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سرمربی تیم فوتبال نوجوانان:

طلوعکیان:

اولویتم سرمربیگری تیم نوجوانان ایران است

مربی تیمهای والیبال نوجوانان و جوانان ایران گفت :از فدراسیون

پاکستان پیشنهاد داشتم ،اما با آنها به توافق نرسیدم.

علیرض�ا طلوعکیان در گفتوگ�و با میزان ،در م�ورد اینکه گفته

میش�ود وی یکی از گزینهه�ای هدایت تیم والیب�ال نوجوانان ایران
است ،اظهار داشت :من چندین سال در ردههای پایه ملی و بزرگساالن
باشگاهی کار کردم و حاصل آن کسب چندین مدال آسیایی و جهانی

است .هنوز هیچ پیشنهاد جدی از سوی فدراسیون به من داده نشده،
اما اگر این اتفاق رخ دهد قطع ًا با کمال میل میپذیرم.
وی اف�زود :م�ن کارم را پله پله ش�روع کردم؛ ابت�دا آنالیزور تیم

باش�گاهی بودم؛ پ�س از قهرمانی در ایران و آس�یا ،آنالیزور تیم ملی

شدم .سپس بعد از چندین سال کمک مربی شدم و در باشگاه فعالیت

ک�ردم تا به عنوان مربی تیم ملی انتخاب ش�دم .ح�اال نیز عالقمندم
این روند ادامه داش�ته باشد و کار سرمربیگری را در کشور خودم و با

تیمهای پایه ملی شروع کنم.

طلوعکیان در مورد پیش�نهاد پاکس�تانیها ب�ه وی ،تصریح کرد:

مس�ئوالن این کش�ور صحبتهایی با من کردهاند ،اما توافق نهایی با
آنها صورت نگرفت .واقعیت این است که اولویتم کار در تیمهای ملی

کش�ورم است و دلم میخواهد در کشور خودم کار کنم و تجربیاتم را
به استعدادهای ناب ایرانی منتقل کنم.

مربی تیمهای ملی پایه والیبال ،خاطرنش�ان کرد :بیش از  ۱۵سال

تجرب�ه دارم که میتوانم آنه�ا را به راحتی منتقل کنم .در توان خودم

میبین�م که بتوانم هدایت تیم نوجوان�ان را بر عهده بگیرم .با احترام
ب�ه همه دوس�تانی که با آنها کار ک�ردهام معتقدم ک�ه کارم را بلدم و

حرفهای زیادی برای گفتن دارم.

طلوعکیان افزود :اگر فدراسیون به من اعتماد کند میتوانم ثابت

کنم ک�ه چه جایگاه�ی دارم و قطعا اقبال عمومی ه�م مثبت خواهد

بود .من پلهپله رش�د کردهام و فکر میکنم حاال توانایی نشستن روی
نیمکت تیم نوجوانان را دارم .اگر مدیران فدراس�یون به من پیشنهاد

دهند بدون لحظهای درنگ آن را میپذیرم و قول میدهم که مسئوالن
از انتخاب خود پشیمان نخواهند شد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺫﻳﻦ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 22652
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14008923589
ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1399/01/26ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  -1 :ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﺯﻛﺮﻳـﺎ
ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4950105345ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  200,000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ 300,000ﺭﻳـﺎﻝ
ﻛـﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ  -2 .ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﻘــﺪﺍﺩ ﻧﻮﺧﺎﺻـﻲ ﺑــﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
4950114093ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  150,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍ ﺯ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ 350,000ﺭﻳﺎﻝ ﻛـﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ  .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ 1,350,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  1,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻـﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-28ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(862350

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻠﺒﻪ ﺭﻭﻳﺎﺋﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  18984ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14004940239

