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نمایشگاه تاش و خط در گالری راه ابریشم؛

خنده های بلند

»»مهدی طوسی

 پدر :بگو ببینم پس�ر چند تا تک آورده ای ؟ پسر با گریه جوابداد :فقط دوتا  .پدر پرسید :از کدام درس ها ؟ پسر گریه اش شدید تر
شد و گفت :از شفاهی و کتبی !
*
 دو تا تنبل کنار هم نشسته بودن یکی شون خمیازه می کشه اونیکی بهش میگه :قربون دستت تا دهنت بازه بچه من رو هم صدا بزن!
*
 اولی :از ماشینی که خریدی راضی هستی ؟دومی :خودم نه ولی مکانیک سر کوچه خیلی راضیه !
*
از یک نفر می پرسن :می گذاری پسرت بره دانشگاه؟میگه :اگه به درسش لطمه نخوره ،آره !
*
 بیمار:آقای دکتر! این ،آن دندانی نیس�ت که می خواهم بکشم.دکتر:صبر داشته باشید جانم ،کم کم به آن هم می رسیم!
*
 بیمار:آقای دکتر! موهایم درد می کند.دکتر:چه خورده ای؟
بیمار:نان و یخ.
دکتر:عجب !....نه غذایت شبیه آدم هاست و نه دردت!
*
 هواپیما داشت سقوط می کرد همه داشتن جیغ می زدن به جزءیه دیوونه .ازش می پرسن چرا تو ساکتی؟
می گه:مال بابام که نیست ،بذار سقوط کنه!
*
مردی در هوای س�رد ،اس�بی را دید که از بینی اش بخار بیرونمی آمد .با خود گفت فهمیدم ،پس اسب بخار که می گن همینه!
*
به یه نفر میگن :خوابیده آب نخور عقلت کم میشه.
میگه :عقل دیگه چیه ؟
میگن :هیچی بابا آبتو بخور !
*
طرف ازم پرس�ید کارت چیه گفتم تو کار فرش و تلویزيونم گفت
یعنی چی؟
گفتم رو فرش میخوابم تلویزیون نگاه میکنم!
*
شب تولدم ،شروع کردم به باز کردن کادوها
به کادوی بابام که رسیدم دیدم یه پاکته که درش بازه
توشو که نگاه کردم دیدم نوشته:
هش�تاد ه�زار تومن�ی رو که س�ه ماه پی�ش گرفتی ،نم�ی خواد
برگردونی!

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺎﻭﺭ
ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/02/14ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒـﺖ  540654ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻪ ﻣﻠـﻲ
 14008307226ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛـﻪ ﺧﻼﺻـﻪ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
:ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ  -ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ
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ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷـﻬﺮ
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ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ  10000000ﺭﻳـﺎﻝ
ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺎ ﺁﻗـﺎﻱ ﺭﺍﻣـﻴﻦ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ
ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0047703326ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  1000000ﺭﻳـﺎﻝ ﺳـﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﮓ ﻟﺮﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 1288773609
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  6000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻮ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻲ  14006863960ﻭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﺑﺮﺯﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0040185656ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  3000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﺑﺮﺯﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0040185656ﻭ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺁﻗـﺎﻱ ﺭﺍﻣـﻴﻦ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ
ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0047703326ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺁﻗـﺎﻱ
ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﮓ ﻟﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 1288773609ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀـﺎ  :ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﭼـﻚ  ،ﺳـﻔﺘﻪ  ،ﺑـﺮﻭﺍﺕ ،
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ،ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎﻱ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474077

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﺑﻨﺎﺷﻬﺮ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  73219ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101181286
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1398/02/07ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ  :ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣـﻪ ﻭ
ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ  96ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﺭﺳـﻴﺪ .ﺧـﺎﻧﻢ
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻛﺴﺎﻳﻲ ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1287740286ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣـﺮﻳﻢ ﻗـﺮﻩ ﺁﺑـﺎﺩﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3241142965ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3871006424ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴـﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬــﺪ ﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴــﻞ ﭼــﻚ  ،ﺳــﻔﺘﻪ  ،ﺑــﺮﺍﺕ ،
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒـﺖ
-59ﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474078

