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اولتيماتوم قطبي به فوالد

قطبي براي باشگاه فوالد ضرباالجل  ۴۸ساعتهاي را مشخص کرد تا از
اين باشگاه به فيفا شکايت نکند.وي در پايان فصل گذشته از فوالد جدا
شد وهنوز مطالبات مالياش را دريافت نکرده است.

انصاريفرد :

ديگر به فوتسال ب رنم يگردم

رئيس سازمان ليگ و کميته فني فوتسال گفت :ازسمتم استعفا کردهام
و ديگربر نميگردم .ساکت درحکمي عجيب به عنوان عضو کميته فني
و توسعه فوتسال وفوتبال ساحلي منصوب شد.بعد ازانتصاب ساکت به
عنوان عضو کميته فني و توسعه فوتسال ،انصاريفرد رئيس سازمان ليگ
فوتسال و رئيس کميته فني ازسمت خود استعفا کرد تا به نوعي اعتراضش
را نسبت به اين انتصاب نشان بدهد.

مس به نيمه نهايي رسيد

تيمفوتسالمسسونگونباغلبهبربانکبيروتدرمرحلهيکچهارمنهايي
جامباشگاههايآسياراهينيمهنهايياينمسابقاتشد.دريکيازمسابقات
مرحله يک چهارم نهايي فوتسال جام باشگاه هاي آسيا ديروز تيم مس
ايران به مصاف تيم بانک بيروت رفت .اين بازي در نهايت با نتيجه  ۳بر ۲
به سود تيم مس تمام شد تا نماينده ايران که مدافع عنوان قهرماني است،
راهي مرحله نيمه نهايي شود و به جمع چهار تيم برتر برسد.

فرنگ يکاران در استوني

سرمربي تيم سپاهان معتقد است
تيمش نسبت به فصل گذشته ،تيم
باکيفيتتريخواهدبود.قلعهنوييدرموردالزام
باشگاههايليگبرتريبهاصالحورزشگاههاي
خود تصريح کرد 10 :سال پيش از ورزشگاهها
ايراد گرفتيم و مصاحبهاي کردم که براي من
خيلي گران تمام شد .حاال ضرباالجلي براي
اصالح زيرساختها تعيين کردند 10 .سال
قبل وقتي يک مربي ايراني حرفي را ميزند،
همه به آن حمله ميکنند .گفته بودم براي
پيشرفت فوتبال زيرساختها را بايد درست
کنيم .اعتقاد دارم ما ايرانيها ميتوانيم
درهمه چيزجزو 20رتبه برتر دنيا باشيم ،اما
حسادتها باعث ميشود بسياري ازنخبهها
نتوانند جايگاه خود را درکشورپيدا کنند.وي
با بيان اينکه همه دستگاهها اورا به خاطر
صحبتهايش احضارميکنند ،گفت :هر روز
براي ما نامه ميآيد ،اما نميدانم چرا آقايان
در قبال اتفاقاتي که درکشورميافتد ،سکوت
ميکنند .ازحسنزاده رئيس کميته انضباطي
سؤاليدارم100،هزارنفربهمنفحشناموس
دادند ،اگر خوب است ،اينها را به شما تقديم

تيمکشتيفرنگيجوانانبرايحضوردررقابتهايجهانيواردکشوراستوني
شد.اين رقابت ها از فردا در شهر تالين برگزار مي شود.

اقبالي:

کنفدراسيون فوتبال آسيا با ارسال نامه اي از قضاوت مهسا قرباني
دررقابتهاي قهرماني زير  ۱۹سال آسياي بانوان خبر داد .اين مسابقات
ازروز  ۵آبان ماه به ميزباني تايلند برگزار مي شود .

آدبايور با ت راکتور م يآيد

داورزني:

از وزارت ورزش م يروم

معاونورزشقهرمانيوزارتورزشگفت:برايحضوردرانتخاباتفدراسيون
واليبال برنامهاي ندارم اما اگر شرکت کنم ابتدا ازسمتم دروزارت ورزش
استعفاميدهم.داورزنيدرموردعملکردتيممليواليبالدرانتخابيالمپيک
گفت :پيشبيني کارشناسان اين بود که درروسيه شانس کمي براي صعود
به المپيک داريم اما اگر ميتوانستيم دراين مسابقات کسب سهميه کنيم
با جوانان خود درمسابقات قهرماني آسيا شرکت ميکرديم.

