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طنز
شب شعر طنز «ترامپیت» برگزار شد

به گزارش شیرین طنز ،شب شعر طنز
ترامپیت با حضور سعید اوحدی رییس و
جمعی از مدیرا س�ازمان فرهنگی هنری
ش�هرداری تهران با اجرای شهرام شکیبا
و ش�عرخوانی ناص�ر فی�ض ،محمدرض�ا
درخش�ان ،محمد حس�ن صادقی ،محمد
مهدی س�یار ،میلاد عرفان پ�ور ،فرهاد
موح�دی ،محمدرضا طهماس�بی ،ملیحه
رجایی و محمد حس�ین مهدویان در فرهنگس�رای اندیش�ه برگزار
شد.
محمدحس�ن صادقی نخس�تین ش�اعری بود که برای شعرخوانی
حاضر شد ،بخشی از شعر که او خواند را در ادامه میخوانید:
دونالد عزیزم نئی مرد جنگی
که از جوجه اردک نیاید پلنگی
بگرید به حال تو مرغ هوایی
اگر با خروس زمینی بجنگی
محمدرضا درخشان نیز در این نشست به شعرخوانی پرداخت که
بخشی از آن در ادامه آمده است:
گفتا شبی ترامپ به بانو مالنیا
بانو مالنیا تو کماکان جوانیا
محض تکاندن عربستانیان بیا
لطف بکن دوباره تو پا درمیانیا
گفتا که دختران خودت را ببر گلم
با آن دو ورپریده برو میهمانیا
محمدرضا طهماسبی نیز شعری را تقدیم به ترامپ کرد:
تا پاره کرد کاغذ برجام را ترامپ
کشدار داد بر همه دشنام را ترامپ
باز او در آسیاب به سیا بازی آمده
کرده سپید روی عمو سام را ترامپ
ها با توام نتانیاهو از دیار قدس
زیتون بیار تا که خورد شام را ترامپ
شمشیر و حج واجب و خوش رقصی و شراب
بر تن نموده جامه احرام را ترامپ
محمدحسین مهدویان نیز در این محفل به شعرخوانی پرداخت:
پر از تضاد و تناقض ولی پر از قمپز
همیشه خوانده برای تمام خلق لغز
اگر که گفته شده قدر بز نمیفهمد
شما به فهم و کمالت ببخش حضرت بز
عجیب نیست از این یاوه گوی شیرین عقل
به جای فسفر اگر داشت مغز او گلوکز
آمریکا این روزها خوب است و سابق خوب بود

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﺭﺍﻙ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  315503ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10103527164

عباس میرزایی پژوهش�گر و نویس�نده دفاع
مق�دس ،در حال نگارش یک رم�ان طنز در حوزه
دفاع مقدس است.
ب�ه گ�زارش ش�یرین طن�ز ،عب�اس میرزایی
پژوهش�گر و نویس�نده دفاع مقدس که تمرکزش
بیش�تر بر متن جنگ تحمیلی ع�راق علیه ایران
ب�وده و در کن�ار آن آثار ادبی ه�م درباره جنگ و
دفاع مقدس مینویس�د در گفتوگ�و با خبرنگار
مهر گف�ت :اخیرا در حال ن�گارش یک رمان بلند
طنز در حوزه دفاع مقدس هس�تم که امیدوارم تا
پایان سال جاری منتشر شود.
میرزای�ی ک�ه به عن�وان یکی از پ�رکار ترین
نویس�ندگان حوزه دفاع مقدس شناخته میشود
درب�اره این اثر توضی�ح داد :مخاط�ب اصلی این
کتاب جوانها هس�تند ک�ه البت�ه نوجوانها هم
میتوانند از آن استفاده کنند.
این پژوهشگر حوزه دفاع مقدس درباره حجم
کتاب جدیدش گفت :تا کنون حدود  ۳۰۰صفحه از
این رمان به ن�کارش درآمده و پیشبینی میکنم
که  ۲۰۰صفحه دیگر به آن اضافه ش�ود و در قالب

