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برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا؛

کاکاحاجی:

داوران به ضرر کشتی گیران ما سوت زدند

مربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان گفت :کسب  4مدال طال در
مسابقات جهانی کشتی بیسابقه بوده است.
عبدالکریم کاکاحاج�ی درباره عملکرد فرنگ�یکاران نوجوان در
مس�ابقات قهرمانی جهان گفت :از عملکرد بچهه�ا رضایت داریم ،اما
معتقدم که میتوانستیم  2برنز دیگر هم بگیریم.
وی ادام�ه داد :داوران در نرس�یدن م�ا به این مداله�ا تاثیرگذار
بودن�د و به نوعی مداله�ا را تقس�یم کردند .نمیدان�مدر نوجوانان
اینطور اس�ت و یا در س�ایر ردههای سنی هم ش�رایط به همین گونه
اس�ت ،اما آنچه مسلم است داوریها به نفع ما نیست و نمیخواستند
بچههای ما بیشتر مدال بگیرند.
مربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان تصریح کرد :البته کسب 4
مدال طال در مسابقات جهانی برای تیمهای ملی کشتی بیسابقه بوده
اس�ت 6 .نفر از همین نفرات س�ال آینده هم در رده س�نی نوجواهان
هستند و میتوانند در این رده کشتی بگیرند.
کاکاحاج�یبا اش�اره بهاختالف ب�االی تیم ایران با س�ایر تیمها
گفت:از روز اول هم تقریبا قهرمانی ما مسجل شده بود .از عملکرد و
مدالهای بچهها مطمئن بودیم .میکائیلی بس�یار عالی کشتی گرفت؛
چرا که تصور قهرمانی را برای او نداش�تیم ،اما با تالش خودش و البته
حمایت کادر فنی در راه اعزامش به مدال طال رس�ید چون او نفر اول
سنگینوزن نبود و با حمایت و اعتماد کادر فنی به این مسابقات اعزام
شد .میکائیلی سال آینده نیز در رده نوجوانان حضور دارد.
مربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان خاطرنشان کرد :از فدراسیون
کش�تی تشکر میکنم و امیدوارم در آینده نیز برنامههای خوبی برای
حمایت از تیمهای پایه داش�ته باش�یم .وظیفه ما پشتوانهسازی برای
ردههای باالتر اس�ت تا س�رمربی تیمهای ملی جوانان و بزرگساالن با
خیال راحتتری به آمادهسازی تیمهای خود بپردازند.
رقابته�ای کش�تی فرنگ�ی نوجوان�ان جه�ان در ش�هر صوفیه
بلغارس�تان برگزار ش�د و در پایان تیم ایران با  4مدال طالی امیررضا
ده بزرگی در وزن  48کیلوگرم ،سعید اسماعیلی در وزن  51کیلوگرم،
رض�ا س�اکی در وزن  71کیلوگ�رم و ش�اهرخ میکائیل�ی در وزن 110
کیلوگرم و با کسب  148امتیاز با اقتدار و برای چهارمین بار به عنوان
قهرمانی دست یافت.
پس از تیم ایران تیم های آذربایجان و روس�یه به ترتیب با  123و
 99امتیاز دوم و سوم شدند.

