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پایان جام جهانی فوتبال نوجوانان در غیاب ایران

اعالم آمادگی  ۱۲کشور برای حضور در پیکارهای
شمشیربازی جهان در ایران

م ملی شمشیربازی گفت :مس�ابقات جامجهانی این
س�رمربی تی 
رش�ته در اسلحه س�ابر جوانان ،روزهای دوم و سوم آذرماه جاری در
 ۲بخش انفرادی و تیمی در مجموعه ورزش�ی ش�هید شیرودی تهران
برگزار میش�ود که عالوه بر ایران ،تیمهای بلژیک ،ایتالیا ،اربکستان،
اردن ،قزاقس�تان ،تونس ،اس�پانیا ،ترکی�ه  ،رومانی ،ع�راق ،کویت و
اکرای�ن اعالم آمادگی کردند".حمیدرضا ش�یر" در گف�ت و گو با ایرنا
افزود :این مس�ابقات در تقویم فدراس�یون جهانی شمشیربازی ثبت
شده و ثبتنام تیمها تا پنج روز از قبل از شروع رقابتها ادامه دارد.
وی ادامه داد :از ایران  ۱۲نفر در جوانان و  ۸نفر در ردهبندی نوجوانان
ش�رکت میکنند که بخاطر میزبانی ،ایران میتواند تعداد بیشتری از
ورزشکاران را برای حضور در رقابتها معرفی کند .
س�رمربی تیم ملی شمشیربازی اظهار داش�ت :مسابقات انفرادی
کالس  Aروز دوم و تیمی روز سوم آذرماه برگزار میشود که در بخش
تیمی هشت تیم و در انفرادی  ۱۲تیم بازی میکنند.
سرمربی تیم ملی کبدی:

به چیزی جز قهرمانی جهان فکر نکردیم

س�رمربی تیم ملی کبدی جوانان ایران گفت :قهرمانی قاطع ایران
در رقابته�ای جهانی کیش نش�ان دهنده جایگاه نخس�ت ایران در
کبدی جهان است.
جواد موسوی نسب ،در گفتوگو با ایسنا درباره قهرمانی تیم ملی
کبدی جوانان ایران در رقابته�ای قهرمانی جهان اظهار کرد :خدا را
شکر میکنم که توانستیم مزد  ۱۰ماه برگزاری اردو و تمرینات منظمی
را که داشتیم بگیریم و عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کنیم.
تمام بچهها با تمام توان از جان مایه گذاش�تند تا بتوانیم با کسب
عنوان قهرمانی جهان دل مردممان را شاد کنیم .از ابتدا به چیزی جز
قهرمانی جهان فکر نکردیم و خوشحالیم مزد زحماتمان را گرفتیم.
س�رمربی تیم ملی کبدی جوانان ایران با بیان اینکه از همان ابتدا
هدفمان کس�ب عنوان قهرمانی جه�ان بود گفت :ای�ران میزبان این
رقابتها بود و دوست نداشتیم جام قهرمانی به کشور دیگری برسد.
کنیا حریف راحتی برای ما در فینال نبود و توانسته بود با شکست
تیمهایی مثل پاکس�تان ،پدیده مسابقات باشد اما با آنالیز دقیق آنها
توانس�تیم به برتری قاطع برس�یم.وی با تمجید از عملکرد شاگردان
خود گفت :این تیم میتواند پش�توانهای بس�یار ق�وی برای تیم ملی
بزرگس�االن ما باش�د و باید با حفظ این نفرات و توج�ه به آنها در راه
پشتوانهس�ازی برای تیم ملی اقدام کنیم.اینکه ما با اختالف تیمهای
مختل�ف را از پیش رو برداریم نش�ان دهنده جای�گاه کبدی ایران در
جهان اس�ت .هند هم توان مقابله با کبدی ایران را ندارد و اگر هم به
ایران میآمدند باز هم جام قهرمانی به ایران میرسید.
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پسران کوچک سامبا در مسیر افسانهها

نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال
جام جهان�ی زیر  ۱۷س�ال در خاک
برزیل و در ورزش�گاه ب ِ ِزرائو در شهر
گام�ا با قهرمانی تی�م میزبان خاتمه
پیدا کرد .حاال نوجوانان سلس�ائو با
کس�ب چهارمین قهرمان�ی خود در
یک قدمی نیجریه ق�رار گرفتند که
با  ۵عنوان قهرمانی پرافتخارین تیم
تاریخ ج�ام جهانی زیر  ۱۷س�الهها
است.
ای�ن دوره از مس�ابقات در س�ه
ش�هر و چهار ورزش�گاه ،ب�ا حضور
 ۲۴تی�م از تاری�خ  ۲۶اکتب�ر تا ۱۷
نوامبر برگزار ش�د .قرار بود میزبان
بازیها پرو باش�د اما ناتوانی آنها در
تهیه ک�ردن ش�رایط میزبانی باعث
ش�د ت�ا در م�ارس  ۲۰۱۹میزبانی به
برزی�ل واگذار ش�ود .در مجموع در
این دوره  ۵۲مس�ابقه انجام شد که
ل آن رد و بدل شدن  ۱۷۷گل با
حاص 
میانگین  ۳.۴گل در هر مسابقه بود.
ح�دود  ۳۳۰۰نفر به ط�ور میانگین،
هر ب�ازی را از درون ورزش�گاهها به
تماش�ا نشستند .دیدار فینال حدود
 ۱۳هزار تماشاگر داشت.

بازگشت رویایی برزیل
و کسب چهارمین قهرمانی

فینال این دوره از مسابقات بین
مکزیک و برزیل برگزار شد .گوانزالز
در دقیق�ه  ۶۴مکزی�ک را پی�ش
انداخت ام�ا کایو و الزارو با گلهایی
ک�ه در دقای�ق ( ۸۴پنالتی) و  ۹۳به
ثمر رساندند رویاییترین کامبک را
به بار نش�انده و ج�ام قهرمانی را در
برزیل نگه داش�تند .طالییپوش�ان
در دیدار نیمهنهایی مقابل فرانس�ه
نیز ب�ازی  ۲بر صفر عقب افتاده را با
نتیجه سه بر  ۲عوض کردند .در بازی
ردهبندی نیز فرانسه با نتیجه سه بر
یک از س�د هلند گذش�ت و عنوان
سومی را مال خود کرد.

ب�ه مرحل�ه دوم صع�ود کردند ولی
تاجیکستان نتوانست جزو چهار تیم
برتر سوم باشد و از گردونه مسابقات
کنار رفت .در ادامه استرالیا با چهار
گل به فرانس�ه باخت و ژاپن با  ۲گل
در برابر مکزیک شکس�ت خورد اما
کره جنوبی ب�ا نتیجه یک بر صفر از
سد آنگوال گذش�ت و به یک چهارم
نهای�ی صع�ود ک�رد .ب�ا ای�ن حال
جنگجویان تائهگ�وک به مکزیک با
ی�ک گل باختند تا آخری�ن نماینده
آسیا نیز از دور مسابقات کنار برود.

فینالیستی که قرار نبود
صعود کند

نکته جالب توجه این اس�ت که
مکزی�ک در گروه خود س�وم ش�ده
ب�ود اما به عنوان بهترین تیم س�وم
ب�ه مرحله بعدی رس�ید و در نهایت
تا فینال پیش�روی کرد .آنها در گام
نخس�ت با پاراگوئه به تس�اوی صفر
بر صفر رس�یدند .در ب�ازی بعدی با
نتیجه  ۲بر یک مغلوب ایتالیا شدند
و در آخرین دیدار با حس�اب هشت
بر صف�ر جزای�ر س�لیمان را در هم
کوبیدند .سبزپوشان در یک هشتم
نهایی با  ۲گل ژاپن را شکست دادند
و در ی�ک چهارم نهای�ی با یک گل
از س�د کره جنوبی گذشتند و راهی
نیمه نهایی شدند .آنها در برابر هلند
تن به تس�اوی یک بر یک دادند اما
در ضرب�ات پنالت�ی با نتیج�ه چهار
بر س�ه به پیروزی رس�یدند و راهی
فینال ش�دند ول�ی در براب�ر برزیل
شکس�ت خوردن�د و نتوانس�تند به
سومین قهرمانی خود برسند.

هف�ت ب�ازی ،هف�ت
پیروزی و دیگر هیچ

برزی�ل ام�ا ب�رای چهار س�تاره
ش�دن ب�ا ق�درت کار خ�ود را آغاز

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮﺍ ﻧﮕﺎﺭ ﻛﻴﺎﻥ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  464177ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 4004577856
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/06/12ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷـﺪ:
 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻲ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0057001456ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺭﺍ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻲ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0072578181ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ  -ﺧـﺎﻧﻢﺍﻗﺪﺱ ﻟﻄﻴﻔﻴﺎﻥ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0493084118ﺑﺴﻤﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ)ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻋﻀـﺎء ﻫﻴـﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ(.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒـﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-211ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(653193

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﺻﺒﺎ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  421735ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320727211

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/06/28ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘـﻲ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ ، 11ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣـﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨـﻲ
)ﺭﻩ (  ،ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪﺧﻠﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﻲ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﺨﺎﺋﻲ  ،ﭘﻼﻙ  ، 40ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺩﺭﺍﻱ  ، 40ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ،ﻭﺍﺣﺪ 12ﺑﻪ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ 1136834843ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-212ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(653194

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﻜﺎ ﺭﺍﻳﺎ ﻓﺎﺭﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  33319ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007023742
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/07/29ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﺣﺴـﻴﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ1940004241ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ 2
ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﻧﻮ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ ﺭﺯﻭﻩ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠـﻲ0451954246ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -3ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺪ
ﻣﻠﻲ1818547449ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀـﺎﻱ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ - .ﺧـﺎﻧﻢ ﻣـﺮﻳﻢ ﺗﻘـﻲ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ 0063613530ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻـﻠﻲ  -ﺧـﺎﻧﻢ
ﻛﺒﺮﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ 3255674336ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠـﻲ
ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  - .ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﭼﻚ،ﺳـﻔﺘﻪ ،ﺑـﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻭ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳـﺎ ﻧﺎﻳـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ" ﻭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳـﺎ ﻧﺎﻳـﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ"ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒـﺮﺯ
-110ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﺝ )(664997
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﻜﺎ ﺭﺍﻳﺎ ﻓﺎﺭﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  33319ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007023742
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1398/07/29
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺁﺩﺭﺱ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺮﺯ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺝ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷـﻬﺮ ﻛـﺮﺝ ،ﻣﺤﻠـﻪ ﺷـﻬﺮﻙ
ﺑﻬﺪﺍﺭﻱ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﻧﺼـﺮ ، 6ﻛﻮﭼـﻪ ﻓﺠـﺮ ﻧﻬـﻢ  ،ﭘـﻼﻙ  ، 92ﻣﺠﺘﻤـﻊ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ  ،ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  3148634157ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺎﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ - .ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺍﻗـﺮﺍﺭ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺻـﺪ ﺩﺭ ﺻـﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ ﺷـﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻـﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳـﺪ  -ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  10/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ 100ﺳﻬﻢ ﺑﺎ
ﻧﺎﻡ 100/000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺑﻪ  20/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ 200ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﻧـﺎﻡ
 100/000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺣـﺎﻝ ﺷـﻪ ﺳـﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ
ﻳﺎﺑﺪ.ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ
-111ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﺝ )(665005

کرد .این تیم ب�ا نتیجه چهار بر یک
پ�رو را در بازی افتتاحیه شکس�ت
داد .س�پس با سه گل از سد نیوزلند
گذشت و با نتیجه  ۲بر صفر آنگوال را
مغلوب کرد .سلس�ائو در دور حذفی
با نتیجه س�ه بر  ۲و به سختی شیلی
را شکس�ت داد و ب�ه مرحل�ه ی�ک
چه�ارم نهایی صعود کرد .پیروزی ۲
بر صفر مقابل ایتالیا ،سلس�ائو را به
نیمه نهایی فرستاد و در آن مسابقه
نیز برزیل با نتیجه س�ه بر  ۲از س�د
فرانسه گذشت تا به مصاف مکزیک
برود و عنوان قهرمانی را از آن خود
کن�د .برزیل تمام هف�ت دیدار خود
را در وقت قانونی با برد پش�ت س�ر
گذاشت.

آس�یاییها در غی�اب
ایران چه کردند؟

تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران
نتوانس�ت مجوز حضور در مسابقات
را پیدا کند .چهار تیم استرالیا ،ژاپن،
کره جنوبی و تاجیکستان نمایندگان
ق�اره که�ن بودند که هیچک�دام به
توفیق چش�میگیری نرس�یدند .در
دور گروهی ژاپن به عنوان سرگروه،
ک�ره در قام�ت تیم دوم و اس�ترالیا
ب�ه عن�وان یک�ی از تیمهای س�وم

توپ و دستکش طال به
برزیل رسید؛ کفش طال از آن
فرانسه شد

گابریل ورون از برزیل به عنوان
بهترین بازیکن مس�ابقات اعالم شد
و ت�وپ طلا را مال خود ک�رد .آدل
آوچیچه از فرانس�ه و ایجنیو پیزوتو
از مکزی�ک توپ نق�رهای و برنزی را
به دس�ت آوردند .سونتی هانسن از
هلند با  ۶گل زده و  ۳پاس گل آقای
گل بازیها ش�د و جای�زه کفش طال
را مال خود ک�رد .ناتانائیل امبوکو از
فرانس�ه و کایو ژورژ از برزیل کفش
نق�رهای و برن�زی را تصاحب کردند.
ماتئوس دونلی ،گلر برزیل دستکش
طالیی را ب�ه ارمغان آورد و تیم ملی
اکوادور جایزه بازی جوانمردانه را از
آن خود کرد.

