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«ابتکار» از سناریوها و حدسیات مربوط به افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری گزارش میدهد

اصالح مواد طرح اقدام مقابله
به مثل با آمریکا در کمیسیون
امنیت ملی مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس از انجام اصالحات و تصویب
جزئیات طرح اقدام مقابله به مثل با آمریکا در
این کمیسیون خبر داد و گفت :طبق یکی از
مواد این طرح دولت موظف به حمایتهای
حقوقی از اشخاصی که با سپاه همکاری
میکنند ،شد.
به گزارش ایسنا ،علی نجفی خوشرودی در
توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت
ملی مجلس اظهار کرد :با توجه به ارجاع طرح
اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران
انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی
توسط ایاالت متحده آمریکا از طرف صحن
مجلس به کمیسیون ،این کمیسیون در
جلسهای به بررسی بیشتر این طرح پرداخت.
وی با بیان اینکه مواد این طرح با اصالحاتی
به تصویب رسید ،گفت :براساس این طرح
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیروها و
سازمانهای و جریانهای تحت اختیار این
فرماندهی تروریست اعالم میشود و دولت
جمهوری اسالمی ایران موظف است در
چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی
در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی
که منافع جمهوری اسالمی ایران را به مخاطره
میاندازند ،اقدامات متقابل و قاطع براساس این
قانون به عمل آورد .به گفته نجفی ،طبق ماده
سه این طرح دولت جمهوری اسالمی ایران و
نیروهای مسلح موظف هستند در زمان مقتضی
با اقدامات ضروری و هوشمندانه به گونهای
عمل کند که نیروهای آمریکایی نتواند از هرگونه
توان و امکان علیه منافع جمهوری اسالمی ایران
استفاده کنند .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
مجلس ادامه داد :براساس ماده  ۵این طرح
دولت موظف است از کلیه اشخاص حقیقی
و حقوقی که با سپاه پاسداران همکاری میکند
و از این جهت مورد آسیب قرار میگیرند با
تشخیص دستگاه مربوطه حمایتهای حقوقی
و مقتضی به عمل آورد.

پارلمان

مجلس و دولت جسارت جراحی اقتصادی را ندارند

با توجه به تصمیم مجلس در بودجه  98و در نظر گرفتن شرایط
اقتصادی کشور و اعمال فشارهای تحرمی ،نمایندگان مجلس با
افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جدید مخالفت کردند
ولی دیری نپایید که مثل گذشته مباحث مربوط به افزایش قیمت
سوخت و پروژههای تکراری دونرخی شدن حاملهای انرژی از
جمله بنزین و گازوئیل در جامعه قوت گرفت و با توجه به احیای
کارت سوخت این احتمال تقویت شد.
البته طبق قانون مجلس این اختیار را به دولت داده است که
هرساله رقمی به قیمت حاملهای انرژی اضافه کند ،ولی این
پنجمین سالی است که دولت روحانی با وجود داشتن این اختیار
قانونی از این امکان استفاده نکرده است .به گفته علی ادیانی،
عضو کمیسیون انرژی مجلس اگر دولت این کار را طی  5سال
گذشته تا کنون انجام داده بود و حتی سالی  100تومان به قیمت
بنزین اضافه میکرد ،حاال بنزین لیتری  1500تومان بود که هم از
نظر اقتصادی فشار محسوسی به مردم وارد نمیکرد و هم برای
خود دولت درآمدزا بود.
دالیل موافقان و مخالفان افزیش قیمت حاملهای انرژی
البته در حال حاضر افزایش قیمت حاملهای انرژی ،موافقان
و مخالفانی هم دارد .مخالفانی که بر این باورند که افزایش
قیمت سوخت باعث ادامه تورم در جامعه میشود و موافقان
آن معتقدند که این کار مانع قاچاق سوخت و همچنین شناسایی
افراد پرمصرف و جلوگیری از بریز و بپاشهای سوخت میشود.
موافقان افزایش قیمت حاملهای انرژی همچنین تاکید دارند
که ایران دومین کشور دارای سوخت ارزان است و همین عامل
باعث افزایش قاچاق آن به کشورهای همسایه میشود؛ سوختی
که به منظور مصرف داخلی یارانه دولتی به آن تعلق میگیر د ولی
سود آن به جیب دالالن و قاچاقچیان سوخت سرریز میشود و
نفعی برای ملت ندارد و باید برای آن فکری اندیشید.
افزایش نرخ بنزین سال  98در حد یک فرضیه است
علی ادیانی ،عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با
«ابتکار» درباره زمزمههای افزایش قیمت حاملهای انرژی در
سال جاری گفت« :هنوز این بحثها در حد بیان نظریه و به
عنوان یکی از فرضها هم در بخشی از دولت و هم در بخشی
از مجموعه شورای هماهنگی عالی اقتصاد کشور مطرح است و
جدی نیست».
او افزود« :البته این مباحث در زمان مربوط به تصویب بودجه
 98در کمیسیون تلفیق ،کمیسیون انرژی ،مرکز پژوهشها و
سازمان برنامه و بودجه مطرح بود و مزایا و معایب و فرضیاتش
مطرح و بررسی شد».
نماینده مردم قائمشهر ،سوادکوه و جویبار در مجلس افزود:
«اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی عملیاتی شود یا نه بدون
شک باید قدم اول را دولت در قالب الیحه تقدیم مجلس کند.
ولی به نظرم نگهداشت و حفظ شرایط فعلی به نفع منافع و
اقتصاد ملی ما نیست و هر نوع پیشنهادی در جای خودش
ممکن است محاسن و معایبی داشته باشد ».او ادامه داد:
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بر اساس قانون بودجه  98و مصوبه مجلس در سال جاری ،بنزین و حاملهای انرژی افزایش قیمتی نخواهند داشت .اما طبق
قانون برنامه ششم توسعه ،مجلس به دولت این اختیار و اجازه را داده است که در صورت نیاز بدون رای و نظر مجلس افزایش
قیمت حاملهای انرژی را اعمال کند.

بر اساس
قانون بودجه
 98و مصوبه
مجلس در سال
جاری ،بنزین و
حاملهایانرژی
افزایشقیمتی
نخواهندداشت
«باید دولت این طرح را قویا با همه زوایای فنی ،مالی ،سیاسی و
اجتماعی یکجا ببیند تا پیشنهادی که مطرح میکند با بیشترین
فایده و کمترین هزینه در مجلس تصویب شود».
دولت برای افزایش قیمت سوخت نیازی به نظر مجلس ندارد
ولی بر خالف ادیانی ،حسین امیری خامکانی ،دیگر عضو
کمیسیون انرژی مجلس به «ابتکار» گفت« :درباره افزایش
قیمت حاملهای انرژی و دونرخی شدن بنزین فعال بحثی در
مجلس و کمیسیون انرژی مطرح نیست ،ولی دولت بر اساس
قوانین قبلی از جمله قانون هدفمندی یارانه ها ،میتواند بدون
نظر مجلس تصمیم بگیرد و نیازی به نظر مجلس نیست».
باید مصرف بنزین را مدیریت کرد
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس با اشاره به «پیک
مصرف بنزین سال جاری» به «ابتکار» گفت« :پیک مصرف بنزین

امسال به  136میلیون لیتر در روز هم رسید در حالی که تولیدمان
با فازهای فوب خلیج فارس  105میلیون لیتر در روز بیشتر نیست.
با همین روند مصرف اگر ادامه دهیم میانگین مصرف روزانه به
باالی  120میلیون لیتر میرسد و باز باید از خارج از کشور بنزین
وارد کنیم ».عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس ادامه
داد« :نگرانی و دغدغه دولت را در اینباره وارد میدانم و باید
فکری کرد و طرحی نو درانداخت که مصرف را به درستی مدیریت
کرد .یکی از راههایی که در گذشته برای کنترل مصرف استفاده
کردیم ،کارت سوخت بود .یک حسن کارت سوخت این است
که میتواند مصرف سوخت را مدیریت کند و جلوی قاچاق آن را
بگیرد و همچنین پرمصرفها را شناسایی کند».
او ادامه داد« :عمده مردم مصرف پایینی دارند و مشکلی ایجاد
نمیکنند ولی برخی خودروها هستند که پرمصرفاند و دولت

آگهی تغییرات شرکت پارس ساربان تچرا سهامی خاص به
شماره ثبت  2884و شناسه ملی  10862044499به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/07/24تغییرات ذیل اتخاذ شد 1- :زهرا آقائی برزآباد
به شماره ملی  4231708495و پرویز مرادی به شماره ملی
 4230063199و وهاب دهرابی به شماره ملی  4231689751و
سید فاخر حسینی راد به شماره ملی  5469940292و وحید
نگین تاجی به شماره ملی  4230384084به سمت اعضای
اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2روزنامه
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

گهی تغییرات شرکت هیوا برج ابریشم سهامی خاص به
شماره ثبت  9215و شناسه ملی  14007898530به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ
شد  :محمدرضا جاودان به شماره ملی  2297803427به سمت
مدیر عامل و عضو هیات مدیره و وحید حمدی منصور آباد به
شماره ملی  4220084665به سمت رئیس هیات مدیره و فاطمه
حاتمی به شماره ملی 4231696209به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره شرکت 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 وحید حمدی منصور آباد
(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 ()431240

آگهی تصمیمات شرکت آذر پخت سالمت شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  8240و شناسه ملی  14006478374به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/11/06تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :پژمان شاکری به شماره ملی 4240320437به
سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و ناهید کرمی به شماره
ملی  4240239631به سمت رئیس هیات مدیره و کاوس لشکری
کیش به شماره ملی 4240152798به سمت نائب رئیس هیات
مدیره شرکت 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 پژمان شاکری (مدیر عامل
و 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 ()431242

اگهی تغییرات شرکت پارس ساربان تچرا سهامی خاص به شماره ثبت  2884و
شناسه ملی  10862044499به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/07/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات مدیره از  4نفر به  5نفر
افزایش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431232

آگهی تصمیمات شرکت آذر پخت سالمت سهامی خاص به شماره
ثبت  8240و شناسه ملی  14006478374به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/06تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  1- :پژمان شاکری به شماره ملی4240320437و
ناهید کرمی به شماره ملی 4240239631و کاوس لشکری کیش
به شماره ملی 4240152798به سمت اعضای اصلی هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-بهراد محمدی به شماره ملی
 4240099552به سمت بازرس اصلی و سارا هیزمی به شماره ملی
5279585531به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب شدند  3-روزنامه کثیر االنتشار 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
()431244

آگهی تغییرات شرکت بستر گستر سینا سهامی خاص به شماره
ثبت  4782و شناسه ملی  10860436429به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/24تغییرات
ذیل اتخاذ شد  -1 :علی علی پور به شماره ملی  4230574622و
سیدسینا علیپور به شماره ملی 4232050760و مهرداد کل کل
سلخوری به شماره ملی  4324416478به سمت اعضای اصلی هیات
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2معصومه خورشیدی
بیدسردره به شماره ملی  4231900612به سمت بازرس اصلی و
موسی عسکری نصرآبادعلیا به شماره ملی  4220151664به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3 .روزنامه
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 ()431243

اگهی تغییرات شرکت صدف برج هخامنش سهامی خاص به شماره
ثبت  8789و شناسه ملی  14007339946به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/24
تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :سیروس کریمی کوهستانق به شماره
ملی  1534191682و الهام افتخاری یوسف آباد به شماره ملی
 4220472126و امیر حسین زاده حسین آبادی به شماره ملی
 0322624215به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  -2فرحناز مختاری زاده به شماره ملی 4230574274
به سمت بازرس اصلی و غفار اتابک به شماره ملی  4240101840به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3
روزنامه 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 ()431247

اگهی تغییرات شرکت صدف برج هخامنش سهامی خاص به شماره
ثبت  8789و شناسه ملی  14007339946به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/09/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سیروس
کریمی کوهستانق به شماره ملی  1534191682به سمت مدیر
عامل و عضو هیات مدیره و الهام افتخاری یوسف آباد به شماره
ملی  4220472126به سمت رئیس هیات مدیره و امیر حسین زاده
حسین آبادی به شماره ملی  0322624215به 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 الهام افتخاری یوسف آباد ( 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 ()431250

آگهی تغییرات شرکت الماس چویل دنا سهامی خاص به شماره
ثبت  8122و شناسه ملی  14006245945به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/07/25تغییرات ذیل اتخاذ شد  :رضا
سعادت فیروزآباد به شماره ملی  4220211632به سمت مدیر عامل و
عضو هئیت مدیره و پریا اسکندری به شماره ملی  4260228706به
سمت رئیس هیئت مدیره و لیال ایدر به شماره ملی 4269557850
به سمت نائب رئیس هیات مدیره 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 رضا سعادت فیروزآباد
( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجارییاسوج
()431251