آغاز دور جدید اردوهای تیم ملی فوتبال نوجوانان

اردوی تی�م ملی فوتب�ال نوجوانان با حض�ور بازیکنان منتخب از
میان دو تورنمنت چین و تاجیکستان برگزار میشود.
اردوه�ای انتخابی تیم مل�ی فوتبال نوجوانان ای�ران از فروردین
امس�ال با انجام استعدادیابی گس�ترده در سطح کشور آغاز شد .پس
از برگزاری پنج مرحله اردوی انتخابی ،لیس�ت  ۴۹نفره متش�کل
از بازیکنان اس�تعدادیابی ش�ده از س�وی کادر فنی تهیه ش�د و
بازیکنان در قالب دو گروه در تورنمنت دوستانه چین و تورنمنت کافا
در تاجیکستان شرکت کردند.
پس از شرکت در  ۲تورنمنت فوق و بررسی سطح فنی و عملکردی
بازیکنان در شرایط مسابقه ،دور جدید اردوهای تیم نوجوانان با حضور
بازیکنان منتخب از میان بازیکنان حاضر در  ۲تورنمنت ،در مرکز ملی
فوتبال برگزار میش�ود تا نوجوانان ایران جهت ش�رکت در مسابقات
مرحله مقدماتی قهرمانی آس�یا (از  ۲۷تا  ۳۱ش�هریور سال جاری به
میزبانی همدان) آماده شوند.
بر این اس�اس ،نخس�تین تمرین تیم نوجوانان از ساعت  ۱۰صبح
روز سهش�نبه  ۲۲مرداد برگزار میش�ود .ضمن اینکه نشست تشریح
برنامهه�ای آمادهس�ازی تیم مل�ی فوتبال نوجوانان ،پیش از ش�روع
تمری�ن با حضور حس�ین عبدی از س�اعت  ۹:۱۵به م�دت  ۳۰دقیقه
برگزار خواهد شد.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هفته گذش�ته مسابقات قهرمانی
آس�یا مرکزی را با کسب س�ه پیروزی برابر ترکمنستان ،ازبکستان و
قرقیزس�تان و قبول شکست برابر افغانس�تان و تاجیکستان به پایان
رساند.
چمنیان:

حمایت فدراسیون از تیم های پایه ارزشمند است

سرمربی سابق تیم ملی نوجوانان ایران معتقد است تیم های ملی
بای�د از فرصت حضور در تورنمنت ها و بازی های تدارکاتی به بهترین
شکل استفاده کنند.
عباس چمنیان در گفت و گو با سایت رسمی
فدراس�یون فوتبال پیرامون وضعیت آماده س�ازی تیم های ملی
فوتب�ال جوان�ان و نوجوان�ان همچنین حض�ور این تیم ه�ا در چهار
تورنمنت معتبر بین المللی گفت:به عنوان ش�خصی که سابقه هدایت
تیم های ملی رده پایه را داشته ام باید بگویم هماهنگی و برنامه ریزی
همچنین تامین اعتبارات الزم جهت حضور تیم ها در چنین تورنمنت
هایی بسیار دش�وار و در عین حال ارزشمند است .باید از فدراسیون
فوتبال تش�کر کرد که در س�خت ترین ش�رایط ممکن ای�ن زمینه را
فراهم کرده که این حمایت واقعا ارزشمند است و البته تیم های ملی
باید از این موقعیت استفاده کنند.
چمنیان اضافه کرد:تیم ملی جوانان ما در تورنمنت روسیه حضور
یافته که مس�ابقات بس�یار خوبی بود و بعد از آن هم راهی کافا ش�ده
ک�ه امیدوارم در این رقابت ها نتایج مناس�بی کس�ب کند .همچنین
تیم نوجوان�ان ما در تورنمنت چین و کافا حاضر ش�د .امیدوارم کادر
فنی و بازیکنان تیم ها از این فرصت های ارزش�مند به بهترین شکل
استفاده کنند  ،از سویی تجربه الزم را برای حضور در مسابقات رسمی
کسب کنند و از سوی دیگر بتوانند برنامه های آماده سازی مورد نظر
خودش�ان را به بهترین ش�کل اجرا کنند .قطعا این تورنمنت ها درس
های بسیار خوب و بزرگی برای هر دو تیم خواهد داشت.

ترکیب تیم های ملی ووشوی پایه مشخص شد

ووشوکاران تیم های ملی پایه در
رقابت های قهرمانی آس�یا مشخص
ش�دند.رقابت های قهرمانی آسیا از
 28مردادماه به میزبانی برونئی آغاز
خواهد ش�د و تیم ووش�وی جوانان
ای�ران در  2بخ�ش س�اندا و تال�وی
دختران و پسران به مصاف حریفان
میرود.تی�م ایران ب�رای حضور در
مس�ابقات قهرمانی آسیا ،پنجشنبه
شب تهران را به مقصد محل برگزاری
این رویداد ،ترک خواهد کرد.ترکیب
اعزامی بدین شرح است:
پسران ساندا:
رده سنی نوجوانان

وزن منهای  45کیلوگرم :یونس
شهرکی از سیستان و بلوچستان
وزن منه�ای  52کیلوگرم :آرین
افراز از قزوین
وزن منهای  56کیلوگرم :سهیل
موسوی از مازندران
رده سنی جوانان

