» گوناگون

جوانان کشتي ،المپيکي شدند
کشتي ايران در سومين دوره بازي هاي المپيک جوانان درآرژانتين
برخالف سه دوره گذشته توانست سهميه کامل شرکت دراين
مسابقات را به دست بياورد.

»

سفر برانکو به کرواسي

معاون ورزش حرفهاي و قهرماني وزارت ورزش گفت :در شأن وزارت نيست درمورد مسائل داخلي
فدراسيونها ورود و تصميمگيري کند .داورزني اظهار داشت :آنچه اهميت دارد تصمي م فدراسيون
فوتبال است و ما از اين تصميم درهر زمينه حمايت ميکنيم .اين درمورد همه فدراسيونها
است و فقط فوتبال نيست .درشأن وزارت نيست درمورد اين مسائل ورود و تصميمگيري کند.
فوتبال وهرفدراسيوني مجمع وهيئت رئيسه دارد وافراد بايد خودشان تصميم گيري کنند.وي
درمورد اظهارات قلعهنويي مبني بر اينکه وزير نبايد به يکسري افراد اجازه نزديک شدن به
استقالل را بدهد ،گفت :البته همه موضوعات به وزارت مربوط نيست .يک سري موضوعات
داخلي است و به باشگاه وفدراسيون فوتبال مربوط است .ما همه مسائل را رصد اما به خود اجازه
نميدهيم درهرمورد تصميم وواکنش نشان دهيم.داورزني درخصوص پناهندگي دو ورزشکار
ازرشته کبدي گفت :اين مدلي که ورزشکار ميرود و قصد ماندن پيدا ميکند بحثي است که

صنيعي ف ر:

با برگزاري نشست کميته فوتسال و فوتبال ساحلي کنفدراسيون
فوتبال آسيا دربانکوک ،در نهايت کشور تايلند بهعنوان ميزبان
رقابتهاي قهرماني آسيا  2019انتخاب شد.

زنوزي به دنبال تراکتور

صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان ورزش ارائه خدمات
ويژه وازجمله مستمري ماهانه به بازيکنان و مربيان تيم ملي
فوتبال درجام جهاني را دربرنامه قرارداده است.مالک و مبناي
کار صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان ورزش براي ارائه
مستمري به ورزشکاران ،موفقيت و در واقع مدال آوري آنها درميادين
رسمي آسيايي و جهاني است .بر اين اساس و از ميان گروه هاي
هفت گانه اين صندوق ،اعضاي گروه هاي اول و دوم جزء مدال
آوران مستمري بگيرهستند.
ِ

جدايي دو بازيکن سرخپوش
صادق محرمي مدافع راست پرسپوليس ازاين تيم جدا شد و در
تيم ديناموزاگرب کرواسي بازي خواهد کرد .فرشاد احمدزاده ديگر
بازيکن پرسپوليس است که از اين تيم جدا شده و فصل آينده در
يک تيم خارجي بازي خواهد کرد.

استارت تيم ملي واليبال
مرحله مقدماتي ليگ ملت هاي واليبال از چهارم خرداد شروع
مي شود  .تيم ملي واليبال ايران امروز با  ۱۵بازيکن براي حضور
دراردوي برون مرزي و برگزاري دو ديدار دوستانه و تدارکاتي با
تيم ملي صربستان ،تهران را به مقصد اين کشور ترک کرد.تيم
ملي ايران درهفته هاي اول تا چهارم ليگ ملت ها در کشورهاي
فرانسه ،آرژانتين ،روسيه و آمريکا به ميدان مي رود و درهفته
پنجم درتهران ميزبان تيم هاي کره جنوبي ،بلغارستان وآلمان
خواهد بود.

