» گوناگون

رفيعي به پرسپوليس ميآيد

بازيکن پيشين تيم پرسپوليس هفته آينده مجددا سرخپوش
خواهد شد .سروش رفيعي که فصل گذشته در تيم الخور قطر
بازي ميکرد براي پيوستن به جمع شاگردان برانکو مذاکراتي را
با مسئوالن باشگاه و شخص سرمربي تيم به صورت تلفني انجام
داده و به توافقات نهايي هم رسيده است.

گلزن استقالل درراه تهران

»

بخش ورزشي :رئيس فدراسيون پزشکي ورزشي گفت :به تدريج تمامي ورزشکاران اعزامي
به بازي هاي آسيايي صاحب پرونده سالمت مي شوند.دکتر نوروزي با اشاره به خدماتي
که اين فدراسيون درطول سال به قهرمانان ،ملي پوشان و ورزشکاران کشور ارائه مي
کند ،گفت :دراين ميان ازجمله مهمترين اقدامات مجموعه تخصصي پزشکي ورزشي ارائه
خدمات به ورزشکاران اعزامي به رويدادهاي بزرگي چون بازي هاي المپيک و بازي هاي
آسيايي است که در دوره هاي گذشته اين بازي ها ،به اذعان جامعه ورزش اين خدمات
پيش از اعزام ،هنگام برگزاري بازي ها و پس از پايان بازي ها ،به بهترين شکل ممکن
ارائه شده است بنابراين نقش مجموعه پزشکي ورزشي درافتخارآفريني ها برکسي پوشيده
نيست.وي افزود :به طور طبيعي براي بازي هاي آسيايي نيز از مدت ها قبل برنامه ريزي
الزم صورت گرفت وطي هفته ها و ماه هاي اخير شاهد بوديم که فدراسيون هاي اعزامي

رونالدو:

جشن گلريزان و فروش مدال قهرماني محمد انصاري ،بازيکن
پرسپوليس براي کمک به کودکان زلزلهزده کرمانشاه شنبه شب
درتهران برگزار ميشود.

تيم ملي واليبال درشيکاگو

وزير ورزش درتماس تلفني با سرمربي تيم ملي ازاوخواست تمام تالش
خود را براي پيروزي و شادمان کردن مردم به کاربگيرد .سلطانيفردراين
تماس گفت  :ميلياردها نفر درسراسرجهان بازي تيم ملي ايران را به
عنوان نماد هاي ارزشمند کشوري با عظمت ،با فرهنگ وداراي تاريخ
کهن وپرافتخار تماشا مي کنند وبازي خوب شما باعث انسجام و افزايش
غرور ملي خواهد شد و نام پرآوازه ايران را پرافتخارترمي کند.

فرجي به نساجي پيوست
فرشاد فرجي ،مدافع تيم خونه به خونه به تيم فوتبال نساجي
پيوست.قرارداد اين بازيکن با قرمزپوشان قائمشهر  2ساله است.

کين:

هجومي بازي خواهيم کرد
کاپيتان تيم ملي انگليس گفت :براي ارائه فوتبالي جذاب وهجومي
به روسيه آمده ايم.هري کين گفت :بايد شجاع باشيم و فوتبال
شجاعانهاي به نمايش بگذاريم .شايد جو خوبي درفوتبال انگليس
وجود نداشته باشد وکسي ازحرف من استقبال نکند ولي ما براي
قهرماني درجام جهاني هستيم.

آزادي ،ميزبان عالقه مندان فوتبال
با دستورمحمودي فرد ،مدير مجموعه ورزشي آزادي عالقه مندان
به فوتبال مي توانند همراه با اعضاي خانواده ،بازي هاي جام جهاني
را درورزشگاه يکصدهزار نفري آزادي تماشا کنند.

