خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی
خبر داد:

کسب رتبه اول نشان تعالی HSE

توسط شرکت گاز استان
زهرا آخوندی  /گروه استانها

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

نسل فردا :بیســت و نهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع کشــاورزی ،مواد غذائی،
ماشینآالت و صنایع وابســته «ایران آگروفود  »۲۰۲۲آغاز به کار کرد .بیست و نهمین
نمایشــگاه بین المللی صنایع کشــاورزی ،مواد غذائی ،ماشــین آالت و صنایع وابسته
«ایران آگروفود  »۲۰۲۲با همکاری کانون انجمنهای صنایــع غذایی ایران و با حضور
علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام آغاز به کار کرد .شرکت معدنی امالح ایران با حضور در این نمایشگاه (سالن
 )۲۷به معرفی محصوالت و خدمات خود میپردازد.

نسل فردا :مرکز تحقیقات نوآوری و فناوری در صنعت برق به همت معاونت پژوهشی
دانشکده مهندسی برق و همکاری شرکت برق منطقهای باختر در دانشگاه صنعتی اراک
راه اندازی شــد .همگام با منویات مقام معظم رهبری در تحقق شــعار سال  1401و در
راستای توسعه مراکز همکاری منطبق با نیاز کشور مرکز تحقیقات نوآوری و فناوری در
صنعت برق روز سه شــنبه  17خرداد  1401با حضور اعضای دانشکده مهندسی برق و
علی صفری معاون برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقهای باختر همچنین اعضای شورای
پژوهشی آن مرکز راه انداری و آغاز به کار کرد.

نسل فردا :مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی گفت :رسیدگی به مشکالت
 ۲۳واحد صنعتی این استان در سال جاری هدفگذاری شد .علیرضا حیدری تفرشی در حاشیه
نشست بررسی و رسیدگی به مشکالت صنعتگران شهرک صنعتی خیرآباد اراک افزود :در
راستای تمرکززدایی از مرکز استان ،رسیدگی به مشکالت واحدهای صنعتی شهرک صنعتی
خیرآباد ،مدنظر ویژه قرار دارد .وی یکی از مشکالت مهم مطرح شده در این نشست را مشکل
قطعی برق عنوان کرد و گفت :با توجه به مسائل و با مشکالت کشور در حوزه تأمین برق ،انتظار
میرود صاحبان صنایع در راستای اصالح الگوی بهینه مصرف برق همکاری   داشته باشند.
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مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطالعات شهرداری همدان:

کلیدیکپارچهسازیشهرسازی،نوسازیودرآمدزدهشد

مریم بیگدلو  /گروه استانها

news@ naslefarda.net

فاز نخست راه اندازی سیســتم یکپارچه شهرسازی،
نوسازی و درآمد با تشــکیل کارگروههای تخصصی و
کارشناســی در حوزه معماری و شهرســازی ،مناطق
چهارگانه ،اداره درآمد برای ارائــه خدمات مطلوب به
شهروندان آغاز شده اســت .جواد مختاری مدیر عامل
سازمان آمار و فناوری اطالعات شــهرداری همدان از
شروع فاز نخست پروژه سیســتم یکپارچه شهرداری
الکترونیک خبر داد و اظهار داشت :با تالشهای شبانه
روزی و اقدامــات الزم در زمینه خریــد ،نصب ،بومی
سازی ،آموزش و راه اندازی زیرسیستمهای شهرسازی،
نوسازی ،درآمد و اصناف ،کمیسیون ماده صد ،سامانه
خدمات الکترونیکی شهروندان و خودکار سازی ضوابط و
درآمدها در حال پیگیری است.مدیر عامل سازمان آمار و
فناوری اطالعات شهرداری همدان در خصوص پیشرفت
مالی ،زمانی و فیزیکی سیســتم یکپارچه شــهرداری
الکترونیک گفت :از آغاز قرارداد از اواســط اسفند سال
گذشته با شرکت صفارایانه ،پروژه از نظر مالی  ۵۰درصد،
زمانی  ۴۰درصد و فیزیکی  ۴۵درصد پیشرفت داشته
است .وی با بیان اینکه ،شهروندان ،مدیریت شهری و
سایر ادارات از این پروژه بهره مند میشوند افزود :بیش از
 ۷۰جلسه رسمی و غیررسمی بین مجموعه کارشناسی
حوزه شهرسازی ،درآمد ،فنی GIS ،و مناطق چهارگانه و
نماینده شرکت صفا رایانه در راستای نحوه پیاده سازی
این سیستم برگزار شده اســت .جواد مختاری با بیان
اینکه پیاده سازی سیستم یکپارچه شهرسازی ،نوسازی
و درآمد در حوزههای مختلف مدیریت شهری مزایای
فراوانی دارد اظهار داشت :با خودکار سازی فرآیندها،

