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کرمانشاه ميزبان جام تختي

پس از ديدار مديرکل ورزش کرمانشاه با رئيس فدراسيون کشتي
ميزباني رقابتهاي بينالمللي کشتي آزاد جام تختي به اين شهرواگذار
شد.بدين ترتيب مسابقات جام تختي روز  18دي به ميزباني کرمانشاه
برگزارخواهد شد.

ستاره ولزي جدا م يشود

يک رسانه مادريدي خبر داد که ستاره ولزي رئال تصميم خود را براي
ترک اين تيم گرفته است.دليل اين نارضايتي هافبک ولزي رابطه سرد
زيدان ،سرمربي تيم با اوست .بيل با توجه به عملکرد خوبش انتظاردارد
رفتار خوبي با اوشود.

واليبال در انديشه پيروزي

تيم ملي واليبال ايران درگام ششم مسابقات جام جهاني به مصاف آمريکا
ميرود و به دنبال سومين پيروزي است.چهاردهمين دوره رقابتهاي
جامجهاني واليبال با حضور تيمهاي برزيل ،آمريکا ،ژاپن ،لهستان،
مصر ،آرژانتين ،روسيه ،ايران ،استراليا ،ايتاليا ،کانادا و تونس به ميزباني
ژاپن آغاز شده است.تيم ملي واليبال ايران در مرحله نخست رقابتها از
 ۵بازي خود با  ۲پيروزي ۳ ،شکست و با ۶امتياز در جايگاه هشتم جدول
قرارگرفت.درمرحله دوم مسابقات که به ميزباني هيروشيما برگزار
ميشود ملي پوشان ايران امروز از ساعت  ۱۲:۳۰مقابل تيم ملي آمريکا
صف آرايي خواهند کرد.

دعوت نورافکن به اردو  

هفتهششمليگبرتردرحاليبهپايانرسيد
که تقريبا تمام وعدههايي که مهدي تاج
درپايان فصل گذشته وطي هفته هاي اخير
برآن تأكيد کرده بود درفوتبال ايران عملي
نشد .فصل گذشته مسابقات فوتبال ايران در
شرايطي به پايان رسيد که رئيس فدراسيون
فوتبال در مصاحبه هاي خود ،بارها ازاهداف
بزرگ ووعده هاي مختلف اين فدراسيون و
مجموعه هاي زير دست خود براي حرفه اي تر
شدن فوتبال خبرداد.از وعده هاي تاج بعد از
گذشت حدود  ۶ماه ،تقريبا چيزي جز يک سايه
باقينماندهاست.هيچکدامازهدفگذاريهاي
فدراسيونفوتباليامحققنشديابهصورتکامل
چيزي که دلخواه فوتبال باشد ازآب درنيامد.
اين وعده ها که گاهي شکل تهديد هم به خود
مي گرفت دامنه گسترده اي از فعاليت هاي
فوتبالي را شامل مي شد؛ از دستور براي عدم
خريد بازيکنان خارجي و تشکيل اردوهاي
برون مرزي بازيکنان تا برگزاري  ۹۰به ۱۰
دربي.شايد بزرگترين ادعاي فدراسيون فوتبال
و سازمان ليگ براي اين فصل ازمسابقات ليگ
برتر استانداردسازي ورزشگاه ها بود .تاج بارها
اعالم کرد تا ورزشگاه ها به سه بحث اصلي يعني

یک کارشناس واليبال :

با نظر ويلموتس ،سرمربي تيم ملي فوتبال وهماهنگي صورت گرفته با
سرمربي تيم فوتبال اميد ،اميد نورافکن براي ديدار مقابل کامبوج به اردوي
تيم ملي فوتبال دعوت شد.

وزنه بردارعنوان دارکشورمان با توجه به فرآيند درماني خود ،به زودي بعد
از اعزام و ادامه درمان درآلمان ،راهي رقابتهاي گزينشي سوئيس خواهد
شد .سهراب مرادي بايد براي کسب سهميه المپيک دريکي از ميادين
گزينشي به روي تخته برود.

علي حسيني ،ملي پوش وزنه برداري کشورمان شانس حضور درالمپيک
 2020را از دست داد ،اما کيانوش رستمي دارنده مدال طالي المپيک
ريو هنوز اندک شانسي براي حضور در توکيو را دارد.

