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تاسیس شرکت سھامی خاص اکتوژن بین الملل درتاریخ ٠٢/٠۶/١٣٩٩ به شماره ثبت ۵۶٣٨۵۵ به شناسه ملی ١۴٠٠٩٣٨٢٩۶٢ ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جھت اطالع عموم آگھی میگردد.  

موضوع فعالیت :نظارت ، مشاوره، اجرا، ارائه خدمات اطالع رسانی، پشتیبانی، نگھداری، نصب، راه اندازی، تحلیل، خدمات، طراحی، پیاده
سازی و تولید تحقیق، 

پژوھش در حوزه فناوری اطالعات، سالمت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و تجارت ارائه کلیه خدمات حوزه فناوری اطالعات ،
رایانش زیستی، زیست فناوری 

واردات و صادرات، تھیه ، توزیع ، خرید و فروش، صنعتی سازی ، مھندسی ، آنالیز فراوری مواد اولیه ، محصول نھایی ، تجھیزات ، ابزار، خدمات
پس از فروش در حوزه ھا پزشکی، شیمیایی، بیولوژیک ، آرایشی، بھداشتی، مواد غذایی، مکمل داروئی و غذایی فراورده ھای گیاھی ،
محصوالت و اقالم دارویی و مواد مجاز شیمیایی و پلیمری و تجھیزات و قطعات و دستگاه ھای آزمایشگاھی، غذای سالم و ارگانیک و کلیه

کاالھای مجاز بازرگانی در حوزه فناوری اطالعات، بھداشتی درمانی، کشاورزی ، داروئی، سالمت و غذای سالم و ارگانیک و سایر حوزه ھای
مربوطه 

اخد وام و اعتبار از بانکھا و موسسات مالی اعتباری 
شرکت در مناقصه ھا و مزایده ھای دولتی و خصوصی در کلیه زمینه ھا 

برگزاری کنفرانس و سمینارھا و مراسم در کلیه حوزه ھا 
اخذ و اعطای شعب و نمایندگی به/از اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزھای الزم از مراجع ذیربط 

مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان تھران - منطقه ١٩ ، شھرستان تھران ، بخش مرکزی ، شھر تھران، محله سعادت آباد ، خیابان دوم غربی ، خیابان دشت

بھشت ، پالک ١٩ ، طبقه اول ، واحد شمالی کدپستی ١٩٩٨۶٧٨١۵۶ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال نقدی 

منقسم به ١٠٠٠٠٠ سھم ١٠٠٠ ریالی تعداد ١٠٠٠٠٠ سھم آن با نام عادی  
مبلغ ٣۵٠٠٠٠٠٠ ریال توسط موسسین طی گواھی بانکی شماره ۴٨١۶٨۶/٩٩ مورخ ١٢/٠۴/١٣٩٩ نزد بانک ملت شعبه ظفر با کد ٢.۶۵٨۶

پرداخت گردیده است والباقی در تعھد صاحبان سھام می باشد 
اعضا ھیئت مدیره 

آقای علی نصر نراقی به شماره ملی ٠٠٣١١٨٢۶۵٨ و به سمت رئیس ھیئت مدیره به مدت ٢ سال و به سمت عضو ھیئت مدیره به مدت ٢
سال  

خانم پریسا بھبھانی به شماره ملی ٠٠٧١٨۶٨۶٧۴ و به سمت عضو ھیئت مدیره به مدت ٢ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ٢ سال  
آقای محمد پیرورام با شماره ملی ٠٠٧۵۴۴٨٠١٧ به نمایندگی از اکتوورکو به شناسه ملی ١٠١٠٠۵٩۴١۴٨ و به سمت عضو ھیئت مدیره به

مدت ٢ سال و به سمت نایب رئیس ھیئت مدیره به مدت ٢ سال  
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بھا دار و تعھد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادھا و عقود اسالمی و سایر اوراق عادی و

اداری با امضای مدیرعامل و رئیس ھیئت مدیره متفقاً ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 

بازرسان 
آقای ستار شھیدانی به شماره ملی ١٢٠٩١٠۶٩۴٩ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی  

خانم فریده صناعی به شماره ملی ۴٢١٠١٣٠١٠٩ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی  
روزنامه کثیر االنتشار ابرار جھت درج آگھی ھای شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

��� ��� ���ݐ
ݖ
� �� � �ݑݐ � PDF ���ݐ ��ݔ

� �ݐ  � ��ݔݓ ��ݓ ��� � �ݐ � ���ݐ � ��ݐ �ݓ ��ݐ ����� �ݓ �ݐ  ��ݓ � ���ݑ ��� ��ݐ
ݖ
� �� �ݐ � ���ݑ ��ݓ

�� �ݑ �ݑ �ݔ �ݓ � ��ݔ ��ݐ � �ݐ ��� �ݓ  ���ݑ ��ݑ �ݓ
 .����

 � �ݔ �� ��ݐ �� ����ݓ � ����ݐ � �ݓ �ݑ �ݑݐ �ݔ  �ݓ  ������ݑ ��ݑ �ݓ
.� �ݔ ���ݔ ��� �ݐ �ݐ ��� ���ݑ ��ݐ ��ݔ

 ������ �ݐ ��� ��ݐ
ݖ
� ���  ���ݐ

��ݐ  ��ݓ �ݑ ����ݐ ��� �ݔݓ �� �ݓ
�ݑݐ ��� ��ݔ �ݐ �ݑݐ �ݔ �ݔݓ

� � ��ݐ �ݓ ��ݐ ����� �ݓ �ݐ ��� ��ݓ ���ݐ

���
ݖ
� �� � �ݑݐ � ���ݐ ��ݔ

��� �ݐ ���ݐ

AcrobatReader 9 ��� ��ݐ ��� �ݓ ���ݐ

  

     

���� ��  ��ݐ

 ����ݑ  � ��ݑ �ݐ �ݔ ���ݐ  �ݑ

� ��ݐ ��ݐ ��� ��� �ݑ
ݖ
� 

�� �ݔ ���ݐ  ����ݑ ����ݑ  �ݐ

 ����ݑ �ݑݐ �ݑ  ��ݐ

�
�ݐ � ���ݐ ��ݐ ��� �ݐ �ݑ  ��ݑݐ

� �ݔ ��ݘ �ݐ �� �ݑ � �ݑ �ݔ ��� ��� ��ݘ �ݐ �ݑݐ �ݐ  �ݓ

��  ��ݓ �����ݑ ��� ��ݐ  ��ݑݐ

https://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
https://www.rrk.ir/Shop/ProductList.aspx
https://www.rrk.ir/Laws
https://www.rrk.ir/Users/UserLogin.aspx?ShowMsg=1
https://www.rrk.ir/Users/UserLogin.aspx
https://www.rrk.ir/Users/Register.aspx
https://www.rrk.ir/Default.aspx
https://www.rrk.ir/Files/Download/SignedPDFHelp.pdf
https://www.rrk.ir/Files/Download/CertInstaller.exe
https://www.rrk.ir/Files/Download/CertInstaller.exe
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$cphMain$hplPDFFileText", "", true, "", "", false, true))
https://www.rrk.ir/Files/Download/AdobeReader9.exe
https://www.rrk.ir/Files/Download/AdobeReader9.exe
https://www.rrk.ir/Default.aspx
https://www.rrk.ir/Laws
https://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
https://www.rrk.ir/Services
https://www.rrk.ir/Shop/ProductList.aspx
https://www.rrk.ir/Users/UserLogin.aspx?ShowMsg=1
http://rrk.ir/Laws/?CatCode=32
http://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64
https://www.rrk.ir/Shop/ProductList.aspx
https://www.rrk.ir/Shop/ShowProduct.aspx?Code=357
https://www.rrk.ir/Shop/ShowProduct.aspx?Code=358

