گوناگون
کماندار معلول بازنگشت!
پس ازاتمام مسابقات تيروکمان معلوالن قهرماني جهان درهلند به
نظر ميرسد که يکي از کمانداران تيم در بازگشت به کشور ،تيم ملي
را همراهي نکرده و همچنان درهلند مانده است .اين طور به نظر
ميرسد که پوريا جاللي پور که موفق به کسب سهميه پارالمپيک
شده بود ،همراه تيم به ايران برنگشته و شائبه پناهندگي وي مطرح
شده است.

»

وزير ورزشوجوانان ميگويد از سال  1350تاکنون ،قانون جديدي براي حوزه
ورزش تصويب نشده است .سلطانيفردر خانه ملت با اشاره به بررسي اليحه
اهداف ،وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان در صحن مجلس شوراي
اسالمي گفت :اميدواريم با همراهي نمايندگان مجلس و تصويب قانون تشکيل
وزارت ورزش و جوانان ،حوزه ورزش بعد از حدود  50سال داراي قانون شود زيرا
قانون تربيت بدني مربوط به سال  1350است که حدود  48سال بدون تغيير
باقي مانده بود.وزير ورزش و جوانان افزود :از سال  89که وزارت ورزش و جوانان
تشکيل شد ،بدون قانون مانده بود.سلطانيفر تاکيد کرد :البته اليحه مربوطه
 2سال پيش به مجلس ارسال شده اما در کميسيونهاي مختلف مجلس در
حال بررسي بود.وزير ورزش درباره عدم حضور خود در جلسه بررسي کليات

هافبک سابق نفت به فوالد پيوست .قرادادعباس بوعذار به مدت دو
فصلامضاشدتااينهافبکخوزستانيدرليگنوزدهم زيرنظرنکونام
فوتبال خود را دنبال کند.

حبيبي:

همام :در استقالل ميمانم

باقري سفير هاکي شد
طي حکمي از سوي بهرام قديمي رئيس فدراسيون هاکي ،کريم
باقري اسطوره باشگاه پرسپوليس و تيم ملي فوتبال ايران به سمت
مشاور عالي در امر توسعه و سفير فدراسيون در فرآيند ثبت هاکي به
نام ايران در سازمان جهاني يونسکو منصوب شد.

پيروزي جوانان در روسيه
تيممليجوانانايراندرمسابقاتبينالملليروسيهبادوگل،مولداوي
را شکست دادند.ايران فردا به منظور کسب جايگاه پنجم اين رقابت ها
برابر برنده بازي بلغارستان و يونان قرارمي گيرد.

جاللي:

مليپوشان با اشتياق بودند
کارشناس فوتبال گفت:بازيکنان تيم ملي مقابل کره جنوبي وقتي
صاحب توپ ميشدند با اشتياق بازي ميکردند.مجيد جاللي گفت:
آنچه که درتيم ملي با ويلموتس ميبينيم براي شروعي جديد در
تيم ملي خيلي خوب است .در بازي با سوريه برنده شديم وديروز هم
مقابل کره بازي خوبي را به نمايش گذاشتيم.

سرمربي تيم ملي هندبال گفت :شرايط خوبي در
تيم ملي داريم و تالش ميکنيم بهترين نتيجه را
بگيريم.حبيبي اظهار کرد :نخستين اردوي تيم ملي
با حضور  ٢٩بازيکن برگزار شد .براي اردوي دوم
 ٣٩نفر را دعوت کرديم که بخشي از بازيکنان به
دليل مصدوميت و امتحانات دانشگاه غايب بودند.
با  ٢٨نفر کار را ادامه داديم .وي ادامه داد :درادامه
راه مشکالتي داريم؛ تعدادي از بازيکنان از آخر سال

رئيس هيئت مديره باشگاه استقالل گفت که
تيم فوتبال اين باشگاه در فصل پيش رو تنها
به کسب عنوان قهرماني ليگ برتر ميانديشد.
احمد سعادتمند در واکنش به ادعاي معاون
ورزش باشگاه استقالل علي خطير که گفته
است وينفرد شفر براي جذب چهار بازيکن
اين تيم داللي کرده است ،گفت :من به هيچ
عنوان دوست ندارم در مورد مسائل حاشيهاي
صحبت کنم و اجازه بدهيد وارد مسائل حاشيهاي
نشوم ،چون عالقهاي براي حرف زدن در مورد
چنين مسائلي ندارم .ما بهتر است به کارهاي
بزرگتر برسيم.
وي در ادامه افزود :در حال حاضر دنبال تجهيز
و توسعه کمپ مرحوم ناصر حجازي و سند
زدن اين کمپ به نام باشگاه استقالل هستيم.
همچنين دنبال گرفتن مالکيت ورزشگاه
مرغوبکار براي استقالل هستيم که اين مسائل
با همکاري شهردارهاي مناطق ،شوراي شهر
و نظري ،رئيس کميته ورزش شوراي شهر در
حال پيگيري است .من حتي در مورد مالکيت
خت 98/1/18-2

