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حميد سوريان:

گوناگون
وزارت ورزش عراق از آمادگي کامل ورزشگاه بصره براي ميزباني از تيمهاي
ملي ايران و بحرين خبر داد .جابر گفت :ورزشگاه  65هزار نفري بصره از هر
نظر آماده برگزاري  2بازي تيم ملي فوتبال عراق در مرحله انتخابي جام
جهاني برابر ايران و بحرين است.

رئالمادريد به دنبال «صالح»

نشريهاسپانياييمدعيشدباشگاهرئالمادريدقصدداردباارائهپيشنهادي
 130ميليون يورويي ،شانس خود را براي به خدمت گرفتن محمد صالح
ازليورپول امتحان کند .طبق گزارش اين نشريه ،مهاجم مصري هم عالق ه
دارد تا به کهکشانيها ملحق شود.

رضواني جانشين عارف شد

محسنرضوانيبهعنوانرئيسکميسيونصلحوورزشانتخابوجايگزين
محمدرضا عارف شد.عارف پس از هجمههاي زيادي که به او وارد شد
ازرياست اين کميسيون استعفا کرد.

حدادي :

به مدال المپيک نياز دارم

نايب قهرمان پرتاب ديسک المپيک با بيان اينکه دليلي براي
خداحافظياش وجود ندارد ،گفت :خودم بيش از هر چيز دوباره به
مدال المپيک نياز دارم و براي رسيدن به اين هدف تالش ميکنم.
احسان حدادي افزود :تا موقعي که سالم باشم وجان مدال گرفتن
داشته باشم ادامه مي دهم.

نايب رئيس فدراسيون کشتي معتقد است
فرنگي کاران تيم اميد با شايستگي به
عنوان قهرماني جهان درمجارستان دست يافتند.
تيم کشتي فرنگي زير ۲۳سال کشورمان با کسب
 ۳مدال طال و  ۳مدال برنز به عنوان قهرماني
رقابت هاي جهاني مجارستان دست يافت.در
همين راستا حميد سوريان نايب رئيس فدراسيون
کشتي که همراه تيم کشتي فرنگي اميد ايران در
مجارستان حضور دارد ،گفت :مسابقات قهرماني
اميدهايجهاندرحاليدرشهربوداپستمجارستان
برگزار شد که تمام تيم هاي دنيا با بهترين نفرات
خود دراين مسابقات حضور داشتند .خوشبختانه
فرنگي کاران ما نيز توانستند با تالش مجموعه
فني اين تيم به عنوان قهرماني پيکارهاي زير
 ۲۳سال جهان برسند.وي در خصوص ارزيابي اش
از عملکرد کلي تيم کشتي فرنگي اميد ايران ادامه
داد :با توجه به پتانسيلي که بچه هاي تيم دارند
و تالش شبانه روزي کادر فني ،اتفاق بزرگي رقم
خوردکهاميدواريماينروندروبهرشدادامهدارباشد.
اما همچنان اميدواريم در سالهاي آينده نيز اين
موفقيتهاتکرارشود.سورياندرپاسخبهاينسؤال
کهآياتيمهايگرجستانوروسيهکهباامتيازکمي
نسبتبهايرانبهعناويندوموسومرسيدندبانفرات

سرمربي تيم فوتبال نفت آبادان با تأکيد براينکه تيمش دراين فصل
بازيهاي خوبي ارائه داده است گفت :براي پيروزي برابر استقالل برنامه
دارم .اسکوچيچ گفت :قطعا براي بردن اين تيم برنامه داريم .فکر ميکنيد
که من مربي آماتورهستم؟ ما استقالل را آناليز کردهايم .بازهم تکرار
ميکنم که استقالل بازيهايش را ميبرد و اعتماد به نفس بااليي دارد
اما ما هم بد نيستيم.

پرسپوليس صعود کرد

تيم فوتبال پرسپوليس در دهمين ديدار خود در ليگ برتر مقابل فوالد
به پيروزي رسيد و با  ۱۹امتياز به رده دوم جدول رده بندي ليگ صعود
کرد .تيم هاي پرسپوليس و فوالد ديروز در اهواز به مصاف هم رفتند که
اين بازي با يک گل به سود پرسپوليس به پايان رسيد.مهدي ترابي در
دقيقه ۸از روي نقطه پنالتي براي پرسپوليس گلزني کرد.

جلسهکميسيونفرهنگيورزشکشورباارائه
گزارشيازوضعيتفرهنگيباشگاههايفوتبال،
با حضور رئيس فدراسيون فوتبال برگزار شد.
مهدي تاج ،دراين نشست گفت :فدراسيون
فوتبالمسئوليتهايمختلفيرابرعهدهدارد
کهفرهنگسازيوانجامفعاليتهايفرهنگي
يکي از مسئوليتهاي آن است ،اما با توجه به
جامعه مخاطب اين ورزش درکشور ،انتظار
انجام فعاليتهاي بزرگ و مؤثر فرهنگي از
فدراسيون به تنهايي انتظار درستي نيست.
وي ادامه داد :صحنه فوتبال از بزرگترين
همايشهاي انساني است که درسطح کشور

به صورت مداوم شکل ميگيرد که عرصه
ورزشگاههايکبخشکوچکيازاينگردهمايي
است ،بنابر اين اگر به دنبال توسعه فرهنگي
دربينهوادارانفوتبالوجامعهورزشفوتبال
هستيم بايد کار فرهنگي را بيشتر در بيرون از
استاديومهاانجامدادهوهمهدستگاههاوارکان
کشوربايدبراياينکاربسيجشوند.تاجگفت:
فرق فوتبال امروز با ديروز بسيار زياد است.
امروزسرعت فضاي مجازي بسيار باالست و
متأسفانه درشتنمايي و جوسازي دراين
فضا باعث ميشود که بسياري ازرفتارهاي
فرهنگي هواداران زير سايه هنجارشکني
عدهاي ناچيز قرار بگيرد .بنابراين سرعت
عمل مديران و مسئوالن نيز بايد متناسب
با اين اين روند باشد واگرعقب باشيم نتيجه
آن چيزي ميشود که درسالهاي اخيربا آن
روبهروهستيم.وي گفت :توسعه فرهنگي
درفوتبال نياز به حوصله و صبردارد .کما
اينکه در سطح دنيا هم اين حرکت آرام آرام
صورت گرفته است.
خت 98/1/18-2

ساعت  10صبح الي  19عصر
تهران ،ميدانانقالب،خيابانكارگرجنوبي
665 665 52-665 665 53
665 665 54

موسسه حقوقي و ثبتي داوري عدالتگستر افضل

خت 98/7/22-49
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خ شا
صو كي
صي

خت98/7/1-10

تلفن 021-88416305
09120185753-09120195753

و مصوبات بانكي

اميدوارم تيم اميد طلس مشکني کند

االن که در تهران هستم واقعا فهميدم که
ليگ ايران ليگ بسيار سختي است چون هر
تيم ممکن است بازنده شود و همه بازيها
سختاست.حتيبازيباتيمهايتهجدولي
هم آسان نيست و متأسفانه ميدانيد که ما
پنج امتياز را در ابتداي فصل خيلي راحت از
دست داديم.استراماچوني گفت :اول فصل
مقابل ماشينسازي ،فوالد و ذوب آهن
امتياز از دست داديم که شايسته از دست
دادن اين امتيازها نبوديم .اميدوارم اين به
مادرسدادهباشدکهبازيکنانبايدتاآخرين
لحظهتمرکزخودراحفظکنند.ويافزود:در
موردشانسهايقهرمانيهمترجيحميدهم
نيمفصلتمامشودوبعدصحبتکنم؛وقتيکه
با همه تيمها بازي کرده باشيم .ما اکنون
با سپاهان و پديده بازي نکردهايم اما بعد از
ني مفصلکهباهمهتيمهابازيکنيم،ميتوانم
قضاوتبهتريداشتهباشمامااکنونميتوانم
بگويمپرسپوليسوتراکتوربهترينتي مهايي
بودند که با آنها بازي کرديم.

