» گوناگون
دني زلي:

پرسپوليس نياز به آرامش دارد
سرمربي تيم پرسپوليس گفت :هدف ما برتري برابر الهالل و صعود
به عنوان تيم اول است.
دنيزلي در خصوص بازي مقابل الهالل عنوان کرد :با توجه به
اتفاقاتي که براي پرسپوليس افتاده وظيفه دارم آرامش را در اين
تيم برقرار کنم تا بتوانيم با تمرکز الزم برابر تيم خوب الهالل
قرار بگيريم.

»

مديرعامل تيم استقالل كه چندان تمايلي به باز كردن حاشيههاي روزهاي اخير
استقالل ندارد ميگويد :افرادي كه در مستطيل سبز كارايي ندارند ،به تبليغ عليه
اين تيم پرداختند و با افراد مختلفي قرار مالقات گذاشتند و حرفهايي را به دروغ
مطرح كردند .فتحاهللزاده گفت :چيزي كه مرا خوشحال ميكند همين قدرداني
ي
هواداران است .ما كارگر آنها هستيم و وقتي كارگر ميداند صاحب كارش راض 
است ،خوشحال ميشود .اين تشويقها از دهها مدال براي من با ارزشتر است.
من لياقت اين لطف هواداران را ندارم و دست تك تك هواداران را ميبوسم كه
با تشويقهايشان به من نيرو ميدهند .هر چه دارم از همين هواداران است.وي
افزود :دو بازي ديگر باقي مانده است و خدا ميداند كه چه اتفاقي ميافتد .هنوز
ليگ براي ما تمام نشده است .ضمن اينكه چهارشنبه بازي بسيار با اهميتي در

رويانيان :

پرويز هادي و حبيب اهلل اخالقي با راهيابي به ديدار نهايي مسابقات
كشتي گزينشي المپيك كه در چين برگزار مي شود جواز حضور
در بازيهاي المپيك  2012لندن را كسب كردند.

ي وجدان خود را بفروشد
باورم نميشود بازيکن 

عيادت شماره يک تيم ملي ازطالب لو

شادي براي دومين بارالمپيکي شد
محسن شادي قهرمان کشورمان در ماده روئينگ تکنفره سنگين
وزن مردان درمسابقات انتخابي المپيک کره جنوبي موفق به
کسب سهميه المپيک شد .مسابقه فينال امروزبرگزار مي شود
و محسن شادي براي کسب عنوان اول به مصاف حريفان خود
خواهد رفت.

محمد رويانيان ميگويد قبول نميكند بازيكني به
اين دليل كه احتمال ميدهد فصل بعد در تركيب
تيمش نباشد ،مسئوليت خود را به درستي انجام
ندهد .مديرعامل تيم پرسپوليس پس ازجلسهاي كه
با بازيكنان اين تيم برگزار كرد ،اظهار كرد :شرايط
براي ما بحراني نيست .يك بازي سخت و مهم
پيش رو داريم .آمده بودم به بازيكنان بگويم كه بايد
توانشان را روي اين بازي متمركز كنند ،چرا كه پيروزي
در اين بازي و موفق شدن در آسيا هواداران را خيلي

کاروان  38نفره سپاهان درامارات
کاروان  38نفره تيم سپاهان براي ديدار با حريف اماراتي در
هفته پنجم ليگ قهرمانان آسيا امروز راهي امارات ميشود.
ديدار تيمهاي فوتبال النصر و سپاهان ساعت  19:30روز
سهشنبه هفته جاري در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبي برگزار
ميشود.

قاسمينژاد مدال برنزگرفت
رقابتهاي جودوي قهرماني آسيا در تاشکند با کسب يک مدال
برنز براي تيم کشورمان پيگيري شد .امير قاسمينژاد در ديدار
رده بندي مقابل فرهاد رحيماف از تاجيکستان قرار گرفت و موفق
شد با برتري در اين مبارزه به نشان برنز دست پيدا کند.

بوشهرقهرمان شناي آبهاي آزاد
مسابقات شناي آبهاي آزاد با شعار خليج هميشه فارس؛ هويت
هر ايراني با حضور شناگران پنج استان در ساحل بوشهر برگزار
شد و پس از بوشهر که عنوان قهرماني را به خود اختصاص داد،
تيمهاي کيش و خوزستان به ترتيب مقام دوم و سوم اين مسابقات
را کسب کردند.

