» گوناگون

شف ر:

با افتخاري درباره جذب بازيکنان جديد
صحبت کرديم ،نه ليست خروج
سرمربي تيم فوتبال استقالل اعالم کرد که هيچ صحبتي در خصوص
ليست خروجي تيمش نداشته است.به گزارش تسنيم ،وينفرد شفر در
مورد شايعات روزهاي اخير درباره ليست خروجي استقالل که در برخي
رسانهها منتشر شده است،گفت:اينکه برخي نامها در رسانهها به عنوان
بازيکنان خروجي استقالل مطرح ميشود ،براي من عجيب است.

»

هجدهمين دوره رقابت هاي کاراته قهرماني رده هاي سني آسيا در ژاپن برگزار
خواهد شد و تيم هاي کشورمان براي حضور در اين رقابت ها امشب راهي اين کشور
مي شوند.به گزارش مهر،هفدهمين دوره رقابت هاي کاراته نوجوانان ،جوانان و اميدهاي
آسيا طي روزهاي  ۲۱تا  ۲۳ارديبهشت ماه در شهر اوکيناوا برگزار مي شود و تيم
ملي کشورمان در دو بخش نوجوانان و جوانان دختر و پسر امشب از طريق دوحه و
توکيو راهي اين شهر مي شوند.بر همين اساس در بخش دختران و در کاتاي انفرادي
نوجوانان ،زينب السادات حسيني و کاناي جوانان حديثه جمال با مربيگري فرخناز
ارباب ،و در بخش کوميته نوجوانان ،معصومه محسنيان (وزن  -۴۷کيلوگرم) ،مهنا
ميرزايي(وزن -۵۴کيلوگرم) ،حديثه طالبي(وزن +۵۴کيلوگرم) ،کوميته جوانان ليال
برجعلي(وزن -۴۸کيلوگرم) ،فاطمه خنکدار (وزن -۵۳کيلوگرم) ،مبينا حيدري(وزن

نصيرزاده:

 22بازيکن به اردوي تيم بسکتبال اميد
دعوت شدند
کادرفني تيم بسکتبال اميد  22بازيکن را به اردو فراخواند.به گزارش
فارس و به نقل از فدراسيون بسکتبال ،اولين اردوي آمادگي تيم
آبي (تيم ملي اميد) از سه شنبه  18تا يک شنبه  23ارديبهشت
در سالن بسکتبال آزادي تهران برگزار ميشود.

پيراهن پرسپوليس براي بازي با الجزيره
مشخص شد
پيراهن تيم فوتبال پرسپوليس براي ديدار مقابل الجزيره در ليگ
قهرمانان آسيا مشخص شد.به گزارش فارس،پرسپوليس و الجزيره
امروز در ديداري از مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا
به مصاف يکديگر ميروند.

جاللي:

 ۹۵درصد از بازيکنان پيکان را حفظ ميکنيم
سرمربي تيم فوتبال پيکان اعالم کرد که  ۹۵درصد بازيکنان اين تيم را
براي فصل آينده حفظ خواهند کرد .مجيد جاللي در گفتگو با تسنيم،در
خصوص اينکه قرار است براي سومين فصل پياپي هدايت پيکان را بر عهده
بگيرد ،گفت :در اين دو سالي که در پيکان بودم از حضور در اين تيم راضي
هستم و هميشه فضاي خوب و با آرامشي در تيم وجود داشت.

مديرعامل باشگاه گسترش فوالد از تمايل اين باشگاه
براي ادامه همکاري با کريمي خبر داد.هوشنگ
نصيرزاده در گفتگو با تسنيم ،درباره ارزيابياش از
نتايج گسترش فوالد در فصل گذشته ليگ برتر
گفت :ما ليگ را به خاطر اينکه ابتداي فصل بازيکنان
زيادي را از دست داده بوديم ،خوب شروع نکرديم،
اما در ادامه مسابقات با تعويض سرمربي شرايطمان
بهتر شد .وي درباره وضعيت فيروز کريمي و اينکه

