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ورزش

گردونه ورزش

وعده رئیس هیئت استان برای
حضور در لیگ شمشیربازی کشور
پیروز -رئیس هیئت
شمشیربازی خراسان
رض������وی ب����ا اش�����اره
ب���ه ض����رورت حضور
تیمهای استانی در
لیگ ک��ش��ور ،گفت:
متاسفانه خ��راس��ان
رض������وی در ک��ش��ور
نمایندهای ن��دارد ک��ه ای��ن مشکل ب��ه نبود حامی
مالی باز میگردد ،اما هم اکنون روی راه حل های
آن ک��ار میکنیم و زمانی که ورزش��ک��اران استان
قوی تر شوند ،حتما تیمی در رده بزرگساالن لیگ
کشور خواهیم داشت".علی یعقوبیان" در گفتوگو
با خبرگزاری دانشجویان ای��ران  ،درب��اره عملکرد
ای��ن هیئت تصریح ک��رد :در زم��ان رئیس پیشین
هیئت شاهد فعالیتهای خوب این ورزش بودیم
که پس از آن نیز سعی کردیم فعال تر عمل کنیم
و در حال تمرکز روی استعدادهای پایه این رشته
در استان هستیم.وی ادامه داد :در بخش پایه تیم
نونهاالن،تیم استان قهرمان کشور شد و تیم جوانان
و نوجوانان نیز تشکیل شده است.
هم اکنون تیم پسران استان در اسلحه اپه ،فلوره و
سابر فعال شده است و در بخش بانوان نیز کم و بیش
فعالیت انجام میشود اما در حال تقویت رده نونهاالن
در بخش بانوان هستیم.
یعقوبیان اظهار کرد :خوشبختانه در خراسان رضوی
همیشه شاهد وجود استعدادهای خوبی بودهایم اما
در بیشتر مواقع خانوادهها نمیدانند چه ورزشی را
برای فرزندان خود انتخاب کنند که شمشیربازی در
این خصوص نیاز به تبلیغات بیشتر دارد.
البته این موضوع نیز در دستور کار ما قرار گرفته و
قرار است مدرسهای  60روزه را در این زمینه برای
دانش آموزان راهاندازی کنیم.
وی درباره منابع مالی هیئت عنوان کرد :این وظیفه
رئیس هیئت اس��ت که منابع مالی را تامین کند،
خ��دا را شکر مشکلی در ای��ن خصوص نداریم و از
طریق دوستان عالقه مند و همین طور اداره کل و
فدراسیون هزینهها تامین میشود.
یعقوبیان با بیان اینکه از لحاظ تجهیزات در شرایط
کامال خوبی هستیم ،ادامه داد :خوشبختانه در تنها
سالن شمشیربازی مشهد که در مجموعه تختی قرار
دارد همه تجهیزات مورد نیاز مهیاست و تنها ایراد
و مشکل سالن کوچکی سالن با توجه به افزایش
تعداد متقاضیان است که باعث میشود خیلی سخت
بتوانیم پاسخگوی عالقه مندان به این رشته باشیم و
امیدواریم اداره کل ،مکان بزرگ تری را به این رشته
اختصاص دهد.

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد اﻓﺮوز
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ۶۶۶٩و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢٢۴٨٠٠
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد�
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ١٣٩٤٫١٢٫٢٧
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ - :ﺻﻮرﺗﻬﺎ�
ﻣﺎﻟ� ﺳﺎل  ٩٣ﺗﺼﻮ�ﺐ ﮔﺮد�ﺪ  -آﻗﺎ�
ﻣﺼﻄﻔ� د�ﺰﺑﺎد� ﻃﺮﻗ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٩٤٤٨٧٣٦٧٧ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس
اﺻﻠ� و آﻗﺎ� ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻓﺪاء ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻠ�  ٠٩١٩٣٣١٩٢٠ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس
ﻋﻠ�اﻟﺒﺪل ﺑﺮا� �� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ - .روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ
آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ  /٩٥٠٢٩٦١٩ف

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان
دوشنبه  6اردیبهشت  17 . 1395رجب  . 1437شماره 3269

