» گوناگون

صالح بهترين بازيکن شد

درآستانه پايان ليگ برترانگليس ،مانند گذشته برترين
بازيکن سال با راي بازيکنان انتخاب شد که درآن محمد
صالح بازيکن مسلمان و مصري ليورپول توانست اين عنوان
را کسب کند.صالح اکنون با  ۳۱گل زده در صدر جدول
گلزنان قرار دارد .

التعاون به دنبال برانکو

»

رئيس فدراسيون فوتبال اين را که جواد نکونام ،علي کريمي واکبر پورموسوي جزء گزينههاي هدايت
تيم فوتبال المپيک ايران هستند ،تأييد کرد.مهدي تاج تصريح کرد :مشکلي ازاين بابت وجود ندارد.
ما اگر سرمربي را دو يا سه ماه پيش هم انتخاب ميکرديم ،فرصت برگزاري اردورا نداشتيم ،چون
تيمهاي ما درگير ليگ قهرمانان آسيا و ليگ داخلي بودند .اکنون زمان انتخاب سرمربي تيم المپيک
است.وي گفت :هم گزينه داخلي داريم و هم گزينه خارجي .خيلي دراين مورد عجله نکنيد .ما اسامي
 125بازيکن را به ستاد بازيهاي آسيايي ارسال کردهايم و اين موضوع هم قانوني است .سرمربي تيم
هم درهمين روزها انتخاب خواهد شد .هيچ کارعبثي درتيم اميد انجام نشده وهمه کارها قانوني بوده
است.تاج درواکنش به اينکه از نکونام ،کريمي ،پورموسوي و چند گزينه ديگرداخلي براي سرمربيگري
تيم فوتبال المپيک نام برده ميشود ،عنوان کرد :من همه اينها را تأييد ميکنم ،به عالوه افراد ديگري
هم دراين ليست هستند .وما مذاکراتي را دراين مدت با کميته المپيک داشتهايم و يک نفررا به زودي

کعبي:

پرافتخارترين فرنگيکارايران در بازي هاي المپيک قصدي براي
حضور درمرحله نهايي انتخابي تي مملي و حضور در بازي هاي
آسيايي و مسابقات جهاني ندارد .قاسم رضايي ،دارنده مدالهاي
طال و برنز المپيک و يک نقره و دوبرنز جهان ،در مرحله نهايي
انتخابي تي م ملي کشتي فرنگي که کمتراز 20روزديگر برگزار
ميشود به روي تشک نميرود.

هشدار زيدان به رئاليها
زيدان سرمربي تيم رئال مادريد در پيامي به بازيکنانش پيش
ازديدار با بايرن مونيخ در ليگ قهرمانان اروپا به آنها هشدار داد.
ديداررفت اين دو تيم فردا شب درآلمان برگزار مي شود.

اعزام کشتي گيران جوان
تيم منتخب کشتي فرنگي جوانان کشورمان دررقابتهاي
بين المللي جام اوشکمپيروف قزاقستان شرکت ميکند.اين
رقابت هاي ازروز  ۱۴ارديبهشت برگزار مي شود.

توصیه ستاره سابق فوتبال
ریوالدوستاره سابق بارسلونا معتقد است تیم پاریسنژرمن جایی
نیست که نیمار را به مهمترین جایزه انفرادی دنیای فوتبال برساند
وبه نفع اوست که این تیم را ترک کند.

الهالل به دنبال آرسن ونگر
سامی الجابر رئیس جدید باشگاه الهالل به دنبال متقاعد کردن
آرسن ونگرمربی آرسنال برای هدایت تیمش است .این تیم عربستان
درهر دو دیدار رفت و برگشت برابر تیم استقالل تن به شکست
داد و به دنبال جذب مربی بزرگ خارجی است.

حسرت
المپيک را
پايان مي دهيم

ورزش 11

فرجي:

متأسفانه مشکالت درفوتبال زياد است

قهرمان کشتي نمي گيرد

ديدارنهايي اولين دوره رقابتهاي واليبال نشسته ليگ جهاني
امروز ميان دو تيم ايران و روسيه برگزار خواهد شد .تيم ملي
کشورمان دو روز پيش صعود به فينال ليگ جهاني را قطعي
کرده بود.

تاج:
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باشگاه التعاون عربستان بعد از به مشکل خوردن با سرمربي
خود به دنبال جذب برانکو سرمربي سرخ پوشان است .سرمربي
پرسپوليس قرارداد خود را دو سال ديگر با اين تيم تمديد کرده
و بسيار بعيد است که راهي تيم ديگري شود.

روسيه و ايران در فينال

انتخاب خواهيم کرد .اميدوارم با کمک همه دوستان به  45سال نرفتن به المپيک پايان دهيم.تاج در
پاسخ به سؤال مبني بر سقوط نفت تهران به ليگ دسته اول و همچنين موضوع حق پخش تلويزيوني
گفت :به هر جهت نفت به ليگ يک سقوط کرد .درمورد حق پخش تلويزيوني هم بايد بگويم که بايد
به سمت الزامات کنفدراسيون آسيا برويم و از حق پخش استفاده کنيم .رئيس فدراسيون فوتبال
ادامه داد :با قانون جديدي که سازمان ليگ اعمال خواهد کرد ،قراراست که برخي ازتيمهايي که
اوت نشدهاند هم ،درليگ نباشند .تيمها براي فصل آينده بايد گارانتي بدهند .اين قانون کاري به
حق پخش ندارد و تيمها بايد براي حضور در ليگ برتروحتي ليگ دسته اول گارانتي بدهند.تاج
درخصوص اينکه ممکن است براي فصل آينده تعداد تيمهاي ليگ برتري کاهش پيدا کند ،تصريح
کرد :ممکن است تعداد تيمهاي ليگ برتري کاهش پيدا کند .اگرتيمي نتواند شرايط الزم را داشته
باشد ،نميتواند درليگ برتر وحتي ليگ يک شرکت کند.

کاپيتان تيم فوتبال سپيدرود گفت :با هواداراني
که تيم ما دارد اگر به ليگ پايينتر سقوط ميکرد
تمام فوتبال ايران لطمه ميديد.حسين کعبي درباره
تساوي بدون گل تيم سپيدرود مقابل فوالد اظهار
داشت :ما سال بسيار سختي داشتيم .با تيمي که
فقط هواداردارد ازليگ دسته دوم به ليگ دسته اول
آمديم وبعد هم به ليگ برترصعود کرديم .تمام اميد
مردم رشت به اين تيم است ،به نظرم اگر سپيدرود

نكته »

کاراته ايران ،آيندهاي روشن پيش رودارد

سقوط ميکرد تمام فوتبال ايران لطمه ميديد.وي
ادامه داد :هر تيمي که به رشت ميآيد ازهواداران
سپيدرود تعريف و تمجيد ميکند .همه روز اول
ميگفتند اين تيم سقوط خواهد کرد ،اما من تنها
کسي بودم که قول دادم سپيدرود درليگ برتر خواهد
ماند ،ما فوتبال خيلي خوبي را مقابل فوالد و تمام
تيمهاي که براي سهميه ميجنگيدند ،انجام داديم.
هيچکس باور نميکرد بتوانيم مقابل سايپا ،پارس
جنوبي و فوالد در رشت امتياز بگيريم .وي در مورد
مشکالت مالي اين تيم تصريح کرد :متأسفانه مشکالت
درفوتبال ما زياد است و فقط هم براي سپيدرود
نيست .ما درچند سال گذشته هميشه مشکالت
زيادي داشتهايم .مشکالتي که سال گذشته براي
ما به وجود آمد ،امسال هم تکرار شد و هيچکدام
از وعدهها عملي نشد .وقتي چنين هواداراني داريم
حيف است ازاين تيم حمايت نشود.

