» گوناگون

خداحافظي برهاني از فوتبال
آرش برهاني که پس از  9سال بازي کردن در استقالل در فصل
جاري جايي درليست منصوريان نداشت ،تصميم گرفت از دنياي
فوتبال خداحافظي کند.

گلربرزيلي سپاهان تمديد کرد
با نظرکرانچارقرارداد اوليويرا ،دروازهبان برزيلي تيم سپاهان براي
يک فصل ديگر تمديد شد .تا در هفدهمين دوره ليگ برتر نيز از
دروازه زردپوشان اصفهاني حفاظت کند.

»

دبيرکل کميته ملي المپيک و سرپرست کاروان ايران در چهارمين دوره بازي هاي همبستگي
کشورهاي اسالمي،گفت :کاروان ايران در  17رشته که عمده آنها مدال آورهستند راهي
باکو مي شود .شهنازي افزود :ايران در اين دوره در رشته هاي کشتي آزاد و فرنگي  ،بوکس
کاراته ،تنيس ،تنيس روي ميز،واليبال ،ژيمناستيک ،تيراندازي ،وزنه برداري ،جودو ،شنا
شيرجه ،واترپلو ،تکواندو ،جودو و دوميداني نابينايان در مسابقات حضور خواهد داشت.وي
اضافه کرد :کاروان اعزامي ايران به باکو حداکثر 280نفر خواهد بود که  35ورزشکار زن
و حدود130ورزشکار مرد هستند و ساير نفرات اعزامي را همراهان اين کاروان در کسوت
مربي يا سرپرست تشکيل مي دهند.شهنازي درباره حذف کشتي پهلواني در اين دوره از
رقابت ها گفت:بعد از به نتيجه نرسيدن مذاکرات کميته برگزاري بازي ها و اتحاديه جهاني
در نهايت اعالم شد که اين رشته از بازيهاي کشورهاي اسالمي حذف شده است.وي در

موسوي:

استقالل کارسختي مقابل تراکتور دارد

تکواندوکاران اعزامي به بازيهاي کشورهاي اسالمي براي حضور
در يک تورنمنت بين المللي راهي قزاقستان شدند .اين تيم که
با  ۱۶تکواندوکار که تمرينات خود را آغاز کرده ،با تصميم کادر
فني و موافقت فدراسيون به قزاقستان اعزام شد.

کمانداران معلول به اردومي روند

صعود با اقتدار رئال مادريد
تيم فوتبال رئال مادريد درشبي که رونالدو هت تريک کرد در
وقت هاي اضافه برابر بايرن مونيخ پيروزي پرگل  ۴بر  ۲را ثبت کرد
وبه مرحله نيمه نهايي رقابتهاي ليگ قهرمانان اروپا صعود کرد.

مشکل تيم فوتسال حل شد

شهنازي:

براي کسب مدال
به باکومي رويم
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تيم ملي تکواندو در قزاقستان

نخستين اردوي آمادهسازي تيم ملي تيروکمان معلوالن با حضور
 ۱۹ورزشکار برگزار ميشود.اين مرحله از تمرينات تيم ملي
تا  ۱۲ارديبهشت برپا خواهد بود.

خصوص پاداش مدال آوران چهارمين دوره بازيهاي همبستگيگفت :پاداش مدال آوران
اين دوره از بازيها براي نخستين باربراساس تصميمات ستاد عالي بازيها به آنان پرداخت
مي شود.شهنازي تصريح کرد :در بازيهاي کشورهاي اسالمي و طي سه دوره قبلي پاداشي
براي پرداخت پاي سکو نداشته ايم.وي در خصوص بودجه کاروان اعزامي ايراني به باکو
گفت:ما محدوديت بودجه اي زيادي داريم.شهنازي در خصوص پيش بيني جايگاه ايران
دراين دوره از رقابت ها افزود:در جلسه ستاد عالي بازيها که با حضور وزير ورزش برگزار شد،
براساس شاخص هاي الزم پيش بيني هايي در خصوص جايگاه ايران در اين باز ها انجام
داديم اما حاال در اين خصوص چيزي نمي گويم که اميدواريم بتوانيم به جايگاه باالتري
برسيم.ايران در سومين دوره اين رقابت ها مقام دوم را کسب کرده است.بازيهاي کشورهاي
اسالمي  22ارديبهشت در باکو پايتخت جمهوري آذربايجان برگزارمي شود .