پايانمحروميتپالتيني

محروميت  ۴ساله پالتيني از فوتبال به پايان رسيد.پالتيني در سال ۲۰۱۶
قصد داشت جانشين بالتر در فيفا شود ولي برمال شدن تخلفات زيادي که
او انجام داده بود باعث شد که اوهمراه بالتر با محروميت سنگيني روبهرو
شود.پالتينييکيازبهترينبازيکنانتاريخفوتبالجهانمحسوبميشود
و سه توپ طالي فوتبال جهان را درکارنامه خود دارد.

شهنازي گفت :کوالکوويچ هنرمربيگري
ندارد و به اجباربه بازيکنان جوان بازي داد.
شهنازيگفت:مشکلتيممليواليبالايران
اين است که هدف و برنامه ريزي مشخصي
درسالسختواليبالنداشت.تمامتوانتيم
مليدرليگملتهابهکارگرفتهشدکهفشار
مضاعفي به بازيکنان وارد کرد و در نتيجه
باعث مصدوميت و خستگي شد.
باتوجهبهاينکهمسابقاتقهرمانيآسياحکم
حضور در مرحله دوم رقابتهاي المپيک را
داشت در نتيجه تيم ملي با ترکيب اصلي
دراين رقابت ها شرکت کرد و انرژي براي

جام جهاني باقي نماند.وي افزود :بسياري
از تيمهاي بزرگ در مسابقات ليگ ملتها،
جام اروپا و  ...از ترکيب متفاوتي استفاده
کرده اند .شايد تيم ملي ايران دررنکينگ
جهاني درجايگاه هشتم قراردارد ،ولي
همچنان فاصله زيادي با تفکرات حرفه
اي داريم.وي ادامه داد :بارها منتقدان و
کارشناسان تأکيد کردند که اگرقراراست
به آينده سازان فرصت دهيم ،بايد از ليگ
ملتها شروع کنيم اما در جام جهاني
درست زماني که مجبورشديم به جوانان
بها داديم .آنها نيز با شايستگي دو پيروزي
به دست آوردند  .شهنازي گفت :واليبال
باعث شادي مردم مي شود و ما در بازي
مقابل برزيل مي توانستيم پيروز شويم به
شرطي که در شرايط حساس از بازيکنان
باتجربه هم استفاده مي کرديم اما ظاهرا از
قبل ديکته شده بود که بازيکنان باتجربه
بازي نخواهند کرد .اين شيوه در تيم ملي
به هيچ عنوان قابل قبول نيست.

ساعت  10صبح الي  19عصر
تهران ،ميدانانقالب،خيابانكارگرجنوبي

665 665 54

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 سهامداران شركت سهامي خاص
ارومگوهر شهريار به شماره ثبت 16090
و شناسه ملي 14005779744
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده

خ ت98/7/17-41

موسسه حقوقي و ثبتي داوري عدالتگستر افضل

خت98/7/1-10

قبول داوري در قراردادهايي كه مشروط ارجاع به داور باشد از قبيل قراردادهاي
مشاركت مدني و غيره  -وراث  -حمل و نقل  -انبارداري  -سرمايهگذاري
و قبول هر گونه دعاوي له يا عليه موكل در امور كيفري  -حقوقي  -حسبي -
جنايي  -خانواده  -ثبتي  -مواد مخدر  -مفاسد اجتماعي
بابهرهمنديازداورانووكاليباتجربهباپيگيريمستمر 24ساعتهآنالين

تلفن 021-88416305
09120185753-09120195753

خت 98/1/18-1

665 665 52-665 665 53

امالك آذربايجان آمل
ويالباغ  500متر جاده دريا
 1500متر بنا و  500متر زمين
ويو جنگل و چشماندازي زيبا
داراي انشعابات و پروانه
ساخت ،با نگهباني  24ساعته
داخل شهرك  300م پيش
مابقي اقساط بدون بهره
حسينپور 09390688380
لطيفي 09115401149

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
چرخ و طبخ ميگردد.