وضعیت کاریکاتوریست های امروز؛ راه رفتن
روی لبه تیغ

کامبی�ز ِد َرمبخش ک�ه بهعنوان
کاریکاتوریس�ت
قدیمیتری�ن
فعال در رس�انههای ایران ش�ناخته
م�ی ش�ود در حاش�یه آخری�ن
روز برگ�زاری ای�ن نمایش�گاه در
گفتوگوی�ی با عصر ای�ران توضیح
داد ک�ه ط�ی  ۶۳س�الی ک�ه بهطور
مستمر در این بخش فعال بوده بیش
از  ۵۰نمایشگاه انفرادی در کنار ۱۰۰
نمایشگاه مشترک در داخل و خارج
از ایران برگزار کرده است.
به گزارش عصر ایران؛ نمایشگاه
آث�ار س�ه چه�ره شناختهش�د ه
کاریکاتور ایران طی  ۶۰سال گذشته
ب�ه تازگ�ی در ته�ران برگزار ش�ده
است.
«ب�ازی ت�اش و خ�ط» عن�وان
نمایش�گاه کامبیز ِد َرمبخش ،احمد
َع َربان�ی و ج�واد علیزاده ب�ود که از
 ۶تا  ۲۷اردیبهشتماه  ۹۸در گالری
«راه ابریش�م» تجربه ت�ازهای برای
دوستداران کاریکاتور شکل داد.
*

امکان کار بدون ترس برای
کاریکاتوریستها وجود ندارد

کامبی�ز ِد َرمبخش ک�ه بهعنوان
قدیمیترین کاریکاتوریس�ت فعال
در رس�انه ه�ای ای�ران ش�ناخته
م�ی ش�ود در حاش�یه آخری�ن
روز برگ�زاری ای�ن نمایش�گاه در
گفتوگوی�ی توضیح داد که طی ۶۳
سالی که بهطور مستمر در این بخش
فعال ب�وده بی�ش از  ۵۰نمایش�گاه
انف�رادی در کن�ار  ۱۰۰نمایش�گاه
مش�ترک در داخل و خارج از ایران
برگزار کرده است.
ای�ن کاریکاتوریس�ت که تجربه
همکاری با اکثر نش�ریات تخصصی
کاریکاتور و نش�ریات معتبر داخلی

را در کارنام�ه دارد ب�ه همان میزان
با نش�ریات خارجی مانند اشپیگل و
نیویورکتایمز هم همکاری داش�ته
که برایش جوایز معتبری در س�طح
بینالمللی به ارمغان آورده است.
درمبخ�ش با اب�راز خش�نودی
از برگ�زاری نمایش�گاه کاریکاتور و
اس�تقبال مخاطبان از آن ،فرصت و
امکان فعالیت برای کارتونیس�ت ها
در ای�ران را نامناس�ب توصیف کرد
و ب�ه عص�ر ای�ران توضی�ح داد که
امیدواری زیادی نس�بت به ش�رایط
فعلی کاریکاتور در رسانههای ایران
و آین�ده آن با ش�رایط فعل�ی ندارد
چون مس�ائل مختلف مانند حلقهی
زنجیر بههمپیوسته هستند و شانس
و ام�کان اینک�ه ی�ک ژورنالیس�ت
ی�ا کاریکاتوریس�ت ب�دون ت�رس
حرفهای�ش را بنویس�د ی�ا بر روی
کاغ�ذ نق�ش کن�د خیلی کم ش�ده
است.
در عی�ن ح�ال او اس�تقبال از
نمایش�گاه گروه�ی برگزارش�ده را
«خیلی خوب» توصیف کرد و گفت:
صاحبان آثار به نمای�ش درآمده در
ای�ن گالری تجرب�ه س�الها کار در

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻲ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  187897ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102299280

