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گوناگون

نوري در آسيا طال گرفت

وحيد نوري در رقابتهاي جودوي نابينايان وکم بينايان قهرماني آسيا که
به ميزباني قزاقستان درحال برگزاري است ،نماينده ايران در وزن منهاي
 ۹۰کيلو با کسب مدال طال برسکوي قهرماني ايستاد.

پاتالينن:

از اي ران  3امتياز م يخواهم

سرمربي فنالندي تيم ملي هنگکنگ گفت :ميدانم بازي با ايران به
عنوان يک حريف قدرتمند سخت است اما آرزوي کسب هر  3امتيازبازي
را داريم .پاتالينن ادامه داد :ايران داراي تيمي بسيارقدرتمند ،بازيکنان
سرعتي و قهار با تاکتيک تيمي فراتر از کامبوج ،حريف نخست هنگکنگ
است؛ با اين وجود تيم هنگکنگ بدون حرکت نخواهد نشست و استراتژي
هدايت اين بازي را برنامهريزي ميکنيم .اميدوارهستيم امتياز اين بازي
خانگي را به دست آوريم.

تمديد چشمي با استقالل

روزبه چشمي که پيش ازاين عنوان شده بود از تيم هاي خارجي به ويژه
يک تيم قطري پيشنهاد دارد ،با حضور در باشگاه استقالل قراردادش را
با اين تيم تمديد کرد.

جشنواره گل جوانان اي ران

تيم ملي فوتبال جوانان ايران که براي انجام بازي تدارکاتي با تيم اندونزي
دراين کشور به سر مي برد ،ديروز در نخستين ديدار توانست با نتيجه
 ۴بر ۲به پيروزي برسد.

تيم ملي بسکتبال ايران اميدواراست
با پيروزي مقتدرانه مقابل فيليپين
صاحب سهميه المپيک شود البته به شرطي
که در ديدارهمزمان ،چينيها با اختالف،
مغلوب نيجريه شوند .تعيينکنندهترين روز
ِ
هجدهميندورهجامجهانيبسکتبالبرايتيم
مليايران،امروزخواهدبود؛روزيکهبرگزاري
دو ديدار همزمان در پکن و گوانگجو ،تکليف
بسکتبال ايران و آسيا را براي کسب سهميه
مستقيم المپيک  ۲۰۲۰مشخص مي کند.در
يکي از اين ديدارها ،تيم ملي بسکتبال ايران
مقابل فيليپين قرار مي گيرد که هيچ شانسي
براي صعود به المپيک ندارد در حاليکه تيم
ملي کشورمان اميد دارد با گذراز اما واگرها،
برايدومينبارسهميهالمپيکبگيرد.ايناميد
از آنجا شکل گرفت که ملي پوشان کشورمان
روز گذشته با غلبه برآنگوال ،صاحب اولين برد
خود در جام جهاني شدند؛ اگرچه پيروزي
چين برابرکره جنوبي اين برد و تأثير مثبت آن
براي المپيکي شدن دوباره بسکتبال ايران را
تحت الشعاع قرارداد.چيني ها که با يک برد
مرحلهمقدماتيجامجهانيراتمامکردهبودند

محمد صادقي:

روايت روشن از دربي سال 52

موتور پرسپوليس باز هم روشن م يشود

پيشکسوت تيم استقالل گفت :غرور بازيکنان بود که باعث شکست
سنگين اين تيم در دربي سال  ۵۲شد.حسن روشن درباره شهرآورد
 ۱۶شهريور ۱۳۵۲و دربي ششتاييها که ديروزسالگرد اين بازي
بود گفت :غروربچهها بود که تيم درآن بازي شش گل خورد .ما در
بازي قبلي برابر تيم شهباز ،چهار گل زده بوديم و با غرور پا به ميدان
گذاشته بوديم که در نهايت موجب شد ما شش گل از پرسپوليس
بخوريم.

تيم فوتبال ملوان واگذار شد

باشگاه ملوان بندر انزلي به دو بازيکن پيشين اين باشگاه ،پژمان نوري
و مازيار زارع واگذار شد .قرارداد مالکيت محسن ميرآبي ،مالک باشگاه
ملوان فسخ شد و اين باشگاه به صورت رسمي به دو پيشکسوت ملوان
واگذارشد.

بوفون با اختالف در صدر

رکوردداران تعداد بازي ملي در تيم ملي فوتبال ايتاليا توسط
ترانسفر مارکت منتشر شده است و درآن لوئيجي بوفون با  176بازي
درصدرايستاد.دررده دوم کاناواروقراردارد و مالديني جايگاه سوم را به
خود اختصاص داد.

در اولين ديدار خود در گروه بازنده هاي اين
جام در رقابتي نزديک بر کره جنوبي غلبه
کردند و اينگونه خود را به المپيک نزديک
تر و به همان اندازه ايران را دورتر کردند.اگر
تيم ملي بسکتبال چين امروز و در آخرين
ديدار خود در گروه بازنده هاي جام جهاني
موفق به کسب پيروزي شود ،شانس المپيکي
شدن بسکتبال ايران از جام جهاني را به صفر
مي رساند اما در صورتي که چيني ها در اين

پيشکسوت تيم پرسپوليس گفت :اين تيم
با باخت مقابل تراکتور به مشکل برنخورده
است و بار ديگر به عنوان يک تيم منظم براي
کسبعنوانقهرمانيخواهدجنگيد.محمد
صادقي درباره دو بازي ابتدايي پرسپوليس
در نوزدهمين دوره رقابت هاي ليگ برتر
گفت :يک برد و يک باخت نشان مي دهد
که پرسپوليس همچنان در مسير تغيير
تاکتيکي خود با کادر فني جديد است؛ تيمي
که استخوان بندي اش را تقريبا حفظ کرده و
چندبازيکنخوبرانيزبهخدمتگرفتهاست.
وي افزود :باخت مقابل تراکتور ضعف هاي

پرسپوليس را تا حدودي نشان داد اما من
فکرمي کنم اين تيم از لحاظ شرايط بدني
مشکلي نداشته باشد و بتواند بار ديگر
خودنمايي کند .موتورپرسپوليس روشن
ميشودونبايدگفتاينتيمبايکباختوارد
بحران شده است.پيشکسوت فوتبال درباره
تغييراتيکهکالدروندرترکيبپرسپوليس
نسبتبهچندفصلگذشتهايجادکردهاست،
اذعان داشت :او يک مربي حرفهاي و کاربلد
است و درهمين دوهفته نشان داده که به
توانايي بازيکنان و آمادگي آنها در تمرينات
توجه دارد .همين موضوع مي تواند انگيزه
تمامبازيکنانراافزايشدهد.بايدبهکالدرون
اعتمادکردوشخصاخوشحالمکهپرسپوليس
بتواند در مکتب خود که افتخارآفريني براي
هوادارانش درسطح ايران وآسيا است باقي
بماند.وي درباره انتقاد زودهنگام برخي
هواداران پرسپوليس نسبت به باخت اين
تيم مقابل تراکتورافزود :هيچ هواداري
هيچ وقت دوست ندارد تيمش ببازد.

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

تهران ،ميدانانقالب،خيابانكارگرجنوبي

665 665 54

موسسه حقوقي و داوري عدالتگستر افضل

تلفن 021-88416305
09351511481-09120185753

خت98/4/4-110

قبول داوريسطحيك درقراردادهايي كهمشروط رجوعبه داورباشد ازقبيل
كارخانجات و شركتهاي حمل و نقل و انبارداري
و دعاوي خانواده با داوران مجرب و حقوقدان

خت98/6/5-10
خت98/6/4-9

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده شركت بهان سار
(سهامي خاص) به شماره ثبت  730ساوه
و شناسه ملي 10860138780
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در ساعت  9صبح تاريخ  98/06/31در محل
شركت واقع در شهر ساوه  -شهرك صنعتي كاوه  -خيابان بيست و دو  -كد پستي
 3914348461تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعاده-1:انتخاباعضايهياتمديره
 -2تعيين سمت و انتخاب دارندگان حق امضاء  -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4ساير موارد ديگر در صالحيت مجمع عمومي فوق باشد.
تاريخ انتشار98/6/17 :
هيات مديره شركت بهان سار (سهامي خاص)
خ ش98/6/17 :

