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بهرامزاده:

مشهد ،قهرمان رقابت های جودو قهرمانی کشور

رقابتهای قهرمانی کشور نوجوانان پسر با قهرمانی تیم خراسان
رضوی به پایان رسید.
س�ی و نهمین دوره رقابتهای قهرمانی کش�ور پسران نوجوان به
میزبانی زنجان به مدت  ۲روز برگزار شد.
در ای�ن دوره از پیکاره�ا  ۲۳۰ج�ودوکار از  ۳۱اس�تان در قال�ب
 ۳۳تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پای�ان مبارزات این دو روز تیم خراس�ان رضوی روی س�کوی
قهرمانی ایستاد ،تیم خراسان شمالی با سه طال ،سه برنز نایب قهرمان
شد و خوزستان با یک طال ،یک نقره عنوان سومی را از آن خود کرد.
مرکزی و فارس نیز به ترتیب چهارم و پنجم شدند.
مربی تیمملی بوکس نوجوانان:

بوکسورهای ایرانی در قهرمانی آسیا شانس
مدال هستند

مربی تیمملی بوکس نوجوانان با قدردانی از تالشهای فدراسیون
بابت فراهم کردن شرایط الزم در اردوها و تمرینات برای حضور موفق
در مسابقات قهرمانی آسیا ،گفت :همه بوکسورهای  10وزن اعزامی از
شانس کسب مدال برخوردار هستند.
مرتضی خفایی در گفتوگو با ایس�نا ،در خصوص آمادگی تیمملی
نوجوانان پیش از آغاز رقابتهای قهرمانی بوکس آسیا ،اظهار کرد :این
مسابقات از  18مهرماه به مدت هشت روز در امارات برگزار میشود و
خدا را شکر تیمملی با آمادگی خوبی راهی این مسابقات شده است.
وی ادامه داد :پوریا س�عیدیاصلی و س�یدعلی هاشمینسب ،دو
خوزس�تانی تیمملی ایران هس�تند که به همراه دیگر ملیپوش�ان از
شرایط خوبی برخوردارند و این امید میرود که بتوانند در رقابتهای
آسیایی بهترین عملکرد خود را نشان دهند.
مربی تیمملی بوکس نوجوانان با قدردانی از تالشهای فدراسیون
بابت فراهم کردن ش�رایط الزم در اردوها و تمرینات ،گفت :با حمایت
فدراس�یون تمرینات خوبی را برای حضور در این پیکارها پشتس�ر
گذاش�تیم و همه بوکس�ورهای  10وزن اعزامی ،از شانس کسب مدال
برخوردار هس�تند.خفایی خاطرنش�انکرد 43 :کشور آسیایی در این
پیکارها حضور خواهند داش�ت که ازبکس�تان و قزاقستان از حریفان
اصل�ی ما محس�وب میش�وند ،ضمن اینک�ه هند نیز ب�ه تازگی تیم
قویای ش�ده اس�ت زیرا برای تیمهای پایه از مربیان کوبایی استفاده
کرده اس�ت.وی عنوان ک�رد :مس�ابقات قهرمانی بوکس آس�یا برای
چهارمین بار اس�ت که برگزار میش�ود و ایران دومین سال حضور در
این مسابقات را تجربه میکند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺑﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﺯﻳﻤﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  19661ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005740299

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/04/02ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  3250397105ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻬﻴﻞ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺑﺎﻭﻧﺪﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  4490196644ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺧـﺎﻧﻢ
ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺮﻭﻍ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﻴﻠﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4949915037ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ-2 .
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻔﺘﻪ ،ﭼـﻚ ،ﺑـﺮﺍﺕ ﻭ  ....ﺍﺳـﻨﺎﺩ
ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
-100ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(620014

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻮ ﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ
ﻛﻮﺷﺎ ﮔﺴﺘﺮ ﻃﺎﻗﺒﺴﺘﺎﻥ