کارشناس فوتبال معتقد است اگرازاالن
برنامهريزي خوبي صورت بگيرد ميتوانيم
 ۱۵سال ديگر به قهرماني تيمهايمان در
آسيا فکرکنيم .اقبالي درباره حذف تيم
فوتبال ذوبآهن به عنوان آخرين نماينده
ايراندرليگقهرمانانآسياوناکاميفوتبال
کشورمان دراين رقابتها گفت :ازآخرين
قهرماني تيمهاي ايراني درآسيا که قهرماني
پاس بوده است ،نزديک به سه دهه ميگذرد
وما دراين مدت ديگرمزه شيرين قهرماني
درآسيا را نچشيدهايم .دراين مدت توجه
زيادي به زيرساختها نشده است و براي

مربيانماننيزدرسطحآموزشيخوبعمل
نکرديم.وي افزود :متأسفانه براي باشگاهها
درست هزينه نشده و  99درصد آنها دولتي
ادارهميشوند.طياينسالهاباوجوددولتي
بودن ورزش ،دولت توجه زيادي به ورزش
نداشته است و نتيجهاش ميشود همين
دستاورد ما که سالهاست نميتوانيم در
رده ملي و باشگاهي قهرمان آسيا شويم.وي
يادآورشد :درفوتبال ما استعداديابي خوبي
صورت نميگيرد وهميشه روابط بر ضوابط
تأثيرميگذارد .وقتي قاعدهاي در سطح
باشگاههاوفوتبالماشکلنگيرد.تيممليهم
نميتواند خوب باشد .چون نفرات وابزارالزم
رانداريم.بازيکنانمالژيونرميشوند،امابعد
ازيکي دو سال مرجوع ميشوند .چرا؟ چون
استاندارد نيستند ونميتوانند درسطح باال
کيفيت خود را نشان دهند.اقبالي افزود:
باشگاههاي ما درليگ قهرمانان ابزارکافي را
براي رقابت ندارند .درهمين بازي ذوبآهن
مقابل االتحاد واقعا تاسف خوردم.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
چرخ و طبخ ميگردد.

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

ساعت  10صبح الي  19عصر
تهران ،ميدانانقالب،خيابانكارگرجنوبي
665 665 52-665 665 53
665 665 54

خت 98/1/18-1

ساختمانمهستان،طبقه، 5واحد504

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

آگهيتغييراتشرکتتالشفرادنبهشرکتسهاميخاصبهشماره
ثبت  1018و شناسه ملي  10340037083به استناد صورتجلسه

خت98/4/31-161

موسسه حقوقي و داوري عدالتگستر افضل

تلفن 021-88416305
09351511481-09120185753

خت98/4/4-110

قبولداوريسطحيك درقراردادهايي كهمشروطرجوعبهداورباشدازقبيل
كارخانجات و شركتهاي حمل و نقل و انبارداري
و دعاوي خانواده با داوران مجرب و حقوقدان

شرايط ناراضي است و من نديد ميگويم
حق با اوست .درباشگاه استقالل مشکالتي
وجودداردکهخاصاينباشگاهاست.چطور
ميشودمسئوالنيکهبايدهماهنگکننده
ورود بازيکن خارجي باشند به وظايفشان و
قوانينمربوطبهاينموضوعآشنايينداشته
باشند.کاپيتانپيشينگفت:همهمشکالت
اينباشگاهبيپولينيستوبرخيمشکالت
اصالارتباطيبهمسائلماليندارد.هواداران
هم دراين هفتهها بارها تجمع اعتراض آميز
داشتند و بايد به آنها هم حق داد که نگران
آينده تيمشان باشند.
وي با اشاره به اولين ديداراين تيم مقابل
ماشين سازي بيان داشت :هفتههاي اول
فصلقابلپيشبينينيستوتيمهاشناخت
خوبيازيکديگرندارند.دراينهفتههابيشتر
اتفاقاتتأثيرگذاررويتواناييفرديبازيکنان
درون زمين شکل ميگيرد و از هفتههاي
سوم و چهارم به بعد تيم ها شکل واقعي
خود را پيدا ميکنند.

