» گوناگون

ملي پوش اميد در استقالل

اميرحسين اسماعيل زاده ،مدافع تيم فوتبال اميد ايران با امضاي
قراردادي  5ساله به تيم استقالل پيوست.اين مدافع جوان سابقه
حضور در تيم هاي نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و اميد را در کارنامه
خود دارد و هم اکنون عضو تيم اميد است.

اردوي پرسپوليس در اروپا

»

سرپرست باشگاه پرسپوليس گفت :خوشبختانه تا االن توانستهايم تقريباً ۹۵
درصد خواستههاي برانکو را درفصل نقلوانتقاالت برآورده کنيم .گرشاسبي گفت:
واقعيت امراين است که ما تا زماني که با بازيکني به توافق نهايي نرسيم ،آن را
اعالم رسمي نخواهيم کرد .مسلماً سروش رفيعي يکي از گزينههاي پرسپوليس
درفصل نقلوانتقاالت است ودرحال مذاکره با او هستيم.وي با اشاره به مشکالتي
که اين باشگاه در فصل نقلوانتقاالت داشت ،اضافه کرد :ما در جذب بازيکن از
دو منظر خيلي تحت فشار بوديم .يکي اينکه بايد بازيکن را به باشگاه کشانده
ودرمورد جذب او و پيشنهادات مالي که ارائه ميدهد ،مذاکره ميکرديم ،اما فشار
اصلي مربوط به آن ميشد که کمتر بازيکني ميپذيرفت به خاطر شرايط خاص
پرسپوليس و محروميتش از جذب بازيکن پاي ميز مذاکره با ما بنشيند .بههرحال

نامجومطلق:

لژيونر هندبال ايران عنوان بهترين بازيکن ليگ روماني را به خود
اختصاص داد .سجاد استکي ستاره هندبال ايران و تيم ديناموبخارست
روماني که براي دومين فصل متوالي با تيم باشگاه خود به عنوان
قهرماني ليگ روماني رسيده توانست براي دومين سال عنوان
بهترين بازيکن ليگ روماني را هم به خود اختصاص دهد.

صالح در تمرين تيم ملي
محمد صالح با حضور در تمرين تيم ملي مصر اميدهاي فراعنه را براي موفقيت
در جام جهاني افزايش داد و روحيه هم تيمي هاي خود را باال برد.

شاهد بيقانوني در فوتبال هستيم
مديرعامل باشگاه سايپا با انتقاد از مديران استقالل و جذب صيادمنش،
گفت :استقالليها با يک بازيکن ديگر ما هم صحبت کردهاند؛ مگر
ميشود اين همه بي قانوني حاکم باشد؟رضا درويش درباره قرارداد ۵
ساله صيادمنش با استقالل از اين موضوع ابراز بي اطالعي کرد و گفت:
صيادمنش با ما قرارداد دارد و نمي تواند به تيم ديگري برود.

کاپيتان در نساجي ماند
کاپيتان تيم فوتبال نساجي قرارداد خود را به مدت يک سال
ديگر تمديد کرد.عباسزاده که از نيم فصل دوم فصل قبل به
نساجي اضافه شده بود موفق شد در  ۱۵بازي  ۱۵گل براي تيم
شهرش به ثمر برساند.

اسپانيا با هيرو مي آيد

فرناندو هيرو به عنوان سرمربي تيم ملي اسپانيا انتخاب شد .درپي
برکناري لوپتگي از سرمربيگري تيم ملي اسپانيا ،فرناندو هيرو
به عنوان سرمربي جديد در جام جهاني انتهاب شد.هيرو سابقه
دستياري آنچلوتي را دررئال مادريد دارد.

هافبک پيشين تيم ملي اعتقاد دارد که سختترين
ديدار اين تيم در جام جهاني مقابل مراکش خواهد
بود.نامجومطلق اظهار داشت :اعتقاد من اين است که
تيم ملي با شرايط ايدهآلي وارد جام جهاني نميشود.
ما بايد با چند تيم پرقدرت قبل از شروع جام بازي
ميکرديم تا محک جدي ميخورديم ،اما تنها مسابقهاي
که به دردمان خورد بازي با ترکيه بود .کار ما در روسيه
اص ًال آسان نيست و نميتوان پيشبيني خاصي هم