فتحاهللزاده:

جلوي قهرماني
استقالل را گرفتند!
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هادي واخالقي جوازالمپيك گرفتند

مهدي رحمتي روز گذشته به عيادت وحيد طالب لو رفت تا از
دوست قديمي دلجويي کند .اين اتفاق در حالي افتاد که رحمتي
و طالب لو بهشدت با هم اختالف داشتند و حتي در ابتداي فصل
شايعه شد که يکي از شرايط استقاللي شدن رحمتي بايد رفتن
طالب لو ازاين تيم باشد.

ليگ قهرمانان پيشرو داريم و همان طور كه قبال از هواداران خواسته بودم ما
را تنها نگذارند ،باز هم اين مسئله را تكرار ميكنم تا آنها با حضورشان باعث
شوند كه هم ركورد تماشاگران را در آسيا بزنيم و همچنين بتوانيم تيم فوتبال
الريان قهرمان ليگ قطر را شكست دهيم .بردن قهرمان ليگ قطر براي استقالل
ارزشمند است و از همين رو منتظر حضور هواداران هستيم.فتحاهللزاده گفت:
عدهاي از بيرون دوست نداشتند كه استقالل دو جام را بگيرد و تمام تالششان
را به كار بستند تا اين اتفاق نيفتد .وي افزود :در مجموع از بازيكنان و كادر فني
راضي هستم و تا همين جا هم كارنامه درخشاني را از خود به جاي گذاشتند و
توانستند يكي از دو جام را بگيرند و در ديگري مدعي باشند .درآسيا هم شانس
زيادي براي صعود به مرحله بعد داريم.

»

از كليه سهامداران محترم شركت شاران زنجان (سهامي خاص) دعوت ميشود
كه در راس ساعت  17عصر مورخ  91/2/25در محل جاده آمادگاه  200متر جلوتر
از كشتارگاه شركت پابرجا حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1تصميم گيري در مورد تغيير محل
 -2و هر آنچه در صالحديد مجمع ميباشد.
تاريخ انتشار91/2/10 :
م الف 169
هيئت مديره شركت
خ ش 91/2/10

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

شركت صنايع غذايي رنگين كمان چلگرد(سهامي خاص)
داراي شماره ثبتي  4018شهركرد

روز چهارشنبه  1391/2/20ساعت  10صبح جلسه مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده شركت در شهركرد كيلومتر  3جاده فارسان خيابان چشمه ساران
دفتر كارخانه تشكيل خواهد شد .از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود
شخصا و يا توسط وكالي منصوب خود در جلسه حضور به هم رسانند و نسبت
به موضوعات ذيل اتخاذ تصميم نمايند.
دستور جلسه:
 -1تعيين اعضا هيئت مديره جديد
 -2تعيين بازرسين قانوني شركت
 -3اتخاذ تصميماتي كه در صالحيت مجمع عادي به طور فوق العاده ميباشد.
تاريخ انتشار:
 91/2/10 91/2/10هيئت مديره شركت صنايع غذايي
خش

رنگين كمان چلگرد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن
جامعه سردفتران  ،دفترياران و كاركنان
دفاتر اسناد رسمي قم

بنا به تصميم هيئت مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت
تعاوني فوق الذكر در ساعت  18روز يكشنبه مورخ  91/2/31د رآدرس قم بلوار
جمهوري بعد از تقاطع انسجام محل احداث پروژه سردفتران برگزار ميگردد.
دستور جلسه:
 -1طرح وتصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي پس
از استماع گزارش بازرس.
 -2تصويب بودجه پيشنهادي سال جاري
 -3انتخاب بازرس براي دوره جديد
تذكر :1داوطلبين سمت بازرس حداكثر هفت روز پس از انتشار آگهي آمادگي
خود را به دفتر شركت تعاوني واقع در  45متري صدوق 30 ،متري قائم پالك
 49اعالم نمايند.
تذكر  :2ضمنا هر يك از اعضا جهت معرفي نماينده تام االختيار وكيل خود
به منظور حضور در جلسه فوق الذكر و اعمال راي ميبايست باتفاق يكديگر
(عضو و نماينده) حداكثر تا  1391/2/30به محل شركت تعاوني مذكور در فوق
مراجعه تا پس از احراز هويت و تاييد وكالتنامه ورقه ورود به جلسه جهت
نماينده عضو صادر شود.
تاريخ انتشار91/2/10:
هيئت مديره
خ ش 91/2/10

اصالحيه
پيرو درج آگهي افزايش سرمايه شركت ذوب آهن آرارات خوي( سهامي خاص)
به شماره ثبت  2676و شناسه ملي  10861872482در روزنامه رسالت شماره
 7489مورخه  90/12/6شماره حساب  14005047726صحيح ميباشد.

