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خبر كوتاه
انتصاب جدید در آی فیلم

ناصر حجازی فر مدیر کانال آیفیلم۲
شد

سرویس هنری -ناصر حجازیفر طی
حکمی از سوی مدیر شبکه آیفیلم به مدیریت
کانال آیفیلم  ۲منصوب شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شبکه آی فیلم ،مهدی مجتهد ،مدیر شبکه
آیفیلم ،ناصر حجازیفر را به مدیریت کانال
آی فیلم  2این شبکه که پخش آزمایشی آن از
چندی پیش شروع شده بود ،منصوب کرد.
بر اساس این گزارش ،آیفیلم  ۲کانال
چهارم این شبکه و در واقع آی فیلم فارسی
برای کشورهای افغانستان ،تاجیکستان و فارسی
زبانان منطقه آسیای مرکزی است.
این کانال برونمرزی قرار است در کنار
کانالهای عربی و انگلیسی آی فیلم ،منظومه
این شبکه تخصصی در حوزه فیلم و سریال
را وسعت بخشیده و با بهره گیری از فیلم و
سریالهای ایرانی ،موسیقی و برنامه ایرانشناسی
در راستای تقویت و ترویج اشتراکات فرهنگی در
کشورهای همزبان همسایه گام بردارد.
کانال فارسی زبان آی فیلم  ۲در آستانه فرا
رسیدن نوروز به عنوان نماد اشتراک فرهنگی و
آیینی ملت های ایران ،افغانستان و تاجیکستان،
به زودی افتتاح میشود.

«بالهای خیس» عباس رنجبر
در قاب آیفیلم

سرویس هنری -مجموعه تلویزیونی «بالهای
خیس» به کارگردانی عباس رنجبر از پنجشنبه۲۴
اسفند به روی آنتن شبکه آیفیلم میرود.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابطعمومی
شبکه آیفیلم ،سریال تلویزیونی «بالهای خیس»
که پیش از این در سال  ۹۲از شبکه یک سیما
پخش شده ،این بار از این شبکه و در  ۲۶قسمت
به نمایش گذاشته میشود .براساس این گزارش،
در مجموعه «بالهای خیس» دو داستان به موازات
هم روایت میشود؛ داستان اول آن حول محور
پزشک حاذقی به نام مجید پرتو شکل میگیرد
که با تشکیل تیمی جوان در زمینه تولید داروی
ضدسرطان ،پژوهش گستردهای انجام می دهد.
در این راه دوست و همرزمقدیمیاش پا به پای
او پیش میآید و اگرچه تخصصی در زمینه تولید
دارو ندارد ،اما نقش مشوق و همراه همیشگی را
برای دکتر پرتو بازی میکند .داستان دوم مضمونی
خانوادگی و معمایی دارد؛ جوانی در جریان اردویی
دانشجویی در شمال کشور توسط ضاربی ناشناس
درون پرتگاهی میافتد .سقوط محسن در این
پرتگاه و نجات او از مرگ ،زمینهساز بهوجودآمدن
ماجراهایی میشود که پیدرپی بر سر راهش قرار
میگیرد .سریال تلویزیونی «بالهای خیس» از
 ۲۴اسفند هر روز ساعت  ۱۸روی آنتن می رود
و بازپخش آن در ساعتهای ۰۲:۰۰و ۱۰:۰۰
خواهدبود.

فرهنگوهنر

شماره 2441

مشایخی  :کمک به هم نوع در فرهنگ ما است

نامگذاری آمفی تاتر یک موسسه خیریه به نام جمشید مشایخی

سرویس هنری -گروهی از
هنرمندان سینما و تئاتر در آستانه
نوروز  97از موسسه خیریه فدک باغ
رضوان محل نگهداری دختران معلول
باالی  14سال بازدید کردند
امتیاز ،جمشید
به گزارش
مشایخی،داریوش فرهنگ،گوهر خیر
اندیش،مهری آل آقا ،داود منفرد،پوری
بنایی،محمدرضا طالقانی ،از موسسه
خیریه فدک باغ رضوان بازدید کردند در
این بازدید سالن آمفی تاتر این خیریه به
پاس تالشهای جمشید مشایخی به نام
وی نامگذاری شد.
جمشید مشایخی بازیگر سینما و
تئاتر طی سخنانی گفت  :اینکه گروهی
با عشق و عالقه به کشور و ملت ایران
عاشقانه به هموطنان خود کمک و خدمت
می کند بسیار ارزشمند است و نشان می
دهد که ما فرزندان کوروش و فردوسی

بزرگ هستیم .
وی با اشاره به اینکه کمک به هم
نوع ریشه در فرهنگ و ادبیات ما دارد
افزود  :در این میان کمک به افراد کم
توان و معلول ارزش بسیار باالتر واالتری
دارد و من دست همه کسانی که به
کودکان معلول خدمت می کنند را با

همه وجود می بوسم.
داریوش فرهنگ نیز گفت :کمک
به دیگران نیاز به یک وسعت نگاه دارد
اما باید بدانیم که کودکان معلول
نیازمند توجه هستند و نه ترحم البته
نگهداری از کودکان معلول کار آسانی
نیست و باید قدردان موسساتی باشیم

که از این کودکان نگهداری می کنند .
فرهنگ ادامه داد  :همه ما باید
برای نوع دوستی و تقسیم شادی
تالش کنیم و افراد کنار دست خود را
نیز ببینیم.
گوهر خیر اندیش نیز طی سخنانی
گفت  :همه ما باید تا آنجایی که می
توانیم به هموطنان خود و بخصوص
افراد نیازمند کمک کنیم زیرا هرچقدر
که دولت تالش کند و هموطنان یاری
کنند اما بازهم افراد نیازمند وجود دارند.
خیر اندیش با اشاره به اینکه ما
کشورغنی هستیم افزود  :هرچند خیریه
های مختلف در موضوعاتی مختلف
تالش می کنند اما دولت نیزباید
کمکهای خود را مستمر ادامه بدهد تا
هر روز به سمت بهبودی حرکت کنیم
وی ادامه داد  :کمک کردن حتما
نباید مادی باشد بلکه می توان با ابراز

محبت و نوازش کردن یک کودک معلول
نیاز عاطفی او را فراهم کرد هرچند
معلولیت افراد باعث ناراحتی و حزن می
شود اما اینکه می بینیم گروهی هستند
که به این افراد و کودکان توجه می کنند
باعث خوشحالی است
پوری بنایی نیز گفت  :من همیشه
برای کار خیر حاضر هستیم و اگر بدانم
که حضورم می تواند در هر خیریه مثمر
ثمر باشد اصال دریغ نمی کنم
محمدرضا طالقانی نیز گفت :
خدمت به افراد معلول سعادتی است که
نصیب هر فردی نمی شود و هر فردی
که بتواند به کودکان معلول خدمت کند
افتخاربزرگی نصیبش شده است زیرا
کودکان معلول فرشته هستند
موسسه خیریه فدک باغ رضوان از
بیش از  300نفر از دختران معلول
باالی  14سال نگهداری می کند

با حضور رئیس این شبکه روسی و معاون برون مرزی رسانه ملی؛

امضای سند راهکارهای اجرایی تفاهم نامه همکاری صداوسیما و راشاتودی

سرویس هنری -الکسی نیکولوف ،مدیر شبکه راشاتودی روسیه
ضمن بازدید از پرس تی وی و هیسپان و امضای سند راهکارهای
اجرایی تفاهم نامه همکاری میان صداوسیمای ج.ا.ا .و شبکه راشاتودی
( )RTجهت تقویت همکاری های رسانه ای ،عنوان کرد :پرس تی وی و
راشاتودی دو قطب مهم مبارزه با امپریالیسم اند و می توانند در رساندن
صدای متفاوت با صداهایی که این روزها از رسانه های غربی شنیده می
شود ،بسیار موثر باشند.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی پرس تی وی ،الکسی
نیکولوف مدیر شبکه راشاتودی روسیه که به دعوت معاونت برون مرزی
رسانه ملی به تهران سفر کرده ،عصر روز گذشته ،به همراه هیات همراه
جهت بازدید از شبکه های پرس تی وی و هیسپان تی وی و بررسی
مفاد سند راهکارهای اجرایی تفاهم نامه دوجانبه با صداوسیما که پیش
تر به امضای مشترک وی و دکتر علی عسگری رئیس رسانه ملی رسیده
است ،در مجموعه سعادت آباد معاونت برون مرزی حاضر شد .در نشست
مشترک هیات روسی با پیمان جبلی ،معاون برون مرزی صدا و سیما دو
طرف بر لزوم گسترش زمینه های همکاری رسانه ای تاکید کردند و سند
راهکارهای اجرایی این همکاری به امضای طرفین رسید.
جبلی ،معاون برون مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران با اشاره به روابط مثبت و موثر میان شبکه های پرس تی وی و راشا
تودی در طی سال های اخیر عنوان کرد :ارتباط میان شبکه های پرس
تی وی و راشا تودی به طور قابل توجهی افزایش یافته که این همکاری
را می توان یکی از نتایج افزایش همکاری های میان کشورهای ایران و
روسیه در طی سال های اخیر دانست.
به گفته جبلی ،راشا تودی با ظهور خود در فضای رسانه ای جهان
توانست نقش خود را به عنوان شبکه ای که در خالف جهت رسانه های
غربی گام برمی دارد ،به خوبی ایفا کند و تاثیرگذاری موثری را بر مخاطبان
داشته باشد .اکنون راشا تودی به رسانه ای غالب تبدیل شده و توانسته
گفتمان موفقی را ایجاد کند.

معاون برون مرزی صداوسیما و رئیس شبکه پرس تی وی ،با اشاره
به فشارهایی که در طی  40سال پس از پیروزی انقالب بر ایران و رسانه
های ایرانی تحمیل شده ،عنوان کرد :ما در ایران سعی کردیم تا صدایمان
را به مردم منطقه و کشورهای جهان برسانیم اما ایران در طی این چهل
سال ،با محدودیت ها و تحریم های متعددی رو به رو بوده است که بخشی
از آن مربوط به مسائل اقتصادی بود .اما به اعتقاد من ،تحریم اصلی این
بود که به ما این اجازه داده نشد تا صدای خود را به مردم جهان برسانیم
که این تحریم ،بسیار بزرگتر از تحریم اقتصادی است.
وی افزود :با پیروزی انقالب ،آمریکا یکی از بزرگترین همپیمانان
خود را از دست داد و از این رو ،تالش کرد تا فشارها را بر ایران بیشتر کند
و آن را به عنوان مشکلی برای منطقه معرفی کند .اما علی رغم تمامی این
اقدامات ،ما سعی کردیم تا صدای خود را به کشورهای منطقه و همچنین
جهانیان برسانیم که در این زمینه نیز موفق عمل کردیم چرا که به گفته
خود غربی ها اکنون ایران به یکی از تاثیرگذارترین کشورها در منطقه
تبدیل شده است .روسیه نیز در چنین مسیری گام برداشته و می توان
راشا تودی را از دیگر بازیگران اصلی در فضای رسانه ای منطقه دانست.
جبلی در ادامه ضمن اشاره به اهداف و نقاط مشترک متعدد میان
کشورهای ایران و روسیه خاطرنشان کرد :همکاری شبکه های پرس تی
وی و راشا تودی می تواند در رساندن صدای متفاوت با صداهایی که این
روزها از رسانه های غربی شنیده می شود ،بسیار موثر باشد.
معاون برون مرزی رسانه ملی تصریح کرد :در حال حاضر ،رسانه
های غربی در مقابل شبکه هایی همانند پرس تی وی ،راشا تودی و دیگر
رسانه های همسو با اهداف ما ایستاده اند تا صدایمان شنیده نشود .از
این رو ،می توان با تشکیل یک اتحادیه رسانه ای ،گام مثبتی را در جهت
مقابله با رسانه های غربی برداشت .در واقع ،اتحادیه رسانه ای متشکل از
شبکه ها و رسانه هایی خواهد بود که دیدگاه های مشترکی را با ما در
قبال کشورهای غربی دارند و به بیانی دیگر مخالف امپریالیسم و جریان
رسانه ای غرب هستند .امیدوارم به زودی بتوانیم چنین اتحادیه ای را با

همکاری یکدیگر ایجاد کنیم.
در پایان این نشست ،تفاهم نامه ای در جهت افزایش همکاری های
رسانه ای و اهداف مشترک بین شبکه پرس تی وی و راشاتودی به امضا
رسید تا زمینه مساعدی برای هرچه بهتر شدن روابط میان دو شبکه
فراهم گردد .در دیدار رئیس شبکه  RTبا معاون برون مرزی صداوسیما
و رئیس شبکه پرس تی وی ،از شبکه راشا تودی؛ آناستاسیا گرنکو مدیر
ارتباط با رسانه های خارجی  ،مایا مانا مدیر بخش عربی ،کارین ملیکیان
مدیر بخش همکاری های بین المللی ،بنیامین دیاب مدیر بخش توسعه
روابط خاورمیانه و الکسی سولوتین تهیه کننده ارشد و از مقامات معاونت
برون مرزی رسانه ملی؛ مهدی مجتهد قائم مقام معاونت برون مرزی و
مدیر شبکه آی فیلم ،علی اجاره دار مدیر شبکه هیسپان تی وی ،علی
صالحی مدیر شبکه العالم و جمعی از مدیران مجموعه سعادت آباد
معاونت برون مرزی صدا و سیما به همراه اصحاب رسانه حضور داشتند.
نیکولوف و میهمانان همراه ،در پایان این نشست ،از نیوزروم و وب
سایت پرس تی وی و هیسپان تی وی بازدید کرده و از نزدیک با فرآیند
تولید خبر و پخش آن در دو شبکه مهم معاونت برون مرزی صداوسیما
آشنا شدند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺳﭙﻬﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  466546ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14004672784ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
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ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ .ﺍﻣﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4073536168ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 750000
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ .ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻼﺣﺒﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0013482343
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  750000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺤﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 0061747130ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ 750000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ
ﺣﻴﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2851362658ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ 750000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﺪﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ﭘﻼﻙ  252ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﻘﻰ ﻧﻴﺎ ﻃﺒﻘﻪ  5ﻭﺍﺣﺪ 605
ﺑﻪ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  1144715815ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ 3
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155779
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻮﺩ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  273ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻰ  14000019536ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1396,04,11ﻭﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  962,107,220962ﻣﻮﺭﺧﻪ  96,07,30ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺗﻌﺎﻭﻥ،ﻛﺎﺭ ﻭﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ - :ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ
ﻣﺴﻜﻦ  90ﺭﻭﺩﻫﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396,04,11ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  5ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ 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 ﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺭﻭﺩﻫﻦ )(155780
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻃﻠﻴﻌﻪ ﻣﻬﺮ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  445838ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14003740279ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,04,20ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ـ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻃﻮﻗﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0043676431ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ـ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻃﻮﻗﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0081103905ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ـ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻃﻮﻗﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0073436216ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155781
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﺭ ﺟﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 119651ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101632005ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,05,21ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ
 - :ﺷﻬﻴﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0043151213ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮء
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1380639311ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺷﺎﺩﻯ ﭘﻮﻻﺩﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0069136688ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ

اخبار
سریالهای روی آنتن شبکه آیفیلم
فارسی در نوروز ۹۷

سرویس هنری -کانال فارسی شبکه
آیفیلم در نوروز امسال سریالهای «هفت
سین»« ،مثل من ،مثل تو»« ،بالهای خیس»،
«مرز خوشبختی»« ،تعبیر وارونه یک رؤیا»،
«پاورچین» و «همه خانواده من» را پخش
میکند.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شبکه آی فیلم« ،هفت سین»« ،مثل من ،مثل
تو»« ،بالهای خیس»« ،مرز خوشبختی»،
«تعبیر وارونه یک رؤیا» و «همه خانواده من» در
جدول پخش نوروزی این شبکه قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش ،سریال طنز «هفت
سین» به کارگردانی یداهلل صمدی ،درباره آقای
نوبخت است که قصد دارد شب چهارشنبه
سوری اثاثکشی کند و به منزل جدید برود .از
قضا خانه توسط مستأجر قبلی تخلیه نشده و
ماجرا از اینجا شروع میشود. ...
«هفت سین» در ایام نوروز هر روز ساعت
 16:00روی آنتن میرود و بازپخش آن در
ساعتهای  00:00و  08:00روز بعد خواهد بود.
مجموعه «مثل من ،مثل تو» بهکارگردانی
محمود معظمی از  28اسفند از این شبکه روی
آنتن میرود و هر روز ساعت  ۱۷مهمان خانههای
نوجوانان آیفیلمی میشود و بازپخشش در
ساعتهای  01:00و  09:00خواهد بود.
داستان این مجموعه درباره خانوادهای است
که دو پسر به نامهای احسان و امید و دختری
به نام مرجان دارد .جریان این قصه برای امید
مشکالتی رخ میدهد که اعضای خانواده در حل
مشکالتش یاریاش خواهندکرد.
«مرز خوشبختی» ساخته حسین
سهیلیزاده ،عنوان مجموعه نوروزی دیگری
است که هر روز ساعت  ۱۹:۰۰بهنمایش گذاشته
میشود و از  ۲۵اسفند پخش آن آغاز میگردد.
این سریال نوروزی مضمونی طنز و اجتماعی
دارد و روایتی است از دغدغه جوانان برای اشتغال،
بیکاری و مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به
شهرستانها .بازپخش آن در  ۲نوبت در ساعتهای
 ۰۳:۰۰و  ۱۱:۰۰خواهد بود.
«تعبیر وارونه یک رؤیا» ،سریال ساعت
 ۲۰:۰۰آیفیلم فارسی است که پخش آن از ۲۱
اسفند آغاز شده است.
در این سریال میبینید :تعدادی از عوامل
فریبخورده و جاسوسان خارجی در عملیاتی،
یک دانشمند هستهای ایران را به قصد انتقال به
باکو برای بهرهبرداریهای جاسوسی و تبلیغاتی
میربایند؛ اما بهدلیل مجروحشدن این دانشمند،
برنامه عملیات تغییر میکند و سرانجام با دستگیری
و هالکت جاسوسان ،عملیات ناکام میماند .از
سویی با تدبیر نیروهای اطالعاتی کشور ،عوامل
هدایت عملیات نیز فریب میخورند و…
بازپخش مجموعه تلویزیونی «تعبیر وارونه یک
رؤیا» در ساعتهای  ۰۴:۰۰و  ۱۲:۰۰خواهد بود.

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻮﺩ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  273ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14000019536ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ
ﻣﻮﺭﺥ  1396,04,11ﻭﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  962,107,220971ﻣﻮﺭﺧﻪ 96,07,30
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ،ﻛﺎﺭ ﻭﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ  1395ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1551688468ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ،ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻴﺮﻟﻮﺣﻰ ﺟﻮﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 1142190129
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ  ،ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻘﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0558909231ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺸﻰ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ  ،ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻩ ﺍﻭﻳﺴﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3731783959ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ
ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻓﺮﺟﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3255098351ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  3ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0451875672ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ
ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0063945002ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺭﻭﺩﻫﻦ )(155783
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻮﺩ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  273ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14000019536ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1396,04,11ﻭﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  962,107,220971ﻣﻮﺭﺧﻪ  96,07,30ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺗﻌﺎﻭﻥ،ﻛﺎﺭ ﻭﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻯ
ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1551688468ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻴﺮﻟﻮﺣﻰ ﺟﻮﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1142190129ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻘﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0558909231ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻭ ﻣﻨﺸﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﺪﺍﷲ ﺧﺒﻴﺮﻯ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0589636960ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ- .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ
،ﺑﺮﻭﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎءﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﺪﺍﷲ ﺧﺒﻴﺮﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻘﻴﻤﻰ ﻋﻀﻮ
ﻭ ﻣﻨﺸﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻋﺎﺩﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺭﻭﺩﻫﻦ )(155784
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻃﻠﺲ ﭘﻴﺸﻪ ﺍﻟﻔﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  370ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻰ  10980062978ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ 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  0534536646ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
0532319508ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0534397786
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0535119348ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  3ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺐ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ  1392ﻟﻐﺎﻳﺖ  1394ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺭﺳﻴﺪ  -ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0533054826ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0533285534ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺣﺠﺖ

ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ

ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ

ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155782

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ  -ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﭘﺮﺩﻳﺲ )(155785

ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ

