» گوناگون

جام يادگار در خانه ماند

چهارمين دوره رقابت هاي بين المللي کشتي آزاد نوجوانان جام
يادگار با حضور تيم هايي از روسيه ،آذربايجان ،ارمنستان ،گرجستان،
عراق و چهار تيم از کشورمان در اراک برگزار شد و در پايان تيم
ايران با شکست تيم روسيه بهعنوان قهرماني رسيد.

ي
نشان نقره برگردن مراد 

»

مدير تيم هاي ملي دووميداني با تاکيد براينکه کار مربيان ايراني را بيشتر مي پسندد گفت :در
بازيهاي آسيايي به وعدهاي که داده بوديم عمل کرديم .غياثي گفت :ما توانستيم ورزشکاران مان
را به رغم برخي اهالي ورزش که براي ما مشکل ساز شده بودند به آرامش برسانيم وخروجي اين
آرامش کسب دو مدال طال ،يک نقره و سه عنوان چهارمي بود.وي خاطرنشان کرد :همين نفرات
را براي بازيهاي قهرماني آسيا حفظ مي کنيم تا اين نفرات درقطرعملکرد خيلي بهتري داشته باشند.
ما بايستي درپرناب وزنه هم در جاکارتا مدال مي گرفتيم که متاسفانه جو مسابقات روي نفرات
جوان ما تاثير گذاشت.ثمري و مهردالن درآينده جزء مدال آوران پرتاب وزنه خواهند بود.غياثي
ادامه داد :مربيان خوبي داريم اما من عملکرد مربي داخلي را بيشتر مي پسندم .مرادي درزماني که
ملي پوش بود جزء نفرات شايسته لقب گرفت و مدال هاي ارزشمندي درآسيا کسب کرد و حاال هم
نشان داد که مربي شايسته اي است .مربي ايراني بدون چشمداشتي براي موفقيت ورزش زحمت

درخشان:

سعيد ماليي نقرهاي شد

ملي پوش فوتبال در جزيره

با گذشت  2هفته ازآغاز رقابتهاي ليگ ايتاليا رونالدو درحسرت
گلزني است .رونالدو با قراردادي به ارزش  100ميليون يورو از
مادريد راهي يوونتوس شد.

اهداي جوايز مدالآوران
جوايزنقدي مدالآوران دو و ميداني و کوراش کاران از سوي
سجادي سرپرست کاروان اعزامي به بازيهاي آسيايي جاکارتا
پرداخت شد.

تراکتوردربي تبريز را برد
تيم تراکتورسازي با پيروزي  2-1دردربي تبريز مقابل ماشين سازي
حرکت به سمت صدر جدول را آغاز کرد .تراکتورسازي با اين پيروزي
 ۹امتيازي شد و خود را به جمع باالنشينان جدول رساند.

پديده صدرنشين ليگ برتر

تيم ذوب آهن درهفته ششم رقابتهاي ليگ برتر برابر تيم پديده
صدرنشين ليگ با نتيجه  1-2شکست خورد .پديده با سرمربيگري
گل محمدي به جز باخت درهفته اول مقابل پرسپوليس درچهار هفته
ديگر پيروزشده وبا  ۱۵امتياز صدر نشيني خود را تثبيت کرد.

بريمانلو به برنز رسيد

بريمانلو نماينده جودوي ايران درمرحله شانس مجدد با حريفي از
ت و در 20ثانيه آغاز اين مسابقه توانست حريف
کرهشمالي به ميدان رف 
خود را ضربه فني کند و به مدال برنز بازيهاي آسيايي برسد.

سرمربي پيشين پرسپوليس معتقد است :صعود اين
تيم به مرحله نيمه نهايي رقابت هاي ليگ قهرمانان
آسيا دور از دسترس نيست.درخشان با اشاره به شکست
پرسپوليس برابرالدحيل گفت :با توجه به قدرت حريف
تيم برانکو عملکرد بدي دراين بازي نداشت .وي افزود:
شکست با يک گل آن هم درقطر نتيجهاي قابل جبران
است و با کمي دقت ميتوان اين تيم را درآزادي
شکست داد.سرمربي پيشين سرخپوشان خاطرنشان

نكته »

