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بازي پنج شنبه، تماشاگر دارد
دنیاي اقتصاد: در حالي که خبرهاي ضد و نقيضي در مورد حضور 
يا عدم حضور تماشاگران در دربي روز پنج شــنبه تهران به گوش 
مي رسد، فرمانده انتظامي استان تهران تاکيد کرد اين مسابقه 20 
هزار تماشاگر دارد. خبرگزاري فارس از قول سردار رحيمي نوشته 
است: »اين ديدار با 20 هزار تماشاگر برگزار مي شود. تالش کرديم 
کمي ساعت را هم جلوتر بياوريم تا به کارهاي ديگر هم برسيم.« پيش 
از اين حميد ســجادي وزير ورزش و جوانان اعالم کرده بود دربي با 
تماشاگر برگزار مي شود اما برخي منابع خبري اعالم کردند مسابقه 
دوتيم بدون تماشاگر است. ديدار پرسپوليس و استقالل قرار است 

روز پنج شنبه از ساعت  17:30 آغاز شود. 

مربيان تيم ملي 10 ماه حقوق طلبکارند
دنیاي اقتصاد: حميد اســتيلي، سرپرســت تيم ملي فوتبال 
کشــورمان مدعي شــد دســتمزد اعضاي ايراني کادرفني اين 
تيم مدت ها به تعويق افتاده اســت. اســتيلي در اين مورد گفت: 
»فدراسيون هميشه مشکل مالي داشته است. بايد از کادر فني به 
ويژه اعضاي ايراني آن تشکر کنيم که بالغ بر 10 ماه است حقوق 
و مزايا دريافت نکرده اند، اما خالصانه و با تمام وجود کار مي کنند. 
وقتي با وحيد هاشميان و ساير نفرات صحبت کردم متوجه شدم 
کمک کرده اند تيم بدون حاشيه به جام جهاني برود، هرچند دولت 

در اين مورد قول داده است.«

پورعلي گنجي پرسپوليسي مي شود
دنیاي اقتصاد: مرتضي پورعلي گنجي، مدافع تيم ملي کشورمان 
که مدتي اســت جهت حفظ آمادگي پــس از دوران مصدوميت با 
پرسپوليس تمرين مي کند، اعالم کرد به زودي به اين تيم خواهد 
پيوست. پورعلي گنجي البته مدعي شده فعال با تيم چيني شنزن 
قرارداد دارد، در نتيجه مشخص نيســت که او ابتداي فصل آينده 
سرخ پوش  خواهد شــد يا زمان ديگري را براي اين منظور در نظر 

گرفته است. 

سه خارجي سرخ ها، ملي پوش شدند
ورزش سه: دو مدافع تاجيک و مهاجم ازبک پرسپوليس به تيم 
ملي کشورشان دعوت شدند. آخرين بازي پرسپوليس در سال جاري 
در حالي برگزار مي شود که پس از آن فيفادي در پيش خواهد بود. 
اين در حالي است که سه لژيونر پرسپوليس هم به تيم ملي دعوت 
شده اند و نامه دعوت آنها به باشگاه پرسپوليس رسيده است. شرزود 
تميروف، منوچهر صفروف و وحدت هنانوف سه بازيکن پرسپوليس 
هستند که پس از دربي به اردوي تيم هاي ملي خود ملحق خواهند 
شد. تاجيکستان و ازبکستان براي صعود به جام ملت هاي آسيا تالش 

مي کنند و اين سه بازيکن را هم در اختيار خواهند داشت. 

خط و نشان کره اي ها براي ايران
فارس: تيم ملي فوتبال کشورمان در گروه اول انتخابي جام جهاني 
2022 با 22 امتياز صدرنشين اســت و کره جنوبي با 20 امتياز در 
رده دوم قرار دارد. تيم کشــورمان قرار اســت روز چهارم فروردين 
در بازي برگشت در ســئول ميهمان کره جنوبي باشــد. اين بازي 
براي صدرنشيني اهميت زيادي دارد. مسابقه رفت دو تيم با نتيجه 
تساوي يک-يک به پايان رسيد. در همين رابطه پائولو بنتو، سرمربي 
کره جنوبي براي يوزها خط و نشان کشيد و درباره اين بازي گفت: 
»تمام تمرکز ما روي کسب شش امتياز کامل در دو بازي باقي مانده 
مقابل ايران و امارات است. يعني ما به دنبال صدرنشيني گروه هستيم 

