» گوناگون

ميرحسيني مدال طال گرفت
مليکا ميرحسيني ،تکواندوکار تيم بانوان ايران با برتري مقابل رقيب
کرهاي خود ضمن کسب مدال طالي مسابقات بينالمللي کرهجنوبي،
جمع مدالهاي ايران دراين رقابتها را به عدد سه رساند.

پرواز ملي پوش استقالل

»

پيشکسوت فوتبال ايران گفت:همه بايد کمک کنيم تا دو نماينده کشورمان بتوانند در
ليگ قهرمانان آسيا نتايج خوبي بدست آورند .بيژن ذوالفقارنسب ،پيشکسوت فوتبال
جزء معدود بازيکناني است که در دهه  50به عنوان يک لژيونر در فوتبال اروپا بازي
کرده است ،اودرباره موضوع رفتن وحيد اميري به ترابوزان اسپور گفت :وحيد اميري و
فوتباليست هايي هم سطح او که در مسابقات مختلف از جمله جام جهاني درخشش
داشته اند ،طبيعي است موقعيت هاي بين المللي برايشان به وجود بيايد و من معتقدم ما
بايد براساس منطق و اخالق ورزشي به اين موضوع نگاه کنيم و من معتقدم وحيد اميري
رفتار غير حرفه اي نداشته است.وي درباره اين موضوع که اميري بعد از جام جهاني به
هواداران پرسپوليس قول داده بود که حداقل تا نيم فصل دراين تيم باقي بماند وروز
گذشته با تيم ترکيه اي قرارداد بست اظهارداشت :من فکرمي کنم قول اميري به هواداران

مجيد حسيني ،بازيکن ملي پوش استقالل به دليل عملکرد خوب
خود دررقابتهاي جام جهاني از تيم ترابوزان پيشنهاد جدي دارد.
اين بازيکن ديروز براي مذاکرات نهايي راهي ترکيه شد.

استيلي:

تيام و جپاروف مي آيند

پژمان نوري،کاپيتان فصل گذشته تيم فوتبال ملوان پس از مذاکره
و توافق با مدير عامل باشگاه ملوان با عقد قرارداد سفيد به مدت
يک فصل قرارداد خود را با اين تيم تمديد کرد.

نساجي درخانه بازي مي کند

مدير تيم فوتبال اميد گفت :طبق مصوبه فدراسيون
فوتبال باشگاه ها بايد بازيکنان خود را در اختيار
تيم اميد قرار دهند و به قوانين احترام بگذارند که
متاسفانه فعال اين احترام به قانون وجود ندارد.حميد
استيلي افزود :پرسپوليس با وجود اينکه از پنجره
نقل و انتقاالت محروم است ،سه بازيکن خود را در
اختيار تيم اميد قرارداد و قراراست مهدي قائدي از
تيم استقالل هم به زودي به تيم اميد اضافه شود .البته

با تصميم مسئوالن استان مازندران ،ديدار تيمهاي نساجي وذوبآهن
درورزشگاه شهيدوطني قائمشهر برگزار مي شود.ديداراين دوتيم درچارچوب
هفته نخست ليگ برترروز پنج شنبه برگزار خواهد شد.

تيم ملي بسکتبال سوم شد
ديروز ديداررده بندي تورنمنت بسکتبال اطلس اسپرت چين،
برگزار و تيم ملي کشورمان به ديدار چين ،ميزبان مسابقات رفت
و در نهايت  67بر  55به برتري رسيد و درجايگاه سوم ايستاد.

نايب قهرماني کاراته در جهان
دانشجويان کاراته کاي ايران با کسب  10مدال يک طال ،چهار
نقره و پنج برنز در يازدهمين دوره رقابت هاي کاراته جهان در
ژاپن نايب قهرمان شدند .

ملي پوش ايراني در راه جزيره
ملي پوش کشورمان با قراردادي به ارزش  ۲۳ميليون يورودرآستانه پيوستن
به تيم برايتون است .جهانبخش درصورت پيوستن به برايتون ،بعد از باقري،
تيموريان و دژاگه چهارمين ايراني ليگ برتر انگليس خواهد بود.
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انتظار مدال طال به واليبال فشار ميآورد

هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال مصوب کرده بود که
بايد باشگاهها دو بازيکن دراختيار تيم اميد قرار دهند
که متاسفانه همکاري نکردند.وي افزود :بازيکن در اين
باره مقصر نيست ،بلکه بايد باشگاه ها به قوانين احترام
بگذارند در غير اين صورت کميته انضباطي درمورد اين
مسئله تصميمگيري ميکند .استيلي در خصوص نتيجه
گيري تيم اميد اظهارداشت 40 :سال است که اين
مشکالت وجود دارد و در صورت عدم نتيجه گيري فقط
فوتبال ايران ضررميکند .اين درحالي است که براي
نخستين بار با بازيکنان زير  21سال به بازيهاي آسياي
مي رويم که همه اين نفرات ميتوانند درالمپيک هم
بازي کنند.وي در مورد اينکه آيا حسرت  44ساله
نرسيدن به المپيک به پايان ميرسد ،گفت :اين اتفاق
نياز به کار تيمي و گروهي دارد و بايد از همه پتانسيلها
استفاده کرد تا همراه با انديشه هاي کرانچار که تا
پايان المپيک قرارداد دارد ،موفق شويم.

سرمربي تيم ملي واليبال ايران گفت :حساس شدن
روي کسب مدال طال در بازيهاي آسيايي تيم ملي
را تحت فشار قرار ميدهد.کوالکوويچ گفت :کارمان
را نه از نقطه صفر بلکه کمي جلوتر از آن شروع
کرده ايم .از نظر فيزيکي کار را جلو مي بريم و به
جايي که مي خواهيم مي رسيم .وي درباره اضافه
شدن ديرهنگام بازيکنان جوان به تيم و اينکه آيا از
اين بابت نگران نيست ،گفت :از آنجايي که مسابقات
قهرماني جوانان آسيا حکم انتخابي براي مسابقات
قهرماني جهان را دارد ،ما اين اجازه را داديم سه
بازيکن به تيم جوانان بروند .بعد از 10روزغيبت
دراردوي تيم ملي واليبال ،مي توانند خودشان را با
تيم هماهنگ کنند .کوالکوويچ درباره اينکه مسئوالن
ورزش از تيم ملي واليبال براي بازي هاي آسيايي
انتظار مدال طال دارند ،گفت :چون در دوره قبلي
بازي ها ايران به مدال طال رسيد ،اين يک فشار

تيم ملي بايد هجومي شود؟!

سنگيني به ما آورده است .ما اين فشار را تحمل
مي کنيم و تالش مي کنيم به اين هدف برسيم.
سرمربي تيم ملي واليبال کشورمان افزود :اين فشار
سنگين براي کسب مدال طال خوب نيست .بايد
توجه داشته باشيم که رقباي ما از جمله ژاپن ،چين
و کره جنوبي دارند کارمي کنند و مي جنگند و بيش
از حد حساس شدن روي اين موضوع و باالبردن
فشارروي بازيکنان جالب نيست.

سلطان يف ر:

درکلکسيون فوتبال جاي صعود به المپيک خالي است

بخش ورزشي:وزير ورزش و جوانان ابراز
اميدواري کرد ،تيم فوتبال المپيک کشورمان
جواز حضور در المپيک  ۲۰۲۰توکيو را کسب
کند.مسعود سلطانيفر در حاشيه حضور در اردوي
تيم فوتبال المپيک کشورمان ضمن بيان اين
مطلب اظهار داشت :در استمرار موفقيتهايي
که در يک سال گذشته داشتيم هم در صعود به
جام جهاني ،هم نتايج تاريخي در اين رقابتها و
هم نتايج خوب فوتسال و فوتبال ساحلي ،فکر
ميکنم در اين کلکسيون افتخارات جاي صعود
تيم اميد به المپيک خالي است.وي ادامه داد:
انشاءاهلل روندي را که تاکنون داشتهايم ،دنبال
ميکنيم .شما ميبينيد اين روزها در رشتههاي
ديگر مانند کشتي و کاراته هم به طور مرتب
خبرهاي خوشايندي شنيده ميشود که اين
حاصل همافزايي و همگرايي در ابعاد مختلف
ورزش است .ايجاد اين مسئله بين همه ارکان
ورزش زمينه موفقيت در همه رشتهها را فراهم
خواهد کرد.وزير ورزش و جوانان همچنين تصريح
کرد :ما به تيم فوتبال المپيک ايران با کادرفني

و بچههاي پرانگيزهاي که دارد ،اميدواريم .فکر
ميکنم اين تيم ميتواند درخشش خوبي در
بازيهاي آسيايي داشته باشد .ضمن اينکه سن اين
بازيکنان به نحوي است که ميتوانند تا المپيک
 2020توکيو در تيم المپيک حضور داشته باشند
و انشاءاهلل همين مجموعه هم بتواند جواز صعود
خ ت97/1/14-3

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
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.

بويينزهرا زمين فروشي
09334240729

09121185350

خت 97/4/20-321

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

خت 97/5/1-313

09195334370

قبول وكالت  ،مشاور حقوقي
كيفري  ،خانواده  ،تنظيم لوايح و
دادخواست  ،مالقات با تعيين
وقت قبلي  ،وكيل پايه يك
قوه قضائيه خانم شهسواري
33642061
09123072485

خت 97/5/1-310

جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن زير تماس
حاصل گردد.

صنعت و گردشگري
با تسلط كامل
در مكالمه و ترجمه متون

آماده پذيرش سالمند آقا و خانم
(شبانهروزي)
56370156
09123450450
09339226797

دفتر ترجمه رسمي 899

قوه قضائيه
ترجمه كليه متون و اسناد با تاييدات
ارسال رايگان براي
سفارشات باالي  300هزار تومان
(مطهري)
88755289 -88746877

خت 97/5/1-311

يک فرصت طاليي و ناب براي سرمايه گذاري در زمينه توليد سيم و کابل
يک مجموعه کامل از نيروهاي متخصص و کارآمد توليدي ,فني  ,کنترل کيفيت  ,اداري  ,مالي ,
بازرگاني  ,فروش حاضرند به سرمايه گذاري که در اين عرصه حاضر هست فعاليت کند ,بصورت
تمام وقت همکاري نمايند.
نيروهاي انساني زبده از ما  ,سرمايه گذاري ازشما
ما حاضريم با تکيه بر تخصص هايي که ميشناسيم از ابتداي کار تا انتهاي کار کنار شما باشيم
و با کمترين ريسک ممکن به توليد انبوه برسيد.
فعاليت نيروههاي ما به شرح ذيل ميباشد :
 _1انجام مشاوره هاي فني  ,توليدي  ,فروش  ,بازاريابي محصول نهايي
 _2مشاوره در زمينه خريد دستگاههاي مورد نياز براي توليد سيم و کابلهاي فشار ضعيف ,
متوسط  ,فشار قوي تا سطح ولتاژ  132کيلو ولت  ,سطح مقطع  1000ميلي متر مربع در استان
تهران يا استان البرز
 _3راه اندازي ماشين آالت و همکاري در زمينه توليد و کنترل محصول و فروش و بازاريابي
آن .
الزم به ذکر است کليه اين نيروهها ساليان سال در صنعت سيم و کابل فعاليت مستمر داشته
و رزومه خوبي در اين زمينه دارند.
با وجود اين مجموعه همکاريها هيچ گونه دغدغه و نگراني براي فعاالن محترم باقي نخواهد
ماند.

آسايشگاه سالمندان
فرشتگان

خت 97/5/1-312

فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار

بدين وسيله از كليه سهامداران محترم دعوت ميشود در مجمع عمومي عادي نوبت دوم شركت تعاوني كه
راس ساعت  12الي  14روز يكشنبه  1397/5/14در محل سالن كنفرانس در طبقه پنجم ساختمان شماره
يك ادارات مركزي واقع در خيابان فردوسي جنوبي تشكيل مي گردد حضور بهم رسانيد.
يادآور ميشود اين مجمع با حضور هر تعدادي از اعضا رسميت مييابد و تصميماتي كه در آن جلسه اتخاذ
ميشود براي كليه اعضا اعم از غائب و مخالف و حاضر نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1396/12/29
 -2استماع گزارش بازرس قانوني در ارتباط با عملكرد سال مال منتهي به سال 1396
 -3بررسي و تصويب عملكرد صورت مالي سال منتهي به  1396و تصميمگيري در مورد عملكرد مالي
شركت تعاوني از سال  1391لغايت 1395
 -4تقسيم سود سال مالي منتهي به 1396
 -5ساير موارد
تاريخ انتشار 97/5/1
هيئت مديره
خ ت 97/5/1

مترجم زبان چيني

گوشت تازه
گوسفندي
شتر
در حضور م يان
چرخ و طبخ ميگردد.

66712269-09121445155-66724097-66710276

تعاوني مصرف كاركنان بانك مسكن به شماره ثبت 12901

بازار تهران
اكازيون بسيار لوكس مناسب برند

و همين تيم هم در آينده اسکلتبندي تيم ملي
را تشکيل دهد.سلطانيفر در واکنش به اين
موضوع که تعدادي از باشگاهها بازيکنان خود
را در اختيار تيم المپيک قرار نميدهند و اين
موضوع باعث دلخوري کادرفني اين تيم شده
است ،گفت :فدراسيون فوتبال اين موضوع را با
جديت دنبال ميکند .ميدانم باشگاهها هم به
بازيکنان احتياج دارند ،اما اولويت تيمهاي ملي
است و بايد همه با اين تيم همکاري کنند تا
تيم ملي نتيجه بگيرد .انشاءاهلل هيئت رئيسه و
فدراسيون فوتبال به اين موضوع رسيدگي خواهند
کرد.وي در خصوص آخرين وضعيت بازيکنان
سرباز تيمهاي ملي نيز يادآور شد :همانطور که
تا االن اين مشکل حل شده است ،در آينده هم
حل خواهد شد.وزير ورزش و جوانان در پاسخ به
سوال خبرنگاران مبني بر تمديد قرارداد کارلوس
کيروش و نظر شخصي او دراين خصوص گفت:
اين موضوعي است که توسط فدراسيون فوتبال
و رئيس آن در حال پيگيري است .اين مسائل
به فدراسيون فوتبال مربوط ميشود.

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

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي نوبت دوم ساليانه شركت

خت 97/4/25-250

 282متر زمين چهارديواري شده سند تكبرگ
و جواز ساخت با  20م وام ساخت
معاوضه يا فروش

خت 97/4/2-200

665 665 54

به المپيک را به دست بياورد و درآن مسابقات
هم مانند تيم ملي بزرگساالن که در گروه مرگ
جام جهاني  2018روسيه بر خالف تصور عدهاي
که فکر ميکردند ،اين تيم موفق نخواهد شد،
بجنگد و نتيجه بگيرد ،به اميد خدا بتوانيم با
اين تيم درالمپيک  2020نتايج خوبي بگيريم

ـتكگلپا

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

خت 97/4/30-270

تلفن09100181740:
ايميلabbarerfan@Gmail.com :

سرخابي ها بايد
حمايت شوند

کوالکوويچ:

باشگاه ها به قوانين فوتبال احترام بگذارند

مراسم اهداي جوايز مدال آوران کشتي ايران دررقابت هاي نوجوانان
جهان در کرواسي امروز در محل خانه کشتي برگزار ميشود.

کاپيتان ملوان ماندني شد

ذوالفقارنسب :

دو شنبه اول مرداد 1397
 9ذي القعده  23-1439جوالي - 2018سال سي و سوم-شماره 9269

تجليل از مدالآوران جهاني

فتحي ،سرپرست باشگاه استقالل تاکيد کرد دو بازيکن خارجي اين
تيم امروز براي انجام مذاکرات نهايي وارد تهران خواهند شد .يکي
ازدغدغه هاي بزرگ هواداران استقالل تمديد قرارداد دو بازيکن
خارجي تيام و جپاروف با اين تيم است که طي هفته هاي گذشته
خبرهاي ضد و نقيضي درمورد آنها منتشر شده است.

سنجيده نبود.پيشکسوت فوتبال دررابطه با حضور سرخابي هاي پايتخت در ليگ قهرمانان
آسيا تصريح کرد :اعتقاد دارم ،فدراسيون فوتبال ،وزارت ورزش و صدا و سيما بايد هر
کمکي که مي توانند به استقالل و پرسپوليس انجام دهند و همه بايد کمک کنيم تا
اين دو نماينده کشورمان بتوانند درليگ قهرمانان آسيا نتايج خوبي بدست آورند.بازيکن
پيشين پرسپوليس درباره هت تريک قهرماني تيم درليگ هجدهم خاطرنشان کرد :به
نظر من تمام تيم ها ليگ سختي را پيش رو دارند ،پرسپوليس مي تواند درنيم فصل با
خريدهاي مدنظرکادر فني تيم قدرتمندتري تشکيل دهد اما به هر ترتيب سرخپوشان
همواره درقامت يک تيم مدعي و قهرمان مي توانند ظاهر شوند ،البته تاکيد مي کنم
ساير تيم ها نيز امسال تدارک خوبي براي حضور درليگ ديده اند و قهرماني در فصل
جاري کارساده اي براي هيچ تيمي نخواهد بود.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  139760319013000214مورخ  97/3/21هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بافت تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يونس شمس الديني لري فرزند فرخ به ش.ش  887صادره از رابر در
ششدانگ يكباب خانه به مساحت  237/55مترمربع قسمتي از پالك  2108فرعي از  12اصلي قطعه يك
بخش  42كرمان واقع در رابر ميدان فاطمه الزهرا كوچه شهيد محمدي سليماني خريداري از وراث
مالكين رسمي آقاي اكبر و اصغر تاج الديني مع الواسطه محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود و در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
مالف 25
محمدمحسن قزويني
تاريخ انتشار نوبت اول:شنبه 97/4/9
رئيس ثبت اسناد و امالك
تاريخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 97/5/1

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
نوبت اول شركت تعاوني مسكن كاركنان شبكه بهداشت و
درمان مهاباد به شماره ثبت 99
شناسه ملي 10861790497
بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن كاركنان
شبكه بهداشت و درمان مهاباد راس ساعت  18بعدازظهر روز شنبه مورخ  1397/6/3در محل سالن اجتماعات
مركز بهداشت شهرستان مهاباد واقع در بلوار توحيد روبروي اداره آموزش و پرورش تشكيل مي گردد  ،لذا از
عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل هر روز و ساعت
مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده  19آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي
در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد،مي تواند 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 با وكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي با وكالت داشته باشد توضيح اينكه وكالتنامههاي
عادي بايستي يك روز بعد ازانتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل تشكيل مجمع بغير 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 تائيد يك از دفترخانههاي اسنادرسمي رسيده باشد جلسه با حضور نصف بعالوه يك اعضاء يا نمايندگان
تاماالختيار آنان رسميت خواهد يافت.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هيئت مديره و بازرس سالهاي  1395و 1396
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال  1395و 1396
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي هزينههاي مالي سال 1397
 -4انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل به علت اتمام ماموريت آنان
 -5انتخاب پنج نفر عضو اصلي هيئت مديره و دو نفر عضو عليالبدل هيئت مديره به علت اتمام ماموريت آنان
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمتهاي هيئت مديره و بازرسي بايستي حداكثر تا ظرف مدت يك
هفته بعد از انتشار آگهي مذكور ،مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شركت تعاوني واقع در خيابان
سيدنظام  ،پاساژ مباشري  ،طبقه دوم  ،تحويل شركت نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارك شامل  :كپيشناسنامه  -كپي آخرين حكم كارگزيني  -تكميل فرم كانديداتوري مربوطه  -گواهي
عضويت براي متقاضيان تصدي سمت هيئت مديره.
هيئت مديره شركت تعاوني مسكن
تاريخ انتشار 97/5/1
كاركنان شبكه بهداشت و درمان مهاباد
خ ش 97/5/1
رئيس هيئت مديره  :صالحالدين اميرعشايري
1506

نايب رئيس هيئت مديره  :جعفر چاروق
منشي هيئت مديره  :حسن حق دوست
عضو اصلي هيئت مديره  :نصرالدين شيخ زاده
عضو اصلي هيئت مديره  :سعيد سعدوني

آگهي تغييرات شرکت مرغ مادر پيوند شرق مازندران سهامي خاص به
شماره ثبت  273495و شناسه ملي  10103028543به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/04/10تصميمات ذيل اتخاذ شد :
سرمايه شرکت از مبلغ 3000000000ريال به مبلغ 7200000000ريال منقسم
به 24000سهم 300000ريالي بي نام از طريق مطالبات حال شده افزايش
يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذيل ثبت از لحاظ
افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذکر تکميل امضاء گرديده است  .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()209242
آگهي تغييرات شرکت ياسين سنجش گلستان شرکت با مسئوليت محدود
به شماره ثبت  1163و شناسه ملي  14006191232به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/04/13تصميمات ذيل اتخاذ شد
 - :آقاي حسن خدامي با شماره ملي  2110100982با دريافت  120/000ريال
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت  ،از شرکت خارج و ديگر هيچ گونه
حق و سمتي ندارد* .در نتيجه سرمايه شرکت از يک ميليون و يکصدو
بيست هزار ريال به يک ميليون ريال کاهش يافت و در نتيجه ماده مربوط
در اساسنامه اصالح ميگردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري آق قال ()209234

فوتبال ايران درجام جهاني نشان داد که بيش ازهرزمان ديگري
نياز به تغيير نگرش درارائه فوتبال خود دارد.جامجهاني ديگري
نيز براي ايران به پايان رسيد و باز هم فوتبال ايران در حسرت
صعود به دور بعد جام جهاني ماند و در مرحله گروهي حذف شد.
البته اين بار تيم ملي ايران توانست  ۴امتياز به دست بياورد.شايد
خيليها بگويند اگر توپ طارمي در دقيقه آخر وارد دروازه پرتغال
ميشد اکنون ايران به صعودي تاريخي دست پيدا ميکرد ولي
فوتبال بازي حساب و کتاب نيست .چه بسا اگر پنالتي رونالدو گل
مي شد تيم ملي ايران گل هاي بعدي را هم دريافت مي کرد.تيم
ملي ايران با سبکي وارد بازيهاي خود درجام جهاني شد که درآن
تمام بازيکنان براي يک هدف واحد جنگيدند ،گل نخوردن .دراين
سيستم مهاجمان تيم ملي ايران را درزمين خودي و مرکز زمين
مي ديديم .آزمون در پستي که معموال هافبک هاي دفاعي بازي
مي کنند و انصاري فرد و طارمي را درپست بکهاي چپ و راست
ديديم .سختترين کار براي يک مهاجم دراين پست همين است که
نياز به تالش بسيار زياد است و مهاجم بايد دائم در حرکت باشد.
فراموش نکنيم که به زودي سهميه تيمهاي آسيايي براي جام جهاني
به  ۸تيم مي رسد وديگر صعود به جام جهاني شاهکارنيست .وقت
آن رسيده که ايران بتواند فوتبال هجومي حتي براي دقايقي برابرتيم
هاي بزرگ بازي کند تا اينکه با  ۱۱بازيکن روي خط دروازه قرارگيرند
وزيرتوپ بزنند وبه دنبال توپ هاي مرده و ضربات شروع مجدد باشند.
فوتبال ايران ميتواند حاال که قدرت دفاعي خوبي پيدا کرده تغيير
تاکتيک دهد و به سمت فوتبال هجومي پيش برود.

تاج:

خبر »

خواهان حفظ کيروش هستيم
رئيس فدراسيون فوتبال تمديد قرارداد کيروش را به نفع فوتبال
ايران ميداند و تأکيد دارد که اين فدراسيون شرط قهرماني آسيا را
براي ادامه همکاري با او در نظر نگرفته است .مهدي تاج گفت :دراين
مورد دو بحث وجود دارد ،اول اينکه کيروش مربي بسيار موفقي بوده
و فدراسيون فوتبال از عملکرد اورضايت کامل دارد .دوم هم اينکه ما
قبل از جام جهاني با کيروش مذاکره کرده بوديم وهرنتيجهاي در جام
جهاني ميگرفتيم فرقي نميکرد .وي افزود :ما خواهان حفظ کيروش
هستيم و فکر ميکنم اين هم به نفعمان باشد .به حاشيهها هم توجه
نميکنيم .فکر ميکنم بخشي از موفقيت تيم ملي در جام جهاني مربوط
به عملکرد فدراسيون است.

زهرا درويش

دانشآموز پايه سوم ابتدايي كالس 3/4
مدرسه دكتر معين منطقه تهران ناحيه 7
در سال تحصيلي  96-97شاگرد ممتاز
شناخته شده است با تشكر و سپاس فراوان
از زحمات اولياي محترم مدرسه بخصوص
سركار خانم شاملو معلم دلسوز و زحمتكش
ايشان و همچنين سركار خانمها ابراهيمي
و الماسي مديريت و معاونت دبستان.

آگهي تغييرات شرکت ياسين سنجش گلستان با مسئوليت
محدود به شماره ثبت  1163و شناسه ملي  14006191232به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/04/13
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :آقاي روح اله بسطامي با شماره ملي
 2121658645باپرداخت  40/000ريال به صندوق شرکت ميزان
سهم الشرکه خود را به  160/000ريال افزايش داد  - .آقاي محمد
علي عرب احمدي با شماره ملي  2121967133باپرداخت 40/000
ريال به صندوق شرکت ميزان سهم الشرکه خود را به  160/000ريال
افزايش داد  - .آقاي حميد شهرياري با شماره ملي 2120390746
باپرداخت  40/000ريال به صندوق شرکت ميزان سهم الشرکه خود
را به  160/000ريال افزايش داد ** .در نتيجه سرمايه شرکت از يک
ميليون ريال به يک ميليون و يکصدو بيست هزار ريال افزايش
يافت و در نتيجه ماده مربوط در اساسنامه اصالح ميگردد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري آق قال ()209230
تاسيس موسسه غير تجاري حقوقي داوري يگانه تنديس عدالت درتاريخ
 1397/02/01به شماره ثبت  44500به شناسه ملي 14007537529
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت
اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع  :انجام امور مشاوره حقوقي ،داوري
و وکالت از طريق وکالي داراي پروانه وکالت معتبر طبق قوانين جاري
کشور در صورت نياز اخذ مجوزهاي الزم براي موضوع فعاليت.درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت  :از تاريخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش
مرکزي  -شهر تهران-گلستان-بلوار  35متري گلها-خيابان شبرنگ
شرقي-پالک 27-طبقه همکف -کدپستي  1493653666سرمايه
شخصيت حقوقي  1000000 :ريال مي باشد .اسامي و ميزان سهم
الشرکه شرکا  :آقاي محمد رضا رضايي به شماره ملي 2440172901
دارنده  750000ريال سهم الشرکه آقاي مهدي رضايي به شماره ملي
 2451800682دارنده  250000ريال سهم الشرکه اولين مديران  :آقاي
محمد رضا رضايي به شماره ملي  2440172901و به سمت مديرعامل
به مدت نامحدود آقاي مهدي رضايي به شماره ملي 2451800682
و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود انتخاب گرديدند
دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار ازقبيل چک و سفته
به امضاي محمد رضا رضايي منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مي
باشد .کليه اوراق عادي و اداري به امضاء اقاي محمد رضا رضايي و
مهدي رضايي هر يک به صورت منفرد همراه با مهر شرکت معتبر
مي باشد .اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت
مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()209239