میتوانیم به جام جهانی برویم

س�رمربی تیم فوتب�ال نوجوانان ای�ران گفت:
گروه ما س�خت اس�ت اما با تالش و تدارکات الزم
می توانیم به جام جهانی صعود کنیم.
«حس�ین عبدی» در گفت و گو با ایرنا درباره
قرعهکش�ی مس�ابقات انتخاب�ی ج�ام جهان�ی و
همگروه�ی تیم کش�ورمان با قطر ،کرهش�مالی و
بحرین عنوان کرد :به نظرم در س�ختترین گروه
ممکن قرار داریم ،کرهش�مالی یک سر و گردن از
همه تیمهای آس�یایی بهتر است و حدود  ۲سالی
اس�ت که تیمش�ان با هم تمرین و بازی میکنند.
قطر ه�م س�رمایهگذاری خوب�ی در تیمهای پایه
انج�ام داده و بحرین هم میزبان اس�ت و از امتیاز
خ�اص خ�ودش اس�تفاده میکند با ای�ن وجود با
تالش و ت�دارکات الزم میتوانیم ب�ه جام جهانی
صعود کنیم.
وی اظه�ار داش�ت :برای کس�ب آمادگی باید
در تورنمنتهای مختلف ش�رکت کنیم و اردوهای
منسجم و بلندمدت داش�ته باشیم .همه تیمهای
آس�یایی اردوها و تمرینات خود را آغاز کردند اما
ما از ش�هریور جز  ۲اردوی کوچک کاری نکردیم.
حتی اردوی  ۵روزه هم به درد ما نمیخورد و باید
اردوهای بلندمدت و منسجم داشته باشیم.
عب�دی ادام�ه داد :از نظ�ر بازیکن و مس�ائل
تاکتیکی دغدغهای نداریم و فقط مش�کل بودجه
و امکانات را داریم .اگر میخواهیم به جام جهانی
صعود کنیم باید امکاناتش را هم فراهم کنیم .باور
کنید حض�ور در یک تورنمنت چهار جانبه در این
رده سنی به اندازه  ۱۰۰جلسه تمرین ارزش دارد.
س�رمربی تیم نوجوانان کشورمان در پاسخ به
این س�وال که از تیمی ک�ه در مرحله اول انتخابی
در همدان به میدان رفت چند درصد میتوانند در
مرحل�ه نهایی انتخابی جام جهانی حضور داش�ته
باش�ند گفت :هم�ه آن بازیکن�ان میتوانند برای

تی�م نوجوانان ب�ازی کنند ،فقط چن�د بازیکن در
این مدت با مشکالتی مانند تصادف و پارگی رباط
مواجه شدند که آن هم در زمان حضور در باشگاه
رخ داده است.
وی در در خص�وص کادر فنی تی�م نوجوانان،
اظهار داشت :اعتقاد دارم همین کادر فعلی نفرات
قدرتمندی هس�تند که میتوانند کمک کنند ،اما
ممکن اس�ت یکی یا  ۲نفر ب�ه کادر درمان اضافه
شوند.
عب�دی در بخ�ش دیگری در خص�وص اینکه
چند ماهی در کش�ور اس�پانیا به خاط�ر قرنطینه
کرونا حضور داش�ت ،گفت :در اس�پانیا هم مانند
باقی کش�ورهای جهان محدودیته�ای کرونایی
وجود داش�ت .همان ابتدا چهار فاز برای قرنطینه
در نظر گرفته شد که هر  ۲هفته یکبار تمدید شد
االن هم وارد فاز چهارم میشوند.
وی ادامه داد :واقعا ش�رایط س�نگینی از نظر
قرنطینه وجود داش�ت .در ی�ک ماه اول هیچکس

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻭﻳﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  770ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14003097332

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﺣﺼﺎﺭ ﻛﺎﻣﺒﺎﺩﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 19947
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14006110993

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/09/05ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  : -ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ
ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ: -ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺍﷲ ﺟﺎﻭﺭﺳـﻴﻨﻪء ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3309767892ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﺟﺎﻭﺭﺳﻴﻨﻪ ء ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3309280284
ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎﻭﺭﺳﻴﻨﻪ ء ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3309920119ﻭ ﺧـﺎﻧﻢ
ژﺍﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺟﺎﻭﺭﺳﻴﻨﻪ ء ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3309905071ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﻧﮕﻴﺰ
ﺟﺎﻭﺭﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3309280179ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀـﺎء ﺍﺻـﻠﻲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. -ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 3309623890ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﻧﺠﻔﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 3309282201ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒـﺪﻝ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ . -ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺎﭘﺮﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-32ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺷـﺮﻛﺎ ﻣـﻮﺭﺥ 1398/07/10
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ : -ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : /ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﻴﺮﺍ ﻛﻮﻟﻴﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  325523411ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 500000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻـﻨﺪﻭﻕ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣــﺮﻩ ﺷــﺮﻛﺎء ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓــﺖ .ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ
ﻣﺒﻠﻎ 1000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1500000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. -ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ : /
ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﻴﺮﺍ ﻛﻮﻟﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3255234115ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣـﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ /ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3240352575ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ،ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ. -
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﻀﺎ:ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪ ﺁﻭﺭ ﻭ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﻭ ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ )ﺣﻤﻴﺮﺍ ﻛﻮﻟﻴﻮﻧﺪ ( ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬـﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
-36ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(863828