رئيس فدراسيون کاراته گفت :کاراته ايران آيندهاي
روشن پيش رودارد که براي تحقق اهداف بزرگ
چشم انداز  ۲۰سالهاي ترسيم کردهايم .فرجي افزود:
سال  ۹۷براي ورزش ايران به دليل جام جهاني روسيه،
بازي هاي آسيايي و المپيک جوانان از اهميت زيادي
برخورداراست که اميدوارم ورزشکاران کشورمان با
کسب نتايج درخشان مردم ايران را شاد کنند.وي
تاکيد کرد :سال  ۹۷هم با ترافيک کاري زيادي مواجه
هستيم که حضوردرمسابقات قهرماني آسيا ،بازي هاي
آسيايي ،کسب سهميه المپيک جوانان وهفت مرحله
ليگ جهاني براي کسب سهميه المپيک و در نهايت
قهرماني جهان از مهمترين آنهاست.وي گفت :کاراته
با توجه به ظرفيت کسب مدال درمسابقات والمپيک
حمايت بيشتري را طلب مي کند .دراين خصوص رايزني
خوبي با وزارت ورزش وکميته ملي داشته ايم .البته
سال قبل به همان اندازه که بودجه ما بود ،از ساير

دروازههاي تهي از عقاب؟!

منابع هم جذب کرديم .ولي اگردر تخصيص بودجه
همانند سالهاي قبل ديده شويم به طور جدي به
مشکل خواهيم خورد.افسانه باقري نايب رئيس بانوان
هم درخصوص برنامه هاي فدراسيون دراين بخش
گفت :برنامه هاي بانوان به صورت دقيق درحال اجرا
شدن است .کادرفني تيم ها تشکيل شده کار سختي
پيش رو داريم که با نگاه خوب فدراسيون اميدواربه
کسب نتايج خوبي هستيم.

رسول خادم:

بازگشتم به کشتي دليلي برعقبنشيني نيست

رئيس فدراسيون کشتي گفت :بايد از خانواده
کشتي نيز تشکر کنم که شايد اگر محبت آنها
نبود بر نميگشتم .رسول خادم در خصوص
مسابقات انتخابي تيمهاي ملي کشتي فرنگي و
آزاد اظهار داشت :ما امسال بازيهاي آسيايي
و مسابقات جهاني را در برنامه داريم و همين
مسئله باعث شد که شرايطي را فراهم کنيم که
رقابتهاي انتخابي در فاصله زماني مناسبي با آن
رويدادها برگزار شوند .برهمين اساس نيز هفته
گذشته مرحله اول انتخابي برگزار شد ومرحله
نهايي  20ارديبهشت برگزار ميشود .ما درشرايطي
هستيم که امکان دارد دريک وزن دو نماينده
که يکي از آنها به بازيهاي آسيايي و ديگري به
مسابقات جهاني اعزام شوند البته شايد شوراي
فني تشخيص بدهد که يک کشتيگير درهردو
رويداد حضور داشته باشد.وي درباره بازگشتش
به فدراسيون گفت :با وجود اينکه به فدراسيون
بازگشتهام اما نگرانيام بيشتر از قبل است .ضمن
اينکه اين بازگشت دليلي بر عقبنشيني از مواضع
قبليام نيست .من وظيفهاي در قبال خانواده

کشتي دارم و به دنبال آن هستيم که در کنار
خواستههاي آنها بايستم .ما با مسائل و مشکالت
جدي مواجه هستيم که اين مسائل ملي هستند.
ما هيچ پاسخي از شوراي عالي امنيت ملي و
تکليف به دستگاه ديپلماسي در خصوص عدم
رويارويي با نمايندگان رژيم اشغالگر قدس دريافت
نکرديم .اين شرايط نه به نفع ورزش است ،نه
خ ت97/1/14-3

665 665 54

محدوده افسريه

مـغـازه بـا وام

خت 97/2/1-24

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.

