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تاسیس شرکت سھامی خاص جان آرا فارمد درتاریخ ١٧/٠٩/١٣٩٣ به شماره ثبت ۴۶۴٧٧٣ به شناسه ملی ١۴٠٠۴۶٠۵١١٠ ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جھت اطالع عموم آگھی میگردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات، تولید، بسته بندی و توزیع کلیه

کاالھای مجاز بازرگانی، دارو و مواد اولیه آن(پس از اخذ مجوزھای الزم)شیر خشک، فرآورده ھای آرایشی و بھداشتی خوراکی آشامیدنی،
مکمل غذایی، ملزومات و تجھیزات پزشکی و درمانی بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاھی و توان بخشی، تجھیزات ماشین آالت و

ملزومات مورد نیاز بازاریابی غیر ھرمی غیر شبکه ای و از طریق منابع داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزھای الزم از وزارت بھداشت، درمان و
آموزش پزشکی؛ارایه خدمات و پشتیبانی فنی بیمارستانھا مراکز درمانی آزمایشگاھی و توان بخشی در زمینه ھای تطبیق با استاندارھا

کالیبراسیون کنترل فنی مشاوره مھندسی پزشکی و دارویی، تاسیس و بھره برداری از کارخانھجات و آزمایشگاھھای مورد نیاز برای تحقیق و
توسعه، تولید و کنترل انواع مواد فرآورده ھا، ملزومات و تجھیزات موضوع فعالیت شرکت(پس از اخذ مجوزھای الزم از وزارت بھداشت)اخذوام

وتسھیالت بانکی از کلیه بانکھای خصوصی و دولتی پس از اخذ مجوزھای الزم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:
تھران خیابان ستارخان چھارراه خسرو پالک ٩٨٨ واحد٢ کدپستی: ١۴۵١٨٧۶۴١٣ سرمایه شرکت: مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ریال منقسم به ١٠٠ سھم

١٠٠٠٠ ریالی که تعداد ٠ سھم بانام و ١٠٠ سھم آن بی نام میباشد که مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ریال توسط موسسین طی گواھی بانکی
شماره٢۴۴/٩٣ص/٣١۵ مورخ ٢٢/۶/٩٣ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان فرھنگ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: وحید ابراھیمی به

کدملی ٠٠۵٢٨٢٠٣١٩ بسمت مدیرعامل و بسمت عضو ھیئت مدیره و خانم نازنین جوادی به کدملی ٠٠٧۵٢٢٢٣٧١ بسمت رئیس ھیئت مدیره
آقای ایمان جوادی به کدملی ٠٠٨١٩٧٢٢٧١ بسمت نائب رئیس ھیئت مدیره به مدت ٢سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بھادار و
تعھدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادھا و عقود اسالمی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا ھیئت مدیره ھمراه با مھر شرکت و

اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا ھیئت مدیره ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق
اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: بھناز محسنی به شماره ملی ٠٠٣١١٣٢۵٧١ به عنوان بازرس اصلی. مرتضی جوادی به شماره ملی

٠٠۴٣١۵١٨١٧ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار ابرار برای درج آگھی انتخاب شد.  
پ٩٣٠٩١٧۶١١۴١٩٨١٢  اداره ثبت شرکت ھا و موسسات غیرتجاری

��� ��� ���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

