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افشینپیروانی:

تهمتو افترا ،کار قشنگیدر فوتبالنیست

مدیرتیمفوتبالپرسپولیس گفت :گناه کسیرانشستم،ولی
بیاییم همه دستبهدست هم بدهیم و با مشکالت مبارزه
کنیموزندگیدر کنار کرونارایادبگیریم.افشینپیروانیمدیر
تیمفوتبالپرسپولیس کهدیروزبههمراه کادرفنیوبازیکنان
این تیم برای انجام تست کرونا به مجموعه درفشیفر آمده
بود ،در جمع خبرنگاران اظهار داشت :خدا را شکر استارت
ت گیری از تمام اعضای
روزهای خوب فوتبال زده شد و تس 
تیمراداشتیم.امیدواریمروزبهروزشرایطبهتریرقمبخوردو
ا گر گرفتنتست کروناهمشرطنبود،مطمئنباشیدسالمتی
همه بازیکنان و کسانی که در کنار تیم حضور دارند برای ما
خیلی مهم است و به همین خاطر دیروز استارت این کار را
زدیم و امروز هم جواب آزمایشها میآید و از شنبه بعدازظهر
ی کنیم.ویدر مورداینموضوع کهدر
تمریناتمانراشروعم 
اینمدتهجمههایزیادیعلیهپرسپولیسبهوجودآمد،
تصریح کرد:بهتراستدیگربهعقببرنگردیم.تمامصحبتها
در اینمدتانجامشده،ولیخبتیمماپرسپولیساستو
چندینبار قهرمانشدهونتایجخوبی گرفتهاست.در حال
حاضر هم اختالف خوبی در صدر جدول داریم و مطمئنا
صحبتهایی میشود ،ولی خواهش من این است که ا گر
قرار است درباره تیم یا شخصی صحبت شود ابتدا اخالق را
رعایت کنیموبعدازآنهمازحقایقحرفبزنیم.تهمتوافترا
کار قشنگی نیست.مدیر تیم فوتبال پرسپولیس در وا کنش

ی کنند و
به این موضوع که گفته بود افراد به عمد سرفه م 
ی گویند که کرونا گرفتهاند ،خاطرنشان کرد :من گفتم ا گر
م 
کسانی کاری را نخواهند از روی رضایت انجام بدهند شاید
کارهای دیگری کنند .من گناه کسی را هم نشستم ،ولی
بیاییم همه دستبهدست هم بدهیم و با مشکالت مبارزه
کنیموزندگیدر کنار کرونارایادبگیریم.ا گرهمصحبتی کردم

بیرانوند:

حدس و گمانم بوده است و به کسی تهمت نزدم .خواهش
من این است که همکاری کنیم و این موضوع را هم بدانیم
که ا گر امسال لیگ برگزار نشود مطمئنا سال آینده نیز برگزار
نخواهد شد .فوتبال میتواند شادی و نشاط را در جامعه به
وجود بیاورد و باید یک مقدار اتحاد و همدلی ما بیشتر شود.
پیروانی در پاسخ به این سؤال که ا گر بازیهای پرسپولیس

کارخانه:

خارج از تهران برگزار شود شما مشکلی ندارید ،گفت :ببینید
هر تصمیمی گرفته شود ما تابع قانون هستیم ،ولی سؤال
من این است که آیا در تهران ،فقط برای فوتبال وضعیت
قرمز داریم؟! ما نزدیکترین جایی که میخواهیم برویم
30دقیقهدر ترافیکهستیم،تماماصنافومشاغلبازاست
و خواهش من این است كه مسئولین اینقدر روی فوتبال
ی کنیم.مابیشترین
حساسنباشند.هرجابگویند،مابازیم 
ضررراازبازیبدونتماشا گرخواهیمداشت،چونبیشترین
هوادار راداریموعالقهمندیم کنار طرفدارانمانبازی کنیم،
ولیهمیشهتابعقانونهستیمومطمئنباشیدهرتصمیمی
گرفته شود همه باید تبعیت کنند.
اتفاق خوب
پیشکسوت فوتبال نیز در ارتباط با شروع لیگ گفت :شروع
لیگاتفاقخوبیاستوامیدوارمهمانطور کههمهارگانها
باانگیزهبرایشروعلیگتصمیم گرفتند،باهمانانگیزهنیز
برای سالمتی بازیکنان ،امکانات را فراهم کنند تا بازیکنان
و مربیان با خیالی آسوده وارد این چالش بزرگ شوند.کارگر
جم افزود :شروع مسابقات آنهم به صورت فشرده بعد از
اینتعطیلیبلندمدتبایدباحسابوکتابباشد.بازیکنان
را به جز ویروس کرونا ،مصدومیتهای سنگین هم تهدید
می کند و لذا باید تمهیداتی رابرای جلوگیری از افزایش
مصدومیتها در نظر گرفت.

گنجزاده:

برای آنتورپ  3سال سنگربانی نمی کنم

به دنبال نتیجه تاریخی با  سایپا هستیم

ن که قرارداد من با
دروازهبان تیم پرسپولیس گفت :ای 
تیم بلژیکی  ۳ساله است دلیل نمیشود که در تمام
این مدت در این تیم بمانم و میخواهم بعد از
۶ماهازآنتورپبروم.علیرضابیرانوند گفت:خیلیها
ی کنند شروع مجدد لیگ فشار پرسپولیس
فکر م 
بوده است  .به نظر من ا گر امسال قهرمان نشویم
قهرمانیسهسالقبلدیدهنمیشودوخودماهمزیر
سؤالمیرویم كهاین ،کارمارابهشدتسخت کردهاستو
بایدنشانبدهیمحقماقهرمانیاستوبههدفمانبرسیم.ویدر
رابطهباسفرشبهبلژیکاضافه کرد:منتمامتمرکزمرابرایپرسپولیس گذاشتم
ودر حالحاضرباتیمبلژیکیهیچارتباطیندارم.ابتدادوستدارمباپرسپولیس
قهرمان شوم و بعد به رفتن فکر کنم .آنتورپ هم با پرسپولیس در ارتباط است.
بیرانوند در مورد تیم ملی هم گفت :دلمان برای تیم ملی تنگ شده است ،البته
از فوتبال دور هستیم .وقتی من در پلیاستیشن هم تیم ملی را انتخاب کردم به
حدیدلمتنگشدهبود کهاحساس کردمخودمدرونزمینهستمودارمبازی
ی کنم .در مجموع دلم برای فوتبال تنگ شده است و تا شنبه لحظهشماری
م 
ی کنم تا بتوانیم به زمین بازگردیم و تمرینات را آغاز کنیم.وی در مورد حضور
م 
مارک ویلموتس در تیم بعدی او یعنی آنتورپ بلژیک اضافه کرد :ویلموتس مربی
بزرگی است .برای من مهم نبود چه کسی سرمربی آنتورپ است و بیش از هر چیز
پیشرفتبرایمناهمیتداشت.باتیمبلژیکیقراردادی۳سالهبستهامامانیت
من این است که بعد از ۶ماه ازآنتورپ جدا شوم و به کشور دیگری بروم.

