مستطیل سبز
تفاوت «فرهنگی» آشکارشد؛
درسی که برانکو به برخی سرخها داد

پروفسور و مدعیان

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل با اشاره به برد این تیم مقابل سپاهان در لیگ برتر ،گفت:
چرا منتقدان شفر که میگفتند او نمیتواند تیمهای بزرگ را ببرد االن صحبت نمیکنند؟
محمد نوری درباره برد یک بر صفر استقالل مقابل سپاهان اظهار داشت :یکی از انتقاداتی که
مدتی بود به شفر صورت میگرفت ،این بود که او نمیتواند برنده بازیهای بزرگ باشد .شفر
در این یک هفته با شکست دادن الهالل و سپاهان پاسخ خوبی به این دسته از منتقدانش
داد .وی اضافه کرد :شکست دادن تیمهای بزرگی مثل الهالل و سپاهان طی کمتر از یک
هفته کار بسیار بزرگی بود که استقالل با هدایت شفر به آن دست یافت.

«دنی آلوس» که سابقه بازی در تیم اسپانیایی سویا را در کارنامه دارد یک بار دیگر با پیشنهاد
این تیم روبهرو شده است .از سالهای فوتبال بازی کردن دنی آلوس زمان زیادی نمانده است .او
 ۳۵سال سن دارد و در تابستان به پایان قراردادش با تیم فوتبال پاریسن ژرمن میرسد ،اما حاال
یک مشتری برای او پیدا شده ،سویا ،تیمی که قب ً
ال هم ستاره برزیلی را در اختیار داشته و دوباره
میخواهد او را در ترکیب تیمش قرار دهد .به ادعای روزنامه فرانسوی اکیپ ،آلوس شرایطش را
به سویا گفته و اعالم کرده در صورتی که تیم فرانسوی تصمیم بگیرد قرارداد او را تمدید کند او
در آن تیم خواهد ماند.

مسئوالن تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان علیرضا مرزبان را از هدایت این تیم برکنار کردند .تیم
فوتبال نفت مسجدسلیمان که یکی از تیمهای راه یافته به هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر
بود ،برای بقا در این رده تالش زیادی انجام داده است ،اما در فاصله پنج هفته مانده به پایان این
مسابقات ،یکی از گزینههای سقوط است .علیرضا مرزبان که از میانههای راه هدایت این تیم را
برعهده گرفت نتوانست انتظارات مسئوالن را برآورده کند و از سوی مدیرعامل باشگاه برکنار شد.
تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با ۱۹امتیاز در رده چهاردهم جدول ۱۶تیمی لیگ برتر قرار دارد
و یکی از سه تیمی است که گزینه سقوط به لیگ دسته اول هستند.
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 پروین :پرسپولیس با برانکو شایسته
عنوان قهرمانی است

دوران پسا کیروش در حال طوالنی شدن است ،نیمکت منتظر است

دفاع سلطان از پروفسور

بدعادتنشویم

این روزهــا تیم ملــی فوتبال
کشورمان با وجود نبود سرمربی
همچنان بر رنکینگهای جهانی
میدرخشــد ،ولی از یــاد نبریم
که دوران پســا کیروش در حال
طوالنی شدن است و باید مسئوالن
فکر اساسی برای خاتمه دادن به
این دوران حساس کنند .به همین
دلیل ایمنا گزارشــی هشدارگونه
نوشته است.
وقتی کیروش از تیــم ملی ایران جدا
شــد و روی نیمکت کلمبیا نشســت،
شــاید کمتر کســی فکــر میکرد که
فرآینــد انتخــاب جانشــین او تا این
اندازه طول بکشــد .گزینهها یکی پس
از دیگری در رسانهها در صف ایستادند،
اما نه خبری و نه شایعهای از توافق ،به
گوش کســی نرســید .تنها اتفاقی که
تا امــروز رخ داده ،امیدواری برای یک
انتخاب جذاب است و البته وعدههایی
که مدیران فدراسیون فوتبال میدهند.
در شــرایطی که با جدایــی کارلوس
کیروش بعد از ناکامی در جام ملتهای
آسیا ،نیمکت رهبری تیم ملی فوتبال
ایران هنوز ســرمربی خود را نشناخته
است ،تا با این وضعیت دو فیفادی این
ماه میالدی بدون انجام بازی برای ایران

