فوتبال جهان
انتقاد ماچاال از بازیکن ایرانی
االهلی

سرمربی االهلی بعد از شکست سنگین برابر الغرافه
به انتقاد از محمد رضا خانزاده پرداخت.
االهلی در هفتــه چهارم لیگ ســتارگان قطر به
مصاف تیم فوتبال الغرافه رفت و شکست سنگینی
را متحمل شد .در این دیدار االهلی با وجود اینکه
میزبان بود؛ اما با چهار گل برابر تیم طارمی تن به
شکست داد.ماچاال ،سرمربی با تجربه االهلی در
نشســت خبری بعد از بازی به انتقاد از  عملکرد
مدافع جــوان ایرانی تیمش پرداخــت .او درباره
خانزاده ،گفت :محمدرضــا در این دیدار عملکرد
خوبی از  خود نشــان نداد و از  نظر بدنی و ذهنی
در وضعیت خوبی قرار نداشــت .او تمرکز الزم را
ت که او مدتهاست  
نداشت؛ البته باید این را هم گف 
که از  شرایط بازی به دور است .این بازیکن برای
بازگشت به روزهای خوب خود به زمان نیاز دارد.
خانزاده در این دیــدار در ترکیب اصلی االهلی به
میدان رفت؛ اما در نیمه دوم تعویض شــد .او در
تابستان ســال جاری به همراه امید ابراهیمی به
االهلی پیوست؛ اما در همان دیدار نخست مصدوم
شد و چند هفته ای دور از میادین بود.

عالمیان  :تنیسرویمیز به این مدال نیاز داشت

والیبال ایران قهرمان بازیهای آسیایی شد

ملیپوش تنیس روی میز ایران که این رشته را بعد از  ۵۲سال صاحب مدال برنز بازیهای آسیایی کرد ،گفت :تنیس روی میز و خودم
به این مدال نیاز زیادی داشتیم .نوشاد عالمیان که دیروز در رقابت با حریف چینی خود در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز
بازیهای آسیایی متحمل شکست شد و با کسب مدال برنز ،به کار خود در این بازیها پایان داد ،تأکید کرد که تنیس روی میز ایران به
این مدال نیاز داشت.وی با بیان اینکه خدا را شکر میکنم که توانستم در بازیهای آسیایی چنین نتیجهای کسب کنم ،گفت :تنیس
روی میز ایران و شخص خودم به این مدال خیلی نیاز داشتیم و برای کسب آن ،تالش زیادی کرده بودیم .واقعاً خدا را شاکرم که کمک
کرد تا بتوانم نتیجه تالشهای خود و حمایتهای مسئوالن را بگیرم.عالمیان ادامه داد :اینکه در شرق آسیا و در رقابت با بازیکنان این
منطقه بتوانیم صاحب مدال شویم ،معموالً کاری خیلی سخت و چه بسا غیرممکن است .شاید کمتر کسی موفق به انجام چنین کاری
شود؛ اما من به لطف خدا توانستم این مهم را محقق کنم.وی در پایان تأکید کرد :مدالی که گرفتم برایم اهمیت زیادی دارد.

تیم ملی والیبال ایران با پیروزی بر کره جنوبی برای دومین بار متوالی قهرمان بازیهای آســیایی شد.در پایان رقابتهای والیبال
بازیهای آســیایی  ۲۰۱۸اندونزی دیروز (شــنبه) دیدار فینال بین تیمهای والیبال ایران و کره جنوبی برگزار شــد که در پایان
والیبالیستهای  ایران موفق شدند با پیروزی سه برصفر برابر کره جنوبی همانند دوره گذشته به عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی
دست یابند و از مدال طالی دوره گذشته در اینچئون دفاع کنند.ایگور کوالکوویچ در این بازی ،سعید معروف ،میالد عبادیپور ،محمد
موسوی ،امیر غفور ،علی شفیعی و مرتضی شریفی را به زمین فرستاده بود که در پایان والیبالیستهای ایران توانستند ستهای بازی
را با امتیازهای ۲۲-۲۵،۱۷-۲۵و ۲۱-۲۵به سود خود تمام کنند و برای دومین سال متوالی بر بام والیبال آسیا بایستند؛ همچنین تیم
ملی والیبال ایران موفق شد در پنج بازی که انجام داد در پانزده ست به پیروزی برسد و در مقابل هیچ ستی را به حریفانش واگذار نکرد
که در نوع خود یک رکورد به حساب میآید.
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کریم انصاریفرد

گزینه اصلی ناتینگهام

از ســال  1380لیگ فوتبال ایران،
عنوان لیگ برتر را یدک می کشد
که پس از گذشــت  18سال هنوز
این عنوان به طور واقع برازنده آن
نیست ،اگر به تیم های حاضر در این
 18سال نگاهی گذرا بیندازیم ،آنچه
که مشاهده می شــود اکثر تیمها
دولتی یا نیمه دولتی بودند و هستند،
چند تیمی کــه از بخش خصوصی
تزریق شــدند ،خیلی ســریع یا
سقوط کردند یا منحل شدند و دوام
آنچنانی نداشتند.
مدت هــا این خبر به گوش می رســد
که تیم های سرخابی پایتخت در حال
واگذار شــدن به بخش خصوصی است
و فقط در حد حرف اســت ،چرا وزارت
ورزش و جوانــان تیم های اســتقالل و
پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار
نمی کند ،جای بحث دارد .فوتبال ایران
با چالشهــای فراوانی مواجه اســت و
مهمترین آن این است که اکثر تیمهای
لیگ برتری ،ورزشگاه اختصاصی ندارند
و برای چند جلســه تمرین و مســابقه
باید مبالغ هنگفتــی را پرداخت کنند،

مهاجم ایرانی از گزینههای اصلی باشگاه ناتینگهام
ل و انتقاالت تابستانی به
است تا در روز پایانی فصل نق 
این تیم برود.کریم انصاری فرد ۶۴بازی برای تی مملی
کشورش انجام داده و در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
نیز موفق شد گل تساوی تی مملی ایران را وارد دروازه
پرتغال کند .این دومین حضور انصاری فرد در جام
جهانی بود .او در جام جهانی برزیل نیز عضوی از تیم
ملی فوتبال ایران بود.انصاری فرد ،فوتبالش را از سایپا
زیر نظر علی دایی آغاز کرده اســت .در همان ابتدا
تیمهایی همچون بورسیادورتموند و استوا بخارست،
خواهان جذب او بودند ولی انصاری فرد در سایپا ماند
و در  ۱۲۳بازی  ۵۵گل به ثمر رساند تا اینکه به تیم
فوتبال پرسپولیس پیوست ،حضور در تراکتورسازی
و در ادام ه رفتن به اوساسونا و سپس پانیونیوس در
یونانازبرنامههایدیگراینبازیکنایرانیبود.مهاجم
ایرانی در سال  ۲۰۱۷به تیم  المپیاکوس پیوست و
قراردادی به ارزش  ۴۰۰هزار یورو به امضا رســاند.
ل گذشته طی ۲۶بازی موفق شد
انصاری فرد در فص 
 ۱۷گلبهثمربرساند،ازجملهگلزنیدرپنجمسابقه،
با این حال به نظر میرسد که او جایگاهش را در تیم  
المپیاکوس از دست داده است.

قول برنات برای درخشش در PSG

ن ژرمن قول داد که عملکرد
خرید جدید پاریســ 
خوبی در این تیم از خود نشــان دهد.خوان برنات،
ن ژرمن به
هافبک اسپانیایی بایرن مونیخ با  پاریس 
توافق نهایی رسید و رسما به این تیم پیوست.
او بعد از عقد قرارداد با تیم پاریســی ،گفت :افتخار
میکنم که پیراهن تیم بزرگی همچون پاریسن
ژرمن را بر تن کردهام و قول میدهم که خرید خوبی
برای این تیم باشم و بتوانم انتظارات را بر آورده کنم.
این هافبک اسپانیایی ،ادام ه داد :من در آلمان تجارت
ن ژرمن
زیادی به دست آوردم و میخواهم  در پاریس 
ن ژرمن تیم بزرگی
هم کسب تجربه کنم .پاریس 
است و در آن ستارههای سرشناسی بازی میکنند.
کار کردن با توماس توخل برای من جذاب خواهد
بود .در اینجا انگیزه زیادی برای درخشش وجود دارد
و میخواهم  دوران خوبی را با تیم جدیدم رقم زنم.

متاســفانه مدیران باشــگاههای ایرانی
نتیجه گرا هســتند و برای این موضوع
میلیاردها تومان جهــت جذب بازیکن
هزینه می کنند؛ اما حاضر نیستند یک
ورزشــگاه اختصاصی برای باشگاه مهیا
کنند ،در کنار نبود ورزشگاه اختصاصی،
باشگاههای ایرانی در امر بازیسازی نیز
عاجز هستند؛ چراکه توجهی به تیمهای
پایه باشــگاه ندارند و قبل از آغاز فصل،
مدیران فقط در تالش هستند ستارههای
تیمهای دیگــر را با مبالــغ هنگفت به
خدمت بگیرند ،اگر باشگاه ها به پرورش
بازیکن روی آورند ،بدون شک چهره های
شاخص بیشــتری به فوتبال ما معرفی
می شوند و حتی هزینه باشگاهها جهت
جذب بازیکن کاهش پیدا میکند .یکی
از موضوعاتی که سالیان سال فدراسیون
فوتبال و باشــگاه ها پیگیرش هستند،
حق پخش تلویزیونی اســت که تاکنون
صدا و سیما زیر بار این حق نرفته و ریالی
به باشــگاه ها نداده است .در کشورهای
صاحب فوتبال شبکههای تلویزیونی با
خرید پخش زنده ،مســابقات فوتبال را
روی آنتن میبرند؛ اما اینجا کامال عکس
است؛ چراکه در مواقعی صداوسیما برای
پخش برنامههای ورزشی مبالغی دریافت
می کند ،متاســفانه ضعف فدراسیون و

مدیران غیر فوتبالی که اکثرا سیاســی
هســتند ،حق پخش تلویزیونــی را از
باشگاهها سلب کردهاند و این بزرگترین
ظلم به فوتبال ایران و باشــگاه هاست.
لیگ برتر فوتبال ما واقعا یک لیگ آماتور
محســوب میشــود ،در طول برگزاری
لیگ برتر هر هفته حواشــی فراوانی رخ
میدهد که در لیگهای محلی نیز شاهد
آن نیســتیم .برای اینکه لیگ مطلوبی
داشته باشــیم باید از لیگ های معتبر
اروپایی الگوبرداری کنیم؛ اما آن چیزی

که شاهدش هســتیم ،این است که ما
الگوبــرداری نداریــم و راه خودمان را
میرویم .مدیران باشــگاه ها برای حفظ
جایگاه خود دســت به ســینه کسانی
هســتند که به فوتبال ضربه می زنند،
این مدیران فقط برای کســب رزومه با
توجه به رابطه در رأس باشــگاه ها قرار
می گیرند که شایسته فوتبال ما با وجود
نیروهای انسانی مســتعد نخواهد بود.
اگر می خواهیم باشگاه هایی به معنای
واقعی داشته باشیم ،باید مالکیت آنها به

بخش خصوصی انتقال یابد تا برندسازی
صورت گیرد تا اسپانســرها برای تبلیغ
خدمات خود ،مبالغ خوبی را به باشگاه ها
پرداخت کنند .به هرحال با این شرایطی
که شاهد هستیم ،شاید تا چند سال دیگر
نیز این انتقال صورت نگیرد و روز به روز
شاهد منحل شــدن یک باشگاه باشیم،
در این بین باید به تیــم هایی همچون
پاس تهــران ،نفت تهران ،شموشــک
نوشــهر ،اســتقالل اهواز و  ...اشــاره
کرد!!!

شنیدم که او گفته من جای مرحوم حجازی و پورحیدری
را پر میکنم .باید در اینباره بگویم که هیچکسی جای
این دو نفر را نه میتواند بگیرد و نه میتواند پر کند.این
عضو هیئت مدیره و پیشکسوت استقالل در مورد بازی
برگشت با الســد اضافه کرد :هیچ چیزی برای استقالل
تمام نشده است .شاگردان شفر میتوانند شکست بازی
رفت را جبران کنند .فقط آدم دلش از این میسوزد که
چرا وقتی بازی مهمی مثل السد قطر داریم ،کسی مثل
طباطبایی با تمام احترامی که برایش قائلم ،میگوید دیگر
شانسی برای اســتقالل در این رقابتهای آسیایی باقی

بازیکنان
نمانده است .این مسئله موجب تضعیف روحیه
میشود.

لیگ استفاده کند و تیم را آنطور که میخواهد ،آماده کند .توانست با دریافت  ۶۰۰هزار دالر از جدایی حسینی برای
جواد قراب :فتحی یک استقالل
استقالل دیر بسته شده و نیاز به هماهنگی دارد .تعطیالت باشگاه درآمدزایی کند یا مامه تیام که طبق قرارداد ۲۰۰
دو آتیشه است
لیگ این فرصت را میدهد تا اســتقالل ب ه آنچه مد نظر هزار دالر برای جدایی او در نظر گرفته شــده بود۳۵۰ ،
یک پیشکسوت و عضو هیئت مدیره استقالل میگوید شفر است ،برسد .استقالل در بازی برگشت تیم دست و هزار دالر از جدایی او دریافت کرد .همچنین قرار است
شاگردان شفر میتوانند شکست بازی رفت مقابل السد پا بستهای نیست .بازیکنان استقالل مانند یک تیم مدعی از ترانسفر بعدی این دو بازیکن به استقالل پولی پرداخت
در آن بازی پای به میدان خواهند گذاشت.او در واکنش شود.وی ادامه داد :هادی طباطبایی مثل پسر من است.
قطر را جبران کنند.
جواد قراب در مورد وضعیت تیم اســتقالل تهران بعد از به اظهارات تلویزیونی هادی طباطبایی علیه امیرحسین مطمئنا او خودش میداند صفر شدن بدهیهای باشگاه
شکستمقابلالسدقطردرلیگقهرمانانآسیااظهارکرد :فتحی ،مدیرعامل باشگاه استقالل گفت :من صحبتهای چقدر سخت است و االن فتحی و همکارانش بدهیهای
متاسفانه مقابل السد قطر نتوانستیم پیروز میدان باشیم .طباطبایی را خواندم .من برای همه پیشکسوتان ،احترام باشگاه را به صفر رســاندهاند .آیا این کار کوچکی است؟
تیم ما در نیم ه اول عملکرد خوبی داشت ولی در نیم ه دوم زیادی قائلم .با اینحال من فکــر میکنم در حق آقای من فتحی را از ســالهای خیلی دور میشناسم .او یک
یدانیممجیدحسینی استقاللی دو آتشه است .از طرفی چطور میتوان عملکرد
اشتباهات فردی و تمرکز نداشتن بازیکنان موجب شد تا فتحیبیانصافیشدهاست.همهم 
بازی را واگذار کنیم؛ اما شفر وقت خوبی دارد تا از تعطیالت داشت با پنجاه هزار دالر از استقالل جدا میشد؛ اما فتحی یک مدیر را در ۴۰رو اینطور قضاوت کرد؟ در ضمن جایی
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یافت ،با  ۲۶۴۹واحد ریتینگ در رده  ۷۸قرار دارد و برترین شطرنج باز
ورز صعود  ۱۸پلهای سارا خادم الشریعه
مط
ایرانی به حساب می آید .از این حیث پویا ایدنی با ۲۵۸۹واحد ریتینگ
در رنکینگ جهانی شطرنج
و علیرضا فیروزجا با  ۲۵۸۲واحد ریتینگ دوم و سوم هستند.در بخش
براساسرنکینگجدیدفدراسیونجهانیشطرنج،ساراخادمالشریعهو بانوان استاندارد نیز «هویفان» با ۲۶۵۸واحد ریتینگ صدرنشین است.
پرهام مقصودلو برترین شطرنجبازان کشورمان هستند؛ در این ردهبندی دراینبخش«جوونجون»با ۲۵۶۱واحدریتینگجایگاهدومرادراختیار
خادم الشریعه  ۱۸پله صعود داشــته است.فدراسیون جهانی شطرنج دارد و «الکساندرا کاستنیوک» با ۲۵۵۹واحد ریتینگ سوم است.در این
رنکینگ برترین های این رشــته در دو بخش مردان و بانوان را منتشر بخشازرنکینگفدراسیونجهانیشطرنجساراساداتخادمالشریعهبا
کرد.بر اساس رنکینگ منتشر شده از سوی فیده و در بخش استاندارد  ۲۴۳۱واحد ریتینگ و ۱۸پله صعود در رده ۳۶قرار گرفته تا همچنان با
«مگنوس کارلسن» قهرمان حال حاضر جهان با  ۲۸۳۹واحد ریتینگ اختالف صدرنشین دیگر بانوان شطرنج باز ایران باشد.آتوسا پورکاشیان
در صدر برترین شطرنج بازان جهان قرار دارد.در این رده بندی «فابیانو دیگر شطرنج باز ایران با  ۲۳۳۳واحد ریتینگ دومین شطرنج باز ایرانی
کاروانا» از آمریکا و «شهریار ممد یارف» از آذربایجان به ترتیب با ۲۸۲۷در رنکینگ فیده است و از این حیث غزل حکیمی فرد با  ۲۲۷۰واحد
طوفان میالن
و ۲۸۲۰واحد ریتینگ در رده های دوم و سوم قرار دارند.در این بخش ریتینگ سوم است.بر اساس فهرست منتشر شده از سوی فدراسیون
عملکرد درخشان هیگواین و کوترونه
پرهام مقصودلو که در رقابت های جام آفتاب به عنوان قهرمانی دست جهانی شطرنج ،ایران با میانگین ۲۵۴۴در رده ۲۸جهان قرار دارد .
رم در دقیقه  95از پا در آمد

انریکه :اسپانیا با همان سبک
همیشگی پیش خواهد رفت

سرمربی تیم ملی اســپانیا تاکید کرد این تیم شیوه
فوتبالی خودش را تغییر نخواهد داد.تی مملی فوتبال
اسپانیا باید هفت ه آینده در دو دیدار دوستانه به مصاف
انگلیس و کرواسی برود.اسپانیا را همیشه با فوتبال
مالکانه و به اصطالح تیکی تاکا میشناسند و به نظر
میرسد سرمربی جدید هم تمایلی به تغییراین شیوه
ندارد.لوییس انریکه ،سرمربی الروخا ،پیش از این دو
بازیدربارهشرایطتیمش،گفت:مطمئنباشیداسپانیا
شیوهفوتبالیخودشرا  تغییرنخواهددادوماهمچنان
با فوتبال مالکانه پیش خواهیم رفت .با این حال نباید
خودمانراباگذشتهمقایسهکنیم.

آگهي مناقصه

نوبتاول

شماره آگهی 87370011:
شماره مجوز1397.2599:

منطقهدوعملياتانتقالگازدرنظرداردمناقصه بررسی وضعیت پوشش خطوط لوله انتقال گاز به روش DCVG/CIPS/GPS/C-SCAN/PCMرا پس از برگزاری روند مناقصه به
پيمانكاراندارايصالحيتواگذارنمايد،لذامتقاضيانيكهواجدشرايط اعالمشدهباشند،ميتواننددرخواستكتبيخودرابههمراهمداركموردنيازجهتاعالمآمادگيحداكثرظرف
مدت 6روزپسازچاپآگهينوبتدومبهدفترامورپيمانهایمنطقهدوعملياتانتقالگازارایهنمايند.
اطالعاتمناقصه:
 -1دستگاهمناقصهگزار:شرکتانتقالگازایران-منطقهدوعملياتانتقالگاز
 -2مدتاجرایپيمان 7:ماه شمسي
-3مکاناجرای پروژه:محدودةاستانهايكهگيلويهبويراحمد،چهارمحالوبختياري،اصفهان،يزدومركزيبهصورتپراكنده
-4مبلغتضمينشركتدرفرآيندارجاعكار 280.000.000:ریال
 -5پيمانكار بايستي توانايي ارايه ضمانتنامه هاي انجام تعهدات و شرکت در فرآيند ارجاع كار (مطابق با يكي از موارد درج شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره
/123402ت 50659هـ .مورخ 94/9/22هيات محترم وزيران) را دارا باشد.
-6محلدریافتاسنادمناقصه:كيلومتر 17جادهاصفهان– نجفآبادمنطقهدوعملياتانتقالگاز– امورپيمانها-تلفكس031-36281413:
 -7مهلتجهتدریافتاسنادمناقصه :از تاریخ 97/6/19به مدت 3روز
 -8زمانعودتاسنادمناقصه :ساعت 12روز97/7/1
-9زمانگشايشپیشنهادها97/7/3 :
-10محلگشايشپيشنهادقيمت:كيلومتر 17جادهاصفهان–نجفآبادمنطقهدوعملياتانتقالگاز
-11فرايندمناقصه:عمومی-يكمرحلهاي– ارزيابيساده
-12مدتاعتبارپیشنهادات :حداقل 3ماهشمسی
قیمتهامتناسبباکاالیساختداخلبالحاظکیفیتارایهگردد.
ضمناًهزينهاسنادمناقصهبعهدهبرندهخواهدبود.
شرايطومدارکموردنيازمتقاضيان:ارایهگواهينامهمعتبراصل/برابراصلشامل:تاييدصالحيتازسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورحداقلپایه 5رشتهنفتوگازياتاسيسات
وتجهيزات وياپروانهمعتبرازمراجعصالحيتداردرزمينهخدماتموضوعپيمان-گواهیصالحيتايمنیپيمانکاران-كداقتصاديوشناسةملي-گواهينامهثبتناماشخاصحقوقي
درنظامماليات برارزشافزوده-گواهيامضایمجازوتعهدآورصاحبانامضابراساسآگهیآخرینتغییراتمعتبر
ضمناً آگهيفوقدرسايتهايذيلنيزقابلمشاهدهميباشد.

-http://iets.mporg.ir
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فوتبال ایران
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روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز

تاریخ انتشار نوبت اول 1397/06/11:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/06/12 :

شیطانی
کوترونه سرنوشت ساز؛ رم در ثانیه آخر
سقوط کرد

تیم فوتسال گیتیپســند توانست با برتری
ی خود ،اختالف
دو گله برابر مهمان مشــهد 
امتیازش را با تیم دوم جدول ردهبندی لیگ
فوتسال به هفت امتیاز افزایش دهد.
هفته هشــتم لیگ برتر فوتسال ایران با پنج
دیدار ادامه پیدا کرد کــه تیمهای مقاومت
قرچک و گیتیپسند موفق شدند حریفانشان
را شکست دهند.گیتیپســند موفق شد با
برتری  ۵بر  ۴برابــر آذرخش اختالف خود را
با ســایر مدعیان افزایش دهد و با  ۲۲امتیاز
و  ۷امتیاز اختالف نســبت به تیم ســوهان
محمدسیما ،صدرنشین لیگ فوتسال باشد.
مقاومت البرز در خانه خود بازی را به شهروند
ســاری واگذار کــرد تا نماینده ســاری ۱۳
امتیازی شــود و به رده پنجــم صعود کند.
مقاومت قرچک با گلهای ظریفیان و محمد
گراوند فرشآرای مشهد را از پیش رو برداشت
تا جایگاه خود را در جــدول ردهبندی بهبود
ببخشــد.حفاری اهواز هم با نتیجه  ۳بر دو
مهمان خود اهورا بهبهان را شکســت داد و
سنایچ در ساوه ،پارسیان را با نتیجه  ۳بر یک
مغلوب کرد.در جدول ردهبندی لیگ فوتسال
گیتیپســند با  ۲۲امتیاز صدرنشین است و
ن محمدســیما ،ارژن فارس و
تیمهای سوها 
ملی حفاری با  ۱۵امتیاز در جایگاههای دوم تا
چهارم قرار دارند.

تمرینات پرسپولیس در غیاب
برانکو آغاز شد

تیم فوتبال پرســپولیس در غیاب کادر فنی
کروات خود زیر نظر کریم باقری تمرین کرد.
تمرینات پرســپولیس پــس از باخت یک بر
صفر این تیم مقابل الدحیل قطــر از دیروز در
مجموعه ورزشی شهید کاظمی از سر گرفته
شد .سرخپوشان پایتخت در حالی پس از سه روز
تعطیلی تمرین کردند که کادرفنی کروات این
تیم صبح امروز یکشنبه به تهران باز می گردد تا
زیر نظر کریم باقری تمرین کنند.
تیم فوتبال پرسپولیس تمرینات خود را برای
بازی روز  ۲۳شهریور مقابل نساجی مازندران
برگزار می کند؛ اما با توجه به تغییر زمان بازی
برگشت این تیم با الدحیل در لیگ قهرمانان
فوتبال آســیا احتمال می رود زمــان دیدار
شاگردان برانکو ایوانکوویچ در هفته ششم نیز
تغییرکند.

پوگبا ،رونالدو را می خواهد
کوترونه؛ فریاد میالن در دقیقه  95و
هیگواین سن سیرو را چراغانی کرد

آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه

تاریخ انتشار 97/6/11:

شرکتتعاونیتوسعهوعمرانآرماننمادشمارهثبت741:شناسهملی( 14005961481:نوبتاول)
بدینوسیلهازکلیهاعضایمحترمشرکتتعاونیتوسعهوعمرانآرماننمادروستایاورهنطنزدعوتمیشودتادرجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده
که در ساعت 16روز چهارشنبه مورخ 1397/6/28در روستای اوره محله باربند مسجد ولی عصر (نمازگاه) تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند و یا وکیل یا
نمایندهخودراکتب ًامعرفینمایند.
ضمن ًابهاطالعمیرساندکهبهموجبماده 19آییننامهنحوهتشکیلمجامععمومیتعدادآرایوکالتیهرعضوحداکثر 3رایوهرشخصغیرعضوتنهایک
رایخواهدبودواعضایمتقاضیاعطاینمایندگیمیبایستبههمراهنمایندهخودحداکثرتاتاریخ 1397/6/25درمحلدفترشرکتتعاونیحاضرتاپساز
احرازهویتوتاییدوکالتبرگهورودبهمجمعرادریافتدارند.
دستوراتجلسه-1 :گزارشهیئتمدیرهوبازرسین -2طرحوتصویبصورتهایمالیسالهای 95و-3 96گزارشآخرینتغییراتسرمایهواعضایشرکت
-4انتخاببازرساناصلیوعلیالبدل
هیئت مدیره شرکت

آگهیدعوتمجمععمومی

تاریخ انتشار 97/6/11:

انجمنصنفیکارفرماییمراکزرادیولوژیدهان،فکوصورتاستاناصفهان
بدینوسیلهازکلیهاعضایمحترمدعوتمیگرددتادرجلسهمجمععمومیانجمنصنفیکارفرماییمراکزرادیولوژیدهان،فکو
صورت استان اصفهان که روز پنجشنبه 5مهر ماه 1397رای ساعت 9صبح در محل سالن اجتماعات واقع در اصفهان – خیابان هزار
جریبدانشگاهعلومپزشکیاصفهاندانشکدهدندانپزشکیگروهرادیولوژیدهان،فکوصورتبرگزارمیگرددحضوربههمرسانید.
دستورجلسه-1 :طرحوتصویباساسنامه -2انتخاباعضایاصلیوعلیالبدلهیئتمدیرهوبازرسان
-3انتخابروزنامهکثیراالنتشارجهتانتشارآگهیهایانجمن
هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمایی مرکز رادیولوژی دهان ،فک و صورت استان اصفهان