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

ساختمانمهستان،طبقه، 5واحد504

تيمبزرگوپرمهرهاستقاللاست.نميگويم
جام حذفي اولويت ما نيست و تمرکزمان
روي ليگ يک است ،تا جايي که بتوانيم
و بضاعت مان اجازه دهد و شانس همراهي
کند ،درجام حذفي با تالش پيش خواهيم
رفت.وي افزود:ليگ يک نقاط ضعف و قوت
زيادي دارد ،از جمله نقاط قوت اين فصل
برنامه ريزي خوبي است که سازمان ليگ و
کميته مسابقات انجام داده و بايد از اين بابت
از برنامه ريزان مسابقات تشکر کرد .امسال
ليگيکبسيارمنظمبرگزارميشودومربيان
ميتوانند بهتر برنامه ريزي کنند تا در نهايت
شايستگي در صعود تيمها نقش بيشتري
داشته باشد.مهابادي گفت:حضورکمرنگ
رسانهها به خصوص رسانه ملي هم منجر به
کم شدن حساسيت اين بازيها شده و اين
هم يک نقطه ضعف است.اگر رسانهها و به
خصوص رسانه ملي ليگ يک را بهتر پوشش
دهند ،قطعا سطح آن باالتر رفته واشتباهات
کاهش پيدا ميکند.

ـتكگلپا

خت 98/1/18-2

 oحقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه يک دادگستري)
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

مقابل استقالل از پيش بازنده نيستيم

مهابادي گفت :ازاين که در جام حذفي با
قرعهاستقاللمواجهشديمخوشحالمومقابل
اين تيم از پيش بازنده نيستيم.تيم فجر که از
تيمهاي خوب اين فصل ليگ دسته اول و از
مدعيان صعود به ليگ برتراست ،با هدايت
مهابادي درجام حذفي توانست فوالد را
حذف کرده تا در مرحله يک هشتم نهايي
حريف استقالل شود .مهابادي درخصوص
آخرين شرايط تيمش در ليگ يک و جام
حذفي گفت:به اندازه بضاعت خودمان روي
تيم مان درجام حذفي حساب ميکنيم
واولويت ما ارائه يک بازي زيبا و سالم مقابل

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سهامي خاص ارومگوهر شهريار به
شماره ثبت  16090و شناسه ملي  14005779744دعوت ميشود كه در ساعت 14
روز پنجشنبه مورخ  98/08/02در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
كه در آدرس شركت اروميه خيابان ورزش روبروي استخر  7تير ساختمان مركز
جراحي آفتاب تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي پايان سال 97
 -3انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل
 -4انتخاب پنج نفر عضو اصلي هيات مديره و يك نفر عضو عليالبدل
هياتمديره
هيات مديره شركت سهامي خاص
تاريخ انتشار98/7/17 :
ارومگوهر شهريار
1749
خ ش98/7/17 :

آگهي دعوت سهامداران شركت سهامي خاص
ارومگوهر شهريار به شماره ثبت  16090و شناسه ملي
 14005779744جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده

خت98/6/27-5

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سهامي خاص ارومگوهر شهريار به
شماره ثبت  16090و شناسه ملي  14005779744دعوت ميشود كه در ساعت 13
روز پنجشنبه مورخ  98/08/02در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه در آدرس
شركت اروميه خيابان ورزش روبروي استخر  7تير ساختمان مركز جراحي آفتاب
تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1اصالح ماده  31اساسنامه به منظور افزايش تعداد اعضاي اصلي هيات مديره از
 3نفر به  5نفر و  1نفر عضو عليالبدل
هيات مديره شركت سهامي خاص
تاريخ انتشار98/7/17 :
ارومگوهر شهريار
1750
خ ش98/7/17 :

خت98/7/11-27

آگهي وقت رسيدگي
درخصوصدعويآقايرضاچهارتنگيفرزندمظفربهطرفيت-1حيدرعلي-2عبدالعلي
 -3قربانعلي  -4غيظان  -5الياس  -6حسنيجان  -7اشرف همگي چهارتنگي
 -8حيدر نيكپور  -9عباسعلي وحيدپور  -10بيبيجان نيكنام كوهشوري به
خواستهتحريرتركهبهشمارهكالسه328/5/98ثبتگرديدهبرايمورخ98/8/19
ساعت  6عصر تعيين وقت شده شورا مراتب را در جرايد كثيراالنتشار درج تا خوانده
با مراجعه به شوراي حل اختالف ايذه نسبت به اخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم
آن اقدام در غير اين صورت غيابا اتخاذ مينمايد.
تاريخ انتشار98/7/17 :
شوراي حل اختالف شهرستان ايذه
د ش98/7/17 :

