» گوناگون

بالت ر:

جام جهاني آزمايشگاه نيست

رئيس سابق فيفا از مدير کنوني اين سازمان به خاطر استفاده از فناوري
ويديوچک درمسابقات جام جهاني انتقادکرد.بالتر مخالف بهرهگيري
ازويديوچک دررقابتهاي جام جهاني است.وي گفت:نميتوان مسابقات
ش آزمايشگاهي براي يک چنين چالش عظيمي
جام جهاني را به عنوان مو 
درتحوالت فوتبال درنظر گرفت.استفاده از اين فناوري دراين مسابقات
اشتباه است.چون هنوزاين فناوري فوقالعاده خام است.

»

پيرواني گفت :هيچ کدام از تيمهاي ليگ برتر فوتبال حرفهاي نيستند ،پس چرا ميگوييم
ليگ ما حرفهاي است؟غالم حسين پيرواني درباره علت انحالل تيمهاي ريشهدار فوتبال
گفت :نداشتن مديريت و نبود سرمايهگذاري کافي تيمها را به نابودي ميکشاند .متاسفانه
سازندگي درايران از بين رفته است .تيمي مثل فجر استعداد يابي ميکرد و بازيکن ميساخت
و تيمهايي که پول داشتند خيلي راحت اين بازيکنها را ميبردند .البته بازيکنها هم حق
داشتند .روانخواه ،اکبرپور ،عنايتي ،رحمتي وعليزاده همه ازاميدهاي فجر باال آمدند.وي
اظهار کرد :من اسم کسي را نميآورم .به بعضي از افراد ميگويند :اسپانسر بياورتا مربي
شوي .مطمئنا با اين رويه فوتبال ايران رو به نابودي خواهد رفت چرا که ساختار درستي
ندارد .کدام تيم را ميشناسيد که بدهي نداشته باشد؟ نرخ قرارداد بازيکنها باال رفت و
مديران از پس اين ارقام برنيامدند .فواره چون بلند شود سرنگون شود.پيشکسوت فوتبال

باشگاه شارلواي بلژيک اميدواراست قرارداد مليپوش ايراني خود را
براي مدت  ۵سال ديگر تمديد کند.کاوه رضايي در ليگ بلژيک با
به ثمررساندن  10گل درصدر جدول برترين گلزنان جاي گرفت و
نگاه بسياري از تيمها را به خود جلب کرده است.

درويش:

جواد نکونام کاپيتان سابق تيم ملي از سرمربيگري تيم
خونه به خونه استعفا داد.دليل اين استعفا مشکالت مالي و
حواشياي بوده است که در چند وقت اخيردرمورد اين تيم وجود
داشته است.

رضايت داوران ازويدئوچک

داوران فوتبال ايتاليا عملکرد خوبي در دوران آزمايشي استفاده
از سيستم ويدئوچک داشتهاند.مارچلو رئيس کميسيون داوري
فدراسيون فوتبال ايتاليا درمصاحبهاي اظهارداشت ،همکارانش با
اين فناوري جديد ،ارتباط خوبي ايجادکردهاند.

غفوري:

ازتيم ملي بايد حمايت شود

مدافع تيم ملي فوتبال گفت :اين تيم بايد به گونهاي آماده حضور در جام
جهاني شود که مردم ايران با تماشاي بازيها دوباره به اين تيم افتخارکنند.
وريا غفوري با بيان اين که تيم ملي تا آخرين لحظه به حمايت نياز دارد،
افزود :هرکس به نوبه خودش به تيم ملي کمک کند.

رونالدينيوالگوي ستاره

کوتينيو ستاره برزيلي بارسلونا که با مبلغي به ارزش  142ميليون
پوند از ليورپول راهي بارسلونا شد ،دراظهاراتي رونالدينيورا قهرمان
والگوي خود معرفي کرد.

جشن قهرماني مس سنگون

درآخرين بازي ازهفته بيست و ششم مسابقات ليگ برتر فوتسال ،تيم
مس سنگون که ازيک هفته پيش قهرماني خود را مسجل کرده بود به
مصاف شهروند سازي رفت و با نتيجه  4بر صفر پيروز شد.اين تيم با اين
برد جشن قهرماني برپا کرد.

مديرعامل تيم سايپا گفت :اگرميخواهيم همچنان
درجمع تيمهاي باالي جدول ليگ باشيم بايد استقالل
را ببريم.درويش در مورد ديدارفردا با استقالل اظهار
داشت :اين بازي هم مثل مسابقات ديگر سه امتياز
دارد اما بازيکنان ما با تمرينات خوبي که پشت سر
گذاشتهاند وانگيزه زيادي که براي اين بازي دارند
ميخواهند به پيروزي برسند  .اميدوارم با يک نتيجه
خوب در اين ديداربه پيروزي برسيم .وي افزود:البته

استقالل تيم بسيار خوبي است که نتايج درخشاني
هم درهفتههاي اخير گرفته ولي ما هم تيم جوان و
پرنشاطي هستيم .همين که استقالل تا کنون رکورد
گل نخوردن در ليگ را دارد نشان ميدهد تيم بسيار
خوبي است وکارما را دراين بازي سخت ميکند اما
بازيکنان اگر فعل خواستن را خوب صرف کنند به
پيروزي ميرسيم.
درويش در مورد ناراحتي بازيکنان از پرداخت نشدن
مطالباتشانگفت:وقتيجامعهدچارمشکالتاقتصادي
است همه ابعاد آن را دربر ميگيرد .با اين حال ما قبل
از بازي با استقالل بخشي از مطالبات بازيکنان را
پرداخت خواهيم کرد .وي در مورد اينکه واقعا انتظار
شکست استقالل را دارد ،گفت :بله اگرتيم جوان و با
انگيزه ما دچار مسائل حاشيه اي غيرقابل پيشبيني
نشود ودوباره اشتباهات داوري گريبان تيم ما را نگيرد
ميتوانيم استقالل را ببريم.

امير حاجرضايي درباره روند تيم پرسپوليس درليگ
برتر و احتمال قهرماني دوباره اين تيم ،اظهار داشت:
قطعاً نميتوانيم بگوييم که پرسپوليس قهرمان ميشود،
اما شانس خيلي زيادي دارد ،اين نهتنها بهدليل فاصله
9امتيازي پرسپوليس با تيم دوم جدول ،بلکه بهخاطر
نوع نمايش وروند بازي اين تيم است که نشان ميدهد
پرسپوليس آمادهترين تيم ايران است و نوسانات
کمتري دارد .عالوه برهمه اينها ،در پرسپوليس يک
مربي ارزشمند هم کارميکند ،اما هنوز  12هفته ديگر
مانده و  36امتيازدروسط است که ميتواند خيلي از
معادالت و پيشبينيها را عوض کند.وي به تمجيد از
تواناييهاي برانکو پرداخت و يادآور شد :برانکو بايد يک
چشماندازي باشد براي مديراني که متوسل ميشوند
به مربيان خارجي .موفقيتهاي برانکو درايران نشان
ميدهد که حضورمربيان خارجي از نوع خوبشان از
لحاظ فني وفرهنگي ميتوانند به ما کمک کنند .فکر
ميکنم برانکو بعد ازانقالب يکي از بهترين مربياني بوده
که به ايران آمدند .برانکو يک شخصيت متوازن دارد و
ما هم نياز داريم به چنين مربيان خارجي.کارشناس
فوتبال به بهتر شدن وضعيت استقالل پس از حضور
خ ت96/8/9-80

(مشاوره رايگان)
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري،
خانواده ،طالق ،مطالبه چك و سفته وثبت
شركت و تغييرات
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
مشاوره :شنبه تا چهارشنبه ساعت  10الي  19عصر

تلفن 665 665 52-4
خت 96/10/7-266

باستـان بـار
66921112-5

خت 96/9/25-231

توجه

ذوب آهن از دربي  3امتيازمي خواهد
سرمربي ذوبآهن در مورد ديدار اين هفته تيمش
مقابل سپاهان گفت :دربيهاي اصفهان هميشه
زيبا بوده و فضاي خوبي در ورزشگاه وجود داشته
است .اميدوارم اين مسابقه هم بازي خوبي ازآب
دربيايد و بتوانيم سپاهان که تيم بسيار خوبي
است و مربي بسيارخوبي دارد ،شکست دهيم.
اميرقلعهنويي افزود:تيم ذوبآهن واقعاً يک باشگاه
ساختارمدارواخالقمداراست .اما اداره کردن اين
باشگاه با  12ميليارد تومان سخت است .ازمديران
ذوبآهن ميخواهم چون تيم ذوبآهن آسيايي
شده ،دراين بودجه تجديد نظر شود .قلعهنويي
درمورد عملکرد بسيار خوب پرسپوليس واينکه آيا
حضور مربي کاربلدي مانند برانکو عامل اين موفقيت
است ،خاطرنشان کرد :وقتي يک تيم داخل زمين
خوب بازي ميکند ،سرمربي عمود آن خيمه است،
اما تيمهاي بيروني مانند ثبات مديريتي وامکانات

اسنايدر:

شفر اشاره کرد وگفت :من شفررا از سال  1993که
در تيم ملي سمت داشتم ميشناسم .ما درآن مقطع
درآلمان يک اردويي زده بوديم و در آنجا با شفر آشنا
شدم .شفر مربي کارلسروهه بود ،درآلمان رشد کرده
ودرتيمهاي خارجي سابقه مربيگري دارد .من تأثير
شفر در استقالل را بهخوبي ميبينم ،منتها نگران برخي
مسائل هستم وآن عدمثبات است .براي حفظ چنين
مربياني ثبات الزم است که مث ًال قرارداد سهساله با آنها

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده (نوبت دوم)
شركت تعاوني مسكن گلشهر اروميه
شماره ثبت 574

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
(نوبت دوم) شركت تعاوني مسكن گلشهر اروميه راس ساعت  ،15روز
چهارشنبه ،مورخ  ،96/11/04در محل اروميه :خيابان مدني  - 2مسجد
حاجابوطالب تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت
ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت
مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند يا با توجه به مفاد ماده
 19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي
در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به
عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد
در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه
راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد.
توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي
مذكور و تا يك روز قبل از تشكيل جلسه مجمع به غير از ايام تعطيل در
محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد
و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي در مجمع بايستي به تاييد يكي از
دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1395
 -3طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1395
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال
مالي 1396
 -5انتخاب دو نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام
مدت ماموريت
 -6طرح و تصويب حقالزحمه بازرسان براي سال 1396
تاريخ انتشار96/10/21 :
خ ش96/10/21 :
هيات مديره شركت تعاوني مسكن گلشهر اروميه
4091

محــدوده افســريـه

فقط با  30ميليون

توجه

صاحب مغازه با سند مالكيت شويد

 70م وام با اقساط  30ماهه
بدون سود و ضامن
 %30تخفيف خريد نقدي
 %20تخفيف خريد اقساطي
33575745-33575350
و همچنين  70تا  700ميليون
وام خريد مغازه سند آماده محضر
تخفيف به كارمندان و بازنشستگان

فرجي09127378318-
صابري09129406870-

خت96/9/29-250

http://www.bazaar-khanevadeh.ir

اهداي
خون
اهداي
زندگي

ببنديم .اآلن شفر به استقالل يک شکل تازه بخشيده
و توانسته دراين تيم تغييرات مثبت ايجاد کند .دو تيم
استقالل و پرسپوليس رشدشان بهسود تيم ملي است،
هرچقدر آنها خوب باشند ،تيم ملي ما هم خوب خواهد
بود.حاجرضايي ادامه داد :مسئله ثبات يکي ازارکان
اساسي يک تيم فوتبال است .تيم نفت تهران را در
نظر بگيريد .آنها در  18بازي  6مربي داشتند .بازيکن
بايد چهکارکند؟ اص ًال ميداند مربياش کيست؟ اآلن

خبر »

آمده ام تا فوتبال بازي کنم

مالي بسيار تأثيرگذار است .برانکو دوست من است.
وقتي سرمربي تيم ملي شدم ،براي اجالسي به
برلين رفتم و سه روزکنار برانکو بودم .اودراين سه
روز ،تمام تجارب باشگاهي و ملي خود را در اختيار
من گذاشت .مسلمان واقعي يعني اين! پرسپوليس
بازيکنان ومربي بسيارخوبي دارد ونبايد ازمديران
پيشين اين باشگاه هم بگذريم .پرسپوليس از تيمهاي
خوب است وهمه بايد آن را بپذيريم.

فوتبال ايران به مربيان خارجي با دانش نيازدارد

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالتبحق

09121020771

ورزش 11

حاجرضايي:

دفتر وكالي دادگستري


متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل
با بسته بندي و بيمه ،شهر و شهرستان
كاميون و وانت با  70سال سابقه

فوتبال روبه
نابودي ميرود!

قلع هنويي:

به عبورسايپا ازسد استقالل اميدوارم

کاپيتان سابق استعفا کرد

کارت بازي نورمحمدي مدافع جديد تيم فوتبال سپيدرود از سوي
سازمان ليگ صادر شد.سپيدرود امروز در چارچوب ديداري از هفته
نوزدهم به مصاف پيکان مي رود.

پيرواني:

پنج شنبه  21دي 1396
 23ربيع الثاني  11-1439ژانويه - 2018سال سي و سوم-شماره 9128

اميدواري به گلزن ايراني

نورمحمدي بازي مي کند

درباره خصوصيسازي تيمهاي ليگ برتري تصريح کرد :اگر تيمها خصوصي شوند اولين
باشگاههايي که زمين خواهند خورد همين پرسپوليس واستقالل است .هيچ چيز فوتبال
ما حرفهاي نيست .وي گفت :کدام يک از تيمهاي ما حرفهاي هستند؟ به عنوان مثال
استاديوم اختصاصي تيم استقالل کجاست که بتواند بليت فروشي و تبليغات کند؟ اسم
تيمها فقط حرفهاي است .فوتبال ايران دارد ازبين ميرود .بايد جلوي اين اتفاق را گرفت.
فوتبال ما ناپاک است؛ نه اين که درآن دزدي ميکنند بلکه از اين جهت ناپاک است که
تا بازيکن ميآيد شکوفا شود مسئوالن تيم ميگويند ۱۰ ،ميليون تومان بده تا اسمت را
وارد ليست کنيم! کدام يک از تيمهاي جهان اين مصيبتها را دارند؟ خواهيد ديد فوتبال
ما ازاين بدترهم ميشود .امثال طارمي و رفيعي براي اين به کشورهاي عربي ميروند که
ميدانند در فوتبال ايران پول درنميآورند.

ميبينيم کار به جايي ميرسد که قهرمان جام حذفي
ما نميتواند به آسيا برود .يا درمورد تراکتورسازي،
تيمي که با اينهمه هوادار به قطب فوتبال ما تبديل
شده ،امسال هيچ شانسي حتي براي کسب سهميه
ندارد وازکورس قهرماني هم جا مانده است .ما اگر به
گوشمان اعتماد نميکنيم ،بايد به چشم خودمان که
اعتماد کنيم .وقتي ميبينيم يک مربي تأثيرگذاراست،
بايد اورا نگه داريم .وقتي ميبينيم مربي نهتنها در
بحث فني ،بلکه تيم را درروند بيحاشيه بودن خوب
نگه داشته ،ما هم بايد از اومحافظت کنيم .تغييرات
زياد به هر تيمي لطمه ميزند .ما تا اين مسائل را
حل نکنيم ،در چند دوره هم در جام جهاني باشيم،
مطمئن باشيد که پيشرفت نميکنيم.وي در مورد
حضور مليپوشان پس از بازيهاي ليگ در برنامه
ريکاوري تيم ملي گفت :اين کارجنبههاي مختلفي
دارد؛ يکي ازمحاسنش اين است که سرمربي تيم ملي
مرتباً بازيکنان را ميبيند و يک تمرين ساده بهنام
ريکاوري با آنها ميکند تا از وضعيت آنها باخبرباشد.
چون کيروش اکثرا ً درخارج ازايران است .ک ًال من
اين کاررا يک کارمثبت ميبينم.

شركت كشاورزي دشت صالحين كاشان
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 2002
كاشان و شناسه ملي 10260207369
آگهي دعوت سهامداران به برگزاري مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده

بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران شركت كشاورزي دشت صالحين
كاشان ميرساند كه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت راس
ساعت  8:30صبح روز سهشنبه مورخ  1396/11/10در محل قانوني شركت
واقع در كاشان ،جاده عليآباد ،منطقه صنعتي كوير ،خيابان  24متري دوم،
كد پستي  8715949816برگزار ميشود .لذا از كليه سهامداران محترم
دعوت مينمايد كه در جلسه فوق شركت فرمايند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره
 -2استماع گزارش بازرسين قانوني
 -3بررسي و تصويب تراز و حساب سود و زيان و صورتهاي مالي منتهي
به سال  1394و سال 1395
 -4انتخاب اعضاي هيات مديره
 -5انتخاب بازرسين
 -6تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج اطالعيهها و آگهيهاي
شركت
 -7ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي مذكور ميباشد.
تاريخ انتشار96/10/21 :
رئيس هيات مديره شركت
خ ش96/10/21 :
كشاورزي دشت صالحين كاشان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
(مرحله اول) انتخاب نمايندگان
شركت تعاوني عدالت شهرستان كردكوي
بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي شركت تعاوني عدالت شهرستان كردكوي
كه اسامي آنها توسط شركت تعاوني به ثبت ارسال گرديده است ميرساند
مجمع عمومي عادي مرحله اول (انتخاب نمايندگان) در روز چهارشنبه
مورخ  96/11/11راس ساعت  8صبح الي  14همان روز در حوزه تعيين شده و
دستورجلسه ذيل برگزار ميگردد .لذا از كليه اعضاي محترم دعوت ميشود
در روز و ساعت مقرر شخصا يا وكيل قانوني آنان حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
انتخاب نمايندگان جهت حضور در مجمع عمومي عادي مرحله دوم
محل اخذ راي:
شركت تعاوني عدالت شهرستان كردكوي واقع در خيابان امام رضا شرقي
 خيابان ابن سينا  -سينا يكتوضيح:
 -1وكالتنامههاي عادي ميبايست يك روز بعد ( )96/10/22از انتشار آگهي
مذكور تا يك روز قبل ( )96/11/10از تشكيل مجمع در محل شركت تنظيم
شده و توسط هيات مديره و بازرس شركت ونماينده اداره تعاون شهرستان
بررسي و تاييد گردد .در غير اينصورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع
بايستي به تاييد دفترخانههاي رسمي رسيده باشد (گواهي امضاء)
 -2هر عضو ميتواند عالوه بر حق راي خود حداكثر سه راي باوكالت داشته
و هر شخص غيرعضو ميتواند تنها يك راي باوكالت داشته باشد.
 -3افراد وكيل حتما در روز رايگيري ضروري است وكالتنامهها را كه به
تاييد تعاوني رسيده است همراه داشته باشند.
تذكر :كليه افرادي كه درخواست كانديداتوري در سمت نمايندگي را دارند با
در دست داشتن تصوير و اصل برگه سهام و شناسنامه و كارت ملي تا تاريخ
 96/11/10به محل دفتر تعاوني واقع در خيابان امام رضا شرقي  -خيابان
ابنسينا  -سينا يك مراجعه و ثبتنام نمايند.
تاريخ انتشار96/10/21 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش96/10/21 :
عدالت شهرستان كردكوي

اسنايدر هافبک باتجربه تيم ملي هلند که رکورددار بازي براي تيم
ملي کشورش است در کنار مهدي طارمي ،دو بازيکني بودند که درنقل
وانتقاالت راهي تيم الغرافه شدند.وي درباره حضور درليگ قطرگفت:
از مدتها قبل ميدانستم که فوتبال قطر درمسير پيشرفت قرار دارد و
در حال بهتر شدن است و خيلي دوست داشتم تا دراين مسير بتوانم
همراه تيم الغرافه باشم .او در ادامه گفت :من براي فوتبال بازي کردن
به قطر آمدهام و کاري به مسائل ديگري ندارم .ميدانم قطر ميزبان
جام جهاني است واين کشور ميخواهد تا شروع جام جهاني بعدي
بيشتردرنقشه فوتبالي جهان باشد.

کريمي:

هردو تيم برد مي خواهند
سرمربي تيم سپيدرود گفت :اگربه مربيان پول بگيررسيدگي نشود
روزبه روز ،سال به سال و فصل به فصل تعدادشان بيشتر ميشود ودراين
صورت بايد فاتحه فوتبال را خواند .علي کريمي پيش ازبازي امروز تيمش
مقابل پيکان گفت :بايد ازامتيازاين بازي استفاده کنيم .پيکان شرايط
خوبي ندارد ،هربازي شرايط خاص خود را دارد .پيکان و ما به دنبال اين
هستيم که نتيجه به نفع خودش باشد ،هردو تيم دنبال اين هستند که
بتوانند شرايط خوبي را براي تيم خودشان رقم بزنند.

گلمحمدي:

بازي با نفت آسان نيست
سرمربي تيم تراکتورسازي گفت :هنوزهم نميتوانم بيانيه آجورلو بعد از بازي
با پرسپوليس را هضم کنم واختالفم با او را تکذيب نميکنم .گلمحمدي
درنشست خبري پيش از بازي مقابل نفت گفت :بازي اي درپيش داريم که
خيلي برايمان حساس است وهدفمان گرفتن سه امتيازي است .مقابل تيمي
بازي داريم که بازيکنان خوبي دارد وخيلي خوب دفاع ميکنند .تيمشان سرو
سامان گرفته است وصددرصد امروزکارسختي داريم وبايد بيشترين نکات
فني را رعايت کنيم تا بتوانيم گردش توپ خوبي داشته باشيم.

برانکو  ۲ساله تمديد کرد
پس ازمدتها بحث و بررسي درباره تمديد قرارداد برانکو با پرسپوليس
باالخره اين مربي قرارداد خود را با سرخپوشان دو فصل ديگر تمديد
کرد.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني گاوداران
پوياشهر دهاقان
بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي محترم شركت تعاوني گاوداران پوياشهر
ميرساند جلسه مجمع عمومي نوبت دوم به طور فوقالعاده آن شركت در
ساعت  18مورخ پنجشنبه  1396/11/5در محل مسجد جامع روستاي قهه
برگزار ميگردد .لذا از كليه اعضاء دعوت ميگردد در ساعت و تاريخ فوق
در جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه :جايگزيني كد پستي شركت در اساسنامه
تاريخ انتشار96/10/21 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش96/10/21 :
گاوداران پوياشهر دهاقان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم تاج سلطان فيضي داراي شناسنامه شماره  15به شرح دادخواست به
كالسه  960360ش  1از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و
چنين توضيح داده كه شادروان هاشم مرادياني به شماره شناسنامه 502
در تاريخ  96/9/30در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه
حينالفوت او منحصر است به شرح ذيل:
 -1علي مرادياني فرزند متوفي
 -2آريا مرادياني فرزند متوفي
 -3سارا نوروزي همسر متوفي
 -4تاجسلطان فيضي مادر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي
مينمايد تا كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشد
از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد.
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف
سريشآباد  -محمدنبي بابامحمدي
تاريخ انتشار96/10/21 :
مالف698 :
د ش96/10/21 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
(نوبت اول) شركت تعاوني مسكن مهر محلي
شماره  22اروميه به شماره ثبت 9475
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده (نوبت اول)
شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره  22راس ساعت  10صبح روز دوشنبه
مورخه  1396/11/02در محل اروميه شهرك وليعصر خيابان سرباز  2كوچه
پرديس محل پروژه تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاي محترم
دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت
مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند يا با توجه به مفاد ماده
 19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در
مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو
ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد در اين
صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت
و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه
وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور و تا يك
روز قبل از تشكيل جلسه مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت
تنظيم شده و توسط بازرس شركت بررسي و تاييد گردد و در غير اين
صورت وكالتنامه رسمي در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
طرح و تصويب درخصوص تمديد مدت فعاليت شركت مطابق با تبصره
ذيل ماده ( )5اساسنامه
هيات مديره شركت
تاريخ انتشار96/10/21 :
تعاوني مسكن مهر محلي  22اروميه
4090
خ ش96/10/21 :