خت 98/1/18-1

665 665 52-665 665 53

مديريت واليبال ،فردي دلسوز م يخواهد
فدراسيون را واليبالي بودن فرد بدانيم.
واليبال به شخصي دلسوز نياز دارد که
بتواند شرايط را به خوبي اداره و در جذب
اسپانسرها قوي عمل کند .فردي که روابط
عمومي بااليي داشته و توانايي درآمدزايي
براي واليبال را نيز داشته باشد و بتواند
شرايط ايده آلي براي تيم هاي واليبالي به
وجود آورد .شهنازي ادامه داد :اينکه گزينه
رياستموردقبولجامعهواليبالباشدنيزحائز
اهميت است .يزداني خرم و داورزني هر دو
به دليل عملکرد مثبت مورد قبول جامعه
واليبال بودند .اگر فردي غير واليبالي قصد
حضور داشته باشد بايد مورد تأييد جامعه
واليبال قرارگيرد و درکوتاه مدت تأثيرگذار
باشد و سابقه روشن مديريتي داشته باشد.
کارشناس واليبال گفت :نبايد روي گزينه
واليبالي بودن بحث کرد .اميدوارم هرکسي
که رئيس مي شود بتواند شرايط واليبال
را عاليترکند که اين نيازمند بودجه و
برنامه ريزي هدفمند است.

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

ساعت  10صبح الي  19عصر
ساختمانمهستان،طبقه، 5واحد504

شهنازي:

کارشناس واليبال با تأكيد براينکه گزينه
رياست اين فدراسيون حتما نبايد ازاهالي
اين رشته باشد گفت :واليبال ايران مديون
مديرانياستکهخارجازاينخانوادهبودهاند.
شهنازي گفت :واليبال ايران رؤساي زيادي
به خود ديده است اما يزداني خرم و داورزني
دوفردتأثيرگذاردراينحوزهبودهاندکههيچ
کدامهمواليبالينبودهاندوليمديرانخوبي
بودندکهواليبالمديونآنهاست؛پسنميتوان
مالک حضور در اين پست را واليبالي بودن
فرد قرارداد.وي تأكيد کرد :منطقي نيست
که بخواهيم شرط حضوردررياست اين

خبر

رونالدو پول پارو م يکند

چراکه برد و باخت آن ،درالمپيکي شدنشان
تأثيرگذار است.
درمقابلامافيليپينبهعنوانحريفروزپاياني
تيممليايرانچيزيبرايازدستدادنندارد؛
شايداينموضوعباعثشودفيليپينيهابدون
تنش و با آرامش مقابل ايران قرار بگيرند تا با
استفادهازسهبازيکنخارجيخود،حداقلجام
را با برد تمام کنند .شايد هم کمک حال باشد
براي اينکه تيم ملي ايران به آنچه مي خواهد،
برسد يعني پيروزي با اختالف امتياز باال.
آخرين رويارويي تيم هاي ملي بسکتبال
ايران و فيليپين مربوط به رقابت هاي انتخابي
جام جهاني مي شود که با برد ايران در هردو
ديداررفتوبرگشتهمراهبود.درهرصورتتيم
ملي بسکتبال ايران بايد فيليپين را با اختالف
هرچه بيشتر شکست دهد و درعين حال
اميدوار باشد چيني ها هم با بيشترين اختالف
امتياز ممکن مغلوب نيجريه مدعي شوند تا
بتوانند در محاسبه تفاضل گل ،صاحب برتري
شدهواينگونهبهسهميهالمپيکبرسند.درحال
حاضرتفاضلگل۱۹درکارنامهچينثبتشده
است و تفاضل گل ايران هم  -۳است.

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.

ديدار بازنده شوند ،اميد المپيکي شدن ايران
حفظ خواهد شد البته به شرط کسب پيروزي
در ديدار امروز؛ دراين صورت هم ،البته تفاضل
گل و محاسبه آن ،تکليف ايران و چين را براي
کسبسهميهالمپيکمشخصميکند.امروز
تيممليبسکتبالچينبهمصافنيجريهخواهد
رفتکهخودازمدعيانکسبسهميهالمپيک
از قاره آفريقا به حساب مي آيد .بنابراين ديدار
برايهردوتيمچينونيجريهحائزاهميتاست

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

آگهي تغييرات شرکت سوله ابزار شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 767
و شناسه ملي  10340029684به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده مورخ  1398/06/13تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي برزو
طالبي جونقاني به کدملي  ، 4679147709آقاي کورش طالبي جونقاني
به کدملي  4679158476و آقاي جمشيد طالبي جونقاني به کدملي
 4679139595به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدت دوسال
انتخابگرديدند.آقايکورشطالبيجونقانيبهکدملي4679158476به
سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره آقاي برزو طالبي جونقاني به کدملي
4679147709بهسمترئيسهيئتمديرهآقايجمشيدطالبيجونقانيبه
کدملي4679139595بهسمتنائبرئيسهيئتمديرهبرايمدتدوسال
انتخابگرديدند.خانمماهصنمقاسميجونقانيبهکدملي4679523727
و خانم گل طال کاوه به کدملي  4679551356به ترتيب به سمت بازرس
اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال انتخاب گرديدند .روزنامه
کثيراالنتشار رسالت جهت چاپ آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .کليه
اوراق و اسناد مالي و تعهد آور بانکي از قبيل چک سفته بروات و قراردادها
با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و مهر شرکت معتبر مي باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانچهارمحالوبختياريادارهثبتشرکت
ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد ()592364

آگهي تغييرات شرکت مسکن فرهنگيان سرپل
ذهاب شرکت تعاوني به شماره ثبت  76و شناسه ملي
 10660005144به استناد صورتجلسه هيئت مديره
مورخ  1398/06/02تصميمات ذيل اتخاذ شد  :الف :
آقاي صفدر منصوري کدملي 3369880105 :بعنوان
مديرعامل براي مدت باقي مانده تا تاريخ 1399/4/31
انتخاب و مقرر گرديد .ب :کليه اوراق و اسناد تعهدآور
بانکي از قبيل :چک  ،سفته  ،برات و اوراق بهادار مجتمع ًا
با امضاي آقاي نصرت اله عزيزي (رئيس هيئت مديره) به
اتفاق امضاي آقاي صفدر منصوري (مدير عامل و نائب
رئيس هيئت مديره) همراه با مهر شرکت داراي اعتبار
خواهد بود .اوراق عادي و نامه هاي اداري با امضاي مدير
عامل و مهر تعاوني معتبر ميباشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالکاستانکرمانشاهمرجعثبتشرکتهاوموسسات
غيرتجاري سر پل ذهاب ()591404

آگهي تغييرات شرکت سوله ابزار شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 767
و شناسه ملي  10340029684به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده مورخ  1398/06/13تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي برزو
طالبي جونقاني به کدملي  ، 4679147709آقاي کورش طالبي جونقاني
به کدملي  4679158476و آقاي جمشيد طالبي جونقاني به کدملي
 4679139595به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدت دوسال
انتخابگرديدند.آقايکورشطالبيجونقانيبهکدملي4679158476به
سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره آقاي برزو طالبي جونقاني به کدملي
4679147709بهسمترئيسهيئتمديرهآقايجمشيدطالبيجونقانيبه
کدملي4679139595بهسمتنائبرئيسهيئتمديرهبرايمدتدوسال
انتخابگرديدند.خانمماهصنمقاسميجونقانيبهکدملي4679523727
و خانم گل طال کاوه به کدملي  4679551356به ترتيب به سمت بازرس
اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال انتخاب گرديدند .روزنامه
کثيراالنتشار رسالت جهت چاپ آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .کليه
اوراق و اسناد مالي و تعهد آور بانکي از قبيل چک سفته بروات و قراردادها
با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و مهر شرکت معتبر مي باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانچهارمحالوبختياريادارهثبتشرکت
ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد ()592358