ﺩﺭﺗــﺎﺭﻳﺦ  1398/06/31ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  22362ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14008634186ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﻲ ،ﻣﻨﺸﻲ ،ﺗﺎﻳﭙﻴﺴﺖ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ،ﻧﻬﻴﻪ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ،ﻃﺒﺦ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻲ ﻏﺬﺍ ،ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻـﻲ
،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﺎﻻﻫـﺎﻱ ﻣﺠـﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻧﻲ
،ﻣﺠﺮﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ،ﺗﻌﻤﻴﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺘـﺎژﻭ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ،ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻧﺪ،ﺧﺮﻳـﺪ ﻭ
ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﻭﭘﻮﺷـﺎﻙ ﻭ
ﺍﻟﺒﺴﻪ ﻭ ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ،ﺩﭘﻮ ،ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳـﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻭ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻣﺠﺮﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒـﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻍ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﺩﻫﻢ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ 1
 ،ﭘﻼﻙ  ، 0ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  6714867569ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺎ ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3240546817ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 490000
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺪﺭﻱ ﻧﻮﺟﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 3258363277
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  510000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗـﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ
ﺳﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3240546817ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻱ
ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺪﺭﻱ ﻧﻮﺟﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3258363277ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻭ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎﺕ
ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺜﻴـﺮ
ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺎﭘﺮﻙ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-101ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(620037

 60درصد از ترکیب تیم وزنهبرداری جوانان،
نوجوانهستند

مرب�ی تیم مل�ی وزنهب�رداری جوان�ان گفت:
 60درص�د از ترکیب تیم ملی جوانان را نوجوانان
تش�کیل میدهند که میتواند محک خوبی برای
آنها برای ارزیابی تواناییهایشان باشد.
مه�دی به�رامزاده در گفتوگ�و ب�ا ف�ارس،
درباره ش�رایط وزنهبرداران جوان برای حضور در
مسابقات قهرمانی آسیا گفت :خوشبختانه در این
مدت تمرین�ات و اردوهای خوبی را با حمایتهای
فدراس�یون وزنهبرداری برگزار کردیم و بچهها در
شرایط مطلوبی قرار دارند.
وی ادام�ه داد 4 :وزنهب�ردار در دس�تههای
 73کیلوگ�رم و فوقس�نگین عازم ای�ن رقابتها
خواهی�م کرد ک�ه به همراه  6وزنهب�ردار دیگر که
از رده س�نی نوجوانان به جوانان اضافه میشوند،
ترکیب  10نفره تیم تکمیل خواهد شد .خوشبختانه
ش�رایط رکورده�ای وزنهب�رداران نوج�وان ما به
گونهای اس�ت که حتی ش�انس باالیی برای کسب
مدال در رده جوانان هم خواهند داشت.
مربی تیم ملی وزنهبرداری جوانان در پاسخ به
این س�ؤال که پیشبینی کس�ب چند مدال را در
مس�ابقات قهرمانی آس�یا میکند ،گفت :ش�رایط
بیش�تر وزنهب�رداران م�ا مطلوب اس�ت و فاصله
کمی با رکوردهایی که منجر به کس�ب مدال شده
اس�ت ،دارند و حتی در برخی اوزان شانس اصلی
کسب مدال طال هستیم .در فوقسنگین حسنپور
رکورده�ای خوب�ی ثبت کرده و حتم ًا روی س�کو
خواهد بود .با توجه به مقایسهای که با رکوردهای
سال گذشته داشتهایم ،در دسته  73کیلوگرم نیز
امید زیادی به کسب مدال داریم.
به�رامزاده ادام�ه داد 6 :وزنهب�ردار نوجوانی
که قرار اس�ت رکوردهایشان در جوانان محسوب
ش�ود ،س�ال آینده باید در جوانان وزنه بزنند که
این مسابقات میتواند محک خوبی برای آنها برای
ارزیابی تواناییهایشان باشد .از طرفی رکوردهای
این نفرات به گونهای اس�ت که حتی شانس کسب

تکم�دال در ح�رکات یکض�رب ی�ا دو ضرب را
داری�م و در بدترین حالت عنوان چهارم و پنجمی
اوزان خود را کسب خواهند کرد که باعث میشود
امتیازات تیمی خوبی به دست آورند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه
ایران مدافع عنوان قهرمانی جهان اس�ت ،به نظر
نمیرسد کار سختی برای قهرمانی در آسیا داشته
باشد ،گفت :تمام هدف ما کسب بهترین نتیجه در
این مس�ابقات اس�ت .با توجه ب�ه اینکه تیم چین
س�ال گذش�ته در این مس�ابقات حضور نداشت،
امس�ال با تیمی کامل خواهد آمد ،ک�ه کارمان را
سخت خواهد کرد .از طرفی ،کره شمالی به عنوان
میزبان مس�ابقات نی�ز از مدعیان کس�ب عنوان
قهرمانی خواهد بود.
مرب�ی تیم مل�ی وزنهبرداری جوان�ان تصریح
ک�رد :نمیتوانیم بگویی�م با توجه به رس�یدن به
قهرمان�ی جهان اینجا هم قطعا اول خواهیم ش�د
و قهرمان�ی را ب�رای ما کنار گذاش�تهاند ،اما تمام

