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هفته چهاردهم لیگ برتر امروز با  5دیدار آغاز میشود

سرمربی استقالل با صدور بیانیهای
به همکاری خود با این باشگاه خاتمه داد

دوئل بهترینها در قلعهحسنخان و مشهد
شهرخودرو -سپاهان
دوشنبه  18آذر 1398
ورزشگاه امام رضا ساعت 14:30
تیم داوری:
داور :بیژن حیدری ،کمکها :محمدرضا منصوری و
فرهاد مروجی ،کمک داوران اضافی :محمدرضا تارخ و امیر
عرببراقی ،داور چهارم :محمدعلی رضایی ،ناظر :ابوطالب
طاهریان
در حساسترین بازی هفته در مشهد ،شهرخودرو میزبان
سپاهان است .هر دو تیم  2هفته پیاپی نتیجه تکراری گرفتند.
شهرخودرو متحمل  2شکست متوالی یک بر صفر شد و سپاهان
به  2تساوی  2-2دست یافت تا با این نتایج موقعیتشان در
صدر جدول به خطر بیفتد .هرچند که استقالل با یک بازی
بیشتر صدرنشین لیگ است و سپاهان و شهرخودرو در رتبه
دوم و سوم هستند اما تیم پیروز این بازی درصورت برد در بازی
عقب افتاده به صدر جدول باز خواهد گشت .این مسئله انگیزه
پیروزی را بیشتر میکند .هرچند که دو تیم در  2هفته اخیر
کارنامه دفاعی قابل قبولی نداشتند ولی با  5گل خورده بهترین
خط دفاع لیگ را دارند .سپاهان یکی از بهترین مدافعان خود
عزتالله پورقاز را به علت پارگی رباط تا انتهای فصل از دست
داده است .یحیی گل محمدی سرمربی شهرخودرو در  7مصاف
قبلی برابر قلعهنویی به پیروزی نرسیده است.
ماشینسازی تبریز -تراکتور
دوشنبه  18آذر 1398
ورزشگاه یادگار امام ساعت 15:15
تیم داوری:
داور :عبدالنبی پورخلف ،کمکها :رضا قیم و ولی کاوسی،
کمک داوران اضافی :محمدباقر پورباقر و پیمان فرخیمهر،
یزاده ،ناظر :مسعود مرادی
داور چهارم :بابک عباسقل 
در یکی از بازیهای این هفته دو تیم تراکتور و ماشینسازی
با یکدیگر روبهرو میشوند .به خاطر یکسان بودن مالک
دو تیم ،از این دربی به عنوان دربی برادرانه یاد میشود.
در روزهای گذشته اتفاق مهمی در تراکتور افتاد و مصطفی
دنیزلی با این تیم قطع همکاری کرد و احد شیخ الری به عنوان
مربی موقت روی نیمکت این تیم است .تراکتور به هیچ وجه
در وضعیت مناسبی قرار ندارد و در  4بازی قبلی تنها یک
امتیاز کسب کرده است .ماشینسازی هم در  5هفته اخیر
شکستی نداشته است .رسول خطیبی سرمربی ماشینسازی
که سابقه سرمربیگری و بازیگری در تراکتور را دارد به دنبال
اولین پیروزی خودش و تیمش در جدال با تراکتور در لیگ
برتر است .تراکتور با  11بازی هشتم است و ماشین سازی با
 12بازی نهم است.

دیدارهای هفته چهاردهم امروز با برگزاری  5دیدار آغاز خواهد شد .دیدارهای جذابی در روز نخست هفته چهاردهم برگزار خواهد
شد .دو تیم باالنشین سپاهان و شهرخودرو با یکدیگر روبهرو خواهند داشت .استقالل صدرنشین میهمان پیکان است و در تبریز
دربی این شهر برگزار میشود.

