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صالح ياميري:

باوفاقبهقلههاوسکوهاميانديشيم

تمجيد از اسطوره اي راني

يک نشريه ايتاليايي ضمن تمجيد ازاسطوره فوتبال ايران ،اورا به بمبافکني
تشبيه کرد که حتي فوقستاره تيم ملي پرتغال هم به گردش نرسيده است.
روزنامه ايل فوگليو در گزارشي با تيتر علي دايي؛ بمبافکني نسبتاً ناشناخته
که حتي رونالدو به گردش نرسيده است ،نوشت :دايي نقش مهمي در پيروزي
تيم ملي ايران مقابل آمريکا در جام جهاني  1998داشت ،او همچنين در ليگ
آلمان نيز بازي کرد ،اما اسطورهاي محلي باقي ماند .هيچکس بهاندازه دايي
دربازيهاي ملي گلزني نکرده است.

تمرين حدادي در فنالند

قهرمان پرتاب ديسک آسيا با هدف آغاز دور جديد تمرينات آماده سازي
خود به فنالند رفت .احسان حدادي اين دوره اردويي را به مدت  ۲۲روز
زير نظر مک ويل مربي تخصصي خود سپري ميکند و در جريان تمرينات
همين اردو در يک مسابقه بين المللي دربلژيک نيز شرکت خواهد کرد.

سفر قويترين وزنهبردار

قويترين وزنهبردارمعلول جهان براي حضور در نشست خبري ستاد
پارالمپيک  ۲۰۲۰امروز به توکيو سفر خواهد کرد.سيامند رحمان
درپارالمپيک ريو با مهار وزنه  ۳۱۰کيلوگرمي تاريخساز شد.

  ميداوودي از فوتبال رفت

ميالد ميداوودي مهاجم پيشين تيمهاي استقالل اهواز ،استقالل و سايپا که در دو
فصل گذشته با پيراهن تيم نفت به ميدان رفت ،از فوتبال خداحافظي کرد.

رئيس کميته ملي المپيک تأکيد کرد هيچ
انگيزهاي براي حضوردرانتخابات هيچيک
ازفدراسيونها ندارد .صالحياميري درباره شايعه
نامزد شدنش براي انتخابات فدراسيون فوتبال
اظهار داشت :فرض را براين بگذاريد که ما همين
جا هستيم و کارهايمان را به اتمام مي رسانيم.
من قطعا درهيچ فدراسيوني نخواهم بود و تالشم
اين است که از جامعه بزرگ ورزش حمايت کنم
وهيچانگيزهايبرايحضوردرهيچفدراسيونيندارم.
ويتصريحکرد:فرهادمجيديمنتخبفدراسيون
فوتبالوکادرفنياستوآنچيزيکهرسالتماست
حمايت از سرمربي انتخاب شده است .ايشان در
کنار استيلي و مجموعه کادر فني تيم را حمايت
ميکنند و انتظار ما اين است که تيم از شرايط
 40سال گذشته خود خارج شود و به المپيک راه
پيدا کند .ولي همه باشگاهها بايد حمايت کنند و
نسل جديد فوتبال نيازمند حمايت همه باشگاهها
است.مجموعهجوانياکنوندراردوهستندتاتجربه
کافيرابهدستبياورند.رئيسکميتهمليالمپيک
ادامه داد :تيم اميد بستراصلي براي تيم ملي است .
حمايتهاي مالي و پشتيباني دراردو نيز انجام
شده و اخيرا با تاج و داورزني جلسهاي داشتيم و

ذوالفقارنسب:

اب راهيمي در ليگ قطر ماند

درخواست مسي از نيمار

ويلموتس به ته ران م يآيد

ويلموتس براي آغاز مرحله جديد اردوي تيم ملي فوتبال ايران و تماشاي بازي هاي
ليگبرترهفتهآيندهبهايرانميآيد.تيمملينخستينبازيخوددرمرحلهدوممقدماتي
جام جهاني قطررا  ۱۹شهريورمقابل تيم ملي هنگ کنگ برگزار ميکند.

جدايي مل يپوش فوتسال

به دنبال چند پيشنهاد از تيم هاي مطرح اروپايي به سپهرمحمدي سنگربان
تيم فوتسال گيتي پسند و تيم ملي ايران ،اين بازيکن پس از توافق با مديران
باشگاه گيتي پسند از جمع شاگردان حميد بي غم جدا خواهد شد .

مشاور وزير ورزش با اشاره به تعويق مکرر
زمان برگزاري نوزدهمين دوره رقابت هاي
ليگ برتر ،گفت :هيچ موضوعي در فوتبال
مخرب تراز بي نظمي نيست وبه طور حتم
تعويق مکرر زمان آغازمسابقات به ضرر
فوتبالتمامخواهدشد.ذوالفقارنسبباتأکيد
براينکهمديريتارشدفوتبالبرنامهمشخصي
براي برگزاري رقابت هاي ليگ ندارد ،اظهار
داشت :تعويق اجباري دربرگزاري ليگ به
تصميم گيري هاي مقطعي و ناقص در
فدراسيون فوتبال درگذشته بازمي گردد و
امروزازارادهمسئوالنفوتبالخارجشدهاست.

ذوالفقارنسبدراينرابطهبهحضوراينفانتينو
رئيسفدراسيونجهانيفوتبالبرايتماشاي
ديداربرگشتفينالليگقهرمانانآسيابين
تيمهايپرسپوليسوکاشيمادرآزادياشاره
کرد وافزود :درآن ديدار براي ورود تعدادي
از زنان به ورزشگاه آزادي هماهنگي شده
بود که هنگام استقبال از رئيس فدراسيون
جهاني ،مسئوالن فدراسيون عنوان کردند
زنانايرانيبرايحضوردرورزشگاهوتماشاي
فوتبال مشکلي ندارند.وي گفت :چنانچه به
رئيس فدراسيون جهاني اطالعات درست
داده مي شد امکان گرفتن فرصت بيشتر
براي بهسازي ورزشگاه ها وهمچنين حضور
زنان درورزشگاه فراهم و اهالي فوتبال امروز
ديگر به دردسر نمي افتادند .ذواالفقارنسب
تأکيد کرد :چنانچه اين موضوع سرسري
گرفته نمي شد ،اجراي بهسازي ورزشگاه ها
باصرفوقتبيشتروتأمينبودجهامکانپذير
بود.اين فرصتي بود که آن را به آساني از
دست داديم.

ساعت  10صبح الي  19عصر
تهران ،ميدانانقالب،خيابانكارگرجنوبي

665 665 54

خت98/4/31-161
خت98/4/4-110

قبولداوريسطحيكدرقراردادهاييكهمشروطرجوعبهداورباشدازقبيل
كارخانجات و شركتهاي حمل و نقل و انبارداري
و دعاوي خانواده با داوران مجرب و حقوقدان

خت 98/1/18-1

665 665 52-665 665 53

موسسه حقوقي و داوري عدالتگستر افضل

تلفن 021-88416305
09351511481-09120185753

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
چرخ و طبخ ميگردد.

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

ساختمانمهستان،طبقه، 5واحد504

عنوانقهرمانيتيميدراينرقابتهابودامادر
نهايت به نايب قهرماني جهان رسيديم.وي با
اشاره به موفقيت بزرگ تکواندوکاران گفت:
بچههاي ما دررقابتهاي آسيايي و جهاني
جمعا15مدالگرفتندکهيکرکوردمحسوب
ميشود.اگرحمايتشوندمطمئنباشيدآينده
خوبي درانتظارتکواندوي ايران خواهد بود.
اين امر يک برنامهريزي مدون را ميطلبد تا
در چارچوب آن به سمت جلو حرکت کنيم.
سرمربي تيم ملي گفت :مشکالت اقتصادي
باعث شده موانع برسرراه تيم ها بيشتر شود
تا جاييکه حتي شنيده بوديم قرارنيست
تيمهاي نونهاالن عازم رقابتهاي جهاني
شوند اما با حمايت و زحمات پوالدگراين
امرميسر شد و با بهترين نتايج بازگشتيم.
کريميگفت:بارهاگفتهاممنمثليکسرباز
درخدمت تکواندوهستم وهرجا که بخواهند
و بتوانم مفيد باشم کمک خواهم کرد .تعامل
خوبي با مسئوالن فدراسيون دارم وامور را
بخوبي پيش ميبريم.

ـتكگلپا

خت 98/1/18-2

 oحقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه يک دادگستري)
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

روزهاي طاليي در انتظار تکواندو است

سرمربي تکواندوي نونهاالن با بيان اينکه
همين نفرات حاضر در تيم ملي ميتوانند
آينده تکواندوي ايران را بيمه کنند ،گفت:
اين موضوع توجه وحمايت از تيم نونهاالن را
ميطلبد.کريمي درباره نايب قهرماني ايران
درجهاناظهارکرد:تماميکشورهابهاهميت
سرمايهگذاريدرردههايپايهتکواندوبهعنوان
يکرشتهالمپيکيپيبردهاندوبرهميناساس
نيز رقابت هاي قهرماني جهان درسطح بسيار
باالوفراترازانتظاراتمابرگزارشد.هرچندصرف
حضوردراينرقابتهاوميدانديدنردههاي
پايهاهميتبسيارزياديدارداماهدفماکسب

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

آگهي تغييرات شرکت گروه صنعتي پاکيان کوير سهامي خاص به شماره
ثبت  3234و شناسه ملي  10260237358به استناد صورتجلسه مجمع
عموميفوقالعادهمورخ1398/04/18مواردذيلبهموضوعفعاليتشرکت
ماده  2اساسنامه الحاق گرديد “ :ثبت موضوع فعاليت به شرح ذيل به منزله
اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد  :توليد انواع ظروف و درب و قوطي
پلي اتيلن –توليد انواع ظروف پت –توليد انواع روغن روانکار ،گريس و
افزودني هاي مربوطه  ،پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيصالح” اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري کاشان ()562955

خت98/4/31-162

آگهي تغييرات شرکت دير گدازان سپاهان سهامي خاص به
شماره ثبت  13879و شناسه ملي  10260348920به استناد
صورتجلسهمجمععموميعاديساليانهمورخ1398/04/26
تصميماتذيلاتخاذشد-:صالحاسديقراباغيبهشمارهملي
2753369143ومحمودخردمندبهشمارهملي1249709772
و علي درافشان به شماره ملي  1284841324بسمت اعضاي
اصليهيئتمديرهبرايمدتدوسالانتخابشدند-.مسعود
دانشور کدملي  2410539327بعنوان بازرس اصلي و ميثم
دانشور کدملي  2411647141بعنوان بازرس علي البدل
براي سال مالي  1398انتخاب شدند - .ترازنامه و صورت
سود و زيان سال مالي منتهي به  1397/12/29مورد تصويب
مجمع قرار گرفت - .روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت درج
آگهي هاي شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
اصفهان ()562954
آگهي تغييرات شرکت دير گدازان سپاهان سهامي خاص به شماره ثبت  13879و
شناسهملي10260348920بهاستنادصورتجلسهمجمععموميعاديساليانهمورخ
 1397/04/30تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :مسعود دانشور کدملي 2410539327
بعنوان بازرس اصلي و ميثم دانشور کدملي  2411647141بعنوان بازرس علي البدل
براي سال مالي  1397انتخاب گرديدند - .ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي
منتهي به  1396/12/29مورد تصويب مجمع قرار گرفت - .روزنامه رسالت بعنوان
روزنامه اي که مي بايستي آگهي هاي شرکت در آن منتشر گردد تعيين شد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
اصفهان ()562953

خت98/5/15-200

اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و اصل كارت شناسايي موتور
سيكلت سيستم روان سيكلت تيپ  125ccبه رنگ نارنجي به
مدل  1390به شماره تنه  NEK***125A9007292و به شماره
موتور * *51022199و به شماره پالك انتظامي 75527 -689
و بنام مالك سجاد شكوهيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.

