» گوناگون

قهرماني مقتدرانه بانوان در آسيا
تيم ملي فوتسال بانوان ايران با شکست ژاپن بر سکوي اول آسيا
قرارگرفت .فينال دومين دوره رقابتهاي فوتسال قهرماني بانوان آسيا
ديروز بهميزباني تايلند برگزار شد وايران با برتري  5بر  2برابر ژاپن
براي دومين دوره پياپي عنوان قهرماني را از آن خود کرد.

دختران بر بام آسيا ايستادند

»

رئيس فدراسيون کشتي گفت:رجال سياسياي که بارها و بارها از آنها خواسته شده است
براي دفاع از قهرمانان ملي کشتي ايران به ميدان بيايند وتيم ديپلماسي ويژهاي را متشکل از
نمايندگان سازمانهاي ديپلماتيک کشور ،روانه کميته بينالمللي المپيک کنند ،تا کنون هيچ
پيگيري نکردهاند.رسول خادم افزود :وقتي اللوويچ بر پيگيريهاي کميته بينالمللي المپيک
ي دارد که کشتي
تاکيد ميکند و مستنداتي دراين باره بيان ميدارد که نشان از تهديدات جد 
ايران ممکن است بهزودي با آن مواجه شود و بعد ميپرسد شما براي اين شرايط جديد و
جرايم سنگيني که با آن مواجه خواهيد شد ،چه کردهايد؟ هيچ پاسخي نيست که به او بدهيم.
اللوويچ کامال متوجه تنها بودن کشتي ايران دراين ميدان بزرگ سياسي شده است واين موضوع
بشدت برمواضع کشتي ايران دراين جلسات اثر دارد.وي درمورد برگزاري مسابقات انتخابي
تيمهاي ملي گفت :مسابقات انتخابي به عنوان مبناي اصلي پوشيدن پيراهن تيم ملي برگزار

بيرانوند:

زوران با هندبال امضا کرد
قرارداد زوران براي هدايت تيم ملي هندبال کشورمان امضا شد.وي قراراست
بر فعاليت هاي تيم هاي ملي جوانان و نوجوانان نيزنظارت کند.

فريبا:

استقالل بايد  2گل بزند

اهداي سکه به مدالآوران
مسئوالن وزارت ورزش پاداش مدال آوران هجدهمين دوره
بازيهاي آسيايي را مشخص کردند.طبق تصميم مسئوالن قراراست
به دارندگان مدال طال 100سکه  ،دارندگان مدال نقره  80سکه
و دارندگان مدال برنز  50سکه اهدا شود.

برانکو بدون تمديد مي رود
سرمربي پرسپوليس دوشنبه شب پس از ديدار تيمش برابر الجزيره
بالفاصله ايران را ترک خواهد کرد .برانکو هنوز با پرسپولس تمديد
نکرده واين موضوع شائبههايي را ايجاد کرده است.

کارات ه  3مدال برنزگرفت
درهفدهمين دوره رقابت هاي کاراته قهرماني رده هاي سني آسيا
که به ميزباني ژاپن در حال برگزاري است ،کاراتهکاهاي جوان
کشورمان به سه مدال برنز دست يافتند.

قهرماني نوجوانان درآسيا

رقابت هاي کشتي فرنگي نوجوانان قهرماني آسيا در ازبکستان برگزار شد
ودرپايان تيم ايران با  ۴مدال طالي اميررضا دهبزرگي  ،سجاد عباس پور،
محمد ناقوسي و محمد نصرتي  ،يک مدال نقره شاهين بداغي ۲ ،مدال
برنز اميرحسين خوانساري و محمدرضا عبديان  ،سه عنوان پنجمي و کسب
 ۱۸۰امتياز به عنوان قهرماني رسيد .تيم هاي قزاقستان ،ازبکستان ،هند
و ژاپن نيز به ترتيب در جايگاه هاي دوم تا پنجم قرار گرفتند.

سياسيون
کشتي را
تنها نگذارند

ورزش 11

علي آبادي:

اميدوارم هواداران فردا آزادي را پرکنند

مديرفني پيشين تيم استقالل تأکيد کرد که اين تيم ميتواند با عبورازسد
ذوبآهن به مرحله بعدي ليگ قهرمانان آسيا صعود کند .فريبا افزود :استقالل
بايد  2گل بزند و اين اتفاق درآزادي آن هم برابر  90هزار تماشاگر شدني است،
ولي مهم اين است که استقالل نبايد گل بخورد .اين تيم براي صعود به مرحله
بعدي به شانس هم نياز دارد ،چون در بازي رفت با بدشانسي شکست خورد.