مهاجم سابق تيم فوتبال استقالل گفت :هم استقالل
وهم تراکتورسازي در کورس نايب قهرماني هستند ولي
فکر ميکنم ميزبان با وجود حضور تماشاگرانش کار
راحتتري نسبت به استقالل دارد.علي موسوي اظهار
داشت :بازي اين دو تيم هميشه حساس است حتي
اگر دو تيم در کورس قهرماني حضور نداشته باشند.
وحاال هم که دو تيم براي نايب قهرماني ميجنگند فکر
ميکنم بازي بسيار زيبا و حساسي را شاهد باشيم.وي

تيم فوتسال زير ۲۰سال ايران طبق برنامه براي انجام دو بازي
تدارکاتي با ازبکستان به اين کشور سفر خواهد کرد .ترابيان
رئيس کميته فني و توسعه فوتسال گفت :ازبکستان يکي از
تيم هاي مدعي محسوب مي شود ولي مشکالتي وجود داشت
که سفر ايران به ازبکستان را لغو کرده بود .با اين حال موانع سفر
تيم برطرف شد و بايد از مسئوالن فدراسيون فوتبال هم ازاين
بابت تشکر کنيم.

شماره يک خانهنشين شد
سنگربان شماره يک باير مونيخ که به تازگي به ميادين برگشته
بود به خاطر مصدوميتي جديد دوباره خانهنشين شد.نويردر بازي
برابر رئال مادريد در اثر برخورد با رونالدو از ناحيه پاي چپ دچار
شکستگي شد و به مدت  8هفته خانهنشين خواهد بود.

ميثاقيان:

با برد پيکان اميدوارمي شويم
سرمربي تيم فوتبال سيا ه جامگان گفت :ديداري که با پيکان داريم براي ما
بسيار سرنوشت ساز است و در صورت پيروزي براي بقا درليگ اميدوارميشويم.
ميثاقيان افزود :ديدار با پيکان براي ما مسابقهاي بسيار سخت است و بايد
تالش کنيم در طول  90دقيقه تمرکز خود را حفظ کنيم.

افزود :هم استقالل و هم تراکتورسازي امسال فرازونشيب
زيادي داشتند و نتوانستند پا به پاي پرسپوليس که
نوسان کمتري داشت باال بروند و حاال هم براي سهميه
ميجنگند به نظر من استقالل درتبريز کار سختي
دارد چون هر دو تيم را از لحاظ مهره واز لحاظ کادر
فني در يک سطح ميبينم اما تراکتوريها از وجود
تماشاگرانشان بهره ميبرند که اين يک پوئن مثبت
است.موسوي تأکيد کرد :استقالل دراين فصل نشان
داده روبروي تيمهايي که خوب نتيجه گرفته حتماً 90
دقيقه بازي خوب انجام نداده است .من نميخواهم از
تيم رقيب حمايت کنم .استقالل زماني کامل ميشود
که مثل پرسپوليس به ثبات برسد و با کمترين نوسان
موفق به کسب عنوان قهرماني شدند .من به عنوان
يک استقاللي دوست دارم تيم محبوبم در بازيهايي
که انجام ميدهد سواربر بازي باشد و بتوانيم همه
مسابقات را با اقتدارجلو ببريم.

جوادي:

به دنبال افزايش تعداد ورزشکاران زن هستيم
نايب رئيس بانوان فدراسيون جانبازان و معلوالن
ازافزايش رشتههاي انفرادي و مدال آور براي بازيهاي
پاراآسيايي خبر داد .بتول مشرف جوادي اظهارکرد:
درحا ل حاضر بانوان معلول در ۱۰رشته تيروکمان،
تيراندازي  ،واليبال  ،قايقراني  ،شنا ،بسکتبال ،بدمينتون
،بوچيا ،تنيس روي ميز و دووميداني فعال هستند و
تاکنون در رشتههاي تيروکمان ،تيراندازي ،قايقراني،
دووميداني و واليبال نشسته به موفقيتهاي خوبي در
عرصه هاي آسيايي و بينالمللي دست پيدا کرديم .در
جهت توسعه ورزش بانوان درصدد هستيم امسال در
چند رشته انفرادي و مدال آور از جمله وزنهبرداري،
شمشيربازي و  . .نيز سرمايهگذاري کنيم و با استعداديابي
در رشتههاي انفرادي و مدال آور ،ضمن تقويت و
افزايش تعداد ورزشکاران زن ،به سمت جوانگرايي
دررشتههاي مختلف حرکت کنيم.وي گفت :امسال
يکي ازسالهاي پر ترافيک براي ورزش بانوان است

