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دو بازیکن استقالل خواهان جدایی از این
تیم شدند.
به گزارش ایسنا ،میثم تیموری و فرشاد
محمدیمهر دو بازیکن استقالل هستند که
فصل گذشته پس از درخشش در پارس
جنوبی به جمع بازیکنان آبیهای پایتخت
پیوستند .با این حال این دو بازیکن نتوانستند
در استقالل نمایش خوبشان را ادامه دهند و
به همین دلیل با پایان لیگ هجدهم در آستانه
جدایی از این تیم قرار گرفتند.
مدیربرنامههای این دو بازیکن ،دیروز
سهشنبه با حضور در باشگاه استقالل
درخواست دریافت رضایتنامه این دو بازیکن
را کرده تا تیموری و محمدیمهر با انتقال به
تیمی دیگر ،فرصت بازی کردن پیدا کنند.

مرگ ناگهانی
بانوی پارالمپیکی ایران

به گزارش وب سایت نود ،برانکو ایوانکوویچ سرمربی
جدید تیم فوتبال االهلی عربستان در گفتوگویی
تفصیلی با روزنامه الریاضیه عربستان به سواالت
خبرنگار این روزنامه درخصوص جدایی از پرسپولیس
و حضور در لیگ عربستان پاسخ داد.
آقای برانکو به لیگ عربستان خوش آمدید.
متشکرم از شما و خوشحالم که در اینجا حضور
دارم .بیش از یک سال در دمام حضور داشتم ،لیگ
عربستان و بازیکنان این کشور را میشناسم .امیدوارم
در اینجا موفق باشم.
چرا باشگاه االهلی را انتخاب کردید؟
االهلی یکی از بزرگترین باشگاههای عربستان
است و تاریخ بزرگی دارد .بارها موفق به کسب عنوان
قهرمانی شده ،به فینال آسیا رسیده و همینطور شاهد
بودم که هواداران این باشگاه استقبال قابل توجهی
از من داشتند .من در یک باشگاه بزرگ و نامدار با
تاریخی پرافتخار حضور دارم که درمورد آن چیزهای
زیادی شنیدم.
نام شما برای هدایت االهلی پیش از این هم بارها
اعالم شد ،آیا مذاکراتی داشتید؟
مدتی پیش و البته زمانی در حدود دو سال
قبل هم پیشنهاداتی مطرح شد .من در زمان هدایت
پرسپولیس بارها مقابل االهلی قرار گرفتم و میدانستم
تیم قدرتمندی است.
مذاکرات این بار چگونه پیش رفت؟
مذاکرات خیلی زود به نتیجه رسید چرا که ما
اهداف مشترکی داریم و آن رسیدن به قهرمانیها و
موفقیتها در رقابتهای مختلف است .همچنین
میخواهیم با فوتبالی که بازی میکنیم هواداران را
راضی و خوشحال کنیم .میخواهیم از شکل بازی ما
لذت ببرند.
با وجود مذاکره با االهلی ،شنیده شد که با
پرسپولیس هم مذاکراتی داشتید و حتی اعالم کردند
با شما به توافق رسیدهاند.
من چهار فصل را در پرسپولیس سپری و بهترین
نتایج دوران کاریام را با آنها تجربه کردم .این نتایج
در تاریخ فوتبال ایران بیسابقه بود .سه قهرمانی
پیاپی کسب کردیم و به واقع ترک کردن این باشگاه
برایم بسیار سخت بود .جدایی برای من و همینطور
هواداران پرسپولیس تصمیم بسیار سختی بود ولی
به هر حال من یک مربی هستم و به دنبال چالش
جدیدی بودم .از نظر من بهترین چالش ممکن
انتخاب االهلی و تالش برای رسیدن به قهرمانیهای
دیگر است.
االهلی را تا چه حد میشناسید؟
من باشگاههای عربستانی را به خوبی میشناسم
و البته زمانی که در پرسپولیس حضور داشتم بارها
مقابل االهلی قرار گرفتیم .اطالعات خوبی از شرایط
فنی تیم دارم.
در چه پستهایی از باشگاه درخواست کردهاید