دیدارهای جذابی
در روز نخست
هفتهچهاردهم
برگزار خواهد
شد .دو تیم
باالنشینسپاهان
و شهرخودرو
بایکدیگر
روب هرو خواهند
داشت .استقالل
صدرنشین
میهمانپیکان
است و در تبریز
دربی این شهر
برگزار میشود
فوالد – پارس جنوبی
دوشنبه  18آذر 1398
ورزشگاه فوالد آرهنا ساعت 16:35
تیم داوری:
داور :محمدرضا اکبریان ،کمکها :محمدرضا مدیرروستا
و مهدی الوندی ،کمک داوران اضافی :یاسر همرنگ و احمد
محمدی ،داور چهارم :علی احمدی ،ناظر :خداداد افشاریان
فوالد و پارس جنوبی جم در بازیهای اخیر عملکرد مطلوبی
نداشتند .فوالد در  5هفته گذشته تنها یک برد داشته و در
بقیه بازیها موفق به گلزنی نشده است .پارس جنوبی هم در

 8مسابقه قبلی موفق به پیروزی نشده است .پارس جنوبی در
تقابل با فوالد موفق به پیروزی نشده است و در هر  2جدال
در اهواز بازنده بوده است .فوالد در رتبه ششم و پارس جنوبی
در جایگاه چهاردهم جدول است .فریبرز گرامی مدافع پارس
جنوبی و روحالله سیفاللهی هافبک فوالد به دلیل محرومیت
قادر به حضور در این بازی نیستند.
ذوب آهن -نساجی مازندران
دوشنبه  18آذر 1398
ورزشگاه فوالدشهر ساعت 17:30
تیم داوری:

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــر درمــان ســنندج شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  2434و شناســه ملــی  10610060934بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/12/15
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل و
بــرای مــدت دو ســال تــا تاریــخ  1399/12/15انتخــاب گردیدنــد :آقــای
محمــد بختیــار عزیــزی کدملــی  0491166907خانــم فــرح زنــوری کــد ملی
 3820623035خانــم شــبنم عزیــزی کدملــی  3720182118 -2بازرســان
شــرکت بــه شــرح ذیــل و بــرای مــدت یکســال مالــی تــا تاریــخ1397/12/29
برگزیــده شــدند  :آقــای محمــد طاهــا محمــدی کــد ملــی 6469469892
بــه ســمت بــازرس اصلــی آقــای فایــق عزیــزی کدملــی  6469469922بــه
ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای 3ـ روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت
نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد4 .ـ پــس از قرائــت گــزارش بــازرس
قانونــی ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه ســال  96مــورد
تصویــب قــرار گرفــت.

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی مصــرف فروشــگاههای زنجیــره ای کارکنــان
پانــزده خــرداد اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه شــماره ثبــت  3834و شناســه
ملــی  10500073192بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1398/08/04
کــه مــدارک طــی شــماره  52876مــورخ 1398/09/05اداره تعاون،کارورفــاه
اجتماعــی شهرســتان زاهــدان واصــل گردیــده اســت و تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد
.1 :آقــای حســین رحمانــی بــه شــماره ملــی  0792606442بــه ســمت رئیــس
هیــأت مدیــره و آقــای مهــدی بهارشــاهی بــه شــماره ملــی  2239811481بــه
ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره و آقــای محمــد علــی رازقــی بــه شــماره ملــی
 0792728459بــه ســمت منشــی هیــأت مدیــره وآقــای مهــدی بهارشــاهی بــه
شــماره ملــی  2239811481بــه ســمت مدیــر عامــل بــرای مــدت  3ســال انتخاب
شــدند.2 .کلیــه قــرارداد هــا و اســناد رســمی و تعهــد آور بانکــی از قبیــل چــک ،
ســفته  ،بــرات و اوراق بهــادار بــا دو امضــاء آقــای مهــدی بهارشــاهی ( مدیــر عامل )
و آقــای حســین رحمانــی (رئیــس هیئــت مدیــره ) و در غیاب ایشــان امضــای آقای
محمــد علــی رازقــی و مهــر تعاونــی دارای اعتبــار اســت  .اوراق عــادی و نامــه هــا بــا
امضــای آقــای مهــدی بهارشــاهی و مهــر تعاونــی معتبــر خواهــد بــود.

