» گوناگون

واليبال برزيل جهاني شد

تيم ملي واليبال برزيل با پيروزي  3بر صفر مقابل ونزوئال،
ضمن کسب سي و يکمين عنوان قهرماني آمريکاي جنوبي ،جواز
حضور در مسابقات قهرماني جهان به ميزباني ايتاليا و بلغارستان
را کسب کرد.

جپاروف:

»

مربي تيم فوتبال تراکتورسازي گفت :وضعيت تراکتور درليگ خوب نيست ،اما به
آينده خوشبين هستيم .حسيني در خصوص شکست تيمش برابر استقالل گفت:
دو نيمه متفاوت را دراين بازي شاهد بوديم ،در نيمه اول استقالل با توجه به شرايط
ميزباني وحمايت هوادارانش شروع خوبي داشت و توانست به گل دست پيدا کند ،اما
در نيمه دوم با صحبت هايي که با بازيکنان در رختکن انجام داديم ،کامال بر بازي
مسلط شديم و توانستيم يک بازي خوب را ارائه کنيم.مربي تراکتورسازي خاطرنشان
کرد :يک بار تير دروازه استقالل را لرزانديم و چند بار هم تا آستانه گل زدن پيش
رفتيم ،اما متاسفانه بدشانس بوديم و در نهايت بازي را واگذار کرديم.وي در خصوص
قضاوت اين ديدار نيز گفت :عملکرد داور خوب بود ،اما فکرمي کنم يک پنالتي در
دقايق پاياني براي ما گرفته نشد .درآن صحنه بازيکن استقالل بي احتياطي کرد و بر

هواداران به من انرژي ميدهند

انصاري:

مهاجم عراقي تيم سپاهان قرارداد خود را با اين تيم رسما ثبت
کرد .مروان حسيني قرارداد دو ساله خود را با سپاهان امضا کرد تا
درادامه هفدهمين دوره ليگ برتراين تيم را همراهي کند.

کمالوند:

نفت درخانه مغلوب نمي شود

مدافع تيم پرسپوليس گفت :همه تالشمان را مقابل
االهلي انجام ميدهيم تا بتوانيم صعود کنيم .انصاري
گفت :وضعيت تيم خوب است وشرايط خوبي داريم.
درزمينه نتيجهگيري مشکلي نداريم و به همت بچهها
و سايراعضاي تيم  3برد به دست آورديم ،اميدوارم
اين روند خوب را بتوانيم درليگ قهرمانان آسيا هم
ادامه دهيم تا هوادارانمان را شاد و خوشحال کنيم.
وي افزود :االهلي تيم بسيار خوبي است که بازيکنان

فراز کمالوند ،سرمربي تيم نفت آبادان گفت :تاکنون هردو بازي
خانگي را برده ايم و به دنبال اين هستيم تا اين روند را حفظ کنيم.
نفت در خانه خودش به هيچ تيمي رحم نميکند.

تيم گسترش به دنبال اومانيا
مايکل اومانيا ،مدافع کاستاريکايي و اسبق تيم پرسپوليس در آستانه
بازگشت به ايران قراردارد.اومانيا از تيم گسترش فوالد پيشنهاد
دارد و به احتمال فراوان راهي اين تيم خواهد شد.

رونالدو به ال کالسيکومي رسد

زيدان سرمربي فرانسوي تيم فوتبال رئال مادريد درآستانه
ال کالسيکودربي سوپرجام اسپانيا گفت :رونالدو براي اين بازي
آماده است.

داورزني:

به دنبال ميزباني ليگ هستيم

داورزني سرپرست فدراسيون واليبال گفت :به دنبال فراهم کردن
شرايط ميزباني و برگزاري ليگ جهاني در شهرهاي مختلفي مانند
اردبيل ،اروميه و مازندران هستيم.
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پيشکسوت فوتبال گفت :متاسفانه مديران فوتبال
آذربايجان به خصوص تبريز درخواب زمستاني به
سر ميبرند و عنقريب است که فوتبال درتبريز به
طورکلي نابود شود.ستارهمداني با اشاره به پيروزي
تيم گسترش مقابل سپيدرود اظهار داشت :اين
تيم نسبت به فصل گذشته از مديريت گرفته تا
مربي و بازيکنان تغييرات اساسي داشته و طبيعي
است که زمان ميبرد تا به آمادگي مطلوب رسيده
و ايده آل بوناچيج شود.وي افزود :ما ازاين بازي دو
دستاورد مهم کسب کرديم .دستاورد اول کسب
امتياز و البته پيروزي و گرفتن سه امتياز کامل
بازي بود و دستاورد دوم که به نظر من ازاولي
هم مهمتر بود ،گل نخوردن بود که خوشبختانه
به آن رسيديم .پيشکسوت فوتبال سپس با اشاره
به افت فاحش فوتبال دراين شهراظهار داشت:
متاسفانه فوتبال تبريز به هيچ وجه حال و روزخوشي
ندارد و ما درليگ برتر وليگ يک مقابل حريفان
راه به جايي نميبريم .اين که نه تراکتور نتيجه
ميگيرد ،نه گسترش ،نه ماشين سازي و نه
شهرداري ،نشان ميدهد که آب ازسرچشمه

دارنده مدال طالي المپيک با بيان اينکه از آمادگي
خوبي براي حضور در رقابتهاي جهاني پاريس
برخورداراست ،گفت :سعي ميکنم بهترين کشتيها
را به نمايش بگذارم تا مردم از ديدن آنها لذت ببرند.
حسن يزداني درباره آخرين وضعيت خود درآستانه
حضور درمسابقات جهاني و مصاف مقابل بهترينهاي
جهان اظهار کرد :همه تمرکزم معطوف به اين است
که بهترين نتايج را کسب کنم و مقابل حريفان
جهاني بهترين نمايش را داشته باشم .وي گفت:
انتظارازمن باالست واميدوارم بتوانم اين انتظارات
را برآورده کنم .دررقابتهاي انتخابي تيم ملي نيز
مقابل حريفان داخلي نمايش خوبي داشتم و اميدوارم
بتوانم درمسابقات جهاني نيز عملکرد قابل قبولي
داشته باشم.وي درباره سختترين رقيب خود در
مسابقات جهاني گفت :همه رقبايم خوب هستند ونبايد
هيچ کدام ازآنها را دست کم گرفت چرا که همه براي

بسيار خوبي هم جذب اين تيم شدند و مربي کاربلدي
هم دارد و ما ميدانيم که االهلي با هزينههايي که
انجام داده با تمام قوا به مصاف ما خواهد آمد .انصاري
گفت:البته ما هم حريف دست و پا بستهاي نيستيم و
اميدوارم که درروز بازي با االهلي روز خوب ما باشد و
نتيجه خوبي بگيريم.وي تصريح کرد :ما نشان داديم
که تيم خوبي هستيم و ميدانيم که االهلي هم حريف
بسيار خوبي است .با اين همه ما همه تالشمان را
انجام ميدهيم تا برنده اين بازي باشيم ،حاال که تا
اين مرحله باال آمديم بايد با تمام قدرت کاررا ادامه
دهيم.انصاري درخصوص ديدار پرسپوليس مقابل
سياهجامگان افزود :براي اين تيم احترام زيادي قائل
هستيم و ميدانيم که بازي سختي پيش روي ماست
چرا که هرتيمي روبهروي پرسپوليس بازي ميکند
توان زيادي به خرج ميدهد اما ما براي ادامه روند
خوبمان عقبنشيني نميکنيم .

گل آلود است و مشکل به باشگاهها و مربيان باز
نميگردد .اين که تراکتورسازي ازدو پنجره نقل
و انتقاالتي محروم ميشود ،ماشين سازي هنوز
به ليگ برتر نيامده دوباره سقوط ميکند يا براي
شهرداري درسالهاي گذشته آن مشکالت عجيب

آگهي استخدام

استخدام مسئول فني در رشتههاي صنايع غذايي ،كشاورزي صنايع
غذايي دامپزشكي براي كار در شركت دماوند لبن منطقه آزاد چابهار
نيازمنديم.

