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رهبر انقالب در دیدار شرکتکنندگان در مسابقات بینالمللی قرآن تاکید کردند

مصباح یزدی:

نفسهای آخر دشمنی دشمنان با جمهوری اسالمی

اطاعت از ولیفقی ه مثل ائمه واجب
است هرچند بین هزاران تصمیم
اشتباه هم داشته باشد

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره) گفت :اطاعت از ولیفقی ه مانند
اطاعت از ائمه معصومین واجب است؛ هر
چند که ولیفقیه معصوم نیست و ممکن
است بین هزاران تصمیم ،اشتباهی نیز بکند اما
همانگونه که به حکم عقل اطاعت از فرمانده
واجب است ،اطاعت از ولی فقیه نیز واجب
است.
به گزارش ایسنا ،آیتالله محمدتقی
مصباح یزدی ،در دیدار با جمعی از کارکنان
ناجا با اشاره به اینکه هیچ فرد و هیچ قومی
از انحراف ،مصون نیست ،اظهار کرد :حتی
گاهی انحراف به اسم دین صورت میگیرد؛
همانگونه که به نام دین ،فرزندان رسول خدا
را به شهادت رساندند .وی با اشاره به لزوم
اطاعت از ولیفقیه اظهار کرد :همانگونه
که بعد از پیامبر (ص) اطاعت از ائم ه واجب
است ،زمانی که امام معصوم غائب است نیز
ولیفقیه واجباالطاعه است .اما آیا همه ما
و همه مسئوالن ،این امر را باور دارند و طبق
آن عمل میکنند؟ مصباح با اشاره به معنای
والیتفقیه گفت :اطاعت از ولیفقی ه مانند
اطاعت از ائمه معصومین واجب است؛ هر
چند که ولیفقیه معصوم نیست و ممکن
است بین هزاران تصمیم ،اشتباهی نیز بکند.
همانگونه که به حکم عقل اطاعت از فرمانده
واجب است ،اطاعت از ولی فقیه نیز واجب
است؛ سربازان باید از فرمانده اطاعت کنند؛
بله ،ممکن است فرمانده نیز تصمیمی اشتباه
بگیرد ،اما این مسئله دلیل بر ترک اطاعت
از فرمانده نیست؛ وگرنه تفرقه ایجاد میشود
و قدرتی باقی نمیماند .البته فرق فرمانده و
ولیفقیه این است که هدف ولی فقیه ،جلب
رضای الهی است و طبیعتا خداوند نیز او را
به حال خود وا نمیگذارد ،ولی حتی اگر این
ویژگی نیز نبود ،باز هم اطاعت از او به اندازه
یک فرمانده الزم بود.

