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«ابتکار» از اهداف پیدا و پنهان طرح تحقیق و تفحص از مجلس گزارش میدهد

شفافسازی آری ،مچگیری نه

روز گذشته سیدمحمدجواد ابطحی ،نماینده مردم خمینیشهر در مجلس
در تذکر شفاهی خود به طرح تحقیق و تفحص از مجلس که یک سال پیش
مطرح شده بود ولی هنوز از کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه برنگشته
است ،خطاب به رئیس مجلس گفت« :موضوع تحقیق و تفحص از مجلس
با وجود دستور شما بعد از گذشت یک سال مطرح نشده است ،بعید میدانم
بررسی آن به این مجلس برسد اما افکار عمومی در جریان قرار گرفتهاند».
ابطحی به عنوان یکی از طراحان طرح تحقیق و تفحص از مجلس ،پیش از
این نیز در تذکری گفته بود که این طرح تحویل کمیسیون برنامه و بودجه
شده است ،اما کمیسیون که باید ظرف یک هفته جلسه برگزار و نتیجه را اعالم
میکرد ،اقدامی انجام نداده است .این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه «ما
باید از خودمان شروع کنیم» ،خاطرنشان کرد« :در جلوی مجلس کانکس
میزنند و دیوار میکشند و میلیونها تومان بودجه مجلس را خرج میکنند و از
اضافه کار کارمند مجلس کم میکنند .ما باید به این موضوع رسیدگی کنیم .با
توجه به جنگ اقتصادی خود مجلس نیز باید به میدان بیاید».
طرحی که بعد از یک سال هنوز سرگردان است!
در طرح تحقیق و تفحص از مجلس ،نمایندگان امضاکنندهخواستار تحقیق و
تفحص از عملکرد مجلس از دوره ششم تا دهم و همچنین سازمانهای مربوطه
در حوزههای تشکیالتی ،مالی ،معامالتی ،اداری ،استخدامی ،تقنینی ،حقوقی،
فنی ،پشتیبانی ،ارتباطات داخلی و بینالمللی شدهاند .این درخواست در چهار
اردیبهشت ماه سال  97تنظیم شد و هیئت رئیسه در تاریخ  ۲۳اردیبهشت آن
ن تخصصی برنامه و بودجه ارجاع داد ولی با گذشت نزدیک به
را به کمیسیو 
یک سال از این موضوع هنوز از کمیسیون مربوطه برنگشته است و همین امر
باعث تذکر امضاکنندگان این طرح شده است.
حسن کامران ،نماینده اصفهان که طراح اصلی این تحقیق و تفحص است نیز
پیش از این در گفتوگویی تاکید کرد« :ما این تحقیق و تفحص را از اردیبهشت
ماه ارائه کردیم ولی انگار سر کاریم .این موضوع در کمیسیون بودجه بررسی
شده است و طبق آییننامه باید مدارک را معاونت اجرایی مجلس بدهد ولی
انگار پشت گوش انداخته است».
نهاد ناظر زیر بار نظارت نمیرود!
موضوعی که در امر تحقیق و تفحص از اهمیت برخوردار است اینکه تحقیق
و تفحص به منزله شفافسازی و رفع ابهامات از نهادی صورت میگیرد و به
ت ولی ظاهرا خود مجلسی که طبق
معنای وجود فساد قطعی در آن نهاد نیس 
قانون نهاد ناظر است از رسیدگی به حساب و کتاب و نظارت به عملکرد خود ابا
دارد؛ نکتهای که مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفته است.
نکته دیگری که برخی نمایندگان گفتوگو کننده با «ابتکار» بر آن تاکید
دارند این است که طراحان این طرح به دنبال مچگیری هستند و با هدف
سیاسی چنین طرحی را پیگیری میکنند و دلیل طوالنی شدن پروسه اجرای آن
هم به همین دلیل است .ولی دیگر نمایندگان گفتوگو کننده با «ابتکار» بر
این عقیدهاند که شفافسازی امری مبارک است و بهارستاننشینان باید این
شفافسازی را از خودشان شروع کنند تا حرفشان در قبال سایر ارگانهایی
که مورد نظارت و تحقیق و تفحص قرار میگیرند برش بیشتری داشته باشد.
هیئت رئیسه عالقهای به انجام این طرح ندارند
محمد بادامچی ،نماینده مردم تهران در مجلس درباره دلیل طوالنی شدن
پروسه بررسی طرح تحقیق و تفحص از مجلس از کمیسیون تخصصی تا صحن
به «ابتکار» توضیح داد .عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس بیان
کرد« :تحقیق و تفحص از مجلس مورد هدف و نظر بسیاری از نمایندگان
تاسیس شرکت سهامی خاص کاریز پویای کیان درتاریخ  1397/11/06به شماره ثبت
 2390به شناسه ملی  14008105352ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه
:ساختمان  -ابنیه -تاسیسات –راه – مرمت -گاز –برق با رعایت قوانین و مقررات جاری
کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان کهگیلویه  ،بخش
مرکزی  ،شهر دهدشت ،نقلیه شهرداری  ،بلوار شهید بهشتی  ،بلوار شهید مذکور پارسی
 ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7571965349سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی
مبلغ  500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  52441300مورخ 24/10/1397
نزد بانک کشاورزی شعبه آریو برزن با کد  5244پرداخت گردیده است والباقی در
تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای عنایت رضائی نژاد به شماره ملی
4240020182و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای جواد رضائی نژاد به شماره
ملی 4250064646و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به
مدت  2سال خانم سیده حمیده کشاورز به شماره ملی 4251127706و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از
قبیل چک ،سفته ،برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء آقای جوادرضائی نژاد
(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه بازرسان آقای سعادت عمرانی نژاد به شماره ملی  4240233720به سمت بازرس
اصلی به مدت یک سال مالی خانم پروین جاللی مهر به شماره ملی  4251232631به سمت
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی
های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری دهدشت
()430634

تاسیس شرکت سهامی خاص دنیز عمارت فرهود درتاریخ  1397/08/13به شماره ثبت
 9252به شناسه ملی  14007926417ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :کلیه امور پیمانکاری
در زمینه  -راه و ساختمان -تاسیسات و تجهیزات -آب و برق -نفت و گاز -صنعت و
معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد ،
شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،دولت اباد  ،میدان حمل و نقل  ،بلوار
شهیدان تقویان  ،پالک  ، 18طبقه همکف کدپستی  7591683677سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد
 100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 455-3005مورخ  1397/07/29نزد بانک توسعه نعاون شعبه شهید چمران با کد 3005
پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای
محمود برنایی پور به شماره ملی 4220104763و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
 2سال آقای مهرزاد آذرگشسب به شماره ملی 4220593381و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای سیده اکرم رضایی
منش به شماره ملی 4251303008و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی
و اداری با امضاء مهرزاد آذرگشسب ( مدیر عامل) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم سهیال محمدی حسین آباد به شماره ملی
 4220370781به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مهدخت انصاری
راد به شماره ملی  4231666571به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه
کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430650
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تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مهم نظارتی مجلس است که براساس ماده  ۲۱۴قانون به این نهاد قانونگذاری واگذار شده است .بر اساس این حق
قانونی ،مجلس عالوه بر وظیفه قانونگذاری ،وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون را عهدهدار است .به همین دلیل تحقیق و تفحص از جمله مواردی
است که به عنوان ابزار نظارتی برای نمایندگان درنظر گرفته شده است و قانونگذار میتواند عالوه بر تحقیق و تفحص از سایر ارگانهای اجرایی ،بر
عملکرد خود نیز نظارت و تفحصی داشته باشد .به همین دلیل برخی نمایندگان با دالیل سیاسی یا غیرسیاسی درصدد راه انداختن تحقیق و تفحص و
شفافسازی از عملکرد مجلس ششم تا دوره دهم مجلس هستند .موضوعی که اردیبهشت سال  97مطرح شد ولی با گذشت یک سال از این درخواست
هنوز خروجی نداشته است.

اگرچه از نظر
حجم پولی،
بودجه ساالنه
مجلس در
مقایسهبا
بودجه سایر
نهادها زیاد
نیست ،ولی
میتواندتحقیق
و تفحص از
آن هم انجام
شود تا جلوی
شایعهسازیها
و شائبهها را
بگیرد
است ولی از آنجا که هیئت رئیسه به ویژه رئیس مجلس عالقهای به این کار
ندارند ،بررسیها درباره این خواسته تاکنون به جایی نرسیده است ».حمید
گرمابی ،نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس نیز درباره تحقیق و تفحص
از مجلس به «ابتکار» گفت« :مجلس هم جزو ساختاری از کشور است که
میتواند تحقیق و تفحص روی آن انجام شود .مجلس که تحقیق و تفحص
از جاهای دیگر را به منظور نظارت بیشتر انجام میدهد ،درباره خودش هم

اگهی تغییرات شرکت آذر پخت سالمت سهامی خاص به شماره
ثبت  8240و شناسه ملی  14006478374به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/10تغییرات ذیل اتخاذ شد
 :شعبه شرکت در استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی
 شهر تهران-محله جیحون-خیابان طوس-خیابان جیحون-پالک-715طبقه اول-واحد جنوبی کدپستی  1344963115با مدیریت
پژمان شاکری به شماره ملی  4240320437تاسیس گردید .و ماده
مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجارییاسوج
()430654

آگهی تغییرات شرکت آب پاالیش ساورز سهامی خاص به شماره ثبت

 8141و شناسه ملی  14006283293به استناد صورتجلسه مجمع عمومی

عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/18تغییرات ذیل اتخاذ شد 1- :رضوان

باقری به شماره ملی  4231952361و هومان باقرپورنجف اباد به شماره ملی

میتواند این کار را به منظور شفافسازی انجام دهد و اقدام مثبتی است».
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد« :اگر چه از نظر حجم پولی ،بودجه
ت ولی به هر حال
ساالنه مجلس در مقایسه با بودجه سایر نهادها زیاد نیس 
میتواند تحقیق و تفحص از آن هم انجام شود تا جلوی شایعهسازیها و
شائبهها را بگیرد ».البته گرمابی تاکید کرد که این امر باید در شرایط مناسبی
انجام شود و جلوی سوءاستفادهها گرفته شود.

اگهی تصمیمات شرکت آذر مهر قزوین سهامی خاص به شماره ثبت 8300

و شناسه ملی  10861584801به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

مورخ  1397/08/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت عالوه بر موارد

قبلی خدمات چاپ و تکثیر و نگهبانی  ،ارائه خدمات عمومی و پرستاری شامل

تامین نیروی سازمانها ،ارائه خدمات بهداشتی و درمانی  ،ارائه خدمات بهداشت
دهان و دندان ،خدمات پرستاری از قبیل تزریقات و پانسمان در مرکز خصوصی

و دولتی و تامین نیروی بخشهای بیمارستان و درمانگاه  ،واردات و صادرات انواع
تجهیزات پزشکی مواد آرایشی و بهداشتی و کیف های بهداشتی با رعایت

قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه و ماده

مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد.ثبت موضوع فعالیت مذکور
بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430655

اگهی تغییرات شرکت آب پاالیش ساورز سهامی خاص به شماره ثبت

 8141و شناسه ملی  14006283293به استناد صورتجلسه هیئت مدیره

مورخ  1397/10/18تغییرات ذیل اتخاذ شد  :رضوان باقری به شماره ملی
 4231952361به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره و هومان باقرپورنجف

 4231667950و سجادباقری نجف اباد به شماره ملی 4231951111و مسعود

اباد به شماره ملی  4231667950به سمت رئیس هیات مدیره و سجادباقری

هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2پیمان زاده باقری به شماره

احمدی نیک جو نقانی به شماره ملی  4670081799به سمت عضو هیئت

احمدی نیک جو نقانی به شماره ملی  4670081799به سمت اعضای اصلی

ملی  4231899347به سمت بازرس اصلی و آمنه دانشوری به شماره ملی
4220023461به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب

شدند  -3روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430657

اگهی تغییرات شرکت امین دژ دنا سهامی خاص به شماره ثبت  2903و

شناسه ملی  14003377974به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی

بطور فوق العاده مورخ  1397/07/18تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :محمد
حسین عباس پور به شماره ملی  6619948421و صدراله میناب به شماره

ملی  4251282558و اسماعیل داودی مهر به شماره ملی 4251263618

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-
فریبا رحیمی نیا به شماره ملی  4240184861به سمت بازرس اصلی و
افسانه چاش به شماره ملی 4240297869به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه کثیراالنتشار ابتکار

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

یاسوج

()430661

نجف اباد به شماره ملی  4231951111نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق
بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با

امضاء رضوان باقری( مدیرعامل-عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر
است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430656

آگهی تغییرات شرکت امین دژ دنا سهامی خاص به شماره ثبت
 2903و شناسه ملی  14003377974به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/07/18تغییرات ذیل اتخاذ شد  :صدراله میناب به
شماره ملی  4251282558به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
و اسماعیل داودی مهر به شماره ملی  4251263618به سمت رئیس
هیات مدیره و محمد حسین عباس پور به شماره ملی 6619948421
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب
شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از
قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء اسماعیل داودی
مهر ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج
()430662

مسعود رضایی ،نماینده مردم شیراز در مجلس هم با توضیح دراینباره که
«تحقیق و تفحص همانطور که از اصطالح آن پیدا است به معنی طلب حق
کردن است» ،به «ابتکار» گفت« :تحقیق و تفحص یعنی طلب حقیقت کردن
و جستجو برای رسیدن به اهداف حقیقی .بنابراین اگر بر مبنای فلسفه وجودی
قدم برداریم ،امر مبارک و خوبی است ولی اگر هدف از پیش تعیین شدهای
را در پیش بگیریم و از این تفحص به عنوان ابزار مچگیری استفاده کنیم ،امر
نکوهیدهای است».
مرتضی صفاری نطنزی ،نماینده مردم قمصر و نطنز نیز دراینباره به «ابتکار»
گفت« :تحقیق و تفحص از مجلس به خصوص در بحث مالی مجلس بسیار
خوب است چون جلوی شائبههایی که مدتها قبل مطرح شده بود را میگیرد
و درباره زوایای پنهان روشنگری میکند ».این عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس تاکید کرد« :فرد باید شفافسازی را از خودش شروع
کند .وقتی نمایندهای درخواست تحقیق و تفحص از یک ارگان را میدهد،
د چراکه آن زمان حرفش تاثیر
خوب است این شفافسازی را خودش شروع کن 
بیشتری دارد ».مهدی شیخ ،نماینده مردم تهران در مجلس هم به «ابتکار»
گفت« :مجلس یک قوه نظارتی است که هدفش نظارت بر همه ارگانها است.
چقدر خوب و پسندیده است که روی عملکرد خودش هم قضاوت و نظارتی
داشته باشد تا نسبت به مسائلی که در مجلس میگذرد شفافسازی کند».
طرح شفافسازی با اهداف سیاسی
گفتنی است برخی این اقدام را سیاسی میدانند چراکه طراحان اصلی آن
حسن کامران ،محمد جواد ابطحی و پژمانفر از اصولگرایان نزدیک به جبهه
د ولی برخی دیگر
پایداری و از رقبا و مخالفان علی الریجانی در مجلس هستن 
این موضوع را نادیده میگیرند و معتقدند به دور از جناحبندی و اهداف سیاسی
باید این طرح را پیگیری کرد.
شیخ دراینباره به «ابتکار» گفت« :هیچ وقت نباید به تحقیق و تفحصها
رنگ و بوی سیاسی داد و اگر هم طراحان آن چنین هدفی داشته باشد ما چنین
برخوردی با آن نخواهیم داشت و موافق همه ابعاد نظارتی هستیم ».نطنزی هم
د ولی به هر حال قدم
دراینباره تاکید کرد« :ممکن است این طرح سیاسی باش 
خوبی برای اثبات ما نمایندگان و پیشبرد اهداف نظارتیمان در سایر نهادها
است و از ان استقبال میکنیم».
بادامچی اما در گفتوگو با «ابتکار» تاکید کرد« :بله ،در اینکه طرح تحقیق و
تفحص از مجلس سیاسی است ،شکی نیست ولی اگر افرادی که در فراکسیون
شفافیت هستند و مقوله شفافسازی برایشان اهمیت دارند دنبال این طرح
باشند و بخواهند این کار عملی شود ،اقدام خوبی است .ولی اینکه برخی که
پای خودشان در قبال مدرک تحصیلیشان و موارد دیگر که گیر بود ،بیرون
آمد حاال با اهداف سیاسی و صرفا برای مچگیری بخواهند چنین طرحهای
پوپولیستی را دنبال کنند ،جای بحث دارد».
رضایی ،عضو فراکسیون امید مجلس هم تصریح کرد« :معتقدم هر کجا
که نیت و هدف مخلصانه و برای رسیدن به حقیقت باشد ،امری محبوب
و پسندیده است ».او افزود« :نمایندگان پیگیری کننده تحقیق و تفحص از
مجلس افرادی هستند که این شائبه را ایجاد میکند که طرحی سیاسی است
و اهدافی خاص را دنبال میکند بنابراین اگر فردی که هدف را از پیش تعیین
کرده و خودش هم نظر دهنده و هم قضاوت کننده و هم بازرس و نظارت
کننده باشد ،موافق انجام این کار نیستم ولی اگر طراحان سیاسی این تحقیق و
تفحص افراد دیگری که به دنبال مچگیری و اهداف از پیش تعیین شده نیستند
و رویکرد سیاسی ندارند این کار را انجام دهند ،اقدام مبارکی است».

