فوتبال جهان
السد با تمام قوا برابر
استقالل ایران

تیم قطری با تمام قوا در دیدار برگشت برابر استقالل
به میدان خواهد رفت .این تیم همه بازیکنان خود را
در اختیار دارد .السد قطر خود را آماده دیدار برگشت
برابر تیم فوتبال اســتقالل در  مرحله یک چهارم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا میکند.السد در این دیدار
همه بازیکنان خود را در اختیار دارد و با تمام قوا برای
نماینده ایران به میدان میرود.این دیدار در حالی
برگزار میشود که السد توانست در دیدار رفت که
در ورزشگاه آزادی برگزار شــد با نتیج ه سه بر یک
به پیروزی برسد تا شانس باالیی برای صعود به دور
بعد داشته باشد.

زمان بازگشت آلوس به میادین
مشخص شد

روزنامه اکیپ فرانسه در گزارشی از روند درمان بسیار
خوب آلوس سخن به میان آورد و تاکید کرد که این
بازیکن برزیلی در ماه نوامبر میتواند برای پاریسن
ژرمن بازی کند .دنی آلوس در ماه می بود که از ناحیه
رباط صلیبی دچار آسیبدیدگی شد و همین باعث
شده تا چند ماهی نتواند به میدان رود و جام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه را هم از دست داد.روزنامه اکیپ فرانسه
در گزارشی از روند درمان بسیار خوب آلوس سخن به
میان آورد و تاکید کرد که این بازیکن برزیلی مراحل
درمان را به خوبی پشت سر گذاشــته است و آماده
ن ژرمن شده است.اکیپ
بازگشت به تمرین پاریس 
تاکید کرد که آلوس میتواند از ماه نوامبر برای پاری
ن ژرمن به میدان رود.توماس توخل ،سرمربی تیم
س 
پاریسی در فصل جاری از توماس مونیه در جناح راست
استفاده کرد و باید دید که با بازگشت آلوس آیا از این
بازیکن برزیلی استفاده میکند یا نه.

اسکالونی :با دیباال مشکلی ندارم

ســرمربی موقت تی مملی فوتبال آرژانتین میگوید
مشــکلی با دیباال در این تیم ندارد.تی مملی فوتبال
آرژانتین بامداد دیروز (چهارشــنبه) برابر کلمبیا به
میدان رفت که این بازی با تساوی بدون گل به پایان
رسید.لیونلاسکالونی،سرمربیموقتتی مملیفوتبال
آرژانتین با رد این ادعا که مشکلی با دیباال دارد ،گفت:
شما فکر میکنید من با دیباال مشــکل دارم؟ او یک
پدیده برای ما محسوب میشــود .آنچه اتفاق افتاده
این اســت که ما در طول هفت ه تمرین نداشتیم ولی
رابطه من با دیباال بسیار خوب و حرفهای است .او پسر
با استعدادی اســت و باید  راهی پیدا کنیم و ببینیم
که او چطور در تی مملی راحــت میتواند بازی کند.
مائورو ایکاردی در این بــازی از ابتدا برای تیمش به
میدان رفــت ولی همچنان در حســرت زدن اولین
گل خود با تی مملی کشورش ماند و نتوانست دروازه
کلمبیا را باز کند.اســکالونی در پایان صحبتهای
خوداضافه کرد :ما برنامه داریم که دیباال را به ترکیب
تیماضافه کنیم .او خیلی خوب به مدافعان فشار وارد
میکند و او عملکرد بســیار خوبی داشت و من هم
از او راضی هستم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت :اگر برای رفع تکلیف بازی کنیم ،به هیچ چیز دست پیدا نخواهیم کرد.
ایگور کوالکویچ ،سرمربی تیم ملی والیبال ایران پیش از آغاز رقابتهای کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان گفت :شرایط
محل مسابقه در وارنا بسیار عالی است .من قبال به همراه تیم ملی والیبال صربستان اینجا بودهام؛ اما اکنون پس از بازسازی این
ورزشگاه و محل مسابقه ،در سطح کالس جهانی قرار گرفته است.
او در ادامه تصریح کرد :ما اینجا آمدهایم تا برای هر بازی بجنگیم .ما باید با قلبمان بازی کنیم ،نه برای رفع تکلیف .اگر برای رفع
تکلیف بازی کنیم ،به هیچ چیز دست پیدا نخواهیم کرد.

