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شنبه  1آذر ماه 1399
شمــاره 4067

 ۶نفر به جام جهانی کشتی صربستان اعزام میشوند

آزمایش کرونای پنج بازیکن در هفته دوم لیگ برتر فوتبال مثبت شد

مدیر مرکز پزشکی فوتبال ایران ،گفت :پیش از هفته دوم لیگ برتر  ۷۰۵آزمایش کرونا از بازیکنان و مربیان تیمهای لیگ برتری اخذ شد
که فقط آزمایش پنج بازیکن و سه عضو کادرفنی مثبت اعالم شد و این نفرات در قرنطینه قرار گرفتند.به گزارش ایرنا ،زهره هراتیان در
مورد شرایط آزمایشهای کرونا در لیگ برتر فوتبال ایران اظهارداشت :پیش از هفته دوم لیگ برتر  ۷۰۵آزمایش کرونا از بازیکنان و مربیان
تیمهای لیگ برتری اخذ شد که فقط آزمایش پنج بازیکن و سه عضو کادرفنی مثبت اعالم شد و این نفرات در قرنطینه قرار گرفتند.وی
ادامه داد :ناظران پزشکی سازمان لیگ فوتبال ایران نیز هم در هفته اول و هم در هفته دوم بر اجرای دقیق پروتکلهای بهداشتی تاکید
و نظارت دارند و این پروتکلها در تمامی مســابقات فوتبال به خوبی اجرایی شده است.مدیر ایفمارک در ادامه خاطرنشان کرد :در هفته
دوم نیز از تمامی مسووالن برگزاری و اعضای کادر اجرایی مسابقات نیز آزمایش های کرونا و تست  PCRبه صورت متمرکز اخذ شد.

اخبار

اخراج کیروش از کلمبیا قطعی شد

یک روزنامه پرتغالی اعالم کرد جدایی کارلوس کیروش سرمربی
تیم ملــی فوتبال کلمبیا از این تیم بــا دریافت غرامت  ۲میلیون
دالری قطعی شده است.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،باخت تیم ملی فوتبال کلمبیا به اروگوئه
و اکوادور در مرحله انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر خشم هواداران
کلمبیا و رسانههای این کشور را در پی داشت و کارلوس کی روش
سرمربی کلمبیا در پیکان انتقادات قرار گرفت.
تیم کی روش نه تنها به رده هفتم جدول مســابقات انتخابی جام
جهانی منطقه آمریکای التین ســقوط کــرد بلکه دریافت  ۶گل
در بازی با اکوادور چیــزی برای دفاع از این مربی در کلمبیا باقی
نگذاشت؛ بخصوص اینکه نایب رئیس فدراسیون فوتبال کلمبیا هم
بزرگترین منتقد و دشمن کی روش بود.
طی یک روز گذشته خبرهای زیادی از وضعیت کی روش در تیم
ملی کلمبیا منتشر شده است اما شاید مهمترین آنها مربوط به خبر
روزنامه «رکورد» پرتغال باشد که ارتباط خوبی با این مربی پرتغالی
دارد.رکورد تاکید کرده است که جدایی کی روش از کلمبیا قطعی
است و این مربی که تا جام جهانی  ۲۰۲۲قرارداد داشت ،با دریافت
 ۲میلیون دالر غرامت بــه کارش در کلمبیا خاتمه میدهد.رکورد
در خبر خود ابتدا به نقل از یک برنامه رادیویی در کلمبیا نوشــت:
«خروج کارلوس کی روش از سرمربیگری تیم کلمبیا قریب الوقوع
است و فدراسیون فوتبال باید  ۲میلیون دالر هزینه غرامت بپردازد.
مذاکرات با مدیر برنامه کــی روش برای نحوه پرداخت مرحلهای
ایــن پول در حال انجام اســت».این روزنامه پرتغالی و نزدیک به
کــی روش در ادامه خبر خود آورده اســت« :در قرارداد کی روش
غرامت فسخ قرارداد آورده شده است که این بند به مبلغ  ۲میلیون
دالر برای طرفــی که پیش از پایان قرارداد اقدام به فســخ کند،
هزینه خواهد داشت .با این حساب فدراسیون کلمبیا این هزینه را
متحمل میشــود تصمیم برای کنار گذاشتن کی روش از طریق
رامون خسورون رئیس فدراسیون به وی اعالم شده است .کل این
پروسه در یک محیط آرام و به دور از تنش انجام شده است».رکورد
همچنین درباره سرمربی پرتغالی که سابقه کار در تیم ملی فوتبال
ایران را هم دارد ،نوشت« :کی روش آرامش دارد و با وجدان آرام از
کلمبیا میرود .کلمبیا در مسابقات کوپا آمهریکا  ۲۰۱۹و در جریان
مسابقات حتی یک گل هم دریافت نکرد .این تیم در ضربات پنالتی
به شــیلی در مرحله یک چهارم نهایی شکست خورد و حذف شد.
ایــن بهترین عملکرد کی روش در این کشــور از آمریکای التین
است».