شفرتنها مقصر ناکامي هاي استقالل است

کرد :برانکو مربي خوبي است ،بايد بازي منطقي و
فکورانه را دردستور کار شاگردانش قراردهد .اوبايد بازي
را کنترل کند تابا پيروزي جواز حضور به مرحله نيمه
نهايي را به دست آورد.درخشان در مورد موقعيت هايي
که بازيکنان پرسپوليس خراب ميکنند ،نيز تصريح
کرد :به هر حال بازيکنان ما در حد توانشان درزمين
بازي ميکنند و اگرقرارباشد همه فرصت ها گل شود
بايد مهاجم گرانقيمت اروپايي جذب و براي هر بازيکن
دستکم هشت ميليون دالرهزينه کرد.درخشان اضافه
کرد :امسال پرسپوليس کمي ازنظر سرعت دچارمشکل
است ،چرا که بازيکنان سرعتي جدا شده اند و جايگزيني
هم براي آنها نيامده است .ازطرفي پرسپوليس بازيساز و
توپ پخش کن خوبي در ميانه ميدان ندارد .اين موضوع
کاررا براي برانکو سخت ميکند.وي ابرازاميدواري کرد،
پرسپوليس با بردي شيرين دربازي برگشت ،بارديگربه
نيمه نهايي صعود کند.

پيشکسوت استقالل گفت :درحال حاضر با توجه به
جدايي مديران سابق باشگاه تنها مقصر ناکامي هاي
امروزاستقالل شفر است .روشن اظهار داشت :امسال
يکي از بدترين سال هاي فوتبالي تيم استقالل خواهد
بود و اصال نمي توان روي اين تيم حساب باز کرد.وي
ادامه داد :قبل از بازي السد اعالم کردم که مشکالت
تيم ما جدي است و با توجه به بازيکنان خارجي
ضعيفي که جذب شدند شانسي براي موفقيت نداريم.
بازيکنان خارجي جديد به قدري ضعيف هستند که
مطمئن باشيد هزاران بازيکن بهترازآنها درايران پيدا
مي شوند.کاپيتان اسبق استقالل گفت :به اعتقاد
من در حال حاضر تنها مقصر ناکامي هاي استقالل
شفر به عنوان سرمربي است زيرا او در مقابل تمام
درخواست هاي غلط مديران گذشته کوتاه آمد و باعث
شد امسال با تيمي ضعيف وارد مسابقات شويم.وي
افزود :شفر مي توانست درمقابل حضور اين بازيکنان

ل کيست؟
مقصرناکامي هندبا 

خارجي بي کيفيت مقاومت کند وحداقل هواداران
را روشن سازد اما هيچ يک ازاين کارها را انجام
نداد .روشن افزود :زماني که در بازي رفت  3گل
دريافت مي کنيم به طور حتم در بازي برگشت کار
بسيار سخت تري درپيش خواهيم داشت.وي گفت:
اگر باشگاه کميته فني قوي داشت هيچگاه بازيکنان
بي کيفيت که اصال درحد پوشيدن پيراهن استقالل
نيستند ،جذب نمي شدند.

براي قهرماني درجام ملتها بايد کنار هم باشيم

سرمربي تيم ملي ايران از آمادگي مشروط خود
براي تمديد قرارداد خود با فدراسيون خبر داد.
کيروش ميگويد که آماده است قراردادش با
فدراسيون فوتبال را تا پايان جام ملتهاي آسيا
تمديد کند اما بهشرط آنکه مسئوالن فدراسيون
به او اطمينان دهند که ازهر لحاظ کام ً
ال حامياش
خواهند بود.کيروش که از سال  2011هدايت تيم
ملي را بهعهده داشته است و قرارداد قبلياش تا
پايان جام جهاني اعتبار داشت ،هنوز نتوانسته با
فدراسيون براي تمديد قراردادش به توافق برسد .او
اما االن از آمادگياش براي انجام اين کار ميگويد.
کيروش که درچند روز اخيراخباري راجع به
تمايل چند کشور از جمله کره جنوبي ،الجزاير
و مکزيک براي استخدام او شنيده شده است،
به آسوشيتدپرس گفت :دراين مدت اخير ،من از
سراسر دنيا فرصتهايي داشتهام اما هرگز درها را
بهروي ايران هم نبستم .من بايد مطمئن شوم که
فدراسيون کام ً
ال از برنامه اردوي آمادهسازي تيم
براي جام ملتهاي  2019حمايت ميکند.ايران با
وجود صدرنشيني دررنکينگ فيفا ،از سال 1976

خ ش97/6/10 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاوني مسكن مهر محلي شماره سه اروميه به شماره ثبت 9352

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن مهر
محلي شماره سه اروميه راس ساعت  5عصر روز چهارشنبه مورخ  1397/06/21در محل اروميه  -تقاطع
مدرس  -سالن اجتماعات اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه 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 و يا با توجه به مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجمع 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 سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيح 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 تعاوني تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين
صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي صرف هزينههاي سال مالي 1397
 -4انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت
 -5طرح و تصويب حقالزحمه بازرس
 -6اتخاذ تصميم درخصوص تعيين روزنامه اصلي و عليالبدل جهت چاپ آگهي و تصميمات بعدي
تعاوني
 -7طرح و تصويب تمديد دوران مشاركت مدني با بانك عامل
 -8اتخاذ تصميم درخصوص حسابرسي از شركت
تاريخ انتشار97/6/10 :
هيات مديره شركت تعاوني
1969
خ ش97/6/10 :

مسكن مهر محلي شماره سه اروميه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم
شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان آمانج تجارت پيرانشهر
بنا به تصويب هيات مديره شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان آمانج تجارت پيرانشهر مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده (نوبت دوم) روز چهارشنبه مورخ  97/06/21راس ساعت  15در محل دفتر شركت ،خيابان
بهشتي مجتمع زرگران طبقه دوم تشكيل ميگردد .لذا 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 و
يا با توجه به مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي (موضوع تبصره  3ماده  33قانون بخش
تعاوني) 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 سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيح
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 تعاوني تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي گردد و در غير اين صورت
وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال 1396
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال 1396
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي صرف هزينههاي سال مالي 1397
 -6انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت
 -7طرح و تصويب پاداش هيات مديره
هيات مديره شركت تعاوني
 -8طرح و تصويب حقالزحمه بازرس
مبادالت مرزنشينان آمانج تجارت پيرانشهر
تاريخ انتشار97/6/10 :
1966
خ ش97/6/10 :
اصالحيه
پيرو درج آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده (نوبت اول) شركت تعاوني مسكن مهر
محلي شماره  38اروميه به شماره ثبت  9393مورخه  97/5/30در روزنامه رسالت ،دستورات جلسه
كال حذف شده و به جاي آن :وكالتنامههاي عادي در محل شركت تنظيم شده و توسط بازرس شركت
بررسي و تاييد گردد.
تاريخ انتشار97/6/10 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش97/6/10 :
1963
مسكن شماره  38محلي اروميه

تحصيل در اسپانيا

خت 97/6/10-31

خت 97/6/10-32

حداقل هزينه مجوز
وزارت علوم موسسه
آركا دانش پارسيان
26212508-9

ورزش 11

ک يروش:

نوبت دوم  -زميني به مساحت  1780متر واقع در تهران  -سعادتآباد  -ميدان فرهنگ
 كوچه پيوند يكم  -انتهاي كوچه جنب باشگاه ورزشي كوش به شماره ملك  2036ازاصلي  72به شماره ثبت ( )44707به نام آقاي محمدعلي نژادمحمودي در جهت صدور
سند اقدام گرديده چنانچه شخص يا اشخاصي نسبت به اين قطعه زمين ادعايي دارند به
اداره ثبت منطقه مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/4 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/10 :

با طال
به وعدهمان
عمل کرديم

روشن:

صعود پرسپوليس دور از دسترس نيست

سعيد ماليي جودوکارکشورمان درحالي که تنها يکثانيه با مدال
خوشرنگ طالي بازيهاي آسيايي فاصله داشت ،با رأي داور واعالم
سومين خطا به مدال نقره رسيد.

رونالدو در حسرت گلزني

غياثي:

شنبه  10شهريور 1397
 20ذي الحجه -1439اول سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9300

درادامه رقابتهاي دووميداني بازيهاي آسيايي امير مرادي
درفينال دوي  1500متر در رده دوم ايستاد و مدال نقره را بر
گردن انداخت.

سعيد عزتاللهي هافبک تيم ملي ايران که فصل گذشته به صورت
قرضي در تيم آمکار روسيه حضور داشت ،به تيم ردينگ درليگ
دسته اول فوتبال انگليس ملحق شد.