شمارشمعکوسبرایبزرگترینرویدادورزشتربتجام
تربت جام ؛ رضا اعلمی
ش��م��ارش معکوس ب���رای ب���زرگ ت��ری��ن روی���داد
ورزش شهرستان تربت جام آغاز شده است و از
چهارشنبه هفته جاری زنگ آغاز رقابت 1200
نفر در چارچوب سی وسومین دوره مسابقات
قهرمانی آموزشگاه های استان به میزبانی تربت
ج��ام درای��ن شهرستان به ص��دا درخ��واه��دآم��د.
مسئول آموزش وپرورش این شهرستان در گفت
وگوبا "خ��راس��ان رض��وی" گفت  :پس ازگذشت
چندین سال ازآخرین میزبانی این شهرستان
درمسابقات قهرمانی آموزشگاه ه��ای استان
از چهارشنبه هفته ج��اری سی وسومین دوره
م��س��اب��ق��ات ق��ه��رم��ان��ی آم��وزش��گ��اه ه��ای اس��ت��ان
خراسان رضوی دررشته فوتسال پسران درمقاطع
تحصیلی ابتدایی ومتوسطه دوراول درتربت
جام برگزارخواهدشد " .محمدرضا کامیابی "
همچنین اف��زود :مسابقات قهرمانی آموزشگاه
ه��ای اس��ت��ان ط��ی 2مرحله درای���ن شهرستان
ب��رگ��زارخ��واه��د ش��دک��ه مرحله اول مسابقات
نیز درمقطع متوسطه دوراول ازهفتم ماه جاری
آغاز می شود و تا یازدهم اردیبهشت ماه ادامه
خواهدداشت ومرحله دوم این مسابقات درمقطع
ابتدایی از چهاردهم اردیبهشت ماه آغاز می شود
و تا نوزدهم اردیبهشت ماه ادامه خواهدداشت.
در هر مرحله  600ورزشکاردرقالب  39تیم به
رقابت خواهند پرداخت و در مجموع 2مرحله
ما شاهد حضور 1200ورزشکارازسراسراستان
درای���ن شهرستان خواهیم ب��ود؛  25داورن��ی��ز

آبگوشتخوری در زمین فوتبال
بهکارگردانی"اکبرمیثاقیان"!
پیروز -ای��ده جدیدی که مربی دوس��ت داشتنی
ف��وت��ب��ال اس��ت��ان اخ��ی��را وارد ف��وت��ب��ال ک���رده،
آبگوشتخوری در زمین فوتبال است! به گزارش
ایسنا " ،اکبر میثاقیان" ب��رای هدایت تیمهای

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﻘﺶ
ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ۴٧١٣٣
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠۶٣۵٢٧٩

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫١٠٫٢٠و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره

 ١٩٧٤٨٠ﻣﻮرخ  ٩٤٫١٢٫١٢اداره ﺗﻌﺎون
�ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ
اﺗﺨﺎد ﺷﺪ -١ :اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪ�ﺪ ﺷﺮ�ﺖ

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ٥٢ﻣﺎده و  ٢٩ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮ�ﺐ

رﺳﻴﺪ -٢ .ﻣﺎده  ٥اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ) ﻣﺪت ﺗﻌﺎوﻧ�

ﺷﺮ�ﺖ ( ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮ �ﺎﻓﺖ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٠٢٩٦١١ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻴﻼد ﻧﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٧٧٠٩و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
١٠٣٨٠٢٣۵٠۵٠
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد�
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ١٣٩٤٫١٠٫٢٩
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ -١ :آﻗﺎ�ﺎن
ﺳﻴﺪرﺳﻮل دادوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٩٣٥٣٢٦٤٠٥و ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪ� دادوﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٤٦٣٤٧٢٠٤و ﺧﺎﻧﻢ
ﺳ�ﻴﻨﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫ� ﺑﺮواﺗ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٣١١٠٤٣٩٥١٤ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎ� اﺻﻠ�
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮا� ﻣﺪت دو ﺳﺎل
 /٩٥٠٢٩٦٣٤ف
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﻏﺪاران
ﺗﻮس ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮراک دام و
ﻃﻴﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ٣١١۶و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠١٩٠١٧٢
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ ١٣٩٤٫١١٫٢٠
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ :ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻮ�ﺐ
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و ز�ﺎن ﺑﺮا� ﺳﺎل
ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ٩٤٫٩٫٣٠ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ� ﻣﻔﻴﺪ راﻫﺒﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس
ﻗﺎﻧﻮﻧ� اﺻﻠ� ﺑﺮا� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ
 ٩٥٫٩٫٣٠اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ�
اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ
�ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ� ﻫﺎ�
ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
 /٩٥٠٢٩٥٩١ف
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﻧﺎن ﺷﻴﺮﯾﻦ
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ٢٠٣٢٢وﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�١٠٣٨٠٣٥٨٣٣٠
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫٠٣٫٢٤ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ :
 -١آﻗﺎ� ﻧﺎدر ﺑﻬﺒﻮد� ١٠٦٢٦٧١٧٩١
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -٢آﻗﺎ� ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠ� ﺑﻬﺒﻮد�  ١٠٦٠٢٦٨٨٨٤ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ  -٣آﻗﺎ� ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻬﺒﻮد�
 ١٠٦٣٩٩٥٩٣٠ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮد�ﺪه اﻧﺪ .و �ﻠﻴﻪ اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار
و ﺗﻌﻬﺪآور رﺳﻤ� و ﺑﺎﻧ�� ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ� ﺑﻬﺒﻮد� ) ﻣﻨﻔﺮد ًا ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ
اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ١١٢٤و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�
 ١٠٨٦١٨٦٥٤١٨ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرت
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫١١٫١٤ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎر�ﺦ
 ،٩٤٫٩٫٣٠ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ� ﻣﻔﻴﺪ
راﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﺮا�
ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ٩٥٫٩٫٣٠اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮد�ﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ� ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد�ﺪ
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٠٢٩٦٢٤ف

 /٩٥٠٢٩٥٨٧ف

قضاوت این مسابقات را برعهده خواهندداشت.
وی در ادام���ه گفت  :باتوجه ب��ه جمعیت 45
هزارنفری دانش آموزان درشهرستان تربت جام
درمقاطع مختلف تحصیلی خوشبختانه در سال
های اخیر توجه خوبی به ورزش آموزشگاه ها شده
است .از حیث برنامه ری��زی ،اج��رای مسابقات،
برگزاری المپیادهای ورزشی درون آموزشگاهی
وسایربرنامه ها وطرح هایی که از سوی سازمان
آم���وزش وپ���رورش اس��ت��ان ب��ه ت��رب��ت ج��ام اب�لاغ
ش��ده اس��ت و ...درس��ال گذشته در رتبه بندی
کارشناسی ،ورزش آموزشگاه های تربت جام
دربین  47منطقه مقام سوم یا چهارم را کسب
کرد که با توجه به امکانات محدود ما نسبت به
دیگر شهرستان ها واقعا جایگاه خوب ومناسبی
است .البته در کسب این موفقیت تمامی مربیان
ورزش آموزشگاه ها وکارشناسان تربیت بدنی،
پیشکسوتان وحتی خود دانش آموزان نقش ویژه
ای داشته اند وحتی خبرنگاران و ارباب جراید
به ورزش آموزشگاه ها کمک کردندکه در واقع
کمک به ورزش شهرستان است؛ مطمئن هستم
که در چند سال آینده نتیجه این تالش ها را در
ورزش قهرمانی دررش��ت��ه ه��ای مختلف شاهد
خواهیم بود.
▪ ▪ توسعه فضاهای ورزش دانش آموزی
شهرستان
"کامیابی" سپس ب��ه اهمیت توسعه فضاهای
ورزشی در آموزشگاه های شهرستان اشاره کرد
و گفت  :درگذشته ،تمامی فضاهای سرپوشیده
ورزشی دانش آموزی شهرستان ،تنهابه یک سالن
سرپوشیده -که آن هم خیلی استاندارد نبود-
خالصه می شد ولی درچندسال اخیر ،اقدامات
خوبی درزمینه ساخت وس��از فضاهای ورزشی
سرپوشیده ب��رای رفع این معضل درشهرستان
انجام شده است که می ت��وان به اح��داث سالن
های سرپوشیده درروستای کاریزنو ،آموزشگاه
های خضراء و آیت ا ...مشکینی و سالن معلم در
بولوار خلیج فارس اشاره کردکه البته سالن معلم

