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" جالل سمیعی" روی صندلی قرمز در حلقه رندان
درباره سميعي:

»»مهدي طوسي

امروز دست عشقم را در دست دیگری دیدم
از عشق متنفرم و دیگر عاشق نمیشوم
کسی میدونه دسته پلی استیشن
این بچه کجاست !؟
**
نشد :
توهمی که هیچوقت عملی 
امروز از اینجا تا اینجا میخونم فردا بقیشو! …
**
دادﺍﺷﻢ دﻳﺸﺐ ﮐﻠﻲ تقلب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮ د ﺑﺮﺍي ﺍﻣﺘﺤﺎن ﻓﻴﺰیکش
صبح ﻳﺎدﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺒﺮﻩ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ دﺭﺑﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻬﺶ
ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ !
**
زن وشوهر دعواشون میشه زن زنگ می زنه به مادرش میگه:
چند روز بیام خونه تون وشوهرم را تنبیه کنم .
مامان من میخوام 
م�ادر میگه نه دخترم این شوه�رت نیاز به یک تنبیه بزرگتر داره
من میام خونه تون !!!!
**
بعد از ساخت
اطالعی�ه مهم جمعی از پزشکان به مه�ران مدیری 
سريال در حاشيه:
تو باالخره یه روز مریض میشی!
**
بچههایدانشگاهروازرویمحلنشستنسرکالسطبقهبندیمیکنم:
ردیف اول  :حال نمي كنم
وسطی ها  :یه سالم علیکی داریم
ته کالس  :دمشون گرم
اونایی که اصال کالس نمیان  :اینا رفیقمن !
**
بفهمند که امتحان دارین

یعنی فقط کافیه تو خونتون
اونوقت بخوای بری توالتم میگن کجا؟ مگه تو امتحان نداری!؟
**
ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﻴﮕﻢ :ﺍﻣﺸﺐ ﺗﻮﻟﺪﻣﻪ ،ﭼﻲ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺑﻢ ﮐﺎدﻭ ﺑﺪﻱ؟ !
ﻣﻴﮕﻪ :دﻳﺸﺐ رفتی ﻣﺎﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪی ،ﺑﻘﻴﻪ ﭘﻮﻟﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮدﺕ !!
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺁﯾﻔﻮﻥ  ۶ﺑﺨﺮﻡ ﺧﻮﺑﻪ ؟!!
**
طرف رفت برای پسرش زن بگیره به پدر دختره گفت :پسرم
نه ﺍﻫﻞ دﻭده ،ﻧﻪ ﻭﻟﮕﺮده ،ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﭘﺎﺭتیه ،ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎﺯي...
اد اش ما دختر به آدم پخمه نمی دیم!
پدر دختره گفت :نه د 
**
آقای�ون اول ت�و خواستگاری آنچن�اﻥ ﺳﻮﺍﻻﺕ فلسف�ی ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ
ﺯﻧﺪگی ﺍﺯ ﺁدﻡ میﭘﺮﺳﻦ ﻛﻪ از فالسفه ﻫﻢ ﺑﭙﺮسی هنگ میکنه!
بعد از ازدواج ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮﺍﻟﺸﻮﻥ ﺍﻳﻨﻪ :ﺷﺎﻡ چی دﺍﺭﻳﻢ؟!! ناهار چی داریم ؟!
ﻭﻟﯽ 

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺮﻭﭘﻮﻳﺎﻥ ﻏﺮﺏ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  11531ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10660115409

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/05/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ  - 1 :ﺍﻋﻀـﺎء
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ1:ـ ﻫﺎﺩﻱ ﺗﻮﺣﻴﺪﻱ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3242451554 :ﻭ ﻋﻠـﻲ ﺯﺍﺭﻋـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3520918609ﻭ ﭘﻮﺭﻳﺎ ﭘﻴﺮﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 4723269339 :
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ ﺩﻳﮕـﺮ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ -2 .ﺍﻣﻴـﺮ ﻣﺤﺴـﻦ ﺧـﺪﺍﻳﺎﺭ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ :
 3258534861ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  3255475902 :ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-51ﺵ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(480957