فرکي:

سايپا براي بقا خواهد جنگيد

و با شرکت درتورنمنتهاي مختلف سعي خواهيم
کرد ضمن افزايش تعداد رشتههاي خود ،با شناسايي
استعدادهاي مطرح به دنبال جوانگرايي تيمها باشيم.
مشرف جوادي افزود :سياستگذاري فدراسيون براين
مبنا است که ضمن حفظ داشتههاي قبلي ،بيشتر روي
جوانان سرمايهگذاري کنيم تا تيم خوب ومدال آوري
را ابتدا راهي بازيهاي پاراآسيايي وسپس پارالمپيک
توکيو کنيم.

حذف کشتي پهلواني درکش وقوس اختالفات
رقابت هاي کشتي پهلواني در حالي از چهارمين
دوره بازي هاي کشورهاي اسالمي در آذربايجان به
دليل اختالفات داخلي حذف شد که پيش ازاين
همه نگران ادعاي اين جمهوري بر سر مالکيت
ورزش اصيل ايراني يعني زورخانه اي بوديم.اواخر
سال گذشته سايت بازيهاي کشورهاي اسالمي
درباکو در گزارشي از ورزش زورخانهاي ،مبدا آن را
به جمهوري آذربايجان نسبت داد و در گزارش خود
ت هاي تاريخي منبع اين ورزش
نوشت که طبق واقعي 
ملي ،آذربايجان است که اساس آن به  700سال قبل
برميگردد و توسط پورياي ولي چارچوب مشخصي
گرفت.هرچند اين موضوع را مسئوالن برگزار کننده
بازي ها پس از چند روز اصالح کردند و بر مالکيت
ايران بر اين رشته اصيل صحه گذاشتند ،اما بروز
مشکالت داخلي سبب شد که کشتي پهلواني به عنوان
يکي از بخش ها و ارکان مهم ورزش زورخانه اي که
اتحاديه جهاني کشتي تالش زيادي براي المپيکي
کردن آن دارد ،از اين رقابت ها حذف تا ناکامي
بزرگي براي اين رشته اصيل ايران رقم خورد.باکو
ارديبهشت ماه ميزبان چهارمين دوره بازي هاي
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همبستگي کشورهاي اسالمي است و ورزشکاران 57
کشور از آسيا ،آفريقا ،اروپا دراين کشورحضور خواهند
يافت.متاسفانه ناهماهنگي و اختالفات فدراسيون
بين المللي زورخانه اي و فدراسيون جهاني کشتي
پهلواني سبب شد که مسئوالن برگزار کننده بازي هاي
همبستگي قيد برگزاري اين مسابقات را بزنند
تا همه زحماتي که براي اين رشته چه از سوي
فدراسيون بين المللي زورخانه و فدراسيون جهاني