ـتكگلپا

خت 98/1/18-2

 oحقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه يک دادگستري)
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

مشکالت استقالل ،داخلي است

کاپيتان پيشين تيم استقالل گفت :بعضي
از افرادي که دراستقالل کارميکنند به
وظايفشان آشنا نيستند و انگار نميدانند
اينجا کجاست که درآن مشغول به
کارهستند.مهدي پاشازاده اظهارداشت:
متأسفانه استقالل اسير يکسري جريانات
است که خالصي ازآن به اين راحتي ممکن
نيست .استراماچوني يا هرمربي ديگري که
دراين باشگاه باشد بايد قبل ازفکر کردن به
رقباي مقابل ،به فکر رقباي داخلي و حل
مشکالتي باشد که منشاء آن ازداخل است.
وي اضافه کرد :ميگويند استراماچوني از

مجمع عمومي عادي مورخ  1398/05/03تصميمات ذيل اتخاذ شد
 :آقاي سيف اله مرادي به کدملي  ، 4650745039آقاي عزيزاله
مرادي کدملي  4650533538و آقاي يوسفعلي مرادي به کدملي

 4650651204به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدت
دوسال انتخاب گرديدند  .آقاي کورش ربيعي فرادنبه به کدملي
 4650198534و آقاي محمد مرادي به کدملي  4640055757به

ترتيببهسمتبازرساصليوعليالبدلشرکتبرايمدتيکسال
انتخاب گرديدند .روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت چاپ آگهي
هاي شرکت تعيين گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
چهارمحالوبختياريمرجعثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاري
بروجن ()566897

خت98/4/31-162
خت98/5/15-200

آگهي تغييرات شرکت کيهان طرح اروميه سهامي خاص به شماره
ثبت  4663و شناسه ملي  10220083336به استناد صورتجلسه
مجمععموميفوقالعادهمورخ1398/03/05تصميماتذيلاتخاذ
شد  -1 :با توجه به کاهش سرمايه بعلت زيان هاي وارده موضوع
ماده141اليحهاصالحيقانونتجارتسرمايهشرکتازمبلغهشت
ميليارد ريال منقسم به هشتصد هزار سهم ده هزار ريالي با نام به
هشت ميليون ريال منقسم به هشتصد سهم ده هزار ريالي با نام از
طريق کاهش تعداد سهام از هشتصد هزار سهم به هشتصد سهم
کاهش يافت  2- .با قطعيت کاهش سرمايه از مبلغ هشت ميليارد
ريال به هشت ميليون ريال ماده  5اساسنامه به شرح زير تغيير و
اصالح شد  .ماده  - 5سرمايه شرکت مبلغ هشت ميليون ريال مي
باشد که از هشتصد سهم ده هزار ريالي با نام تشکيل يافته و صد
در صد آن پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
آذربايجان غربي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
اروميه ()566019

حال فوتبال خوب نيست!

ميگويند بهشت دنيوي اين است که آرامش
داشته باشيد .آيا جوانان ما آرامش دارند؟ به
نسل جوان و جامعه چه داديم و توقع داريم
چه بگيريم .اگراين مشکالت برطرف شود،
ميبينيد جامعه به ورزشگاه ميآيد و جوانان
عصاي دست فوتبال ميشوند.قلعهنويي
درخصوص بازيکنان خارجي بيکيفيتي که
وارد ايران شدهاند ،گفت :اعتقاد دارم درهمه
عرصهها بايد ارتباط با دانش دنيا داشته باشيم،
تکنولوژي جهان را بدانيم و آنها به کشورمان
بيايند .فوتبال هم ازاين موضوع جدا نيست،
اما وقتي دالرازسه هزارتومان ميشود  18هزار
تومان ،باشگاههاي ما با اين مشکالت بازيکنان
بي کيفيت ميآورند .البته ما در اين چند سال
هر بازيکن خارجي آورديم ،جواب داده است.
قلعهنويي درمورد شرايط تيم فوتبال سپاهان
درليگنوزدهماظهارداشت:شاکلهتيمراحفظ
کرديم .برخي بازيکنان مانند سياوش يزداني و
مهردادمحمديازجمعماجداشدندوتوانستيم
سريع بازيکنان جايگزيني جذب کنيم .تيم ما
نسبت به سال گذشته از لحاظ اعتماد به نفس
و شرايط روحي و فني باکيفيتتراست.