سپری شــود ،تیم ملی بدون سرمربی
پرتغالی خود نیز با صعود در رنکینگ و
با یک پله صعــود در جایگاه  ،۲۲باالتر
از ســنگال و بعد از پرو قــرار گرفت .با
هزار و  ۵۱۶امتیاز و بدون تغییر امتیاز
نســبت به ماه قبل ایران با این صعود
روبهرو شد.
مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال
چند روز گذشــته طی صحبتی که با
برخی رســانهها داشته اســت درباره
زمان انتخاب سرمربی تیم ملی اظهار
کرد :سرمربی تیم ملی حتماً برای بازی
سوریه و کره انتخاب میشود ،اسامی را
من از رسانهها میشنوم.
حاال باز هم نزدیکان فدراسیون فوتبال
مدعی هســتند که در این مدت فقط
با یک مربی که آن هم کســی نیســت
جز «هروه رنار» مذاکره شــده اســت.
ســرمربی موفق تیم ملــی مراکش در
سا لهای اخیر موفقیتهای بزرگی را
در فوتبال آفریقا بهدســت آورده و به
مهمترین مربی فنی ایــن قاره تبدیل
شده است.
هروه رنار که این روزها لیون در فرانسه
را هم خواهــان خود میبینــد ،بعد از
انتخاب بــرت فانمارویــک ،به عنوان
ســرمربی تیم ملی امارات ،ایران را به

عکس:مهر

صحبتهای متواضعانــه برانکــو ایوانکوویچ
سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس در واکنش
به نظــرات جعفر کاشــانی به نوعی پاســخی
است بر صحبتهای شــعارگونه و «فرهنگی»
رئیس هیئت مدیره باشــگاه .جعفرکاشــانی
درمصاحبهای با خبرگــزاری مهر نقش برانکو
ایوانکوویچ در قهرمانیهای پرسپولیس را نادیده
گرفت و کسب دو عنوان قهرمانی در سالهای
اخیر را حاصل تالش مدیران باشگاه دانست!
کاشانی این صحبتها را در واکنش به حرفهای
برانکو که یک روز قبل از بازی با ســایپا درباره
زمان باقیمانده قراردادش با پرسپولیس مطرح
شده بود ،عنوان کرد .برانکو که به نظر میرسید
به خاطر عقب افتــادن مطالباتش از باشــگاه
پرسپولیس ناراحت اســت ،در نشست خبری
پیش از بازی با سایپا گفته بود« :هنوز یک سال
دیگر قرارداد دارم ولی در فوتبال قرارداد معنای
خاصی ندارد! هیچ وقت نمیدانید قرار است چه
اتفاقی رخ بدهد .مهمترین مسئله برایم این است
که از کار کردن با بازیکنانم لذت میبرم .اینکه
یک ،دو یا شــش ماه دیگر چه اتفاقی میافتد
را نمیدانم .در فوتبال همه چیز ســریع اتفاق
میافتد».
حرفهای کاشانی علیه برانکو بازتاب گستردهای
در میان هواداران داشــت و انتقادات زیادی را
نثار رئیس هیئــت مدیره این باشــگاه کرد؛ تا
جایی که حتی کاشــانی مجبور شد از موضع
خود عقبنشــینی کند و بگوید از حرفهایش
سوءبرداشت شده است .این حرفها حتی باعث
انتقاد بازیکنان پرسپولیس از جمله سیدجالل
حسینی شد .کاپیتان پرسپولیس بعد از دیدار
با ســایپا در این ارتباط گفت« :آقای کاشــانی
با صحبتهایش تیم مــا را در روز بازی به هم
ریخت و از کار او تعجب میکنم ».یک روز بعد
از بازی پرســپولیس و ســایپا در شرایطی که
برانکو از برد مقابل حریــف و افزایش اختالف
امتیاز سرخپوشان با حریفانشان در صدر جدول
مسرور بود ،به صحبتهای کاشانی عکسالعمل
نشان داد .در شرایطی که انتظار میرفت برانکو
نسبت به «منتقد همیشــگی» خود در باشگاه
جواب قاطعی بدهد ،وی در نهایت تواضع پاسخ
خبرنگاران را داد و گفت« :بله همینطور است من
نقشی در قهرمانی پرسپولیس نداشتم .بازیکنان
نقش داشتند و آنها سزاوارتر بودند .بازیکنان در
کنار هواداران بیشترین نقش را داشتند».

این هم پیروزی استقالل بر تیمهای بزرگ

سویا ،مشتری جدید ستاره پاریسنژرمن

برکناریسرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان

تنهایی خواهان خود میبیند.
یکــی از بازیکنــان مشــهور تیم ملی
مراکــش در گفتوگویی مدعی شــد
که هروه رنار با فدراسیون فوتبال ایران
مذاکره کرده و احتماالً بــه توافق هم
میرســد؛ دســتمزد رنار در مراکش
حدود  ۸۰۰هزار یورو است .شنید هها
حاکی از آن اســت رنار مثل کیروش

شرط گذاشته که در صورت هدایت تیم
ملی ایران ،مالیاتی پرداخت نمیکند.
به اینها چند صد هزار یورو دســتمزد
بیشــتر را هم اضافه کنید تا بدانید این
مربی فرانسوی هم عالقهمند به حضور
روی نیمکت ایران است.
در حــال حاضر رنــار تنهــا گزینه و
جد یترین نامی است که کنار نام تیم

ملی ایران وجود دارد .ســرمربی فعلی
مراکش امیدوار است پس از قهرمانی با
این تیم در جــام ملتهای آفریقا ،قاره
ســیاه را ترک کند و روی نیمکت تیم
ملی ایران بنشیند.
اتفاقی که مدیران فدراســیون فوتبال
امیدوار به وقوع آن در اوایل تابســتان
هستند.

مهر :پیشکسوت باشــگاه پرسپولیس گفت:
پرســپولیس با هدایــت برانکــو ایوانکوویچ،
بازیکنــان خــوب و متعصــب و هوادارانش
شایستهترین تیم برای قهرمانی است و اگر اتفاق
خاصی رخ ندهد در پایان فصل قرمزپوشــان
پایتخت جام قهرمانی را باالی سر خواهند برد.
علی پرویــن با اشــاره به روند صدرنشــینی
پرسپولیس در مسابقات لیگ برتر اظهار داشت:
نه از امروز و دیروز بلکه من از چند ماه قبل گفته
بودم پرسپولیس مدعی جدی قهرمانی در این
فصل خواهد بود .خدارا شکر میکنم که این تیم
با روند فعلی میتواند برای سومین فصل پیاپی
به عنوان قهرمانی در لیگ برتر برسد.
سرمربی اسبق پرســپولیس خاطرنشان کرد:
پرســپولیس عالوه بر این که برانکو را برروی
نیمکت دارد ،مدیری قوی و کاپیتانی توانمند
در داخل زمین به نام سیدجالل حسینی دارد
که به خوبی در مستطیل ســبز همبازیانش
را رهبــری میکند و او نیــز در موفقیتهای
پرسپولیس نقش تاثیرگذاری را ایفا کرده است.
پروین تصریــح کرد :پرســپولیس در بازی با
االهلی عربســتان نمایش خوبــی را به اجرا
گذاشــت و توانســت بــا برتری بــر این تیم
شــانسهایش را برای صعود به مرحله بعدی
لیگ قهرمانان آسیا افزایش دهد.
وی ادامه داد :به جز پرســپولیس ،اســتقالل
نیــز در برابر الهالل عربســتان نمایش خوبی
را به اجرا گذاشــت و این تیم را مغلوب کرد و
احساس میکنم هواداران فوتبال ایران از این
که تیمهای عربستانی برابر سرخابیها شکست
خوردند بیشتر از همیشه خوشحال شدند.

