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 رانیا امیسامانه پ
 قیاز طر ییاجرا یهابا دستگاه یو حقوق یقیتوسط اشخاص حق یانجام مکاتبات ادار یبرا یبستر رانیا امیپ سامانه

نام به صورت شخص مکاتبات است. جهت ثبت تیبابت رصد وضع یریکد رهگ هیو ارا یپنل شخص کیاختصاص 

 :دیعمل کن ریز یهاطبق گام یقیحق

 .دیشو رانیا امیدر نوار آدرس مرورگر خود، وارد سامانه پ https://payam.iran.irرد کردن آدرس اول: با وا گام

 .دیکن کیکل« نامثبت» دیکل یسامانه، رو یدوم: در صفحه اصل گام

 

  
 

 .دییرا انتخاب نما «یقینام شخص حقثبت» ینهینام، گزثبت یسوم: در صفحه گام

  

 
 .دیمربوطه وارد کن یدر کادرها قیست شده را به صورت کامل و دقچهارم: اطلاعات درخوا گام

را در کادر مشخص  ریموجود در تصو یتیرا علامت زده و کد امن« ام و موافقمرا خوانده نیقوان»پنجم: مربع کنار  گام

 .دیشده درج کن
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 .دیینما کیکل« نامثبت» دیکل یششم: رو گام

 
 

 
 دیکه در مرحله قبل ثبت کرد یبه شماره تلفن همراه یرقم-کد شش کی ،یت شخصاطلاعا دیهفتم: پس از تائ گام

در کادر مشخص شده درج  زیرا ن ریموجود در تصو یتی. کد را در محل مربوطه وارد نموده، کد امنشودیارسال م

 نام کامل شود.تا ثبت دیرا فشار ده« و ادامه دییتا» دیکرده و کل
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 نحوه ثبت نام 

 پس از ثبت نام و ورود به حساب کاربری روی گزینه ورود به کارپوشه همانند تصویر ذیل کلیک نمایید. -لگام او

 
 برای ارسال فایل روی آیکون ارسال سند به دستگاه کلیک نمایید.پس از ورود به کارپوشه  -گام دوم 
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کرده و نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستتی تصویر ذیل را مشاهده  ،پس ورود به آیکون ارسال به دستگاهگام سوم: 

 د:نماییهمانند نمونه اقدام 

 کد دستگاه واحد تابعه: روزنامه رسمی کشور -1

 نوع موضوع سند: درخواست  -2

 موضوع سند: ارسال فایل -3

 کیلو بایت بارگزاری گردد. 088و با حجم کمتر از  rarکلیه فایل ها به صورت یک فایل فایل پیوست:  -4

 د متن آگهی را وارد نمایید. در قسمت متن سن -5
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. اگر فرد 2.اگر فرد متقاضی ثبت آگهی دعوت از بستانکاران بود، ثبت نام باید توسط مدیرتصفیه صورت پذیرد1-الف

متقاضی ثبت آگهی کاهش سرمایه یا مجمع عمومی فوق العاده بود ثبت نام باید توسط متدیرعامل یتا هی تت متدیره 

 صورت پذیرد.

 د:نماییت فایل راهنمای نحوه بارگزاری اطلاعات از طریق لینک زیر اقدام جهت دریاف -ب

https://payam.iran.ir 
 نحوه ارسال فایلها 

 ری.تصتو2 هیتصتف ریدعوت از بستانکاران با سربرگ و امضا مد یآگه ری.تصو1دعوت از بستکاران بود : یاگر آگه -الف

 ایت هیرتصفیمد یکارت مل ری. تصو3شرکت  هیرتصفیو آدرس مد هیتصف ریمد راتییتغ نیروزنامه انحلال شرکت وآخر

 .دییفرما یها را  بارگزار یآگه یتمام یبرا رهیمد  تیه

فتوق  یمجمع عموم ای هیکاهش سرما یآگه ری.تصو1فوق العاده بود : یمجمع عموم ای هیکاهش سرما یاگر آگه  -ب

 ایتعامتل  ریو مد  رهیمد  تیه راتییتغ نیروزنامه آخر ریصو.ت2 رهیمد  تیه ای هیتصف ریالعاده با سربرگ و امضا مد

 .دییفرما یشرکت را بارگزار رهیمد  تیه هیکل ای رعاملیمد یکارت مل ری. تصو3شرکت  هیتصف  تیه

 088و با حجم کمتتر از  rarو در نهایت کلیه فایل ها به صورت یک فایل  ها با شماره مشخص شود لیتعداد فا -ج 

 گزاری گردد.کیلو بایت بار

 باشد. یم لیبه شرح  ذ  یچاپ  هر آگه نهیو به همراه شماره حساب و هز بیها به ترت ینمونه متن آگه -د 

 

 خاص( یدعوت از بستانکاران )سهام یآگه* 

 کشور  یروزنامه رسم
 .باشدیم لیکشور به شرح ذ یدعوت از بستانکاران شرکت ......... جهت چاپ در روزنامه رسم یآگه متن

 خاص( به شماره ثبت................... یدعوت از بستانکاران شرکت .....................)سهام یآگه

 .................یو شناسه مل 

خاص( به  ی)سهام هیبستانکاران شرکت......................در حال تصف هیقانون تجارت از کل هیاصلاح 225ماده  یاجرا در

کشور به شماره ....... مورخ ....  یانحلال آن در صفحه ... روزنامه رسم ی...........که آگه ی. و شناسه ملشماره ثبت .........

نوبت اول با ارائه مدارک  یانتشار آگه خیماه از تار 6تا ظرف مدت حداکثر  دیآیاست دعوت به عمل م دهیدرج گرد

اره همراه .............مستقر در آدرس......................... آقا/ خانم ........به شم هیتصف ریخود به مد یمثبته ادعا

که خارج از  یاحتمال یدر مورد هرگونه ادعا هیتصف ریاست شرکت و مد یهی. بدندی..................... مراجعه نمایکدپست

 نخواهند داشت. یتیمدت فوق به شرکت منعکس گردد مس ول

 /خانم.............. یت آقا هیخاص( در حال تصف یهامشرکت............... )س هیتصف ریمد

به شماره شبا  الیر0161181888کشور به مبلغ  یدعوت در روزنامه رسم یحق الدرج سه دوره آگه نهیهز زی* وار

 .کشور  یروزنامه رسم

 است( ریبانکها امکان پذ هیدر کل زی)وار  IR730100004001013304007978 زی* شماره شبا جهت وار     

 .باشدیم 1481سال  یمبالغ براساس تعرفه ها هی*  کل
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 محدود( تیدعوت از بستانکاران )مسئول یآگه* 

 کشور  یروزنامه رسم
 .باشدیم لیکشور به شرح ذ یدعوت از بستانکاران شرکت ......... جهت چاپ در روزنامه رسم یآگه متن

 محدود( به شماره ثبت...................  تیدعوت از بستانکاران شرکت .....................) مس ول یآگه

 .................یو شناسه مل

محدود(  تی)مس ول هیبستانکاران شرکت......................در حال تصف هیقانون تجارت از کل هیاصلاح 215ماده  یاجرا در

کشور به شماره .......  یانحلال آن در صفحه ... روزنامه رسم ی............. که آگه  ی.... و شناسه ملبه شماره ثبت ......

نوبت اول با  یانتشار آگه خیسال  از تار کیتا ظرف مدت حداکثر  دیآیبه عمل م تاست دعو دهیمورخ .... درج گرد

به شماره همراه .............مستقر در آدرس......................... آقا/خانم...... هیتصف ریخود به مد یارائه مدارک مثبته ادعا

که خارج از  یاحتمال یدر مورد هرگونه ادعا هیتصف ریو مد رکتاست ش یهی. بدندی..................... مراجعه نمایکدپست

 نخواهند داشت. یتیمدت فوق به شرکت منعکس گردد مس ول

 /خانم.............. یت آقا هیمحدود( در حال تصف تی.. )مس ولشرکت............. هیتصف ریمد