ازرکوردشکني و کسب مدال طال راضي نيستم
وزنه بردارملي پوش کشورمان گفت :اينکه من و
کيانوش با رکوردهايي باالتر از مسابقات جهاني
روي سکوهاي اول و دوم آسيا ايستاديم ،نشان از
قدرت وزنه برداري ايران در دسته  85کيلودارد.
سهراب مرادي وزنه بردار شايسته کشورمان که
با مهار وزنه  216کيلوگرم در دوضرب ،ضمن
شکستن رکورد شاهين نصيري نيا پس از 13
سال ،باالتراز کيانوش رستمي ايستاد و مدال طالي
آسيا را به گردن آويخت ،حاال از انگيزه هايش
براي قهرماني در المپيک مي گويد.مرادي در اين
باره گفت :همين روند را تا رقابتهاي المپيک هم
ادامه مي دهم .اين را به خوبي مي دانم که براي
رسيدن به مدال طالي المپيک بايد حداقل  4يا
 5کيلو در يکضرب و يک يا دو کيلو در دوضرب
به رکوردهايم اضافه کنم .من از امروز با انگيزه
مدال طالي المپيک ،شکستن رکورد المپيک و

زنگ خطر براي سرخپوشان به صدا در آمد .سپاهان
با سه امتياز اختالف با تراكتورسازي و تفاضل چهار
گل گرماي جام قهرماني را در آغوش خود حس
مي كند ،گرچه دنياي فوتبال شاهد اتفاقات ريز و
درشت زيادي است اما با دو بازي آينده اين تيم
كه با ذوبآهن و مس سرچشمه در اصفهان برگزار

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
(نوبت اول)
شركت تعاوني شماره  70توليد كنندگان
فرش دستباف چهاربرج

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني توليدي فرش دستباف
چهار برج به شماره ثبت 476
براساس مصوبه هيئت مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت
تعاوني شماره  70توليد كنندگان فرش دستباف چهاربرج راس ساعت 10صبح
روز جمعه مورخه  91/2/12در محل دفتر شركت تعاوني  70تشكيل ميگردد.
از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع
به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم
رسانند و يا با توجه به مفاد ماده  28آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي
در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد مي تواند حق راي خود
را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار از ميان اعضا يا
غير اعضا واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود
حداكثر حق سه راي با وكالت و هر شخص غير عضو تنها يك راي با وكالت
داشته باشد توضيحا اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار
آگهي مذكور تا يك روز قبل ازتشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر
شركت تنظيم شده و توسط هيئت مديره( بازرسان) بررسي و تأييد گردد و در
غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تأييد يكي از }
دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:
-1رسيدگي به اتخاذ تصميم در مورد گزارش هيئت مديره وبازرسان شركت
 -2طرح وتصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال  1390پس از استماع
گزارش هيئت مديره و بازرسان شركت
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان مالي سال 1390
 -4طرح وتصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1390
 -5طرح وتصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي هزينههاي سال مالي
1391
 -6انتخاب بازرسان اصلي وعلي البدل
 -7طرح وتصويب حق الزحمه بازرس -تغيير روزنامه
ضمنا كليه كانديداهاي عضو بازرسي ميبايستي حداكثر ظرف يك هفته بعد از
انتشار آگهي مذكور مدارك شناسايي زير را با مراجعه به دفتر شركت واقع در
خيابان شهيد بهشتي تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند.
مدارك شناسايي :فتوكپي شناسنامه و كارت ملي  ،تصوير آخرين مدرك تحصيلي
و تكميل فرم كانديداي عضويت در بازرسي
تاريخ انتشار 91/2/10 :هيئت مديره شركت تعاوني
خ ش 91/2/10

ميشود ميتوان از هم اكنون حكم قهرماني اين
تيم شايسته را صادر كرد .اگر در شهرآورد اصفهان
سپاهان مغلوب ذوبآهن شود و تراكتورسازي در
كرمان مس سرچشمه را شكست دهد بازي پاياني
دو تيم در شرايطي برگزار ميشود كه سپاهان در
خانه ميزبان مس سرچشمه سقوط كرده است و

