گوناگون
پرواز کمانداران بهآمريکا
مرحله فينال وقهرمان قهرمانان جام جهاني داخل سالن تيروکمان
درحالي از روز ۱۹بهمن درآمريکا برگزار ميشود که کمانداران کشورمان
براي شرکت دراين تورنمنت با هزين ه شخصي خود وارد آمريکا شدند.
شعباني بهار رئيس فدراسيون تيروکمان دراينباره گفت :فدراسيون هيچ
هزينهاي براي اعزام اين کمانداران نکرده است و ورزشکاران با هزينه
شخصي يا اسپانسر به اين رويداد اعزام شدهاند.

»

سرمربي تيم فوتبال پيکان گفت :تيم دست و پا بستهاي نيستيم و انگيزه زيادي داريم
تا نتايج قابل قبولي کسب کنيم .حسين فرکي در نشست خبري پيش از ديدار پيکان
مقابل استقالل گفت :درچند هفته اول بازيهاي دشواري پيش روي پيکان است .استقالل
سپاهان ،پرسپوليس ،ماشينسازي حريفان سختي هستند .يکماه است که تيم را در دست
گرفتيم و سعي کرديم از همه نظر خود را آماده بازي با استقالل کنيم .وي گفت :قطعا
در دور برگشت کار سادهاي نداريم ،چرا که تيمها قويتر شده و بازيها فشرده برگزار
ميشوند .با شرايط موجود ما در فصل بعد بايد تفکراتمان را پياده کنيم ،اما سعيمان
اين است در همين نيم فصل دوم هم با تيمي که توسط کادر ديگري بسته شده نتايج
خوبي بگيريم .فرکي خاطرنشان کرد :از روزي که آمديم جدا از تمرينات تاکتيکي و بدني
که براي بازيکنان در نظر گرفتيم روي مسائل روحي و رواني کار کرديم .حتما ميدانيد

سي و نهمين دوره رقابتهاي بينالمللي کشتي آزاد جام جهانپهلوان
تختي ازامروز درکرمانشاه آغاز ميشود .اين مسابقات با حضور
کشتيگيران مدعي داخلي در کنار آزادکاراني از ۹کشور آذربايجان
ترکيه ،روسيه ،ارمنستان ،مجارستان ،هلند ،بالروس ،قرقيزستان و
گرجستان برگزار ميشود.

صالح ياميري:

تيم ملي فوتسال ايران با صعود در رنگينگ جهاني در جايگاه سوم
جهان قرارگرفت .شاگردان ناظمالشريعه دردو ديدار دوستانه مقابل
صربستان به پيروزي رسيدند و اين نتايج باعث صعود چند پلهاي
مليپوشان فوتسال کشورمان درردهبندي جهاني شد.

شف ر:

بازي با پيکان آسان نيست

سرمربي استقالل درنشست خبري پيش از بازي با پيکان اظهارکرد :هميشه
دوست دارم ببريم ،ببريم و ببريم .در روزهاي اخيربا تمرکز باال تمرين
کرديم ،اما االن تمرکز ما روي بازي با پيکان است؛ مسابقهاي که همواره
براي ما سخت است .نيم فصل اول در ورزشگاه آزادي مقابل پيکان بازي
سختي داشتيم ،طبيعي است االن هم مسابقه سختي داشته باشيم.

رقابت دوندگان درکيش
يکهزار دونده از 30کشور دررقابتهاي بينالمللي کيش به رقابت
مي پردازند .اين مسابقات در مسافت هاي 21 ،10و  42کيلومتري
برگزار ميشود و درمجموع جوايزي به مبلغ يکصدو 50ميليون
تومان به نفرات برترتعلق مي گيرد.

مصطفوي:

پول به فوتبال ضربه زد
رئيس اسبق فدراسيون فوتبال گفت :از روزي که پول وارد فوتبال ايران
شد تمام غيرفوتباليها به صندليهاي مديريتي چشم دوختند و اين
باعث بدبختي و افول اين رشته شد .مصطفوي افزود :امروز مسئوليت تاج
خيلي بيشتر از زمان سرمربيگري کيروش است زيرا او دالالن فوتبال را
بهخوبي ميشناسد وميدانيم برخي رسانهها چگونه مي توانند در رشد
يک سرمربي خارجي نقش داشته باشند .وي ادامه داد :اميدوارم ازاين پس
شاهد حضور افراد توانمند دراين رشته باشيم.

