت  6ماه
نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت در آدرس  :تهران ،خیابان شریعتی  ،خیابان معلم
کوچه شکوهیان پالک  1واحد 1کدپستی  1639676463مراجعه نمایند.

هیات مدیره شرکت عمران طراده

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه چاپ شده در روزنامه ابرار بشماره
 7886مورخ  95/5/20دستورجلسه به شرح زیر اصالح میشود.
دستورجلسه -1:رسیدگی به ترازنامه و تصویب حساب سود و زیان سال مالی
منتهی به -2-94/12/29تعیین بازرس قانونی شرکت -3تعیین روزنامه
کثیراالنتشار شرکت -4تعیین اعضاء هیات مدیره -5سایر مواردی که در
صالحیت مجمع عمومی سالیانه شرکت می باشد.

هیات مدیره

اطالعیه

سهامداران محترم شرکت گروه مهندسی فن آوران صنعت پیشرو
(سهامی خاص) به شماره ثبت  229064و شناسه ملی 10102701887
در راستای تحقق درخواست های تعداد انبوهی از سهامداران محترم
مبنی بر تقاضای فروش سهام خود و دریافت مبالغ سرمایه گذاری شده
بدینوسیله به استحضار می رساند با پیگیری و تالش هیات مدیره بخشی
از دارائیهای شرکت به فروش رسیده و از این محل منابعی محدود
فراهم گردیده است  .لذا موضوع درخواست سهامداران مذکور در
جلسه مورخ  95/5/17هیات مدیره مطرح و پس از بحث و تبادل نظر
موارد ذیل به تصویب رسید:
-1افراد متقاضی فروش سهام نسبت به تکمیل فرم واگذاری حداکثر تا
تاریخ  95/6/6اقدام نمایند.
-2پیش بینی گردیده است با پرداخت بخشی از مطالبات سهامداران
محترم خرید سهام افراد متقاضی(بند )1توسط سایر سهامداران معمول
گردد.
-3با توجه به محدودیت منابع مالی اولویت خرید سهام از تعداد سهام
کمتر به سهام بیشتر خواهد بود.
-4حداکثر قیمت مبادله سهام مذکور معادل قیمت اسمی آن خواهد بود.

هیات مدیره شرکت گروه مهندسی فن آوران صنعت پیشرو

دعوت به مجم عمومی عادی (نوبت اول)
شرکت همیاران سازندگی و توسعه (تعاونی سهامی عام)

به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت همیاران سازندگی و توسعه
می رساند مجمع عمومی عادی ساالنه (نوبت اول) راس ساعت 9
صبح روز دوشنبه مورخ  95/6/15در محل ساختمان وزارت جهاد
کشاورزی واقع در خیابان طالقانی تقاطع ولیعصر سالن اجتماعات
شهیدان نعمتی جم برگزار می گردد از کلیه سهامداران یا نمایندگان
قانونی آنها دعوت می شود درجلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه -1:استماع گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد
سال مالی منتهی به -2-95/3/31استماع گزارش بازرس قانونی
در مورد عملکرد سال مالی منتهی به -3- 95/3/31بررسی و
تصویب صورتهای مالی سال منتهی به -4-95/3/31انتخاب اعضای
هیات مدیره شرکت -5انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت
و تصویب حق الزحمه بازرس-6تصویب میزان سود قابل تقسیم
بین سهامداران-7انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار -8سایر موارد

هیات مدیره

