» گوناگون

صعود تيم واليبال نشسته

تيم واليبال نشسته ايران به مرحله نيمهنهايي رقابتهاي قهرماني
جهان درهلند راه يافت .در مرحله يکچهارم نهايي تيم کشورمان
به مصاف مصر رفت و مقابل اين حريف با نتيجه  3بر يک به برتري
دست يافت تا به جمع چهار تيم برتر دنيا صعود کند.

سنگربان برزيلي در ليورپول

»

پيشکسوت تيم استقالل اعتقاد دارد که افتخاري بايد زودتر از اينها از استقالل ميرفت.
حسن روشن درباره حضور فتحي به جاي افتخاري اظهارداشت :اين انتخاب صددرصد
درست بود .مديرعامل قبلي مديريت ضعيفي داشت و خيليها اميدوار بودند زودترازاينها
برود ،اما ايشان گفته بود تا آخردوره دولت روحاني هستم! کارهاي افتخاري قائم به شخص
بود وهمين تصميمات اورا تحت فشارقرارداد .مانند کسي که کرنرزده وخودش هم گل
ميزد.وي افزود :آقاي مديرعامل خودش دنبال بازيکن ميرفت ،درصورتي که نبايد اين
کاررا ميکرد .مديرعامل قبلي خودش به استانبول رفت وبه تيام گفت تورو خدا به استقالل
بيا! آقايان متوجه نبودند وجهه استقالل چيست .افتخاري رفت ،اما ديررفت.روشن درمورد
اظهارات افتخاري مبني بر خواستههاي عجيب بازيکنان براي افزايش مبلغ قراردادشان،
گفت :مديرعامل که نبايد با بازيکن مستقيم رابطه داشته باشد .سرمربي ليست ميدهد واين

عطايي:

فوريستر با تراکتور مي آيد

شکست آمريکا مقابل ايران

درادامه تورنمنت بين المللي بسکتبال جام ويليام جونز که
درتايوان جريان دارد ،ديروز تيم بسکتبال ب ايران به مصاف
تيم ب چين رفت و موفق شد اين تيم با نتيجه  ۱۰۲بر ۵۶
شکست دهد.

استارت جوانان واليبال
نوزدهمين دوره مسابقات واليبال جواان قهرماني آسيا ازامروز
آغاز مي شود و تيم ايران براي کسب ششمين قهرماني خود به
ميدان مي رود .اين مسابقات در بحرين برگزار مي شود و  2تيم
برتر سهميه حضور در رقابت هاي قهرماني  2019جهان را به
دست مي آورند.

سکوت نيمار شکسته شد
ستاره برزيلي پاري سن ژرمن سکوتش را شکست و اعالم کرد که
دراين تيم فرانسوي مي ماند.نيمار گفت :من با پاري سن ژرمن
قرارداد دارم و اميدوارم در فصل آينده به همراه پاري سن ژرمن
موفقيت هاي بيشتري کسب کنيم.

بازگشت قهرمانان آسيا

با استقبال مسئولين وزارت ورزش وجوانان و فدراسيون کشتي
تيم ملي کشتي فرنگي جوانان وارد کشور شدند.جوانان فرنگيکار
کشورمان در رقابتهاي قهرماني آسيا عنوان قهرماني را به دست
آوردند.

ورزش 11

سرمربي تيم واليبال جوانان گفت :تمام سعيمان
براين است که بتوانيم بازيهاي قابل قبولي انجام
دهيم تا اول سهميه جهاني را کسب کنيم و بعد
ازآن هم جام قهرماني را به دست آوريم.بهروز عطايي
درباره برتري ايران دربازي تدارکاتي برابر بحرين
اظهارکرد :سعي ميکنيم با اين بازيهاي تدارکاتي
با فضاي سالن وشرايط بازي درمنامه بيشترآشنا
شويم .بيشتر تمرکزمان روي کارخودمان است و

خبر »

ورزشکاران بدون دغدغه اعزام مي شوند
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش گفت:
به همان اندازه که تيمهاي ما احتياج به ارزدارند
اين ارز تهيه شده و پيشبيني شده که ازاين جهت
هيچ مشکلي نداشته باشيم.ژاله فرامرزيان ،درخصوص
اقدامات انجام شده براي کاروان ايران قبل ازاعزام به
جاکارتا اظهارداشت :اين معاونت به جهت تامين منابع
مالي درخصوص منابعي که الزام داشتيم و برنامهريزي
کرده بوديم براي انجام بازيهاي تدارکاتي فدراسيونها
قبل از اعزام به بازيهاي آسيايي انجام بدهند تامين
شده و هم درمورد هزينههايي که در ايام اين بازيها
فدراسيونها احتياج دارند ازمحل منابع که همان
کميته ملي المپيک است کامال پرداخت کردهايم.
وي همچنين درخصوص ارز مورد نياز فدراسيونها
براي حضور در بازيهاي آسيايي افزود :به همان اندازه
که تيمهاي ما احتياج به ارزدارند اين ارز تهيه شده و
پيشبيني شده که از اين جهت هيچ مشکلي نداشته

سعيمان اين است هماهنگي در تيم بيشترشود .وي
درباره شرايط بازيکنان تا شروع مسابقات قهرماني
آسيا تصريح کرد :تيم دروضعيت مناسبي قرار دارد
و شرايط اميدوار کننده است .تمام سعيمان براين
است که بتوانيم بازيهاي قابل قبولي انجام دهيم
تا اول سهميه جهاني را کسب کنيم و بعد از آن
هم جام قهرماني را به دست آوريم.عطايي با اشاره
به بازي نخست برابرچين گفت :بازي برابر چين
قطعا براي ما سخت خواهد بود .چين ،ژاپن و
کره جنوبي جزء رقباي سنتي ما هستند که هنوز هم
جزء قدرتهاي برترآسيا به شمار ميروند .معموال
تيمهاي ملي ايران در بازي اول خوب کار نميکنند
اما ما بدون توجه به اين مسائل با آمادگي برابر چين
به ميدان ميرويم .اميدوارم بازيکنان هر روز شرايط
مسابقات را بهتر درک کنند وازهمان بازي نخست
با قدرت در زمين حاضر شوند.

امیری از پرسپولیس دورشد

باشيم .اميدوارهستيم ورزشکاران با برنامهريزي خوبي
که فدراسيونها انجام ميدهند بازيهاي تدارکاتي و
آمادهسازي آنها به درستي طي شود و درجاکارتا
شاهد درخشش بيش از پيش ورزشکاران و قهرمانان
کشورمان باشيم.وي افزود :تمام تالش ما اين است
عليرغم همه مشکالت مالي که درکشور وجود دارد
تيمهاي ما بدون دغدغه و نگراني به سمت رسيدن
به سکوهاي افتخاربروند .

حسي نخاني:

اميدوارم شايسته ساالري در ورزش حاکم شود

دارنده مدال برنز جهان با بيان اينکه نگاه مسئوالن
به کشتي فقط معطوف به همان چند روز برگزاري
مسابقات است ،گفت :حال و روز کشتي هيچ زماني
درست نمي شود واراده اي هم براي بهبود وضعيت آن
ديده نمي شود.مصطفي حسين خاني افزود :متاسفانه
هميشه نگاهها و توجهات مختص به فوتبال است .با اين
حال اميدوارم روزي شاهد حاکميت شايسته ساالري
درورزش کشورباشيم تا بتوان براساس معيارهايي
همچون به اهتزاز درآوردن پرچم ايران ،رشته ها
را ارزيابي وتکريم کنيم.وي اظهار داشت :کشتي
دررقابت هاي قاره اي ،جهاني و المپيک سرآمد
همه رشته هاي ورزشي است اما هنگام برگزاري
مسابقات فقط چند روزي مورد توجه قرارمي گيرد
و بعد از آن دوباره فراموش مي شود که اين نشان
دهنده مظلوميت ورزش کشتي است.آزادکارتهراني
تيم ملي ادامه داد :درحال حاضر اعضاي تيم ملي
سخت ترين و پرفشارترين تمرينات را براي حضور
در بازي هاي آسيايي پشت سرمي گذارند .هر چند
با نزديک شدن به مسابقات از فشار تمرينات کاسته
مي شود اما کشتي گيران به اوج آمادگي نخواهند

