گوناگون
مديران در جشن قهرماني
اعضاي هيئت مديره باشگاه پرسپوليس قصد دارند همراه با تيم به
شهرستان جم بروند تا بتوانند در جشن پيروزي تيمشان حضور
داشته باشند.در هفته پاياني رقابتهاي ليگ برتر ،پرسپوليس برابر
پارس جنوبي به مصاف هم ميروند.

کوچکزاده از نساجي رفت

»

سرمربي اسبق تيم ملي گفت :سبک و سياق ويلموتس مانند کيروش تدافعي ست
اما کمتجربه است و آنطور که شنيدم دو سال هم ازميادين دور بوده واين نقطه تاريک
اوست.جالل طالبي درباره گزينه سرمربيگري تيم ملي گفت :در اين چند روز پيگير
اخبار بودم و متوجه شدم که سرمربي تيم ملي قراراست از بلژيک بيايد .ويلموتس مربي
تيم ملي بلژيک بوده است و چند سالي هم در ساحل عاج و امارات مربيگري کرده است.
البته او دو سالي است که کار مربيگري انجام نميدهد و به نظرم اين يکي از نقاط ضعف
اين سرمربي است .بههرحال کسي که دو سال خانهنشين باشد و هدايت هيچ تيمي را
بر عهده نداشته باشد ازعلم روز فوتبال دنيا هم عقب است وهمين موضوع ممکن است
اورا به چالش بکشاند.پيشکسوت فوتبال در مورد حضور مربي خارجي دررأس کادرفني
تيم ملي اظهار کرد :بايد ببينيم که فدراسيون ازآوردن مربي خارجي چه هدفي دارد.

گلمحمدي:

بازگشت قهرمان المپيک

استقالليها تمرين نکردند

نخستين مرحله اردوي تيم ملي هندبال کشورمان براي اعزام به
رقابتهاي انتخابي قهرماني جهان و المپيک از  ۲۷ارديبهشت تا
دوم خرداد برگزار خواهد شد.

سرمربي تيم فوتبال پديده گفت :با توجه به بضاعتي
که داشتيم وهمچنين مشکالتي که در اين فصل با آنها
دست و پنجه نرم کرديم ،تا االن نتايج خوبي گرفتهايم.
بازيکنان پديده قهرمانهاي واقعي ليگ هستند و
خيليها نيز با حرفهاي من موافق هستند .لياقت
اين را داشتيم که قهرمان شويم ولي در مجموع نتايج
بسيار خوبي گرفتيم .گلمحمدي در خصوص شانس
تيمش براي گرفتن سهميه ليگ قهرمانان آسيا عنوان

جدال براي شکار بيرانوند
عليرضا بيرانوند دروازهبان پرسپوليس و تيم ملي مورد توجه تيمهاي
فنرباغچه ،بشيکتاش و رايزه اسپور قرار گرفته است .البته تيم خنک
بلژيک نيز پيشنهاد  ۷۰۰هزار دالري خود را به پرسپوليس براي
جذب بيرانوند ارائه داده است.بازيکناني چون قليزاده و رضايي در
ليگ بلژيک بازي ميکنند .

ذوبآهن به کربال ميرود
مسابقه ذوب آهن والنصر در کربال برگزارمي شود.پيش از اين
باشگاه ذوب آهن به دليل اتفاقاتي که در پايان بازي اين تيم
مقابل الزورا در ورزشگاه کربال رخ داد درخواست تغيير ميزباني
از تيم سعودي در کربال را داشت که در نهايت با خواسته باشگاه
اصفهاني موافقت نشد.

