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محمدرضا عارف در نشست ساالنه با خبرنگاران حوزه مجلس در پاسخ به «ابتکار» از برنامه فراکسیون امید در انتخابات هیئترئیسه مجلس میگوید

مستقل به میدان میآییم

محمدرضا عارف در نشست صمیمانه با خبرنگاران حوزه مجلس که یکم خرداد
و در آستانه سالروز دوم خرداد و انتخابات سال چهارم مجلس برگزار شد به سوال
خبرنگاران پاسخ داد .به گزارش «ابتکار» ،رئیس فراکسیون امید و کمیسیون آموزش
مجلس خرداد ماه را از اهمیت زیادی برخوردار دانست و گفت« :خرداد ماه
حماسههای بزرگ است .ما حماسه دوم و سوم و پانزده خرداد و سالروز رحلت امام
در چهارده خرداد را داشتیم که وجه مشترک این حماسهها حضور مؤثر و پیروزی
اراده مردم بود که این ویژگی نهضت و انقالب اسالمی و رمز ماندگاری انقالب در
چهار دهه گذشته بوده که مردم به عنوان پشتوانه اصلی انقالب حضور داشتند».
رئیس فراکسیون امید در تحلیلی از شرایط فعلی کشور تصریح کرد« :با شرایط
خاصی روبهرو هستیم .تحریمهای ظالمانه یکسویه و هوشمندانه آمریکا که نسبت
به تحریمهای گذشته متفاوت است عمال ً کارزار تمام عیاری را به راه انداخته که
در این بین جنگ تمام عیار و روانیای را شاهدیم .مطمئن هستیم با توکل بر خدا
و تجربه چهار دهه گذشته از این دو جبهه سختتر و پیچیدهتر از جنگ رودرروی
نظامی پیروز بیرون میآییم البته شرط پیروزی ایجاد فضای سوم خرداد  ۱۳۶۱یعنی
وحدت و انسجام و شنیدن یک صدا از مردم است».
تعامل با مردم امری ضروری است
عارف تعامل بسیار نزدیک با مردم را امری ضروری دانست و گفت:
«دولتمردان باید با مردم حرف بزنند .اگر مردم در جریان مسائل و مشکالت
باشند و واقعیات را بدانند طبیعتا ً همراهی میکنند ».رئیس فراکسیون امید
توضیح داد« :دشمن از یک طرف جنگ روانی شروع کرده و شماره تلفن
میدهد و از طرف دیگر پیام میفرستد و حرکتهای شیطنتآمیز را در منطقه
دنبال میکند .در چنین شرایطی سوال این است که رسانهها باید برای مقابله
چه اقدامی انجام بدهند؟ پاسخ در فعالتر شدن رسانهها و اطالعرسانی از
وضعیت کشور است .اینکه با امیدبخشی آرامش را در جامعه تقویت کند .ما
به دادن امید در جامعه نیازمندیم چون یک ضرورت است اما باید به دنبال
حل مشکالت کشور هم باشیم .در چنین شرایطی نباید رسانهها و خبرنگاران
دستشان بلرزد و خبری را منتشر نکنند بلکه باید با حفظ اخالق حرفهای و
صداقت در خبر بدون سوگیری جناحی آن را منتشر کنند».
فضای ائتالف مهیا نیست ،باید مستقل به میدان آمد
در ادامه عارف به سوال خبرنگاران پاسخ داد و در جواب سوال «ابتکار» که مطرح
کرد «برخی اعضای فراکسیون مستقلین مدعی شدهاند که تعدادی از اعضای
فراکسیون امید برای حفظ ریاست الریجانی در هیئت رئیسه با آنها وارد ائتالف
شدهاند» ،این ادعا را رد کرد و گفت« :هنوز برای هیچ پست انتخابات هیئت
رئیسه تصمیمگیری نشده است .ما همواره در فراکسیون امید تالش کردیم که با
روشهای دموکراتیک برخورد کنیم و به کسانی که با لیست امید به مجلس آمدند،
کوچکترین کمتوجهی نداشتهایم .پس اینکه میگویند برخی اعضای فراکسیون
امید ائتالف کردند را رد میکنیم و تاکید داریم که هنوز با کسی ائتالف نکردهایم».
او تاکید کرد« :اگر برای همه  12کرسی وارد بحث شویم و ائتالف کنیم درست
است ولی وقتی یک یا سه کرسی را کنار میگذاریم بعد خواستار ائتالف برای سایر
کرسیها میشویم این ائتالف معنی ندارد .پس چون فضای ائتالف مهیا نیست،
باید مستقل به میدان آمد .ما راهی جز رفتار اجماعی نداریم چون در این دوره
مجلس فراکسیونی اکثریت نیست که بخواهد مجلس را اداره کند .پس باید رفتارها
جمعی باشد و براساس انسجام کارها را پیش برد .ما همواره در راهبردهایمان
بر روی انسجام ملی تاکید داشتیم ،ولی مجددا ً تاکید میکنم که باب ائتالف را
نبستهایم».