054-35312339
خ ت96/4/12-103

تلفن 665 665 52-4

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت كازئينات ايران (سهامي خاص) به
شماره ثبت  5529و شناسه ملي  10100277370دعوت به عمل ميآيد
تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده اين شركت كه در ساعت  11صبح
روز يكشنبه مورخ  96/06/05در محل اين شركت واقع در اتوبان كرج -
قزوين ،پل كردان ،خيابان عليخان سلطاني ،خيابان دكتر حسابي حضور
به هم رسانند.
دستورجلسه:
 تصميمگيري درخصوص افزايش سرمايهتاريخ انتشار96/5/22 :
خ ش96/5/22 :
مديريت شركت كازئينات ايران

فروش كشتارگاه صنعتي طيور

بهترين کشتيها را به نمايش ميگذارم

پيوس:

مگرميشود درفوتبال پاس نداد

برد به ميدان مي آيند و من نيز سعي ميکنم بهترين
کشتيها را ارائه دهم تا مردم از ديدن کشتيهايم
لذت ببرند.قهرمان المپيک در پايان با قدرداني از
رسول خادم و کادرفني تيم ملي به خاطر زحماتشان
در جهت آماده سازي مليپوشان گفت :اميدوارم هم
کشتي آزاد و هم کشتي فرنگي بهترين عملکرد را در
رقابتهاي جهاني فرانسه به نمايش بگذارند و بتوانند
بارديگر مردم را دلشاد کنند.

فوتبال آذربايجان به تفکرات بزرگ وملي نياز دارد

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالتبحق

(مشاوره رايگان)
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي،
كيفري ،خانواده ،طالق ،مطالبه چك و
سفته وثبت شركت و تغييرات
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
مشاوره :شنبه تا چهارشنبه ساعت  10الي  19عصر

خبر »

همداني:

دفتر وكالي دادگستري


رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي سعيد زارعي به شماره شناسنامه  1325-5390042921به شرح
دادخواست به كالسه  1/961279از اين شورا درخواست گواهي حصر
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عيسي زارعي به شماره
شناسنامه  546در تاريخ  1394/10/18در اقامتگاه دائمي خود درگذشته
و ورثه آن مرحوم منحصر است به
 -1متقاضي با مشخصات فوق  -2اكبر به شش 1329-545
 -3مسعود بهشش 1321-539026675
 -4جعفر به شش ( 1329-544برادران متوفي)
 -5آتكه ب ه شش 1311-364
 -6شهربانو به شش ( 1318-5390055640خواهران متوفي)
همگي زارعي
 -7فرحناز جعفري بهشش ( 1348-1069همسر متوفي) والغير
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را دريك نوبت آگهي مينمايد
تا هر كسي اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي حصر
وراثت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار96/5/22 :
قاضي حوزه يك شوراي حل اختالف
د ش96/5/22 :
شهرستان زنجان

نماينده ما در سراسر كشور باشيد
قاشق و چنگال استيل ،سرويس آشپزخانه
 2000و  1500تومان

خت96/5/22-208

در حال كار (استان زنجان) ،مجهز به دستگاهها و فناوري روز دنيا،
داراي سردخانه ،تونل انجماد ،كارخانه يخسازي ،كارخانه تبديل ضايعات،
قطعهبندي مرغ و تصفيهخانه فاضالب

09191417108

به آينده تراکتور
خوشبينهستيم

يزداني:

پرسپوليس درآسيا هم عقب نشيني نمي کند

مروان به سپاهان پيوست

حميدرضا علي عسكري که در نيم فصل زمستاني سال گذشته از
سياه جامگان راهي ماشين سازي شده بود ،بعد از مذاکره و توافق
با مسئوالن سياه جامگان ،مجددا ً به اين تيم بازگشت.

حسيني :

يك شنبه  22مرداد 1396
 20ذي القعده  13-1438آگوست - 2017سال سي و دوم-شماره 9007

هافبک ازبکستاني تيم استقالل گفت :حضورهواداران در ورزشگاه
به من انرژي زيادي ميدهد .جپاروف درباره برتري استقالل مقابل
تراکتورسازي اظهار داشت :نيازبه اين پيروزي داشتيم تا درجمع
مدعيان قراربگيريم .جوورزشگاه هم فوقالعاده بود وتشويقهاي
هواداران ما را دلگرم کرد .خيلي خوشحالم که توانستيم پاسخ تشويق
هواداران را بدهيم .هر چقدرهواداران درورزشگاه حضوربيشتري
داشته باشند ،انرژي من بيشتر ميشود.

بازگشت بازيکن سياه جامگان

روي بازيکن ما خطا انجام داد ،اما تشخيص داوراين بود که پنالتي نبوده است.حسيني
در مورد شرايط اين روزهاي تراکتورسازي گفت :وضعيت تراکتور خوب نيست .ما
نمي توانستيم در فصل نقل و انتقاالت بازيکن جذب کنيم و بايد تا نيم فصل با همين
داشته هايمان کاررا ادامه دهيم و منتظر بمانيم تا در پنجره نقل و انتقاالت نيم فصل
بازيکن جذب کرده و کار را شروع کنيم.مربي تراکتورسازي درادامه گفت :درست است
که اين روزها نتايج قابل قبولي نمي گيريم و سه بازي را با شکست به پايان برديم ،اما
به آينده اميدوارهستيم و مي دانيم که روزهاي خوبي در انتظارتراکتورسازي است.وي
درپايان خاطرنشان کرد :از هواداران تراکتورتشکر مي کنم که با اين شرايط دست از
حمايت تيمشان برنمي دارند .آنها شرايط ما را به خوبي درک کرده اند و مي دانند
مجموعه تراکتور تالشش را به کار بسته تا درادامه راه موفق باشد.

09123406940
65952617

×× فوري ××
( 2تن)
زير قيمت

خت96/5/22-209

فروش رنگ
اپوكسي

09122990593

پيش ميآيد که از ليگ برتر يکضرب به ليگ دو
سقوط ميکند ،همه وهمه نشان ميدهد که ضعف
درريشه مديريت فوتبال تبريزاست.همداني گفت:
به مسئولين استان آذربايجان هشدارميدهم
که به فکر فوتبال تبريز باشند تا فوتبال استان

نابود نشود .مديريت فوتبال درتبريز نياز به يک
خانه تکاني اساسي دارد .تفکرات کهنه و نخ نما
شده بر مديريت فوتبال تبريز حاکم است و تا
اين تفکرات تغيير نکنند فوتبال تبريز نجات
نخواهد يافت.مربي تيم گسترش فوالد تصريح
کرد :يک تيم درعرصه بازيکن و مربي نياز به
جوانگرايي و تغيير نسل دارد ،مديريت فوتبال
تبريزهم نيازبه جوانگرايي دارد .نيازاست تا اين
تفکرات کهنه از فوتبال تبريز پاک شده و جاي
خود را به نسل جديد مديريت بدهد.وي گفت:
من نه بهعنوان مربي يکي از تيمهاي تبريزي
درليگ برتر ،بلکه بهعنوان يک دلسوز فوتبال
تبريز ،بهعنوان يک شهروند تبريزي وبهعنوان
يک پيشکسوت به مسئولين هشدار ميدهم
تا اين فوتبال به نابودي نرسيده فکري به حال
آن کرده و درمديريت آن تجديد نظر نمايند.
تصريح ميکنم که آذربايجان کهن ،تبريز بزرگ
به تفکرات بزرگ و ملي در فوتبال نياز دارد
و اغلب مديران فوتبالي ما با افکار کوچک و
کهنه شان درحد فوتبال اين استان نيستند.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
مرحله دوم نوبت سوم شركت تعاوني
سهام عدالت شهرستان گرمي
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده مرحله دوم نوبت سوم شركت تعاوني
فوقالذكر راس ساعت  10روز سهشنبه مورخ  1396/05/31در محل مجموعه
سالن ورزشي كارگران به آدرس :شهرستان گرمي خيابان شهيد فهميده
تشكيل ميگردد.
از كليه اعضاء نمايندگان منتخب در حوزههاي  -1هالل احمر  -2اسالمآباد
 -3موران  -4انگوت  -5برزند مورخ  21 ،20و  1396/3/22دعوت ميشود
جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل با در دست داشتن كارت
شناسايي ملي و برگه سهام در جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصويب اساسنامه جديد
 -2تصميمگيري درخصوص تبصره  3ماده  19اساسنامه
تاريخ انتشار96/5/22 :
هيات مديره شركت
خ ش96/5/22 :
تعاوني سهام عدالت شهرستان گرمي