آگهی تغییرات شرکت گنجینه اعتماد نجف آباد شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  3447و شناسه ملی 14003461947
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397.12.11
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موسســه حسابرسی پایش پرگاس کاردان به شناسه
ملی  14006093996به عنوان بازرس اصلی و حسابرس رسمی و اقای مرتضی
حجتی نجف ابادی به شماره ملی 1090939213به عنوان بازرس علی البدل برای
مدت یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
()431400

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل وطن پور سهامی خاص به
شماره ثبت  7554و شناسه ملی 10260286613
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.11.10و نامه شماره
 21.78416مورخ  1397.12.13صادره اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان اصفهان آقای محمدعلی کمالی دولت آبادی به شماره ملی
 6609543623بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمید کمالی دولت
آبادی به شماره ملی  6609173125بسمت عضو هیات مدیره  ،آقای محمد
مسعود مدرس نیا به شماره ملی  1284825078بسمت رئیس هیئت مدیره
و سهراب بهره مند به شماره ملی  1818033021بسمت مدیرعامل (خارج از
سهامداران و اعضاء هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها،
عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب (رئیس
هیئت مدیره) با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره متفق ًا و با مهر شرکت و سایر
اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر
است .ضمن ًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان
()431410

آگهی تغییرات شرکت کماوران شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  14421و شناسه ملی
10260354200
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397.12.01
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :نیکرام مردانی به شماره ملی
 1280965908به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و علی
مردانی به شماره ملی  1271376229به سمت نایب رئیس
هیات مدیره و رامین مردانی به شماره ملی  1285688491به
سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است .مدیر عامل مجری
مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان
()431431

آگهی تغییرات شرکت کسرا سرمد سپاهان
سهامی خاص به شماره ثبت  34414و شناسه ملی
10860000574
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.16تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :محمد جواد زمانی به شماره ملی  1288214911به
سمت رئیس هیات مدیره ،میالد کدخدائی الیادرانی به شماره ملی
 1292762586به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،امیر امیدیان به
شماره ملی  1287081053به سمت مدیرعامل ،محمد کدخدائی
الیادرانی به شماره ملی  1270861352و حسین کدخدائی الیادرانی
به شماره ملی  1284543439به سمت اعضای هیئت مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند - .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور
شرکت با امضای مشترک امیر امیدیان و محمد جواد زمانی همراه
با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431433

آگهی تغییرات موسسه آرمان پژوه حکیم به شماره
ثبت  4319و شناسه ملی 14004921492
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397.12.13مریم امامی با دریافت مبلغ  460000ریال از
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به  40000ریال کاهش
داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1460000ریال نقدی به
 1000000ریال کاهش یافت و ماده  4اساسنامه به شرح ذیل
اصالح شد  * :ماده  4اصالحی  :سرمایه شرکت مبلغ 1000000
ریال که نقدا پرداخت و در اختیار مدیران موسسه میباشد - .اسامی
و میزان سهم الشرکه شرکاء فعلی بدین شرح می باشد  :محبوبه
استادی عطاآبادی دارنده  920000ریال سهم الشرکه  ،مریم
امامی دارنده  40000ریال سهم الشرکه و آرش زاهد دارنده
 40000ریال سهم الشرکه .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431407