کاپيتان تيم ملي فوتبال پرتغال معتقد است بازي
نخست اين تيم مقابل اسپانيا دشوارخواهد بود.
رونالدو گفت :همواره بازي نخست بسيار حساس
و نتيج ه آن حياتي است .اين ديدار هم براي ما و
هم براي اسپانيا دشوار خواهد بود .ب ه هر حال اين
قرعه است و بايد با آن کنارآمد .شکست درديدار
نخست وضعيت تيم را بسيار سخت ميکند و به
همين خاطر بايد آغاز خوبي داشته باشيم .براين

مديرکل دفتر برنامه ريزي وزارت ورزش گفت:
تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني روسيه را
بايد توانش سنجيده شود و از هر نتيجه تيم دراين
آوردگاه مهم ،قاطعانه حمايت کرد.علي رغبتي که
حضور تيم ملي ايران در جام جهاني روسيه را يک
افتخار بزرگ مي داند ،مي گويد :اين امتياز به افزوده
هاي فوتبال ايران اضافه کرده است چرا که روند
تيم دراين سال ها ثابت بوده و مي توان به آن در
چنين ابر رويدادي اعتماد کرد.وي به تفاوت هاي
فراوان بين فوتبال کشورهاي دنيا از نظر زير
ساختي و سابقه تاريخي اشاره کرد و گفت :اين
شاخص ها بي ترديد درکميت و کيفيت تيم ها
اثرگذاراست ،اما با توجه به اينکه زيرساخت فوتبال
درايران جوان بوده ،بايد تيم ملي را با توان خود
سنجش و ارزيابي کرد.مديرکل دفتر برنامه ريزي
وزارت ورزش و جوانان که نفس فوتبال را جذاب و
غيرقابل پيش بيني عنوان کرده ،معتقد است :گاهي
يک تيم که فکر نمي کند برابر حريف قدرتمند پيروز
شود ،غلبه مي کند و در جايي که فکر مي کند
حريف ضعيف را مغلوب مي کند ،ناکام مي ماند.

انتصاببجاوشايستهحضرتعاليرابهسمتمديرعامليخبرگزاريآناتبريك
عرض نموده و برايتان از خداي مهربان بهترينها را آرزومنديم.
عباس ميرزائي  -مهدي اميديمقدم  -محمد حيدري
سعيد يوسفي  -كاظم حسينپور  -علي ميرزائي
خ ت 97/3/23

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

خت 97/3/22-170

در بهترين منطقه
شهري و تجاري

 09177914201و 07154448550-2
با كارگران ورزيده

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه
منزل و كاالي تجاري و اداري با بسته
بندي و بيمه(شهر و شهرستان)

خت 97/2/30-94

كاميون-وانت

باستان بار

خبر »

مربيگري درفوتبال نياز به آرامش دارد

باورم که اسپانيا و پرتغال از اين گروه به دور بعد
صعود خواهند کرد.وي ادام ه داد :ديداربرابر اسپانيا
بسيار حساس است اما تالش ميکنيم به پيروزي
برسيم .قهرماني درجام جهاني روياي پرتغال است
و براي رسيدن به اين رويا بايد همچون يورو ۲۰۱۶
با اتحاد و يک دل به ميدان رفت.رونالدو درباره
محمد صالح ،ستاره تي مملي فوتبال مصر گفت:
بسياري براين باورند که تنها رونالد و مسي شانس
رسيدن به توپ طال را دارند اما بازيکنان ديگري
هم هستند که صالح يکي از آنهاست .او يکي از
کشفهاي امسال بود و اين شانس را دارد که توپ
طال را به دست آورد .اميدوارم آسيبديدگي در ليگ
قهرمانان اروپا روي عملکرد اين بازيکن در روسيه
تاثير نگذارد.گفتني است تي مملي فوتبال پرتغال
درجام جهاني با تيمهاي ملي فوتبال مراکش،
ايران و اسپانيا همگروه است.

سرمربي پيشين تيم استقالل گفت :درروزهاي اخير
چند پيشنهاد از ليگ برتر و ليگ دسته اول داشتهام،
ولي با تيمهايي که پيشنهاد دادند به توافق نرسيدم.
پرويز مظلومي گفت :من با چند تيم حرف زدم و
حتي با برخي تيمها در ابتدا به توافقاتي رسيدم،
اما مهم اين بود که به توافق نهايي دست پيدا کنيم
که اين اتفاق رخ نداد .شايد برنامههاي ما به هم
نزديک نبود ،ولي من دوست ندارم با هر شرايطي
درليگ برترمربيگري کنم .دوست دارم جايي کار
کنم که آرامش داشته باشم.وي عنوان کرد :مدعيان
پارسال ،درفصل جديد هم ميتوانند مدعي باشند.
به نظرم استقالل و سپاهان حرف اول را ميزنند
وشانسهاي اول هستند .پرسپوليس هم ميتواند در
بين مدعيان باشد ،ولي کاراين تيم نسبت به فصل
گذشته سختتراست.وي در خصوص شرايط تيم
ملي در آستانه شروع مسابقات جام جهاني تأکيد

گاليه فرنگيکار ملي پوش

کرد :همه ايرانيها منتظر درخشش مليپوشان
هستند .ما تيم خوبي داريم و کيروش هم کارش
را خوب بلد است .اين درست است که در گروه
سختي قرار داريم ،ولي ميتوانيم خودمان را ثابت
کنيم .ما خط هافبک و حمله خوبي داريم و فقط
بايد روي برخي ضعفها در خط دفاعي کار کنيم
تا ازاين ناحيه ضربه نخوريم .اميدوارم تيم ملي در
روسيه نمايشي آبرومندانه داشته باشد.

به ظرفيت هاي تيم ملي درجام جهاني خوشبين هستم

جناب آقاي دكتر حسن كربالئي

 4000متر
زمين

ورزش 11

علي رغبتي:

برادر گرانقدر و ارزشي

جنوب ايران

ورزشکاران را
رها نمي کنيم

مظلومي:

قهرماني درجام جهاني روياي پرتغال است

فروش مدال قهرماني

درخواست تلفني ازکيروش

نوروزي:
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مامه تيام ،مهاجم سنگالي تيم استقالل که حرف و حديث در خصوص
ادامه همکارياش با استقالل زياد است ،به زودي به تهران ميآيد .گفته
مي شود توافقات خوبي بين تيام و مديران استقالل ايجاد شده و احتمال
ادامه همکاري وي با تيم استقالل براي فصل بعد زياد است.

ملي پوشان واليبال ايران براي شرکت در هفته چهارم ليگ ملت ها وارد
شيکاگوشدند.بازي هاي اين گروه با حضور تيم هاي آمريکا  ،ايران ،
صربستان و لهستان از ساعت  ۲۳/۳۰جمعه شب آغازمي شود.

به جاکارتا به تدريج ملي پوشان را به درمانگاه فدراسيون پزشکي ورزشي معرفي کردند
و معاينات تخصصي روي اين عزيزان انجام و براي آنها پرونده سالمت تشکيل شد.دکتر
نوروزي گفت :چنانچه هر ورزشکاري نياز به درمان و مشاوره هاي تکميلي داشته باشد،
پيگيري اين مهم در دستور کارقرارمي گيرد به عبارتي ما هيچ ورزشکاري را به حال خود
رها نکرده و با همه وجود خدمات الزم را به اين عزيزان ارائه مي کنيم.رئيس فدراسيون
پزشکي ورزشي خاطرنشان کرد :ازديگر برنامه هاي اين فداسيون ،ارائه خدمات به کاروان
اعزامي ايران به بازي هاي آسيايي حين برگزاري اين بازي هاست .در اين باره همچون
دوره هاي گذشته اين بازي ها متخصصان فدراسيون پزشکي ورزشي دردهکده بازي ها
چه درکلينيک فدراسيون و چه درسالن هاي محل برگزاري مسابقات خدمات الزم را به
ملي پوشان وديگراعضاي کاروان ارائه مي کنند.

بسته بندي براي صادرات خارج از كشور

66921114-66921113-66921112
همراه 09121020771:فكس66921115:
آگهي تغييرات شرکت توسعه و عمران پادينا شرق شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  47249و شناسه ملي  10380636567به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/02/10تصميمات ذيل اتخاذ شد - 1 :
محل شرکت در واحد ثبتي مشهد به آدرس بخش مرکزي  -شهر مشهد/-
کوشش-خيابان فارابي(1قباد-)2خيابان قباد (فدائيان اسالم -)11پالک
0طبقه همکف-کدپستي 9165695133 :تغيير يافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()186808
آگهي تغييرات شرکت سامان دهان بينالود شرکت سهامي خاص به شماره ثبت
 41265و شناسه ملي  10380570675به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق
العاده مورخ  1397/03/01تصميمات ذيل اتخاذ شد  :محل شرکت در واحد ثبتي
مشهد به آدرس استان خراسان رضوي  -شهرستان مشهد  -بخش مرکزي  -شهر
مشهد-حسين آباد-خيابان ميرزاکوچک خان 15-خيابان شهيد رحيمي 24-پالک
0طبقه همکف کدپستي  9158931838تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامهبشرح فوق اصالح گرديد .اعضاي هيئت مديره از  3نفر به  2نفر کاهش پيداکرد
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()186792

بنابراين از اين منظر نمي توان حريفان را در
چنين رويدادي مالک قضاوت قرار داد.تيم
ملي فوتبال کشورمان که براي پنجمين باردر
رقابت هاي جام جهاني حضور مي يابد در گروه
دوم و قرعه سخت اين رقابت ها با مراکش ،پرتغال
و اسپانيا همگروه شده است.رغبتي درادامه اضافه
کرد :تيم ملي نماينده ايران دراين جام جهاني
است و پنجمين حضورش در چنين رويدادي ،يک

موفقيت به شمارمي رود زيرا حضور درجمع 32
تيم از بين  206کشور جهان يک پيروزي محسوب
مي شود.وي گفت :حال با عبوراز اين فرآيند بايد
ديد تيم چگونه خود را معرفي مي کند که شاخصه
اين معرفي هم ،برد و باخت نيست بلکه به نحوه
نمايش و رفتار تيم در ميدان بازي و رفتار فردي ما
باز مي گردد .بنابراين وقتي تيم ملي درچنين رويداد
مهمي شرکت مي کند بايد فراي نتيجه معرف نماد

فرهنگ و ارزش هاي انساني ايران درصحنه جهاني
هم باشد.مديرکل دفتر برنامه ريزي وزارت ورزش
و جوانان معتقد است :تيم با عملکردش که چقدر
پيشرفت کرده است ،قضاوت مي شود ورفتارما هم
بايد آگاهانه وهوشمندانه باشد.رغبتي افزود :انتقاد
ازعملکردها را تبديل به تخريب افراد نکنيم و نظر
کارشناسي و پيشنهاد فني را با هدف موفقيت
تيم بيان کنيم.وي درپايان گفت :به عملکرد تيم
با توجه به ظرفيت هاي موجود آن در جام جهاني
روسيه خوشبين هستم و با تداوم حمايت ها بايد
به تيم روحيه داد تا بازي زيبايي را به نمايندگي
از ايران به نمايش بگذارند.بيست و يکمين دوره
رقابت هاي فوتبال جام جهاني از ۲۴خرداد با
ديدار تيم هاي روسيه و عربستان آغاز مي شود
که ايران در نخستين ديدار خود ساعت ۱۸:۳۰
روز  ۲۵خرداد در ورزشگاه سنت پترزبورگ به
مصاف تيم ملي مراکش مي رود.مليپوشان ايران
دردومين ديدار روز  ۳۰خرداد به مصاف تيم ملي
اسپانيا خواهد رفت و سومين ديدار هم روز چهارم
تير برابر تيم ملي پرتغال است.

فرنگيکار تيم ملي و دارنده مدال برنز جهان گفت :هنوز پاداش مدالهاي
خود در سالهاي  ۹۵و  ۹۶مربوط به مراسم تجليل رئيسجمهوررا
دريافت نکردهايم.محمدعلي گرايي افزود :متأسفانه با وجودي که گفته
ميشود مبلغ مربوطه به جوايز قهرمانان را به حساب فدراسيونها ريخته
است اما هنوز جوايز خود را دريافت نکردهايم و فدراسيون بهصورت
کامل جوايز مربوط به قهرمانان را دريافت نکرده است.وي افزود :توقع
داشتيم پس از  ۲سال جوايز خود را از وزارت ورزش دريافت کنيم اما
مسئوالن هنوز جوايز ما را به طور کامل پرداخت نکردهاند.