آگهيتغييراتموسسهطنينشهرستانکيارموسسهغيرتجاريبه
شمارهثبت531وشناسهملي10340113087بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1395/03/19منضم به نامه شماره
16/5/4/548مورخ  1395/03/26اداره بهزيستي شهرستان
کيار تصميمات ذيل اتخاذ شد  :اساسنامه جديد موسسه مشتمل
بر3فصل و 37ماده و 25تبصره به تصويب رسيد  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري شهرکرد ()592365
آگهيتغييراتموسسهطنينشهرستانکيارموسسهغيرتجاريبه
شمارهثبت531وشناسهملي10340113087بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1395/03/19منضم به نامه شماره
16/5/4/548مورخ  1395/03/26اداره بهزيستي شهرستان
کيار تصميمات ذيل اتخاذ شد  :اساسنامه جديد موسسه مشتمل
بر3فصل و 37ماده و 25تبصره به تصويب رسيد  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري شهرکرد ()592359
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نشريه اشپيگل آلمان از طريق تارنماي زيرزميني و افشاگر فوتبال
ليکس اطالعات تاز ه و جالب توجهي را در خصوص عوايد اقتصادي
فوق ستاره پرتغالي يوونتوس از بابت قراردادش با غول آمريکايي توليد
کننده لوازم ورزشي منتشر کرده است.براساس تازهترين داستان برمال
شدهتوسطفوتبالليکس،آخرينقراردادرونالدوبانايکمبلغيمعادل
 ۱۶۲ميليون يورو به جيبهاي مرد پرتغالي سرازيرميکند .در سوي
مقابل،مطابقاينقراردادکهدرسال۲۰۱۶بهامضارسيدهاست،رونالدو
بايد تا سال  ۲۰۲۶پيراهني که طرح لوگوي نايک روي آن نقش بسته
را بپوشد.رونالدو به ازاي هر سال  ۱۶ميليون يورو از قراردادش با نايک
به دست ميآورد و عالوه براين ،درصورتي که موفق به کسب جايزهاي
جهاني همچون توپ طال يا جايزه بهترين بازيکن سال فيفا شود ،چهار
ميليون يوروي ديگر به عنوان پاداش دريافت خواهد کرد.

ديدار پروين با وزير ورزش

اسطوره تيم پرسپوليس به کدورتهاي ميان خود ووزير ورزش
پايان داد .پس ازاختالف نظرها و کدورتهايي که بين علي پروين
و مسعود سلطانيفر به وجود آمد ،ديروز اين دو نفر با يکديگرديدار
کردند.پروين همچنين با انتقاد از بيتوجهي به پيشکسوتان تصريح
کرد :بعد ازمرگ ما به ورزشگاه شهيد شيرودي ميآييد وبعد همه
چيز تمام ميشود .حاال روي صحبت من در باره فوتباليها نيست؛
ي از پيشکسوتان دررشتههاي ديگر نيازهايي دارند که
چراکه خيل 
بايد به داد آنها رسيد.

انوشيرواني :

دوپينگ به وزنهبرداري آسيب م يزند

مربي سابق تيم ملي وزنهبرداري گفت:
مسئوالن بارها اعالم کردهاند عزم جدي
براي مبارزه با دوپينگ داريم ،حاال خروجي
اين عزم جدي ،مثبت شدن تست دوپينگ
هشت وزنهبرداراست! انوشيرواني گفت:
فدراسيون وزنهبرداري پنج سال مدام روي
مبارزه با دوپينگ تأکيد ميکند ودرنهايت
چنينکارنامهايرقمميزندکهدريکمسابقه
داخليتستدوپينگيهشتوزنهبردارمثبت
اعالمميشود.جالباينکههيچکدامازمسئوالن
ورزش هم به آن واکنشي نشان ندادند.وي
گفت:آياشأنوزنهبرداريکهاميداولکاروان

