» گوناگون

معلوالن  ۸مدال کسب کردند
درپايان رقابتهاي بينالمللي شناي معلوالن که درآلمان برگزار
شد ،شناگران معلول با کسب  ۸مدال نقره و برنز به کار خود در
اين رقابتها پايان دادند.تيم ايران با ترکيب شاهين ايزديار ،پژمان
عطايي و مصطفي جليلي و سرپرستي محمدحسين اقبالي دراين
رقابتها حضور داشت.

بازيکن نفت درذوب آهن

»

کارشناس واليبال گفت :بايد در تيم ملي جوانگرايي کنيم وگرنه شاهد يک سکته در واليبال
کشور خواهيم بود .تيم ملي واليبال ايران درپايان هفته سوم ليگ ملت هاي واليبال با سه
برد و  9امتياز در رده يازدهم جدول قرار گرفت.جبارقوچان نژاد از مربيان با سابقه تيم هاي
ليگ برتري واليبال درباره عملکرد تيم ملي دراين رقابت ها گفت :کادر فني تيم ملي چون
چيزي براي از دست دادن نداشت ،در بازي با برزيل به جوان ها فرصت داد .همين موضوع
باعث شد هم بازيکنان اصلي خوب استراحت کنند وهم اينکه آناليز تيم برزيل به هم بريزد.
برزيلي ها دراين بازي اسير انگيزه و جنگندگي جوان هاي ايران شده بودند.وي افزود :بازيکنان
اصلي پس از يک روز استراحت و ريکاوري ،در بازي با روسيه سرحال تر بازي کردند و فقط
در امتيازات پاياني هرست اسير حرفه اي گري و پختگي روس ها شدند.وي گفت :تيم ملي
ايران هنوز در زمينه سرويس و دريافت دچار مشکل است .بيشتر تيم هاي خوب دنيا به زدن

کفاشيان:

واسعي سوار پيکان شد

مقصودلو نايب قهرمان شد

کاروان تيم پرسپوليس ٨تيراردوي خارجي خود را آغاز خواهد
کرد .اين اردوي ١٢روزه در يکي از کشورهاي استوني يا کرواسي
برگزارميشود.

نايبرئيس فدراسيون فوتبال ايران از توانمندي
شاگردان کيروش براي صعود از مرحله گروهي
جام جهاني و حتي پيشروي تا مرحله يکچهارم
نهايي خبر داد .علي کفاشيان ابراز کرد :پيش از
هر چيز ميخواهم يادآوري از مهماننوازي روسيه
بهعنوان ميزبان جام جهاني داشته باشم .تيم ملي
فوتبال ايران در شرايط فوقالعادهاي قرار دارد و
اطمينان دارم بهطور عالي مهياي حضور در رقابتها

نمايش خوب در جامجهاني
مهدي پاشازاده مليپوش تيم ملي ايران در جام جهاني ۹۸
معتقد است ايران درجامجهاني بسيار بهتراز ديدارهاي تدارکاتيکه
پشت سر گذاشته ،ظاهر ميشود و نبايد به عملکرد تيم ملي به
خصوص در خط دفاعي توجه کرد چون بازيکنان در پستهاي
تخصصيشان بازي نکردند.

وزنه برداران با بيمه بستند
تيم بيمه رازي تعدادي از ستاره هاي وزنه برداري را براي فصل
جديد دراختيار گرفته است اما رستمي هنوز با تيمي قرارداد نبسته
است.با توجه به اينکه تيم بيمه رازي همانند سال پيش بيشترين
هزينه را براي جذب وزنه برداران داشته است ،توانست نفراتي چون
سليمي ،مرادي ،حسيني و براري را جذب کند.

