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بمبیبرایانفجارفسادفوتبال
یاتبلیغاتانتخاباتی؟
مجیدکوهستانی

روزنامه نگار

کمیسیون اصل 90سرانجام نتیجه تحقیقات
و بررســی های سه ســاله اش درباره « فساد
در فوتبال» را در واپسین ماه فعالیت مجلس
شورای اســامی و فدراســیون فوتبال طی
گزارشی مفصل و مملو از مصداق ها منتشر و
به اصطالح بمبی خبری در جامعه ورزش ایران
منفجر کرد.
گزارش حاضر مهمترین و رسمی ترین سند
مکتوب از تخلفات و فســاد در محبوب ترین
رشته ورزشی نزد مردم ایران محسوب می شود
که در تاریخ ورزش کشور نظیر نداشته و از این
حیث می تواند آغازی بر روند رسیدگی و احیانا
حذف افراد و جریانات ناسالم از رنکینگ نخست
فوتبال در قاره آسیا باشد اما انتشار این گزارش
از ماهیت گرفته تا زمان انتشار آن مورد انتقاد
کارشناسان واقع شده است.
آنچه اما پس از انتشار این گزارش جنجالی
و فرونشســتن گردوخــاک هــای اولیه می
توان دید و نوشــت؛ ضعف عمده در سیاست
گزاری مرجع تحقیقات و ایرادهای ساختاری
درهدف گزاری تهیه کنندگان آن است .آنجا
که نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
و کمیســیون اصل  90در کنار مشاوران آنها،
به جای جهت گیری کالن برای ارایه راه حل
و مسیر برون رفت از معضالتی که به اطالعات
آن دسترسی پیدا کردند ،تنها به طبقه بندی
و بازنشــر صرف آن پرداختند و وظیفه ذاتی و
تکلیف اصلی خود که در قانون نیز به آن اشاره
شــده را فراموش کرده اند.اینکه نتایج حاصل
از چندهزارساعت -نفر بررسی و صدها جلسه
مستقیم پرسش و پاسخ ،در قالب گزارشی که
فهرست وار آنها را ردیف کرده و گفته می شود
در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته اســت ،جای
بسی خرسندی دارد اما آیا مسوولیت خانه ملت
به همین جا ختم می شــود؟ آیا مردم وکالی
خود را برای بررســی های پلیســی و یافتن
مقصران و مفســدان ،انتخاب و به ساختمان
بهارستان فرستاده اند یا اینکه از آنها توقع به جا
دارند که ضمن شناخت کاستی ها و خالهای
قانونی در هر حوزه ای ،با وضع قانون های موثرو
کارآمد به روند فساد پایان دهند؟ موازی کاری
پارلمان ایران با نهادهایی که بودجه و وظیفه
دارند که مفســدان را شناســایی کنند ،چه
حاصلی خواهد داشت؟
به نظر می رسد در نحوه انتشار این گزارش
که گفته می شــود ســیر قانونی و تشریفات
اداری اش را نیز در مجلس شــورای اسالمی
طی نکرده و پیــش از قرائت در صحن علنی
در اختیار رسانه ها قرار گرفته است ،بی ارتباط
با موج غیرقابل انکار تمایل نمایندگان محترم به
تبلیغات در آستانه انتخابات اسفندماه نیست.
در واقــع در یکــی از آخرین فرصت هایی که
برای تبلیغات مجانی از تریبون فوتبال و رسانه
وجود داشته ،استفاده شد تا موضوعی به این
گستردگی به شــکلی ضربتی در ذهن توده
عظیم جمعیتی عالقمند فوتبال حک شــود
و بیش از آنکه فوتبال از آن بهره مند شــود،
منتشرکنندگانمنتفعشوند.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه چه مجلســی
می خواهد از تک تــک بندهای این گزارش
برای اصالح امور فوتبال استفاده کند؟ مجلسی
که رو به اتمام است و دیگر فرصتی برای نتیجه
گیری و وضع قانون مناسب ندارد؟ یا مجلس
بعدی که تجربه ثابــت کرده تا نمایندگانش
مستقر شــوند و کمیســیون هایش خود را
بشناسند ،ماه ها زمان نیاز است؟
حال فارغ از مجلس و وکالیش ،این گزارش
قرار اســت کدام فدراســیون را تکان دهد و
مدیران و اشــخاص خاطی اش را تنبیه کند؟
فدراسیونی که آفتابش لب بام است و آخرین
مــاه فعالیت قانونــی اش را طی می کند؟ آیا
گزارش کمیسیون اصل نود ،متنی برای خالی
نبودن عریضه است و تنها چیزی که در ذهن
نگارندگان آن نبوده ،نتیجه بخش بودن آن به
حال فوتبال غرق در فساد است؟
دست برقضا  ،طنز تلخ آنجاست که نماینده
محترمی که مدتها به عنوان مسوول خاص این
پرونده و پروژه در رســانه های متعدد صحبت
کرد و داد سخن ســرداد اکنون برای حضور
در دوره آتی مجلس شــورای اسالمی  ،حائز
صالحیت الزم برای این جایگاه تشخیص داده
نشده است! نکته ای که می تواند از ضریب نفوذ
این گزارش به شدت بکاهد و بار حقوقی آن را
دچار افت فاحش سازد.
همه این موارد به یک پرسش کلی و نهایی
می انجامد :پس کدام نهاد و چه زمانی باید به
مسایل اصلی از قبیل خروج از ساختار ورزش
دولتی به عنوان مادر همه فســادها ،تصویب
قانون کپی رایت و حق مالکیت باشــگاه ها ،
حق پخش تلویزیونی به عنوان مهمترین راه
درآمدزایی فوتبال و درمان اصلی فســاد مالی
درآن ،حمایت از پیشکسوتان افتخارآفرین که
هویت ملی ورزش مملکت محسوب می شوند
و ده ها سرفصل اساسی دیگر این حوزه بپردازد
و برایش قانون مقتضی تولید کند؟
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آسیب شناسی ضعف های تیم امید در میزگردی با حضور کارشناسان فوتبال

