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 پرداخت سود سهام آلومینیوم 
ایران از طریق بانک سپه 

بر اساس قرارداد منعقده میان این بانک و 
ش��رکت آلومینیوم ایران عملیات پرداخت 
س��ود سهام سهامداران شرکت مذکور هم 
اکنون از طریق کلیه شعب بانک سپه آغاز 
شده است. در این راستا سهامداران حقیقی 
شرکت یاد شده ضمن مراجعه به شعب این 
بانک با ارائه مدارك هویتی معتبر می توانند 
سود سهام خود را دریافت و یا به سایر حساب 
های خود انتقال دهند. ش��ایان ذکر اس��ت 
بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی 
و دولتی و بیش از ٩٠ سال سابقه درخشان 
در عرصه بانکداری و ارائه خدمات مناسب 
به مش��تریان، عاملیت پرداخت سود سهام 
تعداد زیادی از ش��رکتهای سهامی بورسی 
و فرابورسی را از سالهای گذشته از طریق 

شعب سراسر کشور به عهده دارد.

همکاری بانک سامان و شرکت 
ملی نفت ایران 

همزمان با بیس��ت ودومین نمایشگاه نفت، 
گاز و پتروش��یمی ایران، قرارداد همکاری 
شرکت ملی نفت ایران و بانک سامان برای 
یک سال دیگر تمدید شد. به گزارش سامان 
رس��انه، محمد فرخی پور مدیر بانکداری 
ش��رکتی با اعالم این خبر گفت: به دنبال 
رضای��ت مدیران و کارکنان ش��رکت ملی 
نفت ایران از خدمات بانکی و بیمه ای گروه 
مالی سامان، قرارداد همکاری تا پایان سال 

۱۳٩٦ به امضا طرفین رسید.
مدی��ر بانکداری ش��رکتی بانک س��امان 
اظهارداش��ت: بر اس��اس این تفاهم نامه، 
کارکن��ان ش��رکت مل��ی نف��ت ای��ران از 
مزای��ای کارت اعتب��اری بانک س��امان و 
خدمات بیمه تکمیلی درمان بیمه س��امان 
بهره مند می ش��وند و س��ایر خدمات بانکی 
نی��ز ب��ه  تدریج، در اختیار آن ش��رکت قرار 

می گیرد.
فرخ��ی پ��ور درب��اره خدم��ات مدیری��ت 
بانکداری ش��رکتی نیز تصریح کرد: بانک 
س��امان با هدف ارزش آفرینی بیشتر برای 
ش��رکت ها اقدام به تش��کیل این مدیریت 
ک��رده اس��ت و با تأمی��ن و مدیریت منابع 
مالی، ارایه خدمات سفارشی شده و حمایت 
از کس��ب وکار شرکتی با تمرکز بر شناخت 
مش��تریان ش��رکتي ، در تالش اس��ت در 
جای��گاه یک مش��اور و پش��تیبان تجاري 
معتمد و کارآمد برای بنگاه های اقتصادی 

نقش آفریني کند .

سبحانی گفت: مشمولین آگاه باشند کلیه بانک های کشور و یا 
مؤسسات مالی و اعتباری توسعه، کوثر و ملل )عسگریه( معتبر 
بوده و س��ایر پیام هایی که درخصوص س��هام عدالت برای آنها 

ارسال می شود، فاقد اعتبار است. 
مش��اور رئیس س��ازمان خصوصی سازی گفت: مشمولین آگاه 
باش��ند کلیه بانک های کش��ور و یا مؤسس��ات مالی و اعتباری 
توسعه، کوثر و ملل )عسگریه( معتبر بوده و سایر پیام هایی که 

درخصوص سهام عدالت برای آنها ارسال می شود، فاقد اعتبار 
اس��ت.  جعفر س��بحانی با اشاره به عملکرد سامانه سهام عدالت 
در س��ه ماهه اخیر اظهار داش��ت: نزدیک به ٢٢ میلیون نفر در 
سامانه سهام عدالت شماره شبا را ثبت کردند، این درحالی است 
که از ابتدای شروع بکار سامانه سهام عدالت بیش از ۳۳ میلیون 
نفر صورت حس��اب دریافت کرده اند که با احتس��اب دو میلیون 
مش��مول متوفی و از میان بیش از ۴۷ میلیون مش��مول س��هام 

عدالت، ۷٠ درصد از مش��مولین صورت حس��اب دریافت کردند. 
س��بحانی در ادامه با اش��اره به اینکه بیش از ٩۷ درصد از مردم 
ش��ماره ش��بای خود را بدرستی وارد کرده اند، عنوان کرد: برای 
مش��مولینی که ش��ماره حساب صحیح به سامانه ارائه کرده اند، 
هیچ پیامکی از سوی سازمان خصوصی سازی ارسال نخواهد 
ش��د و این مش��مولین، می توانند تأیید ش��ماره خود را از طریق 

همین سامانه مشاهده کنند.

اسامی بانک های معتبر برای صدور شماره حساب سهام عدالت

اگرچ��ه کمت��ر از یک ماه از اعالم دولت برای 
ارایه سود سهام عدالت به مشموالن می گذرد، 
اما تا ش��هریورماه زمان باقی اس��ت تا مردم 
ش��ماره حس��اب های خود را اع��الم کرده و 

اطالعات حساب خود را وارد نمایند.
اکن��ون دیگر ده س��ال زمان ب��رای در اختیار 
گرفتن سهام عدالت مشموالن از سوی دولت 
سپری شده و از امسال باید هم سود سهام به 
حس��اب آنها واریز ش��ود و هم برنامه ها برای 
آزادس��ازی آن از س��وی دولت، رنگ و بوی 

عملیاتی به خود گیرد.
در این میان از سی و یکم فروردین ماه امسال 
که سازمان خصوصی سازی اعالم شماره شبا 
برای دریافت س��ود س��هام عدالت در مهرماه 
پیش رو را اعالم کرد، بسیاری از بانکها و شعب 
بانکی، صف های شلوغی را به خود می دیدند 
و گاه این صف ها برای مش��تریان آزاردهنده 
می ش��د. در واقع دولت از مردم خواس��ته بود 
تا ش��ماره ش��بای حس��اب بانکی خود را حتما 
در س��امانه به ثبت برس��انند و برای این کار 
ه��م، فرصت زم��ان کافی را قرار داده بود، اما 
به هرحال بس��یاری خیلی دلشان نمی خواهد 
ک��ه کار ام��روز را به ف��ردا واگذار کنند و برای 
همین هم، در شعب بانکی ازدحام می کردند 

و خواستار دریافت شماره شبا بودند.
آنگونه که س��ازمان خصوصی س��ازی اعالم 
ک��رده تاکن��ون بی��ش از ٢٠ میلی��ون نف��ر از 

مشموالن سهام عدالت شماره شبای حساب 
بانکی خود را در س��امانه به ثبت رس��انده اند و 
ای��ن به معنای آن اس��ت ک��ه بیش از نیمی از 
مشموالن، برای ارایه شماره حساب استقبال 
بی نظیری داشته اند، در عین حال اما هنوز هم 
کمی کمتر از ٢۷ میلیون نفر هم تا شهریورماه 
فرصت دارند تا این مرحله از سهامداری خود را 

در پروژه سهام عدالت به ثبت برسانند.
در این میان، البته س��ازمان خصوصی س��ازی 
اع��الم کرده که تکلیف دو میلیون نفر متوفی 
را هم مش��خص کرده و به زودی برای ثبت 
اطالعات وراث آنها هم، اقدامات الزم را انجام 
و اطالع رس��انی عمومی خواهد کرد، ولی در 

این مرحله تنها طیفی از مشموالن می توانند 
ش��ماره حس��اب خود را به ثبت برسانند که در 

قید حیات هستند.
اما بانکها هم از این بزم س��هام عدالتی دولت 
آن ه��م درس��ت در ماههای انتهایی عمرش 
خوش��حال بوده و کس��ب و کار خود را اندکی 
پررون��ق ت��ر می بینند. برخ��ی از بانکها برای 
مش��موالن خواب های خوبی دیده اند و اگر 
کسی برای دریافت شماره شبا به بانک مراجعه 
کن��د، او را مجب��ور می کنند که در شعبش��ان 
حس��اب ب��از کنند و گاهی ه��م برخی از آنها، 
برای این افتتاح حساب ٥٠ هزار تومان هم از 
متقاضی��ان دریافت می کنند که اگرچه به نام 

خود متقاضی و در حس��ابش ذخیره می ش��ود؛ 
ام��ا ب��ه هرحال گردش مال��ی خوبی را برای 

بانکها رقم می زند.
یک حس��اب سرانگش��تی نشان می دهد که 
اگ��ر ۴٩ میلی��ون نفر هر یک حداقل ٩٠ هزار 
تومان سود بگیرند، گردش مالی حاصل از این 
عملی��ات ح��دود ۴ هزار و ۴۱٠ میلیارد تومان 
خواهد بود. بنابراین اگر هر بانکی بتواند سهم 
بیشتری از این کیک بردارد، حتما سد بیشتری 

از گردش مالی آن را حاصل خواهد کرد.
این در حالی اس��ت که اکنون که بازار اعالم 
ش��ماره ش��بای بانکی از سوی مشموالن داغ 
است، بانکها هم از فرصت سوءاستفاده کرده 
و خود برای ارایه ش��ماره ش��با به مشتریانشان 
پیشقدم می شوند. بر این اساس برخی بانکها 
با ارسال پیامک هایی به مشترکان خود، شماره 
ش��بای حس��اب بانکی آنها را اعالم کرده و از 
آنها می خواهند تا این شماره شبا که مختص 
حس��اب مشترك در بانک مربوطه است را به 
س��امانه اعالم کنند. یکی از کارمندان بانکی 
در گفتگ��و ب��ا خبرنگار مه��ر می گوید: بانکها 
طی روزهای گذش��ته با ارس��ال پیامک هایی 
به صاحبان حساب  در شعب خود، شماره شبا 
را به آنها اعالم کرده و از آنها می خواهند که 
این ش��ماره را به س��امانه سهام عدالت اعالم 
نمایند. به همین دلیل هم، برخی مشموالنی 
که تاکنون برای دریافت شماره شبای حساب 

بانکی خود اقدام نکرده اند، از این گام استقبال 
کرده و خوش��حال می ش��وند و حتی بانک را 
ه��م تقدی��ر می کنند. وی می افزاید: اما نکته 
حائز اهمیت این است که اگر مشموالن سهام 
عدالت ش��ماره شبای حساب بانکی مشترك 
در بانک مربوطه را در سامانه به ثبت برسانند؛ 
گام موثری برای افزایش گردش مالی بانک 
برداش��ته و در واقع، خدمت بزرگی به ش��عب 
بانکی ارایه می دهند؛ به هرحال قرار اس��ت 
که برای هر نفر حداقل ٩٠ هزار تومان س��ود 
واریز شود، بنابراین اگر این سود در شعبه بانکی 
آنها به گردش دربیاید، حتما برایشان اثرگذار 
خواه��د بود. یکی دیگر از کارمندان بانکی در 
گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: وقتی که سود 
سهام واریز می شود، ممکن است مشترك تا  
چند روز فرصت نکند که به شعبه مراجعه کرده 
یا حتی از دستگاههای خودپرداز آن را برداشت 
کند، بنابراین رسوب این میزان پول در شعب 
بانکی حتی برای یک تا دو روز هم که ش��ده، 
می تواند سودآور باشد. وی می افزاید: اکنون 
بانکها تالش دارند تا به هر ش��یوه که ش��ده از 
اعالم ش��ماره حس��اب بانکی در سامانه سهام 
عدالت بهره برداری کرده و شرایط را به گونه 
ای پی��ش برن��د که با روش های جذاب، مردم 
با ش��ماره ش��با حساب خود در بانک مربوطه، 
اقدام به ثبت در س��امانه کنند؛ بنابراین به هر 

روشی متوسل می شوند.

جذابیت پرداخت سود سهام بانک ها را به تکاپو انداخت

ماجرای پیامک سهام عدالتی بانک ها چیست؟

بورس تهران، بیشترین درصد روزهای مثبت را به نام خود 
ثبت کرد. شاخص کل بورس تهران در مقایسه با همتایان 
خود در بازارهای جهانی، بیشترین بازدهی را در ۷ روز کاری 

گذشته به ثبت رساند و رتبه نخست را کسب کرد. 
بر اساس آمار منتشر شده توسط مدیریت تحقیق و توسعه 
ش��رکت بورس تهران، بورس تهران با رش��د ۱,۸ درصدی 
ش��اخص کل)TEDPIX( توانست بیشترین بازدهی را در 

این بازه زمانی در مقایسه با همتایان خود ثبت کند.
ب��ورس ته��ران با بازدهی )۱,۸ درص��د( و بورس توکیو با 

کمتری��ن میزان بازده��ی)-٥.٩ درصد( بهترین و بدترین 
رتبه را به نام خود به ثبت رساندند.

در ای��ن ب��ازه زمان��ی، بازدهی بورس دوب��ی کاهش ٠,٢ 
درصدی داش��ت و بورس عربس��تان س��عودی ٠.۳ درصد 

افت کرد در حالی که استانبول ۱.۳ درصد مثبت شد.
ش��اخص داوجون��ز صنعتی در ب��ورس نیویورك با کاهش 
۱,٦ درصدی همراه ش��د در حالی که ش��اخص اس اند پی 

نیویورك کاهش ٠.۷ درصدی داشت.
ب��ورس ن��زدك هف��ت روز گذش��ته کاری را با ٠,۳ درصد 

بازدهی پش��ت س��ر گذاش��ت و داکس آلمان ٠.٢ درصد 
کاهش را در این بازه زمانی از آن خود کرد.

در پاریس، ش��اخص کک این بازه زمانی را با رش��د ۱,۳ 
درصدی پش��ت س��ر گذاشت در حالی که در لندن شاخص 

فوتسی ۴.٢ درصد افت را در این مدت از آن خود کرد.
در هفت روز گذشته کاری، در اسپانیا شاخص آیبکس ٦,۱ 
درصد مثبت شد که در واقع پس از بورس تهران، دومین 

رتبه بازدهی را به دست آورد.
در سوی دیگر، بورس آمستردام هلند کاهش ٠,۷ درصدی 

داشت و شاخص نیکی بورس توکیو با کاهش ٥.٦ درصدی 
همراه ش��د. در حالی که ش��اخص تاپیکس در این کش��ور 
کاهش ٥.٩ درصدی داش��ت و کمترین بازدهی را در دنیا 

به نام خود ثبت کرد.
یک هفته گذش��ته کاری در بورس هنگ کنگ با کاهش 
۱,۸ درصدی ش��اخص هنگ س��نگ همراه ش��د. در حالی 
که در مالزی شاخص KLCI کاهش ٠.۴ درصدی داشت 
 SSEC و شانگهای چین هم با افت ٢.۴ درصدی شاخص

رو به رو شد.

بورس تهران پربازده ترین بورس دنیا شد 

اخبار

ثبت 26090  شماره  به  مديريت  انديشه  توسعه  هنرى  فرهنگى  موسسه  تغييرات  آگهى 
مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320326010 ملى  شناسه  و 
شماره  به  تهران  استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  تاييديه  و   02/12/1395
: مركز موسسه  اتخاذ شد  الف ت مورخ 3/12/95 تصميمات ذيل   / 1 / 95 / 21582
به: تهران-شهر تهران-جمهورى-خيابان شهيد سردار يداله كلهر-خيابان جمالزاده جنوبى-
پالك 108-طبقه دوم-13138455553 انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گرديد. 1
(37652) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 

به شماره ثبت 363292 و  با مسئوليت محدود  پارس  پرتو  تغييرات شركت راژان  آگهى 
شناسه ملى 10320153344 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
به شماره  يزدى صمدى  مهدى  محمد   -  : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات  مورخ 17/12/1395 
ملى  شماره  به  مقارى  حميدرضا  و  مديره  هيات  رئيس  سمت  به   0063879743 ملى 
به شماره  نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل و على منطقى  0060800356 به سمت 
ملى 0076626903 به سمت عضو هيات مديره براى مدت نامحدود انتخاب شدند . -كليه 
اسناد و مدارك و اوراق بهاء دار با امضاء مشترك رئيس هيات مديره و مديرعامل همراه با 

مهر شركت معتبر مى باشد. 2
(37653) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 

آگهى تغييرات شركت سطح گستران ارچين با مسئوليت محدود به شماره ثبت 350002 
مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103991035 ملى  شناسه  و 
10/12/1395 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس : 
تهران ، خيابان نياوران ، خيابان دزا شيب ، كوچه رحيمى ، پالك 32 ، طبقه 3 ، واحد 8 كد 
پستى 1934863189 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
(37654) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 

آگهى تغييرات شركت آب رو پااليش پايدار با مسئوليت محدود به شماره ثبت 461538 
مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004449839 ملى  شناسه  و 
ملى  به شماره  اسكوئى  رجبى  امير رضا  آقاى   : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات   30/09/1395
خارج گرديد در  از شركت  از صندوق  الشركه  كليه سهم  با دريافت كل   0080124267
نتيجه سرمايه شركت از مبلغ 800000000 ريال به مبلغ 500000000 ريال كاهش يافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد خانم مهسا شفائى به شماره ملى 0082202044 
ملى  شماره  به  اسكوئى  رجبى  رضا  وحيد  آقاى  الشركه  سهم  ريال  دارنده 200000000 

0080193961 داراى 300000000 ريال سهم الشركه 2
(37655) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 

با مسئوليت محدود به شماره ثبت 348192  آگهى تغييرات شركت جهان پترو آريا 
مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10103917792 ملى  شناسه  و 
11/12/1395 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس 
: شهررى خيابان شهيد حسن غيورى (جاده سوم) نبش كوچه شهيد عبدالهى (گلستان 

1) پالك 65 كد پستى 1863843133 تغيير يافت 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (37656)

ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  شركت  امتياز  ايرانيان  شركت  تغييرات  آگهى 
مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10104101350 ملى  شناسه  و   364903
مورخ 15/07/1395 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل شركت در واحد ثبتى تهران 
پالك  غربى  جمهورى  خيابان  صفوى  نواب  خيابان  جمهورى  ميدان  تهران  آدرس  به 
1447طبقه همكف كد پستى 1345746938 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (37658)

آگهى تغييرات شركت ارد گل ذرت (سهامى خاص) به شماره ثبت 3159 و شناسه ملى 
العاده مورخ  10101387567 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
30/11/1395 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى حميد نيك نظر يزدى به شماره ملى 
ملى  به شماره  بيگلرى  نسترن  خانم  مديره،  رئيس هيأت  به سمت   0043707165
3251423223 به سمت نايب رئيس هيأت مديره، آقاى احمد رضا بيگلرى به شماره 
ملى 3251243497 به سمت مدير عامل و عضو هيأت مديره و خانم ها مهناز اباترابى 
به شماره ملى 0039893197 و سارا نيك نظر يزدى به شماره ملى 0452668281 
و آقاى شايان بيگلرى به شماره ملى 0440334527 به سمت اعضاى هيأت مديره 
براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از 
قبيل چك، سفته، قراردادها و عقود اسالمى با امضاى مدير عامل و رئيس هيأت مديره 
و در غياب هريك از آنها با امضاى يك نفر از اعضاى هيأت مديره به جاى عضو غايب 
همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها و 

مؤسسات غير تجارى شهرستانهاى استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(37749) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  نيرو  ارغوان  مهندسى  فنى  شركت  تغييرات  آگهى 
218741 و شناسه ملى 10102600685 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
ملى  به شماره  متنق  امجدى  رقيه  خانم   : اتخاذ شد  ذيل  مورخ 11/11/1395 تصميمات 
1376626731 با دريافت مبلغ 000 300 ريال معادل كليه سهم الشركه خود از صندوق 
با  ملى 2539018904  به شماره  اصغر صمدى  آقاى   - گرديد.  خارج  از شركت   ، شركت 
دريافت مبلغ 100000 ريال معادل كليه سهم الشركه خود از صندوق شركت ، از شركت 
خارج گرديد. - آقاى محمدتقى صمدى به شماره ملى 2410911188 با دريافت مبلغ 000 
100 ريال معادل كليه سهم الشركه خود از صندوق شركت ، از شركت خارج گرديد. - خانم 
زهرا صمدى به شماره ملى 2539879101 با دريافت مبلغ 000 100 ريال معادل كليه 
سهم الشركه خود از صندوق شركت ، از شركت خارج گرديد. - آقاى عبدالعلى صمدى به 
شماره ملى 2539655297 با دريافت مبلغ 100000 ريال معادل كليه سهم الشركه خود از 
صندوق شركت ، از شركت خارج گرديد. - خانم اعظم امانى به شماره ملى 2538967007 با 
دريافت مبلغ 000 100 ريال معادل كليه سهم الشركه خود از صندوق شركت ، از شركت 
يافت و  از 000000 3 ريال به 2200000 ريال كاهش  نتيجه سرمايه  خارج گرديد. در 
نفر  از 7  اعضاء هيئت مديره  تعداد  بدين شرح اصالح گرديد.  ماده مربوطه در اساسنامه 
به 4 نفر كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدين شرح اصالح گرديد ليست شركاء 
شركت به شرح ذيل ميباشد: - آقاى محمدعلى صمدى به شماره ملى 2539622161 داراى 
1500000 ريال سهم الشركه - آقاى محمد صمدى به شماره ملى 2539883982 داراى 
000 200 ريال سهم الشركه - آقاى مسعود صمدى به شماره ملى 2530040141 داراى 
000 200 ريال سهم الشركه - آقاى حميد صمدى به شماره ملى 2530040151 داراى 

000 300 ريال سهم الشركه 3
(37659) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 

با مسئوليت محدود به شماره ثبت 357794 و  بهينه  آگهى تغييرات شركت توازن محور 
مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10104032970 ملى  شناسه 
04/12/1395 تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم ليدا گلشن پور با كد ملى 0076210618 
خارج  شركت  از  شركت  صندوق  از  خود  الشركه  سهم  كليه  ريال   1250000 دريافت  با 
گرديد- خانم زهره گلشن پور با كد ملى 0062657526 با دريافت 1500000 ريال كليه 
سهم الشركه خود از صندوق شركت از شركت خارج گرديد .در نتيجه سرمايه شركت از 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح  يافت  به 7500000 ريال كاهش  10250000 ريال 
داراى   0068729881 پور  گلشن  زهرا  خانم  است.  ذيل  بشرح  شركا  ليست  گرديد. 
3255613094داراى  پور  گلشن  محمدمهدى  آقاى  الشركه  سهم  ريال   5000000

2500000 ريال سهم الشركه 2
(37657) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 


