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ورزشي

(دوره جديد)

w w w . s h a p a r a k d a i l y . i r

ميز خبر
پیگیری تمرینات تیم والیبال نوجوانان
از دوم خرداد

والیبالیس�ت ه�ای تی�م مل�ی نوجوان�ان وارد اردوی تدارکات�ی
می شوند.
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران ،خود را برای حضور در مس�ابقات
قهرمانی جهان آماده می کند.محمد وکیلی ،سرمربی تیم ملی والیبال
نوجوانان اس�امی بازیکنان دعوت ش�ده به پنجمین اردوی این تیم را
به شرح زیر اعالم کرد:
بردیا س�عادت ،امیرحسین خانی ،علی اصغرنبی زاده ،امیرحسین
تقوی ،س�هیل مس�عود ،امیررضا س�رلک ،علیرضا عبداللهی ،محمد
ولیزاده ،رضا محمودآبادی ،امیرحس�ین خواجه خلیلی ،امیرحس�ین
همت�ی ،حس�ین عزی�زی ،امیررض�ا ناصری ،کمی�ل اکب�ری ،عرفان
جاللینژاد ،عبدالمختار بوش ،مصطفی کشمیری و رامین شهسواری.
ای�ن اردو از تاریخ دوم خردادماه آغاز می ش�ود و تا  12خردادماه
ادامه خواهد داشت.
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اعالم اسامی ووشوکاران دعوت شده به اردوی
تیم های ملی پایه

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺁﻭﻳﺴﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ
ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  18834ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14004774920

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/08/28ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺁﻗﺎﻱ ﻛﺎﻣﻴـﺎﺭ ﺍﺣﻤـﺪﻱ ﭘـﻮﺭ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3230659104ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ 2ــ ﺧـﺎﻧﻢ ﺧﺪﻳﺠـﻪ ﺣـﺎﺟﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3230812301ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ 3ــ ﺁﻗـﺎﻱ
ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3230647866ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﺎﻳـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﻘﺮﺭﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳـﻔﺘﻪ  ،ﺑـﺮﻭﺍﺕ ،
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔـﺮﺩ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-19ﺵ

برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندوی
نونهاالن دختر

مس�ابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی تکواندوی نونهاالن
در گروه دختران ،امروز در فدراسیون تکواندو برگزار می شود.
درس�ا اسالمی ،سوگند شیری ،رویا یوسفی ،بیتا توپچیان ،فاطمه
محم�ودی ،آناهیتا رمضانی ،مهدیه حس�ین زاده ،ترن�م احمدی نژاد،
مریم ش�کری ،زهرا زرین نعل ،پرنیا س�لمانی ،مون�ا عبدی ،مهدیس
علیزاده ،فاطمه بختیاری ،مبینا بخش�ی نژاد ،س�اناز عباس پور ،مبینا
کاظمی ،مبینا نعمت زاده ،اسماء صداقت ،پونه جعفر صالحی ،ستایش
قهرمان�ی ،مریم صادقی پور ،فاطمه رحمان�ی ،الهام حقیقی ،مهدیس
مرادلو ،مائده مهدان ،سیده هستی حسینی و فاطمه شفیع پور نفراتی
هس�تند که در این رقابت انتخابی حضور دارند.گفتنی اس�ت ،هدایت
این تیم برعهده اعظم درستی به عنوان سرمربی و محبوبه محمدنژاد
و راضی�ه آقاجان پور به عنوان مربیان اس�ت .تی�م نونهاالن 16 ،تا 19
مردادماه در "تاشکند" ازبکستان رویداد جهانی را پیش رو دارد.
توکلیان:

اولویت اصلی ما ،رقابت های جهانی است

برگزاری اردوی تدارکاتی تیم کشتی فرنگی جوانان

فرنگی کاران جوان وارد اردوی تدارکاتی می شوند.
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان از روزهای  ۳تا  ۱۴خردادماه
در خانه کشتی تهران برگزار میشود که اسامی نفرات دعوت شده به
این اردو به شرح زیر است:
 ۵۵کیلوگرم :پویا دادمرز (خوزستان) علی نوربخش (تهران)
 ۶۰کیلوگرم :میالد رضانژاد (خوزستان) رضا مردی (قم)
 ۶۳کیلوگ�رم :س�عید ارجمن�دی (ف�ارس) ش�اهین بداغ�ی
(خوزستان)
 ۶۷کیلوگ�رم :محمدرضا مخت�اری (فارس) به�رام معروف خانی
(اردبیل) یوسف حسینوند (خوزستان)
 ۷۲کیلوگ�رم :محمدرضا رس�تمی (ف�ارس) ع�ارف حبیب الهی
(تهران) محمدامین احمدپور (خوزستان)
 ۷۷کیلوگرم :محمد ناقوسی (خوزستان) علی کبیری (چهارمحال
و بختیاری)
 ۸۲کیلوگرم :حسین فروزنده (تهران) آرشام بهرام زاده (البرز)
 ۸۷کیلوگ�رم :حس�ن فروزن�ده (ته�ران) س�عید حس�ین پ�ور
(خوزستان) شاهین شریعتی (کردستان)
 ۹۷کیلوگرم :حامد عبدولی (خوزستان) وحید دادخواه (خراسان
رضوی) ابوالفضل سید مهدوی (تهران)
 ۱۳۰کیلوگرم :علی اکبر یوس�فی (مازندران) نویداله قلی نوه سی
(آذربایجان شرقی) مجتبی حسینی (مازندران).

ورزش جوان و نوجوان

 36ووش�وکار ب�ه اردوی
آمادهس�ازی تی�م ه�ای مل�ی پایه
دعوت شدند.طبق تصمیم کادر فنی
تیم های ملی پایه 36 ،ووش�وکار به
اردوه�ای تیم ملی دعوت ش�دند تا
خ�ود را ب�رای رقابته�ای قهرمانی
آسیا  2019آماده کنند .این مسابقات
از تاریخ  25مرداد ماه آغازشده و تا
 2ش�هریور م�اه به میزبان�ی برونئی
پیگیری میش�ود.در ای�ن رقابتها،
پس�ران تال�وکار در ردههای س�نی
نونه�االن ،نوجوانان و جوانان حضور
دارند و در بخش س�اندا نیز مبارزات
در ردههای سنی نوجوانان و جوانان
برگزار میشود.
اس�امی نف�رات دعوت ش�ده به
اردوی تدارکاتی به شرح زیر است:

*ساندا (نوجوانان):

وزن  -42کیلوگرم ،محمد مقدم
کوهی (تهران) و میالد عسگریزاده

(اصفهان)
وزن  -45کیلوگ�رم ،یون�س
شهرکی (سیس�تان و بلوچستان) و
ارسالن رحیمی (سمنان)
وزن  -48کیلوگ�رم ،آرین افراز
(قزوین) و میکائیل ناروئی (سیستان
و بلوچستان)
وزن  -52کیلوگ�رم ،محمدرضا
اس�ماعیلی (مازن�دران) و آروی�ن
فرجی (کردستان)
وزن  -56کیلوگ�رم ،س�هیل
موس�وی (مازندران) و محمد ریگی
(سیستان و بلوچستان)

*ساندا (جوانان):

وزن  -48کیلوگ�رم ،احم�د
رحیمیریگ�ی (چهارمح�ال و
بختی�اری) و ف�رزاد مس�عودکیش
(کهگیلویه و بویراحمد)
وزن  -52کیلوگرم ،ش�ایان شه
بخ�ش (سیس�تان و بلوچس�تان) و

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺫﺭﺧﺶ ﻧﻴﺮﻭ ﺁﺭﻭﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  19664ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005743838

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1398/02/03ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳــﻞ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﺷــﺪ  - :ﺁﻗﺎﻳــﺎﻥ ﻛــﺎﻣﺮﺍﻥ ﻓﺮﺧــﻲ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 3341276920ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻳﺮﺝ ﺍﺩﺑﻲ ﻓـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3257203675ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﻟـﻪ ﻛـﺮﻳﻢ ﻛﻮﺷـﺎ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3329357665ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﺑـﺎ ﺍﻣﻀـﺎء )ﺳـﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ( ﺧﺎﻧﻤﻬـﺎ ﺍﺧﺘـﺮ
ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻭ ﻧﺠﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ
ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-16ﺵ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(460189