ـتكگلپا

تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504
665 665 54

خت98/2/28-43
خت98/2/31-49

خت98/3/22-87

ايزوگام حفاظ
با نازلترين قيمت
 20سال ضمانت
09120804191
55489751

خت98/3/22-86

جهت تكميل كادر پزشكي خود به
دندانپزشك عمومي مجرب و درمان
ريشه با تيراژ باال بيمار
و تامين محل اسكان نيازمند است
09133616606

غذاهاي ديگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهي قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزي ،خورش قيمه
سفارشات جهت جشنها و ميهمانيها پذيرفته ميشود
فردوسي  -چهارراه كوشك  -خيابان صادق  -پالك 14

ساعت  10صبح الي  19عصر

665 665 52-665 665 53

ورزشگاه مرغوبکار جلسهاي با فالح ،مديرکل
دفتر حقوقي و امالک وزارت ورزش و جوانان
داشتم.
رئيس هيئت مديره باشگاه استقالل همچنين
د ر مو ر د پيگير ي مطا لبا ت ا ين با شگا ه

خاطر نشان کرد :بايد از دکتر جهرمي ،وزير
ارتباطات و همچنين عباسي ،مدير شرکت
ايرانسل هم تشکر کنم .ما براي گرفتن مطالبات
باشگاه استقالل درخواست خود را ارائه کرديم
و وزير هم دستور داد تا اين مشکل برطرف

گوشت تازه
گوسفندي
كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.
فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

پشم شيشه

پارس كاشان

ديدار تدارکاتي تيم هاي ملي کره و ايران با تساوي
يک بر يک به اتمام رسيد تا کره اي ها در حسرت
 8ساله پيروزي برابر تيم ايران باقي بمانند.تيم
ملي ايران ديروز درسئول به مهماني کره جنوبي،
رقيب سنتي خود رفت که اين بازي با تساوي به
اتمام رسيد .تيم ايران در اين ديدار در فاز هجومي
نمايشخوبيداشتوبارهاباحرکاتترکيبي،دروازه
کره جنوبي را تهديد کرد.اين دومين ديداري است
که ويلموتس هدايت تيم ملي را برعهده داشت.
در نخستين ديدار با هدايت وي ،تيم ايران با پنج
گل سوريه را از پيش روي برداشت.در حالي که
اين ديدار تدارکاتي بود ،اما هواداران کره تمامي
ظرفيت  ۶۸هزار نفري ورزشگاه را تکميل کردند.
دردقيقه۵۷يکلحظهاشتباهمدافعانايرانسبب
شد تا هوانگ با ضربهاي فني قفل دروازه ايران را
باز کرده و موجب شادي هواداران ميزبان شود.

گارد تاج ،عليه کميته اخالق!

ايران خيلي زود واکنش نشان داد و دردقيقه ۶۲
کرنر ارسالي رضائيان با دخالت پورعلي گنجي و
پس از برخورد به مدافع کره به گل تساوي تبديل
شد.تيم ايران از زمان حضور کي روش درهشت
سالگذشتههيچموقعمقابلکرهبازندهنبود.ايران
در ۵بازي گذشته صاحب  ۴برد و يک تساوي شده
بود و کره اي ها تالش زيادي براي پايان دادن به
اين طلسم داشتند.

در اين فصل هدفي جز قهرماني استقالل نداريم

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی سپیدکوه شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  3367و شناسه ملی  10740059230به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1398/02/23و
تاییدیه شماره  81/4884مورخ  1398/02/29اداره کل راهداری و حمل
و نقل جاده ای استان لرستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد  * :اعضاء هیئت
مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :حجت اله عابدینی به شماره ملی
5289878051حورامعماریبهشمارهملی3978209357هانیهعابدینی
به شماره ملی  4070442431تا تاریخ 1399/05/24انتخاب شدند .سمت
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :حجت اله عابدینی به
شماره ملی  5289878051به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
هانیه عابدینی به شماره ملی  4070442431به سمت رئیس هیئت مدیره
حورا معماری به شماره ملی 3978209357به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره تا تاریخ 1399/05/24انتخاب شدند .مقرر گردید کلیه قراردادها
اسناد اوراق تعهد آوری بانکی از جمله چک سفته برات و غیره منفردا با
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد .محمد ایمانی به
شماره ملی  4071036788به عنوان بازرس اصلی محمد رضوانی راد به
شماره ملی  4071444861به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال
مالی انتخاب گردیدند ..روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت نشر آگهی
های شرکت تعیین شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد ()496852

كلينيك دندانپزشكي

نكته

سعادتمند:

خت 98/1/18-1

 oحقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه ي دادگستري)
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

ورزش 11

حسرت کره مقابل ايران هشت ساله شد

گذشته تمريني نداشتند و از طرفي برخي لژيونرها
تا همين چند روز پيش درگير مسابقات باشگاهي
بودندوبهدليلمصدوميتنتوانستندبهجمعمااضافه
شوند .لژيونرها فقط در تاريخهاي مدنظر فدراسيون
جهاني ميتوانند درخدمت تيم ملي باشند.سرمربي
تيم ملي گفت :تا زمان شروع مسابقات چهار اردو
خواهيم داشت و دو تورنمنت بينالمللي را هم شايد
برگزارکنيمتاباآمادگيبيشترراهيمسابقاتشويم.
از جوانان خوبي دعوت کردهايم و فضاي تيم ملي
بسيار خوب است .بازيکنان جوان نيازمند کسب
تجربه هستند و قطعاً با حضور درکنار باتجربهها
بسيار براي تيم ملي مفيد خواهند بود.حبيبي عنوان
کرد:درمسابقاتانتخابيالمپيکگروهبسيارسختي
داريم ،اما تمام تالش خود را به کارخواهيم گرفت.
پس از آن هم خود را براي حضوردرمسابقات انتخابي
جهان آماده ميکنيم.

تيممليبسکتبالباويلچرکشورمانبرايحضوردرتورنمنتبينالمللي
چهارجانبهترکيه۷،تيرراهياستانبولميشود.درايندورهازمسابقات
تيمهاي ايران ،روسيه ،ترکيه و کره جنوبي حضور دارند.

سومين روزازرقابتهاي واليبال نشسته قهرماني آسيا و اقيانوسيه،
تيم واليبال نشسته ايران برابر چين پيروز ميدان شد.تيم ايران در
اين رقابت با نتيجه  ۳بر صفر تيم چين را شکست داد.

حوزه ورزش
قانوندارميشود

در سئول؛

راه هندبال در مسير المپيک سخت است

بسکتبال با ويلچر در ترکيه

عبور واليبال از ديوار چين

سلطان يف ر:

چهارشنبه 22خرداد 1398
 8شوال  12-1440ژوئن - 2019سال سي و چهارم-شماره 9514

بوعذار ،شاگرد نکونام شد

طارق همام بازيکن عراقي اعالم کرد جدايياش از تيم استقالل
صحت ندارد و قراردادش را با اين تيم ايراني تمديد ميکند .طارق
همام گفت :خبرهايي که درباره بازگشت من به ليگ عراق منتشر
مي شود ،صحت ندارد .دراستقالل باقي مي مانم.

اين اليحه گفت :آييننامه داخلي مجلس تکليفي در اين باره ندارد و ميگويد
وزير و معاونان او ميتوانند در جلسه علني صحن مجلس حضور داشته باشند،
به همين دليل معاونين مربوطه حضور داشتند.وي همچنين درباره اين نکته
که بحث انتزاع جوانان از وزارت ورزش و جوانان مطرح است و اليحه وظايف
وزارت ورزش و جوانان چقدر ميتواند عمر داشته باشد ،توضيح داد :اين قانون
که تصويب شود ،ممکن است يک ماه بعد از آن بحث جدا شدن جوانان و تشکيل
سازمان ملي جوانان به تصويب برسد ،در هر صورت ما موظف به اجراي قانون
هستيم.اين عضو هيئت دولت دوازدهم تاکيد کرد :البته قانون به گونهاي تنظيم
شده که به محض آنکه انتزاع يا هراتفاق ديگري رخ دهد ،تمام قسمتهاي مربوط
به جوانان به راحتي قابل جداسازي باشد.