8898

8902

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()688602

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــر درمان ســنندج شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2434و شناســه ملــی 10610060934
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ1397/12/15
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره به
شــرح ذیــل تعییــن گردیــد  :خانــم فــرح زنــوری بــه ســمت رئیــس
هیئــت مدیــره کدملــی  3820623035آقــای محمــد بختیــار
عزیــزی بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره کدملــی
 0491166907خانــم شــبنم عزیــزی بــه ســمت نایــب رئیــس
هیئــت مدیــره کــد ملــی  3720182118 -2دارنــدگان حــق امضاء
مجــاز در شــرکت  :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت به
امضــاء مدیرعامــل و با مهــر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبــات اداری
بــا امضــاء مدیرعامــل و بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()688604

8899

آگهــی تغییــرات شــرکت ســازه هــای ابــی مبیــن ســهامی
خــاص به شــماره ثبــت  1208و شناســه ملــی 10861794583
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ1397/08/08
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :آقــای یونــس اربابــی به شــماره
ملــی  3622235144بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره و آقــای
ســید محمــود عالــی نــژاد بــه شــماره ملــی  045126853بــه
ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره وآقــای ســعید هاشــمزهی
بــه شــمارملی  3718929449بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو
هیــأت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد .2 .کلیــه
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته
 ،بــروات  ،قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء منفــرد رئیــس
هیــأت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار ()688201
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان ()688199

