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اولویت ما میزبانی مسابقات والیبال نوجوانان
جهان است

ن والیبال ایران گفت :پیش از شروع مسابقات لیگ
رئیس فدراسیو 
برتر سعی میکنیم سرمربی تیم ملی را مشخص کنیم .در حال حاضر
هم از فدراس�یونجهانی خواس�تهایم که میزبانی نوجوانان یا جوانان
جهان را به ایران بدهد که البته اولویت ما مسابقات نوجوانان است.
محمدرضا داورزنی درباره آخرین وضعیت درخواس�ت ایران برای
بر عهده گرفتن میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان و نوجوانان
جهان ،توضیح داد :ایتالیا و بلغارس�تان مذاکراتی با  FIVBداشتهاند
تا میزبانی مس�ابقات جوانان جهان که قرار اس�ت در دو کشور برگزار
ش�ود ،در این دو کشور باشد .به جز مرحله فینال رقابتهای قهرمانی
جوانان جهان که میزبانش ایتالیاست ،ایران نیز درخواست کرده که یا
به صورت مشترک میزبانمرحله نخست این مسابقات باشد یا میزبان
مسابقات نوجوانان جهان باشد .با وجود درخواست این سه کشور قرار
است هفته بعد تصمیم نهایی اعالم شود.
او اف�زود :ما اعلام کردهایم که ه�م میتوانیم میزبان مش�ترک
با ایتالیا برای رقابتهای جوانان باش�یم و هم تنها میزبان مس�ابقات
نوجوانان ش�ویم .رقابتهای نوجوانان برخالف مس�ابقات جوانان قرار
است در یک جا برگزار شود که ما ترجیح میدهیم مسابقات نوجوانان
را میزبان باشیم.
داورزنی در پاسخ به این سوال که آیا دلیل تاخیر در اعال م میزبان
وضعیت کرونا در جهان اس�ت؟ توضیح داد :خیر ،باالخره فدراس�یون
جهانی سیس�تمی دارد که با کش�ورهای صاحب نام در والیبال جهان
صحبت میکند تا توس�عه والیبال در ردههای س�نی ص�ورت بگیرد.
ما درخواس�ت خ�ود را دادهای�م اما همانط�ور که میدانی�د برگزاری
مس�ابقات بزرگساالن با ردههای پایه متفاوت است .با این وجود حتی
به فدراس�یون آسیا هم درخواس�ت دادهایم تا در این قاره نیز میزبان
رقابتها بوده و در بخش توسعه والیبال نیز فعال باشیم.
او در پاس�خ به این س�وال که آیا تاریخ دقیق برگزاری مس�ابقات
نوجوانان و جوانان جهان مش�خص شده اس�ت؟ اظهار کرد :خیر هنوز
ن کار ابتدا باید رقابتهای
تاریخ دقیق مسابقات مشخص نشده و برای ای 
جوانان و نوجوانان قارهها برگزار شود .در تقویم گذشته که کرونا باعث
لغو مسابقاتش شد ،رقابتهای نوجوانان و جوانان آسیا در اواخر خرداد
ماه برگزار میش�د اما با توجه به ش�رایط کرونایی هنوز قارهها تصمیم
نگرفتهاند که در سپتامبر مسابقات را برگزار کنند یا خیر.

در ایران میخواهند من را از فنرباغچه بیرون کنند!