اگهی تغییرات شرکت دنا گستر کاراندیش سهامی خاص به شماره ثبت
 3811و شناسه ملی  10861790541به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1398/01/19تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای
هیات مدیره از  4نفر به  3نفر کاهش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()471381
اگهی تغییرات شرکت دژ سازان مهرگان سهامی خاص به شماره ثبت
 1196و شناسه ملی  10680021218به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای
هیات مدیره از  3نفر به  4نفر افزایش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()471392
آگهــی تغییــرات شــرکت یکتــا ایــده صنعــت ســیمینه شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  9994و شناســه ملــی  14004987404بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1396/07/18تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :محل شــرکت
بــه آدرس :کردســتان  -شهرســتان ســنندج  -بخــش مرکــزی  -شــهر ســنندج-بهاران
-17/2بلــوار محمدزکریــای رازی-خیابــان ماموســتا حقیقی-پالک -0طبقه اول- -کدپســتی
 6617739433تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــالح مــی گردد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()476860
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آگهــی تغییــرات شــرکت فخــر آذر چایپــاره ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  33و شناســه ملــی  10861906608بــه اســتناد
صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ  1398/01/31تصمیمــات ذیل اتخاذ
شــد  1- :آقــای مهــدی ســعدی نعلبنــدی کــد ملــی ()4939921832
بعنــوان عضــو و رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای قــادر مهــدی نــژاد کــد
ملــی ( )4939406342بعنــوان عضــو و نائــب رئیــس هیــات مدیــره
و خانــم ســکینه حســینی کــد ملــی ( )4939803791بعنــوان عضــو
هیئــت مدیــره و آقــای بشــیر مهدی نــژاد کــد ملــی ()4939791777
بعنــوان عضــو و مدیــر عامــل بمــدت دو ســال تعییــن و انتخاب شــدند
 2- .امضــای کلیــه اســناد مالــی  ،چکهــا  ،قــرار داد هــا و اســناد تعهــد
آور بــه تنهائــی بــا امضــای مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر
خواهــد بــود و امضــای کلیــه اوراق عــادی و اداری نیــز بــا امضــای مدیر
عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قره ضیاءالدین (2780 )476893
آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــر اینکــه آقــای محمــد هدایتــی جــوان برابــر درخواســت وارده بــه شــماره 4175مورخه98/2/25اعــالم
داشــته کــه ســند اولیــه ششــدانگ پــالک قطعــه 6بشــماره 13680فرعــی از یــک فرعــی از 1226اصلــی واقــع در
بخــش  1اردبیــل کــه در صفحــه 24دفتــر 198ثبــت وصــادر گردیــده کــه بعلــت اســباب کشــی مفقــود وپــس از
جســتجوی کامــل پیــدا نشــده و تقاضــای ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق بخشــنامه
شــماره  139880003144000114مورخــه  98/2/29بــه دفاتــر اســناد رســمی حــوزه تابعــه ابــالغ ســپس در
اجــرای تبصــره یــک مــاده 120اصالحــی قانــون ثبــت موضــوع یکبــار در روز نامــه آگهــی گردیــده کــه هــر کــس
ادعائــی بــه وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بنــام خودداشــته باشــند ظــرف مــدت ده روز پــس از تاریــخ
انتشــار ایــن آگهــی دالیــل قانونــی ویااصــل ســند مالکیــت را بااخــذ رســید تســلیم ایــن اداره نماینــد بدیهی اســت
پــس از انقضــای مــدت مقــرره طــی تشــریفات قانونــی اداره ثبــت نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبق
مقــررات قانونــی اقــدام نمــوده وســند اولیــه رااز درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار1398/3/4:

بهرام حیدری -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اردبیل
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در آستانه انتخابات سال چهارم هیئت رئیسه مجلس دهم ،محمد رضا عارف ،رئیس فراکسیون امید در نشست خبری خود با خبرنگاران پارلمان اعالم کرد که
هنوز برای هیچ پست هیئت رئیسه تصمیمگیری نشده است و همواره در فراکسیون امید تالش کرده است که با روشهای دموکراتیک برخورد کند .این نماینده
مردم تهران در مجلس ادعای ائتالف برخی اعضای فراکسیون امید با فراکسیونهای دیگر را که از طرف برخی اعضای فراکسیون مستقلین مطرح شده بود را رد
کرد و گفت که فراکسیون هم هنوز با کسی ائتالف نکرد ه است.

کسانی که تا دیروز
علیه آقای مطهری
مطلبمینوشتند
امروزمیگویند
که عارف باعث
شده وضعیت
آقای مطهری در
هیئت رئیسه خوب
نباشد .ما گالیهای
نداریم که حامی
کدام جناحید ،ولی
اخالق رسانه را
رعایتکنید
برخی رسانهها برای آقای مطهری دایه دلسوزتر از مادر شدهاند!
رئیس فراکسیون امید در ادامه توضیحش به «ابتکار» گفت« :گاهی اسم برخی
دوستان را برخی رسانهها مطرح میکنند و دایه دلسوزتر از مادر میشوند .کسانی
که تا دیروز علیه آقای مطهری مطلب مینوشتند امروز میگویند که عارف باعث
شده وضعیت آقای مطهری در هیئت رئیسه خوب نباشد .ما گالیهای نداریم از
اینکه رسانهای طرفدار حزب و گروهی باشد ،ولی تاکیدمان بر رعایت اخالق و حفظ
صداقت در انتشار اخبار است».
رئیس فراکسیون امید همچنین در پاسخ به سوالی درباره «عملکرد فراکسیون
امید و رقابت او با الریجانی برای کرسی ریاست در انتخابات هیئت رئیسه» ،گفت:
«مجلس دهم ویژگیهای خاص خود را دارد و روند شکلگیری آن به سمت
سه فراکسیون حرکت کرد پس نمیتوان روی خروجی فراکسیونها حساب کرد
بهخصوص اینکه فراکسیون میانی عمال ًتصمیمگیرنده است .گاهی از لیست امید
گالیه میکنند ،لیستی بود که برای آن هزینه دادیم ولی همه آن لیست عضو
فراکسیون امید نشدند ولی به هر حال ما در فراکسیون امید انسجام قابل قبولی

را داریم و همواره دغدغهمان پیگیری مشکالت مردم بود .در این راستا تالش
کردیم طرحهای فراکسیونی را با رویکرد اجماعی به نتیجه برسانیم .نمونه آن طرح
صداوسیما است که قرار شده در کمیسیون فرهنگی دنبال شود .ما فراکسیون
اکثریت نیستیم که بگوییم جمعبندی فراکسیون میتواند در صحن رأی آورد به
همین دلیل سعی میکنیم طرحها را با تفاهم پیش ببریم».
رقابت امری بدیهی است و یک جریان سیاسی باید از هویت خود پاسداری کند
عارف در مورد موضوع رقابت هم گفت« :یک جریان سیاسی باید از هویت خود
پاسداری کند .رقابت امری بدیهی در پارلمان است و در رقابت همیشه برای پیروزی
شرکت نمیکنند .ما به حضور جدی و معنادار در رقابت معتقدیم .در سال دوم
انتخابات هیئت رئیسه ائتالف کرده و کاندیدای ریاست نداشتیم .راهبرد فراکسیون
آن است که در رویدادهای مهم مجلس حضور جدی داشته باشد .البته که رقابت
در مجلس بالفاصله به رفاقت تبدیل میشود .در عین حال برای ائتالف اعالم
آمادگی کردیم .ما به آنهایی که با لگوی لیست امید وارد مجلس شدند کاری نداریم
که در بزنگاهها خود را تحت عنوان لیست امید مینامند ولی به طور کلی راهبردمان