خادم:
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درهفدهمين دوره رقابتهاي کاراته قهرماني آسيا که به ميزباني
ژاپن جريان داشت تيم دختران كشورمان با کسب  ۲مدال طال
توسط نگين آلتوني و فاطمه خنکدار ،يک نقره مبينا حيدري و
يک برنز حديثه جمال بر سکوي قهرماني قرارگرفتند.

دروازهبان مليپوش تيم فوتبال پرسپوليس گفت:
خوشبختانهفصلخوبيپشتسرگذاشتيموموفقيتهاي
خوبي کسب کرديم و به نظرم بهترازاين نميشد که
يک فصل را به پايان برسانيم .بيرانوند در خصوص
وضعيت تيم پرسپوليس درآستانه بازي با الجزيره
گفت :اميدوارم هواداران فردا ورزشگاه آزادي را پر
کنند تا با حمايت آنها بتوانيم با يک بازي خوب نتيجه
دلخواه را به دست بياوريم و در نهايت به مرحله بعد

نكته »

با کشتي گيران خاطي برخورد ميکنيم

صعود کنيم .ما بازي خوبي انجام خواهيم داد و همه
تالشمان را ميکنيم تا هوادارانمان را شاد به خانه
بفرستيم.وي خاطرنشان کرد :خوشبختانه قرارداد
 ۵ساله با پرسپوليس امضاء کردم و  ۲سال از اين
قراردادم گذشته و امسال وارد سال سوم ميشوم.
اميدوارم که دراين  ۵سال اتفاقات خيلي خوبي برايم
در پرسپوليس رقم بخورد و با خوبي و خوشي در
کنارهواداران قهرمانيهاي زيادي به دست بياوريم.
بيرانوند افزود :تنها اتفاق تلخي که رخ داد .باخت به
الجزيره در بازي رفت بود که باعث شد هوادارانمان
ناراحت شوند اما ما دراين بازي همه سعي خودمان
را کرديم با اين همه فردا بازي برگشت را در پيش
داريم و تمام تالشمان را خواهيم کرد تا با صعود ازاين
مرحله هوادارانمان را دلشاد به خانه بفرستيم .ما
ميخواهيم با روحيه باال فصل را به پايان برسانيم و
با روحيه خوبي آماده شروع فصل بعد شويم.

پيکارهاي انتخابي تيم ملي کشتي فرنگي درحالي به
پايان رسيد که درگيري برادران عبدولي با رقباي خود
از نکات تاسفبار وقابل تامل اين رقابتها بود .علي آبادي
عضو شوراي فني تيم هاي ملي که از نزديک شاهد
اين درگيري ها بود گفت :متاسفانه درحاشيه رقابتها
شاهد اتفاقاتي بوديم که واقعا درکشتي ما بي سابقه
بود .البته کشتي همواره با چنين درگيري هايي همراه
بوده و شايد ماهيت اين ورزش به دليل فشاررواني و
مصاف تن به تن باعث چنين اتفاقاتي مي شود ،اما
اينکه سه برادر مدعي تيم ملي در حين ديدارهاي
انتخابي ،حاشيه ساز شوند واقعا بي سابقه بود.وي افزود:
فدراسيون کشتي بايد برخورد قاطعانه اي با اين قبيل
بي اخالقي ها داشته باشد و مطمئنا ما نيز در شوراي
فني با جديت با اين موضوع برخورد خواهيم کرد.وي به
ريشه اين رفتارها اشاره کرد وگفت :اينگونه رفتارهاي
عجيب وغيرورزشي ريشه هاي مختلفي دارد .چند

سکوت محترمانه کي روش

عامل درشکل گيري رفتارومنش يک ورزشکارو قهرمان
دخيل است .درابتدا بايد به تربيت و فرهنگ خانوادگي
اشاره کرد وسپس مربي سازنده و باشگاه آن ورزشکارکه
همگي در شکل گيري اخالقي ورزشکار نقش دارند.وي
گفت :تاريخ کشتي ايران همواره با برد و باخت هاي
حساس انتخابي همراه بوده اما اگرقرار بود تمام
ديدارهاي انتخابي با درگيري وکتک کاري همراه
مي شد ،ديگرچيزي ازکشتي باقي نمي ماند!