نخستین بار او را در گوای هند دیدیم ،میزبان
ج�ام جهان�ی نوجوان�ان .ی�ک مهاجم دون�ده ،و
آیندهدار .گلهای زیادی زد اما نتوانس�ت یک تنه
تیم نوجوانان را به مراحل باالتر برساند.
اللهی�ار بعدها پیراهن اس�تقالل را پوش�ید،
هر چند که پرس�پولیس هم س�فت و سخت او را
میخواس�ت و تالش کرد تا شکارش کند .نوجوان
 17 ،16ساله در استقالل خیلی زود پلههای ترقی
را ط�ی کرد و ب�ه بازیکن محبوب وینفرید ش�فر
تبدیل ش�د .تا جایی که به ترکیب اصلی رسید ،از
مهاجمان باتجربه سبقت گرفت و در نهایت دو گل
زیبا در  15بازی به ثمر رساند.
اللهی�ار آهس�ته آهس�ته تجرب�ه به دس�ت
میآورد تا اینکه پیش�نهاد فنرباغچه به دس�تش
رس�ید .ش�ما خودتان را جای یک جوان  18ساله
بگذارید .آیا میتوانید از پیش�نهاد جذاب یکی از
س�ه غول فوتبال باشگاهی ترکیه به راحتی عبور
کنید؟ جواب اللهیار به این پیش�نهاد ،مثل اغلب
فوتبالیستهای هم سن و سال خودش مثبت بود.
او به ترکیه رفت ،قراردادش را بست و در بازیهای
تدارکاتی هم با نظر ارس�ون یانال به میدان رفت.
مربی مش�هور فوتبال ترکیه که نگاه ویژهای روی

اللهیار به عنوان یک مهاجم آسیایی اما آیندهدار
داشت.
پیشفص�ل و در بازیهای تدارکاتی ،اللهیار به
قدری درخشید که همه ما را چشمانتظار آغاز سوپر
لیگ ترکیه گذاشت .گل او به هرتابرلین در دقیقه
 82که وارد دروازه توماس کرافت ،دروازهبان سابق
بایرنمونیخ ش�د ،امیدواری را به اللهیار و همه ما
تزریق کرد .او مقابل رئالمادرید هم به میدان رفت
ام�ا در نهایت و پی�ش از آغاز فصل به اس�تانبول
اسپور قرض داده شد تا در لیگ یک تجربه کسب
کند .ماحصل تالش اللهیار و نیمفصل حضور او در
لی�گ یک ،انجام هفت ب�ازی و  248دقیقه حضور
در زمین بود .مهاجم  18س�اله ایرانی البته در جام
حذفی یک گل برای استانبول اسپور به ثمر رساند
ام�ا در نهایت و با آغ�از نقل و انتق�االت نیمفصل
به فنرباغچه برگش�ت تا ش�اید بتواند در این تیم
فرصت عرضاندام به دست بیاورد.
در فنرباغچ�ه ،حت�ی با تغییر مرب�ی و حضور
طاه�ر کاراپین�ار ب�ه جای ارس�ون یان�ال ،باز هم
بازی به اللهیار نرس�یده و او در ش�ش بازی اخیر
فقط روی نیمکت نشس�ته .مهاجمی که در دوران
مربیگری مارک ویلموتس برای تیم ملی بازی کرد

