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حوادث شهرستان همراه با تحلیل خبر

 سال بیست و چهارم        شماره 2263        بها 1000 تومان21  ژوئن    2018     پنج شنبه  31  خرداد  1397        7 شوال 1439  

 فرمانده انتظامی شهرستان کازرون 
خبر داد؛

مأمورین نیروی انتظامی کازرون 
مجهز به لباس های دوربین دار شدند

برای نخستین بار در کشور؛
ربات ها سرطان های پیشرفته را در 

مرکز درمانی کیش جراحی می کنند

هشدار درخصوص اعتیاد به شبکه های 
اجتماعی

 چرایی حضور زیاد »زنان« 
در فضای مجازی

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان فارس:

بازار IT باظرفیت ترین 
بازار برای اشتغال است

روزنامهروزنامه

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات فارس 
خبر داد؛

 رشد 94 درصدی 
 شبکه فیبرنوری 

در استان

 همراه 
با نمایش فیلم
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 مرثیه شهید چمران 
در سوگ دکتر شریعتی

8
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 آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران 
خود راننده شهرستان کازرون )نوبت اول(

تاریخ انتشار: 1397/3/31
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران خود راننده شهرستان کازرون در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 97/4/18 در 
محل پارکینگ شرکت تعاونی برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانده 

یا وکالی قانونی خود را طبق اساسنامه معرفی نمایند.
از کلیه کاندیداهای محترم واجد شرایط  عضویت بازرسان دعوت می شود تقاضای کتبی خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار روزنامه به 

دفتر شرکت تعاونی جهت بررسی تحویل دهند.
دستور جلسه: 1- گزارش هیأت مدیره و بازر      2- گزارش و تصویب صورتهای مالی و عملکرد و سود و زیان و ترازنامه سال 96      3- طرح و 
تصویب بودجه سال جاری و تعیین خط مشی شرکت             4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی      5- تعیین روزنامه 

کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت               6- طرح و تصمیم گیری درخصوص ذخایر انباشته سالهای قبل

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه تعاونی مسکن فرهنگیان قائمیه و کوهمره
جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم تعاونی مسکن فرهنگیان قائمیه و کوهمره سه شنبه 97/4/19 ساعت 18 درسالن نمازخانه آموزش و پرورش قائمیه برگزار 

می گردد. حضور اعضا الزامی است. هر عضو عالوه بر رأی خود می تواند یک رأی عضو  دیگر را با وکالت معتبر داشته باشد.
دستور کار جلسه:    1- قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس           2- تصویب تراز مالی سال 97     3- تصویب بودجه جاری شرکت سال 97 طبق موازین و 

آیین نامه های اداره تعاون          4- انتخاب هیأت مدیره و بازرسان شرکت
اعضایی که مایل به کاندیداتوری در هیأت مدیره و بازرس شرکت هستند تا تاریخ 97/4/12 با مراجعه به دفتر شرکت فرم های مربوطه را تکمیل نمایند.

چنانچه جلسه نوبت اول به حد نصاب قانونی نرسد جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی ساالنه با همان دستور کار جلسه در همان مکان و زمان در تاریخ سه شنبه 
97/4/31 برگزار می گردد.

استاندار فارس:

 خواهان وفاق و همدلی بین جریان های سیاسی 
فارس هستم

2استاندار فارس با تأکید بر اینکه امید و نشاط باید روزبه روز در جامعه تقویت شود گفت: خواهان وفاق و همدلی در میان تمام گروه ها و جریان های سیاسی استان فارس هستم.

027070هیأت مدیره شرکت تعاونی کامیونداران شهرستان کازرون

027071

هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان قائمیه و کوهمره

                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  فیلم منزل شما

                  فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
               و فیلم انواع آگهی های خود را 

                    به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
                    کنار متن ارسالی تان 

                    به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
         32344772-3-4         42229246 

 روش نوین مطبوعاتی
 ما را به دیگران نیز یادآور شوید.

4  نوآورى جذاب روزنامه طلوع 
که در سطح کشور یا جنوب کشور و یا استان فارس

 براى اولین بار و بى نظیر است

3. رنگى بودن تمام صفحـات1. نمایش فیلم + مطلب

4.  اینفوگرافیک  در برخى شماره ها2. خبـر + تحلیل خبر