رئيس کميته مليالمپيک گفت :به ملت وعده ميدهم
درآيندهاي نزديک و در المپيک رويشهاي جديدي
در ورزش قهرماني شاهد خواهيم بود و ورزش کام
ملت را شيرين ميکند .صالحياميري اظهار داشت:
درآستانه کسب سهميه المپيک در برخي از رشتهها
هستيم .سال  98سال شکوفايي ورزش قهرماني براي
رسيدن به سکوي قهرماني است .وي در مورد تشکيل
ش زنان تصريح کرد :حوزه ورزش
فدراسيون ورز 

جلو کشيد و همانند دقايق ابتدايي نيمه نخست
هجومي ظاهر شد .بازيکنان پرسپوليس براي حفظ
نتيجه ،در زمين خود فشرده و نزديک به هم بازي
مي کردند و روي ضد حمالت برنامه داشتند .در
پايان اين ديدار حساس با نتيجه دو بر صفر به سود
سرخپوشان پايان يافت .شاگردان برانکو با ۳۴
امتياز صدرنشين شدند .سپاهان و پديده هم با ۳۲
و  ۳۱امتياز در رده دوم و سوم هستند.

فوتبال با مديران ناتوان هرگز شکوفا نميشود

سرمربي اسبق تيم ملي فوتبال ايران گفت:
دليل افت فوتبال ايران مربياني چون کيروش
نيستند بلکه دليل اصلي آن دور شدن اصالت از
اين رشته ورزشي است .حسن حبيبي درخصوص
جدايي کيروش از تيم ملي اظهار داشت :وقتي
رايکوف سرمربي تيم ملي شد درعرض پنج سال
آنقدر سرمربي ايراني تربيت کرد که فدراسيون
مانده بود چه کسي را پس از او انتخاب کند
اما امروز کيروش بعد از هشتسال حتي يک مربي
را هم تربيت نکرد .وي ادامه داد :دليل اين اتفاقات
ضعف حاکم بر مديريت فوتبال کشوراست که باعث
شد کيروش در طول اين هشتسال همه چيز
را براي خودش بخواهد و هيچ چيزي به فوتبال
ايران اضافه نکند .اولين سرمربي ايران بعد از
پيروزي انقالب گفت :به اعتقاد من فدراسيون
نميتواند امروز هرکسي را بهعنوان سرمربي
تيم ملي انتخاب کند ،چراکه موفق نخواهد شد.
چون فوتبال ايران چيزي بهنام برنامه ندارد .براي
درست شدن فوتبال بايد از خود فدراسيون شروع
کرد و آدمهاي ناتوان را بيرون کرد .وي تصريح

کرد :روزگاري اين فوتبال دست افراد توانمندي
چون داريوش مصطفوي ،ناصر نوآموز و محمد
دادکان بود که دانش فني آنان از سرمربيان
تيم ملي بيشتر بود ،اما آيا امروز يک سرمربي
جرأت پيدا ميکند سوار کار شود و به رئيس
فدراسيون مانند يک کارمند نگاه کند؟حبيبي
خ ت97/1/14-3

وانت-كاميون

خت97/10/26-10

مديريت سعيد صنعتكار
09121020771
تلفن66921115 :
66921113-66921114

66921112

خت97/11/18-100

آگهي تغييرات شرکت سيم و کابل قزوين (سهامي خاص) به شماره ثبت
 1047و شناسه ملي  10861415156به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي فوق العاده مورخ  1397/07/01تصميمات ذيل اتخاذ شد  :به
موضوع شرکت ماده  2اساسنامه موارد ذيل الحاق گرديد :انجام فعاليتهاي
آزمايشگاهي به عنوان ارائه دهنده خدمات آزمون و کاليبراسون (ثبت
موضوع فعاليت فوق بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد) اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان قزوين مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري آبيک ()375638

اظهار داشت :متاسفانه کيروش در کنار تمام
ناکاميهاي خود اخالق را هم از فوتبال ايران
دورکرد و اين را در ديدار با ژاپن و مصاحبه
برخي بازيکنان درروزهاي اخير کامال مشاهده
کرديم .وي افزود :بازهم حرفم را تکرار ميکنم
که براي درست شدن اين رشته بايد از رأس

