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1 اص 1 صفحِ 

 
 يآگْ يتَليذ ٍ هٌتطش ضذُ است. ثشاي اطويٌبى اص اعتجبس ٍ صحت اهضبء ديجيتبل ٍ ًسخِ چبپي ثِ ًطبًي هٌذسج دس اًتْب PDFايي سٍصًبهِ ثصَست الىتشًٍيىي ٍ دس لبلت فبيل 

 هشاجعِ ًوبييذ 

 سفع هسئَليت 

هطبلت آگْي ّبي هٌتطش ضذُ دس سٍصًبهِ سسوي ثشاسبس چشخِ هطخصي وِ اص  

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

ضْشستبًْب آغبص ٍ پس اص جشي تطشيفبت هشثَطِ ثِ صَست آگْي تسلين سٍصًبهِ 

لْزا ايي هشجع  ّيچگًَِ  .سسوي وطَس ثشاي اًتطبس هي گشدد، پيشٍي هي ًوبيذ

 .دخبلتي دس هفبد ٍ هٌذسجبت آگْي ّبي هضثَس ًذاضتِ ٍ ًذاسد

 

 102/92/ح850ضوبسُ ًبهِ اداسُ ثجت:  11/4/1392تبسيخ ًبهِ اداسُ ثجت: 

 آگهي تأسيس شرکت نوانديشبن صبلح ايرانيبن بب مسئوليت محدود

اص  11/4/1392دس ايي اداسُ ثِ ثجت سسيذُ ٍ دس تبسيخ  10380648111ٍ ضٌبسِ هلي 48445تحت ضوبسُ  11/4/1392ضشوت فَق دس تبسيخ 

 لحبظ اهضبء ريل دفبتش تىويل گشديذُ ٍ خالصِ ضشوتٌبهِ آى ثِ ضشح صيش جْت اطالع عوَم دس سٍصًبهِ سسوي آگْي هي ضَد.

صيع، خشيذ، فشٍش صبدسات ٍ ٍاسدات وليِ وبالّبي هجبص ثبصسگبًي، خذهبت ثبصسگبًي، تشخيص وبال اص گوشوبت ـ هَضَع ضشوت: تْيِ، تَليذ، ت1َ

وطَس پس اص اخز هجَصّبي الصم اخز ٍام ٍ تسْيالت ثبًىي اص وليِ ثبًىْب ٍ هَسسبت داخلي ٍ خبسجي جْت ضشوت اخز ٍ اعطبي ًوبيٌذگي دس 

ٍ هٌبلصبت ضشوت دس ًوبيطگبّْبي داخلي ٍ ثيي الوللي خذهبت پطتيجبًي لبثل ٍاگزاسي ثِ ثخص  داخل ٍ خبسج اص وطَس. ضشوت دس هضايذات

 خصَصي پس اص اخز هجَصّبي الصم ٍ ثجت هَضَع فعبليت هزوَس ثِ هٌضلِ اخز صذٍس پشٍاًِ فعبليت ًوي ثبضذ. 

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

 ـ هشوض اصلي ضشوت: 3

  171ٍاحذ  11هجتوع اهبم سضب ثلَن  37ى خشاسبى سضَي ـ ضْش هطْذ لبسن آثبد ـ اهيشيِ ـ استب 3ـ  1

 سيبل هي ثبضذ. 000/000/1ـ سشهبيِ ضشوت: هجلغ 4

 ـ اٍليي هذيشاى ضشوت: 5

 ـ آلبي ٍحيذ عشفبًي لبصلبى ثِ سوت سئيس ّيئت هذيشُ 5ـ1

 ـ خبًن ًسشيي فشٍتي ثِ سوت ًبئت سئيس ّيئت هذيشُ 5ـ2

 آلبي ٍحيذ عشفبًي لبصلبى ثِ سوت هذيشعبهل ثِ هذت ًبهحذٍد اًتخبة گشديذًذ. ـ5ـ3

هل ثِ ـ داسًذگبى حك اهضبء: وليِ اٍساق ٍ اسٌبد ثْبداس ٍ تعْذآٍس ضشوت اص لجيل سفتِ چه ثشٍات لشاسدادّب عمَداسالهي ثب اهضب هٌفشد هذيشعب6

 ّوشاُ هْش ضشوت هعتجش خَاّذ ثَد. 

 ـ اختيبسات هذيشعبهل: طجك اسبسٌبهِ 7

 1672414ضوبسُ پيگيشي :  اداسُ ثجت اسٌبد ٍ اهالن ًبحيِ دٍ ٍاحذ ثجتي هطْذ

09307http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=11 
 ليٌه آگْي دس سبيت سٍصًبهِ سسوي: 
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