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حضور ۱۰۳کماندار در دومین المپیاد استعدادیابی تیروکمان

مربی تیمملی سنگنوردی:

تالش بچهها ستودنی و مدالهای کسب شده در
آسیا قابل تحسین بود

مربی تیم ملی س�نگنوردی جوانان و نوجوانان گفت :بچهها تالش
زیادی در مس�ابقات قهرمانی آسیا انجام دادند و مدالهایی که کسب
شد ،قابل تحسین بود.
علیرض�ا بَالغ�ی در گفتوگو با فارس ،در مورد س�طح رقابتهای
س�نگنوردی قهرمانی جوانان و نوجوانان آس�یا اظهار داش�ت :کشور
هن�د تجربه کمی در برگزاری مس�ابقات دارد ،اما نهایت تالش خود را
برای میزبانی کرده بودند .از لحاظ حجمهای اس�تفاده شده و طراحی
مسابقات به ویژه در بخش لید و برخی از بخشهای بولدر بسیار خوب
ب�ود .به ط�ور کلی رقیبان اصلی م�ا مانند ژاپن،کره و قزاقس�تان هم
حضور داشتند و از لحاظ کیفی مسابقات سطح بسیار باالیی داشت.
وی در م�ورد عملکرد ملی پوش�ان ایران گف�ت :نفراتی که اعزام
ش�ده بودند نهایت س�عی خود را کردند و کارشان س�تودنی بود و در
برخی موارد پرچم ایران را باالتر از ژاپن قرار دادند که شاید به نوعی
س�الها آرزوی سنگنوردان ایران بود که بتوانند این شرایط را داشته
باشند.
مربی تیم ملی س�نگنوردی نوجوانان و جوانان عنوان کرد :تالش
بچهها خیلی خوب بود و مدالهایی که کس�ب شد ،قابل تحسین بود.
حتی نفراتی که نتوانس�تند مدال بگیرند ،زحمت خود را کش�یدند و
رقابتهای سختی را پشت سر گذاشتند.
بالغی در پایان گفت :در ترکیب تیم نفراتی را داش�تیم که اولین
بار بود که در چنین سطحی حضور پیدا میکردند و عملکردشان قابل
قبول بود.
روئینگ قهرمانی جوانان آسیا

چهارقایقرانایراندرمسابقاتآسیاییشرکتمیکنند

تیم ملی روئینگ جوانان ایران برای حضور در مس�ابقات قهرمانی
آسیا عازم تایلند شد.
مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان آسیا  ٢٧آذر تا اول دی ماه در
تایلند برگزار می شود و تیم ملی روئینگ مردان جوانان کشورمان نیز
با  ۴پاروزن در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.
ش�هروز صفایی ،آریا س�لیمان پ�ور ،عطا زارعی و فواد هوش�یار
ملی پوشان اعزامی کش�ورمان در این رقابت ها هستند که با هدایت
محمدعلی قرائت در این مسابقات شرکت خواهند کرد.
ملی پوش�ان روئینگ جوانان ایران قرار اس�ت در مواد تک نفره،
دونفره و چهار نفره مسابقه به آب بزنند و مسابقه بدهند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮﺍ ﻧﮕﺎﺭ ﻛﻴﺎﻥ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  464177ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14004577856

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/08/01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ )0053461649ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-229ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(676345
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺭﺍﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  500983ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14000060910

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/10/02ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﻋﺒﺎﺭﺕ :ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺮﻛﺖ  ,ﺗﻬﻴﻪ ﻭﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻭ
ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ,ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﺭﻧـﮓ  ,ﻋﺎﻳﻘﻬـﺎﻱ ﺭﻃـﻮﺑﺘﻲ ,
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﺴﺐ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻳﻨﻬﺎ ) ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ( ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺷﻮﺩ ﻭﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-231ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(676362

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻞ ﺁﺭﺍ ﺷﻬﺮ ﺯﻳﺒﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  441279ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320887686