مي کشد و جاي تقدير دارد.وي اضافه کرد :ضمن تشکرازحمايت هاي وزارت ورزش و کميته ملي
المپيک اميدوارم بيشتربه دووميداني توجه کنند .آنها بايد دووميداني را ازهرنظر بخصوص ازلحاظ
مالي تقويت کنند تا فدراسيون به مسير کنوني خود ادامه دهد .پيشکسوتان دووميداني هم بايستي
دراين راه کمک کنند واميدوارم پيشکسوتان درفدراسيون جمع شوند و کنارما باشند زيرا قائم به
شخص بودن کاري را پيش نمي برد وبايد بيشتر ازگذشته به خردجمعي بها دهيم هرچند که کسب
سه مدال با خردجمعي حاصل شد.غياثي درباره پيش بيني خود در کسب مدال گفت :قبل از شروع
مسابقات دووميداني جاکارتا گفتم سه مدال کسب مي کنيم و امروز فدراسيون به وعده خود عمل
کرد.وي درباره عملکرد حسن تفتيان درجاکارتا عنوان کرد :تفتيان استعداد است .اودرگذشته قهرمان
آسيا شده است وجزء نفرات خوب درسالهاي اخيربوده است .ما ازمربي تفتيان گزارش خواستيم و
قراراست اوبه ما گزارش دهد تا درسازمان تيم هاي ملي بررسي کنيم.

موفق به فتح جام ملتهاي آسيا نشده است .اين
رقابتها درامارات برگزارميشود وايران بهعنوان
بخت اول قهرماني در مرحله گروهي با تيمهاي
عراق ،ويتنام و يمن در گروه  Dقرار گرفته است.
کيروش افزود :من با توجه به قراري که گذاشته
و گفته شد که همه شرايط براي جام ملتها مهيا
خواهد شد ،به تهران سفرميکنم .اگرباور نداشتم که
تمام شرايط مهيا نميشد ،به آنجا سفر نميکردم اما

اطمينان دارم که ميتوانم قرارداد جديدي ببندم.
شرايط معين من ،حمايت مالي تضمينشده است
و تعهد کامل به اردوي آمادهسازي جام ملتهاي
آسيا .ما نميتوانيم اشتباهات گذشتهمان را تکرار
کنيم.کيروش در  7سال حضورش درتهران بارها
درخصوص کمبود اردوهاي آمادهسازي و بازيهاي
دوستانه براي شاگردانش ابراز نارضايتي کرد .اين
مرد پرتغالي باوردارد که اگر اردوي آمادهسازي

تيمش قبل از سفر به روسيه بهتر بود ،ايران در
جام جهاني ميتوانست نتايج بهتري کسب کند و
به دور دوم صعود ميکرد.کيروش 65ساله گفت:
همه بازيکنان ما درعملکرد خوبمان در روسيه نقش
پررنگي داشتند اما فقط چند نفر ميدانند که ما چه
مشکالتي داشتيم؛ بازيهايي که لغو شد و اردوهاي
آمادهسازي که بدون بازيکن برگزارميکرديم .من
نميتوانم تظاهرکنم که چنين اتفاقاتي رخ نداد .ما
تنها يک قدم کوچک تا دور دوم فاصله داشتيم و
من ميتوانم با تمام وجودم احساس کنم که تفاوت
ميان دستاوردمان درجام جهاني و صعود به مرحله
حذفي دقيقاً بهخاطر همان سه بازي دوستانهاي
بود که پيش ازجام جهاني لغو شد.کيروش درباره
آيندهاش و احتمال تمديد شدن قراردادش پيش
ازآغاز جام ملتهاي آسيا،تأکيد کرد :آينده چيزي
نيست که مرا نگران کند .من ميتوانستم با تيمهاي
ديگري قرارداد 4ساله ببندم .من ميخواهم جام
ملتهاي آسيا را ببرم اما اين کار آساني نخواهد
بود .اين چالش بزرگي خواهد بود و همه ما بايد
کنارهم کارکنيم.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)

بدين وسيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت تعاوني سازندگي زاگرس ميرساند كه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت در تاريخ چهارشنبه 97/6/21راس ساعت 9صبح در محل سالن اجتماعات سازمان جهاد كشاورزي
استان واقع در شهركرد  -ميدان امام حسين (ع) تشكيل ميگردد .بدين وسيله از كليه سهامداران محترم دعوت به عمل مي آيد با در دست داشتن كارت شناسايي و كارت عضويت در جلسه مذكور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1طرح وتصويب صورتهاي مالي سال  1396پس از استماع گزارش هيئت مديره بازرسين و حسابرس شركت.
 -2گزارش و اتخاذ تصميم در مورد ادامه طرح هاي پيشنهادي پروژههاي انجام شده و ساير موارد.
ت آنها.
 -3انتخاب بازرسين شركت براي مدت يك سال مالي به علت اتمام ماموري 
خ ش 97/6/10
تاريخ انتشار97/6/10 :
هيئت مديره شركت

آگهي مناقصات عمومي يكمرحلهاي شماره  19و  18و 97/17

شركت توزيع نيروي برق
استان ايالم

شركت توزيع نيروي برق استان ايالم  -نوبت دوم

موضوع مناقصه:
 :97/17تامين نيرو جهت انجام امور اداري وفني
 :97/18تامين نيرو جهت انجام امور ديسپاچينگ ،سيمباني
 :97/19تامين نيرو جهت انجام امور اداري ،فني ،خدمات و حفاظت فيزيكي
مهلت فروش اسناد :از تاريخ  97/6/5لغايت 97/6/12
مبلغ تضمين شركت در مناقصه:
 :97/17مبلغ  1/973/000/000ريال
 :97/18مبلغ  1/586/000/000ريال
 :97/19مبلغ  1/597/000/000ريال
محل فروش اسناد:
ايالم :بلوار مدرس شركت توزيع نيروي برق استان  -طبقه دوم  -واحد قراردادها
آخرين مهلت و محل تحويل پيشنهادات:
حداكثر تا پايان وقت اداري  97/6/19و محل تحويل پيشنهادات ،واحد قراردادهاي اين شركت ميباشد .به پيشنهادهاي
فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ميشود ،مطلقا ترتيب اثر
داده نخواهد شد.
مبلغ فروش اسناد :يكصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب  1904051930نزد بانك تجارت شعبه انقالب ايالم
ساعت ،روز و محل بازگشايي پاكتها:
جلسه مناقصه ساعت  9روز سهشنبه مورخ  97/6/20برگزار ميگردد.
العرساني مناقصه
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد به سايت  http://tender.tavanir.org.irو پايگاه اط 
 http://iets.mporg.irو سايت شركت توزيع برق ايالم  WWW.BARGH-ILAM.IRمراجعه فرمايند .هزينه آگهي
به عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/10 :
خ ش97/6/5 :

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان ايالم

شش فقره پروانه كار به شرح مشخصات ذيل مربوط به اتباع كشور
چين كه از طرف شركت مكث بينالملل به شماره ثبت 47270
دعوت به كار شده بودند مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديد.
نام

MINGFU

LIU

YONGBIN

HUILIN

YU

DAI

نام
خانوادگي

CHEN

JUN

XU

YANG

SHI

ZHU

شماره
پاسپورت

G46880363

EA9165627

EA9171133

EA8552358

G40314064

E91527391

شماره
پروانه كار

1029579

1029548

1029815

1029426

1029580

1029581

خ ت 97/6/10

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم قدريه علي ميرزائيان داراي شماره شناسنامه  4317به شرح دادخواست به
كالسه  734/97/5از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين
توضيح داده كه شادروان علي قيطاوس وندي به شماره شناسنامه 4500957103
در تاريخ  92/6/25در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورث ه حين الفوت
آن مرحوم منحصر است به:
 -1قدريه علي ميرزائيان فرزند محمد شش  4317متولد  1338همسر
متوفي
 -2فاطمه قيطاس وندي فرزند علي شش  138متولد  1358فرزند متوفي
 -3زهرا قيطاس وندي فرزند علي شش 12متولد  1364فرزند متوفي
 -4جواد قيطاس وندي فرزند علي شش  120متولد  1367فرزند متوفي
 -5عمران قيطاس وندي فرزند علي شش 2متولد  1360فرزند متوفي
 -6مجتبي قيطاس وندي فرزند علي شش  10متولد  1361فرزند متوفي
 -7كامران قيطاس وند فرزند علي شش  137متولد 1356فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراض دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد اوباشد از تاريخ نشر نخستين
آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهرستان ايالم
جميل شوهاني
خ ش 97/6/10
تاريخ انتشار 97/6/10

