» گوناگون

آرزوي قهرماني تيم برانکو

سرمربي اسبق تيم هاي ملي کرواسي وايران گفت :براي دوست
عزيزم برانکو و پرسپوليس بزرگ در بازي برگشت فينال ليگ
قهرمانان آسيا آرزوي موفقيت مي کنم و ايمان دارم برانکو و يارانش
مي توانند به قهرماني آسيا برسند .بالژويچ اظهار داشت :پرسپوليس
دراين فصل با وجود همه مشکالت توانست عملکرد بسيار خوبي
داشته باشد و صعود اين تيم به فينال ليگ قهرمانان آسيا حاصل
هدايت صحيح برانکو وهمدلي باالي بازيکنان اين تيم است.

»

کارشناس فوتبال گفت :هنوز هيچ چيزي در فينال ليگ قهرمانان قطعي نشده است و
پرسپوليس فرصت جبران دارد .در فوتبال هراتفاقي ممکن است رخ بدهد.اميرحاج رضايي
درمورد ارزيابياش از بازي رفت پرسپوليس و کاشيما گفت :پرسپوليس در نيمه دوم افت
کرد و مشکل آنجا بود که خيلي سريع گل خورد واين اتفاق باعث شد اعتماد به نفس
حريف باال برود .نيمه دوم از لحاظ مالکيت توپ و نحوه مديريت و تحميل تاکتيکشان به
پرسپوليس به طور کامل متعلق به تيم ژاپني بود .پرسپوليس زير فشار تاکتيک حريف
سازمان دفاعي خود را از دست داد .بنابراين آنچه که در نيمه اول گذشت يک بازي پاياپاي
با برتري نسبي پرسپوليس در  20دقيقه ابتدايي بود اما درنيمه دوم همه چيز به سود
کاشيما بود.دوست داشتم بازي با نتيجه يک بر صفر تمام شود اما گل دوم از سوي تيم
ژاپني به ثمر رسيد.وي درمورد اينکه پرسپوليس از لحاظ بدني شرايط خوبي داشته اما

کميته انضباطي فدراسيون فوتبال تيم نساجي را به دليل داشتن
 6بازيکن اخطاري  48ميليون ريال جريمه کرد .همچنين کميته
انضباطي عباسزاده بازيکن نوک حمله اين تيم را به دليل اعتراض
به داوري در بازي هفته نهم اين تيم برابر سپاهان ضمن پرداخت
جريمه  10ميليون ريالي ،ازيک بازي نيز محروم کرد.

قورهجيلي:

بايد به فکر کشتي باشيم

رقابت هاي ووشوي قهرماني کشور در بخش مردان که حکم
انتخابي تيم ملي را داشت با قهرماني تيم تهران به اتمام رسيد.
اين پيکارها به ميزباني هيئت ووشوي اردبيل برگزارشد،ديروزبا
شناخت نفرات و تيم هاي برتر به اتمام رسيد.درپايان تيم تهران
با کسب  3طال 2 ،نقره و 2برنز بر سکوي قهرماني ايستاد .تيم
هاي چهارمحال و بختياري و فارس هرکدام با کسب  3مدال طال
و يک نقره به طورمشترک دوم شدند.

 42اتاق براي مهمانان پرسپوليس
باشگاه پرسپوليس براي ميزباني از گروه اعزامي کنفدراسيون فوتبال
آسيا که مهمان باشگاه خواهند بود ،طبق برنامه اعالمي  42اتاق
در اختيار آنها قرارخواهد داد.

اسپالتي:

اميدوارم مسي بازي نکند
سرمربي اينتر دوست دارد مسي به ديدار برابر اين تيم نرسد.در
يکي از حساسترين بازيهاي دور برگشت مرحله گروهي ليگ
قهرمانان آسيا اينتر در ورزشگاه خانگي خود از بارسلونا پذيرايي
خواهد کرد.اسپالتي گفت :طبيعي است که دوست نداشته باشم
بهترين بازيکن بارسلونا برابر ما بازي کند .براي ما بهتر است که
مسي نباشد.