تاسیس شرکت سهامی خاص مرجان بتن زیتون درتاریخ 1397/08/20
به شماره ثبت  9257به شناسه ملی  14007937294ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :پیمانکاری از قبیل ساختمان  ،راه  ،آب و نیرو  ،برق
 ،صنعت و معدن  ،نفت و گاز ،تاسیسات و تجهیزات  ،کشاورزی و ابخیزداری و
زهکشی  ،ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه
وبویراحمد  -شهرستان بویراحمد  -بخش مرکزی  -شهر یاسوج-محله کوی
شهرداری-بلوار امامت-خیابان امامت [ 23ش سیدقاسم خدیوی اصل]-
پالک -54طبقه همکف -کدپستی  7591847963سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد
 100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی
بانکی شماره  242073مورخ  1397/07/17نزد بانک صادرات شعبه آزادی
با کد  2123پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره آقای رضا مطیعی به شماره ملی 1757109412و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم
صدیقه ویسی پور به شماره ملی 4232214089و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای اسماعیل دانش به شماره ملی 4232226397و
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء اسماعیل دانش
(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای سید سعید منصوری به شماره ملی
 2380005516به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه
انصاری به شماره ملی  2391064322به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال
مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430649

اگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی صنعتی دنا صنعت دو هزار و پانصد
و سی و پنج تعاونی به شماره ثبت  3691و شناسه ملی  10861655292به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/26
تغییرات ذیل اتخاذ شد 1- :خسرو باقری اله بخش  4230069960و هماتاج
باقری کیکاووس  4231941531و فاطمه باقری  4231704181به سمت
اعضای اصلی هیئت مدیره و مهناز باقری خسرو  4231636990و زهرا باقری
 4231644381به عنوان اعضای علی البدل شرکت تعاونی برای مدت سه
سال انتخاب گردیدند 2-صدیقه موسوی جهان آباد  4230273827به
عنوان بازرس اصلی و قاسم درخواه جانعلی  4231889211 64/06/30به
عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب
گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430665