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻻﻭﻳﻦ ﭘﻼﺳﺖ ﺑﻴﺴﺘﻮﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  19522ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005580524

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺳﻪ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 247980
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102885845
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣـﻮﺭﺥ
 1399/01/16ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﺷﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  ، 0049126504ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  ، 0061032220ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ
 0083438981ﻭ ﺧــﺎﻧﻢ ﺳــﺎﺭﺍ ﺷــﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ
 0018442935ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ
ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺑﻨﺎﻡ ﻛـﺪﻣﻠﻲ
 0532858468ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑـﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻـﻠﻲ ﻭ ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﻬـﺪﻱ
ﺻﻔﺎﺭﻱ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0064689522ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﺯﺭﺱ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
-16ﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(864654

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﻨﮕﺎﻭﺭ )(862368

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1399/01/26
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  -1 :ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﻣﺤﺴـﻦ ﻗﺎﺳـﻤﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ :
 3258855056ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺻﻔﺮ
ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  33195916485 :ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﻣﺮﻳﻢ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3259049312 :ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳـﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  -2.ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ
ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎﺕ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﻘـﺪ ﻗﺮﺍﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻭ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-30ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/10/01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ -1 :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺸﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻋﻴﻮﺿﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 3256183956ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1400/10/01ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﺮﺝ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3230522818ﺗﺎ ﺗـﺎﺭﻳﺦ  1400/10/01ﻭ ﺧـﺎﻧﻢ ﺷـﻬﻴﻦ
ﻋﺒﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3821184744ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1400/10/01ﻭ ﺧـﺎﻧﻢ
ﻧﻴﺮﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  3257360861ﺗـﺎ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
 -2- 1400/10/01ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﻗـﺎﻡ
ﭘﻮﻳﺎﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒـﺖ  1015ﻭ ﺷﻨﺎﺳـﻪ ﻣﻠـﻲ 10380112106ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  3255722942ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
-33ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺫﻳﻦ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  22652ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14008923589
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1399/01/27ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  -1 :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺫﻳـﻞ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ :ﺁﻗـﺎﻱ ﺳــﻴﺪ ﺯﻛﺮﻳـﺎ ﻣـﺮﺍﺩﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 4950105345ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻘﺪﺍﺩ ﻧﻮﺧﺎﺻﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  4950114093ﻭ
ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻳﺤﻴﻲ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4950090569ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻧﻴـﻪ ﺻـﻠﺢ
ﻃﻴﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3242131983ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .
 -2ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳـﺪ :ﺁﻗـﺎﻱ ﺳـﻴﺪ
ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4950105345ﺑﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻘﺪﺍﺩ ﻧﻮﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4950114093ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻳﺤﻴﻲ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 4950090569
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻧﻴـﻪ ﺻـﻠﺢ ﻃﻴﻨـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3242131983ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  -3.ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ
ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-31ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(862364

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺪﻝ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻏﺮﺏ ﻛﺎﻣﺒﺎﺩﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  19236ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005233223
ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1398/12/06
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  -1 :ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﻋﻴﺴـﻲ ﺍﻋﻈﻤـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ :
 3358705447ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻧـﺪﻱ
ﻣﻮﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  3258455635ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﷲ ﻋﻄﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0651715938 :ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﺩﻭ ﺳـﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﺷﺪﻧﺪ  -2.ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ
ﻭﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﻋﻘـﺪ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻭ ﻋﻘـﻮﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻣﻬﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(863821