پرسپوليس
فرصت جبران
دارد
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گوايوا:

هدفم ايستادن روي سکوي المپيک است

درستکار:

تهران قهرمان ووشوکشور

حاجرضايي:

سه شنبه  15آبان 1397
 27صفر  6-1440نوامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9354

تيم نساجي نقره داغ شد

مربي ارشد تيم بيمه رازي بابل گفت :من فکرميکنم حاال که
رسول خادم تمايل به رفتن دارد ،نبايد او را اذيت کرد چون
استرس کارکشتي زياد است ،نفر بعدي هم کار بسيار سختي در
پيش دارد.پژمان درستکار اظهارداشت :ما بهعنوان منتقد مسائلي
را پيش از اين گوشزد کرده بوديم ،بههرشکل حاال نبايد اجازه
دهيم که حاشيه گريبان کشتي را بگيرد و بايد اين حرفها زودتر
تمام شود و بهفکرچاره باشيم تا نفر بعدي زودتر بيايد چون کار
سختي در پيش دارد.

در نيمه دوم به نظر ميرسيد از لحاظ بدني دچار افت شدند ،خاطرنشان کرد :افت بدني
نبود اما تغيير شرايط آب وهوايي بسيار تاثير گذاراست و اين مسئله روي تي م اثر گذاشت.
از سوي ديگر در فوتبال هميشه مسئله غير فني هم داشتيم ،مثال بحث ارتفاع از دريا و
سفرهايي که بسيار دور بوده روي عملکرد تيمها تاثير گذار بوده است.حاج رضايي درمورد
اينکه آيا شکست  2بر صفر جبران پذيراست ،خاطرنشان کرد :درفوتبال قطعيتي وجود
ندارد .هنوز نه قهرماني ونه دومي هيچ تيمي قطعي نشده است .پرسپوليس هنوز فرصت
جبران دارد .به هيچ وجه نميتوان االن چيزي را تمام شده دانست.وي خاطرنشان کرد:
پرسپوليس با  13نفر بازي ميکند .براي تيمي که در سه جبهه ليگ برتر ،جام حذفي و
ليگ قهرمانان آسيا جنگ ميکند کاربا  13بازيکن بسيار سخت است .به نظر من برانکو با
درايت تيم خود را چيده وتمامي اتفاقات اخيربه او تحميل شده است.

مليپوش سنگين وزن ايران در مسابقات جهاني کشتي
فرنگي گفت :سالها از کشتي دوربودم ،اما حاال هم
برگشتهام و ميخواهم براي کشتي فرنگي تاريخسازي
کنم .قورهجيلي درباره عملکردش درمسابقات جهاني و
دليل حذف زودهنگامش از رقابتها گفت :شرايط خوبي
داشتم ،با روحيه خوبي هم گام به مسابقات گذاشته
بودم ولي اتفاقاتي که قبل ازاعزام رخ داد در روحيه
بچهها تأثير منفي گذاشت ،هرچند خادم تالش کرد

کاشيما ازجو ورزشگاه آزادي هراسي ندارد
سرمربي تيم کاشيما با بيان اينکه خستگي بازيکنان
تيمش براي بازي برگشت با پرسپوليس از بين ميرود،
گفت :از بازي درورزشگاه پراز تماشاگر آزادي نميترسيم.
گوايوا گفت :از ابتداي فصل با تقويم سخت کنارآمده ايم
و فکر نمي کنم در حال حاضرازاين مسئله به عنوان
يک بهانه ياد کنيم ۹۰ .دقيقه ديگر تا قهرماني درآسيا
در پيش داريم و بازيکنانم براي رسيدن به اين هدف
تالش مي کنند.وي درباره ميدان دادن به بازيکنان
ذخيره درليگ ژاپن قبل از رويارويي با پرسپوليس،
تاکيد کرد :ما بازيکنان بسيار خوبي داريم وهمان ها
هم دربازي با اوساکا باعث برد تيم شدند .مطمئنم که
آنها مقابل کاشيوا هم همين کار را انجام مي دهند.
سرمربي کاشيما درباره خستگي بازيکنانش افزود :شايد
بازيکنان از نظر ذهني و جسمي خسته باشند ولي
بعد از دو روز استراحت ،آنها در انتظار بازي برگشت
خواهند بود .مي دانيم که تماشاگران پرسپوليس

اين استرس به تيم منتقل نشود ،اما اين اتفاق افتاد.
ي ادامه داد :نميخواهم بهانه بياورم؛ باخت ،باخت
و
است و شکست قابل دفاع نيست .من هم بد بودم و
نتيجه نگرفتم ،اما متأسفانه تمام تيم نتيجه نگرفت و
همه دچار مشکل بودند ،البته حضور در ميداني مانند
مسابقات جهاني با رقابتهاي آسيايي و بازيهاي آسيايي
کامال متفاوت است.قورهجيلي افزود :حاال برگشتهام و
ميخواهم براي کشتي فرنگي تاريخسازي کنم .تنها
مدال ايران در سنگين وزن کشتي فرنگي را باباجا نزاده
در سال  ۲۰۱۱گرفته است ،اما من ميخواهم با حضور
در فينال و سپس کسب مدال طال تاريخسازي کنم؛
بعد ازآن هم تمام تالشم رفتن روي سکوي المپيک
است.وي خاطرنشان کرد :من باختهام و شکستم را
قبول دارم؛ دنبال توجيه و بهانهتراشي هم نيستم.
شرمنده مردم هستيم ،اما قول ميدهم درآينده اين
ناکامي را جبران کنم.

منشا:

در خانه هرگز نباختيم

چطور از تيمشان حمايت مي کنند ولي شانس بزرگي
براي قهرماني درآسيا براي اولين بارداريم .بازيکنانم
به خستگي جسمي و روحي خود غلبه مي کنند و
براي بازي برگشت آماده مي شوند.اويوا درباره بازي
در ورزشگاه آزادي هم گفت :مي دانيم که در يک
ورزشگاه پراز تماشاگر بازي خواهيم کرد ولي بازيکنانم
به سادگي نمي ترسند زيرا روي قهرماني در آسيا
تمرکز کرده ايم.

رنگرز:

چند خارجي بهاندازه کل کشتيگيران داخلي پول ميگيرند!

مربي تيم راه و شهرسازي گلستان گفت :چند
خارجي بهاندازه کل کشتيگيران داخلي درليگ
پول ميگيرند!حسين رنگرز با انتقاد ازحضور
کشتيگيران خارجي درليگ اظهار داشت :اگر
تيم آرشزين هم در مرحله نيمهنهايي و نهايي
ليگ برتر شرکت ميکرد ،آن وقت هزينه استفاده
از خارجيها دقيقاً با تمام پولي که از ليگ عايد
کشتيگيران داخلي شد ،برابري ميکرد .استفاده
از خارجيها عالوه برهزينه قراردادشان ،هزينه
اقامت و رفتوآمد را هم بههمراه دارد درحالي
که ميشود اين ارقام را بين کشتيگيران خودمان
هزينه کرد ووقتي همه تيمها اجازه استفاده از
خارجي را نداشته باشند شاهد رقابت برابر و
عادالنهاي هستيم .اين تنها حرف من نيست ،بلکه
حرف اغلب جامعه کشتي ايران است .حتي فکر
ميکنم تيم بيمه رازي هم که به قهرماني رسيد با
اين مسئله موافق باشد.وي ادامه داد :دوستان ما
شايد ازاين حرف ناراحت شوند اما يک جوان مثل
حسن طهماسبي با  300ميليون بودجه تيمش
را سوم ليگ کرد درحالي که تيم مقابل ما بيش

