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 "جْبدداًشگبّي، صيست بَمِ ًَآٍسيِ ًخبگبىِ ايشاًي" 

 برادر ارجمىد جىاب آقاي محسه مرداوی

 سرپرست محترم سازمان جُادداوشگاَی صىعتی شريف
 

  گريٌ تًسعٍ اقتصادي جُش صىعتی شريف شركتمًضًع :  

 بب سالم ٍ آسصٍي تَفيق الْي

آى سبصهبى هبٌي  1401/06/21/ص هَسخ 1401/06/579احتشاهبً، ببصگشت بِ ًبهِ شوبسُ 

هقتضي  اسبسٌبهِ پيشٌْبدي ششكت گشٍُ تَسؼِ اقتصبدي جْش صٌؼتي ششيف،  تْيِ بش

 اصالحبت ريل دس اسبسٌبهِ پيشٌْبدي ) پيَست( هذ ًظش قشاس گيشد. است

اًذاصي ششكت هزكَس بال  هيليبسد ٍ پبًصذ هيليَى تَهبى بؼٌَاى سشهبيِ اٍليِ ساُتؼييي يك  -1

 ببشذ. هبًغ هي

دسصذ  10ًبم  دسصذ ٍ سْبم بي 55دسصذ، سْن اػضبي آى سبصهبى 35تؼييي سْن جْبد  -2

 40قبًَى اسبسي، بشاي سقف سْبم  44سيبستْبي اصل  6هبدُ   ببشذ.ضشٍسيست بالهبًغ هي

 بي ًبم( سػبيت گشدد. دسصذ)بب ًبم ٍ

 اسبسٌبهِ پيشٌْبدي )هشكض اصلي ششكت( بِ ششح ريل اصالح گشدد: 4هبدُ  1تبصشُ  -3

تغييش دّذ.  استبى تْشاى  شْشستبًْبي ّيئت هذيشُ هي تَاًذ هشكض قبًًَي ششكت سا صشفب دس

ٍ هجوغ تَاًذ دس سبيش شْشّبي هختلف استبى تْشاى شؼب ٍ ًوبيٌذگي ايجبد ًوبيذ  ّوچٌيي هي

 الؼبدُ هي تَاًذ هشكض قبًًَي ششكت سا بِ ديگش شْشستبًْبي استبى تْشاى تغييش دّذ. ػوَهي فَق

سْبم ببًبم سا بِ سْبم ببًبم ػبدي  55،000اسبسٌبهِ پيشٌْبدي )سشهبيِ( ًَع  5دس هبدُ  -4

 اصالح ًوبييذ.

 ضبفِ ًوبييذ:اسبسٌبهِ پيشٌْبدي )اٍساق سْبم( يك بٌذ بِ ششح ريل ا 7دس هبدُ  -5

 سْن ػبدي دس كليِ هجبهغ ػوَهي حق ساي داسد. 10ّش سْن هوتبص هؼبدل 

 هذيشُ( يك بٌذ بششح ريل اضبفِ گشدد: اسبسٌبهِ پيشٌْبدي)اختيبسات ّيأت 39دس هبدُ  -6

 بشسسي ٍ تصَيب ّشگًَِ ًقل ٍ اًتقبل سْبم صبحببى سْبم بِ ديگش سْبهذاساى ششكت
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ببيست كليِ  فشايٌذ ثبت ششكت ٍ اخز شٌبسِ هلي ٍ شوبسُ ثبت هيبؼذاص اًجبم  ضشٍسيست

هستٌذات حقَقي ٍ ثبتي آى ششكت اص جولِ اسبسٌبهِ، اظْبسًبهِ سْبم، كليِ صَستجلسبت ٍ 

 غيشُ سا بْوشاُ سٍصًبهِ سسوي جْت تكويل پشًٍذُ بِ ايي سبصهبى اسسبل فشهبييذ.

 

 

 

 بُريز بادكً

معاين جُادداوشگاَی ي رييس 

ي اقتصاد  يفىاير يساز يمان تجارساز

 انيداوش بى

  