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/03/31ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
 ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  -ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻮ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  -36/9ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑـﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺷـﻬﻴﺪ
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻭﺟﻤﺎﻝ ﺭﺿﺎﺋﻲ-ﭘﻼﻙ  -27ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ-ﻛﺪ ﭘﺴـﺘﻲ  1748734611ﺗﻐﻴﻴـﺮ
ﻳﺎﻓﺖ.
-232ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ

ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(682051

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 181721ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102239151

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/03/04ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘـﻲ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ :ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺟﻤﺎﻟﺰﺍﺩﻩ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛـﺎﺭﮔﺮ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ،
ﻛﻮﭼﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ  ،ﭘﻼﻙ  ، 1ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ،ﻭﺍﺣﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  1418683515ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-233ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ

ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(685595

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻬﻜﺸﺎﻥ ﻛﺎﻣﺒﺎﺩﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  21460ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14007824419

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/07/03ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ ﺛﺒﺘـﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ-ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ-ﺷﻬﺮﻙ ژﺍﻧﺪﺍﺭﻣﺮﻱ-ﻛﻮﭼﻪ ﺷـﻬﻴﺪﺍﻳﻤﺎﻧﻲ -ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 72ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺣـﺪ 1ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ  6718988151ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓـﺖ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-117ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(687426

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺩ ﻓﻠﻚ ﺳﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  771ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10187003290

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  - :1397/12/26ﺗﻌـﺪﺍﺩ
ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ  5ﺑﻪ  4ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ
ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻲ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ
ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
-236ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻗﺪﺱ )(690909

شعبانی :امیدوار به کسب مدال تیروکمان
در المپیک ۲۰۲۲هستیم

مرب�ی تیم ملی نونه�االن و نوجوان�ان ریکرو
از حض�ور  ۱۰۳کمان�دار در دومی�ن دوره المپیاد
اس�تعدادهای برتر در تیروکمان خبر داد و گفت:
رکورده�ای ثبتش�ده در دومی�ن دوره المپی�اد
اس�تعدادهای برتر ،وضعیت کمان�داران را از نظر
مدالآوری برای قهرمانی جه�ان  ۲۰۲۱امیدوارتر
کرد.
زهرا ش�عبانی در گفتوگ�و با ایس�نا ،افزود:
دومی�ن دوره المپیاد اس�تعدادهای برتر با حضور
 ۱۰۳کماندار در رده س�نی نونهاالن و نوجوانان در
حالی در رشتههای ریکرو و کامپوند برگزار شد که
نس�بت به دوره نخست این المپیاد که در اصفهان
برگزار ش�د ،راضی کنن�ده و رکوردهای خوبی به
ثبت رس�ید .در دومین دوره المپیاد استعدادهای
برت�ر که تنه�ا در مرحل�ه مقدماتی برگزار ش�د،
هدفگ�ذاری ب�ر این ب�ود ت�ا در این المپی�اد بین
اس�تعدادهای برتر س�ال  ۹۷و  ۹۸رقابت برگزار و
بهترینها را به تیم ملی دعوت کنیم.
وی در پاس�خ به این پرس�ش که از این تعداد
چن�د کمان�دار به تیم مل�ی نونه�االن و نوجوانان
دع�وت خواهد ش�د ،گف�ت :در هر رده س�نی ۶
کمان�دار در رش�تههای ریکرو و کامپون�د به تیم
ملی دعوت میش�ود که نفرات دعوت ش�ده طی
دو س�ال از نظر رکوردی مورد ارزیابی و غربالگری

قرار میگیرن�د و در نهایت برترینه�ا به قهرمانی
جه�ان نوجوان�ان در س�ال  ۲۰۲۱اع�زام خواهند
شد.
مرب�ی تیم ملی ریک�رو نونه�االن و نوجوانان
اضافه ک�رد :یکی از هدفگذاری اصلی ما المپیک
 ۲۰۲۲اس�ت که سعی داریم با سرمایهگذاری روی
تیم های پایه و شناس�ایی اس�تعدادهای برتر در
ریکرو دختران و پس�ران بتوانی�م در این المپیک
به مدال دس�ت پیدا کنیم .البته با پیش�رفتی که
کمان�داران از نظر رک�وردی دارند م�ا را به آینده

امیدوارتر میکند.
ش�عبانی در پای�ان پیرامون این پرس�ش که
سرمایهگذاری بر روی تیم های پایه در حال حاضر
چگونه اس�ت ،تصریح کرد :سرمایهگذاری بر روی
تیم های پایه االن نس�بت به گذش�ته خیلی بهتر
شده و اگر این چرخه به همین شکل تداوم داشته
باش�د ،در چند س�ال آینده می توانیم کمانداران
خوب�ی را به تیم ملی بزرگس�االن تزریق کنیم که
در المپیکه�ای آینده حرفی برای گفتن داش�ته
باشند.

س�رمربی تیم واترپلو جوانان گفت :عملکرد تیم ملی در مس�ابقات قهرمانی جهان خوب بود و داوری در رقابت
برابر کویت س�وگیری داش�ت.مجید غالمی در خصوص عملکرد ش�اگردانش در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان
ب�ه تس�نیم گفت :عملکرد تیم بد نبود ،کویت میزبان مس�ابقات را با نتیجه خوبی شکس�ت دادیم ،ب�ا ایتالیا که از
شانسهای قهرمانی این دوره است بازی قابل قبولی ارائه دادیم و نتیجه  16بر  4نتیجه بدی نبود.
وی درب�اره نتیج�ه تیم ملی براب�ر آمریکا اظهار داش�ت :تیم ملی در مس�ابقه مقابل آمریکا چ�ون اولین بازی
ملیپوش�ان با یک تیم قدرتمند بود کمی دچار اس�ترس مسابقات جهانی شد و زدن چهار گل هم به این تیم بزرگ
در نوع خودش حائز اهمیت بود.س�رمربی تیم واترپلو جوانان خاطرنش�ان کرد :تیم ملی با تیم قدرتمند مونتهنگرو
سرمربی تیم واترپلو جوانان :که نایب قهرمان اروپا اس�ت بازی دارد و اگر بتوانیم بازی شایس�تهای ارائه بدیم باید منتظر بازیهای پس از گروهی
باشیم که امیدوارم بازیهای بهتری را از شاگردانم شاهد باشیم.
وی درب�اره قضاوت مس�ابقه برابر کوی�ت گفت :داوری بازی با میزبان کویت خیلی س�وگیری به س�مت میزبان
مسابقات داشت و از آنجایی که این تیم را شکست دادیم اعتراضی نکردیم.

داوری مسابقه با کویت
سوگیری داشت

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎﻣﻴﺮﺍﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻬﻦ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  505761ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14006572696

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1398/08/08
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﺎﻣﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0081720122ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ ﻣﺒﻠـﻎ  240000000ﺭﻳـﺎﻝ ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪﻭﻕ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  300000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ .
ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺧﺮﻡ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0370276930ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 260000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ
 300000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ .ﺧـﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻳـﺎﻣﻲ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0010185526ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ ﻣﺒﻠـﻎ  100000000ﺭﻳـﺎﻝ ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪﻭﻕ
ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺰء ﺷﺮﻛﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﭘﺎﺭﺳـﺎ ﺗﺒـﺎﺭ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  ، 0075443678ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  300000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑـﻪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺰء ﺷﺮﻛﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ
ﻣﺒﻠﻎ  100000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1000000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ .
ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ :ﺁﻗـﺎﻱ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0081720122ﺩﺍﺭﺍﻱ300000000
ﺭﻳــﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺁﻗــﺎﻱ ﻓــﺮﺯﺍﻥ ﺍﻛﺒــﺮﻱ ﺧــﺮﻡ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 0370276930ﺩﺍﺭﺍﻱ 300000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧـﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤـﻪ
ﻳﺎﻣﻲ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0010185526ﺩﺍﺭﺍﻱ  100000000ﺭﻳـﺎﻝ ﺳـﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﺗﺒﺎﺭ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0075443678ﺩﺍﺭﺍﻱ
 300000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ  2ﻧﻔـﺮ
ﺑﻪ  4ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-234ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(690869