پاشازاده :

 15سال ديگر بايد به قهرماني فکر کنيم

قضاوت قرباني در آسيا

مهاجم سابق تيمهاي آرسنال ،منچسترسيتي و رئال مادريد درآستانه
توافق با تراکتورسازي است .آدبايورکه از تيم متز فرانسه براي خود نامي
دستوپا پيدا کرد و در موناکو بيش از گذشته شناخته شد قصد دارد به
تيم تراکتور برود.

ميکنم!منخويشتنداريکردم،امامراجريمه
ومحرومکردند.قلعهنوييخاطرنشانکرد:چرا
بايداجازهدهندحکمبازيپرسپوليس-سپاهان
پس از دو قهرماني اعالم شود؟ مرا به خاطر
صحبتهايم به همه جا احضار کردند که چرا
حرف حق ميزنم .وي درپاسخ به اين پرسش
که آيا تعليق تماشاگران ميتواند فکر خوبي
براي جلوگيري ازاتفاقات تلخ ورزشگاه باشد
يا خير ،اظهارداشت :ما بايد اين موضوع را

ريشهيابيکنيم.آياعلتايناتفاقاتفقطفوتبال
است؟ خير .دغدغههاي اقتصادي و بالتکليفي
جوانان سبب چنين اتفاقاتي ميشود .افرادي
با مدرک ليسانس و فوق ليسانس به رستوران
مراجعهميکنندوحاضرنددرهرجايگاهيکار
کنند.سرمربي سپاهان ادامه داد :علت اينکه
درورزشگاهها تنش ايجاد ميشود ،به بيرون
ورزشگاه برميگردد .ما اين کارها را محکوم
ميکنيم،اماوقتيبسترآمادهنباشدچهميشود؟

آگهيتغييراتشرکتفنيمهندسيجهانبيننصبسپاهانسهامي
خاصبهشمارهثبت10487وشناسهملي10340108526بهاستناد
صورتجلسهمجمععموميعاديساليانهمورخ1398/01/20تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :آقاي مهدي مطلبي به شماره ملي  4679162554و
آقايمحمدمهدياسديقارنهبهشمارهملي1293028533وآقاي
فرهاد آقاخاني جونقاني به شمارملي  4620158488براي مدت
دو سال انتخاب گرديدند .موسسه حسابرسي و خدمات مديريت
نو انديشان به شناسه ملي  10100200524به سمت بازرس اصلي
و آقاي فرهاد تيمورزاده جونقاني به شماره ملي  1272557091به
سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 1397/04/14
مورد تصويب قرار گرفت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
شهرکرد ()565583

آگهي تغييرات شرکت تالش فرادنبه شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  1018و شناسه ملي  10340037083به استناد
صورتجلسههيئتمديرهمورخ1398/05/03تصميماتذيل
اتخاذ شد  :آقاي سيف اله مرادي به کدملي  4650745039به
سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره آقاي عزيزاله مرادي به
کدملي  4650533538به سمت رئيس هيئت مديره آقاي
يوسفعلي مرادي به کدملي  4650651204به سمت نائب
رئيس هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدند .
کليه اوراق و اسناد مالي و تعهد آور بانکي از قبيل چک سفته
بروات و قراردادها با امضاي مديرعامل و مهر شرکت معتبر
مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال
وبختياري مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
بروجن ()566899
آگهيتغييراتشرکتکيهانطرحاروميهسهاميخاصبهشمارهثبت4663
و شناسه ملي  10220083336به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده مورخ  1398/03/05تصميمات ذيل اتخاذ شد  -1 :خانم
ليال سقائي به کد ملي ( )2755667151بسمت بازرس اصلي و آقاي داود
بروجرديبهکدملي()0072334231بهسمتبازرسعليالبدلشرکتبه
مدتيکسالانتخابشدندادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربايجان
غربي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اروميه ()566021
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استعفا واعتراض انصاريفرد و متن کوتاهي که نشان از گاليه هاي بزرگي داشت
درکنار بسياري از موضوعات و شواهد ديگر نشان دهنده اين حقيقت است که حال
فدراسيون فوتبال خوب نيست! رسانه ها هرهفته از مشکالت متعدد و مختلف
فوتبال مي نويسند  ،ازبي قانوني آشکار ،ازآن ماجراي عجيب و بي سابقه محروميت
برگزارکنندگان ليگ  ،از ليگي که تقريبا با يک ماه تأخير و فشار همه جانبه به
باشگاهها قراراست آغاز شود .با اين وجود ظاهرا صداي انصاريفرد درتقابل با اين
فدراسيونساکترساترازهميشهبود.انصاريفردبارزومهوکارنامهمشخصوروشني
وارد فدراسيون شد  ،به صورتي که شايد براي برخي ازاهالي فوتبال همکاري چنين
مديري با اين فدراسيون فاقد تجربه الزم تا حدودي عجيب به نظرمي رسيد.اينکه
قراربود انصاريفرد جانشين کفاشيان و رئيس کميته فوتسال شود که نشد و فرد
کم تجربه اي مثل پرهيزکار با نفوذ دبيرکل سابق فدراسيون براين کرسي نشست
ازعجايب فدراسيون فوتبال فعلي بود.انصاريفرد با اين وجود نشان داد هدفي به
جز خدمت ندارد و به کار خودش با عنوان رئيس سازمان ليگ فوتسال ادامه داد.
انتصاب اخير ساکت به عنوان عضو کميته فني فوتسال و فوتبال ساحلي از ديگر
عجايب اين دوران در فدراسيون فوتبال بود.مديرعامل سابق باشگاه سپاهان که
حداقل از پيشکسوتان و صاحب نظران فوتسال و فوتبال ساحلي محسوب نمي
شود با وجود مخالفت انصاريفرد و برخي ديگر از اعضاي اين کميته به عنوان عضو
کميته فني فوتسال و فوتبال ساحلي انتخاب شد تا دراين بخش هم نفوذ ودخالت
کند.اين اتفاقي است که در بسياري از کميته ها و بخش هاي ديگرهم افتاده اما
ظاهرا تنها محمد حسن انصاريفرد بود که نمي توانست چنين تک صدايي و فرد
محوري بي سابقه اي را تحمل کند که ابتدا زبان به اعتراض و گاليه گشود و در
نهايتهماعتباروسابقهخودشرابرداشتوازاينبازيبيرونرفت.وحيدشمسايي
هم که ازابتدا با توجه به خوش نامي و اعتبار انصاريفرد وارد اين کميته شده بود
کناره گيري خودش را اعالم کرد.

باقري:

امتياز گرفتن از پرسپوليس هدف تی مهاست

مربي تيم پرسپوليس گفت :براي رسيدن
به موفقيت بايد خيلي زحمت بکشيم و کار
باحرفپيشنميرود.درآستانهشروعليگ
نوزدهم ،کريم باقري درمورد شرايط اين
تيم و حواشي اخيرگفت :براي شروع ليگ
خودمانراآمادهکردهايم.طبقبرنامهکاررا
شروع کرديم و بعد با برنامه کالدرون ادامه
داديم .مدتي است که منتظريم تا وارد
نوبازيهايتدارکاتي
بازيهاشويم.تمري 
خوبي را پشت سر گذاشتيم و يک بازي
خوب ديگرهم داريم .فکر ميکنم سرمربي
هم تا االن ترکيب اصلي خود را شناخته

باشد.وي افزود:سال خيلي سختي داريم.
امتيازگرفتنازپرسپوليسبيشازهرزماني
هدف همه تيم ها است والبته بعضي تيم ها
هم تالش کرده اند خود را به شدت تقويت
کنند .ازسوي ديگر انتظارپرسپوليسي ها
بهحقباالرفتهاست.قطعامجموعهباشگاه
وتيم هم درتالش است تا اين نيازرا مرتفع
کند.باقري گفت:شاکله تيم حفظ شده و
چند بازيکن ملي پوش هم به آن اضافه
شده است .ازاين جهت شرايط خيلي
خوبي داريم .براي فصل جديد اميدوارانه
منتظر شروع مسابقات هستيم .همه براي
موفقيت پرسپوليس تالش ميکنيم تا
نتايج خوب اين چند سال را ادامه بدهيم.
البته براي رسيدن به اين هدف بايد خيلي
زحمت بکشيم و بيشترازسالهاي قبل به
حمايت هواداران نياز داريم .بازيکنان هم با
توجهبهاتفاقاتيکهافتاد،چشمشانبيشتر
ازقبل به سکوها است .بايد با هم باشيم و با
هم نتيجه بگيريم.

آگهيتغييراتشرکتبيدکارانارجانسهاميخاصبهشمارهثبت2573
و شناسه ملي  10862080548به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق
العادهمورخ1398/01/15تصميماتذيلاتخاذشد:شرکتمذکوردرتاريخ
فوق منحل اعالم گرديد و داود کارآزما به شماره ملي  1861157665به
سمت مدير تصفيه براي مدت دو سال انتخاب گرديد.آدرس محل تصفيه
بهبهان بخش مرکزي – شهر بهبهان – محله حضرت قائم – خيابان شهيد
اقبال ارتفاعات – بن بست ((  - )) 1پالک  - 27طبقه همکف کدپستي
 . 6361898661اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري بهبهان ()565858
آگهي تغييرات شرکت خدمات فني مهندسي مشاوره اي کشاورزي
دامداران کشتکار کردمحله سهامي خاص به شماره ثبت  1032و شناسه
ملي14005497305بهاستنادصورتجلسهمجمععموميفوقالعادهمورخ
 1398/04/05تصميمات ذيل اتخاذ شد  :محل شرکت  :به استان گلستان
 ،شهرستان کردکوي  ،بخش مرکزي  ،شهر کردکوي ،حاجي نانوا  ،خيابان
وليعصر  ،کوچه عدالت  ، 17پالک  ، 8طبقه همکفکدپستي 4881713715
منتقل گرديد .در نتيجه ماده مربوط در اساسنامه اصالح گرديد اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري کردکوي ()566292
آگهيتغييراتشرکتاکسيرناببستانهسهاميخاصبهشمارهثبت12060
و شناسه ملي  14006719493به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده مورخ  1397/08/20تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :آقايان
يوسف جعفري بشماره ملي  ، 5949846389نصرت اله نانکلي بشماره
ملي 3979468161و خانم فريده بستان بان بشماره ملي0040940675
بعنوان اعضاي هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدند - .روزنامه
کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گرگان ()566109

آگهي تغييرات شرکت اکسير ناب بستانه سهامي خاص به شماره
ثبت  12060و شناسه ملي  14006719493به استناد صورتجلسه
هيئتمديرهمورخ1397/08/21تصميماتذيلاتخاذشد1:ـآقاي
يوسفجعفريکدملي5949846389بعنوانرئيسهيئتمديره.
2ـآقاينصرتالهنانکليکدملي3979468161بعنواننايبرئيس
هيئتمديره3-.خانمفريدهبستانبانکدملي0040940675بعنوان
عضوهيئتمديره.ومديرعاملبرايمدتدوسالانتخابگرديدند
که بر اساس مواد اليحه اصالحي قانون تجارت و اساسنامه شرکت
وظايف خود را انجام دهند .مقرر شد کلية اسناد و اوراق بهادار و
بانکياعمازچک،سفته،بروات،قراردادهاوعقوداسالميباامضاي
مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد
بود و ساير نامه هاي عادي و اداري با امضاي مديرعامل يا رئيس
هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گرگان ()566108
آگهي تغييرات شرکت سپنتا مدار پايا تراشه سهامي خاص به شماره ثبت 12069
و شناسه ملي  14005518874به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده
مورخ  1397/08/27تصميمات ذيل اتخاذ شد  :سرمايه شرکت از مبلغ 1000000
ريال به مبلغ  100000000ريال منقسم به تعداد  10000سهم با نام ده هزار ريالي(
از محل پرداخت نقدي سهامداران) افزايش يافت که تمام ًا برابر گواهي شماره
 75/28140/74مورخ  1397/08/28نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهرکرد به
حساب شرکت واريز و بدين نحو ماده مربوط در اساسنامه اصالح گرديد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري شهرکرد ()566001