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺑﻨﺎﻱ ﺑﻴﺴﺘﻮﻥ ﺷﺮﻛﺖ

ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  767ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660020679

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/01/20ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻫﻤﺘﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3340112681ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻـﻠﻲ  ،ﺧـﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿـﻴﻪ
ﺭﺳﺘﻢ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3329209781ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﺑــﺮﺍﻱ ﻣــﺪﺕ ﻳــﻚ ﺳــﺎﻝ ﻣــﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ - 2 .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﻪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺎﭘﺮﻙ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪ- 3 .
ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺠـﺖ ﺍﻟـﻪ
ﭘﻮﺭ ﮔﺮﻛﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3341581545ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﭘﻮﺭ ﮔﺮﻛﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3329842393ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺮﻣﺰ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  3340129703ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ
ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-47ﺵ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ )(492131

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻤﺎﻱ ﻛﺎﺭﻳﻨﺎ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  18777ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14004734220

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1398/02/26
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﻪ ﺷـﺮﺡ
ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻛﻠﻴـﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻛﻠﻴـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧـﻲ ﻭﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎﺭﻱ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻭﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﻭﺍﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺖ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﻋﻲ ،ﺗﻮﻧﻞ،ﺳﺪ،ﭘﻞ ،ﺗﺨﺮﻳـﺐ ،ﺧـﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ،
ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻱ ﻭﺣﻔـﺎﺭﻱ ،ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺕ ﻭﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻭﺧﻄــﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﺁﺏ ﻭﻓﺎﺿــﻼﺏ ،ﻧﻔــﺖ ﻭﮔــﺎﺯ ﻭ ﺑــﺮﻕ  -ﺧﺮﻳــﺪ
ﻭﻓﺮﻭﺵ،ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ
ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻭ ﻣﺨـﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻭ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-48ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(492135

جلال س�میعی مهم�ان «در حلق�ه رن�دان»
می شود.
یکص�د و پنج�اه و چهارمی�ن محف�ل طن�ز
«در حلقه رندان» یکش�نبه  ۲۶خ�رداد با حضور
جالل س�میعی روزنامهنگار و طنزپ�رداز در حوزه
هنری برگزار می شود.
ب�ه گ�زارش ش�یرین طنز ،ب�ه نق�ل از روابط
عمومی س�پهر سوره هنر ،در تازه ترین شب شعر
طنز «در حلقه رندان» جالل س�میعی روزنامهنگار
و طنزپ�رداز حضور می یاب�د .اجرای این محفل را
داری�وش کاردان نویس�نده ،بازیگ�ر ،کارگردان و
طنزپرداز بر عهده دارد.
همچنی�ن اش�اره به ن�کات آموزش�ی درباره
ادبیات طنز توس�ط اکبر کتابدار استاد دانشگاه و
کارشناس ادبی از دیگر آیتم های ثابت این برنامه

داوران هشتمین چلگی
کارتون و کاریکاتور

است.
در محفل طن�ز «در حلقه رن�دان» تازه ترین
س�روده ها یا شعرهایی درباره وقایع و رخدادهای
روز توس�ط ش�اعران پیشکس�وت و ج�وان طنز
خوانده می شود.
یکص�د و پنجاه و چهارمین نوبت از این ش�ب
ش�عر روز یکش�نبه  ۲۶خ�رداد از س�اعت  ۱۸در
تاالر س�وره حوزه هنری واقعی در خیابان سمیه،
نرسیده به خیابان حافظ در جریان خواهد بود.
«در حلق�ه رندان» که از محافل ثابت و ماهانه
حوزه هنری است به همت موسسه فرهنگی هنری
سپهر سوره هنر با همکاری دفتر طنز حوزه هنری
آخرین یکشنبه های هر ماه برگزار می شود.
حضور در این جلسه برای عموم عالقه مندان
به ادبیات طنز آزاد است.