و گل ه�م زد ،حاال در فنرباغچه ب�ازی نمیکند و
به همی�ن دلیل همیش�ه ش�ایعه بازگش�ت او به
اس�تقالل و لیگ ایران وج�ود دارد .اللهیار که به
تازگی جشن تولد  19سالگی خود را جشن گرفته
در این باره میگوید« :طبیعی اس�ت وقتی بازیکن
به یک س�طح باالت�ر میآید یکی دو س�ال زمان
میبرد تا با ش�رایط وفق پی�دا کند .من هم از این
قانون جدا نیس�تم و در این شرایط خیلی خبرها
منتشر شده است که اللهیار بازیکن خوبی نیست،
من را نمیخواهند ،ش�رایط خوبی ندارم و در فکر
بازگش�ت ب�ه ایران هس�تم .خیلی از رس�انهها با
احساس�ات هواداران بازی میکردند و برای جذب
فالوور و دیده شدن ،اخبار عجیبی منتشر کردند.
ب�ه حدی که انگار میخواهند م�ن را از فنرباغچه
بیرون کنند».
اللهیار البته گالیه دیگری هم دارد .او میگوید
در ای�ن مدت هی�چ مصاحبهای انجام ن�داده و هر
صحبتی که به نقل از او منتش�ر شده ،کذب است:
«من در ای�ن مدت هرگز حرفی نزدم و نخواس�تم
ب�ا احساس�ات ه�واداران ب�ازی کن�م .هرگز هیچ
اظهارنظری در مورد بازگشت یا شرایطم انجام ندادم
و هرچه از قول من منتشر شده دروغ است».
صیادمن�ش در فنرباغچ�ه رقبایی چ�ون ودات
موریکی که اهل کوزوو است و  15گل زده و همچنین
مولوت اردینیک ،مهاجم سابق تیم ملی ترکیه را کنار
خود میبیند .با این حال او امیدوار است بتواند برای
فنرباغچه بازی کند« :فنرباغچه باشگاه بزرگی است
که بازیکنان س�طح اول دنی�ا در آن بازی میکنند.
طبیعی است یک یا دو سال زمان میبرد تا با شرایط
وفق پیدا کنم .اینکه بازی نمیکنم دلیل نمیش�ود
از ش�رایط بدنی خوبم عقبمانده باش�م .تمرینات
خیل�ی خوبی انجام میدهم و بدنم آماده اس�ت .هر
زمان بازی به من برس�د شک نکنید خودم را نشان
میدهم و در این مورد تردید ندارم .من میخواستم
توضیحاتی بدهم تا مردم در جریان اخبار کذبی که
در مورد من وجود دارد باشند».
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ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-47ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(892421

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﺩﻳﺐ ﭘﻮﻳﺎ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  132347ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101756251
ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1399/02/10ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺷـﺮﻛﺖ
)ﻃﺮﺍﺣﻲ  ،ﻧﻈﺎﺭﺕ  ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ،ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ  ،ﻭ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﻣـﻮﺭ
ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ  .ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎﺯﻱ
 ،ﭘﻞ ﺳﺎﺯﻱ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻄﻮﻁ )ﺁﺏ  ،ﺑﺮﻕ  ،ﮔﺎﺯ( .ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻭ ﻟﻮﻟـﻪ
ﻛﺸــﻲ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿــﻼﺏ .ﻃﺮﺍﺣــﻲ ﻭ ﻧﺼــﺐ ﻭ ﺍﺟــﺮﺍﻱ ﺍﻣــﻮﺭ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﺎﻝ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎﻝ .ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﺎﻝ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎﻝ  .ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ
ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﺎﻝ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜـﺎﻝ  .ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻭ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷـﻬﺮﻱ ﻭ ﻓﻀـﺎﻱ ﺳـﺒﺰ  ،ﻛﺎﻧـﺎﻝ ﻛﺸـﻲ ﻭ
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ
ﻻﺯﻡ ( ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
-27ﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(893500

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻼﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﻓﺮﺩﺍﺩ ﻛﺎﻣﺒﺎﺩﻥ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 21385
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007765830
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1399/02/19
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ
ﺷﺪ .ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ -2
ﻓﺮﻭﺵ ﻭﻧﺼﺐ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺴﺘﻪ – ﻧﺼﺐ ﻓﻮﻧﺪﺍﺳـﻴﻮﻥ ﻭ ﻋﻠـﻢ
ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻛﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺩﻛـﻞ ﻭ
ﺩﻳﻮﺍﺭ .ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﻧﺼﺐ :ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘـﻲ ،ﻭﺳـﺎﻳﻞ ﻭﺭﺯﺷـﻲ
،ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ  ،ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ،
ﻣﺤﺼــﻮﻻ ﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻲ ﺍﺑــﺰﺍﺭﺁﻻﺕ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜــﻲ ،ﺩﻭﺭﺑــﻴﻦ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻـﻮﺗﻲ ﻭﺗﺼـﻮﻳﺮﻱ ،ﻣـﺒﻠﻤﻼﻥ ﻭ ﺩﻛﻮﺭﺍﺳـﻴﻮﻥ  ،ﻣﺤﺼـﻮﻻ
ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻱ ،ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﻭ ﻛﻔــﺶ ،ﺯﻳــﻮﺭﺁﻻﺕ ﻭﺳــﺎﻋﺖ ﻭ ﻋﻴﻨــﻚ،
ﻭﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﭼﺮﻡ ﻓﺮﺵ ﻭﮔﻠﻴﻢ ﻣﻮﻛـﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺎﺩﻩ 2ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-45ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(892414