من چهار
فصل را در
پرسپولیس
سپری و بهترین
نتایج دوران
کاریام را با آنها
تجربه کردم.
این نتایج در
تاریخفوتبال
ایرانبیسابقه
بود
که بازیکن خارجی جذب شود؟
در حال حاضر بازیکنان خارجی بسیار خوبی در
اختیار داریم اما فکر میکنم در پست بازیساز و دفاع
میانی نیاز به جذب بازیکن جدید داریم .البته باید
تمرینات شروع شود و با اعضای تیم کار کنیم تا نیازها
را بهتر ارزیابی کنیم.
هواداران استقبال بسیار خوبی از شما داشتهاند،
این مسئله را چطور ارزیابی میکنید؟
بسیار خوشحالم که هواداران باشگاه به خوبی
از من حمایت کردند .این مسئله را در رسانهها و
فضای مجازی دیدم .من یک مربی هستم و تجربه
موفقیتهای زیادی در ایران ،کرواسی و چین
داشتهام .تجربه حضور در رده ملی را داشت ه و در
مجموع  11قهرمانی کسب کردهام و تالش میکنم این
تجربه را در اینجا تکرار کنم.
االهلی دو مهاجم بسیار خوب در اختیار دارد،
عمر سوما و دجانینی .فکر میکنید این برای شما یک
امتیاز است یا رقابت آنها دردسرساز میشود؟
هردوی آنها بازیکنان بسیار خوبی هستند و
خوشحالم که چنین مهاجمانی در اختیار دارم .من
فکر میکنم االهلی میتواند با دو مهاجم بازی کند.
چون باور و فلسفه من این است که میتوانیم
بازیهای هجومی و رو به جلو انجام دهیم.
شرایط بازیکنان داخلی االهلی را چطور می بینید؟
به نظر من االهلی و الهالل بهترین بازیکنان

داخلی را در اختیار دارند.
چه برنامهای برای پیشرفت و رشد بازیکنان جوان
دارید؟
یکی از فلسفههای من فرصت دادن به بازیکنان
جوان است البته به شرط آنکه توانایی و استعداد الزم
را داشته باشند .در طول تجربه کاری خودم بازیکنان
جوان زیادی را در باشگاههای مختلف کشف کردم.
یکی از آنها لوکا مودریچ بود که او را به جهان معرفی
کردم.
با مسئوالن باشگاه برای رسیدن به چه هدفی
توافق کردید؟
هدف ما این است که در همه بازیهایمان
پیروز باشیم به همه جامها و افتخارات ممکن برسیم.
فکر میکنید با توجه به نزدیکی مسابقات در ماه
آگوست زمان کافی برای آمادهسازی دارید؟
من االن در اتریش حضور دارم و منطقه را
به خوبی شناسایی کردهایم .تالش میکنیم بهترین
برنامه آمادهسازی ممکن را داشته باشیم.
باشگاه پرسپولیس اعالم کرده به دلیل مذاکره
االهلی با شما از باشگاه شکایت میکند چرا که هنوز
در قرارداد با آنها بودهاید و البته این شکایت میتواند
موجب تعلیق شما شود.
اینکه پرسپولیس چه میکند یا اعتراض آنها
ارتباطی به من ندارد؛ گفتهاند که به فیفا شکایت
میکنند در حالی که اتفاق رسمی بین من و االهلی

روی نداده و چیزی به دست آنها نرسیده است .هر
چه تا امروز روی داده تنها در حد حرف بوده است.
من یک مربی آزاد هستم اما آنها را ترک کردم چون
به بعضی از بخشها و شروط قرارداد من احترام
نگذاشتند.
شما دارای مدرک دکترای حرکات ورزشی هستید
و ظاهرا هیچ مربی دیگری چنین مدرکی ندارد ،این
درست است؟
بله درست است ،من موفق به اخذ این مدرک
در کرواسی شدم و البته این دانش به من کمک
زیادی میکند خصوصا در تمرینات و آمادهسازی
تیم.
چه نظری درخصوص تعداد بازیکنان خارجی
لیگ عربستان دارید؟ در سال گذشته  8بازیکن بود و
حاال  7بازیکن خارجی.
به نظرم فدراسیون فوتبال عربستان تالش
میکند تا اثر این تجربه را در لیگ ببیند .باید صبر
کنیم و ببینیم چه نتیجه و تاثیری دارد البته کیفیت و
توان بازیکنان خارجی هم بسیار مهم است.
با این وجود بر اساس قوانین  AFCتنها میتوانید
از  4بازیکن خارجی در مسابقات لیگ قهرمانان
استفاده کنید.
به هر حال طبق قانون مسابقات آسیایی سعی
میکنیم بهترین نفرات خارجی خودمان را برای این
رقابتها انتخاب کنیم.

دایی ،لژیونر جدید فوتبال در سرزمین ناشناخته

بعد از آنکه مشخص شد علی دایی در لیگ برتر نوزدهم هدایت
تیمی را برعهده نخواهد داشت ،اسطوره فوتبال ایران تصمیم جالبی
گرفته؛ او می خواهد در کشوری ناشناخته مربیگری کند!
به گزارش ورزش سه ،علی دایی به عنوان یکی از نمادهای فوتبال
ایران در بحث بینالمللی در سالهای گذشته یکی از پایههای ثابت
لیگ برتر بوده و طی  8 ،7سال گذشته همواره هدایت یک تیم را
برعهده داشته است .در سالهای اخیر عالوه بر سرمربیگری در تیم
ملی فوتبال و پرسپولیس هدایت تیمهای راه آهن تهران ،صبای قم و
سایپا را نیز برعهده داشته تا عالقهاش به کار کردن در بحث مربیگری
را نشان بدهد .دایی که سال گذشته در سایپا حضور داشت ،در
اواخر فصل با مدیران این باشگاه به اختالف خورد و مصاحبههای

تندی را علیه آنها و به خصوص مصطفی مدبر مدیرعامل باشگاه
خودروساز تهرانی انجام داد .این صحبتها منجر به برکناری دایی
از سرمربیگری سایپا دو هفته مانده به پایان فصل شد و بعد از آن
هم هیچ تیم لیگ برتری پیشنهادی به دایی برای قرار گرفتن در راس
کادرفنی نداد .درباره علی دایی شایعات مطرح شده که صحبتهای
تند او علیه مدیرعامل سایپا باعث شده تا مدیران باشگاهها رغبت به
مذاکره با این اسطوره فوتبال برای سپردن هدایت تیم شان به او نشان
ندهند .در این خصوص این مربی خودش هم مصاحبهای انجام داد
و همه چیز را به تقدیر سپرد و طوری وانمود کرد که برایش مهم
نیست تیمی به او پیشنهاد مربیگری بدهد یا خیر.
از این رو در حالی که فقط  3تیم پرسپولیس ،نفت آبادان و نفت
مسجدسلیمان هنوز سرمربی جدید خود را معرفی نکردهاند ،دایی
جایی در کادرفنی تیم های لیگ برتر ندارد .در بین  3تیم مذکور
هم پرسپولیسیها به دنبال جذب مربی خارجی هستند و از آنجا
که شهریار در سالهای گذشته نشان داده برای مربیگری دوست
ندارد به شهرستانها برود و پیشنهادی نیز تا این لحظه به او نشده،
حضورش در آبادان و مسجدسلیمان نیز منتفی است .در چنین
شرایطی اما نمی شود از عالقه دایی به مربیگری چشم پوشی کرد .او

با وجود اینکه یکی از افراد قابل اعتماد در فدراسیون جهانی فوتبال
و کنفدراسیون فوتبال آسیا است می توانست در سال های گذشته
در فوتبال ایران فعالیت مدیریتی داشته باشد اما همواره مربیگری
را به این عرصه ترجیح داد و به همین خاطر کنار زمین به پرورش
شاگردان جوان روی آورد .حاال نیز بی تردید مربیگری برای او از
هرچیزی بیشتر اهمیت دارد و به همین خاطر تصمیم جدید و جالبی
را اتخاذ کرده است .درباره دایی شنیده می شود قصد کرده حاال که
هیچ تیم ایرانی برای جذبش اقدام نکرده ،مربیگری را در خارج از
کشور دنبال کند .او ظاهرا پیشنهادهایی از برخی تیمهای خارجی
توگوهایی که با نزدیکانش داشته برای رفتن به
دریافت کرده و در گف 
خارج از کشور و تجربه کردن یک فضای جدید چراغ سبز نشان داده
است .در این خصوص گفته میشود که اسطوره فوتبال ایران حتی
کشوری را برای مربیگری انتخاب کرده که تاکنون هیچ مربی ایرانی در
آنجا فعالیت نداشته و به نظر می رسد برای ادامه مربیگری به یک
سرزمین ناشناخته می شود .باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده
چه اتفاقاتی پیرامون علی دایی رخ می دهد؛ با این شرایط اگر دیدید
او به زودی در یک کشور عجیب هدایت تیمی را برعهده گرفت،
تعجبنکنید!

من پیرمرد نیستم!

عمان نشست و در دور گروهی جام ملتهای آسیا  2007حذف شد .با
این حال ،کارنامهاش تا حدی قابل قبول بود که ابتدای فصل ،2008/2009
االتحاد سراغ او برود و روزهای رویایی در کنار هم بسازند .کالدرون فصل
اول حضورش در االتحاد ،این تیم را باالتر از الهالل به قهرمانی رساند و
فصل بعد ،با بردهای پر گل مقابل پاختاکور ازبکستان و ناگویا ژاپن ،به
فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید و نایب قهرمان شد .با این حال فصل دوم
حضورش ،فاصله زیاد با الهالل در صدر جدول باعث شد از باشگاه جدا
شود .فصل بعد الهالل که اریک گرتس سرمربیاش را به خاطر رفتن به
تیم ملی مراکش از دست داده بود ،کالدرون را استخدام کرد و او هم تیم
صدرنشین لیگ را بدون دردسر به قهرمانی رساند و جام ولیعهد را هم
گرفت .با این حال پس از پایان فصل ،در تصمیمی عجیب اخراج شد و
الهالل هم فصل بعد قهرمانی را از دست داد! فصل بعد عملکرد کالدرون در
بنییاس هم قابل قبول بود .او تیمی که اواسط فصل تحویل گرفت را کامال
از منطقه سقوط خارج کرد و به فینال پرزیدنت کاپ رساند .همان مقطع،
پرسپولیس سراغ او آمد و در نهایت مانوئل ژوزه را انتخاب کرد .از آن روز
تا به حال ،اوضاع برای کالدرون خوب پیش نرفته است .او یا نتایج خوبی
نگرفته یا صاحب تیمهایی نشده که مدعی قهرمانی و جام باشند .کالدرون

با مشخص شدن  8تیم برتر کوپا آمریکا
نبردهای جالبی در یکچهارمنهایی شکل
گرفت.
به گزارش سایت نود ،با صعود اروگوئه
به عنوان آخرین تیم به جمع  8تیم برتر
کوپاآمریکا 4 ،بازی مرحله یکچهارمنهایی
مشخص شد.
کلمبیای کارلوس کیروش به عنوان
بهترین و تنها تیم دارای صددرصد امتیازات
در مرحله گروهی باید به مصاف شیلی،
قهرمان  2دوره اخیر این رقابتها برود .سبک
تماشاگرپسند شیلی در مصاف با کلمبیایی
که در  3بازی اخیر به اصطالح «باال» بازی
کرده ،لحظات جذابی را رقم میزند .ماجرا
وقتی جالبتر میشود که بدانیم برنده این
بازی بین قهرمانان سابق جام ملتهای
آمریکایجنوبی به مصاف برنده جدال
اروگوئه و پرو میرود.
در انتظار بازی بزرگ
در سوی دیگر جدول ،برزیل در صورت
برتری محتمل مقابل پاراگوئه در نیمهنهایی
به مصاف برنده بازی آرژانتین و ونزوئال
میرود؛ این یعنی یک برزیل -آرژانتین
کالسیک در نیمهنهایی؛ اتفاقی که برای سی
و دومین بار در کوپا رخ خواهد داد .برزیل
و آرژانتین از سال  2007در قدیمیترین جام
دنیا به مصاف هم نرفتهاند و همین دوری
 12ساله میتواند صد و نهمین نبرد دومین
و سومین تیم پرافتخار کوپاآمریکا را جذابتر
از همیشه جلوه دهد .برزیل میزبان در اوج
قرار دارد و قصد دارد بار دیگر پس از مدتها
ناکامی جامی مهم به ویترین افتخارات
بیافزاید .آرژانتین هم با برد مقابل قطر به قول
معروف از ترمینال خارج شد اما هنوز تیمی
وابسته به مسی است و چندان قدرتمند به
نظر نمیرسد ،با این حال وقتی پای رقابت
با برزیل در میان باشد ،حتی ضعیفترین
آلبیسلسته ممکن هم قدرتمندتر از هر تیمی
میشود.
برنامه کامل بازیهای مرحله حذفی
جمعه  7تیر
* بازی اول /برزیل  -پاراگوئه؛ ساعت  5صبح
به وقت تهران
*بازی دوم /ونزوئال  -آرژانتین؛ ساعت 23:30
به وقت تهران
شنبه  8تیر
*بازی سوم /کلمبیا  -شیلی؛ ساعت 3:30
بامداد به وقت تهران
*بازی چهارم /اروگوئه  -پرو؛ ساعت 23:30
به وقت تهران
برنامه بازیهای مرحله نیمهنهایی هم به
شرح زیر خواهد بود:
چهارشنبه  12تیر
*برنده بازی اول با برنده بازی دوم؛ ساعت 5
صبح به وقت تهران
پنجشنبه  13تیر
*برنده بازی سوم با برنده بازی چهارم؛
ساعت  5صبح به وقت تهران
همچنین دیدار ردهبندی در تاریخ  15تیر و در
ساعت  23:30به وقت تهران برگزار خواهد شد
و دیدار فینال هم در تاریخ  17تیر و در ساعت
 3:30بامداد به وقت تهران برگزار میشود تا
تکلیف قهرمان این دوره از رقابتها مشخص
شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران
نوسازان تالش (سهامیخاص) به شماره ثبت ( 1514نوبت اول)

بررسی کارنامه مهمترین گزینه خارجی پرسپولیس
گزینه خارجی پرسپولیس ،گذشتهای با شکوه دارد و دنبال بازگشت به
آن دوران است.
به گزارش وبسایت نود ،گزینه خارجی مدیران پرسپولیس ،باالخره لو
رفته و معلوم شده در حال حاضر ،کالدرون بعد از نوری بیشترین شانس
را برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس دارد .مربی که لیگ دوازدهم تا
چند قدمی نیمکت این تیم جلو رفت اما در نهایت ،رویانیان بر اساس
نظرسنجیهای مختلف مانوئل ژوزه را برای باشگاه انتخاب کرد .پرسپولیس
بعد از انتخاب ژوزه ،روزهای پر فراز و نشیبی را گذراند و در سالهای اخیر
تیم موفقی بود .بر خالف کالدرون ،که پس از آن روزها دیگر نتوانست
افتخاراتش را تکرار کند.
همبازی مارادونا در جام جهانی  ،1990زمانی که گزینه پرسپولیس
رویانیان شد گزینه جذابی محسوب میشد .او پس از شروع مربیگری
در کان فرانسه و لوزان اسپورت سوئیس ،روی نیمکت عربستان نشست و
نتایج خوبی گرفت .کالدرون عربستان را باالتر از کره جنوبی ،به عنوان تیم
اول به جام جهانی  2006رساند و بازی آخر ،در خانه حریف کره را شکست
داد .بعد از کالدرون ،عربستانیها تا  12سال بعد نتوانستند مجوز حضور در
جام جهانی را به دست آورند .بعد از عربستان ،کالدرون مدتی روی نیمکت

یک قدم تا رویا مانده است

برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین پرسپولیس گفت :پرسپولیس را ترک کردم چون به بعضی از نکات و شروط در قرارداد من احترام نگذاشتند.

علی آقا قید مربیگری در ایران را زد

راضیه شیرمحمدی عضو تیم ملی تیروکمان
معلوالن که در رقابتهای جهانی هلند موفق
به کسب سهمیه بازیهای پارالمپیک توکیو
شده بود ،بر اثر ایست قلبی درگذشت.
به گزارش ایسنا ،راضیه شیرمحمدی عضو
تیم ملی تیروکمان معلوالن که در مسابقات
جهانی هلند موفق به کسب سهمیه بازیهای
پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو در رشته کامپوند شده
بود ،شب گذشته بر اثر سکته قلبی درگذشت.
شیرمحمدی در پارالمپیک  ۲۰۱۲لندن موفق
به کسب مدال برنز شده بود و در بازیهای
پاراآسیایی  ۲۰۱۸اندونزی نیز به مدال نقره
رسید .وی همچنین در مسابقات جهانی هلند
که خرداد امسال برگزار شد موفق به کسب
سهمیه بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو شد.

به استقبال مرحله یکچهارمنهایی کوپا
آمریکا

از پرسپولیس رفتم چون به قراردادم احترام نگذاشتند

ماجرای پاتوسی و استقالل تمام شد

درخواست جدایی
دو بازیکن استقالل

خبر

برانکو:

مذاکره دوباره با کیپتاون جواب نداد

باتوجه به مبلغ رضایتنامه تعیین شده برای
پاتوسی از سوی باشگاه کیپتاون ،حضور او در
استقالل منتفی شد.
به گزارش ایسنا ،باشگاه استقالل تا دوشنبه
شب فرصت داشت که  ۳۰۰هزار دالر مبلغ
فعالسازی بند خرید آیاندا پاتوسی را به باشگاه
کیپتاون پرداخت کند اما این کار صورت
نگرفت .با این حال مدیران استقالل بیخیال
این بازیکن نشدند و وارد مذاکرات جدیدی با
این باشگاه آفریقای جنوبی شدند تا بتوانند
بازیکن تاثیرگذار فصل گذشتهشان را حفظ
کنند.
با این حال باشگاه کیپتاون سیتی مبلغ ۹۰۰
هزار دالر را برای رضایتنامه پاتوسی تعیین
کرده و با این اوصاف استقاللیها از خرید این
بازیکن منصرف شدند .البته مبلغ  ۹۰۰هزار
دالر اعالم شده از سوی باشگاه کیپتاون برای
تمام باشگاههایی است که خواهان پاتوسی
هستند.

جهانورزش

کمتر از یک سال روی نیمکت بحرین بود و اخراج شد .در رئال بتیس فقط
 4ماه دوام آورد .بعد از باخت  0-5رئال بتیس مقابل رئال مادرید مربی
باشگاه شد و از  15بازی  11امتیاز گرفت .رئال بتیس به عنوان تیم آخر
جدول سقوط کرد اما معدل امتیازات کالدرون ،باالتر از مربی قبلی باشگاه
بود .فصل  15/2014زمانی که الوصل در رده سیزدهم جدول بود ،کالدرون را
انتخاب کرد و در پایان فصل ،به رده ششم رسید .بر خالف الوصل ،کارنامه
او در تیم بعدی یعنی القطر ناامید کننده بود .القطر قرارداد گرانقیمتی با
کالدرون بست اما او  7بازی از  9بازی ابتدای فصل را باخت و خیلی زود
اخراج شد .حدود یک فصل و نیم بعدی را هم در خانه نشست و حاال،
کاندیدای مربیگری پرسپولیس است.
حاشیههای قرارداد کالدرون و القطر نشان میدهد او برای پرسپولیس،
مربی ارزان قیمتی نخواهد بود .با این حال شاید ناکامی سالهای پایانی
و البته مدتها خانه نشینی ،باعث شود رقم قرارداد بهتری با پرسپولیس
داشته باشد .او در تهران ،به دنبال تکرار روزهای طالیی در عربستان خواهد
بود .دنبال اینکه نشان بدهد هنوز ،تمام نشده است .همان مربی قهرمان
االتحاد و الهالل است و کارنامه سالهای اخیرش در بتیس و القطر را به
فراموشی بسپارد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول
) شرکت توسعه عمران و نوسازان تالش ( سهامی خاص ) راس ساعت  15روز دوشنبه  1398/04/17به
نشانی  :تالش – بلوار امام رضا – تاالر لیوادار برگزار میگردد ،حضور بهم رسانند .در ضمن کسانی که تمایل
به ثبت نام کاندیداتوری بازرسین شرکت را دارند میبایست درخواست کتبی خود را تا تاریخ 1398/04/15
از ساعت  9الی  12ظهر به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده تحویل دفتر شرکت واقع در
پارک سیاهداران نمایند .همچنین مطابق ماده 99ق،ت سهامداران محترم میبایست تا تاریخ1398/04/15
از ساعت  9الی  12ظهر با ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و با ارائه اصل برگه سهام با نام به
دفتر شرکت واقع در پارک سیاهداران مراجعه و ورقه ورود به جلسه مجمع دریافت نمایند .بنابراین فقط
سهامدارانی که تا تاریخ فوق الذکر ورقه ورود به جلسه مجمع تهیه نموده باشند حق ورود خواهند داشت .
دستورات جلسه :
 – 1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت
 – 2بررسی و تصویب صورتهای مالی سال  1397شرکت
 – 3تعیین حق الزحمه حضور در جلسه هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس شرکت
 – 4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت
 – 5تصمیم گیری در خصوص سود سنواتی شرکت
 – 6تصمیم در خصوص سرمایه گذاری
 – 7وکالت به هیئت مدیره جهت انجام تغییرات .

هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران نوسازان تالش

