
روحاني: در روز قدس، 
از ملت  فلسطین 

حمایت  کنیم 

 طباطبایی:  برخی بجای 
روشنگری سیاسی، 
عقده گشایی می کنند

فرمانده نيروی زمينی ارتش: سربازان نزد ما امانت هستند و ما بايد امانت داری كنيم

پوردستان: درحادثه سربازان ما  مقصریم
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 3719  
سال بیست ویكم

پنجشنبه10  تیر 1395
30  ژوئن 2016 

24  رمضان 1437
12 صفحه  1000 تومان

9)در خوزستان 500 تومان(

2

ویترین

2

داعش؛ یک دشمن مشترک

 جان کري: حضور ایران
 در عراق مفید بوده است

اهواز؛ این روزها!

دمای حرارت سنج؛

60 درجه!

آماده باش بیمارستان                          های خوزستان

فقط دود زباله ها را کم 
داشتیم، که نصیبمان شد! 

4

8

سال خونین ترکیه 
عزای عمومی در ترکیه در  پی  حمله به فرودگاه 

استانبول با  41 کشته و 239 زخمی 

گروه بین المل��ل:  فرودگاه 
بزرگ و مهم اتاتورک استانبول سه 

شنبه شب شاهد  انفجارهای انتحاری و 
تیراندازی به سمت مسافران بود.

تاکن��ون 41 کش��ته و 239 زخم��ی آمار 
رس��می تلفات 3 انفج��ار و تیران��دازی در 
فرودگاه اس��تانبول اس��ت.ترکیه که درگیر 
تنش های داخلی و منطقه ای است، تا آخرین 
روزهای ماه ژوئن 2016، س��الی خونین را 
پش��ت سر گذاش��ته است.در س��ال 2016، 
چندین حادثه تروریس��تی در ترکیه رخ داده 
که پیامد آن، کشته شدن دهها انسان بی گناه 

و زخمی شدن صدها نفر دیگر است.
رهب��ران کش��ورهای جهان ب��ه حمالت 
انتحاری در فرودگاه بین المللی آتاتورک در 
ترکیه که منجر به کش��ته شدن دست کم 36 
نفر ش��د، واکن��ش نش��ان دادند.رجب طیب 
اردوغ��ان، رئی��س جمه��وری ترکیه، حمله 
شامگاه گذشته را وحشیانه توصیف کرده و 
گفته اس��ت که کش��تار مردم در ماه رمضان 
نش��ان می دهد که عامالت چنین اقداماتی به 
هیچ دین و ارزش��ی پایبند نیستند.سخنگوی 
وزارت امور خارجه انفجارهای استانبول را 
که منجر به کش��ته و زخمی ش��دن جمعی از 

مردم بی گناه شد محکوم کرد.
مع��اون کنس��ولی وزارت ام��ور خارج��ه 
کشورمان گفته بود که یک ایرانی در این حادثه 
تروریستی کشته و پنج تن دیگر زخمی شده اند.
در میان کش��ته شدگان عالوه بر یک هموطن 
ایران��ی ،  5  س��عودی، ی��ک تونس��ی، ی��ک 
ازبکس��تانی و 2 عراق��ی، ی��ک اردنی، یک  
اوکراینی و یک نفر چینی بوده اند. باقی کشته 
شدگان ترکیه ای بوده اند...    صفحه 3 را بخوانید
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درجه 60

d  آگهی تشكیل مجمع عمومی عادی ساالنهc

 شركت تعاونی كاركنان گروه ملی صنعتی فوالد ایران

  بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران محترم شرکت تعاونی کارکنان گروه ملی 
صنعتی فوالد ایران می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم( در روز 

جمعه مورخ 95/04/25 راس ساعت 9 صبح در محل تاالر طوبی واقع در امانیه، خیابان 
فلسطین، جنب استانداری خوزستان برگزار می گردد. حضور و مشارکت فراگیر و موثر 

شما سروران ارجمند در جلسه مجمع موجب غنای تصمیمات، تقویت هر چه بیشتر 
ارکان شرکت و نیز پیشبرد بهتر و دقیق تر امور خواهد بود.

دستور جلسه:
1-  قرائت گزارش عملكرد سالیانه هیات مدیره شرکت در سال 94.

2-  قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت مربوط به عملكرد سال 94.
3-   طرح و تصویب صورت  های مالی شرکت )عملكرد سال 94(.
4-  تعیین و تصویب خط مشی، اهداف و برنامه های آتی شرکت.

5-  طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 95.
6-  تصمیم گیری در خصوص چگونگی تقسیم و توزیع سود عملكرد سال 94.

7- ارائه گزارش تغییرات به وجود آمده در سرمایه و تعداد سهام شرکت در سال 94.
8-  تخصیص مبلغی به عنوان پاداش عملكرد هیات مدیره در سال 94.

9-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال 95.
10-  تعیین روزنامه اصلی و علی البدل جهت درج آگهی های شرکت برای سال 95.

ضمن�ا ی�ادآور می گردد به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تش�كیل مجام�ع عمومی تعداد آرا 
وکالت�ی ه�ر عضو عالوه بر رای خود حداکثر س�ه رای و هر ش�خص غیرعض�و تنها یك رای 
خواه�د ب�ود. لذا آن دس�ته از اعضای محترمی که به هر دلی�ل قادر به حضور در مجمع نبوده و 
مایلند حق رای خود را به دیگری واگذار نمایند لزوما می بایست به همراه موکل خود از تاریخ 
95/04/20 لغایت 95/04/23 صبح ها از ساعت 9/30 الی 12 و عصرها از ساعت 17/30 
لغایت 19/30 به امور اداری ش�رکت مراجعه و نس�بت به تكمیل و تحویل فرم های مربوطه 
اقدام نمایند.ش�ایان ذکر اس�ت برابر آیین نامه نحوه تش�كیل مجامع عمومی ش�رکت ها و 
اتحادیه های تعاونی جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء 

رئیسهیاتمدیره-محمددشتبزرگیرسمیت می یابد.

گروه ملی صنعتی فوالد ایران

نوبت دوم

کدام شب، مصیبت عظماست؟

 شب پرداخت یارانه
 یا شب پرداخت حقوق؟ 


