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استقالل را کوچک کردند نیمکتش را

بزرگ

پیشکسوت آبی پوشان گفت :استقالل را آنقدر کوچک کردند که یکی مثل
امید نمازی برای ما استوری تمسخرآمیز میگذارد.
رضا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت :انســان در هر زمان به
آموزش نیاز دارد و فوتبال و مربیگری هم از این قائده مستثنی نیست .من
به همراه تعداد زیادی مربی ایرانی دیگر بر اساس قوانین کمیته آموزش در
کالسهای حرفهای مربیگری شــرکت کردیم و مدرک آن را هم گرفتیم.
گرچه االن تعدادی از ما بیکار هستند و در مقابل چند مربی که این مدرک
را ندارند ســرمربیگری میکنند ،اما متاســفانه میبینیم آقای سرمربی که
نتوانسته این دوره را بگذراند به طور کلی این مدرک را زیر سئوال میبرد.
وی افزود :خیلیها آمدند و خواســتند این دوره را بگذرانند اما نتوانستند و
رفتنــد .حاال همانها به جای آنکه بگویند در آینده برنامه داریم که به این
کالسها برویم میگویند  ۱۰سال است مربیگری کردیم وقت نکردیم سر
کالس برویم .در حالی که در همه این ســالها غیر قانونی مربیگری کردند
و راحت بگویم به جای طی کردن دورههای مربیگری دنبال پول در آوردن
از مربیگری بودند.
ملی پوش سابق فوتبال گفت :حاال که کمیته آموزش فدراسیون فوتبال پای
کار آمده و میخواهد یک بار برای همیشه قانونش را جا بیندازد ،باید از آن
حمایت کرد .اما بعضی از مربیــان بی مدرک جلوی کمیته آموزش جبهه
گرفته و حتی کالسها را هم زیر سئوال میبرند.
پیشکسوت آبی پوشان در خصوص نیمکت پر جمعیت استقالل بیان داشت:
قبل از هــر چیز این توضیح را بدهم که اگر انتقادی میکنم در راســتای
حمایت و سازندگی است و به هیچ وجه قصد تخریب ندارم .درباره نیمکتی
که راس آن محمود فکری قرار گرفته باید بگویم که این نیمکت الکی شلوغ
است و این نیمکت شــلوغ در جریان مسابقات خود به خود تولید حاشیه
میکند.
مربی پیشــین آبی پوشان گفت :در کادر فنی که صمد و سیروس هستند
فلسفه اضافه شدن فردی به اسم امید نمازی چیست؟ غیر از این است که
حضــور نمازی یک بار مالی هم روی دوش تیم میگذارد .اص ً
ال وقتی ما در
کادر فنی یکی مثل صمد مرفاوی را داریم که خودش سرمربی همین تیم
بوده و کوهی از تجربه اســت ،اضافه کردن یک فرد دیگر چه معنایی دارد؟
فکری باید خودش را جای مرفاوی بگذارد و ببیند اگر در شرایط او بود و یک
سرمربی فرد دیگری را اضافه میکرد چه حسی پیدا میکرد .واقعاً دلم برای
صمد مرفاوی میسوزد.
وی اضافــه کرد :اســتقالل را کوچک کردند و به جــای آن نیمکت آن را
گسترش دادند .کار به جایی رســیده که حاال یکی مثل امید نمازی برای
ما اســتوری تمسخر آمیز میگذارد .این از سیاستگذاری اشتباه در این تیم
نشات میگیرد.
رجبی در ادامه بیان داشت :وقتی من میگویم برای خودمان دشمن فرض
درســت میکنیم اشارهام به این مسائل است .ما خودمان اشتباهاتی داریم
که بیشتر از تبعیضی که وزارت ورزش قائل میشود به پیکر تیم مان لطمه
میزند.مدافع پیشــین آبی پوشان بیان داشــت :من قبول دارم که در بدنه
دولت ،صدا و ســیما ،وزارت ورزش و اسپانســرینگ هواداران پرسپولیس
بیشتر هستند و تمایل به سمت آنها نسبت به استقالل سنگینی میکند .اما
این چیز تازهای نیست .همیشه همینطور بوده و همیشه با همین وضعیت
استقالل قهرمان میشده و برتریاش را نسبت به دیگر تیمها حفظ میکرده.
در دهه  ۶۰هم همین تبعیضها وجود داشت اما ما بدون بهانه جویی کارمان
را میکردیم و قهرمان هم میشــدیم.وی تاکید کرد :مجموعه استقالل هم
باید فکرش را از این مسائل خارج کرده و روی امور فنی تمرکز کند تا زمینه
موفقیت و قهرمانی آنها فراهم شود.

 ۴پرسپولیسی نامزد بهترین مدافعان لیگ قهرمانان۲۰۲۰

کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای
بهتریــن مدافعان لیــگ قهرمانان
 ۲۰۲۰را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از سایت
 ،AFCکنفدراســیون فوتبال آسیا
نامزدهــای بهتریــن مدافعان لیگ
قهرمانــان  ۲۰۲۰در منطقــه غرب
را اعــام کرد .بر این اســاس ابتدا
در پست مدافع راست این مدافعان
نامزد شدند:
سیامک نعمتی (پرسپولیس)

یحیی گلمحمدی ،سیامک نعمتی
را به پســت دفاع راســت برد و او
با نمایش بســیار خوبی که در این
منطقه داشــت توانست نگاهها را به
خود جلب کرد .پرســپولیس در ۷
دیدار خود در دوحه در جریان بازی
گل نخــورد و نعمتی عالوه بر دفاع
در حمله نیز بسیار موثر بود.
پدرو میگوئل (السد)
سلطان الغانم (النصر)
خوجی اکبر علیجانف (پاختاکور)

در پســت مدافــع میانــی نیــز
کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای
این بخش را اینطــور معرفی کرده
است:
محمدحســین کنعانــی زادگان
(پرسپولیس)
یکی از بازیکنان موفق در از سرگیری
مسابقات .حسین کنعانیزادگان در
ســال  ۲۰۱۹به عضویت باشــگاه
محبــوب خود پرســپولیس درآمد.
این بازیکن  ۲۶ساله در پست خود
موفــق بود و با ارســالهای کامل،
دوئلهای پیروز شــده و مهار توپ
بسیار خوب عمل کرد.
شجاع خلیل زاده (پرسپولیس)
وقتی نوبت به آنالیز آماری میرسد،
تعداد کمــی از بازیکنــان عملکرد
خوبــی مانند شــجاع خلیــل زاده
داشــتند اما تأثیر او بر پرسپولیس
بســیار بیشتــر از یــک تــکل یا
تعداد دوئلهای برنده شــده است.
همانطور که در پیروزی دیرهنگام

تیم تهرانی مقابــل التعاون دیدیم،
این مدافع کاریزماتیک و پر ســر و
صدا گلزنی کرد .این بازیکن اکنون
به تیم الریان قطر پیوسته است.
مایکون (النصر)
عبداهلل مادو (النصر)
طارق سلمان (السد)
مهدی بن عطیه (الدحیل)
در پســت مدافــع چپ نیــز این
بازیکنان نامزد شدند:
عوید خمیس (النصر)
فرخ سیفیف (پاختاکور)
سعید آقایی (پرسپولیس)
تعجبی نــدارد که همــه مدافعان
پرســپولیس در فهرست نامزدهای
بهترســین مدافعان لیگ قهرمانان
آسیا باشند چرا که این تیم عملکرد
بســیار خوبی از نظر بازی دفاعی از
خــود ارائه داد و ســعید آقایی نیز
توانســت عالوه بر بازی بسیار خوب
در دفــاع در زمینه ارســال و بازی
هجومی نیز موفق عمل کرد.

اسماعیل حاللی :

جرات ندارند دادکان را مدیرعامل پرسپولیس کنند

هافبک پیشــین تیم فوتبال پرســپولیس با اشاره به
بحران مدیریتی موجود در این باشگاه گفت :آقایان با
تصمیمگیریهایشان باشگاه را در دور باطل مدیریت
نگه داشتهاند.
اسماعیل حاللی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از
عملکرد مهدی رسول پناه در دوران سرپرستی باشگاه
پرسپولیس اظهار داشت :شاید خیلیها بگویند آقای
رسول پناه توانست طلب برانکو ایوانکوویچ که نزدیک
به یک سال از آن میگذشت را تسویه کند .نمیتوان
این موضــوع را نادیده گرفت که او توانســت بدهی
بزرگی را پرداخت کند اما رســول پناه با رفتارهایش
به قدری برای مدیریت در پرسپولیس ناالیق بود که
کارنامه سیاهی از خود بر جای گذاشت.
هافبک پیشــین پرســپولیس ادامــه داد :تیمی که
به فینال قهرمانی آســیا میرود بایــد الگوی نه تنها
باشــگاههای ایرانی بلکه تمام آســیاییها شود .این
باشــگاه و مدیرش باید طوری رفتار کند که مدیران
باشگاههای خارجی به بررسی دالیل موفقیت این تیم
بپردازند و الگو برداری کنند.
حاللی درباره انتخــاب افراد غیر مرتبط با ورزش در
هیئت مدیره پرســپولیس تأکید کرد :وزارت ورزش
بدتریــن بال را ســر پرســپولیس آورد .آنها پشــت
میزهایشــان نشستند تا ورزش را نابود کنند .انتخاب
آقایان افراد «بله قربان گو» اســت .چرا همین آقای
وزیر جــرأت نمیکنــد امثال محمــد دادکان را به

پرسپولیس بیاورد؟ چون او هم ورزش را میشناسد و
هم فرمان پذیر نیست.
ِ
هافبک دهه  ۷۰و  ۸۰فوتبــال ایران افزود۳۰ :
ایــن
ســال اســت که میگویند میخواهیم اســتقالل و
پرســپولیس را خصوصی کنیــم و آنها هیچ منفعتی
در دو باشــگاه ندارند .اگر منفعت ندارید و شــما از
کنار استقالل و پرســپولیس مشهور نمیشوید ،چرا
دو باشــگاه را به مردم واگذار نمیکنید؟ مشــخص
است که دنبال منافع فردی در اداره دو باشگاه بزرگ
پایتخــت هســتند.حاللی درباره تأثیر حاشــیههای
اخیر در تمرینات پیش فصل پرســپولیس برای لیگ

برتر بیستم ،خاطرنشــان کرد :یحیی گل محمدی و
بازیکنانــش به بی تدبیری آقایان آگاه شــدهاند .اگر
قرار بود مدیریت برای پرسپولیس نتیجه بگیرد قطعاً
در همان مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا شاهد
حذف این تیم بودیم اما مجموعه تیمی پرســپولیس
مانع از این اتفاق شد و آنها به فینال رسیدند.هافبک
پیشین تیم فوتبال پرســپولیس در پایان گفت :گل
محمــدی کارش را برای حفظ تمرکز اعضای تیم یاد
گرفته اما دلم برای هواداران میلیونی پرسپولیس می
سوزد که اسیر بازی سیاســی مدیران بی کفایت در
ورزش شدهاند.

اخبار

اصالنی :تیم ملی نسبت به باشگاهها

اولویت دارد

ملیپوش تیم بســکتبال ذوبآهن اصفهان گفت :تیم ملی به باشگاهها
اولویت دارد و فکر نمیکنم اردوی تیم ملی به لیگ آسیب بزند.
فرید اصالنی در گفتوگو با ایســنا ،درباره شرایط تیم جدیدش (ذوب
آهن اصفهان) برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بســکتبال ،توضیح
داد :یک ماهی است که با تیم ذوب آهن شروع به تمرین کردهام و در
اصفهان کار را پیش میبریم .بخاطر نفراتی که در تیم هســتند خدا را
شکر هیچ حاشــیهای هم نیست .همه بازیکنانو اعضای کادرفنی کار
خودشان را انجام میدهند به هدفهای خوبی که دارند فکر میکنند.
او ادامه داد :تیم ما در گروه ب لیگ قرار دارد و به همین دلیل حدودا
 ۲۰روز در نخســتین بازی خود را انجام خواهیم داد .شرایط تمرینات
خوب اســت و ســعی میکنیم عملکرد خوبی را از همین ابتدای فصل
داشته باشیم.
گارد ملی پوش تیم ذوبآهن درباره شرایط فعلی خود نیز توضیح داد:
واقعا تمرینات گروهی با تمرینات انفرادی خیلی تفاوت دارد ،فرقی هم
نمیکند که تمرین بدنســازی باشد یا بسکتبال واقعا متفاوت است .در
تمرینات گروهی هســتند که کارایی و کیفیت شــما را باالتر میبرند،
هرچند که تمرینات انفرادی هم کمک کننده است.
او ادامه داد :با طوالنی شــدن تعطیالت واقعا شرایط برای همه سخت
شــد .حتی خود من هم دلم برای بسکتبال بازی کردن تنگ شده بود.
دوران خیلی سختی بود و االن دوباره شرایطی فراهم شد که با رعایت
بهداشت تمرینات را پیگیریکرده و برای بازی کردن آماده شویم.
اصالنی درباره فاصله کوتاه میان آغاز مسابقات لیگ تا شروع اردوی تیم
ملی نیز گفت :به هر حال شــرایط تیمملی برای همه اهالی بسکتبال
اولویت دارد و مهمتر از مســابقات باشگاهی اســت .تاریخ رقابتهای
انتخابی کاپ آسیا هم در دســت فدراسیون ایران نیست .امسال سال
م ملی اســت و فکر میکنم به دلیل اینکه این وقفه در
مهمی برای تی 
ابتدای لیگ است ،آسیب خاصی به تیمها و لیگ نمیزند.
او در مورد احتمال دعوت شدنس به تیم ملی نیز گفت :من همه تالش
خود را انجام داده وسال گذشته هم فصل بدی را نداشتم ،از این به بعد
دیگر همه چیز به نظر کادرفنی بستگی دارد که دعوتم میکنند یا نه.
ســتاره تیم بســکتبال ذوبآهن دربــاره رعایت شــدن پروتکلهای
بهداشــتی برای شــروع مســابقات لیگ نیز گفت :طبــق اطالعی که
ب آهن دارم ،همه جــوره پروتکلها را رعایت
از باشــگاه خودمــان ذو 
میکننــد و هر  ۱۰روز از بازیکنان تســت میگیرند .جدیدترین اخبار
در مــورد این ویروس را هم به عوامل تیماطالع میدهند تا موارد الزم
را رعایت کنیم .خوشبختانه باشگاه ذوب آهن تالش میکند تا شرایط
مطلوبی را برای حفظ ســامتی بازیکنان فراهم کند که امیدوارم همه
باشــگاهها مثل باشگاه ما رعایت کنند .سالمتی بسیار مهم است و اگر
همه رعایت کنند ،قطعا لیگ خوبی را پشت سر میگذاریم.
تاســیس موسســه غیــر تجــاری بهبــود عصــر زاگــرس درتاریــخ
 1399/07/28بــه شــماره ثبــت  147بــه شناســه ملــی
 14009521154ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .نــام
 :بهبــود عصــر زاگــرس موسســه غیــر تجــاری موضــوع فعالیــت
:مرکــز اقامتــی میــان مــدت تــرک اعتیــاد درارتبــاط بابخشــی
ارفعالیــت هــای حــوزه تــرک اعتیــاد میباشــد .مــدت فعالیــت :
از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان ایــام ،
شهرســتان چــرداول  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســرآبله ،محلــه ســپاه
 ،کوچــه (پاســاژ شــهرداری)  ،خیابــان ولــی عصــر  ،پــاک  ، 0طبقــه
همکــف کدپســتی  6951814446ســرمایه شــخصیت حقوقــی
 1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا
آقــای حمــزه خانشــیری بــه شــماره ملــی  4530011488دارنــده
 10000ریــال ســهم الشــرکه آقــای بهمــن بیگلــری بــه شــماره
ملــی  4530045366دارنــده  400000ریــال ســهم الشــرکه
خانــم نگیــن نیــک جــو بــه شــماره ملــی  4530179966دارنــده
 10000ریــال ســهم الشــرکه آقــای یونــس باقرآبــادی بــه شــماره
ملــی  4539889631دارنــده  80000ریــال ســهم الشــرکه
خانــم خدیجــه بیگلــری بــه شــماره ملــی  4539973762دارنــده
 500000ریــال ســهم الشــرکه مدیــران آقــای بهمــن بیگلــری بــه
شــماره ملــی  4530045366و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
بــه مــدت  3ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  3ســال خانــم
نگیــن نیــک جــو بــه شــماره ملــی  4530179966و به ســمت نایب
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  3ســال خانــم خدیجــه بیگلــری بــه
شــماره ملــی  4539973762و بــه ســمت خزانــه دار بــه مــدت 3
ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد
آور موسســه از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود
اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء بهمــن
بیگلــری بــه ســمت مدیرعامــل بــه اتفــاق خدیجــه بیگلــری بــه
ســمت خزانــه دار همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت بازرســان
آقــای حمــزه خانشــیری بــه شــماره ملــی  4530011488بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای یونــس
باقرآبــادی بــه شــماره ملــی  4539889631بــه ســمت بــازرس
اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار اعتــدال
جهــت درج آگهــی هــای موسســه تعییــن گردیــد .اداره کل ثبــت
اســناد و امــاک اســتان ایــام مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری شــیروان و چــرداول ()1030566

