» گوناگون

خداحافظي گلزن تيم ملي

سرمربي تيم ملي با خداحافظي مهاجم سابق تيم ملي موافقت
کرده است .ليست اوليه کيروش ،براي اردوي تيم ملي اعالم شد
اما نکته جالب توجه اين ليست دعوت از سردار آزمون و غيبت
رضا قوچاننژاد است.آزمون و قوچاننژاد دو بازيکني بودند که بعد
از جامجهاني از تيم ملي خداحافظي کردند اما سرمربي تيم ملي با
دعوت از آزمون مخالفتش را با تصميم اين بازيکن اعالم کرد و در
طرف مقابل با عدم دعوت از قوچاننژاد ،نشان ميدهد که سرمربي
تيم ملي با خداحافظي اين بازيکن موافقت کرده است.

»

معاون وزارت ورزش گفت :رشتههايي همچون کشتي ،وزنهبرداري ،تکواندو،
بسکتبال و واترپلو ما را به آينده بسيار اميدوار کردند .داورزني افتخارآفريني
کاروان ورزشي ايران بازيهاي آسيايي جاکارتا را که با رکورد شکني  ۶۲مدال
همراه بود را به ملت ايران تبريک گفت و بيان کرد :کشور ميزبان همه تمهيدات را
انديشيده بود که جايگاه خودش را ارتقاء دهد و براي اين موضوع ازهرشيوهاي مانند
کاهش اوزان و اضافه کردن يک رشتهاي به نام پنجاک سيالت استفاده کرد تا که
 ۱۴مدال طال نصيب خودشان شود ،اما رشتههاي المپيکي ايران دراين دوره از
بازي ها بسيار خوب کار کردند.وي عنوان کرد :رشتههايي همچون کشتي ،وزنهبرداري،
تکواندو ،بسکتبال و واترپلو ما را به آينده بسيار اميدوار کردند .کبديکاران ما براي
نخستينبار به دو دهه اقتدار هندوستان در اين رشته پايان بخشيدند و همچنين در

جاويد:

صمد:

عضوتيممليفوتسالگفت:خوشبختانهشرايطتمرينات
و اردوها به گونه اي است که بازيکنان درکنارکادر
فني با تمرکز باال ،فعاليت هاي خود را برگزار
مي کنند .مهدي جاويد ،گفت :تمرينات بازيکنان
جوان درکنار با تجربه ها باعث مي شود تا انگيزه در
ميان ملي پوشان باال برود .شرايط جديد و خوبي در
تيم ملي حاکم شده و بازيکنان جوان درکنار درگير
ملي پوشان تمرينات شادابي را پيگيري و تمام تالش

کمک نکونام به پرسپوليس
سرمربي تيم نساجي آمادگي خود براي کمک به تيم پرسپوليس را
اعالم کرد .براساس اعالم سازمان ليگ ،ديدار تيمهاي پرسپوليس
و نساجي بايد جمعه  23شهريور برگزار شود.اين درحالي است که
پرسپوليس طبق اعالم قبلي کنفدراسيون فوتبال آسيا ،دوشنبه
 26شهريور در آزادي ديدار برگشت با الدحيل قطررا برگزارميکند
و زمان کمي براي استراحت دارد.در همين رابطه نماينده باشگاه
پرسپوليس با جواد نکونام سرمربي نساجي تماس گرفت و از وي
خواست تا موافقت خود را با جلو افتادن يک روزه ديدار تيمش
با سرخپوشان اعالم کند.نکونام هم اعالم کرده است ،پرسپوليس
و استقالل نمايندگان ايران درآسيا هستند و به نوعي تيم ملي
محسوب ميشوند ،بنابراين ما حاضريم يک روززودتر با پرسپوليس
بازي کنيم.
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بايد به صعود استقالل اميدوار باشيم

خود را براي باال بردن سطح فني خود و درنهايت تيم
به کارمي برند.وي افزود :تمرينات تيم ملي به منظور
شرکت درتورنمنت چهارجانبه تبريزدرحال برگزاري
است .ومعتقدم اين تورنمنت در سطح باال و مطلوبي
برگزارخواهد شد.وي گفت :پس از رقابت هاي جام
ملت ها ،وقفه اي دراردوهاي تيم ملي به دليل نبود
مسابقات ايجاد شد اما خوشبختانه اردوهاي تيم ملي
دوباره آغاز شده تا بازيکنان درکناريکديگر براي حضور
درپيکارهاي پيش رو آماده شوند.جاويد گفت :برگزاري
اردوهاي مدون و شرايطي که فدراسيون فوتبال ،کميته
فوتسال و سازمان تيم هاي ملي براي تيم ملي مهيا کرده
باعث خواهد شد تا آمادگي مناسبي براي ديدارهاي
پيشروداشتهباشيم.بدونشکهماهنگيبينبازيکنان
باعث مي شود تا تيم درشرايط فوق العاده اي داشته
باشيم و قطعا کمک شاياني به تيم ملي براي حضوري
موفق در جام جهاني  2020خواهد کرد.

