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فعاالن زن نسبت به رد پیشنهاد افزایش کرسیهای زنان در مجلس واکنش نشان دادند

نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار:

خلف وعده بهارستان در تبعیض مثبت بهنفع زنان

حذف  ۴صفر اثر تعیینکنندهای بر
تقویت پول ملی ندارد

یک عضو شورای پول و اعتبار گفت که حذف
چهار صفر ،اثر تعیینکنندهای بر تقویت پول
ملی نخواهد داشت.
محمدرضا تابش در گفتوگو با ایسنا ،درباره
طرح اصالح نظام پولی کشور که در قالب
حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف
واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس
و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته
است ،اظهار کرد :حذف صفر از پول ملی ایران
نمیتواند در جهت افزایش قدرت خرید مردم و
تقویت پول ملی کارساز باشد .البته این اقدام
میتواند از نظر مالی قدری تعامالت پولی و
مالی را تسهیل کند ،ولی اثر تعیینکنندهای بر
تقویت پول ملی ندارد.
وی با بیان اینکه پرداختن به این موضوع
در تنگنای اقتصادی مردم ،کاهش قدرت
خرید ،ضعف پول ملی ،وضعیت اقتصادی
کشور ،سیل و گرانی لجامگسیخته قیمتها
در اولویت نیست ،گفت :این کار نتیجه
جالبی هم به دنبال ندارد ،مردم انتظار دارند
با اقدامات اساسی پاسخگوی رفع مشکالت و
دغدغههایشان از جمله در مسائل اقتصادی
باشیم.
این عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس
شورای اسالمی حذف صفر از پول ملی را نوعی
صورتسازی توصیف کرد و گفت :این کار
خیلی تعیینکننده نیست ،ای کاش به جای
این کار ،پول ملی را تقویت میکردیم و بعد
این اصالح را انجام میدادیم تا توأم باهم تاثیر
خوبی به جا میگذاشت ،ولی االن این کار از
نظر روانی هم مطلوب نیست.
تابش در پایان اظهار کرد :حذف صفر از پول
ملی پیشنیازهایی دارد و باید ابتدا اقداماتی در
حوزه اقتصادی انجام شود و سپس نسبت به
حذف صفرها مبادرت شود.