(دوره جديد)

عرصه رس�انههای داخلی و خارجی
را دارند و طرفدارانشان طی برگزاری
نمایشگاه برای دیدن آثار و دیدار با
چهرههای محبوبش�ان به گالری راه
ابریشم آمدند.
*

ارتب�اط خودسانس�وری و
انتشار آثار سوخته

احم�د َع َربان�ی یک�ی دیگ�ر از
اس�اتید شناختهش�ده کاریکات�ور
ایران هم با چند اثر در این نمایشگاه
حضور داش�ت .عربانی ک�ه پنجاه و
یکمین س�ال فعالیتش را آغاز کرده
سالها با مجالت توفیق ،کاریکاتور،
فکاهی�ون و گلآقا مس�ائل مختلف
سیاس�ی ،اجتماع�ی و فرهنگ�ی را
بهنقد کشیده است.
مخاطبان مجله گلآقا ،در حافظه
خود این مجله طنز را با «شاغالم» و
کاریکاتورهای مرحوم حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهوری در دولت
هاشمی رفسنجانی به یاد میآورند.
کاریکاتورهای�ی ک�ه باره�ا ب�ه
امض�ای عربانی روی جلد و صفحات
مختل�ف گلآقا نشس�ت .مردی که
میگوید علیرغم تمام دشواریهایی

ک�ه در ح�ال حاض�ر وج�ود دارد،
کاریکاتوریس�تی که راه و روش این
کار را یاد گرفته باشد بازهم میتواند
نیش و کنایههای خود را بزند.
عربانی که در کارنامهاش تجربه
س�اخت چند فیلم انیمیش�ن را هم
دارد درب�اره حض�ور در نمایش�گاه
«ب�ازی ت�اش و خ�ط» گف�ت :آقای
بزرگمهر حس�ین پور و خانم آناهیتا
قبائی�ان مدیر گالری «راه ابریش�م»
پیشنهاد برگزاری نمایشگاه گروهی
را به من و همکاران دیگر دادند.
او ب�ا ذک�ر این نکته ک�ه هنگام
برگزاری نمایش�گاه از ما درخواست
ارائه اصل آثار ش�د اظهار داشت :اما
ما توضیح دادیم که بس�یاری از آثار
ما به دلیل آنکه در گذشته اسکنری
در دفت�ر نش�ریات وجود نداش�ت،
تحوی�ل س�ردبیران وقت ش�ده .در
نتیجه بخشی از کارهای مشهورمان
را بازس�ازی و دوب�اره کش�ی
کردیم.
عربانی با اشاره به استقبال خوب
مخاطب�ان از نمایش�گاه کاریکات�ور
گفت :با این حال وضعیت کاریکاتور
در رس�انههای مکتوب ایران خیلی
مناس�ب نیست .چون س�ردبیران با
احتیاط زی�ادی با موضوع کاریکاتور
برخورد میکنند.
او ک�ه تجرب�ه بی�ش از نیمقرن
فعالی�ت در این بخش را دارد معتقد
اس�ت :به نظ�رم فضای بازت�ری در
س�الهای گذش�ته ب�رای کار کردن
احس�اس میک�ردم و علاوه بر آن
خودم�ان ه�م تلاش میکردی�م تا
ب�ا اس�تفاده از ترفنده�ای حرفهای
ک�ه در کارم�ان ب�ه کار میگرفتیم
خودسانسوری را مس�اوی با انتشار
آثار سوخته نکنیم.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺒﺰ
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ايستگاه
کاریکلماتور خوانی مژگان مطهری