آيا اين مربي فصل آينده هم در گسترش فوالد
ميماند ،تصريح کرد :ما عالقه زيادي براي همکاري
با کريمي داريم و اين اولويتمان براي فصل آينده
است .هفته آينده با کريمي جلسهاي برگزار خواهيم
کرد تا انشاءاهلل به توافق نهايي برسيم .البته کريمي
چند پيشنهاد ليگ برتري دارد و بايد در مورد آنها
تصمي م بگيرد .اگر تشخيص داد در گسترش بماند،
ما هم به ادامه همکاري با وي تمايل داريم .نصيرزاده
درباره پرداخت آخرين چک باشگاه استقالل به
گسترش فوالد بابت انتقال شجاعيان گفت :آخرين
چک باشگاه استقالل در ماه اسفند گذشته بود که
هنوز پاس نشده است ،اما با توجه به خوشقولي
باشگاه استقالل در پاس شدن چکهاي قبل ما
هيچ اعتراضي نسبت به اين موضوع نداريم .طبق
صحبتمان با باشگاه استقالل ،اين باشگاه به زودي
با ما تسويه حساب خواهد کرد.

عضو کميته فني فدراسيون فوتبال ميگويد در
جريان پيشنهاد  ۶ماهه فدراسيون به سرمربي تيم
ملي نيست.حسين کالني در گفتگو با خبرنگار
مهر ،در پاسخ به سوالي مبني بر پيشنهاد  ۶ماهه
فدراسيون فوتبال به کارلوس کي روش براي تمديد
قرارداد و ناراحتي سرمربي تيم ملي از اين موضوع،
گفت :بنده اطالعي از اين موضوع ندارم .کميته
فني چهار ،پنج روزي مي شود که تشکيل نشده
است .مهدي تاج هم به امارات سفر کرده است.
نمي دانم آيا اين خبر که منتشر شده صحت دارد يا
خير.وي در پاسخ به اين سوال که آيا طرح تمديد
قرارداد کي روش در کميته فني بررسي نشده
است ،تصريح کرد :در چند روز گذشته کميته
فني جلسه اي نداشته است .البته فکر نمي کنم
چنين چيزي باشد .شايد در بيان اين موضوع سوء
تفاهماتي رخ داده است .اگر کي روش را ببينم

مسلما منسجمتر هستند و شانس زيادي براي
موفقيت دارند .در بازي امروز هم اعتقاد من اين
است پرسپوليس در امارات يک برد خوب کسب
خواهد کرد.پيشکسوت فوتبال کشورمان با اشاره
به ديدار روز سه شنبه ذوبآهن و استقالل تصريح
کرد :اينکه دو نماينده کشورمان در اين مرحله
از ليگ قهرمانان به مصاف يکديگر ميروند از
يک جهت به سود هيچ يک از آنها نيست .از

شخصا از او در اين باره سوال مي کنم.عضو کميته
فني فدراسيون فوتبال در ادامه درباره زمان معرفي
دستياران زالتکو کرانچار سرمربي تيم اميد هم
يادآور شد :هنوز به آن شکل صحبتي از دستياران
کرانچار نشده است .گزينه هاي مختلفي داريم.
نظر ما اين است که دستياران ايراني هم در کادر
تيم اميد باشند .کرانچار خودش هم از اين موضوع
استقبال کرده است.

خ ت97/1/14-3

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

محدوده افسريه

0912-7378318 - 33575350

خت 97/2/1-23

بر خيابان ايران روبهروي پاساژ
الماس
«مدرسه غيرانتفاعي ابرار نو»
 700متر  400متر بنا در  2طبقه با
 7سال سابقه مدرسه بودن
بسيار تميز با امكانات مناسب

09121133062

خت 97/2/17-70

66712269-09121445155-66724097-66710276

مـغـازه بـا وام

* فقط با ماهيانه  ۳/0۰۰/۰۰۰تومان صاحب  ۲۲متر مغازه
با سند ملکيت  ۶دانگ شويد
* اقساط  30ماهه بدون ضامن
*  ۳۰ميليون عقد قرار داد
*  %10تخفيف خريد نقدي

