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140140920000913790140140920000913790 شماره پرونده :شماره پرونده :

شماره بایگانی :شماره بایگانی :

محل اقامت:شهرستان/بخش دهستان خیابان کوچه پالکمحل اقامت:شهرستان/بخش دهستان خیابان کوچه پالک شغلشغل نام پدرنام پدر نام خانوادگینام خانوادگی نامنام مشخصاتمشخصات
جاده مخصوص استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - کیلومتر14

کرج - بلوار جنوبی ایران خودرو - نرسیده به زامیاد- ساختمان ایرانیان خاص کارکنان ایران خودرو خواهانخواهان

استان تهران - شهرستان تهران - تهران - فلكه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل
1 کاشانی نبش نجف زاده فروتن پالک ترنیان سهم خواندهخوانده

استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - م پونك- بلوا رمیرزا بابایی -
57طبقه و بعد از چهار راه عدل - نبش خ پاک - ساختمان اسپیناس - پ55

سوم شرقی - شرکت سپهر کیش ایرانیان
سپهر کیش ایرانیان

14 استان تهران - شهرستان تهران - تهران - اتوبان تهران کرج کیلومتر
شهرک آزادشهر خیابان سرو آزاد کوچه سوم غربی شهرک پیكانشهر روبروی

آمفی تئاتر جنب مدرسه نور هدایت شرکت نگار نصر سهم
نگار نصر سهم

استان تهران - شهرستان تهران - تهران - جردن - خ قبادیان غربی - پ33 سرمایه گذاری ساختمانی عظام
جاده قدیم(بزرگراه فتح استان تهران - شهرستان تهران - تهران - کیلومتر12

) - سه راه شهریار - جاده سعید آباد - بعد از زیرگذر - مجتمع ایدکو توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان

جاده مخصوص 11 استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - کیلومتر
253 کرج -پ صنایع تولیدی کروز

استان تهران - شهرستان تهران - تهران - اتوبان آبشناسان غرب-نبش جنت
آباد شمالی-طبقه سوم بانك پاسارگاد گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

استان البرز - شهرستان کرج - کرج - مهر شهر-انتهای دوم شرقی- شرکت
آذین خودرو تولیدی و صنعتی آذین خودرو

استان تهران - شهرستان تهران - تهران - میدان آرژانتین ابتدای خ جردن -
ط سوم 8 پ تولیدی و صنعتی فنرلول ایران

استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خیابان سیدخندان-ابتدای
سهروردی شمالی-خیابان قرقاول(سلطانی)پالک23-طبقه اول- فوالد فام

استان قزوین - شهرستان آبیك - آبیك - شهرک صنعتی کاسپین-خیابان
نظامی-گروه تولیدی صنعتی بازرگانی بین المللی تیسر گروه تولیدی صنعتی بازرگانی بین المللی تیسر

استان تهران - شهرستان تهران - تهران - اشرفی اصفهانی- بعد از نیایش-
12- طبقه سوم- واحد4 کوچه دوم- پالک وکیل رستم اشتری کنگرلوئی توحید وکیلوکیل

جاده مخصوص کرج 14 تهران - کیلومتر مدیرعامل حسن حاجی کاظم
لواسانی علی مدیر شرکتمدیر شرکت

توحید اشتری کنگرلوئی علی حاجی کاظم لواسانی

بسمه تعالیبسمه تعالی
ارجاع میشود. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جزیره کیشدادگاه عمومی حقوقی شهرستان جزیره کیش 33 شعبهشعبه جهت رسیدگی به

یاسین مطهری زاده نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده :

امضاء 1401/08/041401/08/04 تاریخ :

ریال 5,480,000 مبلغ هزینه دادرسی :مبلغ هزینه دادرسی :
045256353001 شماره ارجاع :شماره ارجاع :

1397744784.0 شماره پیگیری :شماره پیگیری :
14:01 - 1401/08/03 تاریخ و ساعت دریافت وجه :تاریخ و ساعت دریافت وجه :

550,000ریال تعرفه خدمات :تعرفه خدمات :
300,000ریال مبلغ ابطال تمبر مالیاتی :مبلغ ابطال تمبر مالیاتی :

225,000ریال هزینه مرکز وکال/کانون/صندوق :هزینه مرکز وکال/کانون/صندوق :
6,555,000ریال جمع کل پرداختی :جمع کل پرداختی :
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(1389/04/171389/04/17 ابطال سند (موضوع سند مالی نیست)(تقاضای رسیدگی و صدور حكم به ابطال صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخهتقاضای رسیدگی و صدور حكم به ابطال صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه
(1389/04/171389/04/17 اصالح اساسنامه موضوع صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخهاصالح اساسنامه موضوع صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1010 ابطال سند (موضوع سند مالی نیست)(و صدور حكم به اعالم ابطال مادهو صدور حكم به اعالم ابطال ماده

مطالبه خسارات دادرسی
خواستهخواسته

17/04/1389-نظریه هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری در 1- سایر دالیل و مستندات : رونوشت غیر مصدق صورتجلسه مجمع غمومی فوق العاده مورخ
961614-اساسنامه شرکت سپهر کیش ایرانیان- آگهی آخرین تغییرات خواهان -محتویات پرونده شعبه اول دادگاه عمومی جزیره کیش پرونده کالسه بایگانی

961614-وکالتنامه -رونوشت لیست سهامدارن شرکت سپهر کیش ایرانیان
2- درخواست جلب نظر کارشناس

9609987654201175 3- شماره پرونده استنادی :
1389/05/03 مورخ 41/346821 به شماره 1389/04/17-1389/03/17 4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

1385/03/08 مورخ 6018 5- سند عادی شماره
1400/12/07 مورخ 22415 6- مدرک نمایندگی به شماره

ضمیمه گردید. 1401/08/03 مورخ 1401220510716477 7- وکالت نامه به شماره
مورخ «تاریخ مدرک» ضمیمه گردید. 1401220510716477 8- وکالت نامه به شماره

دالیل ودالیل و
منضماتمنضمات
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ریاست محترم دادگاه عمومی جزیره کیشریاست محترم دادگاه عمومی جزیره کیش

سالم علیكمسالم علیكم

سپهرسپهر شرکتشرکت العادهالعاده فوقفوق عمومیعمومی مجمعمجمع صورتجلسهصورتجلسه بموجببموجب دارددارد میمی مستحضرمستحضر رارا عالیعالی خاطرخاطر احترامااحتراما
مادهماده مطابقمطابق استاست گردیدهگردیده اصالحاصالح فوقفوق شرکتشرکت اساسنامهاساسنامه 1010 مادهماده ،، 1389/1389/04/04/1717 مورخمورخ ایرانیانایرانیان کیشکیش
یكیك وو رئیسرئیس یكیك ازاز مرکبمرکب ایای رئیسهرئیسه هیاتهیات توسطتوسط عمومیعمومی مجامعمجامع ،، تجارتتجارت قانونقانون اصالحیاصالحی الیحهالیحه 101101
،، باشدباشد نشدهنشده بینیبینی پیشپیش اساسنامهاساسنامه دردر دیگریدیگری ترتیبترتیب کهکه صورتیصورتی دردر .. شودشود میمی ادارهاداره ناظرناظر دودو وو منشیمنشی
یایا مدیرانمدیران ازاز بعضیبعضی عزلعزل یایا انتخابانتخاب کهکه مواقعیمواقعی دردر مگرمگر بودبود خواهدخواهد مدیرهمدیره هیاتهیات رئیسرئیس بابا مجمعمجمع ریاستریاست
دردر حاضرحاضر سهامدارانسهامداران ازبینازبین مجمعمجمع رئیسرئیس صورتصورت ایناین دردر کهکه باشندباشند مجمعمجمع جلسهجلسه دستوردستور جزءجزء آنهاآنها کلیهکلیه

جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد ولی منشی جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد ولی منشی جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.

بهبه العادهالعاده فوقفوق یایا وو عادیعادی ازاز اعماعم عمومیعمومی مجمعمجمع ،، ایرانیانایرانیان کیشکیش سپهرسپهر شرکتشرکت اساسنامهاساسنامه 2121 مادهماده بهبه توجهاتوجها
هیاتهیات طرفطرف ازاز منظورمنظور بدینبدین کهکه مدیرانیمدیرانی ازاز یكییكی ویوی غیابغیاب دردر وو مدیرهمدیره هیاتهیات رئیسرئیس نائبنائب یایا رئیسرئیس ریاستریاست

مدیره انتخاب شده باشد تشكیل خواهد گردید.مدیره انتخاب شده باشد تشكیل خواهد گردید.

ایرانیانایرانیان کیشکیش سپهرسپهر شرکتشرکت اساسنامهاساسنامه وو تجارتتجارت قانونقانون مقرراتمقررات رعایترعایت هستندهستند واقفواقف محترممحترم قضاتقضات چنانچهچنانچه
یایا سهامیسهامی شرکتشرکت تشكیلتشكیل موردمورد دردر قانونیقانونی مقرراتمقررات هرگاههرگاه تجارتتجارت قانونقانون 270270 مادهماده داللتداللت وو باشندباشند میمی آمرهآمره
موردمورد حسبحسب بربر نشود،نشود، رعایترعایت گرددگردد میمی اتخاذاتخاذ شرکتشرکت ارکانارکان ازاز هریكهریك توسطتوسط کهکه تصمیماتیتصمیماتی یایا آنآن عملیاتعملیات
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خواهدخواهد اعالماعالم دادگاهدادگاه حكمحكم بهبه مذکورمذکور تصمیماتتصمیمات یایا عملیاتعملیات یایا شرکتشرکت بطالنبطالن ذینفعذینفع هرهر درخواستدرخواست بهبه بنابنا
شد.شد.

وو شرایطشرایط استاست شدهشده تشكیلتشكیل اساسنامهاساسنامه 1010 مادهماده اصالحاصالح منظورمنظور بهبه کهکه العادهالعاده فوقفوق عمومیعمومی مجمعمجمع تصمیمتصمیم دردر
انتخابانتخاب مجمعمجمع رئیسرئیس عنوانعنوان بهبه دانشیاندانشیان اصغراصغر آقایآقای کهکه توضیحتوضیح بدینبدین استاست نگردیدهنگردیده رعایترعایت قانونیقانونی مقرراتمقررات
اساسااساسا دانشیاندانشیان آقایآقای مذکورمذکور مجمعمجمع تشكیلتشكیل تاریختاریخ دردر کهکه صورتیصورتی دردر استاست نمودهنموده امضاءامضاء رارا صورتجلسهصورتجلسه وو شدهشده
نامبردهنامبرده نامهنامه معرفیمعرفی وو است.است. نداشتهنداشته ایرانیانایرانیان کیشکیش سپهرسپهر شرکتشرکت دردر مدیرهمدیره هیاتهیات عضوعضو عنوانعنوان بهبه سمتیسمتی
نزدنزد ایرانیانایرانیان کیشکیش سپهرسپهر شرکتشرکت ثبتیثبتی سوابقسوابق بررسیبررسی بابا موضوعموضوع ایناین کهکه .. استاست بودهبوده دیگریدیگری مجمعمجمع برایبرای
اختیاراختیار وو بودهبوده سمتسمت فاقدفاقد آنآن رئیسرئیس کهکه گردیدهگردیده برگزاربرگزار مجمعیمجمعی واقعواقع دردر .. گرددگردد میمی محرزمحرز شرکتهاشرکتها ثبتثبت ادارهاداره
مشروعیتمشروعیت قانوناقانونا کهکه گرفتهگرفته صورتصورت شخصیشخصی توسطتوسط مجمعمجمع رئیسرئیس وظایفوظایف خصوصخصوص دردر قانونیقانونی مقررمقرر تكالیفتكالیف وو
اصالحاصالح خصوصخصوص دردر العادهالعاده فوقفوق عمومیعمومی مجمعمجمع مصوباتمصوبات لذالذا استاست نداشتهنداشته رارا قانونیقانونی وو ذاتیذاتی وظایفوظایف وو ادارهاداره

بهبه 96099876542011759609987654201175 کالسهکالسه پروندهپرونده دردر موضوعموضوع ایناین باشدوباشدو میمی اثراثر بیبی وو باطلباطل اساسنامهاساسنامه 1010 مادهماده
قیدقید وو تصریحتصریح دادگستریدادگستری رسمیرسمی کارشناسانکارشناسان نفرهنفره پنجپنج محترممحترم هیاتهیات توسطتوسط 961614961614 بایگانیبایگانی شمارهشماره
مصوباتمصوبات اعتباریاعتباری بیبی وو ابطالابطال بهبه حكمحكم صدورصدور وو رسیدگیرسیدگی درخواستدرخواست شدهشده یادیاد مراتبمراتب بهبه بنابنا استاست گردیدهگردیده
وو گردیدهگردیده اصالحاصالح مجمعمجمع آنآن دردر اساسنامهاساسنامه 1010 مادهماده کهکه 1389/1389/04/04/1717 مورخهمورخه العادهالعاده فوقفوق عمومیعمومی مجمعمجمع
وو تجارتتجارت قانونقانون مقرراتمقررات رعایترعایت عدمعدم جهتجهت 1389/1389/04/04/1717بهبه العادهالعاده فوقفوق عمومیعمومی مجمعمجمع ابطالابطال همچنینهمچنین

و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعا می باشد.و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعا می باشد. اساسنامه شرکت سپهر کیشاساسنامه شرکت سپهر کیش
به انضمام هزینه ی دادرسی

توحید اشتری کنگرلوئی علی حاجی کاظم لواسانی

بسمه تعالیبسمه تعالی
ارجاع میشود. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جزیره کیشدادگاه عمومی حقوقی شهرستان جزیره کیش 33 شعبهشعبه جهت رسیدگی به

یاسین مطهری زاده نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده :

امضاء 1401/08/041401/08/04 تاریخ :

ریال 5,480,000 مبلغ هزینه دادرسی :مبلغ هزینه دادرسی :
045256353001 شماره ارجاع :شماره ارجاع :

1397744784.0 شماره پیگیری :شماره پیگیری :
14:01 - 1401/08/03 تاریخ و ساعت دریافت وجه :تاریخ و ساعت دریافت وجه :

550,000ریال تعرفه خدمات :تعرفه خدمات :
300,000ریال مبلغ ابطال تمبر مالیاتی :مبلغ ابطال تمبر مالیاتی :

225,000ریال هزینه مرکز وکال/کانون/صندوق :هزینه مرکز وکال/کانون/صندوق :
6,555,000ریال جمع کل پرداختی :جمع کل پرداختی :
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