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻳﻮﺷﻦ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  52377ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100975238

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭﻝ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  141818ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101848236
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/04/31ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﺳـﻴﺪ ﺟﻤـﺎﻝ ﺍﻟـﺪﻳﻦ
ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ 0050983105ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗـﺎﻱ
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ 0453720935ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﺎﻳـﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧـﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑـﺎ ﻛـﺪ
ﻣﻠﻲ 0450452425ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﺣﺎﻣﺪ ﺷﻴﺨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0062212206:ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0080018084ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒـﺪﻝ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪ ﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯﻗﺒﻴـﻞ
ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋـﺎﺩﻱ
ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﻳﺲ ﻫﺌﻴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒـﺖ
-28ﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(893514

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮﺍﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  7494ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660077820
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/08/14ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ
ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍء ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﻳﺪ -1 :ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺋﻮﻑ ﻛﻮﻳﻠﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  3243433738ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺩﺍﻭﺩﻱ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3251151347ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴـﺮ ﺣﺴـﻴﻦ ﻛـﻮﻳﻠﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3242505530ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ
 2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ  -2 .ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  3241027414ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺁﻗـﺎﻱ ﺩﺍﺭﻳـﻮﺵ
ﻧﺎﺻﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3255808987ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠـﻲ
ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ  -3 .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺎﭘﺮﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-46ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(892415

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

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1399/02/15
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﻳﺪ  ،ﺍﻟﺤـﺎﻕ ﺑـﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ  :ﺗﻬﻴﻪ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻚ ﻻﻳـﻪ ﻭ
ﺩﻭﻻﻳﻪ ﻭﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﭘﻲ ﻭﻱ ﺳﻲ ﻭ ﻓﻮﻡ ﭘﻲ ﻭﻱ ﺳﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻭ ﭘﻠﻲ ﺍﺗـﻴﻠﻦ ﻭ
ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺍ ﺗﺼﺎﻻﺕ ﭘﻨﺞ ﻻﻳﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﮔﺮﺍﻧـﻮﻝ ﭘـﻲ
ﻭﺳﻲ ﺳﻲ،ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ،ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻭ ﻛﺮﺑﻨﺎﺕ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﻛﻤﭙﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺻـﻨﻌﺘﻲ
ﭘﻠﻴﻤﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺴﺖ ﻓﻠﺰﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺭﻕ ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ،ﭘﻲ ﻭﻱ ﺳﻲ
ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻏـﺬ ﺍﺯ ﻛﺮﺑﻨـﺎﺕ ﻛﻠﺴـﻴﻢ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣـﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻭ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴ ﻦ ﺁﻻﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺁﻥ
ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
-41ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1399/02/10ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ، 16ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 136
ﺷــﺮﻗﻲ  ،ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ﭘــﺮﻭﻳﻦ  ،ﭘــﻼﻙ  ، 2,1ﻃﺒﻘــﻪ ﭘــﻨﺠﻢ  ،ﻭﺍﺣــﺪ  2ﻛــﺪ ﭘﺴــﺘﻲ:
 1654613457ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-30ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(896343

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺷﮕﺮﺍﻥ ﻋﺼﺮﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  213125ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102545453
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/12/07ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﻜﺘﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﺑﻬﻤـﻦ ﺑـﻪ
ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ  14003797297ﻭ ﺁﻗــﺎﻱ ﺳــﻌﻴﺪ ﺳــﺎﻏﺮﻳﭽﻲ ﻛــﺪﻣﻠﻲ
 0045850720ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ
ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-32ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(898544
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﺎﺩ ﻟﻨﮕﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  369314ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320187166

