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تبسيخ ًبهِ اداسُ ثجت1392 /6/5 :

آگهي تأسيس شرکت فنبوران راتب رايبن بب مسئوليت محدود
ششكت فَق دس تبسيخ  1392 /6/04تحت شوبسُ  ٍ 441656شٌبسِ هلي  14003591909دس ايي اداسُ ثِ ثجت سسيذُ ٍ دس تبسيخ  1392 /6/04اص
لحبػ اهضبء ريل دفبتش تكويل گشديذُ ٍ خالصِ ششكتٌبهِ آى ثِ ششح صيش جْت اعالع ػوَم دس سٍصًبهِ سسوي آگْي هي شَد.
1ـ هَضَع ششكت:
1ـ اسائِ كليِ خذهبت ايٌتشًت ٍ ايٌتشاًت ـ اسائِ خذهبت تجْيضات هبَّاسُ اي ٍ سيستن ّبي استجبعي ٍ هخبثشاتي ٍ سَئيچيٌگ ٍ كبثل ّبي
استجبعي هشثَعِ ـ فؼبليت دس صهيٌِ ًصت ٍ ساُ اًذاصي ٍ پشتيجبًي فٌي شجكِ ّبي كبثلي ٍ غيشكبثلي كبهپيَتشي ـ اسائِ خذهبت پس اص فشٍش كليِ
سيستن ّب ٍ تج ْيضات هخبثشاتي اًجبم اهَس اًفَسهبتيكي ٍ فٌبٍسي اعالػبت آي تي اسائِ خذهبت هيضثبًي ٍة ثجت داهٌِ ،عشاحي ٍ فشٍش ًشم افضاس
ثبًک ّبي اعالػبتي تحت ٍة (غيشفشٌّگي ٍ غيشٌّشي) ـ عشاحي ًشم افضاسّبي غيشفشٌّگي ٍ غيشٌّشي كبسثشدي سايبًِ اي ـ عشاحي ،تَليذ،
پشتيجبًي ًشم افض اسّبي سايبًِ اي غيشفشٌّگي ٍ غيشٌّشي سفبسش هشتشي هغبلؼِ فٌي دس صهيٌِ فٌبٍسي اعالػبت آي تي ـ هشبٍسُ ٍ ًظبست ٍ
اجشاي عشح ّبي اًفَسهبتيكي (ثِ عَس كلي اًجبم ّشگًَِ فؼبليت هجبص دس ساثغِ ثب هَضَع فؼبليت ششكت ثِ استثٌب ّشگًَِ فؼبليت دس صهيٌِ ثستِ
ّبي ًشم افضاسي سس بًِ اي ٍ چٌذسسبًِ اي ًشش ديجيتبل حبهل ّبي ديجيتبل اص لجيل سي دي دي ٍي دي ثلَسي ٍ هبًٌذ آًْب سسبًِ ّبي ثشخظ
شبهل ّش شكل اسسبل يب اًتشبس پيبم هحتَايي سوؼي ثصشي ٍ هتٌي ٍ ّوچٌيي اهكبى كست خذهبت تجْيضات ٍ هبشيي آالت ٍ ًشم افضاسّبي
هخصَص فؼبليتْبي يبدشذُ) ششكت د س ًوبيشگبّْبي ثيي الوللي ،ششكت دس كليِ هٌبلصبت ٍ هضايذات دٍلتي ٍ خصَصي ،اخز ٍ اػغبي ًوبيٌذگي
ششكت ّبي داخلي ٍ خبسجي ،ايجبد شؼت دس توبم ًمبط ايشاى ٍ جْبى ٍاسدات ٍ صبدسات لغؼبت ٍ تجْيضات كبهپيَتشي .كليِ هَاسد فَق دس صَست
لضٍم پس اص اخز هجَصّبي الصم.
2ـ هذت ش شكت :اص تبسيخ ثجت ثِ هذت ًبهحذٍد.
3ـ هشكض اصلي ششكت:
تْشاى فلكِ دٍم صبدليِ ـ هجتوغ تجبسي اداسي گلذيس ـ ح  1518ـ عجمِ ّفتن ـ ٍاحذ  704كذپستي .1451793158
شؼجِ ًذاسد.
4ـ سشهبيِ ششكت :هجلغ  100/000 /000سيبل هي ثبشذ.
5ـ اٍليي هذيشاى ششكت:
1ـ  5ـ سسَل صيملي فشصًذ حسيي هتَلذ  1364 /6/26ثِ شوبسُ شٌبسٌبهِ  12717صبدسُ اص تْشاى ثِ شوبسُ هلي  0079597394ػضَ اصلي ثِ
سوت سئيس ّيئت هذيشُ
2ـ  5ـ سسَل صيملي فشصًذ حسيي هتَلذ  1364 /6/26ثِ شوبسُ شٌبسٌبهِ  12717صبدسُ اص تْشاى ثِ شوبسُ هلي  0079597394ػضَ اصلي ثِ
سوت هذيشػبهل
3ـ  5ـ فبعوِ جؼفشي فشصًذ ػلي هحوذ هتَلذ  1366/4 /10ثِ شوبسُ شٌبسٌبهِ  30162صبدسُ اص تْشاى ثِ شوبسُ هلي  0084052831ػضَ اصلي
ثِ سوت ػضَ ّيئت هذيشُ
ثِ ػٌَاى اػضبي ّيئت هذيشُ ثِ هذت ًبهحذٍد اًتخبة گشديذًذ.
صفحِ  1اص 2
ايي سٍصًبهِ ثصَست الكتشًٍيكي ٍ دس لبلت فبيل  PDFتَليذ ٍ هٌتشش شذُ است .ثشاي اعويٌبى اص اػتجبس ٍ صحت اهضبء ديجيتبل ٍ ًسخِ چبپي ثِ ًشبًي هٌذسج دس اًتْبي آگْي
هشاجؼِ ًوبييذ

