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اخطار
مدیرعامل
استقالل:
به سیرجان
نمی رویم

خبـر
سخنگویفدراسیونتیراندازی:

امیدوارم برای جام جهانی هند مشکلی
پیشنیاید

سخنگوی فدراسیون تیراندازی گفت :برای ادامه تمرینات ملی آپشنهایی مد نظر است
و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
ناصر رســولی ســخنگوی فدراســیون تیراندازی در گفت و گو با ایسنا ،در مورد لغو
مســابقات تیراندازی به دلیل شــیوع ویروس کرونا اظهار کرد :از تصمیمات کمیته
مسابقات اطالعی ندارم اما طبق دستورالعملی که در سایت دیدم مسابقات این هفته
لغو شده است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که تمرینات تیم ملی در جریان است یا خیر گفت:
فعال تیم ملی بعد از اردوی هانوفر در تعطیالت است و یک هفته استراحت دارد .قرار
است هفته بعد تمرینات آغاز شود .باید ببینیم چه میشود.
رســولی در پاسخ به این سوال که آیا برای حضور در مسابقات جام جهانی تیراندازی
هند مشکلی پیش نمی آید ،گفت :امیدواریم تا آن موقع مشکلی پیش نیاید .منتظریم
ببینیم تا هفتههای آینده چه می شــود .باید دید شرایط به چه صورت است و آیا نیاز
است برنامه های خود را تغییر دهیم یا خیر.
وی در پاسخ به این سوال که  ۶تیرانداز المپیکی چگونه تمریناتشان را ادامه خواهند
داد ،افزود :قطعا ما کار خود را انجام می دهیم .تمرینات و تدابیری که از قبل اندیشیده
شــده بود را انجام خواهیم داد .برای ادامه تمرینات تیم ملی آپشنهایی مد نظر است
و نیاز به بررســی بیشتر دارد .مسابقات جام جهانی هند طبق برنامه انجام میشود و
برای ورود یا عدم ورود ما به مسابقات هند نیاز به بخشنامه و قوانین دارد .همین طور
نمیتوانند شفاهی بگویند بیایید یا نه.

امارات مجوز ورود نداد
دختران وزنه بردار مسابقات غرب آسیا
را بخاطر کرونا از دست دادند

