






















۴۵شماره صفحه روزنامه تهران:   ۲۰۸۸۲شماره روزنامه:   :  ۲۴/۰۸/۱۳۹۵تاريخ انتشار:    

 
   

 

۱ از ۱ صفحه 

 
توليد و منتشر شده است. براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در  PDFاين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل 

 مراجعه نماييد  يآگه يانتها

 رفع مسئوليت 

مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي  

كه از تقديم  مفاد  آن  از  سوي  ذينفع  قانوني  به  ادارات ثبت )شركتها( در 

تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي 

لهذا  .تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

اين مرجع  هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و 

 .ندارد

 

 ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۴۵۰۹شماره نامه اداره ثبت:  ۱۷/۸/۱۳۹۵تاريخ نامه اداره ثبت: 

 ۱۰۱۰۰۵۲۹۰۲۴و شناسه ملي  ۱۴۰۵۲آگهي تغييرات جمعيت تولد دوباره موسسه غير تجاري به شماره ثبت 

و مجوز پليس اطالعات و امنيت عمومي ناجا بشماره  ۰۲/۱۲/۱۳۹۴به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 

به  ۱۱۹۸۹۶۳۴۸۴تصميمات ذيل اتخاذ شد: ـ آقاي دكتر احمد كاشاني به شماره ملي  ۱/۵/۹۵مورخ  ۷۵۶۳/۱۳۰۲/۵۳/۱۴=۴۰۳

به عنوان نايب رئيس هيات مديره ـ آقاي عباس  ۰۹۴۳۳۸۷۰۱۹عنوان رئيس هيات مديره ـ آقاي محمد جعفريان به شماره ملي 

به عنوان مديرعامل و عضو هيات مديره ـ آقاي مظفر عربكري اورنجقي به شماره ملي  ۲۲۹۵۲۸۴۸۸۰ديلمي زاده به شماره ملي 

به عنوان  ۱۵۵۱۸۱۸۴۵۰به عنوان خزانه دار و عضو هيات مديره. ـ آقاي محمد تقي صابوني فاميان به شماره ملي  ۵۴۵۸۷۸۹۷۱۷

و آقاي عليرضا كيومرثي الريجاني به شماره  ۰۰۳۸۹۸۲۷۲۲عضو هيات مديره. ـ آقاي دكتر داريوش دانشور فرهود به شماره ملي 

به عنوان اعضاي علي البدل هيات مديره تعيين سمت گرديدند. ـ حق امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار و  ۰۴۵۲۸۱۵۹۲۴ملي 

امضاء ؛ رييس هيات مديره )آقاي دكتر احمد كاشاني( و مديرعامل )آقاي عباس ديلمي زاده( و  ۳ضاء از ام ۲تعهدآور موسسه با 

 خزانه دار )آقاي مظفر عربكري اورنجقي( و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

 ۹۵۰۸۱۷۵۵۵۳۷۱۴۴۲شماره پيگيري :  غيرتجاري موسسات و ها شركت ثبت اداره  

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13117053 
 لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: 

 

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13117053
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13117053


۴۵شماره صفحه روزنامه تهران:   ۲۰۸۸۲شماره روزنامه:   :  ۲۴/۰۸/۱۳۹۵تاريخ انتشار:    

 
   

 

۱ از ۱ صفحه 

 
توليد و منتشر شده است. براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در  PDFاين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل 

 مراجعه نماييد  يآگه يانتها

 رفع مسئوليت 

مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي  

كه از تقديم  مفاد  آن  از  سوي  ذينفع  قانوني  به  ادارات ثبت )شركتها( در 

تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي 

لهذا  .تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

اين مرجع  هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و 

 .ندارد

 

 ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۴۴۸۸شماره نامه اداره ثبت:  ۱۷/۸/۱۳۹۵تاريخ نامه اداره ثبت: 

 ۱۰۱۰۰۵۲۹۰۲۴و شناسه ملي  ۱۴۰۵۲آگهي تغييرات جمعيت تولد دوباره موسسه غير تجاري به شماره ثبت 

و مجوز پليس اطالعات و امنيت عمومي ناجا بشماره ۰۱/۱۲/۱۳۹۴به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: ـ براي مدت دو سال انتخاب گرديدند: آقاي احمد كاشاني به ۱/۵/۹۵مورخ  ۷۵۶۳/۱۳۰۲/۵۳/۱۴=۴۰۳

و آقاي محمد جعفريان به شماره ملي  ۲۲۹۵۲۸۴۸۸۰ملي و آقاي عباس ديلمي زاده به شماره  ۱۱۹۸۹۶۳۴۸۴شماره ملي 

و آقاي محمد تقي صابوني فاميان به شماره ملي  ۵۴۵۸۷۸۹۷۱۷آقاي مظفر عربكري اورنجقي به شماره ملي ۰۹۴۳۳۸۷۰۱۹

ي عليرضا كيومرث ۰۰۳۸۹۸۲۷۲۲به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره و آقاي داريوش دانشور فرهود به شماره ملي  ۱۵۵۱۸۱۸۴۵۰

به عنوان اعضاي علي البدل هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقاي سيد  ۰۴۵۲۸۱۵۹۲۴الريجاني به شماره ملي 

به  ۲۲۹۱۳۵۱۴۰۰به عنوان بازرس اصلي وآقاي محمود محمدي زاده به شماره ملي  ۰۰۴۴۵۸۴۹۰۳مرتضي شفيعي مجد به شماره ملي 

 انتخاب گرديدند.عنوان بازرس علي البدل به مدت يكسال 

 ۹۵۰۸۱۷۶۵۴۴۸۷۸۶۸شماره پيگيري :  غيرتجاري موسسات و ها شركت ثبت اداره  

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13117067 
 لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: 

 

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13117067
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13117067

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	3