سهراه امينحضور

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

ابتداي فصل تيمشان را در بحران ميديدند بهتر
از اين نميشد .اگر بخواهيم شرايط استقالل و
ذوب آهن را با هم مقايسه کنيم قاعدتا آبي پوشان
از نظر روحي و رواني در شرايط به مراتب بهتري
هستند .ذوبآهن هم در نيم فصل دوم متحول
شد و بايد ديد ميتواند مقابل استقالل هم همان
تيم با کيفيت باشد يا نه.قاسمپور در پايان در
پاسخ به اين سوال که آيا نمايندگان کشورمان
شانس رسيدن به فينال آسيا را دارند يا نه ،به
تسنيم گفت:از لحاظ امکانات نرمافزاري و حتي
سختافزاري تيمهاي زيادي در آسيا هستند که
قابل مقايسه با تيمهاي ايراني نيستند.با شرايط
موجود نميتوان نمايندگان کشورمان را تحت
فشار گذاشت که چرا نميتوانند قهرمان آسيا
شوند .شما ببينيد وقتي تيمهاي آسيايي وارد 8
تيم نهايي ميشوند چه بازيکناني گران قيمتي
به ليست خود اضافه ميکنند .با اين حال من
پرسپوليس و استقالل را در اين فصل تيمهاي
باکيفيتي ميبينم که حتي شانس فيناليست
شدن آسيا را دارند.
خت 97/2/1-24

665 665 54

اين جهت که نفرات دو تيم از يکديگر شناخت
کامل دارند و از اينرو در شرايط سختي به ميدان
مي روند .مسلما هيچ يک از دو تيم دوست نداشتند
در اين مرحله با هم بازي کنند.وي افزود :استقالل
با وينفرد شفر متحول شد و غير از اينکه در مرحله
گروهي ليگ قهرمانان سرگروه شد در جام حذفي
هم به قهرماني رسيد تا به خواسته اش رسيد ه
باشد .فکر ميکنم براي هواداران استقالل که

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم)
شركت تعاوني مسكن مهر محلي
شماره  22اروميه به شماره ثبت 9475

بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاوني مسكن مهر محلي
شماره  22اروميه راس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  1397/2/31در اروميه شهرك وليعصر كوي
پرديس سايت  4تشكيل مي گردد از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود 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  19آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ميتواند
حق راي خود را بموجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار
نمايد .در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي با وكالت و هر شخص
غيرعضو تنها يك راي با وكالت 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 بازرس شركت بررسي و تاييد گردد در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي
به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه  :اتخاذ تصميم در خصوص تمديد مدت شركت تعاوني مطابق با تبصره ماده ( )5اساسنامه
تاريخ انتشار 97/2/17
هيئت مديره شركت تعاوني
خ ش 97/2/17
558
مسكن مهر محلي شماره  22اروميه

خت 97/2/2-28

خت 97/1/21-16

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم)
شركت تعاوني مسكن مهر محلي
شماره  38اروميه به شماره ثبت 9393

خ ت97/1/20-13

خت 97/2/8-50

وثيقه ملكي

خ ت97/2/4-40

خت 97/2/8-55

«سند»