کتاب�ی  ۵۰۰صفحهای منتش�ر و روان�ه بازار کتاب
شود.
وی با بیان اینکه هنوز عنوانی برای این کتاب
انخاب نکردهام ،افزود :بعد از اتمام کار هم عنوان و
هم انتشاراتی که قرار است با آن این اثر را منتشر
کنم ،انتخاب خواهد ش�د .در عین حال ،میرزایی
اظه�ار امیدواری ک�رد که این اثر را با انتش�ارات
معین به دست چاپ بسپرد.

دو کتاب تحقیقی و پژوهشی

عب�اس میرزای�ی در بخ�ش دیگ�ری از
گفتوگویش با مهر از انتش�ار دو کتاب تحقیقی و
پژوهشی دیگر خبر داد که امسال همزمان با هفته

ت پسته ای»
مهرداد صدقی نویس�نده «آبنبا 
در گفت وگو با میزان ،با بیان آس�یبهای موجود
در حوزه طن�ز نگاری خصوصا در بخش داس�تان
طن�ز گف�ت :عدم آش�نایی برخ�ی طنزپ�ردازان
داس�تاننویس با این ژانر موجب به تکرار رسیدن
این قشر در آثارشان شده است.
وی در همین راس�تا ادامه داد :شخصیتها در
آثار این دوستان بیشتر تیپ هستند تا شخصیت،
تکنیکه�ای ادب�ی چن�دان در خدمت داس�تان
نیس�تند و گاه از نظر ساحت داستانی بیش از حد
سادهانگارانه نوشته شدهاند و عمدتا تاریخ مصرف
دارند .هرچن�د که از نظر تکنیکهای طنزپردازی
موقعیتهای شگرفی دارند.

تاثیر فضای مجازی

وی درب�اره تاثی�ر فض�ای مج�ازی ب�ر رون�د
کار نویس�ندگان ح�وزه طن�ز اظهار ک�رد :ظهور
فض�ای مجازی  ،طنزپ�ردازان رس�می و با هویت
را دچار مش�کل کرده اس�ت .فضای مجازی زبانی
عری�ان ،گزن�ده و گاه گس�تاخانه دارد و عاری از
ظرفیتهای ادبی اس�ت .با این حال نیاز مخاطبان
خود را برآورده میس�ازد و سرشار از نکتهبینی و
هوشمندی نویسندگانش است.
ای�ن نویس�نده در همی�ن راس�تا ادام�ه داد:
طنزپردازی که در فضای رسمی قلممیزند گاه در
این دام میافت�د و میخواهد همان فضای عریان

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻓﻠﺰ ﺳﺮﺍﻱ ﻣﺪﺭﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  262019ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10103795171

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺎﺑﺎﻑ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 101420ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101453682

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﭘﺎﻳﺎ ﻧﻴﺮﻭ ﻗﺮﻣﺴﻴﻦ ﺯﺍﮔﺮﺱ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﭘﺎﻳﺎ ﺭﺍﻩ ﺳﺒﺰ ﺩﻳﺎﺭ ﻛﺮﺩ

ﺩﺭ ﺗــﺎﺭﻳﺦ  1398/04/29ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  22136ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14008481335ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ
ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ،ﺳـﺮﻭﻳﺲ ﻣـﺪﺍﺭﺱ  ،ﺍﻳـﺎﺏ ﻭ ﺫﻫـﺎﺏ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻭ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ  ،ﺍﻣﻮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﺎﻛﺴـﻴﺮﺍﻧﻲ ،ﺳـﺎﻳﺮ ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﮔــﺬﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻃــﺮﻑ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻛﺴــﻲ ﺭﺍﻧــﻲ ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻣﺠــﻮﺯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 4191/19/101ﻣﻮﺭﺥ  1398/03/19ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻛﺴـﻴﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ
 :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷـﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ،
ﺷﻬﺮﻙ ﻧﺴﺎﺟﻲ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ )ﺑﺎﻍ(  ،ﻛﻮﭼﻪ  ]215ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ [  ،ﭘﻼﻙ ، 0
ﻗﻄﻌﻪ ، 19ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻔﻲ  1ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  6717753718ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺎ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3242196260ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ 300000
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻳﺎﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3251494211ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ
 300000ﺭﻳﺎﻝ ﺳـﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ﺁﻗـﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3253652807ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  400000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3242196260ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻳﺎﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3251494211ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺁﻗـﺎﻱ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3253652807ﻭ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼـﻚ
ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺎﭘﺮﻙ ﺟﻬـﺖ
ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-72ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(544884

دفاع مقدس منتشر خواهد شد.
او درب�اره این دو کتاب توضی�ح داد :این آثار
که به زودی روانه بازار کتاب میش�وند تحقیقات
و پژوهشه�ای جدی�دی در خص�وص برخ�ی
عملیاته�ای دوران دف�اع مق�دس و متن جنگ
تحمیلی است.
عب�اس میرزایی اه�ل کرم�ان و از فعالترین
پژوهش�گران و نویس�ندگان ح�وزه دفاع مقدس
اس�ت که چند س�الی مش�غول تدوی�ن خاطرات
س�ردار قاس�م س�لیمانی از عملیاته�ای جنگ
هشتس�اله بود که چند کت�اب از مجموعهای که
قرار بود  ۱۶جلد باش�د ،منتش�ر کرد ،اما انتش�ار
مجل�دات بعدی این مجموعه متوقف ش�د و دلیل
توقف آن هم عدم توافق سردار سلیمانی با انتشار
خاطراتش عنوان شد.
«هج�وم به تهاج�م» و «نبرد در س�ید جابر»،
«برفهای سرخ خورنواران»« ،بصره در تیررس»،
«جنگ تمام عیار»« ،مالقات با سنگرنش�ینان آن
س�وی خ�ط» برخ�ی از عنوانهای تولید ش�ده و
منتشر شده از این مجموعه  ۱۶جلدی است.

ظهور فضای مجازی طنزپردازان با هویت را
دچار مشکل کرده است

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/12/25ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺑﺎﺑﻚ ﺭﻓﻴﻌﻲ ﻓﺮﻭﺷﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 1288124325
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ (-ﻣﺤﺴـﻦ
ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4999679477ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ -
ﻃﻨﺎﺯ ﮔﺮﺍﻥ ﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0064450724ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ -ﻣﺎﺋﺪﻩ ﺷﻬﺮﺍﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0062807838ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑـﺮﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻭ ﻋﻘـﻮﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻧﺎﺋـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-141ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(544142

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(544143
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ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/02/15ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳـﻞ
ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ- :ﺁﻗــﺎﻱ ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺍﻣﻴﻨــﻲ ﻣﺤــﺮﺭ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 0014024705ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ
ﺍﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0024185213ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ -
ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0080929680ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋـﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ- .ﺣـﻖ ﺍﻣﻀـﺎء ﻛﻠﻴـﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑـﺮﻭﺍﺕ ﻭ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺮﺭ (
ﻳﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ - .ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﻳـﺎﻭﺭ ﺯﺍﺩﻩ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0072332141ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﻴﺎ ﻧﻮﺍﺳﻄﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 0053217349ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ
ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-143ﺩ

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/02/10ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﭼـﻚ ،
ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﺎﻳـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-142ﺩ
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(544144