رئيس کميته ملي المپيک گفت :از تيم ملي
فوتبال اميد حمايت خواهيم کرد واميدوارم
اين تيم طلسمشکني کند .صالحي اميري
گفت :ما در کميته ملي المپيک چالشي به
عنوان فقدان و نبود بودجه نداريم .دراين
چند وقت هم  ۹۰درصد به فدراسيونها
بودجه تخصيص داديم .حدود  ۲۷ميليارد به
صورتمستقيمبهفدراسيونهاکمککرديمو
 ۱۰تا  ۱۵ميليارد هم به صورت غيرمستقيم
کمک کرديم .البته  ۵ميليارد هم هزينه براي
آمادهسازيتيمهابرايالمپيکتخصيصدادهايم.
وي در مورد کمک کميته ملي المپيک به

فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال
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

66712269-09121445155-66724097-66710276

آگهي دعوت (نوبت اول) شركت مسافربري
شماره دو پيك معتمد كالله (سهامي خاص)
به شماره ثبت  81و شناسه ملي 10861771222
كد پستي 4991945457

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت در ساعت  10روز پنجشنبه مورخ  1398/08/30در
محل دفتر مركزي شركت واقع در شهرستان كالله ،خيابان امام خميني جنوبي ،جنب پمپ بنزين ،كد پستي
 4991945457محل قانوني شركت تشكيل ميگردد.از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود شخصا يا
توسط وكالي منصوب خود در جلسه حضور به هم رسانند و نسبت به موضوعات ذيل اتخاذ تصميم نمايند.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت پس از استماع گزارش هيات مديره و بازرس
شركت
 -2اتخاذ تصميم نسبت به نحوه وضع و توديع/برداشت/ذخائر طبق اساسنامه و پرداخت پاداش به مديران
شركت و تقسيم سود سهام به سهامداران
 -3انتخاب اعضاي اصلي هياتمديره طبق اساسنامه
 -4انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل شركت
 -5انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
تاريخ انتشار 98/8/14 :حميدرضا آزادمطلق  -مديرعامل شركت مسافربري
خ ش98/8/14 :


شماره دو پيك معتمد كالله (سهامي خاص)

خت 98/7/18-42

آگهي دعوت شركت زرينگل سكنا
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره  14440و
شناسه ملي  10380300744جهت تشكيل مجمع عمومي
فوقالعاده و مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده

خت 98/8/2-61

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت زرينگل سكنا سهامي خاص به شماره ثبت  14440دعوت به عمل
ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت كه در ساعت  8صبح مورخ  1398/9/2به نشاني
مشهد  -قاسمآباد  -بلوار شريعتي  -داخل شريعتي  - 15داخل ميالن اول  -سمت راست  -پالك 36
و جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت كه در ساعت  10صبح مورخ  98/9/2به نشاني
مشهد  -قاسمآباد  -بلوار شريعتي  -داخل شريعتي  - 15داخل ميالن اول  -سمت راست  -پالك 36
تشكيل ميشود ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1اصالح ماده اساسنامه (كاهش تعداد اعضاي هياتمديره)
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده:
 انتخاب اعضاي هياتمديره انتخاب بازرسين انتخاب روزنامه كثيراالنتشارهياتمديره شركت
تاريخ انتشار98/8/14 :
خ ش98/8/14 :

آگهي دعوت سهامداران شركت توسعه و عمران
شاهاندشت (سهامي خاص) ثبت شده به شماره
 2836و شناسه ملي 10760265865
جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده

خت 98/8/12-82

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه در ساعت
 10صبح مورخ  1398/8/25در محل سالن اداره ارشاد اسالمي شهرستان آمل  -انديشه  49تشكيل
ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصميم درخصوص افزايش سرمايه شركت
 -2تغيير ماده  63اساسنامه شركت
 -3تفويض اختيار افزايش سرمايه به هياتمديره
 -4ساير موارد در صالحيت مجمع
 -5تغيير آدرس شركت
تاريخ انتشار 98/8/14 :هيات مديره شركت توسعه عمران شاهاندشت
خ ش98/8/14 :