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی کارکنــان اداره منابــع طبیعــی چابهــار
بــه شــماره ثبــت  1120و شناســه ملــی  10861620733بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1398/04/27کــه
مــدارک طــی شــماره  46784مــورخ  1398/8/12اداره تعــاون کار و رفــاه
اجتماعــی شهرســتان چابهــار تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :اعضــاء
هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :غــام رضــا راهــداری
کدملــی  ، 0819127884محمــود میرالشــاری کدملــی 5979183981
 ،عبدالمجیــد پــرورش کدملــی  5979308334بــه عنــوان اعضــاء اصلــی
هیــات مدیــره و موالبخــش جــدگال کدملــی  ، 5259718755محمدکریــم
مازهــی کدملــی  5258855759بعنــوان عضــو علــی البــدل هیــات مدیره
بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد  .2 .نســرین قاســمی کدملــی
 3621791353بعنــوان بــازرس اصلی(خــارج از شــرکت) و محمدکریــم
بلــوچ شــارکی کدملــی 3651556891بعنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای
مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند .3 .الزم بــه ذکــر مــی باشــد  :تعاونــی
در ســال  1387بــا تعــداد  46نفــر عضــو و ســرمایه  276.000.000ریــال
تاســیس گردیــد ســپس در مجمــع مــورخ  88/10/27بــا درخواســت
اســتعفای  2نفــر از اعضــا موافقــت گردیــد کــه اعضــا از  46نفــر بــه 44
نفــر کاهــش و ســرمایه تعاونــی از مبلــغ  276.000.000ریــال بــه مبلــغ
 264.000.000ریــال کاهــش مــی یابــد کــه اشــتباها در آن صورتجلســه
تعــداد اعضــا از  49نفــر بــه  47نفــر و ســرمایه از مبلــغ 294.000.000
ریــال بــه مبلــغ  282.000.000ریــال تغییــر یافتــه اســت و در آگهــی
تغییــرات شــماره  11772مــورخ 1388/11/28اعمــال گردیــده اســت.
همچنیــن در مجمــع مــورخ  1389/11/3بــا اســتعفای یــک نفــر از اعضــا و
عضویــت  5نفــر موافقــت گردیــد کــه اعضــا از  44نفــر بــه  48نفــر افزایــش
و ســرمایه تعاونــی از مبلــغ  264.000.000ریــال بــه مبلــغ 288.000.000
ریــال افزایــش یافتــه کــه اشــتباها در آن صورتجلســه تعــداد اعضــا از 47
نفــر بــه  51نفــر و ســرمایه از مبلــغ  282.000.000ریــال بــه مبلــغ
 306.000.000ریــال تغییــر یافتــه اســت .و در آگهــی تغییــرات شــماره
 9448مــورخ  1389/8/24اعمــال گردیــده اســت.که در ایــن صــورت
تعــداد اعضــا  ،ســرمایه و ســهام تعاونــی بــه شــرح ذیــل اصــاح میگــردد:
تعــداد اعضــای تعاونــی  48نفــر  ،ســرمایه تعاونــی مبلــغ 288.000.000
ریــال و ســهام تعاونــی  48ســهم میباشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار ()688200
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وداع تلخ «استراماچونی» با آبیها
داور :حسن اکرمی ،کمکها :علیرضا ایلدروم و علیرضا
مرادی ،کمک داوران اضافی :سیدرضا مهدوی و روحالله
شریفی ،داور چهارم :حمیدرضا افشون ،ناظر :علیرضا کهوری
شرایط ذوبآهن با شکست خانگی سنگین مقابل پرسپولیس
مجددا ً بحرانی شد .این تیم در حال سپری کردن یکی از
بدترین دوران خود در لیگ برتر است .طبق اولتیماتومی که
هیئت مدیره ذوبآهن به منصوریان داده ،این مربی باید در
هر  2بازی باقی مانده نیم فصل به پیروزی برسد .نساجی در
 8هفته گذشته بردی کسب نکرده ولی در  2بازی اخیر نمایش
امیدوارکنندهای برابر دو مدعی قهرمانی استقالل و سپاهان
داشته است .این دو تیم در جدول ردهبندی در همسایگی
هم قرار دارند و نساجی تیم یازدهم و ذوبآهن تیم دوازدهم
جدول است.
پیکان – استقالل
دوشنبه  18آذر 1398
ورزشگاه شهدای شهرقدس ساعت 17:30
تیم داوری:
داور :موعود بنیادیفر  ،کمکها :علی میرزابیگی و قهرمان
نجفی ،کمک داوران اضافی :حمید حاجملک و سیدمهدی
نزاده ،داور چهارم :علیاکبر نوری ،ناظر :رحیم
مرجا 
رحیمیمقدم
استقالل آمادهترین تیم این روزهای لیگ برای حفظ
موقعیت خود در صدر جدول به مصاف پیکان میرود .این
تیم در  8بازی قبلی خود به  7پیروزی دست یافته است .این
بازی جدال تهاجمیترین تیمهای لیگ است .استقالل با 26
گل زده بهترین خط حمله لیگ را دارد و پس از آن پیکان با 18
گل زده و  2بازی کمتر در رتبه دوم است .شهریار مغانلو با 7
گل از پیکان آقای گل لیگ است و مهدی قائدی و شیخ دیاباته
که در این بازی محروم است با  6گل دیگر گلزنان برتر لیگ
هستند .استقالل و پیکان بهترین پاسورهای لیگ را هم در
اختیار دارند .وریا غفوری و مهدی قائدی از استقالل و سعید
واسعی از پیکان با  4پاس گل بهترین پاسورهای لیگ هستند.
هم پیکان و هم فرکی آمار بسیار بدی از خود مقابل استقالل
به جای گذاشتهاند .پیکان در  13تقابل اخیر مقابل استقالل
بردی نداشته و حسین فرکی در  8جدال قبلی مقابل استقالل
موفق به پیروزی نشده است .البته وضعیت فرکی مقابل
استقالل وخیمتر است و این مربی در هر  8رویارویی پیشین
برابر آبیپوشان بازنده بوده و با  11باخت بیش از هر تیمی به
استقالل باخته است.
پیکان که با  2بازی کمتر در رتبه دهم جای دارد در  3فصل
اخیر در دیدار رفت مقابل استقالل به نتیجه تساوی دست
یافته است.

آگهــی تغییــرات دفتــر وکالــت ومشــاوره حقوقــی الهــام قائمــی راد
بــه شــماره ثبــت  51و شناســه ملــی  14003140608بــه اســتناد
صورتجلســه درخواســت مدیــر موسســه حقوقــی (موضــوع مــاده 187
برنامــه ســوم توســعه) مــورخ  1398/02/09تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  :الــف  .حــوزه عملیــات موسســه از  :زابــل بــه ســراوان انتقــال
یافــت  .ب  .مرکــز اصلــی موسســه از  :آدرس  :زابــل خ ســام غربــی
روبــروی نانوائــی ســابق فرمانــداری بــه آدرس جدید  :اســتان سیســتان
و بلوچســتان شهرســتان ســراوان بخــش مرکــزی شــهر ســراوان پاســاژ
کوچــه نبــوت  29خیابــان نبــوت پــاک  0طبقــه همکــف کــد پســتی
 9951848193انتقــال یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح
فــوق الذکــر اصــاح گردیــد .رونوشــت  :مرکــز امــور مشــاوران حقوقــی
 ،وکاء و کارشناســان قــوه قضائیــه عطــف بــه شــماره ث20/15809/
مــورخ  1397/11/3جهــت اطــاع .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل ()688198
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«آندره آ استراماچونی» با انتشار بیانیهای،
به همراه دستیاران خود به طور یکطرفه
قرارداد خود را با باشگاه استقالل فسخ
کردند.
به گزارش ایرنا ،در این آمده است:
«آندره آ استراماچونی» ،به همراه دستیاران
خود«مارکو کاسر»« ،سباستین لتو» و «عمر
دانسی» به طور یکطرفه فسخ کردند.
بند فسخ قرارداد از تاریخ ششم دسامبر
( ۲۰۱۹روز جمعه  ۱۵آذرماه) و تحت نظر
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) فعال
شده است.
در این بیانیه تصریح شده است:
استراماچونی و اعضای مذکور این فرصت را
مغتنم شمرده تا از تمامی بازیکنان تیم اصلی
و همچنین سایر اعضای مجموعه به واسطه
عملکرد فوقالعاده و همکاری حرفهایشان
قدردانی کنند؛ همکاری که این امکان را
فراهم آورد تا تیم بهرغم تمام مشکالت
ماههای اخیر به صدر جدول ردهبندی برسد.
در ادامه این بیانیه میخوانیم :و اما
مهمتر اینکه سرمربی از هواداران فوقالعاده
استقالل به دلیل حمایتهای باورنکردنی
و منحصربهفردشان در طول این مدت،
تشکر ویژه کرده و برای آنان آرزو دارد تیم
محبوبشان به تمام موفقیتهایی که
شایسته آن است ،دست یابد؛ او با قلبی
شکسته مجبور به رفتن شد و امیدوار است
روزی دوباره در کنار شما باشد.

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی کارکنــان اداره منابــع طبیعــی چابهــار بــه
شــماره ثبــت  1120و شناســه ملــی  10861620733به اســتناد صورتجلســه هیئت
مدیــره مــورخ 1398/04/27کــه مــدارک طــی شــماره  46784مــورخ1398/8/12
اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان چابهــار تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 .1 :آقــای غامرضــا راهــداری بــه شــماره ملــی  0819127884بــه ســمت رئیــس
هیــات مدیــره و آقــای عبدالمجیــد پــرورش بــه شــماره ملــی 5979308334بــه
ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره و آقــای محمــود میرالشــاری بــه شــماره ملــی
 5979183981بــه ســمت منشــی هیــات مدیــره  ،آقــای موالبخــش جــدگال بــه
شــماره ملــی  5259718755بــه ســمت مدیــر عامــل تعاونــی بــرای مــدت ســه
ســال تعییــن گردیــد  .2 .کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد آور بانکــی از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــرات و اوراق بهــادار بــا دو امضــاء مشــترک آقــای غــام رضــا
راهــداری رئیــس هیــات مدیــره و آقــای موالبخــش جــدگال مدیرعامــل و در غیــاب
رئیــس هیــات مدیــره بــا دو امضــای مشــترک عبدالمجیــد پــرورش نایــب رئیــس
هیــات مدیــره و آقــای موالبخــش جــدگال مدیرعامــل همــراه بــا مهــر تعاونــی
دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــاء آقــای موالبخــش جــدگال
مدیرعامــل و مهــر تعاونــی معتبــر خواهــد بــود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار ()688195
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آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی کشــاورزی پــرورش مــرغ گوشــتی مهــر
شــماره هفتــاد و چهــار ایرانشــهر بــه شــماره ثبــت  1121و شناســه ملــی
 10880002017بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور
فــوق العــاده مــورخ 1398/09/02کــه مــدارک طــی شــماره  52768مــورخ
 1398/9/5اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ایرانشــهر واصــل
گردیــده تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار
ذیــل انتخــاب گردیدنــد :مرتضــی ســهراب زاده کــد ملــی ، 3580132075
نبــی بخــش پرمــر کــد ملــی  ، 3590836474حمیــد یــزدان طلــب کــد ملی
 3580120591بعنــوان اعضــای اصلــی هیــات مدیــره و مصطفی ســهراب زاده
کــد ملــی  ، 3591509418ســکینه ســهراب زاده کــد ملــی 3591509671
بعنــوان عضــو علــی البــدل هیــات مدیــره بــرای مــدت  3ســال انتخــاب
گردیدنــد  .2 .زهــرا بزمانــی کــد ملــی  3580411926بعنــوان بــازرس اصلی و
مطهــره یــزدان طلــب کــد ملــی  3580533231بعنــوان بــازرس علــی البــدل
بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد .

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی کشــاورزی پــرورش مــرغ
گوشــتی مهــر شــماره هفتــاد و چهــار ایرانشــهر بــه شــماره
ثبــت  1121و شناســه ملــی  10880002017بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398/09/02
کــه مــدارک طــی شــماره  52768مــورخ  1398/9/5اداره تعــاون
کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ایرانشــهر واصــل گردیــده اســت
و تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :محــل شــرکت در واحــد
ثبتــی ایرانشــهر بــه آدرس  :اســتان سیســتان وبلوچســتان ،
شهرســتان دلــگان  ،بخــش مرکــزی  ،دهســتان دلــگان  ،آبــادی
چــاه خدابخــش ،خیابــان چــاه خدابخــش ، ..پــاک  ، 0طبقــه
همکــف کدپســتی  9948113871تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه
در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر ()688194

آگهــی تغییــرات شــرکت ســازه هــای ابــی مبیــن ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1208و شناســه ملــی 10861794583
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ
 1397/08/08تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :اعضــاء هیئــت
مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن شــدند :آقــای یونــس اربابــی بــه
شــماره ملــی  3622235144و آقــای ســعید هاشــمزهی به شــماره
ملــی  3718929449و آقــای ســید محمــود عالــی نــژاد به شــماره
ملــی  0451268539بــه عنــوان اعضــاء هیــات مدیــره بــرای مــدت
دو ســال انتخــاب گردیدنــد .2 .آقــای سیدابوالحســن ســجادی بــه
شــماره ملــی  3670440372بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای
عبدالکریــم پیمانــه بــه شــماره ملــی  3671263261بــه عنــوان
بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخاب شــدند.

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی کشــاورزی پــرورش مــرغ گوشــتی مهــر
شــماره هفتــاد و چهــار ایرانشــهر بــه شــماره ثبــت  1121و شناســه ملــی
 10880002017بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ1398/09/02
کــه مــدارک طــی شــماره  52768مــورخ  1398/9/5اداره تعــاون کار و رفــاه
اجتماعــی شهرســتان ایرانشــهر واصــل گردیــده تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد .1 :
آقــای مرتضــی ســهراب زاده بــه شــماره ملــی  3580132075بــه ســمت رئیــس
هیــات مدیــره  ،آقــای نبــی بخــش پرمــر بــه شــماره ملــی  3590836474بــه
ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره  ،آقــای حمیــد یــزدان طلــب بــه شــماره ملــی
 3580120591بــه ســمت منشــی هیــات مدیــره و مدیرعامــل بــرای مــدت 3
ســال تعییــن شــدند  .2 .کلیــه قراردادهــا واسنادرســمی وتعهــد اور بانکــی از قبیل
چــک ،ســفته ،بــرات واوراق بهــادار بــا دو امضــای مرتضــی ســهراب زاده (رئیــس
هیــات مدیــره) و در غیــاب ایشــان بــا امضــای نبــی بخــش پرمــر (نایــب رئیــس
هیــات مدیــره) و حمیــد یــزدان طلب(منشــی هیــات مدیــره و مدیرعامــل ) مهــر
تعاونــی دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی ونامــه هــا بــا امضــای حمیــد یــزدان
طلــب (منشــی هیــات مدیــره و مدیرعامــل ) و مهــر تعاونــی معتبرخواهــد بــود.
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