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در تاریخ٢٠/٠٢/١٣٩٣ به شماره ثبت۴۵٣٩٣٧ به شناسه ملی١۴٠٠۴٠۴٧٧١۵ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر
جھت اطالع عموم آگھی می گردد.  

١ـ موضوع شرکت: تھیه تولید توزیع خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالھای مجاز بازرگانی که شامل تجھیزات پزشکی و دندان پزشکی
انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ تسھیالت از کلیه بانکھا شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اخذ و اعطای نمایندگی به

شرکت ھای داخلی و خارجی ترخیص کاال از کلیه بنادر کشور برپایی غرفه در نمایشگاه ھای داخلی و بین المللی انجام موضوعات فوق پس از
اخذ مجوز بنا به ضرورت.  

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
مرکز اصلی شرکت:  

تھران ـ تھران نو میدان شھید رحیمی خیابان شھید وصالی تقاطع افضلی پالک۶٩ واحد٨ کدپستی١۴٣٩۴٣١۶١١  
سرمایه شرکت: مبلغ٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠ ریال منقسم به١٠٠٠ سھم٠٠٠/۵٠٠ ریالی که تعداد١٠٠٠ سھم بانام و ٠ سھم آن بی نام میباشد که

مبلغ٠٠٠/٠٠٠/١٧۵ ریال توسط موسسین طی گواھی بانکی شماره۴٨/۵٣۵ مورخ٣٠/١/٩٣ نزد بانک ملت شعبه مستقل نارنجستان پاسداران
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعھد صاحبان سھام میباشد.  

اولین مدیران شرکت:  
سمیه مھجور به سمت نایب رئیس ھیئت مدیره 

نیما حسنی به سمت مدیرعامل و عضو ھیئت مدیره 
فاطمه نساء بلوری به سمت رئیس ھیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.  

دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بھادار و تعھدآور شرکت چک سفته بروات قراردادھا و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای دو
نفر از اعضای ھیئت مدیره متفقا ھمراه با مھر شرکت معتبر است.  

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه  
بازرس اصلی و علی البدل:  

ـ محسن عابدی خالدی به شماره ملی٠٠٧۴٣٣٧٣۴٣ به عنوان بازرس اصلی 
ـ حمیدرضا غالمی به شماره ملی۴۵۶٠٠١٧٠٧٧ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.  

روزنامه کثیراالنتشار ابرار برای درج آگھی ھای شرکت تعیین گردید.  
پ١٨٢٠٨٣٠ اداره ثبت شرکتھا و موسسات غیرتجاری
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