» گوناگون

تجليل وزارت ورزش ازکريمي
وزارت ورزش در نظر دارد در مراسمي از کشتيگير کشورمان
تجليل کند.عليرضا کريمي کشتيگير وزن  86کيلو ايران در
مسابقات جهاني اميد در لهستان از رويارويي با حريف اشغالگر
قدس ممانعت کرد.وي همچنين در سال  2013نيزمقابل نماينده
اسرائيل وارد ميدان نشد به همين دليل وزارت ورزش در نظر دارد
در مراسمي از اين ورزشکار تجليل کند.

»

سرمربي تيم ملي نوجوانان از هدف گذاري فدراسيون براي قهرماني نسل بعدي
نوجوانان درآسيا خبر داد.بعد از حضور موفقيت آميز تيم ملي فوتبال نوجوانان
در جام جهاني بازيکنان اين تيم جاي خود را به نسلهاي بعدي خواهند داد اما
چمنيان همچنان هدايت تيم ملي نوجوانان را بر عهده دارد و با تجربه ارزشمندي
که به دست آورده ،به سمت اهداف بزرگتري ميرود.چمنيان درباره شروع تمرينات
اين تيم گفت :از امروز تمرينات اين تيم شروع ميشود .ما خودمان را براي  ۱۵مهر
سال  ۹۷آماده ميکنيم و بايد در مالزي به مصاف رقباي خودمان برويم.وي درباره
اهدافي که براي اين تيم ترسيم کرده اظهار کرد :تيم نوجوانان قبلي نايب قهرمان
آسيا شد و در جام جهاني حضور نسبتا موفقي داشت .به همين دليل انتظارات
ازاين تيم باالست و بايد براي قهرماني تالش کنيم .بايد اين موضوع را در نظر

کنفدراسيون فوتبال آسيا برگزاري مسابقات ليگ قهرمانان
در زمين بي طرف را لغو کرده است و به اين ترتيب تيم هاي
عربستاني چاره اي جز سفر به ايران و بازي در خاک کشورمان
ندارند.

اصفهانيان:

تي مملي وزنهبرداري براي شرکت در مسابقات قهرماني جهان
راهي آمريکا ميزبان مسابقات شد.اولين نمايندگان ايران ميري و
رستمي هستند که روز 12آذر روي تخته خواهند رفت.

بوفون:

پاداش به بازيکنان سرخپوش
گرشاسبي سرپرست باشگاه پرسپوليس به بازيکنان و اعضاي
تيمش به علت نتايج خوب اخير ،سکه پاداش داد .او به بازيکنان
اصلي سه سکه ،بازيكنان ذخيره دو و ساير اعضاي تيم يک سکه
پاداش داد.

غفوري به پيکان ميرسد
مصدوميت وريا غفوري مدافع ملي پوش تيم فوتبال استقالل
برطرف شد و اين بازيکن ميتواند در ديدارفردا مقابل پيکان
به ميدان برود.

سرمربي ناکام در عربستان
پيزي آرژانتيني به عنوان سرمربي جديد تيم ملي فوتبال عربستان
انتخاب شد.اين مربي پيش ازاين سرمربي تيم ملي شيلي بود که
نتوانست با اين تيم به جام جهاني راه يابد.

سرپرست بسکتبال معرفی شد
وزیرورزش به دنبال کناره گیری محمود مشحون از ریاست
فدراسیون بسکتبال ایران ،پریچهره را به عنوان سرپرست این
فدراسیون معرفی کرد.

رئيس کميته داوران فدراسيون فوتبال گفت :اعضاي
هيئت رئيسه هرآنچه در توان فدراسيون وجود دارد
را براي موفقيت تيم ملي در مسابقات جام جهاني
خواهند گذاشت .اصفهانيان درباره عملکرد داوران در
ليگهاي فوتبال افزود :با توجه به پوستاندازياي که
در جامعه داوري فوتبال شکلگرفته و جوانگرايياي
که در دستور کار کميته داوران قرار داشته است شاهد
روند رو به رشد و مناسبي از عملکرد داوران هستيم.
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هرتيمي مقابل استقالل ناچاربه دفاع است

وي تصريح کرد :گرچه اشتباهاتي را در برخي ديدارها
شاهد هستيم اما بهطورکلي ارزيابي مثبتي ازعملکرد
داوران در مسابقات ليگهاي مختلف دارم.اصفهانيان
درباره انتخاب فغاني در سمينار آمادهسازي داوران
جام جهاني اظهار کرد :فغاني جزء افتخارات داوري
ايران است و خيلي خوشحالم که وي جهت شرکت
ب شده است.اصفهانيان با اشاره به
دراين سمينار انتخا 
اين که اميدوارم فغاني دراين دوره وآزمونهاي پيشرو
بتواند داشتههاي خود را به مرحله عمل برساند ،اضافه
کرد :اميدوارم تيم داوري کشورمان در جام جهاني
حضورداشته باشند و بتوانند سبب افتخار جامعه فوتبال
ت رئيسه فدراسيون درباره برنامه
ايران باشند .عضو هيئ 
آمادهسازي تيم ملي تا آغاز جام جهاني عنوان کرد:
ازابتدا سعي کرديم که تيم ملي با قدرت ظاهر شود
ت رئيسه بهويژه رئيس فدراسيون عالقه
واعضاي هيئ 
دارد که اين باراز دورنخست صعود کند.

عضو کميته فني استقالل گفت :بعد از يک نيمه اول
نه چندان دلچسب ،بهترين نيمه استقالل را در نيمه
دوم بازي مقابل گسترش فوالد شاهد بوديم.محمد
نوري گفت :االن استقالل به حدي در فوتبال رسيده
که هر تيمي مقابل آن ناچار به دفاع يازده نفره است.
ضمن اين که شاگردان شفر به هيچ تيمي موقعيت گل
نمي دهند.وي بيان داشت :درفاز تهاجمي پيشرفت کرده
و بهتر شدهايم .اما هنوز ايده آل نيستيم و بايد از اين بهتر
شويم .در اين بازي هم عمال هافبک ها جورمهاجمان
را کشيدند ،اما در فاز تدافعي در حال حاضر بهترين
تيم ايران هستيم .يک گل خورده آن هم از روي نقطه
پنالتي در  ۵بازي آماري است که نشان مي دهد
استقالل به اوج بلوغ در فاز دفاعي رسيده است.نوري
افزود :البته از بدن بازيکنان هم نبايد بگذريم .شرايط
بدني بازيکنان به گونه اي است که به حد مطلوب رسيده
است و اين هم به روند رو به جلوي تيم کمک مي کند.

تمجيد از فوتبال قاره كهن

االن تيم هاي مقابل در بسياري از دقايق بازي تحت
تاثير بدن هاي آماده بازيکنان استقالل قرارمي گيرند.
نوري در خصوص مهاجمان اين تيم گفت :در بازي
مقابل گسترش موقعيت هاي زيادي به دست آورديم
اما فقط دو بار به گل رسيديم .مهاجمان ما هنوز قدري
استرس دارند و تحت تاثير فشار رواني هستند .کم دقتي
هم چاشني کار آنها مي شود تا موقعيت هاي زيادي
را از دست بدهند.

جوادي:با مشکل کمبود کشتيگيرخوب مواجهيم
دارنده  4مدال طالي جهان و برنز المپيک با بيان
اينکه اسرائيل غاصب با برنامهريزي گسترده به دنبال
اين است با استفاده از کشتيگيران روس صاحب
قدرت شود ،گفت :مطمئنا اين موضوع مشکالت
زيادي را درآينده براي کشتي ايران به بار خواهد
آورد.ابراهيم جوادي درباره ورود کميسيون اصل 90
مجلس به موضوع حذف کريمي از رقابتهاي جهاني
کشتي و برخي انتقادها از مربيان تيم ملي که چرا
به کريمي گفتهاند بباز تا به اسرائيل نخوري ،اظهار
کرد :ما نميتوانيم با رژيم اشغالگر مبارزه کنيم و
اين موضوع درحيطه وظايف واختيارات فدراسيون،
کشتيگيران و مربيان تيم ملي نيست که بخواهند بر
خالف آن عمل کنند .وي افزود :پيروزي کشتيگير
اسرائيل مقابل آمريکا بر خالف پيشبينيها بود.
زمانيکه کشتيگير اسرائيل حريف آمريکايي را
شکست داد مربيان تيم ملي چارهاي نداشتند که
بالفاصله به کريمي اعالم کنند مبارزهاش را مقابل
حريف روس ببازد تا در دور بعد به کشتيگير
اسرائيل نخورد ضمن اينکه اين دو مسابقه همزمان
بود و قبل از کشتي کريمي مشخص نبود که حريف
خ ت96/8/9-80

دفتر وكالي دادگستري


موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالتبحق

(مشاوره رايگان)
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري،
خانواده ،طالق ،مطالبه چك و سفته وثبت
شركت و تغييرات
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
مشاوره :شنبه تا چهارشنبه ساعت  10الي  19عصر

اسرائيلي برنده شده است يا خير .هرکس ديگري
جاي مربيان تيم ملي هم بود همين کار را ميکرد .
جوادي خاطرنشان کرد :کريمي اگرحريف روس را
ميبرد و مربيان تيم ملي به او نميگفتند که شکست
بخورد آنوقت در دور بعد يا بايد با کشتيگير اسرائيل
مصاف ميکرد يا مبارزه نمي کرد .امکان مبارزه که

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
(نوبت سوم) شركت تعاوني مسكن مهر محلي
شماره  21اروميه به شماره ثبت9344 :
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سوم شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره
 21اروميه راس ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ  96/09/20در محل پروژه واقع در آخر شهرك وليعصر
خيابان سرباز دو  12متري پرديس سايت تعاوني مسكن مهر محلي شماره  21اروميه تشكيل ميگردد .از
عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و
ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم 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 اعضا يا غيراعضا 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 .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 هيات مديره بررسي
و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي با تاييد يكي از دفترخانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصويب تمديد مدت فعاليت شركت مطابق با تبصره ذيل ماده ( )5اساسنامه
تاريخ انتشار96/9/8 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش96/9/8 :
3423
مسكن مهر محلي شماره  21اروميه

تلفن 665   665   52-4

آگهي دعوت

خت94/8/15-98
خت96/9/2-123

سوله

09111155563

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل
با بسته بندي و بيمه ،شهر و شهرستان
كاميون و وانت با  70سال سابقه

آگهي دعوت نوبت اول

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت تعاوني كشاورزي و صنعت دامپروري تبريز و حومه
به شماره ثبت  8800و به شناسه  10200147367و به كد پستي  5197815439ميرساند ساعت  11صبح
روز پنجشنبه مورخه  96/9/30در محل تعاوني واقع در نشاني جاده تبريز  -آذرشهر  500متر باالتر از
پل تراكتورسازي كوي خاور بنز برگزار ميشود .از كليه اعضاي شركت تعاوني دعوت ميشود با در دست
داشتن دفترچه عضويت در ساعت مقرر حضور به هم رساند.
دستورجلسه:
 -1ارائه گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه (بيالن) و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي هيات
مديره و بازرسان مربوط به سالهاي 95-94
 -3تعيين خط مشي و برنامه آتي تعاوني و بررسي و تصويب بودجه سال  1396و سرمايهگذاري و اعتبارات
و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيات مديره
 -4تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهيهاي شركت تعاوني
 -5اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش اعضا و سرمايه شركت
 -6انتخاب بازرس شركت به مدت قانوني يك سال مالي
 -7بررسي و تصويب پاداش هيات مديره و مديرعامل و كاركنان شركت و تصويب حقالزحمه بازرس
تاريخ انتشار96/9/8 :
خ ش96/9/8 :
هيات مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده كانون
صنفي حسابداران استان آذربايجانغربي
به شماره پروانه فعاليت /42/2/546الف
از وزارت كشور
بدينوسيله از كليه اعضاي كانون دعوت ميشود درجلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه از ساعت  13ظهر
روز چهارشنبه مورخ  1396/09/29در سالن آمفيتئاتر اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي اروميه
واقع در اروميه خيابان سربازان گمنام (برق) ساختمان اتاق بازرگاني پالك  50تشكيل ميگردد حضور
به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تغيير آدرس قانوني از محل اتاق بازرگاني صنايع ،معادن و كشاورزي اروميه به محل جديد
تاريخ انتشار96/9/8 :
ولياله استادي مديرعامل كانون صنفي حسابداران
خ ش96/9/8 :
3422
استان آذربايجانغربي

باستـان بـار
09121020771

خ ت96/8/10-87

 340متر زمين –  220متر سوله
 70متر دفتركار -داراي آب  ،برق ،گاز و سه خط تلفن
سند تك برگ نوساز

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت رايا سير توس (سهامي خاص) به شماره ثبت  14063و شناسه ملي
 10380297059دعوت ميشود كه جهت شركت در مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده در تاريخ
 96/09/20ساعت  9صبح در محل قانوني شركت واقع در مشهد خيابان امام رضا نبش دانش غربي 3
ضلع شرقي مركز آموزشي رفاهي فرهنگيان استان يزد داراي كد پستي شماره  9136744364حضور
به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1بررسي استعفاي بازرس اصلي شركت و انتخاب جايگزين ايشان براي سال مالي 96
 -2بررسي امور مالي و حساب سود و زيان شركت و تصويب ترازنامه سال مالي منتهي به 95/12/29
 -3ساير موارد
رئيس هيات مديره
تاريخ انتشار96/9/8 :
خ ش96/9/8 :
مهدي بيكي بندرآبادي

به هيچ وجه نبود اما اگر با حريف اسرائيلي مبارزه
نميکرد آنوقت فدراسيون جهاني به طور قطع هم
کريمي،هم تيم ملي و هم فدراسيون را محروم مي
کرد و عواقب جبرانناپذيري براي کشتي ايران
بوجود ميآمد .فدراسيون هاي جهاني و کميته
بينالمللي المپيک حساسيت زيادي روي اينگونه

موارد دارند و شديدا با خاطيان برخورد مي کنند.
هرچند اين اتفاق هم خيلي تلخ بود و کريمي به
حقش نرسيد و ايران به روي سکوي تيمي نرفت.
عضو شوراي فني کشتي گفت :رژيم اشغالگر به
دنبال اين است کشتي گيران روس را به استخدام
خود دربياورد .دراينصورت مطمئن باشيد مشکالت
زيادي براي کشتيگيران ما دررقابتهاي جهاني
والمپيک ايجاد خواهند کرد.جوادي خاطرنشان
کرد :به هر حال اين موضوع از دست اهالي ورزش
خارج است و مسئوالن عاليرتبه نظام بايد براي آن
تدبيروچاره انديشي کنند .اسرائيل با برنامهريزي
گسترده بدنبال وارد کردن ضربه به ورزش ايران
مخصوصا کشتي است و اميدوارم بهترين تصميم
ممکن که به سود منافع ملي ما باشد اتخاذ شود.وي
درخاتمه گفت :با مشکل کمبود کشتيگير خوب
دررده بزرگساالن مواجهيم و چاره اي جز اعتماد
به نفرات اميد نداريم وبا افزايش تجربه ميتوانند
نتايج بهتري را کسب کنند .از سوي ديگرهم دررده
جوانان درحال کارهستيم تا کشتيگيران خوبي به
تيم ملي تزريق کنيم.

خت 96/9/7-148

سوله بـابـل

طناب پرورش
پاره نمي شود

نوري :

شاهد پوستاندازي جامعه داوري هستيم

سفرپوالد مردان به آمريکا

بوفون ،سنگربان تيم ملي ايتاليا و يوونتوس گفت:من به سن
خاصي رسيده ام که بايد به فکر خداحافظي باشم اما مي توانم
بگويم اگردرتيم ملي دروازه بانان خوب نتوانند در ترکيب حاضر
باشند و از من بخواهند ،من حاضرم تا  60سالگي هم در خدمت
تيم ملي باشم.

چمنيان:

چهارشنبه  8آذر 1396
 10ربيع االول  29-1439نوامبر - 2017سال سي و دوم-شماره 9093

لغو بازي در زمين بيطرف

تا  60سالگي بازي ميکنم !

