» گوناگون

مدال طال برگردن رحمان

سيامند رحمان و منصور پورميرزايي درروز پاياني رقابتهاي
وزنه برداري معلولين قهرماني آسيا مدال طال و نقره را بر گردن
آويختند .سيامند رحمان دردسته  + 107کيلو با مهار وزنه 280
کيلوگرمي مدال طال را بر گردن آويخت.همچنين پورميرزايي با
ثبت رکورد  245کيلو عنوان نايب قهرماني را ازآن خود کرد.

رضاييان سرخ مي پوشد

»

بخش ورزشي :سرمربي تيم فوتبال سايپا درخصوص شکايت از باشگاه پرسپوليس براي
دريافت مطالباتش ،گفت :طرفدار واقعي ميداند چه کساني به اين تيم خيانت کردهاند و
فکرنميکنم هواداران پرسپوليس حق را به باشگاه بدهند.علي دايي در نشست خبري پيش
از ديدار برابر سردار بوکان در مرحله يک شانزدهم جام حذفي ،اظهار داشت :خاطرات خوبي
از جام حذفي پارسال نداريم و سال گذشته به ناحق ازاين رقابتها کناررفتيم.وي با بيان
اينکه شاگردانش بايد از تجربه سال گذشته درس بگيرند ،گفت :به تيم سردار بوکان احترام
مي گذاريم وبا تمام توان مقابل آنها بازي ميکنيم .درجام حذفي ديدار با تيم هاي دسته
سوم نيز دشواراست و نبايد ريسک کنيم.دايي درخصوص شرايط تيمش گفت :تمرينات
خوبي داشته ايم و تنها  2بازيکن را به دليل آسيب ديدگي دراختيار نداريم .تالش مي
کنيم اين نفرات به خصوص باراني را به ديدارهاي ليگ برتر برسانيم.وي درمورد طلبش از

درخشان:

تيم ملي فوتبال ساحلي ايران درادامه برنامه هاي آماده سازي
خود جهت شرکت در مسابقات جام بين قاره اي ،در پرتغال اردو
برپا مي کند.

پا به توپ رئيس جمهور
تيم ملي فوتبال ليبريا در ديداري دوستانه در خانه با نتيجه
 ۲بر يک برابر نيجريه شکست خورد .در اين ديدار اتفاق جالب
توجهي رخ داد و ژرژ وه آ ،رييسجمهور ليبريا و فوتباليست
پيشين اين کشور  ۷۹دقيقه براي تيمش در سن  ۵۱سالگي
به ميدان رفت.

ابراهيمي:

به شدت از فوتبال دلزده شدهام
سرمربي اسبق تيم ملي گفت :در ساليان گذشته به دليل رفتارهاي
نادرست مسئوالن فوتبال ،به شدت از اين ورزش دلزده شده ا م
و هرروزازآن دورترمي شوم.ناصر ابراهيمي اظهار داشت :امروز
پيشکسوتان در فوتبال ايران هيچ جايگاهي ندارند و مسئوالن
ورزش و فوتبال هم عالقه اي به استفاده از ما ندارند.وي ادامه
داد 50 :سال ازعمر خود را درفوتبال مربي بودم و در سخت ترين
شرايط ممکن سرمربي تيم ملي شدم و نگذاشتم فوتبال ايران با
مشکل روبه رو شود اما امروز در معمولي ترين مراسم هاي فوتبالي
هم از من دعوت نمي شود.

سرمربي سابق تيم پرسپوليس گفت :تيم ملي براي
موفقيت درجام ملت هاي آسيا نيازمند ديدارهاي
دوستانه با کيفيت است و بازي با تيم هايي همچون
ازبکستان بايد به فراموشي سپرده شود.حميد درخشان
اظهار داشت :عملکرد تيم ملي به خصوص در فاز
دفاعي خوب بود اما براي موفقيت درجام ملت هاي
آسيا راه زيادي باقي مانده است.وي ادامه داد :تيم ملي
براي اينکه درکارهجومي هم موفق باشد کارزيادي

درحالي که استعداديابي و ايجاد آکادمي يکي از وظايف
ذاتي باشگاههاست اما عم ًال در بسياري از مواقع شاهد
چنين موضوعي نيستيم و فدراسيون فوتبال مجبور است
جور کش باشگاهها شود .فدراسيون فوتبال درهفتهاي
که گذشت ،اقدام به برگزاري فستيوال فوتبال پايه
دختران و پسران کرد .اقدامي که براي استعداديابي
در فوتبال اتفاقي مثبت به شمار ميرود ،اما موضوعي
که بايد مورد بحث قرار بگيرد ،برگزاري اين کارازسوي
فدراسيون فوتبال است .فدراسيون که وظايفي سنگينتر
را بايد در فوتبال دنبال کند ،بنا به داليلي از جمله ضعف
باشگاهها وگاهي ضعف قانون ،مجبوراست بخشي از زمان
و بودجه خود را صرف فعاليتي چون برگزاري فستيوال
فوتبال پايه کند.در فوتبال دنيا استعداديابي و ايجاد و
توسعه آکادمي کارمرسوم باشگاههاست .باشگاههايي
که به طور مثال بازيکنان را از مدارس استعداديابي
و آنها را ازسنين زير 10سال وارد آکادميهاي خود
ميکنند تا فوتبال را به طور دقيق بياموزند .با اين حال
درايران نه تنها ورزش مدارس ضعيف و استعداديابي
در مدارس کمرنگ شده ،بلکه بسياري از باشگاهها نيز
کاري به استعداديابي ندارند .باشگاههايي که درتأمين
هزينههاي تيم اصلي خود ماندهاند و بعضاً با بدهيهاي
خ ت97/1/14-3

خت 97/5/30-15
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بدينوسيله از كليه شركاء شركت ساب ايران (سهامي خاص) به شماره
ثبت  28360دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده
شركت كه در ساعت  10صبح مورخ  97/07/05و جلسه مجمع عمومي
عادي به طور فوقالعاده كه در ساعت  11در محل هتل الله تهران تشكيل
ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده -1 :انتقال سهام آقاي غالمحسين
رحيمي
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده:
 -1تعيين هيات مديره و حق امضاء  -2بازرسين شركت  -3روزنامه
كثيراالنتشار
مديرعامل
تاريخ انتشار97/6/22 :
خ ش97/6/22 :
تور/بليط ارزان ماهان/ويزا

اخذ ويزاي ژاپن

خت 97/6/22-75

09123988772

مهرموسسهاتومبيلكرايهناهيدكد751
از تاريخ  97/06/13مفقود گرديده و از
درجهاعتبارساقطميباشدواستفادهاز
آن پيگرد قانوني خواهد داشت.

خت 97/5/6-340

آگهي دعوت از سهامداران جهت تشكيل
مجامع عمومي فوقالعاده و عادي به طور
فوقالعاده به طور همزمان

ـتكگلپا

برگزاري فستيوالها نيز با بودجه محدودي که فدراسيون
فوتبال دارد و بايد اين بودجه را صرف امور جاري خود
و پشتيباني از تيمهاي ملي کند ،بسيار سنگين است.
يعني شايد فدراسيون هم نتواند به جز برگزاري تعداد
محدودي فستيوال ،دربخش استعداديابي هزينه کند.
با اين حال فدراسيون فوتبال نيز در اين شرايط مجبور
است براي حفظ استعدادها سيستم گلخانهاي داشته باشد
ودراين چرخه بسياري ازاستعدادهاي فوتبالي فرصت
حضور درفوتبال را پيدا نميکنند .درواقع فدراسيون
به نوعي جورکِش باشگاههايي ميشود که آنها نيز
مشکالت اساسي خود را دارند .باشگاههايي که بيشتر
آنها با هزينه دولت اداره ميشوند و بودجه آنها نيز
محدود است .درصورتي که درکشورهاي معتبردنيا
باشگاهها موظف به هزينه درآکادميهاي خود هستند
و حتي مجبور به استفاده از تعدادي ازبازيکنان آکادمي
خود درتيم اصليشان ميشوند .قانوني که کمک کرده
تا آکادميهاي باشگاهها در سراسردنيا ساالنه بازيکناني
را به تيمهاي اصلي معرفي کند و فلسفه فوتبالي آنها
نيزدريک چارچوب شکل ميگيرد .وقتي چنين قوانيني
درفوتبال ايران وجود ندارد ،باعث ميشود که استعداديابي
نيزبه صورت ناقص شکل بگيرد.

سرمربي پرتغالي تيم ملي در حالي روي نيمکت نشسته بود و تيم
ملي را هدايت ميکرد که هيچ قراردادي با فدراسيون فوتبال ندارد.
تيم ملي درمصاف با ازبکستان توانست توسط مهدي ترابي با يک گل
از سد حريف عبور کند ،اما نکته جالب توجه اينکه کيروش بدون
قرارداد روي نيمکت نشست و تيم را هدايت کرد.اينکه آيا يک مربي
حرفهاي ميتواند بدون قرارداد تيمي را هدايت کند و در صورت وقوع
هرگونه حادثه براي سرمربي پرتغالي چه کسي مسئول مستقيم آن
خواهد بود ،برهمه پوشيده است ،اما آنچه موجب حيرت و شگفتزدگي
ميشود اينکه کيروش که يک مربي حرفهاي است و در تيمهاي
منچستريونايتد ،رئال مادريد ،تيم ملي پرتغال و  ...مربيگري کرده،
چطور حاضر شده بدون هيچ قرارداد کتبي تيم ملي را هدايت کند.ما
که ادعا ميکنيم فدراسيون پنج ستاره بوده ،درآسيا حرف اول را زده و
بهترين تيم قاره کهن هستيم ،نبايد کوچکترين بهانهاي به دست يک
مربي خارجي بدهيم؛ اگر قرار به حفظ کيروش داريد هرچه زودتر
مراحل عقد قراردادش را مهيا کنيد و بيش ازاين وقت را از دست ندهيد،
رقابتهاي جام ملتهاي آسيا کمتر از چهار ماه ديگر آغاز ميشود،
اما هنوز کيروش هيچ قراردادي ندارد.با شرايط فعلي ،قطعاً کيروش
تمرکز الزم را نخواهد داشت و برنامههايي که مدنظر دارد به طور کامل
پيش نخواهد برد ،پس تا ديرنشده بايد تکليف اين موضوع روشن شود
تا فوتبال ملي بيش ازاين لطمه نبيند.

خبر »

استارت دوباره آسمانخراشها
مسابقات انتخابي جام جهاني چين براي
بسکتبال ايران از امروز و با انجام ديدار برابر
فيليپين وارد پنجره چهارم ميشود.
پرونده بازي هاي آسيايي براي تيم ملي
بسکتبال ايران با سه برد و يک باخت و تکرا ِر
عنوان نايب قهرماني بسته شد .بنابراين ازاين
پس جام جهاني و رقابت هاي انتخابي براي
کسب مجوز اين مسابقات مهمترين رويداد
بسکتبال ايران خواهد بود .رقابت تيم ها براي کسب وروديه جام جهاني
از سال گذشته آغاز شد و ازامروز هم پنجره چهارم اين رقابت ها
براي بسکتبال ايران باز مي شود .تيم ملي بسکتبال ايران که ديگر
مراحل انتخابي جام جهاني را با مجموع  ۵برد و تنها يک باخت و در
نهايت صدرنشيني گروه خود و صعود مقتدرانه آغازکرد ،دراين مرحله
برگزار کننده دو ديدار برابر فيليپين و ژاپن است.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

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

خت 97/6/13-40

665 665 54

زياد دچار مشکالت متعددي ميشوند .دراين بين کار
آکادميهاي باشگاهها را ،مدارس فوتبالي انجام ميدهند
که حضور در اين مدارس فوتبال نيز نيازمند پرداخت
شهريههاي سنگين است و به همين دليل معموالً
بازيکناني به اين مدارس فوتبال راه پيدا ميکنند که
توانايي پرداخت شهريه را داشته باشند .درعين حال
بسياري ازاين مدارس فوتبال به دليل عدم نظارت
تبديل به دکاني شده و فقط بحث مسائل مالي درآن

مهم است نه کشف استعدادها.درشرايطي که برخي
باشگاهها يا آکادمي ندارند يا آکادميشان را تعطيل يا
تضعيف کردهاند و ورود به مدارس فوتبال هم به شرط
پول است ،فدراسيون فوتبال براي آيندهسازي مجبور به
برگزاريفستيوالهاياستعداديابيميشود.فستيوالهايي
که شايد بازهم نياز جامعه فوتبال را برطرف نکند و
مسلماً با خروجي اين فستيوالها نيز نميتوان تمام
استعدادها را وارد فوتبال کرد .با اين حال هزينههاي

کيروش؛ دوباره نقطه سرخط

کشتي ايران و عالقهمندان بيشمارش حمايتي بيش از
پيش بهعمل آوريد .اللوويچ نيز اظهار داشت :بهخوبي
از ظرفيت باالي کشتي ايران وهمچنين تالشهاي
ارزشمند رسول خادم بهعنوان رئيس دلسوز و پيگير
فدراسيون ايران آگاه هستم و شک نداشته باشيد که
از کشتي اين کشور بهعنوان يکي از ارکان اصلي اين
رشته درجهان حمايت ويژه خواهيم کرد و از هيچ
کمکي دريغ نخواهيم نمود.