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/10/28ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﻭﻧﻚ -
ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ  -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ  -ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺟﻨﻮﺑﻲ  -ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﻏﺮﺑﻲ  -ﺑﻬﺎﺭ  - 2ﭘـﻼﻙ 10
 ﻭﺍﺣﺪ  4ﺟﻨﻮﺑﻲ  -ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  ، 1435866396ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓـﺖ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-33ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(898552

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺭﺱ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  496688ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14006082437

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/12/26ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺤﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ
ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺎ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0042833396ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳـﺪ .ﻧﺸـﺎﻧﻲ
ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻴﺮﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻻﻟﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﺎﺻـﺮﻱ ﺍﻣـﺮﻱ
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻭﺍﺣﺪ  9ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  1386753313ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
-34ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(908076

ورزش جوان و نوجوان
مشخص شدن کادر فنی تیم های ملی تنیس روی میز

کادر تیمهای ملی ردهه�ای مختلف تنیس روی میز و طی احکام
جداگانهای با امضاء ریاس�ت فدراس�یون تنیس روی میز سرمربیان و
مربیان تیمهای ملی بزرگس�االن ،جوانان نوجوان�ان و هوپس معرفی
گردید.
کادر تیمهای ملی ردههای مختلف تنیس روی میز تکمیل ش�ده
و طی احکام جداگانهای با امضاء ریاس�ت فدراس�یون تنیس روی میز
س�رمربیان و مربی�ان تیمهای ملی بزرگس�االن ،جوان�ان نوجوانان و
هوپس معرفی گردید.در احکام و نفرات معرفی شده آمده است:
با اس�تعانت از درگاه خداوند متع�ال و با عنایت به تعهد تخصص
و تج�ارب جنابعال�ی و بن�ا به پیش�نهاد مدیر تیمه�ای ملی بموجب
ای�ن ابالغ به س�مت س�رمربی /مرب�ی از تاریخ صدور ب�ه مدت یک
س�ال منص�وب میگردید .امید اس�ت با تالش و جدیتی که در ش�ما
س�راغ دارد و ط�ی هماهنگ�ی کام�ل ب�ا کادر تیمهای مل�ی اهتمام
خ�ود را در راس�تای سیاس�تهای کل�ی وزارت ورزش و جوان�ان و
فدراس�یون تنیس روی می�ز و جهت موفقیت تیم ه�ای ملی معمول
نمایید.
توفیق ش�ما را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی به
اعتالی ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.
بر این اساس سرمربیان و مربیان تیمهای ملی تنیس روی میز در
رده های مختلف سنی به این شرح معرفی شدند:

بزرگساالن

جمیل لطفاهلل نسبی سرمربی تیم ملی آقایان
میدیا لطفاهلل نسبی مربی تیم ملی آقایان
حمیده ایرانمنش سرمربی تیم ملی بانوان
منصوره رضایی مربی تیم ملی بانوان

جوانان

میعاد مکیف سرمربی تیم ملی جوانان پسر
امیر بخشی مربی تیم ملی جوانان پسر
آزاده سرافراز سرمربی تیم ملی جوانان دختر
شمین مرادی دشت مربی تیم ملی جوانان دوختر

نوجوانان

امید شمس سرمربی تیم ملی نوجوانان پسر
رضا وفایی راد مربی تیم ملی نوجوانان پسر
نسیم رنجبر سرمربی تیم ملی نوجوانان دختر
پارمیدا نظری مربی تیم ملی نوجوانان دختر