ﺩﺭ ﺗــﺎﺭﻳﺦ  1398/04/26ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  22121ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14008476090ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﭘﻤـﭗ ﻫـﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ  ،ﻓـﻮﻕ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ  ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  ،ﻧﺼـﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎﻱ ﺑـﺮﻕ
ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺿﻌﻴﻒ  ،ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻂ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﺮﺩ  ،ﻣﺠﺮﻱ ﻛﻠﻴﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ  ،ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧـﻲ ﻭ ﺳـﺎﺯﻩ  ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻱ
ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎ  ،ﻣﺠﺮﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ  ،ﻧﺼـﺐ ﺩﻛـﻞ ﻫـﺎﻱ
ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭ  ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻴﺮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎﻱ ﺑـﺮﻕ ،ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ،ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﺗﻌﻤﻴﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﻧﺼـﺐ ﻭ ﻣﻨﺘـﺎژ ﻛﻠﻴـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎﻱ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ  ،ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟـﺰﻭﻡ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺧـﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ :
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﻛـﺰﻱ  ،ﺷـﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ،
ﺷﻬﺮﻙ ﺯﻳﺒﺎ ﺷﻬﺮ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﻨﺪ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺎﺿـﻞ ، 1ﭘـﻼﻙ  ، 0ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻳﺎﺱ ، 125837 ،ﻃﺒﻘـﻪ ﺍﻭﻝ  ،ﻭﺍﺣـﺪ  1ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ  6718947451ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘـﺪﻱ ﻣﻨﻘﺴـﻢ ﺑـﻪ
 100ﺳﻬﻢ  10000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ  100ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋـﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠـﻎ 350000
ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴـﻴﻦ ﻃـﻲ ﮔـﻮﺍﻫﻲ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  32/17-493ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/04/18ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛـﺪ 493
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳـﻬﺎﻡ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﻋﻀـﺎ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﺤﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3240173069ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺧﺴﺮﻭﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3257292538ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ
ﺁﻗﺎﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 3720346072ﻭ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼـﻚ
ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .
ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭﺍﺕ ﻣــﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣــﻞ  :ﻃﺒــﻖ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳــﺎﻥ ﺁﻗــﺎﻱ ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮ
ﺍﺧﮕﺮﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3256828221ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒـﺪﻝ
ﺑــﻪ ﻣــﺪﺕ ﻳــﻚ ﺳــﺎﻝ ﻣــﺎﻟﻲ ﺁﻗــﺎﻱ ﺳــﻴﺎﻣﻚ ﺷــﻜﻮﺭﻱ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 3257307365ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳـﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ
ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺎﭘﺮﻙ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳـﺪ .ﺛﺒـﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-71ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(544878

(دوره جديد)

مجازی را در کارهایش بروز دهد ،اما به خاطر دست
به عصا بودن�ش در این فضای نابرابر ،مجالی برای
موفقیت نمییابد و طبعا اثرش نه از اس�تعارهها و
ظرایف ادبی بهرهمند است ،نه طیبت طنزپردازانه
دارد و نه صراحت و نمک فضای مجازی  ،ضمنا نثر
نسل جوان علیرغم شوخ طبعی هوشمندانهشان
ضعیفتر از قدماس�ت.صدقی ابراز کرد :بخشی از
ب افتادن را
ای�ن طنزپردازان به دام فض�ا و مخاط 
در ش�عرهای طن�ز نیز به وضوح نش�ان میدهند.
البته آن دس�ته از دوستان ش�اعری که هم جدی
میس�رایند و هم طنز ،کاره�ای طنزآمیز موفقتر
و ماندگارتری دارند که به خاطر تسلطشان بر این
نوع ادبی است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮﻧﺞ ﻧﻮﺵ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 141561ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101845706
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شعر طنز
انشاء طنز در مورد شغل خبرنگاری

ب�ه گ�زارش ش�یرین طنز ،ب�ه نق�ل از ایرنا ،عط�ا ش�عبانیراد از
پیشکس�وتان عرصه خبر با زبان طنز بخشی از دغدغهها و مشکالت
خبرنگاران را در جشن روز خبرنگار عنوان کرد.
خبرنگاران س�فیران آگاهی و س�ربازان خط مق�دم جبهه آگاهی
و روش�نگری هستند آنها اگر خبر را زود بفرس�تند از همکاران خود
فحش میخورند و اگر دیر از مدیران.
خبرنگاری شغل بسیار خوبی است ب ه ویژه آن زمان که در جریان
س�فر یکی از مس�ؤوالن محترم از یک اکیپ  ۳۰نفره به  ۱۵نفر رایانه
اص�ل ایس�وس یخچالی میدهن�د و نام ت�و در گروه محروم�ان قرار
میگی�رد ،خبرنگاری پر از تنوع و لذت اس�ت ب ه وی�ژه آن زمان که از
معتادان متظاهر ،تصادف منجر به خاکانداز و سایت دفن زباله گزارش
یا عکس تهیه میکنی و تا مدتها از نوس�تالژی بوی لباسهایت غرق
لذت میش�وی ،خبرنگاری اساس� ًا شغل ملوسی است و سر و کار ما با
آدمهای موقر و محترمی اس�ت که سالی یکبار عاشقمان میشوند و
در مابقی ایام متنفر.
خبرنگاری ب ه ویژه آنجا که بعد از چندین ساعت بدبختی و بازدید
در خاکوخل به دعوت باغداران میهمان کباب شتر شوی حرف ندارد
اما از دماغت درمیآید وقتی مس�ؤول اصفهان�ی حوالی روز خبرنگار
میگوید فالنی ش�ما خیلی زحمت ما را کش�یدید و م�ن برایتان یک
ربعس�که در نظ�ر گرفت�ه ب�ودم و تو با خوش�حالی و امتن�ان منتظر
میشوی اما معاون جناب مس�ؤول میگویدَ :حج آقا کت و شلوارتون
را برای مراس�م وزیر دادیم خشکش�ویی و احتماالً س�که را منزل جا
گذاش�تهاید و تو دیگر هرگز آن سکه را نخواهی دید که سرما سخت
سوزان است.
خبرن�گاری وقت�ی تنوعش خیلی ب�اال میرود که از ش�دت هول
و ه�راس و ش�تاب فراموش میکن�ی ابتدا فالش دوربی�ن را خاموش
کن�ی و بع�د از صحن�ه کت�ک زدن یک نفر توس�ط چن�د نفر عکس
بگی�ری و جالبت�ر وقتی اس�ت که فلاش دوربی�ن در گرگومیش
ک لحظه دس�تان و چوبهایی که ب�اال رفته تا
غ�روب برق بزند و ی� 
بر س�ر فرد قربانی فرود آید متوقفش�ده نگاهها به سمت تو بچرخد
و مابق�ی ماجرا هم ش�ما فک�ر کنید ختم به خیر ش�د چ�ون گفتنی
نیست.
ن چنانی دعوت
خبرنگاری زیباتر میش�ود وقتی در یک مراسم آ 
ش�وی و سعی کنی یکبار هم که شده بهجای لباسهای محکم و غیر
قابل پاره شدن ،لباس پلوخوری بپوشی و از قضا هنگام شستن دست
بعد از صرف انار ،شیر آب در ارتفاعی قرار گرفته که باید دونیم شوی
و دو نیم شدن همان و تبدیل شلوار به دوبنده همان و در نهایت تهیه
اخبار به مدت  ۱۰روز برای همکاری که مانتوی یکی از خانمها را قرض
میگی�رد که با آن س�تر قامت کنی و تو میمانی با این پرس�ش ابدی
ک�ه آن خانم چگونه به منزل رفت و آی�ا از خیابان انقالب عبور کرد و
مشهور شد؟

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﺏ ﺯﺭﻓﺎﻡ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  441979ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320889371

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/02/26ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ ﺛﺒﺘـﻲ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻣﺎﻧﻴﻪ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻧﻠﺴﻮﻥ
ﻣﺎﻧﺪﻻ  ،ﭘﻼﻙ  ، 244ﭘﺎﺳﺎژ ﺍﻟﻬﻴﻪ  ،ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻬﻢ  ،ﻭﺍﺣﺪ  905ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ 1966743937
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-144ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1397/12/21
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻛﻌﺒﻪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0079110711
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺳﺮﻭﺵ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0439954819
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ  1398ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴـﺎﺏ
ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ  1396ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
-148ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺎﻣﻲ ﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﺴﺎﻥ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 438349ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320874617