خت 97/3/23-172

تلفن 09128303587

استخدام در تنكابن

تلفن 09128303587

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

خت 97/3/23-173

ديپلمه با سابقه موارد ملكي ،ساختماني و كشاورزي
دعوت به همكاري ميشود

 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

در مورد عملکرد و نتايج تيم ملي داشت ،اما اميدوارم
تيم ملي در جام جهاني طوري بازي کند و نتيجه
بگيرد که حال مردم خوب شود.وي درمورد بازي
تيم ملي برابر مراکش خاطر نشان کرد :خيليها
تصورميکنند اين بازي آسانترين بازي ماست ،ولي
اعتقاد من اين است که بازي با مراکش سختترين
مسابقه ايران دراين جام خواهد بود .مراکش يک تيم
محکم و سرعتي است که درفازتهاجمي قدرت بااليي
دارد .ما بازي سختي داريم و اگردراين بازي امتياز
بگيريم قطعاً با شرايط بهتري برابراسپانيا و پرتغال
قرارخواهيم گرفت.وي تصريح کرد :دربازي با ترکيه
درخط دفاعي نمايش خوبي نداشتيم و درپوششها
هم ضعيف عمل کرديم .اميدوارم کيروش دراين مدت
روي ضعف خط دفاع کار کرده باشد .نبايد فراموش
کنيم که با تيمهاي پرقدرتي بازي داريم که هرلحظه
ميتوانند دروازه ما را تهديد کنند.

رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اينکه نبايد
مطالبات از تيم ملي را باال برد ،گفت :اميدوارم
اين تيم عملکرد آبرومندانه اي درجام جهاني
داشته باشد .واعظي در پايان جلسه هيئت دولت
درجمع خبرنگاران اظهار داشت :ايران در گروه
سختي قرار دارد و بايد با اسپانيا و پرتغال که
مدعي قهرماني هستند ،ديدار کند.وي با اشاره به
اينکه همه مي دانند تيم ايران درگروه دشواري
قراردارد ،افزود :اميدوار هستيم تيم ايران بتواند
عملکرد شرافتمندانه اي ارائه دهد و توانش را ثابت
کند.واعظي در ادامه از رسانه ها و مردم خواست
تا مطالبات از تيم ملي را باال نبرند و يادآور شد:
با اين حال اگر تيم ايران به يک تساوي و 2باخت
فکر کند با شکست بزرگي روبه رو شده است.رئيس
دفتر رئيس جمهور همچنين يادآور شد :براي
نخستين بار بود که بدون دغدغه و دلهره به جام

جهاني رسيديم و باختي نداشتيم؛ بنابر اين دوست
داريم در روسيه هم شاهد نمايش خوب تيم ايران
باشيم.تيم ملي فوتبال ايران درگروه دوم جام
جهاني با اسپانيا ،مراکش و پرتغال همگروه است
و در نخستين ديدار خود روز  25خرداد به مصاف
مراکش مي رود.بيست و يکمين دوره رقابت هاي
جام جهاني فوتبال از امروز با ديدار روسيه ميزبان
و عربستان آغاز مي شود.

ايجاد غرور براي ملت ايران درجام جهاني وظيفه است

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران با بيان اينکه
تيمش براي بازي با مراکش کامال آماده است،
گفت :تنها چيزي که ميتوانم تضمين کنم اين
است که از اول تا انتهاي مسابقه بجنگيم .کارلوس
کي روش پيش از آغاز تمرين عصر ديروز تيم
ملي فوتبال ايران و روحيه باالي بازيکنان و
آمادگي براي برد مراکش ،در کمپ لکوموتيو
مسکو گفت :ما خيلي تمرين کرده ايم .آرزو
داشتيم بيشتر بازي تدارکاتي داشته باشيم.
االن زمان آن است که بازيکنانم هيجان خود
را تخليه کنند .براي بازي با مراکش آمادگي
کامل را داريم.وي درخصوص شباهت مراکش
با تيم ملي ايران تصريح کرد :مراکش تيم
متفاوتي است .اکثر بازيکنان آنها در اروپا به دنيا
آمده اند يا بزرگ شده اند .آنها کيفيت فوتبال
اروپا و آفريقا را با هم دارند .ما براي مراکش
احترام قائليم .اين تيم سرمربي و بازيکنان خوبي
دارد .مطمئن هستم آنها هم براي ما احترام قائل
هستند.سرمربي تيم ملي ايران ادامه داد :آنها
يکسري نقاط قوت دارند چون اکثر بازيکنان

ديپلمه با سابقه موارد ملكي ،ساختماني و كشاورزي
دعوت به همكاري ميشود

 4000متر
زمين

اميدوارم عملکرد تيم ملي آبرومندانه باشد

کي روش:

استخدام در اهواز

جنوب ايران

پنجره پرسپوليس
باز نخواهد شد

واعظي:

سختترين بازي تيم ملي با مراکش است

درخشش ستاره هندبال

شاهين مجيدي ،مهاجم فصل گذشته فجرسپاسي شيراز ،با
قراردادي يکساله به نساجي پيوست.گفتني است مجيدي فصل
گذشته به همراه فرشيد پاداش با  17گل زده عنوان آقاي گل
مشترک ليگ دسته اول آزادگان را به دست آورده بود.