تیم وزنه برداری بانوان ایران مسابقات غرب آسیا را از دست داد.
به گزارش ایسنا ،مسابقات وزنه برداری گزینشی المپیک غرب آسیا در دبی آغاز شده
اســت .قرار بود تیم مردان با سه وزنه بردار و بانوان با چهار وزنه بردار در این رقابتها
شرکت کنند اما تیم بانوان نتوانست به این رقابتها اعزام شود.
با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران ،امارات پرواز از ایران به کشور خود را ممنوع
کرده است و تیم بانوان هم نتوانست به دبی برود و مسابقات را از دست داد.
در تیم بانوان الناز باجالنی ،فروغ یونســی ،پریسا جهانفکریان و الهام حسینی حضور
داشتند .در تیم مردان هم سهراب مرادی به دبی رفت تا به مشکل برنخورد اما علی
هاشمی و رضا بیرالوند به همراه برخواه سرمربی تیم ملی قرار است راهی دبی شوند که
این احتمال وجودارد آنها نیز نتوانند عازم دبی شوند.
آگهـی تغییـرات شـرکت تعاونـی کشـاورزی و دامـداران صنعتی شهرسـتان خمین به شـماره
ثبـت  315و شناسـه ملـی  10780020621بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فـوق العاده
مـورخ  05/12/1397و بـه موجـب تائیدیـه شـماره  1077/741مـورخ  20/12/1397اداره تعاون
روسـتایی شهرسـتان خمین تصمیمات ذیل اتخاذ شـد  :اساسـنامه جدید شـرکت مشتمل بر86
مـاده و  45تبصـره تصویـب و جایگزین اساسـنامه قبلی شـرکت گردیـد /.اداره کل ثبت اسـناد و
املاک اسـتان مرکـزی مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری خمیـن ()787556
-----------------------آگهـی تغییـرات شـرکت تعاونـی کشـاورزی و دامـداران صنعتـی شهرسـتان خمیـن بـه شـماره
ثبـت  315و شناسـه ملـی  10780020621بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عـادی مورخ
 05/12/1397و بـه موجـب تائیدیه شـماره  1078/741مورخ  20/12/1397اداره تعاون روسـتایی
شهرسـتان خمیـن تصمیمات ذیل اتخاذ شـد  -1 :حسـین محمودی به کد ملـی 0558230989
و مرتضـی جعفـری بـه کد ملـی  0559702418و ابراهیـم مظفری به کد ملـی  0558728243و
عبدالـه باقـری بـه کـد ملی  0559662904و سـید رضا شـمس پور بـه کد ملـی 0559704712
به عنوان اعضاء اصلی هئیت مدیره و حسـین رضائی به کد ملی  0559572158و هاشـم اسـدی
بـه کـد ملـی  0559651996به سـمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سـه سـال مالی
انتخـاب گردیدنـد 2- .مجیـد زینلـی کرونـدی به کد ملـی  0558954928و سـید رضا هاشـمی
بـه کد ملی  0558678637بسـمت بازرسـان شـرکت برای مدت یکسـال مالی انتخـاب گردیدند.
 3سـرمایه شـرکت از مبلـغ  686080000ریـال بـه مبلـغ  1145100000ریال افزایـش یافت . 4ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان شـرکت در سـال مالی  1396تصویـب گردیـد /.اداره کل ثبتاسـناد و امالک اسـتان مرکزی مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری خمین ()787557
-----------------------آگهی تغییرات شـرکت پارس لیزر خمین گسـتر سـهامی خاص به شـماره ثبت  773و شناسـه
ملـی  10780037791بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطور فـوق العـاده مورخ
 01/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شـد -1 :موسسـه حسابرسـی آرشـین حساب به شناسه ملی
 10103255283بـه سـمت بـازرس اصلـی و سـید صمد هاشـمی به کـد ملـی 0559588623
بـه سـمت بـازرس علـی البدل بـرای مدت یک سـال مالـی انتخاب شـدند 2- .ترازنامه و حسـاب
سـود و زیـان شـرکت در سـال  96مـورد تصویـب قـرار گرفـت3- .محمـود فلاح بـه کـد ملـی
 0559009011بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره  -قربـان فالح به کـد ملـی  0557839629به
سـمت نایـب رئیـس هیئت مدیـره  -احمد رضا فالح به کـد ملی  0559077637به سـمت مدیر