رسيد .اوج آمادگي ملي پوشان درپيکارهاي قهرماني
جهان در مجارستان است که اميدوارم درهر رويداد
مسابقه با دست پربازگرديم.وي گفت :سطح رقابت هاي
کشتي بازي هاي آسيايي بسيار باال است .تيم هاي
قاره کهن با تمام قدرت و براي کسب مدال در جاکارتا
حضور خواهند يافت زيرا مدال هاي کشتي نقش
خ ت97/1/14-3

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
ساعت  10صبح الي  19عصر
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
665 665 52-665 665 53
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

آگهي فقدان سند مالكيت

آقاي جليل احمد رئيسي مالك ضمن تسليم دو برگ استشهاديه تصديق شده در دفترخانه اسناد رسمي شماره
 57ايرانشهر مدعي است كه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين محصور داراي پالك  1939فرعي از 401
 اصلي ذيل ثبت  28595صفحه  5دفتر جلد 186به نام آقاي جليل احمد رئيسي صادر و تسليم گرديده كه بهعلت اسبابكشي مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده لذا مراتب به استناد تبصره يك
اصالحي ماده  120آييننامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه كسي مدعي وجود سند مالكيت
نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور ميباشد از تاريخ انشتار اين آگهي ظرف مدت  10روز اعتراض
خود را ضمن ارائه سند مالكيت يا سند معامله كتبا به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند اگر ظرف مدت
مقرر هيچگونه اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالكيت المثني طبق مقررات
صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد ضمنا پالك مذكور برابر سند قطعي شماره  1397/3/29-36850آقاي قادر
بخش رئيسي به آقاي جليل احمد رئيسي انتقال قطعي يافته است.
تاريخ انتشار97/4/30 :
د ت97/4/30 :
عبداستار باركزهي  -رئيس ثبت اسناد و امالك ايرانشهر
مالف190/97 :

فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار

يک فرصت طاليي و ناب براي سرمايه گذاري در زمينه توليد سيم و کابل
يک مجموعه کامل از نيروهاي متخصص و کارآمد توليدي ,فني  ,کنترل کيفيت  ,اداري  ,مالي ,
بازرگاني  ,فروش حاضرند به سرمايه گذاري که در اين عرصه حاضر هست فعاليت کند ,بصورت
تمام وقت همکاري نمايند.
نيروهاي انساني زبده از ما  ,سرمايه گذاري ازشما
ما حاضريم با تکيه بر تخصص هايي که ميشناسيم از ابتداي کار تا انتهاي کار کنار شما باشيم
و با کمترين ريسک ممکن به توليد انبوه برسيد.
فعاليت نيروههاي ما به شرح ذيل ميباشد :
 _1انجام مشاوره هاي فني  ,توليدي  ,فروش  ,بازاريابي محصول نهايي
 _2مشاوره در زمينه خريد دستگاههاي مورد نياز براي توليد سيم و کابلهاي فشار ضعيف ,
متوسط  ,فشار قوي تا سطح ولتاژ  132کيلو ولت  ,سطح مقطع  1000ميلي متر مربع در استان
تهران يا استان البرز
 _3راه اندازي ماشين آالت و همکاري در زمينه توليد و کنترل محصول و فروش و بازاريابي
آن .
الزم به ذکر است کليه اين نيروهها ساليان سال در صنعت سيم و کابل فعاليت مستمر داشته
و رزومه خوبي در اين زمينه دارند.
با وجود اين مجموعه همکاريها هيچ گونه دغدغه و نگراني براي فعاالن محترم باقي نخواهد
ماند.

جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن زير تماس
حاصل گردد.

خت 97/4/2-200

665 665 54

تعيين کننده اي دررنکينگ تيمي دارد.دارنده مدال
طالي آسيا ادامه داد :حريفان عنوان دار و خوبي
در رقابت هاي وزن  74کيلوگرم بازيهاي آسيا
حضور دارند و اميدوارم بتوانم با خوشرنگ ترين
مدال ازجاکارتا بازگردم.وي با بيان اينکه مقام نهمي
ايران درپيکارهاي جهاني سال گذشته ديگر تکرار

ـتكگلپا

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

خت 97/4/30-270

تلفن09100181740:
ايميلabbarerfan@Gmail.com :

بايد
وجهه استقالل
حفظ شود

فرامرزيان :

به تيم ملي واليبال جوانان درآسيا اميدوارم

فوريستر مهاجم انگليسي با عقد قراردادي دو ساله رسماً به تيم
تراکتورسازي پيوست .اين بازيکن که شاگرد استيون جرارد بوده،
با توجه به شناخت کامل توشاک از وي و سبک بازي تيم ليورپول
جذب تيم تراکتورسازي شد .

پيروزي تيم ملي در تايوان

روشن:

شنبه  30تير 1397
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آليسون بکر ،سنگربان شماره يک تيم ملي برزيل در جامجهاني
با امضاي قراردادي به ارزش  73ميليون يورو از باشگاه رم به
ليورپول پيوست.

درادامه رقابتهاي تورنمنت بسکتبال اطلس اسپرت تيم ملي
ايران مقابل نماينده آمريکا به ميدان رفت .در اين بازي ملي
پوشان کشورمان موفق شدند دريک بازي نزديک  87بر 80
حريف خود را شکست دهند.

ليست دراختيار کميته فني قرارميگيرد .دردوره فتحاهللزاده هم اين مشکالت وجود داشت.
غير ازدوره مديرعاملي قريب ،ساير مديران از بازوهاي اجراييشان استفاده نکردند.وي ادامه
داد :کميتههاي فني ،حقوقي و انضباطي باشگاه دراين مدت کجا بودند؟ چرا کاري نکردند؟
آکادمي باشگاه استقالل چه کارميکند؟ زماني که قرارشد من کارکنم اعالم کردم که 700
ميليون تومان بايد براي مخارج کنار بگذاريد .وقتي پول باشد ،ديگرمربي براي پول سراغ
پدرومادر بازيکنان نميرود .به آقايان گفتم بيبرنامگي درباشگاه غوغا ميکند وبايد يک کاري
کرد .به فتحي که االن سرپرست باشگاه شده توصيه ميکنم به فکردرست کردن باشگاه
باشد.روشن با اشاره به خواستههاي بازيکنان گفت :خود آقايان باعث شدند خواستههاي
بازيکنان زياد شود .باشگاه بايد چارچوبي داشته باشد .به قول علي پروين ،بازيکن بايد بداند
به کدام تيم ميرود .بازيکن براي استقالل وپرسپوليس که نبايد ناز کند.

كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال
غذاهاي ديگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهي قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزي ،خورش قيمه
سفارشات جهت جشنها و ميهمانيها پذيرفته ميشود
فردوسي  -چهارراه كوشك  -خيابان صادق  -پالك 14

66712269-09121445155-66724097-66710276

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي نوبت دوم ساليانه شركت تعاوني
مصرف كاركنان بانك مسكن به شماره ثبت 12901
بدين وسيله از كليه سهامداران محترم دعوت ميشود در مجمع عمومي عادي نوبت دوم شركت تعاوني كه راس
ساعت  12الي  14روز يكشنبه مورخ  97/5/14در محل سالن كنفرانس در طبقه پنجم ساختمان شماره يك
ادارات مركزي واقع در خيابان فردوسي جنوبي تشكيل ميگردد حضور به هم رسانيد.
يادآور ميشود اين مجمع با حضور هر تعدادي از اعضا رسميت مييابد و تصميماتي كه در آن جلسه اتخاذ ميشود
برا ي كليه اعضاء اعم از غائب و مخالف و حاضر نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
 .1استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 96/12/29
 -2استماع گزارش بازرس قانوني در ارتباط با عملكرد سال مالي منتهي به سال 1396
3ـ بررسي و تصويب عملكرد صورت مالي سال منتهي به  1396و تصميمگيري در مورد عملكرد مالي شركت
تعاوني از سال  1391لغايت 1395
4ـ تقسيم سود سال مالي منتهي به 1396
5ـ ساير موارد
هيئت مديره
خ ت 497/30

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده (نوبت سوم)
شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان اروميه به شماره ثبت 98

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سوم شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان اروميه راس ساعت
 17/30بعدازظهر روز يكشنبه مورخ  97/5/14در محل سالن شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان اروميه واقع در اول خيابان
راهنمايي تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل
در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع
عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا
نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه
راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيح اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد
از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم و توسط بازرس
بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامههاي رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد
رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1تغيير و اصالح و تطبيق مفاد اسنامه مورد عمل و طرح و تصويب اساسنامه جديد منطبق با «دستورالعمل اجرايي ،تاسيس،
فعاليت و نظرات بر شركتهاي تعاوني اعتبار» مصوب جلسه مورخ  96/3/9شوراي پول و اعتبار
 -2تغيير و اصالح ماده  6اساسنامه
تاريخ انتشار97/4/30 :
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نصيرزاده :

نخواهد شد ،افزود :برخي مسائل دست به دست
هم داد تا آن نتيجه رقم بخورد .کادر فني و ملي
پوشان در چند ماه گذشته تمرينات سختي را پشت
سر گذاشته اند و اميدوارم به حق واقعي خودمان
در جهان کشتي برسيم.حسين خاني در پاسخ به
اين سوال که بعد از چندين سال حضور در تيم
ملي آيا زمان کسب مدال طال در پيکارهاي جهاني
نرسيده است؟ گفت :اکنون همه فاکتورهاي الزم
براي کسب بهترين نتيجه را دارم .اميدوارم بتوانم
تمرينات پرفشار را سپري کنم و با آمادگي کامل قدم
به بازي هاي آسيايي و رقابت هاي جهاني بگذارم.وي
در خصوص حضور جردن باروز آزادکار عنوان دار
تيم ملي آمريکا نيز بيان داشت :خيلي دوست دارم
با اين کشتي گير مبارزه کنم چرا که تاکنون همه
حريفان ايراني خودش را شکست داده و اميدوارم به
عنوان نخستين ايراني بتوانم مقابل وي به پيروزي
برسم.الزم به ذکر است مسابقات کشتي بازي هاي
آسيايي  2018جاکارتا 28 ،تا  31مرداد ماه درکشور
اندونزي و  2ماه بعد از آن پيکارهاي قهرماني جهان
دربوداپست مجارستان برگزارمي شود.

گوشت تازه
گوسفندي
شتر
در حضور م يان
چرخ و طبخ ميگردد.