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(463046

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﻭﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﺎﺩﻏﺮﺏ ﺯﺍﮔﺮﺱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  16758ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660165342
ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/01/11ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  : :ﺍﻟﻒ ( ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺭﻛـﻮﺩ
ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﻤـﻲ ﺍﺯ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻘـﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳـﺪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻳﺎﺑﺪ  .ﺏ ( ﺑـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ ﻫﻴـﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﻛـﺎﻫﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  189ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻻﻳﺤـﻪ
ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘـﺎﺩ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ
ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺳﻬﻢ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺩﻭﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ
ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﻬﻢ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ . .
ﺝ :ﻣﺎﺩﻩ :ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺸـﺮﺡ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻـﻼﺡ
ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(460197

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺫﺭﺧﺶ ﻧﻴﺮﻭ ﺁﺭﻭﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  19664ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005743838
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ 1398/02/02ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ  - 1 :ﺍﻋﻀـﺎء
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ :ﺁﻗـﺎﻱ ﺍﻟـﻪ ﻛـﺮﻳﻢ
ﻛﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3329357665ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﺮﺝ ﺍﺩﺑـﻲ ﻓـﺮ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3257203675ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻓﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
3341276920ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ
ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ  - 2 .ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﻦ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 4960032431ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4969921431ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
-17ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(463050

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺁﻭﻳﺴﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  18834ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14004774920
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/08/28ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ  -1 :ﺍﻋﻀـﺎﻱ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﺁﻗﺎﻱ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 -3230659104ﺧــﺎﻧﻢ ﺧﺪﻳﺠــﻪ ﺣــﺎﺟﻲ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
- 3230812301ﺁﻗــﺎﻱ ﭘﺮﻭﻳــﺰ ﻭﺍﺭﺳــﺘﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 3230647866ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ -2 .ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﻣﺎﺩﻩ  147ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺒﺮﻧﺪﻱ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3230627040ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻـﻠﻲ ﻭ ﺧـﺎﻧﻢ
ﺻﺒﺎ ﺷﺒﺮﻧﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3220096700ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﺯﺭﺱ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
-21ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(460199

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﻭﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﺎﺩﻏﺮﺏ ﺯﺍﮔﺮﺱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  16758ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660165342

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1398/02/10
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺑـﻪ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﺁﺭﺍء
ﺍﺗﺨﺎﺫﮔﺮﺩﻳﺪ  -1 :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 3253088601 :
ﺑﺴـﻤﺖ ﻣــﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ  -2ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﺷــﻬﻼﺋﻲ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ :
 0055840175ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -3ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3253091961ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﺌﻴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳـﺪ
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑـﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﻴـﺰ
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
-22ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(469747

علی ظفری (همدان)
وزن  -56کیلوگ�رم ،محمدرضا
صحرای�ی (اردبی�ل) و مهدی اکبری
(قم)
وزن  -60کیلوگرم ،س�ید مهدی
رضوی (ف�ارس) و ابراهی�م اصالنی
(زنجان)
وزن  -65کیلوگ�رم ،رضا آقایی
(مازن�دران) و اس�ماعیل کرم�ی
(آذربایجان غربی)
وزن  -70کیلوگ�رم ،قرن�ی
ابراهیم�ی (آذربایجان غربی) و رضا
کاویانپور (مازندران)
وزن  -75کیلوگ�رم ،س�یاوش
دادرس (اردبیل) و شاهین اسالمیان
(مازندران)
وزن  -80کیلوگرم ،حسن لطفی
(مازندران) و محمدفوائد حس�نوند
(لرستان)
هدایت تیم ملی ساندای جوانان

را امیر اوجاقی به عنوان س�رمربی،
علی شیرآقایی و عباس شیبک نیز
به عنوان مربیان بر عهده دارند.

*تالو (نونهاالن):

امیرعلی میالبی (تهران)
پویا حاتمی (اصفهان)
یونس خدایی (اصفهان)

*تالو (نوجوانان):

شاهین بنی طالبی (اصفهان)
ابوالفضل قرهباغی (زنجان)
حسین قبلهنمای (گیالن)

*تالو (جوانان):

محمدعلی مجیری (اصفهان)
علی شکروی (اصفهان)
توحید هدایتپور (زنجان)
طاها بدیعی (اصفهان)
هدایت تالوکاران جوان را فرشاد
عربی (ملیپوش س�ابق تیم ملی) به
عنوان س�رمربی و علیرضا بهرمن به
عنوان مربی برعهده دارند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﻭﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﺎﺩﻏﺮﺏ ﺯﺍﮔﺮﺱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  16758ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660165342
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1398/02/09ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ  - 1 :ﺍﻋﻀـﺎء
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ1:ـ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3253088601ﻭ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺷﻬﻼﺋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ :
 0055840175ﻭ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 3253091961 :
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﺩﻭ ﺳـﺎﻝ ﺩﻳﮕـﺮ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ  -2 .ﺭﺿﺎ ﻳﺰﺩﺍﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 3256281842:
ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ ﺑــﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻــﻠﻲ ﻭ ﻳــﺰﺩﺍﻥ ﻳﺰﺩﺍﻧﻔــﺮ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ :
 3255275921ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ
ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-24ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(469751
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﭼﻴﻨﻮﺩ ﻏﺮﺏ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ

ﺩﺭﺗــﺎﺭﻳﺦ  1398/02/02ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  21911ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14008285429ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺁﺑﺪﺍﺭﭼﻲ ،ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﻲ ،ﻣﻨﺸﻲ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ  ،ﺗﻬﻴﻪ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺎﺏ ﻭ ﺫﻫﺎﺏ ،ﺗﺒﺦ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻲ ﻏـﺬﺍ  ،ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،ﻣﺠﺮﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﻛﻠﻴـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎﻱ
ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﻤﭙﺎژ ﺁﺏ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ
ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﺠﺎﺯ
 ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫـﺎﻱ ﻣﺠـﺎﺯ  ،ﺗﻬﻴـﻪ ﻭ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺧﺮ ﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﻣﻨﺘﺎژ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ  ،ﺑﺨــﺶ ﻣﺮﻛــﺰﻱ  ،ﺷــﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ،ﻛﺴــﺮﻱ  ،ﻛﻮﭼــﻪ
ﺷﻬﻴﺪﺳﻌﻴﺪﻓﺎﺳﻮﻧﻴﻪ ﭼﻲ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮﻱ  ،ﭘﻼﻙ  ، 0ﻃﺒﻘـﻪ
ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  6718943176ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ
ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  100ﺳﻬﻢ  10000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺗﻌـﺪﺍﺩ 100
ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠﻎ  350000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻃﻲ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  132048ﻣﻮﺭﺥ  1397/12/18ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ
ﺑﺎ ﻛﺪ  12059ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻬـﺪ ﺻـﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳـﻬﺎﻡ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﻋﻀـﺎ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺧـﺎﻧﻢ ﻧﺴـﺮﻳﻦ ﻗﻨﺒـﺮﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
3241617386ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ ﻭ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻗﻨﺒﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
3255731194ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﮔـﻮﺩﺭﺯ
ﻗﻨﺒﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3257730209ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
 2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻣﻘـﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎﺕ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ  :ﻃﺒـﻖ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3240143542ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ
ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ ﺁﻗـﺎﻱ ﺣﺴـﻴﻦ ﺣﻴـﺪﺭﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3242094972ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺎﭘﺮﻙ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳـﺪ .ﺛﺒـﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-25ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(469752

س�رمربی تیم ملی کش�تی آزاد نوجوان�ان گف�ت :اولویت اصلی
ما رقابتهای جهانی اس�ت و به نوعی مس�ابقات قهرمانی آس�یا را به
چش�م تورنمنت خواهیم دید.امیر توکلیان در مورد تمرینات تیم ملی
کش�تی نوجوانان برای ش�رکت در مس�ابقات قهرمانی آسیا و جهان
اظه�ار داش�ت :تمرین�ات پرفش�اری را در اردوی اخیر پش�ت س�ر
گذاشتیم .این اردو دوشنبه تمام میشود و بعد از چند روز استراحت
مجددا تمرینات را در خانه کشتی دنبال خواهیم کرد.وی ادامه داد :با
توجه به اینکه فاصله مسابقات آسیایی و جهان کم است ،اردوی بعدی
ما هم پرفش�ار خواهد بود و در همان فش�ار تمرین�ات به رقابتهای
آس�یایی خواهیم رفت تا بچهها برای جهانی به اوج آمادگی برس�ند.
در واقع اولویت اصلی ما رقابتهای جهانی اس�ت و به نوعی آس�یایی
را به چش�م تورنمنت خواهیم دید و کش�تیگیران در فش�ار باید در
آس�یایی کشتی بگیرند.س�رمربی تیم ملی کش�تی آزاد نوجوانان در
خص�وص انتخاب تیم اصلی تاکید کرد :در پای�ان اردوی بعد در مورد
س�ه وزن تصمیمگیری خواهد ش�د که به احتمال قوی انتخابی درون
اردویی خواهیم داشت.توکلیان با اشاره به وضعیت فدراسیون کشتی
خاطرنش�ان کرد :کارمان را انجام میدهی�م و انرژیمان را میگذاریم
روی بحث فنی و آمادگی بچهها ولی مگر میشود بحثهای انتخاباتی
روی کار ما اثر نگذارد؟ کشتی به آرامش نیاز دارد و باید اولویت وزیر
ورزش برگزاری هر چه س�ریعتر انتخابات باشد .از طرفی چند قهرمان
سابق کشتی جهان و المپیک که سابقه مدیریتی هم دارند ،برای شرکت در
انتخابات اقدام کردهاند ،مدیریت کشتی باید به گوش شکستهها برسد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﻭﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﺎﺩﻏﺮﺏ ﺯﺍﮔﺮﺱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  16758ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660165342
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/02/13ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ
ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﺎﻡ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﺣـﺎﻝ
ﺷﺪﻩ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺪﻳﻦ ﺷـﺮﺡ ﺍﺻـﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
-23ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(469749

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻬﺴﺎﻥ ﺍﺳﺎﺱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  20459ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14006807402

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1398/02/10ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ  - 1 :ﺍﻋﻀـﺎء
ﻫﻴﺌــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺫﻳــﻞ ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ :ﺁﻗــﺎﻱ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺍﻳﺰﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3358063550ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺳـﻴﻨﺎﻋﺎﺑﺪﻱ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3350096336ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻴﺮﻱ ﺩﻳـﺰﺝ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  1621926362ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﺩﻭ ﺳـﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻭ
ﻣﻨﺼــﻮﺏ ﺷــﺪﻧﺪ  -2 .ﺁﻗــﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪﺷــﺎﻛﺮﻱ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 3359814258ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ،ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺴـﺎﻥ ﺯﺍﻫـﺪﻱ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3359836707ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺒـﺪﻝ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
-26ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(469762

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻬﺴﺎﻥ ﺍﺳﺎﺱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  20459ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14006807402

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/02/11ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺍﻳﺰﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3358063550ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﻨﺎﻋﺎﺑﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 3350096336
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻴﺮﻱ ﺩﻳﺰﺝ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1621926362ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷـﺪﻧﺪ  -2 .ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻔﺘﻪ ،ﭼﻚ ،ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻨﻔـﺮﺩ
ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺍﻳﺰﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑـﺎ ﺍﻣﻀـﺎﻱ
ﻣﻨﻔﺮﺩﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺍﻳﺰﺩﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫـﺪ
ﺑﻮﺩ.
 -27ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(469768

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻳﺎ ﻧﺎﺏ ﻧﮕﺎﺭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  17284ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660171120

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/02/07ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ ﺛﺒﺘـﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ ،ﮔﻠﺴـﺘﺎﻥ  ،ﺑﻠـﻮﺍﺭ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻣﺎﻣﻲ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﺷـﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻـﺎﻟﺢ ﺷـﻬﻴﻢ  ،ﭘـﻼﻙ  ، 0ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺻﺒﺎﺡ  ، 231540 ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜـﻒ  ،ﻭﺍﺣـﺪ  1ﻛـﺪ ﭘﺴـﺘﻲ 6714653161 :
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-31ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(469781