کرد :زحمات زيادي کشيديم تا به اينجا برسيم و حاال
بايد گام آخر را هم با موفقيت برداريم تا سهميه آسيا
را بگيريم .ماشينسازي در اين بازي خودش را به آب و
آتش خواهد زد تا از ما امتياز بگيرد چون تراکتورسازي
هم درهفته آخر اين شانس را دارد که صاحب سهميه
ليگ قهرمانان شود .با اين حال تنها هدف ما ارائه يک
بازي تهاجمي و رسيدن به پيروزي درتبريزاست و
اميدواريم درهفته آخر سهميه را بگيريم.وي در پاسخ
بهاينپرسشکهکدامتيمقهرمانليگبرترخواهدشد،
خاطرنشان کرد :پرسپوليس و سپاهان اندازه خودشان
شانسدارندوليشانسپرسپوليسبيشتراست.مساوي
گرفتن برابر پارسجنوبي آنقدرها هم سخت نيست اما
با اين حال پرسپوليس مقابل پارسجنوبي کارسختي
خواهد داشت چون شرايط اين بازي ممکن است به
بازيکنان استرس بدهد ،در ضمن بدنهاي بازيکنان
هم دراين هفتهها تحليل رفته است.

خت 98/1/18-2

تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي

665 665 54

وانت-كاميون

خت98/2/17-33

بستهبندي براي
صادرات خارج از كشور

مديريت سعيد صنعتكار
09121020771
تلفن66921115 :
66921113-66921114
66921112

آگهي مزايده

زمان برگزاري مزايده 98/3/22 :ساعت  10صبح
مال مزايده تاسيسات و ملك شركت
محل برگزاري مزايده :خوزستان بخش الوار گرمسيري دادگاه الوار
بهموجبدادنامهشماره9209976424301392پروندهكالسه920027اجراييمبني
بر  ورشكستگي شركت آتيه خوزستان (سهامي خاص) صادره از دادگاه عمومي بخش
الوار گرمسيري و امور تصفيه توسط مدير تصفيه انجام كه شركت مورد كارشناسي
قرار گرفته و طي مزايده به فروش ميرسد.
شركتآتيهخوزستانسهاميخاصثبتشدهبهشماره5507و  روزنامهرسمي32/2857
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تهران و انتقال به ثبت انديمشك به شماره
 20027كه شامل يك واحد توليد گچ ساختمان ميباشد كه حدود چهل كيلومتري
شهرستان انديمشك در منطقه بيدريه و به روستاي مرزيل حدودا دو كيلومتري جاده
اصلي و با حدود اربعه شماال به تپههاي گچي جنوبا به اراضي كشاورزي شرقا به اراضي
كشاورزي و غربا به خط راهآهن باالرود چناره محدود ميباشد طبق نظريه كارشناسان
رسمي ارزش كل تاسيسات و آهنآالت شركت مبلغ  7/000/000/000ريال و ارزش كل
ملك شركت با امتياز برق و ساختمان به مبلغ  1/000/000/000ريال كه در مجموع مبلغ
8/000/000/000ريالبرآوردقيمتگرديدهاستبدينوسيلهبهاطالعشركتكنندگان
در مزايده ميرساند در تاريخ  98/03/22ساعت  10صبح در محل شركت مذكور حاضر
شوند و طالبين جهت اطالع بيشتر ميتوانند در اوقات (صبح و بعدازظهر به دفتر مدير
تصفيه شركت مذكور مراجعه نمايند مزايده راس ساعت ده صبح موعود در آدرس
اعالمي شروع و در ساعت  10:30همان روز خاتمه مييابد)
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش98/2/25 :
عضو ناظر شركت آتيه گچ خوزستان قربان هكي
مدير تصفيه شركت گچ آتيه خوزستان ،نصراله تختائي

خت 98/1/18-1

ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504

665 665 52-665 665 53

ولي مدافعان و دروازهبان حريف اين اجازه را به
ما ندادند .گلي هم که دريافت کرديم روي يک
اشتباه و اتفاق ساده بود که وارد دروازه ما شد۳ .
پنالتي دراين مسابقه رخ داد ولي داور تنها يک
مورد را پنالتي اعالم کرد و به سادگي از اعالم 2
پنالتي ديگر گذشت.وي درادامه گفت :تنها ۷۰
هزار نفر در ورزشگاه بودند در حالي که ميشد