آگهــی تغییــرات شــرکت لنــج صیــادی مرجــان صیــد خــرم بــه

آگهــی تغییــرات شــرکت پــل ســازه آریــان بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره

شــماره ثبــت  671و شناســه ملــی  10420098565بــه اســتناد

ثبــت  10662و شناســه ملــی  10780142044بــه اســتناد صورتجلســه

صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1398/04/05تصمیمــات ذیــل

مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1399/06/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :

اتخــاذ شــد  :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن

1-محمدعلــی امینــی بــه شــماره ملــی  0532824271بــه ســمت رئیــس

گردیدنــد :مهــرداد هوشــمند بــه شــماره ملــی 1815619937

هیئــت مدیــره  -شــهناز چاوشــی بــه شــماره ملــی  0533069157بــه

مدیرعامــل و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره  -ســیاوش هوشــمند بــه

ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره -حســین امینــی بــه شــماره ملــی

شــماره ملــی  1817910345منشــی هیئــت مدیره و نادرهوشــمند

 0520001249بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره  -حدیــث

بــه شــماره ملــی  2280644916رئیــس هیئــت مدیــره .حــق

امینــی بــه شــماره ملــی  0533027616بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره

امضــای کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور قراردادهــا و عقــود

بــرای مــدت نامحــدود شــرکت انتخــاب گردیدنــد -2 .کلیــه اســناد و مدارک

اســامی بــا مدیرعامــل بــه اتفــاق رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا

و اوراق بهــاء دار عــادی و اداری و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک  -ســفته

مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .حــق امضــای کلیــه اوراق عــادی و

 -بــروات  -قراردادهــا  -عقــود اســامی بــا امضــاء رئیــس هیئــت مدیــره

نامــه هــای اداری بــا مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی

و یــا مدیرعامــل ( بــه تنهایــی) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد/.

باشــد اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خوزســتان مرجــع ثبت

اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و

شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری خرمشــهر ()1030520

موسســات غیرتجــاری اراک ()1030319

آگهــی تغییــرات شــرکت تجــارت الکترونیــک مــوج ارتبــاط شــمال
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  6369و شناســه ملــی
 14008400304بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ  1398/07/27تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :
مهدیــه مجیــدی بــا پرداخــت مبلــغ  500000ریــال( پانصــد هــزار
ریــال ) بــه صنــدوق شــرکت در زمــره شــرکاء شــرکت قــرار گرفــت
 .در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ 1000000ریــال بــه مبلــغ
 1500000ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه اساســنامه
شــرکت بشــرح متــن اصــاح گردیــد .وضعیــت شــرکا ومیــزان ســهم
الشــرکه شــرکا بــه شــرح ذیــل می باشــد .1ســیدمحمدرضا هاشــمی
کوچکســرائی دارای 500000ریــال ســهم الشــرکه  .2ســیدرضا
هاشــمی کوچکســرائی دارای500 /000ریــال ســهم الشــرکه .3
مهدیــه مجیــدی دارای500000ریــال ســهم الشــرکه اداره کل
ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری قائــم شــهر ()947297

