» گوناگون

 3مدال طال برگردن سهراب
سهراب مرادي براي دومين سال متوالي توانست قهرمان وزنه برداري
جهان شود ورکوردهاي جهان را هم به نام خود ثبت کند .رقابت
دسته  ۹۶کيلو وزنه برداري قهرماني جهان درترکمنستان برگزار شد
و سهراب مرادي توانست ايران را صاحب سه مدال طال کند.

هاشمي قهرمان جهان شد

»

سرمربي اسبق تيم ملي و پرسپوليس اظهارداشت :سرخپوشان مي توانند همچون بارسلونا
که مقابل پاري سن ژرمن بازگشت تاريخي داشت ،دربازي فينال ليگ قهرمانان آسيا روزي
بزرگ را براي خود و هوادارانش رقم بزند و جام قهرماني را بدست بياورد.علي پروين گفت:
پرسپوليس هميشه پرسپوليس است و درتاريخ پرشکوه و پرافتخارخود دست به کارهاي
بزرگي زده است و مي تواند درديدار برگشت بازگشت پرشکوهي را رقم بزند.وي افزود :در
دنياي فوتبال تيم هاي بزرگي بودند که در بازي رفت شکست خوردند ،اما توانستند در
بازي برگشت ،نتيجه را به شکل حيرت انگيزي تغيير دهند؛ مگرهمين چند سال پيش
نبود که بارسلونا در بازي رفت مقابل پاري سن ژرمن با  4گل شکست خورد ،اما درديدار
برگشت با نتيجه حيرت برانگيز 6بر يک برنده شد؟ درفوتبال هيچ چيز قابل پيش بيني
نيست.پيشکسوت پرسپوليس تاکيد کرد :پرسپوليس مقابل کاشيما درنيمه اول عملکرد

حسيني:

پيروزي پرگل دختران

هاشمي:

هدفم موفقيت درالمپيک است

کنفدراسيون فوتبال آسيا با تاکيد براينکه کليه بليت هاي ديدار برگشت
تيم هاي پرسپوليس و کاشيما فروخته شده ،از ثبت رکورد تاريخي
فينال اين مسابقات توسط ايرانيها خبرداد .پرتماشاگرترين فينال قبلي
مربوط به بازي الهالل عربستان و وسترن سيدني استراليا بود که ۶۳
هزار و  ۷۶۳نفر در ورزشگاه ملک فهد اين ديداررا تماشا کردند.

 55آتش نشان در آزادي
سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران
اعالم کرد 55 :آتش نشان ايمني مسابقه فوتبال فينال ليگ
قهرمانان آسيا بين تيم هاي پرسپوليس ايران و کاشيما ژاپن در
ورزشگاه آزادي را تامين مي کنند.

مدال طال به محمدپور رسيد
مدال طالي المپيک لندن بعد از ۶سال توسط رئيس فدراسيون
جهاني وزنه برداري به سعيد محمدپوراهدا شد.محمدپور در المپيک
 ۲۰۱۲پنجم شده بودکه بعدا تست دوپينگ چهار نفر اول مثبت شد
و کميته بينالمللي المپيک هم قهرماني محمدپوررا تاييد کرد.

خداحافظي دروگبا با فوتبال

مهاجم  ۴۰ساله سابق چلسي آخرين ديدار خود را براي تيم فونيکس
انجام داد و کفش هايش را آويخت .ديديه دروگبا در تيم ملي  ۱۰۴بازي
انجام داد و موفق شد  ۶۵گل نيز براي ساحل عاج به ثمر برساند.

فوتبال قابل
پيش بيني نيست

کاپيتان تيم پرسپوليس ازتماشاگران اين تيم درخواست
کرد که تا آغاز ديدار مقابل کاشيما  ،انرژي خود
را تلف نکنند.حسيني درباره حضور هواداران تيم
فوتبال پرسپوليس در ديدار امروز اين تيم مقابل
کاشيما اظهار داشت :آنها اهميت بسياري دارند و
هميشه کنار ما بودهاند ،به خصوص امسال و زماني
که در شرايط سختي قرار داشتيم .آنها در مسابقات
مختلف همانند بازوي قدرتمند ما عمل وهرگز ما را

يکي ازبيماريهاي استقالل ،خبرچيني است
پيشکسوت آبي پوشان گفت :استقالل بيمار است و
بايد اول بيماري اين تيم شناخته شود و سپس آن
را درمان کنند .يکي از بيماريهاي اين تيم وجود
خبرچين درآن است .گروسي اظهارداشت :شرايط در
تيم متاسفانه چندان تعريف ندارد و اين روزها حاشيهها
ازمتن به مراتب بيشتر است .حاشيه درتيم آنقدر زياد
هست که حتي کار به تنبيه چشمي واسماعيلي
مي کشد.وي افزود :يکي از مشکالت آبي پوشان اين
است که دراين تيم جاسوس و خبرچين وجود دارد
که باوجود بسته بودن تمرينات اخبارآن با جزئيات به
بيرون درز پيدا ميکند .مديران استقالل بايد با اين
مقوله برخورد کنند.گروسي گفت :يکي از معضالتي
که استقالل دراين فصل با آن دست به گريبان است،
فقدان يک بازيکن بزرگ با ويژگيهاي رهبري درداخل
زمين است .همه تيمهاي بزرگ که مدعي هستند بايد
يکي دو بازيکن با اين ويژگي داشته باشند که بتوانند

رها نکردهاند .ما با حمايت هواداران به فينال ليگ
قهرمانان آسيا رسيدهايم.وي ادامه داد :هنوز 90دقيقه
باقي مانده و اين آخرين فرصت براي هواداران است.
از آنها ميخواهم همانند يک بازيکن باشند و پيش
ازآغاز بازي ،انرژي خود را تلف نکنند .ما ،بازيکنان و
هواداران بايد کنار هم با تمام انرژي کاررا آغاز کنيم.
ازهواداران ميخواهيم انرژي خود را هدر ندهند،
چون به اين انرژي درطول مسابقه نياز داريم.حسيني
خاطرنشان کرد :تنها قول ميدهم بيشترين تالشم
را براي ارائه بهترين عملکرد خود ارائه کنم .اين يک
ديدار بسيار سختي براي دو تيم به شمار ميرود،
به خصوص براي ما .چون بايد دو گل بزنيم و گلي
دريافت نکنيم تا با کاشيما به تساوي برسيم .اين کار
بسيارسختي است و به انرژي زيادي نيازدارد .اميدوارم
هواداران ،اين انرژي را به ما تزريق کنند تا ما ،اين
بازي را ازابتدا بسيارقدرتمند آغازکنيم.

بحرانهاي داخل زمين را حل کرده و تيم شان را درطول
نود دقيقه رهبري کنند .وي تصريح کرد :شفر ازابتداي
حضورش در ايران هنوز با چنين بحراني مواجه نشده بود
و به فضاي چنين چالشي را احساس نکرده بود .شفر
نمي دانست فوتبال درايران بي رحم ترازآلمان واروپا
است و ازتيم فقط برد ونتيجه ميخواهند .واين وظيفه
مشاوران ايراني ،دستيارانش و ازهمه مهمتر کميته فني
است که به شفر کمک کنند.

ايران درانتظار حماسه بزرگ پرسپوليس

پرسپوليس ايران عصر امروز در جريان دور برگشت
فينال ليگ قهرمانان آسيا ميزبان کاشيماآنتلرز
ژاپن است.تيم فوتبال پرسپوليس در حساسترين
بازي تاريخش درحالي به ميدان ميرود که با
توجه به نتيجه ديدار رفت برابر حريف ژاپني با
اتکا به حمايت هوادارانش اميدواراست تا براي
اولينبار جام قهرماني ليگ قهرمانان آسيا را
کسب کند.شاگردان برانکو که در ديدار رفت ،با
وجود بازي منطقي در نيمه نخست ،در نهايت
دو بر صفر برابر کاشيماآنتلرز شکست خوردند،
حاال درنبود سيامک نعمتي محروم و البته اميد
عاليشاه مصدوم بايد در حضور هواداران خودي
برابر حريف قدرتمند ژاپني صفآرايي کنند .البته
در نبود اين دو بازيکن ،برانکو حساب ويژهاي روي
محسن ربيعخواه و آدام همتي باز کرده است.
پرسپوليس ايران که در اين فصل ،با محروميت
از پنجره نقلوانتقاالت دستوپنجه نرم ميکرد،
براي رسيدن به فينال ليگ قهرمانان آسيا ،ابتدا
درگروه  cبا غلبه بر نسفقارشي ازبکستان ،السد
قطر و الوصل امارات به عنوان صدرنشين راهي

مرحله يک هشتم نهايي شد و درادامه با برتري
برابر الجزيره امارات جواز صعود به جمع  ٨تيم
برتر آسيا را به دست آورد .شاگردان برانکو درادامه
با وجود شکست يک بر صفر برابر الدوحيل در
بازي رفت ،اين تيم قطري را با نتيجه سه بر
يک در بازي برگشت از پيش رو برداشتند و

سپس با شکست السد در بازي رفت و تساوي
در ورزشگاه آزادي ،فيناليست ليگ قهرمانان
آسيا در سال  ٢٠١٨شدند.حاال پرسپوليس و
برانکو اين فرصت بزرگ را دراختيار دارند تا با
يک نمايش حماسي ،شکست دو بر صفر در بازي
رفت برابر کاشيماآنتلرز را جبران کرده تا براي

اولين بار جام قهرماني ليگ قهرمانان آسيا را به
موزه افتخارات خود اضافه کنند.
روياي هواداران
امروز 80ميليون ايراني منتظرند تا سرخپوشان
ايران حماسهاي خلق کنند و يک شب تاريخي را
براي فوتبال و ورزش کشوررقم بزنند .پرسپوليس
تا رسيدن به اولين قهرماني خود در آسيا فقط
 3گل فاصله دارد .قهرماني خيلي دوراز دسترس به
نظر نميرسد حداقل روياي هواداران پرسپوليس
و حتي فوتبالدوستان ايراني است که شاگردان
برانکو بعد از سالها يک تيم ايراني را قهرمان آسيا
کنند .پسران پروفسور براي رسيدن به قله فوتبال
آسيا بايد کاشيما را شکارکنند .نقطه قوت واميد
نماينده ايران در بازي با کاشيما روي سکوهاست
و همه چشم به هنرنمايي يار دوازدهم دوختهاند.
با اين حال بايد از هواداران بخواهيم که براعصاب
خودشان در ورزشگاه مسلط باشند زيرا در حضور
رئيس کنفدراسيون آسيا و مهمانان سرشناس
فوتبال آسيا بايد هنر مهمان نوازي مان را به
رخ فوتبال آسيا بکشانيم.

خ ت97/1/14-3

خت 97/7/28-170

خت97/7/24-151

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

خت 97/7/29-174

66921112-66921113-66921114-66921115

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

پرو فرماي نهادهاي دامي

66712269-09121445155-66724097-66710276

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
نوبت دوم شركت تعاوني مصرف فجر لشكر
 64پياده اروميه به شماره ثبت 886

خت97/8/19-4

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاوني مصرف فجر لشكر  64اروميه راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/08/30
در محل خيابان ارتش مسجد اميرالمومنين 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 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 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 بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال  1395و  1396و  94و 93
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال  1395و  1396و  94و 93
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه مالي  1395و  1396و  94و 93
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال مالي 1397
 -6انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت
ماموريت
 -7انتخاب  3نفر هيات مديره اصلي و  2نفر عضو عليالبدل هيات مديره به علت اتمام
مدت ماموريت
 -8طرح و تصويب پاداش هيات مديره
 -9طرح و تصويب حقالزحمه بازرسان
 -10طرح و تصويب روزنامه جهت درج آگهيهاي شركت
تاريخ انتشار97/8/19 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش97/8/19 :
2773
مصرف فجر لشكر  64پياده اروميه

آگهي نوبت اول دعوت مجمع عمومي
عادي شركت بادامستان جهانبين
(نوبت دوم)

بدينوسيله از كليه اعضا محترم شركت بادامستان جهانبين به شماره ثبت  10991و شناسه ملي
 10340114020دعوت مي شود در جلسه نوبت اول مجمع عمومي وعادي شركت كه راس
ساعت  15عصر پنج شنبه  97/9/1به آدرس چهارمحال و بختياري  -شهركرد خيابان مولوي
سالن كانون مهر شهركرد جنب كتابخانه مولوي تشكيل مي شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
 -1گزارش هيئت مديره
 -2گزارش مالي
 -3انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسين
تاريخ انتشار 97/8/19
خ ش 97/8/19
شركت بادامستان جهانبين

ذرت ـ سويا ـ جو و ...
از كشور برزيل
88308882

خت97/8/19-6

شمارههاي تماس

بستهبندي براي خارج كشور

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

خت97/8/19-5

09121020771

سرمربي تيم کاشيما ابراز اميدواري کرد تيمش بتواند با کسب نتيجه
مطلوب برابر پرسپوليس قهرمان آسيا شود.گوايوا گفت :بازي رفت را
برديم .اما مي دانيم بازي برگشت خيلي سخت خواهد بود .توجهي به
نتيجه بازي رفت نمي کنيم و از ابتدا تا انتها فقط براي موفقيت تالش
مي کنيم.وي درباره شکست ناپذيري پرسپوليس در آزادي اظهار
داشت :مي دانيم پرسپوليس در خانه خيلي خوب بازي مي کند .اين
اطالعات را تمام و کمال داريم و مي خواهيم اين تيم را اين باردرآزادي
شکست دهيم.

اميدواري ملي پوش ايراني
بازيکن ايراني تيم برايتون اميدوار است بتواند درادامه عملکرد بهتري
براي تيمش داشته باشد.جهانبخش گفت :از قبل مي دانستم حضور
در ليگ برتر انگليس بسيار سخت خواهد بود .سرعت بازيها اينجا
بسيار بيشتر است و من در حال عادت کردن به شرايط جديد هستم.
قطعا انتظار زيادي از خودم دارم و اميدوار هستم در بازيهاي پيش رو
بتوانم عملکرد بهتري براي تيم خودم ارائه دهم.

فنون يزاده:

کاشيما امروزگل مي خورد
پيشکسوت تيم پرسپوليس ضمن اشاره به اهميت تشويق هواداران دربازي
مقابل کاشيماگفت :اگر بازيکنان پرسپوليس قدردان موقعيتهايشان
باشند مي توانند پيروزشوند .فنونيزاده گفت :با اين حال من فکر ميکنم
کاشيما در حدي نيست که در تهران گل نخورد .تيمهاي قطري با بازيکنان
ميلياردي نتوانستند زير فشار هواداران پرسپوليس در ورزشگاه آزادي
دوام بياورند.وي افزود :فارغ از هر نتيجهاي که پرسپوليس مقابل کاشيما
به دست بياورد ،بايد تکتک اعضاي اين تيم را ستايش کرد.

آزادي آماده فينال آسيا
ورزشگاه آزادي بهطور کامل آماده ميزباني از ديدار برگشت تيمهاي
فوتبال پرسپوليس و کاشيما شد .به همين منظور وزارت ورزش وهمچنين
شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي توان خود را بهکار گرفتند
تا اين ورزشگاه آماده شود.وهمه شرايط مد نظر کنفدراسيون آسيا
مهيا شد تا پرسپوليس در بزرگترين ورزشگاه کشور آماده ميزباني
از کاشيما شود.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي شركت
منحله در حال تصفيه گلچرم جام
(سهامي عام) به شماره ثبت  7723و
شناسه ملي 10380231580

665 665 54

ـتكگلپا

گوايوا:

خبر »

 ۹۰دقيقه براي جام ميجنگيم

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.

باستــان بـار
هفتاد سال سابقه كار
وانت -كاميون

ورزش 11

گروسي:

اميدوارم هواداران ،انرژي تزريق کنند

تيم ملي فوتبال بانوان ايران در مرحله نخست رقابتهاي فوتبال
انتخابي المپيک  2020توکيو که در تايلند برگزار ميشود ،به
مصاف لبنان رفت و با نتيجه  8بر صفر به برتري رسيد.

فينال تهران تاريخي شد

پروين:

شنبه  19آبان 1397
 2ربيع االول  10-1440نوامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9355

علي هاشمي دارنده مدال طالي جهاني و برنز آسيايي با رکورد
179يکضرب217 ،دوضرب و مجموع 396کيلوگرم طالي مجموع،
نقره يکضرب و برنز دوضرب را گرفت و قهرمان جهان شد.

قهرمان دسته  ۱۰۲کيلو رقابتهاي وزنهبرداري قهرماني جهان
ک  ۲۰۲۰جلو بروم
گفت :هدفم اين است که همينگونه تا المپي 
ودرآنجا هم موفق باشم .علي هاشمي اظهار داشت :موفق شدم
دوباره مدال طالي مسابقات جهاني را تکرار کنم .حس خيلي
خوبي دارم که به اين مهم دست پيدا کردم.