وزن منه�ای  52کیلوگرم :علی
ظفری از همدان
وزن منهای  56کیلوگرم :مهدی
اکبری از قم
وزن منه�ای  65کیلوگ�رم:
سیدمهدی رضوی از فارس
وزن منه�ای  70کیلوگرم :قرنی
ابراهیمی از آذربایجان غربی
وزن منهای  80کیلوگرم :حسن
لطفی از مازندران
س�رمربی :امیر اوجاقی؛ مربیان:
کیوان شیرآقایی و عباس شیبک

تالوردهسنینونهاالن(۹تا۱۲سال)
امیرعلی میالبی از تهران
پویا حاتمی از اصفهان
رده سنی نوجوانان ( ۱3تا  ۱۵سال)
شاهین بنی طالبی از اصفهان
حسین قبله نما از گیالن
رده سنی جوانان ( ۱6تا ۱۸سال)
طاها بدیعی از اصفهان
محمدعلی مجیری از اصفهان
علی شکروی از اصفهان
س�رمربی :فرش�اد عربی؛ مربی:
علیرضا بهرمن

دختران ساندا:
رده سنی جوانان
وزن منه�ای  52کیلوگ�رم :آیدا
حیدری از کرمانشاه
وزن منهای  56کیلوگرم :مهراسا
عبدالهی از البرز
وزن منهای  60کیلوگرم :یاسمن
باقرزاده از مازندران
سرمربی:خدیجه زینال زاده
تالو رده سنی نونهاالن ( 9تا
 12سال)
ستایش تک فالح از البرز
هستی صدیقی از اصفهان
رده سنی نوجوانان ( 13تا  15سال)
نازنین بازدار از اصفهان
نیلوفر مختارپور از چهارمحال و
بختیاری
رده سنی جوانان ( 16تا 18سال)
فاطمه جزینی از اصفهان
منیره پناهی از اصفهان
سرمربی :محبوبه کریمی

پیروزی جوانان ایران مقابل ازبکستان

پورموسوی :می توانیم بهتر از این باشیم

س�رمربی تی�م ملی فوتب�ال جوان�ان پس از
پیروزی ارزشمند برابر ازبکستان گفت :هرچند با
شایس�تگی حریف قدرتمندمان را شکست دادیم
ام�ا بازهم باید کیفیت و عملکرد بهتری به نمایش
بگذاریم.س�یروس پورموس�وی که شاگردانش در
نخس�تین بازی تورنمنت کافا با نتیجه دو بر صفر
ازبکس�تان را شکس�ت دادند در گفتگو با سایت
رسمی فدراسیون فوتبال اظهار داشت :ما در این
بازی نمایش خیلی خوبی داشتیم با این وجود باور
دارم که باید از این بهتر کار کنیم و از عملکرد بچه
ها رضایت کامل نداشتم.

س�رمربی تی�م مل�ی جوان�ان اضاف�ه ک�رد:
درخصوص این بازی باید به سه مسئله اشاره کنم.
اول اینکه همیشه اولین مسابقه سخت ترین بازی
اس�ت و تیم تالش می کند به شرایط عادت کند،
دوم اینک�ه تیم ما تجربه بازی زیر نور را نداش�ت
و خوش�بختانه این تجربه را با موفقیت پشت سر
گذاش�تیم همچنین تیم های آسیای میانه برابر ما
با قدرت بدنی بسیار باال ،بازی فیزیکی و همینطور
انگیزه قابل توجهی قرار می گیرند که با این وجود
توانستیم ازبکستان را شکست دهیم.
پورموس�وی همچنین گفت :به بچه ها خسته
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ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻭ ﻋﻘـﻮﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﻭ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ
ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ )ﺁﻗـﺎﻱ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﮕﻲ( ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-152ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(561786

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  110911ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101546366