گرشاسبي:

پنج شنبه24خرداد 1397
29رمضان 14-1439ژوئن - 2018سال سي و سوم-شماره 9238

پرسپوليس اردوي اروپايي خود را با نظر برانکو درکرواسي برگزارخواهد
کرد .سرخپوشان قراراست روز 8تير تهران را به مقصد کرواسي
ترک کنند.همچنين برانکو تدارک چند بازي دوستانه را براي
تيمش دراين اردو ديده است.

آقاي گل سرخپوش شد

هربازيکني قصد مذاکره با ما را داشت اول به اين فکر ميکرد که  6ماه نميتواند
براي تيممان بازي کند و شايد مجبورشود بيرون بماند يا قرضي به تيم ديگر برود.
وي همچنين خاطر نشان کرد :اين معضل گريبانگيرما شده بود و به هر يک از
نفراتي هم که جذب کرديم گفتيم بنا را بر اين بگذاريد که پنجره نقلوانتقاالت به
روي ما باز نخواهد شد و بايد با شرايط کنار بيايد .به هر حال به احتمال  90درصد
پنجره به سوي ما بازنخواهد شد ،چرا که تا االن فيفا هيچ رأيي را برنگردانده و االن
هم خيلي سخت است که بخواهد رأي خود را بشکند .اين موضوع را به بازيکنان
جديدمان گفتيم و تأکيد داشتيم يا بايد با تيم تمرين کنند يا اينکه قرضي راهي
تيم ديگري شوند .در واقع ميخواهم بگويم ما خيلي شفاف با بازيکنان مدنظرمان
مذاکره و در شرايط سخت و نابرابر بازيکن جديد جذب کرديم.

بسته بندي براي صادرات خارج از كشور

66921114-66921113-66921112
همراه 09121020771:فكس66921115:

اين تيم در چند سال گذشته کنار هم بازي
کرده اند .بازيکنان آنها هم درتيم هاي اروپايي
شاغل هستند ولي اين صحبتها فقط حرف است.
تا زماني که بازي شروع نشده نمي توان چيزي
را قضاوت کرد.کي روش خاطرنشان کرد :فقط
يک مطلب است که مي توانيم آنرا تضمين کنيم
و آنهم جنگندگي از اول تا آخر بازي است.

آگهي تغييرات شرکت تيران صنعت سپهر شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  30057و شناسه ملي  10380453007به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/02/05
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي مرتضي فرزين کيان به کد
ملي  0938955446آقاي محمد علي فرزين کيان به کد
ملي  0946963665آقاي مرتضي يزد فاضلي به کد ملي
 0941999424به سمت اعضاء اصلي هيئت مديره براي مدت
 2سال انتخاب گرديدند .بازرس اصلي :خانم اکرم توالئي
فرشچي به کد ملي - 0933839596بازرس علي البدل:
خانم مژگان جاويدي زرگر به کد ملي  0922564213براي
مدت يکسال مالي انتخاب گرديدند .روزنامه رسالت جهت
درج آگهيهاي شرکت تعيين شد اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()188559

خت 97/3/23-175

آگهي افزايش سرمايه شرکت همگر صنعت فوالد پاسارگاد شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  58986و شناسه ملي 14006051827
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/02/31و بنا به
تفويض اختيار از مجمع عمومي فوق العاده مورخ  97/2/30در
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  6000000000ريال از حساب
بدهي شرکت کسر گرديده و به حساب سرمايه منظور گرديده
است در نتيجه ماده  5اساسنامه به شرح ذيل اصالح مي گردد :
ماده  5اصالحي  :سرمايه شرکت مبلغ  12000000000ريال منقسم به
 2000سهم  6000000ريالي با نام مي باشد که تمام ًا پرداخت گرديده
است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()188557