از  2ميليارد هزينه کرده بود و اين واقعاً عدالت
نيست و در مرحله پاياني ليگ هم شاهد رقابتي
يکطرفه هستيم که اين مسابقات را از جذابيت
مياندازد .شما وقتي از سه کشتيگير خارجي و
دو مليپوش استفاده کني ،معلوم است که تيمت
ميبرد .اينجا ديگر هنر مربيگري معنا ندارد .وي

پست بانک ايران در طراحي خدمات بانکي به
نيازهاي روز جامعه توجه دارد

665 665 54

باستــان بـار
هفتاد سال سابقه كار
وانت -كاميون

09121020771

ـتكگلپا

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و كاالي تجاري با كارگران ورزيده
و اداري با بستهبندي و بيمه در شهر و شهرستان

66921112-66921113-66921114-66921115

خت 97/7/29-174

شمارههاي تماس

بستهبندي براي خارج كشور

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

واگذاري موسسه حمل و نقل

با بيش از  10سال سابقه واقع در شرق تهران
شهرك صنعتي خرمدشت با امتياز  4خط تلفن رند
 20نفر پرسنل فعال
درآمد روزانه باالي  500هزار تومان
ملك مذكور در  2طبقه  20متري  25متر بالكن
فضاي باز جهت پاركينگ و اجارهاي ميباشد
( 10ميليون پيش  500 +هزار تومان اجاره) قيمت توافقي
محبوبي 09358235080

يك همكار دندانپزشك

خت 97/8/15-2

جهت همكاري در دندانپزشكي
پربيمار
در تمامي ساعات نيازمنديم
درآمد عالي (محدوده مشيريه)
ارسال رزومه 09123799725
تماس 09121830284

بازسازي منزل

خت 97/8/15-3

به طور كامل و دلخواه شما
با سه ما تضمين
قيمت توافقي
33522062
09144209579

خت 97/8/15-1

دکتر غالمحسين صباغي عضو هيأت مديره پست بانک ايران در مراسم تکريم و معارفه رئيس
اداره کل بازاريابي اين بانک گفت :اين بانک در طراحي خدمات جديد بانکي به نيازهاي روز
جامعه توجه دارد.به گزارش روابط عمومي پست بانک ايران :صباغي افزود :درراستاي تحقق
برنامه ايران الکترونيک و توسعه خدمات غيرحضوري ،رويکرد سياست هاي بازاريابي و طراحي
محصول در اين بانک به سمت خدمات نوين مبتني بر فناوري است و تالش مي کنيم باجه
هاي روستائي از محل مراجعه مردم به محل پشتيباني خدمات الکترونيک بانکي تبديل شوند.
صباغي مبناي تغيير مديريت اداره کل بازاريابي را تقويت رويکرد فناورانه اين اداره کل دانست
و تصريح کرد :با اجراي اين سياست سرعت تبديل نيازهاي جامعه به سرويس بانکي رشد
مي کند و سهم ما از بازار خدمات بانکي افزايش مي يابد.صباغي در ادامه مهندس قيطاسوند
را از مديران جوان و خوشفکر بانک دانست و گفت :رويکرد جوانگرائي و تخصص محوري در
انتخاب مديران ،آينده خوبي براي بانک رقم مي زند.گفتني است :در اين مراسم از سيدحسين
ابطحي رئيس پيشين اداره کل بازاريابي و کامران کاوياني مسئول اداره کل مذکور تقدير و
حميد قيطاسوندنيز به عنوان سرپرست اداره کل بازاريابي معرفي شد.

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
سفته
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و
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.