ورزش
Sport

ششمین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در حالی از روز جمعه  ۲۳شهریورماه در برلین آلمان برگزار میشود که برخی از نفرات
کشورمان نیز در این رقابتها حضور دارند.ششمین مرحله لیگ جهانی کاراته وان به مدت  ۳روز در شهر برلین با حضور ۷۶۳
کاراته کا از  ۷۲کشور برگزار میشود و امیر مهدیزاده ،مجید حسننیا ،بهمن عسگری ،مهدی خدابخشی ،ذبیح اله پورشیب،
سجاد گنجزاده ،سامان حیدری ،در بخش مردان و حمیده عباسعلی و طراوت خاکسار در بخش بانوان کاراته کاهایی هستند
که عازم آلمان شدند .هامون درفشیپور و سعید احمدی نیز روز گذشته به محل برگزاری رقابتها رفتند.سیدشهرام هروی،
سرمربی تیم ملی نیز کاراته کاها را در این پیکارها همراهی میکند.
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فوتبال ایران
واکنش عابدزاده به شباهت با پدرش:

سبک خاص خودم را دارم

تیم ملی ایران دیدار دوستانه با ازبکستان را برد

پنجمینپیروزیبهوقتتاشکند

خوبی به دست آورده بود ،اما شوت او به گل
مهدی محمدی | گروه ورزش
 mmohammadi@gmail.comتبدیلنشد.
در آغاز نیمه دوم قرمزپوشان ایران باز هم بازی
ایران برای پنجمین بار پیاپی موفق هجومی را در دســتور کار خود قرار دادند و
به پیروزی مقابل ازبکستان شد .تیم سعیداشتندباکنترلحریفبهسمتدروازه
ملی در اولین دیدار پس از جامجهانی ازبکستان نزدیک شوند .شاگردان کیروش
و به منظور آمادهسازی جهت حضور روی یکی دو ارســال میتوانستند فرصت
در جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹به مصاف گلزنی ایجاد کنند ،اما بازهم عملکرد خوب
ازبکستان رفت .این دیدار تغیراتی در مدافعان ازبکســتان اجازه نداد قرمزپوشان
ترکیب اصلی نسبت به جا مجهانی ایران دروازه حریف را با خطر روبهرو کنند؛
داشت و بازیکنانی نظیر امیر عابدزاده ،البته سفیدپوشان ازبکســتان هم یکی دو
وریا غفوری ،علــی قلی زاده ،میالد فرصت گلزنی به دست آوردند که روی یکی
محمدی و اشکان دژاگه در جمع یازده از این فرصتها که در دقیقه  ۵۴به دســت
نفر قرار گرفتند.تکگل ایران را مهدی آمد ،سردار رشیدوف پشت محوطه جریمه
ترابی در دقیقه ۶۷به ثمر رساند.
ایران صاحب توپ شــد و با عبور از مدافعان
با یک شوت زیبا دروازه را هدف قرار داد که
شرح بازی
با عملکرد خوب عابدزاده شوت این بازیکن به
در آغــاز نیمه نخســت بــازی ،کرنرتبدیلشد.
شــاگردان کیروش بازی هجومــی را در در ادامه ،حرکت خوب علــی قلیزاده که از
دستور کار خود قرار دادند  و سعی داشتند سمت چپ و در دقیقه  ۶۷انجام شد ،سعید
با ارسالهای متعدد و همینطور پاسهای عزتاللهی را درون محوطه جریمه ازبکستان
بلند دروازه حریــف را با خطر روبهرو کنند؛ صاحب توپ کرد و ایــن بازیکن نیز با پاس
اما عملکرد خوب مدافعان ازبکستان اجازه زیبایی مهدی ترابــی را در فرصت گلزنی
نداد قرمزپوشــان ایران بتوانند فرصت گل قرار داد تا مهاجم جوان باشگاه سایپا دروازه
چندان خوبی روی دروازه ایجاد کنند؛ البته حریف را باز کند.
درمقابلسفیدپوشانازبکستانکهازحمایت
هوادارانشــان بهره میبردند ،روی یکی دو
کوپر :برابر تیــم خوب ایران
حرکت پاسخ حمالت ایران را دادند و حتی
نمایشراضیکنندهایداشتیم
روی یک صحنه با ارسال توپ از سمت چپ سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان با وجود
روی دروازه ایران و در ادامه اشتباه مدافعان شکست برابر ایران از عملکرد تیمش راضی
ایران فرصت خوبی به دست آوردند که این است .هکتور کوپر ،سرمربی ازبکستان بعد
فرصت از دست رفت.
از این بازی گفت :به تیم ملی ایران تبریک
در ادامه هرچه به اواخر بازی در نیمه نخست میگویم؛ اما باید بگویم که فوتبال خوب و
نزدیــک میشــدیم شــاگردان کیروش راضی کنندهای ارائه دادیم.
توانستند یکی دو فرصت خوب ایجاد کنند .ســرمربی آرژانتینی اضافه کرد  :ما دو نیمه
در دقیقه  ۳۵ارسال خوب کریم انصاریفرد متفاوت را در این دیدار شاهد بودیم .در نیمه
فرصت خوبی برای علی قلیزاده ایجاد کرد و نخســت فوتبال بهتری بازی کردیم؛ البته
در شرایطی که این بازیکن فرصت شوتزنی فراموش نکنید که بــا تیمی قدرتمند بازی