وزير ورزش اظهار اميدواري کرد جام جهاني در
روسيه صحنه حضور شايسته و آبرومند ايران همراه
با انتقال ارزش هاي اخالقي و انساني و تحکيم دوستي
ها باشد.سلطانيفر گفت :هرچند در جام جهاني درگروه
دشواري قرار داريم اما تيم ما تمام تالش خود را براي
بازي خوب و در خور شأن ايران و دفاع از حيثيت
فوتبال کشوربه کار ميبندد .مسعود سلطاني فر گفت:
دراين دوره برخالف دوره هاي قبلي ،صعود زودهنگام
و مقتدرانه اي داشتيم و از روز بعد از بازي با ازبکستان
که صعودمان قطعي شد ،با هماهنگي فدراسيون و کادر
فني تيم ملي برنامه ريزي ها براي حضوري موفق درجام
جهاني آغاز شد.وي تصريح کرد :براي استفاده حداکثري
کادر فني تيم ملي از بازيکنان مختلف ،هماهنگي هاي
الزم با باشگاه ها انجام شد ،کمپ تيم ملي در روسيه
که متعلق به ايتاليا بود را با حذف ايتاليا از اين رقابتها،
دراختيار گرفتيم واالن تيم ما يکي از بهترين کمپ هاي
روسيه را دراختيار دارد .اردوي بشيکتاش ترکيه هم با
امکانات بسيار خوبي در اختيار ما بود و در کل شرايط
خوبي داريم .وزير ورزش با تاکيد براين موضوع که
مجموعه امکاناتي که مورد نياز کادر فني تيم ملي

جناب آقاي دكتر حسن كربالئي

انتصاببجاوشايستهحضرتعاليرابهسمتمديرعامليخبرگزاريآناتبريك
عرض نموده و برايتان از خداي مهربان بهترينها را آرزومنديم.
عباس ميرزائي  -مهدي اميريمقدم  -محمد حيدري
سعيد يوسفي  -كاظم حسينپور  -علي ميرزائي
خ ت 97/3/22

در بهترين منطقه
شهري و تجاري

كارخانه مواد غذايي بسيار معروف و مدرن
به همراه پايان كار
از شهرداري و كليه مجوزها

خت 97/3/22-170

 4000متر
زمين

 09177914201و 07154448550-2

ميشود.وي ادامه داد :اگر بخواهم درباره شانس صعود
ايران از مرحله گروهي حرفي بزنم سه بازيکن تيم
ملي در روسيه بازي ميکنند و اين يک نکته مثبت
ش ِرو داريم،
براي ما خواهد بود .گروه سختي را پي 
زيرا حريفان ايران نمايندگان مهم و برتر قارههاي
خود هستند .ما هم نبايد فراموش کنيم که يکي از
قدرتمندترين تيمهاي قاره آسيا هستيم .کفاشيان
با اشاره به توانمندي تيم ملي فوتبال ايران براي
صعود از مرحله گروهي جام جهاني اظهار داشت :فکر
ميکنم ميان تمام تيمهايي که به جام جهاني صعود
کر دهاند ما قطعاً بيگانه و اسب سياه نيستيم .ما هم
اسب سفيدي داريم که تيمها با آن سخت مبارزه
ميکنند .قطعاً تمام توان خود را بهکار خواهيم بست
تا از مرحله گروهي صعود کنيم و حتي توانمندي
صعود تا يکچهارم نهايي را هم داريم .بازي کليدي
ايران برابر مراکش خواهد بود .

بوده ،مهيا شده است ،عنوان کرد :در اين خصوص
مشکلي وجود نداشته و ندارد .در هر فرصتي که الزم
بوده بازيکنان دراختيار تيم ملي قرارگرفتند 10 ،بازي
تدارکاتي برگزار شد و همه تالش ها صورت گرفت که
آمادگي تيم به حد اعال برسد و بتوانيم در اين مسابقات
به خوبي ظاهر شويم.وي در خصوص شرايط تيم ايران
دراين دوره جام جهاني نيزگفت :درهردوره متناسب
با قرعه ،شرايط خاصي داشتيم و اين بارنيز درگروه

آگهي تغييرات شرکت اشتود کار سهامي خاص به شماره ثبت118797
و شناسه ملي  10101623755به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
عادي به طور فوق العاده مورخ  1397/01/26تصميمات ذيل اتخاذ
شد  :حسين فرخ دوست فلکي به کد ملي  4839624615به سمت
مدير عامل ،اعظم السادات فتحنائي اصيل به کد ملي 0034998950
به سمت رئيس هيئت مديره  ،ياسمن فرخ دوست فلکي به کد ملي
 0075020386به سمت نائب رئيس هيئت مديره و نيما خلج نظامي
به کد ملي  0059875135به سمت عضو هيئت مديره براي مدت
 2سال انتخاب شدند .علي کريمي راد به کد ملي 0047251913به
سمت بازرس اصلي و يسنا يزداني به کد ملي  0079224644به
سمت بازرس علي البدل شرکت براي مدت  1سال مالي انتخاب
شدند .کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک
،سفته براوات و قراردادها و عقود اسالمي و ساير نامه هاي عادي
و اداري با امضاي مدير عامل يا رئيس هيئت مديره منفردا همراه
با مهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()187868

