» گوناگون

استارت مليپوشان واليبال

تمرينات تيم ملي واليبال براي حضوردربازيهاي آسيايي از 26تيرآغاز
خواهد شد.مسئوالن فدراسيون واليبال درتالش هستند تا يک دوره
اردوي آمادهسازي دراسلووني براي مليپوشان هماهنگ کنند.

عبادي به مدال نقره رسيد

»

سرمربي تيم کشتي فرنگي نوجوانان ايران پس از کسب عنوان قهرماني جهان گفت:
اميدوارم اين موفقيت بزرگ به چشم مسئوالن بيايد وازاين بچهها حمايت شود .تي م کشتي
فرنگي نوجوانان کشورمان ديروز پس از کسب عنوان قهرماني جهان از کرواسي به تهران
بازگشت و مورد استقبال جمعي از مسئوالن و مردم عالقه مند به کشتي قرار گرفت.فرشاد
عليزاده سرمربي تيم کشتي فرنگي نوجوانان با توجه به قهرماني اين تيم دررقابت هاي
جهاني گفت :اين قهرماني با کسب  ۶مدال ميسر شد اما بچه هاي ما مي توانستند
مدال هاي بيشتري کسب کنند که به دليل مشکالت مختلف از جمله مسائل داوري،
امکانپذيرنشد .نوجوانان ايران مثل هميشه ثابت کردند درصورت توجه وحمايت کافي
مي توانند دررده هاي باالتريعني جوانان و بزرگساالن هم به عنوان قهرماني جهان و المپيک
هم دست يابند.وي تصريح کرد :فرنگي کاران تيم نوجوانان اين بار ،توانايي و لياقت خود را

ملي پوش تيراندازي با کمان کشورمان به مدال نقره كاپ آسيا
دست يافت.عبادي در فينال مقابل نماينده کره جنوبي قرارگرفت
و با نتيجه  ١٤٤بر  ١٤٩شکست خورد و نقره گرفت.

علي نژاد:

ابراهيمي به االهلي پيوست

کاروان تيم فوتبال استقالل جهت برگزاري يک اردوي
آماده سازي براي حضور قدرتمند در فصل آتي ليگ برتر
راهي ترکيه شد.دراين سفر بازيکنان و اعضاي کادر فني
حاضر هستند و قرار است در ترکيه نيز برخي از بازيکنان به
تيم اضافه شوند.

کوليبالي با نفت مي آيد
کوليبالي ،مدافع فصل گذشته استقالل خوزستان با عقد قراردادي
به تيم نفت مسجدسليمان پيوست.تيم نفت در حال حاضر
دراردوي کرج به سرميبرد .

چراغ سبزملي پوش فوتبال
براساس گزارش يک روزنامه ترکيهاي ،مدافع تيم ملي فوتبال
ايران به باشگاه ترابزوناسپور چراغ سبز نشان داده است.
گفته ميشود پورعليگنجي از هلند و بلژيک نيز پيشنهاداتي
دارد.

افتخاري:

به زوربازيکن نگه نمي داريم
مديرعامل باشگاه استقالل گفت :دل هرفردي بايد با تيم وهوادار
باشد و بازيکناني مانند اميد ابراهيمي و پژمان منتظري را با
زورواجباردراستقالل نگه نمي داريم.افتخاري افزود :شرايط ارزي
کشوربه گونه اي است که نمي توانيم بازيکن خارجي جذب کنيم
وبيشتر تالش ما حفظ همين تيم است .

ورزش 11

رئيس فدراسيون ووشو با بيان اينکه اين فدراسيون
همواره درراستاي مبارزه به دوپينگ پيشقدم بوده است،
گفت :بر همين اساس 45 ،تست دوپينگ گرفته شده
ازاعضاي تيم هاي جوانان و بزرگساالن ايران منفي اعالم
شد .علي نژاد تصريح کرد :فدراسيون ووشوهمواره به
دنبال قهرماني از روش هاي پاک و صحيح بوده است و
با آموزش هاي الزم و تالش فراوان با معضل دوپينگ
مبارزه کرده تا قهرماني هاي پاک داشته باشد.وي

نكته »

انتظارجدايي ابراهيمي را ازاستقالل نداشتيم

افزود :امسال پس از هماهنگي با فدراسيون پزشکي
ورزشي و ستاد مبارزه با دوپينگ  45 ،نمونه تست
از تيم هاي ملي گرفته شد که خوشبختانه همگي
منفي اعالم شد.رئيس فدراسيون ووشو ادامه داد :بايد
سالمتي موجود درووشوي ايران را به تيم ملي ،مجموعه
کادر پزشکي و مربياني که آموزش صحيحي داشتند
تبريک گفته و از فدراسيون پزشکي و ستاد مبارزه
با دوپينگ تشکر کنم.عضو هيئت رئيسه فدراسيون
جهاني گفت :اميدوارم جوانان ووشوي ايران در رويداد
قهرماني جهان که از فردا آغاز مي شود وهمچنين تيم
بزرگساالن در بازي هاي آسيايي ،عملکرد درخشاني
داشته باشند.وي گفت :دراين سال ها توانسته ايم
جايگاه مهمي در ووشوي جهان به دست آوريم که
با تالش و برنامه ريزي به دنبال حفظ آن هستيم.
البته پيش ازآن ،رسيدن به قهرماني درسالمت کامل
براي ما اهميت زيادي دارد.

عضو هيئت مديره استقالل گفت :مسئوالن نقل و
انتقاالت باشگاه درمسائل اخير ضعف نشان دادند وبايد
همه چيز را جمع و جورميکردند .زماني درباره جدايي
ابراهيمي اظهارداشت :فکرميکرديم ابراهيمي تعصب
به استقالل و هواداران را به مسائل مالي ترجيح دهد،
چرا که آدمهاي اخالقگرا چنين رفتاري دارند .ابراهيمي
دراستقالل زحمات زيادي کشيد و باشگاه هم در چند
نوبت رعايت حال اورا کرد ،اما انتظارنداشتيم اين گونه
جدا شود .با وجود اينکه ابراهيمي در مقطعي مصدوم
شد و حتي امکان بازي نکردن او بود ،به پاس خدماتي
که داشت ،قراردادش را با افزايش مبلغ بيشتر تمديد
کرديم.وي افزود :ابراهيمي بازيکن حرفهاي است و
تصميمش را گرفته ،اما مسئوالن استقالل در نقل و
انتقاالت هم در رابطه با مسائل اخير ضعف نشان دادند
و نبايد اجازه ميدادند به راحتي اين اتفاقات ميافتاد.
شخصا از نحوه يارگيري و نحوه تعامل با بازيکنان رضايت

خروج ازيکنواختي با ورزش

ندارم .وي افزود :همه قراردادها بايد به تصويب هيئت
مديره برسد .نميتوانيم قرارداد بازيکني که مصدوم
است و تست پزشکي نداده را ،تأييد و پول بيتالمال
را اين گونه خرج کنيم.عضو هيئت مديره در خصوص
ناراحتي شفرازوضعيت تيمش گفت :شفرتمام کارهايش
را براساس برنامه انجام ميدهد ،اگر ضعفي ببيند يا
خالف برنامههايش صورت بگيرد ،ناراحت ميشود .بايد
آنچه مدنظرسرمربي تيم است ،انجام شود.

مشتاقي:

چشمه جوشان کشتي هيچ گاه خشک نخواهد شد

عضو شوراي فني تيم هاي ملي کشتي فرنگي،
گفت :قهرماني فرنگي کاران نوجوان در پيکارهاي
قهرماني جهان نشان داد که چشمه جوشان
کشتي ايران هيچ گاه خشک نخواهد شد.مشتاقي
افزود :در سال هاي گذشته بسترسازي خوبي
دررده هاي سني نوجوانان و نونهاالن با حضور
مربيان با تجربه انجام شده که نتيجه آن حضور
تيم کشتي فرنگي نوجوانان ،طي چند سال
گذشته روي يکي از سکوهاي مسابقات قهرماني
جهان است.وي اظهار داشت :سومين سالي
است که فرنگي کاران نوجوان در پيکارهاي
قهرماني جهان باالتر از روس ها و ترکيه اي ها
قرارمي گيرند واين نشان مي دهد که کشتي
ايران چشمه جوشاني است که هيچ گاه خشک
نمي شود و نيازمند توجه و پرورش است.
مشتاقي ادامه داد :اکنون مهم تر از قهرماني،
حفظ استعدادها و فرنگي کاران نوجوان است
تا همچون امين کاوياني نژاد با طي کردن
موفق دوران قهرماني درنوجواني و جواني ،با
قدرت بتوانند در تيم ملي بزرگساالن حضور

پيدا کنند.وي همچنين با تاکيد بر حمايت
مالي مسئوالن از فدراسيون کشتي خاطرنشان
کرد :متاسفانه نگاه مسئوالن ،نگاهي فوتبالي
است و کمتر به کشتي توجه دارند در حالي
که کشورهاي قدرتمند جهان همچون آمريکا،
ترکيه و روسيه برنامه هاي وسيع آماده سازي
درکشتي تدارک ديده اند.
مشتاقي ادامه داد :ملي پوشان و کادر فني
خ ت97/1/14-3

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده  -نوبت اول
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
دزفول راس ساعت  14عصر روز يكشنبه مورخ  1397/05/21در محل سالن اجتماعات دانشگاه آزاد
اسالمي واحد دزفول تشكيل ميگردد .بدينوسيله از كليه اعضاي محترم تعاوني تقاضا ميشود راس ساعت
مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.
تذكرات -1 :اعضايي كه مايلند كانديد بازرسان شوند از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت  7روز فرصت
دارند درخواست كانديداتوري خود را به دفتر شركت واقع در دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول تحويل
و فرم كانديداتوري را تكميل و رسيد اخذ نمايند.
 -2با توجه به ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي اعضايي كه نميتوانند در جلسه مجمع عمومي
حضور يابند ميتوانند به همراه نماينده تاماالختيار خود از تاريخ  1396/04/21لغايت  1397/05/19به
دفتر شركت واقع در دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول جهت اعطاي نمايندگي مراجعه نمايند( .تعداد
آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود).
 -3تصميماتي كه در مجمع با رعايت مقررات اتخاذ ميگردد براي اعضاء اعم از حاضر و غايب و موافق
و مخالف نافذ و معتبر است.
دستورجلسه:
 -1قرائت گزارش عملكرد هيات مديره در سال 1396
 -2قرائت گزارش عملكرد بازرس در سال 1396
 -3طرح و تصويب تراز و صورتهاي مالي مربوط به پايان سال مالي  1396توسط حسابدار شركت
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1397
 -5انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل جهت سال مالي 1397
 -6تصميمگيري درخصوص نحوه پيگيري شكايت از شركت تينرول
 -7تصميمگيري درخصوص چك  150ميليون توماني شركت تينرول
تاريخ انتشار97/4/20 :
هيات مديره شركت تعاوني مسكن
خ ش97/4/20 :

كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاوني اعتبار كاركنان
شاغل و بازنشسته بهزيستي استان زنجان

بنا به تصميم هيات مديره شركت جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني اعتبار كاركنان
شاغل و بازنشسته بهزيستي استان زنجان در تاريخ  1397/5/10روز چهارشنبه ساعت  11صبح در محل
نمازخانه بهزيستي استان زنجان تشكيل خواهد گرديد.
لذا بدينوسيله از كليه اعضاي شركت دعوت ميشود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت
به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند و يا وكالي خود را با توجه به ماده  19آييننامه
نحوه تشكيل مجامع از بين اعضاء يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستورجلسه:
 -1تطبيق اساسنامه شركت تعاوني با آخرين اصالحيه قانون بخش تعاون
 -2تغيير آدرس ثبتي شركت تعاوني و كد پستي (اصالح ماده  6اساسنامه)
 -3تغيير روش انتشار آگهي دعوت مجمع (اصالح ماده  20اساسنامه)
تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ش97/4/20 :
هيات مديره شركت

بازار تهران
اكازيون بسيار لوكس مناسب برند

خت 97/4/20-321

 95متر  -ارتفاع  5متر  -زير همكف داراي سرويس كامل :اختصاصي و
آسانسور پانوراميك
 50متر تا خيابان  15خرداد

خت 97/4/2-200

665 665 54

بسيار خوبي در هر سه رده سني در حال
فعاليت هستند که بايد مورد حمايت قرار
گيرند و براي ادامه روند موفقيت ها در کشتي،
مسئوالن بايد از کشتي حمايت کنند.عضو شوراي
فني تيم هاي ملي در خصوص پيش بيني
عملکرد تيم ملي دربازي هاي آسيايي گفت:
فدراسيون و حتي مسئوالن ورزش اعتقاد دارند
که تيم هاي ملي کشتي فرنگي و آزاد هر کدام

ƢģǴĴǮºƫ

مي توانند دو مدال طال براي کاروان ايران
کسب کنند ،اما من اعتقاد دارم که کسب سه
مدال طال توسط کشتي فرنگي دوراز دسترس
نيست.وي اظهارداشت :کسب مدال درآسيا
نيز بسيار سخت شده است .ژاپن با توجه
به اينکه ميزبان بازي هاي المپيک 2020
توکيواست ،سرمايه گذاري زيادي را به خصوص
در سبک وزن انجام داده و ساير کشورها همچون
قزاقستان ،ازبکستان ،قرقيزستان ،کره جنوبي و
کره شمالي نيز کشتي گيران خوبي در سبک
وزن و ميان وزن دارند ،اما ملي پوشان کشتي
ايران مي توانند معادالت را برهم بزنند.الزم به
ذکراست رقابت هاي کشتي فرنگي نوجوانان
قهرماني جهان در کرواسي برگزار شد و تيم
ايران با دو مدال طالي اميرحسين خوانساري
و محمد نصرتي دو مدال نقره سجاد عباس پور
وشاهين بداغي ،دو مدال برنز حسين قاسمي و
محمد ناقوسي و با کسب  130امتياز به مقام
قهرماني رسيد و تيم هاي روسيه و ترکيه به
ترتيب دوم و سوم شدند.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
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
ترخيص كاال

از تمامي گمركات
با  10سال تجربه
ترخيص با كمترين قيمت
09120234589
09123950783
66252083

خت 97/4/20-320

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
ساعت  10صبح الي  19عصر
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
665 665 52-665 665 53
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

09121185350

از قهرمانان
بايد حمايت شود

زماني:

ووشو،همواره به دنبال قهرماني پاک است

هافبک سابق تراکتورسازي و پرسپوليس با امضاي قراردادي
يک ساله به پيکان پيوست .سامان نريمان جهان پنجمين بازيکن
ليگ برتري جذب شده تيم پيکان است.

کاروان استقالل درترکيه

عليزاده:

چهارشنبه  20تير 1397
 27شوال  11-1439جوالي - 2018سال سي و سوم-شماره 9259

نريمان جهان در پيکان

بازيکن تيم ملي ايران در جام جهاني به تيم االهلي قطر پيوست.
اميد ابراهيمي بازيکن استقالل که در سه روز گذشته چند باربا
مسئوالن االهلي قطر مذاکره کرده بود سرانجام قرارداد رسمياش
را بهمدت دو سال با االهلي امضا کرد تا رسماً پيراهن اين باشگاه
را بر تن کند.

با کسب عنوان قهرماني جهان اثبات کردند که اميدوارم متوليان ورزش کشورمان ،افتخار
آفريني آنها را ببينند و اين نيروهاي آينده ساز و توانمند را مورد حمايت بيشتر قرار دهند.
سرمربي تيم فرنگي نوجوانان در کسب قهرماني اين تيم را حاصل همدلي و تالش تمامي
عوامل تيم دانست و گفت :همگي براي اين تيم زحمت کشيدند ،از اعضاي کادر فني تا
يکايک بچه ها و همچنين بزرگان و پيشکسوتاني که به خانه کشتي مي آمدند و دل اين
بچه ها را با حمايت هاي خود شاد مي کردند .کار بسيار سختي را در رقابت هاي جهاني
داشتيم چراکه اکثر فرنگي کاران ما تجربه کافي از اين ميادين را نداشتند و به تازگي در
رده نوجوانان به عضويت تيم در آمده بودند.ضمن اينکه ما نيز زمان زيادي براي تمرين و
آماده سازي آنها نداشتيم ،اما خوشبختانه توانستيم با همين شرايط نيز تيم نوجوانان را
به عنوان قهرماني برسانيم.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه عملکرد سال مالي منتهي به
 1396/12/29فرآورده هاي گوشتي
قزوين به شماره ثبت  1947و شماره
شناسه ملي 10861408665

 بدينوسيله از کليه سهامداران و نمايندگان قانوني سهامداران شرکتفرآورده هاي گوشتي قزوين دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومي
عادي ساالنه منتهي به  1396/12/29که در راس ساعت  10صبح روز
يکشنبه  1397/4/31در محل قانوني شرکت قزوين جاده الموت کيلومتر
 7مجتمع صنعتي مينودر جنوبي محل (کارخانه) تشکيل مي شود حضور
به هم رسانند.
دستور جلسه:
گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شرکت
رسيدگي و بررسي حساب سود و زيان و ترازنامه و صورتهاي مالي عملکرد
منتهي به 1396/12/29
انتخاب اعضاي هيات مديره شرکت
انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل
انتخاب روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شرکت
تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ت97/4/20 :
هيات مديره شرکت

آگهي تغييرات شرکت طرح و تجهيز سيال هواساران شرکت با مسئوليت محدود
به شماره ثبت  30254و شناسه ملي  14005929311به استناد صورتجلسه هيئت
مديره مورخ  1397/03/27تصميمات ذيل اتخاذ شد - :آقاي جعفر اميدي به شماره
ملي  4410463144به سمت مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره و خانم زهره سياه
نژاد به شماره ملي  0064965767به سمت رئيس هيئت مديره منصوب گرديدند.
کليه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار از قبيل چک سفته و برات ،اوراق عادي ونامه هاي اداري با امضاي مدير عامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
کرج ()202731

آگهي تغييرات شرکت طرح و تجهيز سيال هواساران شرکت با
مسئوليت محدود به شماره ثبت  30254و شناسه ملي 14005929311
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/03/27
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :ـ خانم زهره سياه نژاد به شماره ملي
 0064965767و آقاي جعفر اميدي به شماره ملي 4410463144
به سمت اعضاي هيئت مديره شرکت براي مدت نامحدود انتخاب
گرديدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري کرج ()202730
آگهي تغييرات شرکت طرح و تجهيز سيال هواساران شرکت با مسئوليت
محدود به شماره ثبت  30254و شناسه ملي  14005929311به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/03/05تصميمات ذيل
اتخاذ شد  :محا شرکت به استان البرز  -شهرستان کرج  -بخش مرکزي
 شهر کرج-محله کوي اتحاد-خيابان استقالل-بن بست شهيد خامنهاي-پالک 166-طبقه اول-واحد  ،2کدپستي  3145977465انتقال يافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرج ()202727

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت تعاوني مسكن
مهر محلي شماره  8اروميه نوبت دوم به شماره ثبت 9378
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره
 8اروميه راس ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخ  97/05/07واقع در اروميه محل اداره تعاون شهرستان
اروميه واقع در ابتداي بلوار شهيد رجايي (فلكه مدرس) تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء
محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده
حضور بهم رسانند 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 اعضاء يا غيراعضاء 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 تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل
دفتر شركت تنظيم شده و توسط بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور
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 96-95-94
 -3طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايهاي سال مالي 96-95-94
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال مالي 97
 -5انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت
 -6انتخاب سه نفر هيات مديره اصلي و دو نفر عضو عليالبدل هيات مديره به علت اتمام مدت ماموريت
 -7طرح و تصويب حقالزحمه بازرس
هيات مديره شركت تعاوني
تاريخ انتشار97/4/20 :
1367
خ ش97/4/20 :
مسكن مهر محلي شماره  8اروميه

اطالعيه انحالل شركت (بار دوم)

بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران ،غرما و ذينفعان شركت سهامي خاص طلوع صنعت اروميه به شماره
ثبت  6239ميبرساند برابر دادنامه شماره  9209984410200909به تاريخ  95/9/29صادره از شعبه
دوم دادگاه حقوقي اروميه شركت مذكور منحل اعالم شده است لذا الزم است طلبكاران و ذينفعان شركت
اسناد مثبته خود را جهت امور تصفيه ،با اطالع مدير تصفيه منتخب دادگاه (علي قرباني) به دفتر شركت يا
مدير تصفيه تحويل و رسيد اخذ نمايند .شايان ذكر است درخواستهاي خارج از ضوابط بالاثر و مسئوليت
آن با غرما و ذينفعان مربوطه خواهد بود.
ناظر منتخب دادگاه  -خسروي 09141466121
مدير تصفيه منتخب دادگاه  -علي قرباني 09143455691
تاريخ انتشار97/4/20 :
1373
خ ش97/4/20 :

برنامه ريزي براي پرکردن اوقات فراغت کودکان ،نوجوانان و جوانان در فصل
تابستان يکي از مهم ترين راهکارهايي است که مي تواند آنها را از يکنواختي
زندگي درخانه خارج کرده و آنان را وارد چرخه نشاط اجتماعي کند .با آغاز
فصل تابستان و پايان هر سال تحصيلي ،پر کردن اوقات فراغت ميليون ها
دانش آموز ،يکي ازدغدغه هاي خانواده ها و مسئوالن کشوراست؛ تا جايي
نهادهاي مختلف و مرتبط با امور و مسائل جوانان همواره تالش مي کنند براي
اين قشرازجامعه درفصل تابستان برنامه هاي خاصي ارائه دهند تا آن ها را از
يکنواختي زندگي در بيرون از منزل خارج کنند.اما اوقات فراغت چيست؟ چه
تفاوتي با بيکاري دارد؟ چرا بايد برنامه ريزي صحيح براي اوقات فراغت جوانان
داشته باشيم؟در نظر برخي اوقات فراغت درظاهر مرز مشخص و معيني با بيکاري
و تفريح ندارد ولي با کمي تامل در شاخص هاي آن ،مي توان به تفاوت هاي
فراوان ميان آن ها پي برد.با توجه به آنچه گفته شد و نظر به اهميت مقوله
اوقات فراغت ،پرکردن زمان خالي قشرهاي مختلف جامعه با برنامه هاي ويژه
و مفيد ،افزون برآنکه مي تواند زمينه را براي مهارت آموزي و شکوفايي کودک
و نوجوان فراهم کند ،يک راهکار اجتماعي تلقي مي شود که درکنار شکوفايي
استعدادها ورزشي و شغلي قشر جوان ،مي تواند زمينه را براي تحکيم انسجام
اجتماعي در جامعه فراهم سازد.

خبر »

انتظارمدال طال ازتکواندو

کاپيتان سابق تيم ملي تکواندوگفت :همه از تکواندو انتظار مدال طال را
دارند و بايد در بازيهاي آسيايي بتوانيم مدال طال کسب کنيم.يوسف
کرميگفت :واقعا تکواندو کار بسيار سختي را دارد .من آمادگي مليپوشان
را نديدم .در اين مدت تکواندو متاسفانه ثبات نداشته است و تغيير کادر
فني باعث شده مليپوشان نتوانند ارتباط نزديکي با سرمربي تيم ملي
برقرارکنند .يکي از مشکالت عمده همين تغييرات است .اگر درگذشته
ما موفق بوديم به خاطر ثباتي بود که در تيم ملي وجود داشت.

ديدارآنيلي با ستاره فوتبال
رئيس باشگاه يوونتوس عازم يونان شد تا با فوق ستاره رئالي ها ديدارکند.
رسانه ايتاليا با انتشاري تصاويري ازآنيلي ،که درحال سوار شدن به
هواپيما بود ،مدعي شدند :آنيلي از فرودگاه پيسا عازم يونان شد تا با
رونالدو ،مالقات کند.اين روزها بحث انتقال رونالدو به يوونتوس درراس
اخبار ورزشي جهان قرار دارد .بنا به گزارش ها اين انتقال تا پايان هفته
قطعي خواهد شد .رونالدو با قراردادي  4ساله به مبلغ  100ميليون يورو
به يوونتوس ملحق خواهد شد.

آگهي تغييرات شرکت طرح و تجهيز سيال هواساران شرکت با مسئوليت
محدود به شماره ثبت  30254و شناسه ملي  14005929311به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/02/20تصميمات ذيل
اتخاذ شد  - :به استناد سند صلح به شماره  12694مورخ 1396/01/28
صادره از دفتراسناد رسمي  142حوزه ثبتي کرج خانم نرگس عزيزي
بندر ابادي به شماره ملي  4431795677که داراي  1.200.000ريال سهم
الشرکه مي باشد تمام سهم الشرکه خود را به آقاي جعفر اميدي شماره
ملي  4410463144منتقل و از شرکت خارج شد و ديگر هيچ گونه حق و
سمتي در شرکت ندارد  - .به استناد سند صلح به شماره  12694مورخ
 96/01/28صادره از دفتراسناد رسمي  142حوزه ثبتي کرج خانم شکيبا
اميدي به شماره ملي  4400347151با واليت آقاي محمد اميدي به شماره
ملي 4410464231که داراي  850.000ريال سهم الشرکه مي باشد و مبلغ
 750.000ريال از سهم الشرکه خود را به آقاي محمد اميدي به شماره
ملي 4410464231و مبلغ  100.000از سهم الشرکه خود را به آقاي اصغر
نجد اميني به شماره ملي  0064863786منتقل از شرکت خارج شد و
ديگر هيچ گونه حق و سمتي در شرکت ندارد  -به استناد سند صلح به
شماره  12694مورخ  1396/01/28صادره از دفتراسناد رسمي  142حوزه
ثبتي کرج آقاي سهيل اميدي به شماره ملي 4400444341با واليت آقاي
محمد اميدي به شماره ملي 4410464231که داراي  850.000ريال سهم
الشرکه مي باشد که تمام سهم الشرکه خود را به آقاي نادر رنجبر به شماره
ملي  3255778778منتقل از شرکت خارج شد و ديگر هيچ گونه حق
و سمتي در شرکت ندارد  -به استناد سند صلح به شماره  12694مورخ
 1396/01/28صادره از دفتراسناد رسمي  142حوزه ثبتي کرج آقاي سپهر
اميدي به شماره ملي  0314300767با واليت آقاي محمد اميدي به شماره
ملي 4410464231که داراي  850.000ريال سهم الشرکه مي باشد که مبلغ
 400.000ريال از سهم الشرکه خود را به آقاي نادر رنجبر به شماره ملي
 3255778778و مبلغ  50.000از سهم الشرکه خود را به آقاي جعفر
اميدي به شماره ملي  4410463144و مبلغ  400.000ريال از سهم الشرکه
خود را به آقاي اصغر نجد اميني به شماره ملي  0064863786منتقل و
از شرکت خارج شد و ديگر هيچ گونه حق و سمتي در شرکت ندارد -به
استناد سند صلح به شماره  13291مورخ  1396/06/12صادره از دفتراسناد
رسمي  142حوزه ثبتي کرج آقاي نادر رنجبر به شماره ملي 3255778778
که داراي  1،250.000ريال سهم الشرکه مي باشد که مبلغ  1.000.000ريال
از سهم الشرکه خود را به آقاي جعفر اميدي به شماره ملي 4410463144
و مبلغ  250.000ريال از سهم الشرکه خود را به آقاي محمد اميدي به
شماره ملي  4410464231منتقل و از شرکت خارج شد و ديگر هيچ گونه
حق و سمتي در شرکت ندارد  -به استناد سند صلح به شماره 13747
مورخ  1396/09/07صادره از دفتراسناد رسمي  142حوزه ثبتي کرج آقاي
محمد اميدي به شماره ملي  4410464231که داراي  2.250.000ريال سهم
الشرکه مي باشد و آقاي اصغر نجد اميني به شماره ملي 0064863786
که داراي  500.000ريال سهم الشرکه مي باشد که جمعا  2.750.000ريال
از سهم الشرکه خود را به آقاي جعفر اميدي به شماره ملي 4410463144
منتقل نمودند و از شرکت خارج گرديدند و ديگر هيچگونه حق وسمتي در
شرکت ندارند - .به استناد سند صلح به شماره  13945مورخ 1396/10/14
صادره از دفتراسناد رسمي  142حوزه ثبتي کرج آقاي جعفر اميدي به
شماره ملي  4410463144که داراي  5.000.000ريال سهم الشرکه مي
باشد که  2.500.000ريال از سهم الشرکه خود را به آقاي محمد اميدي به
شماره ملي  4410464231منتقل نمود- .به استناد سند صلح به شماره
 14297مورخ 1396/12/09صادره از دفتراسناد رسمي  142حوزه ثبتي
کرج آقاي محمد اميدي به شماره ملي  4410464231که داراي 2.500.000
ريال سهم الشرکه مي باشد که تمامي  2.500.000ريال سهم الشرکه خود
را به خانم زهره سياه نژاد به شماره ملي  0064965767منتقل نمود و از
شرکت خارج شد و ديگر هيچ گونه حق و سمتي در شرکت ندارد .اسامي
شرکاء ميزان سهم الشرکه .1 :جعفر اميدي  2.500.000ريال  .2خانم زهره
سياه نژاد  2.500.000ريال اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرج ()202728