از  300ميليون به باال جهت ضمانت در دادگاههاي سراسر كشور
تضميني و بدون بيعانه

09380143315

آگهي حق تقدم موضوع ماده  169و  170اليحه اصالحي قانون تجارت شركت سرمايهگذاري ساختماني و انبوهسازي آتيه شمال البرز (سهامي عام) ثبت شده به شماره  6527و شناسه ملي 10103794930
به اطالع كليه سهامداران شركت سرمايهگذاري ساختماني و انبوهسازي آتيه شمال البرز (سهامي عام) ثبت شده به شماره  6527ميرساند با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1396/09/05و تفويض اختيار
عملي نمودن افزايش سرمايه به هيات مديره ،نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ چهارميليارد ريال ( 4/000/000/000ريال) به مبلغ ده ميليارد ريال ( 10/000/000/000ريال) منقسم به ده ميليون سهم يكهزار
ريالي بانام از طريق سود انباشته و آورده نقدي افزايش يابد (مبلغ  400/000/000ريال از طريق سود انباشته و مبلغ  5/600/000/000ريال از طريق آورده نقدي ميباشد) .از كليه سهامداران محترم شركت درخواست
ميشود از تاريخ نشر اين آگهي به مدت  60روز از حق تقدم خود نسبت به خريد سهام ناشي از افزايش سرمايه نسبت به سهامي كه مالكند استفاده نمايند و مبلغ رسمي خريد سهام را به حساب جاري شماره 0200172013007
شركت نزد بانك ملي ايران شعبه قارن ساري واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در ساري ،خيابان مازيار ،ساختمان سينا ،طبقه همكف ،كد پستي  48147-88933تسليم نمايند.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر هيات مديره ميتواند سهام باقيمانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
تاريخ انتشار97/2/17 :
خ ش97/2/17 :
هيات مديره شركت سرمايهگذاري ساختماني و انبوهسازي آتيه شمال البرز (سهامي عام)

خبر »

دوچرخه سواري کوهستان قهرمان آسيا  -فيليپين؛

دو مدال نقره و برنز براي رکابزنان
کوهستان ايران

پرسپوليس و استقالل شانس فيناليست شدن در آسيا را دارند

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.

ƢģǴĴǮºƫ

در جريان پيشنهاد  ۶ماهه فدراسيون فوتبال به کيروش نيستم

قاس مپور:

پيشکسوت فوتبال ايران گفت:تيمهاي زيادي
درآسيا هستند که از نظر امکانات قابل مقايسه
با تيمهاي ما نيستند اما با اين حال پرسپوليس
و استقالل شانس فيناليست شدن در آسيا را
دارند.ابراهيم قاسمپور در گفتگو با تسنيم در
مورد ديدار امروز پرسپوليس با الجزيره در امارات
اظهار داشت:فکر نميکنم تيمي در حد و اندازه
الجزيره بتواند براي پرسپوليس مشکلساز باشد.
پرسپوليس با شخصيت باالي تيمي که دارد هنوز
هم در ايران بهترين است و من فکر ميکنم از
اين مرحله هم خيلي راحت عبور کند.وي افزود:
پرسپوليس اين فصل خيلي راحت قهرمان ليگ
و در ليگ قهرمانان هم به عنوان صدرنشين راهي
مرحله بعد شد و اين نشان ميدهد که اين تيم
در نتيجهگيري خيلي موفق عمل کرده است .فکر
ميکنم يکي از مهم ترين داليلش نيمکت قوي
است که برانکو در اختيار دارد .بازيکنان جديد
پرسپوليس فصلي که گذشت نشان دادند توانايي
بازي در اين تيم را دارند و برانکو را به خواستهاش
رساندند .تيمهايي هم که نيمکت قوي دارند،

ورزش 11

کالني :

کريمي ،اولويتمان براي فصل آينده است

ساعت مسابقات هفته پنجم دور مقدماتي ليگ ملتهاي واليبال به
ميزباني تهران مشخص شد.به گزارش فارس،ليگ ملتهاي واليبال
يکي از رويدادهاي مهم سال  2018واليبال است که در دو گروه
مردان و زنان برگزار خواهد شد و تيم ملي ايران به همراه  15تيم
ديگر در گروه مردان اين رقابتها شرکت ميکند.

هافبک ايراني آلکگمار عنوان بهترين بازيکن سال  ۲۰۱7-۲۰۱8اين
باشگاه را از آن خود کرد.به گزارش فارس ،سايت AZFanpage
اعالم کرد که عليرضا جهانبخش ،هافبک ايراني آلکمار با زدن ۱۸
گل و  ۱۲پاس گل عنوان بهترين بازيکن باشگاه آلکمار در سال
 ۲۰۱7-۲۰۱8را کسب کرده است.

تيم هاي کاراته
نوجوانان و جوانان
ايران راهي
اوکيناوا مي شوند

دوشنبه  17ارديبهشت 1397
 20شعبان  7-1439مي - 2018سال سي و سوم-شماره 9209

ساعت بازيهاي ايران در هفته پنجم
ليگ ملتهاي واليبال مشخص شد

جهانبخش بهترين بازيکن
سال  ۲۰۱7-۲۰۱8باشگاه آلگمار شد

-۵۹کيلوگرم) و نگين آلتوني(وزن +۵۹کيلوگرم) با هدايت سمانه خوش قدم(سرمربي)
و فاطمه قاسمي(مربي) در اين مسابقات به روي تاتامي مي روند .در بخش پسران
و در کاتاي انفرادي رده نوجوانان متين زارع و رده جوانان پوريا همايون در کوميته
نوجوانان ،مرتضي کريمي(وزن -۵۲کيلوگرم) ،حسين خدري(وزن -۵۷کيلوگرم) ،عرفان
داوديان(وزن -۶۳کيلوگرم) ،کامران بصيري(وزن -۷۰کيلوگرم) و حسين اسماعيلي(وزن
+۷۰کيلوگرم) و کوميته جوانان عليرضا حيدري(وزن -۵۵کيلوگرم) ،عليرضا فرجي(وزن
-۶۰کيلوگرم) ،ابوالفضل ميرزايي(وزن -۶۸کيلوگرم) ،حسين کابلي(وزن -۷۶کيلوگرم) و
نويد محمدي(وزن +۷۶کيلوگرم) با مربيگري مهران بهنام فر(سرمربي) و رضا عزيزي(مربي)
در اين دوره مسابقات حضور خواهند داشت.محسن آشوري به عنوان دبير فدراسيون و
رئيس سازمان تيم هاي ملي ،سرپرستي تيم اعزامي را برعهده دارد.

بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاوني مسكن مهر محلي
شماره  38اروميه راس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  1397/2/31در اروميه خيابان خيام جنوبي
كوچه تربيت پالك  5طبقه  2واحد  7تشكيل مي گردد از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود
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  19آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتيكه حضور عضوي در مجمع
ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را بموجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء
يا غيراعضاء واگذار نمايد .در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي با
وكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي با وكالت 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 بازرس شركت بررسي و تاييد گردد در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور
در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه  :اتخاذ تصميم در خصوص تمديد مدت شركت تعاوني مطابق با تبصره ماده ( )5اساسنامه
تاريخ انتشار 97/2/17
رئيس هيئت مديره حسين كاشف نيا
خ ش 97/2/17
نايب رئيس هيئت مديره شهناز صدق كاري آذر
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منشي هيئت مديره معصومه صادقي سعيدلو

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول شركت تعاوني
مصرف كاركنان دانشگاه علوم پزشكي قم و واحدهاي تابعه

براساس تبصره  3ماده  33قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران بدينوسيله از كليه اعضاي
شركت تعاوني مصرف دعوت به عمل ميآيد در جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول كه راس ساعت 11
روز چهارشنبه مورخ  97/3/23با دستورجلسه ذيل در محل نمازخانه دانشگاه علوم پزشكي قم خيابان
شهيد لواساني تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانيد.
الزم به ذكر است داوطلبين عضويت در هيات مديره و بازرسي تعاوني ميبايستي حداكثر ظرف مدت 7
روز از تاريخ انتشار آگهي مجمع نوبت اول با در دست داشتن مدارك الزم به محل شركت تعاوني واقع در
ميدان شهرداري مراجعه و نسبت به تكميل و تحويل فرم كانديداتوري اقدام نمايند.
ضمنا هر يك از اعضاء جهت معرفي نماينده تاماالختيار/وكيل خود به منظور حضور در جلسه فوقالذكر و
اعمال راي ميبايستي به اتفاق يكديگر (عضو و نماينده) حداكثر تا تاريخ  97/2/24به محل شركت تعاوني
مراجعه تا پس از احراز هويت و تاييد وكالتنامه ،ورقه ورود به جلسه جهت نماينده عضو صادر شود.
دستورجلسه:
 -1تصويب صورتهاي مالي سال  1396پس از استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1397
 -3انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره و بازرسان
تاريخ انتشار97/02/17 :
هيات مديره
خ ش97/02/17 :

آخرين روز از مسابقات دوچرخه سواري کوهستان قهرماني آسيا با کسب
دو مدال نقره و برنز براي نمايندگان ايران به پايان رسيد.به گزارش مهر،
در آخرين روز از بيست و چهارمين دوره مسابقات دوچرخه سواري
کوهستان قهرماني آسيا در فيليپين در ماده کراس کانتري مردان و
بانوان ،رکابزنان کشورمان صاحب يک مدال نقره و يک مدال برنز
شد.فراز شکري در ماده کراس کانتري مردان توانست در رده دوم آسيا
قرار بگيرد و مدال نقره را به دست آورد.

ايمان عالمي:

برخي بازيکنان با استانداردها فاصله دارند
و بايد از استقالل بروند
پيشکسوت تيم فوتبال استقالل گفت :با احترام به همه بازيکنان
استقالل که سال هاي خوبي براي اين تيم رقم زدند ميگويم بعضي از
آنها از استانداردهاي اين تيم فاصله دارند.به گزارش مهر،ايمان عالمي
اظهار داشت :واقعا اين جشن نه تنها در شان استقالل و قهرماني جام
حذفي نبود ،بلکه اصال در شأن کشور ما هم نبود .جشن قهرماني
ضعيف باعث شد تا شيريني قهرماني استقالل براي ما کم شود .وي
افزود :اين ضعف ساختار فوتبال ما است که يک سکوي قهرماني را
براي همه جشن ها از اين ورزشگاه به آن ورزشگاه مي برند و برچسب
آن را عوض مي کنند.

فرهاد مجيدي گزينه حضور در تيم اميد
به عنوان دستيار اول کرانچار
مسئوالن هماهنگي امور تيم ملي اميد با فرهاد مجيدي براي حضور
در کادر فني اين تيم به عنوان کمک زالتکو کرانچار صحبت کردهاند.
به گزارش فارس ،مسئوالن تيم ملي اميد اين روزها در تدارک انتخاب
کمکهاي زالتکو کرانچار هستند و مذاکراتي را هم با برخي از مربيان
براي قرارگرفتن در کادر فني تيم المپيک انجام دادهاند.فرهاد مجيدي
يکي از اين نفراتي است که مد نظر زالتکو کرانچار است و مديران تيم
اميد هم با وي تماس گرفته و براي حضور او در اين تيم پيشنهاداتي را
به وي ارائه كرده اند.البته مجيدي هنوز پاسخ نهايي به مديران هماهنگي
امور تيم ملي اميد را نداده و از آنها چند روز فرصت خواسته است.تيم
ملي براي مسابقات آسيايي جاکارتا آماده ميشود.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

ن
بدينوسيله از كليه صاحبان سهام اصالتا يا وكالتا (قائممقام قانوني) در شركت حمل و نقل و باربري گرگا 
بار گستر سهامي خاص ثبت شده به شماره  1732و شناسه ملي  10861909370گرگان جهت حضور در
جلسه مجمع عمومي عادي دعوت به عمل ميآيد.
دستورجلسه:
 -1تصويب ترازنامه حساب سود و زيان سال مالي  1395شركت
 -2انتخاب اعضاي هيات مديره و مديرعامل
 -3انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
تاريخ تشكيل جلسه :روز شنبه مورخ  1397/02/29ساعت  8صبح الي 12
مكان تشكيل جلسه :گرگان خيابان مطهر شمالي جنب پاساژ شهرداري ساختمان شريفي طبقه اول واحد
شمالي كد پستي  491473596تلفن 01732150452
تاريخ انتشار97/02/17 :
مديرعامل شركت حمل و نقل و باربري
خ ش97/02/17 :