مژگان مطهری متولد  ، ۱۳۴۸طنزپرداز و کاریکلماتور نویس است.
از وی کتاب طنز «در دس�تگاه ش�ور به یاد شیرین مینواخت» توسط
انتشارات نصیرا منتشر شده است.
در بخش�ی از کتاب «در دستگاه ش�ور به یاد شیرین مینواخت»
می خوانیم :
دست اندازها ،شوخی شوخی راننده ها را دست می اندازند.
تلفن های اعتباری ،مخابرات را بی اعتبار کردند.
سایه انسان در روزهای آفتابی ،همراه اولش محسوب می شود.
چشمانت را پشت ویترین عینک ،ندیدم.
در دستگاه شور به یاد شیرین می نواخت.
در مایه دشتی دلبری می کرد.
قانون را خوب می نواخت و سخت اجرا می کرد.
گاهی اوقات دندان عقل انسان را دیوانه می کند.
ب�ازی ک�ه زی�ر ن�ور م�اه برگ�زار م�ی ش�ود ،س�تاره ه�ای تیم
پرفروغ تر اند.
دو مادر ورزش هاست و فوتبال دایه مهربان تر از مادر!
در ادام�ه کاریکلماتور خوانی مژگان مطه�ری در یکصد و چهل و
سومین محفل طنز «در حلقه رندان» را می بینید.
محفل طنز «در حلقه رندان» عنوان قدیمی ترین ش�ب شعر طنز
کش�ور است که آخرین یک ش�نبه هر ماه در حوزه هنری برگزار می
شود.
در ای�ن محفل ادبی طنز جمعی از ش�اعران ،طنزپردازان و عالقه
مندان ادبیات طنز به شعرخوانی پیرامون مسائل و مشکالت اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی می پردازند.

برگزار ي صد و سی و سومین حلقه ی طنز نصف جهان

به گزارش ش�یرین طنز ،به نقل از رواب�ط عمومی دفتر طنز حوزه
هنری صد و سی و سومین نشست طنز نصف جهان ،امروز اول خرداد
ماه  ۱۳۹۸ساعت ۱۷در خانه هنرمندان اصفهان برگزارمی شود.
اولی�ن حلقه ی طن�ز در س�ال  ۱۳۸۵برگزار ش�د و از آن تاریخ،
چهارشنبه اول هر ماه این نشست درسالن جلسات خانه هنرمندان به
طور متوالی برگزار شدهاست.
در این نشس�ت که با اجرای محمود س�لطانی برگزار خواهد شد؛
اعضای دفتر طنز به ارائه تازهترین آثار خود میپردازند.
ش�عر طنز ،نث�ر طنز و اس�تندآپ کم�دی ،این محف�ل را متنوع
کردهاس�ت.آثار منتخ�ب حلقه طنز برای ارائ�ه در برنامههای عمومی
دفتر طنز حوزه هنری اصفهان ،توس�ط ش�ورای کارشناس�ی انتخاب
میش�وند بنابراین محفل طنز ،مجالی برای ارائه آثار همه طنزپردازان
اصفهان است.
داریوش کاردان  ،مجری این برنامه است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  392545ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320433855

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗ ﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1397/05/21
ﻭﻣﺠﻮﺯ 972/15/145281ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/27ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭﺭﻓـﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠـﻲ  0031788335ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﻋﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0060849355ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0046568670ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ  3ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
-60ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1398/01/18
ﻭﻣﺠﻮﺯ 98/2/18ﻣﻮﺭﺧﻪ  98/1/4020ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻭﺍﺭﺷـﺎﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺯﺭﮔﺮﻱ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﺪﻣﻠﻲ 0041530497ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﻛـﻮﻱ ﻧﺼـﺮ ) ﮔﻴﺸـﺎ(
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﭘﻼﻙ  16ﻭﺍﺣﺪ  1ﺑﻪ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1448713711ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-64ﺩ

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/11ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﮔﻴﺘﻲ ﺍﻓﺮﻭﺯ ﻟﻜﺰﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  1062541693ﻭ ﻟـﻴﻼ ﺭﺑﻴﻌـﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺪﻣﻠﻲ
 0074761137ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺭﺯﻱ ﺭﺍﻣﻨﺪﻱ ﺑـﻪ ﻛـﺪﻣﻠﻲ  0480304483ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻴﺴﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﻲ ﺑﺎ ﻛﺪﻣﻠﻲ 1060357739ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0054991560ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﺷﺪﻧﺪ.
-69ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻲ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  187897ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102299280