خت97/7/24-151

دکتر صباغي:

خت 97/7/28-170

از ابتداي سال جاري تا پايان مهرماه بيش از  176هزار نفر تسهيالت ازدواج از بانک ملي ايران
دريافت کردند.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،حمايت از جوانان و تسهيل امر ازدواج
با پرداخت تسهيالت قرض الحسنه يکي از محوري ترين سياست هاي اين بانک است و درهفت
ماه ابتداي سال جاري  176هزار و  823نفر با  27هزار و  679ميليارد و  287ميليون ريال
تسهيالت ازدواج بانک ملي ايران به خانه بخت رفتند.بر اساس ابالغ بانک مرکزي ،تسهيالت
ازدواج از ابتداي سال جاري  15ميليون تومان براي هر يک از زوجين با دوره بازپرداخت
 60ماهه و نرخ کارمزد چهار درصد است .سقف اين تسهيالت در سال  96مبلغ  10ميليون
تومان براي هر يک از زوجين با مدت بازپرداخت  48ماه ،اقساط مساوي و نرخ کارمزد چهار
درصد بود.به هر يک از متقاضيان صرفا يک مرتبه تسهيالت قرض الحسنه ازدواج تعلق مي
گيرد و متقاضيان به مدت دو سال ( 24ماه) از تاريخ عقد،مي توانند براي دريافت تسهيالت
مذکور اقدام کنند.با توجه به اهميت تسهيالت ازدواج ،بانک ملي ايران سهم قابل توجهي
از تسهيالت پرداختي قرض الحسنه خود در سال  97را به اين بخش اختصاص داده است.
اين بانک در يک سال ابتداي فعاليت دولت دوازدهم نيز رويکرد حمايت از زوج هاي جوان
را دنبال و از ابتداي مردادماه سال گذشته تا پايان خردادماه سال جاري تعداد  214هزار و
 688فقره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه به ارزش  25هزار و  381ميليارد
ريال پرداخت کرده است.همچنين بانک ملي ايران در طرح ضربتي ازدواج سال گذشته هم
بيشترين سهم از کل تسهيالت پرداخت شده قرض الحسنه ازدواج را کسب کرد و از اين رو
مورد تقدير بانک مرکزي قرار گرفت.

چنين کشتيگيري بايد بتواند در ليگ درآمد
کسب کند .اين شرايط براي مربيان سازنده هم
صادق است.رنگرز گفت :مربياي که در شهر
خودش ماهي  200هزار تومان درآمد دارد ،اگر
کشتيگيرش درليگ قرارداد  50ميليون توماني
هم ببندد و 5درصدش به مربياش برسد ،طبيعتاً
تشويق خواهد شد که کار سازندگي کشتي را ادامه
دهد .همه اينها زنجيرواربه هم متصل هستند .ما
ميگوييم پشتوانه نداريم ،در حالي که بهنوعي از
ليگ هم ميشد پشتوانهسازي کرد.وي ادامه داد:
درهر رشتهاي که ليگ خوبي داشته باشيم ،آن
رشته قوي ميشود .ما سالها پيش از واليبال
و بسکتبال ليگ خوب و پويايي داشتيم اما آنها
حاال از ما بسيار جلو زدهاند و درآمد زيادي
عايد اين رشتهها ميشود اما همچنان درليگ
کشتي ما قراردادهاي  10و  20ميليون توماني
داريم! يکي از بحثهايي هم که وجود دارد،
بحث ساختن سرمربي است ،بايد به جوانان
ميدان داده شود تا کشتي ما سرمربيان مطمئني
دراختيار داشته باشد.

خ ت97/1/14-3

 176هزار نفر تسهيالت ازدواج از بانک ملي
ايران دريافت کردند

با اشاره به اينکه کشتيگيران درجه دو و سه بايد
از ليگ درآمدزايي داشته باشند ،خاطرنشان کرد:
يکي که سالها پشت قهرمان بنام و شاخصي
چون حسن يزداني ميماند ،الاقل بايد در ليگ
درآمد داشته باشد .او هم مثل يزداني يک سال
تمرين ميکند اما مليپوش نميشود درنتيجه

خبر »

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول
شركت تعاوني شماره  52مجتمع تجاري زيرك بوكان شهرستان بوكان به شماره ثبت 260

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني شماره  52مجتمع تجاري زيرك بوكان
شهرستان بوكان راس ساعت  17روز شنبه مورخ  97/9/10در محل سالن اجتماعات پاساژ زيرك 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 عضو ميتواند عالوه بر راي
خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيح 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 بررسي و
تاييد گردد .در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سالهاي  1388لغايت 1396
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سالهاي  1388لغايت 1396
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سالهاي  1388لغايت 1396
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي صرف هزينههاي سال مالي 1397
 -6انتخاب بازرس اصلي و يك بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت به مدت يك سال مالي
 -7انتخاب هيات مديره اصلي و عليالبدل هيات مديره به علت اتمام مدت ماموريت به مدت سه سال
هيات مديره شركت تعاوني شماره  52مجتمع تجاري زيرك بوكان
تاريخ انتشار97/8/15 :
رئيس هيات مديره :خليل صالحزاده  -نايبرئيس :قادر سعيدي -
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مديرعامل :سيدابراهيم كاظمي

مهاجم تيم پرسپوليس گفت :درديداربرگشت مقابل کاشيما تا آخرين لحظه پا
پس نميکشيم .منشا گفت :ما تا االن درخانه در ليگ قهرمانان آسيا نباختيم
واين امتيازخوب ماست .به همين خاطر مهمترين مسئله براي ما گلزدن است.
اميدوارم عليپور به من کمک کند تا گلزني کنم .وي افزود :تالش ميکنيم
تا به پيروزي برسيم ،اما االن شرايط سخت است چون فينال ليگ قهرمانان
آسياست .ما همه به هوادارانمان ايمان داريم و تالش ميکنيم تا به گل اول
برسيم ،سپس گلهاي بعدي را به ثمر برسانيم .مهمترين مسئله اين است که
تا آخرين لحظه پا پس نکشيم.

کاشيما با آشپز ميآيد
سرآشپز مخصوص تيم ملي فوتبال ژاپن همراه با کاشيما براي بازي با
پرسپوليس به تهران سفر ميکند.نيشي جزء مشهورترين سر آشپزهاي
ژاپني است که دراين سفر کاشيما را همراهي ميکند تا مشکلي از بابت
غذا براي اين تيم به وجود نيايد.

استقالل در تبريز متوقف شد
تيم فوتبال استقالل که درهفته هاي اخير نتايج مورد رضايت هوادارانش را
کسب نکرده است ،درهفته يازدهم ليگ برتر برابر تيم انتهاي جدولي ماشين
سازي متوقف شد اما يک پله صعود کرد .هفته يازدهم از هجدهمين دوره
رقابتهاي ليگ برترديروز با ديدار تيم هاي ماشين سازي و استقالل در
تبريز پيگيري شد که اين ديدار با تساوي بدون گل به پايان رسيد.استقالل
با اين تساوي  ۱۶امتيازي شد و به رده ششم صعود کرد .ماشين سازي
هم  ۱۱امتيازي شد.

برانکو:

بالژويچ الگوي من است
سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت :بالژويچ استاد و الگوي من
در کار مربيگري بوده و هميشه به شاگردي او افتخار مي کنم.
برانکو گفت :از اينکه افتخار دستياري يکي از بزرگترين مربيان
تاريخ فوتبال را داشتم ،بسيار خوشحالم و اميدوارم هميشه او
را درکنار خود داشته باشيم.وي گفت :زماني که او سرمربي و
من مربي تيم ملي کرواسي بوديم ،با هم روز هاي بسيار شاد و
رضايت بخشي را براي مردم کرواسي در تيم ملي ايجاد و ملت
خودمان را شاد کرديم.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مصرف
فرهنگيان شهرستان بندرگز (شماره ثبت )94
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بندرگز
به شماره ثبت  94و شناسه ملي  10861947611در ساعت  16بعدازظهر روز دوشنبه مورخ
 97/8/28در محل كانون شهيد باهنر به آدرس :خيابان شهيد زحمتكش تشكيل ميگردد.
از كليه اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين
جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره شركت تعاوني در سالهاي 1395-96
 -2استماع گزارش بازرسان شركت تعاوني در سالهاي 1395-96
 -3طرح و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي منتهي به سالهاي 1395-96
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي در سالهاي 1397-98
 -5تصميمگيري درخصوص پاداش هيات مديره و بازرسان و كاركنان تعاوني در سالهاي
1395-96
 -6نحوه تقسيم سود در سالهاي 1395-96
 -7انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره
 -8انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
الزم به يادآوري است كه :اين مجمع با حضور هر تعداد اعضاء يا نمايندگان تاماالختيار رسميت
مييابد .لذا اعضايي كه به داليلي نميتوانند در مجمع مذكور شركت نمايند بايستي دو نكته
را مورد توجه قرار دهند.
الف -ميبايست به همراه نماينده تاماالختيار (وكيل خود) تا ساعت  12روز دوشنبه  97/8/28در
محل دفتر شركت تعاوني حضور يافته و برگه ورود به مجمع را براي نماينده خود دريافت نمايند.
(بديهي است وكالتنامههايي كه به تاييد شركت تعاوني نرسيده باشد ،فاقد اعتبار ميباشد)
ب -هر شخص عضو ميتواند عالوه بر حق راي خود حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو
ميتواند تنها يك راي باوكالت داشته باشد و حضور توام عضو و نماينده تاماالختيار وي در
مجمع ممنوع ميباشد.
آدرس دفتر تعاوني :بندرگز  -خيابان شهيد امير لطيفي  -جنب اداره آب و فاضالب  -تلفن
تماس 01734362049
تاريخ انتشار97/8/15 :
خ ش97/8/15 :
هيات مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان

بندرگز  -مديرعامل يزدانعلي خاكي

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت
اول شركت تعاوني شماره  52مجتمع تجاري
زيرك بوكان به شماره ثبت 260

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني شماره 52
مجتمع تجاري زيرك بوكان راس ساعت  16روز چهارشنبه مورخ  97/8/30در محل شهرسالن
اجتماعات پاساژ زيرك 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 عضو
ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت
داشته باشد .توضيح 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
هيات مديره بررسي و تاييد گردد .در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي
به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1تغيير و اصالح و تطبيق مفاد اساسنامه مورد عمل و تصويب اساسنامه جديد منطبق با
قانون اصالح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران مصوب 93/2/17
مجلس شوراي اسالمي
هيات مديره شركت تعاوني شماره  52مجتمع
تاريخ انتشار97/8/15 :
تجاري زيرك بوكان
خ ش97/8/15 :
رئيس هيات مديره :خليل صالحزاده  -نايبرئيس
2766

هيات مديره :قادر سعيدي  -مديرعامل:
سيدابراهيم كاظمي

بدينوسيله به اطالع ميرساند( :شركت كشت و صنعت نيشكر هفتتپه) به شماره ثبت 317
اعالم ميدارد پروانه بهرهبرداري شماره  06-12426مورخ  1393/3/28اين شركت مفقود
گرديده و تقاضاي صدور پروانه المثني دارد .لذا مراتب طي دو نوبت و به فاصله  15روز آگهي
ميشود چنانچه هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به حقوق مربوط به پروانه يادشده
ادعايي دارند ،با در دست داشتن مستند ادعا حداكثر تا تاريخ  1397/8/30به سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان خوزستان مراجعه نمايند .در غير اين صورت بعد از انقضاي مهلت مذكور
نسبت به صدور پروانه المثني اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار97/8/15 :
خ ش97/8/15 :