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻻﺭﻭﺭﺯﺷﻲ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  5430ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660058900

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(548957

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(560105

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/04/24ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻗـﺎﺋﻢ ﺷـﻬﺮ،
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ،ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻛﻮﻫﺴﺎﺭﺍﻥ ،ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺳـﺎﺭﻭﻛﻼ ،ﻣﺤﻠـﻪ ﺳـﺎﺭﻭ ﻛـﻼ ،ﻛﻮﭼـﻪ
ﻛﻮﻫﺴﺎﺭﺍﻥ  ،9ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍء ،ﭘﻼﻙ  ،688ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻭ ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ 4768169411
ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮﺭ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0450540626ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-145ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/04/10ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺤﻞ ﺍﻋـﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻭ ﺁﻗـﺎﻱ
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﻮﻓﺮﺟﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3255685877ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ
ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ:ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ – ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳـﻲ – ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ
ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺁﺯﺍﺩﻱ  -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺳﺎﻻﺭ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  6713934538 :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﻮ ﺳﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  2014ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320550482

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻓﺮﺍ ﮔﺴﺘﺮ ﺁﺩﺍﻙ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(548965

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/03/02ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺻﺎﺩﻕ ﺳﻮﺍﻋﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1989531997ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﺩﻟﻔـﻲ ﻣﻮﺳـﻮﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 1751183890ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﺎﻳـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺳﻮﺍﻋﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1742130641ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻀـﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ
ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﭼـﻚ  ،ﺳـﻔﺘﻪ  ،ﺑـﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻭ
ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺻﺎﺩﻕ ﺳﻮﺍﻋﺪﻱ )ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ( ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺭ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺳﻮﺍﻋﺪﻱ )ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ (
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻲ ﺗﺒـﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
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ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ )(548968

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﻮ ﺳﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  2014ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320550482

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻮﺭﺥ 1397/03/02
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺣﻴﺪﺭ ﺳﻮﺍﻋﺪﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 1989629326ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻓﻴﺼـﻞ ﺳـﻮﺍﻋﺪﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1987851714ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒـﺪﻝ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﺻﺎﺩﻕ ﺳـﻮﺍﻋﺪﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  1989531997ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺳـﻮﺍﻋﺪﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 1742130641ﻭ ﺍﻟﻬــﺎﻡ ﺩﻟﻔــﻲ ﻣﻮﺳــﻮﻱ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 1751183890ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳـﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠـﻲ ﺗﺒـﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒـﺖ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
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ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ )(548969

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(561162

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/06/06ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒـﺖ  514351ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻪ ﻣﻠـﻲ
 14007023780ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛـﻪ ﺧﻼﺻـﻪ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ  :ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ
ﻭ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴـﻴﻮﻧﻬﺎﻱ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ -ﻛﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳـﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ ﺷـﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻱ
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ -ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺸﺘﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﻭ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺳﻔﺮﻱ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ -ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻝ ﺳﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺷـﻌﺒﻪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧـﺎﺭﺟﻲ،
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳـﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﻴـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﻫـﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻣـﺎﻟﻲ ﻭ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﻭ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ .ﺩﺭﺻـﻮﺭﺕ ﻟـﺰﻭﻡ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ-ﻣـﺮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ-ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ
ﺍﻳﺜﺎﺭ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﺮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ-ﭘﻼﻙ -122ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ-ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ -ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ
 1464645736ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ  1،000،000 :ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺷﺮﻛﺎ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﺳـﺘﺎﺩﻱ ﺟﻌﻔـﺮﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0052529614ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  500،000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0052873481ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ  500،000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩﻱ ﺟﻌﻔـﺮﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0052529614ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺁﻗـﺎﻱ ﺳـﻌﻴﺪ ﻋﻈﻴﻤـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0052873481ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ  :ﻃﺒـﻖ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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