پارلمان

با توجه به اینکه تالش های فراوان دولت های یازدهم و
دوازدهم برای رسیدن بانوان به حق قانونی خود در دستیابی
به پست های مدیریتی ،کرسی های مجلس شورای اسالمی
و شوراهای اسالمی شهر و روستا بی نتیجه نماند و بانوان تا
حدودی به این سهم رسیدند ،اما به گزارش ایرنا؛ مطرح شدن
طرح اختصاص سهمی از فهرست های انتخاباتی به زنان نشانه
های خوبی بود تا بانوان بتوانند تعداد بیشتری از کرسیهای
مجلس را به خود اختصاص دهند.
مخالفت مردان با طرح حمایت از زنان در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد پروانه مافی،
نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای
اسالمی مبنی بر اختصاص حداقل یک ششم فهرستهای
انتخاباتی به زنان در حوزههای انتخابیه باالی  6کرسی نمایندگی
مخالفت کردند .به همین دلیل ،فاطمه حسینی نماینده مردم
تهران در ادامه پیشنهاد کرد یک نفر از فهرستهای انتخاباتی
حوزههای دارای سه کرسی نمایندگی باید به زنان اختصاص یابد.
بر اساس این پیشنهاد ،در کرسیهای دارای  4و  5کرسی
نمایندگی  2نفر از فهرست انتخاباتی به زنان اختصاص مییابد
و در حوزههای دارای  6کرسی نمایندگی و باالتر یک سوم
فهرست انتخاباتی به زنان اختصاص مییابد .طبق این پیشنهاد،
حوزههای انتخابیه دارای یک یا دو کرسی نمایندگی تحت تأثیر
این پیشنهاد قرار نمیگرفتند که با این حساب بیش از  170حوزه
انتخابیه مشمول این پیشنهاد نیستند.
انتقاد به پیشنهاد افزایش کرسی زنان در مجلس
این پیشنهاد بیشتر مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت که طیبه
سیاوشی ،سیده حمیده زرآبادی ،فاطمه سعیدی ،پروانه مافی،
زهرا ساعی و فاطمه حسینی به عنوان اعضای فراکسیون زنان
مجلس شورای اسالمی در توئیتر خود نوشتند ،مخالفت امروز
مجلس با افزایش مشارکت سیاسی زنان ،بیش از همه نشانگر
فاصله عمیق کشور تا توسعهیافتگی بود.
آنان ادامه میدهند :ضمن تقدیر از نگرش  ٦٣نماینده مرد
موافق ،اما اغلب مخالفان ،زنان را با این پرسش جدی مواجه
کردند که آیا با وجود شعار وعمل متناقض آنان ،میتوان به
بهبود وضعیت زنان و توسعه کشور امیدوار بود؟
فاطمه سعیدی دیگر نماینده زن مجلس شورای اسالمی
میگوید :به اتفاق تمامی زنان نماینده در مجلس تصمیم
گرفتیم یک صدا و یک حرف را بزنیم .مهم نیست ما چه گرایش
سیاسی داریم .اگر همه برای ستاندن حق زنان متحد باشیم،
مقصود دستیافتنی است.
باید فرصت پیشرفت به زنان داده شود
این در حالی است که دولت و کمیسیون شوراها در رایگیری
مجلس شورای اسالمی موافق این پیشنهاد برای اختصاص
سهمی از انتخابات به بانوان بود .البته بسیاری از فعاالن حوزه
زنان و خانواده معتقد هستند با توجه به اینکه بیش از  60درصد
دانشجویان را زنان تشکیل می دهند ،باید فرصت نشاندادن
استعدادها و توانمندیهای خود به جامعه را داشته باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز سهشنبه در بررسی موادی از اصالح قانون انتخابات ،با اختصاص سهمی از فهرستهای
انتخاباتی مجلس شورای اسالمی به زنان مخالفت کردند و به آن رای ندادند .این در حالی است که از مدتها پیش موضوع
سهمیه  30درصدی زنان در انتخابات مختلف مطرح است و هربار نزدیک به انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات شوراهای
شهر و روستا و همچنین ریاستجمهوری ،نسبت به اعمال سهمیه مثبت در خصوص زنان برای بکارگیری از آنها شعار و
وعدههایی داده میشود .ولی این وعدهها صرفا مختص به زمان انتخابات است و بعد از آن هیچ کارکردی ندارد و تاریخ آن منقضی
میشود .حاال نمایندگان مجلس هم که اکثریت آنها مرد هستند با قانونیشدن این موضوع مخالفت خود را اعالم کردند تا مبادا
زنان که توسعهیافتگی کشور منوط به پیشرفت آنها است ،کرسیهای بیشتری از مجلس را به خود اختصاص دهند .بنابراین
بسیاری از بانوان مجلس نسبت به عدم تصویب این طرح مخالفت و انتقادهای خود را بیان کردند.

مخالفتمجلس
با افزایش
مشارکت
سیاسی زنان،
بیش از همه
نشانگرفاصله
عمیق کشور تا
توسع هیافتگی
است
در حال حاضر  17کرسی از کرسی های مجلس شورای اسالمی
در اختیار بانوان است که بسیاری از بانوان انتظار داشتند این
سهم بیشتر از این دوره شود که مورد موافقت نمایندگان
مجلس شورای اسالمی قرار نگرفت .همچنین درصد زیادی
از بانوان در پستهای مدیریتی فعالیت دارند و این آمارها
نشان میدهد که بانوان برای دستیابی به حق خودشان از هیچ
کوششی دریغ نمیکنند اما باید جامعه را به سمتی هدایت کرد
که شایستهساالری مالک کار در انتصاب باشد.
کبری روشنفکر یکی از فعاالن حوزه زنان و خانواده در این باره
میگوید :معتقدیم زنان شایسته زیادی در ایران وجود دارند که

تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان کاوش شاهین درتاریخ
 1397/08/10به شماره ثبت  9247به شناسه ملی  14007922261ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری
مربوط به راه  ،ساختمان  ،برق  ،تاسیسات و تجهیزات  ،آب و کشاورزی
 ،ارتباطات و صنعت 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،
مصلی  ،خیابان شهید علیرضا طالبی  ،خیابان (16متری مصلی)  ،پالک
 ، 41مجتمع تجاری،مسکونی اسمان  ،طبقه سوم  ،واحد  7کدپستی
 7591775195سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی
مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 465-3005
مورخ  1397/08/02نزد بانک توسعه تعائون شعبه چمران یاسوج با کد
 3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره خانم مریم ربانی پور به شماره ملی 4220070125و
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم زهرا انصاری راد
به شماره ملی 4231891206و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2
سال خانم یلدا رزمجو به شماره ملی 4260124390و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق
امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری
به امضای زهرا انصاری راد ( رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم
سیمین تاج آذر گشسب به شماره ملی  4231886725به سمت بازرس
اصلی به مدت یک سال مالی آقای امین قبادی دم طسوج به شماره ملی
 4260025740به 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 اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431149

تاسیس شرکت سهامی خاص نگارین تحکیم ابریشم درتاریخ 1397/11/08
به شماره ثبت  9369به شناسه ملی  14008112067ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه :راه ساختمان اب برق
تاسیسات وتجهیزات صنعت ومعدن نفت وگاز(به جزء اکتشافات و بهره
بهرداری )،کشاورزی ،ارتباطات و بارعایت قوانین ومقررات 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 بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،شاهد  ،خیابان شاهد [ 20
شهید خداداد حسینی ]  ،بلوار شهید مطهری  ،پالک  ، 0طبقه اول کدپستی
 7591734343سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی
مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  275مورخ
 1397/10/24نزد بانک انصار شعبه امام حسن بهبهان با کد  2115پرداخت
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره
آقای عبدالحاتم کریمی خشاب به شماره ملی 4240022762و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای اسماعیل وفائی پور به شماره ملی
5999869404و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محمد
مهدی علی پور خشاب به شماره ملی 5999930261و به سمت مدیرعامل
به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق
امضا  :حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک،
سفته ،برات و اوراق عادی و اداری با امضاء محمد مهدی علی پور خشاب (
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای جمال امامی بردزرد به شماره ملی
 1861538243به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای
مجید علی نژاد به شماره ملی  5999932718به 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 ()431147

اگهی تغییرات شرکت نگار بنای سورن سهامی خاص به شماره ثبت
 8722و شناسه ملی  14007260151به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/08/02تغییرات ذیل اتخاذ شد  :ناصر محمدی به
شماره ملی  3341368371به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره
و خانم نازنین زهرا یگانگی اصل به شماره ملی  4230191901به سمت
رئیس هیئت مدیره و جاوید جمالی به شماره ملی  5949936892به
سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و
حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل
چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء نازنین زهرا یگانگی
اصل ( 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
()431155

آگهی تغییرات شرکت نگار بنای سورن سهامی خاص به شماره
ثبت  8722و شناسه ملی  14007260151به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/08/02تغییرات
ذیل اتخاذ شد  -1 :ناصر محمدی به شماره ملی  3341368371و
نازنین زهرا یگانگی اصل به شماره ملی  4230191901و جاوید جمالی
به شماره ملی  5949936892به سمت اعضای اصلی هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2سعید رودشتیان پور به شماره
ملی  4231662673به سمت بازرس اصلی و مهتاب اقربان نسب
به شماره ملی  4230412797به 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 ()431154

باید در پستهای مهم بکارگیری شوند و این موضوع نیازمند
فرهنگسازی از سوی همه است و باید همه برای تحقق آن
تالش کنند.
وی درباره اختصاص سهمی از فهرستهای انتخاباتی به زنان
ادامه میدهد :در کوتاهمدت باید این موضوع را دنبال کنیم و
همیشه در جلسات مطرح کردهایم که کشورهای دیگر از این
طریق توانستند به عدالت در جامعه نزدیکتر شوند و وقتی به
تعادل رسید ،میتوان آن را کنار گذاشت و به روال عادی رسید.
نیروهای بالفعل خوبی داریم ولی از آنها استفاده نمیشود
روشنفکر اضافه میکند :ما از نظر مشارکت سیاسی در

آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان طالیه دار سهامی خاص
به شماره ثبت  8680و شناسه ملی  14007200796به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/10/28تغییرات ذیل اتخاذ
شد  :سعادت بختیارزاده به شماره ملی  4230266677به سمت
مدیر عامل و عضو هیات مدیره و معصومه کریمی به شماره ملی
 2300244861به سمت رئیس هیات مدیره و منیژه کریمی به شماره
ملی  23201155315به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار
و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با
امضاء معصومه کریمی ( 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
()431146

منظر جهانی رتبه خوبی برای زنان نداریم ،حتی از نظر داخلی
نیروهای بالفعل خوبی در جامعه فعالیت دارند که میتوانیم
از آنها در پستهای مهم مدیریتی بهویژه در عرصه سیاست و
اجتماع استفاده کنیم.
این فعال حوزه زنان و خانواده میگوید :وقتی خود زنان
در عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی فعال
میشوند ،درصد زیادی از اهتمام و توجه خود را به مسائل
کلی زنان و جامعه معطوف میکنند ،پس مسئوالن و متولیان
امر حق ندارند این زنان فعال را در عرصههای مختلف حذف
کنند ،بلکه باید ظرفیتی را ایجاد کنند تا بیشتر از پتانسیلها و
استعدادهای آنها استفاده شود.
وی معتقد است باید تدابیری اندیشیده شود تا زنانی که
توانمندی و پتانسیلی در هر زمینهای دارند آن را در عرصههای
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و حتی سیاسی به نمایش بگذارند
چرا که زنان نیمی از جامعه هستند و حق دارند از این ظرفیتها
به خوبی استفاده کنند.

روشنفکر درباره اینکه آیا تعیین سهمیه برای بانوان در همه
عرصهها محدودیتی برای آنان ایجاد نمیکند ،اظهار میکند:
از نظر من هیچ محدودیتی ایجاد نمیکند و بانوان نمیتوانند
این رتبهها را کسب کنند ،زیرا حضور در انتخابات بسیار
پیچیده است و به راحتی نمیتوانند به این منصب برسند و
معتقدیم رسیدن به این مناصب بسیار سخت است و راحت
نیست.
روشنفکر ادامه میدهد :زنان همیشه برای رسیدن به این
مناصب دستشان کوتاه بوده است ،با این سهمیه میخواهیم
این حق را بگیریم ،البته اینها شعار سیاسی نیست و نمیخواهیم
دکور باشد؛ باید دانشگاهها را فعال کرد.
این فعال حوزه زنان میگوید :انقالب اسالمی ظرفیتی را ایجاد
کرده است که بانوان بتوانند از نظر آموزش و مشارکتهای
اجتماعی فعال شوند ،پس نباید این فرصتها را از بانوان گرفت،
اگرچه معتقدیم بدون مشارکت سیاسی نمیتوان مشارکتهای
اجتماعی را داشته باشیم.
وی تاکید میکند که از آنجا که زنان جامعه را مادری میکنند،
اصال اینطور نیست که بگوییم هرچیزی سر جای خودش است
و با شایستهساالری رای بیاورند .پس باید خودشان تالش جدی
داشته باشند تا از این حق بهرهمند شوند.
روشنفکر معتقد است ،زنان ما با قبل از انقالب تفاوت
فاحشی دارند ،مشارکت بانوان هزاربرابر شده است .در حد
مقبولی مشارکت دارند و حتی بانوان سهم و نقش خودشان
را ایفا میکنند و این غیرمنطقی و غیعقالنی است که بخشی
از جامعه را در نهادها و دستگاههای مختلف در عرصه
مشارکتهای سیاسی و اجتماعی نداشته باشیم.
وی تاکید میکند ،باید نیمی از جمعیت حضورشان را در
اجتماع و سیاست داشته باشند .امیدواریم بانوان بتوانند
با استفاده از شایستگی که دارند ،اعتماد جامعه را به دست
بیاورند.

تاسیس شرکت سهامی خاص هامون برج آسمان درتاریخ  1397/08/01به شماره ثبت 9228
به شناسه ملی  14007906670ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط
به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت و نفت و گاز
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 ،تل زالی  ،خیابان  30متری شهدای تل زالی  ،خیابان گلگشت  ،پالک  ، 0طبقه
اول کدپستی  7591671989سرمایه 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 430مورخ 1397/07/22نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید
چمران یاسوج با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا
هیئت مدیره خانم شمایل هوشیاری مطلق به شماره ملی 4230487177و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی 4240225906و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای علی ارژنگ به شماره ملی 6009601169و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای نرگس محمدی

اگهی تغییرات شرکت گراب صنعت دنا سهامی خاص به شماره ثبت  2172و شناسه ملی
 10861938295به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/01تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد ،
بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،معصوم اباد  ،خیابان (تیزهوشان )  ،کوچه ((محمد طال دلبند)) ،
پالک  ، 0طبقه همکف پستی  7591947986تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح
فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431144

اصل ( رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه بازرسان آقای عبداله سیفی به شماره ملی  4231718393به سمت بازرس اصلی به
مدت یک سال مالی آقای مهرزاد رضائی زرد خونی به شماره ملی  4231773556به 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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()431143

آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان طالیه دار سهامی خاص به
شماره ثبت  8680و شناسه ملی  14007200796به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/28تغییرات
ذیل اتخاذ شد  -1 :سعادت بختیارزاده به شماره ملی 4230266677
و معصومه کریمی به شماره ملی  2300244861و منیژه کریمی به
شماره ملی  2281308006به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند  -2محمدجواد جفاجور به شماره ملی
 2281308006به سمت بازرس اصلی و فاطمه احمدی دیزکانی به
شماره ملی 4260037692به 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 ()431150

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بسته بندی نادین دشت هیوا سهامی
خاص به شماره ثبت  8592و شناسه ملی  14007081090به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/20
تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای داراب حسینی به شماره ملی
 4230280742و خانم فرح ناز حسینی به شماره ملی  4230148690و
سپیده اسکندری مهرنجانی به شماره ملی  2360011812به سمت اعضاء
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند  -2آقای سید
صمد افتخاری به شماره ملی  4230091265به سمت بازرس اصلی و
آقای اسالم لطیفی به شماره ملی  4230134584به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند -3 .روزنامه کثیراالنتشار
ابتکار جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()431148

اگهی تصمیمات شرکت چویل سازه بویر سهامی خاص به شماره ثبت  7684و شناسه ملی

آگهی تغییرات شرکت پارس فالت نقش سهامی خاص به شماره ثبت  5651و شناسه ملی

 14005315182به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/30

 10680075043به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/11/15تغییرات ذیل اتخاذ

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای رضا اصالن کیش به شماره ملی  4260204221به سمت

شد  :در نتیجه  -تغییر محل قانونی شرکت از یاسوج بلوار باهنر فرعی  9پالک  1کدپستی :7591955345

بازرس اصلی و آقای محسن مظفری به شماره ملی  4220489916به سمت بازرس علی البدل

به استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،راهنمائی ،

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید - 2 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های

خیابان باقرخان  ،خیابان شهادت [ 8شهید امیرهاشمی مطهر ]  ،پالک  ، 20طبقه همکف کد پستی :

شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت

 7591984358تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و

ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431161

امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431162

