» اخبار جاكارتا

مدال طال بر گردن متقيان

درادامه رقابتهاي دووميداني بازيهاي پاراآسيايي جاکارتا،هاشميه
متقيان نماينده کشورمان درماده پرتاب ديسک بانوان به مصاف
حريفان خود رفت که در نهايت به مدال طال رسيد.

بهاروند رکوردشکني کرد

»

بخش ورزشي :مدير عامل باشگاه پرسپوليس گفت :ظرف يکي ،دو روز آينده ،مشکالتي که
درروزهاي اخير داشتيم برطرف ميشود .وزير برآمادهسازي ورزشگاه دستورداده است .بخش
عمدهاي ازنياز ارزي اين مقطع تأمين ميشود .مشکل خاصي پيش رو نيست و هواداران هم
فقط روي حمايت جانانه تمرکز کنند.گرشاسبي اظهار داشت :پرسپوليس درحالي اتفاقات
بزرگي را براي خود و فوتبال ايران رقم ميزند که با مشکالت بسياري روبهرو بوده است .اين
شرايط و جايگاه با همدلي ،وحدت و يکپارچگي بهوجود آمده است تا برکمبودها فائق آمده
و خودمان را درآسيا باال بکشيم.وي خاطرنشان کرد :خوشبختانه با حمايتهاي وزير ورزش
يکي ازحادترين مشکالت باشگاه که به تهيه ارز مربوط ميشود ،برطرف شده تا بتوانيم ارز مورد
نياز خودمان را خريداري کنيم .وي افزود :يکي از مشکالتي هم که داشتيم مربوط به برنامه
مسابقات بود .فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ در اين ارتباط همکاري خوبي داشتند که جاي

عارف بهاروند پرتابگر وزنه کشورمان عالوه بر کسب مدال طالي
رقابت هاي اين رشته ،رکورد بازيهاي پاراآسيايي  2018اندونزي
را شکست.

روشن :

صفرزاده مدال برنز گرفت
هاجرصفرزاده در دوي  ۱۰۰متر بازيهاي پاراآسيايي موفق به
کسب مدال برنز شد.صفرزاده روز گذشته موفق به کسب مدال
نقره در دوي  ۲۰۰متر شده بود.

واليبال نشسته در فينال
تيم ملي واليبال نشسته ايران درمرحله نيمه نهايي سومين دوره
بازيهاي پاراآسيايي به مصاف تيم ملي عراق رفت و با نتيجه  ۳بر
صفر به برتري رسيد .واليباليست هاي ايران با اين برد به فينال
رسيدند تا يک گام ديگر براي کسب مدال طال نزديک شوند.

کاکوش مدال برنز گرفت
مجيد کاکوش ملي پوش تيراندازي باکمان کشورمان در رقابت هاي
بازي هاي پاراآسيايي جاکارتا برابر نماينده کرهجنوبي به برتري
رسيد و عنوان سوم را کسب کرد.

دوندگان به طال نرسيدند

در ادامه رقابتهاي دووميداني بازيهاي پاراآسيايي جاکارتا ،نمايندگان
کشورمان در ماده دوي  ۴۰۰متر به مصاف حريفانشان رفتند که
موفق به کسب  ۳مدال نقره و برنز شدند.

مدال طال بر گردن نوري

جودوکارنابيناي کشورمان موفق شد مدال طالي بازيهاي پاراآسيايي
را برگردن بياويزد .وحيد نوري در مرحله نيمه نهايي با برتري برابر
حريف مغول راهي فينال شد .وي درفينال با نماينده عنوان دارازبک
روبرو شد و در نهايت توانست حريف قدر خود را شکست دهد.