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻻﺳﺘﻴﻜﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  38863ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10861404720

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1398/09/04
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0041149491ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳـﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  177750000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ ﺯﻫـﺮﻩ ﻫﺎﺷـﻤﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0064727696ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  59100000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ ﻣﻬﺸـﻴﺪ
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0083345159ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﺻـﻨﺪﻭﻕ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  59100000ﺭﻳـﺎﻝ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0451612620ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ ﻣﺒﻠﻐـﻲ
ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  67200000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0041481801ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ
ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 176850000
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  18000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ
 540000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎء ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0041149491ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺒﻠـﻎ
 177750000ﺭﻳﺎﻝ ﺯﻫﺮﻩ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0064727696ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﻣﺒﻠﻎ  59100000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0083345159
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺒﻠﻎ  59100000ﺭﻳﺎﻝ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﻫﺎﺷـﻤﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0451612620ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺒﻠﻎ  67200000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺣﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0041481801ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺒﻠﻎ  176850000ﺭﻳﺎﻝ.
-240ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(698076

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎﻣﻴﺮﺍﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻬﻦ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  505761ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14006572696

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/08/08ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀـﺎﻱ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ
ﻳﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0081720122ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴـﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺧﺮﻡ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0370276930ﺑﺴـﻤﺖ
ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻳـﺎﻣﻲ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0010185526
ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺳـﻮﻝ ﭘﺎﺭﺳـﺎ ﺗﺒـﺎﺭ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0075443678ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ
ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻭ ﻋﻘـﻮﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-235ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(690872
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  47802ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10100930011

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1398/01/25ﻭ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﻴـﺎﺕ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 1644/80
ﻣﻮﺭﺥ  1397/05/30ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ - :ﺁﻗـﺎﻱ ﻗﻨﺒﺮﻋﻠـﻲ ﺳـﺎﻡ
ﺧﺎﻧﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  2218641811ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -ﺁﻗﺎﻱ
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0558972871ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ  -ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0072404248ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻣﻨﺸﻲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -ﻣﻮﺳﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ5689872881
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  -ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﺮﺝ ﺷﻴﻠﻪ ﺑﺎﻑ ﺑﻨﺎﺏ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1551917432ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﺍﺻـﻠﻲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  -ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬـﺪ ﺁﻭﺭ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﺎ  2ﺍﻣﻀﺎﻱ  -1ﺍﻗﺎﻱ ﻣﻮﺳﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻮﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ  -2ﻗﻨﺒﺮ
ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻡ ﺧﺎﻧﻴﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﻳـﻴﺲ ﻫﻴـﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-238ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(698074

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﺎﺕ
ﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  288ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10100066047

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/09/20ﻭ ﻣﺠــﻮﺯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  229/98/7/207ﻣــﻮﺭﺥ
 1398/03/04ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ 533,240,000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  3,452,300,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠـﻲ ﺗﺒـﺎﺭ
ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺛﺒــﺖ ﺷــﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻏﻴــﺮ ﺗﺠــﺎﺭﻱ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-239ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﭘﺮﺩﻳﺲ )(698075

ورزش جوان و نوجوان
جای خالی ایران در رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا

آیا کشتی پایه مهم است؟

مسابقات کشتی نونهاالن قهرمانی آسیا بدون حضور تیم ایران
در کشور تایوان برگزار شد.
در حالی که محس�ن کاوه مدیر تیمهای ملی کش�تی آزاد اعتقاد
دارد کش�تی در رده رده سنی پایه مهم اس�ت و برنامه ویژهای هم از
جمله برپایی اردوی بسترسازی برای این رده سنی در دستور کار فنی
آنها قرار گرفته اس�ت ،اما مس�ابقات کش�تی آزاد و فرنگی قهرمانی
آس�یا در رده س�نی نونهاالن اوایل ماه جاری در کشور تایوان برگزار
شد که تیم ملی ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در این رقابتها
غایب بود.
از طرف�ی رقابتهای بی�ن المللی کش�تی آزاد و فرنگی نونهاالن
ج�ام روز جهان�ی ک�ودک در روزه�ای  ۲۱ ،۲۰و  ۲۲آذرم�اه با حضور
تیمه�ای ارمنس�تان ،قرقیزس�تان ،آذربایجان و ترکمنس�تان در دو
رش�ته آزاد و فرنگی به همراه تیمهای ملی کش�ورمان (در قالب چند
تیم) در س�الن یادگار امام (ره) ش�هر الوند اس�تان قزوین برگزار شد
که میزبانی مس�ابقاتی چون روز جهانی کودک همس�و با صحبتهای
های مدیر تیمهای ملی مبنی بر اهمیت رده س�نی پایه است و غیبت
در رقابتهای مهم تری مثل قهرمانی آس�یا جای این سوال را بوجود
میآورد که آیا کشتی پایه مهم است؟ و به طور کلی کشتی در ردههای
سنی نونهاالن چه جایگاهی برای فدراسیون کشتی دارد؟
به هر صورت مس�ابقات قهرمانی آس�یا در رده س�نی نونهاالن با
پیش�نهاد طرح ایران بار دیگر در تقویم اتحادیه جهانی کش�تی قرار
گرفت و بی توجهی به این رقابتها میتواند نگاه مسئوالن فدراسیون
جهانی را نس�بت به طرحهای آتی از سوی ایران تحت تأثیر قرار دهد
و همچنی�ن به طور حتم این بی اعتناییها نوعی فرصت س�وزی برای
آینده داران کشتی خواهد بود.

قهرمانی سپاهان در هندبال نوجوانان مناطق
 5و  6کشور

رقابتهای قهرمانی نوجوانان پس�ر و دختر مناطق  5و  6کش�ور با
قهرمان�ی تیم های دختران وپس�ران فوالد مبارکه س�پاهان به اتمام
رسید.
رقابت های هندبال نوجوانان پس�ر منطقه  5و  6کشور با قهرمانی
تیم فوالد مبارکه سپاهان در یزد به پایان رسید.
بازیهای ای�ن دوره که با حضور  5تیم برگزار و در بازی نهایی تیم
فوالد مبارکه سپاهان موفق شد با نتیجه 27بر 20حریفش تیم خمینی
شهر را شکست داده و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﺭﺍﻳﺎﻥ ﻧﻈﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  423956ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320748800

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/09/02ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ  ، 14ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺑﺎﺫﺭ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻠﺪﺷﺖ )ﺳﺮﺗﻴﭗ ﺣـﺎﺟﻲ ﺯﺍﺩﻩ( ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ،ﭘﻼﻙ  ، 38ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ،ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ
 1471764397ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-237ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(698073

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  161645ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102042784

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/09/04ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﺩﻭ ﻧﻔـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ - :ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺩﻭ
ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎ
ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
-241ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(698077

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﮕﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 24570ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100700340

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/08/21ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ -
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ، 16ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﺤﻠـﻪ ﺍﻭﻗـﺎﻑ  ،ﻛﻮﭼـﻪ
ﺷﻬﻴﺪ ﺣﻤﺰﻩ ﺩﻫﻘﺎﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ  ،ﭘﻼﻙ  ، 115ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﭘـﺎﺭﺱ  ،ﻃﺒﻘـﻪ
ﺷﺸﻢ  ،ﻭﺍﺣﺪ  27ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  1686614596ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-243ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(698079

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻟﻮﻧﻚ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  425977ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻲ 10320772598

ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/09/05ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣﺮﻛـﺐ
ﺍﺯ  7ﻧﻔﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺳـﻬﺮﺍﺏ ﻗﻨﺒـﺮﻱ
ﺁﺫﺭ ﻧﻴـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ )ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺎ( ﻭ ﻣﺤﻤــﻮﺩ
ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻـﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-242ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(698078

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﻞ ﻓﻦ ﺁﻭﺭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 9711ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10780132453

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/06/13ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﻨﻴـﻪ ،
ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ،ﺁﺏ ،ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻧﻴﺮﻭ-ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺎ
ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ) .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ
-105ﺵ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺭﺍﻙ )(645389

