گوناگون
مرادي نامزد بهترين وزنهبردار شد
فدراسيون جهاني وزنهبرداري همچون سالهاي گذشته اقدام به
انتخاب بهترين وزنهبردار سال  2018کرده است .برهمين اساس
در فهرست کانديداها نام سهراب مرادي قهرمان بازيهاي المپيک
و جهان وجود دارد.

کيروش به کلمبيا ميرود

»

مهاجم سابق تيم ملي گفت :نميدانم دعواي زرگري کيروش و برانکو تا چه زماني
ادامه پيدا ميکند ولي فدراسيون ميتواند فرمان آتشبس به اين دعوا دهد.خداداد
عزيزي گفت:دعواي اين دو مربي گريبان فوتبال ما را گرفته است و نميدانم تا کي
ادامه پيدا ميکند .شايد خودمان باني اين قضيه هستيم چراکه فدراسيون فوتبال و
مسئوالن باشگاه پرسپوليس هيچگاه تالشي براي ختم اين غائله نداشتهاند .اين دو
مربي خارجي د ر ايران کار ميکنند و بايد به يکسري مسائل احترام بگذارند.
وي ادامه داد :پيروزي در بازي اول آنهم با اختالف پنج گل از لحاظ روحي و رواني
کمک زيادي به بازيکنان تيم ملي ميکند و اعتمادبهنفس بچهها را باال ميبرد .در
بازي دوم با ويتنام شرايط مسابقه فرق ميکند چون اين تيم سرعتي است و اگرچه
در سطح تيمهاي درجه اول شرق آسيا مانند ژاپن و کره جنوبي نيست ولي از تيم

طباطبايي:

بازيکن اشتوتگات در تابستان براي بايرن مونيخ بازي خواهد کرد.
قرارداد بنجامين پاوارد  ۲۲ساله پنج ساله خواهد بود و بايرن مونيخ
براي اين جابه جايي  ۳۵ميليون يورو هزينه خواهد کرد.

يزداني:

 33هوگوپوش دعوت شدند
کادرفني تيم ملي تکواندو 33 ،هوگوپوش را به اردوي آماده سازي
اين تيم دعوت کرد .بيست و چهارمين دوره مسابقات قهرماني جهان
 25ارديبهشتماه سال آينده به ميزباني انگليس برگزارميشود و
تيم ايران بايد خود را مهياي حضوردراين رويداد مهم کند.

خلعتبري در راه ذوبآهن
خلعتبري مهاجم با سابقه فوتبال کشورمان که نيم فصل اول را
با پيراهن پديده به ميدان رفت و از مهرههاي تاثيرگذار اين تيم
بود ،براي نيم فصل دوم مورد توجه تيم ذوب آهن قرار گرفت و
در راه بازگشت به اين تيم است.

ژاپن  3امتياز کسب کرد
در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت هاي آسيا و از گروه ششم اين
بازي ها ،تيم ملي فوتبال ژاپن به مصاف تيم ترکمنستان رفت که
اين بازي با نتيجه  ۳بر  ۲به سود ژاپن به پايان رسيد.

شادکام از پارس جدا شد
محمد شادکام هافبک تکنيکي وسرعتي که ابتداي فصل از نفت
آبادان راهي پارس جم شد ودراين تيم فرصت زيادي براي بازي
کردن نيافت بعد از صحبت با مهدي تارتار از اين تيم جدا شد.

پيشکسوت آبي پوشان با انتقاد شديد از مديريت اين
باشگاه گفت :اگر توان حل مشکالت استقالل را نداريد
با رفتنتان به اين باشگاه کمک کنيد .هادي طباطبايي
افزود :پيش بيني اين روزها را کرده بودم و از ابتداي
فصل بارها هشدارهاي الزم را داده بودم .اما متاسفانه
نه تنها گوش شنوايي نبود که اين حرف ها را بشنود،
بلکه ما را هم متهم کردند.وي اضافه کرد :از ابتداي
فصل ميگفتم اين تيم را براي نيم فصل بستهاند و در

سرمربي پيشين تيم ملي گفت :متاسفانه فيفا،
يوفا و ايافسي به دنبال درآمدزايي هستند و به
زيباييهاي فوتبال کاري ندارند .اميرقلعهنويي
گفت :براي صحبت در مورد جام ملتها االن
زود است .افزايش تيمها باعث شده جام ملتها
کيفيت سابق را نداشته باشد.مثال همين تيم
يمن که مقابل ايران بازي کرد را نگاه کنيد.
تيم پزشکي يمن،کيف پزشکي نداشت .به همين
خاطر االن براي قضاوت در مورد عملکرد تيمها
زود است .بايد صبر کنيم و از دور دوم در مورد
جام ملتها صحبت کنيم.وي افزود :تيم ملي ما
شروع خوبي داشت اما شايد به اين يمن تيمهاي
ديگر هم همينقدر گل بزنند .متاسفانه سکانداران
فوتبال جهان به دنبال درآمدزايي هستند و به
زيباييهاي فوتبال کاري ندارند .افزايش تيمها
لذت فوتبال را از بين ميبرد .تيمهايي حضور دارند
که عيار مسابقات را کم کردند.وي درمورد وضعيت
سپاهان ،خاطرنشان کرد :خوشبختانه با وجود
همه مشکالت و نامهربانيهايي که در همه موارد
در حق باشگاه سپاهان شد شرايط خوبي داريم.

مهاجم تيم ملي گفت :بعد از مدت طوالني که بيرون
بودم و بدشانسي اي که داشتم تمرينات خودم را پشت
سر گذاشتم و به طور کامل از ديروز با تيم تمرين
ميکنم و اگر کادرفني صالح بداند ،حاضرم به تيم
کمک کنم و از تمرين کنار ساير بازيکنان لذت ببرم.
جهانبخش ادامه داد :قطعا بازي اول در چنين مسابقاتي
مهم است و بازتاب آن هم مهم است و بازيکنان و کادر
فني از اهميت آن با خبر بودند .فرقي نميکرد که تيم
ملي برابر يمن بازي کند يا حريف ديگري .ما باز هم
با همين کيفيت بازي ميکرديم و بازيکنان نمايش
خوبي داشتند و توانستيم با اقتدار برنده شويم .وي
درباره ديدار عراق و ويتنام گفت :ما بازي را ميديديم
و کسي را نميشود دستکم گرفت .بعضي تيمها با
انرژي مضاعف به اين مسابقات ميآيند و چيزي براي
از دست دادن ندارند .ما از نحوه عملکرد ويتنام شوکه
شده بوديم و انتظار چنين بازي را نداشتيم .کمترين

نيم فصل بايد تقويت شود .االن که بيشتر از  ۲۰روز
از نيم فصل گذشته از تغييرات و تقويت تيم هيچ اثر
و نشانهاي نيست .حتي باشگاه توان اين را نداشته که
تمرينات تيم را آغاز کند.سنگربان پيشين آبي پوشان
گفت :در حالي االن باشگاه در مشکالت بي پولي
ميسوزد که ابتداي فصل پول زيادي را هزينه خريد
بازيکنان بي کيفيت خارجي کردند .بازيکناني که آنقدر
ضعيف بودند که هيچ جاي دفاعي براي خود نگذاشتند
و بدون اين که ثمري داشته باشند در نيم فصل پولي
گرفتند و رفتند .پولي که ميتوانست الاقل هزينه اردوي
نيم فصل و آغاز تمرينات باشد ،خرج نيم فصل بازي
بي تاثير اين دو بازيکن شد .طباطبايي تصريح کرد:
آقايان عنوان ميکردند که بابت نورافکن ،حسيني و
تيام پول گرفتند و من همان موقع گفتم اين پولها
براي استقالل ستاره سوم نميشود ،اما آقايان افتخار
ميکردند که درآمدزايي کردند.

خ ت97/1/14-3

ـتكگلپا

براي حفظ شرايط فعلي تيم طرح و برنامهاي به
هيئت مديره و مديرعامل باشگاه داديم .رقيبان ما
در نقل و انتقاالت خيلي خوب کار ميکنند و از
لحاظ بودجه سه برابر ما هستند .ما هم فعاليتهاي
خاص خودمان را داريم .بايد نقاط ضعف را برطرف
کنيم .شايد هفته ديگر اردوي  10روزهاي را در

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ م يگردد.

خت 97/7/29-174

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
خت97/10/6-165

بـاستان بار
هفتاد سال سابقه كار

وانت-كاميون

خت97/9/27-131

بستهبندي براي
صادرات خارج از كشور

مديريت سعيد صنعتكار
09121020771
تلفن66921115 :
66921113-66921114
66921112

ماست

خت97/9/27-130

ت وك
صالت
خص

خت97/10/6-164

موسسهحقوقيمريماسماعيلي

مشاوره و وكالت در دعاوي حقوقي ،كيفري ،خانواده
طالق ،مهريه ،نفقه ،چك ،سفته
مواد مخدر ،ملكي ،تخليه
اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست
داشتن وكيل حق شماست،وكالت تضميني

خبر

تيم ملي در جام ملتها هدف بزرگي دارد

سلطان يف ر:

بايد حامي تيم ملي باشيم

حق آنها يک امتياز بود و ويتنام بدشانس بود .براي
ما فرقي نمي کند حريف مان چه تيمي باشد و با
تمام قوا به ميدان ميرويم.وي گفت :رقيبان سنتي
ما يعني استراليا ،ژاپن و کره از مدعيان اصلي هستند.
عربستان و امارات هم ميتوانند در اين جام نتيجه
بگيرند .البته با بازي ويتنام ممکن است دراين جام
شگفتي هم داشته باشيم .ما هم هدف بزرگي داريم
و در راستاي آن تالش خواهيم کرد.

متأسفانه سکانداران فوتبال به دنبال درآمدزايي هستند

665 665 54

با كارگران ورزيده

ورزش 11

قلع هنويي:

 oحقوق 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 ي 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.

متخصص در حمله
مبلمان و اثاثه منزل
و كاالي تجاري و اداري
با بستهبندي و بيمه
(شهر و شهرستان)

هواداران فوتبال
آرامش ميخواهند

جهانبخش:

بارها به مديران استقالل هشدار داده بودم

پاوارد پيراهن سرخ پوشيد

رضا يزداني کشتي گير  ۹۷کيلوگرم تيم ملي گفت :بايد خود را
محک بزنم تا براي آينده ام تصميم بگيرم .يزداني اظهار کرد :در
حال حاضر به طور جدي تمرين مي کنم اما شرايط مسابقه با
تمرين متفاوت است .بايد ابتدا در يک تورنمنت خارجي خود را
محک بزنم تا شرايط بدنيام را بسنجم.

عزيزي:

پنجشنبه  20دي 1397
 3جمادي االول  10-1440ژانويه - 2019سال سي و چهارم-شماره 9406

براساس گزارش يک روزنامه کلمبيايي ،سرمربي تيم ملي ايران تا چند روز
آينده به عنوان سرمربي جديد تيم ملي فوتبال کلمبيا معرفي خواهد شد.
براساس اين گزارش کيروش همچنان اصليترين گزينه اعضاي کميته
اجرايي فدراسيون فوتبال کلمبيا براي جانشيني پکرمان است که پس از
جام جهاني از سمت سرمربيگري تيم ملي کلمبيا استعفا کرد.

براي تيم ملي تمرين ميکنم

يمن شرايط بهتري دارد.وي درباره اينکه عراق بهسختي توانست ويتنام را شکست
دهد ،اظهار کرد :نبايد با يک مسابقه ،تيمي را بزرگ کرد .تيمهاي مدعي مانند
ژاپن ،کره جنوبي ،استراليا و حتي عراق شايد درگام اول نتوانند نمايش دلپذيري را
ارائه کنند اما آهسته آهسته پيشرفت ميکنند و کار را براي رقبا دشوار ميکنند .
من بعيد ميدانم ويتنام بتواند برابر ايران امتياز بگيرد وحتي تيمي مثل اردن که
درروز نخست ،استراليا را مغلوب کرد ،شانسي براي حضور در جمع چهار تيم برتر
را نخواهد داشت.عزيزي يادآورشد :بهنظرم فدراسيون فوتبال ميتواند با دادن
فرمان آتشبس ،ماجراي برانکو و کيروش را تمام کند چراکه ظرفيت مردم از
اين قبيل دعواهاي زرگري پرشده است و حوصله آن را ندارند که هرروز به چنين
صحبتهايي گوش دهند.

021-77488715
33681270خط ويژه
09124593869

آگهي تغييرات شرکت برج سازان نگين ايساتيس سهامي
خاص به شماره ثبت  13380و شناسه ملي 10840438747
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1397/10/10تصميمات ذيل اتخاذ شد  1-:اعضاء هيأت
مديره عبارتند از  :آقاي علي اکبر امراللهي بيوکي به کدملي
 4432583754و آقاي مرتضي امراللهي بيوکي به کدملي
 4431876529و آقاي محمدامراللهي بيوکي به کدملي
 4433443468براي مدت دو سال انتخاب گرديدند  2-آقاي
عليه دهقان منشادي به کدملي  4433430730به سمت
بازرس اصلي و آقاي فرشته سلطاني به کدملي 4420517638
به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب
شدند 3- .روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي
هاي شرکت انتخاب شد 4-.صورتهاي مالي شرکت منتهي
به  1394الي  1396مورد تصويب قرار گرفت اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان يزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري يزد ()345274

آگهي تغييرات شرکت سامان طرح هيرکانيا سهامي خاص
به شماره ثبت  4043و شناسه ملي  10700125132به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1397/09/25تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :پدرام خوارزم
به شماره ملي  ، 2121393617وحيد پسرکلو به شماره ملي
 ، 2120262081غالمرضا قرباني زاري محله به شماره ملي
 ، 2121486518کامران کيا به شماره ملي 2121378022
براي مدت دو سال بعنوان اعضاي هيات مديره انتخاب
گرديدند- .مازيار عسکري به شماره ملي  2121391711به
سمت بازرس اصلي و رضا تيرگر به شماره ملي 2121459790
به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي انتخاب
شدند- .ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال
94و95و 96مورد تصويب قرار گرفت .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گرگان ()344632

ترکيه برگزار کنيم.قلعهنويي درمورد نقل وانتقاالت
اين تيم تصريح کرد :در حال حاضر علي قرباني را
جذب کرديم .او از بازيکنان با کيفيتي است که
در چند پست ميتواند به ما کمک کند .اميدوارم
او در نيم فصل دوم شرايط خوبي داشته باشد.
مترصد جذب يک وينگروهافبک بازيسازهم هستيم.

اميرقلعهنويي گفت :يک بحث بيروني در مورد تيم
ملي وجود دارد .اميدوارم مسائل بيروني يک جا تمام
شود .همه جاي دنيا از فوتبال لذت ميبرند .برد و
باخت احساسي است اما اصل فوتبال براي لذت
است .در کشور ما چند سال است اين تفکر وجود
ندارد شايد رفتارها و مديريتهاي غلط يکي مثل
من دليل اين شرايط بوده است .از شخص ديگري
نام نميبرم که به کسي برنخورد .افرادي که يک
روز در فوتبال زحمت کشيدند به گردنمان حق
دارند و به مسائل بيروني توجه نکنيم و به دنبال
زيباييهاي فوتبال باشيم.وي درمورد اينکه چه
پيشبيني از فيناليستهاي جام ملتها دارد ،گفت:
همانطور که گفتم فعال براي پيشبيني زود است.
در مسابقات حذفي خيلي از مسائل دخيل است
و االن براي صحبت در مورد وضعيت تيمها زود
است .اين مسائل در مسابقات حذفي تاثيرگذار
است.سر مربي تيم سپاهان در خاتمه گفت :يک
مربي براي موفقيت نياز به شانس هم دارد .تيم
ملي از کادرفني و بازيکنان خوبي بهره ميبرد و
لياقت قهرماني را دارد.