فوتبال گفت :فوتبال درليست تخصيص
بودجه ما نيست اما تيم اميد هست .بنابراين
ما به تيم اميد مستقل کمک خواهيم کرد.
قبال ۲۰۰ميليون کمک کرديم و هم اکنون
هم کمک خواهيم کرد .با تاج و سلطانيفر
جلسه داشتيم و حمايت سه جانبه ازاين تيم
داريمکهبتوانندطلسمشکنيکنند.بنابراين
است که ازاين تيم تمام قد حمايت کنيم.
ويدربارهمعرفيدبيرکلاظهارکرد:درمورد
معرفيدبيرکلبهنتيجهرسيديمودريکماه
آينده معرفي خواهيم کرد .با مطالعه  ۹نامزد
و مشورت با صاحب نظران ،دبيرکل را تا يک
ماه ديگر اعالم خواهيم کرد.صالحي اميري
همچنين در مورد وضعيت واليبال گفت:
ايرادات به واليبال وارد است .واليبال پديده
نوظهوراست که مي تواند رقيب جدي براي
فوتبال باشد و جامعه هم به اين رشته رغبت
نشان داده است .بنابراين بايد روي اين رشته
سرمايه گذاري کرد و چالشهاي مديريتي
اين فدراسيون را برطرف کرد.

آگهي تغييرات شرکت حمل و نقل دريا بار وطن با مسئوليت
محدود به شماره ثبت  10536و شناسه ملي  14006847911به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1398/04/22تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از
قبيل – چک – سفته – برات -قراردادها و عقوداسالمي و اوراق
عاديواداريباامضاءمديرعاملهمراهبامهرشرکتمعتبرميباشد
 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري ماهشهر ()652105

خت98/7/11-27

قبول داوري در قراردادهايي كه مشروط ارجاع به داور باشد از قبيل قراردادهاي
مشاركت مدني و غيره  -وراث  -حمل و نقل  -انبارداري  -سرمايهگذاري
و قبول هر گونه دعاوي له يا عليه موكل در امور كيفري  -حقوقي  -حسبي -
جنايي  -خانواده  -ثبتي  -مواد مخدر  -مفاسد اجتماعي
بابهرهمنديازداورانووكاليباتجربهباپيگيريمستمر 24ساعتهآنالين

سرمربي تيم استقالل گفت:از زماني که
درايرانهستم بازي با نفت سختترين بازي
ما است و بازيکنان بايد اين موضوع را درک
کنند که ما تيم فوقالعادهاي نيستيم اما يک
تيم خوب هستيم.استراماچوني درنشست
خبري پيش از بازي با نفت آبادان اظهار
داشت :مدل بازي نفت به شکلي است که
ميتواندبراياستقاللمشکلسازباشد.بايد
بگويم بازي امروز تست بلوغ براي استقالل
است .وي در مورد کيفيت ليگ برتر و اينکه
کدام تيمها مدعي قهرماني هستند گفت:
من شنيده بودم که ليگ ايران آسان نيست

ورزشکاران ايراني که دررشتههاي مختلف به ساير کشورها پناهنده ميشوند
اکثرانتوانستندمثلگذشتهافتخاراتخودراتکرارکنند.پول،احترام،آزادي...؟
چه چيزي باعث ميشود ورزشکاران ايراني حالوت کسب مدال زيرپرچم ايران
را به قرار گرفتن به زير پرچم يک کشورغريبه ترجيح بدهند؟! البته که موضوع
مهاجرت و رفتن از کشورمادري تنها مختص به ايران نيست و درکشورهاي
ديگرودررشتههاي مختلف اين امر بارها اتفاق افتاده است و درآينده هم رخ
خواهد داد .بارها شاهد مهاجرت نخبگان ايراني به کشورهاي مختلف بوديم
که از گذشتههاي دوربا تعبير فرارمغزها ازآن ياد ميکنند .اما موضوع مهاجرت
يا پناهنده شدن ورزشکاران ايراني موضوع سادهاي نيست و مورد توجه عموم
مردم ايران است وگاها سر و صداهاي زيادي هم به پا کرده است .پناهنده شدن
ورزشکاران مقوله پيچيدهاي است که برخي ازآنها با وجود موفقيتهاي اندک،
ترک وطن کردند و پس از پناهندگي هم نتوانستند جايگاه قابل قبولي درورزش
کشورمقصد به دست بياورند و در نهايت با يک تصميم اشتباه عمرورزشي خود را
سوزاندند .درمقابل هم رفتن برخي ورزشکاران ازايران چالشهاي زيادي براي
کشور مبدأ به وجود آورد که موفقيت آن را تحت الشعاع قرارداد .بدون شک
واژه پناهندگي که درواقع نوعي وطنفروشي به حساب ميآيد زيبنده هيچکس
نيست و گاهي اوقات تصميمات شخصي يک نفر نه تنها آينده ورزشياش را
خراب ميکند بلکه به وجهه ورزشي يک کشورهم لطمه وارد ميکند .ضمن
اينکه کساني که ترک ديار کردهاند تا به آرزوهاي خود برسند و مدال زرين
و خوشرنگ المپيک و جهاني را که آرزوي هر ورزشکاري است کسب کنند،
درخارج از کشور هم به روياي خود دست پيدا نکردند و درشرايطي قرارگرفتند
که نه راه پس دارند و نه راه پيش .شايد وقت آن رسيده است که ورزشکاران به
اين باوربرسند که تنها خريد يک بليت عمرورزشي آنها را ضمانت نميکند و
بايد به انتهاي راهي که درآن پا ميگذارند بنگرند.

