» گوناگون

واترپلو تاريخسازي کرد

تيم ملي واترپلوي ايران موفق شد در مسابقه رده بندي و در ديداري
حساس با شکست تيم قدرتمند چين در ضربات پنالتي به مدال
برنز دست پيدا کند و پس از 44سال دوباره ايران را روي سکو
ببرد .مردان واترپلو که به دنبال شکستن طلسم  44ساله کسب
مدال واترپلوي بازيهاي آسيايي بودند ديروزمقابل چين به ميدان
رفتند .پيش از اين ديدار تيم کره جنوبي با پيروزي مقابل سنگاپور
در رده پنجم ايستاد و سنگاپور ششم شد .همچنين عربستان نيز
با برتري مقابل اندونزي درجايگاه هفتم قرار گرفت.

»

پيشکسوت فوتبال با اشاره به ديدار برگشت سرخپوشان گفت :پرسپوليس در بازي برگشت
کار خيلي سختي دارد و رفتار هواداران اين تيم نيزدراين بازي اهميت دارد چه برسد به
بازيکنان! ذوالفقارنسب درخصوص باخت پرسپوليس مقابل الدحيل در بازي رفت يک چهارم
نهايي ليگ قهرمانان فوتبال آسيا گفت :پرسپوليس با توجه به موجودي خود عملکرد خوبي
درخانه حريف داشت .اگراين تيم مهره هاي بيشتري داشت مي توانست با تغيير درترکيب
تيم گل هم بزند .اما مهره کافي نداشت تا ضربه نهايي را به الدحيل بزند.پيشکسوت تيم
فوتبال پرسپوليس گفت :نتيجه اي که پرسپوليس کسب کرده است را مي تواند در بازي
برگشت جبران کند .پرسپوليس بايد کمترين اشتباه را درخطوط سه گانه خود داشته باشد.
مربي پيشين تيم ملي فوتبال ايران با اشاره به نقش سرمربي سرخپوشان خاطرنشان کرد:
تجربه برانکو در بازي هاي آسيايي باالست و همين موضوع مي تواند به کمک اين تيم

الهوتي:

سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا ضمن ارائه آمارهاي ديدارهاي ليگ قهرمانان
درآسيا ،از ديدار استقالل و السد به عنوان پرتماشاگرترين ديدارنام برد.

برانکو،سر مربي تيم پرسپوليس وارد تهران شد ولي بشار رسن
بازيکن عراقي اين تيم که براي همراهي تيم ملي کشورش رفته
است 10 ،روز ديگربازخواهد گشت.

فوت کوهنورد  63ساله
يک کوهنورد هنگام صعود به قله دماوند دچارحمله قلبي شد و
فوت کرد .ستاد پيشگيري واطالع رساني ازحوادث کوهستان قله
دماوند گزارش پايان هفته خود را اعالم کرد که مهمترين اتفاق
آن فوت يک کوهنورد  63ساله بود.

مدال برنز به امارات رسيد
ديداررده بندي مسابقات فوتبال بازي هاي آسيايي ميان دو
تيم ويتنام وامارات برگزار شد .دو تيم در وقت قانوني به تساوي
 1به  1رسيدند تا ضربات پنالتي تعيين کننده تيم برترباشد.
درضربات پنالتي امارات  ۴بر  ۳صاحب برتري شد و مدال برنز
را از آن خود کرد.

تقدير فيفا از فوتبال ايران
اينفانتينوف رئيس فدراسيون جهاني فوتبال فيفا با ارسال نامه اي به مهدي
تاج ،رئيس فدراسيون فوتبال ايران ،از حضور تيم ملي فوتبال کشورمان
در مسابقات جام جهاني  2018روسيه تقديرو تشکر کرد.

بازگشت کشتيگير قهرمان
رضا يزداني دارنده دو مدال طال و دو برنز جهان ،درهفته سوم
ليگ برتر براي تيم آرش زين بابل به روي تشک خواهد رفت.بايد
ديد او در چه شرايطي بعد از دو سال دوري از تشک و مسابقه،
به مبارزه خواهد پرداخت.

هواداران
پرسپوليس
مواظب باشند

ورزش 11

با غلبه بر کره:

مجلس آماده حمايت از ورزش است

برانکو وارد تهران شد

فدراسيون جهاني جودو حضور دو نماينده ايران در سومين دوره بازيهاي
المپيک جوانان را تاييد کرد.براين اساس ابوالفضل شجاعي و مارال
مرداني درالمپيک نوجوانان آرژانتين حضور خواهند داشت.

ذوالفقارنسب:

يك شنبه  11شهريور 1397
 21ذي الحجه  2-1439سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9301

رکورد شکني هواداران آبي

دو جودوکار در المپيک

بيايد.وي به نقاط قوت الدحيل اشاره وتصريح کرد :آنها درخط هافبک و حمله خود بازيکنان
خيلي خوبي دارند .براي بردن الدحيل بايد برنامه ريزي دقيق انجام شود .به نظرم دراين
بازي نحوه تشويق تماشاگران هم اهميت دارد .آنها نبايد جريان کاذبي را روي سکوها ايجاد
کنند که بازيکنان پرسپوليس همچون بازيکنان استقالل دربازي با السد اسيراتمسفرآزادي
شوند.اين پيشکسوت فوتبال با اشاره به اتفاقي که در ديدار آبي ها با السد رخ داد گفت:
استقاللي ها بعد ازاينکه گل اول را مقابل السد خوردند اسير حاشيه هاي روي سکوها شدند
و سردرگمي پيدا کردند.ذوالفقارنسب درباره احتمال حضور نماينده ايران درنيمه نهايي
ليگ قهرمانان اظهارداشت :کاربسيار سختي است .اينکه پرسپوليسي ها خودشان را دربازي
برگشت برنده بدانند کامال اشتباه است .الدحيل بدون شک مدعي قهرماني است و يک
لحظه غفلت درمقابل اين تيم مي تواند بهاي سنگيني داشته باشد.

نماينده مردم لنگرود درمجلس معتقد است که دروزارت
ورزش تحوالت بنيادي براي توسعه و پيشرفت ورزش
صورت گرفته که مجلس نيزبراي حمايت ازآنها و
استمراردرموفقيت ها پشتيباني الزم را انجام خواهد
داد .الهوتي درمورد نتايج ورزشکاران درجاکارتا را
خوب توصيف کرد وگفت :واقعيت آن است که وزارت
ورزش تحوالت بنيادي رقم زده که آثار و نتايج اين
تحوالت را در ورزش کشور مي توانيم درجام جهاني

خبر »

واليبال ايران با اقتدار قهرمان آسيا شد

فوتبال و بازي هاي آسيايي شاهد باشيم و از طرفي
نتايج درعرصه رقابت هاي قهرماني جهان و آسيا نيز
خوب بوده است.نماينده مردم لنگرود ادامه داد :نگراني
و دغدغه ما در ورزش کشورعدم وجود برنامه ريزي و
تصميمات احساسي بود که هرچند دربرخي موارد منجر
به کسب نتيجه خوب مي شد اما در بيشتر اوقات ناکامي
را بدنبال داشت ولي طي سال هاي گذشته اتفاقات
خوبي در وزارت ورزش رخ داده بطوريکه کار اساسي
و برنامه ريزي را در دوره کنوني وزارت ورزش شاهد
هستيم که خوشبختانه نتيجه بخش هم بوده است.
الهوتي حرکت هاي وزارت ورزش را درعرصه ورزش
وافتخارآفريني درميادين مهم بين المللي جهت دار
وهدفمند عنوان کرد واظهار داشت :ضمن ابالغ
تشکرازافتخارآفريني هايي که درجاکارتا رخ داده و
خوشحالي مردم را بدنبال داشته حمايت مجلس را
براي استمراردراين موفقيت ها اعالم مي کنم.

مليپوشان واليبال ايران با شکست دوباره کرهجنوبي
فينال بازيهاي آسيايي دومين طالي خود
در
ِ
دراين بازيها را کسب کردند .اين بيستمين
مدال طالي کاروان ورزش ايران بود .تيم ملي
واليبال ايران ديروز در سومين حضور متوالي خود
در فينال بازيهاي آسيايي مقابل کره جنوبي
صف آرايي کرد و موفق شد با نتيجه  ۳بر صفر
پيروز و دومين طالي خود در تاريخ بازيهاي
آسيايي را کسب کند.ملي پوشان درمرحله گروهي
بازيها با غلبه بر تيمهاي پاکستان و مغولستان
راهي دور بعد و با شکست تيم چين راهي نيمه
نهايي شدند ،شاگردان ايگوردر نيمه نهايي قطر
را شکست دادند تا حريف کره جنوبي در فينال
شوند .ملي پوشان بدون از دست دادن حتي يک
ست راهي فينال شده بودند و درفينال نيزستي را
ازدست ندادند تا تيم ملي واليبال ايران مقتدرانه

 ۶۲مدال به ايران رسيد

قهرمان هجدهمين دوره بازيهاي آسيايي شود.
تيم ملي واليبال ايران دردوره گذشته بازيهاي
آسيايي با شکست کره جنوبي درخانه موفق به
کسب نخستين طالي تاريخ واليبال ايران دراين
ِ
بازيها شد و اين بار شاگردان ايگور موفق شدند
يک بار ديگر با شکست کره دومين طالي والبيال
در تاريخ بازيهاي آسيايي را کسب کنند .تا آخرين
طالي کاروان ايران به شاگردان ايگور برسد.

استيلي:

آيندهنگري نميکنيم و تنها به دنبال مدال هستيم

مدير تيم فوتبال اميد گفت :عربستان با سه گل
از کره شمالي شکست خورد ،اما آيا مطبوعات اين
کشورهم به اين تيم حمله کردند؟حميد استيلي درباره
عملکرد تيم فوتبال اميد کشورمان در بازيهاي آسيايي
گفت :چندين سال است که آيندهنگري نميکنيم و
تنها به دنبال اين هستيم که مدال بگيريم .امسال با
حمايتهاي فدراسيون فوتبال و کميته ملي المپيک و
با صحبتهايي که با کرانچارداشتيم ،قرار شد تيمي را
به مسابقات ببريم که درالمپيک  2020بازي کند.وي
ادامه داد :درحدود يک ماه ،تيم خود را جمع کرديم
و در زمان ورود به جاکارتا ،تيم يک ماه و يک هفته
ايجاد شده بود .با برنامهريزي خيلي خوب ،تالش
کرديم تيم را براي المپيک آماده کنيم .ميدانيد
که بازيکن گرفتن از باشگاهها چقدر مشکل است.
اگر ميخواستيم بازيکن زير  23سال بگيريم با چه
مشکالتي مواجه بوديم .بازيکنان زير  21سال را به
جاکارتا برديم و بازيکنان  18ساله چون يونس دلفي
را داشتيم.مدير تيم اميد ايران با اشاره به ديدارهاي
تدارکاتي اين تيم تصريح کرد :دوست داشتيم با تيمهاي
قوي بازيهاي تدارکاتي برگزارکنيم و مقابل دو تيم،

آگهي تغييرات شرکت يکتا بافت هيرکان گلستان سهامي خاص به شماره ثبت
 1515و شناسه ملي  14004389051به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق
العاده مورخ  1397/05/06تصميمات ذيل اتخاذ شد - :آدرس جديد  :استان
گلستان  -شهرستان گميشان  -بخش گل دشت  -شهر سيمين شهر-محله
بناور-خيابانشهرکصنعتي[امامخميني-]20کوچهکمينه2-قطعه39-طبقه
همکف-کدپستي 4897116934:تغيير يافت .و ماده مربوبوطه اساسنامه
اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري بندر ترکمن ()235470

آگهي دعوت از بستانكاران شركت طائريان منطقه آزاد چابهار
 نوبت سومپيرو آگهي انحالل شماره  26990/125/96مورخ  1396/12/24چاپ شده در روزنامه رسمي كشور شركت
طائريان منطقه آزاد چابهار به شناسه ملي  14005482363منحل و عمليات تسويه آن آغاز گرديده است
لذا بدينوسيله دراجراي ماده  225قانون تجارت مراتب در سه نوبت به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و
كثيراالنتشار آگهي و از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مطالبات از شركت دارند درخواست ميشود با
در دست داشتن مدارك مربوط به طلب خود ظرف مدت  6ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدير تسويه
(سيدجعفر طائريان) به نشاني :منطقه آزاد چابهار ،مجتمع تجاري فردوس ،غرفه  81مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/11 :
مدير تصفيه  -سيدجعفر طائريان
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/11 :
خ ت97/4/11 :
تاريخ انتشار نوبت سوم97/6/11 :

ديدار دوستانه انجام داديم .عراق بازيکنان بزرگسال
دراختيار داشت و همين باعث حذف اين تيم از
بازيهاي آسيايي شد .مقابل اين تيم يک برد و يک
باخت کسب کرديم .چين هم با تيم زير  23سال خود
با تيم اميد بازي کرد که با وجود شکست ،بازيکنان ما
فوقالعاده بازي کردند.استيلي اظهار داشت :از ابتدا

گفتيم که بازيهاي آسيايي ،مقدمهاي براي المپيک
است .گروه ما خيلي سخت بود .تيم اميد چهارسال
پيش با تيم زير  23سال در مسابقات شرکت کرد و
تيم ما در گروهي سه تيمي ،سوم شد .آن سال تيم
اميد از گروه خود صعود نکرد ،اما امسال ما به عنوان
سرگروه ازگروه باال آمديم .دوست داشتيم که درگروه

دوم شويم تا با بنگالدش بازي کنيم که اين اتفاق رخ
نداد.وي با بيان اينکه کادر فني تيم اميد ،بازيکنان
اصلي خود را براي ديدار يکهشتم نهايي نگه داشته
بود ،خاطرنشان کرد :چند بازيکن يک اخطاره داشتيم
و به آنها استراحت داديم .از بازيکناني استفاده کرديم
که کمتر فرصت بازي به آنها رسيده بود .وي گفت :از
االن فرصتي  6ماهه داريم تا نفرات خوبي به تيم اضافه
کنيم .نورافکن و شکاري هم به دليل اينکه مسابقات
در تاريخ فيفادي نبود باشگاههايشان اجازه ندادند تا
در مسابقات شرکت کنند .سون بازيکن کرهاي تاتنهام
خيلي راحت توانست تيم کشورش را همراهي کند،
چون آنها طوري با باشگاههاي خود قرارداد ميبندند
که در روزهاي غير از روزهاي فيفا هم بتوانند تيم
کشورشان را همراهي کنند .االن هم يونس دلفي
ميخواهد با تيم هلندي قرارداد ببندد و ما به مدير
برنامههاي او گفتهايم به نحوي قرارداد را تنظيم کند
که اين بازيکن هم بتواند درروزهاي غيرازفيفادي تيم
ما را همراهي کند .با کرانچار هم صحبت کردهايم تا
مسابقات مقدماتي المپيک که اسفندماه خواهد بود،
 10بازي تدارکاتي خواهيم داشت.

خت 97/5/28-12
خت 97/5/21-2

آگهي تغييرات شرکت توليدي بازرگاني سپاس نور بيدگل شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  259و شناسه ملي  10260196168به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/05/06سيدحسين
مصباحي بيدگلي به شماره ملي  6199574842به سمت رييس
هيات مديره و فاطمه سادات مصباحي بيدگلي به شماره ملي
 0371447992به سمت نايب رييس هيات مديره و سيدمحمود
مصباحي بيدگلي به شماره ملي 6199692871به سمت مديرعامل
و عضو هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.کليه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک  ،سفته ،
بروات  ،قراردادها و عقوداسالمي با امضاء مديرعامل ( آقاي سيد
محمود مصباحي بيدگلي) يا رئيس هيئت مديره ( سيد حسين
مصباحي بيدگلي ) منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمي باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري آران و بيدگل ()235034

آگهي تغييرات شرکت نگين گل آران و بيدگل شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  561و شناسه ملي  10260111133به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/05/07تصميمات ذيل اتخاذ
شد  :با عنايت به اختيارات تفويضي مجمع عمومي فوق العاده
مورخ  1397/05/07به هيئت مديره سرمايه شرکت از مبلغ يازده
ميلياردو پانصد ميليون ريال به مبلغ بيست ميليارد ريال که مبلغ
 3 500 000 000ريال از محل پرداخت نقدي سهامداران طي گواهي
شماره  125/97مورخ  1397/5/7بحساب شماره 8354010644
بانک ملت شعبه آران و بيدگل واريز و مبلغ  5 000 000 000ريال از
محل مطالبات حال شده و تصفيه شده سهامداران افزايش يافت
و ماده  5اساسنامه به شرح ذيل اصالح گرديد :ماده  5اساسنامه:
سرمايه شرکت مبلغ بيست ميليارد ريال منقسم به يکهزار سهم
با نام عادي بيست ميليون ريالي که تمام ًا پرداخت شده مي باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري آران و بيدگل ()235046

آگهي تغييرات شرکت نوين ظرف صباح سهامي خاص به
شماره ثبت  1921و شناسه ملي  14000176993به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1397/03/04
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :ـ اعضاي هيات مديره عبارتند از
آقاي احمد ابراهيمي کد ملي  2030967734آقاي سلطانعلي
ابراهيمي کد ملي  5319564201آقاي محمود ابراهيمي کد
ملي  4889734181به عنوان اعضاي هيئت مديره براي مدت
دو سال انتخاب ـ با رعايت ماده  147اليحه اصالحي قانون
تجارت آقاي علي اصغر لک آزاد کد ملي  2030355364به
سمت بازرس اصلي و آقاي حسين دبيرستان به شماره ملي
 6249675442به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک
سال مالي انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مينو
دشت ()235476

آگهي تغييرات شرکت توليدي و بازرگاني گل آذين ثمر کاشان سهامي خاص
به شماره ثبت  1120و شناسه ملي  10861788884به استناد صورتجلسه
هيئت مديره مورخ  1397/04/17تصميمات ذيل اتخاذ شد :سرمايه تعهدي
شرکت به مبلغ  6500000ريال طي گواهي بانکي شماره 1897/16070/88
مورخ  1397/04/17بانک تجارت شعبه بيدگل کاشان واريز گرديد .بنابراين
تمامي مبلغ سرمايه شرکت پرداخت شده است .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري آران
و بيدگل ()235097

خت 97/5/30-15

آگهي تغييرات شرکت نساجي امين کاشان شرکت سهامي خاص به شماره
ثبت  542و شناسه ملي  10260108290به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/04/01موسسه حسابرسي تلفيق نگار
(حسابداران رسمي) به شناسه ملي  10320853372وشماره ثبت 31263
بسمت بازرس اصلي وآقاي مهدي شاه بازاده بشماره ملي 2061572405
به سمت بازرس علي البدل براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري آران و بيدگل ()235035

ـتكگلپا

خ ت97/1/14-3

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
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.

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

خت 97/5/6-340

665 665 54

آگهي تغييرات شرکت صنعت پروفيل آرش سهامي خاص به شماره
ثبت  11002و شناسه ملي  14004522903به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/05/24تصميمات
ذيل اتخاذ شد  - :اعضاي هيئت مديره عبارتنداز :سيدعلي سيد
رضائي به کد ملي  2269439201سيدمحمد سيد رضائي به کد
ملي  2269501012مينا پرواني به کد ملي  4592158741که
براي مدت دوسال انتخاب گرديدند .اعظم حميدي به کد ملي
 2851356135به سمت بازرس اصلي و مهربان اميرخاني به
کد ملي 2121272399به سمت بازرس علي البدل براي مدت
يک سال مالي انتخاب شدند .روزنامه کثيراالنتشاررسالت جهت
نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد .ترازنامه و حساب سود و
زيان شرکت منتهي به سال 96مورد تصويب قرار گرفت .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري گرگان ()235472
گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

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

کاروان ايران موفق به کسب  ۲۰طال ۲۰ ،نقره و  ۲۲برنز در بازيهاي
آسيايي شد .هجدهمين دوره بازيهاي آسيايي ديروز با برگزاري مراسم
اختتاميه دراندونزي به پايان رسيد .در اين دوره  378ورزشکار از
کشورمان در رشتههاي مختلف با حريفان رقابت کردند .با اين وجود
تعداد مدالهاي طال نسبت به دوره قبل کمتر بود .ايران در دوره قبلي
بازيهاي آسيايي با  276ورزشکار توانست  21طال 18 ،نقره 18 ،برنز
و مجموع  57مدال کسب کند و دررده پنجم قراربگيرد.

يزداني:

براي طال کشتي خواهم گرفت
قهرمان المپيک و بازيهاي آسيايي گفت :دلم نميخواهد خيلي به رکورد
و اين مسائل فکر کنم و پلهپله پيش ميروم.حسن يزداني اظهار داشت:
قهرمانان ازخيلي از لذتهاي زندگي ميگذرند تا به موقعيتي برسند و مدال
بگيرند .اميدوارم با دعاي خيرهمين مردم بتوانم بازهم اين سختيها را تحمل
کنم و بهترين مدال را براي کشورم به دست آورم.وي در خصوص مسابقات
ش ِرو و اينکه شانس اول تيم ملي کشتي براي کسب مدال طالي
جهاني پي 
جهاني بهشمار ميرود ،گفت :من همه سعي و تالشم را ميکنم و اميدوارم با
خوشرنگترين مدال برگردم .وي گفت :حاال حاالها ميخواهم کشتي بگيرم.
تا زماني که توان داشته باشم حتماً کشتي ميگيرم و بهدنبال اين هستم که
براي کشورم موفقيت کسب کنم.

آسمانخراشها نقرهاي شدند
تيم ملي بسکتبال ايران دومين حضور متوالي در فينال بازيهاي آسيايي
را باز با شکست به پايان رساند تا چين براي هشتمين بارقهرمان اين
بازيها شود .درآخرين روز بازيهاي آسيايي جاکارتا ،در مرحله فينال
آسمانخراشهاي ايران مقابل چين به ميدان رفتند و با نتيجه  84بر
72شکست خوردند و به مدال نقره بازيهاي آسيايي رسيدند.مليپوشان
بسکتبال دردوره گذشته بازيهاي آسيايي در فينال در لحظات پاياني
نتيجه را به کرهجنوبي واگذار کردند و به مدال نقره رسيدند.

عالميان:

پينگ پنگ به مدال نياز داشت

نوشاد عالميان گفت :پينگ پنگ ايران وخودم به اين مدال برنزاحتياج
داشتيم و مردم من را ببخشند که نتوانستم به فينال صعود کنم .عالميان
ن کرد :بازي خوب و حساسي
پس از کسب مدال برنز بازيهاي آسيايي بيا 
را با نماينده هنگ کنگ داشتم که نفردهم جهان بود.

آگهي تغييرات شرکت نساجي امين کاشان شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  542و شناسه ملي  10260108290به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/04/12و تفويض
اختيار حاصله از مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/04/12
سرمايه شرکت از طريق واريز نقدي و باال بردن مبلغ اسمي
سهام از مبلغ بيست ميليارد و پانصد ميليون ريال به مبلغ
بيست و پنج ميليارد و چهارصد ميليون ريال افزايش يافت و
ماده  5اساسنامه به شرح ذيل اصالح گرديد.ماده  5اساسنامه
 :سرمايه شرکت مبلغ بيست و پنج ميليارد و چهارصد ميليون
ريال نقدي مي باشد که به هزار سهم بانام عادي بيست و
پنج ميليون چهارصد هزار ريالي منقسم گرديده و تماما
پرداخت شده است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري آران
و بيدگل ()235116
آگهيتغييراتشرکتتوليديبازرگانيسپاسنوربيدگلشرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  259و شناسه ملي 10260196168
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1397/05/06سيدحسين مصباحي بيدگلي به شماره
ملي  6199574842و فاطمه سادات مصباحي بيدگلي به
شماره ملي  0371447992و سيدمحمود مصباحي بيدگلي
به شماره ملي  6199692871به عنوان اعضاي هيات مديره
براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.علي اصغر پورابراهيمي
بشماره ملي 6199635647بسمت بازرس اصلي و علي اکبر پور
ابراهيمي بشماره ملي  6199609069بسمت بازرس علي البدل
براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند.روزنامه کثيراالنتشار
رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد.تراز مالي
سال  95و  96به تصويب رسيد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
آران و بيدگل ()235107
آگهي تغييرات شرکت توليدي و بازرگاني گل آذين ثمر کاشان
سهامي خاص به شماره ثبت  1120و شناسه ملي 10861788884
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/04/19تصميمات
ذيل اتخاذ شد :طبق اختيار تفويض شده از مجمع عمومي فوق
العاده مورخ  1397/04/19در خصوص افزايش سرمايه به هيات
مديره و با رعايت تشريفات مقرر اساسنامه و اليحه اصالحي
قانون تجارت ،سرمايه شرکت از محل واريز نقدي و باالبردن مبلغ
اسمي سهام از مبلغ  10000000ريال به مبلغ  2000000000ريال (طي
گواهي بانکي شماره  87/16070/1896مورخ  1397/04/19بانک
تجارت شعبه بيدگل کاشان) افزايش يافت و ماده  5اساسنامه
بدين شرح اصالح شد :سرمايه شرکت مبلغ  2000000000ريال
نقدي است منقسم به  1000سهم  2000000ريالي با نام عادي که
تمام ًا پرداخت شده است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري آران و
بيدگل ()235073

