دنیای ورزش
«ویلموتس» گزینه سرمربیگری
شالکه شد

مهر :رسانه آلمانی سرمربی سابق ایران را گزینه
مربیگری در شــالکه معرفی کرد .سرمربی سابق
ایران که مدتــی پیش صحبت از بازگشــت او به
بلژیک و حضورش در لیگ ترکیه بود به عنوان یکی
از گزینههای سرمربیگری شالکه آلمان معرفی شده
است .نشریه بیلد آلمان مدعی شده مدیران باشگاه
شالکه به دنبال مذاکره با ویلموتس هستند .شالکه
هفته گذشته در نخستین بازی فصلش در بوندس
لیگا مقابل بایرن مونیخ با هشت گل مغلوب شد .این
شکست سنگین باعث شده سران باشگاه شالکه به
دنبال مربی جدید باشند .مارک ویلموتس پیش از
این هم به عنوان گزینه مربیگری در شالکه مطرح
شــده بود و حاال دوباره نامــش در میان گزینهها
وجود دارد.

ورود مربی و بازیکن خارجی
تا یک سال آینده ممنوع!

خانه ملت :وزیر ورزش بــا بیان اینکه ورود مربی
و بازیکن خارجی تا یک سال آینده ممنوع است،
گفت :این تصمیم حداقل برای یک سال پابرجا بوده
تا ببینیم وضعیت تحریمها به کجا خواهد رسید.
مسعود سلطانیفر در مورد ممنوعیت جذب مربی
و بازیکن خارجی ،گفت :با وجود تمامی دردسرها
و فشــارها جلوی ورود بازیکن و مربی خارجی را
حداقل برای یک سال آینده گرفتیم .وزیر ورزش
و جوانان با اشاره به فشارهای برخی دالالن برای
لغو ممنوعیت جــذب مربی و بازیکــن خارجی،
افزود :ممنوعیت جذب مربــی و بازیکن خارجی
مصوبه فدراســیون فوتبال و در حیطه اختیارات
آن است .وی ادامه داد :فدراسیون فوتبال اختیار
دارد به خاطر محدودیتهای نقــل و انتقال ارز و
مشکالت پیش آمده از ورود مربی و بازیکن خارجی
جلوگیری کند.

انصاریفرد در لیست آ.اک
برای دیدار پلیآف لیگ اروپا

ایرنا :لیســت «آ.اک» یونان برای دیــدار با تیم
سوئیســی در مرحله پلیآف لیگ اروپا اعالم شد.
باشگاه آ.اک یونان لیست تیمش در دور سوم مرحله
پلیلیگ اروپا مقابل تیم گالن سوئیس را منتشر
کرد .کریم انصاریفرد ،مهاجم ملیپوش کشورمان
در لیست آ.اک برای حضور در دیدار پلیآف لیگ
اروپا حضور داشت.

بارسلونا در جنگ با بایرن
پیروز شد

دنیای ورزش تورنتو :رســانه اسپانیایی نزدیک
به بارســلونا از پیروزی آبیاناریهــا مقابل بایرن
در جذب ستاره آژاکس پرده برداشت .سرجینیو
دِست پس از جنگ بایرن مونیخ و بارسلونا سرانجام،
به نظر میرســد راهی نیوکمپ شــود .اسپورت
اسپانیا در گزارشی مدعی شد که توافقات الزم با
آژاکس صورت گرفته و ستاره  19ساله آمریکایی
به بارسلونا خواهد پیوست .این در حالی است که
رســانههای آلمانی از توافق دِست با بایرن مونیخ
صحبت میکردند .همچنین روز گذشته رسانههای
اسپانیایی نوشتند که آژاکس عالقه دارد به دلیل
مشکالت اقتصادی بارسلونا ،دِست به مونیخ برسد،
اما سرجینیو دِست که عالقهمند بود زیر نظر کومان
در بارســلونا بازی کند ،تمام معامالت را بر هم زد.
اسپورت در گزارش خود مدعی شد که پس از رفتن
نلسون سمدو به ولورهمپتون ،سرجینیو دِست دفاع
راست آینده بارسلونا خواهد بود .مبلغ توافق شده
بارســلونا با آژاکس به مانند توافق بایرن با باشگاه
هلندی ذکر شده است .بارســلونا هم قرار است با
پرداخت  20میلیون یورو بــه اضافه پنج میلیون
پاداش ،ستاره هلندی-آمریکایی را به خدمت گیرد.