ـتكگلپا

ساعت  10صبح الي  19عصر

هفتاد سال سابقه كار

با كارگران ورزيده

سرمربي تيم فوتبال پارس جنوبي درباره حواشي پيش
آمده قبل از بازي با پرسپوليس گفت :اتهام زنندگان را
به خدا واگذار مي کنم .مهدي تارتار درخصوص شرايط
پارس جنوبي درآستانه بازي حساس مقابل پرسپوليس
گفت:طبيعتاًمثلتمامبازيهايديگربراينتيجهگرفتن
ونشاندادنتواناييهايخودمانمقابلپرسپوليسقرار
خواهيم گرفت .کاري به شرايط جدول و حساسيتهاي
ايجاد شده نداريم .از نظر ما اين بازي هم مثل  ۲۹مسابقه
ديگري است که درليگ برتر برگزار کرديم .تاکيد بنده
روياينمسئلهاستکهتالشميکنيمباموفقيتاززمين
خارج شويم.وي افزود :من در مکتبي فوتبال بازي کردم
و بزرگ شدم که شرافت حرف اول را درآن ميزد .مربيان
ما پروين و ابراهيمي بودند که هميشه تاکيد داشتند
شرافتمان را به هيچ چيزي نفروشيم واين حرف و درس
بزرگ آنها هميشه آويزه گوش من بوده است .همه ما به
دنبال روزي حالل هستيم و قطعاً آبرو و حيثيتمان از هر

پرسپوليسدر۲۹ديدارخوددراينفصلليگبرتر
تنهايکبارشکستخوردهاست.برانکودربارهبازي
باماشينسازيگفت:اتفاقاتعجيبيدراينديدار
رخ داد .مالکيت توپ ما دراين بازي  ۷۰به  ۳۰بود و
 ۱۹شوت به سمت دروازه حريف داشتيم و تنها
يک گل به ثمر رسانديم.
ميتوانستيم گلهاي زيادي به ثمر برسانيم

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

بـاستان بار

متخصص در حمله
مبلمان و اثاثه منزل
و كاالي تجاري و اداري
با بستهبندي و بيمه
(شهر و شهرستان)

براي آبرو و حيثيت خودمان بازي ميکنيم

مسي همچنان ميسوزد!

چيزيبرايمانمهمتراست.تارتارافزود:ماهرکاريانجام
دهيم ،بعضي تصورخودشان را ميکنند .مهم اين است
که وجدانم پيش خودم راحت است که هرکاري براي
موفقيت پارس جنوبي کردهام و دربازي آخر هم انجام
ميدهم .وي گفت :بچههاي من شرف دارند و براي آبرو
و حيثيت خودشان بازي ميکنند تا موفق شويم .فوتبال
است و نتيجه آن غير قابل پيش بيني .مهم اينجاست که
ما تمام تالش خود را ميکنيم.

اميدوارم پرسپوليس در ايستگاه آخر غافلگير نشود

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس عنوان کرد كه
کيفيت و خوشحالي بازيکنانش ،خيالش را بابت
بازي با پارس جنوبي راحت مي کند .او اشاره کرد:
هنوز يک سال ديگر از قرارداد او با اين تيم باقي
مانده است .پرسپوليس ميتوانست با برتري در
بازي برابر ماشين سازي عنوان قهرماني خود را
در ليگ برتر قطعي کند .با اين حال اين بازي با
تساوي به پايان رسيد تا همه چيز به هفته آخر
کشيده شود و حاال سرخها ميتوانند با يک امتياز
دربازي با پارس جنوبي قهرماني خودشان را در
ليگ برتر قطعي کنند.پرسپوليس با  ۵۸امتياز در
صدرجدولليگبرترقرارداردوسپاهانبا۵۵امتياز
دوم است و يکي از اين دو تيم روز پنجشنبه جام
قهرماني را باالي سر ميبرد.پرسپوليس درجم با
پارس جنوبي رده دوازدهمي بازي دارد و سپاهان
نيز ميزبان استقالل خوزستان است که سقوط اين
تيم به دسته پايينتر قطعي شده و در صورتي تيم
برانکو قهرمان نميشود که تيم او شکست بخورد و
سپاهان برنده بازي خود شود .البته احتمال کمي
وجود دارد که اين سناريوي تاريک رخ دهد چون

 oحقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه ي دادگستري)
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

ورزش 11
نكته

برانکو:

لحظهشماري گلزن مصدوم
مهاجم مصدوم تيم ذوبآهن تأکيد کرد که فصل آينده هم پيراهن
اين تيم را برتن ميکند .خلعتبري گفت :دو ماه و نيم ازعمل جراحي
زانويم ميگذرد و خوشبختانه شرايط خوبي دارم .تمام تالشم اين
است که خيلي زود برگردم و دوباره فوتبال بازي کنم.

تيم ملي
مربي با علم
ميخواهد

تارتار:

بازيکنان پديده ،قهرمانهاي واقعي هستند

قهرمان المپيک پس از  ۶ماه دوري ازرقابت به دليل ابتال به سرطان
در مسابقات شنا شرکت خواهد کرد .آدريان در سه المپيک پکن،
لندن و ريو به مدال طال رسيده است و با فلپس در مواد امدادي
هم تيمي بوده است.

هندبال در اردوي جهاني

طالب ي:
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فرهاد کوچکزاده،سرپرست تيم فوتبال نساجي به دليل اينکه از
ورود حميد مطهري مربي نساجي به تمرين اين تيم جلوگيري نکرد
از سمت خود برکنار شد.

ديروز بازيکنان استقالل با توجه به عدم پرداخت مطالباتشان حاضر
به تمرين نشدند .پيش ازاين اخباري مبني بر تالش مديران استقالل
براي تأمين منابع مالي و پرداخت حقوق اعضاي اين تيم وجود داشت
اما به نظر ميرسد تالش آنها تا االن بيثمر بوده است.

اگربر اساس برنامهريزي باشد و همه جوانب امر را سنجيده باشند و به اين نتيجه رسيده
باشند که در شرايط فعلي اين سرمربي ميتواند به فوتبال ايران کمک زيادي کند ،قطعاً
مثمرثمر خواهد بود اما اگر تنها با اين هدف باشد که صرفاً يک مربي خارجي به فوتبال
ايران آوردهايم قطعاً آوردن اين مربي سودي براي فوتبال ايران ندارد.وي گفت :يکي
از تفاوتهاي اصلي اين مربي با کيروش اين است که او تنها يک مربي است در حالي
که کيروش عالوه بر مربي يک معلم هم بود .با توجه به اينکه اوهنوز به ايران نيامده
و از طرفي فدراسيون فوتبال هم به صراحت اين گزينه را به عنوان سرمربي تيم ملي
انتخاب نکرده است ،به نظرم قضاوت درمورد آن کمي زود است .بههرحال بايد ببينيم
او تا چه اندازه ميتواند به فوتبال ايران کمک کند .البته با توجه به اينکه او ايراني نيست
و هجمهها نسبت به او کمتر است به راحتي ميتواند کار کند.

 ۱۰۰هزار نفر در ورزشگاه باشند .االن نسبت به
قبل احساس هيجان و شادي کمي در کنار باشگاه
حس ميشود چون قهرماني به ما خيلي نزديک
شده است و اين سومين قهرماني پياپي ما درليگ
برترميشود.برانکودرپاسخبهاينسوالکهترسي
از بازي هفته آخر دارد يا خير؟ گفت :شهرجم
االن گرماي خيلي زيادي دارد .تمام حريفان
برابر ما با  ۲۰۰درصد توان ظاهر ميشوند .پارس
حريف سرسختي است .با توجه به نتايجي که در
هفتههاي اخير داشتيم و شگفتيهاي زيادي که
رخ داده است بايد بسيار مراقب باشيم تا غافلگير
نشويم .به بازيکنانم نگاه ميکنم .به کيفيت و
شادي اي که در تمرينات دارند و خيالم راحت
ميشود .فردا شب با اين روحيه و کيفيت قهرمان
ميشويم .جام قهرماني هنوز در قفسه است و بايد
پنجشنبهدرآنرابازکنيموجامرابهدستبياوريم.
برانکوگفت :خوشبختانه اميدوار به کسب دو جام
ليگ و جام حذفي هستيم تا فصل را به خوبي به
پايان برسانيم .من يک سال ديگر با پرسپوليس
قرارداد دارم.

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

آگهي دعوت سهامداران جهت تشكيل
مجمع عمومي عادي ساليانه در شركت
گوهرجويان مرواريد (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره  9416شناسه ملي
10460128330

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت كه در ساعت  10صبح مورخ  1398/03/06در آدرس زنجان اراضي پايينكوه شماره
 806كد پستي  4514949389تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2تعيين سمت مديران
 -3تعيين دارندگان حق امضاء
 -4انتخاب بازرس
 -5ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد
تاريخ انتشار98/2/25 :
هيات مديره شركت
خ ش98/2/25 :

آگهي دعوت سهامداران جهت تشكيل
مجمع عمومي عادي ساليانه در شركت
توسعه تجارت و توليد امند
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره
 10677شناسه ملي 14004517937

بدينوسيلهازكليهسهامدارانشركتدعوتميشودتادرجلسهمجمععموميعاديساليانهشركت
كه در ساعت  10صبح مورخ  1398/03/06در آدرس زنجان ميدان آزادگان ساختمان سپند
طبقه ششم واحد  601كد پستي  4513757913تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2تعيين سمت مديران
 -3تعيين دارندگان حق امضاء
 -4انتخاب بازرس
 -5ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش98/2/25 :
هيات مديره شركت

اصالحيه

در آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني مصرف فرهنگيان كالله
كه در روزنامه رسالت روز يكشنبه  1398/2/22چاپ شده ،شركت تعاوني مصرف فرهنگيان
كالله به شماره ثبت  121صحيح است.
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش 98/2/25 :هيات مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان كالله

آگهي دعوت

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت مسافربري شايستگان سفر ايرانيان آمل سهامي خاص ثبت شده به شماره
6799شناسهملي14004442676جهتتشكيلمجمععموميفوقالعادهكهدرساعت17مورخ1398/03/07
در محل دفتر شركت آمل ميدان هزارسنگر ترمينال فيروزي تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1افزايش سرمايه
هيات مديره
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش98/2/25 :

آگهي پذيرهنويسي (سلب حق تقدم) سهام شركت فنآوري اطالعات آفتابگردان
(سهامي خاص) به شماره ثبت  23018و شناسه ملي 10380384856
با توجه به گزارش توجيهي هياتمديره مورخ  1398/02/18و تاييد بازرس قانوني شركت در
تاريخ 1398/02/18و نظر به جلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1398/02/18افزايش
سرمايه شركت از مبلغ  30/000/000ريال به  300/000/000ريال و افزايش تعداد سهام از
 3000سهم ريالي بانام به  30000سهم  10000ريالي بانام از طريق تبديل مطالبات حال شده
مورد تصويب قرار گرفته است .در نتيجه سرمايه نهايي مبلغ  300/000/000ريال منقسم به
 30/000سهم ريالي خواهد شد .لذا بدينوسيله به كليه سهامداران محترم شركت مهلت داده
ميشود ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت به نشاني :مشهد  -بلوار
پيروزي  -پيروزي  - 81انتهاي برسالني  - 12پالك  138مراجعه نموده و نسبت به حال نمودن
مطالبات خود و پذيرهنويسي سهام جديد اقدام نمايند .لذا عدم مراجعه و واريز در مهلت
مقرر به منزله انصراف از پذيرهنويسي بوده و طبق مواد  166تا  170اليحه اصالحي قسمتي از
قانون تجارت به سهامداران كه در پذيرهنويسي شركت نكردهاند يا عنداللزوم اشخاص ثالث
واگذار خواهد شد .همچنين نظر به اينكه اوراق سهام شركت تهيه و تنظيم و آماده تحويل به
سهامداران ميباشد .لذا سهامدار محترم خواهشمند است نسبت به تسويهحساب بدهيها و
اخذ مفاصاحساب از شركت اقدام نموده تا تحويل برگه سهام بالمانع باشد.
تاريخ انتشار98/2/25 :
هيات مديره شركت
خ ش98/2/25 :

آگهي دعوت سهامداران جهت تشكيل
مجمع عمومي عادي ساليانه در شركت
تعاوني بالغپرور قزلاوزن خمسه
ثبت شده به شماره  142شناسه ملي
14005600581

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت كه در ساعت  10صبح مورخ  1398/03/06در آدرس ماهنشان روستاي دوزكند پالك
 4519865863تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرس
 -3ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد
تاريخ انتشار98/2/25 :
هيات مديره شركت
خ ش98/2/25 :

تصحيح

در آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي پروژه هاي شهرداري باقرشهر نوبت اول
كه در روزنامه رسالت مورخ  98/2/24صفحه  12درج گرديده در رديف  4نام پروژه ،پروژه
هدايت آبهاي سطحي از شهر سنگ تا خيابان آفتاب باقرشهر صحيح ميباشد كه بدينوسيله
اصالح مي گردد.

مدت ها بود کسي مسي را چنين عصباني نديده بود .وقتي سوت پايان
بازي به صدا درآمد ،او زودتر از همه راهي رختکن شد .شرايط دربارسلونا
به فاصله يک هفته کامال تغيير کرده است .تيمي که روياي کسب سه گانه
داشت ،حاال حتي ميان هوادارانش نيز کمتر مقبوليتي دارد.شکست مقابل
ليورپول ،غير قابل هضم هست .قبول شکست سال گذشته برابر رم و حذف
باورنکردني از ليگ قهرمانان ،يک سال طول کشيد و البته هنوزهم آثار
مخربش را مي توان درآبي اناري ها پيدا کرد.
اين طبيعي است که کل تيم ،سرخورده و افسرده باشد .هيچکس نمي تواند
خود را از زير شکست سنگين در آنفيلد خالص کند ،حتي بازيکني چون
ليونل مسي .اينجا همه مقصرند؛ حتي اگر بهترين بازيکن دنيا باشي.لئو
يک برنده ذاتي است و هميشه اينگونه بوده .او شکست را قبول ندارد و اين
خصيصه دراو تغيير نکرده است .شکستي همچون در آنفيلد ،براي مسي
غير قابل قبول است .در سال هاي نه چندان دور ،مسي پس از شکست بارسا
تا يکي دو روز با هيچکس حتي همسرش صحبت نمي کرد و با گذشت زمان،
اين مسئله کمي تعديل يافته است.در اين بين چيزي که براي مسي بيش
از همه غير قابل قبول است ،سوت هاي اعتراضي هواداران عليه بازيکنان
خودي است .اين حتي بيش از فاجعه آنفيلد او را آزارمي دهد .او چندين
بار اين حرکت هواداران را زير سوال برده است و معتقد است در روزهاي
بحراني ،اين سوت ها هيچ کمکي به تيم نمي کنند .مسي البته مي داند
که شکست هاي اينچنيني دردآورهستند؛ ولي دوست ندارد يک يا چند
بازيکن تيم ،مقصر اصلي فاجعه شناخته شده و سيبل هواداران شوند .مسي
معتقد است که درلحظات بحراني ،همه بايد باهم متحد باشند .از بازيکن
و اعضاي باشگاه گرفته تا هواداران.

خبر
تکواندوكاران در انتظار ويزا
رقابتهاي تکواندوي قهرماني جهان در حالي ازامروز آغاز ميشود که
انگليسيها همچنان به کارشکنيهاي خود در صدور ويزاي مليپوشان
ايران ادامه ميدهند .بيست و چهارمين دوره رقابتهاي تکواندوي
قهرماني جهان با حضور  975تکواندوکار از  150کشور به ميزباني شهر
منچستر آغاز ميشود .يکي از تيمهاي حاضر دراين تورنمنت ،ايران است.
مليپوشان کشورمان که طي هفتههاي گذشته اردوهاي منظم و خوبي را
برگزارکرده ،بسيار اميدوارند که بتوانند دراين مسابقات خوش بدرخشند.
البته اين درخشيدن منوط به شرايط اعزام به انگليس است؛ شرايطي که
تاکنون مهيا نشده و اگر اقدام سريعتري صورت نگيرد ،شايد منجر به
غيبت تعدادي از نمايندگان ايران دراين رقابتها شود.همانطورکه عنوان
شد ،مسابقات ازامروزآغاز ميشود ،اين در حالي است که هنوز ويزاي چهار
تکواندوکار کشورمان صادر نشده است.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
ساليانه و مجمع عمومي فوقالعاده
شركت پوالد پي زنجان (سهامي خاص)
به شماره ثبت  6315و شناسه ملي
10460052877
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت پوالد پي زنجان (سهامي خاص) راس
ساعت  17روز دوشنبه مورخ  1398/03/06و جلسه مجمع عمومي فوقالعاده راس ساعت 19
روز دوشنبه مورخ  1398/03/06در محل زنجان گلشهر فاز  3خيابان پيوند قطعه 3638
تشكيل ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:
 -1انتخاب مديران
 -2انتخاب بازرسين
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1تغيير محل شركت
شركت پوالد پي زنجان
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش98/2/25 :

آگهي دعوت همزمان
شركت قوچ سير تيزرو سهامي خاص

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت قوچ سير تيزرو سهامي خاص به شماره ثبت  2282شناسه
ملي  10760243995دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت
كه در ساعت  18مورخ  1398/03/09و جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت 19
مورخ  1398/03/09به نشاني آمل ،خيابان امام رضا ،رضوان  60دفتر سابق شركت تشكيل
ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1اصالح اساسنامه درخصوص افزايش اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده:
 -1انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل  -2انتخاب اعضاي هيات مديره  -3انتخاب روزنامه
كثيراالنتشار  -4تصويب تراز و حساب سود و زيان سال 1397
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش98/2/25 :
رئيس هيات مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي
فوقالعاده شركت تعاوني مسكن مهر
شماره ( 74نوبت دوم)

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده ساليانه
تعاوني مسكن مهر  74مشهد كه در ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  98/03/08در محل
دور ميدان امام خميني(ره) تاالر عدل تشكيل ميشود ،در ساعت مقرر در محل مذكور حضور
به هم رسانند .در صورتي كه حضور عضوي در مجمع عمومي به عللي ميسر نباشد ميتواند
حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگري واگذار نمايد ضمنا تعداد آراء وكالتي هر
عضو حداكثر  3راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي داشته باشد .وكالتنامهها تا روز قبل از
مجمع عمومي در محل دفتر شركت (شهرك غرب  -شريعتي  ،44پالك  ،10طبقه دوم) مورد
بررسي قرار خواهد گرفت.
دستورجلسه:
 -1تمديد مدت قانوني فعاليت تعاوني
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش 98/2/25 :هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر  74مشهد