آن است که اهل رقابت و ائتالف هستیم و اصل رفاقت بعد از رقابت را میپذیریم
و به آن معتقدیم».
در ادامه خبرنگاری از رئیس فراکسیون امید این سوال را پرسید که «اخیرا ًرئیس
دولت اصالحات تردیدهای جدی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات مطرح
کرده است ،برآورد شما از انتخابات آینده چیست» ،پاسخ داد« :ایشان جمالتی
را میگویند .ایشان چهره فرهنگی هستند که سعی میکنند خودشان را باال نبرده
و پایین بیاورند .االن شرایط کشور بهگونهای است که سرمایه اجتماعی جریانات
سیاسی در کشور افت کرده است .مردم مطالباتی داشته و احساس میکنند که به
مطالباتشان دست پیدا نکردهاند .این شامل مسائل مختلف اقتصادی ،سیاسی،
حقوق مردم و فصل سوم قانون اساسی و وعدههای داده شده ،میشود که عملیاتی
نشده است».
عارف خاطرنشان کرد« :در مقطع فعلی تبلیغات یک جریان سیاسی برای
انتخابات زود است .مردم در زمان انتخابات حضور پیدا میکنند .راهبرد جریانات
اصیل باید مشارکت باشد .مهمترین راهبرد ما اصالحطلبان نیز در انتخابات حضور
جدی مردم است .در زمان خود برنامههایمان را درباره چگونگی مشارکت اعالم
میکنیم ».رئیس فراکسیون امید در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این فراکسیون
پیگیر مطالبات مردم از رئیسجمهوری است ،گفت« :وظیفه ما پیگیری است.
معتقدیم که باید ضمن انجام وظایف نظارتیمان ،عملکرد بهگونهای باشد که باعث
تضعیف دولت نشویم .رفتارها باید پرسشگرانه باشد و وظیفه نظارتی را انجام دهیم
اما نباید در نهایت منجر به تضعیف دولتی شود که با جنگ تمام عیار اقتصادی
روبهرو است .البته که ما در جلسات خصوصیتر تذکرات جدیای را به دولت
مطرح میکنیم .انتظار داریم دولت آقای روحانی منسجمتر و جدیتر به وعدههای
خود و مطالبات مردم پاسخ دهند».
همراه دولتیم ولی انتقاد هم داریم
عارف همچنین گفت« :درباره همراهی با دولت هم معتقد نیستیم که نباید انتقاد
شود .ما انتقادات جدی و سازندهای را مطرح کرده و آن را وظیفه نمایندگان و
اصالحطلبان میدانیم ،منتهی معتقدیم که باید انتقادات سازنده باشد».
عارف در پاسخ به پرسش دیگری درباره روند پیگیری وضعیت خبرنگاران و
بازداشت اخیر «مسعود کاظمی» ،یکی از خبرنگاران گفت« :خبرنگاران باید امنیت
شغلی داشته باشند .انتظار ما رعایت اخالق حرفهای از طرف آنها است اما وظیفه
خودمان و گفتمان اصالحات را پیگیری مطالبات آنها از طریق کانالهای رسمی
میدانیم که این کار را بدون رسانهای کردن کارهایمان انجام میدهیم چون
میخواهیم به نتیجه برسد .معتقدم نظامات صنفی خبرنگاران باید تشکیل شود
که مسائل مربوط به خبرنگاران در نظام صنفی مربوط به خود بررسی شود .البته
فضای کشور ما فضای خاص سیاسی است که اگر پیگیریها بوی منافع جریانی
داشته باشد به بنبست میرسد .در فراکسیون امید با هماهنگی که با آقای رئیسی
انجام دادهام یکی از قضات قدیمی که اکنون عضو فراکسیون امید است رابط ما با
قوهقضائیه برای پیگیری موضوعات اینچنینی است».
رئیس فراکسیون امید همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره مخالفتش با
نامگذاری برخی از خیابانها گفت« :در جلسات تصمیمگیری شورای شهر نیستیم
اما آیا من به عنوان شهروند میتوانم به تصمیمات دولت و شورای شهر نقد داشته
باشم یا خیر؟ گفته میشود عارف درباره شجریان و سیمین دانشور موضعگیری
کرده است؛ «یادشان رفته سال  ۹۲درباره شجریان چه مواضعی گرفتم .نظراتی
درباره فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی داشتم اما گفتند درباره سیمین دانشور حرف
زده است».

اگهی تصمیمات شرکت عابد بتن بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت
 6472و شناسه ملی  10320101660به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه مورخ  1398/02/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :حمزه کرم
زاده نژاد به شماره ملی  6009521408و فاطمه محتشمی به شماره ملی
 5509957441و محمدرضا مصاحب نیا به شماره ملی 0381792676
به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند
 2عالم جان پرهیز با شماره ملی  5509803851به عنوان بازرس اصلیو صدراله روزبه با شماره ملی  5509978600به عنوان 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
()471383

اگهی تغییرات شرکت دژ سازان مهرگان سهامی خاص به شماره ثبت
 1196و شناسه ملی  10680021218به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  :حمید رضا رجبی پله شاهی
به شماره ملی4323071922به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و
علی زارعی مقدم به شماره ملی4230624751به سمت رئیس هیات
مدیره و ناهید احسانی به شماره ملی 4220256830به سمت نائب رئیس
هیات مدیره و محمد رضا خاکپور به شماره ملی  4324328633به
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 علی زارعی مقدم (رئیس هیت مدیره
) مهر شرکت معتبر است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
()471391

اگهی تغییرات شرکت مینو برج شمس سهامی خاص به شماره ثبت
 9081و شناسه ملی  14007779804به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/09/17تغییرات ذیل اتخاذ شد :
 1منصور سرداری به شماره ملی 0080654916و مهسا عزیزی صدر بهشماره ملی 2380011486و جهانگیر محمدی دولت آباد به شماره ملی
 4230384033به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  -2ناهید طاعت پور به شماره ملی  4220047646به سمت
بازرس اصلی و فهیمه رضائیان به شماره ملی  4231891370به 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
موسساتغیرتجارییاسوج
()472529

تاسیس شرکت سهامی خاص افق سازان زیتون درتاریخ 1397/08/05
به شماره ثبت  9238به شناسه ملی  14007913175ثبت 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 دادگستری-کوچه (بسیج عشایری)-خیابان ثبت اسناد وامالک-
پالک 0-ساختمان آبشار-طبقه همکف -کدپستی  7591764975سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به 100
سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  242074مورخ  1397/07/17نزد بانک
صادرات شعبه آزادی با کد  2123پرداخت گردیده است والباقی در تعهد
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مجتبی احمدی به شماره
ملی 2380020183و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
محمدرضا افشون به شماره ملی 4220221360و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای حسن رحمانی به شماره ملی 4310157531و
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل 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 مجتبی احمدی همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای سید امین عبدلی
به شماره ملی  4220470530به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
خانم صدیقه ویسی پور به شماره ملی  4232214089به 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 ()471384

آگهــی تغییــرات شــرکت رامــان خــاک وپــی شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  5367و شناســه ملــی  10610090066بــه اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ  1398/02/10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1 :ـ آقــای
زاهــد پــور محمــدی بــه شــماره ملــی  3730483854بــه ســمت مدیــر
عامــل و عضــو هیــات مدیــره  -2آقــای خلیــل محمــدی بــه شــماره ملــی
 3848848244بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره  -3آقــای ســید صبــاح
بالیــده بــه شــماره ملــی  3821008105بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره -4
آقــای شــیفیار محمــدی بــه شــماره ملــی  3849685561بــه ســمت نایــب
رئیــس هیــات مدیــره  -5آقــای پویــا احیائی بــه شــماره ملــی 3762271518
بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره  -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء
آقــای زاهــد پــور محمــدی و آقــای خلیــل محمــدی و بــا مهــر شــرکت معتبر
مــی باشــد و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــاء آقــای زاهــد پــور محمــدی یــا
آقــای خلیــل محمــدی و بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()478698
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