پيشکسوت تيم استقالل معتقد است که شفر
مي بايست به جاي استفاده از بازيکنان خارجي ضعيف،
از نفرات جوان و باانگيزه دراين تيم استفاده کند.
حسن روشن اظهار داشت :استقالل در دو بازي ليگ
برتر و جام حذفي مقابل نفت عملکرد خوبي داشت
و توانست به  2پيروزي ارزشمند دست يابد و تا حد
زيادي هم از زير بار رواني و استرسي که براي عدم
نتيجه گيري اين تيم وجود داشت ،خارج شود.وي با

نكته »

شناگر طاليي کشورمان چهارمين طاليش
دررقابتهاي پاراآسيايي را تقديم مردم ايران
کرد .شاهين ايزديار گفت« :خدا را شکر که
توانستم به مدال طال برسم و رقيبان خود از
کشورهاي ژاپن ،قزاقستان و چين تايپه را شکست
بدهم .اين اتفاق برايم بسيار شيرين بود .البته با
رکورد شخصي خودم در ۱۰۰متر قورباغه چند
ثانيهاي فاصله داشتم که دليل مشخصي داشت.
وي اضافه کرد :تمام قدرتم را ذخيره کردم تا در
شناي  ۵۰متر آزاد رکوردشکني کنم .من در ۱۰۰
متر قورباغه با همين رکورد فعلي هم توانستم
مدال طال بگيرم و نياز نبود فشار بيشتري به
بدنم وارد کنم .اميدوارم بتوانم در  ۵۰متر ،رکورد
آسيا که دردست خودم است را جابهجا کنم و
طالي پنجم را به دست بياورم.ايزديار گفت :اين
مدال را به همه مردم ايران تقديم مي کنم که

چه خبراز ژيمناستيک!

همواره براي تمامي اعضاي کاروان ما ،انرژي
مثبت ميفرستند .اميدوارم باز هم صاحب گردن
آويز طال شوم و بيش از اينها باعث خوشحالي
مردم کشورم شوم.گفتني است کاروان ايران
در سومين دوره بازي هاي پاراآسيايي اندونزي
تاکنون با کسب مجموع  65مدال  23طال20 ،
نقره و  22برنزبه جايگاه سوم جدول رده بندي
توزيع مدال ها صعود کرد.

نيکوخصال:

بازسازي ورزشگاه آزادي ،وظيفه وزارت ورزش است

مدير ورزشگاه آزادي با بيان اينکه بهسازي آزادي
براي ديدار فينال ليگ قهرمانان آسيا  15ميليارد
تومان هزينه دارد ،گفت :ما نگفتيم اين مبلغ
بايد توسط پرسپوليس پرداخت شود ،بلکه وظيفه
وزارت ورزش است که با پرداخت اين مبلغ
آزادي را هرچه سريعتر براي اين ديدار آماده
کند.فرهاد نيکوخصال درباره  24ايراد وارده از
سوي کنفدراسيون آسيا به ورزشگاه آزادي براي
برگزاري ديدار احتمالي فينال ليگ قهرمانان آسيا
اظهارکرد :ما براي آمادهسازي آزادي براي اين
ديدار هيچ جا اعالم نکرديم که پرداخت هزينهها
برعهده پرسپوليس است .متاسفانه برخي دراين
زمينه خبرسازي جعلي انجام دادند و من آن
را تکذيب ميکنم .آمادهسازي ورزشگاه آزادي
براي اين ديدار تقريبا مبلغ  15ميليارد هزينه
الزم دارد که اين هم بايد از طريق وزارت ورزش
پرداخت شود .وي مهمترين ايرادات وارده از سوي
کنفدراسيون آسيا به ورزشگاه آزادي را گيتهاي
ورودي تماشاگران ،سيستم صوتي ،اتصال سيستم
صوتي به اسکوربرد ،تفکيک جايگاه تماشاگران