فوتبال ما نباید به المپیک می رفت

باخت ســنگین تیم فوتبال امید ایــران به ژاپن
درمرحله حذفی رقابت های قهرمانی زیر  23ســال
آسیا و انتخابی المپیک در دوحه قطر و  44ساله شدن
حسرتحضورفوتبالایراندربزرگترینرویدادورزشی
جهان ،این روزها به اصلی ترین موضوع بحث محافل
فوتبالی کشور تبدیل شده و تقریبا همه بدنبال یافتن
دالیل این ناکامی هستند و مقصران متعددی برای آن
معرفی می کنند.برای بررسی دقیق و کارشناسی ریشه
های حذف تیم المپیک ایران و اینکه اصال چرا باید از
فوتبال ایران انتظار داشته باشیم که بتواند در رقابت با
حریفان قدر و با برنامه خود موفق شود،میزگردی با
حضور مهدی مناجاتی سرمربی اسبق تیم ملی و تیم
المپیک ایران ،صادق ورمزیار بازیکن سابق تیم های
ملی و استقالل تهران ،رضا میرزاییان و خسرو والی زاده
کارشناسان فوتبال در ایرنا برگزار شد که بخش هایی از
آن به شرح زیر است:
چرا برغم شایستگی هایی که تیم ما در این
دوره داشت ،باز هم تیم ما از کوران رقابت ها برای
صعود به المپیک ریو  2016حذف شد؟

ورمزیار :رها شــدن بازیکنان تیم های پایه یکی از
مشکالت جدی در فوتبال ایران است .در کشورهایی
مانند ژاپن برنامه هایی  20ساله برای تیم ها در نظر
گرفته می شود اما در فوتبال ما برنامه ها  3ماه است.
متاســفانه در فوتبال ایران برنامه بلندمدت کامال بی
معنا است؛ کارشناسان بارها این مساله را بعد از ناکامی
در مســابقات می گویند چند هفته ای بحث ها داغ
می شــود اما همه دوباره فراموش می کنند و کسی
بدنبال کار ریشه ای در فوتبال نیست.

آقای مناجاتی شما سالها سابقه مربی گری
دارید و به خوبی از مسائل و مشکالت فوتبال آگاه
هستید .به نظر شما چاره حل معضالت کنونی در
فوتبالایرانچیست؟

ما دیپلماسی ورزشی را نمی داند ،نتوانستیم از وجود
لژیونرهای خود بهره ببریم.تمامی کارشناسان و اهالی
فوتبال به آقای کفاشیان به عنوان رییس فدراسیون
فوتبال هشدار داده بودند که در صورت استفاده نکردند
از بازیکنان لژیونر ،تیم امیــد ایران لطمه می خورد.
اطمینان داشته باشــید که اگر سردار آزمون ،سعید
عزت اللهی و علیرضا جهانبخش تیم ایران را در دوحه
همراهی می کردند ،شرایط تیم ما کامال متفاوت با آن
چیزی بود که امروز شاهد آن هستیم .