استعداديابي ناقص در فوتبال با تداوم سيستم گلخانهاي

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
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.

كارگزار رسمي و مستقيم ويزاي ژاپن
انفرادي  -گروهي  -يكساله -
مولتي  -دبل
كليه پروازهاي ماهان به چين
كليه ويزاهاي آسيايي و ويزاي
شنگن

رئيس کميته ملي المپيک در ديدار با اللوويچ ضمن
درخواست براي حمايت بيش از پيش وي از کشتي
ايران ،از او دعوت کرد تا دراولين فرصت سفري به
ايران داشته باشد .دراين ديدار که ديروز در سوئيس
برگزار شد ،صالحي اميري ضمن تاکيد بر روابط بسيار
خوب کشتي ايران با اتحاديه جهاني گفت :کشتي
بهعنوان ورزش اول و ملي ايران از توجه و محبوبيت
فراواني بين جامعه بخصوص قشر جوان برخوردار
است .همگان تصوير بسيار خوبي از رابطه ايران و
اتحاديه جهاني کشتي در ذهن دارند که بابت تمام
حمايت ها از شما تشکر مي نمايم.وي درادامه رسول
خادم را يکي از متخصص ترين و فعالترين مديران
ورزش ايران معرفي کرد و گفت :مردم ورزش دوست
ايران به اين رشته و اتفاقات و حواشي آن شديدا
حساس هستند و از نزديک اخبار و رويدادهاي آن را
پيگيري مي کنند .به همين دليل درخواست دارم تا از

ورزش 11
نكته »

ازکشتي ايران حمايت ويژه خواهيم کرد

پيش رو دارد و اميدوارم کادر فني برنامه ريزي مناسبي
براي بخش هجومي داشته باشد.درخشان گفت :اگر
مي خواهيم در جام ملت هاي آسيا قهرمان شويم
بايد بازي هاي دوستانه بزرگتري را در دستور کار
قرار دهيم و مطمئن باشيد با حريفاني چون ازبکستان
نمي توانيم خود را آماده مسابقات مهم جام ملت ها
کنيم.وي تصريح کرد :اين روزها ازبکستان تبديل به
حريف تمريني ما شده و درهر بازي که انجام مي دهيم
يک گل به آنها مي زنيم و پيروزمي شويم .اينگونه
بازي ها اصال خوب نيست ونمي تواند براي تيم ملي
فايده خاصي داشته باشد.درخشان اظهار داشت :به
اعتقاد من سرمربي تيم ملي ومسئوالن فدراسيون
فوتبال دوست ندارند با تيم هاي بزرگ بازي کنيم
چون از شکست سنگين هراس دارند .البته درکناراين
مسئله بعيد مي دانم تا امروز پيشنهاد مناسبي هم براي
برگزاري ديدار دوستانه به آنان شده باشد.

مدير ورزشي الدحيل تاکيد کرد که تيمش به دنبال کسب پيروزي
درديداربرگشت برابر تيم پرسپوليس است وهمه چيز آماده درخشش
اين تيم است .احمد گفت :ديدار بسيار سختي پيشرو داريم.
درديداررفت تنها با يک گل به پيروزي رسيديم و اين کارما را
براي ديداربرگشت سخت ميکند .با اين حال بايد بگويم که به
توانايي بازيکنان خود ايمان داريم.

ساحلي بازان در راه پرتغال

هرگز به پرسپوليس
خيانت نمي کنم

اللوويچ:

تيم ملي به بازيهاي باکيفيت نياز دارد

اميدوار به الدحيل درآزادي

درادامه رقابتهاي اسکيت قهرماني آسيا درکره جنوبي ديروزمحمد
صالحي با شکست حريفي از کشور ميزبان به مقام قهرماني رسيد
و نخستين طالي ايران دراين مسابقات را به ارمغان آورد.

دايي:

پنج شنبه  22شهريور 1397
 3محرم  13-1440سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9311

تيم فوتبال تراکتورسازي به دنبال جذب رامين رضاييان است.
زنوزي ،مالک باشگاه تراکتورسازي به دنبال آن است که به هر
قيمتي شده رضاييان را جذب کند.

صالحي به مدال طال رسيد

پرسپوليس که مي تواند موجب حذف سرخپوشان از ليگ قهرمانان آسيا شود ،عنوان کرد:
من کاره اي نيستم و قانون درمورد آينده پرسپوليس تصميم گيري مي کند .علي دايي تابع
قانون است وهراتفاقي رخ دهد ،قانون آن را رقم زده است .طرفدار واقعي ميداند چه کساني
به اين تيم خيانت کردهاند و فکر نميکنم هواداران پرسپوليس حق را به باشگاه بدهند.دايي
درپاسخ به اين سوال که فردي از فدراسيون فوتبال براي بخشيدن طلبش از پرسپوليس
صحبت کرده است ،گفت :با کسي صحبتي نداشتم و به غير از نبي که از دوستانم است با
فردي صحبت نکرده ام.وي درمورد امضا نشدن قرارداد جديد بين کي روش با فدراسيون
فوتبال ،گفت :وظيفه ام است ازتيم ملي حمايت کنم وبايد درمورد قرارداد ،رئيس فدراسيون
فوتبال پاسخگو باشد .گفتني است ديدارتيم هاي سايپا وسرداربوکان ازساعت  18و 30
دقيقه امروزدرمرحله يک شانزدهم نهايي جام حذفي برگزارمي شود.
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده (نوبت دوم) شركت
تعاوني مصرف فرهنگيان ماكو به شماره
ثبت 143

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساالنه نوبت دوم

مجمع عمومي نوبت دوم شركت تعاوني اعتبار كاركنان جهاد توسعه (در
حال تصفيه) در ساعت  15روز سهشنبه مورخه  97/7/10در محل شركت
توسعه منابع آب و انرژي به آدرس :خ مالصدرا  -خ پرديس  -پالك 34
برگزار ميشود .از كليه اعضاء دعوت ميشود شخصا يا وكالتا جهت اتخاذ
تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 گزارش هيات تصفيه طرح و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي منتهي به 1396/12/29 تمديد مدت (و در صورت عدم تمديد توسط مجمع انتخاب) اعضايهيات تصفيه
 انتخاب ناظر/ناظرين هيات تصفيهتاريخ انتشار 97/6/22 :هيات تصفيه شركت تعاوني اعتبار كاركنان
خ ت97/6/22 :
جهاد توسعه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت توليدي و صنعتي پارس سفال بهبهان
(سهامي خاص) به شماره ثبت  2103و شناسه ملي  10420143224دعوت به
عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت كه
در ساعت  10مورخ  1397/7/3كه در محل اصلي شركت تشكيل ميشود
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سالهاي گذشته
 -3انتخاب اعضاي هيات مديره
 -4انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 -5ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ميباشد.
تاريخ انتشار97/6/22 :
هيات مديره
خ ت97/6/22 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاوني اعتبار فرهنگيان سلماس
به شماره ثبت 23

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان سلماس راس ساعت  15روز
سهشنبه مورخه  1397/07/3در محل كانون شهيد رجائي واقع در خيابان
رضائي تقاطع خيابان پاسداران 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 ،مي تواند حق راي خود را به موجب
وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضا يا غيراعضاء
واگذار نمايد .در اين صورت هر عضو 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/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.
دستورجلسه:
 -1تجديد انتخابات  5نفر از اعضاي اصلي و  2نفر عليالبدل هيات مديره
به مدت سه سال
 -2تجديد انتخابات  3نفر اعضاي اصلي و  1نفر عليالبدل بازرسان به
مدت يك سال مالي
تاريخ انتشار97/6/22 :
خ ش97/6/22 :
هيات مديره شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان
2130
شهرستان سلماس

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني مصرف فرهنگيان ماكو راس ساعت  17/30روز
چهارشنبه مورخ  97/7/5در محل پژوهشسراي دانشآموزي 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 ،مي تواند
حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار
از ميان اعضا يا غيراعضاء واگذار نمايد .در اين صورت هر عضو 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/بازرسان/بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت
وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال 1396
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1396
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال
مالي 1397
 -6انتخاب  3نفر بازرس اصلي و  3نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام
مدت ماموريت
 -7طرح و تصويب پاداش بازرسان ،كاركنان و هيات مديره
 -8اتخاذ تصميم درخصوص تعيين روزنامه براي درج آگهيهاي بعدي
شركت
تاريخ انتشار97/6/22 :
خ ش97/6/22 :
هيات مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان ماكو
2063

