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بار سنگین روی دوش سیدجالل حسینی

علی دایی :رونالدو رکوردم را بشکند مستقیم به او تبریک میگویم

کاپیتان تیم پرسپولیس فصل بسیار سختی را پیش رو خواهد داشت.سیدجالل حسینی در دو دهه اخیر جزو بهترین مدافعان فوتبال ایران بوده و توانسته در
تیم های مختلف پرسپولیس ،نفت ،سپاهان ،سایپا و ملوان جایگاهش را به عنوان چهره ای شاخص و تاثیرگذار پیدا کند.
نکته مهم درباره حسینی این است که پس از  ۳۰سالگی توانست کیفیت باالی خود را باتجربه حاصل از سال ها حضور در لیگ برتر و تیم ملی همراه کند
و در سال های پرافتخار باشگاه پرسپولیس ،نقش آفرینی خود را داشته باشد .به شکلی که بسیاری معتقدند تیم برانکو بدون حضور او نمیتوانست آنچنان
مقتدرانه جام قهرمانی لیگ های شانزدهم ،هفدهم و هجدهم را بهدست بیاورد.او در پرسپولیس دو فصل با محسن بنگر ،یک فصل با محمد انصاری و سه
فصل با شجاع خلیل زاده زوج خط دفاعی را تشکیل داد اما حاال هر سه بازیکن به دالیل مختلف در ترکیب قرمز ها حضور ندارند و سیدجالل باید با مدافع
ملی پوش پرسپولیس یعنی کنعانی زادگان زوج تشکیل دهد.

آقای گل فوتبال ملی جهان با بیان اینکه امیدوار است کریستیانو رونالدو رکورد گلهای ملی او را بشکند ،گفت :از این اتفاق ناراحت نمیشوم و مستقیم به
رونالدو تبریک خواهم گفت.
به گزارش مهر ،در حالی که کریستیانو رونالدو اسطوره فوتبال دنیا و تیم ملی پرتغال تعداد گلهای ملی خود را به عدد  ۱۰۲رسانده است ،به موازات خود بحث
علی دایی اسطوره فوتبال ایران را هم در اکثر رسانههای معتبر دنیا پیش کشیده است.دایی با تیم ملی فوتبال ایران موفق شد  ۱۰۹گل ملی را به ثمر برساند
و عنوان آقای گل فوتبال ملی جهان را از آن خود کند .نزدیک شدن رونالدو به علی دایی توجهات را دوباره به سوی اسطوره فوتبال ایران جلب کرده است.در
همین ارتباط سایت «توتومرکاتو» ایتالیا گفتگویی را با علی دایی انجام داده است .رونالدو فقط  ۷گل تا رسیدن به آقای گلی دایی فاصله دارد و شاید این اتفاق
در مسابقات آینده پرتغال رخ بدهد.علی دایی در این خصوص گفت :من صمیمانه امیدوارم رونالدو بتواند به رکورد گلهای ملی من برسد.

رفتار متناقض در برخورد با موضوع فغانی

اخبار

کرباسی :پاسخگوی اعتراض
کاندیداهای بدنسازی هستم

دبیر مجمع فدراسیون بدنسازی گفت :دغدغه ما برگزاری هر چه
سریعتر انتخابات است اما متاسفانه به دلیل شیوع کرونا اجازه این
کار داده نمی شود.
حسن کرباسی در گفتگو با ایسنا ،درباره زمان برگزاری انتخابات
فدراســیون بدنسازی ،اظهار کرد :با توجه به بخشنامه ستاد ملی
مقابله با کرونا ،برگزاری هرگونه مجمع انتخاباتی ممنوع شده و با
این اوصاف زمان برگزاری انتخابات فدراسیون بدنسازی مشخص
نیست.
دبیر مجمع فدراسیون بدنسازی ،تصریح کرد :دغدغه ما برگزاری
هر چه ســریعتر انتخابات است اما متاسفانه به دلیل شیوع کرونا
اجازه این کار داده نمی شود.
وی در ادامــه با بیان اینکه هر کدام از کاندیداها اگر اعتراضی به
مسائل مختلف داشته باشند می توانند به صورت قانونی پیگیری
کنند ،خاطرنشــان کرد :یکی از کاندیداها نامه ای به بنده ارسال
کرده و من نیز قطعا پیگیری کرده و به صورت قانونی پاسخگوی
نامه او خواهم بود.
کرباسی در پایان گفت :امیدوارم تمامی کاندیداها ضوابط اخالقی
را رعایت کنند و در فضــای مجازی علیه یکدیگر موضع گیری
نکنند .مطمئنا هر فردی که چارچوب اخالق را رعایت نکند بیش
از همه به اعتبار خودش آسیب می زند چرا که مردم می فهمند
کسی که وارد مسائل حاشیه ای می شود قطعا برنامه ا

فدراسیونی که نمیتواند تصمیم درستش را اجرایی کند

عملکرد متزلزل فدراســیون فوتبــال در تصمیم
اتحاذ شده پیرامون حذف و بازگشت نام علیرضا
فغانی به لیســت داوران بین المللی ،جای نقد و
بررسی دارد.
به گزارش فارس ،چندی قبل بود که اعالم شــد
نام علیرضا فغانی از فهرســت داوران بین المللی
فوتبال ایران خط خورده و با همین اتفاق ،حضور
در جام جهانی قطر را از دســت می دهد .بعد از
این ،فغانی نســبت به این موضوع واکنش نشان
داد و مدعی شــد خصومت شخصی باعث اتخاذ
چنین تصمیمی شده؛ وگرنه مشکلی نداشته است.
بعد از این و انتقاداتی که به فدراســیون وارد شد،
ســایت این فدراسیون در اطالعیه ای اعالم کرد
که حیدر بهاروند دســتور داده تا مشکل علیرضا
فغانــی پیگیری شــود .یک روز بعــد به صورت
رسمی اعالم شــد که نام فغانی به لیست داوران
بین المللی ایران برگشــته و مشکلی برای حضور
در جام جهانی آینده نخواهد داشت.
با اتفاق رخ داده ،به رفتار دوگانه فدراسیون فوتبال
انتقــادات زیادی وارد اســت .اینکه فدراســیون
تصمیمی را بر اساس مبنایی منطقی و معطوف به
منافع ملی گرفته اما چند روز بعد این تصمیم وتو

می شود ،ابهامات قابل توجهی را در پی دارد .اگر
قــرار بود این تصمیم تغییر کند و فاقد هماهنگی
یا هر دلیل دیگــری بود ،چرا از ابتدا نام فغانی از
فهرســت داوران بین المللی خــط خورد تا چنین
حواشی ایجاد شــود؟ وقتی یک تصمیم با توجه
بــه تمام جوانب و ابعاد آن گرفته می شــود ،چرا
باید در اجرایی شدن آن چنین تزلزل و دوگانگی

را مشاهده کرد؟
اینکه چرا فدراســیون روی تصمیم اتخاذ شــده
توسط رئیس کمیته داوران ایستادگی نکرده ،یک
نقــد جدی را به مســئوالن وارد می کند .اگر هم
این موضوع یک ناهماهنگی بین کمیته داوران و
سرپرست فدراسیون بوده ،باز هم نشانه یک ضعف
در خود فدراســیون است که یک مساله فنی و به

قولی درون سازمانی را به رسانه ها کشانده است.
فدراسیون طبق آیین نامه فیفا که در تصمیم کمیته
داوران تاثیر مســتقیم داشــته ،علیرضا فغانی را از
لیســت داوران بین المللی کنار گذاشته اما بعد از
اندکی هیاهوی بی مبنا و احساسی ،این تصمیم را
تغییر داده و حتی این اختالف درونی را در ســایت
فدراسیون با انتشار خبر بازگشت فغانی علنی کرده
اســت .عجیب تر این اســت که فدراسیون برای
اینکه اشــتباهش را جبران کند ،یک داور جوان را
از فهرست داوران بین المللی حذف کرد تا به نوعی
در این ماجرا باز هم یک نفر قربانی شــود تا یک
شــخص که فاقد شرایط و ویژگی های مورد نظر
قانونی و عقلی است ،همچنان در لیست بماند.اینکه
فدراسیون فوتبال برای حفظ یک داور بین المللی
که دیگر در کشــورمان هم حضور ندارد ،یک داور
جوان دیگر را حذف کرده ،مصداق بارز پاک کردن
صورت مســاله است .با این رفتار به نظر می رسد
کمیته های مختلف فدراسیون استقالل خود را از
دست بدهند چون در صورتی که آنها هر تصمیمی
بگیرنــد که در این مورد دارای مبنا و عقالنیت نیز
بوده ،ممکن است در دقیقه  90این تصمیمات وتو
شود.

خبر
ســرمربی تیــم ملــی ایــران در
جدیدتریــن مصاحبــه اش تاکید کرد
هدفش رساندن این تیم به جام جهانی
 2022است.
به گــزارش خبرگــزاری فارس،
دراگان اســکوچیچ ،ســرمربی تیم ملی
کشــورمان امروز در مصاحبه با ســایت
« »sportskeکرواسی درباره بازی

اسکوچیچ :هدفم رساندن ایران به جام جهانی است
دوســتانه ایران و بوســنی عنوان کرد:
رســانه ها و خبرنــگاران از پیروزی ما
مقابل بوسنی تعجب کردند البته من به
آنها می گویــم فراموش نکنید ایران در
رده بندی فیفا در جایگاه بیســت و نهم
قرار دارد .ایران در کنار ژاپن بهترین تیم
های آسیا هستند.وی افزود :از عملکرد
تیــم رضایــت دارم .مــا در این بازی

آگهی تغییرات شــرکت بارز استیل شرکت تعاونی به شماره ثبت
 20و شناســه ملی 10820047225به استناد صورتجلسه مجمع
عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مــورخ 1399/04/11وتاییدیه
شماره  1664مورخ  1399/5/21اداره تعاون  ،کارورفاه اجتماعی
شهرســتان بهار تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :ترازنامه و صورتهای
مالی ســال  1392الــی  1397به تصویب مجمع رســید -2 .اعضاء
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ســه ســال انتخاب گردیدند:
آقایــان مهــدی الوندی بــه شــماره ملــی 4050189496و بهروز
نوری به شــماره ملی  4050200465و خانم لیال مرادی شــهباز به
شــمارهملی 4050193639بهعنــواناعضایاصلیهیاتمدیره
و آقایــان امیــر نوری فخر به شــماره ملی 3870997400و ســید
هاشــماصغــرینجیببهشــمارهملــی 4051442896بهعنوان
اعضــای علی البدل هیات مدیره -3 .آقایان عباس نوری به شــماره
ملــی 4051470067بــه عنوان بازرس اصلــی و مهدی نوری فخر
بهشــمارهملی 3871057835بهعنــوانبازرسعلیالبدلبرای
مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتان همدان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری بهار
()1045295

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

بازیکنان مهمــی مثل آزمون ،طارمی و
بیرانوند را در اختیار نداشــتیم .در بازی
با بوســنی از سیســتم  3-4-3استفاده
کردیم .بوسنی هم تیم خوبی است و من
از ســبک بازی میرالم پیانیچ خوشم می
آید و از دیدن بازی این بازیکن لذت می
برم .تیم ملی ایران در آینده چندین اردو
خواهد داشــت تا برای ادامه مســابقات

انتخابی جام جهانی  2022آماده شــود
البتــه برگزاری این اردوها بســتگی به
شــرایط کرونا دارد.سرمربی ایران ادامه
داد :امیــدوارم در بازی هــای تدارکاتی
آینده حریفانی مثل بوسنی داشته باشیم
تا عملکرد تیم تقویت شــود .هدف من
این اســت که تیم ملی ایران را به جام
جهانی  2022برسانم.

