» گوناگون

کاراته درراه ليگ جهاني

تيم ملي کاراته ايران درمجموع دو بخش زنان و مردان با 19کاراته کا
درليگ جهاني ترکيه حضورمي يابد .اين رقابت ها که داراي امتياز رنکينگ
فدراسيون جهاني کاراته به منظور کسب سهميه بازيهاي المپيک 2020
توکيو است ،طي روزهاي  18الي  20خرداد برگزار مي شود.

ت حدادي با برترين ها
رقاب 

»

دارنده دو مدال طال و دو برنز جودوي جهان با انتقاد شديد از عملکرد مسئوالن فدراسيون جودو
گفت :بهتراست به جاي شوي تبليغاتي ،به ردههاي پايه توجه کنند و پشت تک مدالهاي ماليي
و محجوب پنهان نشوند.آرش ميراسماعيلي اظهار کرد :فکرميکنم دو سال است زنگ خطر براي
جودو پايه ايران به صدا درآمده ،اما گوش شنوايي براي شنيدن نقد کارشناسان و منتقدان وجود
ندارد .ناکاميهاي بزرگ طي دوسال گذشته درردههاي پايه نتيج ه تعطيلي ليگ آينده سازان و
برگزار نشدن رقابتهاي نونهاالن و نوجوانان است.وي افزود :درچند سال گذشته تيمهاي پايه
نوجوانان و جوانان همواره روي سکوي اول تا سوم آسيا بودند ،اما ما سال گذشته دررده نوجوانان
آسيا دو مدال برنز گرفتيم و امسال تنها توانستيم به يک مدال برنز برسيم که اين يک فاجعه براي
جودو است .متاسفانه ردههاي پايه به حال خود رها شده و شاهد پشتوانه سازي درجودو نيستيم.
مطمئنا در سالهاي بعد ضررهاي بيشتري را ازبي توجهي به ردههاي پايه خواهيم ديد.وي با

رحيمي:

تيم هندبال سپاهان درآسيا

جوانان کاراته پروازمي کنند

تيم ملي واليبال پيش ازحضور درمسابقات ليگ ملت ها ،اردوي تدارکاتي
را در صربستان برپا کرده است .مليپوشان نخستين ديدار دوستانه خود
مقابل صربستان را برگزار کردند و توانستند  ۳بر يک پيروز شوند.

عزيمت پاراتکواندوبه ويتنام
تيم ملي پاراتکواندوي ايران براي حضور دررقابتهاي قهرماني آسيا
عازم ويتنامشد .چهارمين دوره رقابتهاي پاراتکواندو قهرماني
آسيا از سوم خرداد درشهرهوشيمينه آغاز خواهد .

ازقهرمانان تجليل ميشود
مراسم تجليل از قهرمانان روزاول خرداد با حضور رئيسجمهوربرگزار ميشود.
قرار است رئيسجمهور کشورمان نيز در اين مراسم شرکت کند.

قدرداني کي روش ازاوجاقي
کي روش ازهمکاري حسين اوجاقي به منظور کمک به روند
آماده سازي بازيکنان تيم ملي در ماه هاي گذشته قدرداني کرد.
اوجاقي سرمربي تيم ملي ووشوي ايران ،چندي پيش با درخواست
کي روش در تمرينات تيم ملي حضور يافت تا در روند آماده سازي
بازيکنان ملي پوش کشورمان ايفاي نقش کند.

تعامل برای جام جهانی

پرویزمظلومی سرمربی پیشین تیم استقالل گفت :درآستانه
جامجهانی هستیم و باید کیروش و قلعهنویی اختالفها را کنار
گذاشته و تعامل کنند.

نتايج جودو
فاجعه است

تيشه گران:

به تيم ملي هند بال درآسيا اميدوارهستم

به دنبال انصراف تيم نفت و گاز گچساران از حضوردررقابتهاي
هندبال جام باشگاههاي آسيا ،تيم سپاهان راهي اين مسابقات
ميشود.اين مسابقات آبان ماه دراردن برگزارخواهد شد.

پيروزي ملي پوشان واليبال

ميراسماعيلي:

يك شنبه  30ارديبهشت 1397
 4رمضان  20-1439مي - 2018سال سي و سوم-شماره 9220

قهرمان پرتاب ديسک آسيا درنخستين مسابقه اروپايي خود 5
خرداد دررقابتهاي هاله شرکت ميکند .احسان حدادي در اين
رقابت با برترين پرتابگران دنيا پيکار ميکند.

دختران و پسران جوان کاراته ايران به منظور کسب سهميه
المپيک  2018بوينس آيرس ،روز پنج شنبه راهي مسابقات
گزينشي بلغارستان مي شوند.

بيان اين که متاسفانه تمام تمرکز فدراسيون روي تک مدالهاي ماليي و محجوب است ،گفت:
فدراسيون پشت مدال اين دو جودو کار که حاصل کار فدراسيونهاي قبلي هستند پنهان شده
است .شايد اين تک مدالها مسکن موقت براي ما باشد ،اما اين راه درستي براي جودو نيست
که پشتوانه سازي رها شود و فقط به يکي ،دو مدال دل خوش کنيم.وي افزود :نيازجودومربيان
قوي وفني هستند که بتوانند نتايج خوبي درنوجوانان و جوانان رقم بزنند .ما درمسابقات جوانان
آسيا هر چند به سه ،چهار مدال دست پيدا کرديم ،اما مسئوالن فدراسيون از ذکرعنوان تيمي
براي مردم خودداري کردند .بايد با جامعه شفاف بود .اگر جايي کم کاري شده و نتيج ه ضعيفي
به دست آمده ازمردم عذرخواهي کنيم و با کمک منتقدان و کارشناسان آسيب شناسي کنيم تا
بيت المال را به هدرندهيم .اين که بخواهيم درسکوت حرکت کنيم وعملکردمان شفاف نباشد و
ف مديريتمان را قبول نکنيم ،هيچ سودي براي جودو ندارد.
ضع 

رئيس فدراسيون هندبال گفت :فعال درهندبال هستم و
براي موفقيت اين رشته تالش ميکنم و تمام تمرکزم
را روي اين رشته قراردادهام .رحيمي اظهارداشت :اولين
اردوي تيم ملي با حضور  26بازيکن آغاز شده است.
ما براي تيم ملي  5مرحله اردو تا بازيهاي آسيايي
درنظر گرفتهايم .دريک تورنمنت چند جانبه در قطر
نيز شرکت خواهيم کرد که مطمئنا اين تورنمنت
کمک زيادي به آمادگي مليپوشان خواهد کرد .وي

نكته »

نبايد نگاه تبعيض آميزبه ورزشکاران داشت

درخصوص حضور لژيونرها دراردوي تيم ملي يادآورشد:
از  15خرداد لژيونرها به اردوي تيم ملي اضافه ميشوند.
ما بيش از  10بازيکن لژيونرداريم و مطمئن نيستيم
که باشگاهها ،آنها را دراختيار تيم ملي قرارميدهند
ضمن اينکه بازيهاي آسيايي درتقويم هيچ يک از
فدراسيونهاي جهاني قرارندارد .وي در مورد حريفان
ايران دربازيهاي آسيايي يادآورشد :من فکر ميکنم
که هيچ کدام از تيمهاي آسيايي به اندازه ما لژيونر ندارد
اما نبايد فراموش کنيم که قطروعربستان هم تيمهاي
خوبي هستند .در ضمن سطح بازيهاي آسيايي بسيار
باال است و کارسختي داريم .سعي ميکنيم ازهمه
ابزارهاي موجود استفاده کنيم و بتوانيم نتيجه خوبي
را بگيريم.رحيمي درخصوص ليگ هندبال هم گفت:
ليگ فصل آينده را با  10تيم قرعهکشي کرديم .حضور
 9تيم قطعي است ،ليگ را  10تيمه کرديم تا از تهران
هم نماينده داشته باشيم.