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﻠﻴﺎ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺁﺫﺭﺧﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  532370ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007878662

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻲ ﻭﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻓﺮﺩﺍ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  195632ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102375133

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474079

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻋــﺎﺩﻱ ﻣــﻮﺭﺥ 1396/06/24
ﻭﻣﺠﻮﺯ 962/110/155869ﻣﻮﺭﺥ 1396/6/11ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛـﺎﺭ ﻭﺭﻓـﺎﻩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻝ 95
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ  .ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ
ﺧﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  5729863691ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ
ﭼﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0031818463ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ 1
ﺳﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ  .ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﻣﺸـﺎﻳﺨﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 - 1218999888ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺣﻤﺘﻴﺎﻥ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ - 0052411435
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  - 0652906982ﺁﻗﺎﻱ ﺳـﻴﺪﻧﻮﺭﺍﻟﻪ
ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺍﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  - 0792330285ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺭﻳﺎﻳﻲ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﻛـﺪ
ﻣﻠﻲ  0043266983ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺎﺟﻲ
ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  - 0039073610ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 0048558370ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ  3ﺳـﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﺷﺪﻧﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-61ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474080
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺳﻴﻨﺎ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  439247ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320875559

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/02/04ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ - :ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺻﻴﺎﻣﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0080987443ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ،ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿـﺎ
ﺻﻴﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0074348051ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗـﺎﻱ
ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0047838892ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ- .ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﭼـﻚ ﻭ ﺳـﻔﺘﻪ ﻭ ﺑـﺮﻭﺍﺕ ﻭ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ
ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﻧﻮ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻪﻣﻠﻲ  10100644122ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﮔﻠﺸﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0055303986ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺑـﻪ
ﺳﺎﻝ  1397ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .
-62ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474081

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﻭﻫﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺷﻮﺍﺭﺗﺰ ﮔﻲ ﺍﻡ ﺑﻲ ﻫﺎ
ﺍﻧﺪ ﻛﻮ ﻛﻤﺎﻧﺪﻳﺖ ﮔﺰﻟﺸﺎﻓﺖ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1947ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100170173

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻋﻤـﺪﻩ ﺷـﻌﺒﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/09/10ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺭﻣﺤﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻭﻧﻚ ،ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﻧﮕـﺎﺭ ،ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼـﺮ ،ﭘـﻼﻙ
 ،2485ﭘﺎﺳﺎژ ﻧﮕﺎﺭ ،ﻃﺒﻘﻪ  ،22ﻭﺍﺣﺪ  9ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ 1969833684 :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-63ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474082

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474950

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474955

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1397/09/22
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺎﺿﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  4859913507ﺑﺴﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛ ﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ
ﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻋﻘـﻮﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-65ﺩ

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/10/22ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺑﺼﻴﺮ ﺑﻪ ﺵ ﻡ  10320601565ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑـﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻـﻠﻲ ﻭ
ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﭘﺎﻙ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0061479632ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒـﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-70ﺩ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﻠﻴﺎ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺁﺫﺭﺧﺶ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  532370ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007878662

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﻱ ﺭﺍﻩ ﺯﺍﮔﺮﺱ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474951

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1397/09/22
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺧـﺎﻧﻢ ﺯﻫـﺮﺍ ﺟﻌﻔﺮﻟـﻮ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0016456785ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﺯ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ
ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ﻳﮕﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 0016660846ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺍﺯ ﺭﺩﻳـــﻒ ﺷـــﺮﻛﺎ ﺧـــﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳـــﺪ  .ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷـــﺮﻛﺖ
ﺍﺯﻣﺒﻠﻎ1001000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ1000000000ﺭﻳﺎﻝ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ
ﻭﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻟﻴﺴﺖ ﺷـﺮﻛﺎ ﻭ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺁﻗـــﺎﻱ ﺍﺑـــﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺎﺿـــﻠﻲ ﺑـــﻪ ﺷـــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـــﻲ4859913507
ﻣﺒﻠــﻎ990000000ﺭﻳــﺎﻝ ﺁﻗــﺎﻱ ﺍﺣﻤــﺪ ﻛﺎﻛﺎﻭﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 3962691881ﻣﺒﻠﻎ 10000000ﺭﻳﺎﻝ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
-66ﺩ

