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صدرنشيني گلزن سپاهان

کيروش با زدن دو گل حساس به تيم سايپا ،توانست با پشت
سر گذاشتن استوکس مهاجم تيم تراکتورسازي به صدر جدول
بهترين گلزنان صعود کند .اين مهاجم برزيلي در حالي در پايان
بازي يازدهم سپاهان توانست شمار گل هاي زدهاش را به عدد
 ۱۱برساند که در ۵هفته نخست اين رقابتها هيچ گلي به ثمر
نرسانده بود.

»

وزير ورزش درنشست با رئيس کنفدراسيون فوتبال آسيا گفت :نبض فوتبال
آسيا درايران مي تپد ،ازشما انتظار دارم مسائل سياسي را از ورزش جدا کنيد.
حق تيمهاي ايراني است که ميزبان تيم هاي عربستاني باشند .سلطاني فر در
نشست شيخ سلمان افزود :معتقدم نبض فوتبال آسيا درايران ميتپد و الزم است
از همکاري هاي شما براي رشد و توسعه فوتبال آسيا تشکر کنم و خصوصا تالش
هاي شما براي استاندارد سازي باشگاهها در فوتبال آسيا بسيار اثر گذار است.
وي گفت :براي آماده سازي استاديوم آزادي بهترين و بيشترين تالش را داشتيم
و خوشبختانه در يک وضعيت مناسب ميزبان فينال ليگ قهرمانان آسيا بوديم.
وزير ورزش ازشيخ سلمان خواست حمايت خود از باشگاههاي ايران ادامه دهد و
تاکيد کرد :حق تيمهاي ايراني است که درايران ميزبان تيمهاي عربستاني باشند

طرفدار تيم ملي هستم

خيرآبادي:

وزير امور خارجه در پاسخ به اين سوال که پرسپوليسي و يا استقاللي
هستيد ،بيان کرد :طرفدار تيم ملي هستم .ظريف گفت :دکترعراقچي
پرسپوليسي هستند روانچي هم پرسپوليسي بود.

مربي اسبق تيم ملي کشتي فرنگي با بيان اينکه در
صورت ارائه پيشنهاد سرمربيگري تيم ملي  ،با سر
اين پيشنهاد را قبول ميکند گفت :با توجه به سن و
تجربهاي که دارد ميتواند درمباحث مديريتي به کشتي
فرنگي کمک کند .خيرآبادي افزود :در اين چند سال
کشتي گيران ما در ردههاي پايه  ۸۰مدال جهاني و
آسيايي گرفتند اما يک نفرشان هم در تيم ملي حضور
ندارند .بايد ببينيم کجاي کارايراد دارد .اصال ما ورزش

روزنامه اسپورت اسپانيا خبرداد که ستاره آرژانتيني بارسلونا براي
ديدارامروزبه مصاف تيم رئال بتيس مي رود.مسي ماه گذشته
ازناحيه دست دچار مصدوميت شد و حضوراو در ديدارامروز اولين
بازيش بعد از مصدوميت يک ماهه اش خواهد بود.

خوش آمد گويي به اينفانتينو
مسعود سلطاني فردرگفت وگويي تلفني با اينفانتينو رئيس فيفا
ورود وي را به ايران خوش آمد گفت .وزيرورزش با تشکر از
حضور دوباره رئيس فيفا درايران گفت  :اميدوارم حضور شما
در ايران و در جمع فوتبالدوستان همراه با خاطرات خوشي
باشد و از نزديک شاهد شور و اشتياق هزاران عاشق فوتبال
درايران باشيد.

چارچوب پنجره پنجم رقابت هاي انتخابي جام جهاني
 ۹آذرماه براي برگزاري ديدار رفت به مصاف استراليا
مي رود و ۱۲آذرماه نيز در مانيل ديدار برگشت برابر
فيليپين را برگزارمي کند .تيم ملي بسکتبال تا به
امروز  ۸ديدار خود درمسابقات انتخابي جام جهاني
را برگزار کرده و طي آن موفق به کسب  ۶پيروزي
شده ضمن اينکه نتيجه دو ديداربرابرعراق و ژاپن را
هم واگذار کرده است.

دستاورد هاي بزرگ فوتبال ايران ،جهاني است

رئيس کنفدراسيون فوتبال آسيا گفت :تيم هاي
ايراني درعرصه هاي مختلف فوتبال از فوتسال
گرفته تا فوتبال ساحلي و مسابقات رسمي تيم
ملي موفقيت هاي بزرگي را نه تنها درآسيا بلکه
درجهان به نام خود ثبت کرده است.شيخ سلمان
افزود :فوتبال ايران به طور مداوم عنوان يکي از
بهترين تيم هاي آسيايي را دررتبه بندي جهاني
فدراسيون بين المللي فوتبال فيفا به خود اختصاص
داده است.وي تصريح کرد :فعاليت موفق فوتبال
ايران درمسابقات مختلف آسيايي در کنفدراسيون
فوتبال آسيا ثبت شده است.و اين دستاوردها قابل
توجه نشان مي دهد کارمهمي توسط فدراسيون
فوتبال ايران انجام شده که اين اقدامات درراستاي
تعهد ايران براي باال بردن استانداردهاي فوتبال
بايد مورد ارزيابي قرارگيرد.رئيس کنفدراسيون
فوتبال آسيا در پاسخ به اين سوال که عملکرد
تيم پرسپوليس را دراين مسابقات چگونه ارزيابي
کرده و آيا برنامه ويژه اي درصورت پيروزي اين
تيم براي توسعه فوتبال دراين باشگاه ايراني داريد ؟
گفت :براساس برنامه چشم اندازکنفدراسيون آسيا ،

اين سازمان متعهد به ارائه خدمات اختصاص يافته
براي به حداکثررساندن ظرفيت هاي اتحاديه هاي
فوتبال عضواز جمله باشگاههاي مختلف ايران ازطريق
ارائه برنامه هاي مختلف اجرايي  ،فني و توسعه اي
با برگزاري ليگ هاي مختلف است.شيخ سلمان
درمورديداري که با مسئوالن فوتبال ايران داشته

است بدون ذکر جزئيات تاکيد کرد :کنفدراسيون
فوتبال آسيا و مسئوالن فوتبال ايران هردودرمورد
گسترش فوتبال درايران توافق نظردارند.شيخ سلمان
درمورد برنامه هاي اين کنفدراسيون براي توسعه
فوتبال گفت :چشم انداز و ماموريت اي اف سي ما
را متعهد به ارتقا و بهبود سطح مسابقات ساالنه

فوتبال درآسيا کرده است.وي درادامه گفت :امسال
ما شاهد حضور تعداد قابل توجهي از تيم هاي
شرکت کننده براي کسب بزرگترين جايزه تاريخ
اين سازمان بوديم که اين امرباعث مي شود که ليگ
قهرمانان آسيا يکي ازغني ترين مسابقات باشگاه هاي
جهان باشد.شيخ سلمان افزود :قهرمان ليگ
قهرمانان آسيا دو ميليون دالردريافت مي کند
که اين موضوع انگيزه مالي پيروزي دررقابت ها
را درهرمرحله از ليگ قهرماني باشگاههاي آسيا
افزايش داده است.وي تاکيد کرد  :ليگ قهرماني
باشگاههاي فوتبال آسيا درچند سال گذشته پيشرفت
فوق العاده اي کرده است.اکنون به لطف کيفيت
خوب بازي ،تماشاي تلويزيوني ومشارکت اجتماعي،
يک رقابت باشگاهي پيشرفته درآسيا داريم .شيخ
سلمان درمورد برگزاري مسابقات فوتبال جام
ملت هاي آسيا به ميزباني امارات نيزگفت :دراين
مسابقات تعداد تيم هاي شرکت کننده از 16به
 24تيم افزايش مي يابد ومطمئن هستم که اين
مسابقات يکي ازبزرگترين مسابقات آسيايي درتاريخ
اين قاره خواهد بود.

خ ت97/1/14-3

خت 97/7/28-170

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
سفته
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و
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 ي 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.

665 665 54

09121020771

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و كاالي تجاري با كارگران ورزيده
و اداري با بستهبندي و بيمه در شهر و شهرستان

66921112-66921113-66921114-66921115

خت 97/7/29-174

شمارههاي تماس

بستهبندي براي خارج كشور

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده

اصالحيه
در آگهي فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي دهياري طاووسيه که در مورخ
 ۹۷/۸/۹و  ۹۷/۸/۱۹درروزنامه رسالت به چاپ رسيده بند چهارم آن مبني بر خريد
اسناد مناقصه به مبلغ  ۵۰۰۰۰۰ريال حدف ميگردد.
چاپ۹۷/۸/۲۰:

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
بدينوسيله به آقاي احمد عبدي نام پدر :محمد شماره شناسنامه 969 :به نشاني:
 -1قائممقام فراهاني ك وفا پ  -2 ،104عباسآباد خ صابونچي ك مهماندوست پ
 42ابالغ ميشود كه شركت سرو زرين پويا براي وصول چك ،380734 :تاريخ چك:
 1396/10/11بانك  -شعبه :ملت  -شعبه خردمند شمالي به مبلغ 25/160/000/000
ريال عليه شما اجرائيه صادر و پرونده به كالسه  9700016در اين اداره تشكيل شده
و با توجه به عدم شناسايي آدرس شما در متن سند ،ابالغ قانوني به شما ميسر نبوده
و بستانكار هم اعالم نموده نميتواند آدرسي از شما را جهت ابالغ واقعي معرفي
نمايد ،لذا به تقاضاي بستانكار و طبق ماده  18آييننامه اجراء از تاريخ انتشار اين
آگهي كه روز ابالغ اجرائيه محسوب است چنانچه ظرف بيست روز نسبت به پرداخت
بدهي خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.
تاريخ انتشار97/8/20 :
د ت97/8/20 :
مالف 17636 :رئيس اداره چهارم اجراي اسناد رسمي تهران  -شبيبي

خت97/8/19-4

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده و عادي
به طور فوقالعاده شركت حمل و نقل داخلي
كاالي صالح ترابر شرق به شماره 21440

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت خدماتي شهرك صنعتي
بينالود به شماره ثبت  54983و شناسه ملي  14005067650در ساعت  9صبح روز
چهارشنبه مورخه  97/08/30در محل ساختمان اداري شهرك صنعتي بينالود واقع
در ابتداي بلوار صنعت تشكيل ميگردد .لذا از كليه سهامداران دعوت ميشود راس
ساعت و روز مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصويب صورتهاي مالي عملكرد 1396
 -2انتخاب بازرس و حسابرس براي سال مالي 1397
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال 1397
 -4ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده باشد
تاريخ انتشار97/8/20 :
خ ش 97/8/20 :هيات مديره شركت خدماتي شهرك صنعتي بينالود

از كليه سهامداران شركت دعوت ميگردد در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده روز
شنبه مورخ  1397/09/03ساعت  9صبح و عادي به طور فوقالعاده شركت كه در
روز شنبه مورخ  1397/09/03ساعت  10صبح در محل قانوني شركت واقع در پايانه
بار شهيد خبيري غرفه  17Aبرگزار ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1افزايش تعداد اعضاي هيات مديره از  9نفر به  11نفر
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده:
 -1انتخاب مديران شركت
 -2انتخاب بازرسان شركت
تاريخ انتشار 97/8/20 :خ ش97/8/20 :
هيات مديره

خت97/8/20-8

ـتكگلپا

خت97/7/24-151

باستــان بـار
هفتاد سال سابقه كار
وانت -كاميون

نايب قهرمانيکه ايستاده تشويق شد

شيخ سلمان:

تمرين کريمي با آبي پوشان

بازگشت ستاره فوتبال

سرمربي تيم ملي بسکتبال تاکيد کرد که براي تشکيل
اردوي اين تيم و برگزاري ديدارهاي انتخابي جام جهاني
هنوزدرمورد هيچ بازيکني به جمع بندي نرسيده است.
شاهين طبع گفت :بعد ازآغاز اردو و برگزاري چند
جلسه تمريني درتهران ،راهي قطرخواهيم شد .تيم
ملي بسکتبال پنج روز درقطر خواهد بود وطي اين
مدت دو ديدار برابر تيم ملي اين کشور خواهد داشت.
اين دو ديدار براي آماده سازي بيشتر ملي پوشان
برگزارمي شود .و از دوحه به استراليا خواهيم رفت
تا ديدار رفت برابر اين تيم ملي اين کشوررا برگزار
کنند .وي باتاکيد براينکه تيم ملي درانتخابي جام
جهاني ،ديدارهاي سختي برابر استراليا و فيليپين
خواهد داشت ،گفت :بايد نهايت تالش را براي کسب
امتيازالزم ازاين دو بازي داشته باشيم .دراين صورت
ديدارهاي پنجم ،ششم و نهايي درشرايط ايده آل تري
برگزار خواهد شد .گفتي است تيم ملي بسکتبال در

