تاريخ انتشار۱۳۹۷/۰۴/۲۵ :

شماره روزنامه۲۱۳۶۱ :

شماره نامه اداره ثبت۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۶۵۵۹ :

شماره صفحه روزنامه تهران۱۶ :

تاريخ نامه اداره ثبت۱۳۹۷/۴/۱۶ :

آگهي تغييرات انجمن حمايت از كودكان كار موسسه غير تجاري به شماره ثبت  ۱۴۶۰۷و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۵۴۵۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  ۱۳۹۶/۱۱ /۲۵و مجوز شماره ۲۳۱۹۸مورخه  ۹۷/۰۲/۱۷وزارت
كشور سازمان امور اجتماعي كشور تصميمات ذيل اتخاذ شد :اعضاي هيئت مديره براي مدت  ۲سال بشرح ذيل انتخاب شدند :امير
باقر زادي با كدملي  ۲۷۵۰۴۷۷۳۲۸و محمد صا لح اميراباديان با كدملي  ۰۰۷۰۱۷۸۰۷۰و رحيم مال فرج زاده با كدملي
۲۷۵۴۱۸۳۵۹۰و حميد رحيم زاده با كدملي  ۰۰۷۴۳۴۹۸۹۹و سيدمهرداد حسيني زيدابادي با كدملي  ۰۰۵۷۳۶۲۴۷۵و هيوا
عبدالكريمي با كدملي  ۲۹۲۰۰۶۴۶۴۹و مرتضي نيكخواه بابائي با كدملي  ۵۰۹۹۶۷۳۳۰۹به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره و محمد
طاهري با كدملي  ۲۸۳۰۶۵۶۳۵۰و فرشته فرهمند حبيبي با كدملي  ۰۰۷۴۹۱۱۹۳۷به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره.
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت به شناسه ملي  ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي
مختار و همكاران به شناسه ملي  ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند.صورتهاي مالي منتهي
به  ۹۵/۱۲/۲۸به تصويب رسيد.
شماره پيگيري ۹۷۰۴۱۶۵۸۰۷۶۳۱۲۲ :
لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
http://www.rooznamehrasmi.ir/Ne ws/ShowNe ws.aspx?Code=14110714

صفحه  ۱از ۱
اين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل  PDFتوليد و منتشر شده است .براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در
انتهاي آگهي مراجعه نماييد

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
تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد ،پيروي مي نمايد .لهذا
اين مرجع هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و

ندارد .

