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تاسیس شرکت بامسئولیت محدود آفتاب لعل پارس درتاریخ ٢٧/١٠/١٣٩۴ به شماره ثبت ۴٨۵٧۵٧ به شناسه ملی ١۴٠٠۵۵۴۶٢٣۴ ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جھت اطالع عموم آگھی میگردد. موضوع شرکت: تھیه تولید توزیع بسته بندی پخش خرید و
فروش واردات و صادرات و کلیه کاالھای مجاز بازرگانی الخصوص تجھیزات پزشکی؛ دندانپزشکی و لیزر ـ انجام کلیه خدمات تجارت الکترونیک ـ
عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ برگزاری و برپایی ھمایش ھا و نمایشگاه ھای مجاز

داخلی و بین  المللی ـ اخذ و اعطا شعبه و نمایندگی از و به کلیه شرکت ھای معتبر داخلی و خارجی ـ اخذ وام و کلیه تسھیالت ارزی و ریالی
از و به کلیه شرکت ھای معتبر داخلی و خارجی.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز ھای الزم) مدت شرکت:از تاریخ

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تھران ـ اتوبان شھید ستاری فردوس غرب خیابان شھید ورزی جنوبی کوچه ١٩شرقی پالک ٩ واحد٣
کدپستی ١۴٨٣۶٩۴٩١١ سرمایه شرکت: مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: ایمان جوادی به سمت مدیرعامل و عضو

ھیئت مدیره به شماره ملی ٠٠٨١٩٧٢٢٧١دارنده ٣٣٠٠٠٠٠٠ ریال سھم الشرکه. مھرک زارع زاده به سمت عضو ھیئت مدیره به شماره ملی
٢٩٩١۵٩٠٠٨۴دارنده ٣٣٠٠٠٠٠٠ ریال سھم الشرکه. شھاب عشقی به سمت رئیس ھیئت مدیره به شماره ملی ٠٩٣٠٧٩٢٠۴١ دارنده

٣۴٠٠٠٠٠٠ ریال سھم الشرکه به عنوان اعضای ھیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بھادار
و تعھدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادھا و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل به تنھایی ھمراه با مھر شرکت و اوراق عادی و اداری با

امضای مدیر عامل به تنھایی ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. (ثبت موضوع فعالیت مذکور
بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)  

پ٩۴١٠٢٧۴٧٩٨٧٢۶٧١ 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