عکس :نسل فردا

  
شرکت گاز خراســان رضوی با کسب باالترین
امتیاز در اولین دوره ارزیابی نشان تعالی HSE
شــرکت ملی گاز ایران در حوزه گازرســانی،
در جایگاه اول  HSEشــرکتهای گاز استانی
کشور ایستاد.
حسن افتخاری با اعالم این خبر گفت :مطابق
نتایــج اعالمی توســط دبیرخانه جشــنواره
سراسری نشــان تعالی  HSEشرکت ملی گاز
ایران که در هفته پایانــی خردادماه  1401در
جلســهای با حضور مدیران ارشد وزارت نفت
و شرکت ملی گاز ایران اعالم شد ،شرکت گاز
استان خراسان رضوی با کســب  480امتیاز
موفق به اخذ جایگاه اول در بین شرکتهای گاز
استانی و دریافت گواهینامه تک ستاره تعهد به
 HSEشد.
هدف از حضور در جشنواره بررسی
کمی و کیفی عملکرد سازمان
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی هدف از
حضور در این جشنواره را بررسی کمی و کیفی
عملکرد ســازمان به منظور ارزیابی و مقایسه
سطح بلوغ آن در سه حوزه بهداشت ،ایمنی و
محیط زیست ،تعیین رویکرد و سنجش سرعت
و کیفیت دستیابی به مأموریتها ،استراتژیها
و نیازمندیهــای حوزه  HSEعنــوان کرد و
افزود :بهبود مستمر عملکرد  ،HSEشناسایی
مخاطرات و پیشگیری از بروز وقایع آسیب رسان
به صنایع ،تاسیسات و محیط زیست و همچنین
عوامل مؤثر بر سالمت انسان از موضوعات مورد
توجه در شــرکت گاز خراســان رضوی است.
افتخاری با قدردانی از رییــس و کارکنان امور
 HSEشرکت گاز استان خراسان رضوی و سایر
مدیران و همکاران ،حضور در جشــنوارههای
تعالی را فرصتی برای یادگیری مستمر عنوان
کرد و گفت :کسب گواهینامه اهمیت دارد؛ اما
مهمتر از آن اثربخشی و ارزش افزودهای است
که باید سازمان از آن منتفع شود .لذا کسب این
عناوین رسالت و مسئولیت سازمان را در راستای
حفظ جایگاه و ارتقاء کیفی امور دوچندان کرده
و باید این مطلب را مدنظر داشت که سرآمدی و
تعالی مسیری بی انتهاست و همواره میتوان در
مسیر بهبود مستمر گام برداشت.

«ایران آگروفود  »۲۰۲۲آغاز به کار کرد

راه اندازی مرکز تحقیقات نوآوری و فناوری

رسیدگی به مشکالت  ۲۳واحد صنعتی استان مرکزی

سادهسازی ضوابط و دســتورالعملهای اجرایی عالوه
بر کاهش بوروکراســیهای اداری و ایجاد شــفافیت،
شهروندان خدمات را به صورت بر خط و سریع دریافت
خواهند کرد .این مقام حوزه فناوری اطالعات مدیریت
شهری با اشاره به حجم باالی مراجعات ارباب رجوع به
مناطق چهارگانه شــهرداری همدان گفت :راه اندازی
سیستم یکپارچه شهرداری الکترونیک در مناطق بسیار
ضروری است تا شاهد کاهش مراجعات مکرر شهروندان
و ارائه خدمات بهتر به شهر و شهروندان باشیم.
وی یکــی از اهداف مهم ایــن پــروژه را ارائه خدمات
 ۲۴ساعته در هفته برای شــهروندان دانست و گفت:
امکان ثبت درخواســت ،دریافت پاســخ الکترونیکی،
تشکیل آرشــیو الکترونیک ،خودکار سازی فرایندها،
جلوگیری از جعل مکاتبات ،امکان نظارت دقیق ،حذف
کاغذ ،دورکاری پرســنل ،الکترونیکی شدن پیگیری