عامـل و عضـو هیئـت مدیـره و هـادی فالح بـه کـد ملـی  0550065563به سـمت عضو هیئت
مدیـره بـرای مـدت  2سـال انتخـاب گردیدنـد4- .کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهد آور شـرکت
از قبیـل چـک ،سـفته ،بـروات ،قراردادهـا و عقـود اسلامی بـا امضای مدیـر عامـل و نایب رئیس
هیئـت مدیـره هـر کدام بـه تنهایی همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد / .اداره کل ثبت اسـناد
و املاک اسـتان مرکـزی مرجع ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری خمیـن ()788193
--------------------------آگهی تغییرات شـرکت سـریر گسـتر سـپهر شـرکت سـهامی خـاص به شـماره ثبـت  15889و
شناسـه ملـی  10660155882بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عـادی بطور فـوق العاده
مـورخ  06/11/1398تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :انتخـاب بـازرس و انتخـاب مدیـران . 1
خانـم مریـم کریمـی پور بـه شـماره ملـی  3370010887به عنوان بـازرس اصلـی و خانم بدری
محمـدی بـه شـماره ملـی  3254429931بـه عنـوان بـازرس علـی البدل بـرای یک سـال مالی
انتخـاب گردیـد . 2 .اعضـا هیئـت مدیـره به قـرار ذیل انتخـاب گردیدند  -1 :آقـای حمیدکریمی
بـه شـماره ملـی  -2 _ 3240209365آقـای رضـا کریمـی بـه شـماره ملـی _ 3258549079
 -3آقـای علـی کریمی به شـماره ملـی  3258724776همگی تـا تاریخ _  -4آقـای مرادکریمی
بـاغ طیفونـی به شـماره ملـی  3253212548همگی تا تاریـخ  06/11/1400برای مدت دوسـال
انتخاب شـدند .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمانشـاه اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات
غیرتجاری کرمانشـاه ()787582
----------------------------آگهی تغییرات شـرکت ارشـد سـازه آناهیتا شرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت  762و شناسه
ملی  14003097425به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مـورخ  12/12/1397تصمیمات ذیل
اتخـاذ شـد  - :آقـای محسـن رضائیـان اکـرم بـه شـماره ملـی  3309890996به سـمت رئیس
هیـات مدیـره و مدیرعامل ،آقای مجتبی حصاری به شـماره ملی  3300128072به سـمت نایب
رئیـس هیـات مدیـره ،آقای وحیـد خزائی به شـماره ملـی  3309975762به سـمت عضو هیات
مدیـره ،آقـای سـجاد نظریـان فیروزآبادی به شـماره ملـی  3950030166به سـمت عضو هیات
مدیره و خانم رزا حسـن بیگی به شـماره ملی  3255318981به سـمت عضو هیات مدیره برای
مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد - .کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک ،
سـفته  ،بـروات  ،قراردادهـا و عقوداسلامی با امضاء منفـرد رئیس هیات مدیره (محسـن رضائیان
اکـرم) همـراه بـا مهر شـرکت معتبر مـی باشـد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمانشـاه
مرجـع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کنـگاور ()787584
---------------------------آگهـی تغییرات شـرکت عمران گسـتر کتیبه شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبـت  13547و
شناسـه ملـی  10660131818به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومـی عادی بطور فـوق العاده

مدیرعامـل اسـتقالل طـی نامـهای به سـازمان لیگ خواسـتار لغـو رقابتها شـد و تهدید کـرد که اگر
پاسـخی دریافـت نکند ،تیمش را به سـیرجان نمیفرسـتد.
به گزارش ایسـنا ،اسـماعیل خلیلزاده ،سرپرسـت مدیرعاملی باشـگاه اسـتقالل در مصاحبه که توسط
سـایت باشـگاه اسـتقالل منتشـر شـده گفت :اینجانب پس از ارسـال درخواسـت رسـمی به سـازمان
لیـگ تـا لحظـه صـدور ایـن اطالعیـه منتظـر بودم تـا رقابتهـای لیـگ برتر بـه دلیل پیشـگیری از
ویـروس کرونـا لغو شـود اما متاسـفانه هنـوز اقـدام الزم صورت نگرفته اسـت!

موانع خصوصی
سازی
پرسپولیس و
استقالل باید
برطرف شود

وزیر ورزش و جوانان در مجمع عمومی باشــگاه پرســپولیس که با حضور نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و
ســازمان حسابرسی برگزار شد ,گفت :تالش کردیم تا با توجه به مصوبه دولت از طریق سازمان خصوصی
سازی بتوانیم این دو باشگاه را واگذار کنیم تا آنها را در مسیر توسعه قرار دهیم.
به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان ،سلطانی فر در جمع اعضای مجمع گفت :باید از دوستان
سازمان حسابرسی که با صبر و حوصله و درایت تالش می کنند تا مشکالت ارگان های دولتی از جمله دو
باشگاه پردردسر استقالل و پرسپولیس را حل و فصل کنند تشکر کنم.

سرپرست فدراسیون پزشکی:

باشگاهها با تصمیمات ملی برابر مقابله با کرونا همکاری کنند

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشــی در پی ابالغیه
برگزاری لیگ برتر فوتبال بدون حضور تماشاگر گفت:
این ابالغیه به قوت خود باقی است و باشگاهها باید ضمن
توجه به تصمیمات ملــی در رابطه با مقابله با ویروس
کرونا ،نهایت همکاری را با سازمان لیگ ،فدراسیون و
وزارتخانههای ورزش و بهداشت به خاطر حفظ سالمتی
داشته باشند« .مهرزاد خلیلیان» در گفتو گوی اختصاصی
با ایرنا ،به این پرسش که فدراسیون پزشکی ورزشی با
توجه به شیوع کرونا در کشور و در آستانه المپیک ۲۰۲۰
توکیو چه تدابیری برای جامعه ورزشی در نظر گرفته شده
است ،توضیح داد :مقابله با کرونا ،مقابله ملی و چه بسا
جهانی اســت .اکنون که  ۳۷کشور دنیا به این ویروس
آلوده شــدهاند و حتی کشــورهای همسایه ایران نظیر
بحرین ،کویت ،امارات و عربستان سرایت کرده است،
نشان میدهد کار آسانی در پیش نداریم.
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی ادامه داد :با توجه
به در پیش بودن المپیک توکیو در حوزه ورزشی ،برپایی
اردوهای مختلف تیمهای ملی ،اعزام ورزشکاران برای
کسب ســهمیه المپیک و اعزام به بازیهای المپیک
 2020توکیو ،باید مراقبت و نظارت بیشتری کرد .گرچه
در کشور ژاپن از شب گذشته به دلیل کِشتی تفریحی
ُکروز و آلوده بودن مسافران به این ویروس شدت آلودگی
را بیشــتر کرده و گفته میشــود با برخی از ایرادها در
برگزاری المپیک هم روبرو شود ،هرچند هنوز هیچ چیزی

قطعی نشده است .حال وارد دو ماراتن شدیم.
خلیلیان می گوید :بنابراین نمیتوانیم برنامه کوتاه مدت
داشته باشیم و یکسری برنامههای پیشگیری کننده برای
جامعه ورزشی ،ورزشگاهها ،اماکن ورزشی ،استخرها و
ســالنها داریم که باید نسبت به این موضوع حساس
باشند .درگام نخست اصول بهداشتی را رعایت کنند و از
دست دادن و روبوسی کردن و ابراز احساسات از نزدیک
پرهیز کنند و در گام دوم وسایل بدنسازی ،دستگیرهها و
کل سطوح را ضد عفونی کرده و وسایل ضدعفونی کننده
را هم در دسترس استفاده کنندگان قرار دهند.
شست شوی دست بیش از  30بار در روز
وی تصریح کرد :اگر در گذشته  ۶بار دست را شست وشو
می دادیــد ،اکنون بیش از  ۳۰بار و به روش کاملتری
باید شسته شود .البته این بیماری به تایید سازمان جهانی
بهداشت ،خطرناکتر از آنفوالنزای  h۱n۱که مرگ و میر
آن بیشتر و خطرناکتر از کرونا بوده و ۱۷۰قربانی گرفته
نیست .سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی ادامه داد:
اما شدت واگیری کرونا بسیار ُمسری است و به اجسام
میچسبد که از این منظر ویروس مهلکی است و شدت
سرایت کرونا از طریق تنفسی کمتر است.
با ترس و حشت نمی توان کرونا را کنترل کرد
خلیلیان درباره اینکه بار روانی این ویروس در کشور بسیار
باالست و باعث وحشت و نگرانی مردم شده است ،می
گوید :مجلس و دولت و نهادهای دیگری چون ســتاد

مدیریت بحران کشــور و پدافند غیرعامل همه باید به
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای کنترل
کرونا کمک کنند .ما با دشمن مواجه هستیم و نمیتوانیم
با ترس و وحشــت و با اختالف این ویروس را از کشور
خارج یا کنترل کنیم .وی گفت :باید تابع الگوی بهداشت
جهانی بود .این بیماری مهلک باید ســه درصد قربانی
داشته باشد که احتمال میدهیم تعداد بیشتری به این
ویروس مبتال باشد و از آن خبر نداشته باشند.
عضو ســتاد کرونا در فدراســیون پزشکی خاطر نشان
کرد :البته اســتفاده از ماســک که در روزهای اخیر از
چین گزارش شــده است به هیچ وجه کمک نمیکند،
فقط کســانی که مبتال به کرونا هستند و کادر پزشکی
باید از آن استفاده کنند .زیرا هم یک فضای وحشت در
ملت ایجاد ملت ایجاد میکند که نتیجه ندارد و در بازار
سیاه دالالن نفع میبرند .سرپرست فدراسیون پزشکی
همه را به خویشــت نداری و آرامش دعوت کرد و افزود:
وحشت هیچ گرهای را از کرونا باز نمیکند و وحدت ملی
و حمایــت از یکدیگر و عاقل بودن و نرفتن به مجامع
شلوغ در کنترل بیماری کمک میکند.
هوادارن از خانه تماشاگر مسابقات باشند
خلیلیان گفت :در ستاد پیشــگیری از گسترش کرونا
ویــروس ،پروتکلی بیــن وزارت ورزش ،بهداشــت و
فدراسیون پزشکی به امضا رسید که مسابقهای با حضور
تماشاگر برگزار نشود و هواداران از خانه نظارهگر رقابتها

باشند که از این طریق شرایط را نظارت میکنیم ،البته
هنوز به این نقطه نرسیدیم که تمام مسابقههای ورزشی
را تعطیل کنیــم .وی ادامه داد :بــا توجه به برگزاری
نشستهای متعدد در این ستاد ،تمامی ابالغیهها را به
استانها ،فدراسیونهای ورزشی ،باشگاهها ابالغ کردیم
و امیدواریم با همکاری جامعه ورزش این بیماری را در
سطوح مختلف ورزشی کنترل کنیم.
تاکنون گزارشی از شیوع کرونا در بین
ورزشکاران نشده است
سرپرســت فدراســیون پزشکی ورزشــی در پاسخ به
این پرســش که آیا شــیوع این ویروس در بین جامعه
ورزشی گزارش شده اســت؟ گفت :جامعه ورزش جدا
از ملت نیســت و احتمال آلوده شدن به این ویروس در
بین ورزشــکاران هم وجود دارد .تاکنون گزارشی از این
ویروس در بین قهرمانان ملی و ورزشکاران و مدالآوران
گزارش نشده است .اما وقتی پزشکان مبتال میشوند این
احتمال وجود دارد.
رقابت بدون تماشاگر ،بهانه کرونایی سپاهان
خلیلیان در پاسخ به پرسشــی درباره اقدام اخیر باشگاه
فوتبال ســپاهان که با وجود ابالغیه ستاد پیشگیری از
گسترش کرونا در برگزاری رقابتهای بدون تماشاگر در
دیدار مقابل پرسپولیس حاضر نشد ،گفت :شرایط هر شهر
و استان میتواند با توجه به این ویروس خاص باشد .البته
مساله ما در این باره فوتبالی بوده و همه مردم کشور باید

نسبت به این بیماری حساس باشند .بنابراین سالمت
جامعه را نمیتوان به یک دلیل به خطر انداخت.
ابالغیه مسابقات بدون حضور تماشاگر به
قوت خود باقی است
وی همچنین اظهار داشت :اگر این ستاد تصمیمی میگیرد،
ملی است و دوم اینکه فدراسیون پزشکی در زیر مجموعه
وزارتخانههای بهداشــت و ورزش قرار دارد که نظر آنها
این بوده مسابقات بدون تماشاگر برگزار شود .بنابراین این
ابالغیه به قوت خود باقی است و از باشگاهها میخواهیم
نهایت همکاری را با سازمان لیگ ،فدراسیون و سازمانهای
تابع و البته وزارت ورزش و بهداشت به خاطر حفظ سالمتی
خود انجام دهند نه بخاطر مسایل تیمی و باشگاهی.
آموزش  30پرستار برای آموزش کرونا در
فدراسیونها
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشــی ادامه داد :ما با
مساله ملی و جهانی روبرو هســتیم .وقتی امارات ۱۸
قربانی داده و اعالم نکرده نشــان دهنده شرایط ویژه
است که با بحثهای تجاری و مشکالت دیگری روبرو
هســتند .چین تمام تالش خود را کرد و آنها توانستد تا
حدودی رعایت ،کنتــرل و قرنطینه کنند .در ایران هم
حاکمیتی بوده که چنین تصمیمی گرفته شده است و
شورای تامین هم تایید کرد .من از مردم و هوارادان همه
تیمها درخواست دارم حداکثر همکاری را با ستاد مقابله
با کرونا داشته باشند.

اعتراض فوتبالیها به برگزاری لیگ برتر؛ مسابقات را متوقف کنید

اهالی فوتبال توقف برگزاری لیگ برتر همزمان با شیوع
ویروس کرونا را خواستار هستند اما ستاد مقابله با این
ویروس در ورزش به دالیــل ناگفته ،اعالم کرده که
امکان چنین اتفاقی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا ،با ادامه شیوع ویروس کرونا و افزایش
شمار مبتالیان و کشتگان به وسیله این ویروس مهلک،
برخی از ادارات ،موسسات و اماکن مهم از جمله مدارس
و دانشگاهها تعطیل شدند تا هرگونه عبور و مرور غیر
ضرور در سطح شهرها کاسته شود.

با این وجود مساله برگزاری مسابقات لیگ برتر همچنان
به قوت خود باقی است و این موضوع بعد از جنجالی که
در بازی سپاهان و پرسپولیس آفرید ،تبدیل به پروندهای
مهم در فوتبال ایران شده است.
تداوم این مساله در فوتبال ایران ،اکنون صدای مربیان،
مدیران و بازیکنان را در آورده و عدهای فوتبال باشگاهی
در ایران را با کشورهایی مانند ایتالیا و کرهجنوبی مقایسه
میکنند که در وضعیت مشابه ،تصمیم به لغو مسابقات
خود گرفتهاند اما در ایران که شمار کشته شدهها بیشتر

مـورخ  02/11/1398تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد  - :اعضـای هیئت مدیره/ :آقـای علی کریمی به
شـماره ملـی  / 3258724776آقـای حمیـد کریمی به شـماره ملـی  / 3240209365آقای رضا
کریمـی بـه شـماره ملـی  3258549079بـرای مـدت دوسـال انتخاب شـدند -بازرسـان  / :آقای
حامدکریمـی پور به شـماره ملـی  3379979120به عنـوان بازرس اصلی و آقـای مهردادمجیدی
پـور بـه شـماره ملـی  3256807781بـه عنوان بـازرس علی البدل برای یک سـال مالـی انتخاب
گردیـد .اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان کرمانشـاه اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات
غیرتجاری کرمانشـاه ()787586
---------------------------آگهی تغییرات شـرکت ارشـد سـازه آناهیتا شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت  762و شناسه
ملـی  14003097425بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطور فـوق العـاده مورخ
 12/12/1397تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :اعضـاء هیئـت مدیـره بـه قـرار ذیـل انتخـاب
گردیدنـد :آقـای محسـن رضائیـان اکرم به شـماره ملـی  3309890996و خانم رزا حسـن بیگی
بـه شـماره ملـی  3255318981و آقای مجتبی حصاری به شـماره ملـی  3300128072و آقای
وحیـد خزائـی به شـماره ملی  3309975762و آقای سـجاد نظریـان فیروزآبادی به شـماره ملی
 3950030166بـه عنـوان اعضـای اصلـی هیئـت مدیـره بـرای مـدت دو سـال انتخـاب شـدند .
 - 2آقـای غالمعلـی جعفـر آبادی به شـماره ملـی  3309144275به عنوان بـازرس اصلی  ،خانم
فاطمـه رضائـی عهـد بـه شـماره ملـی  4010971274به عنـوان بازرس علـی البدل بـرای مدت
یـک سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد .اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان کرمانشـاه مرجع ثبت
شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کنـگاور ()787588
-----------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت سـریر گسـتر سـپهر شـرکت سـهامی خاص بـه شـماره ثبـت 15889
و شناسـه ملـی  10660155882بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 06/11/1398
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :تصمیمات ذیـل اتخاذ گردید .الـف 1 :ـ آقـای حمیدکریمی به
شـماره ملـی  3240209365بـه سـمت رئیس هیئـت مدیـره و مدیرعامل 2ـ آقـای رضا کریمی
بـه شـماره ملـی  3258549079بـه سـمت نایب رئیـس هیئت مدیـره  -3آقای علـی کریمی به
شـماره ملـی  3258724776بـه سـمت عضو هیئت مدیـره  -4آقای مرادکریمی بـاغ طیفونی به
شـماره ملـی  3253212548بـه سـمت عضـو هیئت مدیـره همگی بـرای مدت  2سـال انتخاب
شـدند  .ب  :کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک  ،سـفته  ،بروات  ،قراردادها
و عقوداسلامی بـا امضـاء حمیدکریمـی (رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل) همراه با مهر شـرکت
معتبر می باشـد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمانشـاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرمانشـاه ()787590
----------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت عمران گسـتر کتیبه شـرکت سـهامی خـاص به شـماره ثبـت 13547
و شناسـه ملـی  10660131818بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ
 02/11/1398تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد - :کاهش اعضای هیئـت مدیره :تعـداد اعضای هیات
مدیـره از  4نفـر بـه  3نفـر کاهش یابد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمانشـاه اداره ثبت
شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمانشـاه ()787591
---------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت عمران گسـتر کتیبه شـرکت سـهامی خـاص به شـماره ثبـت 13547
و شناسـه ملـی  10660131818بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 02/11/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شـد - :سـمت مدیران / :آقای علی کریمی به شـماره ملی 3258724776
بـه سـمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  /آقای حمید کریمی به شـماره ملـی 3240209365
بـه سـمت نایـب رئیـس هیئت مدیـره  /آقـای رضـا کریمی بـه شـماره ملـی  3258549079به
سـمت عضـو هیئـت مدیره همگی برای مدت  2سـال انتخاب شـدند -دارندگان حـق امضا  :کلیه
اسـناد و اوراق بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک  ،سـفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسلامی
بـا امضـاء علـی کریمی (رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل) همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد
اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان کرمانشـاه اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری
کرمانشاه ()787592
---------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت سـخت سـتون غرب شـرکت سـهامی خـاص به شـماره ثبـت  4108و
شناسـه ملـی  10660045691بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عـادی بطور فـوق العاده
مـورخ  26/07/1397تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :آقـای بهـروز گوهـره گوهـری به شـماره
ملی 4969850682به عنوان بازرس اصلی،خانم شـکوفه رسـتمی به شـماره ملی 3251067362
بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مدت یک سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد-2 .اعضـاء هیئت
مدیـره بـه ترتیـب ذیل تعییـن گردید :خانـم نرگس همراهیـان به شـماره ملـی 3258361959
تـا تاریـخ  26/07/1399و آقـای عبدالرضـا نـوروزی بـه شـماره ملـی  3257672675تـا تاریـخ
 26/07/1399و آقـای سـعید همراهیـان به شـماره ملـی  3257602804تا تاریـخ26/07/1399
اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان کرمانشـاه اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری
کرمانشـاه ()787598
--------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت سـخت سـتون غرب شـرکت سـهامی خـاص به شـماره ثبـت  4108و

اســت ،مسووالن خواســتار برگزاری مسابقات بدون
حضورتماشاگرانهستند.
نکتهای که در این تصمیم برای برگزاری مســابقات
بسیار عجیب به نظر میرسد ،حضور عوامل متعددی
در برگزاری یک مسابقه و مسافرت تیمها از شهری به
شهر دیگر و قرار گرفتن در اماکن عمومی مانند هواپیما،
اتوبوس ،ترمینال ،هتل ،ورزشــگاهها و تماس افراد با
یکدیگراست.
به طور کلی جدای از شرایط دشوار برای تامین وضعیت

بهداشــتی ایمن برای تمام نفرات ،باید در نظر داشت
که برگزاری یک مسابقه فوتبال مختص به  ۲۲بازیکن
نیست و بیش از  ۲۰۰نفر به طور مستقیم در برگزاری
یک دیدار سهیم هستند.
فرهاد مجیدی ،سرمربی استقالل که نسبت به بازی
بدون تماشــاگر تیمش به علت بازی نکردن سپاهان
و پرسپولیس معترض است ،به لغو مسابقات در ایتالیا
اشــاره کرده و خطاب به مسووالن گفت :ارزش جان
انســانها از فوتبال و لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا

شناسـه ملـی  10660045691بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 26/07/1397
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :سـمت اعضـاء هیئـت مدیـره بـه ترتیب ذیـل تعییـن گردید:
خانـم نرگـس همراهیـان بـه شـماره ملـی  3258361959به سـمت عضـو هیئت مدیـره و آقای
عبدالرضـا نـوروزی بـه شـماره ملـی  3257672675به سـمت نایـب رئیس هیئت مدیـره و آقای
سـعید همراهیان به شـماره ملی  3257602804به سـمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره برای
مـدت دوسـال انتخـاب گردیدند -2 .کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهدآور شـرکت به امضاء منفرد
مدیر عامل (سـعید همراهیان )همراه با مهر شـرکت دارای اعتبار می باشـد .اداره کل ثبت اسـناد
و املاک اسـتان کرمانشـاه اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمانشـاه ()787604
--------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت سـخت سـتون غـرب شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 4108
و شناسـه ملـی  10660045691بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ
 26/07/1397تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :محـل شـرکت در واحـد ثبتـی کرمانشـاه بـه
آدرس  :اسـتان کرمانشـاه  -شهرسـتان کرمانشـاه  -بخش مرکزی  -شهر کرمانشـاه-محله میدان
بسـیج-کوچه 16متـری گلسـتان-خیابان (شـهید محمد باقـر صدر)-پالک -253بـرج ماد-طبقه
سـوم-واحد  12کدپسـتی  6715617485تغییـر یافـت و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فوق
اصالح گردید .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمانشـاه اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات
غیرتجـاری کرمانشـاه ()787606
------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت روسـتایی امیـد شـرکت تعاونـی بـه شـماره ثبـت  35و شناسـه ملـی
 10861620446بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ
 15/05/1397تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد  :برابر تاییدیه شـماره 741 / 404مورخـه 28/05/1397
اداره تعـاون  ،کار ورفـاه اجتماعی شهرسـتان اسلام آبادغـرب  - 1آقای خداداد جعفری به شـماره
ملـی  3341297987بـه عنـوان بـازرس اصلی  ،آقای علی پروین به شـماره ملـی 4940077799
بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یک سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد -2 .اعضـاء اصلی
هیئـت مدیـره برای مدت سـه سـال مالی بـه قرار ذیـل انتخاب گردیدنـد :آقای عبدالرضا شـریفی
بـه شـماره ملـی  3341395067و آقـای علی نجفی بـه شـماره ملـی 3340292167و آقای اکبر
عباسـی به شـماره ملی  3341709304و آقای عضدالدین خانه زر به شـماره ملی 4948954144
و آقـای مجتبـی یارویسـی بـه شـماره ملـی -3 3341426183اعضـاء علـی البـدل هیئـت مدیره
بـرای مدت سـه سـال مالـی به قـرار ذیل انتخـاب گردیدنـد :آقای یحیـی جعفری به شـماره ملی
 ،3329867396آقـای جـواد فتاحـی بـه شـماره ملی  -4 3341424113ترازنامه و حسـاب سـود
و زیـان سـال مالـی  1395و  1396شـرکت تصویـب گردید .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان
کرمانشـاه مرجـع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری اسلام آبـاد غـرب ()787625
-------------------------آگهی تغییرات شـرکت ماکیان تجارت بیسـتون شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 18111
و شناسـه ملـی  10660180011بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 09/10/1398
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :سـمت اعضـاء هیئـت مدیـره بـه ترتیب ذیـل تعییـن گردید:
خانـم سـهیال کالنتـری سـگازی (کـد ملـی )4969941610بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره ،
آقـای سـتار عبدلـی سـگازی (کدملـی  )4969942560بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره  ،خانـم
زینـب حاتمـی خـواه ( کدملـی  )4960036826بـه سـمت نائـب رئیـس هیئـت مدیـره  ،خانـم
طاهـره علیمـرادی (کدملی )4969927091به سـمت عضو هیئـت مدیره  ،آقای مهـرداد عبدلی
(کدملـی )4969941912بـه سـمت مدیرعامـل وعضـو هیئت مدیـره  ،که همگی بـرای مدت 2
سـال انتخاب شـدند -2 .کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور و بانکی از قبیل چک،سـفته ،بروات
،قراردادهـا و عقـود اسلامی و نیـز کلیه اوراق عـادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره (سـهیال
کالنتـری سـگازی) همـراه با مهر شـرکت معتبرخواهد بود .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان
کرمانشـاه اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمانشـاه ()787628
--------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت روسـتایی امیـد شـرکت تعاونـی بـه شـماره ثبـت  35و شناسـه ملـی
 10861620446به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ  15/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شـد  :برابـر تاییدیـه شـماره 741 / 404مورخـه  28/05/1397اداره تعـاون  ،کار ورفـاه اجتماعی
شهرسـتان اسلام آبادغـرب  -1سـمت اعضـاء هیئت مدیـره به ترتیـب ذیل تعیین گردیـد :آقای
عبدالرضـا شـریفی بـه شـماره ملی  3341395067به سـمت عضـو هیئت مدیـره  -عضو اصلی و
آقـای علـی نجفـی به شـماره ملی  3340292167به سـمت منشـی هیئـت مدیره و آقـای اکبر
عباسـی به شـماره ملـی  3341709304به سـمت رئیس هیئـت مدیره و آقـای عضدالدین خانه
زر بـه شـماره ملـی  4948954144بـه سـمت عضـو هیئت مدیـره  -عضو اصلـی و آقای مجتبی
یارویسـی بـه شـماره ملـی  3341426183بـه سـمت نائـب رئیس هیئـت مدیره و آقـای کامبیز
نجفـی بـه شـماره ملـی  3341395997بـه سـمت مدیرعامـل ( خـارج از اعضاء هیئـت مدیره )
بـرای مدت سـه سـال مالی انتخـاب گردیدنـد -2 .کلیه اسـناد ،اوراق بهـادار و تعهـد آور با امضاء
رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل ممهور بـه مهر شـرکت دارای اعتبـار باشـد و در غیاب رئیس
هیئـت مدیـره نائـب رئیـس هیئـت مدیره حـق امضـاء دارد و نامه های عـادی و اداری شـرکت با
امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شـرکت معتبر اسـت .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان
کرمانشـاه مرجـع ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری اسلام آباد غـرب ()787630

خیلی خیلی بیشتر است .به عنوان یک عضو از جامعه
فوتبال میخواهم که به سالمتی بازیکنان و مربیان و
داوران و سایر مسووالن اهمیت بدهند .با این حجم از
نگرانی خانوادههای بازیکنان نمیتوان سفر کرد.
در حالی فرهاد مجیدی از نگرانی خانواده فوتبالیستها
نسبت به سفر بازیکنان از شهری به شهر دیگر گفته
است ،که همکار او یعنی جواد نکونام ،سرمربی فوالد نیز
نسبت به برگزاری مسابقات در شرایط کنونی اعتراض
کرده است.

-------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت عمـران برداشـت پایـدار شـرکت بـا مسـئولیت محـدود به شـماره ثبت
 474و شناسـه ملـی  14004395996بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده
مـورخ  22/08/1398تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :خانـم آرزو توشـماالنی بـه شـماره ملـی
 4960022795بـا پرداخـت  20000000ریال به صندوق شـرکت سـهم الشـرکه خـود را به مبلغ
 70000000ریـال افزایـش داد .در نتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ  100000000ریـال به مبلغ
 120000000ریـال افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد .اداره کل ثبـت
اسـناد و امالک اسـتان کرمانشـاه مرجع ثبت شرکت ها و موسسـات غیرتجاری صحنه ()787631
--------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت عمـران برداشـت پایـدار شـرکت بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبت
 474و شناسـه ملـی  14004395996بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مورخ
 22/08/1398تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :اقـای محمدحسـن جمالـی بـه شـماره ملـی
 4960223162با دریافت مبلغ  20000000ریال سـهم الشـرکه از صندوق ،سـهم الشـرکه خود را
بـه مبلغ  30000000ریال کاهش داد .ج)در نتیجه سـرمایه شـرکت از مبلـغ 120000000ریال به
مبلـغ 100000000ریـال کاهـش یافـت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح گردیـد .اداره کل ثبت
اسـناد و امالک اسـتان کرمانشـاه مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری صحنه ()787632
-------------------------آگهی تغییرات شـرکت ماکیان تجارت بیسـتون شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 18111
و شناسـه ملـی  10660180011به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عادی بطور فـوق العاده
مـورخ  09/10/1398تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :اعضاء هیئـت مدیره به قـرار ذیل انتخاب
گردیدند :خانم سـهیال کالنتری سـگازی (کد ملی ، )4969941610آقای سـتار عبدلی سـگازی
(کدملـی  ، )4969942560خانـم زینـب حاتمی خـواه ( کدملـی  ، )4960036826خانم طاهره
علیمـرادی (کدملـی ، )4969927091آقای مهرداد عبدلی (کدملـی ، )4969941912که همگی
بـرای مدت  2سـال انتخاب شـدند -2 .آقای شـهرام گوهـری (کدملی )4969578192به سـمت
بـازرس اصلـی و خانـم بهاره نـوروزی (کدملی )4960025468به سـمت بازرس علـی البدل برای
مـدت یـک سـال مالی انتخاب شـدند .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمانشـاه اداره ثبت
شـرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشـاه ()787634
---------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت اطلـس آذیـن البـرز شـرکت سـهامی خاص بـه شـماره ثبـت 11318
و شناسـه ملـی  10660113407بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 25/10/1397
تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد  - 1 :سـمت اعضاء هیئت مدیـره به ترتیب ذیل تعییـن گردید :آقای
حسـین مومـی وند به شـماره ملـی  3258859396به سـمت نایـب رئیس هیئت مدیـره و آقای
محمـد مومیوند به شـماره ملی  5849381929به سـمت مدیرعامل وعضو هیئـت مدیره و آقای
حسـن مومـی ونـد بـه شـماره ملـی  3255473365به سـمت رئیس هیئـت مدیره بـرای مدت
دوسـال انتخاب گردیدند-2 .کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک  ،سـفته ،
بـروات  ،قراردادهـا و عقوداسلامی با امضاء محمد مومیوند (مدیرعامل) یا حسـن مومیوند (رئیس
هیئـت مدیـره ) منفـردا همـراه بـا مهر شـرکت معتبـر مـی باشـد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک
اسـتان کرمانشـاه اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کرمانشـاه ()787640
--------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت شـریان گاز پاسـارگاد شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبـت 11862
و شناسـه ملـی  10660118659بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 07/11/1398
تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد - :نشـانی شـرکت :از آدرس کرمانشـاه ،شـهرک معلم ،میـدان حافظ،
بلـوار دهخـدا ،کـوی نرگـس یک ،پلاک  2کـد پسـتی  6714857448به آدرس اسـتان اسـتان
کرمانشـاه  ،شهرسـتان کرمانشـاه  ،بخش مرکزی  ،شـهر کرمانشـاه ،محله سـیده فاطمه  ،کوچه
توحیـد  ،خیابـان (سـیده فاطمـه)  ،پلاک  ، 54طبقـه دوم به کـد پسـتی  6714616958تغییر
یافت اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمانشـاه اداره ثبت شـرکت ها و موسسات غیرتجاری
کرمانشـاه ()787643
-----------------------آگهـی تغییرات شـرکت پیام پگاه هوشـنگ شـرکت با مسـئولیت محدود به شـماره ثبـت 6648
و شناسـه ملـی  10660070916بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 21/03/1398
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد - :کلیـه اوراق بهـادار از قبیل چک -سـفته -برات – اسـناد تعهدآور
و قراردادهـا بـا امضـاء مدیـر عامـل همـراه بـا مهر شـرکت معتبـر میباشـد اداره کل ثبت اسـناد
و املاک اسـتان کرمانشـاه اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمانشـاه ()787647
-----------------------آگهـی تغییرات شـرکت پالت سـازی کریم سـرا سـادات اسـالم شـرکت با مسـئولیت محـدود به
شـماره ثبت  2481و شناسـه ملی  14006236956به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق
العـاده مـورخ  22/08/1398تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :آدرس شـرکت از محـل قدیـم به
آدرس جدید  :اسـتان گیالن-شهرسـتان طوالش-بخش اسالم-دهستان اسـالم-آبادی کریم سرا-
جاده کریم سـرا –خیابان شـهدا-پالک -265محمدی-طبقه همکف کدپسـتی 4373145475 :
انتقـال یافـت ودرنتیجـه مـاده  3اساسـنامه به شـرح فوق اصلاح گردیـد .اداره کل ثبت اسـناد و
املاک اسـتان گیالن مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری تالـش ()788188