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل وطن پور شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  7554و شناسه ملی
10260286613
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397.11.10
و نامه شماره  21.78416مورخ  1397.12.13صادره اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :آقای محمدعلی کمالی دولت آبادی به شماره ملی
 6609543623و آقای حمید کمالی دولت آبادی به شماره ملی
 6609173125و آقای محمد مسعود مدرس نیا به شماره ملی
 1284825078بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند - .آقای حسن رفیعی دولت آبادی به شماره
ملی  6609539308به عنوان بازرس اصلی  ،آقای مهرزاد نظرپور به
شماره ملی  1971916749به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال
مالی انتخاب گردیدند - .روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت درج
آگهی های شرکت تعیین شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431424

آگهی تغییرات شرکت خیریه شوق رویش سپاهان
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  5209و شناسه ملی
14007066116
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1397.09.29و نامه
شماره  914.97.30055مورخ  1397.11.24اداره کل بهزیستی استان
اصفهان خانم مهنوش قنبریان به کد ملی  ،1290632162شراره
یزدان پناه به کد ملی  ، 0070666717خانم آزیتا حسین پور به کد ملی
 ، 1911098322محمد مسعود دیاریان به کد ملی 1284708421و
رومینا فاطمی به کد ملی  0074617354و احسان زرگر خرازی
اصفهانی به کد ملی  1285704223و نسرین زمانی فروشانی به کد
ملی 0079660363بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت سه
سال و شیوا یزدان پناه به کد ملی  1290563756بسمت عضو علی
البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردید.سحر میرقباد
خدارحمی به کد ملی  3873527642بعنوان بازرس اصلی برای مدت
یکسال انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431432

آگهی تغییرات شرکت کماوران شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  14421و شناسه ملی
10260354200
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1397/12/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :رامین مردانی
به شماره ملی  1285688491و علی مردانی به شماره ملی
 1271376229و نیکرام مردانی به شماره ملی 1280965908
به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند  .حمید شاه قلی به شماره ملی  1819402827به
سمت بازرس اصلی و حبیب شاه قلی قهفرخی به شماره ملی
 1819352552به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک
سال انتخاب گردیدند.روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها
و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان
()431434

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سکاف شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  3795و شناسه ملی 10260248391
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.11.15سرمایه شرکت از طریق
تبدیل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال به مبلغ
سیصد و پنجاه میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید.
ماده پنج  :سرمایه شرکت مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال نقدی می باشد که به سی و پنج
میلیون سهم بانام عادی ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431409

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساخت و نصب صلب صنعت
سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  45644و شناسه ملی
10260636217
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.10.22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :به
موضوع شرکت در ماده  2اساسنامه موارد ذیل اضافه گردید  :برگزاری همایش  ،سمینار و جشن
 ،شرکت در نمایشگاه و برگزاری نمایشگاه به جز فرهنگی  ،ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله ی
اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشدپس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431456

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره 98/1/20-1398/14/559239 :چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ معنب پالک
ثبتی  787فرعی از  16اصلی واقع در قریه قودجان جزء بخش شش حوزه ثبتی خوانسار که طبق
ســوابق و پرونده ثبتی به نام محمد ابراهیم جواهری فرزند محمدصادق در جریان ثبت است و
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 98/2/16
ساعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد .لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا
مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته
خواهد شد .تاریخ انتشار 98/1/26 :رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه 429169

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان سید محمدحسین رسولی منش دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000
ریال به موجب چک به شماره  94/4/20-702492نزد بانک سپه به انضمام هزینه های دادرسی و
خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور تا اجرای حکم به طرفیت قاسم نوبخت به مجتمع شوراهای حل
اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه  8حقوقی شورای حل اختالف به کالسه  948/97ثبت
و برای تاریخ  98/4/10ساعت  10/00صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند
تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند.
انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد
نمود .مسئول دفتر شعبه  8شورای حل اختالف کاشان شناسه 430029

آگهی تغییرات شرکت مهندسی نوآوران بسپار شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  13739و شناسه ملی 10260347534
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397.12.13تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی  10103512680و خانم
فریبا عسکری خان آبادی به شماره ملی  1292052384بترتیب بسمت بازرسان اصلی و
علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431406

