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خبر

ل برتر و ضعیف لیگ
گزارشی از پنج انتقا 

درستکار:

از ستارههای تابان تا الماسهای بیدرخشش!
به گزارش خبرآنالین ،عصر پنجشنبه قطار لیگ برتر فوتبال به
ایستگاه پانزدهم رسید تا با برگزاری بازیها در یک روز ،چهره قهرمان
نیم فصل مشخص شود و استقالل بر صدر جدول تکیه بزند .اتفاقی
که یک هفته قبل از پایان نیم فصل رخ داد و حاال تیم ها آماده
می شوند تا پس از برگزاری رقابت های هفته پایانی ،به خواب کوتاه
زمستانی بروند و پر قدرت تر آماده راند دوم مبارزات شوند .نیم فصلی
سرنوشت ساز که تیم ها باید تا می توانند از خرمن آن درو کنند و
به ذخایر خود بیفزاند تا بتوانند نهایتا روی پله قهرمانی لیگ برتر
بایستند .مطمئنا مربیان تیم ها به خصوص تیم های مدعی از همین
حاال در تکاپوی جذب نفرات مد نظر خود هستند تا آنها را به خدمت
بگیرند و نیم فصل دوم را پر قدرت تر سپری کنند .به همین دلیل و به
بهانه پایان نیم فصل اول لیگ برتر برآن شدیم تا در گزارشی به بررسی
پنج انتقال برتر و پنج انتقال ضعیف فصل جاری بپردازیم .بررسی
نقل و انتقاالت برتر از دریچه آمار ،و اثرگذاری در نتایج تیم ها.
فرشاد احمدزاده؛ عصای دست محرم
فرشاد احمدزاده یکی از بازیکنانی است که در فصل های اخیر
توانسته روندی نسبتا ثابت را طی کند و در تیمی که بازی کرده،
امضای خود را پای موفقیت های آن انداخته؛ از موفقیت در
پرسپولیس تادرخشش در فوالد و حاال روند مثبت در سپاهان
اصفهان؛ احمد زاده که پس از جدایی از پرسپولیس به لهستان
رفت ،در آنجا روزهای خوبی نداشت و در بازگشت به ایران باز هم
به پرسپولیس رسید و بعد از مدتی کوتاه دوباره از این تیم جدا شد
و به فوالد خوزستان پیوست .اودر فوالد دوباره احیا شد و توانست
نظر مثبت نوید کیا را جلب کند تا از خوزستان مسافر اصفهان شود
و در فصل جاری با  ۲گل و  ۲پاس گل ،یکی از عوامل موفقیت تیم
محرم بوده؛ تیمی که با  ۲۹امتیاز بر سکوی سوم لیگ ایستاده و در
تعقیب سرخابی ها ،یکی از مدعیان اصلی لیگ بیست و یکم است.
احمزاده با نمره  ۷.۲۷در متریکا ،پس از دانیال اسماعیلی فر دومین
بازیکن برتر فصل است.
گادوین منشا
فوتبال ایران برای خارجیها ،به مثابه یک شمشیر دو لبه است
که معموال برای بیشتر آن ها یا موفقیتی به همراه ندارد ،یا خاکش
دامن گیر می شود و تا سال ها آن ها را مهمان خود می کند .گادوین
منشا هم یکی از همین افراد است .منشا که با درخشش در پیکان به
فوتبال ایران معرفی شد ،پس از آن یک دوره بازی در پرسپولیس و
استقالل را تجربه کرد تا طعم حضور در هر دو تیم مطرح پایتخت را
چشیده باشد .منشا با پرسپولیس به فینال آسیا رسید اما در هر دو
تیم درحششی که باید را نداشت؛ پس از آن او پیراهن آبی پایتخت
را از تن درآورد و راهی باشگاه عجمان امارات شد اما دوباره به ایران
برگشت .پس از بازگشت پیراهن گل گهر سیرجان را پوشید و در آنجا
دوباره عملکرد خوبی از خود نشان داد تا راهی مس رفسنجان شود؛
منشا در این فصل یکی از ستاره های اصلی تیم تحت هدایت محمد
ربیعی بوده و با  ۸گل به تنهایی در صدر جدول گلزنان ایستاده؛
مهاجم اهل نیجریه در این فصل به تنهایی بیش از سی درصد گل
های تیمش را به ثمر رسانده تا نشان دهد نقش بسزایی در موفقیت
این فصل مس و حضورش در جمع مدعیان لیگ داشته.
محسن فروزان
فروزان یکی از دروازهبانهایی است که خودش عامل به موفقیت
نرسیدن خودش شد و اگر حواشی اش را کم می کرد ،مطمئنا می
توانست جایگاهی بهتر در فوتبال ایران داشته باشد و به سکوهای
باالتری برسد .با این حال او پس از حواشی که در تراکتور برایش به

با نزدیک شدن لیگ برتر به پایان نیم فصل اول و مشخص شدن قهرمان آن،با دید بازتری میتوان به بررسی ترینهای لیگ
پرداخت.

مطمئنا
مربیانتیم
ها بهخصوص
تیمهایمدعی
از همین حاال در
تکاپوی جذب
نفرات مد نظر
خود هستند تا
آنها را در نیم
فصل دوم به
خدمتبگیرند
وجود آمد ،یک دوره به پارس جنوبی رفت و بعد در فوالد توانست
خودش را زیر نظر نکونام احیا کند تا دوباره به سطح اول فوتبال
برگردد و نام خود را سر زبانها بیندازد .فروزان در ابتدای فصل به گل
گهر سیرجان پیوست تا شاگرد قلعه نویی شود .او در این فصل به
خوبی از پس محافظت از قفس توری سیرجانیها برآمد و تا اینجای
فصل با  ۶کلین شیت و تنها  ۷گل خورده در  ۱۲بازی ،با ثبت نمره
 ۷.۱۱در متریکا بهترین گلر لیگ بوده؛ گلری که رد دستانش در
موفقیت تیم قلعه نویی به خوبی دیده میشود و اگر ماجرای کسر
امتیاز از این تیم نبود ،گل گهر جایگاهی در باالی جدول داشت و
ثمره درخشش فروزان بهتر دیده میشد.
کوین یامگا
شاید وقتی فرهاد مجیدی کوین یامگا را در لیست ورودیهای
خود نوشت ،خودش هم فکرش را نمی کرد که مهاجم فرانسوی به
این زودی در ترکیب تیم جا بیفتد و پای موفقیت مجیدی در نیم
فصل اول امضا بیندازد؛ یامگا اما شنل سوپر من آبیها را به دوش
انداخت و با دبل در بازی اول خود ،توانست برای بقیه خط و نشان
بکشد .او در ادامه اگر چه فراز و نشیبهایی داشت و همین موضوع
انتقادهایی به او وارد کرد اما با عملکرد خوب خود ،و ثبت  ۷گل و ۲
پاس گل ،ستاره تیم مجیدی در مسیر موفقیت در نیم فصل اول لقب
گرفت .یامگا توانسته تا اینجا مشکل پنالتی زدن آبیها را هم حل کند
و حاال مهاجمی که دو بار هم بهترین بازیکن زمین در طول  ۱۵هفته
ابتدایی لیگ شده ،به دنبال قهرمانی با استقالل و آقای گلی در لیگ
برتر است تا در اولین فصل حضورش در ایران ،یک تیر و دو نشانی
شیرین داشته باشد.
محمود قائد رحمتی
قائد رحمتی یکی از ستاره های این فصل لیگ برتر است که با هر
متر و معیاری می توان او را در بین برترین های لیگ برشمرد؛ بازیکن
باتجربه آلومینیوم اراک ،فصل گذشته در نساجی عملکرد خوبی
داشت و همین عملکرد بلیت پروازش به اراک را رزرو کرد تا در این
فصل برای آلومینیوم بدرخشد .قائد رحمتی که مقابل فجر سپاسی

هم یک گل سه امتیازی زد ،در این فصل به مدد نماینده اراک آمده و
حاال همین عملکرد او باعث شده تا خبری مبنی بر عالقه پرسپولیس
به جذب او منتشر شود .او که در این فصل یک بار هم بهترین بازیکن
تیمش در زمین شده جزو ارکان موفقیت تیمش بوده و حاال باید در
ادامه فصل مسافر تیم قرمزپوش پایتخت می شود یا نه؟

امین قاسمی نژاد
در یکی-دو فصل گذشته بارها اسم امین قاسمینژاد ،مدافع پدیده
به عنوان گزینه مد نظر استقالل مطرح شد که او به این تیم نیامد تا
در تابستان امسال باالخره به اردوگاه آبی ملحق شود .قاسمی نژاد که
با استقبال آبی ها به این تیم آمد تا مهره ثابت مجیدی در خط حمله
باشد ،تنها سایه ای از عملکرد خود در فصلهای گذشته را نشان داد
و نتوانست در این تیم به موفقیتی برسد .او در  ۱۳هفته ابتدایی لیگ
نتوانست برای استقالل گلزنی کند و به نیمکت زنجیر شد تا انتقادات
از او باال بگیرد .بغض او اما در هفته چهاردهم مقابل مس رفسنجان
ترکید و در حالی که به عنوان یار تعویضی وارد زمین شده بود ،روی
غفلت بازیکنان مس توپربایی کرد و با عبور از سد دروازه بان باالخره
اولین گلش را برای آبی ها به ثمر رساند .گلی که کمی بار انتقادات
را از دوش او برداشت اما مطمئنا انتظارات از مهاجم گران قیمت
استقالل با این یک گل رفع نمی شود و او برای ماندن در این تیم و
حضور در ترکیب اصلی ،تالش بیشتری انجام دهد و بتواند دوباره
به گلزنی عادت کند .عادتی که به نظر می رسد از یادش رفته و باید
دوباره آن را انجام دهد.
حامد پاکدل
در ابتدای فصل وقتی از حامد پاکدل به عنوان گزینه مد نظر گل
محمدی نام برده شد ،همه منتظر بودند ستاره فصل قبل آلومینیوم
با درخشش در پرسپولیس خود را به سطح باالی فوتبال ایران برساند.
ماه عسل پاکدل اما خیلی زود تمام شد و او نتوانست کوچک ترین
اثری از خود در تیم یحیی داشته باشد .پاکدل که فصل قبل با پیراهن
تیم اراکی  ۱۰گل زد در این فصل فقط  ۱۲۵دقیقه بازی کرده و اکثر
دقایق بازی را از نیمکت نظاره کرده تا حاال زمزمههایی مبنی بر نزدیک

آگهــی تغییــرات شــرکت قصــر مدیســا کردســتان شــرکت بــا مســئولیت محدود
بــه شــماره ثبــت  10113و شناســه ملــی  14005253957بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1400،09،21تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــای هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل و بــرای مــدت نامحــدود
انتخــاب گردیدنــد  :آقــای پیــام زندســلیمی باکــد ملــی 3732898660خانــم اقــدس
بهمنــی باکدملــی  -2 3732301028روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت نشــر
آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (4321 )1258841
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/09/24- 140060318019005516هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه و
بالمعــارض متقاضــی آقــای ذاکــر بــی پیرایــه فرزنــد اکبــر بــه شــماره شناســنامه  8385صــادره از اردبیــل در ششــدانگ
یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  831/33مترمربــع پــالک فرعــی  411از  22اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پالک
 33واقــع در قریــه نصــرت آبــاد بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای ده ده آقاجانــی محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود و در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه
مــدت  2مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور
وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

حتی کشتیگیران بازنده هم برای
رسیدن به تیم ملی شانس دارند
شدنش به درهای خروجی باشگاه شنیده شود؛ موضوعی که البته
خودش آن را تکذیب کرده و گفته برای اثبات خود به تیم می جنگد
اما اگر در برای پاکدل بر همین پاشنه بچرخد ،بعید نیست که به
زودی از لیست تیم خارج شود و سفر توریستی اش به پرسپولیس
پایانی تلخ داشته باشد.

رضا اسدی
جدایی احمد نوراللهی در ابتدای فصل همان کابوسی بود که
پرسپولیسیها از آن می ترسیدند اما باالخره به وقوع پیوست؛
احمدنور قرمزها راهی امارات شد تا معمای خط میانی پرسپولیسیها را
سردرگم کند .اسدی که قرار بود جای خالی اسدی را در پازل تاکتیکی
یحیی پر کند ،با هیاهوی زیاد از سن پولتن اتریش به تهران آمد اما تا
هفته پانزدهم لیگ شبحی از آنچه که تصور می شد بوده و درخشش
خاصی نداشته .اسدی در اکثر بازی ها به نیمکت پرسپولیس سنجاق
شده و بعید است به این راحتی ها به ترکیب اصلی تیمش برسد.
موضوعی که می تواند درهای خروجی باشگاه را به روی او هم باز کند
و نامش را در لیست خروج گل محمدی قرار دهد؛ یک پایان تلخ برای
ستاره ای که نیامده خاموش شد.
کرار جاسم
فوتبالیست پرحاشیه در لیگ ایران؛ این شاید بهترین لقبی باشد
که بتوان به کرار جاسم عراقی داد .هافبک تکنیکی که بیش از آنکه با
تکنیک سرشارش به یاد بیاید ،با حواشی و درگیری های بی پایانش
در ذهن نقش بسته؛ کرار که با تراکتور پایش به فوتبال ایران باز شد،
در مقطعی در استقالل بازی کرد که حواشی درگیری هایش و صحنه
جنجالی با مجتبی جباری در ذهن مانده .او دو دوره پیراهن استقالل
را بر تن کرد و پس از آن در چند باشگاه کشورش هم بازی کرد تا
اینکه در فصل جاری با حضور کمالوند در نفت مسجد سلیمان ،او
هم به ترکیب این تیم اضافه شد .بازیکن عراقی در این فصل هیچ
گرهی از مشکالت تیمش باز نکرد و در  ۸بازی  ۴۷۳دقیقه برای
تیمش بازی کرد که خروجی آن تنها یک گل بود و نتیجه دیگری به
دنبال نداشت.

ساسان حسینی
نام ساسان حسینی در فصل گذشته درخشش بازیکنی را در
ذهن تداعی می کرد که در نفت مسجد سلیمان عملکرد خیلی
خوبی داشت؛ حسینی در شهر اولین ها موفق شد  ۸گل برای
تیمش به ثمر برساند و در این فصل گزینههای مناسبی را پیش
روی خود ببیند اما فصل جدید آغازگر سفرهای شهر به شهر او
بود که هیچ سوغاتی برایش نداشت .او ابتدا به گل گهر پیوست و
بعد از مدتی کوتاه ،قراردادش را فسخ کرد تا به آلومینیوم اراک برود
اما در آنجا هم ماندگاری نداشت و راهی فوالد شد .در فوالد هم
حسینی کاری از پیش نبرد و تنها  ۲بازی در تکیب اصلی تیمش
بود و  ۸بازی را به عنوان یار تعویضی تجربه کرد که ماحصل آن
تنها یک پاس گل بود.
اگر از بازیکنان باال فاکتور بگیریم ،میتوان در لیست بهترینها
میتوان از مسعود شجاعی هم نام برد؛ مرد با تجربه فوتبال ایران
که این فصل به نساجی رفت و در آنجا به مدد تجربه اش توانسته
عملکردی مناسب داشته باشد .در سوی دیگر در سیاهه بدترینها
هم بی هیچ شبههای میتوان از اریک باگناما نام برد؛ بازیکنی که بی
هیچ درخششی در فوتبال ایران چهرهای کامال شناخته شده است که
قصه پرغصه حضورش در گل گهر ،جعل مدارک و کسر  ۷امتیاز از
این تیم حسابی دردسر ساز شد و عمال تیم قلعه نویی را با سقوط
آزاد مواجه کرد.

آگهــی تغییــرات شــرکت آریــن پژوهــش ایســان
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4717و شناســه ملــی
 10220083870بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1400،10،07تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  - 1 :شــرکت مذکــور در تاریــخ فــوق منحــل اعــام
گردیــد و آقــای وحیــد صمــدزاده طریقــت بــه کــد ملــی
( )2754621180بســمت مدیــر تصفیــه شــرکت بمــدت دو
ســال انتخــاب شــد  .و آدرس مدیــر تصفیــه و محــل تصفیــه
بــه نشــانی  :اســتان آذربایجــان غربــی  ،شهرســتان ارومیــه
 ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ارومیــه ،محلــه امــام علــی  ،بلــوار
شــهید بهروزدرســتکار  ،کوچــه شــماره  19درســتکار[14
متــری دوم]  ،پــاک  ، 24طبقــه منفــی  1بــه کــد پســتی :
 5719633791تعییــن گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
(4333 )1259647

سعادت مریان -رییس ثبت اسناد و امالک 4328

م الف 907/878:تاریخ انتشار نوبت اول  1400/10/25تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/09 :

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140060318016000838مورخــه  1400/08/09هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رحیــم آبــاد تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای حمیــد رضــا نظافــت رحیــم آبــادی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  7صــادره از رحیــم
آبــاد بــه شــماره ملــی  6319842113در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 692/40
مترمربــع پــالک  575فرعــی از  175اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک – فرعــی از  175اصلــی واقع در قریه گلدشــت
خریــداری شــده از مــورد نســق ملــک رســمی اقــای محمــد نظافــت رحیــم ابــاد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد  631 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/10/25 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/11/09 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد – احسان شعبانی دریاوارسری 4322

مفقودی

مجــوز حمــل ســالح شــکاری ســاچمه زنــی دو لــول روی هــم کالیبــر  12مــدل کوســه ســاخت کشــور ترکیــه متعلــق
بــه اقــای محمــد جــواد منصــوری فرزنــد ابوطالــب بشــماره شناســنامه  6795و شــماره ملــی  2709890097مفقــود
4323
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد 131SEمــدل  1397بــه رنــگ ســفید بــه شــماره انتظامــی
149ط15ایــران 76و شــماره موتــور M1316186688بــه شــماره شاســی NAS411100J3471743
متعلــق بــه آقــای محمــد مهــرداد هــره دشــت مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد4326 .

مفقودی

ســند کمپانــی (بــرگ سبز)شناســنامه مالکیــت و ســند قطعــی بــه شــماره  19452بــه تاریــخ  1400/1/11از
دفترخانــه  173تالــش مربــوط بــه خــودروی ســواری دنــا بــه رنــگ مشــکی بــه شــماره انتظامــی 854د 88ایــران
 56مــدل  1388متعلــق بــه آقــای بهــرام کامرانــی فرزنــد محــرم علــی بــه شــماره شناســنامه  18و کدملــی
4331
 2631136268مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش دو
شهرستان بجنورد به موجب ماده  14قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های
زیر  -169اصلی واقع در صدر آباد بخش  2بجنورد

ششــدانگ پــاک  11757فرعــی یــک بــاب انبــاری مالكیــت -آقــای علــی حیــدری فرزنــد قربــان بــه
شــماره شناســنامه  243بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ وعبــاس حیــدری فرزنــد علــی بــه
شــماره شناســنامه  40بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ در روز دو شــنبه هجــده ام بهمــن ماه
یكهــزار و چهارصــد ( )1400/11/18ســاعت  10صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد .لــذا بــه
موجــب مــاده  14قانــون ثبــت امــاک بــه صاحبــان امــاک و حقــوق ارتفاقــی و مجاوریــن شــماره های
فــوق الذکــر بوســیله ایــن آگهــی اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر بــاال در محــل حضــور
بــه هــم رســانند چنانچــه هریــک از صاحبــان امــاک یــا نماینــده قانونــی آنهــا در موقــع مقــرر حاضــر
نباشــند مطابــق مــاده  15قانــون مزبــور ملــک مــورد آگهــی بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن
تحدیــد خواهــد شــد و اعتراضــات مجاوریــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی و نیــز صاحبــان
امــاک و حقــوق ارتفاقــی کــه در موقــع مقــرر حاضــر نبــوده انــد مطابــق مــاده  20قانــون ثبــت فقــط
تــا ســی روز از تاریــخ تحدیــد حــدود پذیرفتــه خواهــد شــد و در اجــرای تبصــره  2مــاده واحــد قانــون
تعییــن تكلیــف پرونــده هــای ثبتــی  ،معترضیــن مــی بایســت از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت
ظــرف یكمــاه دادخواســت اعتــراض خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی الزم از مراجع
مذکــور اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد .تاریــخ انتشــار 1400/10/25 :
علیخان نادری رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
م الف 3688