66712269-09121445155-66724097-66710276

در ايام ماه مبارك رمضان حليم با گوشت تازه گوسفندي بوقلمون  -آش رشته
 -سوپ همهروزه از ساعت  3تا  11شب آماده ميباشد

آگهي دعوت شركاء موسسه نظمآفرينان
آسايشگستر ثبت شده به شماره ثبت  450و
شناسه ملي  10460126719براي تشكيل جلسات
مجمع عمومي فوقالعاده و عادي ساليانه

شود.سعادتمند در واکنش به نگراني هواداران
استقاللدرفصلنقلوانتقاالتتصريحکرد:طبق
اساسنامه باشگاه استقالل ،اين مسائل توسط
مديرعامل باشگاه و معاون ورزشي پيگيري
ميشود .ما دنبال تأمين بودجه و همچنين
وصول مطالبات هستيم و بايد همه مسائل را
بررسي کنيم تا ميزان بودجه مشخص شود.وي
در مورد پرداخت طلب ايوان پترويچ ،مهاجم
پيشين استقالل و همچنين تسويه حساب با
وينفرد شفر اظهار داشت :در اين مورد مديرعامل
باشگاه بايد صحبت کند ،ولي در بخش مالي ما
پيگير حل اين مشکل هستيم.
رئيس هيئت مديره باشگاه استقالل همچنين
بيان کرد :هواداران استقالل بايد با آرامش به
تيم کمک کنند تا بتوانيم با يک وحدت و انسجام
خوب ،تيمي پرقدرت را راهي مسابقات کنيم.
در جلسه اخير هيئت مديره هم يکي از بندهاي
صورتجلسهاينبودکههدفيجزقهرمانينداشته
باشيم .بايد هواداران استقالل را با قهرماني در
ليگ برتر خوشحال کنيم.

آگهیتغییراتشرکتحملونقلفرآوردههای
نفتیسپیدکوهشرکتسهامیخاصبهشماره
ثبت  3367و شناسه ملی 10740059230
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1398/02/23و تاییدیه شماره
 81/4884مورخ  1398/02/29اداره کل
راهداریوحملونقلجادهایاستانلرستان
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  * :تعداد اعضای
هیئت مدیره از 4نفر به  3نفرکاهش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
خرم آباد ()496851

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده شركت آتيه همكاران نيكي
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره  495953و
شناسه ملي  14006045387تهران (نوبت دوم)

بدينوسيله از كليه شركاء موسسه دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه در ساعت  9صبح روز
سهشنبه مورخ  1398/04/04و جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت  11صبح همان روز در آدرس
زنجان كوي منظريه خيابان  30متري فردوس پالك  2096تشكيل ميگردد ،حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1افزايش سرمايه موسسه از طريق افزايش سهمالشركه
 -2افزايش سرمايه موسسه از طريق ورود شريك جديد
 -3نقل و انتقال سهمالشركه
 -4اصالح تعداد مديران
دستورجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:
 -1انتخاب و تعيين سمت اعضاي هيات مديره و مديرعامل
 -2تعيين دارندگان حق امضاء
 -3انتخاب بازرس و حسابرس قانوني
-4تصويبترازوحسابسودوزيانساالنهوتعيينپاداشهياتمديرهوبازرسينوتقسيمسودوزيانساالنه
تاريخ انتشار98/3/22 :
هيات مديره موسسه
خ ش98/3/22 :

بدينوسيله آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده (نوبت اول) به دليل عدم حصول حدنصاب
قانوني رسميت پيدا نكرد لذا از كليه سهامداران و نمايندگان محترم سهامداران دعوت ميشود تا در جلسه
مجمععموميعاديبهطورفوقالعاده(نوبتدوم)شركتآتيههمكاراننيكي(سهاميخاص)درروزدوشنبه
تاريخ  1398/04/03ساعت  14در محل تهران شهرك غرب بلوار فرحزادي بلوار نوراني پالك  58ساختمان
نيكي طبقه سوم برگزار ميگردد ،حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره
 -2استماع گزارش بازرس قانوني
 -3انتخاب اعضاي هيات مديره
 -4انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 -5انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -6تصويب صورتهاي مالي عملكرد دوره منتهي به 1396/12/29
 -7ساير موارد
تاريخ انتشار98/3/22 :
هيات مديره شركت آتيه همكاران نيكي
خ ت98/3/22 :

اصلسندوبرگسبزسواريپرايدمدل1386بهشمارهانتظامي748-25ج63وشمارهموتور208926وشماره
شاسي  S1412286377238به نام حسن چاشي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك از قبيل برگ سبز ،سند كمپاني ،برگ گمركي سواري پرايد تيپ جيالايكس به رنگ سفيد روغني
مدل  1389و شماره موتور  3381906و شماره شاسي  S1412289445942و شماره پالك 516-16س49
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب مهدي كريمي فرزند حيات به شماره ملي  4501288647صادره از
ايالم در مقطع كارداني ناپيوسته رشته حسابداري از واحد دانشگاهي ايالم با شماره /66152ف به تاريخ صدور
 92/2/3مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد
اسالمي واحد ايالم به نشاني ايالم  -بلوار دانشجو به كد پستي  69311/33145ارسال نمايد.
دانشنامه پايان تحصيالت اينجانب محمدرضا حيدريان فرزند شكرخدا به شماره ملي  4559853509صادره از
درهشهر در مقطع كارداني امور بانكي دوره كارداني صادره از واحد دانشگاهي اراك به شماره تاييد سازمان
مركزي  148712101166و تاريخ صدور  1387/12/20مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از
يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك به نشاني اراك  -ميدان امام خميني
 بلوار امام خميني(ره)  -كيلومتر  3جاده خمين  -شهرك دانشگاهي اميركبير كد پستي 38361-1-9131ارسال نمايند.
بدينوسيلهبهاطالعميرساندپروانهمسئولفنيموسسهرويش(مركزدرمانسوءمصرفمواد)بهشماره4-124300
و به تاريخ  1396/4/31به نام مسئول فني محسن اسالمي به كد ملي 5659604064 :نوبت كاري صبح شهر
اصفهان و به تاريخ صدور  1396/4/3مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پروانه بهرهبرداري شستشو و دانهبندي شن و ماسه با شماره پروانه بهرهبرداري  127/7299به تاريخ
بهرهبرداري  1386/4/4مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندوشناسنامهخودروسواريسمندتيپLX-EF7مدلخودرو1396بهشمارهشاسيNAACR1HW4HF245255
وشمارهموتور147H0266294وشمارهپالكايران692-48د72بهرنگسفيدروغنيبهنامكلثومدوستحسيني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزپرايدمدل1386بهرنگنقرهايمتاليكوشمارهموتور2127772وشمارهشاسيS1412286382596
و شماره شهرباني ايران 144-91ط 39به نام اوزيخان ابراهيمي به شماره ملي  1620574659مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پرايد هاچبك  111به رنگ سفيد مدل  1396و شماره شاسي
 NAS431100H5714980و شماره موتور  M13/5858840و شماره پالك ايران 521-38م 26به نام
مهدي قهرماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواري پرايد  131به شماره پالك 696م -69ايران  24به رنگ سفيد روغني
مدل  1395و شماره موتور  M13/5641230و شماره شاسي  NAS411100G1238003مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدركفارغالتحصيلياينجانبنسرينجديديفرزندهوشنگبهشمارهكدملي4570004881صادرهازدامغان
در مقطع كارشناسي رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهي دامغان با شماره  189314200399و شماره سريال
 2496335مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه
آزاد اسالمي واحد دامغان به نشاني :دامغان ،بلوار چشمهعلي ،بعد از ميدان سعدي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
دامغان ،كد پستي  36716-39998اداره دانشآموختگان ارسال نمايد.
برگسبزپژو206مدل1389بهرنگسفيدوشمارهپالكايران313-66ج47وشمارهموتور14189049656و
شماره شاسي  NAAP03ED1B1462456به نام محمد كلهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  TU5مدل  1395به رنگ سفيد و شماره انتظامي 853ط -72ايران  73و شماره
موتور  164B0083165به نام گيلدا واالنژاد به شماره ملي  2286546886مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.

اينجانبجلوهامينيمالكخودروپژوسواريهاچبكبهشمارهبدنهNAAP03EE6HJ053269وشمارهموتور
165A0083898وشمارهپالكايران562-82د96بهعلتفقدانسندكمپانيخودروتقاضايرونوشتالمثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر
منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز ماشين وانت نيسان مدل  81به شماره شهرباني ايران 383 -25ق 17به نام آقاي حسن حسنزاده مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و كارت و برگ سبز و پالك موتورسيكلت ساوين قرمزرنگ مدل  1395به شماره انتظامي  82728-541و
شماره موتور  104425و شماره بدنه  00057مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارتهوشمندكاميونكمپرسيبنزمدل1375بهشمارهپالك695-25ع94وشمارهموتور44091110714344
و شماره شاسي  37432416610714مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز وانت زامياد مدل  1396به رنگ آبي و شماره انتظامي 374ص -28ايران  98و
شماره شاسي  NAZPL140BH0478035و شماره موتور  Z24742991Zبه نام اينجانب سيفاله عبدي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني(برگ گمركي) ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو تويوتا كريسيدا مدل  1990رنگ نقرهاي متاليك به
شماره انتظامي ايران 596-13ل 28و شماره موتور  2998887و شماره شاسي  RX81003598به مالكيت
گوهر فرهمند دهقانپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيسواريپژو405مدل1387بهرنگنقرهايوشمارهپالكايران799-43ن95وشمارهموتور12487037506
وشمارهشاسي NAAM01CA78E362044مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
شناسنامه مالكيت وانت پيكان مدل  85رنگ سفيد شش ايران 645-75س 69و شم  11485003764و ش
شاسي  14107994مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (برگ اعالم وضعيت) ،سند مالكيت و سند مادر (سند كارخانه) و شناسنامه مالكيت خودروي سواري
پرايد سايپا  141آي مدل  1387به شماره موتور  2558244و شماره شاسي  S1482287266245و شماره
انتظامي 446-15ط 43مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني (سند) پژو پارس مدل  88سفيد روغني به شماره انتظامي 269ص -91ايران  20و شماره موتور
 12487259617و شماره شاسي  09E811571زهرا چشمپيام مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك كارشناسي اينجانب امير انصاري پيرسرائي فرزند علي به شماره شناسنامه  9632صادره از تهران در
مقطع كارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
به نشاني تهران  -خيابان كريمخان زند  -خيابان ايرانشهر شمالي  -نبش آذرشهر پالك  209و يا كد پستي
 1584715414ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب صادق فراحي فرزند اسمعيل به شماره شناسنامه  8صادره از گنبد در مقطع
كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي عليآباد كتول با شماره  1636مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد كتول به
نشاني گلستان  -عليآباد كتول  -كيلومتر  1جاده كردآباد  -مجتمع دانشگاه آزاد ارسال نمايد.
مدركفا رغالتحصيلياينجانبمحمدعليكاويانيفرزندرضابهشمارهشناسنامه 468صادرهازعليآباددرمقطع
كارشناسيرشتهمديريتبازرگانيصادرهازواحددانشگاهيآزادعليآبادكتولباشماره3362429مفقودگرديده
استوازدرجهاعتبارساقطميباشد.ازيابندهتقاضاميشوداصلمدركرابهدانشگاهآزاداسالميواحدعليآبادكتول
بهنشانيگلستان-عليآبادكتول-كيلومتر 1جادهكردآباد-مجتمعدانشگاهآزادارسالنمايد.
سند مالكيت راهور (برگ سبز) سواري پژو  206هاچبك به شماره انتظامي 952ب -21ايران  92و شماره موتور
 141A0005402و شماره شاسي  NAAP03ED5CJ591365مخدوش گرديده است و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.

کميته اخالق به عنوان زيرمجموعه فدراسيون فوتبال اين روزها ظاهرا
در گوشه رينگ مديراني است که به طرز عجيبي از دستورات اين کميته
سرپيچي ميکنند .مهدي تاج در اين بلبشوي فوتبالي که پيش آمده بايد
شيوه پاسخگويي و شفاف سازي را سرلوحه کار خود قرار دهد که اگر چنين
نکند روزهاي سخت تري بابت جمع کردن حواشي در پيش دارد.اتفاقا
شفاف سازي از جمله مواردي است که رئيس فدراسيون فوتبال خودش
در صحبت هاي رسمي که از او به جاي مانده بر آن تاکيد داشته است .تاج
حتي دردوسال گذشته که مشکالت داوري در ليگ بيداد مي کرد و به
وزارت قول داد کميته اخالق فعال ترشود ،آيا غيرازاين بوده که هميشه از
فدراسيون توقع مي رفته در مواقع بحراني کميته هاي انضباطي و اخالق
از آن حالت به شدت منفعل و کند خارج شوند و نسبت به موضوعاتي که
جنبه ملي پيدا مي کند هر چه سريع تر ورود کنند؟اگر مهدي تاج به اهداف
اوليه اي که خودش بر آن تاکيد کرده پايبند باشد اکنون و امروز بايد از او
پرسيد چطور مي شود دو رکن مهم فدراسيون فوتبال که به کميته اخالق
احضار شده اند اين چنين از اين خواسته ممانعت کنند درحالي که آنها به
عنوان بزرگان فوتبال و به عنوان کساني که در راس امور فدراسيون هستند
از اين خواسته تمکين نمي کنند.اين روزها ديوارهاي فدراسيون فوتبال
باال و باالتر مي رود و همچون دژ فوالدين شده که راهي به آن نيست .آيا
اين شرايط به مصلحت فدراسيون فوتبال است يا خير سوالي است که تاج
بايد به آن جواب دهد.

خبر
برانکو در پرسپوليس ماند
سرپرست باشگاه پرسپوليس از ادامه حضور برانکو دراين تيم خبر داد.
ايرج عرب گفت :باشگاه پرسپوليس طبق توافق با برانکو و با تأمين اعتبار
مورد نياز پيش پرداخت فصل جديد را به وي پرداخت کرد و مطالبات
وي در فصل گذشت را نيز تسويه کرد.وي ادامه داد :باشگاه پرسپوليس در
نامهاي به برانکو ضمن اعالم مطلب فوق از وي خواست براي دريافت اين
مبلغ ،شماره حسابي معتبر که امکان انتقال پول به آن با توجه به شرايط
مالي کشور وجود داشته باشد را به باشگاه اعالم کند .به اين ترتيب ،ديگر
جايي براي نگراني هواداران نيست .

نايب قهرماني تيم کوراش
در پايان رقابت هاي جايزه بزرگ کوراش ازبکستان ،تيم بيمه کوثرکه به
نمايندگي از ايران دراين مسابقات شرکت کرده بود با کسب يک مدال
طال ٢ ،نقره و يک برنز بعد از تيم ميزبان ،نايب قهرمان شد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني مصرف فرهنگيان كالردشت راس ساعت 4
بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ  1398/4/5در محل سالن شهيد رجايي اداره آموزش و پرورش كالردشت
تشكيل ميگردد .لذا از كليه اعضاء و سهامداران محترم دعوت ميشود راس ساعت مقرر با همراه داشتن كپي
شناسنامه و كارت ملي در جلسه حضور يابند و يا طبق ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي ،نماينده
تاماالختيار خود را كتبا معرفي نمايند.
توجه:
* گواهي نمايندگي تنها در صورتي معتبر بوده كه در حضور نماينده هياتمديره و در دفتر شركت و يا در
دفترخانه رسمي تنظيم گرديده باشد.
دستوركار جلسه:
 -1ارائه گزارش عملكرد هيات مديره و بازرسان در سال 1397
 -2بررسي و تصويب صورتهاي مالي در سال 1397
 -3بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال 1398
-4اتخاذتصميمدرخصوصافزايشسرمايهشركتتعاونيماهيانه 100/000ريالازطريقكسرازحقوقاعضا
 -5اتخاذ تصميم درخصوص اخذ تسهيالت اعتباري از بانكها و اشخاص حقيقي
 -6طرح و اتخاذ تصميم درخصوص خروج از عضويت شركت تعاوني مصرف فرهنگيان كالردشت از اتحاديه
شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان دولت استان مازندران
 -7تعيين خط مشي آينده شركت
 -8انتخاب بازرسان ( 3نفر عضو اصلي و  1نفر عضو عليالبدل) براي مدت يك سال
تاريخ انتشار98/3/22 :
خ ش98/3/22 :
صفتاله مباشري

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت
مركز پزشكي هستهاي دهخداي قزوين ثبت شده
به شماره  4796اداره ثبت قزوين