اتفاقات بعد از صعود به فینال آسیا غیرطبیعی بود

ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با
اشــاره به دیدار تیمش برابر صنعت
نفت و اهمیت کســب ســه امتیاز
این بــازی ،گفــت :بعــد از صعود
پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان
آســیا اتفاقاتی افتاد کــه غیرطبیعی
بود.
به گزارش خبرنــگار مهر ،یحیی گل
محمدی در نشســت خبــری پیش
از بــازی تیم فوتبال پرســپولیس با
صنعت نفت آبادان در هفته دوم لیگ
برتر شــرایط تیمش را تشریح کرد و
به سئوال خبرنگاران پاسخ داد.
ســرمربی پرســپولیس گفــت:
هفتههــای ابتدایــی فصــل برای
قهرمانــی خیلــی مهم اســت .در
بازی نخست نتوانســتیم سه امتیاز
را کســب کنیم و دیــدار فردا خیلی
اهمیت دارد .ســه امتیاز بازی فردا
برایمان ارزشــمند است و باید برای
کســب آن تمرکز داشــته باشیم و
تالش کنیم .نبایــد به راحتی امتیاز
بازیهای خانگی را از دست بدهیم
چون اهداف بزرگ خودمان را دنبال
میکنیــم.گل محمدی راجع به تیم
صنعــت نفت آبــادان تصریح کرد:
مقابل تیــم خوبی بازی داریم که با
وجود نداشتن پنج الی شش بازیکن
خود در هفتــه اول به برد رســید.
به آقای پورموســوی بابت تشکیل
چنیــن تیمــی تبریک مــی گویم.
صنعت نفت قطع ًا تیم خوبی دارد.
وی افــزود :فردا روز ســختی برای
پرســپولیس خواهد بــود چون باید
دونــده ظاهر شــویم و فضــا را از
حریــف تکنیکی خودمــان بگیریم.
باید نزدیک بازیکنــان صنعت نفت

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص تولیــدی لــوازم خانگــی نگیــن خزر
ترکمــن درتاریــخ  1399/08/26به شــماره ثبت  1683به شناســه ملی
 14009585953ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضــوع فعالیت :مونتاژ و تولید
لوازم خانگی گازسوز  -واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  -اخذ
تسهیالت از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی  -عقد قرارداد با ارگان های
دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان گلســتان
 ،شهرســتان ترکمن  ،بخش مرکزی  ،شــهر بندرترکمن ،محله شــهید قندی ،
خیابان بهشتی [5فلســطین جنوبی]  ،خیابان امیرکبیر4[فلسطین 14-ش
قندی]  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  4891866956سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1,000,000ریال نقدی منقسم به 100سهم
 10000ریالی تعداد 100سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000ریال توسط
موسســین طــی گواهی بانکی شــماره 62مــورخ 1399/08/11نزد بانک
توسعه تعاون شعبه ترکمن با کد  3102پرداخت گردیده است اعضا هیئت
مدیره آقای عبدالعزیز پاریاب به شــماره ملی  2230010042و به ســمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای آمان محمد قرنجیک به شماره ملی
 2239850647وبهسمتمدیرعاملبهمدت 2سالوبهسمتعضواصلی
هیئتمدیره بهمدت 2سال خانم سعیدهکر به شمارهملی6289910493
و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا :
کلیهاوراقواســنادبهاداروتعهدآورشــرکتازقبیلچک،ســفته،بروات،
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای
آمانمحمدقرنجیکمدیرعاملوعضوهیاتمدیرههمراهبامهرشرکتمعتبر
میباشــد.اختیاراتمدیرعامل:طبقاساســنامهبازرســانآقایعبدالجبار
قرنجیک به شــماره ملی  2230007191به ســمت بــازرس علی البدل به
مدت 1ســال خانم شریفه چوگان به شــماره ملی 2239985755به سمت
بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی
های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن ()1048181

