تاريخ انتشار۱۳۹۴/۰۴/۱۵ :

شماره روزنامه۲۰۴۸۶ :

شماره صفحه روزنامه شهرستان۵۵ :
تهران۳۹ :

تاريخ نامه اداره ثبت۱۳۹۴/۴/۲ :

شماره نامه اداره ثبت۵۸۹۲۳ :

آگهي ثبت كانون سراسري انجمنهاي صنفي كارفرمايي نمايندگان بيمه البرز
به استناد ماده  ۱۳۱قانون كار و آيين نامه مصوب آبان ماه  ۸۹هيأت وزيران و ساير مدارک ارسالي ،كانون سراسري انجمنهاي صنفي
كارفرمايي نمايندگان بيمه البرز در تاريخ  ۹۴/۳/۲۰به شماره ثبت  ۷/۵۴۳۲ـ ۳۲در اين اداره كل ثبت گرديده است ،اسامي اعضاي
اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان كانون كه در مجمع عمومي مؤسس مورخ ۹۴/۳/۲۰به مدت  ۳سال انتخاب و سمت
اعضاي هيئت مديره آن در جلسه هيئت مديره مورخ  ۹۴/۳/۲۰تعيين شده اند به شرح زير ميباشد:
۱ـ آقاي محمدتقوي ـ رييس هيئت مديره
۲ـ آقاي عباسعلي كاوه ـ نايب رييس هيئت مديره
۳ـ آقاي جمال نبات قدس ـ خزانه دار
۴ـ آقاي ميثم راسخ ـ دبير و عضو اصلي هيئت مديره
 ۵ـ خانم مريم عنابستاني ،اقايان حبيب اله شفاف ،سيد محمد رضا بيكائي ـ اعضاي اصلي هيئت مديره
۶ـ خانم زهرا علي پور و آقاي پژمان صبوري خراساني ـ اعضاء علي البدل هيئت مديره
۷ـ آقاي امير مهدي شريفي فر ـ بازرس اصلي
۸ـ آقاي ابراهيم زائر اومالي ـ بازرس علي البدل
ضمناً با استناد ماده  ۲۲اساسنامه ،و صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ۹۴/۳/۲۰كليه اسناد مالي ،اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي
تعهدآور كه به تصويب هيئت مديره رسيده باشند ،با امضاء مشترک ريي س هيئت مديره،يا دبير خزانه دار ممهور به مهر كانون
معتبر خواهد بود.
شماره پيگيري ۱۹۱۱۶۴۳ :
لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

مديركل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=12265205

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.