خوبي داشت و حتي مي توانست گل بزند اما از موقعيت هايش استفاده نکرد و درفوتبال
تيمي که از موقعيت هايش استفاده نکند و گل نزند ،گل مي خورد و اين اتفاق براي
پرسپوليس رخ داد.وي تاکيد کرد :کاشيما يک تيم سرعتي است و از بازيکنان خالق و
فرصت طلبي در ترکيبش استفاده مي کند که نبايد به آنها اجازه کوچک ترين فرصتي را
داد.پروين تاکيد کرد :گل نخوردن بايد دراولويت پرسپوليس باشد و بعد با برنامه ،فوتبال
هجومي را دردستور کار خود قرار دهد؛ اگرپرسپولس بتواند درنيمه اول حتي يک گل
بزند مي تواند به آنچه مي خواهد و همه فوتبال دوستان ايراني آرزويش را دارند ،برسد.
وي گفت :هواداران پرسپوليس مي توانند نقش بزرگي را درراه رسيدن به کسب عنوان
قهرماني معتبرترين تورنمنت قاره آسيا ايفا کنند .آنها بايد از دقيقه اول تا آخر به تشويق
تيم محبوبشان پرداخته و ورزشگاه آزادي را براي کاشيما به جهنم تبديل کنند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
(نوبت اول) شركت تعاوني عدالت
شهرستان علي آباد كتول به شماره ثبت
1096
به اطالع كليه سهامداران شركت تعاوني عدالت شهرستان علي آباد كتول به شماره ثبت
 1096مي رساند .جلسه مجمع عمومي عادي (نوبت اول) اين تعاوني راس ساعت  10صبح
روز پنجشنبه مورخ  97/9/22در محل سالن اجتماعات مجمع امور صنفي شهرستان علي آباد
كتول واقع در خيابان امام رضا (ع) خيابان اصناف (فردوس  )45برگزار مي گردد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2تصويب صورتهاي مالي سالهاي مالي منتهي به  30مهر  30 ،1395مهر  1396و 30
مهر 1397
 -3تصويب بودجه پيشنهادي سال مالي منتهي به  30مهر 1398
 -4بستن حساب زيان شركت با سود انباشته سنوات سال قبل و سنوات آتي در صورت
داشتن زيان
 -5انتخاب هيات مديره
 -6انتخاب بازرس
 -7تعيين حق الزحمه بازرس مربوط به دوره مالي  30مهر  1396و  30مهر  1397و
 30مهر 1398
كانديداي سمت هيات مديره و بازرسي حداكثر يك هفته پس از انتشار آگهي با در دست
داشتن مدرك مورد نياز زير به دفتر تعاوني واقع در شهرستان علي آباد كتول خيابان سي
متري جنوبي كوچه فرزانه دو مراجعه نمايند.
 -1اصلي و كپي شناسنامه و كارت ملي
 -2اصل و كپي كارت پايان خدمت
 -3اصل و كپي آخرين مدرك تحصيلي (ليسانس و باالتر)
 -4ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
 -5ارائه گواهي دوره هاي آموزشي بخش تعاون
 -6عكس  3*4يك قطعه
هيات مديره شركت تعاوني
تاريخ انتشار 97/8/19
خ ش 97/8/9
عدالت شهرستان علي آباد كتول

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت منحله در حال تصفيه فوق دعوت ميشود كه در تاريخ
 97/9/4ساعت  15جهت شركت در مجمع عمومي عادي به نشاني مشهد مقدس ابوذر 25
پالك  146حضور به هم رسانند.
دستور جلسه
 -1استماع گزارش مدير و ناظر تصفيه در رابطه با امور جاري
 -2تمديد مدت تصدي مدير و ناظر تصفيه
 -3تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي منتهي به 96
تاريخ انتشار 97/8/19
علياكبر نيزاري ـ مدير تصفيه
خ ش 97/8/19

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل
مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول

شركت تعاوني دامداران سرند هريس

آگهي دعوت سهامداران شركت تعاوني دامداران سرند هريس ثبت شده به شماره ثبت  1و
شناسه ملي  10861135141جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول بدين وسيله
از كليه اعضاي شركت تعاوني دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت
اول در ساعت  12مورخ  97/9/5در آدرس آذربايجان شرقي  -هريس  -سرند  -تازه
كند  -مسجد اميرالمومنين (ع) تازه كند تشكيل مي گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه:
اتخاذ تصميم درخصوص
تغيير نام شركت تعاوني
تغيير مركز اصلي شركت تعاوني
تاريخ انتشار 97/8/19
هيئت مديره شركت
خ ش 97/8/19

رياست محترم دفتر كانون مركزي
همكاران بازنشسته سازمان
تامين اجتماعي

سالم عليكم
احتراما به استحضار ميرساند به منظور تاسيس كانون بازنشستگان كاركنان شعبه دامغان
اولين مجمع عمومي در تاريخ  97/9/5راس ساعت  9صبح در محل شعبه تامين اجتماعي
دامغان  ،واقع در بلوار شهيد مفتح برگزار ميگردد .لذا خواهشمند است در خصوص اعزام
نماينده جهت حضور در جلسه فوقالذكر  ،دستور مقتضي صادر فرماييد.
تاريخ انتشار 97/8/19
خ ش 97/8/19
سيدعبدالمجيد ميراعماد

