
 
                   

خبر
اولیایی:

مجلس عقب مانده ترین تصمیمات را 
برای فوتبال می گیرد

بخش ورزش - مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل گفت: با پول های بیت 
المال و جدول مندلیفی که درست کردیم دست بخش خصوصی را از 

فوتبال بریدیم.
100میلیارد  بودجه  تخصیص  مورد  در  اولیایی  ایلنا،کاظم  گزارش  به 
تومانی به دو باشگاه استقالل و پرسپولیس با نظر مجلس شورای اسالمی، 
اظهار داشت: متأسفانه سورنا را از ته گشاد آن فوت می کنند. مجلس 
محترم فکر می کند بهترین تخصص های دنیا را دارد اما با تصمیماتی که 

می گیرد روز به روز وضعیت فوتبال را بدتر می کند.
طرف  از  باشگاهداری  جامع  قانون  است  سال   10 از  بیش  افزود:  وی 
مرکز پژوهش ها در مجلس مطرح شده، بیش از 20 سال است فوتبال 
ما حرفه ای شده یعنی یک شغل است ولی یک خط قانون در این مورد 
نداریم. مجلس یکبار تصویب می کند  یک درصد از درآمدها وزارتخانه ها 
بخش  نیمه جان  ورزش  و  کنید  ورزش  را خرج  دولتی  و شرکت های 
بدهی های  دهد  می  اجازه  هم  االن  می کند.  دولتی  هم  را  خصوصی 

انباشته باشگاه ها را از بیت المال تامین کنند.
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل عنوان کرد: عقب مانده ترین کشورهای 
دنیا هم چنین کاری نمی کنند که اجازه بدهند یک مقوله چند وجهی 
که می تواند درآمد داشته باشد و به بهترین وجه خودش را اداره کند با 
پول صدقه ای دولت اداره شود. در صورتیکه برای این پول ها هزار سوراخ 
داریم. متاسفم که بدترین نوع تصمیم را می گیریم. مجلس که قرار است 

در راس امور باشد عقب مانده ترین تصمیمات را برای فوتبال می گیرد.
از آوارسازی  تا به امروز ذره ای  اولیایی در پاسخ به این سوال که چرا 
مدیران قبلی کم نشده، گفت: چون آدم هایی به عنوان کارمندان خودمان 
را در این باشگاه ها می گذاریم تا هرچه بگوییم عمل کنند. ما که هستیم؟ 

دولت و وزیر.
وی در مورد این که آیا او نیز زمان مدیرعاملی استقالل کارمند بوده 
اظهار داشت: خیر، اولین اساسنامه استقالل و پرسپولیس سال 68-69 
بود که تعدادی از مدیران مستقل در زمان غفوری فرد آن را تهیه کردند 
و حاصلش هم قهرمانی استقالل در آسیا شد. من آمادگی دارم از دوران 
7 سال خودم که موفق ترین دوران باشگاه استقالل طی 75 سال بوده 
باشگاه را تحویل دادم هیچ  به استناد آمار و جایگاه دفاع کنم. وقتی 

بدهی نداشت.
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل در مورد این که اصل مدیریت باشگاه ها 
به سمت حاضری خور می رود، گفت: حتماً این طور است. از اعتبارات 
دولت و پول بیت المال می خواهند به شهرت برسند. خرج که از کیسه 
میهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود. می خواهند به مردم بگویند ما 
خوبیم و خوب پول خرج می کنیم. وقتی می خواهیم با پول برای خودمان 
موقعیت بخریم و دستمان در جیب بیت المال است همینطور می شود.

کارشناس فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا با اختصاص 100 میلیارد 
یکی  کرد:  عنوان  می گیرند،  سروسامان  پرسپولیس  و  استقالل  تومان 
با  آوردیم؛  وجود  به  گذشته  چندسال  در  که  مشکالتی  بزرگ ترین  از 
پول های بیت المال و جدول مندلیفی که درست کردیم دست بخش 
خصوصی را از فوتبال بریدیم. آلومینیوم، مس و فوالد، همه پول ها به 

صورت مستقیم و غیر مستقیم از جیب ملت می رود. 
اولیایی افزود: چه دلیلی دارد بنگاه های صنعتی که باید با حداقل قیمت 
تولیداتشان را در اختیار ملت بگذارند، هزینه باالسری درست کنند و از 

جیب ملت خرج کنند.
وی در پاسخ به این سوال که با اختصاص دو بودجه 100میلیاردتومانی 
را خود  واگذاری  بحث  اصال  گفت:  نمی رود،  سوال  زیر  واگذاری  بحث 
آقایان می دانند مسیری که می روند شدنی نیست. اگر از مسیر رهاسازی 
تعریف  آواربرداری کنند. هنوز  آینده  بیایند در  زیادی  باید عده  بروند 
سهامدار با هوادار برای آقایان روشن نیست.  انقدر فوتبال را نمی شناسند 
که بدانند هوادار حاضر است از جیب خودش برای باشگاه و بالعوض 

خرج کند اما سهامدار که می شود به دنبال سود است.
کند،  التماس  مجلس  به  دارد  نیاز  که  باشگاهی  کرد:  تصریح  اولیایی 
مجلس هم ترحم کند و 200میلیارد برای بدهی ها بدهد چطور سهامش 
را می خواهند به مردم بدهند. سهامدار می خواهد سهام بخرد و بخش 
از زندگی اش را اداره کند. این ها اشتباهات جبران ناپذیر است. آیا شورای 
دارد؟  زمینه  این  در  را  الزم  دقت  فرابورس  یا  بورس  در  ارزش گذاری 
مدت هاست مجمع که وزارت ورزش است از نظر خودش بسته و داده 
به خصوصی سازی و این سازمان هم دست و پا می زند. به این سازمان 
گفتیم این ها مشکالت مالی و حقوقی دارند، گفتند نه مدیرعاملشان امضا 
کردند و مسئولیتش با آن هاست. مدیران عاملی که هر 6ماه یکبار معلوم 
نیست از کجا می آیند. گفتند همه صورتجلساتی که امضا شده سودآور 
می خواهند  تصور  این  با  ندارند.  حقوقی  و  مالی  مشکل  هیچ  و  است 

باشگاه ها را وارد بورس کنند.
وی در مورد اینکه نقش مدیران باشگاه های استقالل و پرسپولیس در 
چند سال اخیر چه بوده، گفت: آنها نقش کارمندان مطیع وزارت ورزش 
را دارند. فضای موجود اجازه کارایی به آقایان نمی دهد. وقتی تصمیم در 
اتاق دربسته توسط دیگران گرفته می شود.  شاید خود آقایان توانمند 
باشند اما اجازه نمی دهند آزاد کار کنند و باید در چارچوبی که باالسری 

تصمیم می گیرد کار کنند.

احمد جمشیدیان سرمربی شهرداری 
آستارا شد

بخش ورزش - سرمربی جدید شهرداری آستارا مشخص و اعالم شد.
به گزارش ایلنا، احمد جمشیدیان بازیکن سابق تیم ملی و سرمربی سابق 
تیم پاس همدان با عقد قراردادی رسمی هدایت تیم  شهرداری آستارا 
را برعهده گرفت.   جمشیدیان اهل همدان میباشد و سابقه بازی در 

تیمهای ملوان،سپاهان و استقالل را در کارنامه دارد.
محمد میرترابی مربی سابق تیم های پاس،سپیدرود رشت،رایکا بابل و 
نساجی مازندران و سجاد بیگی مربی سابق تیم پاس همدان دستیاران 

جمشیدیان در شهرداری آستارا خواهند بود.
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شکست غیرمنتظره ملوان ، چهارمین شکست متوالی شهرداری آستارا
بخش ورزش-  هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول 
کشور از دوشنبه شب آغاز شد که تیم ملوان شکست غیرمنتظره ای را 
متحمل شد و تیم شهرداری بندرآستارا نیز چهارمین شکست متوالی خود 

را تجربه کرد.
گهر  آرمان  برابر  بندرانزلی  ملوان  فوتبال  تیم  ها،  رقابت  این  جریان  در 
سیرجان مغلوب شد، تیم فوتبال شهرداری بندرآستارا نیز مقابل تیم بادران 

دیگر  تالش  چوکا  فوتبال  تیم  و  خورد  شکست  تهران 
نماینده گیالن مقابل گل ریحان البرز به نتیجه مساوی 

دست یافت.
تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در دیداری خارج از خانه در 
هفته بیست و یکم در سیرجان مقابل تیم آرمان گهر قرار 
گرفت که در نهایت با نتیجه 2 بر یک مغلوب حریفش شد 
و شکست غیرمنتظره ای را متحمل شد تا روند صعودی 

این تیم متوقف شود.
ملوانان که طی چند هفته اخیر به خصوص در نیم فصل 
دوم نتایج خوبی را کسب کرده و به تیم های صدر جدولی 
نزدیک شده بودند، برابر تیم نه چندان مطرح آرمان گهر 
سیرجان مغلوب شدند تا دوباره روند رو به رشد این تیم 