گرگان بار گستر  -اكبر اردوني

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت توليدي
و صنعتي ماشينابزار قم «سهامي خاص» شماره ثبت 75836
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
كه در تاريخ  97/02/29روز شنبه راس ساعت  10صبح در محل قانوني شركت تشكيل ميگردد حضور
به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره درخصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1396/9/30
 -2استماع گزارش بازرس قانوني درخصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1396/9/30
 -3تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد منتهي به 1396/9/30
 -4انتخاب اعضاي هيات مديره
 -5انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل
 -6انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -7تغيير آدرس محل قانوني شركت
تاريخ انتشار97/02/17 :
خ ش97/02/17 :
هيات مديره

آگهي دعوت سهامداران محترم به مجمع عمومي عادي ساليانه
«نوبت دوم» شركت رهپويان ساحل دريا «سهامي خاص)
شماره ثبت  - 2893شناسه ملي 14004150135
پيرو آگهي مندرج در روزنامه رسالت مورخ  97/1/29با عنايت به حدنصاب نرسيدن سهامداران در جلسه
مذكور بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت دعوت به عمل ميآيد در جلسه مجمع عمومي عادي
ساليانه شركت «نوبت دوم» كه راس ساعت  10صبح چهارشنبه مورخ  97/2/26كه در محل دفتر كانون
بازنشستگان بندر برگزار ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورات جلسه:
 -1گزارش هيات مديره درخصوص عملكرد سال مالي 96
 -2گزارش و تصويب تراز مالي شركت منتهي به  96/12/29توسط بازرس قانوني
 -3تعيين و تصويب پاداش هيات مديره و حقالزحمه بازرس قانوني شركت
 -4تعيين وانتخاب بازرسين اصلي و عليالبدل به منظور پايان دوره يك سال
 -5تعيين و انتخاب اعضاي هيات مديره شركت به منظور پايان دوره دو سال
تاريخ انتشار97/2/17 :
هيات مديره شركت
خ ش97/2/17 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده (نوبت دوم)
شركت تعاوني مسكن كاركنان شهرداري منطقه يك قم

بدينوسيله از كليه اعضاي شركت تعاوني مسكن كاركنان شهرداري منطقه يك قم دعوت به عمل ميآيد در
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول كه راس ساعت  16روز يكشنبه  97/2/30در محل  70متري
عمار ياسر  -بلوار تعاون  -تاالر حكمت با دستورجلسه ذيل تشكيل ميگردد حضور به هم رسانيد .هر يك
از اعضا جهت معرفي نماينده تاماالختيار/وكيل به منظور حضور در جلسه فوقالذكر و اعمال راي به اتفاق
يكديگر (عضو و نماينده) حداكثر تا تاريخ  97/02/20به محل دفتر تعاوني مراجعه تا پس از احراز هويت
و تاييد وكالتنامه ورقه ورود به جلسه جهت نماينده عضو صادر گردد.
دستورجلسه:
 -1تصميمگيري درخصوص تمديد مدت فعاليت شركت
تاريخ انتشار97/2/17 :
مسعود شهبازي  -مديرعامل شركت
خ ش97/2/17 :

تعاوني مسكن كاركنان شهرداري منطقه يك قم

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده و عادي
به طور فوقالعاده شركت كشت و صنعت بهاران دماوند
(سهامي خاص) به شماره ثبت 299 :و شناسه ملي 10100047676
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده و عادي به
طور فوقالعاده كه به ترتيب راس ساعت  10و  13روز سهشنبه مورخ  97/03/22در محل قانوني شركت
تشكيل ميشود ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده -1 :نقل و انتقال سهام  -2تغيير اقامتگاه قانوني  -3سايرمواردي
كه در صالحيت مجمع عمومي فوقالعاده باشد.
دستورجلسه عادي به طور فوقالعاده -1 :انتخاب بازرسين و انتخاب اعضاي هيات مديره و تعيين سمت
و دارندگان حق امضاء  -2انتخاب روزنامه كثيراالنتشار شركت  -3سايرموارد كه در صالحيت مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده باشد.
توجه :به علت عدم انتشار روزنامه رهآورد در روزنامه رسالت درج آگهي شده است.
تاريخ انتشار97/02/17 :
هيات مديره
خ ش97/02/17 :

