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رکورد دايي را م يشکنم

رونالدو بعد از پيروزي تيم ملي پرتغال مقابل لوکزامبورگ
گفت :رکورد آقاي گلي جهان را ميشکنم .رونالدو تا رسيدن
به رکورد آقاي گلي علي دايي  ۱۰گل فاصله دارد.رونالدو بعد
از اين مسابقه قول داد که رکورد آقاي گلي جهان را ازآن خود
کند .وي گفت :تمام رکوردها بايد شکسته شود و من هم اين
رکورد را مي شکنم.

سليمي داور المپيک شد

فدراسيون جهاني کاراته ،جواد سليمي رئيس کميته داوران ايران را به
عنوان داورالمپيک انتخاب کرد.سليمي به همراه  13داورديگر اولين
دوره المپيک کاراته را که مردادماه سال آينده درژاپن برگزار مي شود،
قضاوت مي کند.

تيم ملي کاراته به مادريد م يرود

تيم ملي کاراته ايران براي حضور در ليگ جهاني اسپانيا ،پنجم آذر
راهي مادريد ميشود.ليگ جهاني اسپانيا که مرحله هفتم و پاياني اين
رقابتها در سال  ۲۰۱۹محسوب ميشود ،هشتم آذر در مادريد پايتخت
اسپانيا برگزارميشود.

استقالل يهاپولدارشدند!

مسئوالن باشگاه استقالل که درروزهاي گذشته در تالش بودند تا بخشي
از مطالبات بازيکنان و مربيان اين تيم را پرداخت کنند ،ديروز موفق به
انجام اين کار شدند تا درآستانه بازي با نساجي آبيپوشان مبلغي از قرارداد
خود را دريافت کنند.

کمک مربي سابق تيم ملي گفت:
فدراسيون مقصر به حاشيه رفتن تيم
ملي است زيرا تيم ويلموتس به موانعي برخورد
کرد که قابل پيشبيني بود.اميد نمازي ،درباره
عملکرد تيم ملي درديداربا عراق اظهار کرد:
فکر نميکنم نمايش خوبي توسط مليپوشان
ارائه شد .هم در ديدار مقابل بحرين وهم دراين
ديدار ،تيم ملي مشکالتي درچيدمان داشت.
نميدانم چه اصراري است که مربيان تيم ملي
از بازيکنان در پست غيرتخصصي استفاده
کنند .به عنوان مثال مهدي طارمي يک مهاجم
نوک است اما به عنوان بال راست يا چپ ازاو
استفاده ميکنند .محبي نيز مهاجمي است
که بايد ازاو درمرکز خط حمله استفاده شود،
همان پستي که ما در تيم ملي اميد به او بازي
ميداديم .در گذشته نيز از انصاريفرد به عنوان
وينگر استفاده ميشد که اين غلط بود .درست
استفاده کردن از بازيکنان ميتواند باعث شود
تيم روانتر بازي کند و موقعيتهاي بيشتري
را خلق کند.وي درباره تفاوت تيم ويلموتس
و کيروش ادامه داد :من نزديک تيم ملي
نيستم و نميدانم در تمرينها چه ميگذرد

بازيکنان پرسپوليس ،تمام قد ايستادهاند

با پيگيريهاي کميته فوتسال ،تورنمنت فوتسال مشهد طبق برنامه
قبلي با حضورسه تيم خارجي برگزارميشود .کميته فوتسال جهت
آمادهسازي مناسب تيم ملي ايران تورنمنت چهار جانبه را از ۱۰آذرماه به
م هاي کويت  ،اسلواکي وبالروس دراين
ميزباني مشهد برگزارميکند .تي 
تورنمنت حضور دارند.

عليزاده  برنز جهاني گرفت

روز نخست ازرقابتهاي جوجيتسوي قهرماني جهان تيم اعزامي
کشورمان موفق به کسب يک مدال نقره دررده جوانان شد.کيان
عليزاده ،نماينده وزن  -۵۰کيلوگرم جوانان موفق به کسب مدال
برنز شد ونام خود را به نام اولين مدال آورکشورمان دراين رقابتها
ثبت کرد.

ستاره فوتبال تمديد نکرد

ستاره برزيلي تيم پاريسنژرمن نميخواهد قراردادش با اين تيم را
تمديد کند.اين درحالي است که قرارداد فعلي نيمار تا پايان 2020
اعتبار دارد.

مدير تيم پرسپوليس ضمن رد خبراعتصاب
بازيکنان اين تيم ،گفت :شجاع خليلزاده
هرخالف و اشتباهي مرتکب شده او را به
بزرگي خودشان ببخشند واين بازيکن را به
تيم ملي دعوت کنند .پيرواني درباره خبر
اعتصاببازيکنانپرسپوليسگفت:متأسفانه
دوستان مانورداده اند که بازيکنان اعتصاب
کرده اند .ما بازيکني داريم که از دوسال
پيش هنوز از تيم طلب دارد .تعداد زيادي از
بازيکنانازسالگذشتهطلبدارند.امسالهم
نفرات ما کمترين دريافتي را درميان تيم ها
داشته اند .با اين حال پرسپوليسي ها تمام
خت 98/1/18-2

لگ
تـك�پا

ساعت  10صبح الي  19عصر
تهران ،ميدانانقالب،خيابانكارگرجنوبي

665   665   54

خت 98/7/22-49

و مصوبات بانكي

خت 98/8/12-82

تاسيسموسسهغيرتجاريفرهيختگاندرنيکاتکقلمارومآذردرتاريخ
 1398/08/23به شماره ثبت  1397به شناسه ملي  14008764167ثبت
و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع
عمومآگهيميگردد-.موضوع:مشاورهدرزمينههايآموزشي،انگيزشي،
تحقيقي و پژوهشي و برگزاري سمينار ها همايش هاي علمي و آموزشي،
تحقيقي و کاربردي و برگزاري کالسها و سمينارهاي آموزشي در زمينه
مطالب موفقيت و روانشناسي مشاوره و برنامه ريزي در زمينه فن بيان و
کاهش استرس و افزايش اعتماد بنفس و کار آفريني-مشاوره انگيزشي و
سخنراني انگيزشي  -ايجاد مکاني جهت مطالعه در سنين مختلف (قرائت
خانه )مشاوره تحصيلي براي تمامي دانش آموزان و دانشجويان–اخذ وام
و تسهيالت بانکي از بانکها و موسسات شرکت در مناقصات ومزايدات
دولتي و خصوصي -مدت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود -مرکز اصلي :
استان آذربايجان غربي  ،شهرستان اروميه  ،بخش مرکزي  ،شهر اروميه،
محله مولوي[بهنق ، ]2بلوار امين  ،بلوار مولوي  ،پالک  ، 3.056طبقه منفي
 1کدپستي - 5719998375سرمايه شخصيت حقوقي  1000000 :ريال مي
باشد.اساميوميزانسهمالشرکهشرکا:آقايپژمانرحيميمامالوبهشماره
ملي  2755833041دارنده  10000ريال سهم الشرکه خانم ژيال رحيمي
مامالو به شماره ملي  3256341365دارنده  990000ريال سهم الشرکه
اولين مديران  :آقاي پژمان رحيمي مامالو به شماره ملي 2755833041و به سمت رئيس هيئت مديره و به سمت عضو هيئت مديره به مدت
نامحدود خانم ژيال رحيمي مامالو به شماره ملي  3256341365و به سمت
مديرعامل و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود -دارندگان حق
امضا  :همچنين امضاء امضاء کليه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور موسسه
ازقبيل چک  ,سفته  ,بروات  ,قراردادها ,عقود اسالمي بتنهائي با امضاء
مديرعامل همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد- .اختيارات مدير عامل :
طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه
فعاليت نمي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اروميه ()663995
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ديکته کنيم.وي درباره حواشي که فدراسيون
براي تيم ملي و ويلموتس قبل و بعد از ديدار با
عراق ايجاد کرد گفت :مشکالت اقتصادي که
فدراسيون با آن گريبان است درعملکرد آن
تأثيرگذاراست اما مسئوالن فدراسيون بايد
نهايت تالش خود را براي برگزاري بازيهاي
دوستانه درفيفادي به کارگيرند .اين که انتظار
داشته باشيم بدون بازي دوستانه وامکانات
مناسب مقابل تيمي مثل عراق ،بدرخشيم
انتظاري بيجاست.
نمازي درخصوص اين که فدراسيون تأکید
کرده بود ويلموتس مربي پروازي نيست اما
او در ماههاي اخير خيلي کم درايران حضور
داشته تصريح کرد :اين زمينه را فدراسيون
به وجود آورد که ويلموتس مربي پروازي
باشد .بايد پول ويلموتس را به موقع بدهند
تا ازاو انتظار داشته باشند پروازي نباشد.
فدراسيون عامل ايجاد اين حاشيهها براي تيم
ملي است .و بايد از قبل پيشبيني تحريمها
را ميکردند و زودتر به فکرمنابعي ميبودند
تا پول ويلموتس را به موقع پرداخت کنند و
اين حواشي به وجود نيايد.

پالتيني:

داور ويدئويي يک کابوس محض است

ميشل پالتيني با انتقاد از فناوري کمک
داورويدئويي که از ابتداي معرفي آن به
دنياي فوتبال منتقد صريح آن بود ،اين
فناوري را يک کابوس محض خواند.رئیس
اسبق اتحاديه فوتبال اروپا اظهار داشت:
داورويدئوييبرايآنکهتوضيحدهدچراقادر
به حل مشکل مربوط به يک صحنه نيست،
به۳۰دقيقهزماننيازدارد.ويادامهداد:اين
فناوريتصميماتراوارونهميکند؛بهشخصه
مخالفآنهستم؛فکرميکنمداورويدئويي
يکفناوريسراسربيمصرفوآشغالاست
ومتأسفانهنميتوانيمبهعقببرگرديم.يوفا

فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال
كپلو با مرغ ،چلوماهي قزلآال
غذاهاي ديگر :زرش 
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزي ،خورش قيمه
سفارشات جهت جشنها و ميهمانيها پذيرفته ميشود
فردوسي  -چهارراه كوشك  -خيابان صادق  -پالك 14

انتقادي که ازويلموتس بابت آرامش او در کنار زمين ميشود ،غلط و نابجا است.
ويلموتس با قبول دو شکست از سوي برخي افراد بهظاهر کارشناس با اين انتقاد
مواجه شده که او در کنار زمين مربي آرامي است و اهل داد و فرياد نيست.
منتقداناعالمکردهاندويلموتسهمانندکيروشبايددرکنارزمينجاروجنجال
درست کند و با داد و فرياد بازيکنانش را براي رسيدن به پيروزي تحريک کند.
اين انتقاد در حالي به سرمربي بلژيکي وارد شده که کيروش در تمامي بازيهاي
تيم ملي اهل داد و بيداد در کنار زمين نبود و در سالهاي ابتدايي حضورش
درکنار زمين با آرامش بيشتري مسابقات تيمش را تماشا ميکرد اما با تماشاي
رفتار بسياري از مربيان ايراني ليگ برتردررفتار او تغييراتي ايجاد شد که اين
مربي پرتغالي را به فردي پرخاشگردرکنار زمين تبديل کرد .کيروش آموخت
که با داد و فرياد ميتوان از بازيکن ايراني تالش بيشتري خواست اگرچه بازهم
ميزان جنجالهاي او درکنار زمين خيلي زياد نبود.برخي با اشاره به مربياني چون
علي پروين ،امير قلعهنويي ،علي دايي و  ...معتقدند آنها توانستهاند با ترساندن
بازيکنان از آنها بهتر بازي گرفت .جالب اينکه رفتار مربيان ايراني به برخي مربيان
خارجي مانند شفر ،بگوويچ و حتي برانکو که مربي آرامي بود سرايت کرده بود.
آنهايي که معتقدند سرمربي با سر و صدا کردن در کنار زمين ميتواند از بازيکنانش
بازي بهتري بگيرد دراشتباه هستند .شايد اين روش در فوتبال ايران به نتيجه
ميرسيد اما کارنامه امروز بسياري از مربيان بيانگر آن است که داد و فرياد خيلي
هم راهگشا نيست.با نگاهي به عملکرد مربيان موفق خارجي درکنار زمين به
اين نتيجه ميرسيم که آنها با حفظ آرامش در کنار زمين و بدون داد و فرياد
بازيها را به پايان ميرسانند .گوارديوال ،کلوپ ،زيدان ،فرگوسن ،کلينزمان،
ونگر و دلبوسکه نمونههايي ازمربياني هستند که در تيمهاي مختلف بدون آنکه
جار و جنجال درست کنند و با داور مسابقه درگيري لفظي داشته باشند ،نتايج
بسيارخوبي گرفتند.