مالک باشگاه نساجي مازندران گفت:از حاال نميتوانم
بگويم اول ،دوم يا سوم ميشويم اما شک نکنيد
برنامهاي در پيش داريم که براي فصل آينده جزء
 7تيم اول ليگ باشيم .صنيعيفر درخصوص اينکه چه
برنامههايي براي نساجي در ليگ برتر دارند ،گفت:ما
با کادر فني در ارتباط هستيم و البته برنامههايمان
را طي روزهايآينده جمع بندي خواهيم کرد.وي
با اشاره به اين موضوع که ورزشگاه شهيد وطني

قائمشهر درحال بازسازي است ،گفت :ورزشگاه در
دست بازسازي است و چند روز پيش هم وزير ورزش
در قائمشهر حضور پيدا کرد و براي تجهيز ورزشگاه
وطني بودجه خوبي اختصاص داد.به هرحال همه
پيگير ورزشگاه وطني هستند واگر قرار باشد حداقل
يک تيم حرفهاي را وارد مسابقات کنيم همه بايد
دست به دست هم بدهند تا نساجي درليگ برتر
موفق شود.وي در خصوص اينکه چه برنامهاي تدارک
ديده تا تيمش در ليگ برتر تفکرآسانسورگونه داشته
باشد گفت :اگرقرارباشد با تفکرزنگ تفريح بودن به
مسابقات برويم درست نيست ،طي روزهاي آينده بعد از
جمع بندي کادرفني و مديرعامل باشگاه درمورد تيم
فصل آينده تصميم گيري خواهيم کرد.ما تيم محکمي
را روانه مسابقات فصل آينده ميکنيم و برنامهاي در
پيش داريم که براي فصل آينده جزء تيم هاي باال
نشين ليگ برتر باشيم.

ورزش 11

موفقيتهاي پي در پي بانوان در ميادين ورزشي
نشانگرآن است که درايران نه تنها مخالفتي با
حضورآنان در ورزش نمي شود بلکه نگاه ويژه به
اين قشر باعث شده تا حفظ کرامت انساني زنان
ايراني درميادين ورزش به الگويي جهاني براي
ورزشکاران زن مسلمان تبديل شود .هرچند که
با پيروزي انقالب اسالمي بانوان ايراني حدود 15
سال در مسابقات بين المللي حضوري کمرنگ
داشتند اما اين عدم حضورنه به خاطر منع دستوري
از سوي مسئوالن کشور بلکه بهخاطر تعريف
نادرست رژيم گذشته از ورزش بانوان و نبود
زير ساخت هاي الزم براي توسعه ورزش اين
قشراتفاق افتاد؛ پيش از پيروزي انقالب اسالمي
ورزش بانوان ،خاص قشرهاي مرفه واعياني تلقي
مي شد و شهروندان ديگر نقاط کشورکمتر به
آن دسترسي داشتند.بانوان ايراني درچهار دهه
گذشته توانستند درمسابقات قهرماني جهان
وآسيا در رشته هايي مانند تکواندو ،تيراندازي،
قايقراني و ...مدال هاي رنگارنگ فراواني کسب
کنند .همچنين در چند دوره گذشته بازي هاي

آسيايي ،بانوان ورزشکار کاروان ورزشي ايران
چندين مدال طال ،نقره و برنز اين مسابقات را
به دست آورده اند.موفقيت بانوان ايراني در
حوزه ورزش تنها به مدال آوري و کسب عنوان
قهرماني ختم نمي شود بلکه اين ورزشکاران
با فتح قله اورست توانستند به نخستين زنان

پرسپوليس بازيکنان با کالس احتياج دارد
کارشناس فوتبال معتقد است دروازهبان پرسپوليس
ازلحاظ روحي و رواني دچار مشکل شده و بايد
ثبات وارتقاي اجتماعي پيدا کند .ذوالفقارنسب
درباره ديدار تيمهاي پرسپوليس و الجزيره گفت:
فکرميکنم اين بازي خيلي از مشکالت و تنگناهاي
اساسي پرسپوليس را نشان داد ،مشخص شد
آنجايي که پرسپوليس نيازبه پيروزي و انجام يک
برنامه تهاجمي و سازمانيافته دارد دچارمشکل
ميشود .پرسپوليس در بازيهاي پاياپاي و زماني که
نتيجه مساوي است و حتي در مواقعي که حريف
ضعيفترازخودش هست با مشکل روبهروميشود.
وي افزود :درست است دربازي مقابل الجزيره
شايد  75درصد بازي دراختيارپرسپوليس بود اما
کاربرنامهريزيشدهازپرسپوليسآنچنانوجودنداشت.
خط هافبک وظيفه باز کردن بازي و موقعيتسازي
براي فورواردها را داشت که دراين کارموفق نبود وبا