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني باغداران اشنويه
بنا به تصويب هيات مديره مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاوني باغداران اشنويه راس ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخه  1397/09/05در
محل اشنويه خيابان شهيد رجايي نمازخانه جهاد كشاورزي برگزار خواهد گرديد.
از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به
موضوعات ذيل در ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم 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 اعضاء واگذار نمايد در غير اين صورت هر عضوي ميتواند
عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها ي راي باوكالت
داشته باشد .توضيح اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي ي روز بعد از انتشار آگهي
مذكور تا ي روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت
تنظيم شده توسط هيات بازرس/بازرسان بررسي و تاييد گردد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه سال 1397
 -4انتخاب پنج نفر عضو اصلي هيات مديره و سه نفر عليالبدل هيات مديره به
علت اتمام مدت ماموريت آنها
 -5انتخاب سه نفر بازرس اصلي و ي نفر بازرس عليالبدل به مدت ي سال مالي
به علت اتمام مدت ماموريت آنها
 -6طرح و تصويب حقالزحمه بازرسان
 -7طرح و تصويب دستورالعمل حقوق و مزايا ،پاداش و حق حضور در جلسات هيات
مديره موضوع تبصره  3ماده  36قانون اصالح موادي از قانون بخش تعاوني
 -8طرح و تصويب پاداش هيات مديره
 -9طرح و تصويب آييننامه مالي و معامالتي
 -10طرح و تصويب آييننامه وظايف ،اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل
تاريخ انتشار97/8/20 :
هيات مديره شركت تعاوني
2794
خ ش97/8/20 :
باغداران اشنويه

ورزش 15
خبر »

تيم ملي بسکتبال به جام جهاني مي انديشد

و هدف آن را بد تعريف کرديم چرا که ما نبايد اصال در
ردههاي پايه دنبال مدال باشيم چرا که کشتيگيري
که درردههاي پايه به مدال جهاني ميرسد ديگر اشباع
شده وعمر حرفهاياش تمام ميشود و ديگر انگيزهاي
براي کار بيشتر و تکرار اين مدالها در ردهبزرگساالن
ندارد.وي گفت :پيشنهادي دراينباره به من نشده و
فدراسيون به نوعي در بالتکليفي بسر ميبرد .هرجايي
که بتوانم به کشتي کمک کنم باعث افتخارم است
که کار کنم .من تجربه زيادي طي سالهاي گذشته
در  ۸۰رويداد دارم و اگر پيشنهاد سرمربيگري تيم
ملي را دريافت کنم حاضرم با سر بيايم.دستيار سابق
محمد بنا خاطرنشان کرد :بنا هميشه به کشتي عشق
داشته اما واقعيت اين است که او بايد متناسب با سن
و جايگاهي که دارد درکشتي به کارگرفته شود .بنا در
بحث مديريت قطعا ميتواند کمکهاي بسيار خوبي به
کشتي فرنگي داشته باشد.

داور بينالمللي کشورمان با رئيس کنفدراسيون فوتبال آسيا
ديدارکرد.عليرضا فغاني به محض ديدن شيخ سلمان برخورد
گرمي با وي داشت و به وي بابت حضور در تهران خوشامد گفت
و براي اوآرزوي موفقيت کرد.

محسن کريمي پس از يک فصل دوري اولين تمرين گروهي
با ديگر بازيکنان استقالل را برگزار کرد .چشمي و اسماعيلي
بهخاط ِر رعايت نکردن مسائل انضباطي ،همام به ِ
علت شرکت
دليل مصدوميت غايبين
در تمرينات تيم ملي عراق ومنتظري به ِ
تمرين ديروزآبيپوشان بودند.

