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1 اص 1 صفحِ 

 
 يآگْ يتَليذ ٍ هٌتشش شذُ است. ثشاي اطويٌبى اص اعتجبس ٍ صحت اهضبء ديجيتبل ٍ ًسخِ چبپي ثِ ًشبًي هٌذسج دس اًتْب PDFايي سٍصًبهِ ثصَست الىتشًٍيىي ٍ دس لبلت فبيل 

 هشاجعِ ًوبييذ 

 سفع هسئَليت 

هطبلت آگْي ّبي هٌتشش شذُ دس سٍصًبهِ سسوي ثشاسبس چشخِ هشخصي وِ اص  

تمذين  هفبد  آى  اص  سَي  ريٌفع  لبًًَي  ثِ  اداسات ثجت )ششوتْب( دس تْشاى ٍ 

شْشستبًْب آغبص ٍ پس اص جشي تششيفبت هشثَطِ ثِ صَست آگْي تسلين سٍصًبهِ 

لْزا ايي هشجع  ّيچگًَِ  .سسوي وشَس ثشاي اًتشبس هي گشدد، پيشٍي هي ًوبيذ

 .دخبلتي دس هفبد ٍ هٌذسجبت آگْي ّبي هضثَس ًذاشتِ ٍ ًذاسد

 

 139111300901005041شوبسُ ًبهِ اداسُ ثجت:  1/3/1392تبسيخ ًبهِ اداسُ ثجت: 

 آگهي تأسيس شرکت کبواک تببش جسم سيبه بب مسئوليت محدود

اص  30/2/1392دس ايي اداسُ ثِ ثجت سسيذُ ٍ دس تبسيخ  14003430163ٍ شٌبسِ هلي  437184تحت شوبسُ  30/2/1392ششوت فَق دس تبسيخ 

 لحبظ اهضبء ريل دفبتش تىويل گشديذُ ٍ خالصِ ششوتٌبهِ آى ثِ ششح صيش جْت اطالع عوَم دس سٍصًبهِ سسوي آگْي هي شَد.

اسدات تجْيضات سخت افضاسي سايبًِ اي ٍ الىتشًٍيىي، خشيذ ٍ فشٍش تجْيضات الىتشًٍيىي ٍ سخت افضاسّبي ـ صبدسات ٍ 1ٍـ هَضَع ششوت: 1

ج اص سايبًِ اي ٍ تجْيضات هشتجط ثب سايبًِ. اخز ٍ اعطبي ًوبيٌذگي اص ششوتْبي داخلي ٍ خبسجي ٍ ايجبد شعت ٍ دفبتش ًوبيٌذگي دس داخل ٍ خبس

داخلي ٍ خبسجي. اًعمبد لشاسدادّبي ّوىبسي ٍ هشبسوت ثب ششوتْبي داخلي ٍ خبسجي ٍ اشخبص حميمي ٍ  وشَس، ششوت دس هٌبلصبت ٍ هضايذات

ٍ حمَلي. دسيبفت ٍام ٍ تسْيالت هبلي ٍ اعتجبسي اعن اص اسصي ٍ سيبلي اص ثبًه ّبي دٍلتي يب خصَصي يب هَسسبت اعتجبسي. اًجبم خذهبت فٌي 

 هٌْذسي دس صهيٌِ هَضَع فعبليت ششوت.

 هذت ششوت: اص تبسيخ ثجت ثِ هذت ًبهحذٍد.ـ 2

 ـ هشوض اصلي ششوت: 3

 .1584718917وذپستي  4ـ ٍاحذ  7تْشاى خيبثبى ايشاًشْش ـ خيبثبى آرسشْش ـ پالن 

 شعجِ ًذاسد.

 سيبل هي ثبشذ. 000/000/15ـ سشهبيِ ششوت: هجلغ 4

 ـ اٍليي هذيشاى ششوت:5

صبدسُ اص تْشاى ثِ شوبسُ هلي  7823ثِ شوبسُ شٌبسٌبهِ  30/9/1361ذحسي هتَلذ ـ سويشا طجيت صادُ دصفَلي فشصًذ سيذ هحو 5ـ1

 عضَ اصلي ثِ سوت هذيشعبهل 0074778072

عضَ اصلي ثِ سوت  0055892566صبدسُ اص تْشاى ثِ شوبسُ هلي  2982ثِ شوبسُ شٌبسٌبهِ  7/11/1351ـ فششيذ آچبن فشصًذ احذ هتَلذ  5ـ2

 ًبئت سئيس ّيئت هذيشُ 

عضَ اصلي ثِ سوت  0067448501صبدسُ اص تْشاى ثِ شوبسُ هلي  2110ثِ شوبسُ شٌبسٌبهِ  15/3/1362ـ فششبد آچبن فشصًذ احذ هتَلذ  5ـ3

 سئيس ّيئت هذيشُ

 ثِ عٌَاى اعضبي ّيئت هذيشُ ثِ هذت ًبهحذٍد اًتخبة گشديذًذ.

 ـ داسًذگبى حك اهضبء: 6

ت اص لجيل چه، سفتِ، ثشٍات ٍ لشاسدادّب ٍ عمَد اسالهي ثب اهضبي هذيشعبهل ثِ ّوشاُ اهضبي سئيس وليِ اٍساق ٍ اسٌبد ثْبداس ٍ تعْذآٍس ششو

 ّيئت هذيشُ ّوشاُ ثب هْش ششوت هعتجش است.

 ـ اختيبسات ًوبيٌذُ لبًًَي: طجك اسبسٌبهِ.7

 1650371شوبسُ پيگيشي :  اداسُ ثجت ششوتْب ٍ هَسسبت غيشتجبسي

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1064418 

 ليٌه آگْي دس سبيت سٍصًبهِ سسوي: 
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