و هدف مان گرفتن صدر جدول از دست ايران است. «

آلمان ما را تکه تکه مي کند
دنیاي اقتصاد: به زودي قرعه کشي مرحله نهايي جام جهاني 2022 
قطر برگزار خواهد شد و مثل هميشه يکي از جذاب ترين پرسش ها 
اين است که تيم ملي ايران با کدام رقيب سيد اولي هم گروه خواهد 
شد؟ حداقل امير حاج رضايي دوســت ندارد اين تيم، آلمان باشد و 
نسبت به نتيجه چنين تقابلي خوش بين نيست! بخشي از مصاحبه اين 
کارشناس قديمي فوتبال با »ايسنا« را بخوانيد: » شانس ما براي صعود 
به دور دوم جام جهاني کم است، اما اگر بخشي از جامعه ما بخواهند 
القا کنند که آرزوي ما اين اســت که به دور دوم جام جهاني برويم، 
مي گويم آرزوي ما اين نيست. آرزوي ما ساختار مناسب در فوتبال 
است. بعضي اوقات بازي اينتر با ليورپول را در بازي رفت مي بينم، با 
خودم مي گويم چطور سرعت بازي اين همه باال است. در 1۵ دقيقه 
آخر ديدار منچستر سيتي و منچستريونايتد، درصد مالکيت توپ 
۹2 به ۸ درصد به نفع سيتي بود. يونايتد تضعيف و ويران شده هم 
نبايد اين همه ضعيف باشــد. در همان هشت درصد مالکيت توپ، 
دو گل  خورد. در بازي بايرن و سالزبورگ، هفت بار توپ وارد دروازه 
تيم اتريشي شد. ول کن نيستند. اينها اگر به ما بخورند، ما را تکه تکه 
مي کنند. حتي تيم اتريشي به شوخي عکسي از هوادار برزيلي بعد 
از باخت 7بر يک برزيل مقابل آلمان در جام جهاني 201۴ گذاشت و 
نوشت که هميشه پاي يک آلماني در ميان است. خوشحالم به جام 
جهاني رفتيم اما کعبه آرزوهايم نيست. روياي من يک زمين خوب 
است که هواداران فوتبال بتوانند يک بازي را از نزديک تماشا کنند. 
نساجي بعد از 1۶ سال به ليگ برتر آمده اما هوادار فوتبالش از ديدن 

بازي هاي اين تيم محروم مانده است.«

واکنش ها به »هو« شدن مسي
دنیاي اقتصاد: در ليگ فرانسه پاري سن ژرمن در حالي موفق شد 
با سه گل بوردو را شکست بدهد که کسي در پاريس از اين پيروزي 
خوشحال نبود. همه چيز تحت تاثير شکست تلخ تيم فرانسوي در 
ليگ قهرمانان اروپا برابر رئال مادريد قرار داشت و تمامي بازيکنان، 
غير از کيليان امباپه هو شدند. اين تنبيه جمعي شامل ليونل مسي 
و نيمار هم شد که طبيعتا بازتاب هاي بسيار زيادي در جهان فوتبال 
داشت. پس از اين اتفاق بسياري از مشاهير فوتبال به حمايت از ستاره 
آرژانتيني و نيز نيمار پرداختند، از جملــه فابرگاس که در صفحه 
توييتر خود نوشت: »فوتبال ديگر هيچ حافظه اي ندارد. خجالت آور 
است، هميشه در کنار شما هستم برادرها.« لوئيس سوارز هم با انتشار 
يک استوري از دو هم تيمي سابق خود حمايت کرد و نوشت: »مثل 
هميشه، فوتبال حافظه ندارد. هميشه در کنارتان هستم.« پوچتينو 
سرمربي پاريس هم بعد از پايان مسابقه در اين مورد گفت: »به نظرم 
ناعادالنه بود. همه ما شايسته مورد انتقاد قرار گرفتن هستيم، نه فقط 
نيمار و مسي. آنها دو بازيکن در سطح کالس جهاني هستند. بايد به 
آنها احترام گذاشته شود. به عنوان يک تيم مي  بريم يا مي بازيم. ما 
ناراحتي و نااميدي هواداران را درک مي کنيم. خودمان نيز همين 
حس را داريم. بايد همه تيم هو شوند. حاال وقت تمرکز کردن روي 
قهرماني ليگ است. شرايط سخت است، اما قرار نيست گذشته را 
تغيير بدهيم.« در همين حال برخي منابع خبري در فرانسه از آغاز 

پروژه بازگشت ليونل مسي به بارسلونا براي فصل آينده خبر دادند. 