آگهیتغییراتشرکتتعاونیعشایریشهیدمحمدموسویبهشماره
ثبت 129و شناســه ملی 10420025503به اســتناد صورتجلســه
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/12/15تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :صورتهای مالی منتهی به سال 1396شامل دفاتر مالی و ترازنامه
هایمربوطهوحســابســودوزیانتصویبگردید.اعضاءهیئتمدیره
به قرار ذیل برای مدت ســه ســال انتخاب گردیدند :ستار گلزاری یکتا
بــهشــمارهملــی 1840103493وعبــدهرحیممهریبهشــمارهملی
 1840333294و علــی صالح باقری به شــماره ملی 1840739703
و ساســان قاســمی پور به شــماره ملی 1840741414و سید نبی اله
موســوی صالحی به شــماره ملی 1840820233به عنوان عضو اصلی
هیئت مدیره و داریوش محمودوند به شــماره ملی  1841249777و
سجاد کیهانی به شماره ملی  1842048066به سمت عضو علی البدل
هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند .سید مناف موسوی به
شــماره ملی 1841970166به ســمت بازرس اصلی و مسیح محمدی
به شــماره ملی 1841681830به ســمت علی البدل بازرس شــرکت
برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند .اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتانخوزســتانمرجعثبتشــرکتهاوموسســاتغیرتجاریایذه
()1045247

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
نوبت دوم

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

شــرکتشــهرکهایصنعتیاستاناردبیلدرنظرداردنســبتبهانتخابپیمانکاردارایصالحیتازسازمانمدیریتوبرنامهریزیجهتانجامموضوع
مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید .از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد
مقرربهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتمراجعهنمائید.
ارقام به ریال
موضوع
مناقصه
اجرای خط
توزیع فشار
متوسط هوایی
جهت تامین
برق ناحیه
صنعتی انگوت

محل اجراء

ناحیه صنعتی
انگوت

محل تامین
اعتبار

عمرانی

برآورد اولیه

5/243/263/473

مبلغ سپرده
شرکت در مناقصه

262/163/174

مبنای
قرارداد
فهارس
بهای ابنیه
و تاسیسات
برقی و توزیع
نیروی برق
سال 99

مدت اجراء
کار

 5ماه

شماره
مناقصه

99/8

رتبه

نیرو

*مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد.
الف) اصل فیش واریزی وجه مزبور بشماره حساب 4001118907145073بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ب) ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع کارفرما
پ)ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به نفع کارفرما
ت) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید
ث)وثیقه ملکی معادل 85درصد ارزش کارشناسی رسمی آن
ج)ضمانتنامهصادرهتوسطصندوقهایضمانتدولتیکهبهموجبقانونتاسیسشدهاندوطبقاساسنامهفعالیتمینمایندبهنفعکارفرما
*محلتحویلپاکتالف:دبیرخانهشرکتشهرکهایصنعتیاردبیل
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اخبار

آگهی تغییرات شــرکت سعادت اندیشــان زاگرس موسسه
غیر تجاری به شماره ثبت  381و شناسه ملی 10660135752
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/02/20
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــاء هیئت مدیره به
ترتیب ذیل تعیین گردید :آقای محمد صادق کریمی به شــماره
ملــی  3255177472به ســمت نایــب رئیس هیئــت مدیره
وآقــای علیرضا علی بکیان به شــماره ملی  3241464148به
سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی علی بکیان به شماره ملی
 3379803634به ســمت رئیس هیئت مدیــره ومدیرعامل
برای مدت ســه ســال انتخاب گردیدند ومدیرعامل برای مدت
دوســال انتخاب گردید 2- .کلیه اســناد و مــدارک و اوراق بها
ء دار از قبیــل چک و ســفته و برات و نیز تمــام مکاتبات عادی و
اداری بــا امضــا مدیر عامل و رئیس هئیت مدیــره همراه بامهر
موسســه معتبر می باشــد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
()1044981
آگهی تغییرات شــرکت تولید شن و ماســه ایثارگران زیگورات
پارس ریگ شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 3407و شناســه ملی
 10861158274به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی
ســالیانه مورخ 1399/03/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :صورت
هایمالیمنتهیبهسال1398تصویبگردید.اعضاءهیئتمدیره
به قرار ذیل برای مدت ســه ســال انتخــاب گردیدند :علی کریمی
 4172059503و عیســی کریمــی  4170069080و محمــد
کریمــی 4170091930بســمت اعضای اصلی و محســن حاتمی
 4172717578واســماعیلکریمــی 4172752799بســمت
اعضای علی البدل هیئــت مدیره .فاطمه کریمی 4170099958
بســمتبازرساصلیوزهراکریمی 4172024661بسمتعلی
البدل بازرســان شرکت برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری دزفول ()1044811
آگهیتغییراتشرکتتعاونیتولیدیتوزیعیکارآفرینانهفتمینبهشت
نیشکربهشمارهثبت42602وشناسهملی10420352537بهاستناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1398/03/12تصمیمات
ذیــلاتخاذشــد:صورتهــایمالیمنتهیبهســال 1397تصویبگردید.
سرمایهفعلیشرکتازمبلغ 475500000ریالبهمبلغ453000000
ریال کاهش یافت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ســه ســال
انتخاب گردیدند :ســیروس چهــرازی 1755449526و آقا جان بهادری
 5929500835و رضــا مقدســی 1755750811و عباس دلف لویمی
 1756376530و شــعبان نجف پور  4819060457به ســمت اعضای
اصلی هیات مدیره و شهرام فرجی نیا  1930658291و رضا عباس زاده
 1880339463وکورش اســدی گلو گردی 1970309059به ســمت
عضو علی البدل هیات مدیره  .اسالم شیرانی تک آبی 4689555435به
سمت بازرس اصلی و عباس عبیات  1751418871به سمت علی البدل
بازرسشرکتبرایمدتیکسالمالیانتخابشدند.ادارهکلثبتاسناد
وامالکاستانخوزستانادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریاهواز
()1044815

دورخیز کشتی ایران برای تکمیل
سهمیههای المپیک

با توجه به لغو برگزاری رقابتهای جهانی به دلیل شــیوع ویروس
کرونا ،کشتی ایران حاال برای کسب سهمیههای باقیمانده المپیک
 ۲۰۲۱توکیو دورخیز میکند.
به گزارش مهر ،ســریال ســردرگمی اتحادیه جهانی کشتی برای
برگزاری رقابتهای جهانی  ۲۰۲۰صربســتان ،ســرانجام با لغو این
مسابقات به دلیل موج جدید شیوع ویروس کرونا در جهان به پایان
رسید .هر چند که اتحادیه جهانی کشتی همچنان در اندیشه برپایی
یک میدان بین المللی برای کشتیگیران جهان است و در نظر دارد
طی روزهای  ۲۲تا  ۳۰آذر ماه مســابقاتی را در قالب جام جهانی و
به صورت انفرادی برگزار کند.
به هر حال با مشــخص شدن سرنوشت رقابتهای جهانی امسال،
تکلیف کشــورهای بزرگ و مدعی کشــتی جهان همچون ایران،
روســیه و آمریکا هم روشن شــد و حاال تمامی کشورهای عضو،
خودشان را برای رویدادهای آتی کشتی مهیا و تجهیز خواهند کرد.
فدراسیون کشتی ایران نیز که از مدتها قبل اقدام به برپایی اردوی
تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی کرده بود ،با لغو رقابتهای جهانی
میتواند برنامه ریزی بهتری برای میادین رســمی و مهم پیش رو
انجام دهد.با توجه به برنامههای چند ماه باقی مانده ســال جاری
میالدی و تقویم  ۲۰۲۱اتحادیه جهانی کشتی ،رقابتهای قهرمانی
آســیا و همچنین پیکارهای کسب سهمیه المپیک طی فروردین و
اردیبهشت ماه سال آینده از مهمترین رویدادهای پیش روی کشتی
ایران اســت .به ویژه رقابتهای گزینشی کسب سهمیه المپیک که
کشتی ایران باید برای کسب  ۶سهمیه باقیمانده این بازیها برنامه
ریزی و اقدام کند.بر این اســاس شــاگردان غالمرضا محمدی در
تیم ملی کشــتی آزاد باید خودشان را برای کسب سهمیه المپیک
در اوزان  ۷۴ ،۶۵و  ۹۷کیلوگــرم مهیا کنند و شــاگردان محمد بنا
هم در تیم ملی کشــتی فرنگی برای کسب سهمیه اوزان ۸۷ ،۶۷
و  ۹۷کیلوگرم وارد میدان شــوند .بدیهی است سرمربیان تیمهای
ملی کشــتی حاال زمان نسبت ًا مناسبی تا حضور در میادین گزینشی
المپیــک در اختیار دارند تا ترکیب تیم خود را برای المپیک تکمیل
کرده و با حداکثر نیرو و توان در این عرصه بین المللی ظاهر شوند.
هــر چند که موج جدید شــیوع ویروس کرونــا در ایران و جهان
بســیاری از برنامههای ورزشــی را به تعطیلی و بالتکلیفی کشیده
و هنوز مشخص نیست ،کشتیگیران نیز میتوانند به زودی دوباره
زیر یک سقف به مصاف و تمرینات گروهی بپردازند یا خیر.

آگهــی تغییــرات شــرکت ســعادت اندیشــان زاگرس
موسســه غیر تجاری به شــماره ثبت  381و شناســه ملی
 10660135752به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فــوق العاده مورخ  1398/02/20تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  - 1 :خانم حســنیه کرمی به شــماره ملی
 3258393419به عنوان بازرس اصلی  ،خانم فرشــته
ملکی به شــماره ملــی  3256244378به عنوان بازرس
علــی البدل برای مدت یک ســال مالــی انتخاب گردیدند.
 2اعضاء هیئت مدیره برای مدت ســه سال به قرار ذیلانتخاب گردیدند :آقای محمد صادق کریمی به شماره ملی
 3255177472وآقای علیرضا علی بکیان به شماره ملی
 3241464148و آقای مجتبی علی بکیان به شــماره ملی
 3379803634اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان
کرمانشــاه اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری
کرمانشاه ()1044983
آگهی تغییرات شــرکت حمل و نقل وحید بار خرمشــهر با مســئولیت محدود به
شماره ثبت  1597و شناسه ملی  10420171775به استناد صورتجلسه هیئت
مدیرهمورخ 1398/08/27تصمیماتذیلاتخاذشد:سمتاعضایهیئتمدیره
به شرح ذیل تعیین گردید  :نادیا فالحیه جهانگیری به شماره ملی 1818328569
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید خالقی به شماره ملی1817206028
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره .حق امضای کلیه اوراق و اســناد بهادار
وتعهــدآورقراردادهاوعقوداســامیونامههــایاداریبامدیرعاملهمراهبامهر
شــرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت
شرکتهاوموسساتغیرتجاریخرمشهر()1044794

آگهیتغییراتشرکتحملونقلوحیدبارخرمشهربامسئولیتمحدودبه
شماره ثبت  1597و شناسه ملی 10420171775به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ  1398/08/27تصمیمات ذیل
اتخاذشــد:نادیافالحیهجهانگیریبهشــمارهملی 1818328569وسعید
خالقی به شــماره ملی 1817206028به عنوان اعضای هیئت مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
مرجعثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاری خرمشهر()1044806
آگهــیتغییرات شــرکتتولید شــنوماســهایثارگرانزیگــورات پارسریگ
شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 3407و شناسه ملی 10861158274به استناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/13تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :شــعبه شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهران  -منطقه ، 13
شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله باشگاه نفت(تهرانسر شمالی)
 ،خیابان شهید محمود جعفری  ،خیابان قباد شمالی  ،پالک  ، 0ساختمان هاشمی نژاد ،
بلوکA1-ورودی شــرقی  ،طبقه اول  ،واحد - 5کد پستی 1387937516منتقل
گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خوزســتان مرجع ثبت شــرکت ها و
موسساتغیرتجاریدزفول()1044829

آگهی تغییرات موسســه غیر تجاری راضیه رهرو آبادان به شــماره ثبت
 156و شناسه ملی 10861204196به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ 1397/07/24تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :نام شرکت به
“ خیریه معرفت آل یاســین آبادان “ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خوزســتان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبادان ()1044839