تراكتورسازي در تبريز از ملوان پذيرايي ميكند و
شاگردان قلعهنويي مقابل تيمي كه براي بقا به ميدان
ميآيد كار سختي در پيش رو دارند .قلعهنويي كه
سالها در استقالل بازيكن و مربي بوده پس از
جدايي از اين تيم مصمم گرديده تا نتايجي بهتر
از تيم محبوبش كسب كند و فاصله دو امتيازي با
استقالل و تفاضل گل بهتر حاكي از اين است كه
به اولين هدف خود رسيده و اكنون نيز نيمنگاهي
هم به قهرماني دارد تا شايد مس سرچشمه بتواند
با شكست سپاهان روياي فتح جام و راهيابي به
ليگ قهرمانان را تحقق بخشد .حكايت استقالل اين
روزها در وضعيتي ناگوار گرديده كه اين تيم رقابت
فشردهاي در ليگ قهرمانان آسيا با الريان قطر دارد
و در ليگ برتر هم ماهها صدرنشين بالمنازع بود
اما در دوران اوج بار ديگر حاشيهها اين تيم را از پا
انداخت.استقالل كه اميد اول قهرماني بود 5 ،امتياز
با سپاهان اختالف دارد و دو بازي سخت با نفتيهاي
آبادان و تهران در پيش رو دارد و جايگاهي بهتر در
سوم نميتواند براي خود دست و پا كند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
(نوبت اول)
شركت تعاوني مصرف فرهنگيان ماكو
به شماره ثبت 143

بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت
تعاوني مصرف فرهنگيان ماكو راس ساعت  5روز پنجشنبه مورخه  91/3/4در محل
سالن اجتماعات مدرسه راهنمايي اميركبير تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران
و اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در
روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند و يا با توجه به مفاد
ماده  19آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در
مجمع ميسر نباشد مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر
يا نماينده تام االختيار از ميان اعضا يا غير اعضا واگذار نمايد در اين صورت هر
عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي با وكالت و هر شخص
غير عضو تنها يك راي با وكالت داشته باشد توضيح اينكه وكالتنامه هاي عادي
بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل ازتشكيل مجمع به غير
از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيئت مديره /بازرسان /
بازرس بررسي و تأييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع
بايستي به تأييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:
-1استماع گزارش هيئت مديره وبازرسان
 -2طرح وتصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1390
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال 1390
 -4طرح وتصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1390
 -5طرح وتصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي هزينههاي سال مالي 1391
 -6انتخاب 3نفر بازرس اصلي و  3نفر بازرس علي البدل به علت اتمام مدت ماموريت
 -7طرح وتصويب پاداش هيئت مديره براساس تبصره  5ماده  36قانون بخش تعاون
 -8اتخاذ تصميم در خصوص انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرس بايستي حداكثر تا ظرف مدت
يك هفته بعد از انتشار آگهي مذكور مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر
شركت واقع در خيابان امام(ره) باالتر از شهرداري جنب آزمايشگاه مركزي تحويل
شركت نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارك شامل :فتوكپي شناسنامه  ،تصوير آخرين مدرك تحصيلي  ،فتوكپي حكم
كارگزيني  ،تكميل فرم كانديداي عضويت در سمت هيئت مديره و بازرسي
تاريخ انتشار91/2/10 :
خ ش 91/2/10

هيئت مديره شركت تعاوني

شماره  70چهاربرج

دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادي شركت
تعاوني اعتبار كاركنان بيمارستان امدادي ابهر

بنا به تصميم هيئت مديره مجمع عمومي عادي شركت تعاوني اعتبار كاركنان
بيمارستان امدادي ابهر روز شنبه مورخه  91/3/6ساعت  13در محل سالن
اجتماعات بيمارستان امدادي تشكيل خواهد شد .لذا بدين وسيله از كليه اعضاي
شركت دعوت ميشود در جلسه مذكور حضور بهم رسانند و يا وكالي خود را با
توجه به ماده  19آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري مجمع عمومي مبني براينكه
تعداد آرا وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي
ميباشد با مراجعه به دفتر شركت تعاوني و تكميل فرم وكالتنامه از بين اعضا
يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند .اعضايي كه كانديداي تصدي سمت
هيئت مديره و بازرسي ميباشند بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ
انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي ضمن ارائه يك قطعه عكس  3×4و كپي
شناسنامه و كارت ملي وكارت عضويت جهت تكميل فرم درخواست مربوطه به
دفتر شركت تعاوني مراجعه نمايند .بديهي است به درخواستهاي پس از موعد
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه سال 1390
 -3انتخاب بازرسان شركت به مدت يك سال
 -4اتخاذ تصميم در مورد پرداخت پاداش به كاركنان  ،مديران و بازرسان طبق
اساسنامه
تاريخ انتشار 91/2/10:
هيئتمديرهشركتتعاونياعتبار
خ ش 1391/2/10

درورزش ازهيچ كس نمي ترسم

البته شکستن رکورد دنيا در دسته  85کيلوگرم
تمرين مي کنم.اين وزنه بردار اصفهاني تيم ملي
اضافه کرد :با وجود آنکه رکورد ايران را جا به جا
کردم و قهرمان آسيا شدم از خودم راضي نيستم،
چراکه در تمرينات به مراتب بهتر از روز مسابقه
وزنه زده بودم .مرادي در پايان خاطرنشان کرد:
اميدوارم ما دو نفر بتوانيم در المپيک هم براي
کشورمان افتخارآفريني کنيم.

سپاهان گرماي جام قهرماني را حس كرد

سيد رحيم منفرد
دو هفته به پايان رقابتهاي ليگ برتر راه
قهرماني سپاهان هموارتر شد .در بازيهاي هفته
سي و دوم كه با چهار تساوي بدون گل همراه
بود ،سپاهان و تراكتورسازي با تصاحب سه امتياز
استقالل را از گردونه رقابت براي قهرماني خارج
كردند و سرخابيها با نتايج ضعيف هواداران خود
را آزردهخاطر نمودند .در شرايطي كه سپاهان و
استقالل انتظار داشتند همانگونه كه پرسپوليس
نصف و نيمه در اصفهان بازي جانانهاي به نمايش
گذاشت در تبريز هم بتواند با شكست يا توقف
تراكتورسازي ضلع سوم قهرماني را ناكام كند اما
يك شكست سنگين ديگر سرخپوشان را با بحران
تازه مواجه نمود .پس از شكست تلخ مقابل سايپا
با تكرار آن برابر تراكتورسازي تفاضل منهاي چهار
گل براي پرسپوليس در جدول ثبت شد و نشان
داد كه نتيجه ديدار با سايپا يك اتفاق نبوده و در
آستانه ديدار با الهالل عربستان در ليگ قهرمانان
كه روز سه شنبه در ورزشگاه آزادي برگزار ميشود،

آگهي دعوت مجمع عمومي
فوقالعاده شركت شاران زنجان
(سهامي خاص) به شماره ثبت 6494

خوشحال ميكند.وي گفت :بازيكنان خودشان حس
ميكنند كه هواداران ناراحتند ،اما آنها نياز به حمايت
دارند و عادالنه نيست كه در اين شرايط بازيكنان را تحت
فشار گذاشت.رويانيان افزود :من خيلي متاسفم كه ما
تمام تالشمان را كرديم ،اما نتيجهاي كه ميخواستيم
را در ليگ نگرفتيم .اگر خدا بخواهد و هواداران اين
فرصت را به ما بدهند ،فصل بعد پرسپوليس را طوري
درست ميكنيم كه همه اين مشكالت حل شود.
رويانيان با درخواست از هواداران براي حضور پر تعداد
در بازي مقابل الهالل گفت :از هواداران ميخواهم در
اين بازي همه بازيكنان را تشويق كنند ،بويژه ميثاق
معمارزاده را چرا كه او هم فرزند اين كشور است و
بايد از او حمايت كنيم .اگردربازي مقابل تراكتورسازي،
پرسپوليس شكست خورد ،همه ما شكست خوردهايم.
وي افزود :مگر ميشود بازيكني كه فكرميكند ممكن
است فصل بعد در تيمش نباشد ،وجدان خود را كنار
بگذارد و براي تيمش تالش نكند.