اوباميانگ هديه بهشتي است!
دنیاي اقتصاد: بارسلونا در هفته بيست و هشتم الليگا و در ورزشگاه 
نوکمپ با نتيجه ۴برصفر اوساسونا را از پيش رو برداشت. فران تورس 
در اين بازي دو گل زد، ريکي پوچ هم يک گل به ثمر رساند و البته 
گل ديگر را اوباميانگ به ثمر رساند؛ بازيکني که از زمان جدايي اش از 
آرسنال و حضور در بارسلونا عملکرد بسيار موفقي داشته است. پس 
از اين بازي ژاوي در مورد اين بازيکن گفت: »اوباميانگ هديه اي از 
بهشت است. او بازيکن مثبتي است و خيلي خوب وارد تيم شد و به 
خوبي با تيم سازگار شد. اوباميانگ موقعيت هايي براي گلزني ايجاد 

مي کند، گل مي زند و به خوبي حريف را تحت فشار قرار مي دهد..«

بازداشت 160 نفر در مراکش
تسنیم: پليس مراکش 1۶0 تماشاگر فوتبال را در جريان درگيري 
گروهي در يک بازي مرحله يک شــانزدهم نهايي جام حذفي اين 
کشور دستگير کرد. ديدار تيم هاي فاروم و الفاسي در شهر رباط با 
پيروزي 2 برصفر ميهمان به پايان رسيد. در پايان اين بازي هواداران 
تيم ميزبان با هجوم به زمين با هواداران رقيب به درگيري شديدي 
پرداختند. پليس نيز مجبور به دخالت شد که در پايان مجروح شدن 
103 نيروي پليس و ۵7 تماشاگر را به دنبال داشت. پليس مراکش 
در بيانيه اي اعالم کرد: »دستگيرشدگان به اتهام مشارکت در اعمال 
خشونت آميز، داشتن سالح تيز، مستي، ايجاد خسارت مالي و آتش 

زدن خودرو دستگير شدند.«

خط حمله 42 ميليون يورويي
همان طور که مي دانيد زوج اصلي خط حمله تيم ملي ايران را مهدي طارمي و سردار آزمون تشکيل مي دهند. 
گفتيم که طارمي با رشد دو ميليون يورويي در ترانسفرمارکت ارزش خودش را به 17 ميليون يورو رسانده، اما 
قيمت سردار آزمون تغيير نکرده است. ستاره 27 ساله ايراني که به تازگي از زنيت سن پترزبورگ به باير لورکوزن 
در آلمان منتقل شده، همچنان با برچسب 2۵ ميليون يورويي، ارزشمندترين بازيکن حال حاضر فوتبال ايران 
به شمار مي رود. به اين ترتيب مجموع ارزش زوج تهاجمي تيم ملي کشورمان ۴2 ميليون يورو مي شود که اگر 
هر يورو را تقريبا 30 هزار تومان در نظر بگيريم، معادل ريالي آن عددي حدود 12۶0 ميليارد تومان را نشان 
مي دهد. اين مساله بخشــي از ارزش بالقوه و توانايي هاي خط آتش تيم ملي را آشکار مي کند؛ خطي که ما به 

درخشش آن در مرحله نهايي جام جهاني 2022 قطر حسابي دل خوش کرده ايم. 

يک شکاف عظيم
حقيقت آن است که مهدي طارمي و سردار آزمون در صدر جدول ارزنده ترين بازيکنان حال حاضر فوتبال 
ايران حساب خودشان را از سايرين جدا کرده اند و يک شکاف عظيم بين آنها و بقيه به چشم مي خورد. بعد از 
اين دو ستاره 2۵ و 17 ميليون يورويي، سومين بازيکن گران قيمت فوتبال ايران عليرضا جهانبخش است که 
چهار ميليون يورو مي ارزد. علي قلي زاده با 3/۵ ميليون يورو ارزندگي در پله چهارم قرار گرفته و سامان قدوس و 
 اللهيار صيادمنش را هم با برچسب سه ميليون يورويي در رده هاي بعدي داريم. چنان که مي بينيد رشد قلي زاده 
و صيادمنش در اين جدول بسيار چشمگير و تحسين برانگيز بوده است. گران ترين بازيکنان فعلي فوتبال جهان 
هم کيليان امباپه و ارلينگ هالند هستند که 1۶0 و 1۵0 ميليون يورو مي  ارزند. در آسيا هم سون هيونگ مين 

کره اي همچنان با ۸0 ميليون يورو ارزش صدرنشين است و سردار آزمون ما در رتبه دوم قرار دارد. 

باشگاه هاي فقير ايراني
هميشــه گفته ايم که حتي بزرگ ترين باشگاه هاي ايراني هم ظرف اقتصادي بســيار کوچکي دارند و قابل 
مقايسه با رقباي متمول قاره اي نيســتند. رنکينگ سايتي مثل ترانســفرمارکت به وضوح اين واقعيت را به 

هم اکنون ارزشمندترين باشگاه هاي آسيا دو تيم عربستاني الهالل و النصر هستند رخ مي کشــد. 
که ۶0 و ۵۵ ميليون يورو مي ارزند، به شــکلي باورنکردني تيم الريان قطر که 
شجاع خليل زاده را در اختيار دارد با 33 ميليون يورو، در رده سوم قرار دارد. آنها 
خامس رودريگز ستاره سابق رئال را هم جذب کرده اند، اما در ليگ ستارگان 
قطر به رتبه اي بهتر از هشــتمي دســت نيافتند. حاال فکر مي کنيد 
باشگاه هاي ايراني در ترانسفرمارکت کجا هستند؟ گران قيمت ترين 
آنها پرسپوليس است که با 12/۵ ميليون يورو ارزش تيم پنجاهم 
آسيا به شمار مي آيد. استقالل با ارزندگي 10/۴ ميليون يورو در 
رده ۶3 قرار گرفته و پس از آن ســپاهان با ارزش ۹/۶ ميليون 
يورو روي پله ۶۹ به چشم مي خورد. خب با اين شرايط چطور 
قرار است باشــگاه هاي ما شانه به شــانه با غول هاي پول دار 

آسيايي رقابت کنند؟

دنیاي اقتصاد: بعــد از کش و قوس هاي فراوان 
باالخره ديروز داور دربي روز پنج شنبه تهران بين 
پرسپوليس و استقالل مشخص شد. بر اين اساس 
قرار است مهدي سيدعلي اين مسابقه را سوت بزند. 
از روزهاي گذشته اسم او بين گزينه هاي احتمالي 
قضاوت دربي مطرح مي شــد. بعد از اعالم رسمي 
خبر هم خيلي ها ياد حمله اينستاگرامي چندي 
پيش فرهاد مجيدي به ايــن داور افتادند و از اين 
انتخاب پرحاشــيه ابراز تعجب کردند. با اين حال 
»ايسنا« در روايتي جالب مدعي شده سيد علي با 
ترفند قهر کردن توانسته مجوز سوت زدن در اين 
بازي را به دست بياورد! بخشي از گزارش اين رسانه 
را بخوانيد: »انتخاب سيدعلی در حالي رخ داد که با 
ابالغيه کميته داوران به اين داور، او قرار بود ديدار 
هفته گذشته پرسپوليس و نفت مسجدسليمان را 

سوت بزند و همين باعث مي شد تا قضاوت اين داور 
در دربي غيرممکن شود اما سيدعلي در فاصله دو 
روز مانده تا ديدار پرسپوليس و نفت مسجدسليمان 
به کميته داوران و دپارتمان داوري اعالم کرد که 
حاضر نيست اين ديدار را سوت بزند و قضاوت اين 
بازي به علي صفايي سپرده شد. با وجود اينکه به 
نظر مي رسيد مسووالن کميته داوران فدراسيون 
فوتبال با قهر سيدعلي و حاضر نشدن او براي سوت 
زدن ديدار پرسپوليس و نفت مسجدسليمان او را 
جريمه کنند، در چرخشي عجيب، تصميم گرفته 
شــد که اين داور باتجربه براي نخستين بار دربي 
را سوت بزند.« به هر حال به نظر مي رسد کم کم 
دستيابي به سوت قضاوت دربي با ترفند قهر، به يک 
اپيدمي تبديل مي شــود. سال گذشته هم چنين 

اتفاقي در مورد رضا کرمانشاهي رخ داد.

داور دربي؛ یک انتخاب جنجالی

محبوبترين

وب سايت

فارسی 

زبان
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سردار در حسرت اولين گل
دنياي اقتصاد: پيشــرفت پلکاني 
دقایق بازي ســردار آزمون در بایر 
لورکوزن ادامه دارد. مهاجم سرشناس 
تيم ملي ایران پس از آنکه چند دقيقه 
برابر بایرن مونيخ و چند دقيقه مقابل 
آتاالنتا در ليگ اروپا به ميدان رفت، 
این بار چيزي حدود نيم ساعت فرصت 
پيدا کرد تا بــراي تيم جدیدش توپ 
بزند. در هفته بيست وششم رقابت هاي 
بوندس ليگا، لورکوزن در حالي با یک 
گل برابر کلن شکست خورد که سردار 
از دقيقه 64 به ميــدان آمد. او در این 
مدت فرصت هایي هم براي گلزني به 

دست آورد که آنها را از دست داد. 
مهاجم ایراني لورکوزن دقایقي پس 
از ورودش به زمين، پشــت محوطه 
جریمه کلن صاحب یک توپ شــد، 
اما نتوانســت از پــاس دیابي بهره 
ببرد و سایه توپ را زد. در دقيقه ۷4 
جدي ترین فرصت گلزني براي سردار 
آزمون مهيا شد، اما او از توپ ارسالي 
زميني از جناح راست بهره نبرد. توپ 
به نوک پاي او خورد و عرض زمين را 
طي کرد. پنج دقيقه پس از این فرصت، 
ســردار آزمون اميد داشت در مقابل 
هواداران پرشور بایر لورکوزن جبران 
مافات کند و نخستين گلش براي این 
تيم را به ثمر برساند، اما دوباره ضربه او 
راه به جایي نبرد. او در حالي که پشت 
مدافعان کلن یــک موقعيت گلزني 
مناسب به دست آورد، ضربه خود را به 
آرامي در اختيار دروازه بان حریف قرار 
داد تا انتظارها براي نخستين جشن گل 

او در آلمان همچنان ادامه بيابد. 
فرصت سوزي هاي آزمون برابر کلن 
باعث شد او نمره ضعيفي از رسانه ها 
بگيرد، اما سرمربي لورکوزن نسبت به 
ثمردهي این بازیکن خوش بين است. 

جرارد سيوانه در پایان بازي گفت: 
»آزمون خيلي دوید و فعاليت 

کرد. کمي طول کشيد تا وارد 
ریتم بازي شــود. سردار 
کيفيت را با خود به بازي 
مي آورد، فقــط نياز به 

کمي زمان بيشتر دارد تا با تيم 
هماهنگ شود. او به زودي به 

روزهاي اوجش مي رسد.«

طارمي به روايت توييتر
دنیاي اقتصاد: باز هم یک شاهکار دیگر 
از مهدي طارمي! در مسابقات این هفته 
ليگ برتر پرتغــال، پورتو با چهار گل بر 
توندال غلبه کرد و به صدرنشيني اش ادامه 
داد. روند بازي البته به اندازه اي که نتيجه 
نشان مي دهد آسان نبود. در شرایطي که 
نيمه اول مي رفت تا بدون گل تمام شود، 
مهدي طارمي موفق شد با هنر بي بدیل 
خودش یک پنالتي بگيرد و خودش آن 
را به گل تبدیل کند. ستاره ایراني پورتو 
این بار پرده جدیــدي از مهارت دیرین 
خود را به نمایش گذاشته و »خوابيده« 
پنالتي گرفت! مهدي در شرایطي که روي 
زمين افتاده بود، یک نوک پا به توپ زد و 
باعث شد مدافع حریف به جاي توپ، پاي 
او را شوت کند. به این ترتيب در بازبيني 
ویدئویي یک پنالتي به سود پورتو اعالم 
شد. این مســاله بار دیگر طارمي را در 
ایران و پرتغال در کانون اخبار قرار داد. 
بعد از مدل جدیــد و منحصربه فردي 
که طارمي در پنالتي گرفتن نشان داد، 
خيلي ها در شــبکه هاي اجتماعي با او 
شوخي کردند که مي توان بخش کوچکي 

از آنها را مرور کرد. 
پرفروش ترین کتــاب فوتبالي؛ 
آموزش پنالتي گيري نوشته پروفسور 

طارمي. 
باور کنيد اگر VAR نبود، طارمي 

در هر بازي سه پنالتي مي گرفت. 
نام کتــاب: راه هــاي مختلف 
پنالتي گيري؛ ۷00 صفحه، تاليف: دکتر 

مهدي طارمي. 
طارمي بعد از پایان دوران بازي 
باید یک ســمت جدید روي نيمکت 
تيم ها ابــداع کند به اســم »مربي 
پنالتي گيري«؛ بارســلونا و رئال هم 

مي توانند استخدامش کنند. 
یک دقيقه پنالتي نگير ببينيم چه 

خبر است!
این سبک پنالتي گرفتن طارمي را 
باید در مدارس فوتبال آموزش بدهند. 
مهــدي طارمــي؛ پــدر علم 

پنالتي گيري در جهان. 
تا به حال بازیکني نتوانسته بود در 
حالت خوابيده از داور پنالتي بگيرد. 
طارمي مرزهاي پنالتي گيري در جهان 

فوتبال را جابه جا کرد!