ورزشکار و نه فضاي سياسي و اجتماعي .خادم
عنوان کرد :حل اين موضوع نيازمند يک کارتيمي
است درست همانطوري که يک کار هماهنگ
عليه ما انجام ميشود به همين دليل دستگاه
ديپلماسي بايد به موضوع ورود کند .ورزشکاران
ما  35سال است که تصميمي را که درکشور
گرفته شده انجام ميدهند و با محروميتهايي

نيز مواجه شدهاند که مورد قبول جامعه نيست.
اگر قرار باشد رجال سياسي سکوت کرده و از کنار
موضوع عبور کنند آيا زماني که کار به تعليق و
محروميت کشيد ،براي کمک ميآيند؟وي گفت:
ورزشکاران ما در شرايط سختي تمرين ميکنند تا
افتخاراتي را براي کشور کسب کنند .آيا آنها دراين
شرايط از سوي دستگاه ديپلماسي ورجال سياسي
حمايت ميشوند يا نه؟ هر چند اين موضوع به
عقب بيفتد و به مسابقات جهاني نزديک شويم
درواقع زمان را از قهرمانانمان ميگيريم.رئيس
فدراسيون کشتي اظهار داشت :اميدوارم دستگاه
ورزش کشور نهايت توانش را براي موفقيت همه
رشتهها به کار بگيرد تا آنها با دغدغه کمتر اين
مسير سخت و پرحاشيه را طي کنند.خادم گفت:
بايد بگويم کشتي ظرفيتهاي خودش را حفظ
کرده و توانسته با برنامهريزيها ،جايگاه خود را
ارتقاء بدهد .امکان دارد در برخي دورهها نتايج
مطلوب کسب نشود ولي اين به معناي تمام شدن
کشتي نيست .همه جاي کشورعشق و عالقه به
کشتي وجود دارد .

*  21متر مغازه  -سند مالكيت  6دانگ
*  90ميليون وام با اقساط  24ماهه بدون ضامن
* فقط با  30ميليون پرداخت در زمان عقد قرارداد
*  %10تخفيف خريد نقدي

0912-7378318 - 33575350

حال دروازه باني ايران خوب نيست ،اين خوب نبودن فقط به خاطر
مسائل فني نيست ،گلرهاي ايران نيازمند تلنگر جدي هستند وآيا
کسي هست که اين نقاط ضعف را ببيند؟! 52روز ديگر تا جام
جهاني باقي مانده است و برخالف کي روش که قرص و محکم
دلش به دروازه باناني که درمدت اخير به اردوهاي تيم ملي دعوت
کرده ،گرم است ،دل ما خيلي هم قرص نيست .نه از آن بابت که
گلرهاي حال حاضري که مدنظر سرمربي هستند اين قدر ضعيف
وازکار افتاده هستند که نتوان روي آنها حساب کرد اما اساسا در
فوتبال ايران همه چيز را نبايد فني ديد .گاهي اخالق و ظرفيت
بازيکنان هم درروند عملکرد آنها تاثيرگذاراست و نمي توان نسبت
به اين نکته هاي اخالقي بي تفاوت بود.اين يک واقعيت انکار
نشدني است که بعد از اتفاقاتي که بين کي روش و رحمتي  5سال
پيش رخ داد دروازه تيم ملي روند ثابتي به خود نديده است و در
هر دوره اي سرمربي تيم ملي روي يک دروازه بان زوم کرده اما
بعد از گذشت  5سال هنوز درون دروازه تيم ملي به ثبات نرسيده
است .شايد در يکي دوسال اخير حضور بيرانوند در تيم ملي کمي
ثبات را به درون دروازه بازگردانده باشد اما عملکرد فني ورفتاري
گلرپرسپوليس هم چندان قابل دفاع و درخشان نيست که بتوان
از او به عنوان گلر ثابت تيم ملي وحتي پرسپوليس درچندين سال
متوالي نام برد .سخن آخر با گلرهايي که مي خواهند در فوتبال ايران
تاريخ ساز شوند؛ از بازي و تاريخسازي مرحوم حجازي و عابدزاده
سال هاست که ميگذرد ،بسياري ازجوانان امروز حتي بازي هاي
آنها را نديده اند ،اما همچنان آنها عقاب هاي فوتبال ايران شمرده
مي شوند .همچنان شناسه گلري فوتبال ايران بنام اين دو است.
گلرهايي که يک شبه عقاب نشدند و با ثبات فني و اخالقي شان
بنام وطن افتخارآفريني کردند.