به شماره شبا  الیر016181888کشور به مبلغ  یدعوت در روزنامه رسم یحق الدرج سه دوره آگه نهیهز زی*  وار

 کشور  یروزنامه رسم

 است( ریان پذبانکها امک هیدر کل زی)وار  IR730100004001013304007978 زی* شماره شبا جهت وار     

 .باشدیم 1481سال  یمبالغ براساس تعرفه ها هی*  کل

 

 هیسرما یاریکاهش اخت یآگه* 

 کشور  یروزنامه رسم
....................جهت چاپ در  یشرکت ...... به شماره ثبت ........................ و شناسه مل یاریاخت هیکاهش سرما یآگه متن

 .باشدیم لیبه شرح ذ یروزنامه رسم

 مدیرعامل شرکت.....................                                                                           

 شماره ثبت ...............................  به شرکت...... یاریاخت هیکاهش سرما یآگه

 ..................................... یو شناسه مل

 یجلسه مجمع عموم رساندیاز قانون تجارت به اطلاع بستانکاران م یاصلاح قسمت حهیلا 192ناد ماده است به

از قانون تجارت با  یقسمت حهیلا 109و بر طبق ماده  لیالعاده شرکت ......................... در مورخ ...................... تشکفوق

منقسم به  الیشرکت از مبلغ ........................ ر هیسرما یاریه کاهش اختب میصمت یقانون یهامقررات و نصاب تیرعا

 قیبا نام از طر یالیمنقسم به ................. سهم ...............ر الیبا نام به مبلغ ........................ ر یالی.................. سهم ...........ر

که  یبستانکاران هیقانون تجارت کل یاصلاح حهیلا 193ه است. لذا وفق ماده نمود ذسهام اتخا یکاهش مبلغ اسم

اعتراض خود را کتباً به  یآگه نینشر ا خیظرف دو ماه از تار توانندیاست م یآگه نیقبل از نشر ا شانیمنشأ طلب ا

 .ندینما میاستان ......... تقد یدادگاه عموم

 .شرکت ت ..................... رهیمد  تیه

به شماره شبا  الیر215351888کشور به مبلغ یدر روزنامه رسم هیکاهش سرما آگهی الدرج حق نهیهز زی*وار

 کشور  یروزنامه رسم

 است( ریبانکها امکان پذ هیدر کل زی)وار  IR730100004001013304007978 زی* شماره شبا جهت وار    

 .شدبایم 1481سال  یهامبالغ براساس تعرفه هی* کل     
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 مجمع بطور فوق العاده ی* آگه

 کشور  یروزنامه رسم
 .اشدب یم لیبه شرح ذ یبطور فوق العاده شرکت......جهت چاپ در روزنامه رسم یمجمع عموم یآگه متن

 خاص یبطور فوق العاده شرکت ............................................. سهام یمجمع عموم یآگه

 .......................................... ی...............و شناسه ملشده به شماره ... ثبت

بطور فوق العاده که در ساعت  یعاد یتا در جلسه مجمع عموم شودیسهامداران شرکت دعوت م هیاز کل لهینوسیبد

 حضور به هم رسانند. رددگیم لیشرکت به آدرس ................. تشک ی...... مورخ ....... روز ......... در محل اصل

 جلسه: دستور

1 ................................... . 

2 ................................... . 

 شرکت رهیمد  تیه ایعامل  رمدی –مرجع دعوت کننده                                                   

به  الیر 113351888کشور به مبلغ  یلعاده در روزنامه رسمفوق ا یمجمع عموم یحق الدرج آگه نهیهز زی* وار

 کشور  یشماره شبا روزنامه رسم

 است( ریبانکها امکان پذ هیدر کل زی)وار  IR730100004001013304007978زی* شماره شبا جهت وار         

 .باشدیم 1481سال  یمبالغ براساس تعرفه ها هی* کل        

 هماهنگ گردد.  251-250-252 یهایداخل 55682858-4لفن : لطفا با شماره ت6نکته


