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اخبار کوتاه
اخبار
اتهام عجیب عبدالرحمان علیه شفر

عمر عبدالرحمان ستاره تیم العین اتهام عجیبی را علیه سرمربی سابق خود مطرح کرد.عمر
عبدالرحمان مرد سال آسیا و ستاره العین مغز متفکر این تیم در مرکز زمین است؛ اما در دو دیدار با
استقالل نتوانست در گلزنی و گلسازی موفق باشد .با این وجود عبدالرحمان ستاره درخشانی در زمین
مسابقه بود و بارها هافبک های استقالل را به زحمت انداخت و اگر کمی خوش شانس بود ،ضربه او
به جای تیرک دروازه به تور دروازه حسینی بوسه می زد.عمر عبدالرحمان در مصاحبه ای پس از پایان
مسابقه گفت :العین می توانست در این بازی  3امتیاز را بگیرد و ما فرصت های بسیاری را برای گلزنی
از دست دادیم.او ادامه داد :هنوز  6امتیاز و در واقع  2بازی پیش رو داریم و می توانیم با پیروزی در این
دیدارها صعود کنیم و به عبارتی همه چیز دست خودمان است.نکته جنجالی اما صحبت های عموری
درباره رفتار بازیکنان استقالل و دستور عجیبی بود که شفر برای مهار او صادر کرده بود .عموری در این
باره گفت :من شنیدم وینفرد شفر سرمربی تیم استقالل به بازیکنان تیمش می گفت شماره  10العین
یعنی من را بزنید!اتهام بزرگ ستاره العین به شفر می تواند باعث شود تا جنجال های میان العین و
استقالل ادامه پیدا کند .عموری در شرایطی این صحبت ها را مطرح می کند که شفر تجربه همکاری با
او را در کارنامه خود دارد و در العین به عنوان سرمربی حضور داشته است .در دیدار استقالل برابر العین
تنها فرشید اسماعیلی با کارت زرد داور جریمه شد که این بازیکن نیز به دلیل خطا روی دروازه بان
حریف جریمه شد و هیچ بازیکنی از استقالل با انجام خطا ،برای متوقف کردن یا ترساندن این بازیکن
در زمین از سوی داور جریمه نشد.عموری در نیمه دوم نیز به داور مسابقه در یک صحنه به این موضوع
اعتراض کرد که فرشید باقری  5مرتبه روی او خطا کرده اما هیچ کارت زردی دریافت نکرده تا مشخص
شود او از خطاهای بازیکنان استقالل بسیار کالفه بوده است.

یک قضاوت جنجالی دیگر از داور مالزیایی

داور مالزیایی دیدار رفت استقالل و العین دیشب هم یک قضاوت جنجالی دیگر در گروه  Dداشت.
رقابت های نخستین هفته از دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دیروز در منطقه غرب آغاز
شد و تیم ها در گروه های  Bو  Dبه مصاف حریفانشان رفتند .در رقابت های حساس گروه چهارم
لیگ قهرمانان که به گروه مرگ ملقب شده ،دیشب تیم های الریان قطر و الهالل عربستان مقابل هم
قرار گرفتند .در این بازی که با برتری تیم قطری در خانه همراه شد ،یکی از مهم ترین مسائل ،بحث
داوری بود .امیرول بن یعقوب مالزیایی قضاوت این بازی را در حالی بر عهده داشت که تنها  6روز قبل
از آن ،در یکی دیگر از بازی های همین گروه ،جنجال به پا کرده بود و بازی تیم های العین امارات و
استقالل ایران را با سوت های نادرست و نسبتا مغرضانه خود به هم ریخته بود .بن یعقوب در بازی هفته
گذشته  2پنالتی اشتباه برای تیم العین اعالم کرد که یکی از آنها گل شد و در نهایت سه امتیاز شیرین
را از چنگ استقالل خارج کرد .استقالل نامه ای به منظور شکایت از این داور به  AFCارسال کرد و
در کمال ناباوری نتیجه آن قضاوت یک بازی حساس دیگر از همان گروه شد؛ آن هم در عرض  6روز!با
همه این اوصاف ،داور پرحاشیه مالزیایی دیشب فرصت داشت با یک قضاوت صحیح و معقول حداقل تا
حدی به فراموش شدن اشتباهات هفته گذشته خود کمک کند؛ اما دیدار الریان و الهالل هم با مدیریت
مناسبی از سوی او همراه نشد .هر دو تیم سرخ و آبی پوش زمین دیشب به قضاوت بن یعقوب معترض
بودند و در صحنه هایی که به فاصله تنها  2دقیقه رخ داد ،اعتقاد داشتند باید پنالتی به سودشان اعالم
می شد .با مرور صحنه های مذکور می توان به بازیکنان الریان و الهالل حق داد و به نظر می رسد این
داور باز هم عملکرد بسیار ضعیفی از خود نشان داده است.
نکته دیگری که در خصوص داوری بازی پریشب وجود داشت ،این بود که در طول  90دقیقه
مثل بازی العین و استقالل  2پنالتی از سوی او اعالم شد .بن یعقوب بدین ترتیب در طول  6روز دو
بازی بسیار حساس از یک گروه آسیا  -که مهم ترین آنها نیز هست – را قضاوت کرده ،در هر دو بازی
اشتباهات عجیبی مرتکب شده و  4پنالتی هم اعالم کرده است .این آمار می تواند مرد مالزیایی را به
عنوان نقش اول مهم ترین اتفاقات گروه مرگ آسیا در طول کمتر از یک هفته معرفی کند.
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وضعیت نامشخص ملی پوشان اصفهانی خط خورده از لیست کی روش