نامجومطلق:

خبر »

تيم شفرذوبآهن را مي برد
پيشکسوت تيم استقالل اعتقاد دارد اگراين تيم درليگ قهرمانان آسيا
به مصاف لوکوموتيو ازبکستان ميرفت ،بهتر بود.
نامجومطلق گفت :من بازي سختي براي استقالل دراين مرحله پيشبيني
ميکنم ،اما با شرايط خوبي که استقالل دارد به نظرم ميتواند ذوبآهن
را شکست دهد .دربازي قبلي اين دوتيم ،ذوبآهن موفق شد استقالل
را شکست دهد ،اما درآن زمان شفر تازه به استقالل آمده بود واالن
شرايط اين تيم متفاوت است.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده (نوبت دوم) شركت تعاوني
اعتبار كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) به شماره ثبت 10911
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده «نوبت دوم» شركتتعاوني اعتبار كاركنان كميته
امداد امام خميني(ره) آذربايجانغربي راس ساعت  14روز چهارشنبه مورخ  1397/02/19در محل نمازخانه
اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) واقع در اروميه ،خيابان عمار ،پشت بيمارستان امام خميني(ره) 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 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  3راي 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 هياتمديره/بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير اين
صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1تغيير و اصالح و تطبيق مفاد اساسنامه مورد عمل و طرح و تصويب اساسنامه جديد منطبق با «دستورالعمل
اجرايي ،تاسيس ،فعاليت و نظارت بر شركتهاي تعاوني اعتبار» مصوبه جلسه مورخ 1396/03/09
شوراي پول و اعتبار
 -2تغيير و اصالح ماده  11اساسنامه مبني بر عضويت نيروهاي قراردادي فاقد پست سازماني
تاريخ انتشار97/2/4 :
هيات مديره شركت تعاوني اعتبار كاركنان
خ ش97/2/4 :
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كميته امداد امام خميني(ره) آذربايجانغربي

خت 97/2/1-23

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت فوالد شاهرود
مورخه 1397/2/15
بدينوسيله از شركتها و موسسات و صاحبان سهام شركت فوالد شاهرود دعوت به عمل ميآيد در جلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه كه در روز شنبه مورخه  1397/2/15ساعت  11صبح در محل كارخانه فوالد
شاهرود تشكيل ميگردد شركت نمايند .شايسته است نماينده حقوقي آن شركت/موسسه با در دست داشتن
معرفينامه شركت متبوع جهت اعمال راي حضور به هم رسانند.
مواردي كه در مجمع تصميمگيري خواهد شد:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس شركت
 -2تصويب صورتهاي مالي منتهي به 96/12/29
 -3انتخاب و تعيين دستمزد بازرس
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
هيات مديره شركت
 -5ديگر مواردي كه در صالحيت مجمع باشد.
فوالد شاهرود
خ ش97/2/4 :
تاريخ انتشار97/2/4 :

خت 97/2/2-28

خ ت97/2/4-39

اهداي
خون
اهداي
زندگي
نوشهر  -سيسنگان

خ ت97/1/20-13

خ ت97/2/4-38

خ ت97/2/4-34

09111935206

نصب تيرچه بلوك

وكالي پايه يك

خت 97/1/21-16

خ ت97/2/4-36

بازرگاني صالحيپور

خت 97/2/2-29

خ ت97/2/4-40

09121214367-33561719-09121400469

09185390663
09396263917

خ ت97/2/4-37

داروخانهها ،دفاتر اسناد رسمي و پليس 10 +
يكجا خيابان  17شهريور اصلي تكي
 240متر مغازه  14 -واحد اداري  100 -و  120متر
 3پاركينگ  300 -متري نوساز  -فول امكانات