تحت امر خود به لیگ برتر از هر ترفندی استفاده
میکند! او این ایده را فصل گذشته در تیم "مس
کرمان" اجرا کرد؛ هر چند این تیم در بازی پلیآف
نتیجه را به استقالل خوزستان واگ���ذار ک��رد و
از صعود به لیگ برتر بازماند .در تیم "خونه به
خونه" هم آبگوشتخوری ادام��ه یافت و حال که
اکبر آقا دوب��اره به "مس کرمان" بازگشته بساط

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰى و ﺑﺮودﺗﯽ
ﺳﺮدﯾﻦ ﻃﻮس ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺛﺒﺖ  ۶٧۴٢و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢٢۵۵٢٨
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫١٢٫٠٩ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ
ﺷﺪ - :ﻣﻮارد ذ�ﻞ "ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ�
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫ� ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ دار و �ﺨﭽﺎل و ﻓﺮ�ﺰرﻫﺎ�
ﺻﻨﻌﺘ� و ﺳﺒﺪ دﺳﺘ� و �ﺎﻟﺴ�ﻪ ﻫﺎ� ﭼﺮﺧﺪار
ﺳﻮﭘﺮ� و �ﻤﺪ ،ﺑﻮﻓﻪ ،ﻗﻔﺴﻪ و �ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ�
ﻓﻠﺰ� ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ� ﻻزم و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬ�ﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺧﺬ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤ� ﺑﺎﺷﺪ" ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮ�ﺖ اﻟﺤﺎق
ﮔﺮد�ﺪ و ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح
ﻣﺰﺑﻮر اﺻﻼح ﮔﺮد�ﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٠٢٩٦٠٠ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮراک دام و ﻃﻴﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ
ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٣١١۶و ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠١٩٠١٧٢

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻋﺎد� ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫٩٫٣ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
ﺷﺮ�ﺖ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� �ﺸﺎورز� �ﻮﺛﺮ
)ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص(و ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد�
�ﻮﺛﺮ و ﺷﺮ�ﺖ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� ﻋﻤﺮان و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﻴﻦ �ﻮﺛﺮ )ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت  ٢ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٠٢٩٦٢٥ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى
ﻧﺎن ﺷﻴﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٢٠٣٢٢
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٣۵٨٣٣٠

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻋﺎد� ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫٠٣٫٢٣ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
-١اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﻣﺪت دو
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺮار ذ�ﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ:
آﻗﺎ� ﻧﺎدر ﺑﻬﺒﻮد� ١٠٦٢٦٧١٧٩١
آﻗﺎ� ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ� ﺑﻬﺒﻮد�
 ١٠٦٠٢٦٨٨٨٤آﻗﺎ� ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻬﺒﻮد�
-٢ ١٠٦٣٩٩٥٩٣٠ﺑﺎزرﺳﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ ﺑﺮا� ﻣﺪت �� ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ آﻗﺎ� رﺿﺎ ﻣﮋد�ﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻠ�  ١٠٦٢٧٥٩٣٧٠ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزرس اﺻﻠ� ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎد� ﻓﺮدوﺳ� ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٤٣٢٣٦١٥٠ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزرس ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل -٣ﺻﻮرت ﻫﺎ� ﻣﺎﻟ�
ﺳﺎل ﻫﺎ�  ١٣٩٢ﺑﻪ ﺗﺼﻮ�ﺐ رﺳﻴﺪ
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٢٩٥٩٦ف