حسرت ،واژه آشنايي براي تيم ملي هندبال ايران است ،تيمي که
بازيکنانش در ميدانهاي اروپا جزء بهترينها به حساب ميآيند ،اما سهم
آنها دررقابتهاي آسيايي و جهاني تنها ناکامي است.صحبت ازهندبال
است که اين روزها حال و روز خوشي ندارد ،رشتهاي که  10بازيکن
آن در سطح اروپا لژيونرهستند و جزء بهترينها بهحساب ميآيند ،اما
سهم اين تيم قدرتمند تنها شکست و ناکامي است .دربازيهاي آسيايي
هندبال ايران درجايگاه پنجم قرارگرفت واين نتيج ه درحالي به دست
آمد که دردوره گذشته بازيهاي آسيايي هندبال چهارمي را کسب کرد
و در اين دوره اين رشته نه تنها پيشرفتي نداشت ،بلکه نسبت به دوره
قبل هم يک پله سقوط کرد.بدون شک کسب عنوان پنجمي ،براي
هندباليستهاي ايران که بهترينهاي ليگ اروپا هستند و همچنين
ي رئيس اين فدراسيون که سابقه درخشاني درهندبال داشته،
رحيم 
نتيجه قابل قبول محسوب نميشود .شايد اگر انتخاب سرمربي براي
تيم ملي هندبال زودترصورت ميگرفت و بالطبع اردوها و تمرينات
تدارکاتي بيشتري براي مليپوشان در نظر گرفته ميشد نتيجه بهتري
رقم ميخورد .هندبال با وجود بازيکناني که درليگ اروپا بهترين عملکرد
را دارند ،نتوانسته نتايج قابل قبولي کسب کند و اگر فکري به حال اين
رشته قدرتمند نشود بيش ازاين شاهد افول آن خواهيم بود.

خبر »

نسل طاليي به دنبال طال

تيم ملي بسکتبال ايران که با نسل طاليياش کرهجنوبي را شکست داد و به
ديدار فينال صعود کرد ،به دنبال پيروزي برابر چين و پايان دادن به سلطه
قهرماني  ۴۰ساله اين دوکشوراست .فينال مسابقات بسکتبال بازي هاي آسيايي
امروز ميان دو تيم ايران و چين برگزار مي شود؛ اين براي دومين بار است که
بسکتبال ايران فيناليست بازي هاي آسيايي مي شود در حاليکه پيش ازاين
هشت دوره در اين بازي ها شرکت داشته است.

انتظار تالش ازکشتيگيران
دبيرفدراسيون کشتي گفت :تيم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي براي
کسب عنوان قهرماني به جام جهاني مجارستان اعزام مي شوند .اليق
ادامه داد :تمرينات مستمروبرنامه محور ،ملي پوشان درحال برگزاري
است و اردوهاي متعددي با هدف آماده سازي تيم هاي ملي تدارک شده
است.وي افزود :کشتي ورزش شماره يک کشورمان محسوب مي شود
و بايد براي معرفي اين ظرفيت ارزشمند وهمچنين کسب افتخارهاي
بين المللي ،بيش از پيش تالش کرد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مرحله دوم
ت تعاوني مرزنشينان همت كار آفرين مغان گرمي
نوبت دوم شرك 
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده مرحله دوم نوبت دوم شركت تعاوني فوق الذكر راس ساعت
 7بعدازظهر روز شنبه در مورخه  97/6/24در محل مسجد جامع روستاي اظماره برگزار مي گردد .از
كليه اعضاء نمايندگان منتخب حوزهها در مورخه  95/6/3دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم نسبت به
موضوعات ذيل با در دست داشتن كارت مبادالت مرزي ،كارت ملي در جلسه حضور به هم رسانند .ضمنا
داوطلبان تصدي بازرسي به موجب ماده  2دستور العمل موظفند حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ انتشار
آگهي دعوت فرم داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني ذيل نمايند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان شركت
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1396
 -3انتخاب بازرسي و بازرسان اصلي و علي البدل
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي
هيئت مديره
تاريخ انتشار 97/6/10
خ ش  97/6/10شركت تعاوني مرزنشينان همت كارآفرين مغان گرمي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت
سوشيانت صنعت توس (سهامي خاص) به شماره ثبت 35252و
شناسه ملي ( 10380506683نوبت دوم)
با توجه به عدم حد نصاب سهامداران در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت در نوبت اول
مورخ  97/06/1مندرج در روزنامه رسالت مورخ  97/5/21بدين وسيله از كليه سهامداران شركت دعوت
ميگردد تا در جلسه فوق الذكر كه در (نوبت دوم) روز چهارشنبه به تاريخ  97/6/21راس ساعت  10صبح
در محل  :مشهد -وكيل آباد  - 9مدرس  - 2پالك  48تشكيل ميگردد حضور به هم رساند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:
 -1انتخاب بازرسين شركت وتعيين روزنامه محلي
 -2ارائه گزارش مدير عامل و بازرسين
 -3تصويب در ترازنامه و صورتهاي مالي سال  95و 96
 -4تعيين تكليف در خصوص آينده شركت و خط مشي آن
 -5رفع ابهام در خصوص انتقال برخي وجوه نقدي از حسابداري شركت
 -6ساير موارد پيش بيني نشده
تاريخ انتشار 97/6/10
خ ش 97/6/10
رئيس هيئت مديره شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (به طور فوق العاده)
شركت تعاوني مصرف فرهنگيان گنبد
نوبت دوم
به اطالع كليه سهامداران محترم ميرساند طبق مصوبه هيئت مديره جلسه اول مجمع عمومي عادي ساليانه
به طور فوق العاده با دستور جلسه به شرح زير در ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ  1397/6/22در محل
باشگاه فرهنگيان واقع در شهرك فرهنگيان تشكيل ميگردد .از كليه اعضا محترم دعوت ميشود جهت تبادل
نظر و اتخاذ تصميم در خصوص دستور جلسه راس ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هيئت مديره بازرسين در خصوص عملكرد شركت در سال 1396
 -2طرح وتصويب صورتهاي مالي اعم از ترازنامه -صورت حساب سود و زيان -تقسيم سود پيشنهادي
تخصيص پاداش كاركنان و هيئت مديره و بازرسين در سال 1396
 -3تصويب بودجه پيشنهادي سال  1397و تعيين خط مشي آتي شركت.
 -4تصويب تغييرات سرمايه و سهام شركت ناشي از تقسيم سود پيشنهادي -جذب عضو جديد وانصراف
برخي از اعضاء
توجه:
 -1الزم به ذكر است اعضا تعاوني ميتوانند نماينده تام االختيار از بين اعضا تعاوني و يا خارج از آن
براي حضور و اعمال راي تعيين نمايند .تعداد آرا وكالتي براي هر عضو حداكثر سه راي و شخص غير
عضو يك راي خواهد بود بنابراين اعضا محترم ميتوانند در مورخه  97/6/21روز چهارشنبه دروقت
اداري تعاوني در محل شركت جهت تاييد وكالت و برگه حضور در مجمع همراه با نماينده تام االختيار
( با در دست داشتن كارت ملي و دفترچه عضويت) حضور به هم رسانند .همراه داشتن كارت ملي و دفترچه
عضويت جهت حضور در جلسه الزامي است.
 -2نفرات دوم دفترچه نميتوانند در مجمع شركت نمايند.
تاريخ انتشار 97/6/10
خ ش 97/6/10

مصطفي جرجاني-رئيس هيئت مديره
شركت تعاوني مصرف فرهنگيان گنبد

آگهي دعوت شركت صنايع روشنايي سان نور خاورميانه
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره  49810و شناسه ملي
 10380662780جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت صنايع روشنايي سان نور خاورميانه سهامي خاص به شماره ثبت 49810
دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت كه در ساعت  5بعدازظهر
مورخ  97/6/22به نشاني :مشهد  -شهرك صنعتي توس -فاز  -1حاشيه بلوار صنعت  -قطعه  ،642با
كد پستي 9185177176 :تشكيل ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
 تصويب صورتهاي مالي سال 1396 استماع گزارش هيات مديره و مديرعامل و تصويب عملكرد مالي و اقدامات شركت نسبت به سال 1396و سنوات قبل
 استماع گزارش بازرس درخصوص عملكرد مالي و اقدامات هيات مديره و مديرعامل نسبت به سال 96و سنوات قبل
 تعيين حق حضور هيات مديره در جلسات هيات مديره انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل براي مدت يك سال انتخاب روزنامه كثيراالنتشار ساير موارد پيشبينينشده97/6/10
ش:
خ
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