صالح ياميري:

بازي با نفت ،تست بلوغ استقالل است

لگ
تـك�پا

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

ساختمانمهستان،طبقه، 5واحد504

محسننژاد،سجادايمنطلبومحمدهاديساروي
در اوزان  ۶۷ ،۶۰و  ۹۷کيلوگرم و کسب  ۱۲۲امتياز
به عنوان قهرماني دست يافت .تيم هاي گرجستان
و روسيه هم با کسب  ۱۲۱و  ۱۱۸امتياز به عناوين
دوم و سوم رسيدند.
تبريک رئيس جمهوري
رئيس جمهوري درپيامي با تبريک قهرماني
پهلوانان جوان کشتي فرنگي ايران دررقابتهاي
جهاني مجارستان ،ابراز اميدواري کرد که به ياري
خداوند و با برنامه ريزي مدبرانه مسئوالن و همت
ورزشکارانتوانمندومستعد،شاهدکسبقهرماني
ودرخششجوانانکشورماندرتماميميدانهاي
ورزشي باشيم .درمتن پيام تبريک حسن روحاني
آمده است :پهلوانان جوان کشتي فرنگي ايران
زمين دررقابت هاي جهاني با قرار گرفتن در
سکوي نخست افتخار ديگري براي ميهن اسالمي
آفريدند .اين سرافرازي درخشان و شادي آفرين
را به مردم ورزش دوست و قهرمان پرورکشورمان
به ويژه پدران و مادران اين دالوران تبريک و
تهنيت مي گويم و ضمن قدرداني از تالش هاي
خستگي ناپذير مربيان و زحمات دست اندرکاران
اين تيم به يکايک اين قهرمانان دست مريزاد گفته
ودرود مي فرستم.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
چرخ و طبخ ميگردد.
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 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 يک دادگستري)
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

شرکت کننده ،توان و موفقيت بچه هاي ما را
تحسين کردند .کشتي ما از پشتوانه هاي خوبي
برخورداراست که اميدوارم سالهاي آينده نيز با
توجه به توان و ظرفيت هاي موجود ،بهتر از گذشته
نتيجه بگيريم و اين روند را ادامه دهيم .رقابت هاي
کشتيفرنگيزير۲۳سالاميدهايقهرمانيجهان
طي روزهاي  ۱۰تا  ۱۲آبان ماه در شهر بوداپست
برگزار شد و درپايان تيم ايران با  ۳مدال طالي
ميثم دلخاني ،محمدرضا گرايي و علي اکبر يوسفي
دراوزان۷۲،۶۳و۱۳۰کيلوگرمو۳مدالبرنزمهدي

آرزوهايي که س راب بود

استراماچوني:

توسعه فرهنگي فوتبال نياز به صبر دارد

نفت  3امتياز را م يخواهد

تيم ملي پارادووميداني کشورمان براي حضور در رقابتهاي قهرماني
جهان امروز راهي امارات ميشود.اين رقابتها ازروز  ۱۶آبان ماه با حضور
 ۱۴۰۰ورزشکاراز ۱۲۲کشورآغاز خواهد شد.

اصلي خود به ميدان نرفتند ،گفت :تمامي تيمها با
بهترين نفرات خود در مسابقات حضور داشتند .ما
بازيهايالمپيکراپيشروداريموتماميمدعيان
هم از بهترين نفرات جوان و آينده دار خود استفاده
کردند تا بتوانند از اين پشتوانهها براي المپيک هم
استفاده کنند .البته بچه هاي ما هم با تمام توان به
ميدان رفتند و با شايستگي به قهرماني رسيدند.
نايب رئيس فدراسيون کشتي درپايان گفت :بارها
شاهد به اهتزاز در آمدن پرچم پرافتخار کشورمان
در اين مسابقات بوديم .بسياري از تيم هاي

تاج:

اسکوچيچ:

پارادووميداني در امارات

نكته

ايران با شايستگيقهرمانجهانشد

تيم ملي به بصره م يرود
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آگهي مفقودي سند مالكيت اصلي و تحريرشده
آقايتورجاشجعفرزندحاجيآقابرابردرخواستكتبيواردهبهشماره10018144مورخ1398/08/04
منضم به دو برگ استشهاد و استعالم و شهادت شهود مصدق توسط دفترخانه رسمي شماره  111اردبيل مدعي
شده ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه اول طبقه اول به شماره يك فرعي از قطعه  4باقيمانده
شماره4فرعياز265فرعياز86اصليواقعدربخش3اردبيلكهپالكمذكوردرراستاياستانداردسازي
پالكهاي ثبتي به پالك ثبتي شماره  14637فرعي از  86اصلي مفروز و مجزا شده  12814فرعي از اصلي
مذكور قطعه يك تفكيكي واقع در بخش  3اردبيل تغيير يافته است و سند مالكيت دفترچهاي آن به شماره
چاپيوسريال587037سريالفسال80بهشرحدفترامالك373صفحه106بهشمارهثبتملك55424
ثبت و صادر گرديده است و معالواسطه برابر سند شماره  59773مورخ  1382/07/12توسط دفترخانه
اسناد رسمي شماره  6اردبيل به نامبرده انتقال قطعي يافته است به علت نامعلومي مفقود گرديده است و
پس از جستجوي كامل پيدا نشده و تقاضاي سند مالكيت المثني نموده است و مراتب طي بخشنامه به شماره
شناسه يكتا  139880003144000488مورخ  1398/08/11به كليه دفاتر اسناد رسمي ابالغ گرديده
است لذا مراتب مطابق مفاد  120آييننامه قانون ثبت اسناد و امالك و تبصره يك ذيل آن آگهي ميگردد
كه هر شخص يا اشخاصي نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي كرده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود
ميباشد بايد تا ده ( )10روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو اردبيل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله كتبا تسليم نمايند .در غير اين صورت و
پس از انقضاي مهلت مذكور و پس از طي مراحل اداري و تشريفات قانوني طبق مقررات سند المثني به نام
متقاضي صادر و تسليم خواهد شد و سند اوليه از درجه اعتبار خارج خواهد شد.
تاريخ انتشار98/8/14 :
رحمان حسنيقابل
د ش98/8/14 :
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو اردبيل

دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده (نوبت دوم)
شركت تعاوني مسكن اصناف و بازاريان خرمدره

بنا به تصميم هيات مديره شركت تعاوني مسكن اصناف و بازاريان خرمدره ،مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده (نوبت دوم) در ساعت  9صبح روز يكشنبه مورخ  98/9/3در خرمدره  -خ امام خميني(ره)
روبروي بيمارستان بوعلي مسجد اميرالمومنين برگزار ميشود لذا از كليه اعضا دعوت ميشود جهت اتخاذ
تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع مزبور حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاء اصلي و عليالبدل هيات مديره
 -2انتخاب اعضاء اصلي و عليالبدل بازرس
توضيحات:
 تعداد آراء وكالت هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو يك راي خواهد بود. اعضاي محترم جهت شركت در جلسه مجمع عمومي بايستي شخصا با در دست داشتن مدارك شناساييمعتبر و دفترچه عضويت نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه مجمع از روز چهارشنبه مورخ 98/8/29
لغايت روز شنبه مورخ  98/9/2از ساعت  10صبح الي  16عصر به محل شركت تعاوني واقع در خرمدره،
خ امام خميني(ره) ،روبروي بانك صادرات شعبه مينو مراجعه نمايند .بديهي است شرط حضور اعضاء در
جلسه مجمع عمومي عادي داشتن كارت ورود به جلسه به همراه كارت شناسايي معتبر بوده و پس از اتمام
مهلت تعيينشده صدور كارت ورود به جلسه مقدور نخواهد بود.
آندستهازاعضايمحترميكهنميتواننددرجلسهمجمععموميحضوريابندميتوانندازروزچهارشنبهمورخ  98/8/29لغايت روز شنبه مورخ  98/9/2از ساعت  10صبح الي  16عصر به محل شركت تعاوني
واقع در خرمدره  -خ امام خميني(ره) ،روبروي بانك صادرات شعبه مينو با در دست داشتن دفترچه
عضويت و كارت شناسايي معتبر و به همراه وكيل خود براي صدور وكالتنامه مراجعه نمايند .بديهي است
شرط حضور وكالي اعضا در جلسه مجمع عمومي همراه داشتن وكالتنامه و كارت شناسايي معتبر وكيل
ميباشد .ضمنا الزم به ذكر است وكالتنامههاي مخدوش يا الك گرفته و فاقد مهر و امضاي شركت به هيچ
عنوان داراي اعتبار نخواهد بود.
هيات مديره شركت تعاوني مسكن اصناف و
تاريخ انتشار98/8/14 :
خ ش98/8/14 :
بازاريان خرمدره

آگهي تغييرات شرکت خدمات مسافرت هوايي کيا پرواز
اميديه سهامي خاص به شماره ثبت  2699و شناسه ملي
 10420300965به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي
بطورفوقالعادهمورخ1397/07/15تصميماتذيلاتخاذشد
 :آقاي علي ولي پور باکدملي  - 5279808091خانم مهرنوش
شادمانيانباکدملي-5279536431آقاياميرارسالنولي
پورباکدملي5279589594بعنواناعضايهيأتمديرهبراي
مدت دو سال انتخاب گرديدند .خانم آسيه حافظي بيرگاني
باکدملي  1971758973به سمت بازرس اصلي و خانم اکرم
کناريديلباکدملي4269620116بهسمتبازرسعليالبدل
برايمدتيکسالماليانتخابشدند.روزنامهکثيراالنتشار
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري اميديه ()652100
آگهي تغييرات شرکت دانيال صنعت کوشا سهامي خاص به شماره ثبت
 2232و شناسه ملي  10420297529به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1398/06/09تصميمات ذيل اتخاذ شد  :محل شرکت
در واحد ثبتي اميديه به آدرس بخش مرکزي  ،شهر اميديه ،محله شهرک
مطهري  ،خيابان شهيد مطهري  ،بلوار شهدا  ،پالک  ، 0طبقه همکف کد
پستي  6373175943تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق
اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري اميديه ()652086
آگهي تغييرات شرکت دانيال صنعت کوشا سهامي خاص به شماره ثبت
 2232و شناسه ملي  10420297529به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
عاديبطورفوقالعادهمورخ1398/06/09تصميماتذيلاتخاذشد:محمد
پارسي به شماره ملي  5279978124به عنوان بازرس اصلي  ،عليرضا
دبيرزاده به شماره ملي  1861216890به عنوان بازرس علي البدل براي
يک سال مالي انتخاب گرديدند .روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي
شرکت تعيين شد .اعضاي هيئت مديره به شرح ذيل براي مدت دو سال
انتخاب گرديدند :منصوره محمودي کيا به شماره ملي  5279700071به
سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و مصطفي شطرنجي به شماره ملي
 4911292199به سمت رئيس هيات مديره و عليرضا منتظريان به شماره
ملي  0063454386به سمت نائب رئيس هيات مديره و هرمز محمودي
به شماره ملي  1860758509به سمت عضو هيات مديره حق امضاء کليه
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و کليه قراردادها و نامه هاي اداري
با امضاء مديرعامل و مهر شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
اميديه ()652084

