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قصههای «سیما» برای شبهای «رمضان »۹۸

از کشف حجاب تا دلدادگی
میتوان با قاطعیت گفت باکس رمضانی تلویزیون از باکس نوروزی طالییتر و
بااهمیتتر است چراکه در نوروز به دلیل دید و بازدیدها ،سفرها و دورهمیهای
خانوادگی کمتر مردم فرصت پیدا میکنند تا تلویزیون ببینند اما در رمضان
خانوادهها بعد از حال و هوای روزه و ماه رمضان و در کنار سفرههای افطار،
شبکههای مختلف تلویزیونی را انتخاب میکنند تا بتوانند بر حال معنوی خود
افزوده و یا با استراحتی چندساعته خود را برای روز بعد احیا کنند.
به گزارش مهر ،تلویزیون در یکی دو سال اخیر در باکس سریالهای رمضانی
موفقیت چندانی نداشته و مخاطبی که خاطره سریالهای طنز رضا عطاران و یا
کارهای ماورایی علیرضا افخمی و یا حتی قصههای جذاب حسن فتحی را در دهه ۸۰
به یاد دارند بیشتر جای خالی کششهای داستانی و جذابیتهای دراماتیک را در
تولیدات مناسبتی این سالها احساس کرده است.
از نیمه دوم سال  ۹۷وضعیت چند سریال رمضانی مشخص شد و زمانی که
این سریالها وارد تولید شدند ،با توجه به زمان چندماهه تا رمضان  ،۹۸این اجازه
به کارگردان و عوامل سازنده داده شد که با شتاب کمتری پروژه را پیش برده و بر
کیفیت کار بیفزایند.
برهمین مبنا تلویزیون برای رمضان  ۹۸سه سریال «از یادها رفته»« ،دلدار» و
«برادر جان» را برای پخش از شبکههای یک تا سه در دست تولید دارد .سریالهایی
که تا این لحظه از طرف کارگردان و تهیهکنندگانشان بهعنوان سریالهای رمضانی
شناخته و معرفی شدهاند اما ممکن است به رسم معمول تلویزیون در دقیقه ۹۰
سریالی جابهجا ،حذف یا حتی اضافه شود و این احتمال که نام برخی از سریالهای
مطرح شده تنها یک گزینه باشد چندان دور و بعید نیست .در این گزارش مروری
بر این سریالها داریم که جدیترین آثار در دست تولید سیما در مدت زمان کمتر
از  ۲۰روز مانده به آغاز ماه مبارک رمضان محسوب میشوند.
شبکه یک؛ یادآوری تاریخ در «از یادها رفته»
در سال  ۹۷نام  ۲سریال بیشتر بهعنوان گزینههای رمضانی شبکه یک مطرح
شد؛ سریال «الف ویژه» و «از یادها رفته» که در حال حاضر تولید اولی متوقف
شده است« .الف ویژه» ابتدا قرار بود توسط محمدرضا هنرمند ،کارگردان و زینب
تقوایی ،تهیهکننده جوان ساخته شود اما این دو درگیر ساخت یک فیلم سینمایی
برای جشنواره فیلم فجر شدند و ساخت این سریال را به تیم کمال تبریزی واگذار
کردند.
تبریزی هم کار خود را در سکوت خبری در شهرک تلویزیونی ایران شروع کرد
اما بعد از مدتی معاون سیمای رسانه ملی اعالم کرد که این کار به دلیل نداشتن
کیفیت الزم متوقف شده و هنوز هم تصویربرداری متوقف است.
بنابراین در شبکه یک سیما در حال حاضر «از یادها رفته» به کارگردانی بهرام
بهرامیان و تهیهکنندگی اکبر تحویلیان تکلیف مشخصتری دارد .این سریال اگرچه
در شبکه پنج و در زمان مدیریت مجید زینالعابدین در این شبکه کلید خورد اما با
این حال در پی تغییراتی به شبکه یک رسید و خود زینالعابدین هم در پی تغییرات
مدیریتی به شبکه یک آمد.
سریال «از یادها رفته» اثری تاریخی متعلق به دهه  ۲۰محسوب میشود که
حامد افضلی و رویا خسرونجد نویسندگی آن را برعهده داشتهاند و عباس نعمتی
به عنوان سرپرست نویسندگان ،این دو را در نگارش متن همراهی کرده است .این
سریال به روایت زندگی و آداب و رسوم ایرانیان در دهه  ۲۰میپردازد و سراغ وقایع
قصه زندگی «خسرو» و «مهربانو» میرود که به شکل یک رمان روایت میشود.
همچنین قرار است به موضوعاتی تاریخی مثل کشف حجاب و کشت و تولید تریاک

نوبت دوم

وی برق
بی
ص)

سه سریال «از یادها رفته»« ،دلدار» و «برادر جان» در حال حاضر و به ترتیب سه گزینه اصلی شبکههای یک ،دو و سه تلویزیون برای پخش در ماه
رمضان هستند.
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در این سریال پرداخته شود.
زمانی که تولید این سریال در تیرماه  ۹۶کلید خورد ،عنوان شد که فضای سریال
عاشقانه است و قصه سراغ زندگی زنان دهه  ۲۰رفته است که با این توضیح باید
دید چقدر حضور زنان در این سریال پررنگ خواهد بود.
سریال «از یادها رفته» بازیگران مختلفی دارد که از جمله آنها میتوان به حسین
پاکدل اشاره کرد که چند سالی میشود کمتر بهعنوان بازیگر در قاب تلویزیون
حضور داشته است .حضور رضا یزدانی خواننده هم از نکات جالب درباره ترکیب
بازیگران این سریال محسوب میشود .میترا حجار ،حسین یاری ،سیما تیرانداز،
رسول نجفیان ،مائده طهماسبی ،بیتا فرهی و… از دیگر بازیگران این سریال هستند
و میتوان سریال را از تولیدات پربازیگر سیما به شمار آورد.
بهرام بهرامیان پیش از این ساخت سریالهایی چون «ساعت شنی»« ،سقوط
یک فرشته» و «جاده قدیم» را بر عهده داشته است که آخری بهرغم آنکه با
موقعیتهای طنز بود اما نتوانست با اقبال چندانی از سوی مخاطبان روبهرو شود.
«ساعت شنی» اما جزو سریالهایی بود که در زمان خود موافقان و مخالفانی هم
داشت و به موضوعی چالشی در تلویزیون پرداخته بود .حاال باید دید جدیدترین
ساخته این کارگردان این بار چقدر چالشی خواهد بود و در ماه رمضان چقدر
میتواند مخاطب را با خود همراه کند.
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در اجــراي بنــد ((ج)) مــاده  12قانــون برگــزاري مناقصــات  ،اداره كل نوســازي مــدارس اســتان
بوشــهر در نظــر دارد پــروژ هــاي ذيــل را بــه مناقصــه بگــذارد  .لــذا از شــركتهاي پيمانــكاري اداره کل نوسازي مدارس
استان بوشهر
داراي رتبــه( حداقــل 5ابنيــه بــا ظرفيــت الزم ) از ســازمان برنامــه و بودجــه  ،دعــوت مــي شــود
كــه جهــت دريافــت اطالعــات بيشــتر و اســناد ارزيابــي كيفــي بــه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت بــه آدرس
 www.setadiran.irمراجعــه نماينــد  .تلفــن تمــاس  -07733324506-07733324505داخلــي  220امورقراردادهــا
محــل و مهلــت دریافــت اســناد ارزیابــي  :ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir
از ســاعت 8صبــح روز  98/01/28تــا ســاعت  19روز 98/02/03
زمان تسلیم اسناد ارزیابي کیفي به سامانه  :تا ساعت  8روز98/02/21 :
محل و زمان بررسي ارزیابي  :سالن كنفرانس اداره كل نوسازي مدارس استان ساعت 9صبح روز 98/02/21
بــراي پيمانكارانيكــه حداقــل امتيــاز الزم را كســب كــرده باشــند دعوتنامــه شــركت در مناقصــه از طريــف ســامانه
ارســال ميگــردد .
پــروژه هــاي ذيــل بــا فهرســت بهــاء ســال  98ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي كشــور بــرآورد گرديــده و قــرارداد
آنهــا بــر اســاس بخشــنامه ســرجمع منعقــد ميگــردد.
حضور پيشنهاد دهندگان ويا نماينده آنها با معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاكتها بالمانع است .
شرکت کنندگان در ارزیابي کیفي براي هرپروژه بایداسناد جداگانه ارائه نمایند .
تضمیــن شــرکت در مناقصه-الــف  :ضمانــت نامــه بانكــي ب :واريــز نقــدي بــه حســاب ســپرده اداره كل نوســازي
مــدارس اســتان بوشــهر نــزد بانــك ملــي شــعبه گلشــن بوشــهر بــه شــماره  -2173061050008ج  :ضمانــت نامــه
هــاي صادرشــده از ســوي موسســات اعتبــاري غيربانكــي كــه داراي مجــوز الزم از طــرف بانــك مركــزي جمهــوري
اســالمي هســتند .
ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد بریال