09388791147

مشاوره و پذيرش
دعاوي ،كيفري ،حقوقي
خانوادگي ثبتي و ملكي

77539713
09123479166

خ ت97/2/4-31

فروش انواع لباسشويي
يخچال ،ظرفشويي ،تلويزيون
كولر گازي از بانه

و اجراي سقف
با تخريب ساختمانهاي
مسكوني

خ ت97/2/4-35

قبول دعاوي حقوقي و
كيفري
محمدي 09121851735

قابل توجه شركتها ،بانكها ،موسسات ،فروشگاههاي بزرگ

خ ت97/2/4-33

امالك توريستي بهروز
خريد و فروش
ملك ،ويال ،زمين در منطقه
قيمت ويال از 150ميليون به باال
در منطقه سيسنگان جنب درياچه

چمستان

زمين  240متر
بنا  100متر
امكانات ،مبله شده
آب ،برق ،گاز
091112073681
09119123518

آگهي مجمع عمومي ساالنه (انتخابات هيات مديره و بازرسين)
شركت تعاوني مصرف فرهنگيان گنبدكاووس  -نوبت دوم
به اطالع كليه سهامداران محترم ميرساند مجمع عمومي نوبت اول در تاريخ  1397/01/30طبق ماده  21از
تبصره  3ماده  33قانون بخش تعاون به حدنصاب قانوني نرسيد لذا نوبت دوم مجمع از ساعت  9صبح الي 13
روز پنجشنبه مورخه  1397/02/20در محل دبستان بنتالهدي واقع در خيابان امام خميني شمالي جنب مركز
تربيت معلم تشكيل ميگردد .از اعضاي محترم تقاضا ميشود راس ساعت در جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب هيات مديره ( 5نفر عضو اصلي و  3نفر عضو عليالبدل)
 -2انتخاب بازرسين ( 2نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عليالبدل براي سال )1397
توجه:
 -1اعضايي كه نميتوانند در مجمع حضور يابند ضروري است با دفترچه عضويت و كارت ملي به همراه
نماينده تاماالختيار خود در وقت اداري تعاوني ( 8/30الي  )12/30روز پنجشنبه مورخه 1397/02/13
جهت اعطاي نمايندگي به دبستان بنتالهدي واقع در خيابان امام خميني شمالي جنب مركز تربيت معلم
مراجعه نمايند (تعداد آراي وكالتي براي هر عضو  3راي و براي هر شخص غيرعضو يك راي خواهد بود
ارائه كارت ملي براي عضو و غيرعضو الزامي است)
 -2استفادهكنندگان از دفترچه عضويت (نفرات دوم) بدون برگه وكالت نميتوانند در مجمع حضور يابند.
 -3هنگام ورود به جلسه ارائه دفترچه عضويت و كارت ملي جهت تنظيم ليست حاضرين ضروري است.
تاريخ انتشار97/2/4 :
مصطفي جرجاني  -رئيس هيات مديره شركت
خ ش97/2/4 :

تعاوني مصرف فرهنگيان گنبدكاووس

آگهي دعوت مجمع

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سهامي خاص مجتمع صنايع تبديلي كشاورزي زرچين اروميه به
شماره ثبت  4040و شناسه ملي  10220077223دعوت ميشود كه در ساعت  10صبح مورخ  97/2/20در جلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه كه در نشاني اروميه محل شركت منعقد خواهد شد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2تصويب ترازنامه و عمليات مالي سال 95
 -3تجديد انتخاب هيات مديره
هيات مديره شركت سهامي خاص
 -4انتخاب بازرسان و روزنامه
مجتمع صنايع تبديلي كشاورزي زرچين اروميه
تاريخ انتشار97/2/4 :
360
		
خ ش97/2/4 :

بدينوسيله اصالح ميگردد در دو نوبت آگهي مزايده عمومي شهرداري
شهر جديد هشتگرد
(فروش قطعه ) P1071مهلت قبول پيشنهادات  96/2/16چاپ شده كه
صحيح آن  97/2/16ميباشد.
تاريخ انتشار 97/2/4 :خ ش97/2/4 :

