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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ٠١/٠۴/١٣٩١ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  
١ـ خانم فاطمه نساء بلوری به شماره ملی۵٣٠٩٨٧٢٠٧٨ به عنوان بازرس اصلی، آقای نیما حسنی به شماره ملی٠٠۶۵٠٩٧۵٧٢ به عنوان

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.  
٢ـ ترازنامه و حساب ھای سود و زیان سال مالی منتھی به٢٩/١٢/١٣٩٠ به تصویب رسید.  

٣ـ اعضاء ھیئت مدیره تا تاریخ٠١/٠۴/١٣٩٣ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:  
آقای سعید نمکی به شماره ملی١٢۶١۶۴٢٩۴۵ و آقای نیما نارچی به شماره ملی۴٧٢٣٠۶۵٣٧٧ و آقای حسن لقمان به شماره

ملی١٢۶٣٠٧۴۶٧٧تا تاریخ١٣٩٣/٠١/٠۴  
۴ـ ۵ـ سمت اعضاء ھیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید نمکی به شماره ملی١٢۶١۶۴٢٩۴۵ به سمت رئیس ھیئت مدیره و

آقای نیما نارچی به شماره ملی۴٧٢٣٠۶۵٣٧٧ به سمت نائب رئیس ھیئت مدیره و آقای حسن لقمان به شماره ملی١٢۶٣٠٧۴۶٧٧ به سمت
عضو ھیئت مدیره و آقای حسن لقمان به شماره ملی١٢۶٣٠٧۴۶٧٧به سمت مدیرعامل.  

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بھادار و تعھدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادھا و عقوداسالمی با امضا مدیرعامل یا رئیس ھیئت مدیره ھریک
به تنھایی ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد.  

در تاریخ٠٢/٠۵/١٣٩١ ذیل دفتر ثبت شرکتھا و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.  
پ١٨٢٧٩٠٠٠٠١١١٠۴٣٩٧٠١٣ اداره ثبت شرکت ھا و موسسات غیرتجاری
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