» گوناگون

عسكري مدال طال کسب کرد
درادامه رقابتهاي کاراته بازيهاي آسيايي بهمن عسكري مليپوش
ايران با پيروزي  ۵بر صفر مقابل عادل از عربستان در مبارزه فينال،
به مدال طالي اين رقابتها دست يافت تا دومين مدال طالي
کاراته ايران را کسب کند.

مدال برنز بر گردن زنگنه

»

سرمربي تيم پرسپوليس تأکيد کرد که هيچ تيمي دوست ندارد در مرحله يک چهارم
نهايي ليگ قهرمانان آسيا ازاين رقابتها کنار برود.برانکودرنشست خبري پيش از ديدار
تيمهاي الدحيل وپرسپوليس درقطراظهار داشت :درمرحلهاي قرار داريم که همه تيمهاي
حاضر درآن از تيمهاي قدرتمند آسيا هستند وطبيعي است هيچ تيمي دوست ندارد دراين
مرحله حذف شود.وي افزود :ما فصل پيش با تيم الدحيل بازي کرديم و پيروز شديم ،اما
االن شرايط اين تيم نسبت به گذشته کام ًال تغيير کرده و با تيمي جديد وارد اين دوره از
مسابقات شده است .آنها بازيکنان زيادي نسبت به دوره قبل بازيها به ليست خود اضافه
کردهاند .بازيهاي الدحيل را به خوبي آناليز کرديم و نقاط ضعفي دراين تيم نديديم و خيلي
خوب ميدانيم که بازي سختي پيشرو داريم .سرمربي تيم پرسپوليس درواکنش به سؤال
يکي از خبرنگاران مبني براينکه تيمتان چقدر نسبت به بازيهاي مقدماتي تغيير کرده است،

مرادي:

سرمربي پرتغالي تيم ملي براي آمادهسازي مليپوشان درراه جام
ملتهاي آسيا هفته آينده به تهران بازميگردد.اين درحالي است
که شايعات زيادي پيرامون کيروش درخصوص جدايي وي از
تيم ملي ايران وجود دارد و به نظر ميرسد حداقل تا پايان جام
ملتهاي آسيا درايران ماندني شود.

آسمانخراشها به کره رسيدند
تيم ملي بسکتبال ايران دردور يکچهارم نهايي بازيهاي آسيايي
به ديدار ژاپن رفت و موفق شد اين حريف را با نتيجه  93بر 67
مغلوب کند تا مجوز حضور در دور نيمهنهايي را به دست آورد.
حريف ايران در مرحله نيمهنهايي کرهجنوبي خواهد بود .ديداري
که در روز  8شهريور برگزار ميشود.

قريشي با تيم نفت مي آيد
محمد قريشي  ۲۳ساله که سال گذشته براي تيم فوتبال
خونه به خونه بابل به ميدان رفته بود با ثبت قراردادي رسمي به
نفت آبادان پيوست.

درخشش کاراته با  ۸مدال
پورشيب دربازي هاي آسيايي موفق به کسب مدال برنز شد تا پرونده
تيم ملي کاراته ايران با کسب  8مدال رنگارنگ بسته شود ودرواقع
ل شد.
اين رشته دراندونزي موفق به کسب صددرصد مدا 

شليک کمانداران به برنز
مدال برنز رقابتهاي تيروکمان بازيهاي آسيايي دربخش ميکس
کامپوند به نام ايران ثبت شد.اين براي نخستين بار است که
کمانداران ايران دراين بخش صاحب مدال شده اند.

ساخت و نصب اسكلت فلزي

خت 97/6/6-25

همراه با پايداري گود
بدون نيلينگ و سازه نگهبان
مهندس شمس
09123493633

پرسپوليس امشب
خواهد جنگيد

فرجي:

نبايد نگاه ابزاري به ورزشکاران داشته باشيم

کيروش هفته آينده مي آيد

مليپوشان ايران که براي حضوردرجام ملتهاي  2019امارات
آماده ميشوند  20شهريور در شهر تاشکند مقابل تيم ملي ازبکستان
قرارميگيرند.تيم ملي ايران درجام ملتها با تيمهاي يمن ،عراق
و ويتنام همگروه است .

برانکو:

سه شنبه  6شهريور 1397
 16ذي الحجه  28-1439آگوست - 2018سال سي و سوم-شماره 9298

کاراتهکا تيم بانوان ايران با پيروزي مقابل حريف ويتنامي ،مدال
برنز بازيهاي آسيايي را کسب کرد .پگاه زنگنه درمبارزه ردهبندي
به مصاف انگوين از ويتنام رفت و توانست با حساب  ۱۰بر  ۰به
پيروزي رسيده و مدال برنز را کسب کند.

ديدارملي پوشان درتاشکند

يادآورشد :همانطور که ميدانيد پرسپوليس از دو پنجره نقلوانتقاالت محروم بوده است و
ما نتوانستيم بازيکن جديد به خدمت بگيريم ،اما با اين حال به بازيکناني که دراختيار داريم
ايمان دارم .ما اين فصل را خوب شروع کردهايم و با همين نفرات تا نيمفصل ادامه خواهيم
داد .تعدادي از بازيکنان هم قراراست درنيمفصل به ما اضافه شوند .خوشبختانه براي اين
بازي مصدوم نداريم و همه نفرات تيم در شرايط ايدهآل خود بسرميبرند.برانکو درپاسخ به
اين سوال که آيا شانسي براي تيمش دربازي امشب مقابل تيمي که هشت بازيکن جديد
به خدمت گرفته ،قائل است يا نه ،عنوان کرد :ما فصل پيش همين تيم را شکست داديم،
اما االن شرايط الدحيل با دوره قبل مسابقات کام ًال فرق دارد .ميتوانم بگويم با بهترين تيم
آسيا بازي داريم اما ما هم با هدف خاص خودمان راهي اين مسابقات شدهايم و براي رسيدن
به اين هدف نهايت تالشمان را انجام ميدهيم.

رئيس فدراسيون وزنهبرداري نتايج اين رشته را در
بازيهاي آسيايي تاريخي دانست وگفت :احساس
ميکنم رستمي مقداري احتياج به استراحت دارد
ودرمسابقات جهاني کيانوش را نخواهيم داشت .علي
مرادي ،پس از کسب مدال طالي سليمي و نقره
عليحسيني گفت :اولين باراست که در طول تاريخ
بازيهاي آسيايي ،اين رشته  2مدال طال 2 ،نقره و
يک برنز کسب کرده است.وي ادامه داد :اين کيفيترين

نتيجه تاريخي وزنهبرداري بوده و جز تالشهاي خانواده
وزنهبرداري و هيئتهاي استاني و کادرفني ،خانوادهها
وازهمه مهمتر ورزشکاران است که زحمت کشيدند.
دراين طول اين مدت رسانههاي گروهي هم بسيار
حمايت کردند.به همه ملت شريف وخانواده ورزش
تبريک مي گويم.رئيس فدراسيون وزنهبرداري افزود :ما
بايد ورزشکاران را مثل فرزندان خودمان دوست داشته
باشيم و نبايد نگاه ابزاري داشته باشيم.ورزشکاري که
تا ديروز قهرمان مملکت شده و تمام تالش خودش
را کرده اگر يک روزروزاو نبود نبايد ما اين عزيزان
را به عنوان سرمايه ملي زحماتشان را ناديده بگيريم
بايد قدربدانيم.مرادي عنوان کرد :قابل تقدير است،
کادرفني را حتما حمايت ميکنيم؛ ورزشکاران را هم
به همين شکل حمايت خواهيم کرد .اميدوارم رسانهها
هم به صورت استمرار حمايت خود را داشته باشند
تا بيشتردل مردم شاد شود.

نكته »

اجازه ندادند کاراته طالهاي بيشتري بگيرد
رئيس فدراسيون کاراته با اشاره به اينکه برخي مسائل
اجازه نداد تا تيم ايران به طالهاي بيشتري برسد،
گفت :حق تيم مردان ايران چهار نشان طال بود .فرجي
در پايان رقابت هاي کاراته بازي هاي آسيايي که با
کسب  ۲طال ۳ ،نقره و  ۳برنز براي تيم ايران همراه
شد ،گفت :ابتدا بايد اين موفقيت را به مردم ايران
و خانواده بزرگ کاراته تبريک بگويم .تيم مردان با
برنامه ريزي و مراحل آماده سازي مناسبي که داشت
با قدرت به جاکارتا آمد.وي ادامه داد :تيم مردان
ما شايسته کسب چهار طال بود که متاسفانه روند
قضاوت ها به گونه اي ادامه يافت که در حق امير
مهدي زاده و ذبيح اله پورشيب اجحاف شد.رئيس
فدراسيون کاراته درمورد عملکرد بانوان ايران عنوان
کرد :اين براي اولين بار است که هر چهار نماينده تيم
بانوان ايران در بازي هاي آسيايي به مدال رسيدند
که اين مسئله موفقيت ارزشمندي است.وي با بيان

کاش امروز تختي را داشتيم!

اينکه بازي هاي آسيايي برنامه کوتاه مدت فدراسيون
کاراته بود ،گفت :المپيک  ۲۰۲۰هدف اصلي است
که پيش ازآن دررويدادهاي مهمي شرکت خواهيم
کرد .اکنون بايد براي حضور در قهرماني جهان که
به ميزباني اسپانيا برگزار مي شود آماده شويم.رئيس
فدراسيون کاراته گفت :کاراته از رشته هاي موفق
ورزش ايران است و وعده همه ما مدال آوري در
المپيک خواهد بود.

تعظيم قاره کهن به غولهاي ايران

سليمي و عليحسيني مدال هاي طال و نقره را درو کردند

بهداد سليمي و سعيد علي حسيني وزنه برداران دسته
فوق سنگين ايران در بازي هاي آسيايي به ترتيب با
رکورد مجموع  461و  456کيلو مدال هاي طال و نقره
را به گردن آويختند .پيکارهاي دسته به اضافه 105
کيلوگرم ديروز با حضور وزنه برداراني از کشورهاي سوريه،
ترکمنستان ،ايران  2نماينده ،چين تايپه ،پاکستان و
ازبکستان برگزار شد.بهداد سليمي دارنده مدال طال
جهان و المپيک در حرکت يک ضرب پس از مهار وزنه
 200کيلوگرمي نتوانست وزنه  206کيلوگرمي را بلند
کند اما در سومين حرکت خود وزنه  208کيلوگرم را
باالي سر برد.سليمي که در حرکات دو ضرب رقابت
تنگاتنگي با علي حسيني ديگر پوالدمرد وزنه برداري
ايران و نماينده ازبکستاني داشت ،کار خود را با وزنه
 237کيلوگرم آغاز کرد و سپس وزنه  246کيلوگرمي
را مهار کرد و در حرکت سوم خود با بلند کردن وزنه
 253کيلوگرم و با مجموع  461کيلوگرم مدال طال را
بر گردن آويخت.اين مدال سومين طالي سليمي در
بازي هاي آسيايي است.سعيد علي حسيني ديگر نماينده
ايران و دارنده مدال نقره پيکارهاي قهرماني جهان در
نخستين حرکت يک ضرب خود وزنه  201کيلوگرمي

را نتوانست بلند کند اما در دومين حرکت آن را مهار
کرد .اين وزنه بردار اردبيلي در سومين حرکت خود
نيز وزنه  208کيلوگرمي را باالي سر برد.علي حسيني
حرکات دو ضرب خود را با وزنه  240کيلوگرم آغاز
کرد و درادامه وزنه  248کيلوگرم را مهار کرد.وي در
نخستين حضور خود در بازي هاي آسيايي براي کسب

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني
مسكن كاركنان شبكه بهداشت و درمان
مهاباد به شماره ثبت 99 :شناسه ملي:
10861790497

اهداي
خون
اهداي
زندگي

خت 97/5/28-12
خت 97/5/21-2
خت 97/5/30-15

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني مسكن كاركنان شبكه بهداشت و درمان مهاباد
راس ساعت  18بعدازظهر روز سهشنبه مورخ  1397/6/20در محل سالن
اجتماعات مركز بهداشت شهرستان مهاباد واقع در بلوار توحيد روبروي
اداره آموزش و پرورش 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 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 حق 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 و تا
يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير 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 تاييد يكي از دفترخانههاي
رسمي رسيده باشد .جلسه با حضور اعضاي حاضر يا نمايندگان تاماالختيار
آنان رسميت خواهد يافت.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان سالهاي  1395و 1396
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال  1395و 1396
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي مالي
سال 1397
 -4انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت
اتمام مدت ماموريت آنان
 -5انتخاب پنج نفر عضو اصلي هيات مديره و دو نفر عضو عليالبدل هيات
مديره به علت اتمام ماموريت آنان
هيات مديره شركت تعاوني مسكن
تاريخ انتشار97/6/6 :
كاركنان شبكه بهداشت و درمان مهاباد
خ ش97/6/6 :
رئيس هيات مديره :صالحالدين اميرعشايري
1912
نايبرئيس هيات مديره :جعفر چاروق
منشي هيات مديره :حسن حقدوست
عضو اصلي هيات مديره :نصرالدين شيخزاده
عضو اصلي هيات مديره :سعيد سعدوني
خ ت97/1/14-3

665 665 54

گفت :خيلي وقت بود که به خداحافظي فکر ميکردم؛
بايد جا را براي جوانترها بازمي کردم .بهداد سليمي
بعد از کسب مدال طالي وزنهبرداري بازيهاي
آسيايي درحالي که اشک ميريخت ،گفت :از دنياي
وزنهبرداري خداحافظي کردم .خيلي وقت بود که به
اين موضوع فکر ميکردم؛ بايد جا را براي جوانترها باز
مي کردم.دارنده مدال طالي وزنهبرداري بازيهاي
آسيايي و قويترين مرد اين مسابقات گفت :براي
اين مدال خيلي جنگيده بودم و خدا کمکم کرد
که شرمنده نشدم .خدا را شکر ميکنم با مدال طال
رفتم .خوشحالم که توانستم مدال طالي بازيهاي
آسيايي را بگيرم و خدا را شکر که شرمنده مردم
نشدم و با سربلندي خداحافظي کردم .اين برايم
خوب بود که با مدال از وزنه برداري خدافظي کردم
.وي درباره اينکه آيا از قبل تصميمي براي خداحافظي
داشته يا نه نيزاظهار داشت :بعد از عمل جراحي
زانويم تصميم به خداحافظي گرفته بودم و ديروز
تصميم ام را براي خداحافظي از دنياي حرفه اي
نهايي کردم و کفشهايم را درآورده و وزنهها را براي
هميشه بوسيده و کنارگذاشتم.

درهياهوي اين روزها ،در ميان انبوهي از اتفاقات که همه را غرق
در خود کرده تا هر صبح چشمانمان را زير آواري از مشکالت باز
کنيم ،بجنگيم و شب هنگام با ترس از فردايي بدتر چشم ها را
بر روي هم بگذاريم تا شايد در رويا زندگي زيباتري بسازيم ،تنها
آمدن يک جهان پهلوان مي توانست دل ها را از تاريکي برهاند
و نويد آمدن فردايي روشنتر باشد ،جهان پهلواني که براي مردم
زيست و براي مردم نيز غريبانه جان داد .هر ساله آمدن و رفتنش
را پاس ميداريم تا در روزگاري که سخت محتاج مروت و جوانمردي
است ،به داشتن پهلواني زيبا رو و نيک سيرت به نام غالمرضا
تختي بباليم و با افتخار يادش را گرامي بداريم.تختي هيچوقت
چيزي را براي خودش نخواست ،هيچ گاه خودش را باالتر از مردم
و حتي هم تيمي هايش نديد و سهم خواهي نکرد.تختي بر خالف
سلبريتي هاي پوشالي اليک هايش را از مردم نه در دنياي مجازي
که در دنياي حقيقي از آن پيرزن فقير که يتيم داري مي کرد يا از
آن پسر دانشجو که از سر نداري توان درس خواندن نداشت اما با
کمک تختي به مدارج باال رسيد و شيفته تختي شد ،مي گرفت.در
وانفساي جنگ بر سر قدرت و پول و شهرت باور کنيد تختي بيش
ازهميشه برايمان غريبه است .از تختي ميگوييم و مينويسيم
اما باور کنيد باورش نداريم .با حرارت و احساس خاصي از بذل و
بخشش و مهرباني تختي ميگوييم و ميشنويم اما باز هم گوشه
ذهنمان باور نميکنيم چرا که او را با متر و معيار خود و آدمهاي
اين دور و زمانه ميسنجيم.کاش تختي امروز بود و صداي مردم
مي شد .امروز بيش از هميشه تختي را نيازمنديم!

خبر »

تمجيد از وزنه برداري ايران

رئيس فدراسيون جهاني وزنه برداري با
اشاره به خداحافظي بهداد سليمي گفت:
هميشه گفته ام ايران استعدادهاي زيادي
دارد و اميدوارم به زودي شاهد وزنه برداران
جديدي ازاين کشورباشيم .تاماش آيان اظهار
کرد :ايران يکي از قدرتمندترين و مهمترين
کشورهاست .امروز خيلي خوشحالم که به
وزنه برداري در ايران خيلي توجه مي شود
و اين رشته از محبوبيت بسيار بااليي برخورداراست.وي افزود :به
طور نرمال مسابقات خيلي خوبي را شاهد بوديم و مي توانم بگويم
يک رقابت بسيار بزرگ را شاهد بوديم زيرا کسب طال دربيشتر
اوزان آسان نبود.

آگهي تغييرات شرکت آريوژن فارمد شرکت سهامي خاص به شماره ثبت
 22349و شناسه ملي  10320370003به استناد صورتجلسه هيئت مديره
مورخ  1397/04/17تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :در اجراي مفاد ماده 128
اصالحيه قانون تجارت و مفاد ماده  44اساسنامه در رابطه با تفويض اختيارات
هيأت مديره به مديرعامل با تصويب هيأت مديره مقرر گرديد بندهاي 6،1
الي ( 16 ، 15 ، 13 ، 11 ، 10 ، 8اختيارات هيات مديره) به مديرعامل تفويض
گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري کرج ()233615

آگهي تغييرات شرکت کوالن سل شرکت سهامي خاص به شماره ثبت
 470و شناسه ملي  10320298869به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/03/02تصميمات ذيل اتخاذ شد :
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آرمان نگر سيستم به شناسه ملي 10320510898را به سمت حسابرس و بازرس اصلي و آقاي محمد جواد
قاضي به شماره ملي  0043482112را به سمت بازرس علي البدل براي سال
يکسال مالي انتخاب گرديدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اشتهارد ()233705

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده شرکت فوالد تاکستان
(با مسئوليت محدود) ثبت شده بشماره
 87951و شناسه ملي 10101323590

آگهي تغييرات شرکت اي ا سي شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 19755
و شناسه ملي  10100626353به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي
ساليانه مورخ  1397/04/02تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :آقاي علي اصغر
خزاعي با کدملي 6229948273به سمت بازرس اصلي و آقاي ميرمحمد
متين منافي با کد ملي 0081779062:به سمت بازرس علي البدل براي مدت
يکسال مالي انتخاب شدند  -ترازنامه حساب سود و زيان براي سال منتهي
به اسفند  1396به تصويب رسيد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرج ()233642

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده که رأس ساعت  9صبح روز يكشنبه
مورخ  1397/06/18در محل دفتر مرکزي شرکت تشکيل مي گردد ،
حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب هيئت نظار
 -2انتخاب اعضاء هيأت مديره
 -3تعيين سمت هاي اعضاء هيأت مديره
 -4تعيين صاحبان امضاء مجاز شرکت
تاريخ انتشار97/6/6 :
هيأت مديره شرکت فوالد تاکستان
خ ت97/6/6 :
(با مسئوليت محدود)

مزايده  -نوبت دوم

شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي زنجان در نظر دارد يك
قطعه زمين با سند مسكوني با كاربري تجاري به صورت سه قطعه با هم
به متراژ  239/5مترمربع واقع در شهرك پونك خيابان ابوالمجد سنائي از
طريق مزايده به باالترين قيمت به فروش برساند .عالقمندان به شركت در
مزايده ميتوانند از مورخه  97/6/6اسناد مربوطه را از دفتر شركت دريافت
و تا ساعت  13مورخه  97/6/16نسبت به تحويل اسناد مربوطه به صورت
سربسته به شركت تعاوني مسكن جهاد كشاورزي زنجان واقع در خيابان
امام سازمان جهاد كشاورزي ساختمان شماره  2اقدام نمايند.
تاريخ انتشار97/6/6 :
هيات مديره تعاوني مسكن كاركنان
خ ش97/6/6 :
جهاد كشاورزي زنجان

ـتكگلپا

خت 97/5/6-340

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.

مدال طال به وزنه  254کيلوگرمي حمله کرد اما اين وزنه
را نتوانست باالي سر ببرد تا در مجموع با  456کيلوگرم
مدال نقره بگيرد.در اين دسته رستم بايف ازبکستاني نيز
با  455کيلوگرم مدال برنز گرفت.
وداع قهرمان
دارنده مدال طالي وزنهبرداري بازيهاي آسيايي

ورزش 11

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ م 
يگردد.

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

تاسيس شرکت سهامي خاص سازه افريز راويس آرکا درتاريخ 1397/04/21
به شماره ثبت  34650به شناسه ملي  14007711322ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت :مهندسي سازه  -ساختمان سازي  -راه سازي
 محوطه سازي  -فضاي سبز  -مشاوره  -طراحي واجراي کليه امور ابنيهو راهسازي  -صنعتي سازي  -نما -تاسيسات  -برق  -پل سازي  -ويال
سازي  -دکوراسيون داخلي  -نظارت  -تاالر سازي  -مجموعه هاي فرهنگي
 ،آموزشي  ،ورزشي  ،درماني ،خدماتي ونظامي  -نمايندگي شرکتهاي دولتي
وخصوصي  -نقشه برداري و کارتوگرافي،متره وبراورد ،شهرسازي ومبلمان
شهري  -طراحي واجراي سوله  -طراحي واجراي اسکلتهاي بتني وفلزي
وتامين نيروي انساني درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع
ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان
البرز  -شهرستان کرج  -بخش مرکزي  -شهر کرج-مهر شهر ( حسين
آباد)-بلوار ولي عصر-کوچه اسالمي-پالک 70-طبقه همکف -کدپستي
 3186694859سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  1000000ريال
نقدي منقسم به  10سهم  100000ريالي تعداد  10سهم آن با نام عادي مبلغ
 490000ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره 400823637109
مورخ  1396/11/26نزد بانک بانک شهر شعبه مهرشهر با کد  369پرداخت
گرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره
خانم مريم مرادي به شماره ملي 0011367210و به سمت رئيس هيئت مديره به
مدت  2سال خانم سيده فاطمه حسيني اصل به شماره ملي 0310378842و
به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال آقاي سيدعلي حسيني اصل به
شماره ملي 0311494730و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2
سال آقاي سيدمحمد حسيني اصل به شماره ملي 0322437695و به سمت
مديرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمي و
همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء آقاي سيد محمد حسيني
اصل فرزند سيدجواد به شماره ملي  0322437695با سمت مديرعامل
وخانم مريم مرادي فرزندعلي به شماره ملي  0011367210باسمت رييس
هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .اختيارات مدير عامل :
طبق اساسنامه بازرسان خانم مريم طحان نژاد به شماره ملي 2000897622
به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي خانم رقيه خضرلو به
شماره ملي  2802545728به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي
روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري کرج ()233617