جلال س�میعی متول�د  ۱۳۶۱روزنامهن�گار و
طنزپ�رداز ایرانی اس�ت .او مدتی مج�ری صدا و
س�یما و وبالگنویس بود .وی اکنون مشاور رسانه
ط عمومی است.
و محتوا و رواب 
او متولد  ۱۳۶۱در ش�هرری ،دانش�جوی سابق
مهندسی متالورژی از دانشگاه امیرکبیر است که
آن را در اواسط دوره کارشناسی رها کرد.
از س�ال  ۱۳۸۱فعالی�ت روزنامهن�گاری را در
گل آقا ،مردم س�االری ،همش�هری ،آینده سازان
و بس�یاری نش�ریات دیگر آغاز و به طنزنویس�ی
پرداخته است .وی یکبار نامزد جشنواره سراسری
مطبوعات بوده و چندین بار برگزیده جشنوارههای
سراسری و منطقهای طنز شدهاست.
گزی�دهای از طنزهای�ش با ن�ام «… و غیره!»
در س�ال  ۸۴منتشر ش�د .وی اکنون کارشناسی
علوم ارتباطات اجتماعی (گرایش روزنامهنگاری)
از دانش�گاه عالمه طباطبائی و کارشناس�ی ارشد
تحقیق در رسانهها از دانشگاه آزاد اسالمی دارد.
همچنی�ن از س�ال  ،۱۳۸۳فعالی�ت در صدا و
س�یما را با رادیو جوان آغ�از کرد و همین فعالیت
علت مهمی برای رها کردن تحصیالت مهندسی و
تغییر رشته و مسیر کاری به رسانهها شد.
وی نویس�ندگی و س�ردبیری در رادیو جوان،
سرپرستی کارگاه فیلمنامهنویسی دفتر طنز حوزه
هنری ،سرپرستی نشستهای تخصصی «نور ،صدا،
دوربین ،خنده» با موضوع نقد فیلمهای سینمایی
طنزآمی�ز و هچنی�ن اجراه�ای طن�ز تلویزیونی
مانن�د آیت�م «ح�رف اضاف�ه» را در کارنامه خود
دارد.

سرپرس�ت معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشا د اسالمی ۱۰۰ :اثر به ِچ ّلگی کارتون و کاریکاتور ایران در
بجنور د ارسال شد.به گزارش شیرین طنز ،به نقل از خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی سرپرست معاونت امور
هنری اداره کل فرهنگ و ارشا د اسالمی خراسان شمالی با بیان اینکه ِچلگی کارتون و کاریکاتور ایران برای معرفی
استعداده�ای این رشته ،ه�ر چهل روز با یک موضوع برگزار میشو د گفت۱۰۰ :اث�ر از هنرمندان  ۲۱استان کشور با
موضوع چهره دکتر محمو د اکرامی فر از شاعران برجسته کشور ،به دبیرخانه این جشنواره رسید.
ابوالحس�ن حیدری اف�زود :شهاب جعفرنژاد ،ن�ادر رحمانی و حمیدرض�ا حیات روشنایی در بخ�ش کاریکاتور
“چلگی کارتون و
و آیدی�ن ارجمن�دی ،رضا جنگ�ی و شیرین قلی پور در بخ�ش کارتون هشتمین دوره جشن�واره ِ
د
کاریکاتور ایران” را داوری میکنند.اختتامیه جشنواره ِچ ّلگی کارتون  ،دهه نخست تیرماه در بجنور د برگزار خواه 
شد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﺘﺮﻭ ﺍﻛﺴﻴﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ

ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  358439ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10104067964

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/09/05ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،ﺁﺭﺍﺭﺍﺕ  ،ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﺻـﺎﺋﺐ
ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ ﺷﺮﻗﻲ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﺋﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ  ،ﭘﻼﻙ  ، 81ﺑﺮﺝ ﺻـﺒﺎ  ،ﻃﺒﻘـﻪ
ﻫﺸﺘﻢ  ،ﻭﺍﺣﺪ  84ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  1991743316ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-85ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(491985
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﻓﻼﺣﺖ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  79691ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10101244063