هيات مديره شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان اروميه

بازیکن تیم پرسپولیس پس از عملکرد درخشان در جام جهانی با
پیشنهاد اغوا کننده باشگاه ترابوزان ترکیه روبرو شده است.وحید امیری
که دو فصل درخشان را در پرسپولیس سپری کرد و همراه با سرخپوشان
عنوان قهرمانی لیگ را برای  2سال متوالی به دست آورد ،در جام جهانی
نیز یکی از بهترین نفرات تیم ملی بود.وی که چند پیشنهاد از باشگاه
های کشورهای حوزه خلیج فارس دریافت کرده بود ،اکنون پیشنهادی
کام ً
ال جدی از باشگاه ترابوزان یکی از بهترین تیم های سوپر لیگ ترکیه
دارد.منابع خبری ترکیه دیروز اعالم کردند که مذاکرات ابتدایی این ملی
پوش ایرانی با رئیس باشگاه ترابوزان مثبت بوده و قرار است تا امیری
به زودی درآزمایش های پزشکی این باشگاه شرکت کند.امیری قرار
بود روز  27تیر با مدیران باشگاه پرسپولیس برای بررسی راه کارهای
تمدید قرار داد نشستی برگزار کند ،اما در این نشست حضور نیافت و
راهی ترکیه شد.با این اوصاف به نظر می رسد که امیری از پرسپولیس
دور شده است و به احتمال فراوان طی روزهای آتی به عنوان نخستین
بازیکن ایرانی باشگاه ترابوزان لقب بگیرد.

فقط شجاعيان را ميخواهيم
مديرعامل باشگاه گسترش فوالد ميگويد با تصميم هيئت مديره  ،پول باشگاه
استقالل درازاي باقيمانده مبلغ انتقال داريوش شجاعيان بازگردانده شده است.
نصيرزاده گفت :باشگاه استقالل  ۲۰۰ميليون تومان بابت انتقال شجاعيان به ما
بدهکار بود که اين پول هم گويا به حساب باشگاه گسترش واريزشد ولي ما آنرا
برگردانديم .اين تصميم شخص بنده نيست و هيئت مديره نظر داد که اين پول
به حساب استقالل برگردد .باشگاه گسترش فقط شجاعيان را مي خواهد.

دعوت از بهترين داور جام

مسئوالن فدراسيون فوتبال ازبکستان ازداور بينالمللي فوتبال کشورمان
براي قضاوت درليگ اين کشور دعوت کردهاند .فغاني که با قضاوتهاي
خوب درجام جهاني وکسب نمرات باال توانست ديدارردهبنديرا قضاوت
کند و طبق نمرات تعيين شده بهترين داورجام نيزلقب گرفت.

خروج از بحران با هواداران

سرپرست جديد باشگاه استقالل تاکيد کرد با حمايت مسئوالن وهواداران
اين تيم را از بحران خارج خواهد کرد .فتحي گفت:کار سختي نيست
اما اميدوارم با هماهنگي مسئوالن وهواداران بتوانيم بر مشکالت غلبه
کنيم و استقالل را به جايگاه ويژه اش برسانيم.

آگهي دعوت مجمع عمومي ساليانه
شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان
بوكان به شماره ثبت  - 647نوبت دوم