نبض فوتبال آسيا
درايران مي تپد

شاهي نطبع:

خدمت به تيم ملي کشتي باعث افتخاراست

ديدارفغاني با شيخ سلمان

کيروش سرمربي تيم ملي فوتبال که بعد از ديدار دوستانه
تيم ملي با بوليوي راهي کشورش شده است امروزبه تهران
بازخواهد گشت.قراراست اردوي تيم ملي فوتبال ايران بعد
ازبازگشت کيروش آغازوتيم ملي براي ديداردوستانه با ترينيداد
و توباگو آماده شود .اين ديدارروز 24آبان درآزادي برگزار
خواهد شد.

سلطان يف ر:

يكشنبه  20آبان 1397
 3ربيع االول  11-1440نوامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9356

ظريف:

کيروش امروز مي آيد

و انتظار داريم که ورزش از مسائل سياسي جدا باشد و ما ورزش و بخصوص فوتبال
را پيوند دهنده ملتها ميدانيم و معتقديم پيام آور صلح و دوستي ملتهاست.
سلطانيفر با اشاره به ثبات مديريت درکنفدراسيون فوتبال آسيا گفت :ما ازبرنامهها
و قدمهاي موثر شما حمايت کرده و اين موضوع را بطور جدي دنبال مي کنيم.
وزير ورزش گفت :فوتبال ايران عالوه بر حضور موفق درجام جهاني در تمام رده
ها بسيار موفق بوده و خوشحالم که مورد توجه و حمايت کنفدراسيون فوتبال
آسياست.وي شيخ سلمان را يک مدير فعال و موفق دانست و گفت :احساسات
متقابل برادرانه بين ما برقراراست وانشاءاهلل درآيندهاي نزديک ديدارهاي ما ادامه
خواهد يافت.وي ادامه داد :ظرفيتهاي فوتبال ايران درکنارکنفدراسيون فوتبال
آسيا موجب موفقيت بيشتر فوتبال آسيا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ،ديدار برگشت فينال ليگ قهرمان آسيا از ساعت ۱۸:۳۰
ديروز بين تيم هاي فوتبال پرسپوليس و کاشيما آنتلرز در ورزشگاه آزادي برگزار
شد که اين ديدار در پايان با تساوي بدون گل به پايان رسيد تا تيم ژاپني به
خاطر پيروزي دو بر صفر در ديدار رفت جام را به سرزمين آفتاب تابان ببرد.
اين براي سومين بار در تاريخ ليگ قهرمانان آسياست که تيمي از ايران به ديدار
فينال راه پيدا کرد اما نه سپاهان ،نه ذوب آهن و نه پرسپوليس نتوانستند عنوان
قهرماني را به خود اختصاص دهند و تيم هاي شرق آسيا قهرمان شدند.

گنج زاده به مدال نقر ه رسيد

سجاد گنج زاده نماينده وزن +84کيلوگرم تيم ملي کاراته در مسابقات
قهرماني جهان به مصاف نماينده آلمان رفت و با شکست مقابل اين
حريف سرسخت به مدال نقره بسنده کرد.

پورشيب مدال برنزگرفت

ذبيحاله پورشيب کاپيتان باتجربه تيم ملي کاراته کشورمان با برتري
در ديدار ردهبندي مسابقات کاراته قهرماني جهان به مدال برنز اين
رقابتها دست يافت.