اکنون از پیشرفت فیزیکی  85درصدی برخوردار
است و با توجه به پیگیری های اداره کل نوسازی،
ان شاءا ...در اواسط تابستان امسال تکمیل می
شود و به بهره برداری کامل می رسد .ضمن این
که یک استخر سرپوشیده هم کنار این سالن در
حال احداث است که پی ریزی شده وسقف آن
نیز نصب شده است و در حال پیگیری هستیم تا
بتوانیم اعتباری برای تکمیل وراه اندازی آن اخذ
کنیم .همچنین زمین هندبال روباز درمجموعه
ورزشی مالک اشتر را هم به زمین چمن مصنوعی
تبدیل ک��رده ای��م که اکنون ازآن استفاده می
شود .مسئول آموزش وپرورش تربت جام درباره
وضعیت اعتباری آم��وزش وپ��رورش شهرستان
گفت  :متاسفانه میزان اعتبارات مانسبت به سال
گذشته کاهش پیداکرده که باتوجه به وضعیت
کشور و برخی تحریم ها طبیعی است .اما کمبود
و کاهش اعتبارباعث نشده است که همکاران ما

ازفعالیت الزم چشم بپوشند ،بلکه تالش خود را
چندین برابرکرده اند .البته این تقاضاراداریم
و مطمئن هستیم که ع��زی��زان ما در اداره کل
وهمچنین وزارت ورزش ودول��ت محترم نسبت
به موضوع ورزش وتربیت بدنی توجه واهتمام
ویژه ای دارن��د " .محمدرضا کامیابی " درپایان
متذکرشد ک��ه مسابقات در 3س��ال��ن ورزش��ی
وح���دت ،شهیدصفایی وک��ارگ��ران شهرستان
برگزار خواهد شد .وی افزود:خوشبختانه رئیس
اداره ورزش وجوانان تربت جام خود یک نیروی
فرهنگی نیز می باشد و با در اختیارگذاشتن
ام��اک��ن ورزش���ی ب��رای ب��رگ��زاری ای��ن مسابقات
همکاری ومساعدت خوبی داشته است که جای
تقدیروتشکر دارد .ناگفته نماند 5خوابگاه نیز با
بهترین امکانات موجود برای اسکان ورزشکاران
عزیز تدارک دیده ایم وامیدواریم بتوانیم میزبان
خوبی برای این عزیزان باشیم .

آبگوشتخوری در زمین فوتبال بار دیگر پهن شده
است .این مربی دوست داشتنی فوتبال استان
هفتهای یک بار شاگردان جدیدش را(در تیم مس
کرمان)به خوردن آبگوشت در زمین فوتبال دعوت
میکند و معتقد است این ترفند ،موجب افزایش
همدلی در تیمش و نزدیک شدن بچهها به هم
خواهد شد که در نتیجهگیری تاثیرگذار است!

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮس ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٣٦٦٦٥و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�
 ١٠٣٨٠٥٢٢٠١٣ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١١٫٢٤ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﻪ ﻗﺮار ذ�ﻞ ﺑﺮا� ﻣﺪت
دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ:
 آﻗﺎ� ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ �ﻌﻘﻮﺑ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� - ٠٧٠١٢٩٧٠٠١آﻗﺎ� ﺳﻴﺪرﺿﺎ زﻣﺎﻧ�
ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٠٨٧٠٢٤٠٦١٧
آﻗﺎ� ﺳﺮوش �ﻌﻘﻮﺑ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٠٩٤٦٨٤٦٤٩٩ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٣٨٥١٨٢٧٥ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺳﺮاج ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻠ�  ٢٠٩١٩٦٠٤٤٦ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس
ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﺮا� �� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٢٩٥٩٨ف

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى دادﺧﻮاﻫﺎن
آرﻣﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺪرا در ﺗﺎرﯾﺦ ١٣٩۵,١,٢۴
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۴٩٩٩ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
 ١۴٠٠۵٧۵۵٧٣٧ﺛﺒﺖ و اﻣﻀﺎء ذﯾﻞ دﻓﺎﺗﺮ
ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

 ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺳﺴﻪ :اﻧﺠﺎم و�ﺎﻟﺖ و ﻣﺸﺎورهﺣﻘﻮﻗ� ﺑﺎ ﺑﻪ �ﺎرﮔﻴﺮ� و�ﻼ� رﺳﻤ�
دادﮔﺴﺘﺮ� ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ� ﻻزم و ﺛﺒﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬ�ﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺧﺬ و ﺻﺪور
ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤ� ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺪت ﻣﻮﺳﺴﻪ :از ﺗﺎر�ﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪتﻧﺎﻣﺤﺪود  -ﻣﺮ�ﺰ اﺻﻠ� ﻣﻮﺳﺴﻪ :ﻣﺸﻬﺪ،
ﺧﻴﺎم ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺑﻠﻮار وﻟﻴﻌﺼﺮ ،وﻟﻴﻌﺼﺮ ده،
ﭘﻼ� ﻫﻴﺠﺪه �ﺪ ﭘﺴﺘ� ٩١٩٦٨٤٥٨٩٩
 ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ :ﻣﺒﻠﻎ  ١٠٠٠٠٠٠ر�ﺎلﻣﻴﺒﺎﺷﺪ - .اوﻟﻴﻦ ﻣﺪ�ﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ :آﻗﺎ�
ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن ﺳﻼﻣ� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪ�ﺮهﺑﻪﺷﻤﺎرهﻣﻠ�٠٧٦٩٨٩١٩١٨
دارﻧﺪه  ٥٠٠٠٠٠ر�ﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮ�ﻪ و ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﺮﺟﺎن ﺣﺴﻴﻨ� ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٩٢٠٨٩٢٠٠٠دارﻧﺪه  ٥٠٠٠٠٠ر�ﺎل
ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮ�ﻪ ﺑﺮا� ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ - .دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀﺎ� :ﻠﻴﻪ اوراق
و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪآور ﻣﻮﺳﺴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ
ﭼ� ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮوات ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣ�
ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﺮﺟﺎن ﺣﺴﻴﻨ� ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد و ﻣﺤﺴﻦ
اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن ﺳﻼﻣ� ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ - .اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ:
ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٢٩٥٩٣ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮراک دام و
ﻃﻴﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ٣١١۶و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠١٩٠١٧٢
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١٢٫٣ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
آﻗﺎ� ﺳﻴﺪرﺿﺎ آل داوود �ﺪ ﻣﻠ�
 ٠٩٣٤٤٧٧٠٥١ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� از ﻃﺮف
ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد� �ﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه و آﻗﺎ� ﺳﻴﺪﻫﺎد� ﺣﺴﻴﻨ� �ﺪ ﻣﻠ�
 ٠٩٣٤٥٤٠٧٠٥ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� از ﻃﺮف
ﺷﺮ�ﺖ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� ﻋﻤﺮان و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﻌﻴﻦ �ﻮﺛﺮ )ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎ�ﺐ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ و آﻗﺎ� ﺣﻤﺰه
رﺿﻮ� ﻣﺒﺮﻗﻊ �ﺪ ﻣﻠ� ٠٩٤١٣٣٤٥٢١
ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� از ﻃﺮف ﺷﺮ�ﺖ
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� �ﺸﺎورز� �ﻮﺛﺮ )ﺳﻬﺎﻣ�
ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه اﻧﺘﺨﺎب
و �ﻠﻴﻪ اوراق واﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ �ﺎ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ���
از اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ
و اﺳﻨﺎد و اوراق ﻋﺎد� و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ادار� ﺑﺎ
اﻣﻀﺎء ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪود و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﺷﺮح ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮ�ﺐ رﺳﻴﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٢٩٥٦٥ف

از میان خبرها

تکریم پیشکسوت جودوی استان

پیروز -رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان رضوی به
همراه تعدادی از اعضای این هیئت با حضور در منزل
یک پیشکسوت از خدمات ارزن��ده وی در ای��ن رشته
تجلیل کردند .به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و
جوانان استان ،اخیرا در گرامیداشت ایام والدت موالی
متقیان حضرت علی (ع) و روز پدر"،حسین محمودی"
به همراه دبیر و جمعی از پیشکسوتان و قهرمانان سال
های دور جودو و کوراش خراسان رضوی با حضور در
منزل پیشکسوت و استاد گرانقدر "اسماعیل تاثری"
و اه��دای لوح تقدیر از زحمات و خدمات ارزن��ده وی
در  4دهه گذشته تجلیل کرد .رئیس هیئت جودوی
استان در حاشیه این دیدار افزود :تکریم پیشکسوتان
از اولویتهای فرهنگی و اخالقی هیئت جودو و کوراش
خراسان رضوی است و همواره تالش می کنیم از دانش
و تجربه این عزیزان برای معرفی قهرمانان آینده جودو و
کوراش استان استفاده کنیم.

مشهد ،گزینه میزبانی اردوی
تیم ملی فوتسال
پیروز -تمرینات تیم ملی فوتسال ایران در حالی در
س��ال جدید آغ��از خواهد شد که ملی پوشان فقط تا
روز هجدهم اردیبهشت میتوانند از سالن کمپ در
تهران استفاده کنند وبعد از این تاریخ باید در مشهد
یا کیش اردو بزنند.به گ��زارش پایگاه خبری فوتسال
ایران ،اولین دور تمرینات تیم ملی فوتسال ایران برای
مسابقات جام جهانی کلمبیا ،از این هفته آغاز میشود
و کادر فنی تیم ،کارش را شروع می کند .طبق برنامه
قرار است تیم ملی تا قبل از شروع لیگ ،دو مرحله اردو
داشته باشد و در پایان هر مرحله ،یک دیدار تدارکاتی
برگزار کند.نکته عجیب اینجاست که شروع تمرینات
تیم ملی با محدودیت مکانی مواجه شده است چرا که
سالن کمپ تیم ملی فقط تا روز هجدهم اردیبهشت در
اختیار ملی پوشان خواهد بود .گفته میشود این سالن
از قبل برای یک تیم دیگر رزرو شده است تا ملی پوشان
فقط  ۱۰روز فرصت تمرین در سالن داشته باشند.به
همین دلیل مسئوالن به دنبال انتخاب یک شهر دیگر
برای برپایی اردوی تدارکاتی هستند .کیش و مشهد از
جمله گزینههای تیم ملی برای برپایی اردو هستند تا
ملی پوشان مشکلی در زمینه تامین مکان مناسب برای
تمرین نداشته باشند.

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ اﻓﻖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮق
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ٣٢۵۴٠و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠۴٧٧۴٩٠
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد�
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫١٠٫٠٦ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ -١ :ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ�
ﺑﻪ  ٣١ﺷﻬﺮ�ﻮر  ١٣٩٤ﺑﻪ ﺗﺼﻮ�ﺐ رﺳﻴﺪ.
 -٢ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴ�ﻦ ﺳﺎزان ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٢٠٢٣٠و ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠ�  ،١٠٣٨٠٣٥٧٤١٨ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان و
ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﺠﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٢٣٩٧٥
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�  ١٠٣٨٠٣٩٤١٢٦و
ﺷﺮ�ﺖ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� ﻋﻤﺮان ﺳﺎرا ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٢٢٣٩٤و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�
 ١٠٣٨٠٣٧٨٧٤٣ﺑﺮا� ﻣﺪت  ٢ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎ� اﺻﻠ� ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ -٣ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ� و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ دا�ﺎ رﻫﻴﺎﻓﺖ )ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤ�(
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و آﻗﺎ� �ﻮﻧﺲ آﻧ�
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﺮا� ﺳﺎل
ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ١٣٩٥٫٠٦٫٣١اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ -٤ .روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ�ﻫﺎ�
ﺷﺮ�ﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٢٩٧٣٧ف

ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺷﺘﺎب ﭘﻮﯾﻨﺪه ﭘﺎژ ﭘﻮﯾﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ١٣٩۵,٠١,٢۴
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۵٧٨٩١ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١۴٠٠۵٧۵۶١١۵