عدم دعوت بازیکنان تیم ذوبآهن در جلسات
تمرینی تیمملی ،وضعیت ملیپوشان این تیم را مبهم
کرد و به همین دلیل لیست کیروش برای دیدار برابر
سیرالئون از اهمیت ویژهای برخوردار است .رشید
مظاهری ،مرتضی تبریزی و اکبر ایمانی سه بازیکن
تیم ذوب آهن اصفهان هستند که به عنوان نفرات
مورد نظر کی روش تمامی اردوهای یک ساله اخیر
تیم ملی را پشت سر گذاشتند؛ اما از حدود دو ماه
پیش ،به طرز مشکوکی نام این سه بازیکن از لیست
تیم ملی کنار گذاشته شد تا مشخص شود رفتاری
برخالف نظر کی روش از سوی کسی سر زده و او نیز
ملی پوشان اصفهانی را خط زد!
موضوع کنار رفتن این سه بازیکن از لیست
تیم ملی از سوی هیچ یک از مسئوالن فدراسیون
فوتبال تایید نشده و فشردگی بازی های ذوب آهن
در لیگ قهرمانان و لیگ برتر ،دستاویزی شد تا عنوان
شود برای فشار کمتر به بازیکنان این تیم که یکی
از نماینده های ایران در آسیا محسوب می شود ،در
جلسات ریکاوری از این بازیکنان استفاده نمی شود.
البته از زمانی که ابهام در وضعیت ملی پوشان
تیم ذوب آهن آغاز شد ،هیچ لیستی برای تیم ملی
اعالم نشد؛ اما بنا به سنت ماه های اخیر کارلوس کی
روش پس از بازی های هر هفته ملی پوشان خود را به
مرکز  pecمی رساندند تا در تمرینات ریکاوری مورد
نظر مرد پرتغالی حضور پیدا کنند که در این میان
سه بازیکن تیم ذوب آهن پس از حضور ممتد در این

تمرینات هفتگی ،به ناگاه دعوتی از خود برای ادامه
حضور ندیدند .این وضعیت بازیکنان ذوب آهن و
ابهام در دعوت از آنها باعث شده تا لیست بازیکنان
مورد نظر کی روش برای دیدار برابر سیرالئون ،یکی
از مهمترین لیست های تیم ملی باشد .دروازه بان،
هافبک و مهاجم ذوبی ها این روزها را بیشتر از هر
زمان دیگری در تب و تاب هستند و ذهن خود
را درگیر این موضوع می بینند؛ موضوعی که از
اهمیت ویژه ای برای هر کدام از آنها برخوردار است
و حتی می تواند آینده ورزشی آنها را دستخوش