زيدان:

به نيمکت تيم ملي چشم ندارم
سرمربي سابق رئال مادريد گفت :به خاطر چشم داشتن به نيمکت تي مملي
فوتبال فرانسه  ،رئال مادريد را ترک نکردم.زيدان يکي از گزينههاي اصلي
هدايت تي مملي فوتبال فرانسه بعد از جام جهاني است .اما خود زيدان تاکيد
کرد که فعال چنين هدفي در سر ندارد .وي گفت :مهمترين چيز در شرايط
کنوني حمايت از تيم دشان است .بسيار دوست دارم فرانسه بار ديگرجام را
باالي سر ببرد .من به حضور خود در رئال مادريد پايان دادم .يک مرحله ديگر
از زندگي من تمام شد و فعال از مرخصي خود لذت ميبرم و به حمايت کامل
از تي مملي کشورم مي پردازم.

سيموئز:

عبورازسد ايران آسان نيست
دستيارپيشين کيروش درتيم ملي گفت :پرتغال واسپانيا کار دشواري براي
شکست ايران خواهند داشت .سيموئز تأکيد کرد :تيمهاي ايران و مراکش بنا
به داليلي به جام جهاني راه يافتهاند و به خصوص به واسطه کار در ايران از
تيم ملي شناخت خيلي خوبي دارم .بيشتربازيکنان ايران را ميشناسم که
برخي ازآنها خيلي جوان و برخي هم به واسطه بازي دراروپا بازيکناني باتجربه
هستند .تيم ملي ايران را نسل بسيارجالبي شکل دادهاند که خيلي از آنها
دراروپا بازي ميکنند و اکنون بازيکناني پخته به حساب ميآيند .شکست
دادن ايران کارآساني نخواهد بود.

تمرين کارواخال با اسپانيا
مدافع رئال مادريد پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدوميتش به تمرينات
گروهي اسپانيا ملحق شد .کارواخال براي بازي با پرتغال نخواهد رسيد ولي او
براي بازي بعدي اسپانيا در جام جهاني مقابل ايران آماده بازي خواهد بود.

آگهي تغييرات شرکت نگين ستاره مرزي تايباد شايان شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  1124و شناسه ملي  14005655097به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1396/12/08تصميمات ذيل
اتخاذ شد  - 1 :اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند :آقاي
مجيد عاقل به شماره ملي  0749936894و آقاي جعفر درويشي به شماره
ملي 0077385756 :براي باقيمانده تصدي هيئت مديره تا تاريخ 98/7/29
انتخاب گرديدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تايباد ()186824

آگهي تغييرات شرکت پارس فرا نشر ثريا شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  57124و شناسه ملي 14005575085
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1396/10/15و نامه شماره  96/302011مورخ 96/11/17
وزارت فرهنگ و راشاد اسالمي تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 .آقاي اميد عابدشاهي .به شماره ملي  . 0943001188آقاي
علي انصاري به شماره ملي  . 0919358675آقاي محمد
خليل زاده به شماره ملي . 0942571355آقاي مرتضي طلوع
نداف به شماره ملي . 0942571355آقاي احسان جوانشير
به شماره ملي 0945492529به عنوان اعضاي هيات مديره
براي مدت دو سال انتخاب گرديدند .روزنامه کثيراالنتشار
رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()186818

آگهي تغييرات شرکت طبس پودر آران شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  17203و شناسه ملي  10380327809به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/02/20تصميمات ذيل
اتخاذ شد  - 1 :سمت اعضاي هيئت مديره به قرار ذيل تعيين
گرديد :خانم طلعت گرايلي به کد ملي  0932215955به سمت
رئيس هيئت مديره آقاي جالل سلطاني به کد ملي 1061000087
به سمت نايب رئيس هيئت مديره آقاي مجتبي سلطاني به
کد ملي  1063254485به سمت مديرعامل و عضو هيئت
مديره  - 2حق امضاي کليه اوراق و اسناد رسمي و تعهدآور
و بانکي با امضاي منفرد رئيس هئيت مديره و مهر شرکت و
يا منفرد مديرعامل همراه با مهر شرکت داراي اعتبار خواهد
بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()186786