()431233

باید فکری برای آنها داشته باشد».
دونرخی شدن بنزین قطعی نیست و تنها در حد فرضیه است
ادیانی هم در ادامه اظهارات خود درباره دونرخی شدن بنزین
به «ابتکار» گفت« :دونرخی شدن قیمت سوخت از جمله
پیشنهاداتی برای کنترل مصرف سوخت است .سناریوهای
متعددی درباره بنزین وجود دارد و این سناریو جزو پیشنهادات و
فرضیاتی است که میتواند در مرحله عمل قابلیت اجرایی داشته
باشد».
امیری خامکانی هم ادامه داد« :با توجه به شرایط بد اقتصادی
و فشار تحریمها واردات بنزین به راحتی امکانپذیر نیست و صالح
هم نیست کشوری که خودش تا این حد پاالیشگاه و منابع نفتی
دارد ،برای تامین بنزین مورد نیازش مجبور باشد تحریم ها را دور
بزند یا به زحمت بیفتد .بنابراین مردم و مجلس و دولت باید به
نحوی عمل کنند که مصرف را مدیریت کنند».
ادیانی هم در ادامه گفتوگوی خود با «ابتکار» پیشنهاد
کرد که دولت برای برونرفت از وضعیت فعلی باید چند نکته
را مدنظر داشته باشد چرا که طبق برنامه ششم هرساله باید با
رعایت پیوستهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نسبت به
قیمت حاملهای انرژی ارزیابی داشته باشد در حالی که در این
چند سال به قانون مربوط به هدفمندی یارانهها و قانون مربوط
به تعیین قیمت حاملهای انرژی خصوصا بنزین و گازوئیل
بیتوجهی کرده است.
دولت باید قانون هدفمندی را به مرور اجرا میکرد
نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در خانه ملت تصریح کرد:
«اگر در این  5سال ،دولت سالی  100تومن به قیمت بنزین اضافه
میکرد ،بدون التهابات اجتماعی -سیاسی قیمت بنزین به 1500
تومان رسیده بود و درآمد خود دولت هم افزایش مییافت و در
شرایط سخت مثل بحرانها و حوادث غیرمترقبه مثل سیل اخیر،
اگر جیب دولت خالی باشد فشار مضاعفی به دولت و مردم
وارد میشود».
مجلس و دولت باید شجاعانه و عالمانه دست به اصالح
اقتصادی بزنند
ادیانی با تاکید بر اینکه «دولت و مجلس باید شجاعانه ولی
عالمانه دست به اصالح اقتصادی و حتی اصالح ساختار اداری
بزنند» ،افزود« :نه مجلس و نه دولت غالبا چنین ارادهای ندارند،
به همین دلیل حیاتشان بند به ناف رای مردم است و در این
بخش همه پوپولیستی عمل میکنند .مجلس دلیل این کار را
انتخابات میداند و دولت هم چون رو به اتمام است این کار را به
دولت بعد از خود موکول میکند».
این عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد« :حتی در مرحله
دوم دولت ،ممکن است شخص رئیس جمهوری یا اعضای هیئت
دولت خواستار جراحی اقتصادی و تصمیم درست باشند ،ولی
چون هزینه سیاسی دارد جریان فکری موافق دولت اجازه انجام
این کار را نمیدهد پس نباید زیاد به یکسری اقدامات دلخوش
بود».

تاسیس شرکت سهامی خاص سپنتا افق پایتخت درتاریخ  1397/08/29به

شماره ثبت  9276به شناسه ملی  14007956444ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه ساختمان تاسیسات آب برق
کشاورزی صنعت ارتباطات نفت وگاز 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 ،شهرک امام حسین  ،خیابان (جدول آب )  ،خیابان  20متری

جهاد[شهید حسن آباد]  ،پالک  ، 0مجتمع بهار  -بلوک  ، 8طبقه دوم  ،واحد

 9کدپستی  7591814875سرمایه 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 516-3005

مورخ  12/08/1397نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد  3005پرداخت

گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای

میثم زندی لک به شماره ملی 2372693425و به سمت نایب رئیس هیئت

اگهی تغییرات شرکت بستر گستر سینا سهامی خاص به شماره ثبت  4782و
شناسه ملی  10860436429به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/11/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات مدیره از  4نفر به  3نفر
کاهش  /افزایش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431245

مدیره به مدت  2سال خانم آتوسا فریدونی به شماره ملی 4220596712و به
سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال

خانم تهمینه جوکار حسن آباد به شماره ملی 4230562438و به سمت رئیس

هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار
وتعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،یروات ،قرار داد ها عقود اسالمی و

همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء تهمینه جوکار حسن آباد همراه

با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان

خانم مریم پناهی به شماره ملی  2380384568به سمت بازرس علی البدل
به مدت یک سال مالی خانم سمیه حسینی به شماره ملی  4220306498به
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
()431241

اگهیتصمیماتشرکتشهابگستررسالتسهامیخاصبهشماره
ثبت  5083و شناسه ملی  10680069781به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/04تصمیمات
ذیل اتخاذ شد 1- :فرزانه چراغ به شماره ملی  4230142811و محمد
قلی پور پله شاهی به شماره ملی 0062629255و بهراد فتاحی به
شماره ملی 1380203945به سمت اعضای اصلی هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-فاضل شجاعیان به شماره
ملی 2391702213به سمت بازرس اصلی و خانم پریسا حیدری به
شماره ملی 2391280629به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج
()431252

