گوناگون
کريمي ازسپيدرود جدا شد
بازيکن پيشين تيم استقالل که فصل جاري را در تيم سپيدرود بازي
ميکرد ،ازاين تيم جدا شد .يعقوب کريمي سابقه بازي در تيمهاي
نفت  ،سپاهان و استقالل خوزستان را هم درکارنامهاش دارد.

ايران؛ سلطهگر فوتبال آسيا
تارنماي رسمي کنفدراسيون فوتبال آسيا درآستانه آغاز جام ملت ها در
گزارشي ضمن اشاره به جايگاه بيست و نهم ايران در تازهترين رده بندي
فيفا ،ازاين تيم به عنوان سلطهگرفوتبال قاره کهن نام برد .درفاصله  10روز
مانده تا بزرگترين رويداد فوتبالي قارهکهن ،اشتياق و انگيزه ملي پوشان
ايران براي فتح چهارمين عنوان قهرماني جام ملت هاي آسيا با قرار
گرفتن در رتبه  29تازهترين رده بندي فدراسيون بين المللي فوتبال
وارد مرحله قدرتمند و تازه اي شده است؛ رتبه اي که نام آن ها را پس
از سپري کردن فصلي شگفت انگيز به عنوان بهترين تيم قاره کهن
بارديگربرسر زبان ها انداخت.

»

مهاجم سابق تيم ملي گفت :اگرکيروش نتواند ايران را قهرمان جام ملتهاي آسيا کند
کارمهمي انجام نداده است.
فرشاد پيوس گفت :تساوي برابر فلسطين ميتواند به داليل مختلفي رخ داده باشد و بايد
ديد سرمربي تيم ملي با چه هدفي شاگردانش را به ميدان فرستاده و چه خواستههاي
تاکتيکي از آنها داشته است .ضمن اينکه ترکيب تيم ملي کامل نبوده است.وي اظهارکرد:
من هم به بسياري از کارهاي کيروش انتقاد دارم  .باتوجه به افزايش فناوري تمامي
بازيکنان تيمها مشخص هستند و به راحتي ميتوان هر بازيکن وهر تيمي را آناليزکرد.
آنچه موجب برتري تيمها ميشود سيستم و روش بازي در روز مسابقه است و بايد ديد
کيروش از چه حربهاي براي پيروزي مقابل رقبا بهره ميبرد.مهاجم سابق تيم ملي درباره
مصدوميت چند بازيکن مؤثر تيم ملي اظهار کرد :ما در تمامي پستها بازيکن داريم و

چهار لژيونر به اردو پيوستند
حسيني  ،اميري  ،پورعليگنجي وعابدزاده چهار لژيونر فوتبال
ايران ازديروز به اردوي تيم ملي اضافه شدند تا کيروش با نفرات
بيشتري برنامه هاي تمريني تيمش را پيش ببرد.

واکنش قهرمان المپيک
قهرمان وزنهبرداري المپيک گفت :چه کسي خواسته رضازاده
به فدراسيون برگردد؟ من يکي ازهمين پيشکسوتان هستم که
دوست ندارم برگردد.محمد نصيري اظهار داشت :رضازاده به محض
حضوردرفدراسيون ،پيشکسوتان را بيرون کرد و تا رئيس شد اجازه
نداد هيچکسي به مسابقات پيشکسوتان برود ،حاال چطورادعا ميکند
که ما ازاوخواستهايم برگردد ودرانتخابات شرکت کند؟ وي تاکيد
کرد :دردوره او دوپينگيهاي ما به  11تن رسيدند وسهميهمان کم
شد .اگرافشارزاده نبود که ما بيچاره بوديم .او جريمهها را پرداخت
کرد و توانستيم دوباره سرپا شويم.

عزتاللهي به جام نمي رسد
سعيد عزتاللهي ،هافبک تيم ملي فوتبال کشورمان که حدود دو ماه
پيش در تمرينات تيم ملي دچار مصدوميت شده بود ،با توجه به
ميزان مصدوميتش جام ملتهاي آسيا را از دست داد.

دو سرخپوش محروم شدند
تيم پرسپوليس درديدار با پديده دوبازيکن محروم دارد .ترابي
وکاميابينيا نميتوانند سرخپوشان را همراهي کنند .ترابي درآخرين
ديدار خود که براي تيم سايپا انجام داد چهار اخطاره شد و کاميابينيا
هم از سوي کميته انضباطي محروم است.

جاللي:

کيروش
بايد با جام
بازگردد
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آيدين:

اميدوارم طلسم  ۴۰ساله تيم ملي بشکند

پيشکسوت فوتبال معتقد است هدف کيروش از
مصاحبههاي اخيرش برداشتن فشار ازروي بازيکنان
است .جاللي درباره بازيهاي دوستانه ايران با فلسطين،
لبنان وقطراظهارکرد :اين بازيهاي دوستانه از دو
جهت براي تيم ملي مفيد است .ابتدا اين که تيم
ملي ميتواند با بازيهاي سبک و کسب پيروزي
احتمالي با روحيه باال به جام ملتها قدم بگذارد.وي
ادامه داد :همچنين ما درمرحله گروهي با تيمهايي

نكته

تعامل با کشتي ايران به سود ترکيه است
رئيسفدراسيونکشتيترکيهمعتقداستايرانبهعنوان
يکي از قدرت هاي اصلي اين رشته درميادين
جهاني محسوب مي شود .آيدين که همراه با
نماينده اين کشوردرجام باشگاه هاي کشتي فرنگي
جهان در اردبيل حضور داشت افزود :کشتي ايران
همواره به عنوان يکي از قدرت هاي جهان محسوب
مي شود چراکه ايران قهرمانان زيادي درکشتي دنيا
دارد.وي ادامه داد :به عنوان دو کشور همسايه بايد
روابط خود را در کشتي بيشتر كرده و درمسابقات
يکديگر شرکت کنيم چراکه اين کار به نفع دو طرف
خواهد بود و دراين راستا قدم برمي داريم.آيدين
تصريح کرد :کشتي درايران عالقمندان زيادي دارد
و حضور بيشمار تماشاگران در مسابقات جام باشگاه
هاي جهان و تشويق هاي آنها نشان ازاين عالقمندي
و حساسيت مردم به اين ورزش دارد.وي تأکيد
کرد :البته درترکيه هم عالقمندان بي شماري به

چون يمن ،ويتنام وعراق بازي داريم که ديدار برابر
فلسطين ،لبنان وعراق نمونه مشابهي براي بازيهاي
مرحله گروهي ماست.جاللي عنوان کرد :صحبتهاي
کيروش کامال حساب شده است زيرا ميخواهد فشار
را ازروي بازيکنانش بردارد و مردم و رسانهها نبايد
نسبت به اين صحبتها حساسيت نشان دهند .اگر
از اودر فضايي دوستانه وراحتتر سوال شود ،قطعا
ميگويد که به کمتر ازقهرماني راضي نيست.وي
درباره شانس قهرماني ايران گفت :بنا به داليل زيادي
ميتوانيم قهرمان جام ملتها شويم .برگزاري بازيها
درامارات باعث ميشود ما از تماشاگران و حمايتهاي
زيادي برخوردار باشيم .همچنين کيروش هشت سال
است که هدايت ايران را برعهده دارد و اين بازيکنان با
نظر او به تيم ملي دعوت شدهاند و شناخت خوبي از
آنها دارد .همين باعث ميشود که ثبات هشت ساله
ما نتيجه دهد و بتوانيم طلسم  ۴۰ساله را بشکنيم.

تاريخ فوتبال پايدار مي ماند؟

کشتي داريم به طوري که در بعضي از مسابقات
مهم ،مردم سالن ها را براي ديدن مسابقات پر
مي کنند.رئيس فدراسيون کشتي ترکيه خاطرنشان
کرد :باشگاه بيوک شهير به عنوان نماينده ترکيه
در رقابت هاي کشتي فرنگي جام باشگاه هاي
جهان حضوريافت و ما ازنفرات عنواندارخود بهره
برديم و به دنبال آماده سازي نفرات خود از اين
مسابقات بوديم.

ايرج عرب:

ازپروژه اقتصادي جديد براي پرسپوليس استقبال ميکنيم

سرپرست باشگاه پرسپوليس ابرازاميدواري کرد
تا پايان هفته جاري بازيکنان جديدي به عضويت
اين تيم درآيند .ايرج عرب اظهار داشت :مسائل
مختلف در باشگاه بايد به شکل موازي پيگيري
شود و ما همزمان با مواردي روبهرو هستيم که
همگي جزو اولويتها به حساب ميآيند .يکي
ازاين موارد تأمين منابع مالي براي پرداخت
حق وحقوق اعضاي تيم است که دردستورکار
بوده است.وي يادآورشد :از روزي که مسئوليت
سرپرستي باشگاه به من سپرده شد ،مبلغ 3/5
ميليارد تومان به صورت ريالي و 200هزار دالربه
صورت ارزي به تيم پرداخت شده است که البته
بخشي ازمطالبات آنها را شامل ميشود و باشگاه
در تالش است اين روند ادامه پيدا کند تا باقي
مطالبات پرداخت شود .درهمين راستا به دنبال
دريافت باقي پاداش ليگ قهرمانان آسيا از
کنفدراسيون هستيم.وي خاطر نشان کرد :بحث
ما اين است که بايد امنترين و کم هزينهترين
راهحل درنظر گرفته شود .بههرحال مشکالتي
وجود دارد که کار را سخت ميکند .پس بايد

بهترين راه حل را انتخاب کنيم تا مجبورنشويم
سراغ روشهاي پرهزينه برويم .ايرج عرب درباره
اقدام باشگاه دربازار نقلوانتقاالت خاطرنشان
کرد :پرسپوليس با توجه به اقدامهاي قبلي،
از پنج بازيکن جديد درنيمفصل دوم بهرهمند
است و براي جذب ديگر نفرات طبق درخواست
و برنامه سرمربي درحال پيگيري امورهستيم.وي
ادامه داد :بههرحال جذب بازيکنان مورد نظر
خ ت97/1/14-3

665   665   54

ت97/10/4-150
ت
97/10/4-150
خخ

فوقالعاده استثنايي

خت 97/10/4-151

ت97/9/27-131
خ

091191663049-09119172887

پاســـداران
مشاركت در ساخت

زمين باير به مساحت  9000مترمربع
به ابعاد  90×100داراي كاربري
تجاري ،پذيرايي ،اداري ،مسكوني
با پهنه  S214با تراكم %550
با مصوبه كميسيون ماده پنج شهرداري

09121777706
 230هكتار زمين با دامداري
"اقليد"
 664هكتار زمين

خت97/9/27-130

(نوتاج) 09129623529-09191001741
تور لحظه آخر

مجري مستقيم

تور  +بليط تك  +هتل تك  +ويزا

استانبول -آالنيا -سواحل مديترانه  -تور اروپا
گرجستان  -مالزي  -سنگاپور  -امارات
ارمنستان  -جنوب شرق آسيا  -پوكت  -آنكارا
ويزا شنگن  -ويزا كانادا

تور لحظه آخر
زمين

ي
 هوا
ي
ي

(فروش تورهاي نوروزي آغاز شد) مرداسگشت 88773310

خت97/9/20-105

مشاوره و وكالت در دعاوي حقوقي ،كيفري ،خانواده
طالق ،مهريه ،نفقه ،چك ،سفته
ت
خ
مواد مخدر ،ملكي ،تخليه
ص
ص ماست
اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست
داشتن وكيل حق شماست،وكالت تضميني

خت 97/10/4-149

بويينزهرا

وكالت

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

مازندران ،نور ،چمستان
 كيلومتر  12آمل به چمستان
خريد ،فروش ،رهن و اجاره
مشاركت در ساخت
پيمانكاري

موسسهحقوقيمريماسماعيلي

کنيم .با تمام اين اوصاف انتظارداريم درروزهاي
آينده وحداکثرتا آخرهفته بازيکن جديدي را
جذب کنيم.سرپرست باشگاه پرسپوليس با بيان
اينکه اقدامهاي الزم براي برپايي اردوي قطر
درحال انجام است و برنامه قطعي شده ،تصريح
کرد :بعد از نقلوانتقاالت به دنبال آن هستيم
که روي برنامههاي جديد ودرآمدزايي در باشگاه
کار کنيم .براي سروسامان دادن به مسائل مالي
باشگاه به دنبال منابع مالي جديد هستيم و
از اين رو از افراد حقيقي و حقوقي که براي
بهرهبرداري از پتانسيلهاي باشگاه وبرندينگ
جهت ايجاد درآمد طرحها ،ايدهها و پروژههاي
جديدي داشته باشند ،استقبال خواهيم کرد.
البته طبيعي است که هميشه موارد مختلفي به
باشگاه ارائه ميشود .آنها بررسي خواهند شد تا
بهترينها با توجه به اولويت ،ارائه و پيشنهادهايي
که وجود دارد ،انتخاب شوند .براي اين منظوربا
اسپانسرهمکاري خواهيم داشت و اميدواريم با
توسعه فعاليتهاي اقتصادي ،شاهد افزايش
درآمد باشگاه باشيم.

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

امالك كاريز

باستــان بـار

درنيمفصل ،سخت و دشواراست ،چرا که تمام
بازيکنان تحت قرارداد هستند .هم بايد رضايت
بازيکن جلب شود وهم رضايت باشگاهي که
بازيکن را دراختيار دارد .بعضي اص ً
ال حاضر به
ازدست دادن بازيکن مورد نظر نيستند و بعضي
ديگرهم قيمتهاي بااليي را اعالم ميکنند ،به ويژه
وقتي که نام پرسپوليس وسط ميآيد .اين موارد،
هزينهها را باال ميبرد و ما بايد موضوع را مديريت

ـتكگلپا

خت 97/7/29-174

موسسه حقوق 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.

021-77488715
33681270خط ويژه
09124593869

پيوس :

چهارشنبه  5دي 1397
 18ربيع الثاني  26-1440دسامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9393

منشا از پرسپوليس مي رود
عملکرد منشا در رقابتهاي اين فصل رضايتبخش نبوده و برانکو
بيميل نيست تا با اين بازيکن که مبلغ قراردادي نسبتاً سنگين
دارد خداحافظي کند .از قوچاننژاد و طارمي بهعنوان گزينههاي
خريد پرسپوليس درنيمفصل نام برده ميشود .

اگر نفراتي چون جهانبخش ،عزتاللهي و قليزاده به ديدارها نرسند هم ميتوان از
جايگزينهاي خوبي مثل ترابي ،غفوري و رضايي استفاده کرد .بازيکنان خوب ديگري
هم داريم و کيروش از لحاظ مهره درمضيقه و تنگنا نيست .ما تنها از لحاظ امکانات
امكان برابري با حريفان قدرتمندمان را نداريم که اين موضوع ميتواند کمي براي تيم
ملي دردسرايجاد کند.پيوس درباره احتمال قهرماني ايران درجام ملتها و اينکه کيروش
حضوردرمرحله نيمهنهايي را يک رؤيا دانسته است ،تصريح کرد :علت اين صحبتهاي
کيروش آنچنان مشخص نيست و بهنظرم او با زدن چنين صحبتهايي براي خود ادله
ايجاد ميکند که اگر با جام قهرماني به ايران بازنگشت مورد هجمهاي ازانتقادات قرار
نگيرد .کيروش هشت سال است که سرمربي تيم ملي شده و اگرايران را قهرمان جام
ملتها نکند کارمهمي انجام نداده است و بايد با جام ازامارات بازگردد.

آگهي تغييرات شرکت کشت و دام زاينده رود گالب اصفهان شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  513و شناسه ملي  10260318867به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/21
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :نام شرکت به توسعه دامپروري و
کشاورزي زرين دام زاينده رود اصفهان سهامي خاص تغيير يافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تيران و کرون ()327063
آگهي تغييرات شرکت خدماتي بازرگاني نمايشگاهي مارون قومس
سهامي خاص به شماره ثبت  5032و شناسه ملي  10480117140به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/07/07
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :سرمايه شرکت از مبلغ  10000000ريال
به مبلغ  70000000000ريال منقسم به  7000000سهم  10000ريالي
از طريق مطالبات حال شده صاحبان سهام افزايش يافت و ماده
مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصالح گرديد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري سمنان ()325702

آگهي تغييرات شرکت آريا گستر بهروزيان سهامي خاص به
شماره ثبت  6766و شناسه ملي  14004342475به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1396/12/25تصميمات ذيل اتخاذ شد  -1 :اعضاء هيئت
مديره تا تاريخ  1398/12/25به قرار ذيل انتخاب گرديدند:
آقاي علي محمد بهروزيان به شماره ملي  5010092247و آقاي
بهنام بهروزيان به شماره ملي  2130492495و آقاي علي اکبر
پرواره به شماره ملي  2140942361تا تاريخ .1398/12/25
 -2موسسه حسابرسي آباديس نگارآرون به شماره ثبت
 37095و شناسه ملي  14005348782به عنوان بازرس
اصلي  ،آقاي اسفنديار رودباري به شماره ملي 5010111004
به 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
()327972

سالها است که خصوصي سازي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس
در بين اهالي ورزش بهويژه فوتبال مطرح مي شود و هربارهم با اما
واگرهايي همراه بوده است.استقالل و پرسپوليس دو تيم پرطرفدار
درايران هستند که در تمامي نقاط کشور هوادار دارند .گستره
جمعيت هواداري دو تيم در ايران باعث شده است که هواداران دو
تيم همواره براي يکديگر ُکري خواني کنند و با نشانه ها و نمادها،
برتري تيم خود را به يکديگر نشان دهند.اين دو تيم از باسابقهترين
تيمهاي فوتبال درايران محسوب مي شوند که سابقه آنها به بيش
از  60سال مي رسد و هر دو بخشي از تاريخ فوتبال ايران و حتي
تيم ملي فوتبال هستند.
حاال براساس قانون ،روند واگذاري اين دو تيم با تصميم هيئت دولت
وارد فاز جدي شده است و اين دو باشگاه بايد به بخش خصوصي
واگذارشوند.اما واگذاري اين دوباشگاه بدون شک حساسترين رخداد
درتاريخ ورزش فوتبال ايران خواهد بود چرا که واگذاري بايد به گونه اي
باشد که تاريخ فوتبال ايران دراين دو تيم براي هميشه پايدارباقي
بماند.واگذاري تيم هاي ورزشي درايران به بخش خصوصي پيشتر
نيز صورت گرفته است و تيم پاس ايران که قهرماني آسيا را نيز
درکارنامه خود دارد ،از جمله اين واگذاري ها بود.اما واگذاري تيم
پاس ،خاطره خوبي براي اهالي فوتبال ندارد چرا که اين تيم در نتيجه
کش و قوس هاي مديريتي تا انحالل پيش رفت ودرنهايت اکنون
درليگ دسته دوم حيات ورزشي خود را ادامه مي دهد.
اما واگذاري استقالل و پرسپوليس به بخش خصوصي نبايد با تکرار حوادث
پيشين فوتبال همراه شود چرا که اين دو تيم ،هواداران بي شماري
در کشور دارند.

خبر
افزايش بودجه ورزش
اليحه بودجه سال  ۹۸ديروز در حالي از سوي رئيس جمهور به رئيس
مجلس تقديم شد که ورزش با افزايش بودجه روبهرو بوده است.بودجه
جاري و عمراني وزارت ورزش معادل  ۱۱۶۶ميليارد و  ۵۶۵ميليون و ۸۰۰
هزار تومان درنظر گرفته شد ،در حالي که درسال  ۹۷اين رقم معادل
 ۱۱۲۳ميليارد و  ۷۴۵ميليون و  ۳۰۰هزار تومان بوده است که نسبت
به سال گذشته  ۴۲ميليارد و ۸۲۰ميليون و  ۵۰۰هزار تومان افزايش
پيدا کرده است .همچنين بودجه جاري و عمراني کميته مليالمپيک
درسال  ۹۸معادل  ۷۴ميليارد و  ۵۰۰ميليون تومان است ،بودجه کميته
ملي المپيک درسال  ۶۸ ،۹۷ميليارد و  ۶۹۱ميليون و  ۶۰۰هزار تومان
بوده است .اين رقم نسبت به سال گذشته  ۵ميليارد و  ۸۰۸ميليون و
 ۴۰۰هزار تومان افزايش پيدا کرده است.

آگهي تغييرات شرکت انبوه سازان معاصر شرق شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  40206و شناسه ملي  10380558922به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/07/24
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :تعداد اعضاي هيئت مديره از  5نفر
به  4نفر کاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()327690
آگهي تغييرات شرکت خدمات کشاورزي نايب کشت سهامي
خاص به شماره ثبت  907و شناسه ملي  10980252636به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/09/13تصميمات
ذيل اتخاذ شد  - 1 :تعداد اعضاي هيات مديره شرکت از  4نفر به 3
نفرکاهش يافت و ماده  31اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح
يافت  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري نقده ()327882

آگهي تغييرات شرکت خدمات کشاورزي نايب کشت سهامي
خاص به شماره ثبت  907و شناسه ملي  10980252636به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/09/13تصميمات
ذيل اتخاذ شد  - 1 :آقاي حسن يوسفي بالقچي بشماره ملي
 2909770631بسمت عضو و مديرعامل شرکت بمدت دو سال
و منشي هيات مديره شرکت بمدت يک سال و آقاي قادر نايب
زاده بشماره ملي  2909204421به سمت عضو و رئيس هيات
مديره و آقاي توفيق يوسفي بالقچي بشماره ملي 2909920984
به سمت عضو و نائب رئيس هيات مديره شرکت بمدت دو سال
انتخاب و تعيين شدند 2- .کليه اوراق و اسناد تعهدآور بانکي
و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسالمي وهمچنين
اوراق عادي و مکاتبات اداري با امضاء مديرعامل آقاي حسن
يوسفي بالقچي توام با مهر شرکت معتبر مي باشد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري نقده ()327881

آگهي تغييرات شرکت خدمات کشاورزي نايب کشت سهامي
خاص به شماره ثبت  907و شناسه ملي  10980252636به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1397/09/13تصميمات ذيل اتخاذ شد - 1 :آقاي قادر
نايب زاده بشماره ملي  - 2909204421آقاي حسن يوسفي
بالقچي بشماره ملي  - 2909770631آقاي توفيق يوسفي
بالقچي بشماره ملي  2909920984بسمت اعضاي هيات
مديره بمدت دوسال انتخاب شدند 2- .خانم ثريامحمدنژاد
به شماره ملي  2959949412بسمت بازرس اصلي و خانم
شيدا احمدسور بشماره ملي 2909897151بسمت بازرس علي
البدل شرکت بمدت يکسال مالي انتخاب شدند 3- .روزنامه
رسالت براي درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد  .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري نقده ()327880