مرادي:

گفتگو »

دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادي شركت تعاوني
اعتبار كاركنان شبكه بهداشت و درمان ابهر

بنا به تصميم هيئت مديره مجمع عمومي عادي شركت تعاوني اعتبار كاركنان
شبكه بهداشت ابهر روز چهارشنبه مورخ  91/3/3راس ساعت  17در محل سالن
اجتماعات مركز بهداشت ابهر تشكيل خواهد شد .لذا بدين وسيله از كليه اعضاي
شركت دعوت ميشود در جلسه مذكور حضور بهم رسانند و يا وكالي خود را با
توجه به ماده  19آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري مجمع عمومي مبني براينكه
تعداد آرا وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي
ميباشد با مراجعه به دفتر شركت تعاوني و تكميل فرم وكالتنامه از بين اعضا
يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند .اعضايي كه كانديداي تصدي سمت
هيئت مديره و بازرسي ميباشند بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ
انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي ضمن ارائه يك قطعه عكس  3×4و كپي
شناسنامه و كارت ملي وكارت عضويت جهت تكميل فرم درخواست مربوطه به
دفتر شركت تعاوني مراجعه نمايند .بديهي است به درخواستهاي پس از موعد
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش بازرس وهيات مديره
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه سال 1390
 -3انتخاب بازرسان شركت به مدت يك سال
-4اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق الزحمه جلسه به هيئت مديره
 -5اتخاذ تصميم در مورد پرداخت پاداش به كاركنان و مديران و بازرسان طبق
اساسنامه
تاريخ انتشار 91/2/10:
خ ش  91/2/10هيئت مديره شركت تعاوني اعتبار

رئيس فدراسيون بوكس پس از ترك جلسه تجليل ازبوكسورهاي المپيكي
ازسوي دبير كل كميته ملي المپيك گفت :از اين بابت هيچ نگراني ندارم،
چرا كه در ورزش از كسي نمي ترسم .بهرام افشارزاده كه به عنوان ميهمان
در مراسم تجليل از بوكسورهاي المپيكي شركت كرده بود ،پس از درگيري
لفظي با احمدناطق نوري به نشانه اعتراض جلسه را ترك كرد.احمد ناطق
نوري در اين باره گفت :بحث من و افشارزاده به دليل بودجه ارائه شده از
سوي كميته ملي المپيك بود كه تناقضي در آن ديده مي شود.رئيس
فدراسيون بوكس افزود :براي ما از سوي كميته ملي المپيك بودجه
 900ميليون توماني تخصيص داده شد كه تنها  460ميليون آن را دريافت
كرديم .اما دبير كميته ملي المپيك پيش چشم خبرنگاران و ميهمانان اعالم
كرد تمامي مبلغ را به فدراسيون داده اند.وي گفت :من از صحبت هاي
افشارزاده كه اعالم كرد براي تيم فوتبال المپيك تنها800ميليون تومان هزينه
كرده و به بوكس  900ميليون داده است ،ناراحت شدم .چرا كه اين حرف
برايم عجيب است .ناطق نوري ترك جلسه از سوي دبير كميته ملي المپيك
را حركتي نامناسب دانست و گفت :اين صحبت ها در ورزش زيادمطرح
مي شود.من ازفردبا تجربه اي همچون افشارزاده انتظار قهركردن نداشتم.
او بايد به جمعيت حاضر در اين جلسه احترام مي گذاشت.

اوليايي :

خبر »

مديرعامل استقالل نميشوم
کاظم اوليايي بازگشت دوباره خود به تيم استقالل به عنوان مدير عامل به جمع
آبي پوشان را منتفي اعالم کرد و گفت :آنچه براي آقايان آرزواست براي من
خاطره شده وخيالشان راحت باشد که من مدير عامل استقالل نميشوم.

الهالل در آزادي تمرين ميکند
تيم الهالل فردا آخرين تمرين قبل از ديدار با پرسپوليس را در ورزشگاه
آزادي برگزار مي کند .پرسپوليسي ها براي حفظ کيفيت زمين آزادي
از تمرين در اين زمين صرف نظر کرده و آخرين تمرين خود قبل از
ديدار با الهالل را در درفشي فر انجام مي دهند.

پيروزي نوجوانان ايران درقزاقستان
تيم فوتبال نوجوانان ايران در نخستين ديدارش در جام رياست جمهوري قزاقستان برابر
ترکيه ميزبان مسابقات جام جهاني جوانان جهان به پيروزي  3بر  2دست يافت.