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474952

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻧﻮﺭ ﻣﻬﺮ ﻫﺪﺍ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  378171ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320278650

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1395/12/09ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺷﻬﺮ ﺑﻮﻣﻬﻦ-ﺑﻮﻣﻬﻦ-ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺷﺘﻴﺎﻗﻲ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ-ﭘﻼﻙ -15ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜـﻒ -ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ:
 3973113882ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺁﺗﺸﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0932003273
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ.
-67ﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ﻭ

ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474953

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  392545ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320433855

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/11ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﮔﻴﺘﻲ ﺍﻓﺮﻭﺯﻟﻜﺰﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  1062541693ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴـﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻟﻴﻼ ﺭﺑﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0074761137ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺩﺭﺯﻱ
ﺭﺍﻣﻨﺪﻱ ﺑﺎ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0480304483ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴـﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑـﻪ
ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒـﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-68ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474954

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(474956

ﺩﺭﺗــﺎﺭﻳﺦ  1398/02/15ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  21935ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14008310452ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻛﻠﻴـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺑﻨﻴـﻪ ﻭﺁﭘﺎﺭﺗﻤـﺎﻥ
ﺳﺎﺯﻱ ﻭﺍﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺍﺻـﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﻋـﻲ ،ﺗﻮﻧﻞ،ﺳـﺪ،ﭘﻞ
،ﺗﺨﺮﻳﺐ ،ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ،ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻱ ﻭﭼﺎﻟﻪ ﻛﻨـﻲ – ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟـﺮﺍﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻥ ،ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺑـﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎﺭﺍﻥ –ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻃﺮﺍﺣـﻲ
،ﻧﻈــﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺟــﺮﺍﻱ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﺩﻛﻮﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠــﻲ ﻭ ﺧــﺎﺭﺟﻲ -ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺕ
ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﻭﻓﺎﺿﻼﺏ ،ﻧﻔﺖ ﻭﮔﺎﺯ
ﻭ ﺑﺮﻕ  -ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﻓﻀـﺎﻱ ﺳـﺒﺰﻭﺯﻳﺒﺎ ﺳـﺎﺯﻱ ﺷـﻬﺮﻱ -
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻧﻲ-ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴـﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺮﻛﺖ-ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻـﻲ-
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻧﻲ .ﺩﺭﺻـﻮﺭﺕ ﻟـﺰﻭﻡ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺧـﺬ
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ  ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ  ،ﺑﺨـﺶ
ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻳﺜﺎﺭ  ،ﻛﻮﭼﻪ
ﻧﻬﻢ  ،ﭘﻼﻙ  ، 321047 ، 0ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ  6714999913ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘـﺪﻱ ﻣﻨﻘﺴـﻢ ﺑـﻪ
 100ﺳﻬﻢ  10000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ  100ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋـﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠـﻎ 350000
ﺭﻳــﺎﻝ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻮﺳﺴــﻴﻦ ﻃــﻲ ﮔــﻮﺍﻫﻲ ﺑــﺎﻧﻜﻲ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  59913ﻣــﻮﺭﺥ
 1398/01/22ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎ ﻛـﺪ  5738ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗـﺎﻱ
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3230827694ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
 2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺳـﻮﻝ
ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3258744025ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 3259022686ﻭ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘـﻮﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑـﻮﺩ .ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ  :ﻃﺒـﻖ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺩﻳﺐ ﻣﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3258783527ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺎﻣﺪ ﺻﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 3259050159ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳـﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ
ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳـﺪ .ﺛﺒـﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-18ﺵ
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