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در تاریخ ١/۴/١٣٩٣ به شماره ثبت۴۵۶١٨٢ به شناسه ملی١۴٠٠۴١۵٩٣۶١ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جھت
اطالع عموم آگھی می گردد.  

١ـ موضوع شرکت: تمامی فعالیت شرکت پس از اخذ مجوز از وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراجع ذیصالح 
الصاق برچسب اصالت کلیه کاالھای مجاز بازرگانی از جمله دارو، شیرخشک، فرآورده ھای نو ترکیب، واکسن، فرآورده ھای بیولوژیک، داروھای

گیاھی، داروھای فوریتی و تک نسخه ای، مواد و فرآورده ھای آرایشی و بھداشتی خوراکی آشامیدنی، انواع مکمل ھا و مواد غذایی، انواع
خوراکیھا (پس از اخذ مجوزھای الزم)، ملزومات و تجھیزات پزشکی و درمانی بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاھی و توان بخشی،
تجھیزات ماشین آالت و ملزومات موردنیاز بازاریابی غیرھرمی غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی از طریق منابع داخلی و خارجی پس از اخذ

مجوزھای الزم از وزارت بھداشت و ارایه خدمات و پشتیبانی فنی دانشگاھھا بیمارستانھا مراکز درمانی آزمایشگاھی و توان بخشی در زمینه
ھای تطبیق با استانداردھا کالیبراسیون کنترل فنی مشاوره مھندسی پزشکی و دارویی، تأسیس و بھره برداری از کارخانجات و آزمایشگاه ھای
موردنیاز برای مطالعه و توسعه، تولید و کنترل انواع مواد و فرآورده ھا، ملزومات و تجھیزات اخذ وام و تسھیالت بانکی از کلیه بانکھای خصوصی و

دولتی (پس از اخذ مجوزھای الزم)  
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 

مرکز اصلی شرکت: تھران ـ خیابان ستارخان ـ خیابان حبیب الھی نبش ششم دریان نو ـ پالک٢۴١ واحد۴ کدپستی ١۴۵۵٩٣٣٧٨٧  
سرمایه شرکت: مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ ریال منقسم به١٠٠ سھم ٠٠٠/٢٠٠ ریالی که تعداد١٠٠ سھم بانام و ٠ سھم آن بی نام میباشد که

مبلغ٠٠٠/٠٠٠/٧ ریال توسط موسسین طی گواھی بانکی شماره ١٧۵/٩٣ص٣٨١/ مورخ ٢۵/٣/٩٣ نزد بانک پاسارگاد شعبه سه راه تھران ویال
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعھد صاحبان سھام میباشد.  

اولین مدیران شرکت:  
١. مه نوش مرادی به سمت عضو ھیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م ٣٢۵۵۶٧٢٨١٣ مدت ٢. فاطمه دیناروند به سمت رئیس ھیئت مدیره به ش
م ۴١٣٢٨۵٠٧١۴ مدت ٣. مھناز پورقاسمیان به سمت نایب رئیس ھیئت مدیره و مدیرعامل به ش م ١٠٨٠٢٠٩۴۴١ مدت ٢ سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بھادار و تعھدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادھا و عقوداسالمی با امضای مدیرعامل و یکی
از اعضای ھیئت مدیره متفقاً ھمراه با مھر شرکت معتبر است.  

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه  
بازرس اصلی و علی البدل:  

٨ـ آقای سعید توکلی به شماره ملی ٠٠۵١١۶۵۵٧٠ به عنوان بازرس اصلی.  
٨ ـ آقای ایمان جوادی به شماره ملی ٠٠٨١٩٧٢٢٧١ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.  

روزنامه ابرار جھت درج آگھی ھای شرکت انتخاب گردید.  
پ١٨۴٧۶٣١ اداره ثبت شرکتھا و موسسات غیرتجاری
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