انرژي مثبت به ملي پوشان هميشه تأثيرگذار است

مهاجم تيم ملي فوتبال گفت :در فصل آينده به تيمي
ميروم که به پيشرفت وهدفم کمک کند .جهانبخش،
درباره اينکه با عملکرد خوب او و قوچاننژاد در ليگ
هلند آيا شناخت مردم اين کشوراز ايران بيشتر شده
است ،گفت :قطعاً با حضور من و قوچاننژاد نگاهها به
ايران درهلند بيشتر شده است .مخصوصاً صعود تيم
ملي به جام جهاني بهعنوان دومين تيم جهان بازتاب
بسيار گسترده و مثبتي داشت .متأسفانه سال گذشته،
هلند سال فوتبالي خوبي را پشت سر نگذاشت و از
صعود به جام جهاني بازماند .همين موضوع هم باعث
شد تا مردم اين کشور روي بازيکناني که تيمهايشان
به جام جهاني صعود کرده است ،تمرکز بيشتري داشته
باشند.وي ادامه داد :من و قوچاننژاد سعي کردهايم
نمايندگان خوبي براي فوتبال ايران درهلند باشيم .مردم
اين کشور دوست دارند درمورد فرهنگ و تمدن ايران
بيشتر بدانند .قوچاننژاد سال گذشته موفق شد مقام دوم
آقاي گلي ليگ هلند را به دست بياورد و من هم امسال
اين افتخاررا کسب کردم .اينها همه باعث شده شناخت
مردم هلند از ايران بيشتر شود و به دنبال شناخت در
حوزههاي ديگر باشند.مهاجم تيم ملي درباره اينکه او

دومين حضورش در جام جهاني را تجربه خواهد کرد و
مردم از او انتظار زيادي دارند ،تصريح کرد :اين موضوع
طبيعي است .هميشه مردم از تيم ملي انتظارات زيادي
داشتهاند .براي من هم اين دومين جام جهاني است.
اولين حضورم افتخار بزرگي براي من بود ،اما االن با
تجربه بيشتري دراين مسابقات حاضر خواهم شد و
دوست دارم از اين تجربه استفاده کنم .قطعاً در هر
مسابقه سعي ميکنم بهترين عملکرد را داشته باشم.
خ ت97/1/14-3

شماره انتظامي  558س 24
ايران  88به نام نرگس تركمن

خت 97/2/1-23

مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.

خت 97/2/2-28

اصل سندکمپاني واصل شناسنامه مالکيت(برگ سبز)واصل کارت
شناسايي موتورسيکلت مودناس مدل ١٣٩١برنگ سفيدوبه شماره
پالک٨١۴٢٣_١١٩وبه شماره موتور٩۶٢۴وبه شماره شاسي٩٠٠٠٣٢۵وبنام
مالک کريم اژيرمفقودگرديده وازدرجه اعتبارسافقط ميباشد.

دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت تعاوني اعتبار كاركنان شبكه بهداشت
و درمان ابهر (نوبت اول)
بنا به تصميم هيات مديره مجمع عمومي عادي ساليانه شركت تعاوني اعتبار كاركنان
شبكه بهداشت و درمان روز چهارشنبه مورخ  97/03/23راس ساعت  17عصر در
محل سالن اجتماعات مركز بهداشت ابهر تشكيل خواهد شد .لذا بدينوسيله از كليه
اعضاي شركت دعوت ميشود در جلسه مذكور حضور به هم رسانند و يا وكالي خود را
با توجه به ماده  19آييننامه اجرايي نحوه برگزاري مجمع عمومي مبني بر اينكه تعداد
آراي وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي ميباشد با
مراجعه به دفتر شركت تعاوني و تكميل فرم وكالتنامه از بين اعضا يا خارج از اعضاي
شركت معرفي نمايند.
اعضايي كه كانديداي تصدي سمت هيات مديره و بازرسي ميباشند بايد حداكثر ظرف
مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي ضمن ارائه يك قطعه عكس
 3×4و كپي شناسنامه و كارت ملي و كارت عضويت جهت تكميل فرم درخواست
مربوطه به دفتر شركت تعاوني مراجعه نمايند .بديهي است به درخواستهاي پس از
موعد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2رسيدگي واتخاذ تصميم در مورد ترازنامه سال 1396
 -3انتخاب بازرسان شركت به مدت يك سال
 -4اتخاذ تصميم در مورد پرداخت پاداش به كاركنان و مديران و بازرسان طبق
اساسنامه
 -5تصويب بودجه سال  97شركت به مبلغ  145000000ريال
 -6اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق جلسه به هيات مديره هر نفر به ازاي هر جلسه
 140000ريال از ابتداي سال 97
 -7افزايش سقف وام از مبلغ  102000000ريال به  114000000ريال از ابتداي سال 98
 -8انتخاب روزنامه كثيراالنتشار رسالت و در صورت نبود روزنامه فوق روزنامه هدف
و اقتصاد براي درج آگهيها
حميد هاشمي
تاريخ انتشار97/2/23 :
رئيس هيات مديره شركت تعاوني اعتبار
خ ش97/2/23 :

