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با رأی نمایندگان

پرونده اصالح قانون انتخابات در مجلس بسته شد
مواد اصالحی قانون انتخابات در ابتدا  74ماده بوده است که به گفته
محمدجواد کولیوند ،رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ،بخش مالی
که  13ماده بود را در قالب یک ماده ادغام کردند .او گفت که حین رسیدگی
در صحن هم  7ماده حذف شده است و در حال حاضر طرح فوق حدود 55
ماده دارد که با اتمام بررسی مواد آن در صحن علنی مجلس ،به شورای نگهبان
ارجاع خواهد شد .شورای نگهبان هم طبق قانون  10روز مهلت دارد تا به مواد
مورد ذکر رسیدگی کند و موارد اصالحی را به مجلس برگرداند تا پس از تامین
نظر شورای نگهبان به قانون الزماالجرا تبدیل شود و توسط دولت ابالغ شود.
 31حوزه اصلی و  206حوزه فرعی انتخاباتی داریم
محمدجواد کولیوند ،رئیس کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی،
در گفتوگو با «ابتکار» به تشریح این مواد پرداخت و بیان کرد« :طبق ماده
 68قانون اساسی محدوده حوزههای انتخابیه را تعیین کردیم و این ماده قانونی
میگوید محدوده حوزه انتخابیه را قانون تعیین میکند .ما هم بر این اساس
گفتیم که حوزههای فعلی فرعی بمانند و یک حوزه اصلی در استان تشکیل
دادیم بنابراین  31حوزه اصلی داریم و  206حوزه فرعی در داخل تشکیل خواهد
شد».
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی افزود« :نامزدهای انتخاباتی
باید از حوزه فرعی ثبت نام کنند و  15درصد آرای فرعی را به دست آورند و
بعد به آرای تناسبی ورود کنند ».در این راستا در طرح اصالح موادی از قانون
انتخابات مجلس ،نمایندگان با  ۱۳۱رأی موافق ۶۷ ،رأی مخالف و  ۵رأی ممتنع
از مجموع  ۲۲۶نماینده حاضر ،ماده  ۵طرح اصالح موادی از قانون انتخابات
مجلس را اصالح کردند.
در تبصره  ۲این ماده آمده است «:چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچیک
از نامزدها نصاب  ۱۵درصد از آرای صحیح مأخوذه را کسب نکند ،انتخابات
فقط در همان حوزه به صورت دو مرحلهای برگزار خواهد شد .در این صورت
به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین نامزدهایی که بیشترین آرا را
در مرحله اول کسب کردهاند ،برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی
ی مانده کمتر از دو برابر مذکور
میشوند و در صورتی که تعداد نامزدهای باق 
باشد ،تمام نامزدها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی میشوند و
نامزد و یا نامزدهایی که باالترین رأی در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب
ی مانده به مجلس شورای اسالمی راه مییابند».
کنند تا سقف کرسیهای باق 
مزایی ،دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم
عبدالرضا هاش 
به «ابتکار» توضیح داد« :بررسی قانون انتخابات فعال در مجلس به اتمام رسید
و به شورای نگهبان میرود و باید دید که شیرازه آن در شورای نگهبان به هم
میریزد یا ایرادات جزئی به آن وارد میکند».
بحث تناسبی کرسیهای مجلس چگونه است؟
کولیوند در توضیح مواد بررسی شده در مجلس به «ابتکار» گفت« :لیست
احزاب هر درصدی از کل آرا را به دست آورند آن درصد در تعداد کرسی استان
ضرب میشود .مثال در تهران اصولگرایان  42درصد رأی بیاورند ،در  30کرسی
ضرب میشود و  12و نیم کرسی به آنها تعلق میگیرد و اصالحات مثال  47درصد
رأی را به دست میآورد و در  30کرسی ضرب میشود و  16کرسی را کسب
میکند .بعد از آن چند کرسی باقی مانده به بیشترین آرای مستقالن اختصاص
مییابد و با این مدل همه تفکرات در مجلس کرسی خواهند داشت».
شاهبیت قانون انتخابات استانی شدن است
ابوالفضل موسوی بیوکی هم در تشریح این موضوع به «ابتکار» گفت:
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نمایندگان مجلس روز گذشته پس از بررسی طوالنیمدت طرح اصالحی قانون انتخابات ،مواد باقی مانده این طرح را به تصویب رساندند .آنها با کسب
کرسی استانی و تناسبی توسط نامزدهای انتخاباتی در پی اخذ حداقل  ۱۵درصد آرای صحیح مأخوذه آن حوزه موافقت کردند.
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مذهبینمیدانم
و در استانهای
سنینشینرأی
الزم را دارند
«زمانی که طرح اصالحی قانون انتخابات در مجلس بیان شد ،چون این طرح
بحث مالی و هزینهای داشت ،گفتند الیحه انتخابات به مجلس بیاید تا این
مشکل مالی برطرف شود .الیحه دولت هم به مجلس آمد ولی چون الیحه
دولت شامل مجموعه انتخابات مجلس ،ریاست جمهوری و شورای شهر و
روستا بود و تاکید ما روی اصالح قانون انتخابات مجلس بود ،به همین دلیل آن
بخش الیحه را در آن ادغام کردیم».
این عضو فراکسیون امید ادامه داد« :شاهبیت قانون انتخابات ،استانی شدن
انتخابات است و قرار است حوزههای فرعی پایدار بمانند و حوزههای اصلی
استان شوند .در این شیوه جدید احزاب نقش اساسی بازی میکنند و اهمیت
لیستها باال میرود».
او همچنین در توضیح ماده دیگری از قانون اصالح انتخابات توضیح داد:

«مطرح بود که اگر یک نفر در یک لیست قرار میگیرد میتواند در لیستهای
دیگر هم ورود کند یا فقط هر فرد در یک لیست انتخاباتی میتواند حضور داشته
د که آن موضوع حذف شد و هر فرد میتواند در چند لیست انتخاباتی
باش 
حضور داشته باشد ».موسوی با اشاره به پیشنهاد حذف اختصاص سهم کرسی
انتخاباتی به اهل تسنن تشریح کرد« :به نظرم منظور از این پیشنهاد این بود
که نمایندگان اهل تسننی که با لیستهای خاصی وارد مجلس شدهاند این
سهمیه برای آنها حفظ شود .یعنی در بحث تناسب ،این تعداد نمایندگان سنی
که حضور دارند ،حفظ شوند و تعدادشان کم نشود».
عضو کمیسیون عمران ادامه داد« :نظر نمایندگان این بود که نباید این
موضوع سهمیهبندی شود چون ممکن است در استانهای اهل تسنن
نمایندگان سنی بیشتر رأی بیاورند .پیشنهاد آقای رحیمی جهانآبادی این

آگهی تصمیمات شرکت مهر آفرین جنوب چرام سهامی خاص به
شماره ثبت  1943و شناسه ملی  14004369787به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/12/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم سحر
جعفری دوست به شماره ملی  4240126746بسمت مدیر عامل و عضو
هیئت مدیره و آقای محراب جعفری دوست به شماره ملی 4250818251
بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه جعفری دوست به شماره ملی
 4250819310به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کرامت اهلل ناظمی
زاده به شماره ملی  4251288424بسمت عضو هیئت 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 آقای
محراب جعفری دوست(رئیس هیئت مدیره)ومهر شرکت معتبر است اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری دهدشت
()431285

اگهی تغییرات شرکت کوه پیر ماهور سهامی خاص به شماره ثبت
 1890و شناسه ملی  10680028286به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/11تغییرات ذیل اتخاذ
شد  :سارا جهانگیری به شماره ملی  4269834218و فتح اله صفری
دیزکانی به شماره ملی  2293972585و مریم میر معصومی به شماره
ملی  4261730606و وحید صفری دیزگانی شماره ملی 4260161172
بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند 2- .قاسم
دهقان به شماره ملی  4269482826به سمت بازرس اصلی و احمد
صفری دیزکانی به شماره ملی  4269557273به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 3-.روزنامه کثیراالنتشار
ابتکارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریدوگنبدان
()431294

اگهی تصمیمات شرکت بنا گستر زردکوه سهامی خاص به شماره ثبت
 3431و شناسه ملی  14002406442به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1397/11/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :فرشاد مسیح پور به شماره ملی
 1861709994به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای علی کریمی
گله به شماره ملی  1972122827به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مرتضی
کریمی گله به شماره ملی  4260157124به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای
حمید متولی به شماره ملی  4269975849و آقای عیسی عابدین به شماره ملی
 269784318و آقای محمد علی عبدالعلی زاده به شماره ملی  1880912287به
سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .حق امضاء
کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته و نامه های
عادی و اداری با امضاء آقای علی کریمی گله(رئیس هیات مدیره)وآقای مرتضی
کریمی گله(نائب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دوگنبدان
()431290

تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت راشین پاسارگاد درتاریخ 1397/02/30

تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت برج بویراحمد درتاریخ  1397/09/13به شماره
ثبت  9295به شناسه ملی  14007984300ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :کلیه امور
پیمانکاری مربوط به راه  ،ساختمان  ،برق  ،تاسیسات  ،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 ،بنسنجان  ،بلوار شهدای بنسنجان
 ،بن بست ((نوذر راستگو))  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7591649183سرمایه
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  1604540مورخ  1397/08/21نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد
 3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره
خانم مرضیه عباسی به شماره ملی 4220111980و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
 2سال آقای محمد عباسی به شماره ملی 4220479422و به سمت مدیرعامل به مدت
 2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم فاطمه عباسی به شماره ملی
4232057226و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محمدعباسی
( عضوهیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه بازرسان آقای میثم خسروی به شماره ملی  4220491910به سمت بازرس علی
البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن خسروی به شماره ملی  4232056017به 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 ()431287

به شماره ثبت  8986به شناسه ملی  14007600510ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه :آب و راه  ،ساختمان و ابنیه  ،تأسیسات و

تجهیزات  ،نفت و گاز(بجز اکتشاف و بهره برداری)  ،برق ،کشاورزی  ،راه و ترابری،
صنعت و معدن .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-پشت راهنمایی-خیاباندهنو (شهید مندنی نجاتی)-بلوار شهید رجائی-پالک 0-طبقه همکف-
کدپستی  7591967851سرمایه 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  171459مورخ
 1397/02/17نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسالمی با کد  3462پرداخت

گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم
مریم بهروزی به شماره ملی 4220110631و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و

اگهی تغییرات شرکت پنج هزار و چهارصد و چهل و سه تولید خوراک
آبزیان دردانه دنای سی سخت تعاونی به شماره ثبت  7843و شناسه
ملی  14005601409به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1397/10/03تاییدیه شماره  5443/97مورخه 1397/10/08
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد تغییرات ذیل اتخاذ
شد  :مجمع با افزایش سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی از مبلغ
6160000000میلیارد ریالی به مبلغ 64050000000میلیارد ریال و تعداد
سهام اعضاء از  616سهم به  6405سهم  10000000میلیون ریالی تقسیم
گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ریال به 6160000000میلیارد
ریالی به مبلغ  64050000000میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431293

به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم سیده زینب یعقوبیان به شماره
ملی 4231719179و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سید
محمد یعقوبیان به شماره ملی 4231950326و به سمت رئیس هیئت مدیره به

مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها عقوداسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی

و اداری با امضاء سید محمد یعقوبیان (رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم مهسا پناهی
به شماره ملی  4231942323به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
خانم صدیقه عبدی زاده به شماره ملی  4269871301به 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
()431295

اگهی تغییرات شرکت ساختمانی نیک دشتک بویر سهامی خاص به
شماره ثبت  665و شناسه ملی  10861976540به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/07تغییرات ذیل اتخاذ شد :
 1محمد حقانی فرد به شماره ملی  4230900155و اردالن کمائی به شمارهملی  4268914234و کامبیز وهاب زاده منش به شماره ملی 0061639869
و زینب حقانی فرد به شماره ملی  4220033319و لهراسب نوشادی به
شماره ملی 2391271484سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  2-کامبیز نکوئی به شماره ملی  4231082669به سمت
بازرس اصلی و حسن محمدیان به شماره ملی  4232002782به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3- .اردالن کمائی
به شماره ملی  4268914234مدیر عامل وعضوء هیات مدیره و محمد حقانی
فرد به شماره ملی  4230900155به سمت رئیس هیات مدیره و زینب حقانی
فرد به شماره ملی  4220033319به سمت نائب رئیس هیات مدیره و کامبیز
وهاب زاده منش به شماره ملی  0061639869و لهراسب نوشادی به شماره
ملی  2391271484به سمت عضو 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 زینب حقانی فرد ( نایب رئیس
هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است -4.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
()431292

بود که حداقل سنیهای حاضر در مجلس حفظ شوند .ولی مثل پیشنهاد
نمایندگان برای اختصاص یک ششم لیست احزاب به زنان رأی نیاورد».
اهل تسنن اقلیت مذهبی نیستند که سهمیه بگیرند
مزایی هم در توضیح این موضوع به «ابتکار» گفت« :درباره اهل سنت
هاش 
در برخی استانها مثل سیستان و بلوچستان که سنی زیاد دارد ،اینطور نیست
که شیعیان به آن رأی ندهند یا برعکس جاهایی که اکثرا شیعه هستند ،اهل
تسنن به آنها رأی ندهند .معموال آنها با یکدیگر ائتالف میکنند و نیاز به قانونی
دراینباره نیست ».او ادامه داد« :نمیتوانیم اهل تسنن را اقلیت مذهبی
بدانیم ،آنها هم مسلمان هستند و من با طرح این پیشنهاد که سهمیهای برای
اهل تسنن به عنوان اقلیت مذهبی درنظر بگیریم ،مخالف هستم چون آنها را
اقلیت مذهبی نمیدانم و در استانهای سنینشین رأی الزم را دارند».
موضوع دیگری که روز گذشته تذکری را به همراه داشت ،نامه مشترک
روسای فراکسیونهای امید ،والیی و مستقلین به علی الریجانی ،رئیس مجلس
برای توقف در بررسی طرح فوق و انتظار به منظور رسیدن الیحه جامع انتخابات
بود.
حمیدرضا حاجی بابایی در تذکری با استناد به مواد  ۸تا  ۲۲آییننامه مجلس
گفت« :هیئت رئیسه درخصوص آنچه در مجلس میگذرد مسئول است.
روسای فراکسیونها در نامهای به آقای الریجانی خواستار ارجاع این طرح به
کمیسیون امور داخلی برای ادغام با الیحه دولت شدهاند ،اما اکنون این طرح با
الیحه ادغام نشده است ».علی الریجانی ،رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر
او بیان کرد« :بنده طبق نامه ارسال شده طرح را برای ادغام با الیحه دولت به
کمیسیون شوراها ارجاع دادم ،اما اکنون مجددا ً رأیگیری انجام میدهیم تا
دیگر این مسئله مطرح نشود ».در ادامه نمایندگان با ارجاع مجدد طرح اصالح
موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها برای ادغام با الیحه دولت
مخالفت کردند.
دعوت از روسای فراکسیونها برای ارائه نظرات و پیشنهادات انتخاباتی خود به
کمیسیونشوراها
در توضیح این موضوع ،کولیوند به عنوان رئیس کمیسین شوراها گفت که
برای روسای فراکسیونهای نامبرده شخصا نامه زدم تا درصورتی که نقطه
نظری درباره مواد بازگشتی صحن به کمیسیون شوراها دارند ،به ما اعالم کنند
ولی هیچ یک از فراکسیونها جز فراکسیون مستقلین جواب نامه ما را ندادند.
در ادامه بررسی طرح اصالحی قانون انتخابات ،برخی نمایندگان که تمایلی
نداشتند مصوبه فوق به انتخابات پیش روی مجلس برسد ،با تالش برای ارجاع
موادی از آن به کمیسیون شوراها و همچنین کش دادن آن کوشیدند به هدف
خود برسند ،ولی نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
موسوی بیوکی نماینده اصالحطلب مجلس هم در توضیح این امر به «ابتکار»
گفت« :برخی دوستان مخالف استانی شدن انتخابات که این اتفاق را مخالف
سلیقه و نظر خود میدانستند ،سعی داشتند این موضوع به انتخابات یازدهم
مجلس نرسد ،به همین دلیل سعی در کش دادن آن داشتند یا میکوشیدند
این مواد را به کمیسیون مربوطه ارجاع بدهند ولی این اتفاق نیفتاد».
موسوی تاکید کرد« :بعد از اتمام این مواد فوق به شورای نگهبان میرود و
بین شورای نگهبان و مجلس چند نوبت در حال رفت و برگشت خواهد بود.
بنابراین اگر تا اردیبهشت ماه ایرادات برطرف شود و از شورای نگهبان به مجلس
برگردد و تا پایان اردیبهشت بررسی آن تمام شود ،میتوانیم امیدوار باشیم که
به انتخابات دور یازدهم مجلس برسد».

تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان خدمات هیوا درتاریخ  1397/09/25به
شماره ثبت  9326به شناسه ملی  14008011211ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :امورحمل و نقل شامل اداره امورنقلیه و رانندگی  -امور اشپزخانه و
رستوران-چاپ و تکثیر -نگه داری و خدمات فضای سبز-خدمات عمومی نظیر
امور ابدارخانه و نظافتی-تعمبر و نگهداری ساختمان و ماشین االت -صادرات
وواردات کلیه کاالهای مجاز باغبانی-تامین نیروی انسانی ادارات و نهادها-
محوطه سازی -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی-تنظیفاتساختمانی- -خدمات عمومی --تعمیرات و نگهداری -ترمیم سطح خیابانها-
جدول بندی و محوطه سازی -خدمات خودرویی-امور مربوط به تاسیسات
حرارتی -اجراونگهداری فضای سبز -پخش انواع مواد غذایی -لوازم آرایشی-
بهداشتی -انجام کلیه خدمات اموراداری و دفتری -اجراو طراحی پیاده روها
و نمای ساختمان -سنگ فرش خیابانها،داربست بندی فلزی-خدمات مربوط به
رستورانهای اداری و شرکتها -خدمات کامپیوتری -کانال کشی و محوطه سازی.-
چمن زنی-جدول کشی-رنگ کاری و عایق-گروت و پرایمر -دیوار چینی و سنگ
چینی -انواع تاسیسات ساختمانی -روشنایی معابر -تهیه و توزیع انواع مصالح
ساختمانی-سویل (ریگال ژ -خاکبرداری -خاک ریزی ) 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 ،بازار  ،کوچه دامپزشکی  ،بن بست نسترن  ،پالک  ، 21طبقه اول
کدپستی  7591783886سرمایه 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  257/1867/713مورخ
 1397/09/14نزد بانک مسکن شعبه سردار جنگل با کد  1867پرداخت گردیده
است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای افشین
توکلی کازرونی به شماره ملی 2391730497و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم ژیال توکلی کازرونی به شماره
ملی 2392031746و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم مائده حاجی
زاده سی سختی به شماره ملی 4220336664و به سمت نایب رئیس 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 ژیال توکلی کازرونی
رئیس هیات مدیره ) مائده حاجی زاده سی سخت (نایب رئیس)و مهر شرکت معتبر
است .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم نجمه سلیمانی به شماره
ملی  1209152444به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم طاهره
بیگم مهدوی زاده ملکشاه به شماره ملی  2060392349به 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
()431289

اگهی تغییرات شرکت بشار قالت سهامی خاص به شماره ثبت  6122و
شناسه ملی  10680079499به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1396/10/18تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات مدیره از 6
نفر به  5نفر کاهش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()431288