گزارشویژه

به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله
خامنهای ،اساتید ،قاریان و حافظان برترِ شرکتکننده در سی
و ششمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم ،صبح امروز
(دوشنبه) با حضور در محفل انس با قرآن در حسینی ه امام
خمینی(ره) با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.
شدّاء ُ
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار فرمودند :قرآن گفته «ا َ ِ
عَلَی الکُفّار»؛ بعضی از ما مسلمانان این را فراموش میکنیم،
مثل کسانی که در کشورهای اسالمی با آمریکا و صهیونیستها
ساختند و خون فلسطینیها را لگدمال کردند و حقّشان را ضایع
شدّاء ُ عَلی الکُفّار را فراموش کردند و شدند نوکر کفّار.
کردند .ا َ ِ
االن بسیاری از سران کشورهای عربی از این قبیلند.
ایشان در ادامه خاطرنشان کردند :دست ه دیگر «ر ُح َماء ُ ب َینَه ُم»
را فراموش کردند .اینها مؤمن به الله و قرآن و کعبه را تکفیر
میکنند و وقتی ر ُح َماء ُ ب َینَه ُم نبود ،جنگ های داخلی راه میافتد.
سوریه و یمن را ببینید؛ االن یمن ۴سال است که بمباران میشود.
آن بمبارانکننده ،به ظاهر مسلمان است اما به مسلمانان رحم
نمیکند.
ایشان همچنین فرمودند :شهیدان خیلی چیزها یاد ما دادند.
االن این حرکتی که در امداد به سیلزدگان میبینید ،این آموزش
شهدای ماست .حرکت عظیم مردم از مناطق مختلف کشور به
سمت مناطق سیلزده ،یک پدید ه عجیبی است .مردم و جوانها
به آنجا میروند و همراه جوانان خود آن محلها ،با تنشان و
دستشان و امکاناتشان و پولشان ،امداد میکنند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه گفتند :حرکت عظیمی راه افتاده
که در دنیا کمنظیر است؛ اینکه آحاد مردم اینجور سیلآسا
حرکت کنند و بروند؛ این درس شهدای ماست .در ده ه شصت
و در دوران دفاع مقدس هم جوانها همینجور با شوق و ذوق
حرکت میکردند و فداکارانه میرفتند.
آیتالله خامنهای در بخش دیگری از بیاناتشان فرمودند:
آنچه امروز دشمنان علیه ایران انجام میدهند ،نفسهای آخر
دشمنیشان با جمهوری اسالمی است .هرچه آنها سختتر
بگیرند ،اراد ه ما قویتر خواهد شد؛ هرچه آنها شدت عمل به
خرج دهند ،ما قویتر خواهیم شد؛ هرچه آنها نسبت به پایبندی
ما به معارف قرآنی بیشتر عصبانی بشوند ،پایبندی و تمسک ما
سک به قرآن مای ه سعادت و قو ّت
به قرآن بیشتر خواهد شد .تم ّ
و عزّت ماست .ایشان در این مراسم ،فهم قرآن و عمل به آن را
تأمینکنند ه سعادت بشر در دنیا و آخرت دانستند و با تأکید
بر این که بسیاری از مشکالت و گرفتاریهای امت اسالمی و
بشریت به علت عمل نکردن به معارف قرآنی است ،گفتند :امروز
به لطف الهی در جمهوری اسالمی ،اقبال مردم بهویژه جوانان به
معارف قرآنی و تمسک به این معارف روزبهروز در حال گسترش
است و همین تمسک به قرآن مای ه سعادت ،قو ّت و عزت نظام
اسالمی خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری
مسابقات بینالمللی قرآن ،تالوت قرآن و انس با آن را مقدمه

تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی آهنگ بسط عدل درتاریخ  1397/10/18به شماره
ثبت  706به شناسه ملی  14008067661ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد -1 .موضوع  :خدمات اداری – داوری و
مهاجرتی -پیگیری و وصول مطالبات و معوقات بانکها و موسسات و صندوق ها  -ادارت
بیمه ها و تعاونی های دولتی و خصوصی و کارخانجات و شهرداری ها و دهیاری ها و شرکتها
و اشخاص حقیقی و حقوقی قبول وکالت در دعاوی حقوقی کیفری ثبتی و خانواده بانکها
قبول وکالت در امور و دعاوی مربوط به امور بین الملل – انجام کارهای پژوهشی تحقیقاتی

رهبر انقالب اسالمی تمسک به قرآن را مایه سعادت ،قوت و عزت عنوان کرده و فرمودند :آنچه امروز دشمنان علیه ایران انجام میدهند ،نفسهای آخر دشمنیشان با جمهوری اسالمی است.
هرچه آنها سختتر بگیرند ،اراد ه ما قویتر خواهد شد.

هرچه آنها
نسبت به ملت
ایران شدت
عملبیشتری
به خرج دهند
و سختتر
بگیرند و هرچه
از پایبندی ملت
ایران به معارف
قرآنیعصبانی
شوند
فهم و معرفت قرآنی و همچنین تعمیق معنویت در قلب و ذهن
انسان برشمردند و افزودند :بسیاری از کجرویها ،بدفهمیها،
ناامیدیها ،خیانتها ،دشمنیها و تسلیمشدن در برابر طواغیت،
به علت دوری از قرآن ،و معنویت و معرفت ناشی از آن است.
آیتالله خامنهای با تأکید بر این که عمل به قرآن زمینهساز
عزت ،رفاه ،پیشرفت ،قدرت ،انسجام ،سبک زندگی شیرین در
دنیا و تأمینکنندهی سعادت آخرت است ،خاطرنشان کردند:
متأسفانه برخی سران کشورهای اسالمی به دستورات قرآنی
عمل نمیکنند و به جای آنکه «اَشداء ُ علی الکفار» باشند ،نوکر
و دنبالهرو آمریکا و صهیونیستها هستند و به جای «رحماء ُ
ب َینَه ُم» ،زمینهساز اختالفها و جنگها همچون جنگ سوریه،
یمن و کشتار مردم مسلمان شدهاند.
ایشان ،الزم ه عمل به قرآن را یاد خداوند و تقوای الهی دانستند
و با اشاره به شهدا بهعنوان انسانهایی که در مرتبهی عالی تقوا
قرار دارند ،گفتند :شهدای ما درسهای زیادی را به ملت ایران

اگهی تغییرات شرکت ققنوس پرندوار سریز سهامی خاص به شماره ثبت

 9074و شناسه ملی  14007773224به استناد صورتجلسه هیئت مدیره

مورخ  1397/08/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  :صادق حسینی شرف آباد علیا

به شماره ملی4220047514به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و احمد
شهباز فر به شماره ملی  4220374711به سمت رئیس هیات مدیره و صادق

فرهادی نژاد به شماره ملی  4230336391به سمت نائب رئیس هیات مدیره

دانشگاهی شرکت در مناقصات و مزایده ها ادارات و شرکتهای خصوصی و دولتی و نیمه

برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق

شرکتها -اتخاذ قرارداد با شرکتهای خصوصی جهت پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری

امضاء صادق فرهادی نژاد ( نائب رئیس هیت مدیره ) مهر شرکت معتبر است

دولتی -مشاوره در امور حقوقی مشاوره حقوقی افراد حقیقی و حقوقی مشاوره حقوقی
 مشاوره جهت رتبه بندی شرکتها و انجام کلیه امور مربوط به رتبه بندی –تنظیم کلیهصورتجلسات مربوط به شرکتها و موسسات دولتی وخصوصی به مراجع مختلف قضائی
و ثبتی -طرح وپیگیری دعاوی کیفری و حقوقی له وعلیه ادارات دولتی و شرکتها و
موسسات دولتی و خصوصی به مراجع مختلف قضائی و ثبتی -مطالعه طراحی برنامه ریزی

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

 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430636

دادند که نمونهی بارز آن ،پدید ه کمنظیر حرکت عظیم مردمی
برای کمک به مناطق سیلزده است.
آیتالله خامنهای ،امدادرسانی و کمکهای مردمی به مناطق
سیلزد ه گلستان ،مازندران ،ایالم ،لرستان و خوزستان را شبیه
حرکت جوانان در دوران دفاع مقدس خواندند و افزودند :این
حرکت عجیب مردمی که این روزها شاهد هستیم ،همانند روحیه
فداکاری و شوق و ذوق جوانان در ده ه شصت است.
ایشان ،این روحیه را نتیج ه آموزهها و درسهای قرآنی برشمردند
و با اشاره به دشمنیها با جمهوری اسالمی ایران ،تأکید کردند:
اگرچه دشمنیها و حجم و شدت آن بیشتر از گذشته به نظر
ََ
میرسد اما این اقدامات و توطئهها ،نفسهای آخر دشمنی ِ
دشمنان با جمهوری اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :هرچه آنها نسبت به ملت
ایران شدت عمل بیشتری به خرج دهند و سختتر بگیرند و
هرچه از پایبندی ملت ایران به معارف قرآنی عصبانی شوند ،اما

آگهی تصمیات شرکت اطلس رایمند پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت

 7958و شناسه ملی  14005842020به استناد صورتجلسه مجمع عمومی

عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- :منصور

رحیمی پور سی سخت به شماره ملی  4220207759و مجتبی رفیعی آتانی

به شماره ملی  4324223998و حسین فعال به شماره ملی 5949858484

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-

نسرین جهانگیری سی سخت به شماره ملی  4220247033سمت بازرس
اصلی و محمد روستا به شماره ملی  4220090134به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه 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

()430644

و اجرای سیستم ها و شبکه های خدمات رسانی حقوقی -تهیه و تدوین نظام نامه ها
آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز سازمان و شرکتهای مختلف -ارائه مشاوره و
انواع خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مختلف-ارائه خدمات و
مشاوره حقوقی در زمینه های استمالک مستند سازی ووصول مطالبات شرکتها بانکها و
موسسات مالی و اعتباری = پیگیری پروند های حقوقی توسط وکال و کارشناسان حقوقی
– انجام درخواستهای حقوقی اداری ثبتی اظهار نامه ها و شکوایه های حقوقی و کیفری
– تنظیم لوایح و دادخواست های حقوقی و کیفری – اظهارنامه – شکوائیه – اجرائیه در
دادههای عمومی و حقوقی دادسراها محاکم تجدیدنظر و شوراهای حل اختالف – وصول
معوقات بانکها و موسسات دولتی و خصوصی -پیگیری اموراداری پرونده ها از زمان
تنظیم دادخواست تا مرحله قطعی اخذحکم بارعایت قوانین ومقرارت جاری کشور-به
استناد مجوز شماره9677/187مورخ 1395/11/13مرکز امور مشاوران حقوقی و وکال و
کارشناسان قوه قضائیه - 2مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  -3مرکز اصلی  :استان
کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،چشمه نباتی ،
خیابان کاشانی  ، 17بلوار ایت اله کاشانی  ،پالک  ، 0طبقه زیر زمین ( منفی یک ) کدپستی
- 4 7591917688سرمایه شخصیت حقوقی  100,000 :ریال می باشد .اسامی و میزان سهم
الشرکه شرکا  :خانم مهوش باقری به شماره ملی  2391318111دارنده  10,000ریال سهم
الشرکه آقای فرشید مندنی پور حسین آباد به شماره ملی  4220373985دارنده 990,000

اگهی تصمیمات شرکت ایمن سازه چاه انجیر هادی سهامی خاص به شماره

اگهی تغییرات شرکت اطلس رایمند پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت

مدیره مورخ 1397/10/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای مهدی شجاعی

مورخ  1397/10/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  :حسین فعال به شماره ملی

ثبت  3343و شناسه ملی  14000076676به استناد صورتجلسه هیئت
به شماره ملی  4269855266بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم

 7958و شناسه ملی  14005842020به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
 5949858484به سمت مدیر عامل و عضوء هیات مدیره  -منصور رحیمی

سارا شجاعی به شماره ملی  1951033183بسمت رئیس هیئت مدیره و

پور سی سخت به شماره ملی  4220207759به سمت رئیس هیات مدیره -

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

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

آقای علی شجاعی به شماره ملی  2391462913بسمت نایب رئیس هیئت
اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری

با امضاء آقای مهدی شجاعی ( مدیر عامل و عضو هیئت مدیره )و مهر شرکت
معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()430632

مجتبی رفیعی آتانی به شماره ملی  4324223998به سمت نائب رئی هیات
اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری

با امضاء منصور رحیمی پور سی سخت (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت
معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430643

سک
این ملت در مقابل ،قویتر و قدرتمندتر خواهد شد و تم ّ
خود را به قرآن بیشتر خواهد کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،حجتاالسالم خاموشی
نمایند ه ولیفقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان
گزارشی ،گفت :سی و ششمین دورهی مسابقات بینالمللی قرآن
کریم با شعار «یک کتاب ،یک امت» و با هدف ایجاد فضای
انس میان مسلمانان ،زمینهسازی جهت ایجاد هویت اسالمی
واحد در سایهی آموزههای قرآن و ایجاد فضای وحدتبخش میان
ملتهای مسلمان در شهرهای تهران و قم برگزار شد.
وی با اشاره به فعالیتهای انجامشده در این دوره از مسابقات،
افزود :در رویداد بزرگ قرآنی امسال  ۳۲۹نفر از اهالی قرآن از
 ۶۷کشور جهان شامل مسابقهدهندگان ،داوران ،مهمانان ویژه و
جمعی از اساتید و فعاالن قرآنی حضور داشتند.
در ابتدای این دیدار ،تعدادی از اساتید و برگزیدگان مسابقات
بینالمللی قرآن کریم ،آیاتی از کالمالله مجید را تالوت کردند.

تاسیس شرکت سهامی خاص فرزاد طلوع شمس درتاریخ  1397/08/02به
شماره ثبت  4277به شناسه ملی  14007909620ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه راه  :راهسازی ،جدول کشی ،فنس کشی
،خاکریزی و خاکبرداری وکلیه امور نظایر .ساختمان :ابنیه سازی ،سوله
سازی،احداث ساختمان بتنی سنگی چوبی .تاسیسات و تجهیزات – آب و برق-
نفت و گاز – صنعت و معدن – کشاورزی و 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 گچساران  -بخش مرکزی  -شهر
دوگنبدان-محله پانصدسمت راست-خیابان (پیروزی )-خیابان شهیدگناوه-
پالک -2441طبقه همکف -کدپستی  7581814356سرمایه 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  5087493مورخ  1397/07/22نزد بانک کشاورزی شعبه شهید بالدیان
با کد  5087پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا
هیئت مدیره خانم سیده فاطمه بالدی اصل به شماره ملی 4260047337و به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سیدعلی بالدی اصل به شماره ملی
4260127527و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل
به مدت  2سال آقای سیداحمد بالدی ده بزرگ به شماره ملی 4269014849و به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :حق امضاء
کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های
عادی و اداری با امضاء آقای سیداحمد بالدی ده بزرگ نایب رئیس هیات مدیره
و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم
فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی  4269573287به سمت بازرس علی البدل به
مدت یک سال مالی آقای علی اکبر محمدی به شماره ملی  4269909102به 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 مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()430642

ریال سهم الشرکه  -5اولین مدیران  :خانم مهوش باقری به شماره ملی  2391318111به
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای فرشید مندنی پور حسین آباد به شماره ملی
 4220373985به سمت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
انتخاب گردیدند  -6دارندگان حق امضا  :حق امضا کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دارو
اوراق عادی و اداری با امضاء فرشید مندنی پور حسین آباد ( رئیس هیئت مدیره )همراه با
مهر موسسه معتبر می باشد  -7اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430646

اگهی تغییرات شرکت کوه پیمای رعنا سهامی خاص به شماره ثبت  2815و شناسه ملی
 10861733912به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/26تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه  -1محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،شاهد  ،بلوار معاد  ،خیابان شاهد  [ 5شهید علی فتاحی
]  ،پالک  ، 59طبقه همکف کد پستی 7591716111تعیین 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
()430645

اگهی تغییرات شرکت ققنوس پرندوار سریز سهامی خاص به شماره ثبت

اگهی تغییرات شرکت فرهود سازه بابکان سهامی خاص به شماره ثبت

مورخ  1397/08/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  :صادق حسینی شرف آباد علیا

عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/02تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :محمد

شهباز فر به شماره ملی  4220374711به سمت رئیس هیات مدیره و صادق

شماره ملی  4269189886و امین وند جلیلی به شماره ملی 1552759350

برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق

امید فروغی نسب به شماره ملی  4260175564به سمت بازرس اصلی و

امضاء صادق فرهادی نژاد ( نائب رئیس هیت مدیره ) مهر شرکت معتبر است

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه کثیراالنتشار ابتکارجهت

ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

 9074و شناسه ملی  14007773224به استناد صورتجلسه هیئت مدیره

 8961و شناسه ملی  14007557171به استناد صورتجلسه مجمع عمومی

به شماره ملی4220047514به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و احمد

حسن قاسمی پاشاکی به شماره ملی 2593753544و گشتاسب عباسی به

فرهادی نژاد به شماره ملی  4230336391به سمت نائب رئیس هیات مدیره

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2

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

مجتبی پور مهراب به شماره ملی  4220319220به سمت بازرس علی البدل

 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت

نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

()430636

()430647

اگهی تغییرات شرکت فرهود سازه بابکان سهامی خاص به شماره ثبت

 8961و شناسه ملی  14007557171به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/10/02تغییرات ذیل اتخاذ شد  :محمد حسن قاسمی پاشاکی

به شماره ملی 2593753544به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و
گشتاسب عباسی به شماره ملی  4269189886به سمت رئیس هیات مدیره

و امین وند جلیلی به شماره ملی  1552759350به سمت نائب 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 گشتاسب عباسی ( 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
()430648