بگيريم که االن کاراين تيم سخت است چرا که همه تيمها با نگاه ديگري ايران را
زير نظر دارند و حساب ويژهاي روي ما باز کردهاند.سرمربي تيم ملي نوجوانان با
بيان اين که برنامه ريزي اين تيم تا پايان سال  ۹۶تقديم فدراسيون فوتبال شده
افزود :به دنبال برگزاري اردوها و حضوردرتورنمنت خارجي هستيم .سال قبل
توانستيم درتورنمنت روسيه و چين حاضر شويم و اگر از ما دعوت کنند ،به اين
مسابقات ميرويم .اگر به تورنمنتي دعوت نشويم ،خودمان بايد اردوهاي خارجي
برگزار کنيم.چمنيان همچنين از شروع برنامه ريزي فدراسيون فوتبال براي حفظ
نسل تيم ملي نوجوانان ،جوانان و اميد خبر داد و گفت :با توجه به حفظ تيم ملي
اميد و جوانان از مسابقات قهرماني آسيا ،به دنبال اجراي طرحي هستيم که طناب
پرورش استعدادها درايران پاره نشود .فعال روي اين طرح کار ميکنيم.

66921112-5

خت 96/9/8-158

09126626438
026-3441656

پرواز ماهان

نقاشي ساختمان توكلي

خت 96/5/7-174

خت 96/9/8-157

09196075414

بازسازي به صورت كلي

طراحي و اجراي دكوراسيون حرفهاي ،اجراي كليه امور ابنيه و
دكوراسيون به صورت آيتمي ،اجراي سيستم سقفهاي كاذب كناف،
نقاشي ساختمان ،پايينترين قيمت و باالترين كيفيت را از ما بخواهيد
نقد و اقساط

خت 96/9/8-156

تعميرات كلي و جزئي ،رنگ روغني
و پالستيك مولتيكالر آكرليك
كنيتكس ،بتونه ،كناف
قيمت توافقي
ادارات ،منازل ،پروژهها

کفاشيان:

بازيها در ايران برگزارمي شود
نايب رئيس کنفدراسيون فوتبال آسيا
و فدراسيون فوتبال ايران گفت :تصميم
کميته اجرايي کنفدراسيون فوتبال آسيا،
تاييد تصميم کميته مسابقات بود وايران
از همه بازي ها ميزباني مي کند .کفاشيان
که به عنوان نماينده ايران در جلسه کميته
اجرايي کنفدراسيون فوتبال آسيا حضور
يافته بود ،عنوان کرد :کنفدراسيون فوتبال
آسيا بر برگزاري مسابقات ليگ قهرمانان
آسيا به صورت رفت و برگشت تاکيد کرد .اين موضوع جامعيت دارد و
شامل همه کشورها از جمله ايران ،قطر ،امارات و عربستان ميشود و
قانونگذار هيچ استثنايي دراين باره قائل نشده است.وي ادامه داد :اين
روند به شکل يک قانون درآمده است .دليل اينکه اسم قطر ،امارات
و عربستان آورده شده اين است که اين کشورها اخيرا درگير موضوع
بازي در کشور ثالث شدهاند.

امتياز به کشتي گير اميدها
عليرضا کريمي آزادکار وزن  ۸۶کيلوگرم مجوز حضورمستقيم درمرحله
نهايي رقابتهاي انتخابي تيم ملي کشتي آزاد را کسب کرد.براين اساس
و با توجه به عدم رويارويي کريمي درديداربا حريف رژيم اشغالگر قدس
دررقابت هاي اميدهاي جهان و از دست دادن شانس کسب مدال
طالي اين کشتي گير ،شوراي فني تيم هاي ملي کشتي آزاد اعالم
کرد ،کريمي مجوز حضور مستقيم درمرحله نهايي رقابت هاي انتخابي
تيم ملي بزرگساالن را دارا خواهد بود.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم
شركت تعاوني مسكن بازارچه مهاباد ماد به شماره
ثبت 1149 :شناسه ملي10862122270 :
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن بازارچه مهاباد
ماد راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1396/09/22در محل احداث آپارتمانهاي  384واحدي
مسكن بازارچه واقع در كوي مكريان تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود
جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم 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
اعضا يا غيراعضا 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 هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور
در مجمع بايستي با تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصميم درخصوص تغيير و اصالح مفاد اساسنامه مورد عمل و تصويب اساسنامه جديد منطبق با
قانون اصالح مواردي از قانون بخش تعاون مصوب مورخ 1393/02/17
 -2اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت شركت تعاوني مربوط به ماده  5اساسنامه
تاريخ انتشار96/9/8 :
خ ش 96/9/8 :هيات مديره شركت تعاوني مسكن بازارچه مهاباد ماد
3414
رئيس هيات مديره :محمد توصيفيان  -نايبرئيس هيات

مديره :علي بهنام  -منشي هيات مديره :كامران خضرياقدام
عضو اصلي هيات مديره :عبدالناصر بدرنيا  -عضو اصلي هيات
مديره :عبدالقادر چاوشيني

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت زرين سهام سبز
(سهامي خاص ثبت شده به شماره )802

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت زرين سهام سبز (سهامي خاص به شماره ثبت  )802دعوت به عمل
ميآيد در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده اين شركت كه در روز شنبه مورخ  96/9/18راس
ساعت  15در محل شركت واقع در زرينشهر  -فلكه نماز  -ساختمان ايثارگران  -مركز اصلي شركت
برگزار ميگردد شركت فرماييد.
دستورجلسه:
 -1تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1395/12/30
 -2انتخاب بازرس
 -3انتخاب روزنامه
 -4ساير مواردي كه در صالحيت اين مجمع باشد.
رئيس هيات مديره خيراله سليميان
تاريخ انتشار96/9/8 :
خ ش96/9/8 :
مديرعامل  -سيدسامان حسيني رضواني

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني
مبادالت مرزنشينان نالوس اشنويه

آموزشگاه آسانسور
آموزش صفر تا 100
آسانسور
فني و حرفه اي

رئيس فدراسيون جهاني فوتبال در نشست هيئت رئيسه کنفدراسيون
فوتبال آسيا از پيشرفت ورزش قاره کهن تمجيد کرد .اينفانتينو اظهار
داشت :فکر ميکنم اين يک امتياز و افتخار بزرگ است که در اين
نشست حضور دارم .خودم را بخشي از خانواده آسيا احساس ميکنم
و از دوستداران فوتبال اين قاره هستم .ميتوانم پيشرفت فوتبال
دراين قاره را ببينم.وي افزود :اين شرايط به خاطر فعاليت خوب
رئيس کنفدراسيون و اعضاي کنفدراسيون آسيا بوده است .ميتوانيم
نتيجه همکاري و تعامل را بين فيفا وکنفدراسيون آسيا ببينيم .ما
بايد با هم کار کنيم تا فوتبال را در آسيا توسعه دهيم .ما ميتوانيم
نتايج بهتري کسب کنيم.

@rebuilding-decoration
(معتمدي) 09359880721

بنا به تصويب هيات مديره مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مرزنشينان نالوس
اشنويه راس ساعت  11روز پنجشنبه مورخه  1396/9/23در محل مجتمع فرهنگي اشنويه تشكيل خواهد
گرديد .از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز
و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند و يا با توجه به 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 اعضا يا غيراعضا 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 .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 هيات مديره بررسي و تاييد گردد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سال 1395
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه سال 1396
 -4طرح و تصويب پاداش هيات مديره و حقالزحمه بازرسان
 -5طرح و تصويب آييننامه اداري و استخدامي و آييننامه مالي معامالتي و آييننامه حدود اختيارات
مديرعامل
 -6اتخاذ تصميم در مورد اتمام ماموريت و انتخاب بازرسان شركت سه نفر اصلي و يك نفر عليالبدل به
مدت يك سال مالي
آدرس :اشنويه خيابان سيدقطب دفتر شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان نالوس اشنويه
04444625836
تاريخ انتشار96/9/8 :
هيات مديره شركت
خ ش96/9/8 :
3416
تعاوني مبادالت مرزنشينان نالوس اشنويه