تغییراتی اساسی کند .این در حالیست که حداقل
دو نفر از این سه بازیکن در صورت ادامه شرایط
قبلی می توانند در لیست نهایی کی روش برای
حضور در جام جهانی نیز قرار داشته باشند .رشید
مظاهری در حال حاضر یکی از آماده ترین دروازه بان
های فوتبال ایران است و قطعا یکی از عوامل مهم
موفقیت ذوبی ها در دور برگشت رقابت های لیگ برتر
محسوب می شود .او حتی در دیداری آسیایی که سه
بار دروازه خود را باز شده می بیند ،آنقدر واکنش های
به موقع و فوق العاده از خود به نمایش می گذارد که

همگان او را مانع اصلی برای رسیدن به یک شکست
تاریخی ببینند .رشید از نظر تعدد سیو در دیدارهای
لیگ قهرمانان آسیا ،در حال حاضر صدرنشین گلرهای
حاضر در این رقابت ها محسوب می شود .اکبر ایمانی
پس از درخشش در پدیده راهی تیم ملی شد و با ادامه
بازی های خوب خود در ذوب آهن توانست حضور
خود در اردوهای تیم ملی را تثبیت کند و حتی در
همین مدت زمان کوتاه دو بار برای تیم ملی به میدان
برود .مرتضی تبریزی نیز این روزها در اوج آمادگی به
سر می برد .کاپیتان سوم ذوبی ها که در دور برگشت
توانست به بهترین فرم خود برسد 11 ،بار برای
سبزپوشان در لیگ گلزنی کرده و در لیگ قهرمانان
آسیا نیز  3بار برای اصفهانی شادی آفرین بوده تا نشان
دهد یکی از آماده ترین دوران های خود را پشت سر
می گذارد .به هرحال باید یکی ،دو روز دیگر صبر کرد
و دید نامی از بازیکنان تیم ذوب آهن وارد لیست اخیر
کارلوس کی روش خواهد شد یا خیر .بازیکنانی که این
روزها یکی از بهترین های لیگ محسوب می شوند و
قطع یکباره حضور آنها در تیم ملی یکی از عجیب
ترین اتفاقاتی بود که در ماه های اخیر افتاد .اتفاقی که
در صورت ادامه دار بودن می تواند علتی داشته باشد
و آن نیز به طور مستقیم به سرمربی تیم ملی برمی
گردد .به دلیل اینکه هر سه ملی پوش ذوبی ها به طور
ناگهانی بایکوت شدند می توان عصبانیت کارلوس کی
روش از تیم ذوب آهن را به دالیلی مبهم ،عامل اصلی
آن دانست.

آتش بازی اسماعیلی و تیام در آسیا

دو بازیکن استقالل به جز بازی اول استقالل در لیگ قهرمانان
آسیا که در ترکیب اصلی حضور نداشتند ،در صد در صد گل های این
تیم در  3بازی اخیر نقش اصلی را ایفا کرده اند.فرشید اسماعیلی در
بازی اول استقالل برابر الریان به خاطر بازی رفت فصل گذشته برابر
العین محروم بود و در ترکیب استقالل به میدان نرفت و البته حضور
 45دقیقه تیام هم منجر به گل نشد؛ اما آتش بازی این دو بازیکن
در آسیا از بازی با الهالل در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا شروع شد.
در بازی با الهالل در دقیقه  46و در حالی که دو تیم در نیمه اول
بازی را به صورت متعادل پیش می بردند ،پاس فرشید اسماعیلی با
ضربه تیام همراه شد که توپ با برخورد به مدافع حریف وارد دروازه
شد .پیش از این گفته می شد این گل ،گل به خودی بازیکن الهالل
بوده است اما کنفدراسیون فوتبال آسیا آن را به نام تیام ثبت کرد تا
اولین گل او و البته پاس گل اسماعیلی به ثبت برسد.

در بازی رفت برابر العین هم هر دو گل استقالل با پاس اسماعیلی
و ضربه تیام زده شد هرچند که آبی ها در این بازی با وجود نمایش
برتر از حریف خود در نهایت با پنالتی دقیقه  89بازی نتوانستند 3
امتیاز بازی را به نام خود ثبت کنند.فرشید اسماعیلی در دقیقه 43
بازی شب گذشته برابر العین موفق شد با نفوذ از سمت چپ از مدافع
حریف پنالتی بگیرد و تیام تک گل آبی ها را زد ،گلی که البته در
نهایت منجر به پیروزی نشد و بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید.
در استقالل مدل شفر سرور جپاروف به عنوان هافبک پست مهاجم
بیشتر وظیفه ریتم دادن به بازی را برعهده دارد و این موضوع وظیفه
شجاعیان و اسماعیلی را در ارسال پاس گل بیشتر کرده است که در
این بین اسماعیلی بهترین بهره را از سیستم وینفرد شفر برده و بارها
با پاس های خود مامه تیام را صاحب موقعیت گلزنی کرده است .اما
تفاوت اصلی استقالل با سایر رقبا را تیام ایجاد کرده است ،بازیکنی

که هم در گلزنی مهارت ویژه ای دارد و هم به خوبی خود را در جریان
حمالت قرار می دهد تا حاال خیال آبی ها از حضور یک مهاجم تمام
کننده با کیفیت راحت باشد .آنچه مسلم است در بازی های گذشته
تیام و اسماعیلی موثرترین بازیکنان تهاجمی تیم شان بوده اند و شفر
روی توانایی آنها برای بازی های بعدی حساب ویژه ای باز کرده است.

فرشید اسماعیلی بهترین سازنده گل در آسیا

هافبک استقالل بهترین سازنده گل در آسیا محسوب می شود.فرشید اسماعیلی هر چند به دلیل
محرومیت اولین دیدار استقالل را از دست داد اما با این وجود در  3دیدار بعدی عملکرد بسیار خوبی
داشت و حاال بهترین سازنده گل در آسیا محسوب می شود.
اسماعیلی در دیدار رفت با العین دو پاس گل برای تیام ارسال کرد تا موفقیت خود را آغاز کند؛
سپس در دیدار برگشت نیز یک پنالتی منجر به گل کسب کرد تا به این ترتیب با  3پاس گل باالتر از
بازیکنانی مانند ژاوی ،بهترین گلساز قاره آسیا قرار بگیرد.
اسماعیلی به دلیل یک بازی کمتر نسبت به دیگر بازیکنان ،در صدر این جدول قرار دارد و اورسیچ
و اسیری در رده های بعدی قرار دارند.تیام مهاجم استقالل نیز با  4گل زده در رده سوم بهترین گلزنان
آسیا حضور دارد تا این دو بازیکن زوج فوق العاده خطرناکی را تشکیل دهند.

وزیر ورزش عربستان در توییتر خود سخنان
جنجالی مطرح کرد و از شکست پرونده انتقال
بازیکنان این کشور به اسپانیا سخن گفت .
ترکی آلشیخ ؛ وزیر ورزش عربستان در
صفحه توییتری خود به مباحث زیادی اشاره کرده
است که سخنان او در رابطه با جام جهانی ۲۰۲۶
جالب توجه است  .وی در این رابطه اعالم کرد  :من

احتمال حضور عربستان در کوپا آمریکا !

شنیدهام مغرب و آمریکا قصد دارند پیشنهادی در
رابطه با میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۶به فیفا بدهند
 .تنها چیزی که برای ما مهم است مصلحت کشور
عربستان است .در چند وقت اخیر ما از نسبت
برادری و دوستی آسیب دیدهایم و در حال حاضر
فقط مصلحت کشورمان را در نظر میگیریم .
این سخن وزیر ورزش عربستان عدم حمایت

آنها از مغرب را نشان میدهد .
وزیر ورزش عربستان در توییت جنجالی دیگر
به شایعه خروج فوتبال این کشور از  AFCدامن
زد و گفت  :شاید عربستان را از این به بعد در جام
ملتهای آفریقا یا کوپا آمریکا ببینید  .همانطور که
استرالیا از اقیانوسیه آمده و در جام ملتهای آسیا
شرکت میکند  ،شاید ما هم رفتیم و در جای دیگر