نكته

تهديد ستاره  فوتبال

کرده بود که بايد کار را به دست سرمشوقان
وهواداران بسپاريم و ماموران يگان ويژه دو قدم
عقبتر بروند .اين طرح نيز همچنان درليگ
برترعملياتي نشده و يگان ويژه حتي يک قدم
هم عقبتر نرفته است!درميان تمام وعده هايي
که مهدي تاج آنرا بارها به زبان آورد ،فقط
يک وعده رنگ واقعيت به خود گرفت .رئيس
فدراسيونفوتبالقبلازشروعليگدراظهارات
خود از برخورد جدي انضباطي با متخلفان
ليگ و صدورآراي مسابقات جنجالي در
حداکثر زمان ممکن خبرمي داد .باتوجه
به گذشت  ۶هفته از ليگ برتر فوتبال و
 ۱۳هفته از ليگ برتر فوتسال بر همه مشخص
شد که فدراسيون چقدر درپياده کردن اين
طرح با قدرت پيش رفته است! صدور آراي
متعدد در بخش هاي مختلف فوتبال ،فوتبال
ساحلي ،فوتسال و ليگ دسته اول ثابت
مي کند که فدراسيون در تنها وعده اي که
اختيار عمل داشته ،به خوبي کاررا پيش
برده است! آرايي که شايد در ظاهرهمانند
ُمسکن عمل کند اما به فرهنگسازي فوتبال
و بازدارندگي اين جامعه براي جلوگيري از
توهين کمکي نمي کند.

سرم ربي تيم فجر :

دلسوزي باعث پيشرفت واليبال م يشود

م رادي به سوئيس م يرود

وداع حسيني با المپيک

شماره گذاري صندلي ها ،نصب دوربين هاي
تشخيص چهره و گيت هاي الکترونيکي مجهز
نشود و استانداردهاي الزم پياده نشود ،ليگ
را شروع نمي کند .بعد از کش و قوس هاي
فراوان ليگ برتر با حدود يک ماه تأخير آغاز
شد .هرچند بعضي از ورزشگاه ها دربعضي از
قسمت هاي زيرساختي اصالحاتي انجام داده
بودندامادرعمل،استانداردسازيهابدوننصب
وراه اندازي اصولي گيت ها ونبود دوربين هاي

تشخيص چهره عقيم ماند .نه تنها تماشاگران
با پرتاب سنگ باعث آسيب رساندن به هم و به
بازيکنان شدند بلکه حتي در اتفاقي به مراتب
تلخ ،يک کودک  ۶ساله درورزشگاه آزادي به
خاطر برق گرفتگي جانش را از دست داد تا
جامعه فوتبال را با شوکي بزرگ مواجه کند.
درهمينبحثاستانداردسازييکيازموضوعات
موردتوجه فدراسيون فوتبال ،کنترل سکوي
ورزشگاه ها توسط خود هواداران بود .تاج اعالم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
(نوبت اول) شركت سهامي عام نافع خوي
(به شماره ثبت  985و شناسه ملي )10980241381
با استناد ماده  20اساسنامه شركت سهامي عام نافع خوي جلسه مجمع عمومي
عادي به طور فوقالعاده نوبت اول روز چهارشنبه مورخه  1398/8/8ساعت 5
بعدازظهر در محل هنرستان شهيد رجايي واقع در ميدان شيخ نوايي تشكيل
ميگردد .لذا از كليه اعضاي محترم تقاضا ميشود در تاريخ و ساعت تعيين شده
در مجمع مزبور حضور به هم رسانند و يا برابر ماده  26اساسنامه حق راي خود را
كتبا به يك نماينده تاماالختيار خود از ميان اعضا واگذار نمايند و ضمنا هر عضو
ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر  2راي باوكالت كتبي رسمي (و يا تنظيمي در
دفتر شركت) داشته باشد و برابر تبصره  2ماده فوق همراه داشتن دفترچه عضويت
(عضو و موكلين) الزامي ميباشد.
توجه :از اعضاي داوطلب عضويت در تركيب بازرسان دعوت ميشود درخواست
كتبي نامزدي خود را از تاريخ انتشار تا يك هفته شخصا به دفتر شركت تحويل و
رسيد دريافت نمايند .در ضمن هيچ تقاضايي پس از سپري شدن موعد مقرر يا ارائه
در مجمع از اعضا پذيرفته نخواهد شد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان قانوني درخصوص عملكرد شركت در
سال مالي 1397
 -2طرح و تصويب ترازنامه و صورتحسابهاي مالي سال 1397
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي مالي سال
1398
 -4انتخاب بازرسان اصلي ( 2نفر) و عليالبدل ( 1نفر) به مدت يك سال
"اين آگهي به منزله دعوت رسمي از كليه اعضاي محترم شركت تلقي ميگردد"
تاريخ انتشار98/7/17 :
خ ش98/7/17 :
1740