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(862359

جز پلیس اجازه نداش�ت در خیابان باشد .آنهایی
هم که خرید س�وپر مارکتی داش�تند باید فاصله
اجتماع�ی را رعای�ت م�ی کردند .ش�رایط طوری
بود که یک س�وپر مارکت فقط اجازه داش�ت تنها
به یک س�وم ظرفیت مشتریهایش سرویسدهی
کند .اما هر چه بود همه مردم ش�رایط س�خت را
تحمل کردند تا وضعیت بهتر شد.
س�رمربی تیم فوتبال نوجوانان ای�ران درباره
آغ�از مس�ابقات فوتب�ال در کش�ورهای مختلف
اروپایی و مقایس�ه این مس�اله با کش�ور خودمان
عنوان کرد :باید نگاه کنیم که چطور با این مساله
برخورد ش�ده .اگ�ر بتوانیم پروتکلها و مس�ائل
بهداشتی را رعایت و کنترل کنیم ،امکان برگزاری
مس�ابقات وج�ود دارد .در اروپا وضعی�ت کرونا از
ایران بدتر بود اما با رعایت مس�ائل بهداش�تی از
این دوران گذر کردند.
عبدی یادآور ش�د :هر کش�ور ش�رایط خاص
خ�ودش را دارد .بس�یاری از کش�ورها لی�گ را
برگ�زار کردن�د و برخی نیم�ه تمام گذاش�تند و
تع�دادی از کش�ورها نی�ز قهرم�ان را مش�خص
کردن�د .در ای�ران پرس�پولیس ش�انس باالی�ی
ب�رای قهرمان�ی دارد و اگر بنا باش�د لیگ برگزار
نش�ود باید پرس�پولیس به عنوان قهرمان معرفی
شود.
وی اظه�ار داش�ت :دیداره�ا را میتوانبدون
تماش�اگر برگزار کرد و بازیکنان و تمام عوامل در
یک مس�ابقه قبل از هر بازی تس�ت کرونا دهند.
هزین�ه برگ�زاری مس�ابقات در این ش�رایط باال
اس�ت اما باید پروتکلها رعایت ش�ود .متاسفانه
در خیابانها و اماک�ن عمومی تهران مردم فاصله
اجتماعی را رعایت نمیکنند و ماس�ک نمی زند و
رستورانها و اماکن عمومی باز است ،پس میشود
فوتبال را هم برگزار کرد.

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(863740

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  247980ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102885845
ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1399/01/16
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﺷـﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 0049126504ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻭ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﻭﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺭﺍ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0018442935ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ
ﺭﺋــﻴﺲ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﻭﺁﻗــﺎﻱ ﺑﻬــﺮﻭﺯ ﺷــﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ
 0083438981ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭﺁﻗـﺎﻱ ﻭﺣﻴـﺪ
ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0061032220ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ
ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻭ ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
-17ﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(864656

ورزش جوان و نوجوان
استیلی:

پیشنهاد هدایت تیم جوانان را رد کردم

سرمربی اسبق تیم فوتبال امید گفت :پیشنهاد هدایت تیم جوانان
را به من دادند ،اما به خاطر مشغلهای که داشتم این کار را نپذیرفتم.
حمید استیلی ،سرمربی اسبق تیم فوتبال امید در حاشیه مراسم روز
جهانی المپیک صحبتهایی انجام داد که گزیده آن را در زیر میخوانید:
*به من لطف داشتند و پیشنهاد هدایت تیم فوتبال جوانان را به من
دادند ،اما به خاطر مش�غلهای که داشتم و اینکه زمان نبود و شناختی
از این تیم نداشتم ،از آنها تشکر کردم و این کار را نپذیرفتم.
*لیگ از این هفته ش�روع میش�ود و امیدوارم همه بازیکنان در
سالمت کامل باشند.
*امیدوارم مانند تمام لیگهای دنیا بازیهای خوبی انجام ش�ود،
چون واقعا یکی از دلخوشیهای مردم فوتبال است.
*االن باید از اسکوچیچ و تیم ملی حمایت کنیم ،چون چهار بازی
حساس پیشرو داریم.
*اسکوچیچ بهترین گزینهای بود که میتوانست در این چهار بازی
به ما کمک کند .ضمن اینکه گزینههای داخلی خوبی هم داشتیم.
*احتمال قهرمانی پرس�پولیس زیاد اس�ت ،اما نمیشود چیزی را
پیشبینی کرد.

یک ارومیهای ،جوانترین لژیونر والیبال ایران

با قطعی شدن پیوستن بردیا سعادت ،پشت خط زن اورمیهای تیم
مل�ی نوجوان�ان و جوانان به نایب قهرمان صربس�تان ،وی جوانترین
لژیونر تاریخ والیبال ایران شد.
بردیا س�عادت والیبالیس�ت اورمیهای فصل آین�ده در تیم نیش
صربس�تان بازی که فصل گذش�ته نایب قهرمان لیگ صربس�تان شد
پیوس�ته و در رقابت های کاپ اروپا حضور خواهد داشت و با پیوستن
به لیگ صربس�تان با  ۱۷سال س�ن به جوانترین لژیونر والیبال ایران
و قاره آس�یا تبدیل شد.سعادت با وجود داشتن  ٣پیشنهاد از سری آ
ایتالیا و پالس لیگای لهستان ،به لیگ صربستان پیوست.
س�عید معروف ،میلاد عبادیپ�ور ،مرتضی ش�ریفی ،امیر محمد
صب�ری ،فرزین جعفری ،میالد ش�رقی و س�ینا بداقی پی�ش از این از
والیبال اورمی ه به لیگهای اروپایی پیوسته بودند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺪﻝ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻏﺮﺏ ﻛﺎﻣﺒﺎﺩﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  19236ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005233223

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1398/12/06ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ
ﺷﺪ  -1 :ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺤـﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ  :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ﭘﻠـﻲ
ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ  ).ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟـﻊ
ﺫﻳﺼﻼﺡ(.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(863827

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﻨﺴﺮﻭ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1207ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10480061345
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/12/01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  1397/12/29ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻭ ﻣﺠﻤﻊ ﺭﺳﻴﺪ  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺣﺴـﺎﺑﺮﺱ ﺍﻓـﻖ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻪ ﻣﻠـﻲ
 10320257591ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ  1398ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠـﻲ
ﺣﻴﺪﺭﻱ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  6039235675ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ .ﺁﻗﺎﻳـﺎﻥ ﻣﺼـﻄﻔﻲ
ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ ﺯﻓﺮﻗﻨﺪﻱ ﺑـﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ  0084142944ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻫـﺪﺍﻳﺘﻲ
ﺯﻓﺮﻗﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0440950066ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻮﺫﻧﻲ ﺑﻪ ﻛـﺪ
ﻣﻠــﻲ  ، 0037119605ﻣﻨﺼــﻮﺭﻩ ﻫــﺪﺍﻳﺘﻲ ﺯﻓﺮﻗﻨــﺪﻱ ﺑــﻪ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ
 0081485141ﻭ ﻫﻠﻴﺎ ﺑـﺪﻳﻌﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ  0440252652ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ
ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .
-43ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ )(883941
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﻨﺴﺮﻭ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1207ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10480061345
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/12/01ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  -1 :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ ﺯﻓﺮﻗﻨـﺪﻱ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0084142944ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -2ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣـﻮﺫﻧﻲ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0037119605ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﺎﻳـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
 -3ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ ﺯﻓﺮﻗﻨﺪﻱ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0081485141ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ  -4ﺧـﺎﻧﻢ ﻫﻠﻴـﺎ ﺑـﺪﻳﻌﻲ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0440252652ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -5ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ
ﺯﻓﺮﻗﻨﺪﻱ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0440950066ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﻀـﺎء ﻫﺮﻳـﻚ ﺍﺯ
ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳـﺖ  .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  40ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔـﻮﻳﺾ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-44ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺳـﻤﻨﺎﻥ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ )(883942

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺳﺒﺰ ﻣﻴﻬﻦ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  230423ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102714943

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1399/02/30ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺤﻞ ﺍﻋـﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻭ ﺍﻗـﺎﻱ ﻋﻠـﻲ
ﺑﻬﭙﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0053038975ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﺗﻨﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ
ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ :ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻮﭼﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﭘﻼﻙ ﭼﻬـﺎﺭ
ﻭﺍﺣﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  1981914851ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
-25ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(884972