سفغ هسئَليت
هغبلت آگْي ّبي هٌتشش شذُ دس سٍصًبهِ سسوي ثشاسبس چشخِ هشخصي كِ اص
تمذين هفبد آى اص سَي ريٌفغ لبًًَي ثِ اداسات ثجت (ششكتْب) دس تْشاى ٍ
شْشستبًْب آغبص ٍ پس اص جشي تششيفبت هشثَعِ ثِ صَست آگْي تسلين سٍصًبهِ
سسوي كشَس ثشاي اًتشبس هي گشدد ،پيشٍي هي ًوبيذ .لْزا ايي هشجغ ّيچگًَِ

دخبلتي دس هفبد ٍ هٌذسجبت آگْي ّبي هضثَس ًذاشتِ ٍ ًذاسد.

تبسيخ اًتشبس1392/06 /23 :

شوبسُ سٍصًبهِ19961 :

شوبسُ صفحِ سٍصًبهِ تْشاى14 :

 6ـ داسًذگبى حك اهضبء:
كليِ اٍساق ٍ اسٌبد ثْبداس ٍ تؼْذآ ٍس ششكت اص لجيل چک ،سفتِ ،ثشٍات ٍ لشاسدادّب ٍ ػمَد اسالهي ثب اهضبي هذيشػبهل ثِ تٌْبيي ّوشاُ ثب هْش
ششكت هؼتجش است.
 7ـ اختيبسات ًوبيٌذُ لبًًَي :عجك اسبسٌبهِ.
شوبسُ پيگيشي 1692714 :
ليٌک آگْي دس سبيت سٍصًبهِ سسوي:

اداسُ ثجت ششكتْب ٍ هَسسبت غيشتجبسي
http://www.rooznamehrasmi.ir/Ne ws/ShowNe ws.aspx?Code=1153229
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سفغ هسئَليت
هغبلت آگْي ّبي هٌتشش شذُ دس سٍصًبهِ سسوي ثشاسبس چشخِ هشخصي كِ اص
تمذين هفبد آى اص سَي ريٌفغ لبًًَي ثِ اداسات ثجت (ششكتْب) دس تْشاى ٍ
شْشستبًْب آغبص ٍ پس اص جشي تششيفبت هشثَعِ ثِ صَست آگْي تسلين سٍصًبهِ
سسوي كشَس ثشاي اًتشبس هي گشدد ،پيشٍي هي ًوبيذ .لْزا ايي هشجغ ّيچگًَِ

دخبلتي دس هفبد ٍ هٌذسجبت آگْي ّبي هضثَس ًذاشتِ ٍ ًذاسد.