و نردهکشي ،بهسازي بيآرتي ،جابهجايي محل
ميکسدزون ،پوشيده کردن محل تماشاچيان
وهمچنين پوشيده کردن محل تونل ورزشکاران
تا رختکن ،تفکيک محل عکاسان و خبرنگاران،
بحث شمارهگذاري صندليها ،رديفها و زونها را
مهمترين ايرادات وارده عنوان کرد و گفت :دربين
ايرادات وارد شده سيستم صوتي از مهمترين
ايراداتي است که کنفدراسيون آسيا تاکيد زيادي
خ ت97/1/14-3

665 665 54

خت 97/6/24-78

09121020771

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و كاالي تجاري با كارگران ورزيده
و اداري با بستهبندي و بيمه در شهر و شهرستان

شمارههاي تماس

ورزش 11

طالي پنجم را با رکوردشکني ميگيرم

اشاره به کيفيت پايين بازيکنان خارجي تصريح کرد:
متاسفانه تا اين جاي مسابقاتي که استقالل در ليگ
برتر ،جام حذفي و ليگ قهرمانان آسيا برگزارکرده،
عملکرد خوبي از بازيکنان خارجي استقالل مشاهده
نکرديم و سطح فني شان بسيار پايين بوده است.روشن
افزود :استقالل بازيکنان جواني دارد که مي توانند در
آينده به فوتباليست هاي خوبي تبديل شوند و اگر
جاي مربيان اين تيم بودم حداقل به جاي استفاده از
بازيکنان ضعيف خارجي به جوان ترها بازي مي دادم
تا بتوانند تجربه اندوزي کنند ،اين اتفاق به سود
استقالل وآينده باشگاه است.وي تاکيد کرد :متاسفانه
براي جذب فوتباليست خارجي معيارومتري وجود
ندارد و بازيکناني با قراردادهاي چند صد هزار دالري
جذب استقالل مي شوند که درحد واندازه هاي اين
باشگاه نيستند .استقالل هم اکنون با کسب 11
امتياز در رده هفتم جدول قرار دارد.

موسسه حقوق 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 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.

باستــان بـار
هفتاد سال سابقه كار
وانت -كاميون

از هواداران
انتظارتاريخي
داريم

ايزديار:

استفاده ازآينده سازان به سود استقالل است

احسان موسي نژاد جودو کار نابيناي کشورمان درديدار نهايي
برابر حريف عنوان دار کره اي پيروز شد و بيست و ششمين مدال
طالي کاروان ايران را به دست آورد.

محمدرضا زندي کماندار کشورمان در فينال رقابت هاي پاراتيراندازي
باکمان با غلبه بر نماينده چين به عنوان قهرماني بازي هاي
پاراآسيايي رسيد.

گرشاسبي:

پنج شنبه  19مهر 1397
اول صفر  11-1440اكتبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9333

جودوکار ايران قهرمان شد

شليک زندي به مدال طال

تقديردارد .ما خواستار جابهجايي برخي بازيهاي داخلي بوديم .اين خواسته به لحاظ خطرات
احتمالي آسيبديدگي درشرايط حساس کنوني است که بايد براي بازي با السد آماده شويم.
گرشاسبي گفت:هواداران فقط تمام تمرکز و برنامهريزي خود را برحضور پر شوردر ورزشگاه و
حمايتي تاريخي و جانانه متمرکز کنند .هرچند که ترديد نداريم تک به تک هواداران به کار
بزرگي که اين بچهها و کادر فني تاکنون انجام دادهاند ،واقف هستند .گرشاسبي در ارتباط با
اخباري که درباره مشکالت پرداختي به اعضاي خارجي تيم مطرح ميشود ،اظهار داشت :ما که
مطلب پنهاني نداريم .قبل از همه خودمان اعالم کرديم .در جريان پاداشها نيز همينطور بود.
بعضي مطالب که درباره هردومورد منتشرمي شود ،اصال درست نيست.خوشبختانه اکثررسانهها
و فعاالن شبکههاي اجتماعي اين روزها درمسيرهمراهي با نماينده فوتبال ايران هستند ،اما
عده محدودي هم به هر حال سياستهاي خاص خودشان را دارند.

بستهبندي براي خارج كشور

66921112-66921113-66921114-66921115

خت 97/7/1-93

جوان ايراني كه افتخار آفريد

از سرمايهگذاران محترم دعوت به همكاري ميشود

«موثق» 09038039835

خت 97/6/20-70

جوان البرزي آذريزبان كه به تازگي در صنعت الكترونيك
صفحه جديدي از آينده را رقم زده اين جوان توانسته
است از اكسيژن با كمترين هزينه آب توليد كند .اختراعات
عجيب اين جوان در زمينه الكترونيك ديگران را متحير كرده است.

خت97/7/4-103

وثيقه و سند ملكي تهران

براي كليه دادگاههاي تهران و شهرستان

از  200ميليون تا  20ميليارد
" تضميني" تسويه در آخر كار

09303868326

اهداي
خون
اهداي
زندگي

آگهي تغييرات شرکت به سامان درمان پارسيان با مسئوليت
محدود به شماره ثبت  3008و شناسه ملي  10320732760به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/12/22تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :حسين محمد اسماعيلي به شماره ملي
0493171185به سمت مدير عامل و رئيس هئيت مديره وامير
محمد اسماعيلي به شماره ملي  0492695598به سمت عضو
هئيت مديره و داود محمد اسمعيلي به شماره ملي0491215851
به سمت عضو هئيت مديره انتخاب گرديدند حق امضاء کليه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور با امضاءمدير عامل همراه با
مهر شرکت معتبر مي باشد حجت اله قلي تبار سرپرست
اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري شهرستانهاي
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري ورامين ()266007
آگهي تغييرات شرکت شادي سازان بي همتا با مسئوليت محدود به شماره
ثبت  485و شناسه ملي  10103403526به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
عادي بطور فوق العاده مورخ  1396/12/12تصميمات ذيل اتخاذ شد - :محمد
عليزاده به کدملي  00220649452به سمت رئيس هيئت مديره و عضو هييت
مديره و ابوالفضل حسيني به کد ملي  0016057351به سمت نايب رئيس هيئت
مديره و عضو هيئت مديره و علي عليزاده به کد ملي  0020649460به سمت
عضو هيئت مديره و دنيا منوچهري دوالبي به کد ملي  0022279245به سمت
عضو هييت مديره و سيد حميدرضا آينه ساز به کد ملي  0075698129به سمت
عضو هيئت مديره و محمد حسين خسروي به کد ملي  0022480854به سمت
عضو هيئت مديره و امير حسين منوچهري دوالبي به کد ملي 0022279237به
سمت عضو هيئت مديره و سروش استاد رمضان به کد ملي 0022273980به
سمت عضو هيئت مديره و حسين استاد رمضان به کد ملي  0066564611به
سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند.
کليه اسناد واوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدير عامل و اوراق وعاديو اداري با امضاء مديرعامل و رييس هييت مديره هر کدام به تنهايي همراه
با مهر شرکت معتبراست .حجت اله قلي تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و
موسسات غيرتجاري شهرستانهاي استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري پيشوا ()266006

بر اين مسئله دارد.نيکوخصال خاطرنشان کرد :با
توجه به اينکه داوري نماينده وزير ،هفته گذشته
ازسوي وزير ورزش ماموريت پيدا کرده بود تا
ايرادات ورزشگاه را به صورت فني مورد بررسي
و ارزيابي قرار دهد ،وي با حضور در ورزشگاه
ميزان هزينه وارده براي آمادهسازي را 15
ميليارد تومان عنوان کرد که البته مدت زمان
الزم براي آمادهسازي ورزشگاه بستگي به اين

دارد که اين بودجه چه زماني از سوي وزارت
ورزش دراختيارما گذاشته شود تا بتوانيم ورزشگاه
را تا  29آبان براي برگزاري ديدار پرسپوليس
درفينال ليگ قهرمانان آماده کنيم .وي گفت:
بسته به تخصيص اعتبارات دارد .اگراعتبارات به
موقع تخصيص داده شود ما تالش خواهيم کرد
فشرده کار کنيم تا آزادي را براي اين ديدار آماده
کنيم .در حال حاضر مشکل اصلي ما تخصيص
اعتبارات است تا بتوانيم روند آمادهسازي ورزشگاه
آزادي را با توجه به ايرادات وارد شده برطرف
کنيم.نيکوخصال در پايان پيرامون اين پرسش
که نماينده کنفدراسيون آسيا عنوان کرده در
صورتي که ايرادات ورزشگاه آزادي برطرف نشود،
احتمال دارد فينال اين ديداردرورزشگاه آزادي
برگزار نشود نظر شما در اين باره چيست؟ گفت:
دراين خصوص فدراسيون فوتبال تصميمگيرنده
است .هرتغييري که قراراست اعمال شود فدراسيون
فوتبال و کنفدراسيون فوتبال آسيا تصميمگيري
ميکند و ما نيزبراساس تصميماتي که به ما ارجاع
ميشود ،نظر نهايي را اعالم خواهيم کرد.

آگهي تغييرات شرکت به سامان درمان پارسيان با مسئوليت محدود به
شماره ثبت 3008و شناسه ملي 10320732760به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1394/12/22تصميمات ذيل اتخاذ
شد  :آقاي امير محمد اسماعيلي به شماره ملي  0492695598با
پرداخت مبلغ  23/250/000ريال به صندوق شرکت ،در رديف شرکا
قرار گرفت .در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ  47/500/000ريال به
مبلغ  70/750/000ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گرديد .ميزان سهم الشرکه شرکا پس از افزايش سرمايه به
شرح ذيل مي باشد  :آقاي حسين محمد اسمعيلي به شماره ملي
 0493171185دارنده  46/500/000ريال سهم الشرکه ،آقاي داود
محمد اسمعيلي به شماره ملي  0491215851دارنده 1/000/000
ريال سهم الشرکه و آقاي امير محمد اسماعيلي به شماره ملي
 0492695598دارنده  23/250/000ريال سهم الشرکه .حجت
اله قلي تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري
شهرستانهاي استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري ورامين ()266008
آگهي افزايش شرکت شادي سازان بي همتا با مسئوليت محدود به
شماره ثبت  485و شناسه ملي  10103403526به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/12/12تصميمات ذيل اتخاذ
شد  - :سيد حميدرضا آينه ساز به شماره ملي 0075698129 :
باپرداخت  2 /000/000ريال به صندوق شرکت درزمره شرکاء شرکت
درآمد .و ابوالفضل حسيني به شماره ملي 0016057351 :باپرداخت
 1 /000/000ريال به صندوق شرکت درزمره شرکاء شرکت درآمد.
و محمد حسين خسروي به شماره ملي 0022480854 :باپرداخت
 1 /000/000ريال به صندوق شرکت درزمره شرکاء شرکت درآمد .و
علي عليزاده به شماره ملي 0020649460:باپرداخت  1 /000/000ريال
به صندوق شرکت درزمره شرکاء شرکت درآمد .و محمد عليزاده به
شماره ملي  0020649452 :باپرداخت  1 /000/000ريال به صندوق
شرکت درزمره شرکاء شرکت درآمد .و دنيا منوچهري دوالبي به
شماره ملي  0022279245باپرداخت  1 /000/000ريال به صندوق
شرکت درزمره شرکاء شرکت درآمد .و امير حسين منوچهري دوالبي
به شماره ملي  0022279237باپرداخت  1 /000/000ريال به صندوق
شرکت درزمره شرکاء شرکت درآمد .و سروش استاد رمضان به
شماره ملي  0022273980باپرداخت  1 /000/000ريال به صندوق
شرکت درزمره شرکاء شرکت درآمد .در نتيجه سرمايه شرکت از
مبلغ  10 /000/000ريال به مبلغ 19 /000/000ريال افزايش يافت و ماده
مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصالح گرديد .ليست شرکا
بعد از افزايش سرمايه :محمد حسن ابوقداره داراي 500 /000ريال
سهم الشرکه و نادر ظهيرزاده داراي  500 /000ريال سهم الشرکه و
حسين استاد رمضان داراي  9 /000/000ريال سهم الشرکه و سيد
حميدرضا آينه ساز داراي  2 /000/000ريال سهم الشرکه و ابوالفضل
حسيني داراي  1 /000/000ريال سهم الشرکه و محمد حسين خسروي
داراي  1 /000/000ريال سهم الشرکه و علي عليزاده داراي /000/000
 1ريال سهم الشرکه و محمد عليزاده داراي  1 /000/000ريال سهم
الشرکه و دنيا منوچهري دوالبي داراي  1 /000/000ريال سهم الشرکه
و امير حسين منوچهري دوالبي داراي  1 /000/000ريال سهم الشرکه
و سروش استاد رمضان داراي  1 /000/000ريال سهم الشرکه حجت
اله قلي تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري
شهرستانهاي استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري پيشوا ()266004