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــد و توزیــع پانــزده خــرداد اســتان و
شهرســتان همــدان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  8025و شناســه
ملــی  10820078044بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1397/06/27و برابــر نامه شــماره 12960
مــورخ  1397/07/03اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان
همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :اعضــای هیــات مدیــره بــه
قــرار ذیــل بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد :حمیــد پنجعلــی
پــور باکدملــی  5179440874عضــو اصلــی هیــات مدیــره عبــاس
شــهید دوســت باکدملــی  3979251152عضــو اصلــی هیــات مدیــره
بهبــود شوشــتری باکدملــی  3979214125عضــو اصلــی هیــات
مدیــره محمدمهــدی جمالــی آزاد باکدملــی  4031453582عضــو علــی
البــدل هیــات مدیــره فرهــاد ظاهــری شــجاع باکدملــی 4051179680
عضــو علــی البــدل هیــات مدیــره  - 2بازرســان شــرکت بــرای مــدت
یــک ســال مالــی بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :علــی نــوری نــژاد
باکدملــی  3256951351بــه ســمت بــازرس اصلــی نعمــت اهلل
مالمیــر باکدملــی  3961784833بــه ســمت بــازرس علــی البــدل 3
 صورتهــای مالــی و ترازنامــه و عملکــرد ســود و زیــان تعاونــی منتهــیبــه  1396/12/29بــه تصویــب رســید .اداره کل ثبــت اســناد و
امــاک اســتان همــدان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
همــدان ()774865

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــد و توزیــع پانــزده خــرداد اســتان و
شهرســتان همــدان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  8025و شناســه
ملــی  10820078044بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1397/06/27و برابــر نامه شــماره 12960
مــورخ  1397/07/03اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان
همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :اعضــای هیــات مدیــره بــه
قــرار ذیــل بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد :حمیــد پنجعلــی
پــور باکدملــی  5179440874عضــو اصلــی هیــات مدیــره عبــاس
شــهید دوســت باکدملــی  3979251152عضــو اصلــی هیــات مدیــره
بهبــود شوشــتری باکدملــی  3979214125عضــو اصلــی هیــات
مدیــره محمدمهــدی جمالــی آزاد باکدملــی  4031453582عضــو علــی
البــدل هیــات مدیــره فرهــاد ظاهــری شــجاع باکدملــی 4051179680
عضــو علــی البــدل هیــات مدیــره  - 2بازرســان شــرکت بــرای مــدت
یــک ســال مالــی بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :علــی نــوری نــژاد
باکدملــی  3256951351بــه ســمت بــازرس اصلــی نعمــت اهلل
مالمیــر باکدملــی  3961784833بــه ســمت بــازرس علــی البــدل 3
 صورتهــای مالــی و ترازنامــه و عملکــرد ســود و زیــان تعاونــی منتهــیبــه  1396/12/29بــه تصویــب رســید .اداره کل ثبــت اســناد و
امــاک اســتان همــدان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
همــدان ()774865

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی عمــران آب ایــام
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2312و شناســه
ملــی  10300047663بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
مدیــره مــورخ  1399/06/29تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  - :بنــا بــه تفویــض اختیــار حاصلــه از مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1399/6/29بــه هیئــت مدیــره
ســرمایه شــرکت از مبلــغ 500000000ریــال بــه مبلــغ
25000000000ریــال منقســم بــه 100ســهم بانــام بــه
ارزش هــر ســهم  250000000ریــال مــی باشــد کــه تماما ً
از طریــق باالبــردن مبلــغ اســمی ســهام موجــود از محــل
پرداخــت نقــدی طــی گواهــی بانکــی شــماره  99/140مورخ
 1399/6/29بانــک اقتصــاد نویــن شــعبه ایــام افزایــش
و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح مذکــور اصــاح شــد
 .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان ایــام اداره ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ایــام ()1030563