دبير فدراسيون ورزش هاي ناشنوايان با بيان اينکه نبايد
نگاه تبعيض آميزي نسبت به ورزشکاران رشته هاي
مختلف داشت ،گفت :پاداش قهرمانان ما نسبت
به قهرمانان المپيک و پارالمپيک بسيارناچيز است
واين ظلمي است که در حق ملي پوشان ناشنوا روا
مي شود .تيشه گران اظهار داشت :ناشنوايان به دليل
معلوليتي که دارند ،بايد مورد حمايت جدي تري از
سوي مسئوالن قرارگيرند ،اما چنانچه امکان حمايت
بيشتري براي آنان وجود ندارد ،مي بايست در برخورد
با موفقيت ها و افتخار آفريني اين ورزشکاران نگاهي
بدون تبعيض و متناسب با ميزان موفقيت هاي آنان
داشت.وي گفت :اعتبار سال  97ما هنوزمشخص نشده
و تصورنمي کنم افزايشي بيش از 10درصد نسبت به
سال گذشته داشته باشد که اين مقداراعتبار براي 18
رشته فعال بسيار اندک و ناچيز است.تيشه گران اضافه
کرد :با وجود اعتباراندک فدراسيون اردوي تيم هاي

پرسپوليس ودردسر بزرگ

ملي را به صورت منظم برگزارکرده و تيم ها
را به رويدادهاي مختلف جهاني و آسيايي اعزام
مي کند زيرا بيش از  50درصد اعتبارات را از طريق
حاميان مالي ازجمله کمک هاي مردمي و سازمان
بهزيستي تامين مي کنيم.وي گفت :ناشنوايان ايران
عنوان قهرماني فوتسال ،فوتبال ،کشتي ،تکواندو ،جودو
وکاراته را دراختيارداشته اند وحفظ هر يک ازاين عناوين
مستلزم حمايت هاي مالي جدي است.

کي روش:

تمام تالشم سربلندي فوتبال ايران درجام جهاني است

سرمربي تيم ملي فوتبال با اشاره به اينکه خيلي ها
نسبت به وضعيت آماده سازي تيم ملي بي تفاوت
بودند گفت :با وضعيتي که درآن هستيم نمي دانم بايد
لبخند بزنم يا گريه کنم .کي روش درحاشيه تمرين
تيم ملي در واکنش به اين پرسش خبرنگاران که از
ناراحتي شما ناراحت هستيم گفت :شما چرا نگران و
ناراحت هستيد؟ همه ازاين وضعيت راضي هستند.
اگرقراربود چنين سوالي پرسيده شود بايد  ۲۰روز پيش
انجام مي شد.وي درتوضيح بيشتر داليل ناراحتي و آرام
بودنش نسبت به قبل گفت :وقتي شما مدتي طوالني
مخالف جهت رودخانه شنا مي کنيد شايد ادامه اين
روند معقول نباشد .به همين خاطر شما هم به اين
نتيجه مي رسيد که بايد برگرديد و در جهت حرکت
آب شنا کنيد .اگرهمه ازاين وضعيت خوشحال هستند
من هم بايد خوشحال باشم .ظاهرا همه خوشحال
هستند.کي روش در مورد آماده سازي تيم ملي و
اينکه لژيونرها آماده هستند گفت :بحث آماده سازي
بازيکنان داخلي و خارج از ايران جداست .اينکه فکر
کنيد چند بازيکن شاغل دراروپا هستند و نيازي به
آماده سازي ندارند برعکس نظر ماست .من هم نمي

توانم نظرم را عوض کنم .حاال اگراين واقعيت را قبول
کنيد مي بينيد که من نمي توانم لبخند بزنم يا بايد
گريه کنم .فقط بايد اين شرايط را بپذيرم .کي روش
در پاسخ به اين پرسش که چقدر به کسب نتايج خوب
تيم ملي درجام جهاني اميدوارهستيد گفت :بهتر است
پاسخي به اين پرسش ندهم .صحبت هايي که قبال
من در مورد صعود کرده بودم مربوط به  ۷ماه پيش
است.وي ادامه داد :شما بايد در زندگي هميشه اميد،
خ ت97/1/14-3

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.