زهرا اينچه درگاهي  ۶ماه بعد از نشستن بر صندلي رياست
فدراسيون ژيمناستيک شرکتي خدماتي  -اقتصادي بينالمللي
در دل فدراسيون تاسيس کرده است که سهم بيشتري از سهام و
سود اين شرکت به اشخاص نزديک و خودش ميرسد.مگربرگزاري
رقابتهاي ژيمناستيک ،تهيه و توزيع لوازم اين رشته و شرکت
درمسابقات آموزش و استعداديابي از وظايف ذاتي يک فدراسيون
نيست؟چرا بايد برگزاري رقابتهاي ورزشي يک فدراسيون درقالب
فعاليتهاي يک شرکت تعريف و اجرا شود؟
مگر رئيس ،دبير يک فدراسيون نبايد تمام وقت خود را براي امور
جاري فدراسيون و پيشبرد اهداف بگذارند ،چگونه است که اين
شرکت وظايف عادي خودشان را در قالب يک شرکت تعريف و اجرا
کردهاند؟چرا سود سهام شرکت ناعادالنه و به ضرر فدراسيون تقسيم
شده است؟مسووالن فدراسيون اگربه دنبال سودآوري براي توسعه
فعاليتهاي اين رشته هستند چرا سهم بيشتري از سود شرکت
را به اشخاص دادهاند؟آيا مديران ارشد وزارت ورزش و مسئوالن و
متوليان ورزش و نهادهاي حراستي از اين چرخه ايجاد شده ،در
فدراسيون ژيمناستيک مطلع هستند؟اميد است که مسئوالن امر
با هدف جلوگيري از تضييع حق ژيمناستيک و خانواده اين رشته
هر چه سريعتر به موضوع ورود کرده و نتيجه آن را نيز به خانواده
بزرگ ورزش گزارش دهند.

خبر »

کريمي بهترين هافبک آسيا

بازيکن پيشين تيم ملي عنوان بهترين هافبک تاريخ رقابتهاي جام
ملتهاي آسيا را به خود اختصاص داد .علي کريمي ،با کسب  91درصد
آرا اين عنوان را به خود اختصاص داد .نشأت اکرم با کسب  4درصد
آرا نيز در رده دوم قرارکگرفت.

سرخابي ها در انتظار فيفا

دو باشگاه استقالل و پرسپوليس ميتوانند اميدوارباشند تا بخشي
از مشکالت ارزيشان حل شود .فيفا درنظر دارد بهزودي پاداش
باشگاههايي را که در جام جهاني نماينده داشتند پرداخت کند
و چند باشگاه ايراني ميتوانند اميدوارباشند تا مشکل ارزيشان
برطرف شود ،مخصوصاً دو باشگاه استقالل و پرسپوليس که براي
پرداخت دستمزد بازيکنان و مربيان خارجي خود با مشکل ارزي
مواجه هستند.

آگهي تغييرات شرکت فرا شهر پژوهان البرز شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  34889و شناسه ملي  14007804502به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/06/20تصميمات ذيل اتخاذ شد
 - :محل شرکت از آدرس قبلي به :استان البرز  -شهرستان کرج  -بخش
مرکزي  -شهر کرج-محله بيلقان-کوچه شهيد احمد بابا-بن بست امام
قلي خان-پالک 21-طبقه همکف-واحد غربي کد پستي 3156665551
تغيير يافت .در نتيجه ماده فوق در اساسنامه اصالح گرديد اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
کرج ()267004

آگهي تغييرات شرکت به سامان درمان پارسيان با مسئوليت محدود به
شماره ثبت  3008و شناسه ملي  10320732760به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1394/12/22تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آقاي حسين محمد اسمعيلي به شماره ملي با دريافت مبلغ 23/250/000
ريال از صندوق شرکت ،سهم الشرکه خود را به مبلغ  23/250/000ريال
کاهش داد .در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ  70/750/000ريال به مبلغ
 46/500/000ريال کاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گرديد .ميزان سهم الشرکه شرکا پس از کاهش سرمايه به شرح ذيل
مي باشد  :آقاي حسين محمد اسمعيلي به شماره ملي 0493171185
دارنده  23/250/000ريال سهم الشرکه ،آقاي داود محمد اسمعيلي به
شماره ملي  0491215851دارنده  1/000/000ريال سهم الشرکه و آقاي
امير محمد اسماعيلي به شماره ملي  0492695598دارنده 23/250/000
ريال سهم الشرکه .حجت اله قلي تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و
مؤسسات غير تجاري شهرستانهاي استان تهران سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري ورامين ()266009
آگهي تغييرات شرکت شادي سازان بي همتا با مسئوليت محدود به
شماره ثبت  485و شناسه ملي  10103403526به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/12/12تصميمات ذيل اتخاذ شد
 :نادر ظهيرزاده به شماره ملي  2002872872با دريافت  500 /000ريال
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج وديگر هيچگونه حق وسمتي
درشرکت ندارد .و محمد حسن ابوقداره به شماره ملي 4500714685
با دريافت  500 /000ريال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج
وديگر هيچگونه حق وسمتي درشرکت ندارد .و حسين استاد رمضان
به شماره ملي  0066564611با دريافت  8 /000/000ريا ل ا ز صندوق
شرکت سهم الشرکه خود را به ميزان 1 /000/000ريال کاهش داد در
نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ  19 /000/000ريال به مبلغ 10 /000/000
ريال کاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصالح
گرديد .ليست شرکا پس از کاهش سرمايه :حسين استاد رمضان داراي
 1 /000/000ريال سهم الشرکه و سيد حميدرضا آينه ساز داراي /000/000
 2ريال سهم الشرکه و ابوالفضل حسيني داراي  1 /000/000ريال سهم
الشرکه و محمد حسين خسروي داراي  1 /000/000ريال سهم الشرکه
و علي عليزاده داراي  1 /000/000ريال سهم الشرکه و محمد عليزاده
داراي  1 /000/000ريال سهم الشرکه و دنيا منوچهري دوالبي داراي
 1 /000/000ريال سهم الشرکه و امير حسين منوچهري دوالبي داراي
 1 /000/000ريال سهم الشرکه و سروش استاد رمضان داراي /000/000
 1ريال سهم الشرکه  -تعداد اعضاي هييت مديره از  3نفربه  9نفر
افزايش پيدا کرد در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد..
حجت اله قلي تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري
شهرستانهاي استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري پيشوا ()266005