خت 97/2/30-94
خت 97/3/9-142

باستــانبـار
متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل
با بستهبندي و بيمه ،شهر و شهرستان
كاميونت و وانتبار با  70سال سابقه

66921112-5 09121020771
خت 97/3/20-156

گمشده

عكس متعلق است به خانم عربنساء يادگاري
تبعه افغان كه از تاريخ  97/2/8از ترمينال
جنوب تهران مفقود گرديده است .كسانيكه
از نامبرده اطالع دارند خواهشمند است با
شماره تلفن زير تماس حاصل نمايند.
اداره آگاهي09136021646 - 21864794 :

عكس متعلق است به فقداني 70ساله تبعه
افغان به نام غفور شاهتوكلي كه از ديماه1396
از منزل خارج و تاكنون مراجعه نكرده است.
در صورت اطالع با شمارههاي 21864794
اداره آگاهي يا  09333238178شاكي تماس
برقرار نماييد.

خت 97/3/20-157

گمشده

خبر »

نبايد از ملي پوشان انتظار زيادي داشت
بازيکن پيشين تيم ملي گفت :متأسفانه نتوانستيم
همانند ديگر تيمهاي حاضر در جامجهاني ،با تيمهاي
ي
صاحب نام بازي کنيم و نبايد انتظارزيادي از تيم مل 
داشته باشيم .نوازي درخصوص شرايط تيم ملي اظهار
داشت :بدون بازيهاي تدارکاتي خوب بايد به مصاف
مراکش برويم .ما تنها يک بازي خوب انجام داديم و
آن هم با ترکيه بود .متأسفانه به دليل مشکالتي که
داشتيم ،نتوانستيم با تيمهاي صاحب نام ،بازيهاي
تدارکاتي برگزار کنيم و حاال با اين شرايط نبايد انتظار
زيادي از تيم ملي داشته باشيم .درهفتههاي گذشته
شاهد بوديم تيمهاي حاضردرجامجهاني ،مرتباً بازيهاي
تدارکاتي برگزار ميکردند تا بتوانند نقاط ضعف خود
را پوشش و به آمادگي کامل برسند.وي ادامه داد :تنها
بازي خوبي که انجام داديم با ترکيه بود که آن را هم
واگذار کرديم والبته فکر ميکنم کادر فني به نقاط ضعف
تيم خود پي برد و حاال بايد بدون بازي تدارکاتي و با

سفرنمايند گان منتفي شد

انجام تمرينهاي خوب ،اين ضعفها را برطرف کند تا
بتوانيم مقابل مراکش که سختترين بازي ما خواهد
بود ،عملکرد قابل قبولي داشته باشيم.وي در پاسخ به
اين سؤال که آيا ميتوانيم ازسه بازي که انجام خواهيم
داد ،امتيازي کسب کنيم؟ اظهار داشت :قطعاً براي همين
قضيه به جامجهاني رفتهايم تا بتوانيم به سه امتيازدست
پيدا کنيم ،اگرچه اين اتفاق بسيارسخت است اما هنوز
هم اميدوار هستيم وبايد منتظر بمانيم.

جام جهاني بايد صحنه حضورآبرومندانه باشد

برادر گرانقدر و ارزشي

جنوب ايران

ورزش 11

سلطان يف ر:

کرج ميزبان کشتي آسيا
کرج به عنوان ميزبان رقابتهاي کشتي آزاد و فرنگي نونهاالن
قهرماني آسيا انتخاب شد.براين اساس کرج درروزهاي  11و 12
مرداد ميزبان نخستين دوره رقابتهاي کشتي نونهاالن قهرماني
آسيا خواهد بود.

واليبال نياز به
جوانگرايي
دارد

نوازي :

به صعود تيم ملي در روسيه اميدوارم

هافبک  ٢٣ساله و تاثيرگذاربادران با عقد قراردادي دو ساله به
پيکان پيوست .سعيد واسعي ،پس از شيخ ويسي ،دومين خريد
رسمي پيکان محسوب ميشود.

پرسپوليس به اردو ميرود

قوچان نژاد:

سه شنبه22خرداد 1397
27رمضان 12-1439ژوئن - 2018سال سي و سوم-شماره 9236

رضا حبيب زاده بازيکن زير  23سال فصل گذشته نفت تهران با
عقد قراردادي  3ساله به تيم ذوب آهن اصفهان پيوست.

استاد بزرگ پرهام مقصودلو با درخشش در رقابتهاي شطرنج
بينالمللي يادبود آلخين روسيه عنوان نايب قهرماني را کسب
کرد.اين در حالي بود که امتياز مقصودلو با شطرنجباز قهرمان
برابر بود و وي تنها به علت امتيازشکني کمتر به مقام نايب
قهرماني رسيد.

سرويس هاي پرشي با قدرت و سرعت باال روي آورده اند اما بازيکنان ايران که آماده دريافت
چنين سرويس هايي نيستند ،دچار مشکل مي شوند و توپ به خوبي در اختيار پاسور که
طراح حمالت تيم است قرار نمي گيرد.قوچان نژاد درباره حضور بازيکنان جوان در ترکيب
تيم ملي گفت :ميدان دادن به جوان ها تاوان دارد .هنوز راه درازي در پيش داريم واين نسل
جديد بايد درکنار با تجربه ها ميدان ببيند تا آماده حضور در بازي هاي بزرگ شود.وي افزود:
اگراالن جوانگرايي نکنيم ،ممکن است واليبال دچار يک سکته شود که گذر از آن بسيار
دشوار است.قوچان نژاد در پاسخ به اين سوال که آيا واليبال ايران در مسير پيشرفت قرار
دارد يا سير نزولي طي مي کند؟ گفت :تقريبا درجا مي زنيم .بايد از نظر رواني و انگيزشي
روي بازيکنان کارشود .اگراهميت اين موضوع بيشتر از تکنيک ،تاکتيک و بدنسازي نباشد،
کمترازآن هم نيست.

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

665 665 54

اهداي
خون
اهداي
زندگي

دشواري قرارگرفته ايم ولي جوانان ايران ثابت کرده
اند که هر وقت عزم واراده براي انجام کاري داشتند
به موفقيت هاي بزرگي رسيده اند ،اين ويژگي ملت
ايران است که درسختي ها و مشکالت ،با عزم و اراده
راسخ ،گليم خود را ازآب بيرون مي کشند .سلطاني فربا
بيان اين که درايران جمعيت دوست داران ورزش به
ويژه فوتبال بسيار زياد است ،افزود :هواداران دو تيم
مردمي استقالل و پرسپوليس به  50ميليون نفرمي

رسند که اين تعداد به اضافه بقيه مردم کشور از
تيم ملي حمايت مي کنند و بايد بگويم تيم ملي
فوتبال تنها يک تيم  23نفره نيست ،بلکه قلب هاي
 80ميليون ايراني همراه تيم ملي در جام جهاني است.
وزير ورزش و جوانان با تاکيد برنقش ورزش در پر
کردن اوقات فراغت جامعه و ايجاد وحدت ،انسجام و
غرور ملي ،خاطرنشان کرد :همه مردم پيروزي هاي
قهرمانان را دوست دارند ووقتي که پرچم کشورشان
به اهتزاز درمي آيد غرور ملي ارتقاء پيدا مي کند،
هر جا اين اتفاق افتاده ،ورزش توانسته به خوبي
ايفاي نقش کند.سلطاني فردرخصوص دعوت رئيس
فيفا از رئيس جمهور ايران براي حضور در افتتاحيه
جام جهاني ،گفت :اينفانتينوهم درسفري که اسفند
ماه گذشته به تهران داشت به صورت حضوري از
رئيس جمهور دعوت کرد و هم به صورت کتبي اين
دعوت نامه را ارسال کرده است ،از طرفي پوتين
نيز از دکتر روحاني براي حضور در افتتاحيه جام
جهاني دعوت کرده است ولي تا اين لحظه حضور
دکتر روحاني ،به دليل ازدحام برنامه هاي کاري مهم
درآن تاريخ ،مشخص نيست.

آگهي تغييرات شرکت فني مهندسي در پژوهان شرق شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  973و شناسه ملي 10860417357
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/11/15
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :تعداد اعضاي هئيت مديره از سه نفر
به دو نفر کاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري گناباد ()186704
تاسيس شرکت با مسئوليت محدود پاسارگارد فراز غرب درتاريخ
 1395/10/11به شماره ثبت  503339به شناسه ملي 14006455334
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير
جهت اطالع عموم آگهي ميگردد - .موضوع  1- :طراحي ،نظارت
 ،راه اندازي  ،نصب و خدمات پس از فروش کليه آسانسور برقي و
باالبر پله برقي – 2-شرکت در مناقصات و مزايده ها مرتبط با مو
ضوع شرکت –  3-انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي داخل
کشور –4-اخذ وام وتسهيالت از موسسات و بانکهاي معتبر5- -
انجام واردات و صادرات لوازم مرتبط با موضوع شرکت (.در صورت
ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم) مدت
شرکت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود  -مرکز اصلي  :تهران
سي متري جي هشت متري عسگري کوچه ملکي پ  28طبقه 4
کدپستي  - 3377813517سرمايه شرکت  10,000,000 :ريال مي
باشد - .اسامي و ميزان سهم الشرکه شرکا  :آقاي وحيد مرسلي
دارنده  5,000,000ريال سهم الشرکه آقاي اسداله مرسلي دارنده
 5,000,000ريال سهم الشرکه  -اولين مديران  :آقاي وحيد مرسلي
به شماره ملي  4400097676به سمت مديرعامل به مدت نامحدود
آقاي اسداله مرسلي به شماره ملي  6159638033به سمت رئيس
هيئت مديره به مدت نامحدود  -دارندگان حق امضا  :کليه اوراق
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ـ سفته ـ بروات با
امضاي وحيد مرسلي (مديرعامل) و همراه با مهر شرکت و همچنين
نامه هاي اداري و ساير عقود اسالمي با امضاي مدير عامل همراه
با مهر شرکت معتبر مي باشد - .اختيارات نماينده قانوني  :طبق
اساسنامه ( 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 ()187877
آگهي تغييرات شرکت تعاوني مسکن کارکنان قرارگاه پدافند هوائي
خاتم االنبيا ص آجا استان تهران به شماره ثبت  400086و شناسه
ملي  10320516270به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ
 1397/02/29و مجوز شماره  972/15/51282مورخ 1397/03/05
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان تهران تصميمات ذيل
اتخاذ شد :علي بيات به کدملي  5849401954به جاي علي قوسياني
به کدملي  0420294724به سمت نايب رئيس هيئت مديره و علي
کوه پيما به کدملي  1861284659به سمت مديرعامل براي مدت
باقيمانده تصدي هيات مديره انتخاب گرديدند .در ساير سمت ها
تغييري حاصل نگرديد .کليه قراردادها و اسناد تعهد اور و اوراق
بهادار شرکت با دو امضا  1-اقاي علي کوه پيما مدير عامل به عنوان
دارنده امضاي ثابت  2-اقاي محسن حيدري رييس هيئت مديره
و در غياب رييس هيئت مديره امضاي اقاي علي بيات نايب رييس
هيئت مديره همراه با مهر شرکت تعاوني داراي اعتبار خواهند بود.
همچنين اوراق عادي شرکت تعاوني با امضاي مدير عامل و مهر
شرکت معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()187873

امير رضا خادم معاون وزير ورزش با اشاره به عدم اعزام شش نماينده
مجلس به مسابقات جام جهاني گفت :اين قضيه منتفي شده است
و قرارنيست نمايندهاي به روسيه اعزام شود ،در دورههاي گذشته
نمايندگان به مسابقات جام جهاني اعزام ميشدند که اين باعث
ميشد اين نمايندگان از نزديک مشکالت ورزش را لمس کنند و
هنگاميکه لوايح و طرحهايي در مجلس مطرح ميشود بهعنوان
بازوان ورزش ،حمايت کنند.

گاليه ستاره فوتبال جهان
مسابقات جام جهاني روسيه آخرين حضور ستاره آرژانتيني دراين
رقابت ها خواهد بود و حتي ممکن است آخرين بازيهاي او با
پيراهن تيم ملي کشورش باشد .ليونل مسي گفت :نمي دانم چه
مي شود .بستگي دارد درجام چه عملکردي داشته باشيم وآن را
چطور تمام کنيم .اين موضوع که درسه فينال پشت سرهم شکست
خورديم رابطه ما با رسانه هاي آرژانتيني را پيچيده کرد و علت
آن ديد متفاوت ما ازمعني واقعي رسيدن به بازي فينال است.وي
ادامه داد :رسيدن به سه فينال کارراحتي نيست و بايد مورد تمجيد
قراربگيرد .درست است که پيروزي دراين بازي ها اهميت زيادي
دارد ،اما رسيدن به آن اصال راحت نيست.

روياي قضاوت در فينال
داور بينالمللي کشورمان گفت :روياي ما قضاوت در ديدار فينال جام
جهاني است و براي تحقق بخشيدن به اين رويا در حال تالش هستيم.
اميدواريم که يک داورآسيايي اين شانس را داشته باشد که بتواند در
ديدار فينال قضاوت کند .فغاني ادامه داد :ما تجربه قضاوت درديدار
افتتاحيه را داريم و اکنون اين شانس را داريم که با داوران ديگر نقاط
جهان براي قضاوت درباالترين سطح فوتبال چالش ورقابت کنيم.

بوصوفه:

آماده پيکاربا ايران هستيم
هافبک تيم ملي فوتبال مراکش ديداربرابر ايران را بسيار مهم توصيف
کرد وازانگيزه بااليي تيمش براي پيروزي دراين ديدار سخن به ميان
آورد .بوصوفه اظهارکرد :خوشبختانه بازيهاي دوستانه خوبي برگزار
ل حاضر به نهايت آمادگي وهماهنگي رسيدهايم .آماده
کرديم ودرحا 
ديدارنخست خود با ايران هستيم.

آگهي تغييرات شرکت طبس پودر آران شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  17203و شناسه ملي  10380327809به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/02/20تصميمات
ذيل اتخاذ شد  - 1 :خانم مريم اميرچقماقي به شماره ملي
 2121879031به عنوان بازرس اصلي و خانم طاهره معمار
حمامي به شماره ملي  0939287897به عنوان بازرس علي
البدل براي يک سال مالي انتخاب گرديدند - 2 .روزنامه
کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.
 - 3اعضاء هيئت مديره براي مدت  2سال به قرار ذيل انتخاب
گرديدند :خانم طلعت گرايلي به شماره ملي  0932215955و
آقاي جالل سلطاني به شماره ملي  1061000087و آقاي مجتبي
سلطاني به شماره ملي  1063254485اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()186708
تاسيس شرکت با مسئوليت محدود صنايع شيشه سها زرين
جام درتاريخ  1397/03/02به شماره ثبت  64613به شناسه ملي
 14007608497ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن
به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :توليد
و توزيع و پخش و بسته بندي ظرف و شيشه آرايشي و بهداشتي و
کليه ظروف شيشه اي -صادرات و واردات کليه کاالهاي مجاز-اخذ
وام و تسهيالت ريالي و ارزي از بانکها و موسسات مالي و اعتباري
دولتي و خصوصي جهت شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و
حقوقي،شرکت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي،ايجاد
شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور،شرکت در نمايشگاههاي
داخلي و خارجي مرتبط با موضوع پس از اخذ مجوزهاي الزم
و ثبت فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي
باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط
مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان
خراسان رضوي  -شهرستان مشهد  -بخش مرکزي  -شهر مشهد/-
رسالت-خيابان شيخ صدوق [طبرسي -]40کوچه شيخ صدوق 3
[المهدي -]17پالک -179-طبقه همکف -کدپستي 9146916552
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  1000000ريال نقدي
ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا آقاي حسن رضايي نصر به
شماره ملي  0920381405دارنده  800000ريال سهم الشرکه خانم
مريم علي اکبري به شماره ملي  0945859627دارنده 200000
ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي حسن رضايي نصر به
شماره ملي 0920381405و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود
و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود خانم مريم علي
اکبري به شماره ملي 0945859627و به سمت رئيس هيئت مديره
به مدت نامحدود 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 منفرد
مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد 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 .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()186706