عسکري قهرمان جهان شد
کاراته کاي قزويني کشورمان که پيش ازاعزام
به رقابتهاي قهرماني جهان قول کسب مدال
طال را داده بود ،با رسيدن به سکوي نخست
جهان به وعده خود عمل کرد.درادامه مبارزات
روز پنجم از بيست و چهارمين دوره رقابتهاي
کاراته قهرماني جهان ،بهمن عسگري در مبارزه
پاياني وزن  -۷۵کيلوگرم به مصاف لوئيچي
بوسا از ايتاليا رفت و با کسب پيروزي موفق
شد اولين مدال طالي ايران در اين دوره از
رقابتها را به نام خود ثبت کند.
وي با برتري مقابلويليام انگمن از سوئد  ،لي فالي از چين ،يرمک آينازورف از
قزاقستان ،عبدالرحمان سنه از سنگال ،کن نيشي مورا از ژاپن و بسالن ميزوف
ازروسيه راهي مبارزه پاياني شد.بهمن عسكري که موفق به کسب مدال طالي
بازيهاي آسيايي جاکارتا شده بود ،عنوان کرده بود که کاراته دو مدال به او
بدهکاراست که طالي بازيهاي آسيايي را کسب کرد و طالي جهان را نيز در
مادريد خواهد گرفت و ديروز موفق شد به وعده خود عمل کرده و با شکست
همه رقبا روي سکوي نخست جهان بايستد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
(نوبت اول)
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت تعاوني خدمات صنف فلزتراشان و
ماشينسازان شهرستان كرج دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده (نوبت اول) كه با دستورجلسه ،مكان و زمان مشخص شده به شرح
ذيل برگزار ميگردد جهت اتخاذ تصميم پيرامون دستورجلسه مذكور حضور به
هم رسانند.
زمان :روز دوشنبه مورخ  97/9/12ساعت 18
مكان :كرج  -ابتداي محمدشهر  -خيابان شهرداري  -تاالر رز (داراي پاركينگ)
يادآوري ميشود:
 -1در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق حضور و اعمال
راي از سوي خود را به نماينده تاماالختيار خود واگذار نمايد در اين صورت هيچ
كس نميتواند نمايندگي بيش از سه عضو را بپذيرد و هر شخص غيرعضو تنها
ي راي خواهد داشت .اضافه ميشود برگههاي نمايندگي مذكور با امضاي رئيس
هيات مديره و يي از بازرسين معتبر خواهد بود .بدين منظور عضو متقاضي اعطاي
نمايندگي بايد حداكثر ظرف مدت  15روز از انتشار اين آگهي به همراه نماينده
خود با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر
در محل دفتر تعاوني حاضر و پس از احراز هويت طرفين عضويت متقاضي و اهليت
نماينده برگه نمايندگي مربوطه توسط مقام مذكور تاييد و برگه ورود به مجمع براي
نماينده صادر گردد.
 -2اعضايي كه تمايل به كانديداتوري هيات بازرسي را دارند ميبايستي درخواست
كتبي (فرم مشخصات) خود را حداكثر ظرف مدت  7روز از تاريخ انتشار آگهي
دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده با همراه داشتن مدارك الزم (كپي
صفحات شناسنامه  -مدرك تحصيلي ،تخصصي و تجربي  -كارت ملي  -كارت پايان
خدمت (آقايان) و دو قطعه عكس) به دفتر تعاوني تحويل دهند.
 -3اين مجمع با نصف به عالوه ي رسميت يافته و مصوبات آن در صورت عدم مغايرت
با ضوابط قانوني براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
 -4حضور بهموقع سهامداران در جلسه مذكور نشانه احترام به حقوق ديگر
سهامداران ميباشد.
دستورجلسه:
 -1گزارش كتبي هيات مديره از عملكرد سال 1396
 -2گزارش كتبي بازرسين از عملكرد سال 1396
 -3طرح و تصويب ترازنامه سال مالي 1396
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال 1397
 -5انتخاب بازرسين براي مدت ي سال مالي
 -6ترميم اعضاي عليالبدل هيات مديره
تاريخ انتشار97/8/20 :
هيات مديره شركت تعاوني خدمات
خ ش97/8/20 :
صنففلزتراشان و ماشينسازان كرج

آگهي دعوت سهامداران شركت علوم و فناوري
انرژي طرشت سهامي خاص ثبت شده به شماره
 450534و شناسه ملي  14003913494جهت
تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده كه در ساعت  16روز چهارشنبه  97/09/07در محل دفتر مركزي
شركت به آدرس تهران ،خيابان تيموري ،خيابان حبيبزادگان ،پالك  ،69طبقه
سوم ،واحد  25تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
* گزارش هيات مديره به مجمع
* گزارش بازرس قانوني
* بررسي اتخاذ تصميم در مورد صورتهاي مالي منتهي به 96/12/29
* انتخاب بازرس قانوني
تاريخ انتشار97/8/20 :
هيات مديره شركت
خ ش97/8/20 :

برگ سبز و سند مالكيت كاميون كمپرسي ولوو مدل  1383به شماره
موتور  374578و شماره شاسي  YV2B4DAD63T689024و
شماره انتظامي 943-15ع 15متعلق به اينجانب انوشيروان طالبي
كليبر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