كالسه پرونده960031 :
خواهان:مجتبي نصيرا-محمدحسن نصيرا -محمد نصيرا -زهرا نصيرا -رفعت
گرمابي همگي با وكالت سيدسعيد موسوي
خواندگان :حسين فهرستي-حسن علي قاسملو
وقت رسيدگي 96/3/8 :ساعت 9/30
خواسته:اعالم بطالن معامله
خواهانهامجتبي نصيرا-محمد نصيرا -محمدحسن نصيرا -زهرا نصيرا -رفعت
گرمابي همگي با وكالت سيدسعيد موسوي دادخواستي تسليم شعبه هفتم
دادگاه عمومي زنجان نموده و به علت مجهولالمكان بودن خوانده بنام حسن
علي قاسملو و به درخواست وكيل خواهانها و دستور دادگاه و به تجويز ماده
 73قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقالب مراتب يك نوبت
در روزنامه كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم را دريافت نمايند و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي
حاضر شوند.
مالف 102
مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه حقوقي زنجان
ــــــــــــــــــ
كالسه پرونده960032 :
خواهان:مجتبي نصيرا-محمد نصيرا -محمدحسن نصيرا -زهرا نصيرا -رفعت
گرمابي همگي با وكالت سيدسعيد موسوي
خواندگان :حسين فهرستي-حسن علي قاسملو
وقت رسيدگي 96/3/8 :ساعت 10
خواسته:اعتراض ثالث
خواهانهامجتبي نصيرا-محمد نصيرا -محمدحسن نصيرا -زهرا نصيرا -رفعت
گرمابي همگي با وكالت سيدسعيد موسوي دادخواستي تسليم شعبه هفتم
دادگاه عمومي زنجان نموده و به علت مجهولالمكان بودن خوانده بنام حسن
علي قاسملو و به درخواست وكيل خواهانها و دستور دادگاه و به تجويز ماده
 73قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقالب مراتب يك نوبت
در روزنامه كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم را دريافت نمايند و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي
حاضر شوند.
مالف 103
مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه حقوقي زنجان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه و
عمومي فوقالعاده شركت گالب دره طرقبه
به شماره ثبت ( 27915سهامي خاص) و
به شناسه ملي 10380433012

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوقالعاده كه به ترتيب در روز سهشنبه
مورخ  1396/02/12راس ساعت  7:30و  8:30بعدازظهر به آدرس طرقبه
ميدان طرقبه طبقه فوقاني مسجد صاحبالزمان حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين شركت
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1افزايش سرمايه
تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ش96/1/31 :
هيات مديره شركت

کشتي پهلواني کشيده شده بود بر باد رود و به
عنوان نقطه تاريکي در ورزش اصيل کشورمان قلمداد
شود.به نظر مي رسد که راه المپيکي شدن کشتي
پهلواني از طريق اتحاديه جهاني کشتي بسيارموثرترو
سهل ترخواهد بود و رشد و توسعه آن ازاين طريق ميسر
مي شود ،چرا که با راه اندازي فدراسيون جهاني کشتي
پهلواني ،کشورهاي مختلف جهان و قاره ها ملزم به
راه اندازي فدراسيون ملي و فدراسيون هاي قاره اي

خبر »

خورشيديف ر:

خواهند بود تا رقابت هاي قاره اي و جهاني آن
برگزار شود .که نخستين دوره مسابقات جهاني در
سال  2016در بالروس برگزار شد.چهارمين دوره
بازيهاي کشورهاي اسالمي درحالي تا يک ماه ديگر
در باکو برگزار خواهد شد که مسئوالن برگزار کننده
ورزش زورخانه اي و کشتي پهلواني را نيز به آن
اضافه کرده بودند اما متاسفانه به دليل بي برنامگي و
اختالفات دو فدراسيون بين المللي ورزش زورخانه اي
و کشتي پهلواني که هر يک خود را متولي اصلي
اين رشته مي دانند ،سبب شد که کشتي پهلواني
که راه تازه اي را براي جهاني شدن آغاز کرده بود
از بازي هاي همبستگي کشورهاي اسالمي حذف
شود.به طور حتم برگزار نشدن کشتي پهلواني در
بازي هاي همبستگي درباکو فارغ از اينکه حق با
کدام فدراسيون است از جنبه ملي براي اين ورزش
ريشه دارکشورمان ،بازگشت به عقب است و اکنون
مسئوالن کشورمان به جاي آنکه برنامه ريزي الزم
براي جهاني شدن کشتي پهلواني داشته باشند بايد
با حضور خارجي ها و اتحاديه جهاني نسبت به حل
و فصل اختالفات داخلي خود اقدام کنند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
نوبت اول

جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني اللههاي كوثر راس ساعت 9
صبح روز جمعه  1396/03/05در محل موزه دفاع مقدس شهرستان دزفول
(يادمان شهدا) تشكيل ميگردد .بدينوسيله از كليه اعضاي محترم تعاوني
تقاضا ميشود راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.
تذكرات:
 -1طبق ماده  11آييننامه نحوه برگزاري مجامع هر يك از اعضا ميتوانند
تا قبل از رسميت جلسه عمومي مورد يا موارد ديگري غير از موضوعاتي
كه در آگهي دعوت مجمع قيد شده است به مقام دعوتكننده پيشنهاد
كند .مقام مذكور مكلف است پيشنهاد مربوط را در مجمع مطرح كند تا
در صورت تصويب در دستورجلسه مجمع بعدي كه حداكثر ظرف مهلت
مقرر دعوت به تشكيل ميگردد قرار گيرد.
 -2طبق ماده  19آييننامه نحوه برگزاري مجامع عمومي يك مرحلهاي
هر يك از اعضاي تعاوني ميتواند نماينده تاماالختياري (از ميان اعضاي
تعاوني يا خارج از آنان) براي حضور در مجمع و اعمال راي تعيين نمايد،
تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر يك راي و هر شخص غيرعضو تنها
يك راي خواهد بود.
دستورجلسه:
 -1قرائت گزارش هيات مديره در سال 95
 -2قرائت گزارش بازرس در سال 95
 -3طرح و تصويب صورتهاي مالي 93-94-95
 -4طرح و تصويب فهرست بودجه پيشنهادي 1396
 -5طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه شركت
 -6انتخاب هيات مديره
 -7انتخاب بازرسان
تاريخ انتشار96/1/31 :
هيات مديره شركت تعاوني اللههاي كوثر
خ ش96/1/31 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت اول و مجمع عمومي عادي
ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مصرف
كاركنان شبكه بهداشت و درمان تايباد
بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت دعوت ميگردد تا در مجمع
عمومي فوقالعاده در ساعت  10صبح و مجمع عمومي عادي ساليانه در
ساعت  11روز پنجشنبه مورخ  1396/3/4كه در محل سالن اجتماعات مركز
بهداشت و درمان تايباد تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده :تصويب اساسنامه جديد شركت
دستورجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:
استماع گزارش هيات مديره و بازرسان طرح و تصويب صورتهاي مالي
ترازنامه  95و پيشبيني بودجه  96انتخاب بازرسان
تذكر:
 -1اعضا ميتوانند حق راي و حضور خود در مجمع عمومي را به موجب
وكالتنامه كتبي به عضو ديگر يا غيرعضو واگذار نمايند در اين صورت هر
عضو عالوه بر راي خود حداكثر  3راي باوكالت و غيرعضو فقط يك راي
وكالتي ميتواند داشته باشد.
 -2جهت اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع و اعطاي وكالت عضو بايد به همراه
نماينده خود با همراه داشتن مدارك شناسايي معتبر در تاريخ 1396/3/2
ساعت  9به نشاني فروشگاه مصرف بهداشت مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار96/1/31 :
مديرعامل منصور فاضلي
خ ش96/1/31 :

سرمربي تيم فوتبال سايپا گفت :کسب سهميه آسيا ،فرارازسقوط به
ليگ يک و همچنين رسيدن به نايب قهرماني سبب شده حساسيت
ديدارهاي سه هفته پاياني ليگ برتربيشتر شود.حسين فرکي در نشست
خبري پيش از ديدار اين تيم مقابل نفت آبادان افزود :پس از قطعي
شدن قهرماني پرسپوليس  ،اهداف تيم هاي نزديک به صدروقعر جدول
متفاوت است تا حساسيت و جذابيت مسابقات همچنان پا برجاباشد.
وي گفت :چهار تيم نفت آبادان ،سياهجامگان ،صبا و سايپا در پايين
جدول به جز ماشين سازي که سقوطش قطعي شده است ،براي بقا
مي جنگند.فرکي با اشاره به اينکه براي گرفتن سه امتياز به ديدار نفت
مي رود ،گفت :نماينده آبادان درسه ديدار اخير خود پنج امتياز کسب
کرده است و از شرايط قابل قبولي برخوردار است.وي ادامه داد:کسب
نتيجه خوب مقابل پرسپوليس و سياه جامگان و حضور کريميبه
عنوان سرمربي تيم و حمايت هواداران خون گرم آباداني قابل احترام
هستند .اما بازيکنان سايپا باانگيزه و آمادگي روحي و رواني خوب براي
سه امتياز به ميدان مي روند.

براي سکو به ژاپن ميرويم
مربي تيم ملي وزنهبرداري جوانان گفت :در مسابقات جهاني ژاپن ،تيم
ايران روي يکي از سکوهاي جهاني قرارميگيرد .خورشيديفر ،گفت:
اردوي تيم براي حضور پرقدرت درمسابقات جهاني با  12وزنهبردار
پيگيري ميشود.و براي کسب نتايج مناسب دراين دوره ازمسابقات،
همه نفرات با آمادگي بااليي تمرينات خود را انجام ميدهند.مسابقات
وزنهبرداري جوانان جهان از 26خرداد برگزار ميشود.

نعمت ينژاد:

 3امتياز دراهواز ميماند
مربي تيم استقالل خوزستان ،گفت :با توجه به اينکه هر دو تيم در بازي
امروز اهوازي هستند امتيازات در نهايت در اهواز ميماند .نعمتينژاد گفت:
بازي شرايط خاص خودش را دارد .اين بازي حيثيتي است .اميدوارم
فردا هواداران از عملکرد دو تيم لذت ببرند .تيم ما اين روزها شرايط
خوبي ندارد و تمرکز بازيکنان برهم خورده است .به بازيکنان گفتيم
فوالد کادرفني خوبي دارد و از بازيکنان قوي بهره ميبرد .حريفمان را
به طور کامل مي شناسيم و به بازيکنان توصيههاي الزم را کرديم .بايد
با تمرکز باال به ميدان برويم.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه
(نوبت اول) شركت تعاوني مصرف
فرهنگيان عباسآباد

برابر تصميم هيات مديره و طبق مقررات اساسنامه بدينوسيله از اعضاي
محترم دعوت به عمل ميآيد راس ساعت  17روز شنبه  96/3/2جلسهاي
كه در سالن اداره آموزش و پرورش عباسآباد تشكيل ميگردد حضور به
هم رسانيد .چنانچه عضوي نميتواند در جلسه شركت نمايد با مراجعه به
شركت يا دفترخانه رسمي حق راي خود را طبق وكالتنامه به عضو ديگر
واگذار نمايد .اين جلسه با حضور نصف به عالوه يك از اعضا رسميت مييابد
ضمنا چون مدت دوره سمت بازرسي به اتمام رسيده و موضوع انتخابات در
دستورجلسه ميباشد همكاراني كه مايلند جهت احراز سمت بازرسي ثبتنام
نمايند حداكثر يك هفته پس از تاريخ انتشار اين آگهي جهت تكميل فرم
ثبتنام طبق اساسنامه مشخصا در دفتر شركت حضور يابد.
دستورجلسه:
 -1گزارش كتبي هيات مديره و بازرس درخصوص عملكرد سال مالي
1395
 -2تصويب صورت مالي سال  95و اتخاذ تصميم درخصوص نحوه تقسيم
سود و زيان
 -3تصويب بودجه سال 96
 -4تصويب گزارش تغيير سرمايه و اعضا (ورود و خروج)
 -5تصويب اخذ وام و تسهيالت بانكي با عقود اسالمي
 -6تصويب تفويض اختيار پرداخت پاداش هيات مديره و كاركنان
 -7انتخاب بازرس (اصلي و عليالبدل)
تاريخ انتشار96/1/31 :
هيات مديره شركت
تعاوني مصرف فرهنگيان عباسآباد
خ ش96/1/31 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده ساالنه نوبت اول
شركت تعاوني توسعه روستايي سيجان كوثر
به اطالع اعضاي محترم شركت تعاوني ميرساند مجمع عمومي عادي
ساالنه نوبت اول اين شركت تعاوني راس ساعت  14روز چهارشنبه مورخ
 96/2/27در محل كيلومتر  32جاده كرج  -چالوس ،مسجد جامع واقع در
روستاي سيجان تشكيل ميگردد حضور به هم رسانيد .يادآوري ميشود
در 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 يك راي خواهد داشت .برگههاي نمايندگي مزبور با
امضاي اكثريت هيات مديره بازرسان تعاوني معتبر خواهد بود .بدين منظور
عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ
انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود با در دست داشتن مدارك 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 عمومي
براي نماينده صادر گردد .اين مجمع با هر تعداد رسميت يافته مصوبات
آن در صورت عدم مغايرت با ضوابط قانوني براي كليه اعضا اعم از حاضر
و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1394
 -3طرح و تصويب بودجه سال  1395و تعيين خط مشي آتي تعاوني
 -4انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره و بازرسان
تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ش96/1/31 :
شركت تعاوني توسعه روستايي سيجان كوثر