بنابهتصويبهياتمديرهجلسهمرحلهاولنوبتاولمجمععموميساليانهشركتتعاوني
سهام عدالت شهرستان بوكان وفق مقررات ماده 9آييننامه نحوه تشكيل مجمع عمومي
دومرحلهاي براي انتخاب نمايندگان اعضا در مرحله دوم براي تصميمگيري درخصوص
دستورجلسات به شرح زير راس ساعت و روز مقرر در كليه حوزههاي انتخاباتي برگزار
ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع
به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا
اينكه با توجه به مفاد  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور
عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو
ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر
عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو
تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز
بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در
محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط بازرسان بررسي و تاييد گردد و در غير اين
صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد
رسمي رسيده باشد.
 -1محل تشكيل جلسه بخش مركزي حوزه شهر بوكان شامل اعضاي (افراد تحت پوشش
كميته امداد ،بهزيستي ،كاركنان دولت ،بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير گروههاي
مشمول) جهت انتخاب  35نفر نماينده اصلي و  12نماينده عليالبدل در ساعت  11صبح
روز سهشنبه مورخ  97/05/9واقع در شهر بوكان سالن تبليغات اسالمي
 -2محل تشكيل جلسه بخش مركزي حوزه بهي فيضالهبيگي شامل اعضاي (افراد
تحت پوشش كميته امداد ،بهزيستي ،كاركنان دولت ،بنياد شهيد و امور ايثارگران و
ساير گروههاي مشمول) جهت انتخاب  30نفر نماينده اصلي و  10نماينده عليالبدل در
ساعت  11صبح روز پنجشنبه مورخ  97/05/11واقع در مسجد بزرگ روستاي يكشوه.
 -3محل تشكيل جلسه بخش مركزي حوزه ايل تيمور شامل اعضاي (افراد تحت پوشش
كميته امداد ،بهزيستي ،كاركنان دولت ،بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير گروههاي
مشمول) جهت انتخاب  30نفر نماينده اصلي و  10نماينده عليالبدل در ساعت  11صبح
روزشنبه مورخ  97/05/13واقع در مسجد بزرگ روستاي شهريكند
 -4محل تشكيل جلسه بخش سيمينه حوزه آختاچي شرقي شامل اعضاي (افراد تحت
پوششكميتهامداد،بهزيستي،كاركناندولت،بنيادشهيدوامورايثارگرانوسايرگروههاي
مشمول) جهت انتخاب  25نفر نماينده اصلي و  9نماينده عليالبدل در ساعت  11صبح
روز دوشنبه مورخ  97/05/15واقع در مسجد بزرگ روستاي جوانمرد
 -5محل تشكيل جلسه بخش سيمينه حوزه آختاچي محالي شامل اعضاي (افراد تحت
پوشش كميته امداد ،بهزيستي ،كاركنان دولت ،بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير
گروههاي مشمول) جهت انتخاب 25نفر نماينده اصلي و 9نماينده عليالبدل در ساعت
 11صبح روز چهارشنبه مورخ  97/05/17واقع در مسجد جامع شهر سيمينه
مدارك الزم جهت حضور در مجمع -1 :كارت شناسايي معتبر (شناسنامه و كارت ملي،
كارت عضويت)  -2اصل نمايندگي تاماالختيار براي شركت در جلسه مجمع مرحله
اول همچنين مرحله دوم مجمع عمومي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني راس ساعت
 10صبح روز پنجشنبه  97/06/01در محل دفتر شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان
بوكان واقع در انتهاي خيابان شهيد بهشتي طبقه باال اداره تعاون سابق تشكيل خواهد
شد لذا از كليه نمايندگان اعضاي منتخب دعوت ميشود در جلسه براي تصميمگيري
درخصوص جلسات زير حضور يابند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396-1395-1394-1393
 -3اتخاذ تصميم در مورد سود و زيان سالهاي 1396-1395-1394-1393
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه مالي سال 1396-1395-1394-1393
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال مالي 97
 -6انتخاب سه نفر بازرس اصلي و  3نفر عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت يك
سال مالي
 -7طرح و تصويب حقالزحمه بازرس/بازرسان
 -8انتخاب  5نفر هيات مديره اصلي و دو نفر عليالبدل به علت اتمام ماموريت
 -9اتخاذ تصميم درخصوص تعيين روزنامه براي درج آگهيهاي بعدي شركت
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرسي و هيات مديره بايستي حداكثر تا ظرف
مدت يك هفته بعد از انتشار آگهي مذكور لغايت  97/05/7و مدارك شناسايي ذيل را با
مراجعه به دفتر شركت واقع در انتهاي خيابان شهيد بهشتي طبقه باال اداره تعاون سابق
تحويل شركت نموده و رسيد دريافت دارند .مدارك شامل :فتوكپي شناسنامه و كارت ملي،
آخرين مدرك تحصيلي ،كپي كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم براي آقايان ،گواهي
عدم سوءپيشينه كيفري ،تكميل فرم كانديداي عضويت در هيات مديره و بازرسي
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