تاسيس شرکت سهامي خاص حمل و نقل کاال پرنيان ترابر جهان نما
درتاريخ  1397/10/05به شماره ثبت  1603به شناسه ملي 14008034889
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت
اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :انجام امور حمل و نقل جاده
اي داخلي کاال به ساير نقاط کشور و همچنين ايجاد هرگونه شعبه و يا
نمايندگي و توسعه فعاليت به حوزه هاي استاني  ,سراسري با موافقت
کتبي و قبلي از سوي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي مازندران
مطابق مجوز شماره  16/18/72397مورخ  1397/09/27اداره راهداري
وحمل ونقل جاده اي شهرستان نکا مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلي  :استان مازندران  ،شهرستان نکا  ،بخش مرکزي
 ،دهستان مهروان  ،آبادي شهرک صنعتي نکا ،شهرک صنعتي نکا ،
خيابان نکا_ بهشهر  ،خيابان اصلي فاز  ، 1پالک  ، 0طبقه همکف  ،واحد
 0کدپستي  4841188549سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ
 5000000ريال نقدي منقسم به  100سهم  50000ريالي تعداد  100سهم آن
با نام عادي مبلغ  5000000ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره
 977مورخ  1397/07/28نزد بانک ملي شعبه خيابان فرهنگ ساري با
کد  9619پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاي مرتضي غالمي
به شماره ملي 2110213906و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت
 2سال آقاي عابدين رستمي قادي به شماره ملي 2161111523و به سمت
رئيس هيئت مديره به مدت  2سال خانم منيره شيرعلي زاده ديني به
شماره ملي 2249946302و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال
آقاي فريدون خلردي به شماره ملي 4999792710و به سمت مديرعامل
به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کليه اسناد و اوراق بهادار و بانکي و
تعهدآور از قبيل چک  ،سفته  ،برات  ،عقوداسالمي  ،قراردادها با امضاي
ثابت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و در غياب رئيس هيئت مديره با
امضاي نائب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد و
نامه هاي عادي و اداري با امضاي مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر
ميباشد .اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقاي يوسف
معقولي به شماره ملي  2249758662به سمت بازرس اصلي به مدت
يک سال مالي آقاي مسعود کشيرنوکنده به شماره ملي 2249982503
به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي روزنامه کثير االنتشار
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .بموجب مجوز شماره
 16/18/67359مورخ  1397/09/11وزارت راه و شهرسازي.اداره راهداري
و حمل و نقل جاده اي شهرستان نکا تاسيس گرديد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
نکا ()345452

آگهي تغييرات شرکت سامان طرح هيرکانيا سهامي خاص به شماره
ثبت  4043و شناسه ملي  10700125132به استناد صورتجلسه
هيئت مديره مورخ  1397/09/25تصميمات ذيل اتخاذ شد - :
آقاي وحيد پسرکلو به شماره ملي  2120262081به سمت رئيس
هيئت مديره و آقاي پدرام خوارزم به شماره ملي 2121393617
به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي کامران کيا به شماره
ملي  2121378022به سمت عضو هيئت مديره و آقاي غالمرضا
قرباني زاري محله به شماره ملي  2121486518به سمت عضو هيئت
مديره و آقاي پدرام خوارزم به شماره ملي  2121393617به سمت
مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب شدند- .کليه اسناد و اوراق
بهادارو تعهدآورشرکت از قبيل چک،سفته،بروات،قراردادها وعقود
اسالمي با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا” همراه با
مهر شرکت واوراق عادي و اداري با امضاء منفرد مدير عامل يا
رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت داراي اعتبار مي باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري گرگان ()344633

وزير ورزش در حاشيه جلسه هيئت دولت در واکنش به حمله لفظي
کيروش به سرمربي پرسپوليس گفت :در اين شرايط بهتر است همه
حامي تيم ملي باشيم .سلطانيفر افزود :پيش بيني ميکنيم نتايج خوبي
دراين جام کسب کنيم .براي ديدن مسابقات به دبي خواهم رفت.وي
درباره آخرين وضعيت حضور زنان در ورزشگاهها گفت :اين کار در
استاديومهاي مختلف نياز به ورودي مجزا ،معبر و مکان مجزا و سرويس
و خدمات مجزا دارد .همه اين امکانات در ورزشگاههاي مختلف وجود
دارد يا در کوتاهترين زمان ممکن قابل فراهم کردن است.

آقای گل جهان،گل کاشت
علي دايي پس از ديدار با کارگران شرکت سايپا ،اردوي تدارکاتي تيمش
را که قرار بود در ترکيه برگزار شود را لغو کرد.
توگو
دايي در بازديد از کارخانه سايپا با کارگران اين شرکت ديدار و گف 
کرد و وقتي متوجه مشکالت مالي آن ها شد تصميم گرفت از برگزاري
اردوي ترکيه سايپا صرف نظر و تمرينات آماده سازي تيمش را براي
حضور در ليگ برتر ،جام حذفي و پلي آف ليگ قهرمانان آسيا درتهران
دنبال کند.