آگهی دعوت سهامداران
بدیــن وســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت آراد صنعــت
ســهامی خــاص ثبــت شــده بــه شــماره 444852شناســه
ملــی 10861385054دعوت میشــود تا در جلســه مجمع
عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العاده کــه در ســاعت10صبح
مــورخ  19/08/1399در آدرس شــرکت بــه نشــانی
تهران،جــاده مخصــوص کرج،بلــوار گلها،نبــش کوچــه
ششــم،پالک ،.115زنــگ اول،کدپســتی 1387743816
تلفن02188032858تشــکیل میگــردد حضــور بهــم
رســانید.
دستور جلسه:
انتخاب مدیران ،انتخاب بازرسین
هیات مدیره شرکت آراد صنعت

آگهی تغییرات شرکت شار فن غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  535و شناسه
ملی 10320498370
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  1398/02/14تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند :
آقای عباسعلی مجیدی به کدملی  3990191616به سمت بازرس اصلی
سعید احمدی گلستان به کدملی  3990665103به سمت بازرس علی البدل
 2تراز مالی سود و زیان شرکت در سال مالی گذشته مورد تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن()720300

آگهــی تغییــرات شــرکت اکســیژن گاز غــرب شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  1760و شناســه ملــی  10861110931بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/11/19
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :محــل شــرکت در واحــد ثبتــی همــدان
بــه آدرس اســتان همــدان  ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی ،
دهســتان سنگســتان  ،روســتا ایــوک ،ورودی روســتا  ،خیابــان (اصلی)
 ،جــاده کیلومتــر 8جــاده مالیــر  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی
 6517111679تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح
فــوق اصــاح گردیــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان همــدان
اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری همــدان ()774843

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی عمــران آب ایــام شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2312و شناســه ملــی  10300047663بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1399/06/28تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :رضــا فالحتــی بــه
شــماره ملــی  4490280661بــه ســمت بــازرس اصلــی و خدیجــه کرمــی
بــه شــماره ملی4500268332بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت
یــک ســال مالــی تعییــن گردیدنــد  2-روزنامــه کثیــر االنتشــار اعتــدال
جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان ایــام اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
ایــام ()1030564

بــرگ ســبز ســواری پرایــد بــه رنــگ ســفید مــدل
 1385بــه نــام محمــد امیــن باقــری بــه شــماره ملــی
 6420012812بــه شــماره موتــور  1390528و
شــماره شاســی  S1412285769661و شــماره
انتظامــی  96ص  227ایــران  96مفقــود گردیــده و
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت اکســیژن گاز غــرب شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  1760و شناســه ملــی  10861110931بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/11/19
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :محــل شــرکت در واحــد ثبتــی همــدان
بــه آدرس اســتان همــدان  ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی ،
دهســتان سنگســتان  ،روســتا ایــوک ،ورودی روســتا  ،خیابــان (اصلی)
 ،جــاده کیلومتــر 8جــاده مالیــر  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی
 6517111679تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح
فــوق اصــاح گردیــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان همــدان
اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری همــدان ()774843

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی عمــران آب ایــام شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2312و شناســه ملــی  10300047663بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1399/06/29
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :بــه هیــات مدیــره اختیــار داده مــی شــود
کــه نســبت بــه عملــی نمــودن افزایــش ســرمایه از مبلــغ 500000000
ریــال بــه مبلــغ  25/000/000/000ریــال اقــدام و پــس از عملــی
شــدن افزایــش ســرمایه نســبت بــه ثبــت آن در اداره ثبــت شــرکتها
اقــدام نمایــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان ایــام اداره ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ایــام ()1030557