سرپرست تيم استقالل گفت :کيروش با دعوت
از 6بازيکن استقالل به تيم ملي ،شفر را به چالش
جديدي دعوت کرده است.حاجيلوگفت :بدون ترديد
بازيکنان عالقهمند هستند به تيم ملي بروند ،باشگاه
هم نميتواند جلوي اعزام بازيکنان را بگيرد ولي ما
دچار چالش ميشويم چرا که بعد از بازي با السد ،
صبح و بعدازظهر تمرين ميکنيم تا آماده ديدار برگشت
شويم .به نظرم کيروش با دعوت از 6بازيکن ،شفر را
به چالش جديدي دعوت کرده است.وي درخصوص
اينکه هواداران درپايان بازي با السد بازيکنان تيم را
بيغيرت خطاب کردند ،تصريح کرد :من بعد از 47
سال حضوردرفوتبال ميگويم که بازيکنان استقالل
با غيرت بازي ميکنند و نبايد به آنها کلمه بيغيرت
را گفت .شايد آن روي فوتبال درديدار برگشت مقابل
السد رقم بخورد و ما بتوانيم جبران شکست دوررفت
را با نتيجهاي حاصل کنيم که صعودمان به دوربعد را

بايد نقره به طال تبديل شود!؟

رقم بزند.حاجيلو افزود :فراموش نکنيم درجام جهاني
 2014برزيل ميزبان  7گل از آلمان خورد ولي برزيل
هميشه برزيل است .استقالل هم تا ابد استقالل ميماند.
شکست برزيل مقابل آلمان ،همانند آن است که تيم
ملي ايران برابرهند درورزشگاه آزادي هفت گل بخورد،
پس به جاي آنکه بخواهيم با يک شکست همه چيز را
تمام شده بدانيم ،اميدوار باشيم که شکست دوررفت
را جبران ميکنيم.

حاجرضايي:

انتظار از بسکتبال طال بود
کاپيتان تيم ملي بسکتبال گفت :همه انتظارطال از ما داشتند
اما شرايط طوري پيش رفت که بازي را به چين واگذار کرديم و
شرمنده مردم شديم .صمد نيکخواه بهرامي گفت :چين هميشه
يکي ازقدرت هاي برتر بسکتبال آسيا بوده واالن هم بسيار خوب
و با برنامه کارمي کند ،همچنين با حضوررئيس فدراسيونشان
درفيبا ازبرخي امتيازات برخوردارند.

نقاط ضعف ورزش
ترميم مي شود

حاجيلو:

هدفمان حضوري موفق در جام جهاني است

مدالآوران در انتظار پاداش
ورزشکاران پرافتخارايران توانستند مدالهاي رنگارنگي را در بازيهاي
آسيايي کسب کنند و حاال منتظر عمليشدن وعدههاي مسئوالن
ورزش هستند .کاروان ايران درجاکارتا با کسب  20مدال طال،
 20مدال نقره و  22مدال برنز در مکان ششم اين رقابتها قرار
گرفتند تا نسبت به دوره قبل ،سقوط يک پلهاي را تجربه کنند.
مسئوالن وزارت ورزش و کميته ملي المپيک قبل از اعزام کاروان
به جاکارتا ،پاداش ورزشکاران مدالآور را تعيين کردند که طبق
برنامه ،براي دارندگان مدال طالي  160 ،سکه ،مدالآوران نقره
 80سکه و ورزشکاراني که مدال برنز کسب کردند  40سکه
درنظر گرفته شد.

داورزني:

سه شنبه  13شهريور 1397
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ي رود
برانکو به چين م 
طبق عادت همه ساله ،کنفدراسيون فوتبال آسيا کنگره آموزشي
ليگ قهرمانان براي فصل جديد را در چين برگزار خواهد
کرد.برانکو به عنوان سرمربي تيم قهرمان ايران به اين کنگره
دعوت شده و قراراست راهي چين شود تا دراين دوره آموزشي
شرکت کند.

رشته دو  3هزار متر با مانع مدال ارزشمند طال را کسب کرديم و در صخرهنوردي
نيز ورزشکار ما بسيار عالي کار کرد و در کاراته و ووشو هم بسيار خوب و موفق
ظاهر شديم.داورزني گستردگي رشتههاي مدال آور ايران در بازيهاي آسيايي
را مورد توجه قرار داد و گفت :در اين دوره از بازيها ورزشکاران ما در 21رشته
براي ايران مدالآور شدند که به لحاظ تنوع و پراکندگي شرايط بسيار خوبي را
براي کاروان به ارمغان آورد.معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش
با اشاره به برخي رشتههايي که نتايج خوبي کسب نکردند ،تصريح کرد :البته ما در
دوچرخه سواري ،تيراندازي و برخي رشتههاي ديگر ميتوانستيم بهتر ظاهر شويم
که اين مهم هم در دست بررسي است واميدوارم براي رويدادهاي آينده ازجمله
بازيهاي المپيک و بازيهاي آسيايي بتوانيم نقاط ضعف را برطرف کنيم.

کيروش نميخواهد دوباره درجامملتها ناکام شود

کارشناس فوتبال معتقد است که جامع ه رسانهاي
و فوتبال حق دارند فهرست تيمملي را نقد کنند
اما در نهايت حق سرمربي است که بازيکنان
مدنظرش را انتخاب کند .پس ازاعالم فهرست
جديد تيمملي براي برگزاري نخستين اردوي
آمادهسازي درراه جامملتهاي آسيا ۲۰۱۹
امارات ،انتقاداتي نسبت به اين فهرست شد.
امير حاجرضايي ،کارشناس فوتبال معتقد
است که با توجه به فاصله کم بين جامجهاني
و جامملتهاي آسيا تغييرات کم در فهرست
تيمملي امري منطقي به نظر ميرسد.وي درباره
فهرست تيمملي اظهار کرد :ابتدا بايد بگويم که
حق مربي است که بازيکنان مدنظرش را اعالم
کند واين جزءحقوق بدون چانهزني يک مربي
است ولي جامعه رسانهاي و فوتبال حق دارد
که اين فهرست را نقد کند.حاجرضايي با بيان
اين که ميتوان به فهرست تيمملي چند نقد
منفي داشت افزود :وريا غفوري دو ماه پيش براي
حضور در جامجهاني انتخاب نميشود ولي االن
انتخاب ميشود .اين يک تناقض است .همچنين

سردار آزمون پس از جامجهاني از روي جواني
خداحافظي کرد ولي بالفاصله دراولين اردوي
تيمملي دوباره توسط کيروش دعوت ميشود .به
نظر من منطقي بود که آزمون حداقل براي يک
اردو به تيمملي دعوت نميشد و کيروش پدرانه
با او صحبت ميکرد تا ديگر ازاين اتفاقات نيفتد.
اين کارشناس فوتبال گفت :نقد منفي ديگري
که ميتوان به فهرست تيمملي داشت ،اين است

که از تيمهاي اول و دوم جدول هيچ بازيکني
دعوت نشده است .مورد ديگري که ميتوان
به آن اشاره کرد اين است که از پرسپوليس
تنها يک نفر به تيمملي دعوت شده که اين
شائبه به وجود ميآيد که اختالف بين برانکو
و کيروش دراين موضوع تاثيرگذار بوده است.
اينها نقدهاي منفي است که ميتوان به فهرست
تيمملي داشت.وي اظهار کرد :ديگر عالقهاي ندارم

