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قیمت 6000:تومان

۩

جشنواره ام
کو...؟!

سایتwww.eghtesad-kish.ir :
انتقادهایتندمحمددادکان؛

وریـا غفــوری
غیر از درد مردم چه گفته ؟!
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۩

گروه ورزشی -محمد دادکان در گفت و گویی انتقادهای تندی را مطرح کرد.
خالصه این سخنان را بخوانید « :دلم میسوزد» و « به خاطر وطنم» حرف میزنم.
از روز سهشنبهثبتنامنامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال آغازمیشود .از چند روز
قبلگمانهزنیهابراینامزدهایاحتمالیباالگرفتهومثلهمیشهناممحمددادکانهم
مطرحشدهاست.مدتیقبلبرخیرسانههاازتالشتعدادزیادیازهیأتهایفوتبال
استان برای متقاعد کردن رئیس اسبق فدراسیون فوتبال خبر دادند.
گفت و گویی در مورد وضعیت فدراسیون و وریا غفوری و در نهایت شرایط سخت
مردم در این روزها .محمد دادکان هم مثل همیشــه با این جمله که «دلم میسوزد» و
«به خاطر وطنم» حرف میزنم کالم را آغاز کرد و با همان صراحت لهجه معروفش
پاسخ سؤاالت ما را داد.
آقای دادکان خیلیها معتقدند به خاطر انتقادات صریحی که مطرح میکنید از دایره
خودیهاکنارگذاشتهشدید.
صفحه 10

نقد روز . . .

تورهایوالیبالسواحلکیش

نگاهی به یک خواسته مردمی؛

وضعیت نامناسب پارکینگ فرودگاه کیش

۩

شرکت اتحاد نوین به شماره ثبت 6737

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت اتحاد نوین کیش دعوت بعمل می آید
تادرجلسهمجمععمومیعادیسالیانهشرکتکهدرساعت18روزپنجشنبه
تاریخ  1401/04/30در محل هتل شایگان کیش تشکیل می گردد ،حضور بهم
رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورتحساب مالی و ترازنامه
منتهی به پایان سال 1400
 -2استماع گزارش بازرس قانونی پیرامون گزارش عملکرد وبیالن مالی
شرکت
 -3استماع گزارش هیئت مدیره پیرامون اقدامات هیئت مدیره نسبت به
فروش سهام و بازگشت سرمایه سهامداران
 -4اتخاذ تصمیم پیرامون گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی و
ترازنامهشرکت
 -5انتخاب هیئت مدیره جدید
-6انتخاب بازرس قانونی سال مالی 1401
 -7تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت

هیئت مدیره شرکت اتحاد نوین کیش

۩

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
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مالکین مجتمع مسکونی آناهیتا
۩
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آگهی دعوت به مجمع
عمومی فوق العاده

صفحه 3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
( نوبت دوم)
شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد
کیش درساعت  16:30روز چهارشنبه  1401/04/29در محل جزیره کیش ،مرکز همایشهای
بینالمللی ،سالن خلیج فارس جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر برگزار می شود.
از تمامی اعضای محترم دعوت می شود به منظور شرکت در جلسه فوق با در دست داشتن
کارت ملی یا برگه سهام راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل/
نماینده خود را کتباً معرفی نمایند.
دستور جلسه :
 )1استماع گزارش هيئت مديره و بازرس درسال مالی منتهی به .1400/12/29
 )2رسیدگی و اتخاذ تصمیم  ،طرح و تصويب صورتهاي مالي سال منتهی به  1400/12/29و
نحوه تقسيم سود ويژه و بودجه سال جاري شرکت.
 )3تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هيئت مدیره.
 )4انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل بازرس /بازرسان.
 )5تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
داوطلبان تصدی سمتهای بازرسی به موجب ماده ( )2دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک
هفته از انتشار آگهی دعوت  ،فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دبیرخانه شرکت تعاونی نمایند .

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع
عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3رأی و هر شخص غیر عضو تنها
یک رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي ،ميبايست بههمراه
نماينده خود حداكثر تا تاريخ  1401/04/28در محل شرکت تعاونی کارکنان
سازمان منطقه آزاد کیش حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت ،برگه
ورود به مجمع را دريافت دارند.

هیات مدیره شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیـش

