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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
 صاحبان سهام

شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( 
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عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  آید  می  بعمل  دعوت  کلیه صاحبان سهام  از  بدینوسیله 
عادی سالیانه این شرکت که در روز پنجشنبه مورخ 1401/04/16 راس ساعت 17 در 
معادن  و  صنایع  بازرگانی  اتاق  اجتماعات  سالن  جمهوری،  بلوار  ابتدای  کرمان،  محل 
برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند. سهامداران گرامی که مایل به حضور در جلسه 
می باشند می توانند با در دست داشتن اوراق سهام و کارت شناسایی معتبر یك ساعت 

قبل از جلسه جهت اخذ کارت ورود به محل برگزاری مراجعه نمایند. 

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29

2- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای عملکرد سال مالی منتهی 
به 1400/12/29

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت های مالی و سود تقسیمی سال 
مالی منتهی به 1401/12/29

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 12/29/ 1401
5- تعیین پاداش و حق حضور اعضاء هیئت مدیره

6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
7- انتخاب اعضاء علی البدل هیئت مدیره

8- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه
     

هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(

می  بعمل  دعوت  سهام  صاحبان  کلیه  از  بدینوسیله   
آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که 
در   18:30 ساعت   1401/04/16 مورخ  پنجشنبه  روز  در 
محل کرمان، ابتدای بلوار جمهوری، سالن اجتماعات اتاق 
بازرگانی صنایع و معادن برگزار خواهد شد حضور بهم 
رسانند. سهامداران گرامی که مایل به حضور در جلسه 
می باشند می توانند با در دست داشتن اوراق سهام و 
کارت شناسایی معتبر یك ساعت قبل از جلسه جهت اخذ 

کارت ورود به محل برگزاری مراجعه نمایند. 

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در 

خصوص افزایش سرمایه
2- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصالح 

ماده مربوطه در اساسنامه
فوق  عمومی  مجمع  در صالحیت  که  مواردی  3- سایر 

العاده می باشد.
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هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 2

در قرارگاه استانی آبرسانی به روستاها مطرح شد

بی آبی ۷50 روستا 
در استان کرمان

صفحه 2

استاندار کرمان:

فضای آموزشی برای دانش آموزان 
اتباع خارجی فراهم شود

جامعهجامعه

صفحه ٣ صفحه 6

»مسعود 
احمدی«

 شاعر کرمانی 
درگذشت

دعایی دنبال 
حقوق پایمال 
شدۀ مردم 

بود

در گفت وگو با مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
فرش دستباف استان مطرح شد

فرش کرمان تقریبا
رها شده است

فراخوان شهرداری کرمان:
مردم ساختمان های ناایمن را معرفی کنند

اسما پورزنگی آبادی:  فرش کرمان پیش چشم همگان در حال احتضار است و 
چندین سال است که هرچه فعاالن این هنر ـ صنعت فریاد می زنند، گوشی بدهکار آن 
نیست!شمار بافندگان کرمان طی یک دهه، از 200 هزار نفر به 60 هزار نفر رسیده است 

و این ریزش، همچنان ادامه دارد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش ...

مهرداد اسکویی، پژوهشگر، عکاس و 
مستندساز مطرح کرد

تاریخ عکاسی مانع فراموشی 
تصویرمان در گذشته می شود

مدیرکل جدید ارشاد کرمان:
از انتقادی که همراه با تفکر و 
راهنمایی باشد استقبال می کنم

صفحه 7

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 8

در گفت و گو با شهردار کرمان مطرح شد

من شهردار همۀ مردم کرمان هستم

مدیرکل منابع طبیعی
استان مطرح کرد

وجود 2۸ کانون 
در  بیابان زا  بحرانی 

شمال کرمان
منابع  مدیرکل  جامعه:  گروه 
کرمان  استان  آبخیزداری  طبیعی 
 ۱6 از  حاضر  حال  »در  گفت: 
در  کرمان  استان  شمال  شهرستان 
بیابان زایی  مقولۀ  با  شهرستان   ۱۳
پروژه های  و  هستیم  مواجه 
اجرا  مکان ها  این  در  بیابان زدایی 
افزود:  رجبی زاده  مهدی  می شود«. 
شمال  در  بحرانی   »کانون های 
استان کرمان 2۸ مورد است که یک 
وسعت  هکتار  هزار  و 200  میلیون 
مانند  مکان ها  این  حفظ  و  دارند 
و  روستاها  باغ ها،  کشاورزی،  اراضی 

شهر ها برای ما حیاتی است«.
»گردوغبار  کرد:  وی خاطرنشان 
در استان کرمان بخشی تحت تاثیر 

کانون های درون استانی است ...
صفحه ٤ و 5 صفحه ٣

 کاهش شدید شمار بافندگان در استان 

 انگیزه ای برای تولید و صادرات نمانده است