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﻴﺎﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺍﻭﺭﺍﻣﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 450
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10861483118

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/05/25ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷـﺪ  - 1 :ﺍﻟـﻒ  -1 :ﺍﻗـﺎﻱ ﻗـﺎﻧﻊ ﺣـﺎﺗﻤﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ3230731506ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ 2ـ ﺍﻗﺎﻱ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﻤـﺪﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4950005979ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﺎﻳـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
 -3ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻤﺎﻝ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ4959949775ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ -4ﺍﻗﺎﻱ ﺍﺭﺵ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3230177210ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺏ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑـﺎ
ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﺎﻣـﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-102ﺵ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﭘﺎﻭﻩ )(620044

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﻴﺎﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺍﻭﺭﺍﻣﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 450
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10861483118
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1398/05/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ  - 1 :ﺍﻋﻀـﺎء
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻤﺎﻝ ﺭﺿـﺎﻳﻲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4959949775ﺁﻗﺎﻱ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠــﻲ 4950005979ﻭ ﺁﻗــﺎﻱ ﺍﺭﺵ ﺩﻫﻘــﺎﻧﻲ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
3230177210ﻭﻗﺎﻧﻊ ﺣﺎﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ3230731506ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ -2 .ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﻨﺼـﻮﺭ ﺷـﻔﻴﻌﻴﺎﻥ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  5969507253ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻـﺮ
ﺧﺎﻃﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 5959976749ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠـﻲ
ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-103ﺵ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﭘﺎﻭﻩ )(620046
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﻬﺎﺟﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  328913ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10103666801

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻮﺭﺥ  1398/05/19ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  80/1644ﻣﻮﺭﺥ  97/5/30ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺻﺪﻭﺭ
ﻣﺠﻮﺯ ﻛﺴﺐ ﻭﻛﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎﻱ
 1395 ، 1394 ، 1393 ، 1392ﻭ  1396ﻭ  1397ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ .ﺍﻓﺸﻴﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺍﺷﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  ، 2279804001ﻣﻬﺪﻱ ﻭﻗـﺎﺭﻱ ﺍﺳـﻜﻮﺋﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1708615865ﻭ ﺣﺠﺖ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3257127251ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺍﻋ ﻀﺎء ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺻﻐﺮ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0872288749ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺗـﻮﻛﻠﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3978756374ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣــﺪﺕ ﺳــﻪ ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ .ﺣﻤﻴــﺪ ﺍﻛﺮﻣــﻲ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 0639775608ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺑﻬـﺰﺍﺩ ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 2630292134ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌـﺎﻭﻧﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ
ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒـﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-191ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(621550

تالشم�ان را برای ای�ن عنوان خواهی�م کرد ،هر
چند ک�ه  60درصد از ترکیب تی�م ملی جوانان را
نوجوانان تشکیل میدهند.
بهرامزاده با اش�اره به حمایتهای فدراسیون
وزنهبرداری گفت :در  2سال گذشته که المپیادهای
کشوری برگزار شد ،کمک زیادی به پشتوانهسازی
در وزنهب�رداری کرد .فدراس�یون ه�م برنامههای
خوبی به خصوص یک دوره استعدادیابی منطقهای
دارد که میتواند کمک زیادی به وزنهبرداری کند.
با توجه به مشکالت اقتصادی ،مرادی حمایتهای
خوبی از ردههای پایه داش�ته اس�ت و امیدواریم
بتوانیم با کسب نتایجی درخور توجه ،این زحمات
را جبران کنیم.
وی خاطر نشان کرد :از مسئوالن ورزش کشور
تقاض�ا داریم با توجه به اینک�ه وزنهبرداری مانند
فوتبال یا والیبال درآمدزا نیست ،توجه ویژهتری
به این رش�ته مدالآور المپیکی داش�ته باشند تا
بتوانیم برنامههای خود را به خوبی پیاده کنیم.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﺎﺗﻴﺎﺏ ﺳﺎﺯﻩ ﻓﺮﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 291496
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10103278154