متوقف شود.
این در حالی است که اکثر طرفداران تیم فوتبال ملوان 
بندرانزلی و حتی کارشناسان انتظار داشتند که این تیم 
بتواند برابر آرمان گهر به برتری رسیده و با کسب سه امتیاز 
این بازی به بندرانزلی بازگردد تا فاصله این تیم با مدعیان 
کم تر شود. اما تیم فوتبال ملوان در این دیدار مغلوب یکی 
از تیمهای ضعیف لیگ دسته اول شد تا همچنان فاصله 
این تیم با مدعیان لیگ افزایش یافته و برای اینکه ملوانان 
دوباره خود را به تیمهای صدرنشین نزدیک کنند و یکی از 

مدعیان باقی بمانند، نیاز به پیروزی در بازی خانگی خود و همچنان کسب 
امتیاز از سایر حریفان دارد.

اما تیم فوتبال شهرداری بندرآستارا دیگر نماینده استان گیالن در رقابت 
های لیگ دسته اول در هفته بیست و یکم این مسابقات در دیداری خانگی 
، با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم بادران تهران مغلوب شد تا روند نزولی این 

تیم همچنان ادامه یابد.
تیم شهرداری بندر آستارا که عنوان قهرمانی نیم فصل اول را در اختیار دارد 
و باالتر از تمامی مدعیان لیگ در صدر جدول قرار گرفت، در نیم فصل دوم 
نتایج بسیار ضعیفی را کسب و در هر چهار بازی متحمل شکست شد تا در 

پایان هفته چهارم دور برگشت، ضعیف ترین تیم معرفی شود.
این در حالی است که پایان رافت و چند بازیکن شهرداری بندرآستارا حدود 
دو هفته گذشته از این تیم جدا شدند و تیم فوتبال شهرداری بندر آستارا در 

دیدار برابر تیم بادران تهران، بدون سرمربی رو در روی این تیم قرار گرفت 
تا مشکالت شهرداری بندرآستارا بیش از پیش افزایش یابد.

گرچه گفته می شود که مسئوالن باشگاه مقداری از مطالبات بازیکنان را 
پرداخت کرده اند اما این پرداخت های دیرهنگام، تاثیری در روحیه بازیکنان 
نداشت و تیم شهرداری بندر آستارا در یک دیدار ضعیف، با سه گل مغلوب 
بادران شد تا همچنان در حسرت کسب امتیاز در دور برگشت این رقابت ها 

باقی بماند. در جریان دیدار تیم های شهرداری بندرآستارا و بادران تهران 
که به دلیل عدم نور کافی ورزشگاه وحدت آستارا، در ورزشگاه سردار جنگل 
رشت برگزار شد، در نیمه اول هر دو تیم یک بازی متعادلی را از خود به 
نمایش گذاشتند اما تیم فوتبال بادران تهران از اولین فرصت جدی خود 
نهایت استفاده را برد و به گل برتری دست یافت و در دقیقه ۴0 این دیدار 

اکبر آفاق بازیکن این تیم اولین گل بازی را به ثمر رساند.
در نیمه دوم تیم فوتبال شهرداری بندر آستارا بازی را هجومی آغاز کرد اما 
تیم بادران تهران به خوبی کنترل بازی را در دست داشت و در این نیمه نیز 
موفق شد دو گل دیگر به ثمر برساند تا یک پیروزی پرگل و دلچسب خارج 

از خانه را کسب کند.
در دقیقه 56 ایمان غالمی موفق شد دومین گل بادران تهران را به ثمر 
برساند و در دقیقه 88 نیز امیر زلیکانی بازیکن تیم بادران پس از لحظاتی از 

ورودش به زمین بازی سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا تیم شهرداری 
بندرآستارا چهارمین شکست متوالی خود را تجربه کند.

به هرحال مسئوالن باشگاه شهرداری بندرآستارا باید هر چه زودتر مشکالت 
این تیم را برطرف و کادرفنی آن را مشخص کنند تا این تیم در ادامه 
رقابت های لیگ دسته اول کشور همانند دور رفت، با صالبت حضور یافته و 

سرانجام رتبه قابل قبولی را کسب کند.
نماینده  دیگر  تالش  چوکا  فوتبال  تیم  اما 
استان گیالن در رقابت های لیگ دسته اول 
کشور در هفته بیست و یکم این مسابقات 
در دیداری خارج از خانه مقابل تیم انتهای 
قرار گرفت که در  البرز  جدولی گل ریحان 
نهایت این بازی با نتیجه مساوی یک بر یک 

خاتمه یافت.
این دیدار که به نوعی نبرد تیم های انتهای 
جدولی بود، سرانجام با کسب نتیجه مساوی 
خاتمه یافت تا تیم فوتبال چوکا تالش یک 
امتیاز از این بازی خارج از خانه کسب کند 
و تنها نماینده گیالن باشد که در این هفته 

موفق به کسب امتیاز شد.
 این در حالی است که علی لطیفی سرمربی 
تیم فوتبال چوکا تالش هفته گذشته از سمت 
خود کناره گیری کرد و مسئوالن باشگاه نیز 
مهدی پاشازاده را به عنوان سرمربی جدید 
این تیم انتخاب کردند که در نهایت پاشازاده 
چوکا،  نیمکت  روی  حضورش  اولین  در 

توانست یک امتیاز کسب کند.
 البته باید منتظر ماند و دید که پاشازاده در 
ادامه رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور به همراه تیم فوتبال 
چوکا تالش چه نتایجی را کسب خواهد کرد و آیا موفق خواهد شد که این 
تیم را از انتهای جدول جدا و تا میانه های جدول رده بندی برساند و یا نتایج 

ضعیف چوکا ادامه خواهد یافت.
تا پایان هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های 
کشور ، تیم های ملوان بندرانزلی و شهرداری بندر آستارا با کسب ۳1 امتیاز 
و به دلیل تفاضل گل ، به ترتیب در رتبه های هفتم و هشتم قرار دارند و تیم 

چوکا تالش نیز با 20 امتیاز در مکان شانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.
در رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور جام آزادگان، 18 
تیم  به صورت دوره ای و رفت و برگشت در یک گروه با هم رقابت می کنند 
که تیم های ملوان بندرانزلی، چوکا تالش و شهرداری بندرآستارا نمایندگان 

گیالن در این لیگ هستند.

آگهی تغییرات شرکت اطلس سازه رضوان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 761 و شناسه ملی 14006577044 

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
11۳99/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-  سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ 1۴01/12/10 به 
قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عباس ضیاء با شماره ملی57099168۴6 به سمت رئیس هیات مدیره و 
مدیر عامل، آقای امیر شهبازی با شماره ملی 5709916986 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و آقای مهدی شکوریان با شماره ملی 26۴96۳۳591 به 

سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.
۳- آقای مهدی حسن زاده معافی به شماره ملی 5709565271 به عنوان 
بازرس اصلی ، آقای موسی صفری ارده جانی به شماره ملی 57099660۳7 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴- روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی و اطالعیه های شرکت 

تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر )1125202(
--------------------------------------------------------- 

آگهی تغییرات شرکت گوهر صنعت گیل شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 10114 و شناسه ملی 10720231840 

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1۳99/12/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضای هیأت مدیره تا تاریخ 1۴01/12/9 عبارتند از:
اقای مجتبی حدادفر به شماره ملی 259۴۳9۳8۴۳ و اقای مصطفی حدادفر 
ملی  شماره  به  قربانی  خاتون  سارا  خانم   259۳۴۴0600 ملی  شماره  به 

 2678681262
اقای مصطفی یوسفی به شماره ملی 25959۳5۴10 به سمت بازرس   -2
اصلی و اقای حسین رمضانپور به شماره ملی 5699257۳7۳ به سمت بازرس 

علی البدال برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳- روزنامه کثیر االنتشار گیالن امروز جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب 

شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1125315(
--------------------------------------------------------- 

آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی چیچال شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 3637 و شناسه ملی 10720170836 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳99/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

1- سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل میباشد.
رئیس  سمت  به  ملی 259۳1۴9078  شماره  به  مشهودی  بهزاد  آقای   -1
 259۳۳9219۳ ملی  شماره  به  مشهودی  میمنت  خانم   -2 مدیره  هیئت 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳- آقای محمدرضا مشهودی به شماره 

ملی2595۴710۳1 به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.
2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمی همچنین نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء 
منفرد رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1125588(
---------------------------------------------------------

آگهی تغییرات شرکت سرای گستران آکام شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 22220 و شناسه ملی 14008975735 

 1۴00/01/05 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-  تعداد اعضا هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

)1125592( 

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود برنج هیراد ایرانیان
تاریخ  در  ایرانیان  هیراد  برنج  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1۴00/01/29 به شماره ثبت 9۳6 به شناسه ملی 1۴0099570۳2 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهی میگردد.
موضوع فعالیت: تولید و توزیع و پخش و واردات و صادرات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی و برنج ، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ، اعطای 
نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، تشکیل دفاتر نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور ، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی: استان گیالن ، شهرستان رضوانشهر ، بخش پره سر ، شهر پره 
سر، محله شیخ محله ، بلوار امام خمینی ، خیابان گلستان16 ]شهید باهنر[ ، 

پالک -1۴ ، طبقه همکف کدپستی ۴۳81۳17۴6۴ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدی 

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
دارنده   26۳0867171 ملی  شماره  به  گیالن  طول  باالخانی  سونا  خانم 

50000000 ریال سهم الشرکه 
آقای ساالر رستمی به شماره ملی 26۳18۴۴955 دارنده ۴950000000 

ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره 

خانم سونا باالخانی طول گیالن به شماره ملی 26۳0867171 و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 

آقای ساالر رستمی به شماره ملی 26۳18۴۴955 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 

عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 

اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز  گیالن  االنتشار  کثیر  روزنامه 
گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر )1125593( 
---------------------------------------------------------
آگهی تغییرات شرکت گیلک دانه نوید شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 19660 و شناسه ملی 14005664354 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳99/08/2۴ تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
1- آقای محمد نویدطالمی به شماره ملی 65۳9۳86257 بعنوان مدیر عامل 

جدید شرکت انتخاب شد.
2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات 
و قراردادها با عقود اسالمی و همچنین سایر نامه های عادی و اداری با امضای 
منفرد رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1125589(
---------------------------------------------------------

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت تکثیر و پرورش ماهی و 
طیور کشل گیالن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 864 و 

شناسه ملی 10720106785 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳99/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
و  بروات  و  سفته  و  چک  قبیل  از  شرکت  تعهدآور  واسناد  اوراق  کلیه   -1
قراردادها و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و 
در غیاب ایشان با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره یا عضوهای هیئت مدیره و 

با مهر شرکت معتبراست.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت 
)1125596(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه دوم مرغ مادر سالمت شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 9865 و شناسه ملی 10860332925 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳99/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
به شماره ملی 65۳9۳86257 بسمت رئیس  نوید طالمی  آقایان محمد   -
ملی 65۳99۴6910 بسمت  به شماره  نوید طالمی  هیئت مدیره مصطفی 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا آریان فر به شماره ملی 0060۳927۴6 

خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل
2- کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و نامه های اداری 
و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره در غیاب ایشان با امضاء نائب رئیس هیئت 

مدیره یا عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1125590(
--------------------------------------------------------- 
آگهی تغییرات شرکت هوشمند نوآور آتیه خزر شرکت با مسئولیت 

محدود به شماره ثبت 22816  و شناسه ملی 14009725623 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

1۳99/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء و سمت هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند:
- آقای علی رفیعی به شماره ملی 259۳257989 به سمت عضو و رئیس 
هیئت مدیره و آقای احمد رفیعی به شماره ملی 6۳19۳۴08۳5 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و خانم رقیه ولی پور فرد به شماره 
ملی 2595022۳85 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب 

گردیدند.
- کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء آقای علی رفیعی به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1125591(
---------------------------------------------------- 

آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی چیچال شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3637 و شناسه ملی 10720170836 

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1۳99/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-  اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهزاد مشهودی به شماره ملی 259۳1۴9078 و خانم میمنت مشهودی 
به شماره ملی 259۳۳9219۳ و آقای محمدرضا مشهودی به شماره ملی 

2595۴710۳1 برای مدت دو سال تا تاریخ 1۴01/12/25 انتخاب شدند.
ملی 00۴09۴7998  شماره  به  مقدم  نظیر  بی  زاده  رضا  یوسف  آقای   -2
ملی  شماره  به  سری  کته  پورحسن  تقی  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به 
2595189628787 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند.
۳- روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1125594(
--------------------------------------------------------- 
آگهی تغییرات شرکت مزرعه دوم مرغ مادر سالمت شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 9865 و شناسه ملی 10860332925 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

1۳99/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- اعضای هیئت مدیره تا تاریخ 1۴01/11/20 به قرار ذیل انتخاب شدند:

نوید  و مصطفی  به شماره ملی 65۳9۳86257  نوید طالمی  آقایان محمد 
طالمی به شماره ملی 65۳99۴6910 و خانم آسیه نوید طالمی به شماره 

ملی 258020909۳ 
موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی 10100608۳60 و 
ارجستان  تقوی  وآقای ظاهر  اصلی  بازرس  به سمت  ثبت 1728۳   شماره 
به شماره ملی 1۴6۳2۴2۴76 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

انتخاب شدند.
۳- روزنامه گیالن امروز جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1125595(


