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۷ از ۷ صفحه 

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

 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 

لهذا اين مرجع  هيچگونه  .رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

 .دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و ندارد

 

 ۷۷۹۹۷۵۱۵۵۹۵۷۵۰۳۷۵۷شماره نامه اداره ثبت:  ۷/۲/۷۷۹۹تاريخ نامه اداره ثبت: 

و شناسه ملي  ۷۰۸۴۳آگهي تغييرات خيريه حمايت از بيماران مبتال به سرطان نور موسسه غير تجاري به شماره ثبت 

۷۰۴۴۰۰۸۰۰۳۳ 

  ۷۱۵۵۱۱۸۶۰۳۳و شناسه ملي  ۷۱۸۵۳آگهي تغييرات موسسه خيريه حمايت از بيماران مبتال به سرطان نور به شماره ثبت 

 تصميمات ذيل اتخاذ شد :۶۷/۱/۹۹مورخ ۰۱۷۵۶و تاييديه وزارت كشور به شماره  ۷۷/۵۷/۷۷۹۹به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 

 به سمت رئيس هيات مديره  ۰۷۹۵۷۸۱۲۶۰آقاي ضرغام غريبي به شماره ملي 

 به سمت نايب رئيس هيات مديره  ۵۱۹۷۷۶۸۱۰۶آقاي حسين رضواني به شماره ملي 

 به سمت خزانه دار و عضو هيات مديره  ۱۶۸۱۷۶۱۵۷۹آقاي يوسف جزء پيري به شماره ملي 

 به سمت مدير عامل و عضو هيات مديره  ۱۶۸۱۰۸۳۶۷۱آقاي هوشنگ ادهمي به شماره ملي 

 به سمت عضو هيات مديره  ۱۶۸۵۱۶۰۹۷۱نم سوسن امامي به شماره ملي خا

 به سمت عضو هيات مديره  ۵ ۱۰۷۷۱۶۳۹۹آقاي عليرضا رضواني به شماره ملي 

 به سمت عضو هيات مديره تعيين گرديدند. ۵۲۰۷۲۰۱۹۹۸اقاي حسين هاشمي شهري به شماره ملي 

خزانه دار و درغياب خزانه دار و يامديرعامل با امضاء رئيس هيات مديره توام با مهر موسسه معتبر كليه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مديرعامل و 

 خواهد بود

 
 ۹۹۵۲۵۷۷۳۱۲۹۵۲۸۳شماره پيگيري : 

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=15374832 
 لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: 
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