خت 97/3/23-174

آگهي تغييرات شرکت همگر صنعت فوالد پاسارگاد شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  58986و شناسه ملي  14006051827به استناد صورتجلسه
هيئت مديره مورخ  1397/02/29تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :کليه سرمايه
تعهدي شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گرديد در نتيجه ماده 5
اساسنامه به شرح ذيل اصالح گرديد :سرمايه شرکت مبلغ 6000000000
ريال منقسم به  1000سهم  6000000ريالي بانام که تماما”پرداخت گرديده
است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()188558
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

تالش مي کنيم به هدفمان برسيم.وي درباره
صحبتهاي سر مربي تيم ملي مراکش درباره وي
واينکه گفته بود کي روش مربي باهوشي است و
دستش را براي حريف رو نمي کند ،تصريح کرد:
ايشان يک همکار فوق العاده براي من هستند.
در فوتبال نتايج و عملکرد مربيان هستند که با
صداي بلندترازصحبتهاي شما حرف مي زنند.

ايشان هم مربي بزرگي است و نتايج اش اين را
منعکس مي کنند .مطمئنم نقشه هايي هست
که سعي مي کنيم ازآن حفاظت کنيم .سعي
مي کنيم در حمله و دفاع کاري کنيم که به
نتيجه برسيم.کي روش تاکيد کرد :زيبايي جام
جهاني به خاطر اين است که ميليون ها هوادار
چشم به کشورهايشان دارند .مهمترين مسئله
هواداران هستند .براي مراکش هم همينطوراست.
آنها هم مثل ايران هستند و ميليونها هوادار در
داخل و خارج از کشورشان دارند .وي ادامه داد:
مهمترين مطلب اين است که وقتي بازي تمام
مي شود ،هواداران دو تيم به عملکرد تيمشان
افتخار کنند .درپايان مسابقه يکي از تيم ها
بيشتر جشن خواهد گرفت .اميدوارم اين تيم،
ايران باشد .ايجاد غرور براي ملت ايران ،وظيفه
و مسئوليت ما است.سرمربي تيم ملي درباره
مصدوميت تعدادي از بازيکنان تيمش گفت:
راجع به مصدوميت ها داريم کار مي کنيم .يکي
دو مطلب جزئي وجود دارد .نمي توانم اي نرا
کتمان کنم ولي همه چيز مثبت است.
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لحظه شماري ملي پوشان

تارنماي رسمي «اي اف سي» درگزارشي درآستانه آغاز جام جهاني
نوشت :تيم ملي ايران که در مرحله مقدماتي اين رقابتها با  10بازي
بدون شکست و کمترين گل خورده ،شگفت انگيز ظاهر شد ،قصد دارد
همين آمادگي ايده آل را به مرحله گروهي جام جهاني منتقل کند .با
اين حال ،قهرمان سه دوره جام ملت هاي آسيا که همواره به واسطه
مقاومت و رسوخ ناپذيري و همچنين بهره مندي از سرمربي باهوش و با
تدبيري به نام کي روش شناخته شده؛ قادراست هدف خود را که رسيدن
به مرحله حذفي رقابت هاي جام جهاني است ،محقق کند.

مهمان ويژه در جام جهاني!
رئيس جهور روسيه درمورد حضور رئيس سابق فيفا در جام جهاني
اعالم کرد بالتر مهمان ويژه او در اين رقابتها است .پوتين در تازهترين
اظهار نظر خود در واکنش به انتقاد برخي کارشناسان در مورد دعوت
سپ بالتر رئيس برکنار شده فدراسيون جهاني فوتبال براي تماشاي
بازيهاي جام جهاني گفت :ارتباط دوستانهاي با بالتر دارم و همين
جا اعالم مي کنم که بالترمهمان ويژه من است.پوتين ادامه داد :بالتر
نبايد از حضور درميدان هاي بزرگ فوتبال محروم باشد و به هيچ
عنوان جاي تعجبي ندارد که وي به مانند ديگر مقامات بلندپايه فيفا
درجايگاه ويژه بنشيند.

سرمربي اسپانيا اخراج شد
سرمربي تيم ملي فوتبال اسپانيا در فاصله يک روز تا آغاز جام جهاني
از سمت خود برکنار شد .لوپتگي که به تازگي قرارداد خود را تا سال
 2020با فدراسيون اسپانيا تمديد کرده بود ،روز گذشته ودرخبري
عجيب و باورنکردني به عنوان سرمربي رئال مادريد انتخاب شد تا پس
از اتمام جام جهاني ،هدايت کهکشاني ها را برعهده بگيرد.خبرتوافق
وي با پرز رئيس جاه طلب باشگاه رئال مادريد به حدي عجيب بود که
اردوي تيم ملي اسپانيا يکي ازمدعيان قهرماني درجام جهاني را به هم
ريخت.درحالي که انتظارمي رفت لوپتگي تا پايان جام جهاني صبرکرده
و سپس با سران رئال مادريد مذاکره و توافق کند ،اما اقدام غيرحرفه اي
او با واکنش شديد رئيس فدراسيون فوتبال اسپانيا مواجه شد.