مسلماني لقب بگيرند که اين قله را فتح کرده اند.
اين آماروارقام نشان ازآن دارد ،ورزش بانوان
که تا پيش از انقالب اسالمي فقط  9مربي
و هفت داور در سراسر کشور داشت وهفت
رشته ورزشي درحوزه زنان فعال بود ،همگام با
انقالب اسالمي دچار تحولي اساسي و شگرف

جام جهاني بايد اولويت باشد؟

مشکل مواجه شد.ذوالفقارنسب افزود :اين ديداريک
بازي معمولي واحساسي ازجانب پرسپوليس بود
اما به هرصورت آنها موفق شدند ازاين مرحله
گذرکنند.وي تأکيد کرد :من هم مانند همه ايران
ازاين پيروزي خوشحال هستم ،اما بهنظرم اين
مسابقه چشموگوشهاي برانکورا بيشتر بازخواهد
کرد ،ثابت شد که پرسپوليس درخط مياني به
بازيکناني با کالس باالتراحتياج دارد.

شده تا جايي که امروز عالوه بر فعاليت زنان در
 38رشته  ،بيش از  35هزار مربي و  16هزار
داور زن در کشور فعاليت ميکنند و بيش از
 30مجموعه ورزشي مختص زنان است .همچنين
موفقيت مديريتي زنان در بخش ورزش تنها در
بعد داخلي نيست بلکه در چهار دهه گذشته
بانوان ايراني موفق به کسب  33کرسي مديريتي
درمجامع بينالمللي شده اند.هر چند با کسب
اين افتخارات بانوان ورزشکار ايراني به الگويي
براي برخي از ورزشکاران کشورهاي مسلمان
تبديل شده اند اما تا پيش از سال  2015بيشتر
موفقيت هاي بانوان در رشته هاي انفرادي بود
و آنان کمتر در رشته هاي تيمي و پرطرفدار
موفق بودند .با قهرماني فوتسال بانوان ايران
درآسيا ،موفقيت در ورزش بانوان وارد فاز جديدي
شد و براي نخستين باربانوان ايراني درورزش
گروهي فوتسال با غلبه برتيم هميشه مدعي
ژاپن عنوان قهرماني اين بازي ها را از آن خود
کردند؛ عنوان که برخي آن را يک اتفاق غيرقابل
تکرار مي دانستند.

خ ت97/1/14-3

مـغـازه بـا وام

خت 97/2/1-24

محدوده افسريه

* فقط با ماهيانه  ۳/0۰۰/۰۰۰تومان صاحب  ۲۲متر مغازه با سند
ملکيت  ۶دانگ شويد
* اقساط  30ماهه بدون ضامن
*  ۳۰ميليون عقد قرار داد
*  %10تخفيف خريد نقدي
* 10ميليون تومان تخفيف نقدي فقط تا ميالد امام حسن مجنبي(ع)

0912-7378318 - 33575350

665 665 54

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن فرهنگيان ملكان

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

خت 97/2/1-23

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

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني مسكن فرهنگيان ملكان به شماره ثبت  37و به شناسه ملي  10860338291راس ساعت  6بعدازظهر روز
سهشنبه مورخه  97/03/08در محل سالن اجتماعات مدرسه شهيد مالباقري واقع در خيابان امام  -روبروي اداره مخابرات سابق برگزار ميشود و از كليه اعضاي
شركت تعاوني فرهنگيان دعوت ميشود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 گزارش هيات مديره و بازرس رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه (بيالن) و حساب سود و زيان گزارشهاي مالي هيات مديره و بازرسان مربوط به سال 96 تعيين خط مشي و برنامههاي آتي شركت اتخاذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود يا زيان و تقسيم آن طبق اساسنامه انتخاب يك نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل هيات مديره براي مدت باقيمانده و انتخاب بازرسان براي يك سال مالي طرح و تصويب پاداش مديران و بازرسان و كاركنان شركت طرح و تصويب خريد زمين با كاربري مسكوني براي اعضاي غيربهرهمند اعضاي محترمي كه خواهان معرفي وكيل به مجمع ميباشند الزم است به همراه وكيل خود حداكثر  3روز مانده به برگزاري مجمع در محل شركت حضور يابند.تاريخ انتشار97/2/26 :
خ ش97/2/26 :
شركت تعاوني مسكن فرهنگيان شهرستان ملكان