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/12/06ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺁﺭﺍﺭﺍﺕ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ
ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ﺻــﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﻳــﺰﻱ ﺷــﺮﻗﻲ ،ﭘــﻼﻙ 19ﻃﺒﻘــﻪ ﭼﻬــﺎﺭﻡ  ،ﻭﺍﺣــﺪ  4ﻛﺪﭘﺴــﺘﻲ
 1991746673ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-89ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(494409

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭘﻮﻳﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  384849ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10320337508

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/08/07ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﭘﺮﻫﺎﻡ ﮔﻞ ﻓﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0068587104ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺎ( ﻭ ﺷـﻴﻤﺎ ﻫﺎﺷـﻤﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0082928940ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻧﻮﻳﺪ ﻋﺮﺏ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0074414577ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ( ﺑﻤﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ ﻭ ﻛﻠﻴـﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﭼـﻚ  ،ﺳـﻔﺘﻪ ،
ﺑﺮﻭﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﺁﻗﺎﻱ ﭘﺮﻫﺎﻡ ﮔﻞ ﻓﺸﺎﻥ )ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ( ﻭ ﻳـﺎ ﺧـﺎﻧﻢ ﺷـﻴﻤﺎ
ﻫﺎﺷﻤﻲ )ﻋﻀﻮﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ( ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-86ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(494406

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭘﻮﻳﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  384849ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻲ 10320337508

ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/08/07ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﭘﺮﻫﺎﻡ ﮔﻞ ﻓﺸـﺎﻥ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0068587104ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺖ ﺧـﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ ﻭ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ 1800000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑـﻪ 1000000000ﺭﻳـﺎﻝ ﻛـﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺖ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ ﻓـﻮﻕ
ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑـﺪﻳﻦ
ﺷﺮﺡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻴﻤﺎ ﻫﺎﺷـﻤﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0082928940
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ  200000000ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻴﺎﻧﺎ ﮔـﻞ ﻓﺸـﺎﻥ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ:
 4712773421ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ 800000000ﺭﻳﺎﻝ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-87ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(494407

(دوره جديد)

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﺎ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  331084ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10103701709

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/02/17ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺷـﺮﺡ ﺫﻳـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓـﺖ ﻭﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ﻭﺳـﺎﻳﻞ ﺑـﺎﺯﻱ ﭘﻠـﻲ ﺍﺗـﻴﻠﻦ ﻭ ﻣﻬـﺪ
ﻛﻮﺩﻛﻲ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ،ﻧﻴﻤﻜﺖ ،ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺮﺍﻍ ،ﺍﻟﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ ،ﻛﻔﭙـﻮﺵ ،ﭼﻤـﻦ
ﻓﻀﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻓﻀـﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧـﻲ ،ﻓـﺮﻭﺵ ﺍﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑـﻮﺱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ﻭ
ﻛﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﻧﺼﺐ ،ﺍﺟـﺮﺍ ﻭ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ .ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ .ﺁﻗـﺎﻱ ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺍﺳـﺪﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0069935335ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  100000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  200000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ .ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﺍﺳﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 4284119680ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 100000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  200000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ
 200000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 400000000ﺭﻳـﺎﻝ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﻭﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺑﺸـﺮﺡ ﻓـﻮﻕ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-88ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(494408

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺝ ﺳﺎﺯﻩ ﻋﺼﺮ ﺯﺭﻳﻦ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  478554ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14005206850

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/06/12ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ  :ﺳـﻴﺪ ﺣﺴـﻴﻦ ﻫﺎﺷـﻤﻲ
ﻃﺴﻮﺟﻲ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  2754171541ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ  -ﺁﻳﺪﻳﻦ ﺣﺎﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ  0063856816ﺑﺴـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﺮﻳﺪﻭﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0057450171ﺑﺴـﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ( ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ
ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺎ ﺍﻣﻀـﺎﻱ ﻣـﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ
ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-90ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(494410
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭ ﺳﺎﻥ ﻛﺎﻻ ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  399551ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320508662