راجع به کيروش صحبت کنم .او يک شخصيت
دو گانه دارد که اين شخصيت در بيانيهها و
رفتارهاي توهينآميزاومشهود است .کيروش
يک نوع بيثباتي فکري دارد .ما فهرست تيم
ملي را نقد کرديم اما به هر حال انتخاب نهايي
حق سرمربي تيم ملي است .با اين حال هيچ
ليستي نميتواند همه را راضي کند.حاجرضايي
درباره دليل ريسک نکردن کيروش در دعوت از
بازيکنان جديد به اردوي تيم ملي گفت :کيروش
يک بار در جامملتهاي آسيا ناکام بوده و ديگر
نميخواهد اين ناکامي تکرارشود .موفقيت تيمملي
در جامملتها باعث ميشود که او موضع قويتري
پس از اين رقابتها براي مذاکرات تمديد قرارداد
با فدراسيون فوتبال داشته باشد .کارشناس فوتبال
گفت :گوهري ونيازمند دودروازهبان آيندهدار
فوتبال ايران هستند که ميتوانستند در بين
بازيکنان دعوت شده حضورداشته باشند اما
فاصله کم بين جامجهاني وجامملتها ميتواند
يکي از داليلي باشد که کيروش در فهرستش
تغييرزيادي اعمال نکرده است.
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تاسيس شرکت با مسئوليت محدود بامداد بهشت ايرانيان درتاريخ
 1395/11/25به شماره ثبت  506079به شناسه ملي 14006587890
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت
اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع  :انجام خدمات بازاريابي مجاز
غير هرمي و غير شبکه اي،فعاليتهاي مجاز بازرگاني،عقد قرارداد با
اشخاص حقيقي و حقوقي،ارائه خدمات مشاوره اي(در صورت ضرورت
قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاي الزم) مدت  :از
تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :تهران خيابان تهرانپارس
بين فلکه سوم و چهارم کوچه  206شرقي بين گيو و کادوس پالک
 83واحد  9کدپستي  1655749145سرمايه شرکت  5000000 :ريال
مي باشد .اسامي و ميزان سهم الشرکه شرکا  :آقاي مسعود رنجبر
دارنده  3000000ريال سهم الشرکه آقاي علي رنجبر دارنده 2000000
ريال سهم الشرکه اولين مديران  :آقاي مسعود رنجبر به شماره ملي
 3243308240به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره آقاي علي
رنجبر به شماره ملي  3257736630به سمت رئيس هيئت مديره
براي مدت يکسال انتخاب گرديدند .دارندگان حق امضا  :کليه اوراق
واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبيل سفته  ،برات  ،چک و قراردادها
با امضاء آقاي مسعود رنجبر به سمت مدير عامل همراه با مهر و کليه
اوراق و اسنادي عادي و مکاتبات اداري با امضا مدير عامل يا رئيس
هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .اختيارات نماينده
قانوني  :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذکور بمنزله اخذ و صدور
پروانه فعاليت نمي باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()237433

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود آرمان ارمغان بهنود درتاريخ 1396/10/30
به شماره ثبت  521749به شناسه ملي  14007360785ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت :فعاليت در کليه امور بازرگاني شامل خريد وفروش
وواردات وصادرات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني وتوليد انواع کمپوتجات
وآبميوه اخذ واعطايي نمايندگي داخلي وخارجي ايجاد واحداث شعبه در
هر کجاي ايران وحهان مشارکت وسرمايه گذاري وعقد قراردادباکليه
اشخاص حقيقي وحقوقي شرکت در کليه مناقصات ومزايدات اخذ وام
وتسهيالت ريالي وارزي از بانکها وموسئسات خصوصي يا دولتي وهر
گونه فعاليت مجازيکه در رابطه با موضوع شرکت به نحوي سود دهي
داشته باشد  .مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي :
تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزي  -شهر تهران-جواديه-کوچه
110خيابان شهيد فريدون نوري-پالک 20-طبقه همکف --کدپستي 1365993361سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000
ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا آقاي احسان مزروقي
لجيني به شماره ملي  0083767509دارنده  500000ريال سهم الشرکه
آقاي جمال عظيمي کرف به شماره ملي  2142033970دارنده  500000ريال
سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي احسان مزروقي لجيني به شماره
ملي  0083767509و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به
سمت مديرعامل به مدت نامحدود آقاي جمال عظيمي کرف به شماره ملي
 2142033970و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان
حق امضا  :مدير عامل همراه با مهر شرکت اختيارات مدير عامل  :طبق
اساسنامه روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت
تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعاليت نمي باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري تهران ()237434

آگهي تغييرات شرکت گروه گسترش نوآوري ديموند سهامي خاص به
شماره ثبت  463533و شناسه ملي  14004546773به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/08/10تصميمات ذيل اتخاذ شد :
سرمايه شرکت از مبلغ  100000000ريال به مبلغ  1000000000ريال منقسم
به  1000000سهم  1000ريالي با نام از طريق مطالبات حال شده افزايش
يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذيل ثبت از لحاظ
افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذکر تکميل امضاء گرديده است سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()237432

آگهي دعوت بستانکاران نوبت سوم

خت 97/5/30-15

خ ت97/1/14-3

ـتكگلپا

665 665 54

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.

يك واحد مرغداري گوشتي
اصفهان زرينشهر
با مساحت  25000مترمربع
با سند  6دانگ و ظرفيت  52500قطعه
داراي چاه آب با  2اينچ آب دايم  6000متر
سالن با تجهيزات كامل و تغيير كاربري
با موقعيت بسيار عالي 09137045304

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

خت 97/6/13-43

آگهي تغييرات شرکت آژند بناي راستين سهامي خاص به شماره ثبت
 513643و شناسه ملي  14006575739به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1396/08/08تصميمات ذيل اتخاذ
شد  - :مريم طاوسي گزگوه به شماره ملي  0860188302به سمت بازرس
اصلي و عاليه خانلريان خطيري به شماره ملي  2063466807به سمت
بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()237430

با توجه به انحالل شرکت تجارت الماس نيکان منطقه آزاد چابهار به شناسه ملي
 14003804213ازکليه بستانکاران دعوت بعمل مي آيد جهت تصفيه حساب ظرف
مدت يکماه از تاريخ آگهي به آدرس تصفيه  :تهران  ،خيابان فردوسي شمالي،
چهارراه تقوي (کوشک)  ،پالک( 425زهيررضوي) مراجعه نماييد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/04/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/05/13
تاريخ انتشار نوبت سوم 1397/06/13
با تشکر مدير تصفيه زهيررضوي
خت 1397/04/13

گروه  ۱۰۵نفره بانوان درکاروان ورزش ايران با وجود تالشي که داشتند
تنها يک مدال طال در بازي هاي آسيايي کسب کردند .اين درحالي
است که زنان ايران  ۱۰موقعيت گرفتن طال را ازدست دادند .کاروان
ورزش ايران درحالي با  ۳۷۸ورزشکار در بازي هاي آسيايي حضور
يافت که  ۱۰۵عضو اين کاروان را بانوان تشکيل مي دادند .اين براي
نخستين بار بود که اين تعداد از بانوان به بازي هاي آسيايي اعزام
مي شدند.بانوان ايران درحالي عازم اندونزي شدند که انتظارمي رفت
تعدادي از آنها بتوانند با کسب مدال هاي طال ،نقره و برنز به باال رفتن
جايگاه ورزش ايران درجدول توزيع مدال ها کمک کنند .هر چند در
برخي رشته ها اين اتفاق افتاد اما انتظارات به طور کامل برآورده نشد
و برخي با ناکامي اندونزي را ترک کردند.ورزش بانوان ايران درهر دوره
تک ستاره هايي داشتند که توانستند مدال طال کسب کنند اما بعد از
آن يا به دليل عدم توجه کافي مسئوالن و يا هر دليل ديگري دچار
افت شدند واز صحنه اول ورزش خارج شدند .به همين خاطر نياز
است تا از ورزشکاراني که دراين دوره نشان دادند پتانسيل موفقيت
دردوره هاي بعد را دارند حمايت ويژه کنند .نگاهي به عملکرد بانوان
ايران دريک قدمي طال نشان مي دهد آنها براي رسيدن به طال بايد
تالش بيشتري داشته باشند و مسئوالن هم حمايت بيشتري ازآنها
داشته باشند .دراين دوره که نشان دادند خيلي طال را دوست نداشتند!
هرچند اطمينان داريم در صورت حمايت ويژه اين نقره ها دردوره بعد
به طال تبديل خواهد شد.

خبر »

پرواز سرمربي آبي پوشان

سرمربي استقالل براي حضوردرسمينارآموزشي ليگ قهرمانان به چين
پرواز کرد تا دراين مراسم حضور پيدا کند.شفر پس از پايان مراسم
بالفاصله به تهران بازخواهد گشت تا تمرينات آبي پوشان را زيرنظر
داشته باشد.

مهاجم استقالل لژيونر شد
علي قرباني مهاجم فصل گذشته تيم استقالل که باوجود عملکرد
خوبش دراين تيم مورد انتقاد هواداران استقالل قرارداشت و همين
موضوع باعث شد تا براي فصل جاري مورد تاييد کادر فني اين تيم
قرارنگيرد ،به تيم اسپارتاک اسلواکي پيوست.
قرباني قراردادش را با اين تيم رسمي کرد تا وي نيز به جرگه لژيونرهاي
شاغل دراروپا پيوسته باشد.

تاسيس شرکت سهامي خاص آذر فناوران پيمان مهر درتاريخ 1396/06/07
به شماره ثبت  514453به شناسه ملي  14007029085ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع  :خريد و فروش  ,واردات و صادرات و خدمات پس از
فروش توليد و توزيع کليه کاالهاي مجاز بازرگاني و حق العمل کاري و
ترخيص کاال  ,توليد ساخت و مونتاژ کليه قطعات و ماشين آالت سبک و
سنگين صنعتي و غير صنعتي و کشاورزي و اداوات کشاورزي  ,طراحي
و تجهيز و راه اندازي خطوط توليد کارخانجات و کارگاههاي صنعتي
و توليدي و تامين واردات و صادرات کليه قطعات و تجهيزات و انواع
ماشين آالت و صنايع تبديلي و واردات تکنولژي صنايع مادر ,اجراي
کليه عمليات راه سازي اعم از راه هاي اصلي و فرعي  ,بزرگراهها راه هاي
ريلي  ,باند فرودگاه  ,مونوريل  ,تونل و پل  ,راههاي زير زميني و ساخت
سازه هاي مربوط به ابنيه و ساختمان و تجهيز و نگهداري فني سيستم
هاي حمل ونقل  ,تهيه و تعميرات تجهيزات راهداري  ,ارائه کليه فعاليت
هاي صنعتي و کشاورزي در زمينه مشاوره  ,طراحي  ,نصب و راه اندازي
دستگاهاي مربوطه و خريد و فروش واردات و صادرات کليه ماشين آالت
و دستگاههاي کشاورزي و صنعتي در خصوص پتروشيمي  ,نيروگاهي ,
پااليشگاهي  ,واردات صنايع مادر و ماشين االت کشاورزي و دستگاههاي
صنعتي مرتبط و صنايع پايين دستي مرتبط به حوزه نفت و گاز  ,تجهيزات
 ,تعمير  ,تامين و نگهداري ماشين آالت و دستگاههاي مربوطه و انتقال
خطوط نيرو و ميعانات گازي نفتي و مشتقات مربوط به آنها  ,ارائه خدمات
در خصوص مخازن نفت و گاز و تهيه طرح توسعه جامع ميادين و تامين
تجهيزات صنايع باال دستي حمل و نقل ريلي و جاده اي و فعاليت مربوط
به کشتيراني و حمل ونقل دريايي در صورت نياز پس از اخذ مجوزهاي
الزم  .طراحي نصب و راه اندازي کليه سيستم هاي الکتريکي اعم از نصب
دوربين هاي مدار بسته و انتقال تصوير و سيستم هاي کنترل کيفيت نصب
و راه اندازي و فروش سيستم هاي سانترال  -نصب و راه اندازي و اجراي
شبکه هاي کامپيوتري دزدگير و سيستم ها تجهيزات حفاظتي صراحي
نصب و تجهيز و راه اندازي تاسيسات و تجهيزات سيستم هاي مخابراتي
و خدمات پس از فروش تامين قطعات مربوط به موضوع  .درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت  :از تاريخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلي  :تهران شهر تهران-شهرک قدس  -ايوانک-بلوار
شهيد محسن فرحزادي-خيابان دهم-پالک 13-طبقه همکف --کدپستي
 1467753641سرمايه شخصيت حقوقي :مبلغ  1000000000ريال منقسم به
 100سهم  10000000ريالي مي باشد تعداد  100سهم آن با نام عادي مي باشد
که طي گواهي شماره  96208/373مورخ  96/5/30از بانک اقتصاد نوين
شعبه زرافشان به مبلغ  350000000ريال پرداخت گرديد .و الباقي آن در
تعهد سهامداران باقي است .اولين مديران  :آقاي مهدي قديمي چنارلق به
شماره ملي  0013340158و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال آقاي
ميرزا قديمي چنار لق به شماره ملي  1639579028و به سمت عضو هيئت
مديره و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت  2سال آقاي اسداله عطائي
به شماره ملي  5399495430و به سمت عضو هيئت مديره و به سمت
مديرعامل و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :حق امضاء کليه اوراق و اسناد بها دا ر و تعهد آور شرکت از
فبيل چک و سفته و بروات و هر گونه سندي که براي شرکت ايجاد تعهد
نمايد و نامه هاي عادي و اداري با امضاء مدير عامل و رئيس هيئت مديره
متفقا” و همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد اختيارات مدير عامل  :طبق
اساسنامه بازرس اصلي و علي البدل  :خانم مريم دادرسان به شماره ملي
 0071408231به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي آقاي حسن
غفاري به شماره ملي  5399496631به سمت بازرس علي البدل 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 .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري تهران ()237431