665 665 54

اهداي
خون
اهداي
زندگي

اصالحيه آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
نوبت اول شركت تعاوني مسكن جامعه فرهنگيان
يزد ثبت شده به شماره 2522

وثيقه ملكي
خت 97/2/8-55

«سند»

از  300ميليون به باال جهت ضمانت در دادگاههاي سراسر كشور
تضميني و بدون بيعانه

09380143315

خت 97/2/8-50

پيرو آگهي مورخ  97/1/28به شماره  3617طبق تصويب هيات مديره به
اطالع ميرساند در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي نوبت اول در تاريخ
 97/03/08مجمع عمومي نوبت دوم با همان دستورجلسه و در همان مكان
و در ساعت  5/30بعدازظهر روز سه شنبه  97/03/29تشكيل ميگردد.
تاريخ انتشار97/2/30 :
خ ش97/2/30 :
مديرعامل  -محمدرضا صفدرخاني

خت 97/2/30-94

پيرو درج آگهي دعوت نوبت اول مجمع عمومي عادي ساليانه شركت
سهامي خاص بيمارستان شفا به شماره ثبت  142در روزنامه رسالت
مورخ  97/2/3تاريخ انتشار آگهي  97/2/3صحيح ميباشد كه
اشتباها  96/2/3چاپ شده بدين وسيله اصالح ميگردد.

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل
مجمع عمومي عادي ساليانه در شركتهاي سهامي خاص
آگهي دعوت سهامداران شركت متين روي زنجان
سهامي خاص ثبت شده به شماره  6425و
شناسه ملي  10460096655جهت تشكيل مجمع
عمومي عادي ساليانه

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي (عادي ساليانه) كه در ساعت  9مورخ  1397/03/10در آدرس
زنجان شهرك صنعتي روي خيابان بهرهروري  5شركت متين روي زنجان
تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب بازرسين
 -2ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد
تاريخ انتشار97/2/30 :
خ ش97/2/30 :
هيات مديره شركت

تاريخ انتشار97/2/30 :
خ ش97/2/30 :
333

هيات مديره شركت سهامي خاص
بيمارستان شفا به شماره ثبت 142

آگهي دعوت مجمع فوقالعاده
شركت سروش سالمت پاسارگاد

از كليه سهامداران شركت سروش سالمت پاسارگاد دعوت به عمل ميآيد
جهت شركت در مجمع فوقالعاده شركت راس ساعت  18عصر روز يكشنبه
 97/3/13در محل شركت به آدرس شهرك الغدير خيابان ياس مجتمع
پاسارگاد طبقه چهارم برگزار ميشود.
دستورجلسه :نقل و انتقال سهام
تاريخ انتشار97/2/30 :
خ ش97/2/30 :
هيات مديره شركت

انگيزه و توقع بهترينها را داشته باشيم ولي تفاوتي
وجود دارد ،اينکه برخي افراد استحقاق بيشتري دارند
اما چه کساني شايستگي بيشتري دارند .آنهايي که
تالش بيشتري براي آمادهسازي مي کنند و مي خواهند
نتايج بهتري بگيرند ،خدا هم بيشتر کمک شان
مي کند.کي روش با تکرار دوباره گذشته اش که
برنامه تيم ملي به برنامه مرحله يک هشتم نهايي
ليگ قهرمانان آسيا ترجيح داده شد گفت :چرا دوباره

جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول شركت
تعاوني مسكن شماره  2فرهنگيان مريوان

بنا به تصميم هيات مديره براساس درخواست يك يكپنجم اعضاء/بازرسان/
اداره كل تعاون در ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  97/3/31در محل
سالن اجتماعات آموزش و پرورش مريوان تشكيل ميگردد.
بدينوسيله از كليه اعضاي تعاوني دعوت ميشود كه در وقت مقرر در
جلسه متشكله حضور به هم رسانند تا نسبت به موضوعات ذيل اخذ
تصميم به عمل آيد در صورتي كه براي هر كدام از اعضاء شركت حضور
در جلسه ميسر و مقدور نباشد ميتواند به موجب ماده  19آييننامه نحوه
تشكيل مجامع عمومي حق راي خود را به موجب وكالتنامه كتبي به عضو
ديگري يا نماينده قانوني خود واگذار و بدينوسيله در تصميمگيريها
مشاركت نمايند.
الزم به ذكر است تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر  3راي و هر شخص
غيرعضو تنها يك راي خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي،
ميبايست به همراه نماينده خود حداكثر تا  97/3/25در محل دفتر
شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تاييد وكالت ،برگه ورود به
مجمع را دريافت دارند.
الزم به توضيح است :جلسه نوبت اول با حضور حداقل نصف به عالوه يك
اعضاء شركت (اصالتي  -وكالتي) رسميت خواهد يافت.
از كليه داوطلبين عضويت در سمت بازرسان شركت درخواست ميشود كه
مراتب كانديداتوري خود را تا تاريخ  97/3/7كتبا به دفتر شركت تسليم
و رسيد دريافت دارند.
دستورجلسه:
 -1تصويب پاداش پايان كار هيات مديره
 -2تصويب پاداش پايان كار بازرسان
 -3رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره صورتهاي مالي سال  96و گزارش
هيات مديره و بازرسان
 -4انتخاب بازرسان جديد براي يك دوره مالي
 -5تصميمگيري درخصوص واگذاري سهم به اعضاي تعاوني با تخفيف تا
 40درصد قيمت كارشناسي
 -6تصويب گردد هيات مديره تاماالختيار است بدون تشريفات و برگزاري
مزايده نسبت به عقد قرارداد كليه عمليات آمادهسازي با هر شركتي كه
صالح بداند منعقد نمايند.
 -7تصميمگيري و فروش ( )5قطعه از زمينهاي كاني دينار بدون تشريفات
قانوني مزايده مشروط بر اينكه هيچ يك از اعضاي تعاوني متقاضي اراضي
فوق نباشند.
تاريخ انتشار97/2/30 :
فرجاله نامآور  -مديرعامل شركت تعاوني
خ ش97/2/30 :
شماره  2فرهنگيان مريوان

مسئوالن باشگاه پرسپوليس مذاکره با بازيکنان اين تيم براي تمديد
قرارداد را درحالي آغاز کردهاند که برخي سرخپوشان با آگاهي ازنياز
باشگاه ناز کردن را شروع کردهاند.پرسپوليس که براي دومين بار
متوالي عنوان قهرماني ليگ برتررا از آن خود کرده است ،براي ادامه
روند موفقيت هايش با دردسر بزرگي به نام بسته بودن پنجره نقل و
انتقاالت تابستاني مواجه شده است .تالش هاي گرشاسبي براي باز
کردن اين پنجره هم هنوزراه به جايي نبرده و دغدغه بزرگ برانکو
و مسئوالن باشگاه همين است که با بسته ماندن اين پنجره نتوانند
تيم خوبي را براي فصل آينده آماده کنند .اين درحالي است که برخي
بازيکنان نيز ناز کردن را دردستورکارقرارداده اند و به نياز باشگاه توجه
چنداني ندارند .کاميابي نيا ،مسلمان ،احمدزاده ،اميري وانصاري هنوز
قرارداد خود را تمديد نکرده اند تا اين موضوع تبديل به دغدغه اصلي
اين باشگاه تبديل شود.

خبر »

گوارديوال ،گران ترين مربي

بايد در مورد مطلبي صحبت کنيم که همه آنها را
پذيرفته بودند و خوشحال هم بودند .بايد واقعيات را
بپذيريم و سعي کنيم بهترين تصميم را بگيريم اين
گزينهاي بود که انتخاب شد و بايد آن را بپذيريم.وي
افزود :اين بارآخر است که دراين مورد حرف مي زنم.
االن بايد خودمان را از نظرروحي آماده حضور درجام
جهاني کنيم و تمرکز داشته باشيم .نمي دانم چرا
االن نگران اين موضوع شده ايد و نگران شده ايد.
بهتر است اين داستان را تمام کنيم.سرمربي تيم
ملي گفت :قبل از جام جهاني  ۲۰۱۴اردوي سه
هفتهاي در آفريقا ،دو هفتهاي دراتريش و  ۱۰روزه
در برزيل داشتيم .افرادي که درايران هستند فکر
ميکنند همان قدرکه آلمان ،اسپانيا و پرتغال نياز
به آمادهسازي دارند بازيکنان ما هم به همان اندازه
فرصت نيازدارند .و همه تالشم را ميکنم تا بهترين
عملکرد را داشته باشيم.کي روش با تاکيد براينکه تمام
تالشش را براي موفقيت اين تيم خواهد کرد گفت:
ازهر فرصتي استفاده ميکنيم و تالش خواهيم کرد
براي آماده سازي بهتر .اميدواريم خدايمان درفوتبال
از تيم ملي حمايت و حفاظت کند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول
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گوارديوال که دراولين فصل حضورش در سيتي ۱۷
ميليون يورو دستمزد گرفت با افزايش دستمزد بر
اساس قرارداد جديدش گرانترين مربي دنيا شده است.
گوارديوال موفق شد درليگي که تيمهاي قدرتمندي
با هدايت بزرگاني مانند کونته و مورينيو و کلوپ و
قهرماني

 ...حضور دارند تيم منچسترسيتي را به
مقتدرانه برساند و در پايان فصل از سران باشگاه
درخواست افزايش دستمزد کرده است.به همين دليل مطبوعات انگليس او
را مرد  ۶۰ميليوني ناميدند .او بعد از تمديد قراردادش با سيتي براي مدت
 ۲سال تبديل به گرانترين و پردرآمدترين مربي دنيا شد.

فوتسال پسران در المپيک
صانعي سرمربي تيم فوتسال المپيک ايران با بيان اينکه فدراسيون فوتبال
دراعزام تيم پسران به المپيک آرژانتين هوشمندانه عمل کرده است،
گفت :اگربراي المپيک ثبت نام نمي کرديم و تيم بانوان هم قهرمان
يا نايب قهرمان آسيا نمي شد ،سهميه المپيک را ازدست مي داديم
چون تيم بانوان چند ماه پيش درمسابقات داخل سالن آسيا هم سوم
شده بود .به اين ترتيب هم سهميه آقايان وهم سهميه بانوان ازدست
مي رفت.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين و تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139760301021000265مورخ  1397/2/3هيات اول/
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فيروزكوه تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي مجيد فرحت فرزند رسول به ش.ش  3343صادره
از فيروزكوه در قسمتي از ششدانگ يك قطعه زمين و باغ به مساحت
 4030/91مترمربع مشاع از  12958/98مترمربع ششدانگ پالك 372
فرعي از  126اصلي واقع در خمده فيروزكوه خريداري برابر تقسيم نامه
عادي مورخ  1391/1/28و تقسيم نامه مورخ  88/9/2از سيد حمزه حسيني
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت
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 يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :شنبه 97/2/15
تاريخ انتشار نوبت دوم:يكشنبه 97/2/30
احمد رحيمي
د.ش 97/2/15
رئيس ثبت اسناد و امالك فيروزكوه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه و مجمع عمومي فوقالعاده
شركت روغن طاليي نيشابور
(سهامي خاص) به شماره  17و
شناسه ملي 10860009378

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت روغن طاليي نيشابور دعوت به
عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مجمع عمومي و
فوقالعاده كه در روز چهارشنبه  97/03/09ساعت  10و  11صبح در محل
شركت روغن طاليي نيشابور ،بخش زبرخان شهرك صنعتي خيام ،خيابان
بهرهوري  12كد پستي  9344164416برگزارميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي :انتخاب هيات مديره ،انتخاب بازرسين،
انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 اصالح ماده  33اساسنامه و كاهش سهام وثيقه از  10سهم به يكسهم  -افزايش سرمايه شركت
تاريخ انتشار97/2/30 :
خ ش97/2/30 :
هيات مديره شركت روغن طاليي نيشابور

اصالحيه شركت تعاوني آموزشي
فرهنگيان يزد ثبت شده به شماره
6518

پيرو آگهي مورخ  97/02/01به شماره 2078طبق تصويب هيات مديره به
اطالع ميرساند در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي نوبت اول در تاريخ
 97/03/08مجمع عمومي نوبت دوم با همان دستورجلسه و در همان مكان
و در ساعت  7/30بعدازظهر روز دوشنبه  97/3/28تشكيل ميگردد.
تاريخ انتشار97/2/30 :
مديرعامل  -رضا سلطانزاده
خ ش97/2/30 :