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ
ﺩﺭﺗــﺎﺭﻳﺦ  1399/03/27ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  559789ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14009212297ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ :ﻃﺮﺍﺣـﻲ ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ،ﺍﺟﺮﺍ  ،ﻧﻈﺎﺭﺕ  ،ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫـﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧـﻲ ﺍﻋـﻢ ﺍﺯ ﺍﺟـﺮﻱ ،
ﺳﻨﮕﻲ  ،ﺑﺘﻨﻲ ﻭ ﻓﻠﺰﻱ  ،ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﺣـﺪﺍﺙ ﺷـﻬﺮﻛﻬﺎﻱ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  ،ﺗﺠﺎﺭﻱ  ،ﺍﺩﺍﺭﻱ _ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﭘﻞ
ﺳﺎﺯﻱ  ،ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻱ ﻭ ﺧـﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻱ  ،ﺳـﺪ ﺳـﺎﺯﻱ  ،ﺗﺴـﻄﻴﺢ
ﺍﺭﺍﺿﻲ  ،ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺷﻬﺮﻱ  ،ﺯﻳـﺮ
ﺳﺎﺯﻱ  ،ﺷﻦ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻛﺸﻲ ﻭ ﺧﻂ ﻛﺸﻲ  ،ﮔﺎﺭﺩﻳﻞ ﺑﻨﺪﻱ  ،ﺳﺮﻋﺖ
ﮔﻴﺮ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ  ،ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ  ،ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﻮﻟﻪ
ﻭ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰﻱ  ،ﻧﺎﺯﻙ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻤﺎ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﺍﻗﻼﻡ ﭘﻴﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ،ﻣﺨـﺎﺯﻥ
ﺑﺘﻨﻲ  ،ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﭘﺎﺭﻛﻲ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﺳـﺎﺯﻩ ﻫـﺎﻱ ﭘﺮﺗﺎﺑـﻞ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ
ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﺁﻻﭼﻴﻖ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷـﻬﺮﻱ  ،ﻃﺮﺍﺣـﻲ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻭ ﻓﻠـﺰﻱ ﺳـﺎﺧﺖ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻟﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑـﺮﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮﻱ ،
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ  ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﺎﻝ
ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎﻝ  ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻔـﺎﺕ  ،ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺳـﺎﺯﻱ
ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ  ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺠـﺎﺯ ﺷـﺮﻛﺖ  ،ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻛﻠﻴـﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺯﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺟـﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺟـﺪﻭﻝ ﻛﺸـﻲ ،
ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺍﺭﺍﺿﻲ  ،ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﺳﺪ ﺳﺎﺯﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ) ﮔﺎﺯ  ،ﺁﺏ  ،ﺑﺮﻕ(،
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ  ،ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑـﺎ ﺍﺷـﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﻭ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ  ،ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ ﺭﻳـﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﻛﻠﻴـﻪ
ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻣـﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻲ  ،ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻲ  ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻝ ﺳـﻲ
ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ -ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ
ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧـﺎﺭﺝ ﻛﺸـﻮﺭ  ،ﺩﺭﺻـﻮﺭﺕ ﻟـﺰﻭﻡ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺧـﺬ
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ  ، 14ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺁﺑـﺎﺩ  ،ﻛﻮﭼـﻪ ))ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺑـﺎﻡ ﭘﻮﻧـﻚ(( ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ  ،ﭘﻼﻙ  ، 0ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ )ﺑﺎﻡ ﭘﻮﻧﻚ(  ،ﺑﻠﻮﻙ  ، 3ﻃﺒﻘـﻪ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ،ﻭﺍﺣﺪ  9ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1477793473ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑـﻪ  100ﺳـﻬﻢ  10000ﺭﻳـﺎﻟﻲ
ﺗﻌﺪﺍﺩ  100ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠﻎ  350000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻃـﻲ
ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  75/3027ﻣـﻮﺭﺥ  1399/03/17ﻧـﺰﺩ ﺑﺎﻧـﻚ ﺑﺎﻧـﻚ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺪ  1903027ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑـﻪ
ﺳﺎﻋﻲ ﻋﻼﻑ ﺍﺭﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0044937581ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ ﻭ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0053391071ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗـﺎﻱ ﻋﻠـﻲ
ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0062094718ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪ ﺁﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑـﺎ ﺍﻣﻀـﺎء
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
 :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0386661618
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  6580092904ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳـﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺎﭘﺮﻙ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺍﺧـﺬ ﻭ ﺻـﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-31ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(896346