برزیل به بالی انگلیس
دچار خواهد شد؟

در س�ال  ۲۰۲۱بیس�تمین دوره
مس�ابقات جام جهانی نوجوانان در
کش�ور پرو برگزار خواهد شد .نکته
جال�ب توجه این اس�ت ک�ه مدافع
عن�وان قهرمان�ی یعن�ی انگلی�س
نتوانست به بازیهای  ۲۰۱۹راه پیدا
کند .حال باید دی�د این اتفاق برای
مدافع کنون�ی قهرمانی یعنی برزیل
هم رخ خواهد داد یا خیر.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﮔﺴﺘﺮ ﺍﻭﺭﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  525229ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007529997

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/07/23ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ، 16ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 136
ﺷــﺮﻗﻲ  ،ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ﭘــﺮﻭﻳﻦ  ،ﭘــﻼﻙ  ، 2,1ﻃﺒﻘــﻪ ﺷﺸــﻢ  ،ﻭﺍﺣــﺪ  3ﻭ ﻛﺪﭘﺴــﺘﻲ
1654613469ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-213ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(659229

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺳﺎﺯ ﭘﻮﻳﺎ
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  547ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14003806686
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/01/24ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷـﺪ  :ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛـﺰ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ  -ﺑﺨﺶ
ﺑﻮﻣﻬﻦ  -ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ  -ﺳﻴﺎﻩ ﺳﻨﮓ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺎﺋﻢ -
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ  - 9ﭘﻼﻙ  - 95ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ  -ﻛـﺪ ﭘﺴـﺘﻲ
 1653393930ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻲ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ
ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-214ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﭘﺮﺩﻳﺲ )(659232
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺮﻭ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺭﺳﺎ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 443710
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14003630886
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1398/06/10
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻧﻴﻤﺎ ﻧـﺎﺭﻳﻨﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0071907394ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪﻱ
ﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0492775214ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﺎﺋـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﻤﺎ ﻧﺎﺭﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0071907394ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘـﻮﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺎ
ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
-217ﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(666364
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﻨﺎ ﺗﻼﺵ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  432999ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320838893

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1396/11/25
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  -ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺷﻬﺮﻙ ﻗﺎﺋﻢ-ﻛﻮﭼـﻪ ﺍﻗﺎﻗﻴـﺎ-ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ
ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻱ-ﭘـﻼﻙ  70ﻃﺒﻘـﻪ ﺩﻭﻡ  -ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ 1955873953
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
-218ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒـﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(666365

ورزش جوان و نوجوان
ادامه صدرنشینی تیم فوتبال نونهاالن البدر بندرکنگ

هفته دهم مس�ابقات لیگ برتر فوتبال نونهاالن کشور با ادامه
صدرنشینی تیم البدر بندرکنگ همراه بود.
از گروه نخس�ت ای�ن رقابتها تیم البدر بندرکنگ در ورزش�گاه
خانگی خود با نتیجه  ۳بر صفر تیم ایساتیس یزد را شکست داد.
محمد احمدی ،امیرحسین گهرانی و محمد مهدی ملکی برای تیم
البدر در این مسابقه گلزنی کردند.
ب�ا ثبت این نتیجه تیم البدر بندرکنگ  ۲۲امتیازی ش�د و جایگاه
خود را در صدر جدول رده بندی گروه نخست حفظ کرد.
مرحله نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال نونهاالن کشور در چهار
گروه برگزار میشود و در پایان تیمهای اول و دوم هر گروه به مرحله
دوم صعود خواهند کرد.
ناظم الشریعه:

کوچ بازیکنان جوان فوتسال به کشورهای دیگر
فاجعه است

سرمربی تیم ملی فوتسال گفت :جذب بازیکنان ایران به خصوص
جوانان به کشورهای دیگر فاجعه است.
سیدمحمد ناظم الش�ریعه در گفت وگو با فارس ،درباره اینکه آیا
این موضوع صحت دارد که امس�ال چند نفر از بازیکنان فوتس�ال به
دلیل شرایط بد اقتصادی لیگ و باشگاه ها جذب تیم ملی آذربایجان
و ..ش�دند و اینکه برخی از کشورها با وعده بهتر شدن شرایط مالی و
دادن پاس�پورت به دنبال جذب بازیکنان زیر  20فوتس�ال سال ایران
هس�تند ،گفت :متأسفانه این موضوع صحت دارد و عالوه بر بازیکنان
بزرگسال در حال حاضر کشورهایی که به دنبال توسعه فوتسال خود
بوده به دنبال بازیکنان زیر  20س�ال هم هستند که با وعده تابعیت و
شرایط مالی بهتر جذب این کشورها می شوند .می توان گفت این یک
فاجعه برای فوتسال ایران است.
وی افزود :متأس�فانه مس�ائل اقتصادی لیگ و باش�گاه ها به گونه
ای ش�ده که اکثر بازیکنان به خاطر وضعیت اقتصادی تصمیم به کوچ
از ایران می گیرند و جذب کش�ورهایی می ش�وند که از نظر اقتصادی
خوب هستند.
س�رمربی تی�م ملی فوتس�ال گف�ت :با توج�ه به اینکه کش�ور و
باش�گاه ها برای بازیکنان هزینه های زیادی کرده اند و این بازیکنان
با وعده تابعیت و وضعیت مالی بهتر به کشورهای دیگر می روند برای
جامعه فوتس�ال و کش�ور فاجعه بار بوده و نباید بگذاری�م این اتفاق
بیافتد .ظرفیت بازیکن س�ازی ایران خیلی از س�طح آسیا فراتر است
و فدراس�یون فوتبال باید در این م�ورد فکری کند تا این بازیکنان به
راحتی جذب دیگر کشورها نشوند و باید هرچه سریع تر به دنبال یک
راهکار جامع بود و موضوع را حل و فصل کرد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻳﺎﻣﻴﺮﺍﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻬﻦ
ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  1395/11/19ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒـﺖ  505761ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻪ ﻣﻠـﻲ
 14006572696ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛـﻪ ﺧﻼﺻـﻪ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿـﻮﻉ  :ﺍﻧﺠـﺎﻡ
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﻫـﺎﻱ
ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ ﻭ ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﻛﻴﺴـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺳـﻤﻮﻡ ﻭ
ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻛﻴﺴــﻪ ﻫــﺎﻱ ﺣﻴــﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﻛﻴﺴــﻪ ﻫــﺎﻱ ﻣﺼــﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﻫـﺎﻱ
ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻛﻴﺴـﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﭼــﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻛﻴـﻒ ﻫـﺎﻱ ﭘﺎﺭﭼـﻪ ﺍﻱ ﻭ
ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﻲ ﺩﺍﺧﻠــﻲ ﻭ ﺧــﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﻭ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ،ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎﺕ ﻭ
ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺍﺯ
ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ،ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠـﺎﺯ ،ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﻟـﺰﻭﻡ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺠـﺎﻡ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼـﻼﺡ.
)ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺿــﺮﻭﺭﺕ ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎﺕ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺧــﺬ
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ( ﻣﺪﺕ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛـﺰ
ﺍﺻﻠﻲ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺧﺮﺩﺍﺩﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﻣﻨﺎﺭﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﻧﮕﻲ ﻛﻮﭼﻪ
ﭘﻞ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺍﻭﻝ ﭘـﻼﻙ  3ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ  1117758413ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺮﻛﺖ  100000000 :ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ
ﺷﺮﻛﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻳـﺎﻣﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0081720122ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ
 60000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺧـﺮﻡ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0370276930ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  40000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ :
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0081720122ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺧﺮﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0370276930
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ.
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ
ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ(
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-215ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(661623

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺳﭙﻴﺪ ﺻﺪﻑ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  343418ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10103888161

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1397/08/26
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻠﻴﻜـﺎ ﺩﻫﻘﺎﻧﻴـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 4591183416ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳـﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 9,600,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻨﺎ ﺻﺪﺭﻱ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4591000508ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  400,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻧـﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ 1,890,500ﺭﻳﺎﻝ ﺑـﻪ 10,000,000,000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎء
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ- :ﺧـﺎﻧﻢ ﻣﻠﻴﻜـﺎ ﺩﻫﻘﺎﻧﻴـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 4591183416ﻣﻴﺰﺍﻥ 9,600,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ -ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻨـﺎ
ﺻﺪﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  4591000508ﻣﻴـﺰﺍﻥ  400,000,000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
-216ﺩ

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(666363

