» گوناگون

اقدام ارزنده مدال آورالمپيک
نايب قهرماني المپيک گفت :خادمي حرم امام رضا(ع) يک افتخار بزرگ براي
من بهعنوان عضو جامعه کشتي محسوب ميشود و به آن افتخار ميکنم.
کميل قاسمي اظهار داشت :مدال نقره المپيکم را به موزه آستان قدس رضوي
اهدا کردم تا دراين گنجينه ارزشمند براي آيندگان به يادگار بماند.

خواهران ووشوکارلژيونر شدند

»

مدير تيمهاي ملي فوتبال گفت :بحت آشتي کيروش و برانکو مسئله جانبي است
و ما در رده ملي نيازمند انسجام کامل هستيم .محمدرضا ساکت در پايان مجمع
فدراسيون فوتبال در جمع خبرنگاران گفت :شاهد يک مجمع پرتحرک و فعال
بوديم .سواالت زيادي شد و مدارک الزم از سوي رئيس فدراسيون ،خزانهدار ،دبير
کل و ...ارائه شد .حرکت ،يکپارچگي ،وحدت رويه و همافزايي مواردي بود که مهدي
تاج و داورزني روي آنها تأکيد داشتند .رأيي هم که داده شد نشان از يکپارچگي
فوتبال دارد.وي درمورد ليست تيم ملي خاطرنشان کرد :ليست تيم ملي اعالم
شده و از حاال ميتوانيم شاهد فعاليت مردم و رسانهها به عنوان يار دوازدهم تيم
ملي باشيم .انتظار داريم در اين رقابتهاي سخت و سنگين به صورت يکپارچه
مورد حمايت قرار بگيريم .کيروش ليگ و مسابقات فوتبال را تحت نظر داشته

صوف يزاده:

 19بازيکن از سوي کيروش به اردوي تدارکاتي تيم ملي فوتبال که ازامروز
درتهران برگزار ميشود دعوت شدند.اسامي دعوت شده ها به شرح زير است :
اخباري ،بيرانوند ،مظاهري ،رضاييان ،غفوري ،منتظري ،حسيني،
پورعلي گنجي ،انصاري ،ابراهيمزاده ،حاجصفي ،ابراهيمي ،پورقاز ،ترابي،
تبريزي ،انصاري ،پهلوان ،طارمي و اميري.

کي روش:

ديدارايران با قطرخاص است
سرمربي تيم ملي فوتبال با بيان اينکه ديدار با قطر در راه صعود به جام
جهاني بازي خاصي است ،گفت :اين مسابقه اهميت فوق العادهاي براي
من دارد .کي روش گفت :ديدار برگشت تيمهاي ايران و قطر در چارچوب
مرحله انتخابي جام جهاني بسيار سخت خواهد بود چرا که قطر به دنبال
جبران شکست بازي رفت است.

طارمي بهترين گلزن سال ۹۵
مهدي طارمي آقاي گل ليگ پانزدهم و يکي از دو صدرنشين جدول گلزنان
ليگ شانزدهم ،بهترين گلزن سال  ۹۵فوتبال ايران است .مهدي طارمي با
زدن  ۲۲گل در سال  ۹۵آقاي گل فوتبال ايران دراين سال شد.

دومين شکست بانوان درکره
درادامه شانزدهمين دوره مسابقات هندبال قهرماني زنان آسيا درکره
جنوبي تيم کشورمان در دومين ديدار خود به مصاف کشورميزبان
رفت.ودر پايان با نتيجه  ۴۴بر  ۲۲متحمل شکست شد.

قدرداني بانوان بسکتبال از وزير
جمعي از دختران بسکتباليست ايران در نامه اي به سلطاني فر
وزير ورزش از تالش هاي صورت گرفته براي حضور بانوان محجبه
ايراني در ميادين بين المللي قدرداني کردند.

نايبرئيس بانوان فدراسيون فوتبال گفت :ما درفوتبال
بانوان راه طوالني پيش رو داريم که بايد حمايتها
را براي درخشش درآينده ازآنها بيشتر کنيم.ليال
صوفيزاده درحاشيه مجمع عمومي اظهار داشت:جا
دارد از اعضاي مجمع که به من اعتماد کردند و
اين مسئوليت را دادند تشکر کنم .حفظ ارزشهاي
اسالمي و اخالقي از اولويتهاي ماست تا در مسابقات
سربلند باشيم .همينطورازدولت  ،وزير ورزش تشکر

معاون ورزش قهرماني وزير ورزش با بيان اينکه تعامل
خوبي ميان اين وزارتخانه و فدراسيون فوتبال وجود
دارد ،گفت :همه بايد براي موفقيت فوتبال تالش کنيم.
داورزني درحاشيه مجمع عمومي فدراسيون فوتبال
گفت :موفقيت هايي که فوتبال ما در چند وقت اخير
به دست آورده حاصل تالش خوب مسئوالن اين ورزش
است و اين را نشان مي دهد که حال فوتبال ما خوب
است .ساير ورزش ها هر چقدر هم که خوب باشند
به اندازه فوتبال درجامعه اثرگذار نيستند ،همچنين
سمبل و ويترين اين فوتبال تيم ملي است و براي
همه جامعه از حساسيت هاي زيادي برخوردار است .ما
هرچقدرهم که درهمه فعاليت ها خوب باشيم فوتبال
بزرگساالن نيازمند آرامش است و همه تالش مي کنيم
تا با يکديگر همسو باشيم.وي افزود :نمي شود فوتبال
را جزيره اي اداره کرد .در حال حاضر تعامل خوبي
ميان فوتبال ما و وزارت وجود دارد و اين حرف که
مي گويند فوتبال جزيره اي اداره مي شود غلط است.
همه دستگاه ها با هدف همسو فعاليت مي کنند و اين
جزء وظايف فدراسيون ،کميته المپيک ،وزارت و ساير
دستگاه هاست تا شرايط را براي آرامش فوتبال مهيا
کنند .در سال هاي گذشته موفقيت ورزش به ويژه

آگهي دعوت از بستانكاران شركت تعاوني خدماتي،
پشتيباني و فني پيك جهان پيام در حال تصفيه به شماره
ثبت  149366و شناسه ملي  - 10101922090نوبت دوم
پيرو آگهي انحالل مندرج در روزنامه رسمي شماره  20929مورخ  1395/10/25كه
براساس آن شركت تعاوني مذكور منحل اعالم و از تاريخ  1395/10/5تصفيه آن آغاز
گرديده ،بدينوسيله در اجراي ماده  225اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت ،از
كليه بستانكاران احتمالي حقيقي و حقوقي دعوت به عمل ميآيد كه از تاريخ انتشار اولين
آگهي ،نسبت به ارائه مستندات بستانكاري خود به محل تصفيه به آدرس تهران خيابان دكتر
شريعتي پايينتر از پارك انديشه نبش خيابان شهيد محبي ساختمان ( 856جديد) طبقه سوم
واحد  12كد پستي  ،1558836735اقدام نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول95/11/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 95/12/26 :هيات تصفيه شركت تعاوني خدماتي،
تاريخ انتشار نوبت سوم96/1/28 :
پشتيباني و فني پيك جهان پيام
خ ت95/11/27 :
محمدمهدي روشني

علي اشرف غفوري  -ابراهيم مسلمي

ملكه رويا پارس
خ ت95/12/3 -380

مشاوره حضوري ،يكشنبه و سهشنبه رايگان

سرمربي پرسپوليس با وجود شکست برابر الريان
از عملکرد شاگردانش راضي است و به ستايش از
آنها پرداخت.پرسپوليس درهفته سوم ليگ قهرمانان
آسيا به مصاف الريان رفت و تن به شکست داد.
برانکو گفت :تالش کرديم تا کنترل توپ و ميدان را
دراختيار بگيريم و در اين هدف خود موفق بوديم اما
تجربه باالي چند بازيکن الريان باعث شد تا سه گل
به ثمر برسانند .ما تيم برتر ميدان بوديم و کنترل
توپ و ميدان را در اختيار داشتيم اما اين الريان
بود که توانست به پيروزي برسد .ما بازي کرديم اما
الريان پيروز شد.وي ادامه داد :براين باور هستم که
حضور تماشاگران الريان سهم بسزايي در پيروزي
آنها دراين ديدار داشت .با وجود آنکه تيم ما بازي
کردن در چنين فضايي را تجربه کرده بود اما اين
بار بازنده شديم .به استثناي نتيجه همه چيز خوب
بود.برانکو گفت :در کل بايد بگويم که از عملکرد

ميکنم که در حمايت از مديران زن عنايت داشتند.
وي در خصوص مشکالت بانوان و اقداماتي که انجام
شده ،خاطرنشان کرد :توسعه زيرساختها برنامه
بلند مدت است .فدراسيون تالش کرده بانوان هم
مانند آقايان شرايط تمريني داشته باشند .اين تعادل
ديده شده و نگاه عادالنه وجود داشته است .اميدوارم
در آينده فضاي اختصاصي براي بانوان داشته باشيم.
وي يادآور شد :تيم ملي بزرگساالن آخرين مرحله
اردوي خود را ازديروز در بندرعباس آغاز کرده که
ما برايشان آرزوي موفقيت داريم .صوفي در خاتمه
گفت:فوتسال درآسيا حرف اول را ميزند و بانوان
نشان دادند با حجاب در تمام عرصهها منعي براي
فعاليت ندارند .ما درفوتبال راه طوالني پيش رو
داريم .بايد حمايتها را بيشتر کرده و برنامهريزي
منظم براي اردوها برگزار شود تا شاهد درخشش
مليپوشان در آينده باشيم.

داورزني:تيم ملي ويترين ورزش ايران است

فوتبال باعث تزريق اميد درجامعه شده و هر چيزي
که به اين موضوع ضربه بزند بايد با آن برخورد شود.
داورزني خاطرنشان کرد :فوتبال در خيلي از جوامع
به عنوان يک فرهنگ و آيين جدا از آن ياد مي شود
و همه افراد آن جوامع به آن حساس هستند و فراز و
نشيب هاي فوتبال و نتايج و موفقيت آن اثر مستقيم
درآن فرهنگ خواهد داشت .ما بايد در استفاده از
تکنولوژي و ساير موارد انسجام داشته باشيم و بايد
جزء بهترين ها باشيم و اين موضوع مستلزم آن است
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دادنامه
پرونده كالسه  950562شماره دادنامه  9509972603000806تاريخ رسيدگي 95/11/11
مرجع رسيدگي حوزه شماره  21شوراي حل اختالف شهرستان زنجان
خواهان خانم زهرا اوصالي فرزند رسول به نشاني بلوار آزادي كوي هتل پارك خيابان حاج خانعلي پالك 52
خواندگان  -1خانم اعظم آقابزرگي زاده فرزند حسين  -2آقاي سيدعباس افضلي همگي به نشاني مجهول
المكان
خواسته مطالبه وجه چك
به تاريخ  95/11/11در وقت فوق العاده پرونده كالسه  950562به تصدي امضاء كننده ذيل تحت نظر است.
شورا پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور راي
مينمايد.
راي قاضي شورا
درخصوص دادخواست خانم زهرا اوصائي بطرفيت خانم اعظم آقابزرگي زاده و آقاي سيدعباس افضلي به خواسته
مطالبه مبلغ  25/000/000ريال موضوع يك فقره چك مستند دعوي به شماره  251584مورخ 88/11/30
عهده بانك سپه با احتساب خسارات دادرسي به شرح متن دادخواست تسليمي نظر به اينكه صدور وجود اصل
چك در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان به ميزان وجه مندرج در متن آن درمقابل خواهان به
عنوان دارنده را داردو باتوجه به اينكه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشهاي
وارد نشده و در مقابل دعوي مطروحه نيز دفاعي معمول نشده و ايراد و تكذيبي به عمل نيامده است و دليل
دائر بر پرداخت وجه چك مورد دعوي و تحصيل برائت ذمه از سوي خواندگان ابراز نگرديده لذا شورا دعوي
را محمول بر صحت تشخيص و با احراز مديونيت خوانده و استصحاب بقاء دين مستندا به مواد  310و 313
قانون تجارت و  198و  519قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور مدني و تبصره الحاقي
به ماده  2قانون صدور چك نامبردگان را به صورت تضامني به پرداخت مبلغ  25/000/000ريال از بابت اصل
خواسته و به عالوه مبلغ  412/500ريال از بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از
تاريخ گواهينامه عدم پرداخت چك  93/6/26تا زمان وصول آن كه توسط واحد اجراي احكام از بانك مركزي
استعالم مي شود در حق خواهان محكوم مي نمايد و اعالم مي دارد كه راي صادره غيابي بوده و ظرف مدت 20
روز از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از مضي اين مدت ظرف  20روز ديگر قابل تجديدنظر خواهي
در محاكم عمومي زنجان ميباشد.
م الف 1940
محمدي – قاضي شعبه  21شوراي حل اختالف زنجان

فروش اقساطي

خت95/12/5-391

دفتر وكالي دادگستري
وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري ،خانوادگي و طالق ،چك و سفته
و مطالبه طلب ،ثبت شركت و تغييرات
با وكالي مجرب پايه يك دادگستري
حقالوكاله :توافقي و به صورت اقساط ماهيانه دريافت ميگردد
ساعات مشاوره :شنبه تا چهارشنبه  10صبح الي  19عصر

تلفن665 665 52 - 4 :

خ.ت95/11/30 -353

«پرواز پرنده مهاجر»
كـيــــش

تور  -بليط  -اقامت
فول گارانتي هتل ستاره طاليي
آنا/پانيذ/تماشا/سوئيت شخصي
پكيج تخفيفات گردشگري
نازلترين قيمتها ،تضميني

خ ت 95/11/23 – 322

0
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0
6
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3

ورزش 11

متاسفانه پرسپوليس ازفرصتها استفاده نکرد

خت95/12/8-400

صدور بليت كليه ايرالينهاي
داخلي و خارجي
Malakeh Roya Pars
اروپا  -آمريكا  -كانادا  -آسيا Luxury Tour & Travel Agency
مشاوره رايگان  24ساعته 22224133
بدون تعطيلي
09123339117
با نرخهاي رقابتي
09122509872

مشاوره تلفني رايگان

سکانداراول
تيم ملي
کيروش است

برانکو:

درفوتبال بانوان راه طوالني درپيش داريم

دعوت از  19بازيکن به اردو

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس بعد از بازي اين تيم با الريان قطر در ليگ
قهرمانان آسيا راهي کرواسي شد.قرار است دو تمرين باقي مانده تيم پرسپوليس
در سال  ۹۵زير نظر کريم باقري ،پاناديج» و مارکو پيگيري شود.

ساکت:

پنج شنبه  26اسفند 1395
 17جمادي الثاني  16-1438مارس - 2017سال سي و دوم-شماره 8901

الهه و سهيال منصوريان به عضويت تيم چانگ چون چين در آمده
تا لژيونرهاي ووشوي ايران لقب بگيرند .اين دو ملي پوش کشورمان
که عناوين مختلف جهاني و آسيايي را در کارنامه دارند پس از
مذاکره با باشگاه چيني و پس از موافقت فدراسيون ووشوي ايران،
به عضويت تيم چانگ چون در آمدند.

پرواز برانکو به کرواسي

و ليست او نشان ميدهد به دنبال انتخاب بهترين بازيکنان بوده است .او ليست
قوي و قدرتمندي بر اساس تفکراتي که دارد ،انتخاب کرده است.مدير تيمهاي
ملي فوتبال در پاسخ به اين سوال که حضور کيروش در قطر فرصت خوبي براي
آشتي او با برانکو بوده ،اما اين دو مربي با يکديگر روبهرو نشدند ،اظهار داشت :اين
بحثهاي جانبي است ،همه براي موفقيت فوتبال ملي تالش ميکنند و فکرشان
معطوف به اين موضوع است .سکاندار اول و اصلي فوتبال در حوزه ملي کيروش
است و ميخواهم تيم قوي و هماهنگي را راهي مسابقات کند.ساکت در مورد
اينکه اگر برانکو به اردوي تيم ملي بيايد اين اتفاق خوب است يا بد ،گفت :اين
مسائل جانبي است ،ما نياز به يک تيم منسجم داريم و کيروش سعي کرده با در
نظر گرفتن همه ظرفيتها تيمش را انتخاب کند.

که همه تالش کنيم تا کشتي را نجات دهيم و سالم
به ساحل برسانيم.وي ادامه داد :نه دولت ،نه وزارت
ورزش ،نه فدراسيون فوتبال و نه صدا و سيما براي
خودشان کارنمي کنند و براي نظام تالش مي کنند.
موفقيت هاي اخير فوتبال حاصل کار شش ماهه نيست
و اين تالش چند ساله را نشان مي دهد .اميدواريم
اين موضوع موفقيت درتيم ملي با تالش مضاعف
ادامه داشته باشد و جزء وظايف همه است که به آن
موفقيت کمک کنند.داورزني تصريح کرد :درحال

تاج:

خبر »

نقدينگي ،چالش مهم فوتبال است

شاگردانم رضايت دارم .آنها هر آنچه را که در توان
داشتند رو کردند و توانستند فرصتهاي زيادي را
روي دروازه حريف خلق کنند .بازيکنان پرسپوليس در
بيشتر زمانهاي بازي بهتر از حريف خود ظاهرشدند.
درليگ قهرمانان آسيا اگرازفرصتهاي خود به خوبي
استفاده نکني ،بدون شک بازنده ميشوي .بايد به
ديدارهاي آينده فکر کرد و نهايت تالش خود را به
کار برد تا اين شکست را جبران کرد.

حاضر تعامل خوبي ميان وزارت ورزش و فدراسيون
فوتبال وجود دارد و همه تمام قد از همه برنامه هاي
فدراسيون فوتبال دفاع و حمايت مي کنيم و دراين
مدتي که سلطاني فرهم در وزارت حضور دارد تالش
مي کنيم تا کار خوبي انجام دهيم .وي خاطرنشان
کرد :تمامي مردم کشورهاي دنيا دوست دارند تيم هاي
ملي شان موفق باشد و ايراني ها هم از اين قاعده
مستثني نيستند خصوصا در فوتبال که از اثرگذار
ترين ورزشها در جهان است و مردم نسبت به آن
حساسيت ويژه اي دارند .به همين خاطر بايد نقش
حمايتي بيشتري از فوتبال داشته باشيم و وزارت
ورزش همگام با فدراسيون فوتبال بايد يک تعامل
بسيارخوبي داشته باشد تا بتواند اين ورزش فراگيررا
که مي توان گفت قريب به اتفاق مردم ايران آن را
پيگيري مي کنند به سرمنزل مقصود برسانيم.وي
درپايان گفت :عالقه به ورزش و تماشاي مسابقات
فوتبال زياد است و من اميدوارم بتوانيم از پخش زنده
و غيرزنده ورزشي خصوصا فوتبال منابع مالي تامين
کنيم واين اتفاق به وجود نخواهد آمد مگر با تعامل
و يک وفاق و همدلي بين صدا و سيما ،وزارت ورزش
و ديگر دستگاه هاي نظارتي.

تاسيس شركت سهامي خاص پايدار سازه بهاران زنگان در تاريخ  95/12/25به شماره ثبت  11630به شناسه
ملي  14006671691ثبت و امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم
آگهي مي گردد.
 موضوع شركت فعاليت نظام مهندسي و طراحي پروژههاي پل ،تونل ،سدسازي ،سولهسازي ،دكل سازي ارائهخدمات راجع به آب رساني ،گازرساني ،برق رساني ،عمليات ساخت در امور عمراني از قبيل احداث ابنيه،راه ،
خطوط لوله و مخابرات ،تاسيسات و شبكههاي آبرساني – شبيه سازي رايانهاي دكوراسيون داخلي و نماي خارجي
بناها براي ايجاد فضاي دروني و بيروني ساختمانها قبل از ساخت بنا جهت امكان نظارت و بررسي معماري
داخلي و خارجي و همچنين شبيه سازي رايانهاي سازهاي اخد وام و تسهيالت مالي اعتباري و ضمانتنامه هاي
بانكي به صورت ارزي و ريالي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي انعقاد قرارداد با كليه
اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه موضوع شركت ايجاد شعب اخذ واعطاي نمايندگي در داخل وخارج از كشور
شركت در كليه مناقصات پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي اعم ازداخلي و بين المللي برگزاري نمايشگاه
عرضه و فروش كاالهاي مجاز در داخل و خارج از كشور برپايي غرفه و شركت در كليه نمايشگاههاي داخلي و
بين المللي مبادرت به انجام امور بازرگاني خريد و فروش توليدو پخش و توزيع صادرات و واردات كليه كاالها
تجهيزات وماشين آالت مجاز حق العملكاري انجام امور گمركي و عمليات بارگيري و ترخيص كاال از گمرك در
صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاي الزم از دستگاه مربوطه
مدت شركت نامحدود
مركز اصلي شركت زنجان اعتماديه خيابان معلم خيابان نهم وسط پالك  5طبقه سوم واحد  5كد پستي
4515644576
سرمايه شركت مبلغ  160/000/000ريال منقسم به  100سهم  1/600/000ريالي كه تعداد  100سهم آن با نام مي
باشدو مبلغ  56/000/000ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره  20865/95/495مورخ 95/12/23
بانك ملت شعبه سعدي شمالي پرداخت گرديد والباقي سرمايه درتعهد صاحبان سهام مي باشد.
اولين مديران شركت  -1آقاي پرويز تاران به سمت مديرعامل و عضو هيات مديره – عضو اصلي به شماره ملي
 -2-0061216917خانم مژده يميني به سمت نايب رئيس هيات مديره به شماره ملي  -3- 4270274931خانم
فرزانه تاران به سمت عضو هيات مديره – عضو اصلي به شماره ملي  -4- 4285490889آقاي مهران بهاروند
به سمت رئيس هيات مديره به شماره ملي  4285770032براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت به امضاي مشترك آقايان مهران بهاروند رئيس
هيات مديره و پرويز تاران مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اوراق عادي و اداري با امضاي هر يك
از ايشان به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
اختيارات مديرعامل طبق اساسنامه
روزنامه كثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.
بازرسين شركت
 -1آقاي مهدي بازرگاني به شماره ملي  4280566682به سمت بازرس اصلي به مدت يك سال انتخاب
گرديد.
 -2احسان خواصي به شماره ملي  4285590281به سمت بازرس علي البدل به مدت يك سال انتخاب گرديد.
(ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد )
م الف 1944
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان
مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري زنجان
ــــــــــــــــــــــــــ
خواهان کريم حسيني دادخواستي به طرفيت جبار ،علي  ،اسرافيل ،عشقعلي ،محمدعلي ،حسين ،بهنام ،پرويز
و فاطمه جملگي انصاري فرزندان خيبرعلي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي ملک و تسليم مبيع تقديم اين
شعبه نموده اند به علت مجهول المکان بودن دو نفر از خواندگان به نام جبار و اسرافيل هر دو انصاري مراتب
يک نوبت در جرايد کثيراالنتشار آگهي تا خواندگان مجهول المکان مهلت هفت روز مراجعه و نظريه کارشناسي
را دريافت نمايد و چنانچه مطلبي نقيا يا اثباتا دارند به دفتر شعبه اعالم نمايند.
م الف 1946
مدير دفتر شعبه چهارم حقوقي زنجان
ــــــــــــــــــــــــــ
دادنامه
پرونده كالسه  950450شماره دادنامه  9509972603000668تاريخ رسيدگي 95/9/16
مرجع رسيدگي حوزه شماره  21شوراي حل اختالف شهرستان زنجان
خواهان آقاي مصطفي آقائي فرزند عبدالعلي به نشاني زنجان فرودگاه نبش تقاطع خ درمانگاه پالك 202
– موبايل آي پد
خوانده آقاي مهدي عسگري كيا به نشاني مجهول المكان
خواسته مطالبه وجه چك
به تاريخ  95/9/16در وقت فوق العاده پرونده كالسه  950450به تصدي امضاء كننده ذيل تحت نظر است
شورا پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور
راي مي نمايد.
راي قاضي شورا
درخصوص دادخواست آقاي مصطفي آقائي بطرفيت آقاي مهدي عسگري كيا به خواسته مطالبه مبلغ13/000/000
ريال موضوع دو فقره چك مستند دعوي به شماره  94/7/30 – 787630به مبلغ هفت ميليون ريال و
 94/6/25 -787628به مبلغ شش ميليون ريال عهده بانك ملي شعبه خ سعدي زنجان با احتساب خسارات
دادرسي به شرح متن دادخواست تسليمي نظر به اينكه صدور وجود اصل چك در يد خواهان داللت بر اشتغال
ذمه خوانده به ميزان وجه مندرج در متن آن درمقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و با توجه به اينكه
مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشهاي وارد نشده ودر مقابل دعوي مطروحه
نيز دفاعي معمول نشده و ايراد و تكذيبي به عمل نيامده است و دليل دائر بر پرداخت وجه چك مورد دعوي
و تحصيل برائت ذمه از سوي خوانده ابراز نگرديده لذا شورا دعوي را محمول بر صحت تشخيص و با احراز
مديونيت خوانده واستصحاب بقاء دين مستندا به مواد  310و  313قانون تجارت و  198و  519قانون آئين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني وتبصره الحاقي به ماده  2قانون صدور چك نامبرده را به
پرداخت مبلغ  13/000/000ريال از بابت اصل خواسته و به عالوه مبلغ  260/000ريال از بابت هزينه دادرسي
و خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چكها تا زمان وصول آن كه توسط واحد اجراي احكام از
بانك مركزي استعالم مي شود در حق خواهان محكوم مي نمايد .واعالم ميدارد كه راي صادره غيابي بوده
و ظرف مدت  20روز از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از مضي اين مدت ظرف  20روز ديگر قابل
تجديدنظر خواهي در محاكم عمومي زنجان ميباشد.
م الف 1942
محمدي – قاضي شعبه  21شوراي حل اختالف زنجان
ــــــــــــــــــــــــــ
اصالحيه
در آگهي رونوشت آگهي حصر وراثت حسن جمالي مندرج در روزنامه رسالت مورخه  95/12/25به شماره
روزنامه  8900بند سه آقاي محمدعلي صحيح مي باشد که بدينوسيله تصحيح مي گردد.
قاضي حوزه يک شوراي حل اختالف شهرستان زنجان

رئيس فدراسيون فوتبال با بيان اينکه مهمترين چالش در فوتبال نقدينگي است،
گفت :اميدوارم بتوانيم اين مشکل را هر چه زودتر برطرف کنيم .مهدي تاج در
مجمع فدراسيون فوتبال گفت :ما دو بحث کلي داريم .بحث اول که چالش مهمي
در فوتبال ماست ،نقدينگي است که اين مسئله سالهاست ما را آزار ميدهد و هنوز
نتوانستهايم اين مشکل را برطرف کنيم اما اميدوارم با توافقاتي که با صدا و سيما
داشتهايم ،بتوانيم اين معضل هميشگي را رفع کنيم.وي تأکيد کرد :خوشبختانه
درچند روز گذشته با تالشي که انجام داديم و جلساتي که با مسئولين صدا و
سيما داشتيم ،توانستيم به موفقيتهايي نيز دست پيدا کنيم .تاج خاطرنشان
کرد :اميدوارم هر چه زودتر مشکل نقدينگي در فوتبال ما حل شده تا بتوانيم
برنامههايي را که در پيشرو داريم به بهترين شکل برگزار کنيم.

نوروزي :

فرنگي کاران بايد بجنگند
قهرمان المپيک لندن بعد ازگذشت مدتها از ناکامي درالمپيک ريو گفت:
کشتي گيران فکر نکنند چيزي از تيم روسيه کم دارند ،بچه هاي ما هميشه
در شرايط سخت توانسته اند کشتي را از دست تيم هاي بزرگي مثل روسيه،
آذربايجان و ترکيه در بياورند و قطعا فرنگي کاران درآبادان به ميدان جنگ
مي روند و بايد با تمام وجود مبارزه کنند.اميد نوروزي ادامه داد :بايد درآستانه
جام جهاني همه چيزرا کنار بگذاريم و در کنارتيم ملي کشتي فرنگي باشيم.
بچه ها بايد درآبادان با تمام وجود مبارزه کنند و خود واقعي شان باشند .قطعا
فارغ ازهر نتيجه اي بايد از همه کشتي گيران حمايت شود و براي موفقيت
بايد ثبات درکادر فني باشد.وي گفت :من قدردان زحمات تمام کساني که
براي من در اين سال ها زحمت کشيده اند هستم.

پيرواني:

درجام جهاني راه سختي داريم
سرمربي تيم فوتبال جوانان گفت :اين تيم در جام جهاني کار دشواري
پيشرو دارد .قرعهکشي جام جهاني  2017جوانان درکره جنوبي برگزار
وايران با پرتغال ،کاستاريکا و زامبيا همگروه شد.اميرحسين پيرواني،
دراين باره گفت :شايد در نگاه اول گروه ما آسان به نظر برسد ولي اگر
بصورت دقيق بخواهيم بررسي کنيم ،ميبينيم که اتفاقاً کار بسيار مشکلي
را پيش روي خود داريم. .وي افزود :از همين جا اين قول را به تمام
هموطنانم ميدهم که تيم ايران با نمايشي خيره کننده از نام و پرچم
کشوردراين رقابت ها دفاع کرده واميدوارم با ارائه بازيهايي منسجم
بتوانيم با صعود به مراحل باالتر ،دل ملت ايران را شاد کنيم.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شركت
تعاوني مسكن بسيجيان شهرستان جوانرود نوبت اول
بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي محترم تعاوني مسكن بسيجيان شهرستان جوانرود ميرساند :جلسه مجمع
عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مذكور در ساعت  10روز سهشنبه مورخه  96/1/15در محل
سالن فرهنگ و ارشاداسالمي جوانرود به آدرس :جوانرود  -انتهاي خ معلم جنب پارك هالنيه برگزار
ميگردد .از كليه اعضا دعوت ميشود شخصا يا وكالتا جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين
جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصويب اساسنامه جديد تعاوني منطبق با اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون
 -2تغيير ماده يك اساسنامه تعاوني
ضمنا به اطالع ميرساند :به موجب ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي چنانچه امكان حضور عضو
در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را به يك نفر از ميان اعضا يا خارج از اعضاي تعاوني واگذار
نمايد .اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي (وكالت) ميبايست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 96/1/14
در محل دفتر شركت به آدرس :جوانرود  -خ ابنسينا ،روبروي دبستان سعادت دفتر تعاوني مسكن بسيجيان
جوانرود حاضر تا پس از احراز هويت و تاييد وكالت ،برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
* تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود.
تاريخ انتشار95/12/26 :
خ ش95/12/26 :
اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان جوانرود

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم
شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره  8اروميه،
به شماره ثبت 9378

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره
 8اروميه راس ساعت  10روز دوشنبه مورخ  1396/01/14در محل دفتر شركت واقع در :اروميه خيابان
خيام جنوبي كوچه تربيت پالك  5طبقه  2واحد  9تشكيل 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 و 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 غير اعضا واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر  3راي
باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي با وكالت 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 هياتمديره/بازرس/بازرسان 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:
 -1اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت شركت مطابق با تبصره ذيل ماده  5اساسنامه
تاريخ انتشار95/12/26 :
خ ش95/12/26 :
13977
هيات مديره تعاوني مسكن مهر محلي شماره  8اروميه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت پخش مواد غذايي نگين نارمك پارس
سهامي خاص به شماره ثبت  33893و شناسه ملي
10380490678
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع فوق در ساعت  10صبح مورخ
 1396/01/16به آدرس مشهد  -بلوار وكيلآباد  -صياد شيرازي  - 2پالك  27كد پستي 917888563
تلفن  05138663773تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب هيات مديره جديد
 -2انتخاب بازرسين
 -3ساير موارد پيشبيني نشده
تاريخ انتشار95/12/26 :
خ ش95/12/26 :
هيات مديره شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم
شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره  7اروميه
به شماره ثبت 9325

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره
 7اروميه راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  96/01/09در محل دفتر شركت واقع در اروميه :خيام
جنوبي  -جنب پاساژ خرم  -كوچه تربيت  -پالك  - 5طبقه  - 2واحد  10تشكيل 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 و 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 غير اعضا واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه
بر راي خود حداكثر  3راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي با وكالت 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 هياتمديره 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:
 -1اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت شركت طبق مقررات بخش تعاون
تاريخ انتشار 95/12/26 :هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره  7اروميه
خ ش95/12/26 :
وحيد مطلبي مغانجوقي
13990
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