هيات مديره شركت سهامي عام نافع خوي:
 )1رئيس هيات مديره شركت :بهروز اسدزاده
 )2نايبرئيس هياتمديره :عبداله اميننژاد  )3منشي هياتمديره:
محمدباقر اعرابي  )4عضو هياتمديره :شاهپور منظوري  )5عضو
هياتمديره :خسرو عاشرزاده
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ليونل مسي با گلي ايستگاهي که درديدار برابر سويا به ثمر رساند،
فاصله خود را تا رسيدن به رکورد  ۶۴۳گل پله ،به عدد  ۳۹رساند تا
مرد آرژانتيني درکمترين فاصله به رکوردي دستنيافتني قرارگيرد.
کاپيتان تيم ملي آرژانتين در مسير شکستن رکوردي ديرينه قرارگرفته
است؛ رکوردي که زماني غيرقابل شکستن به نظر ميرسيد؛  ۶۴۳گلي
که پله در جريان  ۱۸سال حضور در باشگاه سانتوس برزيل به ثمر
رساند.تا پيش از ظهور مسي ،هيچکسي براي گذر از رکورد قهرمان
سه دوره جام جهاني و پسر شگفتانگيز سانتوس ،تهديدي جدي
محسوب نميشد؛ رکوردي که در فاصله سالهاي  ۱۹۵۶تا  ۱۹۷۴ثبت
شد.گرد مولر اسطوره ژرمنها که با  ۵۶۵گلي که در فاصله سالهاي
 ۱۹۶۴تا  ۱۹۷۹براي بايرن مونيخ به ثمر رساند ،تنها کسي بود که
خود را تا نزديکيهاي رکورد پله رساند اما دست خالي کفشهاي
خود را آويخت.با اين حال ،مرد آرژانتيني يکشنبه هفته جاري در
ديدار مقابل سويا دست به کار شد و با يک ضربه ايستگاهي مبهوت
کننده آمار گلهاي خود را به  ۶۰۴رساند تا با اختالف  ۳۹گل ،خود
را در نزديکترين فاصله به مرد افسانهاي فوتبال برزيل قرار دهد.و
حاال با توجه به اينکه مسي طي  ۱۰سال اخير به ازاي هر فصل بيش از
۴۰گل به ثمر رسانده است ،بنابراين بيراه نيست که بگوييم مرد آرژانتيني
بيشترين شانس را براي رسيدن و يا حتي گذرازپله دراختياردارد.مسي
از نخستين حضور خود در پيراهن تيم بارسا در سال  ،۲۰۰۴تاکنون
در  ۶۹۱بازي که به ميدان رفته ۶۰۴ ،گل به نام خود ثبت کرده که از
اين تعداد  ۴۲۰گل در الليگا ۱۱۲ ،گل در ليگ قهرمانان ۵۱ ،گل در
جام حذفي ۱۳ ،گل در سوپر جام اسپانيا ۵ ،گل در جام باشگاههاي
جهان و  ۳گل نيز در سوپرجام يوفا بوده است.

سرم ربي تيم بادران:

آيند ه سازان فوتبال حمايت م يخواهند

کاظمي گفت :استيلي بايد از سوي رسانهها
وکارشناسانموردحمايتقرارگيرد.اوهمچنين
اعتقادداردگروهايرانبرايحضوردرالمپيک
سختنيست.کاظميگفت:استيليبهشرايط
تيمفوتبالاميدوبازيکنانآشناييکاملدارد.
او دراين چند ماه درکنار تيم حضور داشت
و بهترين گزينه براي هدايت تيم اميد بود.
هميشه انتخاب مربي درهر تيمي موافق يا
مخالفي دارد ولي مسئله مهم اين است که
بايد دراين مقطع حساس به تيم اميد آرامش
بدهيم .تخريب راه درستي نيست و بايد از
استيلي حمايت کنيم تا بتواند برنامههايش

را درتيم اميد پياده کند.وي تأكيد کرد:
دراين سالها به داليل مختلف به المپيک
راه پيدا نکرده ايم و اين حسرت  44ساله
شده است .قطعا مشکالت مختلفي وجود
داشته ولي اين بارميتوانيم راهي المپيک
شويم .استيلي مربي باتجربهاي است که در
رده ملي هم تجربيات زيادي دارد.
استيليدرليگبرترمربيگريکردهوتوانايي
خودش را نشان داده است .بايد از تيم اميد
حمايت کنيم ،اين جوانها آيند ه فوتبال
ايران هستند و نياز به حمايت وانرژي مثبت
دارند .کاظمي درباره اينکه برخي معتقدند
ايرانبهدليلهمگروهيباکرهجنوبي،چينو
ازبکستان،کاردشواريبرايرفتنبهالمپيک
دارد،اظهارداشت:قبولندارمکهايراندريک
گروه سخت قراردارد ،درگروهي که همه
تيمها قوي هستند امتيازها پخش ميشود
وايران با بازيکنان با استعداد و توانمندي
که دارد قطعا ميتواند به المپيک 2020
راه پيدا کند.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
(نوبت دوم) تعاوني مسكن كاركنان
شهرداري قرچك و سازمانهاي وابسته

به اطالع اعضاي محترم ميرساند جلسه مجمع راس ساعت  13:30روز يكشنبه
98/7/28درمحلنمازخانهشهرداريمركزيواقعدرشهركطالئيهبرگزارميگردد.
لذاازكليهاعضاءدعوتميشودجهتبررسيموضوعاتذيلدراينجلسهحضوربه
همرسانند.الزمبهذكراستبهموجبماده19آييننامهنحوهتشكيلمجامععمومي
تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر  3راي و غيرعضو تنها  1راي ميباشد.
اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي ميبايست به همراه نماينده خود حداكثر تا 48
ساعت قبل از برگزاري مجمع در دفتر تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تمديد
وكالت برگه حضور در مجمع را دريافت نمايند.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصويب و تمديد مدت تعاوني از  95/3/17براي مدت  5سال
 -2اصالح تبصره ماده  20اساسنامه
 -3اصالح ماده  18اساسنامه
 -4اصالح حوزه عملياتي تعاوني موضوع  4اساسنامه
تاريخ انتشار98/7/17 :
خ ش98/7/17 :

تعاوني مسكن كاركنان شهرداري قرچك

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سوم
شركت تعاوني مسكن گلشهر اروميه به شماره ثبت 574
با عنايت به عدم رسميت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم مورخه  98/07/11به
علت عدم حضور حداقل نصف به عالوه يك از كل اعضاء بدينوسيله برابر تصويب
هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سوم شركت تعاوني مسكن
گلشهر اروميه راس ساعت  12روز پنجشنبه مورخ  98/08/02در محل اروميه
 خيابان مدني  - 2مسجد حاجابوطالب ،تشكيل ميگردد .از عموم سهامدارانو 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 عضو ميتواند
عالوه بر راي خود حداكثر حق سه 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 ايام تعطيل در محل
دفتر شركت تنظيم شده و توسط هياتمديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين
صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت شركت تعاوني مقرر در ماده 6
اساسنامه
هيات مديره شركت تعاوني مسكن
تاريخ انتشار98/7/17 :
گلشهر اروميه
1744
خ ش98/7/17 :


آگهي دعوت سهامداران شركت طراحي و مهندسي
فرآيند رشد (سهامي خاص) به شماره ثبت  1810و
شناسه ملي 10460051686
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي
عادي به طور فوقالعاده كه در روز يكشنبه مورخ  1398/07/28ساعت  9صبح
در آدرس كيلومتر  5جاده زنجان  -تهران ،روبري شركت پارس سوئيچ ،شركت
طراحي مهندسي فرآيند رشد ،كد پستي  4516119388تشكيل ميگردد ،حضور
به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب و تعيين سمت اعضاي هيات مديره و مديرعامل
 -2تعيين وضعيت و دارندگان حق امضا
 -3انتخاب بازرسين
 -4ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد
تاريخ انتشار98/7/17 :
هيات مديره شركت
خ ش98/7/17 :