ﺛﺒﺖ و اﻣﻀﺎء ذ�ﻞ دﻓﺎﺗﺮ ﺗ�ﻤﻴﻞ ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ ﺧﻼﺻﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ز�ﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬ� ﻣ� ﮔﺮدد.
 -١ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮ�ﺖ :ﻃﺮاﺣ� ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ،واردات ،ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ�ﺪ و ﻓﺮوش �ﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﻓﻨﺎور� اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ،اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺘ� ،ﺷﺒ�ﻪ ﻫﺎ� �ﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ�  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮ�ﺴ�
ﺗﺤﺖ وب ،ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰا�ﺪه ﻫﺎ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ �ﻠﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ،
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ� اﻗﺘﺼﺎد� و ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� دوﻟﺘ� و ﺧﺼﻮﺻ� اﻋﻢ از داﺧﻠ� و ﺧﺎرﺟ� ،ﻣﺸﺎر�ﺖ در
ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ا�ﺮاﻧ� و ﺧﺎرﺟ� ،اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� داﺧﻠ� و ﺧﺎرﺟ� اﻧﻮاع �ﺎﻻﻫﺎ� ﻣﺠﺎز
و ﺗﻮز�ﻊ �ﺎﻻ ،اراﺋﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨ� و ﻣﻬﻨﺪﺳ� ،ﻋﻤﺮاﻧ� و ﻣﺸﺎوره ﻣﺪ�ﺮ�ﺘ� ،ﺷﺮ�ﺖ در ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎه
ﻫﺎ� داﺧﻠ� و ﺧﺎرﺟ� ،اﺧﺬ وام و ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻋﺘﺒﺎر ر�ﺎﻟ� و ارز� از �ﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧ�ﻬﺎ� داﺧﻠ� و ﺧﺎرﺟ� و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟ� و اﻋﺘﺒﺎر� ﺑﺮا� ﺷﺮ�ﺖ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ� ﻻزم و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬ�ﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
اﺧﺬ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤ� ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪت ﺷﺮ�ﺖ :از ﺗﺎر�ﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﺮ�ﺰ اﺻﻠ� ﺷﺮ�ﺖ:
ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﺒﺶ ﭼﻬﺎرراه ﻓﺮاﻣﺮز ﻋﺒﺎﺳ� ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ٧٢ﻃﺒﻘﻪ اول واﺣﺪ � ٦ﺪ ﭘﺴﺘ� ٩١٩٧٩٧٦٨٨٧
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺷﺮ�ﺖ  :ﻣﺒﻠﻎ  ١٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  ١٠٠٠ﺳﻬﻢ  ١٠٠٠ر�ﺎﻟ� �ﻪ ﺗﻌﺪاد  ١٠٠٠ﺳﻬﻢ
ﺑﺎ ﻧﺎم �ﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻃ� ﮔﻮاﻫ� ﺑﺎﻧ�� ﺷﻤﺎره  ٥٨٦٫٩٤٫٩٣٠٤ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١٠٫٢٢ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﺳﺎﻣﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﻋﺒﺎﺳ� ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ .اوﻟﻴﻦ ﻣﺪ�ﺮان ﺷﺮ�ﺖ:
 -١آﻗﺎ� ﻫﺎد� ﺣﺴﻴﻨ� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ اﺻﻠ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  -٢ ٠٩٣٩٩٨٤٢٧١آﻗﺎ�
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺗﺮﺷﻴﺰ� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  -٣ ٠٠٦٤١٠٦٦٠٨ﺧﺎﻧﻢ ﭘﮕﺎه ا�ﺒﺮ�ﺎن
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  -٤ ٠٠٦٤٢٩٢٤٤٤آﻗﺎ� ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻠﺬار اﺣﻤﺪ� ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٤١١٦٥٢٥٦ﺑﻪ ﻣﺪت دوﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ .و �ﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و
اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﺎﻧ�� ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ر�ﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ :ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل :آﻗﺎ� ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺮو�ﺎن ﺻﻔﺎرزاده
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٣٣٩٣٤١٤٩ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و آﻗﺎ� اﺣﺴﺎن ا ...ﺷﺐ زﻧﺪه دار ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٩٤١٩٧٠٢٨٠ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﺮا� ﻣﺪت ��ﺴﺎل ﻣﺎﻟ� اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮا� درج آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
 /٩٥٠٢٩٥٧٢ف
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