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1398/02/10
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ  :ﺍﻗـﺪﺱ ﻋﺒﺎﺳـﻲ ﺭﺿـﺎﺋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3539885641ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  900000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ .ﺍﺧﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 3530124362ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  100000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎء ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ 1000000000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1800000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎء ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ :ﺩﺍﻧـﺶ ﻋﺒﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  6109682403ﺩﺍﺭﺍﻱ  800000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻗـﺪﺱ
ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  3539885641ﺩﺍﺭﺍﻱ  900000000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﺧﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺭﺿـﺎﺋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  3530124362ﺩﺍﺭﺍﻱ
 100000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ.
-91ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(494411

3

شعر طنز
حرف راسل
چای با هل ؛ به ما نمی ساز د

»»امیرحسین خوش حال

طعم فلفل؛ به ما نمی ساز د
ِ

پدرم رفت خارج و جان دا د
آن مسائل! به ما نمی ساز د

د
د ز رویمان ر د ش 
قایق آم 

خواب ساحل به ما نمی ساز د
ِ
مربی خوبی ست "
گفت " :کیروش
ِ
ِ
حرف « عادل » به ما نمی ساز د
دوربینم فرانسه قاطی کر د

برج ایفل به ما نمی ساز د
ِ

مشورت دادم و شدش بدتر
ّ
حل مشکل به ما نمی ساز د
گفت « :جانم؟ » تمسخرش کردم
ِ
حرف خوشگل به ما نمی ساز د
ب ّره را خوردم و شدم مسموم

جز فالفل به ما نمی ساز د

د ِ خواهر؛ برادرم را کشت
بع 
عف ِو قاتل به ما نمی ساز د

تیله بازی برای ما خوب است

گلف و پازل به ما نمی ساز د
شام بیرون به او نمی ساز د
ِ
شام منزل به ما نمی ساز د
ِ

مثل یک مرده است "
"فر د ِ بی عشق ِ
حرف «راسل» به ما…ساخت حسابی!!

»»شيرين طنز

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭ ﺳﺎﻥ ﻛﺎﻻ ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  399551ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320508662

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1398/02/10
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﺧﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺭﺿـﺎﺋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 3530124362
ﺑﺴﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻗﺪﺱ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 3539885641
ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭﺳﻔﺘﻪ
ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔـﺮﺩﺍ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-92ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(494412

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺁﺑﺎﺩﺳﺎﺯﺍﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  192554ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10102345070

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/02/15ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﺯﻓﻮﻟﻲ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0045755876 :ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﻴﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﻭ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  2002799091ﺑﺴـﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻭ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ( ﻭ ﻛﻮﺭﺵ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 0056508697ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻭ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ) ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺎء ( ﻭ ﮔﻴﺘﻲ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0045869499 :ﺑﺴـﻤﺖ ﻋﻀـﻮ
ﻫﺌﻴــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ) ﺩﺍﺧــﻞ ﺷــﺮﻛﺎء ( ﻭ ﺑﻬﻤــﻦ ﻓﺮﻫــﺖ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 0919210953ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﻴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ) ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺎء ( ﻭ
ﻓﺮﺍﻧﻚ ﻗﺼﺎﺏ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0062567349ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﻴـﺖ
ﻣــﺪﻳﺮﻩ ) ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺎء ( ﻭ ﻫﺎﻧــﺎ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 0074124579ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﻴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ) ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺎء ( ﻭ
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﭘﻮﺋﻲ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0452243599ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ( ﻭ ﻣﻬـﺪﻱ ﺭﺍﺩﻣـﻨﺶ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0932770193
ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ( ﻭ ﻋﻠـﻲ ﺷـﺮﻳﻌﺖ ﺭﺍﺩ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1756057494ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﻴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ) ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺎء ( ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  -ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑـﺮﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ  ،ﻋﻘـﻮﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀـﺎء ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳـﺎ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺘﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬـﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
-93ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(494413
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﺮﮔﻮﻥ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  322541ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10103609412

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/10/20ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0067870546ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟـﻪ ﺳـﻠﻴﻤﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1282962760ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻭ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮﺝ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1652873694ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﻳـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ
ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﺗـﺪﺑﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧـﺎ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻪ ﻣﻠـﻲ
 14003872101ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻـﻠﻲ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴـﺪ ﺭﺣﻤـﺎﻧﻲ ﺭﺍﺩ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0061943320ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ
ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
-94ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(498431