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/02/02ﻭ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 86465/15/982ﻣــﻮﺭﺥ  1398/04/12ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛــﻞ ﺗﻌــﺎﻭﻥ ،ﻛــﺎﺭ ﻭ ﺭﻓــﺎﻩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﻳـﺮﺝ ﻫﺎﺩﻳـﺎﻥ ﻛـﺪﻣﻠﻲ
 0031116337ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺻـﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛـﺪﻣﻠﻲ
 1971372714ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻴﺒﻲ ﻛـﺪﻣﻠﻲ 4899669771
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﻳﺮﺝ ﻏﻴﺎﺛﻲ ﻛﺪﻣﻠﻲ  1219257273ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻋﻀﻮﺍﺻــﻠﻲ ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ .ﺩﺍﻭﺭ ﺧــﺪﺍﺩﺍﺩﻱ ﺷــﻤﺲ ﺁﺑــﺎﺩ ﻛــﺪﻣﻠﻲ
 1450193692ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ
ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺍﻭﺭ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻱ ﺷﻤﺲ ﺁﺑـﺎﺩ ﻭ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﺮﺝ ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ
ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺻﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﻬـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻘﺮﺭﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀـﺎﻱ ﻣـﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﻣﻨﺸﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-153ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(561787

نباشید می گویم و باید بگویم شروع بسیار خوبی
در این مسابقات داشتیم اما انتظار من این است که
غرق در این پیروزی نشویم بلکه در هر بازی بهتر
و با انس�جام بیشتر عمل کنیم .خوشبختانه آنالیز
بس�یار خوبی هم از تیم ترکمنستان داشته ایم و
تالش می کنیم در دومی�ن بازی بهتر عمل کنیم.
توان فن�ی و کیفیت بچه های ما ب�ه مراتب باالتر
اس�ت و می توانند در ب�ازی های بعدی رفته رفته
هماهنگی بیشتری پیدا کنند.تیم ملی جوانان در
دومین بازی تورنمنت کافا روز دوشنبه ساعت 17
برابر ترکمنستان قرار می گیرد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺁﺭﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  361064ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10320140843

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/04/20ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ  ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨـﺶ
ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﺯﻱ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺍﺳﻼﻣﻲ  ،ﭘﻼﻙ  ، 1006ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ  ،ﻭﺍﺣﺪ  10ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1133765618ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-150ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(561784

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺯ ﺭﻳﺤﺎﻥ ﻇﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  482699ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005403218

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1397/10/15
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ  2ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫـﺪ
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎء
ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸـﺮﺡ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻـﻼﺡ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ - .ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﺧﺮﻳـﺪ ﻭ
ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻏﻴﺮﻫﺮﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻱ( ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠـﻲ
ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫـﺎ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻣﺠـﺎﺯﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ،ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﻭﺍﺣـﺪ ﻫـﺎﻱ ﺻـﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﺍﻣـﻮﺭ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻱ ﺗﺨﻔﻴـﻒ ،ﺍﺧـﺬ
ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫـﺎﻱ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺍﻧﻌﻘـﺎﺩ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺑـﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ،ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ،ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴـﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ( ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ،ﻛﻨﺴـﺮﻭﺟﺎﺕ ،ﻣﺮﺑﺎﺟـﺎﺕ ،ﺗﺮﺷـﻴﺠﺎﺕ،
ﺷﻮﺭﻳﺠﺎﺕ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻟﺒﻨﻴﺎﺗﻲ ،ﺧﺸـﻜﺒﺎﺭ ،ﺯﻋﻔـﺮﺍﻥ ،ﻋﺴـﻞ ،ﻣﻴـﻮﻩ ﺟـﺎﺕ،
ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ،ﻏﻼﺕ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺟﺎﺕ ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﺧـﻮﺭﺍﻛﻲ ،ﺍﻧـﻮﺍﻉ
ﺳﺲ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﺑﻠﻴﻤﻮﺟﺎﺕ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺸﻤﻚ،
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻜﻼﺕ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻜﺮ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼـﺎﻱ ،ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﺁﻟﻮﭼـﻪ ﻭ ﻟﻮﺍﺷـﻚ ،ﺍﻧـﻮﺍﻉ
ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻳﺨﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﻨﻲ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻐﺰﻫﺎﻱ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ(.
-154ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(561788

ورزش جوان و نوجوان
علیزاده:

در بدو ورود به صوفیه به ما شوک وارد شد

س�رمربی تیم کش�تی فرنگی نوجوانان گفت :ب�ا اتفاقی که در
مورد کش�تیگیر وزن  ۵۱کیلوگرم تیم ملی آزاد رخ داد ،به ما ش�وک
وارد شد.
فرش�اد علیزاده در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه مدیر فنی
تیمه�ای ملی و کادرفن�ی تیم ملی آزاد پیش از ت�رک صوفیه به تیم
فرنگی گفته بودند مراقب داوریهای مس�ابقات جهانی باشید ،اظهار
داش�ت :همان موقع که رسیدیم با اتفاقی که در مورد کشتیگیر وزن
 51کیلوگرم تیم ملی آزاد رخ داد ،به ما ش�وک وارد شد .محسن کاوه
و امیر توکلیان محبت کردند و به ما گفتند که چه چیزی در انتظارمان
هست و داوران ایرانی هم توضیحاتی به تیم ارائه کردند .میدانستیم
روی کشتیگیران و کادر مربیگری ایران حساس شدهاند و هر طوری
که شده میخواهند ایران اول نشود.
وی ادامه داد :از نزدیک دیدم که این چند روز چقدر به آزادکاران
س�خت گذش�ته و حتی داور آذربایجانی که با هم دوس�ت و همزبان
هستیم ،همین را به من گفت که نمیخواهند تیم ایران اول شود و باید
خیلی حواستان جمع باشد .نه تنها کشتیهای  50-50که کشتیهای
 40-60را هم به حریفان ما میدانند .نمیخواستیم بار روانی برای تیم
درس�ت کنم ،اما با بچهها صحبت کردم ،طوری که اس�ترس نگیرند و
این موضوع انرژی زیادی از تیم گرفت .خوشبختانه بچهها کشتیهای
بس�یار خوبی گرفتند و مبارزهه�ا را مقتدرانه میبردند که دیگر جای
ح�رف و حدیثی باقی نماند .وقتی امتیاز فنی باال میگیری دیگر داور
نمیتواند کاری کند.
علی�زاده با تاکید بر اینکه مربیان ایران در جایگاه ُکچ نیز به دقت
همه قوانین را پیاده میکردند ،تاکید کرد :مربیان هم خیلی حواسشان
بود که بهانه دس�ت مسئوالن برگزار کننده مس�ابقات ندهند .طوری
شده بود که میترسیدیم از جایمان تکان بخوریم اما در نهایت اتفاق
خوبی افتاد و با  4طال قهرمان ش�دیم و کس�ب این عنوان در کشوری
دیگر برای ما عالی بود .البته از بین کش�تیهای سوم پنجمیمان هم
حداقل میتوانس�تیم به دو مدال برنز برس�یم اما این اتفاق نیفتاد و با
 4طلا و  4عنوان پنجمی و یک هفتمی ،با  25امتیاز اختالف قهرمان
جهانی شدیم .آذربایجان و روسیه بعد از ما قرار گرفتند.
قهرمان س�ابق تیم ملی کشتی فرنگی گفت :اتفاقات خیلی خوبی
در صوفیه برای ما رخ داد .یکی در  110کیلوگرم بود که کش�تیگیری
که به او اعتماد کرده بودیم به خوبی جواب اعتمادمان را داد .پیروزی
رضا س�اکی مقابل کشتیگیر مولداوی خیلی ارزشمند بود و همچنین
س�عید اس�ماعیلی در مبارزهای جانانه پس�ر آرمن نازاریان معروف را
شکس�ت داد و اینها خیلی برای ما شیرین بودند .خدا را شکر میکنم
که با آن همه استرسی که در ابتدای ورودمان به بلغارستان به ما وارد
ش�د ،توانستیم کش�تیهای خوبی بگیریم و این افتخار بزرگ را برای
کشورمان به دست آوریم .این برای دومین سال پیاپی بود که قهرمان
جه�ان میش�دیم و چنین موفقیت�ی نتیجه یک کار گروه�ی بود که
باید از همه اعض�ای کادرفنی؛ کریم کاکاحاجی که مربی و بزرگتر من
است ،طیب حیدری ،محمد خزاییپور ،مصطفی قاسمیراد و همچنین
موسی طباطبایی سرپرست تیم تشکر کنم که همه در این سالها در
قهرمانی ما نقش داشتند.

امیدواری وکیلی به موفقیت والیبالیست های
نوجوان ایران

م ملی والیبال نوجوانان ایران گفت :شانس حضور روی
سرمربی تی 
سکو در رقابتهای جهانی را داریم.
محم�د وکیل�ی در خصوص وضعی�ت تیم ملی والیب�ال نوجوانان
گفت :در حال حاضر هشتمین مرحله از اردوهای آماده سازی را دنبال
میکنیم تا  ۲۱مرداد ماه عازم کش�ور تونس شویم ۷ .مرحله اردوهای
م�ا در س�ال  ۹۸بود و یک مرحله هم اس�فند  ۲۷ب�ود ۱۵ ،بازیکن در
اردو هستند و شرایط خوبی داریم .چهار تا پنج بازیکن هم در جوانان
بودند که جدیدا به تیم اضافه شدند و باید هماهنگ شوند.
او ادام�ه داد :اکثر این بازیکنان با تیم دورنای ارومیه در لیگ ۹۷
حضور داش�تند ،اما یکس�ری بازیکنان هم جدید اضافه ش�دهاند .ما
ی�ک هفته زودتر عازم تونس میش�ویم و فرصت داریم یک تورنمنت
کوچک را با تیمهایی مثل برزیل برگزار کنیم و از  ۳۰مرداد هم بازیها
برگزار میش�ود که ما باید  ۳۱مرداد با تیم جمهوری چک بازی کنیم.
اول شهریور با ایتالیا ،دوم شهریور باکلمبیا و سوم شهریور هم با تیم
بلغارستان بازی می کنیم.
سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان در مورد تیمهای قدرتمند این
دوره از مس�ابقات گفت :با توجه به س�رمایه گ�ذاری خوب اروپاییها
روی تیمه�ای پایه م�ن فکر میکن�م اروپاییها تیمه�ای قدرتمندی
هستند .برزیل ،کوبا و ژاپن هم تیمهای خوبی به نظر میآیند .به طور
کلی  ۸تیم هس�تند که در رقابتهای جهانی ش�انس س�کو دارند که
ایران هم در بین این تیمها است.
او درباره شرایط قدی بازیکنان نیز گفت :بلندترین بازیکن ما ۲۱۵
س�انت اس�ت اما روندی را در پیش داریم که میانگین قدی تیم را هر
س�ال بلندتر کنیم .در حال حاضر بدون در نظر گرفتن لیبرو میانگین
قدی ما باالی دو متر است.
وکیلی در مورد حضور توخته در اردوی تیم ملی بزرگس�االن نیز
گفت :اولویت فدراسیون باز هم تیم ملی بزرگساالن است و امیرحسین
توخته هم االن در تیم بزرگس�االن حضور دارد .کوالکوویچ بخواهد با
تیم بزرگساالن خواهد بود و در غیر این صورت به همراه تیم نوجوانان
اعزام میشود ،باید بگویم که ما تابع سیاستهای فدراسیون هستیم.
او در م�ورد باال بودن انتظ�ارات از تیم ایران به عن�وان مدافع عنوان
قهرمانی نیز گفت :انتظارات مردم همیشه میتواند باال باشد و این حق
طبیعی آنها است ،اما این تیم یک تیم جدید است و ما در حال حاضر
تیم جدیدی ساختهایم .تالش کردهایم رقبا را آنالیز کنیم ،اما شناخت
دقیقی از تیمها نداریم چون در هر دوره تیمها در این رده سنی تغییر
میکنند .ش�انس و مدافع عنوان قهرمانی هس�تیم و باید خوب بازی
کنیم چرا که تیمها برای خود نمایی به مصاف ایران میآیند.
محم�د وکیلی در پایان با اش�اره به تجربه خ�وب برخی بازیکنان
گف�ت :بازیکنانی که یک س�طح باالت�ر و با تیمجوانان ب�ازی کرد ه و
قهرمان ش�دهاند ،قطع�ا میتوانند در این دوره به م�ا کمک کنند ،اما
نباید فکر کنند این مس�ابقات آس�انتر اس�ت .نگاه ما این اس�ت که
بازیکنان باید با تمام توان در این رقابتها حضور پیدا کنند.