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شركت توسعه هوشمند
نوين بهرهوران (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 407474
و شناسه ملي 10320582509

خت 97/2/2-28

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده در ساعت 10
صبح مورخ  1397/03/20در آدرس :تهران  -يوسفآباد  -انتهاي خيابان ابنسينا  -نرسيده به خيابان
وليعصر(عج)  -پالك  - 4طبقه سوم كد پستي 1433714397 :تلفن 02188720775 :تشكيل ميگردد
حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه :انحالل شركت
تاريخ انتشار97/2/26 :
خ ش97/2/26 :
هيات مديره شركت
استانداري تهران
شهرداري صفادشت

وثيقه ملكي

آگهي مناقصه  -نوبت اول

خت 97/2/8-55

«سند»

شهرداري صفادشت در نظر دارد به استناد بند  6مصوبه نشست شماره  21شوراي محترم اسالمي شهر نسبت
به خريد آسفالت جهت پروژههاي عمراني (فاز اول) از طريق مناقصه اقدام نمايد .لذا متقاضيان جهت
دريافت برگه مناقصه و كسب اطالعات بيشتر به واحد عمران مراجعه نمايند.
مبلغ اعتبار جهت هر پروژه  10/000/000/000ريال
پايان تحويل مدارك1397/3/19 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/2 :
خ ش97/2/26 :
محمدعلي كريمي  -شهردار صفادشت

از  300ميليون به باال جهت ضمانت در دادگاههاي سراسر كشور
تضميني و بدون بيعانه

09380143315

استانداري تهران
شهرداري صفادشت

خت 97/2/8-50

با توجه به چاپ آگهي جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت حمل و نقل پايان بار بندر به شماره ثبت 1881
در تاريخ چهارشنبه  96/11/18صفحه دوم شماره  9151امضاء هيات مديره شركت حمل و نقل پايان بار
بندر صحيح است كه بدينوسيله اصالح ميگردد.
تاريخ انتشار97/2/26 :
خ ش97/2/26 :
هيات مديره شركت حمل و نقل پايان بار بندر

آگهي مزايده  -نوبت اول

شهرداري صفادشت در نظر دارد طبق مصوبه شوراي محترم اسالمي شهر نسبت به فروش تعدادي زمين با
كاربري صنعتي و مسكوني از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد .لذا متقاضيان جهت دريافت برگه مزايده و
كسب اطالعات بيشتر به واحد امالك مراجعه نمايند.
پايان تحويل مدارك1397/3/19 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/2 :
خ ش97/2/26 :

محمدعلي كريمي  -شهردار صفادشت

پيرو درج آگهي دعوت نوبت اول مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سهامي خاص بيمارستان شفا به شماره
ثبت  142در روزنامه رسالت مورخ  97/2/3تاريخ انتشار آگهي  97/2/3صحيح ميباشد كه اشتباها
 96/2/3چاپ شده بدين وسيله اصالح ميگردد.
تاريخ انتشار97/2/26 :
هيات مديره شركت سهامي خاص
خ ش97/2/26 :
333
بيمارستان شفا به شماره ثبت 143

خت 97/2/26-88

اصالحيه آگهي

نكته »

بانوان ورزشکارايران؛ الگوي جهاني زنان مسلمان

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

ƢģǴĴǮºƫ

ورود ،درشأن
وزارت ورزش
نيست

ذوالفقارنسب:

نساجي با تفکر زنگ تفريح وارد نميشود

تايلند ،ميزبان فوتبال ساحلي

مليپوشان ماهانه ميگيرند

داورزني:

چهارشنبه  26ارديبهشت 1397
 29شعبان  16-1439مي - 2018سال سي و سوم-شماره 9217

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس و همکاران کرواتش
ديروز تهران را ترک کردند تا يک ماه ديگر براي تمرينات
بازگردند .بازيکنان خارجي پرسپوليس نيز تهران را ترک
کردند .

زنوزي مالک باشگاه گسترش فوالد به خريد امتيازتراکتورسازي
نزديک شده و گفته ميشود به احتمال فراوان اين انتقال صورت
ميگيرد.شهرداري تبريز ديگر متقاضي خريد امتياز باشگاه
تراکتورسازي است .

فدراسيونها بايد درانتخابها و اعزامهايشان دقت کنند .اگر کسي عرق ملي و پرچم ندارد نبايد
انتخاب شود .اين اتفاقات به ندرت ميافتد .در سال 20هزار نفر اعزام در بخشهاي مختلف
داشتيم ،حاال چند نفر در يک کشور ميمانند نبايد به عنوان موضوع حاد نگاه شود .تعدادي از
بيرون شيطنت ميکنند و بعضا از طريق واسطهها صحبت ميشود و براي ماندن ورزشکاران را
تحريک ميکنند .اينها را فدراسيون بايد دقت کند .همين تعداد کم در طول سال نبايد بزرگ
شود .اين موضوع فقط مربوط به ايران نيست.داورزني تصريح کرد :طبيعتا وزارت و فدراسيونها
بايد دقت بيشتري کنند.همه اينها سرمايه ما هستند و بايد فعاليتها و تعاملها به گونهاي
باشد که جوانان ما چنين فکري درذهنشان خطورنکند .واينکه درقالب ورزشي بروند و بمانند
شايسته نيست.مرزهاي ما بازاست ونياز به اينگونه رفتارها نيست .ايران ما آزاد است وهرکس
ميتواند به راحتي سفر کند ونيازي به اين گونه اقدامات نيست.

درحالي که بارها اعالم شده تيم ملي و جام جهاني دراولويت است اما با
استارت تيم ملي با چهار نفر اين سوال مطرح ميشود که آيا درفاصله
 ۳۰روز مانده تا جام جهاني واقعا تيم ملي دراولويت برنامهريزي فوتبال
بود؟اولويت فوتبال ايران ،تيم ملي و جام جهاني است .اين صحبتي
است که درچند وقت اخير بارها بيان شده است اما آيا واقعا اين
طوراست؟نخستين مرحله اردوي نهايي تيم ملي فوتبال از ۱۵ارديبهشت
با حضور پنج بازيکن کليد خورد که درادامه با جدايي اشکان دژاگه به
دليل مصدوميت با چهار بازيکن پيگيري شد .اين در حالي است که
چهار سال پيش تيم ملي وضعيتي به مراتب بهتر ازاين روزها داشت و
شروع کارش با  ۱۱بازيکن بود .درآن موقع همانند اکنون ،برنامهريزي
نامناسب کنفدراسيون فوتبال آسيا باعث شده بود تا نمايندگان ايران
به خاطر ليگ قهرمانان آسيا بازيکنان مليپوش خود را به تيم ملي
ندهند تا اردويي که قرار بود با  ۲۵بازيکن برگزارشود ،با  ۱۱بازيکن
استارت بخورد؛ موضوعي که با مقايسه با شرايط اين روزهاي تيم ملي
نشان ميدهد اهميت تيم ملي و جام جهاني براي جامعه فوتبال ايران
نسبت به جام جهاني قبل نه تنها تغيير نکرده بلکه پايينترهم آمده
است.با توجه به اقدامات فدراسيون فوتبال عربستان که تيمهايش هرسال
يکي از مدعيان قهرماني در ليگ قهرمانان آسيا هستند ،ميتوان به
اين نتيجه رسيد که جامجهاني براي فوتبال اين کشوردراولويت است
و حتي حاضرند به خاطر آن ليگ قهرمانان آسيا را هم فدا کنند .با
اين اوصاف اگراولويت فوتبال ايران هم ،تيم ملي و جام جهاني بود بايد
اقدامي جدي و عملي در اين راستا صورت ميگرفت.

خبر »

هدف؛ حمايت از ورزش بانوان
تيم ملي فوتسال بانوان کشورمان ديروز با استقبال مسئولين وزارت
ورزش وفدراسيون فوتبال به کشور بازگشت.فريبا محمديان ،معاون توسعه
امور بانوان وزارت ورزش با اشاره به اينکه اين قهرماني شورونشاط را به
جامعه داده است ،اظهار داشت :وصف اتفاقي که رخ داد و شرايطي که
در حوزه اجتماعي بانوان توسط تيم ملي فوتسال رقم خورد وپيروزياي
که به دست آمد بسيار ارزشمند است .بانوان فوتساليست توانستند شادي را
به جامعه هديه دهند واين همان ماموريت اصلي ورزش است که ما همواره
به آن تاکيد داريم.وي افزود :اين اتفاق هايي که رخ داده حاصل برنامه
ريزي ما در چند سال گذشته بوده که به بحث ورزش بانوان دردولت نگاه
ويژه اي داشته ايم .اين قهرماني ها بدون برنامه ريزي به دست نمي آيد.
اين برنامه ريزي به درستي توسط فدراسيون فوتبال انجام شد و وزارت
ورزش به طورويژه ازاين برنامه ها حمايت کرده است.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده و مجامع عمومي
فوقالعاده شركت صندوق حمايت از
توسعه بخش كشاورزي شهرستان تهران
بزرگ (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره  439559و
شناسه ملي 10320875052
به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان
تهران (سهامي خاص) ميرساند كه جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده و
مجامع عمومي فوقالعاده شركت مذكور به ترتيب در ساعات  9و  10و  11صبح روز
يكشنبه مورخ  1397/03/6در محل اصلي شركت  -تهران بلوار كشاورز  -خيابان
شهيد عبداهللزاده  -كوچه سوم  -پالك  2سالن جلسات برگزار ميگردد.
بدينوسيله از كليه سهامداران و نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل ميآيد
با در دست داشتن معرفينامه از تشكيل خود و افراد حقيقي با ارائه كارت شناسايي در
روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.
الف) دستورات جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده:
 )1ارائه گزارش هيات مديره ،بازرسين قانوني و حسابرس شركت درخصوص عملكرد
شركت منتهي به  1396/06/31و منتهي به 1396/09/30
 )2بررسي و تصويب صورتهاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) شركت براي
سال مالي منتهي به  1396/06/31و منتهي به 1396/9/30
 )3بررسي و تصميمگيري درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شركت
 )4بررسي و تصميمگيري درخصوص پرداخت پاداش اعضاي هيات مديره ،مديرعامل
و كاركنان شركت
 )5بررسي و تصميمگيري درخصوص حقالزحمه بازرس
 )6انتخاب اعضاي هيات مديره
 )7انتخاب بازرسين قانوني شركت
 )8انتخاب بازرس
 )9تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
 )10تصميمگيري درخصوص تسويهحساب سهامداران بدهكار از محل سود ساليانه
 )11تصميمگيري درخصوص حق حضور جلسه اعضاي هيات مديره
ب) دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 )1قرائت گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت درخصوص لزوم افزايش
سرمايه
 )2بررسي و تصويب افزايش سرمايه
ج) دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 )1تصميمگيري درخصوص نقل و انتقال سهام اعضاء
ش صورتهاي مالي شركت و گزارش هيات مديره و بازرسين جهت ارائه به
ضمنا گزار 
سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده ميباشد.
تاريخ انتشار97/2/26 :
هيات مديره
خ ت97/2/26 :

آگهي دعوت از صاحبان سهام شركت كشت و صنعت
دشت جاويد كمالآباد (سهامي خاص) به شماره ثبت 210475
و شناسه ملي  10102519565جهت حضور در مجمع عمومي
فوقالعاده مورخ 1397/03/07

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت كشت و صنعت دشت جاويد كمالآباد (سهامي خاص) به شماره ثبت
 210475تهران دعوت به عمل ميآيد در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه در تاريخ 1397/03/07
روز دوشنبه ساعت  11صبح با دستورجلسه ذيل در محل دفتر مركزي شركت برگزار ميگردد حضور به
هم رسانند.
دستورجلسه مجمع:
 -1اصالح ماده  4اساسنامه (تغيير آدرس مركز اصلي شركت)
 -2ساير مواردي كه در صالحيت مجمع فوق باشد.
تاريخ انتشار97/2/26 :
شركت كشت و صنعت دشت جاويد كمالآباد
خ ش97/2/26 :