مناجاتی :فدراسیون فوتبال همیشه شمشیرش برای
مربیان ایرانی تیز است و با آنها برخورد می کند .برای
بررسی عملکرد مربیان خارجی چرا کسی به وینگادا
که مقابل نپال شکســت خورد ،رجــوع نمی کند.
متاسفانه در فوتبال ایران برخی منتظر هستند تا هر
زمان یک مربی ایرانی ناکام شــد ،از وی انتقاد کنند.
رقم قرارداد یک مربی ایرانی شــاید به  500میلیون
ریال هم نرسد اما یک مربی خارجی حتی برای حضور
در رده های ســنی پایین تر نیز کمتر از  10میلیارد
ریال دستمزد دریافت نمی کند.دالالنی که از مربیان
خارجی پول های کالنی مــی گیرند مانع از حضور
مربیان ایرانی در تیم ها می شــوند زیرا مربی ایرانی
برای آنها منفعت ندارد .تاریخ به ما نشان می دهد که
کارنامه مربیان ایرانی بسیار موفق تر از مربیان خارجی
بوده و این موضوع درباره تیم های باشــگاهی ما نیز
قابل اثبات است.

مناجاتی :قدرت فدراسیون ما با ژاپن و کره جنوبی
یکی نیســت و نباید خودمان را با آنها مقایسه کنیم.
متاسفانه فوتبال پایه ما در تهران خالصه شده است و
دیگر کسی به شهرستان ها توجه نمی کند .کادرفنی
تیم المپیک ،زمان کافی برای بستن تیم خود نداشت
و این مساله باعث شد تا ما خیلی زود از دور مسابقات
کنار برویم.

میرزاییان :تیمی که ما به دوحه فرستادیم ،خام بود.
این درحالی است که ژاپن و کره جنوبی از لژیونرهای
خود بهره می بردند اما از آنجایی که فدراسیون فوتبال

والی زاده :تیم کنونیژاپن همان تیمی اســت که

آقای میرزاییان به عنوان یک کارشــناس
فوتبالی پاســخ شــما درباره دالیل ناکامی تیم
المپیکایرانچیست؟

چندسالی است که ظرفیت ورزشگاههای کشور در
میزبانی از مســابقات مختلف فوتبال خالی می ماند و
هواداران تیمهای باشگاهی استقبالی از مسابقات لیگ
برتــر نمیکنند .به گزارش پارس فوتبــال دات کام ;
در خوزســتان علیرغم وجود تیمهای مختلف بازهم
ورزشگاهها خالی میماند .برای ریشه یابی این موضوع
باید وضعیت فوتبال کشورمان را با فوتبال سایر نقاط
جهان مقایسه کرد.در حال حاضر  20تیم در لیگ برتر
انگلیس رقابت میکنند و شاید برای ایرانیان شنیدن
برخی از نامها غریب باشــد ،اما واقعیت این است که
این تیمها بیش از یکصد ســال سابقه فعالیت دارند.
اســتوک سیتی با  153ســال فعالیت و پورتموث با
 54ســال فعالیت قدیمیترین و جدیدترین تیمهای
لیگ برتر انگلستان هستند .هرچند بقیه تیمهای لیگ
برتر انگلستان بین  100تا  140سال در حال فعالیت
هستند.در واقع نخســتین دلیل استقبال تماشاگران
از این تیمها فعالیت فوتبالی این باشگاهها در بیش از
یک قرن اســت که به خودی خود ســبب شده مردم
هــر منطقه تیم را متعلق به خود بدانند .گرچه برخی
از این تیمها همیشه در حال سقوط و افول هستند و
احتمال قهرمانی آنها حداقل در  2دهه گذشته به صفر
نزدیک است اما اهمیت دادن به بازیکنان بومی و ترانسفر
کردن آنها به دیگر نقاط جهان از ویژگیهای بارز این
تیمها است.اما در خوزستان وضعیت به شکل دیگری
رقم خورده است و هر تیم خوزستانی بعد از یک مدت