سرمربیتیموالیبالسایپا گفت:بهدنبال کسبنتیجه
تاریخی در این باشگاه هستیم.مصطفی کارخانه
گفت :منافع و اهداف باشگاه برایم مهم است
و خودم و بازیکنان مانند یک سرباز در راستای
اهدافباشگاهحرکتخواهیم کرد.اخالقمحوری
وشخصیتمحوریسرلوحه کارماقراردارد.افرادی
کهفا کتورهاییمانندجنبهاخالقیوشخصیتیدارند،
دربدنهتیمقرارخواهند گرفت.خطقرمزیراتعیین کردهایم
و برای ما انسجام و نظم بسیار مهم است.وی تأ کید کرد :پیروی از
اخالقمداری و شخصیتمداری بسیار حائز اهمیت است و با تنش ،حواشی و
بینظمی مخالف هستیم و این هدف من و خطمشی باشگاه است  .کارخانه
افزود :تیمهای ارومیه و سپاهان در جذب بازیکنان سریعتر اقدام کردهاند .ما
نیز طبق بضاعت رفتهرفته پیش خواهیم رفت و شرایط ما خوب است .برای
موفقیت باید جنگید و بدون تالش موفق نخواهیم شد.وی گفت :هیچچیز در
ورزش قابل پیشبینی نیست .آرزو و هدف من قهرمانی است .میدانم رقبایی
داریم و برای قهرمانی کار سختی در پیش است که باید از رقبای خود سبقت
بگیریم .با حمایتی که مدیرعامل و مجموعه باشگاه از مربی خود دارند ،آرامش
خاصیدر تیمحکمفرماست.قطعامنوهمکارانمبرایرسیدنبهاهدافمان
تمام وجودمان را خواهیم گذاشت .کارخانه در پایان گفت :ظرف یکی ،دو روز
آینده به جمعبندی خواهیم رسید .هر روز در باشگاه حضور دارم ،کمی دیرتر
ی کنیم تا جبران شود.
از رقبا آغاز کردهایم اما تالش م 

کارات ه کایالمپیکی کشورمان گفت:باعثافتخارماخواهد
بود که مردم به قهرمانان ورزشی خود اعتماد دارند و
همین اعتماد موجب دریافت کمکهای زیادی از
ایرانوخارجاز کشورشد.سجاد گنجزادهضمنبیان
این مطلب اظهار داشت :با توجه به شیوع کرونا و
تعطیلیباشگاهبرایآنکهازفرمایدهآلبدنیخارجنشوم،
ی کنم .امیدوارم
تمریناتم را به صورت انفرادی دنبال م 
این روزها هرچه زودتر به پایان برسد و بتوانیم تمرینات گروهی
خود را آغاز کنیم.وی درباره حضورش در پویش شبهای همدلی نیز عنوان داشت:
با همت  15تن از قهرمانان اسالمشهر پویش شبهای همدلی را راهاندازی کردیم و
از ابتدا هدفما آن بود که بتوانیم در هر شب ماه مبارک رمضان دو هزار غذا به دست
نیازمندان برسانیم .با کمک خیرین و حمایتهای مادی و معنوی مردم تا کنون
در انجام این امر موفق بو دهایم و امیدوارم در ادامه نیز بتوانیم برنامه خود را به پیش
ببریم.گنجزادهادامهداد:باعثافتخارماخواهدبود کهمردمبهقهرمانانخوداعتماد
دارندوهمیناعتمادموجبشد که کمکهایزیادیاز ایرانوخارجاز کشور دریافت
كنیم تا بتوانیم پویش شبهای همدلی را با قدرت به پیش ببریم.وی تصریح کرد:
ورزشکارانبهعنوانافرادشناختهشدهدرجامعه،یکسریمسئولیتهایاجتماعی
دارند که باید به آنها عمل کنند .ا گر امروز گنجزاده در جامعه ورزش جایگاهی دارد،
به واسطه حمایتهای همین مردم است .حاال که به خاطر کرونا شرایطی به وجود
آمده که کمیاز تمرینات گروهیفاصلهبگیریم،موظفهستیمدر پویشهاییچون
شبهای همدلی وظیفه خود را در قبال مردم انجام بدهیم.
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آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شركت پرشین سوشیانت آریا
(سهامی خاص) به شماره ثبت  284182و
شناسه ملی 10103214396