ـتكگلپا

خت 97/7/29-174

665   665   54

هفتاد سال سابقه كار

بستهبندي براي
صادرات خارج از كشور

تيم فوتبال پرسپوليس در هفته شانزدهم ليگ
برتر برابر پديده به پيروزي رسيد تا جاي سپاهان
را در صدر جدول ردهبندي بگيرد .سرخپوشان در
نيم فصل اول هم اين پيروزي را رقم زده بودند .تيم
فوتبال پرسپوليس در آغاز نيم فصل دوم ليگ برتر
ديروز در ورزشگاه آزادي به مصاف تيم پديده رفت
و توانست در پايان با نتيجه دو بر صفر به پيروزي
برسد علي عليپور از روي نقطه پنالتي و سيامک
نعمتي براي پرسپوليس گلزني کردند تا اين تيم
با  ۳۴امتياز به صدر جدول برود و جاي سپاهان را
بگيرد .بعد از گل اول جريان بازي به سود پرسپوليس
تغيير کرد و شاگردان برانکو کنترل مسابقه را در
دست گرفتند .بازي مالکانه پرسپوليس در دقيقه ۳۲
با گل دوم اين تيم روي شوت از راه دور نعمتي
همراه بود تا نيمه نخست با برتري سرخپوشان تهران
تمام شود .در نيمه دوم پديده براي جبران نتيجه

تيم ملي در مسير دشوار

حبيبي:

بـاستان بار

با كارگران ورزيده

ورزش 11
نكته

پرسپوليس با شکست پديده صدرنشين شد

زنان نگاه تبليغاتي و صوري نيست .ما معتقديم در
برنامه10ساله به لحاظ کمي و کيفي شاهد برابري
حضور زنان در عرصههاي ملي ،آسيايي و جهاني
خواهيم بود .معتقديم زنان هيچ کاستي نسبت به
مردان ندارند و فقط بايد بستر فراهم شود .وي افزود:
ما حداكثر حمايت و برنامهريزي را خواهيم داشت
و در آينده نزديک شاهد جهش و رويش جديد در
سطح ملي و منطقهاي و جهاني خواهيم بود .تجربه
نشان داده است که دختران ما اين اراده را دارند که
به سمت سکو بروند .رئيس کميته ملي المپيک در
پاسخ به اين سوال که سهراب مرادي مصدوميت
دارد و کميته براي بهبود وي کمک خواهد کرد
خاطرنشان کرد :با سهراب مرادي ارتباط دارم و
جاي نگراني نيست و وي به وزنهبرداري و جايگاه
اصلي خودش برميگردد .او قطعا ازاميدهاي کسب
طالي ما درالمپيک 2020است.

 oحقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
ساعت  10صبح الي  19عصر
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه ي دادگستري)
ساختمان مهستان ،طبقه  ،  5واحد 504
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
665   665   52-665   665  53
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

متخصص در حمله
مبلمان و اثاثه منزل
و كاالي تجاري و اداري
با بستهبندي و بيمه
(شهر و شهرستان)

مقابل استقالل
دستو پا بسته نيستيم

ليگ برت ر:

نگاه به ورزش زنان ،تبليغاتي نيست

تيم ملي فوتسال صعودکرد

رافائل مسي  ،مهاجم کامروني تيم يان بيان چين که سابقه عضويت
در تيم ملي کامرون را دارد ،با قراردادي به مدت نيمفصل به عضويت
فوالد خوزستان درآمد.

فرکي:

پنجشنبه  18بهمن 1397
اول جمادي الثاني  7-1440فوريه - 2019سال سي و چهارم-شماره 9430

آغاز کشتي جام تختي

مسي به فوالد پيوست

پيکان در 6بازي اخير خود در ليگ نتايج بدي کسب نکرد و به نوعي دچار مشکل روحي
شده بود و ما سعي کرديم فضايي را ايجاد کنيم که بازيکنان اين موضوعات را فراموش و
به آينده بهترفکر کنند .وي اضافه کرد :اميدوارم ما جزو تيمهاي نيمه باال باشيم ،کاري
که پيکان در دو فصل گذشته انجام داد و بازيکنانش نشان دادند پتانسيل قرار گرفتن
در جمع تيمهاي باال را دارند .در هرصورت شرايط سخت است و ما بايد تالش خود را
بکنيم .هدف ما اين است که نسبت به جايگاهي که االن داريم چند پله صعود کنيم و
درحال حاضر هم تيم دست و پا بستهاي نيستيم و انگيزه زيادي داريم تا نتايج قابل قبولي
کسب کنيم .فرکي گفت :با دو برد ميتوان جهش خوب و جايگاه مناسبي به دست آورد.
از بد حادثه در چند هفته ابتدايي به تيمهايي خورديم که براي قهرماني و کسب سهميه
ميجنگند .با اينحال در فوتبال چيزي قابل پيشبيني نيست.

فدراسيون آغاز کنيم و کار را به دست متخصصان
بسپاريم .سرمربي اسبق تيم ملي گفت :اگر دوسال
قبل حضور در کميته فني فدراسيون فوتبال را
نپذيرفتم به اين دليل بود که ميدانستم هيچ
تاثيري درتصميمگيريهاي کيروش نخواهم
داشت .قبول مسئوليت در جايي که مفيد نيستيم
خيانت است و هيچگاه حاضر نبودم به فوتبال
کشورم خيانت کنم .وي افزود :روزگاري دراين
فوتبال معلمان اخالقي چون اميرآصف ،دهداري
و رنجبر و خيليهاي ديگر فعاليت ميکردند که
اصالت داشتند و بهخاطر اين اصالت تن به هر
کاري نميدادند .امروز ديگر اصالتي در فوتبال
ايران وجود ندارد و همين مسئله باعث شده
هرروز با افت بيشتري روبهرو شويم .حبيبي
اظهار داشت :اميدوارم براي يکبار هم که شده
مسئوالن ورزش نيمنگاهي به بزرگان اين رشته
داشته باشند و ازآنها براي اداره رشته خود
بهره ببرند .درفوتبال ايران آدمهاي تحصيلکرده
زيادي حضور دارند که قطعا بهترازمديران امروز
ميتوانند فدراسيون را اداره کنند.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ م 
يگردد.

كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال
كپلو با مرغ ،چلوماهي قزلآال
غذاهاي ديگر :زرش 
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزي ،خورش قيمه
سفارشات جهت جشنها و ميهمانيها پذيرفته ميشود
فردوسي  -چهارراه كوشك  -خيابان صادق  -پالك 14

66712269-09121445155-66724097-66710276

آگهي تغييرات شرکت نما چوب شمال سهامي خاص به شماره
ثبت 2823و شناسه ملي 10760265320به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/10/15
تصميمات ذيل اتخاذ شد  -1 :اعضاء هيئت مديره تا تاريخ
 1399/10/15به قرار ذيل انتخاب گرديدند :آقاي سيدحسن
محمدي به شماره ملي  2141896703و خانم مهناز خدابخشي
ديوا به شماره ملي  2142615775و خانم سيده حسني
محمدي به شماره ملي  2130392121تا تاريخ .1399/10/15
 -2موسسه پيوند ارقام راهبر ايرانيان به شماره ثبت  596و
شناسه ملي  14006196976به عنوان بازرس اصلي  ،آقاي
رضا نصري به شماره ملي  2140450051به عنوان بازرس
علي البدل براي يک سال مالي انتخاب گرديدند -3 .روزنامه
کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري آمل ()375592

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني کاال رسان کوير شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  2236و شناسه ملي 10860550676
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ 1- 1397/08/02اعضاء هيئت مديره به شرح ذيل براي
مدت دو سال انتخاب گرديدند - :آقاي محمدرضا شهيدي
با کد ملي  1829433954و خانم ليال فيروزي با کد ملي
 3071049854و خانم بي بي طاهره بصيري با کد ملي
 2- 3071061031موسسه حسابرسي آريا نيک روش به شناسه
ملي  10104097062به سمت بازرس اصلي و آقاي شجاع
الدين ساالريان با کد ملي  2229769669به سمت بازرس علي
البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديدند 3- .پس از قرائت
گزارش بازرس قانوني  ،ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت
منتهي به سال  1396 /12/29مورد تصويب قرار گرفت  .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري سيرجان ()373220

آگهي تغييرات شرکت سيم و کابل قزوين شرکت سهامي خاص به شماره
ثبت  1047و شناسه ملي  10861415156به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/08/23تصميمات ذيل اتخاذ
شد  -1 :خانم زهرا هاديان رسناني بشماره ملي  0452988209و آقاي
محمد حسين هاديان رسناني بشماره ملي 0034929622و محمد رضا
هاديان رسناني به شماره ملي 0083008268بعنوان اعضاء هيئت مديره
براي مدت دو سال انتخاب که آقاي محمد حسين هاديان رسناني بشماره
ملي  0034929622به سمت رئيس هيات مديره آقاي محمد رضا هاديان
رسناني به شماره ملي  0083008268به سمت نائب رئيس هيات مديره خانم
زهرا هاديان رسناني بشماره ملي  0452988209به سمت عضو هيئت مديره
و مدير عامل انتخاب گرديدند کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت
از قبيل چک – سفته – برات – قراردادها و عقود اسالمي با امضاي رئيس
هيئت مديره منفردا"همراه با مهر يا با امضاي مدير عامل و نائب رئيس هيئت
مديره متفقا" .همراه با مهر شرکت معتبر است -2 .آقاي کورش مظاهري
راد به شماره ملي 0055616844.به سمت بازرس اصلي و مسعود مهرابي
به شماره ملي 3932367375به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک
سال مالي انتخاب گرديدند -3 .روزنامه کثيراالنتشاررسالت براي درج آگهي
هاي شرکت انتخاب گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوين مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري آبيک ()375640

آگهي تغييرات شرکت نما چوب شمال سهامي خاص به شماره
ثبت  2823و شناسه ملي  10760265320به استناد صورتجلسه
هيئت مديره مورخ  1397/10/15تصميمات ذيل اتخاذ شد -1 :
سمت اعضاء هيئت مديره تا تاريخ  1399/10/15به قرار ذيل تعيين
گرديدند :آقاي سيدحسن محمدي به شماره ملي 2141896703
به سمت رئيس هيئت مديره و خانم مهناز خدابخشي ديوا به
شماره ملي  2142615775به سمت نايب رئيس هيئت مديره
و خانم سيده حسني محمدي به شماره ملي  2130392121به
سمت عضو هيئت مديره و آقاي سيدحسن محمدي به شماره
ملي  2141896703به سمت مديرعامل -2 .کليه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور از قبيل چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقود
اسالمي و اوراق عادي و ساير نامه هاي اداري با امضاي منفرد آقاي
سيدحسن محمدي (مديرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر مي
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري آمل ()375591

درحالي که کيروش بعد ازهشت سال با فدراسيون فوتبال قطع
همکاري کرد ،شرايط سختي درانتظار تيم ملي است.پس ازاينکه
تيم ملي درمرحله نيمهنهايي جام ملتها مقابل ژاپن نتيجه را واگذار
کرد ،کيروش براي هميشه ايران را ترک کرد تا به دوران باشکوه
هشتسالهاش درايران خاتمه دهد .از نظر برخي اهالي فوتبال ،کيروش
نقش مهمي در تاريخ فوتبال ايران ايفا کرد .او به تيم ملي شخصيت
داد و نظم و انضباط را به بدنه تيم ملي وارد کرد و همين باعث شد
تا تيم ملي در قاره کهن يکي از مدعيان باشد .اما درکنار موافقان،
کيروش منتقدان سرسختي هم داشت ،آنها اعتقاد داشتند که اين
مربي در مدت زماني که درايران حضور داشت حتي نتوانسته مدال
و افتخاري براي ايران به دست بياورد؛ بنابراين عملکرد قابل قبولي
نداشته وحتي فدراسيون بايد زودتر با او قطع همکاري ميکرد .شايد
بتوان گفت آرزوي فوتبال ايران تنها صعود به جام جهاني و به نمايش
گذاشتن بازيهاي تأثيرگذار بوده که مرد پرتغالي اين موضوع را بهخوبي
فهميده بود و به همان هم بسنده کرد ،اما بايد به اين نکته توجه
کنيم که فوتبال ايران در مرحله انتخاب جانشيني کيروش ،شرايط
سختتري خواهد داشت چراکه فاصله تيمهاي ضعيف با ابرقدرتهاي
قديم آسيا به حالت معکوس درآمده و اگر بيش از اين به موضوع توجه
نکنيم شايد در چند سال آينده حتي عبورکردن از سد تيمهايي چون
ويتنام يا يمن هم آرزوي فوتبال شود! نمونه اين شگفتي هم امسال
درجام ملتها رقم خورد ،زماني که تيم قطر جام قهرماني را باالي
سر برد و کمتر کسي فکرش را ميکرد.

خبر
پاراتکواندو  4مدال گرفت
پرونده تيم 6نفره ايران درهشتمين دوره رقابتهاي پاراتکواندو قهرماني
جهان با يک مدال طال و سه نقره بسته شد .براي تيم کشورمان مهتاب
نبوي يکنشان طال کسب کرد،احمد نريماني مهدي بهراميآذر و سعيد
صادقيانپور نيز بهعنوان نايبقهرماني و نقره دست يافتند.

تراکتور در خانه گلکاشت
تيم فوتبال تراکتورسازي با پيروزي پرگل مقابل نفت مسجد سليمان
نيمفصل دوم ليگ برتر را با قدرت آغاز کرد .اين دو تيم ديروز از هفته
شانزدهم ليگ برتردرتبريز به مصاف هم رفتند که اين ديدار با پيروزي
سه بر صفر تراکتورسازي به پايان رسيد.
دژاگه ،سوگيتا وحسيني مدافع نفت گلهاي تراکتورسازان را بهثمر
رساندند.

آگهي انتقال شرکت شرکت جهان افروز منظم با مسئوليت محدود به شناسه ملي
 10101716690به موجب نامه شماره  20/97/139مورخ  1397/04/16اداره ثبت
شرکتها و موسسات غيرتجاري استان زنجان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومي فوق
العاده مورخ  1397/03/09مرکز اصلي شرکت جهان افروز منظم بامسئوليت محدود
به نشاني تهران – محله فردوس – خيابان شهيد همايون وفا آذر جنوبي – بن بست
مريم – پالک  - 5ساختمان ياس  - 6طبقه اول – واحد  1کد پستي 1481967651
تغيير يافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري تحت شماره  128299به
ثبت رسيده است  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تهران ()375405

آگهي تغييرات شرکت عمل آوري ماهي و ميگو درياي نيلگون مکران چابهار
با مسئوليت محدود به شماره ثبت  1704و شناسه ملي 14006242510
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/10/10
تصميمات ذيل اتخاذ شد .1 :اساسنامه جديد شرکت در  27ماده و يک
تبصره مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد اساسنامه قبلي کان لم يکن
تلقي گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سيستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري چابهار ()373500
آگهي تغييرات شرکت عمل آوري ماهي و ميگو درياي نيلگون مکران چابهار
با مسئوليت محدود به شماره ثبت  1704و شناسه ملي  14006242510به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/10/01تصميمات ذيل اتخاذ شد
 .1 :محل شرکت در واحد ثبتي چابهاربه آدرس  :استان سيستان وبلوچستان
 ،شهرستان کنارک  ،بخش مرکزي  ،شهر کنارک ،پمپ بنزين  ،بلوار صنعت ،
بلوار کار  ،پالک  ، 0طبقه همکف کد پستي 9981749357 :تغيير يافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان سيستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
چابهار ()373499

انتقال شرکت سپيدگران سبز گرگان سهامي خاص به شماره ثبت
 2408و شناسه ملي  10700187788شرکت فوق در مرجع ثبت
شرکتها و موسسات غيرتجاري آق قال به شماره ثبت  939ثبت و
در تاريخ از لحاظ ذيل دفاتر تکميل گرديد که خالصه آن به شرح
زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد :به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي فوق العاده مورخ  1397/01/07محل شرکت ازآدرس قبلي
استان سمنان ،دامغان  ،شهرک بوستان ،خيابان باباطاهر ،کوچه
محتشم ،پالک  ،3کدپستي 14161-36716:به آدرس جديد استان
گلستان  -شهرستان آق قال  -بخش مرکزي  ،دهستان گرگان
بوي  -آبادي شهرک صنعتي آق قال-شهرک صنعتي آق قال-بلوار
سازندگي-کوچه سازندگي 2-پالک 0-قطعه87-طبقه همکف ،
کدپستي 4931171768:انتقال يافت و در مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غيرتجاري آق قال تحت شماره  1163به ثبت رسيده
است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري آق قال ()374260
آگهي تغييرات شرکت نما چوب شمال سهامي خاص به شماره
ثبت  2823و شناسه ملي  10760265320به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/10/15تصميمات ذيل
اتخاذ شد  -1 :تعداد اعضاي هيئت مديره به سه نفر تغيير يافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
آمل ()375590