آگهــی تغییــرات شــرکت پــارس بنــای فجــر شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  4743و شناســه ملــی  14004025733بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1400،08،24
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :نــام شــرکت بــه « پــارس پویــش اترک
نویــان « تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
(4334 )1259611
آگهــی تغییــرات شــرکت ســایه ســازان بیــژن یــورد شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  3414و شناســه ملــی  10400009708بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1400،09،29تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
مرکــز اصلــی شــرکت از واحــد ثبتــی بجنــورد بــه واحــد مشــهد به اســتان خراســانرضــوی  ،شهرســتان مشــهد  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر مشــهد ،محلــه حافــظ  ،خیابــان
شــهیدچراغچی [ 5ســرو  ، ]6خیابــان وکیــل آبــاد [ 36ســرو]  ،پــاک  ، 16-طبقــه
همکــف کدپســتی  9178876933تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه
شــرح فــوق اصــاح گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد (4335 )1259610

آگهــی تغییــرات شــرکت قصــر مدیســا کردســتان شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  10113و شناســه
ملــی  14005253957به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره
مــورخ  1400،09،21تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :
ســمت اعضــای هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل تعییــن گردید
 :پیــام زندســلیمی بــه شــماره ملــی 3732898660به ســمت
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره خانــم اقــدس بهمنــی باکدملــی
3732301028بــه ســمت مدیــر عامــل و رئیــس هئیــت
مدیــره  -2کلیــه اســناد ومــدارک اداری و قراردادهــا و اوراق
بهــاء دار چــک وســفته بــا امضــاء مدیــر عامــل ورئیــس هئیت
مدیــره خانــم اقــدس بهمنــی بــا کدملــی3732301028
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
(4320 )1258840

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ،با بیان اینکه همه
کشتی گیران برای رسیدن به تیم ملی شانس دارند،
گفت :روزهای خوبی در انتظار کشتی ایران است.
به گزارش ایسنا ،پژمان درستکار سرمربی تیم
ملی کشتی آزاد که از نزدیک شاهد رقابتهای
قهرمانی کشور در گرگان است ،درباره این
مسابقات گفت :رقابت های  ۵وزن اول مسابقات
قهرمانی کشور برای انتخابی تیم ملی جهت حضور
در قهرمانی آسیای مغولستان به پایان رسید و
نکتهای که همه کارشناسان به آن اذعان داشتند در
دو دهه اخیر ،مسابقات قهرمانی کشوری با چنین
سطح و شور و نشاطی برگزار نشده بود .وی تصریح
کرد :انگیزه ای که برای کشتی گیران برای حضور در
قهرمانی کشور به وجود آمده بود و چرخه ای که
برای ادامه راهشان تعریف شده ،باعث شده بود
که رقابتها خیلی خوب و نزدیک باشد .سرمربی
تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به درخشش کشتی
گیران جوان ،افزود :کشتی گیران بسیار جوانی
را دیدم که می شود به آینده آنها امیدوار بود ،با
برنامه ریزی هایی که قرار است برای اردوها و اعزام
به تورنمنتهای مختلف صورت میگیرد ،روزهای
خوبی در انتظار کشتی کشور است .درستکار با
اشاره به اینکه عدالت ،محور چرخه انتخابی است،
تاکید کرد :با توجه اینکه چرخه انتخابی کشتی بر
مبنای عدالت محوری است ،کشتیهای خوبی را
دیدیم و شرکت کنندگان انگیزه باالیی داشتند .هر
چقدر این تداوم داشته باشد ،به نفع کشتی ایران
ی گیری برای رسیدن به
است .وی افزود :هیچ کشت 
تیم ملی ناامید نیست و همین باعث ایجاد انگیزه
شده است .یک کشتی گیر می آید حتی ده بر
صفر هم ببازد اما انگیزه دارد که باز هم فرصت
خواهد داشت .به خصوص که در این چرخه هر
کشتی گیری فارغ از نامی که دارد ،با نمایش
قابلیتها و تواناییهایش میتواند به پیراهن تیم
ملی برسد .سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان
درباره رضا اطری که به دلیل سر وزن نرسیدن در
فینال وزن  ۵۷کیلو شرکت نکرد ،هم گفت :اطری
سر وزن نرسید و طبق مقررات از مسابقات حذف
شد .با توجه به اینکه مسابقات انتخابی تیم ملی
است ،کمیته فنی تصمیم گرفت که نفر دوم از این
سمت جدول با مومنی کشتی بگیرد که در نهایت
مومنی با کسب برتری به عنوان ملی پوش ایران در
رقابتهای قهرمانی آسیا معرفی شد.

آگهــی انتقالــی باســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1399،06،19مســتندا
بــه نامــه شــماره 99،117644مــورخ 1399،07،07اداره ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری تهــران مرکــز اصلــی شــرکت بــا مســئولیت محــدود چکــش ســبز گلزار
بــه شناســه ملــی  14004194160از شهرســتان تهــران بــه اســتان آذربایجــان غربــی
 ،شهرســتان سردشــت  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر سردشــت  ،محلــه کانــی میــری ،
خیابــان شــهید علیپــور  ،کوچــه ( گلــزار )  ،پــاک  ، 0پاســاژ گلــزار  ،طبقــه ســوم
 ،واحــد  7کــد پســتی  5961746217منتقــل گردیــد .و در اداره ثبــت شــرکتها و
موسســات غیرتجــاری سردشــت تحــت شــماره  667بــه ثبــت رســیده اســت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سردشت ()1259754

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســمند رنــگ ســفید
مــدل 1400بــه شــماره انتظامــی 241-79ل 95بــه
شــماره موتــور  147H0600136و بــه شــماره شاســی
 NAACJ1JE0MF867033بــه نــام علــی اکبــر کاظمــی
الموتــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.
قزوین
تاســیس شــرکت ســهامی خــاص ویهــان پمــپ تبریــز درتاریــخ
 1400،10،22بــه شــماره ثبــت  54895بــه شناســه ملــی 14010688376
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :تولید،توزیع،خریــد
و فروش،صــادرات واردات انــواع پمــپ هــای شــناور و فشــارقوی،انواع پمــپ
هــای کــف کش،لجــن کش،پمــپ ســانتریفیوژ طبقاتی،پمــپ دیافراگمــی،
پمــپ پیســتونی و دنــده ای،پمــپ ســیرکوالتور،پمپ دنــده ای و پلیمری،پمــپ
طبقاتی،پمــپ انتقــال مواد،اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلی
و خارجــی ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجــاد شــعب
و نمایندگــی در داخــل و خــارج کشــور ،اخــذ وام و اعتبــارات بــه صــورت ارزی
و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلــی و خارجــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات
،پیمانهــاو مزایــدت دولتــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن المللــی ،برگزاری
و شــرکت در کلیــه همایشــهاو ســمینارها و کنفرانســهای مختلــف داخلــی و
خارجــی .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
آذربایجــان شــرقی  ،شهرســتان تبریــز  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســردرود ،محله
تبریزآذرشــهر  ،کوچــه ( پتروشــیمی )  ،جــاده (آذرشــهر-تبریز)  ،پــاک ، 0
طبقــه همکــف کدپســتی  5361773749ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم 10000
ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  350000ریــال توســط
موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  14001204205مــورخ 1400،08،01
نــزد بانــک بانــک آینــده شــعبه شــریعتی جنوبــی بــا کــد  1204پرداخــت
گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت
مدیــره خانــم فرزانــه خانمحمــدی بــه شــماره ملــی  1362088293بــه ســمت
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت نایــب رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای علــی خانمحمــدی بــه شــماره ملــی
 1374709654بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای فــرزاد خانمحمــدی بــه
شــماره ملــی  1710027045بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه
ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا
 :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته ،
بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری
باامضــاء مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد
اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم معصومــه نــوروزی
بــه شــماره ملــی  1718846223بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال
خانــم ســولماز وافــری بــه شــماره ملــی  5049946522بــه ســمت بــازرس
علــی البــدل بــه مــدت  1ســال روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()1260009