تحلیل جديدترين داده هاي ترانسفرمارکت

زوج 1200 ميليارد توماني!
دنیاي اقتصاد: معتبرترين رسانه ارزش گذاري بازيکنان فوتبال در جهان، بار ديگر اطالعات خود را به روز 
کرد. ترانسفرمارکت که براي عالقه مندان به فوتبال يک سايت مرجع در اين زمینه به شمار مي رود، در 
تازه ترين به روزرسانی اش حاوي نکات جالب توجهي اســت که از آن جمله مي توان به افزايش ارزش 
مهدي طارمي اشاره کرد. تا پیش از اين در مقابل نام مهاجم ايراني پورتو عدد 15 میلیون يورو به چشم 
مي خورد، اما عملکرد خوب و درخشش بي وقفه طارمي باعث شده اين رقم با افزايش دو میلیون يورويي 

مواجه شود. بنابراين در حال حاضر طارمي از نظر ترانسفرمارکت 17 میلیون يورو مي ارزد. 
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به اسـتحضار می رسـاند، جلسـه مجمع عمومی عادى سـاليانه صاحبان سـهام 
ايـن شـرکت در سـاعت 10:00 صبـح روز سه شـنبه مـورخ 1۴01/01/23 واقـع 
در محـل شـرکت سـرمايه گذارى کشـاورزى کوثـر: تهـران- خيابان سـهروردى 
شـمالی- خيابـان هويـزه- خيابـان شـهيد يوسـفی- کوچـه شـهيد محمدعلـی 

مهاندوسـت - پـالک 2۶ بـا دسـتور جلسـه بـه شـرح ذيـل تشـکيل می گـردد.
دستور جلسه:

1- اسـتماع گزارش فعاليت هيأت مديره و حسـابرس مسـتقل و بازرس قانونی 
در خصـوص عملکـرد سـال مالـی منتهی به 1۴00/0۹/30

2- بررسـی و اتخـاذ تصميـم نسـبت به صـورت هـاى مالـی سـال مالـی منتهـی 
بـه 1۴00/0۹/30

3-  انتخاب حسـابرس مسـتقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل براى سـال 
مالـی منتهـی بـه 1۴01/0۹/30 و تعييـن حق الزحمه آنان.

۴- اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود.
۵- انتخاب روزنامه کثيراالنتشار.

۶- تعيين پاداش هيأت مديره.
7- تعيين حق حضور اعضاى غيرموظف هيأت مديره.

۸- تعيين حق حضور اعضاى کميته هاى تخصصی هيأت مديره.
۹- ساير موارد.

هیأت مدیره شرکت مرغ اجداد زربال (سهامى عام)

براى سال مالى منتهى به 1400/09/30
شرکت مرغ اجداد زربال (سهامى عام)

به شماره ثبت: 89150 و شناسه ملى: 10101335387

آگهى دعوت به مجمع عمومى 
عادى ساليانه صاحبان سهام

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
ثبت شده به شماره: 49356 و شناسه ملى: 10100945346

مـورخ   DPM-IOP-00A-242 شـماره  سـرمايه  افزايـش  مجـوز  اسـتناد  بـه 
1۴00/11/23 سـازمان بورس و اوراق بهادار بدين وسـيله از کليه سـهامداران محترم 
شـرکت مديريـت سـرمايه گذارى کوثـر بهمـن (سـهامی عام) به شـماره ثبـت: ۴۹3۵۶ 
دعـوت به عمـل می آيـد تـا در جلسـه مجمـع عمومی فوق العاده صاحبان سـهام شـرکت 
کـه رأس سـاعت 1۴ روز شـنبه مـورخ 1۴01/01/20 در محـل سـالن کنفرانـس بانـک 
سـينا واقع در تهران، خيابان مطهرى، شـماره 1۸7 سـاختمان شـماره يک بانک سـينا 

طبقـه چهـارم بـا دسـتور جلسـه ذيـل تشـکيل می شـود شـرکت نمايند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانونی در خصوص افزايش سرمايه
2- تصميم گيرى در خصوص افزايش سرمايه و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
3- ساير مواردى که مطابق مقررات در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده باشد