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه
بریال

محل اعتبار

1

احداث کانون پرورش فكري
بوشهر (حداقل امتیاز )70

32/429/000/000/-

1/622/000/000/-

متوازن استاني

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .
تاريخ انتشار  :نوبت اول  98/01/28نوبت دوم 98/01/29
امورقراردادها و روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان بوشهر

آگهی تغییرات شرکت مروارید مبین سیرنگ سهامی خاص به شماره ثبت  7540و شناسه
ملی  14005082051به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/09/05تغییرات

ذیل اتخاذ شد  :شعبه شرکت در آدرس استان فارس – شهرستان شیراز – بخش مرکزی – شهر
شیراز – معالی آباد – کوچه  – 8/3خیابان نیلوفر – پالک  – 173طبقه اول – واحد  4کد پستی
 7188666981به مدیریت خانم مریم پارسا به کد ملی  2391845723و کد پستی 7188666981

افتتاح شد و یک تبصره به ماده  4اساسنامه اضافه شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431213

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)
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شبکه دو؛ عاشقانهای برادرانه در «دلدار»
نوید و جمشید محمودی ساخت چند فیلم سینمایی را در کارنامه سینمایی خود
دارند که «چند متر مکعب عشق» موفقترین آنها تا به امروز بوده است .این دو
برادر گویی خود را به برندی تبدیل کردهاند و قرار است با یکدیگر به ساخت فیلم و
سریال مشغول شوند و خود را به طور مستقل مطرح نمیکنند.
برادران محمودی پیش از این اولین سریال تلویزیونی خود با نام «سایهبان» را
در شبکه دو ساختند که دو سال پیش روی آنتن رفت .این سریال هم روایتهایی
عاشقانه داشت و به زندگی طبقه متوسط رو به پایین جامعه و مشکالتش پرداخته
بود .سریالی که علیرغم حضور موفق برادران محمودی در سینما ،نتوانست تبدیل
به اثری فراگیر و ماندگار در نگاه مخاطبان سیما شود.
اثر جدید محمودیها که از نام آن هم روایت دلدادگی و دلبستگی هویداست،
به داستان عشق چند دختر و پسر میپردازد ،باز هم خانوادههایی از طبقه متوسط
بدنه داستان را تشکیل میدهد و سراغ سوژههای روزی همچون بیکاری و معضالت
نسل جوان هم خواهد رفت.
خط اصلی این قصه درباره «آرش» با بازی محمدرضا غفاری نخبه دانشگاهی
است که به دلیل بیماری ِ مادرش ،دانشگاه را رها میکند و…
محمدرضا غفاری ،الناز حبیبی ،حسام محمودی و سوگل خلیق نقش چهار جوان

اصلی این سریال را بازی میکنند که دو به دو دل بسته یکدیگرند .همچنین بهزاد
فراهانی ،پریوش نظریه ،همایون ارشادی و… دیگر بازیگران این سریال هستند.
محمودیها سریال «دلدار» را اوایل دی ماه  ۹۷کلید زدند که قصه آن توسط آزیتا
ایرایی و مهدی حمزه نوشته شده است.
از همان ابتدا با قطعیت اعالم شد که این سریال برای ماه رمضان ساخته میشود
و تنها گزینه قطعی شبکه دو در ایام ماه رمضان است .با این حال با توجه به اینکه
تاکنون بیش از دو سوم تصویربرداری این سریال انجام شده ممکن است بخشی از
مراحل ضبط کار همچنان در ماه رمضان انجام شود.
شبکه سه؛ ملودرامی مذهبی در «برادر جان»
سریال «برادر جان» را سعید نعمتالله نوشته ،محمدرضا آهنج کارگردانی میکند
و محمدرضا شفیعی هم تهیهکنندگیاش را بر عهده دارد .نعمتالله و شفیعی
پیش از این در سریالهای دیگری از جمله «عقیق» و «مادرانه» همکاری داشتهاند.
«عقیق» که اثری تاریخی بود در باکس مناسبتی تلویزیون در ایام محرم ساخته و
پخش شد اما در جذب مخاطب ناکام ماند.
نثر خاص سعید نعمتالله را میتوان بارزترین وجه اشتراک آثار او تا به امروز
دانست؛ نثری که در این سالها با واکنشهای منفی نیز مواجه شده است و برخی
منتقدان آن را به کپی غلطی از نثر مسعود کیمیایی نسبت دادهاند که احتماال ًبه
دلیل عالقه به آثار کیمیایی به فیلمنامههای نعمتالله راه پیدا کرده است.
«زیر پای مادر» آخرین سریال رمضانی با فیلمنامهای از سعید نعمتالله بود که
دو سال پیش روی آنتن شبکه یک رفت و حاشیههای نشست خبری آن با حضور
بهناز جعفری بازیگر این سریال تا ماهها سوژه رسانهها بود .نعمتالله در غالب
سریالهای خود به دنبال نوعی از مرام و معرفت ،قصههای خانوادگی ،توجه به
روابط و… است اما در سریالهای خود گاهی با کلیشه و شعار به این موضوعات
پرداخته است .محمدرضا آهنج کارگردان این سریال نیز حدود چند سال پیش
سریال امنیتی «آسمان من» را ساخت که قصههایش در هواپیما میگذشت و
ماجرای پر فراز و نشیبی از اتفاقات پرواز و تالش نیروهای امنیت پرواز را به تصویر
میکشید و حاال در قصه «برادر جان» که احتماال ًمثل بیشتر قصههای نعمتالله
نقش نویسنده در آن پررنگتر است ملودرامی اجتماعی و مذهبی را کارگردانی
کرده است.
ترکیب بازیگران سریال «برادر جان» در قیاس با دیگر رقیبان رمضانیاش از
تنوع بیشتری برخوردار است و چند بازیگر هم از جمله برگبرندههای این مجموعه
هستند؛ از جمله علی نصیریان که سال گذشته توانست تندیس بازیگر نقش
مکمل جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند تا حسام منظور که بازی او در سریال
«بانوی عمارت» طرفداران بسیاری پیدا کرد.
از دیگر بازیگران این سریال میتوان به لعیا زنگنه ،آفرین عبیسی ،سعید
چنگیزیان ،کامران تفتی ،سجاد افشاریان ،نسیم ادبی و… اشاره کرد.
آنچنان که از فضای این سریال برمیآید و در توصیف آن گفته شده ،احتماال ً
قصه این سریال به دلیل مضامین مذهبی آن مناسبت بیشتری با ماه رمضان داشته
باشد .با این حال تجربه نشان داده است مخاطب هیچگاه به دنبال سریالهای
مناسبتی در هیچ ایامی نبوده و همه سریالهای خوب و حرفهای و باکیفیت این
شانس را داشتهاند که پرمخاطبترین اثر یک بازه زمانی خاص باشند.
باید دید در رقابت احتمالی میان این سه مجموعه تلویزیونی و به شرط عدم ورود
رقیب تازه ،بخت با کدام یک بیشتر همراه خواهد بود و مخاطبان در شبهای
رمضان ،با کدام قصه بیشتر همراه خواهند شد.

آگهی تغییرات شرکت مبتکران صافی یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت  2354و شناسه
ملی  10861749834به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/15

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه  -1محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد ،
شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،شاهد  ،بلوار معاد  ،خیابان شاهد  [ 27شهید
هجیر علیزاده ]  ،پالک  ، 30طبقه اول کد پستی  7591736891تعیین 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 ()431204

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
(سهامی خاص)

موضوع :آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره م ع SZ/98/0572 /
مربوط به :تهیه و طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه عملیاتی آغار و داالن
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیراز در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای (همراه با انجام ارزیابی کیفی) واگذار نماید.
-1موضوع مناقصه :تهیه و طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه عملیاتی آغار و داالن
-2شماره مناقصه  :م ع SZ/98/0572/

-3نوع مناقصه :عمومی یک مرحله ای

 -4مدت انجام کار :یکسال می باشد.

 -5تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار :بــه مبلــغ ( 5/060/000/000پنــج میلیــارد و شــصت میلیــون ریــال) کــه بایســتی بــه یکــی از دو صــورت زیــر ارائــه گــردد و همچنیــن در صــورت برنــده شــدن قــادر بــه ارائــه
ضمانتنامــه انجــام تعهــدات بــه میــزان  10درصــد بــار مالــی ســالیانه پیمــان
الف -ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر
ب -ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت ( 90روز ) معتبر بوده و پس از آن نیز اعالم کارفرما برای مدت ( 30روز) دیگر قابل تمدید باشد.
 -7مهلت تحویل مدارک (رزومه) :حداکثر تا  14روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم.

 -6محل اجرا :منطقه عملیاتی آغار و داالن

 -8آدرس پستی محل تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی :شیراز – بلوار کریمخان زند -نبش کوچه پروانه ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – طبقه هشتم اداره امور پیمانها – واحد 801
 -9تلفن07132138472 -07132138296 :
 -10شرایط:
 - 10-1داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت(اساسنامه آگهی تاسیس روزنامه رسمی ،آخرین تغییرات )
 -10-2ارائه گواهینامه کد اقتصادی ،شناسه ملی و کد پستی.
-10-3گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد.
 -10-4گواهینامه تایید صالحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد.
 -10-5برآورد نهایی کارفرما به همراه صورتجلسه قبل از تسلیم پیشنهاد نرخ به شرکتهای واجد شرایط ابالغ می گردد و تاریخ بازگشایی پاکات حداکثر ظرف ده روز از تاریخ صورتجلسه قبل از پیشنهاد نرخ می باشد و شرکت در جلسه بال مانع می باشد.
 -10-6ارائه آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند  10دعوت به عمل می آید بالفاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر سه روز از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ پرسشنامه و مدارک استعالم ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی  Contract.szogpc.comقسمت
مناقصات مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور می بایست ضمن بارگزاری نامه اعالم آمادگی و پرسشنامه تکمیل شده به همراه مدارک مورد نیاز مندرج در صفحه دوم پرسشنامه در قالب یک زونکن تا تاریخ مشخص شده به نشانی
باال تحویل نمایند .الزم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد .بدیهی است ارائه مدارک پس از مهلت مقرر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

تاریخ انتشار نوبت اول98/1/29 :

تاریخ انتشار نوبت دوم98/1/31 :
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اگهی تغییرات شرکت ایمن بتن سادات سهامی خاص به شماره ثبت
 2281و شناسه ملی  14007166015به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/11/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سید مهرداد خادمی به
شماره ملی 4251136063به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و
ایمان امیرپور به شماره ملی  6309854951به سمت رئیس هیات مدیره
و سید مسعود کشاورز به شماره ملی  4250947270به سمت نائب
رئیس هیات مدیره صیاد آریامنش به شماره ملی4251109821به سمت
عضو اصلی 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 سید مسعود کشاورز (نایب
رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت ()431165

شرکت گروه پزشکی خدمات درمانی و جراحی نیایش درمان یاسوج سهامی
خاص به شماره ثبت  8159و شناسه ملی  14006314801به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/05/03تغییرات 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 اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431202

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

آگهی تغییرات شرکت کومه سازان سادات سهامی خاص به شماره ثبت

 8458و شناسه ملی  14006806017به استناد صورتجلسه هیئت مدیره

مورخ  1397/11/29تغییرات ذیل اتخاذ شد  :حسین نادری جهان آباد به

شماره ملی  4231955301به سمت مدیر عامل(خارج از هیئت مدیره) و

رضا هونجانی به شماره ملی  1199266213به سمت رئیس هیات مدیره
و سعید هوشنگ به شماره ملی  1740560477به سمت نائب رئیس

هیات مدیره و محمد علی محسنی به شماره ملی  1850361002به سمت
اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2 .حق امضاء
کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته

با امضاء و نامه های عادی و اداری با امضاء رضا هونجانی ( رئیس هیئت
مدیره ) و سعید هوشنگ ( نائب 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 ()431212

آگهی تغییرات شرکت سخت کوشان پیلی سهامی خاص به شماره ثبت 400
و شناسه ملی  10680005742به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/11/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت مدیره از 3
نفر به  4نفر افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح مذکوراصالح
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
()431201

