گوناگون
استقبال از سکاندار تيم ملي
مارکويلموتس،سرمربيجديدتيممليفوتبالکشورمانواردتهران
شد .پس از توافق نهايي فدراسيون فوتبال با مارک ويلموتس براي
سپردن هدايت تيم ملي به اين مربي بلژيکي ،وي ديروز با استقبال
مسئوالن فدراسيون وارد ايران شد.

اميدوار به بقاي سپيدرود

»

پيشکسوت فوتبال گفت :شايد ويلموتس نتايج خوبي در عرصه سرمربيگري نگرفته
باشد اما او نياز به زمان دارد تا بتواند عملکرد خودش را نشان دهد.ذوالفقار نسب
اظهار کرد :درست است که فوتبال بلژيک ،فوتبال صاحب سبکي است و دراروپا خيلي
از کارشناسان و فوتباليستهاي بزرگي درآنجا رشد کردند اما نميشود تنها به اين
شاخص براي ارزيابي يک سرمربي اکتفا کرد ،فاکتورها و مسائل ديگري هستند که
شايستگي يک سرمربي را نشان ميدهد مثل تواناييهاي فني و توانمنديهاي جامعه
شناختي و روان شناختي.وي ادامه داد :براي ارزيابي يک مربي بايد به آمار و نتايج آن
مربي مراجعه کرد .من االن نميتوانم بگويم ويلموتس دقيقاً چه ويژگيهايي دارد اما
زمان نشان ميدهد او چه عملکردي خواهد داشت.وي افزود :چنانچه قرارداد خوبي
با او منعقد شده باشد و افراد با تجربهاي همراه او باشند ميتواند سرمربي خوبي براي

مربي تيم فوتبال سپيدرود گفت :هنوز براي بقا اميدواريم و با اين نگاه
به مصاف استقالل ميرويم .نصرگفت :شرايط سختي داريم اما با تمام
توان دراين ديدار به ميدان ميرويم و همچنان به بقا اميدواريم.

صعود  ۱۱۰پلهاي نعمتي

مليپوش ايراني لژيونر شد
ت سر
سعيد برخورداري ،دروازهبان  ۳۰ساله تيم ملي هندبال پس از پش 
گذاشتن تستهاي پزشکي باشگاه کوابيت قرارداد سه ساله خود را با اين تيم
اسپانيايي امضا کرد تا اولين خريد تابستاني اين تيم لقب بگيرد.

بانوان داور به ايتاليا ميروند
کوبل داوري هندبال بانوان کشورمان با ترکيب مژگان حسن زاده
و مرضيه قفلي براي قضاوت در تورنمنت بين المللي اينترامنيا کاپ
که درايتاليا برگزار ميشود ،دعوت شدهاند.

تجليل از بانوي تاريخساز
وزير ورزش در جريان جلسه رؤساي فدراسيون ها از سميه يزداني
دوچرخه سوار تاريخ ساز ايران در مسابقات قهرماني آسيا تجليل کرد.

ساري در يک قدمي اخراج
آبراموويچ مالک متمول باشگاه چلسي با وجود رسيدن آبي ها به
فينال ليگ اروپا ،آماده است تا ساري سرمربي ايتاليايي اين تيم را
برکنارکند.ساريهنوز2سالديگرباچلسيقرارداددارداماآبراموويچ
آماده است با وي قطع همکاري کند.

کاپيتان بانوان حذف شد
اکرمخدابندهکاپيتانتيمزنانايرانباشکستبرابرنمايندهقزاقستان
از گردونه رقابت هاي قهرماني جهان حذف شد.بيست و چهارمين
دوره رقابت هاي تکواندوي قهرماني جهان با حضور  975تکواندوکار
از  150کشور درمنچستر پيگيري مي شود.

اعتالي فوتبال
بايد در اولويت باشد
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بهاروند:

قرارداد حرفهاي با ويلموتس خواهيم بست

سومين مرحله از اردوهاي آمادگي تيم ملي فوتبال هفت نفره
کشورمانبهمنظورحضوردرمسابقاتجهانياسپانيااز۲۷ارديبهشت
در بابلسر برگزار ميشود.

ذوالفقارنسب:
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شکوري:

فوتبال  ۷نفره اردو ميزند

تيم ملي تيراندازي با کمان بانوان به واسطه عنوان چهارمي که در
کاپ جهاني چين به دست آورد ،در رنکينگ جهاني با  ۱۷پله صعود
مواجه شد .زهرا نعمتي هم  ۱۱۰پله صعود کرده است.

تيممليايرانباشد.پيشکسوتفوتبالاظهارکرد:ويلموتسنيازبهزماندارد.امکانات
عوامل بسيار مهمي درعملکرد اين سرمربي دارند و با توجه به ويژگيهاي اين مربي و
شرايط ما اين فرد مناسبترين گزينه براي سرمربيگري بود.وي درمورد مبلغ قرارداد
که چيزي حدود يک ميليون دالر پيش بيني شده اظهار کرد :اين رقم ،رقم متعارفي
در عرصه بينالمللي است .شما نبايد اين رقم را تبديل به ريال کنيد چون در عرصه
بينالمللي اين رقم قرارداد براي اين نوع مربيان کام ً
ال طبيعي و متعارف است.
وي افزود :فدراسيون بايد مربيان جوان ايراني را براي کسب تجربه در کناراودر نظر
بگيرد.اين کارشناس فوتبال در پايان گفت :براي آغاز بايد ديد که او چه اهداف و
نقطه نظراتي و چه برنامههايي براي فوتبال ايران دارد اميدوارم حضوراو باعث رشد
واعتالي فوتبال ايران شود.

سرپرستدبيرکليفدراسيونگفت:مذاکرهباويلموتس
درمراحلپايانيقرارداردوليقرارداديمياندوطرف
امضا نشده است .بايد برسرمفاد اين قرارداد به توافق
برسيم که مشکلي وجود نداشته باشد .شکوري اضافه
کرد :به محض امضاي قرارداد اطالعرسانيهاي الزم
صورت ميگيرد .کام ً
ال حرفهاي پيش ميرويم و تا
زماني که قرارداد نهايي نشود ،از طريق مراجع رسمي
اطالعرساني انجام نميشود چرا که در صورت قطعي

نكته

اميدواريم حق پخش فوتبالکشور حل شود

نشدن قرارداد ،مشکلساز ميشود.وي خاطرنشان
کرد :نميخواهيم مشکالت در قراردادهاي قبلي
تکرار شود .به همين دليل شفاف و صادقانه پيش
ميرويم .دو طرف به طور صريح خواستههاي خود را
مطرح کردند.شکوري اظهار کرد :شرايط اقتصادي
و سياسي ما با ساير کشورها متفاوت است .به همين
علت دست به عصا پيش ميرويم .امشب مسابقات
ليگ برتر برگزار ميشود و تمرکز هواداران روي
بازيهاي ليگبرتر است و بعد از آن اطالعرساني
ميکنيم.وي افزود :گزينههاي زيادي در دسترس
ما بودند اما با ويلموتس به توافق رسيديم .بايد روي
همه بندهاي قرارداد مذاکره کنيم تا نتيجه نهايي
حاصل شود .ويلموتس در جريان اهميت تيم ملي
ميان هواداران است .او از جو ايران رضايت دارد ولي
عقد قرارداد خوب بسيار مهم است به همين علت
هيچ عجلهاي نداريم.

رئيس سازمان ليگ فوتبال گفت :اميدوارم با حمايت
مجلس،دولتووزيرورزشومديرانارشدسازمانصدا
وسيمافصلآيندهشاهدحلوفصلموضوعحقپخش
تلويزيوني باشيم .بهاروند اظهار داشت :هجدهمين
دوره ليگ برتر امشب به پايان مي رسد اين در حالي
است که با تالش سازمان ليگ و حمايت فدراسيون
سعي کرديم مسابقات ليگ با بهترين شکل ممکن
و نظم و انضباط خاصي برگزار شود و قطعا درهرکار
اجرايي ممکن است اشکاالتي وجود داشته باشد .با
اينحالبهاذعانکارشناسانفوتبالشاهدرشدکيفي
مناسبي درمسابقات بوديم .وي افزود :يکي از نکات
قابل تامل در مسابقات ليگ بحث اشتباهات داوري
بود و اشتباه داوري اجتناب ناپذيراست و اصال چيزي
جديدينيست.بههميندليلهممسئوالنداوريدر
فدراسيون فوتبال درتالش هستند ميزان اشتباهات
داوري را به حداقل برسانند .وي گفت :فوتبال در

خاطره تلخ ديگر تکرار نشود!

حال حاضر بهترين و سالم ترين سرگرمي خانواده ها
است با اين حال نسبت به اين رشته محبوب گاهي کم
لطفي مي شود .اين در حالي است که فوتبال از حق
پخش تلويزيوني که مي تواند  ۷۰درصد از هزينه ها
را جبران کند محروم است که اميدوارم فصل آينده
شاهد حل وفصل موضوع حق پخش تلويزيوني باشيم
و باشگاه ها فصل آينده ازحق پخش تلويزيوني درآمد
داشته باشند.

سلطان يف ر:

فوتبال دراين شرايط ويژه اقتصادي بايد مايه نشاط مردم شود

وزير ورزش گفت :اشتباهات داوري در مسابقات
فوتبال سهوي است.دکتر سلطاني فر در نشست
مديران عامل باشگاه هاي ليگ برتري فوتبال ايران
که با حضور رئيس فدراسيون فوتبال برگزار شد،
با اشاره به شرايط ويژه اقتصادي که با آن روبه رو
هستيم  ،همراهي جامعه ورزش با مردم را مورد
تاکيد قرار داد و گفت :در چنين شرايطي جامعه
ورزش هم بايد در کنار مردم اين شرايط سخت را
درک و تحمل کنند ،در همين راستا شوراي برون
مرزي وزارت ورزش نيز حجم اعزام ها را به نصف
کاهشدادهوباحذف سفرهايغيرضروري،برروي
رويدادهاييکهمرتبطباکسبسهميهالمپيکاست
متمرکز شده ايم.
وي با تاکيد بر درک شرايط حساس توسط جامعه
ورزش،لزومصرفهجوييهزينههادربرگزارياردوها،
قراردادهاوبقيهمواردراازسويمديرانباشگاههاي
ليگ برتري مورد توصيه قرار داد و اظهار داشت:
البته در اين بين تيم هايي که به عنوان نماينده
ايران در ليگ قهرمانان آسيا حضور پيدا مي کنند
و در شرايط فعلي ذوب آهن به مرحله بعدي راه

تاسيس شرکت سهامي خاص دياکو تک ايرا تاسيس درتاريخ
1398/02/23بهشمارهثبت7837بهشناسهملي14008328167
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير
جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :طراحي مشاوره
و اجراي مکانيکال و الکتريکال و پروژها طراحي و اجراي ساختماني
سيستم هاي آب شيرين کن و اجراي پروژه هاي گاز رساني ،آب و
فاضالب شهري تجاري مسکوني.اجراي سيستم هاي سرمايشي ،
طراحي سيستم هاي تصفيه فاضالب،طراحي اجراي استخر ،سونا،
جکوزي،طراحي و اجراي کانال کشي و سرمايشي و گرمايشي.
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت
فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان مازندران
 ،شهرستان آمل  ،بخش مرکزي  ،شهر آمل ،امام رضا(ع)  ،کوچه الله
سيزدهم  ،بن بست طراوت  ، 9/4پالک  ، 0طبقه دوم  ،واحد غربي
کدپستي  4614846345سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از
مبلغ  1000000ريال نقدي منقسم به  100سهم  10000ريالي تعداد 100
سهم آن با نام عادي مبلغ  1000000ريال توسط موسسين طي گواهي
بانکيشماره59/9130/5مورخ1398/01/28نزدبانکبانکتجارت
شعبه  17شهريور با کد  9130پرداخت گرديده است اعضا هيئت
مديره آقاي سيد عليرضا سليماني به شماره ملي 2142125662و
به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال و به سمت مديرعامل
به مدت  2سال آقاي رضا طاهري به شماره ملي 2142245501و به
سمت رئيس هيئت مديره به مدت  2سال خانم کبري فقاني آهنگري
به شماره ملي 2162747839و به سمت نايب 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 باامضاء مدير عامل و رئيس
هئيت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد اختيارات مدير
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقاي محمد رضا علي نژاد به شماره
ملي  2050534371به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي
آقاي مهران عليپورمقدم به شماره ملي  2142852165به 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 مازندران مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري آمل ()468481

آگهي تغييرات شرکت توسعه ترابري کهن سواران سهامي
خاص به شماره ثبت  3246و شناسه ملي  14008090709به
استنادصورتجلسههيئتمديرهمورخ1397/12/26تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :آقاي مسعود قديري نوکابادي به کدملي
 5419134810به سمت مدير عامل( خارج از سهامداران)
آقاي مهدي چهرازي سفيددشتي به کدملي4623380335
به سمت رئيس هيئت مديره خانم زهره ايزدي سفيددشتي به
کدملي4650146666بهسمتنائبرئيسهيئتمديرهآقاي
عبداله فروز به کدملي  4650730988به سمت عضو هيئت
مديرهبرايمدتدوسالانتخابگرديدند.کليهاوراقواسناد
مالي و تعهد آور بانکي از قبيل چک سفته بروات و قراردادها با
امضاي رئيس هئيت مديره و مهر شرکت معتبر مي باشد .اداره
کلثبتاسنادوامالکاستانچهارمحالوبختياريمرجعثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري بروجن ()469740

يافته اند بايد درخصوص رفع نيازهاي آنها حرکت
کرد .سلطاني فر تصريح کرد :در اين شرايط بايد
در ورزش از جمله فوتبال موجبات شادي و نشاط
مردم را فراهم کنيم چرا که حداقل  50ميليون نفر
به نوعي با اين رشته درگير هستند و با آن زندگي
مي کنند به همين دليل نبايد اجازه دهيم رفتار

و اظهارنظرهاي برخي مربيان ،ليدرها ،بازيکنان و
حواشي تيم ها باعث تلخ شدن ذائقه مردم شود.
سلطاني فر اهميت مسائل فرهنگي را در عرصه
فوتبال مورد توجه قرار داد و گفت :در اين مورد
نبايد با بعضي توجيهات از خود سلب مسئوليت
کنيم و فدراسيون فوتبال بايد با استفاده از ابزارهاي

کنترلي که در اختيار دارد و فارغ از همه فشارها و
جوسازي ها ،برخورد مناسب انضباطي با خاطيان
داشته باشد.وزير ورزش اظهار داشت :آنچه مسلم
است فدراسيون فوتبال بايد با تمهيدات الزم زمينه
برگزاري خوب مسابقات را با برخورد با خاطيان از
همان هفته اول فراهم کند و ابزار الزم براي تحقق
اين مهم نيز در اختيار فدراسيون قرار دارد هرچند
کهتاميننظموامنيتورزشگاههابانيرويانتظامي
استامافدراسيونفوتبالوباشگاههاهمبايددراين
زمينهدرحدوظايفواختياراتخودموجباتايجاد
يکشرايطمناسبرافراهمآورند.سلطانيفرگفت:
فارغ از حرف ها و نقل هايي که در برخي محافل و
فضاي مجازي به وجود مي آيد ،براي وزارت ورزش
هيچ کدام از باشگاه ها تفاوت ندارند و هر تيمي
تالش خوبي داشته باشد ،براي ما مهم و قابل احترام
است و سرآمد همه آنها تيم ملي است و هر تيمي
هم که در ليگ قهرمانان آسيا حضور پيدا مي کند
به منزله فوتبال ملي مورد حمايت واقع مي شود و
قطعا هر تيمي هم به ليگ قهرمانان آسيا مي رفت
مورد حمايت قرارمي گرفت.

آگهي تغييرات شرکت کسرا پي ديلم شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  20476و شناسه ملي  14006813330به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1398/02/14تصميمات ذيل
اتخاذشد-1:سمتاعضايهيئتمديرهبهشرحذيلميباشد.
آقايان عبدالوهاب غريبي السکي کدملي 5699694900
بسمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره وجمشيد غريبي
السکي کدملي  5690058505بسمت نايب رئيس هيئت
مديره 2-حق امضا کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از
قبيل چک وسفته وبروات وعقود اسالمي وقراردادها واوراق
عادي واداري شرکت با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت
مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان گيالن اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري رشت ()469474

آگهيتغييراتشرکتراهوساختمانيآرياسازهگنبدسهامي
خاص به شماره ثبت  2069و شناسه ملي 10700091650
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/28
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :ـ آقاي محمد رضا ناظري بشماره
ملي 0750170727وسمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل
و آقاي حميدرضا ناظري بشماره ملي  4889780106بسمت
نايب رئيس هيئت مديره و آقاي مجتبي حاتمي بشماره ملي
2121959531بسمتعضوهيئتمديرهوخانمسمانهحقيقي
بشماره ملي  2031657593بسمت عضو هيئت مديره براي
مدتدوسالانتخابشدند.کليهاسنادواوراقبهاداروتعهدآور
شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمي
واوراقعاديونامههاياداريباامضاءمنفردمديرعاملهمراه
با مهر شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
گنبد کاووس ()467762

آگهي تغييرات شرکت کسرا پي ديلم شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  20476و شناسه ملي  14006813330به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1398/02/14تصميمات ذيل اتخاذ شد - 1 :اعضاء هيئت
مديرهبهقرارذيلانتخابگرديدند:آقايانعبدالوهابغريبي
السکي کدملي  5699694900وجمشيد غريبي السکي
کدملي  5690058505وخانم محدثه کاوه سرونداني کدملي
 2580175857براي مدت دو سال انتخاب گرديدند 2-خانم
ها محبوبه پورمقدم قليزاده کدملي  2595813773به سمت
بازرساصليومتانتپورمقدمقليزادهکدملي2580798307
به سمت بازرس علي البدل امضاء براي مدت يک سال مالي
انتخاب شدند3 .ـ روزنامه کثيراالنتشار تفاهم جهت نشر
آگهي هاي شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان گيالن اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
رشت ()469473

آگهي تغييرات شرکت راه و ساختماني آريا سازه گنبد سهامي خاص به شماره ثبت
 2069و شناسه ملي  10700091650به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده
مورخ  1397/03/28تصميمات ذيل اتخاذ شد  :محل شرکت به آدرس جديد استان
گلستان  -شهرستان گنبدکاووس  -بخش مرکزي  -شهر گنبد کاووس-محله
بلواردانشجو-خيابان دانشجو-بن بست دانشجو 21-پالک 106-طبقه همکف-
کدپستي  4979134661تغيير يافت و ماده  4اساسنامه به شرح فوق اصالح مي
گردد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گنبد کاووس ()467761

آگهي تغييرات شرکت توليد برق و حرارت مهرگان نيرو چرخاب سهامي خاص
به شماره ثبت  16008و شناسه ملي  14005608272به استناد صورتجلسه هيئت
مديرهمورخ1397/10/10آقايمهديزمانيزينليبسمترئيسهيئتمديره-آقاي
عليرضا زماني زينلي بسمت نائب رئيس هيئت مديره  -آقاي مهدي مزيدي شرف
آبادي بسمت عضو هيئت مديره و مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند
و حق امضاء کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکي با امضاء ثابت مديرعامل و
متغيير رئيس هيئت مديره يا نائب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر
ميباشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان يزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري يزد ()468081
آگهي تغييرات شرکت توليد برق و حرارت مهرگان نيرو چرخاب سهامي خاص به
شمارهثبت16008وشناسهملي14005608272بهاستنادصورتجلسهمجمععمومي
عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/10/10تصميمات ذيل اتخاذ شد  1-:آقاي مهدي
مزيدي شرف آبادي کدملي  4432338261و آقاي عليرضا زماني زينلي کدملي
4433628123وآقايمهديزمانيزينليکدملي4432696257بسمتاعضايهيئت
مديرهبمدتدوسالانتخابگرديدند2-.آقايمحمدعطارهاکدملي4433345180
بسمت بازرس اصلي وخانم الهه ياوري کدملي  4433301590بسمت بازرس علي
البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
يزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد ()468080

هشتم بهمن سال  1397آغازي بر پايان همکاري طوالني مدت
کي روش درايران بود؛ از آن تاريخ نام هاي مختلفي براي هدايت فوتبال
ملي ايران مطرح و در نهايت سرمربي سابق تيم ملي بلژيک وارد
ايران شد.در اين روز ويلموتس با اعالم مهدي تاج رسما سرمربي تيم
ملي و جانشين کي روش شد؛ ويلموتس که در دوران بازيگري چهره
بسيار صاحب نامي بود؛ در مربيگري نتوانست مانند بازيگري خود
بدرخشد.الزمه موفقيت اين مربي درايران حمايت همه جانبه رسانه ها
و کارشناسان است؛ البته حمايت همه جانبه رسانه ها و فدراسيون
از مهمان جديد فوتبال ايران به معناي سپردن تمامي اختيارات به
وي نيست بلکه او به عنوان نفر نخست کادرفني تنها بايد درحيطه
اختيارات خود فعاليت داشته باشد و برنامه ريزي ليگ برتر و ديگر
امورات فوتبال را به متخصصان بسپارد.همچنين در کنار اين حمايت
ها ،الزم است مديريت الزم بررفتار ،گفتارو عملکرد او وجود داشته
باشد زيرا خاطره تلخ نگاه کي روش به فوتبال ايران هنوز در ذهن
بسياري از هواداران اين رشته پاک نشده است.سياست تماميت
خواهي کي روش و سکوت مسئوالن فوتبال ،در واپسين سال هاي
حضور اين مربي در ايران موجب شد تا بسياري از کارشناسان ضعف
مديريت فدراسيون در اين زمينه را محرک رفتارهاي مرد پرتغالي
بدانند.الزم است فدراسيون در قرارداد اين مربي قيد کند که بيش از
سه سال فعاليت وي درراس تيم ملي بايد همراه با دستياران ايراني
باشد؛ دستياران جواني که در کنار ويلموتس در نهايت فوت و فن
مربيگري را در باالترين سطح ممکن بياموزند.

خبر
خداحافظي خسرو از فوتبال
بازيکن تيم استقالل امشب در بازي با سپيدرود از دنياي فوتبال خداحافظي
ميکند .خسرو حيدري بازيکن باتجربه تيم فوتبال استقالل در صحبت با
مسئوالن باشگاه اعالم کرد که قصد دارد .در ديدار پاياني ليگ برتر مقابل
سپيدرود از دنياي فوتبال خداحافظي کند.حيدري با وجود اينکه از چند
تيم پيشنهاد داشت اما تصميم گرفت که با پيراهن استقالل از دنياي
فوتبال خداحافظي کند.

آزارد ،منتظر چراغ سبز فيفا
ستاره بلژيکي چلسي ترس ازاين دارد که فيفا مانع انتقالش به رئال شود.
چلسي دو سال پيش به مدت  2فصل در نقل و انتقاالت محروم شد .اکنون
زمان آن رسيده تا اين محروميت برداشته شود .ادن آزارد نيز منتظر رفع
محروميت و رفتن به رئال مادريد است.

آگهي تغييرات شرکت پاد درمانگر سبز طاها با مسئوليت محدود به شماره
ثبت  451078و شناسه ملي  14003932794به استناد صورتجلسه هيئت
مديرهمورخ1397/12/11تصميماتذيلاتخاذشد:آقايوحيدتوکلينيابه
شمارهملي5389775422بهسمترئيسهيئتمديرهبرايبقيهمدتتصدي
هيئت مديره تعيين شد .کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اوراق شرکت
از قبيل :چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمي با امضاء مديرعامل
آقاي علي دستجردي و رئيس هيئت مديره آقاي وحيد توکلي نيا هريک
منفرداهمراهبامهرشرکتمعتبرميباشدسازمانثبتاسنادوامالککشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()468889

آگهي تغييرات شرکت پاد درمانگر سبز طاها با مسئوليت
محدودبهشمارهثبت451078وشناسهملي14003932794به
استنادصورتجلسهمجمععموميفوقالعادهمورخ1397/12/11
تصميمات ذيل اتخاذ شد - :آقاي هادي دستجردي به شماره
ملي  0323963773با دريافت کليه سهم الشرکه خود از
صندوق شرکت از رديف شرکاء شرکت خارج شد - .سرمايه
شرکت از مبلغ 1200000000ريال به  800000000ريال کاهش
يافت و ماده  4اساسنامه اصالح گرديد .ليست شرکاء بعد از
کاهشسرمايه:آقايعليدستجرديکدملي0323448321
داراي 400000000ريال سهم الشرکه ـ آقاي وحيد توکلي نيا
کدملي  5389775422داراي 400000000ريال سهم الشرکه
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري تهران ()468888

آگهي تغييرات شرکت صدرا فراز خزر سهامي خاص به شماره ثبت  1436و
شناسهملي14006065050بهاستنادصورتجلسهمجمععموميفوقالعاده
مورخ1397/01/14تصميماتذيلاتخاذشد:افزايشسرمايه:سرمايهشرکت
از مبلغ 1.000.000ريال به 411.380.000منقسم به 100سهم 4113800ريالي از
محلپرداختنقديطيگواهيبانکبشماره3106/27مورخه1397/01/07
افزايش يافت در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
بندر گز ()468094

آگهيتغييراتشرکتحاميسيستمهمکارانسهاميخاصبه
شمارهثبت322262وشناسهملي10103588903بهاستناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/11/27
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :تعداد اعضاي هيئت مديره به 4
نفر افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري تهران ()468887

آگهيتغييراتشرکتکسراپيديلمشرکتسهاميخاصبهشماره
ثبت  20476و شناسه ملي  14006813330به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1398/02/14تصميمات ذيل اتخاذ
شد - 1 :الحاق به موضوع شرکت در نتيجه موضوع فعاليت شرکت
به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد:
انجام فعاليتهاي کشاورزي ازقبيل :درخت کاري  ,بهسازي و اصالح
اراضي  ،تسطيح اراضي ،کانال کشي ،آبياري تحت فشار ،گابيون
بندي  ،جنگل کاري  ،تهيه وتوليد و بسته بندي توليدات کشاورزي
وانجام کليه پروژه هاي عمراني ،اعم ازاجرا  ،نظارت وطراحي ،سازه
وابنيه  ،سد وشبکه  ،شبکه هاي آبرساني شهري وروستايي  ،جدول
گذاريوآسفالت،محوطهسازي،تعميرونگهداريخطوطمخابراتي
وخطوط ريلي و فرودگاه  ،واردات و صادرات مصالح عمراني و غير
عمراني  ،خريد و فروش وانجام قراردادهاي ملکي و غير ملکي .در
صورت ضرورت قانوني انجام موضوع فعاليت پس از اخذ مجوز هاي
الزم با قيد به اينکه ثبت موضوع فعاليت به منزله اخذ وصدور پروانه
فعاليت نمي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گيالن اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري رشت ()469475

آگهي تغييرات شرکت حامي سيستم همکاران سهامي
خاص به شماره ثبت  322262و شناسه ملي 10103588903
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ 1397/11/27تصميماتذيلاتخاذشد:حسينقاسمي
به شماره ملي 0062624644مسعود عسکري بشکاني به
شمارهملي0055339077معصومهعسکريبشکانيبهشماره
ملي 0068901119هدا جويره به شماره ملي  1285184696به
عنواناعضايهيئتمديرهبرايمدتدوسالانتخابگرديدند.
سيد علي سيد صالحي به شماره ملي  0011435941به عنوان
بازرساصليوليالدوستمحمديبهشمارهملي1829051245
به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب
گرديدند.روزنامهرسالتجهتدرجآگهيهايشرکتانتخاب
گرديد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري تهران ()468886