آگهي دعوت مجمع عمومي ساالنه ( نوبت اول)
شركت تعاوني مسكن پادگان امام رضا(ع) مراغه

بدين وسيله به كليه اعضاء شركت تعاوني مسكن پادگان امام رضا(ع) ( زمينهاي
وياليي و آپارتمانهاي شهرك زيبا شهر زمينهاي جديد و اعضا طرح  99ساله
مسكن مهر) ابالغ ميگردد روز شنبه  91/2/23ساعت  10صبح در مسجد گروه
 11توپخانه جهت بررسي و رسيدگي به امورات شركت تعاوني برابر دستور كار
زير حضور بهم رسانند.
دستور كار مجمع
 -1تعيين خط مشي آتي شركت
 -2بررسي و رسيدگي به زيرساختهاي( آب  ،برق ،گاز) شهرك زيبا شهر
 -3ارائه و تصويب صورتهاي مالي سال  89و 90
 -4تعيين وتكليف قطعه زمينهاي وياليي شهرك زيبا شهر كه صاحبان آنها با
شركت تعاوني تسويه حساب ننموده و اقدام به دريافت سند نكردهاند.
 -5فروش يك قطعه زمين مسكوني
 -6تصميمگيري در خصوص خروج از عضويت آندسته از اعضا كه تسويه حساب
ننمودهاند(بند) 4
تاريخ انتشار 91/2/10 :
د ش  91/2/10شركت تعاوني مسكن پادگان امام رضا(ع)

ابالغيه و اخطاريه شركت تعاوني مسكن
پادگان امام رضا(ع)

بدين وسيله به اعضا و افراد محترم به شرح زير ابالغ ميگردد در صورت عدم
تسويه حساب و عدم دريافت سند مربوطه از تاريخ انتشار آگهي به مدت  15روز
طبق قوانين ومقررات اقدام الزم از طرف اين تعاوني به عمل خواهد آمد.
 -1عبدالحسين حيدري  -2نادر غلطايي  -3علي عليزاده  -4منوچهر صادقيوند
 -5يعقوب وزيري  -6حسين قنبروند  -7جعفر فارابي اصل  -8يوسف رحيمي
 -9سيد علي محرابي  -10عطااله طاليي  -11محمد صادق فرهي  -12تورج
عبداله زاده  -13ميرمجيد يوسفي  -14احمد سالمي تازه  -15عظيم عمراني
كميچي  -16محمد علي بياني  -17عباس قلي زاده شيراز  -18رحيم عمراني
قلعه  -19مجيد عزتي  -20وحيد استعالمي  -21ايرج رسولي تاش  -22كريم
باقري  -23آرش علي اصغر زاده  -24ميرمشمول عباس  -25ابراهيم اطهري
 -26حيدر قرباني  - 27بهروز پاشايي  -28حسين قلي بهادر  -29يداله فاخري
 -30كريم كرمي
تاريخ انتشار 91/2/10 :
د ش  91/2/10شركت تعاوني مسكن پادگان امام رضا(ع)

كارت پايان خدمت اينجانب علي خزائي كوپائي به شماره  1682444نيروي زميني
سپاه تاريخ اعزام  88/10/1تاريخ ترخيص  89/7/7مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت معافيت نظام وظيفه اينجانب عباسعلي روستائي فرزند غالمحسين به شماره
شناسنامه  4متولد  1343به شماره سريال كارت  11335معافيت كفالت مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت پايان خدمت اينجانب فرامرز آقا فرزند علي به شماره شناسنامه  889متولد 1348
و به شماره كارت  1818523مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت وانت مزدا مدل 1388به رنگ نقرهاي آبي متاليك به شماره
شاسي  NAGBPX2PC18D13750به شماره پالك ناجا ايران  152 -26ص  13به
مالكيت سجاد اعلمي پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه ( برگ سبز) اتومبيل سواري پرايد تيپ ( سي-
دي ( )5 -هاچ بك) مدل  1376به رنگ سفيد روغني به شماره پالك ايران 984-14
ج  87و شماره موتور  00026241و به شماره شاسي  S1442276131882به نام كسري
حيدري نام پدر ماشااله مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت معافيت خدمت سربازي به شماره سريال  635866به نام اينجانب محمد قرباني
فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه  51734متولد  1356صادره از اروميه به شماره كد
ملي  2750516846مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت معافيت اينجانب محمدرضا ساجدي فرزند حسين متولد  1338به شماره
شناسنامه  1599صادره از مياندوآب به شماره ملي  2970388502مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصالحيه -پيرو درج آگهي مفقودي كارت پايان خدمت سربازي اروجعلي خانالري مورخه
 91/1/30و روزنامه رسالت محل صدور كارت لشكر  64پياده اروميه صحيح ميباشد.