خت 97/2/8-55

با توجه به حدنصاب نرسيدن سهامداران در جلسه مجامع عمومي عادي و فوقالعاده
مورخه  97/2/11بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در
جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم مورخه  97/3/3در محل قانوني شركت واقع
در مشهد  -سجادشهر  -خيابان بهارستان  - 2خيابان بزرگمهر شمالي  -پالك
 - 110ساختمان شماره  - 110طبقه سوم  -واحد  17در ساعت  17برگزار ميگردد
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تعيين اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 -3تعيين روزنامه كثيراالنتشار
 -4تصويب صورتهاي مالي
همچنين مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم شركت نيز در همان تاريخ در همان
مكان در ساعت  18برگزار خواهد گرديد.
دستورجلسه:
 -1تغيير آدرس
 -2افزايش سرمايه
تاريخ انتشار97/2/23 :
خ ش97/2/23 :
1457
هيات مديره شركت

وثيقه ملكي
«سند»

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

09380143315

خت 97/2/8-50

آگهي دعوت مجامع عمومي عادي
و فوقالعاده شركت مدرن بتن پاژ
(سهامي خاص) به شماره ثبت 36478
(نوبت دوم)

0912-7378318 - 33575350

شماره شاسي  HF150498و

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
* 10ميليون تومان تخفيف نقدي فقط تا ميالد امام حسن مجنبي(ع)

سند مالكيت راهور سمند به

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

محدوده افسريه

از گذشته عالقه و هدفي داشتم ،اما اگر واقعبينانه
نگاه کنيم ليگ انگليس ،آلمان و اسپانيا بسيارجذاب
است ،مطمئناً اگر باشگاه آينده من سبکش به من
نزديک باشد ميتوانم عملکرد بهتري درآن داشته
باشم.جهانبخش درباره مقايسه ليگ هلند وايران گفت:
تفاوتهاي بزرگي بين اين دو ليگ وجود دارد که بعضي
از اينها خيلي مثبت نيستند .اين تفاوت اهميتي است
که دراروپا به هواداران ميدهند .قطعاً مردم باعث
جذابيت در فوتبال ميشوند .در اروپا ابتداي هرفصل
تمام بليتهاي بازيهاي خانگي فروخته ميشوند و
هواداران با شور و حال خوبي به سمت ورزشگاهها
ميروند ،چون امکانات خوب دراختيار آنها قرارميگيرد .
متأسفانه اين چيزي است که در ايران کم داريم ،اما
اگر بخواهيد از لحاظ عشق وعالقه مقايسه کنيد قطعاً
مردم ايران عالقه خاصي به فوتبال دارند.آقاي گل ليگ
هلند درباره حضور تيم ملي در جام جهاني تصريح کرد:
نقش مردم و هواداران در موفقيت ما در جام جهاني
بسيارميتواند مؤثر باشد .انگيزه و انرژي مثبتي که از
سوي مردم به بازيکنان تيم ملي انتقال داده ميشود
هميشه تأثيرگذاراست.
خت 97/2/1-24

665 665 54

جهانبخش گفت :از ابتدا که به فوتبال هلند رفتم
دوست داشتم پله به پله باال بروم و خوشحالم تاکنون
به هدفي که داشتهام ،رسيدهام .اکنون هم هدف من
رفتن به ليگ باالتراست .ميخواهم مسير رو به جلوي
خودم را ادامه بدهم .هدف من فوتبال خاورميانه نيست.
سعي ميکنم رو به جلو حرکت کنم و به جايي بروم
که به فوتبالم کمک کند.وي درباره اينکه دوست دارد
کدام ليگ اروپايي را تجربه کند عنوان کرد :قطعاً من

سرمربي تيم ملي اين روزها دغدغه کم ندارد .او در طول يک سال
گذشته هر جدالي داشته براي اين بوده که در چنين روزهايي همه
شرايط براي تيم ملي مهيا باشد تا بتواند طبق برنامه ريزي که داشته
تمرينات تيم ملي را جلو ببرد اما اين روزها او خسته و عصبي و دلزده تر
از هميشه تمرينات تيم ملي را زير نظر دارد .حضور فقط  4بازيکن منهاي
دژاگه که فعال دوران نقاهت بعد از مصدوميت را پشت سر مي گذارد
باعث شده تا سرمربي تيم ملي اصال روزهاي خوشايندي را سپري نکند.
هر چند او در آخرين مصاحبه خود از اين وضعيت نابسامان گفت و
خودش هم تاکيد کرد که کنفدراسيون فوتبال آسيا مقصر است که
اين طور برنامه ريزي کرده تا تيم هاي باشگاهي درست در روزهايي
که براي تيم هاي آسيايي مي تواند فرصت مناسبي براي آماده شدن
در جام جهاني باشد بايد در ليگ قهرمانان آسيا باشند .با اين حال
کي روش نقدش به فوتبال ايران و حال روزهايي است که اصال شبيه
جام جهاني نيست.

خبر »

جهانبخش:

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.
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شد .گرچه برخي اشکاالت و نواقص فني ،نگرانيهايي را براي حضور کشتيگيراني که داراي
کالس جهاني باشند درمسابقات بينالمللي پيشرو ،براي کادرهاي فني تيمهاي ملي ايجاد
کرده است ،اما به هرحال اميدي دربخش فني در کشتي کشور براي پوشيدن پيراهن تيم ملي
ايجاد شده است که موجب شده کشتيگيران با تمام توان روي تشک مبارزه ميکنند.وي
ادامه داد :اين موضوع بسيارارزشمند است؛ هرچند شايد فراز و نشيبهايي را براي بخش فني
کشتي ايران به همراه داشته باشد ،اما درنهايت برگزاري مسابقات انتخابي هم خواست مردم
کشتي دوست ايران است ،هم خواست خانواده کشتي وهم به لحاظ فني به نفع کشتي تمام
خواهد شد .خادم تصريح کرد :همه خوب ميدانيم که بارمسئوليت ديپلماتيک چنين موضوع
مهمي را نميتوان بر دوش دستگاه ورزش انداخت .آقايان بايد پاي کارخودشان بايستند و
براي قهرمانان ملي مردم به ميدان بيايند و صادقانه کمک کنند.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان مياندوآب
به شماره ثبت ( 756نوبت دوم)

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاوني اعتبار فرهنگيان مياندوآب راس ساعت  4بعدازظهر روز سهشنبه مورخه
 97/03/08در محل تاالر امام(ره) واقع در خيابان سرباز 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 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 اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر
عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر دو 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 روزهاي
پنجشنبه و تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هياتمديره/بازرسان
بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در زمجمع بايستي
به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصويب اساسنامه جديد منطبق با مصوبه جلسه  96/03/09شوراي
پول و اعتبار
تاريخ انتشار97/02/23 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش97/02/23 :
اعتبار فرهنگيان مياندوآب
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هشدار به هواداران پرسپوليس

باشگاه پرسپوليس ازهواداران خود خواست تا مسائل انضباطي را درجريان
بازي اين تيم مقابل الجزيره رعايت کنند.حضور پرشمار هواداران درعرصههاي
مختلف ،بويژه در ورزشگاهها براي تشويق و افزايش توان و انگيزه سرخپوشان
همواره برگ برندهاي براي پرسپوليس بوده است و رقيبان همواره از آن
واهمه داشتهاند .حفظ اين عامل برتري در سرلوحه امورباشگاه قراردارد
و تاکيد بررعايت ضوابط مورد تاکيد کنفدراسيون نيز درهمين راستا
صورت ميگيرد.باشگاه پرسپوليس ضمن اعالم قدرداني مجدد ،به رسم
ادب و احترام از شما هواداران دعوت ميکند همان گونه که همواره در
گرما و سرما پشتيبان تيم محبوب خود بودهايد ،با حضور حداکثري
در ورزشگاه ،ضمن تسخير سکوهاي آزادي ،شور و انرژي مضاعفي را
براي رقم خوردن پيروزي و صعود سرخپوشان ايجاد نماييد و با توجه
به توصيههاي کنفدراسيون فوتبال آسيا ،دراحترام به حريف و عوامل
برگزاري مسابقه کوشا باشند.