مهاجراني:

تاريخ فوتبال ای ران مملو از اشتباهات است

به تازگي استفاده از فناوري پخش مجدد
ويدئويي را نيز به رقابتهاي فصل جديد
ليگقهرماناناضافهکردهاست.پالتينيپس
از اتمام دوران محروميت چهار سالهاش در
سالجاري،ازاعتقادخودمبنيبرتواناييش
براي نقش آفريني در فوتبال پرده برداشت.
اسطوره تيم ملي فرانسه که سه بارتوپ طال
را به خانه برده و انتظار ميرفت در سال
 ۲۰۱۶جانشين سپ بالتر درفيفا شود اما
چند ماه بعد به شکلي عجيب بيآبروشد.
وي دراين خصوص افزود :در  ۶۴سالگي،
اين فرصت را دارم تا آخرين ماجراجويي
خود را درفوتبال تجربه کنم اما هيچ جايي
براي اشتباه ندارم و بايد به خوبي در مورد
اين موضوع فکر کنم .درفيفا کسي من را به
عنوان رئیس نميخواست اما ميخواستم
ازفوتبالدفاعکنموتنهافوتباليستيبودمکه
ميتوانسترئیسفيفاشود.پالتيني تأکید
کردکهدرحالحاضرهيچارتباطيبابالتريا
اينفانتينو رئيس کنوني فيفا ندارد.

سرمربي پيشين تيم ملي فوتبال با اشاره به
اشتباهات تيم ملي در دو بازي با بحرين و
عراق،گفت:تاريخفوتبالمامملوازاشتباهات
است.چهزمانيميخواهيمازگذشتهدرس
بگيريم؟ مهاجراني ،گفت :تيم ملي عراق از
ابتدا بر توپ و ميدان مسلط بود .ناهماهنگي
درتيم ملي مشهود بود که علت اين موضوع
در نبود بازي تدارکاتي است.وي تأکید کرد:
ما برزيل وآلمان نيستيم که  ۴۸ساعت قبل
از بازي اردو تشکيل بدهيم .ما نيازي داريم
بيشترتمرين کنيم واردوهاي بلند مدت
داشته باشيم .سرمربي سالهاي دورتيم

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

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
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قد ايستاده اند.وي مبني بر عدم دعوت از
خليل زاده به تيم ملي تصريح کرد :دعوت
نشدن شجاع فني نيست .نه اينکه االن در
پرسپوليس باشم واين حرف را بزنم .قبل
از حضور در پرسپوليس هم از يکسري
بازيکنان بخصوص شجاع دفاع کرده بودم.
شجاع بازيکن تأثیرگذاري است .مگر
مي شود بازيکني مثل او حتي يک مرحله
هم به اردوي تيم ملي دعوت نشود؟پيرواني
بااشارهبهوضعيتاحمدزادهگفت:احمدزاده
سال گذشته خارج از ايران بازي مي کرد و
بازيکن بزرگي است .او درکميته انضباطي
باشگاه حاضر شد و قول داد ديگر مشکلي از
او سر نمي زند .به فرشاد تذکر نداديم چون
خودشفوتباليستبزرگيبودهاست.شخصا
قول مي دهم ازاين به بعد احمدزاده ديگري
را مي بينيد!وي تأکید کرد :از هواداران
مي خواهم اطالعات دقيق را از خود باشگاه
بگيرند .بشار مشکل پاسپورت و ويزا دارد
که حل شدنش زمان مي برد.

هجوميتراز تيم کيروش بازي کرد .عراق اما
هميشه براي ايران مشکلساز بوده و نبايد
آن را دست کم ميگرفتيم .اين تيم ،فيزيکي
است و بازيکنانش موفق شدند درآن ديدار با
عصبي کردن بازيکنان ما ،تمرکز آنها را از بين
ببرند .البته ما هم نبايد انتظار داشته باشيم در
يک بازي خارج ازخانه مقابل تيم قدرتمند و
فيزيکي چون عراق مالکيت خود را به حريف

فرياد راهگشا نيست
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اما کيروش ،ديسيپلين تيمي را به شخصيت
تيم ملي اضافه کرد .البته شيوه ويلموتس
تهاجميتراست واين آزادي بيشتري به تيم
و بازيکنان ميدهد .هرچقدرازلحاظ فلسفه،
تيم ملي تهاجميتربازي کند ،ميتواند
خالقيت بيشتري در موقعيتسازي و زدن
گل داشته باشد.نمازي افزود :تيم ملي درديدار
با بحرين و بازيهاي تحت هدايت ويلموتس

پيرواني:

تيم فوتسال ،محک م يخورد

 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)
ضمنادرصورتعدمموفقيتوكالنسبتبهاحقاقحقشما
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.
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آگهي تغييرات شرکت مهندسي الوند پويا نيرو سهامي خاص به شماره
ثبت  597و شناسه ملي  10102492934به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/11/24تصميمات ذيل اتخاذ
شد -1 :هومن مقيمي به شماره ملي  0451571878بسمت بازرس اصلي
و احمد فندرسکي به شماره ملي  2269730313بسمت بازرس علي البدل
شرکت براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند-2 .روزنامه رسالت جهت
درجاگهيهايساليانهشرکتانتخابگرديد-3.غالمرضاجالليمزلقاني
به شماره ملي  5319841450به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل ،
محمد رضا ارزومندي به شماره ملي  0081864353به سمت نايب رئيس
هيئت مديره و زهرا آرزومندي به شماره ملي  0068966131به سمت عضو
هيئتمديرهبرايمدتدوسالانتخابشدند-4.کليهاوراقواسنادرسمي
و تعهد اور شرکت و قرار داد ها و غيره واوراق بهادار بانکي و عقود اسالمي با
امضاء مدير عامل به تنهائي همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد اوراق عادي
و نامه ها وساير مکاتبات اداري با امضاي مدير عامل همراه با مهر شرکت
معتبر خواهد بود /.اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزي مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري زرنديه ()663981

آگهي تغييرات شرکت سبک سازان سلماس سهامي خاص
به شماره ثبت  730و شناسه ملي  10980035715به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1398/08/08تصميمات ذيل اتخاذ شد  -1 :آقايان علي اکبر
جليل کهنه شهري به شماره ملي  2851678582و ناصر
تقويمي به شماره ملي  2851288539و خانم نسرين حبيب
پوربهشمارهملي2851336185بعنواناعضاياصليهيات
مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند  -2 .آقاي اميد ايوري
سنجي به شماره ملي  2840454378به سمت بازرس اصلي
وآقايابراهيمجعفريبهشمارهملي2850398081بهسمت
بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب شدند .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري سلماس ()664031

آگهي تغييرات شرکت پايون سازه بارمان شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  11887و شناسه ملي  14004837308به استناد
صورتجلسههيئتمديرهمورخ1397/05/14تصميماتذيلاتخاذ
شد  - 1 :اعضاي هيات مديره به سمت ذيل تعيين گرديدند  :آقاي
سهراب يوسفشاهي به شماره ملي  4948895326به سمت رئيس
هيئت مديره آقاي حامد اميري به شماره ملي  3875521412به
سمت نايب رئيس هيئت مديره آقاي سينا شيرين زاد به شمارملي
 0080243452به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره  - 2کليه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادها و عقوداسالمي با امضاء مدير عامل و رئيس هيئت مديره
همراه با مهر شرکت و اوراق عادي و نامه ها با امضا مديرعامل به
همراه مهر شرکت معتبر مي باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان
()664088

آگهي تغييرات شرکت پايون سازه بارمان شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  11887و شناسه ملي  14004837308به استناد
صورتجلسهمجمععموميعاديبطورفوقالعادهمورخ1397/05/14
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :آقاي سينا شيرين زاد به شماره ملي
 ، 0080243452آقاي حامد اميري به شماره ملي 3875521412
و آقاي سهراب يوسفشاهي به شماره ملي  4948895326بعنوان
اعضاي اصلي هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند .
 - 2آقاي عليرضا عظيمي به شماره ملي  3860408380به سمت
بازرساصليوآقايعادلزنجيريانبهشمارهملي3875726944
به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند
 - 3 .روزنامه کثيراالنتشار روزنامه رسالت جهت نشر آگهي هاي
شرکتانتخابشد.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانهمداناداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان ()664098

ملي گفت :مهمترين مشکل ما نداشتن
بازيتدارکاتيبود.مابايددوبازيتدارکاتي
خوب انجام ميداديم و مدت زمان بيشتري
به اردو ميرفتيم .ما از نيروي انساني قوي
برخوردارهستيم .تکتک بازيکنان ما در
تيمهاي خوبي بازي ميکنند اما هماهنگ
نبودند .بايد ازمتوليان اين تيم و مديران
فدراسيون پرسيد که چه کار کردند که تيم
مليبهاينوضعافتادهاست؟ويبهکمتحرکي
بازيکنان ايراني پرداخت وادامه داد :اصول
اوليه فوتبال درهيچ يک از خطوط رعايت
نشد.خطحملهمابهترازسايرخطوطاست.
بازيکناني مانند آزمون و طارمي درتيمهاي
خارجيخوشدرخشيدهاندامادراينديدار
کمتحرکبودندونتوانستندفضاسازيکنند.
اينوضعيتجاينگرانيدارد.مهاجرانيگفت:
متأسفانه ما دو بازي مهم را واگذار کرديم.
تيم ما نتوانست انتظارات را برآورده کند که
اين موضوع نشئت گرفته از شناخت کافي
نداشتن ويلموتس ازتيم ملي است.