آينده فوتبال روشن است

رئيس فيفا ميگويد آينده فوتبال جهان از منظر اقتصادي روشنتراز قبل
است.اينفانتينو عنوان کرد در سال گذشته ضرر سازمانش بالغ بر 189
ميليون دالر بوده اما براي آينده اوضاع بهبود خواهد يافت.

تاسيس شرکت سهامي خاص بهسازان راه و شهر طابران درتاريخ  1397/03/21به شماره ثبت  64750به شناسه ملي  14007643735ثبت و
امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :طرح ،محاسبه  ،نظارت ،مديريت
ارزش ،مديريت طرح ،اجرا ،پيمانکاري و فعاليت در زمينه ي عمران ،شهرسازي ،معماري،جغرافيا ،انبوه سازي ،ترافيک و حمل و نقل(ازجمله
خريد،نصب و توليد تجهيزات و عالئم ترافيکي و رنگ آميزي ترافيکي ،آسفالت) ،بهسازي و ايمن سازي راه ،حمل و نقل ريلي ،بندرسازي ،فرودگاه،
راه آهن ،راه و ترابري ،ساختمان وابنيه ،تاسيسات و تجهيزات ،کشاورزي ،ارتباطات ،نيرو،سدسازي،شبکه هاي آبياري و زهکشي ،منابع طبيعي
و دامپروري،شيالت و آبزيان ،فضاي سبز ،انرژي هسته اي ،صنايع سلولزي و شيميايي ،نساجي و پليمري ،صنايع خودرو و نيروي محرکه انجام
کليه خدمات مشاوره در زمينه عمران ،معماري ،شهرسازي ،طراحي و برنامه ريزي شهري ،برنامه ريزي منطقه اي و روستايي ،مطالعات اقتصادي
و اجتماعي ،مطالعات بنيادي-کاربردي و توسعه اي ،ترافيک و برنامه ريزي حمل و نقل ،راه و ترابري ،مهندسي آب ،مطالعات کشاورزي ،مطالعات
جغرافيايي و برنامه ريزي فضايي،انرژي ،پست ومخابرات ،صنعت ،معدن و ژئوفيزيک،محيط زيست،نقشه برداري،فتوگرامتري و هيدروگرافي،زمين
شناسي،پدافند غيرعامل ،مطالعات آماري امکان سنجي و تهيه طرح هاي توجيهي ،عامل چهارم،برنامه ريزي وکنترل پروژه ،طراحي و پياده سازي
نظام هاي کيفيت و خدمات مديريت حمل و نقل درون شهري مسافر و کاال مديريت عمومي ،بازاريابي و توليد ارائه خدمات انفورماتيک ،رايانه،
الکترونيک و الکتروتکنيک ،ارائه خدمات نرم افزاري و سخت افزاري به کليه نهادهاي دولتي و خصوصي در داخل و خارج از کشور انجام کليه امور
توليدي-صنعتي،کارگاهي،مونتاژ و انجام امور خدماتي از جمله خدمات شهري و ساختماني ارائه خدمات فني ،مهندسي و اجرايي در زمينه اي سي
تي در داخل و خارج از کشور انجام خدمات توسعه منابع انساني انجام کليه خدمات بازرگاني و اقتصادي اعم از واردات و صادرات اخذ و اعطاي
نمايندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي،نمايندگي کاالهاي مجاز و انعقاد عقود اسالمي با مراجع مالي و بانکي اخذ وام وتسهيالت از بانکها و
موسسات مالي واعتباري دولتي و خصوصي عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي ،نهادها و ارگان ها و شرکت هاي دولتي و خصوصي در داخل
و خارج کشور و تامين نيروي انساني شرکت در کليه مناقصات ،پيمانها ،و مزايدات دولتي و خصوصي شرکت در نمايشگاه هاي داخلي،خارجي
و بين المللي انجام کليه خدمات جانبي جهت پيشبرد اهداف شرکت 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-آزاد شهر-بلوار دانش
آموز-بلوار مهران (دانش آموز-)31پالک 468-طبقه دوم -کدپستي  9188715459سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  1000000ريال
نقدي منقسم به  100سهم  10000ريالي تعداد  100سهم آن بي نام عادي مبلغ  1000000ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره 51/4110/132
مورخ  1397/02/03نزد بانک تجارت شعبه بلوار امامت با کد  4110پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاي سيد حسين هاشمي مرغزار
به شماره ملي 0872421031و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال آقاي محمد قاسمي به شماره ملي 0920567738و به سمت
مديرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال خانم فاطمه قاسمي به شماره ملي 0924180390و به سمت عضو هيئت
مديره به مدت  2سال آقاي حميدرضا قاسمي به شماره ملي 0941804356و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت  2سال دارندگان حق امضا :
کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها عقود اسالمي و کليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء آقايان
محمد قاسمي ،حميدرضا قاسمي و سيد حسين هاشمي مرغزار همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
خانم حانيه ناجي علي اکبري به شماره ملي  0920245651به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي خانم وحيده شمقدري به شماره ملي
 0945140959به 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 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري مشهد ()188564
تاسيس شرکت سهامي خاص رويا سازان ديار پارس درتاريخ  1397/03/20به شماره ثبت  2407به شناسه ملي  14007640709ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :انجام طراحي  ،محاسبه  ،نظارت فني و اجراي کليه
پروژه هاي عمراني اعم از فلزي و بتني ابنيه سبک و سنگين ساخت راه و باند  ،سدسازي و طراحي  ،محاسبه  ،نظارت فني و اجراي کليه پروژه هاي
عمراني اعم از فلزي و بتني ابنيه سبک و سنگين ساخت راه و باند سدسازي و تاسيسات مربوطه نقشه برداري و تسطيح اراضي گودبرداري تزريق
سيمان شمع کوبي و شمع ريزي سدهاي خاکي و بتني تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمانها و کارخانجات صنعتي و نيروگاهها  ،توليد و انتقال نيرو
ارائه خدمات فني و پشتيباني و مشاوره و طراحي و نگهداري فني و نظارت فني در امر پروژه هاي تاسيسات برقي و مکانيکي و الکتريکي طراحي و
اجراء انواع دکل هاي ثابت و متحرک ،طراحي ،نصب و اجرا تاسيسات برقي و مکانيکي کليه اماکن دولتي و خصوصي ،اجرا آسفالت خيابانها و معابر و
نصب دريچه ،تامين انواع ماشين آالت سنگين و سبک راه سازي و برف و روب ،مشارکت در اجرا کليه طرحهاي عمراني شهري صنعتي ،اخذ وام و
تسهيالت ريالي و ارزي از کليه بانکهاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي جهت شرکت ،گشايش اعتبارات اسنادي و
ارزي و  LCبراي شرکت نزد بانکها ،برپايي غرفه و شرکت در نمايشگاه هاي تخصصي و غير تخصصي داخل و خارج از کشور  ،اخذ و اعطاي نمايندگي
شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي در زمينه موضوع فعاليت شرکت در داخل و خارج از کشور ،انعقاد قراردادهاي همکاري و مشارکت با شرکتهاي
داخلي و خارجي در زمينه موضوع فعاليت شرکت ،عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه موضوع فعاليت شرکت و حق العملکاري .درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان خراسان رضوي  -شهرستان کاشمر -
بخش مرکزي  -شهر کاشمر-بنياد مسکن-خيابان امام رضا-کوچه امام رضا(19جمهوري اسالمي-)38پالک 18-طبقه اول -کدپستي 9671975549
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  1000000ريال نقدي منقسم به  100سهم  10000ريالي تعداد  100سهم آن با نام عادي مبلغ  1000000ريال
توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره  53124/51مورخ  1397/02/20نزد بانک ملت شعبه هفده شهريور با کد  53124پرداخت گرديده است اعضا
هيئت مديره آقاي مرتضي پور حسين به شماره ملي 0890220409و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال خانم سعيده سلطاني فرگي به
شماره ملي 0890324956و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال آقاي حسين زاده اکبر به شماره ملي 0901970220و به سمت مديرعامل به
مدت  2سال و به سمت رئيس هيئت مديره 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 با امضاء رئيس هيات مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .اختيارات
مدير عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقاي مرتضي نجفي هدک به شماره ملي  0901262511به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي آقاي مجيد
بديع زادگان به شماره ملي  5729901771به 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 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کاشمر ()188543