آقای مناجاتی شما ریشه این مشکالت را چه
می دانید؟ چرا تیم ژاپن می تواند  5دوره پیاپی به
جام جهانی و  4دوره پیاپی به المپیک صعود کند
اما ما نمی توانیم؟

آقای والی زاده شما به عنوان یک کارشناس
و مفسر فوتبال درباره نتیجه نگرفتن تیم امید چه
نظری دارید؟ چرا درحالی که تیم کنونی المپیک
تدارکات نسبتا خوبی داشــت نتوانست انتظار
40ساله ایران را برای صعود به المپیک برآورده کند؟

آقای ورمزیار شما فکر می کنید برای خارج
شدن از شرایط موجود و ایجاد تحول در فوتبال
چهبایدبکنیم؟

بی رغبتی هواداران فوتبال خوزستان به تیمهای بی هویت
صعود ،به ســمت و سوی نابودی میرود و کم کم تیم
منحل میشود .فوتبال خوزستان بعد از انقالب اسالمی
نتوانست آنچنان که باید ظاهر شود .تیم شاهین اهواز
قدیمیترین تیم خوزستانی بود که اکنون دیگر وجود
ندارد .گرچه شاهین اهواز افتخارات زیادی کسب کرد
اما در ســال  1389پس از سقوط به دسته دو فوتبال
کشــور سهامش را به مس سونگون ورزقان فروخت تا
پایانی بر ناکامیهایش باشد.تیم جنوب اهواز یکی دیگر
از تیمهای خوزستانی بود که تا مرحله یک چهارم نهایی
آسیا پیش رفت و در فوتبال کشور هم توانست به نایب
قهرمانی جام حذفی و ســومی لیگ آزادگان برسد اما
در دهه  70و پس از ســقوط به دسته یک سهامش را
به فوالد خوزستان فروخت .فوالد خوزستان علیرغم
درخشش از دهه  70تاکنون اما بارها با مشکالت زیادی
روبه رو شــد و یک بار به لیگ آزادگان ســقوط کرد و
پس از یک سال سهام سپاهان نوین اصفهان را خرید و
به لیگ برتر بازگشت .استقالل خوزستان گرچه اکنون
دوران درخشــش خود را در فوتبال سپری میکند اما
سابقه آنچنانی در فوتبال ندارد و سال  90با خرید امتیاز
استقالل جنوب پا در عرصه فوتبال گذشت.استقالل
اهواز در حال حاضر قدیمیترین تیم اهواز اســت که
البته دیگر نام و نشــانی از آن آبیها ندارند .آنها پس از
یک درخشش طوالنی مدت در فوتبال در سال  89به

مسیر المپیکی شدن بسکتبال ایران در ایتالیا

اینکه تیم ملی بسکتبال بتواند
در آخرین مرحله مسابقات انتخابی
المپیک سهمیه این بازیها را به
دســت آورد فقط در گرو بهترین
شــدن این تیم درمیان پنج تیم
دیگری است که به امیدقهرمانی
به تورین میروند.به گزارش مهر،
قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات
بسکتبالانتخابیالمپیکسهشنبه
شب در مقر فدراسیون جهانی این
رشته در ســوئیس برگزار شد .در
این مراسم و با توجه به سید بندی
 ۱۸تیم حاضر در این مرحله از رقابت ها ،گروه بندی
آنها برای حضور در رقابت هایی که صربســتان در
بلگراد ،ایتالیا در تورین و فیلیپین در مانیل میزبانی
آن را بر عهده دارد ،انجام شــد .بر اساس قرعه کشی
و گروه بندی انجام شده ،تیم ملی بسکتبال ایران که
در سید سوم مسابقات با ژاپن و فیلیپین در یک گروه
قرار گرفته بود ،باید در ایتالیا دیدارهای گزینشی خود
را برگزار کند .این تیم در گروه نخست مسابقات این
کشــور با تیم های یونان و مکزیک همگروه اســت
در حالیکه دیگر گروه مسابقات این کشور با حضور
تیم های ایتالیا ،تونس کرواسی شکل گرفته است.
بر این اساس در دو کشور صربستان و فیلیپین نیز ۶
تیم در دو گروه سه تیمی با هم به رقابت می پردازند
اما اینکه در پایان مســابقات برگزار شده در هر یک

 10ســال قبل فدراسیون فوتبال این کشور برای آن
در برزیل اردو برگزار کرد .بیش از  10ســال است که
ژاپنی ها بر روی این تیم کار می کنند تا آنها را برای
المپیک  2016آماده کنند .اطمینان داشــته باشید
که ژاپنی ها با برنامه ریزی مناســبی که دارند از این
بازیکنان در تیم بزرگساالن خود در جام جهانی نیز
اســتفاده خواهند کرد.من سوالی در مورد حذف تیم
امید ایران دارم و این اســت کــه اصال چرا ما انتظار
داشتیم به المپیک صعود کنیم؟ چه نشانه ای وجود
دارد که نشــان دهد ما در فوتبال از ژاپن و کره باالتر
هستیم؟ متاسفانه سرتا پای فوتبال ما را فساد گرفته
است و ما هیچ برنامه ای برای تیم های خود نداریم.من
گزارش کمیسیون اصل  90درمورد فساد در فوتبال را
تا حد زیادی قبول دارم اما ای کاش رســانه ای نمی
شد تا هواداران ما بیش از این فوتبال زده نشوند .ای
کاش این گزارش به دست مسئوالن باال رتبه داده می
شد تا آنها تصمیم جدی بگیرند .به نظر من ما نباید به
المپیک برویم چون زیر ساخت و معیاری برای رفتن
به این مسابقات معتبر و بزرگ را نداریم.اگر ما ژاپن را
برده بودیم علم فوتبال زیر سوال می رفت.هر اتفاقی
که در فوتبال ایران رخ می دهد به دلیل خالقیت های
فردی است و این موضوع را به راحتی می توان در تیم
امید هم مشاهده کرد.

از این کشــورها چــه تیم هایی
صاحب سهمیه المپیک خواهند
شــد به قهرمان شدن آنها در این
تورنمنت بســتگی دارد .در پایان
آخرین مرحله مسابقات بسکتبال
انتخابــی المپیک کــه همزمان
در صربســتان ،ایتالیا و فیلیپین
برگزارمی شــود ،سه تیم یعنی از
هر کشور یک تیم المپیکی خواهد
شد.دیدارهای هر یک از گروه های
دوگانه مسابقات بسکتبال انتخابی
المپیک در صربســتان ،ایتالیا و
فیلیپین به صورت دوره ای برگزار می شود .در پایان
این دیدارها دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله دوم یا
همان نیمه نهایی می شود .در این مرحله تیم اول و
دوم هر گروه در هر کشور به ترتیب با تیم دوم و اول
گروه مقابل همان کشور دیدار خواهد داشت تا دو تیم
برتر مسابقات هر کشور مشخص شوند .دیدار نهایی
میان برترین های مسابقات هر کشور ،تیم المپیکی را
مشخص خواهد کرد .بنابراین تیم ملی بسکتبال که
در مسابقات قهرمانی آسیا از صعود به فینال بازماند
و با کسب عنوان ســوم از صاحب سهمیه المپیک
نشد فقط باید در مسابقات انتخابی سال آینده ایتالیا
بهترین در میان پنج تیم دیگر یونان ،مکزیک ،تونس
و کرواســی و ایتالیا شود تا بتواند برای دومین بار در
طول تاریخ صاحب سهمیه شود.

لیگ آزادگان سقوط کردند و بعد از یک نمایش ضعیف
در این لیگ به لیگ دســته دو سقوط کردند .این تیم
پس از صعود به لیگ آزادگان باز هم در ســال  94به
لیگ  2ســقوط کرد و هوادارانش را مأیوس کرد .این
تیم در ابتدای لیگ پانزدهم سهام فوالد نوین اهواز را
خرید و به لیگ برتر راه یافت.فوتبال خوزستان از ابتدای
شکل گیری لیگ برتر تاکنون در همه ادوار بیش از یک
نماینده داشت اما هیچگاه زیرساختهای فوتبال در این
استان توسعه پیدا نکرد .بی هویت بودن تیمهای فوتبال
ی اســت که ســبب شده تماشاگران
ایران عامل مهم 