اقدام ارزنده آقای گل جهان
سرمربی تیم فوتبال سایپا دیروز با حضور در سرپل ذهاب با مردم
زلزلهزده این مناطق دیدار کرد و اولین گام را برای آغاز حرکت عمرانی
دراین مناطق برداشت.مردم سرپل ذهاب استقبال گرمی از علی دایی
آقای گل فوتبال جهان به عمل آوردند.

آگهي ثبتي
آگهي انحالل شرکت بهران فراز نوين شرکت سهامي خاص به شماره ثبت17654
و شناسه ملي10380332262
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/1/6تصميمات ذيل
اتخاذ شد:
انحاللشرکتبهتصويبمجمع رسيدآقايسعيدثقفيخادمبهشمارهملي0045225915
به عنوان مدير تصفيه براي مدت يکسال انتخاب و آدرس محل تصفيه:مشهد-بزرگراه
شهيد کالنتري-بعد از شهيد کالنتري -5پالک 81مي باشد.
تاريخ انتشار97/2/23 :
اداره ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
خ ت97/2/23 :
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري مشهد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول
شركت تعاوني مسكنسازان ونك زنگان

بنا به تصميم هيات مديره شركت جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني مسكن
ن ونك زنگان در تاريخ  97/3/30روز چهارشنبه راس ساعت  3بعدازظهر در
سازا 
محل دفتر تعاوني تشكيل خواهد گرديد .لذا از كليه اعضا و يا نماينده عضو تعاوني
دعوت ميشود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد
مشروحه ذيل حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش عملكرد شركت در مورد مسائل و امور جاري شركت توسط هيات
مديره
 -2گزارش بازرس درخصوص عملكرد منتهي به سال مالي ،1395 ،1394 ،1393
1396
 -3طرح و تصويب صورتهاي مالي منتهي به سالهاي ،1395 ،1394 ،1393
1396
 -4انتخاب هيات مديره اصلي و عليالبدل براي مدت سه سال
 -5انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل براي سال مالي 1397
 -6طرح و تصويب دستورالعمل پاداش ،حقالزحمه و حقالجلسه هيات مديره
تعاوني
 -7طرح و تصويب پاداش ،حقالزحمه و حقالجلسه هيات مديره
 -8تصميمگيري درخصوص فروش محل دفتر شركت و دو واحد مسكوني بالاستفاده
و خريد محل جديد براي شركت
 -9درخصوص تامين هزينههاي قضايي زمين موصوف به حسينآباد
توضيح :كانديداهاي تصدي سمت هيات مديره (الزاما بايستي عضو تعاوني باشند)
و بازرس بايستي حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي دعوت
مجمع عمومي به همراه دو قطعه عكس  ،3×4كپي شناسنامه ،كارت ملي و تصوير
آخرين مدرك تحصيلي و حكم كارگزيني جهت تكميل فرم كانديداتوري به دفتر
تعاوني مراجعه نمايند .بديهي است به درخواستهاي پس از موعد ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
تاريخ انتشار97/2/23 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش97/2/23 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاوني مسكن سازان
ونك زنگان
بنا به تصميم هيات مديره شركت تعاوني جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت
اول شركت تعاوني مسكن سازانونك زنگان در تاريخ  97/3/13روز يكشنبه
ساعت  4بعدازظهر در محل دفتر شركت تعاوني واقع در خيابان شهدا  -ساختمان
اميركبير  -طبقه پنجم  -واحد  506تشكيل خواهد گرديد .لذا از كليه اعضا و يا
نماينده اعضاي تعاوني دعوت ميشود براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه
ذيل در جلسه مزبور شركت نمايند.
دستورجلسه:
 -1تغيير نام و نوع شركت تعاوني (اصالح ماده يك اساسنامه)
 -2تغيير مدت فعاليت تعاوني (ماده )6
 -3تغيير ماده  12اساسنامه تعاوني
 -4تصويب اساسنامه جديد
تاريخ انتشار97/2/23 :
خ ش97/2/23 :
هيات مديره شركت تعاوني