خ ت97/1/14-3

آگهي افزايش سرمايه شرکت نگين ستاره مرزي تايباد شايان شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  1124و شناسه ملي  14005655097به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1396/12/07و بنا به تفويض
اختيار حاصله از مجمع عمومي فوق العاده مورخ  96/12/7در خصوص
افزايش سرمايه شرکت و با عنايت به اظهارنامه تنظيمي و همچنين
سند حسابداري صادره مبني بر تصفيه مطالبات و انتقال مطالبات
مذکور به حساب سرمايه هيئت مديره شرکت افزايش مزبور را عملي
دانسته در نتيجه مبلغ  20000ريال از حساب بدهي شرکت کسر
گرديده و به حساب سرمايه منظور گرديده است در نتيجه ماده 5
اساسنامه به شرح ذيل اصالح مي گردد  :ماده  5اصالحي  :سرمايه
شرکت مبلغ  40020000ريال منقسم به  4002سهم  10000ريالي با
نام مي باشد که تمام ًا پرداخت گرديده است .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تايباد ()186823

آگهي تغييرات شرکت صنايع فلزي آروين صنعت اتحاد
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  39246و شناسه ملي
 10380549330به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ
 1397/02/19تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :سمت اعضاء
هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند 1- :عليرضا قادري
با شماره ملي  0942830806به سمت رئيس هيات مديره
 2روح اهلل طيرانيان سمائي با شماره ملي  0945505612بهسمت مدير عامل وعضو هيات مديره  3-زهره حسين زاده
ناظري باشماره ملي  0939526654به سمت نايب رئيس
هيات مديره  4-کليه اسناد واوراق بهادار وتعهد آور شرکت
از قبيل چک  ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمي با امضاء
مديرعامل ورئيس هيات مديره ومهر شرکت معتبر مي باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()186819

آگهي تغييرات شرکت شبستان طرح توس شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  27115و شناسه ملي 10380425193
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق
العاده مورخ  1397/02/23تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي
هادي مهمانکيش نقندر به شماره ملي 0934545928
آقاي مهدي مهمانکيش به شماره ملي 0934545936
خانم سيده نجمه ساالري به شماره ملي 0941390938
به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدت دو سال
انتخاب گرديدند  .خانم شيرين منوچهري به شماره ملي
 0942018605به سمت بازرس اصلي آقاي عباس رود
سرابي به شماره ملي  0790351552به سمت بازرس علي
البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()186794

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

ترخيص كاال

از تمامي گمركات
با  10سال تجربه
ترخيص با كمترين قيمت
09120234589
09123950783
66252083

خت 97/3/23-171

آگهيتغييراتشرکتتعاونياعتبارکارکنان
صندوقتعاونبهشمارهثبت 182990وشناسه
ملي  10102251607به استناد صورتجلسه
هيئت مديره مورخ  1396/10/10تصميمات
ذيل اتخاذ شد  - :پالک قبلي محل شرکت
به پالک  109و کدپستي آن به 1416614153
تغيير يافتسازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()187661

آگهي تغييرات شرکت نگين ستاره مرزي تايباد شايان
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  1124و شناسه ملي
 14005655097به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ
 1396/12/08تصميمات ذيل اتخاذ شد - 1 :سمت اعضاي
هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد :آقاي جعفر درويشي
به سمت نائب رئيس هيات مديره شماره ملي0077385756 :
آقاي مجيد عا قل به سمت رئيس هيئت مديره شماره ملي:
 0749936894آقاي محمد هادي عا قل به سمت مدير عامل
(خارج از اعضاء) شماره ملي - 2 0749141735 :کليه چکها
و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء منفرد
مدير عامل همراه با مهر شرکت داراي اعتبار مي باشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت
شرکتها و موسسات غيرتجاري تايباد ()186827

آگهي تغييرات شرکت بنيان برج شهر سبز شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  55416و شناسه ملي  14005171428به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/08/13تصميمات
ذيل اتخاذ شد - - 1 :بنابر اختيار حاصله از مجمع عمومي فوق
العاده مورخ 1394/08/11باعنايت به اظهارنامه تنظيمي وگواهي
شماره  1277/211مورخ  1394/08/12بانک رفاه شعبه بلوار
توس مشهد مبني بر واريز مبلغ 19/000/000ريال به حساب
سرمايه هيئت مديره افزايش سرمايه مزبور را عملي دانسته
درنتيجه ماده  5اساسنامه به شرح ذيل اصالح ميگردد ماده
 5اصالحي سرمايه شرکت مبلغ20/000/000ريالي منقسم به
 100سهم  200/000ريالي با نام ميباشد که تماما پرداخت شده
است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()186816