شاعر فوتبال جاودانه شد
فوق ستاره اسبق تيم ملي برزيل به تاالر مشاهير پيوست تا رد پاي
شاعر فوتبال در قلب تاريخ جاودانه شود.
رونالدينيو که در سال  2002به همراه برزيل،جام قهرماني جهان را
باالي سر برد و چهار سال بعد به همراه بارسلونا عنوان قهرماني ليگ
قهرمانان اروپا را تصاحب کرد ،روز گذشته به اين افتخار نايل آمد.ستاره
 38ساله برزيلي با اين افتخار به جمع بزرگاني همچون پله ،گارينکا،
زيکو و يک دوجين نام بزرگ ديگري پيوست که ردپاي خود را در تاالر
مشاهير به يادگارگذاشته اند.

اميدواري به تيم ملي عراق
رئيس فدراسيون فوتبال عراق معتقد است بازيکنان اين تيم در دو بازي
بعدي نمايش بهتري ارائه ميدهند .مسعود ادامه داد :پيروزي مقابل
ويتنام براي صعود به مرحله بعد گام بسيار مهمي بود .من فکر ميکنم
تيم ما در بازيهاي بعدي مقابل يمن و ايران نمايش بهتري خواهد
داشت و ميتوانيم با يک نتيجه خوب برابر يمن براي مسابقه حساس
با ايران درروزآخر آماده شويم.

آگهي تغييرات شرکت فرا ديد صنعت هيوا سهامي خاص
به شماره ثبت  10149و شناسه ملي  14005709630به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/19
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :سمت اعضاي هيئت مديره
به قرار ذيل مقرر گرديد :خانم فاطمه سالمي باکدملي
 2003193774به سمت مدير عامل -خانم نسترن مالکي
باکدملي  5279928641به سمت رئيس هيأت مديره -
آقاي سعيدزاهدزاده باکدملي  1754352677به سمت
نائب رئيس هيأت مديره .حق امضاء کليه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور و کليه قراردادها و نامه هاي اداري
با امضاء (مدير عامل) يا (رئيس هيات مديره) و مهر
شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري ماهشهر ()344712
تاسيسشرکتسهاميخاصصنايعغذاييآرتارحيميگلستاندرتاريخ
 1397/10/19به شماره ثبت  1188به شناسه ملي 14008068565
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير
جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :تهيه و توزيع
و پخش و بوجاري و بسته بندي برنج ،حبوبات ،خشکبار و غالت
و فراوري محصوالت کشاورزي  ،باغي و زراعي و اخذ وام و ضمانت
نامه هاي بانکي از بانکها و موسسات مالي و اعتباري ،صادرات و
وارداتو خريد و فروش کاالهاي مجاز بازرگاني و شرکت در مناقصات
و مزايده هاي داخلي و خارجي و اخذ نمايندگي داخلي و خارجي
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت
فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان گلستان
 ،شهرستان کردکوي  ،بخش مرکزي  ،دهستان سدن رستاق غربي
 ،روستا النگ ،جاده (قديم کردکوي  -گرگان)  ،پالک  ، 0طبقه
همکف کدپستي  4885159989سرمايه شخصيت حقوقي عبارت
است از مبلغ  1000000000ريال نقدي منقسم به  10000سهم 100000
ريالي تعداد  10000سهم آن با نام عادي مبلغ  400000000ريال توسط
موسسين طي گواهي بانکي شماره  2631مورخ 1397/09/12
نزد بانک ملي شعبه مرکزي با کد  9271پرداخت گرديده است
والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره آقاي
علي رحيمي النگي به شماره ملي 2240255188و به سمت عضو
هيئت مديره به مدت  2سال خانم الهام رحيمي به شماره ملي
2249145891و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال
آقاي آرتا رحيمي النگي به شماره ملي 2249378525و به سمت
رئيس هيئت مديره به مدت  2سال و به سمت مديرعامل به مدت 2
سال دارندگان حق امضا  :با امضاء مدير عامل همراه با مهر شرکت
معتبر مي باشد اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
آقاي عسگر رحيمي به شماره ملي  2248589621به سمت بازرس
علي البدل به مدت يک سال مالي آقاي محمد حسن رحيمي به
شماره ملي  2249286957به سمت بازرس اصلي 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 گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
کردکوي ()344849