ايران براي کسب مدال المپيک است ،اين
استکهدريکمسابقهداخلي،هشتدوپينگي
داشته باشيم؟! البته اين اتفاق دررده جوانان
هم افتاد .اين نشان ميدهد که فدراسيون
درهمهردههانتوانستهاستباموضوعدوپينگ
بهصورت جدي برخورد کند و پروژه مبارزه با
دوپينگکامالشکستخوردهاست.انوشيرواني
عنوان کرد :يک واقعيت اين است که ما هيچ
پشتوانهسازي نداريم .من نميدانم آن همه
استعداديابي ،جشنوارهها ومسابقاتي که
برگزارشد ،چه خروجياي داشت؟ قهرمانان
وزنهبرداري تا ابد نميتوانستند روي تخته
بروند و ديريا زود ازاين عرصه خداحافظي
ميکردند .آيا براي همه آنها پشتوانهسازي
کردهايم که خيالمان از بابت جاي خالي آنها
راحت باشد؟ وي گفت:متأسفانه با ناآگاهي
وعدم برنامهريزي درست وصحيح ازسوي
متوليان ورزش وزنهبرداري درنهايت آينده
اينوزنهبردارانکهناآگاهانهبهسمتدوپينگ
ميروند خوشايند نيست.

آگهي انحالل شرکت قصر زيبا پارسيان شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 53136
وشناسهملي14004557346بهاستنادصورتجلسهمجمععموميفوقالعادهمورخ
1398/04/12شرکتمذکوردرتاريخفوقمنحلاعالمگرديدواقايبابکجمنژادبه
شماره ملي 1819253155به سمت مدير تصفيه شرکت براي مدت يک سال انتخاب
گرديدندونشانيمحلتصفيهشرکتمنحلهاستاناصفهانشهرستاناصفهانبخش
مرکزي شهر اصفهان سلمان فارسي خيابان جي شير مجتمع مشتاق بلوک اسفند
پالک 17کدپستي  8158176871اعالم گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اصفهان ()591280

آگهي تغييرات شرکت ياران آذرخش رانا سهامي خاص به شماره
ثبت829وشناسهملي14004724133بهاستنادصورتجلسههيئت
مديرهمورخ1398/04/27تصميماتذيلاتخاذشد:محسنافتخاري
به شماره ملي  1280278064به سمت رئيس هيئت مديره  -احمد
رضا صبري به شماره ملي  1287669298به سمت نايب رئيس
هيئت مديره  -محمد حامد صبري به شمارملي  1292549912به
سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره  -ناصر رحيمي به شماره ملي
 0042809975به سمت عضو هيات مديره  -کمال بنده علي نائيني
به شماره ملي  1249433339به سمت عضو هيات مديره به مدت
دوسال انتخاب شدند .کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمي با امضاء ثابت
مدير عامل و يکي از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر
مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري نايين ()591209

آگهي تغييرات شرکت ياران آذرخش رانا سهامي خاص به
شماره ثبت  829و شناسه ملي  14004724133به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1398/04/27تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :بنا به اختيار حاصله تفويض مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1398/04/27در خصوص افزايش سرمايه
به هيات مديره و با رعايت تشريفات مقرر اساسنامه و اليحه
اصالحيقانونتجارتسرمايهشرکتازمبلغ10200000000ريال
بهمبلغ16320000000ريالازمحلمطالباتنقديحاصلشده
اشخاص و از طريق صدور سهام جديد افزايش يافت و ماده
 5اساسنامه بشرح ذيل اصالح شد :سرمايه شرکت مبلغ
 16320000000ريال منقسم به  16320000سهم 1000ريالي با
نامعاديکهتماماپرداختشدهميباشد.ادارهکلثبتاسناد
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري نايين ()591208
آگهيتغييراتشرکتبازيافتموادوتوليدکودآليکرمانشاهشرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  5303و شناسه ملي  10660057650به
استنادصورتجلسهمجمععموميعاديساليانهمورخ1398/04/31
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :صورتهاي مالي  ،حساب سود و زيان
و دارائي و ديون شرکت منتهي به اسفند ماه  1397مورد تصويب
قرار گرفت  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرمانشاه ()591411