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/06/22ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺭﺿﺎ ﺳﺮﺗﻴﭙﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0061501921ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻤﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0041128419ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻛﺮﻳﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0075021196ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
)ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء( ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻧﺼﻴﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  5010292726ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء( ﻭ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  2062878303ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ )ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺎء( ﻭ
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺛﺎﻗﺐ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0030068932ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺎء( ﻭ ﺳـﻌﻴﺪ ﻗﺎﺳـﻤﻴﺎﻥ ﮔـﻮﺩﮔﺰ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3149623081ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء( ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟـﻪ
ﺁﺫﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  2470909368ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺎء( ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0039232174ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء( ﻭ ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻫﺎﺷـﻤﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0058615598ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺎء( ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧـﻪ
ﻇﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0041503066ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺎء( ﻭ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺳﻤﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4172117333ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ )ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺎء( ﻭ ﺍﻛــﺮﻡ ﻏﻼﻣــﻲ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 4849477348ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء( ﻭ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﻴﺎﺭ
ﻻﺟﻮﺭﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  2297613377ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
)ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء( ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭ ﺳﻤﻲ ﻭ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
-192ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(621551

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻳﺰﺍﻥ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 430516
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14003002190

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1398/03/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷـﺪ - :ﺁﻗـﺎﻱ ﺳـﻴﺪ
ﺭﺳﻮﻝ ﺷﻜﺮﺍﻟﻠﻬﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  1091376451ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺁژﻳﺪﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0063593866ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ ﻛﻠﻴــﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬــﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼـﻚ ،ﺳـﻔﺘﻪ  ،ﺑـﺮﻭﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻭ
ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘـﺎ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀـﺎﻱ ﻣـﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
-193ﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒـﺖ

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(621552
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺧﺸﺎﻥ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  261539ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10103790713

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/06/27ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺤﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺁﻗـﺎﻱ ﺟﻌﻔـﺮ
ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0042557828ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷـﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﮔ ﻠﺴﺘﺎﻥ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ﺳﻮﻡ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺑﻮﺫﺭ ،ﭘﻼﻙ
 ،1028ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 1766785153ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
-194ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(621553

ورزش جوان و نوجوان
 24بازیکن به اردوی تیم جوانان دعوت شدند

دومین اردوی آماده س�ازی تیم فوتبال جوانان ایران با حضور
 24بازیکن در تهران از  19تا  26مهر ماه برگزار می شود.
اردوی تی�م فوتبال جوانان ای�ران از  19مهر در مرکز ملی فوتبال
ایران آغاز خواهد ش�د و نفرات دعوت شده می بایست ساعت  14روز
جمع�ه  19مه�ر با حضور در مرک�ز ملی خود را ب�ه کادر فنی این تیم
معرفی کنند.
گفتنی است بر اساس اعالم سیروس پورموسوی این اردو به انجام
برنامه های بدنسازی  ،تمرینات تاکتیکی و تکنیکی اختصاص خواهد
داش�ت تا تیم فوتب�ال جوانان جه�ت حضور در مس�ابقات مقدماتی
قهرمانی جوانان آسیا که از  15آبان آغاز می شود آماده شود.
اس�امی  ٢٦بازیکن دعوت ش�ده ب�ه اردوی مهرماه به این ش�رح
اس�ت:امیر محم�د به�ره من�د  ،س�ید محمد جالل�ی ،فردی�ن رابط،
حس�ین زواری  ،علی خدای�ی  ،علی بابایی  ،حس�ین نخودکار و امیر
رض�ا رفیعی(تهران)  ،مهران حیدری(کرمان) امیر حس�ین نیک پور ،
محمد عسگری  ،یاس�ین سلمانی  ،علیرضا منظمی(اصفهان) علیرضا
اس�د آبادی و احمد رضا جاللی(خراس�ان رضوی) حس�ین شاوردی،
محم�د رضا ملحانی ،احمد رضا جنادله (خوزس�تان) مهدی احمدی و
علی س�بحانی(همدان) محمد رضا ش�کیب خو (بوش�هر) محمد رضا
محرمی و مهدی هاشمی نژاد(گیالن) آریا برزگر(فارس)

تیمهای ملی فوتسال پایه دختران تشکیل
خواهد شد

تیمهای ملی فوتسال پایه با تصمیم کمیته فنی فوتسال و فوتبال
ساحلی تشکیل خواهند شد و سرمربی این تیمها نیز به زودی انتخاب
میشوند.
اوایل هفته آینده در جلسهای با حضور تمامی اعضای کمیته فنی
فوتس�ال و فوتبال ساحلی ،گزینههای پیش�نهادی کمیته زنان که به
کمیته فنی معرفی ش�دهاند ،برای تشکیل تیمهای ملی فوتسال پایه
برنامههای خود را ارائه خواهند کرد و از میان آنان ،یک نفر به عنوان
سرمربی انتخاب میشود.
هدف از تش�کیل تیمهای ملی پایه س�رمایه سازی برای تیم ملی
فوتس�ال زنان اس�ت که در راس�تای اهداف میان مدت و بلندمدت با
کش�ف استعدادها ،حفظ و ارتقا س�طح فنی و تجربی بازیکنان و کادر
فنی تیم انجام میش�ود .در صورت تایید مس�ابقات رده پایه فوتسال
در سطح آسیا ،ایران آمادگی الزم برای حضور در اینگونه رقابتها را
خواهد داش�ت«.لیال صوفیزاده» نایب رییس زنان فدراسیون فوتبال
خبر تشکیل تیمهای ملی فوتسال پایه و تعیین سرمربی این تیمها را
تایید کرد.چند روز پیش تکلیف س�رمربیگری تیم ملی فوتسال زنان
مشخص و «شهناز یاری» به عنوان سرمربی ملی پوشان انتخاب شد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﭘﺮﺗﻮ ژﻥ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  441029ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320883800

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻋــﺎﺩﻱ ﺳــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣــﻮﺭﺥ
1398/04/31ﻭﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﻴــﺎﺕ ﻣﻘــﺮﺭﺍﺕ ﺯﺩﺍﻳـﻲ ﻭﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺻــﺪﻭﺭ
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭﻛﺎﺭ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  80/1644ﻣﻮﺭﺧـﻪ 1397/05/30
ﺻﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﻳﺪ- :ﺻﻮﺭﺕ ﻫـﺎﻱ ﻣـﺎﻟﻲ ﺳـﺎﻝ  97ﻣـﻮﺭﺩ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ-.ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺘﺎﻧﻪ ﺭﺳﻮﻟﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﻛﻼﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
-2691402010ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻨﺎ ﻗﺎﺭﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ - 0061978450
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻧﺎﺻﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0036761427ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺍﻋﻀـﺎء
ﺍﺻــﻠﻲ ﻫﻴــﺎﺕ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﻭ -ﺁﻗــﺎﻱ ﺣﻤﻴــﺪ ﺍﺧﻴــﺎﻧﻲ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠــﻲ- 0053043138ﺁﻗــﺎﻱ ﺑﺎﺑــﻚ ﻋﺒــﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 0068099241ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ 3
ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ  .ﺧــﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨــﻮﺵ ﺷــﻴﺪﺍﺭژﻧﮓ ﺑــﺎ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ
 0013624393ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ ﺑﺎ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  3875539079ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳـﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒـﺖ
-195ﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(621554

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺍﺋﺮﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  2611ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100194940

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/03/06ﻭ ﺑﻤﻮﺟـﺐ
ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  120024ﻣﻮﺭﺥ  1398/06/17ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ . :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳـﻮﻱ ﺑﺠﻨـﻮﺭﺩﻱ
ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  4722803277ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ -ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩﻱ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ 0451368381ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻧﺎﻳـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴــﺄﺕ ﻣــﺪﻳﺮﻩ -ﺁﻗــﺎﻱ ﻣﺤﺴــﻦ ﻣﻮﺳــﻮﻱ ﺑﺠﻨــﻮﺭﺩﻱ ﺑــﻪ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ
 0440123739ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ
ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩﻱ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0453437656ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﻴـﺄﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ  -ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﺑـﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪﺁﻭﺭ ﺑـﺎ ﺍﻣﻀـﺎﻱ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴـﺄﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
-197ﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(621556

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ ﺳﻮﻟﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  2297ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102208575

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1397/01/29
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ  - :ﺁﻗـﺎﻱ ﺍﺣﻤـﺪ ﻫـﺎﺩﻭﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 1060263491ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  6/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  6/600/000/000ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1/200/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ 7/200/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮﺡ ﻣـﺬﺑﻮﺭ ﺍﺻـﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ 1 :ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ  :ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﻫﺎﺩﻭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﺓ  1060263491 :ﺩﺍﺭﻧـﺪﺓ
 6/600/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ  -2ﺧﺎﻧﻢ ﻻﺩﻥ ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ ﻓـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﺓ
ﻣﻠﻲ 0052825019 :ﺩﺍﺭﻧﺪﺓ  600/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺣﺠـﺖ ﺍﻟـﻪ
ﻗﻠﻲ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩ ﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎﻱ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-198ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ )(621557