تاسيس شرکت سهامي خاص رهياب روژ آوند درتاريخ 1398/08/23
به شماره ثبت  1725به شناسه ملي  14008764250ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت :ارائه کليه خدمات پيمانکاري شامل اجرا،
طراحي ،مشاوره ،نظارت و ساخت ساختمان ها و ابنيه عمومي اعم از
چوبي  ،آجري ،سنگي ،بتني  ،فلزي و سازه هاي ساختمان امور پيمانکاري
مربوط به ساخت راه ها نظير جاده هاي اصلي و فرعي بزرگراه ها  ،راه هاي
ريلي  ،باند فرودگاه  ،پل ها و راهداري و عمليات آسفالتي امور پيمانکاري
مربوط به خطوط انتقال ( آب  ،نفت و گاز)  ،شبکه گاز رساني و تاسيسات و
تجهيزاتمکانيکيوهيدرومکانيکيسيستمهايسردکنندهوگرمکننده
ساختمان و تاسيسات و تجهيزات ساختمان ( آب و گاز و برق و فاضالب
) امور پيمانکاري مربوط به توليد و انتقال و توزيع نيرو اعم از نيروگاه ها ،
شبکه هاي برق و تاسيسات برقي و پست هاي توزيع و الکترونيک عام و
خاص و کليه کارهاي پيمانکاري ساختمان تاسيسات اعم از مکانيکي برقي
و سيم کشي اماکن مسکوني و تجاري .انجام کليه فعاليتهاي معدني شامل
اکتشاف  ،حفاري  ،آماده سازي  ،استخراج و بهره برداري ( به جز معادن نفت
و گاز و پتروشيمي ) امور بازرگاني و گمرکي و ترخيص کاال خريد و فروش
مصالح و ماشين آالت و صادرات و واردات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني.
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت
 :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان آذربايجان غربي ،
شهرستان بوکان  ،بخش مرکزي  ،شهر بوکان ،محله شهرداري  ،کوچه
کاظمي  ،خيابان انقالب  ،پالک  ، 0ساختمان قلعه سردار  ،طبقه اول  ،واحد
5کدپستي5951873479سرمايهشخصيتحقوقيعبارتاستازمبلغ
 1000000ريال نقدي منقسم به  100سهم  10000ريالي تعداد  100سهم آن با
نام عادي مبلغ  1000000ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره
 2986/602مورخ  1398/07/29نزد بانک مسکن شعبه آزادي بوکان با کد
 2986پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاي مصطفي دانشخواه
به شماره ملي 2928917462و به سمت مديرعامل به مدت  2سال و به
سمت رئيس هيئت مديره به مدت  2سال و به سمت عضو هيئت مديره
به مدت  2سال خانم مژگان دانشخواه به شماره ملي 2928946020و به
سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال آقاي رضا شريف زاده به
شماره ملي 2929936088و به سمت عضو 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 مصطفي دانشخواه رئيس هيات مديره و مديرعامل
همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه
بازرسان خانم شبنم رسول زاده به شماره ملي  0320685624به سمت
بازرس اصلي به مدت يک سال مالي آقاي کاوه کريمي آذر به شماره ملي
6399558786بهسمتبازرسعليالبدلبهمدتيکسالماليروزنامه
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 آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري بوکان ()664026
آگهي تغييرات شرکت سبک سازان سلماس سهامي خاص به شماره ثبت
 730و شناسه ملي  10980035715به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوقالعادهمورخ1398/08/08تصميماتذيلاتخاذشد-1:نشانيشرکت
در شهرستان سلماس به بخش مرکزي  ،دهستان لکستان  ،آبادي شهرک
صنعتي سلماس ،محله شهرک صنعتي  ،خيابان کارآفرينان  ، 2خيابان
صنعت 13جاده تسوج  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستي 5886176379 :
تغيير و انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گرديد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري سلماس ()664029