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻃﻠﺲ ﭘﻴﺸﻪ ﺍﻟﻔﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  370ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10980062978ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,05,30ﻭ
ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  249534ﻣﻮﺭﺥ  95,8,24ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺮﺩﻳﺲ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0534536646
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺁﺑﺎﺩﻯ  0532319508ﻧﺎﻳﺐ
ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0534397786ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸﻰ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0534536646
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻯ  3ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ
ﺁﻭﺭ ﻭ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﻀﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ
ﻭ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻗﺮﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ 2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﭘﺮﺩﻳﺲ )(155786
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻃﻠﺲ ﭘﻴﺸﻪ ﺍﻟﻔﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  370ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻰ  10980062978ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1395,05,30ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  249509ﻣﻮﺭﺥ  95,8,3ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺩﺭ 52
ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﭘﺮﺩﻳﺲ )(155787
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻓﺮﻭﺯ ﺳﺎﻡ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 443776ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14003637411ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,17ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺷﺪ  :ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﺣﺎﺟﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0076894290ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻓﺮﻳﺪ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﺣﺎﺟﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0081223919ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﺍﻭﺍﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155788
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻓﺮﻭﺯ ﺳﺎﻡ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 443776ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14003637411ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,17ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ  3ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  2ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ:
ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﺎﻻﻯ
ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ .ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﻮﻧﻨﺎژ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﺳﻜﻮﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ) ﺧﺸﻜﻰ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ (
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮﺭﺱ
ﻧﻔﺖ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﭘﺨﺶ ،ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ ،ﻣﺎﻫﻰ ﻭ ﺷﻴﻼﺕ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺩﺍﻣﻰ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ،
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻭ ﻣﺮﻏﻰ ،ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻃﻴﻮﺭ ﻭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ .ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﻜﻴﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0049080725ﺑﺎ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎء ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯﻣﺒﻠﻎ 3000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  2000000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺎء
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  :ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﺣﺎﺟﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0076894290
ﺩﺍﺭﺍﻯ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻓﺮﻳﺪ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﺣﺎﺟﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0081223919ﺩﺍﺭﺍﻯ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ 3
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155789

بازی کردیم  .ترکی آلشیخ در آخرین توییت خود ،
بیان کرد :تنها پروندهای که من در آن شکست خوردم
 ،انتقال بازیکنان عربستانی به اسپانیا بود  .ولی هنوز
زود است که در مورد آن قضاوت کرد .نکته جالب
توجه پرداخت دستمزد همه بازیکنان از سوی وزارت
ورزش عربستان بوده است و حال حاضر وزیر ورزش
این کشور پروژه خود را شکست خورده میبیند .

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻌﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1331ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101367188ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﮔﻠﺒﺮگ ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻠﭽﻴﻦ ﭘﻨﺠﻢ )ﺳﺘﺎﻳﺶ(
ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭘﻼﻙ  26ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  3754186449ﺗﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻗﺪﺱ )(155790
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺁﻭﺭﺍﻥ ﻣﺼﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  765ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100097586ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,11,23ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﻬﺮﺷﺎﺩ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0037208675ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 150,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺷﺮﻛﺎء ﺩﺭﺁﻣﺪ.ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺍﻛﺒﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0046715312ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 100,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ  93,749ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ 193,749ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ.ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺯ  2,750,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  3,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ- .ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎء ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ:ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻌﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0057702985
ﺩﺍﺭﺍﻯ 1,500,000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ،ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﭘﻴﺮﻫﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0010860983ﺩﺍﺭﺍﻯ 750,000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ،ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺍﻛﺒﺮﻳﺎﻥ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0046715312ﺩﺍﺭﺍﻯ 193,749ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ،ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺷﺎﻟﭽﻰ ﻃﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0011107091ﺩﺍﺭﺍﻯ 135,417ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺎﻟﭽﻰ ﻃﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0017645905ﺩﺍﺭﺍﻯ
135,417ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺷﺎﻟﭽﻰ ﻃﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0020677723ﺩﺍﺭﺍﻯ 135,417ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ،ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺷﺎﺩ ﻛﺎﻇﻤﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0037208675ﺩﺍﺭﺍﻯ 150,000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ .ﺣﺠﺖ
ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ 3
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ )(155791
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﻮﺷﻨﺎﻡ ﻣﺎﻛﺎﺭﻭﻥ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 109128ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101528943ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,10,13ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ
 - :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻄﻴﺮﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0420927875ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﺷﺠﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 4929367603ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺷﺪﻧﺪ- .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ-ﺳﻔﺘﻪ-
ﺑﺮﺍﺕ-ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ -ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  0058682465ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  0060361239ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ 2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155792
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  24674ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100701375ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1396,10,10ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ  :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ،ﻧﺒﺶ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ
 241ﺁﺯﺍﺩﻯ ،ﭘﻼﻙ  ،153ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ،ﻭﺍﺣﺪ  ،1ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ 1419934899
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ 1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155793