افتتاح خوابگاه تیروکمان
تا یک ماه آینده

ایلنا :رئیس فدراسیون تیروکمان از ادامه ساخت
و ساز خوابگاه ویژه این رشته و افتتاح آن تا یک ماه
آینده خبر داد .غالمرضا شــعبانیبهار در حاشیه
بازدید ژاله فرامرزیان از سایت تیراندازی با کمان
اظهار داشت :خوابگاه حدود  ۶۰۰متر در دو طبقه  
اســت و اگر اردوها همزمان باشــد پذیرای هر دو
خواهیم بود .اتاق ویژه معلوالن با اســتاندارد الزم
دارد و در قلب جنگل اســتادیوم و کنار ســایت و
دریاچه چشم انداز خوبی دارد .وی در ادامه افزود :تا
االن دو میلیارد و  ۵۰۰هزینه خوابگاه شده و تمام
هزینه از صفر تا صد را شرکت توسعه و تجهیز تقبل
کرده و پیمانکار هم در حال انجام کار است.

رئالمادرید« :اودگارد»
کرونا ندارد!

ایسنا :باشگاه رئال مادرید از منفی بودن آزمایش
کرونای بازیکن ایــن تیم خبر داد .باشــگاه رئال
مادرید طی بیانیه رســمی اعالم کرد پاسخ تمام
تستهای  PCRگرفته شده از بازیکنان و کادر فنی
این باشگاه منفی بوده اســت .قبال اعالم شده بود
مارتین اودگارد ،بازیکن جوان رئال مشکوک ابتال
به ویروس کروناست و در قرنطینه خانگی قرار دارد.
بدین ترتیب جلسه تمرینی بازیکنان رئال پس از
اعالم آخرین تســت کرونای آنها بدون مشکل
پیگیری میشود.

خیال رئالمادرید راحت شد

«مانه» در لیگ برتر بهتر از «رونالدو»

توافق لیورپول برای خرید اسماعیل سار

دنیای ورزش تورنتو :هیچ یک از بازیکنان رئال مادرید به کووید  ۱۹مبتال نیســتند.
بازیکنان رئال مادرید اخیرا ً تســت کووید  ۱۹دادند که یکی از آنها مثبت اعالم شد و
متعلق به مارتین اودگارد بود .هافبک نروژی بر اســاس پروتکل اللیگا قرنطینه شد اما
دوباره این بازیکن تست  PCRداد که پاســخش منفی بود .اکنون اودگارد میتواند به
تمرینات تیم ملحق شود و خود را برای دیدار شنبه شب رئال مادرید و رئال بتیس آماده
کند .دیگر بازیکنان مادرید هم تست  PCRدادند که همه منفی بودند .سفیدپوشان پیش
از دیدار برابر رئال بتیس دوباره تست خواهند داد.

مهر :آمار مهاجم سنگالی لیورپول درلیگ برتر انگلیس بهتر ازکریستیانو رونالدو بوده است.
سادیو مانه مهاجم سنگالی در بازی این هفته برابر چلسی ستاره تیمش بود و هر دو گل بازی
را به ثمر رساند .مهاجم سابق ساوتهمپتون از زمان پیوستن به لیورپول توانسته است در
 ۱۲۹بازی  ۶۵گل در لیگ به ثمر برساند .در مجموع او در  ۱۹۶بازی در لیگ برترانگلیس ۸۶
گل به ثمر رسانده است ۱۹۶ .بازی تعداد بازی کریستیانو رونالدو یکی از بهترین بازیکنان
جهان در لیگ برتر انگلیس بوده است .رونالدو با این تعداد بازی با پیراهن منچستریونایتد
توانست  ۸۴گل به ثمر برساند و در ادامه با جدایی از این تیم راهی رئال مادرید شد.

فارس :یک منبع معتبر اعالم کــرد لیورپول برای جذب مهاجم جــوان تیم واتفورد به
توافق رسید .اسماعیل سار از مدتها قبل در فهرست خرید لیورپولیها بوده است .به نظر
میرسد تیم قهرمان فصل قبل لیگ برتر برای از آن خود کردن فوروارد جوان گام محکمی
برداشتند .طبق نوشته فرانس فوتبال ،لیورپول با واتفورد درمورد خرید گلزن  22ساله توافق
کرده است .آنگونه که این نشریه نوشت ،این انتقال در ازای  32میلیون پوند صورت خواهد
گرفت .ظاهرا ًیورگن کلوپ ،سرمربی آلمانی تیم آنفیلدی ،ابتدا به طور شخصی با نمایندگان
سار صحبت کرد و به توافق رسید و بعد از باشگاهش خواست با واتفوردیها رایزنی کنند.
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سایت کنفدراســیون فوتبال آســیا نامزدهای بهترین
لژیونــر فوتبــال در هفتهای کــه گذشــت را معرفی
کرد.
براین اساس علیرضا جهانبخش که توانست در بازی برابر
پورثموث بعــد از مدتها به بازی گرفته شــود ،در بین
نامزدها قرار گرفت.
جهانبخش در این دیدار یک گل و یک پاس گل از خود
ثبت کرد تا ارزشهای خودش را نشان دهد .کاوه رضایی
و علی قلیزاده نیز در تیم صدرنشــین شارلوا موفق به
گلزنی شدند تا تیمشان به ششــمین پیروزی از شش
دیدار خود در لیگ بلژیک دست یابد.
البته در این ردهبندی سونهیونگمین کرهای نیز حضور
دارد که توانست در بازی برابر ساوتهمپتون پوکر کند و
چهار گل به ثمر برساند.
در بین نامزدهــا نامی از مهدی طارمــی خرید جدید
پورتو که در بازی اول خود برای این تیم پنالتی گرفت و
سردار آزمون مهاجم زنیت سنپترزبورگ مدافع عنوان
قهرمانی روسیه دیده نمیشود.

naslefardanews
naslfarda

ورزش

Sport

جهانبخش ،قلیزاده و رضایی نامزد بهترین لژیونر آسیایی AFC

درخششلژیونرهاراپایانینیست

جنجال تبانی «کیروش» و شوک به کفاشیان!
فارس :رئیس فدراســیون فوتبال یک داســتان جنجالی روایت کرده اســت .بیشک یکی از
حساسترین بازیهای تیم ملی در دوران حضور کارلوس کی روش ،دیدار برگشت ایران و قطر در
مقدماتی جام جهانی  2014بود .اگر تیمملی آن بازی را میباخت یا مساوی میکرد ،عم ً
ال شانسی
برای صعود به جام جهانی نداشت .پیش از این بازی اتفاقات زیادی رخ داد .چندی قبل جواد نکونام
کاپیتان وقت تیمملی فاش کرد یکی از مسئوالن ورزش به او گفته بود کیروش بازی را به قطریها
فروخته است .اکنون هم علی کفاشیان نایب رئیس فعلی فدراسیون در این باره به روزنامه جام جم
گفت« :یکی از افراد با نفوذ هم پیش من آمد و گفت کیروش با فالن رقم بازی را فروخته است .من
شوکه شدم .ایشان همان حرف را به یکی از مسئوالن رده باالی ورزش هم گفته بود .یادم هست
روز بازی من در راهرو ورزشگاه راه میرفتم و استرس داشتم .کیروش من را دید و گفت چرا اینقدر
عرق کردهای؟ بازی فوتبال است دیگر .آن بازی را با گل قوچاننژاد بردیم ولی یادم نمیآید که آن
فرد به خاطر اشتباهش عذرخواهی کرده باشد!»

مهر :معاون توسعه منابع انســانی وزارت ورزش گفت :قهر نکرده بودم و به خاطر تولد نوهام مرخصی
بودم .فرامرزیان اظهار داشت :با توجه به اینکه این پروژه در مجموعه ورزشی آزادی است ،عملیات آن
از طریق شرکت توسعه پیگیری میشود و شعبانیبهار هم از سال گذشته کارهای آن را انجام داده و
پروژه آغاز شده است .وی ادامه داد :با توجه به اینکه ما محدودیت منابع داریم اما برای اینکه خوابگاه
برای اردو فعال شود و با توجه به قولی که داده بودیم خارج از چیزی که مصوب شده بود  ۷۰۰میلیون
تومان برای این موضوع در نظر گرفتیم و تا  ۱۰۰میلیون تومان هم با کریمی مدیرعامل شرکت توسعه
صحبت میکنم در تعمیر تجهیزات اساسی مانند آسانســور همکاری کنند تا معلوالن عزیز مشکلی
نداشته باشــند .معاون وزیر ورزش و جوانان در مورد  ۳.۵میلیارد جوایزی که قرار بود پرداخت شود و
نشد ،گفت :ما لیست ورزشکارانی که باید جوایز به آنها پرداخت شود را از فدراسیونها دریافت کردیم،
اما چون دو رئیس فدراسیون نیامدند هنوز این اتفاق نیفتاده است و زمانی که بیایند بالفاصله میدهیم.
روسای فدراسیونها هم باید تعهد بدهند که جوایز را به ورزشکاران پرداخت و رسید آنها را به ما بدهند.

ن وزیر ورزش درحاشیه بازدید از خوابگاه سایت تیروکمان مطرح کرد:
معاو 

تخصیص  ۷۰۰میلیون تومان برای تکمیل
خوابگاه تیروکمان

ن وزیر ورزش در حاشیه بازدید از خوابگاه سایت
معاو 
تیروکمان از اختصاص  ۷۰۰میلیــون تومان برای
تکمیل خوابگاه کمانداران تا هفته آینده خبر داد.
ژاله فرامرزیان در حاشیه بازدید از سایت و خوابگاه
تیروکمان اظهار کرد :این پروژه در مجموعه آزادی
است و عملیات آن از شرکت توسعه انجام میشود،
البته هماهنگی و تعامل و پیگیری را شعبانیبهار از
سال گذشــته انجام داده و شرکت توسعه هم کار را
شروع کرده است.
وی گفت :هرچند محدودیت منابع دادیم اما برای
برای فعال شدن خوابگاه طبق قولی که برای کمک
داده بودیم سعی کردیم با کمک به شرکت توسعه
و نگهداری اماکن ورزشی از  ۲۷صدم درصد ارزش
افزوده این اعتبار را تأمین کنیم.
وی گفت :تخصیص این دوره برای بخش عمرانی زیر
 ۱۰درصد است ولی چون قول داده بودیم مبلغ ۷۰۰
میلیون تومان برای تکمیل پروژه خوابگاه و تجهیزات
داخل آن میپردازیم که البته  ۱۰۰میلیون تومان
هم با شرکت توسعه برای تجهیزاتی مثل آسانسور
صحبت خواهیم کرد.
معاون وزیر ورزش در خصوص پاداش کشتیگیران،
گفت :ما همه روسای فدراسیون را دعوت کردیم که
جوایز را اعالم کنند و بــه جز دو رئیس که نیامدند،
بقیه آمدند و سند را امضا کردند .رئیس فدراسیون
کشتی و چند رئیس دیگر درگیر بودند و هنوز تعهد
را امضا نکردند .تعهد این است که پول را به ورزشکار
داده و رســید را به ما تحویل دهند ۱۱ .فدراسیون
که اعــام کردیم آمدند و امضا کردنــد .فرامرزیان
در خصوص پاداش تیراندازان خاطرنشــان کرد :ما
پاداش  ۹۸را هنوز به این فدراسیون پرداخت نکردیم
و برای جاکارتا مبلغ قابل توجهی دادیم .چون منابع
دولت محدود اســت ،تنها بودجههــای ضروری را
میگیریم .از تیراندازی هم تعهد گرفتیم که پاداشها
اگر پرداخت نشــود و رســید را تا یک ماه بعد به ما
ندهند ،مرحله بعد تخصیص انجام نمیشود .وی در
خصوص آغاز اردوهــای قایقرانی گفت :با علینژاد،
احمدی و فرهادیزاد صحبت کردیم که اگر اردوها
در فدراسیونی شروع شد به ما اعالم کنند تا منابع
الزم تزریق شود .با وجود محدویت منابع نمیگذاریم
ورزشــکاران در محدودیت باشند؛ ماه پیش هشت
میلیارد و این ماه بیش از  ۱۰میلیارد توزیع داشتیم.
بین  ۲۵تا  ۳۰درصد واریز داشتیم و آهنگ پرداخت
را با شروع فعالیتهای فدراسیون اجرا میکنیم.
معاون وزیر ورزش درباره خصوصیسازی دو باشگاه
اســتقالل و پرســپولیس نیز گفت :این دو باشگاه

واحدهای مستقل هستند و خودشان باید کارهایشان
را انجام دهند .ما نظارت میکنیم که اسناد گذشته
و درآمد و هزینه ثبت و ضبط شود تا وضعیت اموال
آنها مشخص شود .در هر دو باشــگاه سند اموال
گرفته و ارزشگذاری شــده تا بخشی از بدهیهای
سالهای گذشته برای واگذاری پوشش داده شود.
وی تاکید کرد :مــا به عنوان متولی اجــازه نداریم
به شرکت دولتی پرداخت داشــته باشیم .در مورد
شرکت توسعه هم پروژههایی که برای ما میسازد
از ردیف  ۲۷صدم درصد پول میگیرد .مکانیســم
دولت اجازه پرداخت یک ریال به هیچ دســتگاه و
شرکت دولتی نمیدهد .کمک به ورزش حرفهای هم
ممنوعیت دارد .اگر یک ریال هم به فرض بپردازیم
ذیحساب امضا نمیکند و به فرض اگر ذیحساب
هم امضا کند ،دیوان محاســبات تخلــف را اعالم
میکرد .ما در دیوان محاســبات یک بند در مورد
پرداخت متخلفانه به هیچ بخشی نداشتیم.
فرامرزیان در خصوص اظهاراتش در مورد کارمندان
گفت :من چنیــن مصاحبهای نداشــتم .به عنوان
معاون توسعه منابع و  ۱۶سال سابقه کارمندی دارم،
تنها سرمایه یک دستگاه منابع انسانی است و روزی
که به وزارت آمدم یک نفــر را نیاوردم و از همکاران
وزارت استفاده کردم و با کمک آنها پیش رفتیم اگر
هر مدیری فارغ از منابع انسانی مدیریت کند اشتباه
کرده و با استفاده از این نیروها برنامهریزی میشود.
وی افزود :بیــش از  ۵۰نامه بــرای افزایش حقوق
همکاران به دولت داشتیم .تنها سرمایهای که دارم
رضایت همکارانم است و اگر همکاران م احساس کنند
که نگاه ناکارمد به آنها دارم من را ناراحت میکند.
فرامرزیان در پایان در خصوص شــایعه اخیر مبنی
بر قهــر او از وزارت ورزش و جوانــان گفت :من به
خاطر این که نوهام به دنیا آمده بود از وزارت ورزش
مرخصی گرفتم تا در کنار دختر و نوهام باشم .من در
طول خدمتم یک روز هم به مرخصی نرفته بودم و
این برای نخستین بار بود که از وزارت چند روزی را
مرخصی گرفتم.


حاال فدراسیون غواصی و نجات
غریق سرپرست دارد

ایســنا :در حکمی از ســوی وزیــر ورزش و
جوانان ،سرپرست فدراســیون غواصی و نجات
غریق  مشخص شــد .در حکمی از سوی مسعود
سلطانیفر مستحاب الدعوه که پیش از این سمت
دبیر مجامع امور مشترک فدراسیونهای ورزشی
را بر عهده داشت ،سرپرست فدراسیون غواصی و
نجات غریق شد .ریاست این فدراسیون را ایلخان
نوری بر عهده داشت که به دلیل دو تابعیتی بودن
از این سمت استعفا داد.

پیشکسوت و قهرمان شنا
درگذشت

تمام فدراسیونها حدود ۳۰درصد بودجه گرفتهاند

خبر ویژه

منهای فوتبال

مهر :ایرج رئوفآذر از پیشکســوتان و قهرمانان
ارزنده شنا و واترپلو کشــور به دیار باقی شتافت.
رئوفآذر از ورزشــکاران حاضــر در بازیهای
آســیایی بود .او در طول دوران ورزشــی خود
مدالهای متعددی در رشته شنا کسب و رکورددار
چندین رشته شــنا بود .او عضو تیم ملی واترپلو
ایران نیز بود و به همراه این تیم موفق به کســب
مدال برنز رقابتهای قهرمانی آسیا در سال ۱۹۸۴
شد و همچنین به همراه این تیم به مقام چهارم
بازیهای آسیایی  ۱۹۸۶سئول دست پیدا کرد.

موافقت با فعالیت رسمی بانوان
در رشته پاورلیفتینگ

ایرنا :سرپرست فدراسیون بدنسازی از موافقت
وزارت ورزش بــا آغاز فعالیت رســمی بانوان در
رشته پاورلیفتینگ خبر داد .محمدتقی امیری
خراسانی گفت :طبق اعالم معاونت توسعه ورزش
بانوان وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت بانوان
در رشته پاورلیفتینگ صادر شده است.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ آذﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  13944و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260349560
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ آذﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/07/14ﺳﺎﻋﺖ
 9:00ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﭼﻬﺎر راه ﭘﻠﯿﺲ ،روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ ،ﭘﻼك
 83ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ:
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﻰ ،اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
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آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﭘﺮدﯾﺲ ﮔﺴﺘﺮش )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  25815و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260465747
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﭘﺮدﯾﺲ ﮔﺴﺘﺮش )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰ
ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/07/14
ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﭼﻬﺎرراه ﭘﻠﯿﺲ ،روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ،
ﭘﻼك  83ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ:
»اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻣﺎﻟﻰ ،اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر«
ﻫﯿﺌـﺖﻣﺪﯾـﺮهﺷﺮﮐـﺖ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺟﺎوﯾﺪ ﺳﭙﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  15700و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260366678
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺟﺎوﯾﺪ ﺳﭙﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/07/14ﺳﺎﻋﺖ
 11:00ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﭼﻬﺎرراه ﭘﻠﯿﺲ ،روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ ،ﭘﻼك
 83ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ:
»اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻣﺎﻟﻰ ،اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر«
ﻫﯿﺌـﺖﻣﺪﯾـﺮهﺷﺮﮐـﺖ