چ را فوتبال صعود نم يکند؟

فرافکنيکنيموتقصيررابهگردنديگرانبيندازيم.
صالحياميرييادآورشد:امروزکادرمديريتيورزش
ايران همه وهمه در يک شرايط واقعا انسجامي و
وفاق به سرمي برند چون اهداف بلندتري داريم و
مي خواهيم درعرصه هاي جهاني بدرخشيم .اگر
واليبال و کشتي مي درخشد محصول انسجام
است وما چند رويداد ديگر پيش رو داريم که بايد
با وفاق وارد آنها شويم.صالحياميري درباره زمان
آغاز ليگ برترگفت :ما تصميم گرفتيم در فوتبال
خيلي مداخله نکنيم چون پُرمناقشه است .نسلي
درجامعهمنتظرندونميشودآنهاراناديدهبگيريم.
ويدرخصوصدليلکاهشسهميهدروزنهبرداري
درالمپيکگفت:کميتهمليالمپيکقوانينسختي
را وضع کرده و ما بايد بدانيم دنيا به سمت ورزش
پاک مي رود .در گذشته مشکالتي درباره دوپينگ
داشتيم .براي  2020دو سهميه بيشتر نداريم و
بايد دقت کنيم.وي درپايان گفت :ورزش ايران
کام ملت را شيرين خواهد کرد وانگيزه واراده قوي
دارد تا شرايطي ايجاد کند که ملت ايران درشرايط
سختاقتصاديکامشانشيرينشود.همانطورکه
واليبال کام مردم را شيرين کرد باقي رشته ها هم
سهميه خواهند گرفت.

کريمي:

ب ينظمي به ضرر فوتبال تمام م يشود

اميد ابراهيمي فصل آينده درليگ ستارگان قطر بازي خواهد کرد و قصد
بازگشت به ايران را ندارد .اين بازيکن درمذاکراتي که با باشگاه الوکره
داشته به توافقات اوليه دست پيدا کرده و بهاحتمالزياد فصل آينده براي
اين تيم در ليگ ستارگان بازي خواهد کرد.

ليونل مسي به تازگي با نيمار به منظور متقاعد کردنش براي حضور در
تيم بارسلونا ،تماس گرفته است.مسي دراين تماس به نيمارگفت :لطفا به
جاي رفتن به مادريد به بارسلونا بيا.

مشغول بحث و تالش براي حمايت هستيم تا اين
تيم بدون کوچکترين مشکل راهي المپيک شود.
صالحياميري دربارهکاهشاختالفدرورزشکه
سياست اصلي کميته ملي المپيک است ،تصريح
کرد:اختالفاتديگرنيستوازلفظکمهماستفاده
نکنيد .هميشه حاشيههاي ورزش فربه و متن آن
الغر بود ،اما در اين دوره سياستهاي ما بر اين
قرارگرفت که حاشيه ها که انرژي را کم مي کنند
کناربگذاريم و به متن که ما را به قله ميرساند

بپردازيم.ويافزود:کنارگذاشتنحاشيههاوداشتن
برنامه براي رسيدن به وفاق مهم است.
ما کسي را مقصر نمي دانيم و همه در کنارهم
تالش مي کنيم .چالش ها و موانع هم مسئوليت
دارد .ما هميشه دنبال مقصر مي گرديم ،ولي در
ايندورهدنبالمقصرنيستيمووظيفهماوفاقبراي
آماده سازي تيم ها ورسيدن به قله ها و سکوها
است و مسئوليت چالش ها را هم مي پذيريم .چرا
که مشکالت همواره از جايي شروع مي شود که ما

آگهي تغييرات شرکت نساجي تنديس کاشان شرکت سهامي
خاصبهشمارهثبت3789وشناسهملي10260248280بهاستناد
صورتجلسههيئتمديرهمورخ1398/04/27تصميماتذيلاتخاذ
شد  :غالمرضا نخ باف به شماره ملي  1281606146به سمت رئيس
هيئت مديره وامير سعيد نخ باف به شماره ملي  0056084722به
سمت نائب رئيس هيئت مديره واميرحسين لقمان به شماره ملي
 1263293204به سمت عضو هيئت مديره و مليحه شانه ساززاده
به شماره ملي  1285428811به سمت عضو هيئت مديره وعليرضا
لقمان به شماره ملي  1263242278به سمت مديرعامل و عضو
هيئت مديره شرکت براي مدت دو سال انتخاب شدند .کليه اسناد
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادها و عقوداسالمي با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره
متفق ًا همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
کاشان ()562972
آگهيتغييراتشرکتنساجيتنديسکاشانشرکتسهاميخاصبه
شمارهثبت3789وشناسهملي10260248280بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  1398/04/27تصميمات ذيل
اتخاذ شد  :عليرضا لقمان به شماره ملي  ، 1263242278غالمرضا
نخبافبهشمارهملي،1281606146اميرسعيدنخبافبهشمارهملي
 ، 0056084722اميرحسين لقمان به شماره ملي  1263293204و
مليحه شانه ساززاده به شماره ملي 1285428811بعنوان اعضاي
هياتمديرهبرايمدتدوسالانتخابگرديدند.مؤسسهحسابرسي
و خدمات مالي حافظ گام به شناسه ملي  10100484035به سمت
بازرس اصلي و محمدحسين جهاني به شماره ملي 1263427367
به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند
روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب
شد .ترازنامه و حساب سود و زيان سالي مالي  1397شرکت به
تصويب رسيد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کاشان ()562969
آگهي تغييرات شرکت دير گدازان سپاهان سهامي خاص به شماره ثبت  13879و
شناسهملي10260348920بهاستنادصورتجلسههيئتمديرهمورخ1398/04/26
صالح اسدقراباغي کدملي  2753369143بعنوان رئيس هيئت مديره  ،محمود
خردمند کدملي  1249409772بعنوان نايب رئيس هيئت مديره  ،علي درافشان
کدملي  1284841324بعنوان مديرعامل و عضو اصلي هيئت مديره براي مدت دو
سال انتخاب گرديدند .کليه اوراق و اسناد مالي تعهد آور شرکت با امضاء مدير عامل
و يکي از اعضاي هيئت مديره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود  ،ضمن ًا مديرعامل
مجري مصوبات هيئت مديره مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اصفهان ()562963
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با شکست ذوبآهن درمرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا اين
دوره ازرقابتهاي قارهاي براي فوتبال ايران پاياني تلخ داشت.فوتبالدوستان
ايراني بعد ازروزهاي طاليي آغازدهه هفتاد وقهرمانيهاي استقالل  ،پاس و
پرسپوليسدرمسابقاتجامدرجامآسياديگرازکسبعنوانقهرمانيخصوصا
درليگ قهرمانان آسيا نااميد شدهاند .ازآغازاين رقابتها تاکنون تنها  3تيم
ب آهن ،سپاهان و پرسپوليس به فينال راه يافتند و البته موفق به
ايراني ذو 
کسب عنوان قهرماني نشدند اما دوره اخير اين رقابتها يکي ازتلخترين و
البته ضعيفترين نمايشهاي تاريخ باشگاههاي ايراني درليگ قهرمانان آسيا
به شمار ميرفت.درحالي که درادواراخير تيمهاي بيشتري ازفوتبال ايران
موفق به صعود ازمرحله گروهي ميشدند و دردوره قبلي پرسپوليس تا فينال
رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا هم پيش رفت اما دراين دوره تنها ذوب آهن
بود که توانست از مرحله گروهي با تمامي سختيها ومحدوديتها عبور کند.
نماينده فوتبال ايران دريک هشتم نهايي هم هر دو بازي رفت و برگشت مقابل
االتحاد را واگذار کرد.اين ناکامي بزرگ براي فوتبال ايران البته پيامدهايي به
همراهخواهدداشتکهنخستينآنکاهشامتيازاتدرردهبنديکنفدراسيون
آسيا واحتمال تاثيرگذاري آن برسهميه فصلهاي آينده رقابتهاست .با اين
وجود الزم است عوامل بروزاين ناکامي براي فوتبال ايران را مورد تحليل و
بررسي قرارداد.دراين شرايط سخت به نظرميرسد حداقل انتظار ،تثبيت
مديران متخصص ،کاردان وصاحب تجربه درباشگاههاي ايراني است تا با وجود
تمامينواقصومشکالتکوچکوبزرگازداشتههايخودمانکههمانسرمايه
ارزشمند نيروي انساني مستعد درفوتبال است به بهترين شکل استفاده کنيم
و با انتخابهاي مناسب درکادربازيکنان ومربيان با آرامش وشرايط حرفهاي
براي تقابل با حريفان قدرتمند خودمان آماده شويم تا شايد حداقل شرايط
ونتايج اميدوارکنندهتري براي فوتبال درآسيا رقم بخورد.

پنجعلي:

خط دفاع ،پرسپوليس را بيمه م يکند  

پيشکسوت فوتبال گفت :پرسپوليس
مستحکمترين خط دفاع ليگ را دارد و با
حضور بازيکنان فعلي قسمت دفاعي تيم
بيمه شده است .پنجعلي با اشاره به شرايط
آکادميپرسپوليسونتايجضعيف تيمهاي
پايه گفت :تيم هاي پايه ما به غير از تيم اميد
در نتيجه گيري خوب ظاهر شدند .در تيم
اميدشرايطازنظرفنيبدنيستاماکمياين
تيم در نتيجه گيري دچار مشکل است.وي
درمورد اولتيماتوم ايرج عرب به مربيان تيم
هاي پايه افزود :جلسات هفتگي را به صورت
منظم با مديرعامل باشگاه برگزارمي کنيم

اما حرفي ازاولتيماتوم به هيچ وجه مطرح
نبود .نگاه عرب به تيم هاي پايه مثبت است
و همه تالش مي کنيم تا درراستاي اهدافي
که داريم گام برداريم.وي اضافه کرد :فصل
گذشته پنجره نقل و انتقاالت بسته بود و
بيشتر بازيکنان به صورت تستي به تيم
پيوستند.ازطرفيبايدواقعبينباشيمامسال
بهخاطربرخيمشکالتمانندمحلنگهداري
بازيکناننتوانستيمبازيکنشهرستانيجذب
کنيم ،نفرات خيلي خوبي در تستهاي ما
حضور داشتند اما به اين خاطر نتوانستيم
آنها را جذب کنيم.پيشکسوت تيم فوتبال
پرسپوليسدرموردشرايطاينتيمهمگفت:
کالدرونکارش رابلد استوبازيکنانخوبي
هم در تيم حضور دارند .به طور حتم امسال
همپرسپوليسمدعياصليقهرمانيخواهد
بود.وي درمورد مدافعان اين تيم اضافه کرد:
خط دفاع پرسپوليس با حضور نفراتي چون
حسيني،انصاري،خليلزادهوکنعانيزادگان
بيمه خواهد بود.

آگهيتغييراتشرکتدنيايسبزسرپلذهابشرکتسهامي
خاص به شماره ثبت  418و شناسه ملي  10861339509به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1398/02/31تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :اعضاء
هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند - :خانم شهناز
مراديان با کد ملي  ، 3369563691آقاي منوچهر آبک با
کد ملي 336940932و آقاي ادريس آبک با شماره ملي
 3360020601بعنوان اعضاي هيئت مديره براي مدت دوسال
انتخاب گرديدند- .خانم معصومه رضاپورجمور با شماره ملي
0077435559به سمت بازرس اصلي و آقاي رحيم آبک با
کدملي3369964449بهسمتبازرسعليالبدلبرايمدت
يکسال مالي انتخاب گرديدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استانکرمانشاهمرجعثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاري
سر پل ذهاب ()564279
آگهيتغييراتشرکتمهارتصنعتکرمانشاهشرکتسهامي
خاص به شماره ثبت  7011و شناسه ملي  10660074510به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ1398/05/03تصميماتذيلاتخاذشد-:اعضاءهيئت
مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند :آقاي مهرداد قهرمان به
شماره ملي  ،3257061765آقاي حسين مقدم ابريشمي به
شمارهملي 0068104405و آقايخليلقهرمان بهشمارهملي
 3256991130براي مدت دو سال انتخاب گرديدند - .خانم
مينومحبوبيبهشمارهملي3256663788بهعنوانبازرس
اصلي و خانم ناديا زارعي به شماره ملي  3255399823به
عنوانبازرسعليالبدلبراييکسالماليانتخابگرديدند.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمانشاهادارهثبتشرکت
ها و موسسات غيرتجاري کرمانشاه ()564250
آگهي تغييرات شرکت مهارت صنعت کرمانشاه شرکت
سهاميخاصبهشمارهثبت7011وشناسهملي10660074510
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/05/03
تصميماتذيلاتخاذشد:آقايمهردادقهرمانبهشمارهملي
3257061765بسمتمديرعاملورئيسهيئتمديرهآقاي
حسين مقدم ابريشمي به شماره ملي 0068104405بسمت
نايب رئيس هيئت مديره آقاي خليل قهرمان به شماره
ملي  3256991130بسمت عضو هيئت مديره همگي براي
مدت دو سال انتخاب شدند - .کليه اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و
عقوداسالمي با امضاء مهرداد قهرمان ( مديرعامل) همراه
با مهر شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
کرمانشاه ()564249

