» گوناگون

عليپور قهرمان جهان شد

رضا عليپور ،سريعترين مرد عمودي جهان مدال طالي رقابتهاي
سنگ نوردي قهرماني جهان را ازآن خود کرد.
رقابتهاي سنگ نوردي قهرماني جهان دراتريش برگزار شد.

پيروزي سايپا در جام حذفي

»

سرمربي تيم پرسپوليس گفت :وضعيت تيم خيلي سخت است .ووضعيت ماهيني و رسن
نامعلوم است .همچنين سيدجالل از ناحيه پايين زانودرد داشت و نعمتي هم محروم است.
برانکو در خصوص اينکه بازيکنان مصدوم الدحيل به بازي برگشت ميرسند ،اظهار داشت:
بله ،کاپيتان اين تيم که مقابل ما بازي نميکرد به بازي برگشت ميرسد اما يک بازيکن
دارند که پايش شکسته واودراين بازي هم غايب است اما کاپيتان اين تيم حتي براي تيم
ملي کشورش هم بازي کرد .وي تأکيد کرد :اگر مصدومان نرسند بدون آنها بازي ميکنيم!
ما  20بازيکن داريم و گزينهها را بررسي خواهيم کرد البته ما تا دوشنبه فرصت داريم تا
شرايط را بسنجيم اما به هرحال مشکل بزرگي داريم.سرمربي تيم پرسپوليس درخصوص
حمايت هواداران افزود :من بعد از بازي رفت هم گفتم که ما به حمايت هواداران نيازداريم
و روي آن حساب زيادي کرديم و اميدوارم که ورزشگاه پراز تماشاگر باشد تا از ما حمايت

دريکي از ديدارهاي مرحله يک شانزدهم نهايي رقابتهاي فوتبال
جام حذفي سايپا ميزبان تيم سرداربوکان بود که اين ديدار در پايان
با برتري  ۲بر يک شاگردان علي دايي به پايان رسيد.

انصاريفرد:

پاداش ويژه به سرخپوشان
مديرعامل باشگاه پرسپوليس به بازيکنان تيمش وعده داد درصورت
حذف الدحيل ،پاداش ويژهاي را دريافت خواهند کرد .پرسپوليس
روز  26شهريور ديدار برگشت مرحله يکچهارم نهايي ليگ قهرمانان
آسيا را برابر الدحيل قطربرگزار ميکند.

ملي پوش واليبال لژيونر شد
درادامه نقل وانتقاالت واليبال درسطح جهان يکي ديگراز
ملي پوشان تيم ملي واليبال به تيم مونزا ايتاليا پيوست.
اميرغفور پشت خط زن تيم ملي فصل گذشته درتيم سايپا
عضويت داشت و با قراردادي يک ساله لژيونر شد.

تيم ملي بسکتبال درژاپن
تيم ملي بسکتبال ايران ديروز راهي ژاپن شد تا يکي ديگر از
رقابتهاي پنجره چهارم انتخابي جام جهاني را مقابل اين حريف
آسياي شرقي برگزار کند.حامد حدادي بهدليل مصدوميت و صمد
نيکخواه بهرامي بهخاط ِر سفر به آمريکا تيم ملي بسکتبال را دراين
مسابقه ياري نخواهند کرد.

مهاجم تيم ملي گفت :االن يک هدف بزرگ داريم
که جام ملتهاي آسياست و همه مصمم هستيم که
بهترين نتيجه و اتفاقات براي تيم ملي رخ دهد ولي
شرايط خيلي سخت است .انصاريفرد تاکيد کرد :فکر
کنم در جام ملتهاي آسيا مسئوليت خيلي سنگيني
داريم چرا که االن  5سال است تيم اول آسيا هستيم
وهمه از ما انتظار دارند که در اين مسابقات بهترين
نتايج را رقم بزنيم و جام آسيا را به خانه بياوريم.وي

نكته »

رئيس کميته داوران گفت :با هرداوري که اشتباههاي
تأثيرگذار زيادي داشته باشد ،برخورد جدي خواهيم
کرد .اصفهانيان گفت :باتوجه به اينکه تنها يک بازي
ازهفته ششم ليگ برتر به تعويق افتاده ،تا اينجا
شاهد برگزاري  47مسابقه ليگ برتر بودهايم .به
نظرم تنها در چهار بازي داوران اشتباههايي کردند
که تأثيرگذار بوده و سرنوشت بازي را تغيير داده
است و در ديگر بازيها شاهد اشتباهي از داورها
نبوديم که منجر به تغيير نتيجه شود.وي ادامه
داد :در تمام ليگهاي معتبر فوتبال جهان ضريب
اشتباهات اثرگذار داوران  10تا  15درصد است
درحاليکه در ايران و در ليگ برتر زير  10درصد
است .پس اين ميزان خطاي مهم از داوران طبيعي
است .ما بهصورت کلي عملکرد داوران را مثبت
ارزيابي ميکنيم .وي خاطرنشان کرد :براي آنکه
بيعدالتي درامر قضاوت داوران صورت نگيرد ،گروه

واليبال ايران آماده فتح قلهها

آناليزي تشکيل داديم که عملکرد داوران را توسط
فيلم هر مسابقه بهدقت مورد بررسي قرار ميدهد .
ما براي پيشرفت امر داوري تمامي موارد را مدنظر
قرار ميدهيم تا حقي از داوري اجحاف نشود.وي
اظهارکرد :هيچ ترسي نداريم که با داوران پراشتباه
برخورد کنيم .اگر داوران دچار اشتباههايي شوند
که سرنوشت مسابقه را عوض کرده باشد ،با آنها
مطابق آييننام ه برخورد ميکنيم.

سفره فوتبال ايران براي خيلي از بازيکنان خارجي
لقمه چربي و نرمي بوده ،بازيکنان بيکيفيتي که
تيمي براي آنها تره هم خرد نميکرد ،بدون هيچ
کارايي به نان و نوايي در فوتبال کشورمان رسيدند.
بدهي باشگاههاي ايراني به بازيکنان و مربيان خارجي
طي ماهها و سالهاي گذشته همواره موجب ايجاد
مشکالتي براي باشگاههاي کشورمان شده است؛
درزمان سرمربيگري افشين قطبي در پرسپوليس
اين تيم به دليل بدهي خارجي با مشکل مواجه
شده و 6امتياز از قرمزها کسر شد.استقالل نيز
به دليل شکايت عادل شيحي هافبک مراکشي
به فيفا از پنجره نقل و انتقاالت نيمفصل دوم
محروم شده بود تا ضربه سنگيني به اين تيم
وارد شود ،حاال هم درخطر کسر امتياز به دليل
شکايت متعدد بازيکنان داخلي و خارجي قرار
دارد و پرونده گومز بازيکن پرتغالي نيز که فصل
گذشته در شاهکاري بيسابقه با ارسال برگهاي
شبيه به پيشقرارداد توسط مديران وقت استقالل
براي دريافت غرامت ازآبيپوشان به فيفا شکايت
کرده بود ،بازاست.باشگاه استقالل در صورتي که
خ ت97/1/14-3

ـتكگلپا

که در زماني بازيکن تيم پديده محسوب ميشد،
به دليل عدم دريافت مطالباتش ازاين باشگاه به
فيفا شکايت و در نهايت باشگاه سابق خود را
محکوم کرد.از اين اتفاقات درفوتبال ايران کم
رخ نداده است و هرچند وقت يکبار تيمي به
دليل عدم پرداخت مطالبات بازيکنان خارجي يا
از پنجره نقل و انتقاالت محروم شده و يا با کسر
امتياز مواجه شده است ،هرچه که است ،اينکه
جذب بازيکنان درجه اول براي تيمها کيفيت
ليگ را باالتر ميبرد ،اما اينکه بازيکن بيکيفيت
ودسته چندم به دليل عدم بازي و عدم دريافت
پيشنهاد وارد ليگ ايران شود و با اندک بازي در
ليگ به هر دليل عطاي کاردرايران را به لقايش
بخشيده و بهخاط ِر عدم دريافت مطالباتش به
فيفا شکايت ببرد نشان از سوءمديريت درفوتبال
است.يکي ازداليلي که موجب اين اتفاقات تلخ
شده ،عدم فعاليت بخش حقوقي همراه با اعضاي
خبره دررأس باشگاههاست ،اگر بخش حقوقي
باشگاهها هم فعال است يا عملکرد ضعيفي دارند
و يا اينکه تخصصي دراين بخش ندارند.

خت 97/5/6-340

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

خت 97/5/30-15

خت 97/6/24-77

خت 97/6/15-53

خت 97/6/20-70

از سرمايهگذاران محترم دعوت به همكاري ميشود

باستــان بـار
هفتاد سال سابقه كار
وانت -كاميون

فراخوان ثبت نام كانديداي هيئت مديره اتحاديه صنف فروشندگان
فرآوردههاي گوشتي و پروتئين شهرستان كرج
بدين وسيله به اطالع كليه دارندگان پروانه كسب معتبر اتحاديه صنف
فروشندگان فرآوردههاي گوشتي و پروتئيني ميرساند جهت ثبت نام
كانديداي هيئت مديره اتحاديه صنف فروشندگان فرآوردههاي گوشتي
و پروتئيني از روز شنبه مورخ  97/6/24لغايت چهارشنبه  97/7/11به
دبيرخانه كميسيون نظارت واقع در كرج -خيابان شهيد دكتر بهشتي بعد
از  45متري گلهشر جنب پمپ بنزين حصارك -خيابان وليعصر -سازمان
صنعت و معدن تجارت استان البرز مراجعه فرماييد.
مدارك الزم جهت ثبت نام:
 -1اصل و كپي جواز معتبر ()2سري
 -2اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه ( )1سري
 -3شش قطعه عكس  6*4رنگي
 -4اصل و كپي كارت ملي
 -5اصل و كپي مدرك تحصيلي (ديپلم به باال)
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  026-32547242تماس
حاصل فرماييد.
تاريخ انتشار 97/6/24
خ ش  97/6/24انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديههاي صنفي كرج

خت 97/6/24-78

جوان ايراني كه افتخار آفريد

جوان البرزي آذريزبان كه به تازگي در صنعت الكترونيك
صفحه جديدي از آينده را رقم زده اين جوان توانسته
است از اكسيژن با كمترين هزينه آب توليد كند .اختراعات
عجيب اين جوان در زمينه الكترونيك ديگران را متحير كرده است.

سرمربي سابق تيم ملي فوتسال بانوان ايران پس
از عقد قرار داد با تيم ملي کويت گفت :در کويت
با چالش جديدي روبهرو هستم و بايد همه چيزرا
از صفر شروع کنم.شهرزاد مظفر درباره داليل
رفتنش به کويت افزود :تصميم من براي حضور
درکويت داليل مختلفي داشت؛ نخست اينکه
پيشنهاد خوبي بود و دوم اينکه من درايران
حدود  ۲۰سال در تيمهاي باشگاهي و تيم ملي
مربيگري کردم و شايد در نقطهاي قرارداشتم که بايد با چالش جديدي
روبهرو ميشدم و مسير ديگري را در مربيگري انتخاب ميکردم.

اميد به قهرماني سپاهان
مديرعامل باشگاه سپاهان گفت :باوجودآنکه داوران باعث شدند تا امتيازهاي
باارزشي را از دست بدهيم هنوز هم اميدوار به قهرماني هستيم .تابش
گفت :عملکرد تيم راضيکننده بوده است .کادر فني تيم که دررأس
آن قلعهنويي قرار دارد ،بهخوبي بازيکنان را آماده بازيها کرده و باعث
شده تا سپاهان روان و تماشاگرپسند بازي کند .بازيکنان مور ِد نياز تيم
جذب شدند و به آينده اين تيم خيلي اميدواريم.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

دادنامه

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و كاالي تجاري با كارگران ورزيده
و اداري با بستهبندي و بيمه در شهر و شهرستان

شمارههاي تماس

مظفر ،مربي بانوان کويت شد

بستهبندي براي خارج كشور

66921112-66921113-66921114-66921115

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

برابر راي شماره  139760325007000619هيئت موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ازنا تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
صفدر اسكندري فرزند كريم به شماره شناسنامه  18صادره از ازنا در
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت  165730/75مترمربع از
پالك  66اصلي بخش يك ازنا واقع در روستاي مرزيان خروجي از مالكيت
خود متقاضي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود 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 يك ماه 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.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/6/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/7/8 :
م الف 16116
فرشاد كوراني نيا  -رئيس ثبت اسناد و امالك
د ش 97/6/24

تاريخ 97/2/9
پرونده كالسه  631/96/10شماره دادنامه  42/97شعبه دهم شوراي حل
اختالف شهرستان ايالم
خواهان :بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم فرشته نيازي
آدرس :ايالم ميدان  22بهمن
خواندگان -1 :محمد نظري فرزند :جمعه آدرس :ايالم  ،فرودگاه سابق،
انتهاي بلوار سيدالشهدا ،خ ميخك ،ك 6
 -2بهروز نبينيا فرزند خسرو آدرس :ايالم روستاي صيدنظري عليا
خواسته :مطالبه وجه چك به مبلغ  36/389/484ريال به انضمام هزينههاي
دادرسي و خسارت تاخير در تاديه آن
گردشكار :خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال
تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جري
تشريفات قانوني در وقت فوق العاده  /مقرر شورا به تصدي امضاء كنندگان
زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و
به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي شورا
در خصوص دادخواست خواهان  :بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم فرشته
نيازي به طرفيت خواندگان  -1محمدنظري  -2بهروز نبي نيا به خواسته
مطالبه وجه چك به شماره  863858به مبلغ  45/850/749ريال بوده
كه طي دادخواست تقديمي خواهان به مبلغ  36/389/484ريال كاهش
داده است بانضمام هزينههاي دادرسي و خسارت تاخير در تاديه آن به
حكايت اوراق پرونده خواهان مدعي است كه به استناد مستندات موجود
و شرح دادخواست تقديمي به ميزان خواسته از خواندگان طلبكار ميباشد
كه عليرغم مراجعات مكرر به مشاراليه ها از پرداخت دين خود امتناع
مي نمايند شورا با عنايت به تصوير مصدق چك مذكور و ابالغ قانوني اوراق
اخطاريه به خواندگان و انتظار كافي شورا مشاراليه ها در جلسه رسيدگي
شركت ننمودند و اليحه دفاعيه و عذر موجهي دال بر عدم حضور خود
ارائه ننمودند و نسبت به مستندات خواهان ايرادي به عمل نياوردند .لهذا
شورا با عنايت به تصوير مصدق قرارداد مذكور و گواهينامه عدم پرداخت
چك و مستندات ارائه شده از ناحيه خواهان كه مصون از تعرض باقي
مانده خواسته وكيل خواهان را وارد وثابت تشخيص داده و مستند به
ماده  2قانون چك مواد 519-515-198و 522قانون آيين دادرسي مدني
و مواد 313-312-311-310و 314قانون تجارت حكم بر محكوميت تضامني
خواندگان به پرداخت مبلغ  36/389/484ريال بابت اصل خواسته به
انضمام  2/216/268ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ  1/800/000ريال
بابت حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير در تاديه آن از تاريخ 92/7/14
زمان سررسيد چك لغايت زمان اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم
مينمايد راي صادره غيابي و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در
همين شعبه و سپس ظرف همين مدت پس از آن قابل اعتراض در محاكم
عمومي حقوقي شهرستان ايالم ميباشد.
د ش 97/6/24
قاضي شعبه دهم شوراي حل اختالف
شهرستان ايالم -ياسين رحماني

خت 97/6/13-40

665 665 54

نتواند از خود دفاع کند مجبور است مبلغ 450
هزار يورو پول بيزبان را وارد حلقوم مهاجمي
کند که حتي يک دقيقه هم براي استقالل بازي
نکرده و به دليل عدم موفقيت در تست پزشکي،
ايران را ترک کرده بود.باشگاه پرسپوليس نيز به
پرداخت مبلغ  3/5ميليارد تومان به علي دايي

محکوم شده است و گرهاي که ميتوانست با
دست باز کند ،بايد با دندان باز کند.اتفاق ديگر
به کسر  6امتيازاز تيم پديده برميگردد ،تيمي
که در ليگ هفدهم با وجود پيروزيها متعدد و
کسب نتايج خوب به صورت غيرمنتظره با کسر
 6امتياز مواجه شد ،زوران بازيکن اهل صربستان

تيم ملي واليبال ايران با برتري مقابل بلغارستان ثابت کرد ،آماده درخشش
دررقابتهاي قهرماني جهان است .تيم ملي واليبال ايران روزهاي خوشي
را سپري ميکند و نويد درخششي دوباره را دررقابتهاي قهرماني
جهان ميدهد .مليپوشان واليبال ايران سابقه ششمي دراين رقابتها
و چهارمي ليگ جهاني را دارند.آنها دراولين ديدار خود درمسابقههاي
قهرماني جهان سه بر صفر برابر پورتوريکو برنده شدند و شب گذشته
هم دردومين گام مقابل بلغارستان ميزبان به برتري سه بر يک دست
پيدا کردند تا به همراه لهستان تنها تيمهايي باشند که دوديدار اول را
با پيروزي پشتسر گذاشتند.شاگردان کوالکوويچ باطراوت و شاداب
بازي ميکنند و مشخص است که ازرقابتهاي ليگ جهاني امسال
درسهاي خوبي گرفتند تا باانگيزه بيشتري به مصاف حريفان بروند.
کوبا ،لهستان و فنالند رقباي بعدي ايران هستند که درصورت غلبه
برآنها ايران ميتواند با قدرت قدم به مرحله بعدي رقابتهاي قهرماني
جهان بگذارد.

خبر »

حيف و ميل پول بيت المال براي لژيونرهاي بي کيفيت

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.

«موثق» 09038039835
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با داوران پراشتباه فوتبال برخورد مي کنيم

افزود :انتظارات مردم به خاطر نتايج چند سال اخير و
بويژه جام جهاني از ما خيلي بيشترشده است .وطبيعتا
با حضورکي روش اين امردوراز دسترس نيست .وي
گفت :همه براين باورهستند و همه هم قسم شدهاند
که اين اتفاق بيافتد ولي فعال آن شرايط و امکانات الزم
براي اين مسابقات بزرگ مهيا نشده و فکرکنم همه
درتالشند که اين شرايط مهيا شود .ولي مطمئن باشيد
در جام ملتها کار به اين راحتي نيست وما از پيش
برنده و يا قهرمان نيستيم .مهاجم تيم ملي درباره شرايط
حضورش درانگليس عنوان کرد :مربي خيلي خوب و
طبيعتا بازيکنان خيلي خوبي دارد واميدوارم بتوانم تمام
تالشم را به کار بگيرم تا به شرايط آرماني برسم و هم به
خودم و هم به تيمم کمک کنم .قطعا را ه دشوارويک
تجربه شيرين و جذاب براي من خواهد بود .روياي
همه فوتباليستها حضوردراين ليگ است واميدوارم
بتوانم در تيم ناتينگهام فارست موفق باشم.

حذف ذوبآهن درخانه

کاروان تيم استقالل وارد قطرشد .آبيپوشان دوروز زودتر به قطر
آمدند تا بتوانند دو جلسه بيشتر تمرين کنند و با شرايط آبوهوايي
دوحه خود را وفق دهند .تنها غايب استقالل در بازي با السد،
فرشيد باقري است که در بازي رفت دو اخطاره شد.

رمز صعود
پرسپوليس
هواداران هستند

اصفهانيان :

انتظار از تيم ملي درجام ملتها باالست

مهدي تاج به باشگاههاي استقالل و پرسپوليس هشدار داد که ديگر
پرونده بدهي خارجي براي خود ايجاد نکنند .تيمهاي استقالل و
پرسپوليس در سالهاي اخير هزينههاي فراواني را براي بازيکنان
خارجي پرداختهاند که عمده اين پولها پس از شکايت بازيکنان
و مربيان خارجي به فيفا به آنها پرداخت شده است.

استارت استقالل در دوحه

برانکو:

شنبه  24شهريور 1397
 5محرم  15-1440سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9312

اخطار تاج به سرخابيها

تيم فوتبال ذوب آهن با قبول شکست خانگي برابر پديده از رقابت هاي
جام حذفي کنار رفت.در يکي از ديدارهاي مرحله يک شانزدهم نهايي
رقابت هاي جام حذفي تيم ذوب آهن ميزبان پديده بود که اين ديدار
در نهايت با برتري  ۲بر يک تيم مشهدي به پايان رسيد.

کند.وي درباره مشکالت مالي اين تيم و اينکه تيم الدحيل شرايط مالي خيلي بهتري نسبت
به سرخپوشان دارد ،اظهارداشت :طبيعي است که آنها پتانسيل مالي زيادي دارند و نسبت به
ما شرايطشان خيلي خوب است اما گرشاسبي به بازيکنان قول داد که در صورت عبورازاين
مرحله به آنها پاداش خواهد داد هر چند که در بحث مالي مديران باشگاه تالش خودشان
را انجام دادند اما اين را بايد بگويم که بازيکنان پرسپوليس براي پاداش بازي نميکنند
چرا که آنها براي افتخارآفريني به ميدان ميروند چون براي هر بازيکني افتخار است که به
عنوان نماينده کشورش در ليگ قهرمانان آسيا باشد .برانکودرخصوص اينکه هم استقالل
و هم پرسپوليس هنوزشانس صعود به نيمهنهايي آسيا را دارند ،افزود :بله ،تا قبل ازاتمام
بازي برگشت هردوتيم شانس صعود دارند اما کارهم براي ما وهم براي استقالل سخت
است اما تا زماني که بازي به پايان نرسد ،شانس صعود خواهيم داشت.

آگهي دعوت شرکت مشارکت و توسعه احيا
پليمر کاشمر سهامي خاص به شماره ثبت
 2247و شناسه ملي 14005641561

بدين وسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه
مجمع عمومي فوق العاده شرکت که در تاريخ  1397/07/08راس ساعت 9
به نشاني مرکز اصلي شرکت تشکيل مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
انحالل
تاريخ انتشار97/6/24:
هيئت مديره
خ.ت 97/6/24

آگهي دعوت شرکت مشارکت و توسعه احيا
پليمر کاشمر سهامي خاص به شماره ثبت
 2247و شناسه ملي 14005641561

بدين وسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت که در تاريخ 1397/07/08
راس ساعت  11به نشاني مرکز اصلي شرکت تشکيل مي گردد حضور
بهم رسانند.
دستور جلسه:
انتخاب اعضاي هيئت تصفيه
تاريخ انتشار97/6/24:
هيئت مديره
خ.ت 97/6/24
آگهي ابالغ وقت رسيدگي به آقاي كريم ليال پرست فرزند فضائل
خواهان آقاي كمال انصاري با وكالت آقاي مصطفي افضل سلطاني دادخواستي
به طرفيت خواندگان آقاي /خانم  -1رحمن  -2كريم  -3رحيم  -4عشرت
 -5عصمت  -6اختر  -7اشرف همگي ليال پرست بخواسته تخليه مطرح
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982400500289
شعبه  5دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان ثبت و وقت رسيدگي
 1397/7/28ساعت  9تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده آقاي
كريم ليال پرست و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد
كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود ،نسخه ثاني
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در
دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه  5دادگاه عمومي
م الف 745
حقوقي شهرستان زنجان -بهاره فرجوند

