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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

 

 ۲۱۷۱۴۴شماره نامه اداره ثبت:  ۲/۱۱/۱۳۹۷تاريخ نامه اداره ثبت: 

آگهي تجديد انتخابات انجمن صنفي كارفرمايي شركت ها و موسسات پژوهشي و دانش بنيان صنايع نفت ، گاز ، پااليش و 

 پتروشيمي ) اپنا (

هيأت وزيران و مدارک ارسالي از انجمن، اسامي اعضاي اصلي و علي  ۸۹قانون كار و آيين نامه مصوب آبان ماه  ۱۳۱به استناد ماده 

سال از تاريخ مذكور انتخاب و سمت  ۱و  ۳به ترتيب به مدت  ۲۹/۲/۹۷البدل هيات مديره انجمن كه در مجمع عمومي عادي مورخ 

 رييس  آقاي علي ميثاقي -۱تعيين شده اند به شرح زير مي باشد:  ۲۸/۳/۹۷ه هيات مديره مورخ اعضاي هيات مديره آن در جلس

 دبير   آقاي امير محمد اسالمي -۴ دار خزانه  آقاي رضا درستي -۳ رييس نايب  آقاي فيروز اردشيريان طبرسي -۲ مديره هيات

آقايان فرزان نيک پور و  -۶ مديره هيات اصلي اعضاء  شريف آقايان محمد حسين صابر كهنه گو رابي ، رشيد معموري و محسن -۵

 علي  بازرس  آقاي مصطفي صفري -۸ اصلي بازرس  آقاي عليرضا كاظم پور -۷ مديره هيات البدل علي اعضاء  مهدي نامجويان

بهادار و قراردادهاي تعهد  كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي ۲۸/۳/۹۷  اساسنامه و صورتجلسه مورخ ۲۲ ماده تبصره استناد به البدل

آور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشترک رييس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر 

 خواهد بود و همچنين صاحبان حق امضا مكاتبات اداري و عادي انجمن ، رييس هيات مديره يا دبير انجمن و ممهور به مهر انجمن

 مي باشد. 

 ۹۸۰۴۱۷۹۱۲۹۴۱۱۳۷شماره پيگيري :   يوسفي فرزاد كارفرمايي و كارگري سازمانهاي مديركل  

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14713514 
 لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: 

 

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14713514
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14713514

		2019-07-22T14:46:31+0430
	Tehran
	Signed By RooznamehRasmiKeshvar