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي احمد مطلبي به شماره شناسنامه  1330-134به شرح دادخواست
به كالسه  1/961279از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و
چنين توضيح داده كه شادروان حليمه خلخالي به شماره شناسنامه 319
در تاريخ  1396/2/8در اقامتگاه دائمي خود درگذشته و ورثه آن مرحوم
منحصر است به:
 -1متقاضي با مشخصات فوق (همسر متوفاه)  -2مسعود بهشش -40
1358
 -3مجتبي به شش ( 1361-1800پسران متوفاه)
 -4مينا به شش ( 1368-4270002220دختر متوفاه) همگي مطلبي
وال غير
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را دريك نوبت آگهي مينمايد
تا هر كسي اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي حصر
وراثت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار96/5/22 :
قاضي حوزه يك شوراي حل اختالف
د ش96/5/22 :
شهرستان زنجان

آگهي اصالحيه
پيرو چاپ آگهي مزايده عمومي "نوبت دوم" شهرداري قم در صفحه اول
روزنامه  96/5/21بدينوسيله اعالم ميدارد تاريخهاي چاپ اين آگهي
نوبت اول روز دوشنبه  96/5/16و نوبت دوم روز شنبه  96/5/21صحيح
ميباشد.
اداره كل روابط عمومي و بينالملل شهرداري قم
WWW.QOM.IR
تاريخ انتشار96/5/22 :
خ ش96/5/22 :

پيشکسوت تيم پرسپوليس ميگويد که نديده است بازيکنان اين تيم
ازروي عمد به منشا پاس ندهند.فرشاد پيوس اظهار کرد :تيم شرايط
بسيار خوبي دارد وميبينيم که درسه بازي هم پيروز شده است .برانکو
ل و انتقاالت به خوبي ضعفهاي تيمش را شناخت و بازيکن
درنق 
جايگزين کرد واالن شرايط تاکتيکي وتکنيکي تيم دربهترين وضعيت
ممکن است .اميدوارم اين روند در بازي با االهلي هم ادام ه داشته باشد
و پس از پيروزي برابر اين تيم ،پرسپوليس به جمع چهار تيم برترآسيا
صعود کند.وي درباره اين که هواداران معتقدند برخي از بازيکنان به
منشا پاس نميدهند ،گفت :اين حرف و حديثها هميشه در تيمهاي
موفق وجود دارد .بازيکنان نبايد به اين مسائل فکر کنند .مگر ميشود
درفوتبال به بازيکني پاس ندهند؟ من که نديدم بازيکني بخواهد ازروي
عمد به منشا پاس ندهد.

بازي ايران  ،روسيه امضا شد
توافقنامه برگزاري ديدار تيمهاي ملي فوتبال ايران و روسيه از سوي
فدراسيونهاي فوتبال دو کشور امضا شد .تيم ملي فوتبال ايران موفق
شد با برتري مقابل ازبکستان صعود خود را به عنوان دومين تيم ملي
در جهان به جام جهاني قطعي کند.ازهمان زمان برنامههاي کادرفني
تيم ملي فوتبال ايران براي آمادهسازي اين تيم به منظور حضور پرقدرت
در رقابتهاي روسيه آغاز شده و مربيان تيم ملي اقدامات الزم را آغاز
کردهاند.در اين ميان کيروش ،بالفاصله بعد از قطعي شدن صعود،
اعالم کرد تيمهاي ملي ايران و روسيه در ديداري تدارکاتي  18مهرماه
به مصاف هم خواهند رفت.

شمارش معکوس کشتي گيران
بزرگترين رويداد کشتي جهان  ،کمتر از  ۱۰روز ديگر به ميزباني
فرانسه آغاز خواهد شد .رقابتهاي قهرماني کشتي آزاد و فرنگي جهان
به عنوان مهمترين رويداد بعد از المپيک از اهميت و حساسيت
فراواني براي کشورهاي صاحب نام اين رشته برخوردار است .ميداني
بزرگ و مهم براي کشورهايي که حاال با تغيير و تحوالت در ترکيب
تيم هاي قبلي خود قصد دارند ،نسل جديد از آزاد و فرنگي کاران خود
را به دنياي کشتي معرفي کنند.درهمين راستا تيم هاي ملي کشتي
آزاد و فرنگي ايران هم با تغييرات محسوس در ترکيب خود که بيشتر
از جوانان و نفرات کم تجربه ترتشکيل شده پاي به اين ميدان بزرگ
بين المللي خواهند گذاشت.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساالنه مرحله دوم نوبت دوم
شركت تعاوني سهام عدالت

جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه مرحله دوم نوبت دوم شركت تعاوني
فوقالذكر راس ساعت  11روز سهشنبه مورخ  1396/05/31در محل مجموعه
سالن ورزشي كارگران به آدرس :شهرستان گرمي خيابان شهيد فهميده
تشكيل ميگردد.
از كليه اعضاء نمايندگان منتخب در حوزههاي  -1هالل احمر  -2اسالمآباد
 -3موران  -4انگوت  -5برزند مورخ  21 ،20و  1396/3/22دعوت ميشود
جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل با در دست داشتن كارت
شناسايي ملي و برگه سهام در جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان شركت
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سالهاي  95-94-93و اتخاذ تصميم
نسبت به تخصيص پاداش به هيات مديره و بازرسان شركت
 -3انتخاب هيات مديره اصلي و عليالبدل
 -4انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 96
تاريخ انتشار96/5/22 :
هيات مديره شركت
خ ش96/5/22 :
تعاوني سهام عدالت شهرستان گرمي

آگهي حصر وراثت
نبياله يارمحمدي به شماره ملي  5609861993درخواست گواهي حصر
وراثت به شورا تقديم كه به كالسه  9609982415100101ثبت و توضيح
داده كه شادروان محمد يارمحمدي به شماره ملي  5600067399در تاريخ
 1396/04/27شهرستان ماهنشان اقامتگاه دائمي فوت و ورثه آن مرحوم
منحصر است به:
 -1نبياله يارمحمدي به شماره ملي  5609861993متولد  1339صادره
از ماهنشان (پدر متوفي)
 -2فريده عسگري به شماره ملي  5609862851متولد  1349صادره از
ماهنشان (مادرمتوفي)
اينك مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهي ميگردد چنانچه
اعتراضي بود و وصيتنامه متوفي نزد كسي باشد ظرف يك ماه از تاريخ
نخستين آگهي به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد و هر
وصيتنامه جز سري و رسمي ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
تاريخ انتشار96/5/22 :
د ش 96/5/22 :دبير حوزه اول شوراي حل اختالف ماهنشان  -بااليي

خت 96/5/7-174
خت96/5/10-182

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت كازئينات ايران (سهامي خاص) به
شماره ثبت  5529و شناسه ملي  10100277370دعوت به عمل ميآيد
تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده اين شركت كه در
ساعت  11صبح روز شنبه مورخ  96/06/04در محل شركت واقع در اتوبان
كرج  -قزوين ،پل كردان ،خيابان عليخان سلطاني ،خيابان دكتر حسابي
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 انتخاب اعضاي هيات مديره انتخاب بازرسين تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي 1395تاريخ انتشار96/5/22 :
مديريت شركت كازئينات ايران
خ ش96/5/22 :