بدينوسيلهازكليهشركاءشركتمركزپزشكيهستهايدهخدايقزوين«بامسئوليتمحدود»دعوتميشوددر
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه در روز چهارشنبه مورخ  98/4/5راس ساعت  21در محل قانوني
شركت واقع در قزوين ،خيابان خيام جنوبي ،كوچه  ،13پالك  3منعقد است ،حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و هيات نظار شركت
 -2بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به  29اسفند 1397
 -3انتخاب اعضاء هيات مديره شركت براي مدت دو سال
 -4انتخاب هيات نظار شركت براي مدت يك سال
 -5تعيين خط مشي آتي شركت و تصويب آن
-6استماعگزارشهياتمديرهدرخصوصراهاندازيبخشپزشكيهستهايبيمارستانواليتوتصميمگيري
درخصوص خط مشي آتي آن
 -7تعيين روزنامه كثيراالنتشار شركت
تاريخ انتشار98/3/22 :
هيات مديره
خ ش98/3/22 :
شركت مركز پزشكي هستهاي دهخداي قزوين
اصلسندوبرگسبزسواريپژو405مدل1384بهشمارهانتظامي796-35ط51وشمارهموتور12484052186
و شماره شاسي  13203222به نام موسي نباتي مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدركفارغالتحصيلياينجانبوقارزرينفردفرزندمحمدرضابهشمارهشناسنامه1570287503صادرهازمرند
در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي آزاد مرند به شماره  179512500126مفقود
گرديده است و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مرند به نشاني دانشگاه آزاد مرند ارسال نمايد.
برگسبزخودروسواريپژوپارسمدل1391بهشمارهانتظامي913د-36ايران95وشمارهموتور124K0134157
و شماره شاسي  NAAN01CA3DH887275به رنگ سفيد روغني به نام دينمحمد حسينزهي مفقود گرديده
است و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند فروش خودروي سواري پژو  405مدل  1380به شماره انتظامي 231د -62ايران  95و شماره موتور
 22528020745و شماره شاسي  80321302به رنگ نوكمدادي متاليك به نام خدابخش ريگي مفقود گرديده
است و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري سايپا  131SEمدل  1393به شماره انتظامي 522س -67ايران  95و
شماره موتور  5206950و شماره شاسي  NAS411100E3688038به رنگ سفيد روغني به نام مجيبالرحمن
رئيسي مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب ايرج بلوچي به شماره دانشجويي  9727753رشته جغرافيا از دانشگاه سيستان و
بلوچستان مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگه فك رهن و برگ سبز خودرو وان پيكان  1600iمدل  1392به شماره انتظامي 496د -77ايران  85و شماره
موتور  114F0050730و شماره شاسي  NAAA36AA2DG602173به رنگ سفيد شيري مفقود گرديده است
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگكمپاني،برگاعالموضعيت(برگسبز)واسناددفترخانهخودرويسواريپژوپارسمدل 86بهرنگنقرهاي
و شماره شاسي  50321753و شماره موتور  12486064888و شماره انتظامي ايران 923-15ل 99متعلق به
اينجانب تقي نوري مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني و اسناد دفترخانه خودروي سواري پژو پارس مدل  79به رنگ بژ و شماره شاسي  79802228و
شمارهموتور22827902844وشمارهانتظاميايران318-15و99متعلقبهاينجانبتقينوريمفقودگرديده
است و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامهمالكيت(برگسبز)خودرويسواريپرايدصبامدل1388بهرنگسفيدوشمارهشاسيS1412288975400
و شماره موتور  2945545و شماره پالك ايران 549-69ب 35به نام محمدعلي عرب مفقود گرديده است و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانبفرهادفرجيمالكپژو206بهشمارهموتور10FSS15115008وشمارهشاسي19826564بهعلتفقدان
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل سند کمپاني و اصل شناسنامه مالکيت (برگ سبز) سواري سيستم پژو تيپ پارس به رنگ سفيد روغني مدل ۱۳۹۱
به شماره موتور  ۱۲۴۹۰۲۶۹۹۷۷و به شماره شاسي NAAN01CA۷CE۲۷۸۳۲۱بهشمارهپالکانتظامي ايران
۹۷۲_۲۴و۵۵بهناممالکمهديسليممفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اصل سند کمپاني و اصل شناسنامه مالکيت (برگ سبز) سواري سيستم سمند تيپ سورن به رنگ سفيد روغني مدل
۱۳۸۹بهشمارهموتور۱۲۴۸۹۰۰۱۲۵۸وبهشمارهشاسيNAACC1CF5AF429036وبهشمارهپالکانتظامي
۴۲۸_۲۴م ۳۶و به نام مالک قندطالعبدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد
اصل برگه سبز (شناسنامه مالکيت)واصل کارت شناسايي سواري سيستم پرايدتيپ صباGTXiبه مدل ۱۳۸۴برنگ
سفيدوبه شماره موتور01186148وبه شماره شاسي S1412284548037وبنام مالک مرضيه محمدمهدي
پورمفقودگرديده وازدرجه اعتبارساقط ميباشد.