آگهیدعوتشرکتمرتفعسازانسپیدشرق

(سهامیخاص)بهشمارهثبت 42672بهشناسهملی10380584863

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مذکور دعوت می شود تا در جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه که در روز شنبه مورخ
 1401/04/18به ترتیب در ساعت های  9و  10صبح در محل شرکت واقع در مشهد ،بلوار معلم ،بین معلم  18و چهارراه معلم پالک  412به کدپستی
9188853165برگزار مي گردد  ،اصالتا و یا وکالتا حضور بهم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:
 .1تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
 .2تغییر مرکز اصلی شرکت و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
 .3سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .
دستور جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه :
 .1انتخاب بازرسین اصلي و علي البدل
 .2انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت
 .3انتخاب اعضای هیئت مدیره
 .4سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

هیئتمدیره

آگهيدعوتمجمععموميعاديسالیانه نوبتدوم
شرکتآتیهسازانماندگارانتخابنوین(سهاميخاص)بهشمارهثبت66040

تاریخ انتشار 1401/04/2 :

جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت دوم شرکت آتیه سازان ماندگار انتخاب نوین (سهامي خاص) راس ساعت 10صبح
روز سهشنبه مورخ  1401/04/14در محل سالن اجتماعات کوثربه آدرس :شهرک صنعتي مورچه خورت ،خیابان ابوریحان
سوم ،ساختمان انتخاب ،طبقه سوم تشکیل مي گردد .لذا از کلیه اعضاء دعوت مي شود با در دست داشتن کارت عضویت
راس ساعت و روزمقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 )1استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس قانوني
 )2تصویب صورتهاي مالي 1400
 )3انتخاب اعضاي هیئت مدیره و بازرس قانوني
 )4انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهي هاي شرکت
 )5سایر مواردي که در صالحیت مجمع عمومي عادي مي باشد
هیئتمدیره

آگهیمجمععمومیعادینوبتاولشرکتخدماتیشهرکصنعتیمنتظریه
(سهامیخاص)بهشمارهثبت 3878وشناسهملی14005080123

با رعایت قانون تجارت و قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی ،بدینوسیله از کلیه سهامداران
شرکت خدماتی شهرک صنعتی منتظریه ویالشهر (سهامی خاص) و همچنین صاحبان صنایع طرف قرارداد با شرکت
خدماتی شهرک های صنعتی استان اصفهان مستقر در شهرک صنعتی منتظریه یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی که راس ساعت  13:00روز یکشنبه مورخ  1401/4/12در سالن اجتماعات شرکت
خدماتی تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:
 -1ارایه گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی 1400/12/29
 -2استماع گزارش حسابرسی و بازرس قانونی جهت سال 1400
 -3تصویب صورت های مالی سال 1400
 -4سایرمواردی که درصالحیت مجمع عمومی می باشد.
هیئتمدیرهشرکتخدماتیشهرکصنعتیمنتظریه

اســتعالمات دفترخانهها ،ادارات و بانکها وجود دارد
که باعث جلوگیری از سردرگمی شهروندان و افزایش
رضایتمندی در سطح جامعه خواهد شد.
مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطالعات شهرداری
همدان یکی از بهره برداران پروژه یکپارچه ســازی را
اداره مدیریــت درآمدهای عمومی شــهرداری و ماده
صد دانست و اظهار داشــت :خودکارسازی محاسبات
عوارض درآمدی ،گزارشات سیستمی و تسهیل در امر
تصمیمسازیهای مدیریتی از مزایای این طرح است.
جــواد مختاری بــه تشــریح اقدامــات و تالشهای
کارگروههای تخصصــی حوزه شهرســازی ،درآمد و
مناطــق چهارگانــه پرداخــت و عنوان داشــت :در
جلســات کارشناســی و تخصصی برنامه ریزیهای
الزم در خصوص نحوه بارگذاری ضوابط شهرســازی،
الیههای  ،GISمصوبات کمیســیون ماده  ،۵طرحهای

تفکیکی ،کلیه فرمولهای محاسباتی پروانه ساختمان،
نوسازی ،اصناف ،کسب و پیشه ،ساده سازی فرمولهای
محاســباتی ،پاالیش دادهها و تشکیل بانک اطالعاتی
دقیق سیستم یکپارچه شهرســازی ،نوسازی و درآمد
صورت گرفــت .وی ویژگی مهم سیســتم یکپارچه
سازی شــهرداری الکترونیک را ایجاد تغییر در نحوه
ارائه خدمات دانســت و افزود :در این سیســتم امکان
رسیدگی به پروندهها توســط کارشناسان و مالکان به
صورت همزمان ،تغییر در مدیریت گردش کار ،ذخیره
و نگهداری و مدیریــت بانک دادهها ،ایجــاد کارتابل
مســتقل در تمام حوزههای مدیریت شهری و سطوح
مختلف دسترســی در ســطح کاربران ،کارشناسان و
سیاســتگذاران وجود دارد .مدیر عامل ســازمان آمار
و فناوری اطالعات شــهرداری همدان یکی از چشــم
اندازهای مهم پروژه سیســتم یکپارچه شهرســازی،
نوسازی و درآمد را شهروند سپاری دانست و تصریح کرد:
شهروندان بدون ایجاد ارتباط و حضور پرسنل شهرداری
قادر خواهند بود با استفاده از رایانه و انواع موبایل و لپ
تاپ در کوتاهترین زمان و بدون محدودیت کلیه خدمات
اعم از ثبت درخواست پروانه ساختمانی ،پایان کار و انواع
استعالمهای دفترخانه و بانکها و همه اطالعات را بدون
نیاز به حضور در شهرداری دریافت خواهند کرد.
جواد مختاری به برخی مشــکالت موجــود در پیاده
سازی این سیستم اشاره کرد و تصریح کرد :عدم وجود
خروجی مناســب در فرمولهای محاسباتی ،صنفی و
درآمدی ،عدم ارتباط بین کد نوسازی و الیههای نقشه و
ناقص ماندن فرآوری اطالعات نقشه از جمله مشکالتی
است که امیدواریم با تالشهای مجموعه کارشناسی
رفع شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت انرژی گستران متحد (سهامی خاص)
به شماره ثبت  328528و شناسه ملی 10103683618

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میگردد در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که راس ساعت  14روز یکشنبه  12تیر ماه  1401در محل
قانونی شرکت تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
-1افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
-2بحث و تصمیم پیرامون سایر موارد
هیئت مدیره

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت طراحی و مهندسی
بین المللی تکادو (سهامی خاص) به شماره ثبت  17556و شناسه ملی 10260384720

از کلیه سهامداران محترم شرکت طراحی و مهندسی بین المللی تکادو (سهامی خاص) دعوت بعمل می آید تا در جلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که روز چهارشنبه مورخ  1401/4/15راس ساعت  14در
محل سالن اجتماعات شرکت تکادو واقع در اصفهان ،خیابان هزار جریب ،روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان ،نبش کوچه
چهارم برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش های هیئت مدیره و بازرس قانونی ،بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 99/12/30
 -2انتخاب حسابرس مستقل ،بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
 -3انتخاب اعضا هیئت مدیره
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت
هیئت مدیره شرکت طراحی و مهندسی بین المللی تکادو

کرمانشاه
 مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه
خبرداد:

بهینه سازی  400واحد
موتورخانه بخش خانگی
اکبرمیثاقی/گروه استانها

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

ســیروس شــهبازی ،مدیرعامل شرکت گاز
استان ،ضمن بیان مطلب فوق ،اظهار کرد :کار
بهینه سازی واحدهای دارای موتورخانه در سال
جاری از رشد و شتاب چشــمگیری برخوردار
بوده ،بطوریکه درحال حاضر تمامی واحدهای
دارای موتورخانه ثبت نام شده در بخش خانگی
به تعداد  ۱۱۰۰واحد بهینه سازی شده و کمک
قابل توجهی به اقتصاد خانوادهها جهت کاهش
مصرف گاز طبیعی صورت گرفته است.
وی افزود :در بهینه سازی واحدهای موتورخانه
بصورت رایگان ســه کار شــامل عایق بندی
موتورخانهها ،تنظیم دمای مشعل و نصب رسوب
گیر انجام می گیردکه عالوه بر ایمن ســازی
موتورخانهها زمینه صرفــه جویی  ۱۰الی ۱۵
درصد در مصرف گاز طبیعی را به همراه خواهد
داشت .شهبازی یادآوری کرد :براساس برنامه
ریزی بعمل آمده پیش بینی میشود کار بهینه
ســازی واحدهای دارای موتورخانه در بخش
خانگی و اداری در سال  1401به اتمام برسد و
تقاضا میشود مشترکین گرامی در بخشهای
مذکور اگر تاکنون نسبت به ثبت نام و درخواست
بهینه سازی موتورخانه اقدام نکردهاند با مراجعه
به سایت شــرکت ملی گازایران قسمت بهینه
سازی موتورخانه ( )https://goc.nigc.irنسبت
به انجــام مراحل اولیه ثبت نام اقــدام کنند تا
خدمات رایــگان مورد نظر از طریق شــرکت
گازاستان انجام گیرد.

آگهیدعوت
سهامداران شرکت اطمینان صنعت نوین شریف (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره
 547713و شناسه ملی  14008641874جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده  ،مجمع
عمومی فوق العاده  ،مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  ،مجمع عمومی فوق العاده  ،بدین
وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در
تاریخ  1401/04/23در ســاعت  ، 08:00مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ  1401/04/23در
ســاعت  ، 10:00مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاریخ  1401/04/23در ساعت
 ،12:00مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ  1401/04/23در ســاعت  14:00در آدرس استان
تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزي  ،شهر تهران ،محله شهرآرا  ،خیابان فرزین  ،خیابان
شهید مهران آفرند  ،پالک  ، 22طبقه اول و کدپستی 1441653161 :تشکیل می گردد حضور
بهم رسانند.
دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص مجمع عمومی فوق العاده :
 -1افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید
-2افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه
مجمع عمومی فوق العاده :
 -1تغییردر تعداد اعضاء  -2الحاق به موضوع
مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده :
 -1انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره  -2تعیین وضعیت حق امضاء
مجمع عمومی فوق العاده :
هیئت مدیره شرکت
 -1تغییر نام

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهنوبتاول

تاریخ انتشار1401/4/2 :

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی منحله مسکن مهر  93اصفهان (در حال تصفیه) در ساعت  17:00روز چهارشنبه
مورخ  1401/4/15در محل به آدرس :اصفهان ،فوالدشهر ،مسکن مهر (ناحیه  ،)2بلوار شهیدصیاد شیرازی ،محله ایثار  ،)E6( 6خیابان
شهید عباس دوران ،باالتر از خانه بهداشت ،مسجد علی اکبر (ع) برگزار می شود .از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
*ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی،تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر  3رای و
هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ
 1401/4/13در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:
 گزارش هیئت مدیره و بازرسان طرح و تصویب ترازنامه و صورت های مالی تصفیه منتهی به  1397/12/29الی 1400 تمدید مدت تصفیه انتخاب اعضای هیئت تصفیههیئتتصفیهشرکتتعاونیمنحلهمسکنمهر 93اصفهان(درحالتصفیه)

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانه

تاریخ انتشار1401/4/2 :

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان توزیع برق شهرستان اصفهان راس ساعت  15:00روز پنجشنبه مورخ  1401/4/23در محل پارک فناوری های
شرکت توزیع برق به آدرس :اصفهان ،میدان الله برگزار می گردد .لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور
به هم رسانید و یا وکیل  /نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
* ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  18آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای
متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1401/4/21در محل شرکت تعاونی حاضرتا پس از احراز هویت و تایید وکالت ،برگه ورود به مجمع را دریافت
دارند.
دستور جلسه:
 گزارش هیئت مدیره و بازرس /بازرسان طرح و تصویب صورت های مالی سال  1399/12/29و  1400و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت تعاونی انتخاب اعضا اصلی و علی البدل بازرس  /بازرسان تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت طرح و تصویب پاداش هیئت مدیره و کارکنان و حق الزحمه بازرسان* داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده ( )2دســتورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم
داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
هیئتمدیرهمسکنکارکنانتوزیعبرقشهرستاناصفهان