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:
بـا توجـه بـه ابالغيـه مـورخ 1۴00/11/0۹ و ابالغيـه شـماره 121/1۶۶۵۴7 مـورخ 
1۴00/10/0۴ سـازمان محتـرم بـورس و اوراق بهـادار مبنـی بـر نحـوه برگزارى مجامع 
عمومـی شـرکت ها بـا رعايـت دسـتورالعمل هاى مربوط به برگـزارى اجتماعات (رعايت 
فاصله گـذارى، اسـتفاده از ماسـک، انجـام واکسيناسـيون و... اسـتفاده حداکثـرى از 
و  اسـتحضار کليـه سـهامداران محتـرم، وکال  بـه  برگـزارى جلسـات غيرضـرورى) 
نماينـدگان قانونـی آنهـا می رسـاند کـه حضـور در مجمـع عمومـی فوق العـاده ايـن 
شـرکت صرفـاً بـا رعايـت شـيوه نامه ابـالغ شـده امکان پذيـر می باشـد و سـهامدارانی 
کـه مايـل بـه شـرکت در جلسـه مجمـع عمومـی فوق العاده به صورت حضورى هسـتند 
می تواننـد بـرگ ورود بـه جلسـه را در همـان روز بـا ارائـه کارت شناسـايی معتبـر بـراى 
اشـخاص حقيقـی و معرفی نامـه بـراى اشـخاص حقوقـی و همچنيـن بـا ارائـه کارت 
واکسـن دريافـت نماينـد. همچنيـن آن دسـته از سـهامداران محتـرم کـه امکان حضور 
در مجمـع را ندارنـد می تواننـد مجمـع مذکـور را بـه صـورت آناليـن از طريـق سـايت 

شـرکت بـه آدرس www.kosarbahman.com مشـاهده نماينـد.
هیأت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذارى کوثر بهمن (سهامى عام)

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

ثبت شده به شماره: 49356 و شناسه ملى: 10100945346
بدين وسـيله از کليه سـهامداران محترم شـرکت مديريت سـرمايه گذارى کوثر بهمن 
(سـهامی عـام) بـه شـماره ثبـت: ۴۹3۵۶ دعـوت به عمـل می آيـد تـا در جلسـه مجمـع 
عمومـی عـادى به طـور فوق العـاده صاحبـان سـهام شـرکت کـه رأس سـاعت 1۵ روز 
شـنبه مـورخ 1۴01/01/20 در محـل سـالن کنفرانـس بانـک سـينا واقـع در تهـران، 
خيابـان مطهـرى، شـماره 1۸7 سـاختمان شـماره يـک بانـک سـينا طبقـه چهـارم بـا 

دسـتور جلسـه ذيل تشـکيل می شـود شـرکت نمايند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاى هيأت مديره
2- سـاير مـواردى کـه مطابـق مقـررات در صالحيـت مجمـع عمومـی عـادى به طـور 

فوق العـاده باشـد
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

بـا توجـه بـه ابالغيـه مـورخ 1۴00/11/0۹ و ابالغيـه شـماره 121/1۶۶۵۴7 مـورخ 
1۴00/10/0۴ سـازمان محتـرم بـورس و اوراق بهـادار مبنـی بـر نحـوه برگزارى مجامع 
عمومـی شـرکت ها بـا رعايـت دسـتورالعمل هاى مربوط به برگـزارى اجتماعات (رعايت 
فاصله گـذارى، اسـتفاده از ماسـک، انجـام واکسيناسـيون و... اسـتفاده حداکثـرى از 
و  اسـتحضار کليـه سـهامداران محتـرم، وکال  بـه  برگـزارى جلسـات غيرضـرورى) 
نماينـدگان قانونـی آنهـا می رسـاند کـه حضـور در مجمـع عمومـی عـادى به طـور 
فوق العـاده ايـن شـرکت صرفـاً بـا رعايـت شـيوه نامه ابـالغ شـده امکان پذير می باشـد و 
سـهامدارانی کـه مايـل بـه شـرکت در جلسـه مجمـع عمومی عـادى به  طـور فوق العاده 
بـه صـورت حضـورى هسـتند می تواننـد بـرگ ورود بـه جلسـه را در همـان روز بـا 
ارائـه کارت شناسـايی معتبـر بـراى اشـخاص حقيقـی و معرفی نامـه بـراى اشـخاص 
حقوقـی و همچنيـن بـا ارائـه کارت واکسـن دريافـت نماينـد. همچنيـن آن دسـته از 
سـهامداران محتـرم کـه امـکان حضـور در مجمـع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به 
 www.kosarbahman.com صـورت آناليـن از طريق سـايت شـرکت بـه آدرس

مشاهده نمايند.
هیأت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذارى کوثر بهمن (سهامى عام)

بدينوســيله بــه اطــالع ســهامداران محتــرم شــرکت فرآورى ذغالسنگ پروده طبس(سهامی عام) مـی رســاند جلســه مجمـع عمومـی فـوق العـاده صاحبان سـهام 
اين شــرکت در روز دوشنبه مورخ 1۴01/01/0۸ رأس ســاعت 10 صبــح در محــل ســالن اجتماعــات شــرکت تــکادو واقــع در اصفهان - خيابان هزار جريب - 