خت99/2/29-73

بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت پرشین سوشیانت آریا (سهامی خاص) دعوت به
عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه كه راس ساعت  10صبح مورخ
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
 1399/03/17در محل قانونی شركت تشكیل م 
دستورجلسه:
 -1تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی 1398
 -2تعیین روزنامه كثیراالنتشار
 -3انتخاب بازرس اصلی و بازرس علیالبدل
 -4سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد
تاریخ انتشار99/3/1 :
هیاتمدیره
خ ت99/3/1 :


یکی از روزنامهنگاران مشهور آلمانی اعالم کرد که یورگن کلوپ ،سرمربی سرشناس لیورپول
قصد مربیگری در تیم ملی کشورش را دارد.یورگن کلوپ تا سال  ۲۰۲۲با تیم لیورپول قرارداد
دارد هر چند که تا کنون پیشنهاد باشگاه را برای تمدید قرارداد تا سال  ۲۰۲۴نپذیرفته است.

خدایی:

هدف همه ،رشد  کشتی است

مربی کشتی گفت :سرمربی تیم ملی و رئیس فدراسیون ،هردو دغدغه رشد کشتی را دارند اما
باید با یکدیگر صحبت کنند و نظرات خود را عنوان نمایند تا هر دو قانع شوند.مجید خدایی
ی گیران و مربیان دوست دارند بهترین نتیجه را کسب کنند و به حق
گفت :معموال همه کشت 
خودشان برسند .به نظر من تدوین چرخه انتخابی به این موضوع کمک زیادی میکند.

اسکوچیچ به ایران میآید

ی گردد.با توجه به اینکه قراراست
سرمربی تیم ملی ایران تا پایان هفته آینده به ایران باز م 
تمرینات تیمهای لیگ برتری از  ۳خرداد شروع شود و مسابقات هم از  ۲۹خرداد آغاز خواهد
شد ،اسکوچیچ هم به ایران بازخواهد گشت تا فعالیت تیمها را از نزدیک زیر نظر بگیرد.

حاللی:

پرسپولیس باید  مراقب باشد

پیشکسوت تیم پرسپولیس گفت :ا گر این تیم میخواهد به چهارمین قهرمانی متوالی خود در لیگ
برتر برسد باید حواسش را به ادامه جمعآوری امتیازات بدهد .حاللی گفت :بهترین و عادالنهترین
روشبرایتعیینتکلیفباشگاههایلیگبرتریادامهرقابتهابود کهخوشبختانهباتوجهبهشرایط
کشور در حالاجراشدناست.ویخاطرنشان کرد:تصمیموزارتورزشبرایجلوگیریاز ورودبازیکن
ومربیخارجیمیتوانستشاملحال کلفوتبالایرانشوداماوقتیتیمهایاستقاللوپرسپولیس
به عنوان ویترین فوتبال ایران جذب بازیکن نداشته باشند بازهم میتواند مفید باشد.

امیری:

بیصبرانه منتظر  بازیها هستیم

هافبک تیم پرسپولیس گفت :بیصبرانه منتظر آغاز لیگ هستیم و امیدوارم هر چه سریعتر
بتوانیملیگرابهپایانبرسانیم.وحیدامیریافزود:ا گرلیگتعطیلمیشدمابالتکلیفبودیم.
االن هم که مسابقات برگزار میشود برخی بازهم اعتراض میکنند .واقعا نمیدانم چه اتفاقی
باید میافتاد تا به فوتبال ضربه نخورد.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده شناسه شركت10100058600 :
شماره ثبت 402 :ساوجبالغ
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتدعوتمیشودبهمنظور شركتدر جلسهمورخه
1399/03/17روز شنبهراسساعت 13در محلقانونیشركتبهآدرستهران–خیابان
قائممقام فراهانی – نبش میدان شعاع – پالك  81حضور به هم رسانند.
م گیری درخصوص پرداخت دیون شركت از محل نقل و انتقال
موضوع جلسه :تصمی 
اموالبهصاحبانسهاموپرداختبدهیهایشركتومصوبهشماره0475م970مورخ
 1397/10/05و گزارش حسابرسان شماره  98/390مورخ  1398/04/17میباشد.
تاریخ انتشار99/3/1 :
هیاتمدیره شركت صنایع روشنایی آرم
خ ش99/3/1 :

(سهامی خاص)

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت دوم شركت تعاونی خدمات حمل
و نقل جاده ابریشم تایباد به شماره ثبت:
 788و شناسه ملی14000269662 :
جلسهمجمععمومیعادیبهطور فوقالعادهنوبتدومشركتتعاونیخدمات حمل
و نقل جاده ابریشم تایباد به شماره ثبت  788و شناسه ملی  14000269662در ساعت
 18لغایت  20شنبه مورخ  99/3/17در محل «تایباد – خ خرمشهر – كوچه فروغ پ »7
ی گردد با در دست داشتن كارت
برگزار میشود .لذا از كلیه سهامداران محترم دعوت م 
شناساییمعتبردرجلسهمذكورحضوربههمرسانند.ضمناداوطلبانتصدیسمتهای
هیاتمدیره و بازرسی به موجب ماده  2دستورالعمل موظفند حدا كثر ظرف یك هفته از
انتشار آ گهی دعوت فرم داوطلبی را تكمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرسان
 -2طرح و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال  1397و  1398و پیشبینی بودجه
سال 1399
 -3انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیاتمدیره
 -4انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل برای مدت یك سال مالی
 -5تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آ گهیهای شركت
 -6كسب ماموریت به هیاتمدیره جهت افزایش سرمایه شركت و بهروزرسانی ارزش
اسمی سهام شركت
ه گذار جهت اجرای پروژههای شركت
 -7چگونگی انتخاب سرمای 
 -8تعیین تكلیف زمین شركت
 -9تعیین خط مشی آینده شركت
*تذكر-1:اعضاءمیتوانندحقرایوحضور خوددر مجمععمومیرابهموجبوكالتنامه
كتبی به عضودیگر یا غیرعضو وا گذار نمایند در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود
حدا كثر  3رای باوكالت و غیرعضو فقط یك رای وكالتی میتواند داشته باشد.
 -2جهت اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع و اعطای وكالت ،عضو باید به همراه نماینده
خودباهمراهداشتنمداركشناساییمعتبردر تاریخ99/3/17از ساعت13لغایت15به
نشانی «تایباد – خ بهشتی – بین بهشتی  16و  – 18دفتر شركت» مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار 99/3/1 :هیاتمدیره شركت تعاونی خدمات حمل و نقل
خ ش99/3/1 :
جاده ابریشم تایباد

خت99/3/1-80

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139860301078002194مورخ  98/12/17هیئت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک یافت آباد تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل قلیچ
خانی فرزند ا کبر به شماره شناسنامه  1450صادره از ساوه در ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی در آن به مساحت  75مترمربع در قسمتی از پال ک  487فرعی از  3اصلی واقع
در بخش  12تهران که به میزان تصرفی خود دارای سندمالکیت مشاعی بوده و تصرفات
نامبرده در ملک مورد تقاضا محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
بهروز جشان
رئیس ثبت اسناد و امال ک یافت آباد تهران
بهروز جشان
تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/17
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/3/1
د ت  99/2/17م الف 10324