مناجاتی :یکی از بزرگترین مشکالت فوتبال ایران
مدارس فوتبال هستند که نظارت ویژه و درستی روی
آنها نیست .در گذشته فوتبال پایه ایران فقط مختص
مدارس فوتبال نبود و تمــام بازیکنان از زمین های
خاکی پایین شهر رشد می کردند .متاسفانه برخی از
کسانی که در فوتبال پایه ایران مشغول هستند ،فاسد
بوده یا دارای پرونده هستند .ای کاش مسئوالن فوتبال
ایران اول به فکر حل این مشکالت باشند تا ببینند آیا
فوتبال ایران درســت می شود یا خیر.در فوتبال دنیا
از بزرگانشــان برای نظارت در کارهای پایه استفاده
می کنند اما ما تمام بزرگانمان را خانه نشین کرده ایم.
بزرگترین مقصر وضعیت فوتبال ایران فدراسیون است.
تیم های ملی ما باید یک مدیر فوتبالی قوی به عنوان
بزرگتر داشته باشند و تمام سرمربیان از وی تبعیت
کنند.

آقای ورمزیار نظر شما درباره مباحث مطرح
شده چیست؟ کلید حل مشــکالت ساختاری
فوتبالماکجاست؟

ورمزیار :فوتبال ملی ما در رده های سنی مختلف بی
اندازه بی نظم است .هریک از تیم ها با سیستم منحصر
به خود فوتبال بازی می کند و هیچ تیمی با دیگری
هماهنگ نیست .این عدم هماهنگی باعث می شود
تا خوراک مناســبی برای تیم ملی بزرگساالن ایران
تامین نشود فکر می کنم نباید تیم المپیک ایران به
حبیب کاشانی واگذار می شد زیرا وی حتی نتوانست
با ســرمربی مدنظر خود قرارداد امضا کند .در فوتبال
ایران مدیران نتیجه گرا شدند و حاضر نیستند دیگر به
جوانان اعتماد کنند.
جذب این تیمها نشوند .شاید بتوان این را گفت که اگر
تیمها به سمت خصوصی شدن پیش بروند ،بتوان در
آیندهای نه چندان دور حضور تماشــاگران را در زمین
فوتبال مشاهده کرد.البته اگر به این شکل پیش برود
در موفقیتهای فصلی تیمها نمیتوان تماشــاگری را
جذب کرد چرا که هواداران و مردم شهر تعلق خاطری
به تیمهای بــی هویت یا تیمهایی که به تازگی ایجاد
شــدند ،ندارند .حضور بازیکنان بومی در این تیمها و
استفاده از خوزستانیها در تقویت تیمهای پایه میتواند
یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار در ایجاد رغبت بین مردم
خوزستان جهت حضور در ورزشگاه باشد که باشگاههای
خوزستانی به آن بی توجه هستند.
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/159651ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 28606256 :ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻭﻳﮋﻩ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1394/08/04ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  481234ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14005315596
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ :ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻯ
ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺗﻬﺎﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﺍﻧﺖ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻜﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻯ ﺗﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻯ
ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ -ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻰ ﻭﺏ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎﺕ
ﻭﺏ ﻭ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ -ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻣﺠﺎﺯ ﻏﻴﺮﻫﺮﻣﻰ
ﻭ ﻏﻴﺮﺷﺒﻜﻪﺍﻯ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﻨﻰ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ
ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺟﺎﻧﺒﻰ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻓﻨﻰ ﺁﻧﻬﺎ -ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺣﻬﺎﻯ ﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻜﻰ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻓﻨﻰ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﻛﺎﺑﻠﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻛﺎﺑﻠﻰ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ
ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﭘﺮﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ -ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ -ﻣﺘﺪﻭﻟﻮژﻯ -ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ
ﻛﻤﭙﺎﻧﻴﻬﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ -ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰ
ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ -ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ
ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ -ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ .ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ .ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺖﺁﺑﺎﺩ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ
ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﻌﻠﻢ ﻭﺭﻭﺩﻯ  4ﭘﻼﻙ  23ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  .1371789795ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ :ﻣﺒﻠﻎ
 50/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ :ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﭘﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0011918586ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  25/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻬﻢﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻮﻳﺪ ﺧﺪﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  4989863151ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  25/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ -ﺳﻔﺘﻪ -ﺑﺮﻭﺍﺕ -ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ
ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ
ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ.
/159652ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ

بهمنش دیگر حرف نمیزند
عطــاءاهلل بهمنـــش  -از گزارشـــگران
پیشکسوت کشورمان  -این روزها  93سالگی
را پشــت سر میگذارد و حال خوشی ندارد.
همسرش میگوید ،او دیگر حرف نمیزند و
قادر به تکلم هم نیســت.او تیرماه امسال از
ناحیه پا دچار شکستگی شد و به دلیل این
آسیبدیدگی قادر به راه رفتن نیست .سال
گذشــته نیز پای دیگرش دچار شکستگی
شــده بود که در آن پالتین گذاشته بودند.
همســر عطاءاهلل بهمنش دربــاره وضعیت
جســمی این روزهــای او به ایســنا گفت:
اســتاد بهمنش مدتی است که شنواییشان
را از دســت دادهاند و دیگــر تکلم ندارند.او
گفت :اســتاد بهمنش دیگر امکان برگشت
به خاطرات گذشته و امکان شناسایی ندارد
و حتی فرزندانش را هم نمیشناسد.همسر
این گزارشــگر پیشکســوت و تاریخشناس
ورزش بیــان کرد :اســتاد بهمنــش از نظر
دستگاه گوارشی هم دچار مشکل شده است
و قادر به انجام کارهای اولیه هم نیســت .او
در پایــان با ابراز ناراحتی بیان کرد :بهمنش
گذشــتهاش یادش رفت و دیگــر نمیتواند
حرف بزند.همســر عطاءهلل بهمنش یادآور
شــد :از اردیبهشت امســال کسی به دیدن
بهمنش نیامده است.این نویسنده ،در بیست
و چهارمین روز از سال  1302در کرمانشاه
دیــده به جهان گشــود و در نهمین دهه از
زندگی ،قلبش هنوز به عشــق ورزش ایران
میتپد.
ورود رئیس جمهور و مجلس
به ناکامی تیم ملی امید
تابناک  :نایب رئیس کمیتــه فوتبال و
فوتســال فراکسیون ورزش میگوید که این
فراکسیون در جلســهای با حضور مسووالن
فدراسیون فوتبال و تیم ملی امید به بررسی
دالیــل ناکامی تیم ملی امید در مســابقات
انتخابــی المپیک می پردازنــد .رحیم زارع
نایب رئیــس کمیتــه فوتبال و فوتســال
میگوید :فراکسیون ورزش و کمیته فوتبال
و فوتسال به موضوع ناکامی تیم ملی امید و
دالیل آن ورود پیــدا میکنند و قطعا برای
بررسی موضوع جلسهای را به زودی با حضور
مسووالن فدراسیون فوتبال و تیم ملی امید
برگزار می کنــد .وزارت ورزش باید اهمیت
بیشتری به فوتبال و فوتسال دهد که این مهم
به تصمیم های جدی و اراده قوی نیاز دارد.
این وزارتخانه باید در تصمیماتش تجدیدنظر
کند چراکه عملکردش نشان دهنده دخالت
در امور فدراسیونهاســت و به همین دلیل
نباید انتظــار نتایج بهتر از این را داشــت.
زارع در پایان گفت کــه نارضایتی در تمام
فدراســیونها در حد بســیار شدیدی است
و به نظر می رســد که بایــد رئیس جمهور
بــه موضــوع عملکــرد وزارت ورزش ورود
پیدا کند.

ﺑﺎﺭﻛﺪ 28585709 :ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻩ ﻣﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  423237ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320757103ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1394/06/28ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ
ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  20ﺟﺎﺩﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺎﺭﻙ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﭘﻼﻙ  48/1ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  1657167196ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻳﮕﺮ( ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
/159653ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 28598304 :ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻭﻳﮋﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  474544ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14005032954ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1394/07/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0069123225ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻧﺎﺭﻧﺠﺴﺘﺎﻥ
 5ﭘﻼﻙ  4ﻭﺍﺣﺪ  5ﺷﺮﻗﻰ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  1957936414ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
/159654ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 28598618 :ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﻛﻮﺏ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺁﺑﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  455263ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14004107732ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1394/06/17ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ 941/126/8369
ﻣﻮﺭﺥ  94/7/6ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺧﺮﻡ ﺩﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0011147180
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺣﻤﻴﺪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺧﺮﻡ ﺩﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0033959315ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
/159655ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 28547801 :ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 30290ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320824253ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1394/07/06ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ  10ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ  3ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ/ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ،ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻧﺸﺪﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
/159656ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 28588086 :ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳﺎﻳﻨﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  450737ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14003922070ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1394/07/18ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﺁﻗﺎﻯ
ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺍﻭﺭﺍﺵ ﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ  0069999821ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ-
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻰ ﺍﻭﺭﺍﺵ ﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ  1062585496ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ
ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
/159657ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ