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 2239/26واقع در روستای دهقاید برازجان
بخشسهبوشهر
خانم زیبا فرزان با ارائه دو برگ استشهادیه اعالم نموده است که یک فقره سند
کاداســتریششــدانگیکقطعهزمینپالک 2239/26واقعدرروستایدهقاید
شــهربرازجانبخشســهبوشــهرکه دردفتــرامالک 153صفحــه 126ذیلثبت
 34787بنامزیبافرزان صادرو تسلیمگردیدهاستونامبردهبموجبسندرهنی
 149632مورخه  96/04/13دفترخانه  6برازجان نزد بانک ملت شــعبه شــهید
چمران برازجان در قبال مبلغ  180/000/000ریال در رهن می باشد و نامبره به
موجب درخواست شــماره  1399/8/17-99/111/18453اعالم نموده است
کهسندمالکیتپالکمذکور براثرجابجایی مفقودگردیدهاستودرخواستصدور
المثنی سند مالکیت مذکور را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده
120آئینامه قانون ثبت اعالم می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله
ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار این
آگهیبهادارهثبتاســنادوامالکشهرســتاندشتستانمراجعهواعتراضخودرا
ضمنارائهاصلسندمالکیتویاسندمعاملهتسلیمنمایدچنانچهظرفمدتمقرر
اعتراضینرســدویادرصورتاعتراضاصلســندارائهنشــودالمثنیسندطبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .م الف727
تاریخانتشار99/09/01:
رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک برازجان  -مهرداد پرنیان خوی

نایب رییس فدراسیون کشتی از تیم اعزامی به مسابقات جام جهانی کشتی صربستان متشکل از چهار کشتیگیر و  ۲مربی خبرداد.
به گزارش روز جمعه ایرنا حمید سوریان گفت :پس از اعالم نظر سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مورد اعزام کشتی
گیران کشورمان به رقابت های جام جهانی صربستان ،فدراسیون کشتی اقدامات الزم به منظور اعزام ۴چهار کشتی گیر و  ۲مربی
در رشــته های آزاد و فرنگی به این رقابت ها را انجام خواهد داد.نایب رئیس فدراسیون کشتی در مورد تصمیمات اتخاذ شده در
این زمینه گفت :مقرر شــد در کشتی آزاد حسن یزدانی و کامران قاسم پور در وزنهای  ۸۶و  ۹۲کیلوگرم با مربیگری غالمرضا
محمدی و در کشتی فرنگی نیز حسین نوری و محمدهادی ساروی در وزنهای  ۸۷و  ۹۷کیلوگرم به همراه بهروز حضرتی پور
راهی این مسابقات شوند.پیکارهای جهانی سال  ۲۰۲۰در اواخر آذرماه به میزبانی بلگراد پایتخت صربستان برگزار خواهد شد.

بــازی کنیم و اجــازه ندهیم از فضا
استفاده کنند.
گل محمدی دربــاره نبود هواداران
گفت ۱۰ :ماه اســت حسرت حضور
آنهــا را در ورزشــگاهها میخوریم.
بازیهــای خانگی بدون تماشــاگر
فرقــی با بازیهای بیــرون از خانه
نــدارد .پــر هوادارترین تیم آســیا
هســتیم و نبــود آنها بــه ضررمان
اســت .با این حال برای شادی دل
آنها و به عنوان مدافع قهرمانی کار
ســختی پیش داریم اما میخواهیم
پنجمین قهرمانی متوالی را کســب
کنیم.ســرمربی پرســپولیس درباره
احتمال اســتراحت به بازیکنان خود
به خاطر فشــردگی بازیها و دیدار
فینال لیگ قهرمانان آســیا تصریح
کرد ۲۹ :آذرمــاه بازی خیلی مهمی
را در پیــش داریــم .پنج بــازی تا
رســیدن به فینال پیــش رویمان
اســت .تمام برنامه ریــزی تمرینی
ما باید طوری باشــد کــه بازیکنان

از لحاظ روحی و جســمی در دیدار
فینال آمــاده باشــند .گرفتن نتایج
خوب قبــل از فینــال تاثیر زیادی
روی تیم میگذارد.
گل محمدی افزود :به ملی پوشــان
پس از بازی تیم ملی با بوسنی یکی
دو روز اســتراحت دادیــم ولی فردا
حضــور دارند .تمرینــات خوبی هم
داشتیم.سرمربی سرخپوشان درباره
عدم جذب مدافع یادآور شــد :خیلی
دوست داشــتیم که یک بازیکن در
پســت دفاع بگیریم ..پنج شش نفر
هم خواســتیم اما تقریبــ ًا تمام آنها
تیم داشتند .گالیهای از باشگاههای
دیگر نداریــم .با بازیکنــان جوان
خودمان نیز نتایج خوبی گرفتیم.
وی ادامه داد :گزینهها را از دســت
دادیم اما بعضــی از آنها بندهایی را
میخواســتند که شــأن و شخصیت
باشــگاه را هدف قرار مــیداد .باید
شخصیت پرسپولیس حفظ شود.
گل محمــدی بــا بیــان اینکــه

آگهی تغییرات شــرکت روســتایی توتکی شــرکت تعاونی به شماره
ثبت  16و شناســه ملــی  10860018105به اســتناد صورتجلســه
مجمــععمومــیعــادیمــورخ 1398/05/06وبرابرتاییدیهشــماره
205/24/111/184/224مــورخ1398/05/12اداره تعــاون
روســتایی شهرســتان الهیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - 1:اعضای
هیئت تصفیه برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقایان
نامدار قاسم پور ملومه به شماره ملی 5179905631به سمت رئیس
هیات تصفیه و آقای عزیزاله کوچک نیا به شماره ملی 5179044235
به ســمت نائب رئیس هیات تصفیه و آقای عباس امیدی ســوتگوابری
به شــماره ملی  5179046106به سمت منشی هیات تصفیه انتخاب
گردیدند 2-.کلیهاســنادواوراقیکهایجادتعهدبرایشــرکتنمایدو
تمامیاقسمتیازحقشرکترامنتفیسازدپسازتصویبهیاتتصفیه
توتکی(درحالتصفیه)باامضایرئیسهیاتتصفیهآقاینامدارقاسم
پورملومه به شماره ملی  5179905631و ممهور به مهر شرکت معتبر
خواهدبود.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانگیالنمرجعثبتشرکت
هاوموسساتغیرتجاریسیاهکل()1047777

بازیکنانم نشان دادند قدرت زیادی
در روزهای ســخت دارنــد ،تاکید
کرد :روزهــای ســختی را پس از
بازگشــت از لیگ قهرمانان آســیا
میگذرانیــم .خیلــی از اتفاقاتی که
پــس از صعود به فینال آســیا افتاد
به نظرم غیــر طبیعی بود .هنوز هم
دلیــل ایــن حجم از مشــکالت را
نمی دانم .هــم از لحاظ مالی و هم
شــخصیتی ضربات زیادی خوردیم.
حاال امیدوارم با آمدن آقای سمیعی
مشــکالت حل شود .باید به سمیعی
فرصت داد.
وی ادامه داد :از بازیکنان تیم بابت
صبوری آنها تشــکر میکنم .سعی
کردنــد آرامش تیم بــه هم نخورد.
امیدوارم باشــگاه هم قدر صبوری
آنها را بداند و با احترام برخورد کند.
گل محمدی راجع به شــرایط بشار
رســن هافبک عراقی اظهار کرد :او
پس از بازی بــرای تیم ملی عراق
دچار خســتگی شــده بود و دو روز
فیزیوتراپــی و تمرین ســبک کرد.
امــروز روز مهمــی اســت و باید
شــرایط او را بسنجیم.ســرمربی
سرخپوشــان درباره شــرایط آرمان
رمضانی و جدایی امیر روســتایی از
پرسپولیس هم گفت :آرمان تاکنون
در ترکیب اصلی نبوده اســت و باید
در بازیهای بعدی ببینیم چه پیش
میآیــد .به بازیکنانــم اعتقاد دارم.
امیر روســتایی هــم بازیکن خوبی
است اما فرصت اندکی داشت .حاال
امیدوارم فرصت بازی کردن داشته
باشد و ســال بعد که به پرسپولیس
بر میگردد با قدرت کارش را دنبال
کند.

خبر

اولین شکست فصل آبیپوشان با کامبک فوالد

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ،دیدار
تیمهای فوالد و استقالل از هفته دوم مسابقات لیگ
برتر در ورزشــگاه شهدای فوالد برگزار شد که این
دیدار به سود شاگردان جواد نکونام به پایان رسید.
در این دیدار شاگردان فکری از حریف پیش افتادند اما
فوالد با زدن  2گل به بازی برگشت و  3امتیاز بازی
را از آن خود کرد تا اولین باخت استقالل در اهواز رقم
بخورد .با این نتیجه فوالد  4امتیازی شد.
داور:محمدحسین زاهدی فر
کمکها :فرهاد مروجی و جلیل شعرانی
کارت زرد :نــادر غبیشــاوی(مربی) فرشــاد
احمدزاده،موســی کولیبالی ،محمد درخشان مهر و

محمد آبشک از فوالد ،سعید عزیزیان(مربی) عارف
غالمی و حسین مرادمند(استقالل)
کارت قرمز :حسین کعبی(مربی فوالد)
گل :ووریا غفوری( 62پنالتی) برای استقالل ،فرشاد
احمدزاده( )73و لوسیانو پریرا ( 90پنالتی) برای فوالد

خبر

ماشینسازی  ١ذوبآهن ١؛
تیــم فوتبال ذوبآهن در دقیقه  ٨٩موفق شــد
تک گل ماشین در دقیقه  ٨٠را جبران کند و در
شــرایطی که از دقیقه یک ده نفره بازی کرد ،با
یک امتیاز به اصفهان بازخواهد گشت.
ماشین سازی در شرایطی به این مسابقه رسیده
که در هفته اول شکســت سنگینی مقابل شهر

خودرو تجربه کرد و مصاحبه وحید بیاتلو ســبب
شــد تا این مربی جــوان در مقابل ذوب آهن از
حضور در کنار تیمش محروم باشــد .در ســوی
دیگر تیــم ذوب آهن در هفتــه اول به مصاف
فوالدخوزســتان رفت و با نتیجه  2بر  2در ثانیه
های پایانی بازی متوقف شد.

خبر

ل گهر 2؛ منشا ،مرد اول دربی
مس  0-گ 
ســیرجانیها با درخشش مهاجم نیجریهای خود
موفق شــدند به برتری مقابل مس رفســنجان
برسند.
مس ر فســنجان پس از صعود به لیگ برتر در
نخستین بازی خود در ورزشگاه آزادی به مصاف
اســتقالل رفت و با نتیجه  2بر صفر شکســت

آگهیتغییراتشــرکتدایانمهانخاورانشــرکتســهامیخاصبهشماره
ثبت 62158و شناســه ملی 14006961054به اســتناد صورتجلسه مجمع
عمومیعادیسالیانهمورخ1399/03/21تصمیماتذیلاتخاذشد-:مرتضی
غفوریاندباغاردکانیبهکدملی 0946958041بهسمتبازرساصلیوخانم
مریم گزل به کد ملی  0945977001به ســمت بازرس علی البدل برای مدت
یکســالمالیانتخابشــدند-.روزنامهکثیراالنتشاراعتدالجهتدرجآگهی
هایشرکتتعیینشد-.اعضاءهیئتمدیرهبهقرارذیلانتخابگردیدند:علی
ســادات مادرشاهی کد ملی  - 0939485461خانم مریم فهیمی عطار کد ملی
 - 0934424411آقای مســعود سادات مادرشاهی کدملی0944647499
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند- .ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت
منتهیبهســال1398موردتصویبقرارگرفت.ادارهکلثبتاســنادوامالک
اســتان خراســان رضوی اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری مشهد
()1047661

خورد ،امــا آنها هم که در دربی اســتان کرمان
که میزبان گلگهر بودند ،با همین نتیجه مغلوب
شدند تا شاگردان امیر قلعهنویی با دو گل گادوین
منشا و کسب دومین پیروزی متوالی  6امتیازی
شــوند و بهترین عملکرد را بین تیمها در شروع
کارشان داشته باشند.

آگهیانحاللشرکتکشاورزیگندمکانمیانجاموپایینجامبا
شهرستانتربتجامشرکتتعاونیبهشمارهثبت 220وشناسه
ملی 10380038220بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوق
العــاده مــورخ 1398/10/25و نامه شــماره 516/148مورخ
 1399/02/17اداره تعاون روستایی تربت جام تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  - 1:شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید
ونشــانی استان خراســان رضوی  ،شهرســتان تربت جام  ،بخش
مرکزی  ،شهر تربت جام ،محله تر کمنها  ،خیابان  17شهریور[امام
خمینی  ، ]44خیابان شهیدبهشتی [موالنا]  ،پالک  ، 0طبقه همکف
کدپســتی 9571876513بهعنوانمحلتصفیهتعیینگردید
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام ()1047634

آگهی تغییرات شــرکت فیدار نیروی کاسپین ســهامی خاص به شماره
ثبت  1168و شناســه ملی  14006421546به اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومی عادی بطور فــوق العاده مــورخ  1399/07/27تصمیمات
ذیــل اتخاذ شــد - :جواد احمدی آســور بــه کد ملــی- 2180084501
محمد طاهر قاســمی به کد ملــی- 5179699428زهره عرب به کد ملی
 0201329786بسمت اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند  - .روزنامه کثیراالنتشــار اعتدال جهت نشــر آگهی های شرکت
انتخابشد.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانگلستانمرجعثبتشرکت
ها و موسسات غیرتجاری آق قال ()1048197

آگهیتغییراتشرکتنوینارگآملسهامیخاصبهشمارهثبت2037
وشناسهملی10760233699بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادی
بطورفوقالعادهمورخ 1399/08/15تصمیماتذیلاتخاذشد -1:آقای
پرویز ملوک زاده به شــماره ملی 2141829135به عنوان بازرس اصلی
 ،خانم شــیما رضازاده به شــماره ملی  2143082827به عنوان بازرس
علیالبدل براییک سالمالیانتخابگردیدند -2.روزنامهکثیراالنتشار
اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شــد .اداره کل ثبت اســناد و
امالکاســتانمازندرانمرجعثبتشــرکتهاوموسساتغیرتجاریآمل
()1048524

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو
 405GLX-XU7رنــگ نقــره ای متالیک مدل1394
به شــماره موتور  124K0784023و شــماره شاسی
 NAAM01CE9FKو شــماره پالک 774ق 57ایران
 68متعلــق به خانــم ناهید حمزه پور مفقــود و از درجه
اعتبارساقطاست.

برگســبزخودروســواریســاندرورنگابی
دیپلمات -متالیک مدل  1397به شماره موتور
 K4ma690w208434و شــماره شاســی
 Napbsrbyvjوشــمارهپالک 968ج 77ایران
 66متعلــق به خانم الهه کاظــم زاده مفقود و از
درجهاعتبارساقطاست.

برگسبزخودروسواریسمندرنگسفیدروغنی
مدل 1392به شــماره موتور 124k0310471و
شماره شاسی  naac91cc8df936283و شماره
پــاک 377س  79ایران 88متعلق به آقای ســید
محمدحســین نواب مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

بــرگ ســبز خودرو ســواری پــژو 206رنگ ســفید مدل

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  ۴۰۵رنــگ

 1398به شــماره موتور 163B0305691و شماره شاسی

نقــره ای _متالیک مــدل  ۱۳۸۵به شــماره موتور

برگ ســبز خودرو ســواری پــژو  ۴۰۵رنــگ نقرهای
متالیکمدل۱۳۹۰بهشمارهموتور12490212518
و شــماره شاســی  NAAM11CA1CE286066و
شماره پالک  622ب  47ایران  91متعلق به آقای فرض
اله فیاضی کلوعلیا مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارتمعافیــتاز خدمــت ســربازی جناب
آقای رضا پاســبان پو فرزنــد علی اکبر با کد
ملــی 0081476817متولد 1365مفقود
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سواری تویوتا کمری رنگ بژ متالیک
مدل 2007بهشمارهموتور 2AZA405740وشماره
شاســی 6T1BE42K97X419210و شــماره پالک
 124ی 31ایــران 55متعلــقبهخانمســحرعربنژاد
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 NAAP13FE2KJ343141و شــماره پــاک  512ن 26

 ۱۲۴۸۵۰۲۲۳۵۴و شماره شاسی ۱۳۲۲۴۰۹۱

ایران22متعلقبهآقایسعیدرضائیمفقودوازدرجهاعتبار

و شماره پالک ۱۶۲س ۲۵ایران ۲۴متعلق به آقای

ساقطاست.

سعید طیبی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهیفقدانمدرکتحصیلی
مدرک موقت کارشناســی اینجانب ســرور عباس نــژاد فرزند
نجف به شــماره ملی 1757435735در مقطع کارشناســی رشته
کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
که در تاریخ  31خرداد  1388فارغ التحصیل شدم مفقود گردیده
استوفاقداعتبارمیباشد.ازیابندهتقاضامیشوداصلمدرکرا
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ارسال نماید.

ســند کمپانی موتور ســیکلت تریل رنگ سفید مدل
 1389به شــماره موتور  F0102193و شماره شاسی
 Nbf200وشــمارهپالک ١٧٦الف ١٢ایران ١١متعلق
به آقای حامد ســلیمیان مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