خبر

«کلوپ» مربی  ژرمنها  میشود

اعتماد به قهرمانان باعث افتخار است

آ گهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده  3قانون تعیین تفکیک وضعیت اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
براساس موجب رای شماره های  139860301054002076مورخ  99/1/19صادره از هیئت
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  90/9/20مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک جنوب شرق تصرفات مفروزی و
مالکانه شهرداری تهران متقاضی پرونده کالسه های  1397114401054000306نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  53/67مترمربع قسمتی از
پال ک ثبتی  4418اصلی با حدود اربعه
شماال بطول  7/08متر خط فرضی به ملک مجاور جزء پال ک  4418اصلی
شرقا بطول  15متر خط فرضی به ملک مجاور جزء پال ک  4418اصلی
جنوبا فاقد حد است
غربا بطول  16/47متر دیوار به گذر مسیر کندر و اتوبان امام علی (ع)
مورد ثبت صفحه  157دفتر  307واقع در بخش  7تهران به ثبت گردیده مراتب از نظر اطالع
ذوی الحقوق و شرکا مشاعی پال ک فوق در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه آ گهی می
گرددطبققانونفوقاالشاره کسانی کهبهمالکیتوتصرفاتمفروزیمتقاضیفوقاعتراض
دارند می توانند از تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به مراجع قضائی
تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضاع مهلت قانونی عدم وصول واخواهی نسبت به
صدور سند مالکیت مفروزی به مساحت و حدود باال به نام خانم اشرف سادات مستوری
نوش آبادی اقدام خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خاوران تهران
غالمرضا غضنفری
تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/17
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/3/1
م الف 10325
د ت 99/2/17
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آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه
شركت تعاونی مصرف فرهنگیان تنكابن
(نوبت اول)
جلسهمجمععمومیعادیسالیانهنوبتاولشركتتعاونیمصرففرهنگیانتنكابن
راس ساعت  4بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه  99/4/4در محل سالن كانون شهید
صالحی تنكابن تشكیل میگردد .از عموم سهامداران محترم دعوت میشود با در
دست داشتن اصل دفترچه سهام و كپی شناسنامه و كپی كارت ملی در روز و ساعت
مقرر حضور به هم رسانند.
تذكر  -1طبق ماده  19آییننامه نحوه تشكیل مجمع عمومی هر عضو میتواند عالوه
بر رای خود حدا كثر  3رای با وكالت كتبی داشته باشد .گواهی نمایندگی (موكلین)
در صورتی معتبر میباشد كه در دفتر شركت و در حضور هیاتمدیره و یا نماینده
هیاتمدیره و یا در دفترخانه رسمی حدا كثر  24ساعت قبل از تشكیل جلسه مجمع
تنظیم گردیده باشد.
(دفترچههای ورثهای حق رای ندارند)
-2آندستهاز اعضایمحترمتعاونی كهتمایلدارندبرایسمتبازرسیخودرا كاندیدا
نمایند ضرورت دارد حدا كثر ظرف مدت یك هفته از تاریخ انتشار آ گهی در روزنامه با
همراه داشتن:
كپیدفترچهعضویت–كپیشناسنامه–كپی كارتملیهر كدامدونسخهبهدفترتعاونی
مراجعه و فرم كمیسیون ماده  5انتخابات را تكمیل و ارائه نمایند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرسین درخصوص عملكرد سال مالی 1398
-2تصویبصورتهایمالیمنتهیبه98/12/29وتصویبونحوهتقسیمسودحاصله
و سود مازاد برگشتی در سال 1398
 -3تصویب پیشبینی بودجه سال 1399
 -4تصویب دریافت وام از بانكها یا موسسات مالی در صورت نیاز
 -5تصویب حقوق و مزایای مدیرعامل و سایر كاركنان تعاونی برای سال 1399
 -6تصویب ارزش افزوده زمین و ساختمان شركت براساس نظریه كارشناس رسمی
دادگستری
-7تصویباختصاصمبلغ70/000/000ریال(هفتادمیلیونریال)ازمحلذخیرهاحتیاطی
جهت كمك به امور عامالمنفعه (براساس بند  3ماده  60اساسنامه)
 -8تصویب پرداخت پاداش به هیاتمدیره و بازرسان و كاركنان شركت به استناد بند
 4ماده  60اساسنامه
 -9انتخاب  3نفر بازرس اصلی و یك نفر علیالبدل برای سال مالی 1399
تاریخ انتشار99/3/1 :
هیاتمدیره شركت تعاونی مصرف فرهنگیان تنكابن
خ ش99/3/1 :