وان
بان
زش ملیپوش کانوپولو بانوان:
ور
سطح تیم ایران باالتر از آسیاست

عضو تیم ملی کانوپولــوی بانوان گفــت :یکی از
آرزوهایم کســب مقام در رقابتهای جهانی است.
صبا رحمتی اظهار کرد :کانوپولو بانوان ایران یکی از
قدرتهای آسیاست و در چند سال اخیر این موضوع
را ثابت کردهایم .وی ادامه داد :بــرای قهرمانی در
بازیهای آسیایی جاکارتا توانستیم از سد مدعیان
بگذریم و با شایســتگی اول شــدیم .خانم عمرو،
سرمربی تیم و بچهها خیلی برای این مقام زحمت
کشیدیم.
رحمتی تصریح کرد :هر چند ایــن رقابتها برای
نخستین بار و بهطور آزمایشی در بازیهای آسیایی

عکس  :ورزش سه

توس :رونالدو بهتر از مسی است

ســتاره آرژانتینی ســابق یوونتوس از دلیل برتری
کریســتیانو رونالدو بر لیونل مســی سخن به میان
آورد.کارلوس توس ،یکی از بازیکنانی است که هم با
کریستیانو رونالدو و هم با لیونل مسی همبازی بوده
است .توس در منچستریونایتد با رونالدو همبازی بود
و در تی مملی فوتبال آرژانتین در کنار مسی بازی کرد.
این بازیکن سرشناس آرژانتینی درباره دلیل برتری
کریستیانو رونالدو بر مسی سخن به میان آورد و گفت:
رونالدو،عاشقتمرینکردناستوبیشاز  هربازیکنی
تمرین میکند؛ چرا که میخواهد از  هر نظر بهترین
باشد .او بعد از  تمرین کردن با وجود خستگی زیاد به
سالن بدنسازی میرفت .هرگز ندیدم که مسی بعد از  
تمرین کردن به سالن بدنسازی برود .او بعد از  تمرین
کردن ،تمرین پنالتی و ضربه آزاد میکرد؛ اما رونالدو به
سالن بدنسازی میرفت تا بدن خود را روی فرم نگه
دارد.او در ادامه صحبتهای خوداضافه کرد :رونالدو،
نخستین کسی بود که در تمرین حضور پیدا میکرد.
اگر قرار بود تمرین ساعت  ۹باشد ،او هفت و نیم آنجا
بود .یک روز به خود گفتم که باید زودتر از رونالدو به
تمرینبروم.وقتیساعتششبهتمرینرسیدم،دیدم
که رونالدو آنجا خوابیده بود.

کوالکویچ :آمدهایم تا با قلبمان بازی کنیم

اعزام کاراته کاهای کشورمان به لیگ جهانی آلمان

این مشکل را برطرف کنیم .اگر میخواهیم
در جام ملتهای آسیا خوب ظاهر شویم و
نتیجه بگیریم باید در خط حمله بهتر شویم
و خودمان را به سطح تیمهای خوب آسیا از
جمله ایران برسانیم .در این  دو دیدار دوستانه
شناخت خوبی از تیم به دســت آوردم و در
مدتی که تا جام ملتهای آسیا باقی مانده
است باید روی نقاط ضعفمان کار کنیم و در
صورت لزوم بازیکنان جدیدی نیز به تیم ملی
دعوت خواهند شد.

قبل از جامجهانی تاکتیک
ما متفاوت بود و اکنون برای
حضور در جام ملتهای آسیا
باید تاکتیک متفاوت داشته
باشیم

داشتیم .در خط دفاع و هافبک خوب ظاهر
شدیم؛امادرخطحملهنیازبهپیشرفتبیشتر
داریم .او در ادامه افزود :این بازی دوســتانه
محسوب می شــود و ما تغییرات زیادی در
تیممان داشتیم و به همین خاطر بود که دو
نیمهمتفاوتراازماشاهدبودید.درهرصورت
آزمونخوبی برای ما در راهجام ملتهای آسیا
بود.کوپر در ادامه با اشاره به ضعف خط حمله
تیمش گفت :خط حمله ضعیف در شــیوه
تاکتیکیمنقرارندارد.مانیازداریمخیلیزود

برگزار میشد اما مدعیان برای قهرمانی آمده بودند.
این ورزشکار لرستانی با بیان اینکه سطح ما از آسیا
باالتر اســت ،اضافه کرد :بدون تردید اگر امکانات و
شرایط برای کانوپولیســتهای ایرانی آنگونه که
میخواهیم باشد ،میتوانیم حتی در جهان هم حرف
برای گفتن داشته باشیم.
وی تأکید کرد :یکی از آرزوهایم این اســت که در
رقابتهــای جهانی مقام بیاوریم کــه تاکنون این
شرایط میسر نشــده اســت .رحمتی خاطرنشان
کرد :در رقابتهای جهانی کانــادا که اخیرا ً برگزار
شد به علت مســافت زیاد و بحث هزینهها و اینکه
تمرکزمان روی بازیهای آسیایی بود ،نتوانستیم
شرکت کنیم و امیدوارم در دوره بعدی این امر میسر
شود.

آگهیثبتانتخابات
بازرسانجمنصنفیکارفرماییتولیدکنندگانصنایعدستیاستاناصفهانثبت5-3/2-445
بهموجبصورتجلسه 1397/4/21مجمععمومیوسایرمدارکتسلیمیازسویانجمنصنفییادشده،انتخابآقایخسروامینالرعایابهعنوانبازرساصلی
وسیدعباسطباطباییبهعنوانبازرسعلیالبدلانجمنصنفیفوقازتاریخیادشدهبهمدتیکسالموردتاییداست.

محسن نیرومند -مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده

شرکت فرادید سازمند هومان (سهامی خاص) به شماره ثبت52671
و شناسه ملی14004367732
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و
عادی به طور فوق العاده شرکت ساعت  14روز دوشنبه 1397/7/3در محل شرکت واقع در شهرک
علمیتحقیقاتیاصفهان–ساختمانشیخبهاییحضوربههمرسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
 -2انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
هیئت مدیره شرکت فرادید سازمند هومان
 -3تغییر آدرس شرکت

کیروش:هنوزقراردادیباایران
امضانکردهاموبایدمنتظرباشم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران معتقد است
نتیجه دیدار تیمش برابر ازبکستان اهمیت
نداشت .تیم ملی ایران در دیداری دوستانه
بعد از جام جهانی موفق شد در تاشکند با
یک گل به برتری برسد .کارلوس کیروش،
سرمربی تیم ملی ایران بعد از بازی گفت:
بازی بســیار خوبی بود .به هر دو تیم برای
ارائه یک بازی خوب تبریک میگویم .تیم
من بازی خوب و منظمــی در هر دو نیمه
ارائه داد .نتیجه در این دیدار برای ما مهم

نبود؛ با این حال فکر میکنــم اولین گام
ما برای آمادگی حضــور در جام ملتهای
آسیا خوب و رضایتبخش بود.وی اضافه
کرد :سرنوشت جام ملتهای آسیا بسیار
پیچیده اســت و تیمهای خوب زیادی در
آسیا هستند که میخواهند قهرمان شوند.
قهرمانی در جام ملتهای آسیا کار سختی
است.او با اشاره به شــرایطش در تیم ملی
ایران گفت :وضعیت من این است که هنوز
قراردادی با تیم ملی ایران امضا نکردم و فعال
در مرحلهای هستم که باید منتظر باشم.
کیروش با دفــاع از عملکرد هکتور کوپر،
سرمربی ازبکســتان گفت :کوپر به تازگی
به تیم ملی ازبکســتان اضافه شده است و
شما باید به این مربی اعتماد کنید؛ چون با
حضور کوپر پیشرفت خواهید کرد.سرمربی
پرتغالی با اشاره به تاکتیک تیم ملی گفت:
قبل از جامجهانی تاکتیک ما متفاوت بود
و اکنون برای حضور در جام ملتهای آسیا
باید تاکتیک متفاوت داشــته باشیم  .به
همین خاطر تــاش کردیم تا به بازیکنان
جوان فرصت بیشتری برای حضور در تیم
ملی بدهیم.

دروازهبان تیم ملی ایران گفت :من از بچگی زیر
نظر پدرم کار کردم و سعی کردهام خوب بازی
کنم.امیر عابدزاده بعد از پیروزی یک بر صفر
تیم ملی ایران مقابل ازبکستان ،گفت :در ابتدا
پیروزی تیم ملی را به همه تبریک میگویم.
این بازی برای ما یک مسابقه دوستانه بود؛ اما
میخواستیم از نام ایران دفاع کنیم.وی افزود:
خیلی خوشحالم توانستیم بازی را ببریم؛ البته
ما به بازیها نگاه صرفاً دوســتانه نداریم و به
زمین میرویم تا برنده شویم.عابدزاده درباره
ج از دروازه شجاعت
اینکه مثل پدرش در خرو 
نشان میدهد ،گفت :هر بازیکنی سبک خاص
خودش را دارد .من از بچگــی زیر نظر پدرم
کار کردم و ســعی کردهام خــوب بازی کنم.
دروازهبانی فقط خروج نیســت و باید بازی با
پا ،عکسالعمل و شرایطم را هر روز بهتر کنم
تا به تیم ملی کشــور کمک کنم .وی درباره
شرایطش در تیم باشگاهی گفت :خوشبختانه
ی خود به
در این مدت ســه برد با تیم باشگاه 
دســت آوردهایم و با  ۹امتیــاز در رده چهارم
جدول هستیم و امیدوارم بتوانیم سهمیه اروپا
را کسب کنیم.

شجاعی :قدرتمندتر از
ازبکستان هستیم

کاپیتان تیــم ملی فوتبال ایــران گفت :باید
قبول کنیم که تیم ملی ایران خیلی قویتر از
ازبکستان است و دیگر نگران اینگونه بازیها
نیستیم.مسعود شجاعی بعد از برتری تیم ملی
فوتبال ایــران مقابل ازبکســتان ،اظهار کرد:
ازبکستان تیم بسیار خوبی است .همانگونه
که پیــش از ایــن در کنفرانــس مطبوعاتی
پیش از بازی گفتم ،تیم ملی ازبکســتان تیم
گردنکلفتی محسوب میشود که ترکیبی از
قدرت بدنی و تکنیک است.وی افزود :این تیم
ترکیبی از فوتبال آسیای شرقی و خاورمیانه
را بازی میکند .همیشه تیم ملی ازبکستان و
سبک فوتبالش را دوست داشتم .آنها بازیکنان
خوبی دارند ولی باید قبول کنیم که تیم ملی
ایران ،خیلی قویتر از ازبکستان است.شجاعی
ادامه داد :خدا را شــکر دیگر نگران اینگونه
بازیها نیســتیم و به نظرم در بازی امشــب
یک نمایش خوب ارائه دادیــم .ما باید مقابل
رقبا محکم به میدان برویم و انشــاءاله برای
مسابقات جام ملتهای آسیا آماده شویم.

آگهی دعوت

شرکتکارخانجاتسپهرپلیمرسپاهان -سهامیخاصشمارهثبت 2191شناسهملی10260520472
بدینوسیلهازکلیهصاحبانسهامشرکتکارخانجاتسپهرپلیمرسپاهان-سهامیخاصدعوتمیشود کهدرجلسهمجامع
عمومی عادی بطور فوق العاده که به ترتیب رأس ساعت  08:00و  10 : 00صبح روز سه شنبه مورخه 1397/ 07/ 03به آدرس اصفهان شهرک صنعتی سه راه مبارکه خیابان 11و
 12بهکدپستی  8486135911تشکیلمیگردد حضوربهمرسانید.
دستورجلسه مجمععمومیعادیبطورفوقالعاده ساعت 08: 00صبح :نقلوانتقالسهام
دستورجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده ساعت 10: 00صبح :انتخابمدیران  -انتخاببازرسان  -انتخابروزنامهکثیراالنتشار هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکتمحافظانشیمیسپاهان(سهاميخاص)شمارهثبت 1510وشناسهملی10260350211
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت محافظان شیمی سپاهان (سهامی خاص) بشماره ثبت 1510و شناسه ملی 10260350211دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومی
عادیبطورفوقالعادهکهدرساعت 10صبحمورخ 1397/7/8درمحلقانونیشرکتتشکیلمیگرددحضوربههمرسانند.
دستورجلسه :انتخاباعضاءهیئتمدیرهودارندگانحقامضا  -انتخاببازرسین
انتخابروزنامهکثیراالنتشار-تصویبترازنامهوسودوزیانمنتهیبه1396
هیئت مدیره شرکت
وکلیهموضوعاتیکهدرصالحیتمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمیباشد.

آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169الیحه اصالحی قانون تجارت
شرکتمحافظانشيميسپاهان(سهاميخاص)شمارهثبت 1510وشناسهملی10260350211
دراجرایمصوبهمجمععموميفوقالعادهمورخ 1397/06/06شرکتفوقمبنیبرافزایشسرمایهواستفادهسهامدارانازحقتقدمدرخریدسهامبهاطالعکلیهصاحبان
سهامشرکتمیرساندمقررگردیدسرمایهشرکتازطریقواریزنقدیوصدورسهامجدیدازمبلغ 3/300/000/000ریالبهمبلغ 16/500/000/000ريالافزایشیابد.بنابراین
شمارهحساب 0101539229008عهدهبانکملی شعبهشهیدفهمیدهکدشعبه 0342جهتواریزمبلغناشیازخریدسهامتوسطصاحبانسهاماعالممیگرددوهریک
ازسهامدارانکهتمایلبهخریدوافزایشسرمایهخوددرشرکترادارندبایستیحداکثرظرفمدت 60روزازتاریخانتشاراینآگهیجهتخریدسهامبهنسبتهرسهام
خویشهرسهمتعداد 5سهمدرشرکتهریکبهارزش 100/000ریالاقدامنمایندورسیدمربوطهراتحویلهیئتمدیرهنمایند.
بدیهیاستچنانچهدرپایانمهلتمقررهریکازسهامدارننسبتبهخریدسهامواستفادهازحقتقدمخویشاقدامننمایداینعدمخریدسهامبهمنزلهانصرافازاستفاده
ازحقتقدمبودهوهیئتمدیرهمجازخواهدبوددرصورتلزومحقتقدمهایاستفادهنشدهبابتافزایشسرمایهوخریدسهامرابههریکازسهامدارانکهتمایلبهخرید
								
سهامدارندواگذارنماید.
هیئت مدیره

آگهی دعوت

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت نوژان نیرو نوین ایرانیان (سهامی خاص به شماره ثبت  )37737دعوت می گردد در جلسه
مجمع عمومی فوق العاده ساعت 8صبح و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 9صبح مورخ 97/7/7که در محل این شرکت
واقع در اصفهان ،خ سلمان فارسی ،کوچه مشیر فاطمی ،پالک ،15ساختمان پارس ،طبقه دوم برگزار می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :اصالح ماده  2اساسنامه (فعالیت شرکت) با الحاق بند  -11تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار
قویوضعیفصنعتی.
دستور مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده -1:گزارش هیئت مدیره و بازرسان -2طرح و تصویب صورت های مالی سال های 95و
 -3،96انتخاب هیئت مدیره -4انتخاب بازرسان -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت

