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«ابتکار» از یک واگذاری جنجالی گزارش میدهد

پاالیشگاهی که قسطی فروخته شد!
بیش از دو سال پیش سازمان خصوصیسازی ،پاالیشگاه کرمانشاه را با قیمت
حدود  200میلیارد تومان به شرکتی خصوصی واگذار کرده است .واگذاریای که
اگر و اماهای فراوانی دارد و به گفته قرهخانی ،سخنگوی کمیسیون انرژی ،قیمت
واقعی پاالیشگاه طبق نظر کارشناسان  1100میلیارد تومان برآورد شده است .نکته
قابل توجه اینکه خریدار تنها  10درصد از قیمت تعیین شده را به صورت نقدی
پرداخته است و مابقی را به صورت اقساط و پس از تنفس  2ساله قرار است
بپردازد.
تالش بهارستان برای شفافیت از نحوه واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه
گفتنی است نمایندگان مجلس نسبت به مواردی از جمله« :نحوه واگذاری
پاالیشگاه به بخش خصوصی و میزان مبلغ اخذ شده ،وضعیت فعلی پاالیشگاه،
بدهیهای گذشته پاالیشگاه ،نحوه اداره پاالیشگاه و همچنین وضعیت نیروها»
سواالتی داشتند که کوشیدند با تحقیق و تفحص از واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه،
به پاسخ سواالت خود برسند و در این باره شفافسازی کنند.
بنابراین پیشنهاد تحقیق و تفحص از پاالیشگاه کرمانشاه مطرح و در صحن
علنی مجلس رای الزم را به دست آورد .به همین منظور در نشست آبان 96
کمیسیون اقتصادی ،اعضای هیئت تحقیق و تفحص به ریاست شهاب نادری و
متشکل از الیاس حضرتی ،سیدکاظم دلخوش اباتری ،عبدالرضا مصری ،محمود
شکری ،حسن سلیمانی ،عامر کعبی ،سیدتقی کبیری ،زهرا سعیدیمبارکه،
عینالله شریفپور ،فرهاد تجری ،سیدجواد حسینیکیا ،احمد صفری ،حشمتالله
فالحتپیشه و سیدقاسم جاسمی ،وظیفه تفحص را بر عهده گرفتند .بهمن ماه
 96هم شهاب نادری خبر داد که هیئت تحقیق و تفحص کار خود را دراینباره
شروع کرده است.
دیوان محاسبات هم از نحوه واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه گزارش داد
الزم به یادآوری است که عالوه بر تحقیق و تفحص مجلس ،دیوان محاسبات
کشور نیز وارد عمل شد و گزارشی از فروش و واگذاری پاالیشگاه فوق تهیه و در
صحن مجلس قرائت کرد .در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است:
«در بررسیهای به عمل آمده در سال  1396در ارتباط با واگذاری شرکتهای
دولتی طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی مواردی
مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونههایی از آن به شرح زیر گزارش
میشود:
الف :عدم رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز
و پایش اهلیت.
واگذاری شرکتهایی همچون پاالیش نفت کرمانشاه ،نیشکر هفتتپه ،هپکو
اراک و ماشینسازی تبریز ،ریختهگری ماشینسازی تبریز و امالک ائلگلی به
دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار ،باعث بروز ضرر و زیان به
بیتالمال گردیده است.
ب :تعدیل قیمت پایه بنگاهها توسط هیئت واگذاری:
قیمت کارشناسی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه ،حدود ششصد و هفده میلیارد
( )617.000.000.000تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری ،کاهش  70درصدی
به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد ( )199.000.000.000تومان واگذار شده است».
دولت حق نداشت واحد واگذار شده به بخش خصوصی را دوباره واگذار کند
البته همان زمان هم عبدالرضا مصری طی گفتوگویی به شیوه واگذاری
پاالیشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی انتقاد کرد و با اشاره به محورهای تحقیق و
تفحص گفت« :دولت به هیچ وجه اجازه نداشت واحدی که از قبل طبق اصل 44
واگذار شده بود را دوباره واگذار کند ».نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان

آگهی تغییرات شرکت بال زرد دنا سهامی خاص به شماره ثبت  4399و

معصومهمعظمی

واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه ،بیش از دو سال است که مثل بسیاری از واگذاریهای دیگر به بخش خصوصی حاشیههایی به همراه داشته و جنجالآفرین
شده است .سازمان خصوصیسازی  28آذر سال  95پاالیشگاه کرمانشاه را با اختالف قیمت فاحشی نسبت به قیمت واقعی به شخصی واگذار کرده است
که البته این پرداخت هم نه به صورت نقدی بلکه به صورت اقساط بلندمدت بوده است؛ خبری که جنجالآفرین شد و کلید تحقیق و تفحص از آن در
مجلس زده شد و پس از تغییر رویکرد برخی اعضای هیئت تحقیق و تفحص در بین کار ،گزارش آن تهیه ،در صحن علنی مجلس قرائت و با تصمیم و
رای نمایندگان باالخره در  28فروردین سال  98به قوه قضائیه ارسال شد.

ارزش زمین
پاالیشگاه
کرمانشاهبیش
از رقم پرداخت
شده است و این
پول حتی رقم
ماشین آالت آن
هم نیست .ضمن
اینکهخریدار
اهلیت ندارد
و میخواهد
با فروش
ماشینآالت و
زمینپاالیشگاه
از کشور برود
اینکه «چرا این پاالیشگاه که از قبل  1800میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار
شده بود را لغو کردند ،اکنون تنها به  180میلیارد تومان واگذار شده است» ،افزود:
«از آنجا که طبق قانون خریدار باید اهلیت از نظر تخصصی و کاری داشته باشد،
اما کسی که پاالیشگاه را خریداری کرده است یک روز سابقه فعالیت در صنعت
نفت نداشته است».
خریدار پاالیشگاه کرمانشاه اهلیت نداشت
بنابراین عالوه بر اشکال وارده نسبت به رقم غیرواقعی تعیین شده برای پاالیشگاه
کرمانشاه ،موضوع سابقه ،تجربه و اهلیت نیز یکی دیگر از موضوعات اختالفبرانگیز

اگهی تغییرات شرکت بهین راه سازان پوالدین سهامی خاص به شماره

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/09/11تغییرات ذیل اتخاذ شد

مدیره مورخ  1397/09/11تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سوده احمدی به شماره

شناسه ملی 10861731507به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور

باقری صدر به شماره ملی  4220038892و سید مهدی قاسمی فرد به شماره

-1 :سوده احمدی به شماره ملی  0533040744و اعظم السادات صمیمی

ملی  4231782210و فردین دوستانی به شماره ملی  4231650012و راضیه
مرتضوی به شماره ملی 4232149384به سمت اعضای اصلی هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند 2- .سید فرهید رضائیان کریک به شماره

ملی  4231054339به سمت بازرس اصلی و سعادت هاشمی خواه به شماره
ملی  4231055750به 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 ()431468

بین سازمان خصوصیسازی و منتقدان واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه است.
گفتنی است عالوه بر دیوان محاسبات کشور ،مرکز پژوهشهای مجلس نیز
درباره واگذاری صورت گرفته دست به کار شد و با غیرقانونی اعالم کردن واگذاری
پاالیشگاه کرمانشاه تاکید کرد« :اهلیت خریداران درخصوص پاالیشگاه کرمانشاه
رعایت نشده است و روش قیمتگذاری این پاالیشگاه هم قانونی و درست نبوده
است».
محورهای یک واگذاری چالشبرانگیز
اسدالله قرهخانی ،سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم درباره محورهای تحقیق

اگهی تغییرات شرکت بهین راه سازان پوالدین سهامی خاص به شماره

ثبت  1848و شناسه ملی  14003801867به استناد صورتجلسه مجمع

فوق العاده مورخ  1397/06/31تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :سید محمد علی

Tina.Moazami.110@gmail.com

دوست به شماره ملی  4240186307و کامران مجیری لیلی به شماره ملی
 2710063921به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب

شدندت  2-نوید ظهرابی به شماره ملی 4251305991به سمت بازرس اصلی

و سعید بهنام جو به شماره ملی  4230207107به سمت بازرس علی البدل

ثبت  1848و شناسه ملی  14003801867به استناد صورتجلسه هیئت
ملی  0533040744به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و اعظم السادات
صمیمی دوست به شماره ملی  4240186307به سمت رئیس هیات مدیره و

کامران مجیری لیلی به شماره ملی  2710063921به سمت نایب 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

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید 3- .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار

با امضاء اعظم السادات صمیمی دوست ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت

استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک
دهدشت ()431471

معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع
()431472

اگهی تغییرات شرکت چویل خدمات تخت طاووس سهامی خاص به شماره

اگهی تغییرات شرکت کوه پیمای رعنا سهامی خاص به شماره ثبت

آگهی تغییرات شرکت کیاوش سازه سپیدار سهامی خاص به شماره

مدیره مورخ  1397/09/14تغییرات ذیل اتخاذ شد  :نادر دسترس به شماره

عمومی فوق العاده مورخ  1397/12/15تغییرات ذیل اتخاذ شد :

مدیره مورخ  1397/11/02تغییرات ذیل اتخاذ شد  :بهرام بهرامی به

به شماره ملی  4232102965به سمت رئیس هیات مدیره و سید محمد علی

موادغذایی وبهداشتی و تولید موادغذایی و بهداشتی -پرورش-تولید

ثبت  8342و شناسه ملی  14006603653به استناد صورتجلسه هیئت

ملی  4232151621به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و مسعود داشته
محمدپور به شماره ملی  4220053621به سمت نائب رئیس هیات مدیره
برای مدت باقیمانده تا تاریخ  1399/05/10انتخاب 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 نادر دسترس ( مدیرعامل و عضو هئیت مدیره) مهر

شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431475

اگهی تغییرات شرکت مروارید سازه گچساران سهامی خاص به شماره

 2815و شناسه ملی  10861733912به استناد صورتجلسه مجمع
در نتیجه  1-به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی تهیه و توزیع
وتوزیع دام و طیور و تهیه خوراک دام و طیور-خدمات ارتباطات
اپراتورها-چاپ وتکثیر-خدمات برق خودرو-تهیه وتوزیع پوشاک پس
از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه و با رعایت قوانین و مقررات
جاری کشور ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431474

بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری

خرمی فر به شماره ملی  4232047670به سمت نائب رئیس هیات مدیره

و مشکی فاطمیان راد به شماره ملی  4230433670به سمت عضو هیات

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

با امضاء سارا بصیر (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است

امضاء محمد فاطمیان راد (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
()431477

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 صدیقه بادام فیروز و مهر شرکت معتبر است
 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431473

مورخ  1397/11/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محمد فاطمیان راد به شماره

شماره ملی  4269960000به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و

برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق

مدیره و زهره بدیعی مطلق به شماره ملی  4220051082به سمت نائب

مدیره مورخ  1397/11/02تغییرات ذیل اتخاذ شد  :عباس خاکساری نژاد

ملی  4230433697به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و خدیجه

سارا بصیر به شماره ملی  4260230662به سمت نائب رئیس هیات مدیره

صدیقه بادام فیروز به شماره ملی4231821623به سمت رئیس هیات

اگهی تصمیمات شرکت دنا سنگ آریوبرزن سهامی خاص به شماره ثبت

ثبت  4200و شناسه ملی  14007536152به استناد صورتجلسه هیئت

فاطمه بصیر به شماره ملی  4260127063به سمت رئیس هیات مدیره

شماره ملی 4230062869به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و

اگهی تغییرات شرکت شمس جنوب گچساران سهامی خاص به شماره

 6404و شناسه ملی  10680082328به استناد صورتجلسه هیئت مدیره

مدیره مورخ  1397/11/21تغییرات ذیل اتخاذ شد  :خدیجه بصیر به

ثبت  6985و شناسه ملی  14004128031به استناد صورتجلسه هیئت

معتبر است  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
()431478

ثبت  2815و شناسه ملی  10980277946به استناد صورتجلسه هیئت

به شماره ملی  4269620511به سمت مدیرعامل و خیرالنساء شریعتی
به شماره ملی  4269730005به سمت رئیس هیات مدیره و محسن

و تفحص و همچنین گزارش قرائت شده کمیسیون انرژی در صحن درباره این
تفحص به «ابتکار» گفت« :یکی از اشکاالت وارده به واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه،
شیوه قیمتگذاری پاالیشگاه و دلیل دیگر درباره اهلیت خریدار و نکته دیگر درباره
استراتژیک بودن پاالیشگاه است که در هر سه مورد طبق نظر کارشناسان و هیئت
تحقیق و تفحص کننده ایراد گرفته شده است».
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس ادامه داد« :همچنین طبق کارشناسی
صورت گرفته ،دقت الزم برای قیمتگذاری پاالیشگاه وجود نداشته است و با صرف
وقت کوتاهی قیمتگذاری به صورت غیرواقعی و پایین تعیین شده است که در
گزارش کمیسیون انرژی مجلس به این نکات اشاره شده است».
قرهخانی همچنین تاکید کرد« :قیمت تعیین شده هم به جای اینکه روی دارایی
ثابت پاالیشگاه باشد ،در قیمت درآمدهای دفتری و محاسباتشان اعمال شده
است در حالی که اگر وضعیت پاالیشگاه به این نحو بوده باشد ،از قبل زیانده

بوده است یا بر اساس قیمت اسمی سهام بوده است و این امر باعث شده که
قیمت پاالیشگاه پایین بیاید».
حتی قیمت زمین هم پرداخت نشده است!
هدایتالله خادمی هم دراینباره به «ابتکار» توضیح داد« :ایراد کلی درباره
واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه روی قیمتگذاری آن است .قیمت پاالیشگاه قبال 1000
میلیارد تومان تعیین شده بود که در مرحله بعد  200میلیارد تومان فروخته شد ولی
آن هم به طور اقساطی  20میلیارد تومان نقدا پرداخت شده است و مابقی معلوم
نیست که اصال به چه نحوی پرداخت شده است».
دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد« :کارشناسان پس از بررسی
انجام شده معتقدند قیمت زمین پاالیشگاه بیش از این رقم است و این پول
حتی رقم ماشینآالت آن هم نیست و این نکته در کنار عدم اهلیت شخصی که
پاالیشگاه به او واگذار شده است و قصد دارد با فروش ماشینآالت و زمین از کشور
برود ،از جمله ایرادات اصلی و مهم واگذاری فوق است».
ارجاع پرونده به قوه قضائیه
بنابراین پس از بررسیهای انجام شده ،گزارش «تخلفات سازمان خصوصیسازی
در واگذاری شرکت پاالیش نفت کرمانشاه»  27فروردین  98در صحن علنی قرائت
شد و خانهملتیها با  127رأی موافق 16 ،رأی مخالف و  16رأی ممتنع ،پرونده
تخلفات سازمان خصوصیسازی را دراینباره به قوه قضائیه ارجاع دادند.
در بخشی از گزارش فوق آمده است« :با توجه به تخلفات صورت گرفته در این
واگذاری ،پیشنهاد میشود صرف نظر از اینکه امالکی هم در قیمتگذاری لحاظ
نشده و کتمان گردیده است قرارداد واگذاری فسخ و متخلفان به علت فراهم کردن
موجبات ضرردهی و بدهی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه تحت پیگرد قرار گرفته
و پس از سودآوری شرکت و اصالح ساختار با رعایت صرفه و صالح بیتالمال و
الزامات قانونی به حالت قبل از واگذاری اعاده وضعیت گردد ».همچنین کمیسیون
انرژی هم به عنوان کمیسیون تخصصی ،به دلیل عدم اجرای ماده  21قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44خواستار لغو واگذاری شده بود.
افکار عمومی و توقع از قوه قضائیه
بنابراین با رای نمایندگان ،پرونده تخلفات سازمان خصوصیسازی به قوه قضائیه
ارجاع شد و به گفته نمایندگان مجلس حاال نوبت قوه قضائیه است که با بررسی
پرونده و مستندات فوق درباره این واگذاری اعمال نظر کند و بگوید آیا تخلفی
دراینباره صورت گرفته است یا خیر .بنابراین افکار عمومی در حال رصد شرایط
هستند و منتظرند ببینند سرنوشت این پرونده و واگذاری جنجالی و بحثبرانگیز به
کجا میرسد و قوه قضائیه چه تصمیمی دراینباره خواهد گرفت.

تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا نور سعادت درتاریخ 1397/08/24
به شماره ثبت  9262به شناسه ملی  14007946509ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور
نقلیه و موارد مشابه-تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و
وسایل اداری به غیر از امور رایانه  ،خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور
آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا  ،اداره رستوران و بوفه و موارد
مشابه -خدمات اداری و عمومی شامل تنظیمات ،نامه رسانی  ،پیشخدمتی ،
امور آبدارخانه  ،خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه -امور چاپ و تکثیر
شامل صحافی،حروفچینی  ،غلط گیری  ،خطاطی  ،چاپ و تکثیر و سایر امور
فنی و چاپ و موارد مشابه  -امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره
برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه مشاوره طراحی ارائه
نصب و راه اندازی انواع دوربین های مدار بسته  -انتقال تصویر تحت شبکه
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 دولت اباد-بلوار
 30متری شهدای دولت اباد-کوچه (فرعی -)4پالک 11-طبقه همکف-
کدپستی  7591673837سرمایه 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 163123
مورخ  1397/05/22نزد بانک صادرات شعبه جمهوری با کد  3462پرداخت
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره
خانم مرضیه امیری معظم به شماره ملی 4251002814و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم اشرف
السادات هوشمند مطلق به شماره ملی 4251304411و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای زهرا درودی زاده به شماره ملی 4260033816و
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه
اوراق و اسنا بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،قراردادها
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مرضیه امیری
معظم همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو بدیهی است اضافه کردن هر
گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع است .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای حسین سعادت نیک به شماره ملی
 4232177221به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای بهمن
چمانه به شماره ملی  4269787491به 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 ()431470

خاکساری نژاد به شماره ملی  4269590068به سمت نائب رئیس هیات

مدیره برای مدت دوسال 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 خیرالنساء شریعتی به شماره ملی  ( 4269730005رئیس

اگهی تصمیمات شرکت یسنا طب رازی سهامی خاص به شماره ثبت  8712و شناسه ملی

 14007246386به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/01

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :خانم سمیه حسینی مهریان به شماره ملی  4220031286به سمت بازرس

هئیت مدیره) و مهر شرکت معتبر است  .اداره کل ثبت اسناد و امالک

اصلی و خانم سیده محبوبه رضوی محمدآباد به شماره ملی  4220016007به سمت بازرس علی البدل

دوگنبدان ()431480

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

استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید - 2 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت
غیرتجاری یاسوج ()431469