روبروى درب شرقی دانشگاه اصفهان - نبــش کوچــه چهــارم - ســاختمان تــکادو برگــزار می گردد. 
بـا عنايـت بـه ابالغيـه 121/1۶۶۵۴7 مـورخ 1۴00/10/0۴ سـازمان بـورس و اوراق بهـادار حضـور کليـه سـهامداران بـه شـرط رعايـت شـيوه نامه هاى بهداشـتی جديـد 
و ارائـه کارت واکسـن بالمانـع می باشـد. همچنيـن آن دسـته از سـهامداران محتـرم کـه امـکان حضـور در مجمـع را ندارنـد می تواننـد مجمـع مذکـور را از طريـق لينـک 

https://www.aparat.com/fa_zoghalsang_tabas/live مالحظـه فرماينـد و سـؤاالت خـود را بـه شـماره 0۹1307۸۶۴۴2 پيامـک نمايند. 
برگ ورود به جلسه براى سهامداران متقاضی حضور در جلسه اعم از حقيقی و حقوقی در محل مجمع از ساعت ۹:30 صبح همان روز صادر خواهد شد. 

دستور جلسه:
 ا-افزایش سرمایه شرکت

 2-اصالح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت
 3-سایر مواردي که در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

آگهي تشکیل مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس(سهامی عام) 
ثبت شده به شماره ۱۶۷۷۱ و شناسه ملي ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

هیأت مدیره شرکت فرآورى ذغالسنگ پروده طبس(سهامى عام)

آگهی دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سا�نه شرکت مدیریت سرمایه 
پایا سپیدار (سهامی خاص)، به شماره شناسه ۱۴۰۰۸۳۲۴۹۰۴ و شماره ثبت 

۵۴۱۰۶۴ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
در  جلسه  تا  آيد  به عمل می  آنان دعوت  قانونی  نمايندگان  يا  و  کليه صاحبان سهام  از  بدينوسيله 
مجمع عمومی عادى ساالنه اين شرکت که در روز 1۴01/01/1۵ رأس ساعت ۹ با دستور جلسه ذيل:

دستور جلسه:
1. استماع گزارش عملکرد مديران در سال مالی منتهی به 1۴00/10/0۹

2. استماع گزارش بازرس قانونی شرکت
3. بررسی و تصويب صورت هاى مالی منتهی به سال مالی 1۴00/10/0۹

۴. تعيين ميزان سود قابل تقسيم 
۵. تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضاى هيأت مديره 

۶. انتخاب بازرسان قانونی اصلی و بازرس علی البدل شرکت 
7. تصويب معامالت موضوع ماده 12۹ اليحه قانونی اصالحی قسمتی از قانون تجارت 

۸. تعيين روزنامه کثير االنتشار جهت درج آگهی هاى شرکت
۹. ساير مواردى که به موجب اليحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومی 

عادى ساالنه باشد.
در محل شرکت واقع در آدرس تهران، بلوار نلسون ماندال، کوچه گلفام، پالک 3۸، طبقه منفی 1، کدپستی 

1۹1۵۶73۹33 برگزار می گردد شرکت نمايند.  
هیأت مدیره شرکت مدیریت سرمایه پایا سپیدار (سهامى خاص)

آگهى مناقصه عمومى
شماره: 1400/178-1

شرکت ایران ترانسفو
در نظـر دارد 120 تـن برنـج ايرانـی مرغوب را از طريق 

مناقصـه عمومی خريدارى نمايد.
متقاضيـان می تواننـد جهـت اخـذ اطالعـات بيشـتر با 
شماره تلفن 0۹30۹7۴۶۸۹۹ از ساعت 17-۹ تماس 
حاصـل نمـوده و حداکثـر تـا تاريـخ 1۴01/01/1۵ 
نسـبت به دريافت اسـناد و مشـخصات کامل از طريق 
مراجعه به سـايت www.iran-transfo.com و يا 
اعـزام نماينـده خـود بـه همراه معرفی نامـه جهت اخذ 

مـدارک و ارائـه پاسـخ اقـدام نمايند.
شـرکت ايـران ترانسـفو در رد يـا قبـول پيشـنهادات 

ارائـه شـده مختـار اسـت.
هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس: زنجان - کیلومتر 4 جاده تهران - 

شرکت ایران ترانسفو (خرید داخلى)


