تاريخ انتشار۱۳۹۷/۰۹/۲۸ :

شماره روزنامه۲۱۴۸۷ :

شماره نامه اداره ثبت۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۸۰۰۸ :

شماره صفحه روزنامه تهران۱۸ :

تاريخ نامه اداره ثبت۱۳۹۷/۹/۱۸ :

آگهي تاسيس
تاسيس موسسه غير تجاري گوهران تيام آرتا درتاريخ  ۱۳۹۷/۰۹/۱۸به شماره ثبت  ۴۶۰۴۴به شناسه ملي  ۱۴۰۰۷۹۹۳۲۰۷ثبت و
امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع :مشاوره در امور مهاجرتي و
ارائه اطالعات و قوانين مهاجرتي ،تفهيم و اطالع رساني فردي و جمعي در امور قوانين ساير كشور ها به متقاضيان مهاجرت ،انعقاد
قرارداد با سايراشخاص حقوقي و حقيقي ،برگزاري و اجراي همايش ها ،سمينارها و كنفرانس ها و نمايشگاه هاي داخلي و خارجي،
ارائه خدمات تكميل و مشاوره و راهنمايي كليه فرم هاي اينترنتي م جاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط
مدت :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي :استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مركزي ،شهر تهران ،كاووسيه ،خيابان
وليعصر ،خيابان شهيد برادران شريفي ،پالک  ،۳۲طبقه دوم ،واحد  ۴كدپستي  ۱۹۶۹۹۴۴۱۱۶سرمايه شخصيت حقوقي۱،۰۰۰،۰۰۰ :
ريال مي باشد .اسامي و ميزان سهم الشركه شركا :آقاي رضا نصرتي حبيبي به شماره ملي  ۱۳۶۰۷۲۰۷۳۱دارنده  ۹۸۰،۰۰۰ريال سهم
الشركه آقاي شهرام اشرف نيا به شماره ملي  ۱۳۸۱۹۳۴۹۱۹دارنده  ۱۰،۰۰۰ريال سهم الشركه خانم زهرا ايران منش به شماره ملي
 ۲۹۹۲۸۱۱۳۱۹دارنده  ۱۰،۰۰۰ريال سهم الشركه اولين مديران :آقاي رضا نصرتي حبيبي به شماره ملي  ۱۳۶۰۷۲۰۷۳۱و به سمت عضو
هيئت مديره و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود آقاي شهرام اشرف نيا به شماره ملي  ۱۳۸۱۹۳۴۹۱۹و به سمت عضو هيئت
مديره به مدت نامحدود خانم زهرا ايران منش به شماره ملي  ۲۹۹۲۸۱۱۳۱۹و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :حق امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمي با
امضاء مديرعامل منفردا و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره يا عضو هيئت مديره
منفردا همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد .اختيارات مديرعامل :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور ،به منزله اخذ و صدور
پروانه فعاليت نمي باشد.
شماره پيگيري ۹۷۰۹۱۸۳۶۸۴۵۸۸۷۲ :
لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

داره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14349849

صفحه  ۱از ۱
اين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل  PDFتوليد و منتشر شده است .براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در
انتهاي آگهي مراجعه نماييد

رفع مسئوليت
مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي
كه از تقديم مفاد آن از سوي ذينفع قانوني به ادارات ثبت (شركتها) در
تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي
تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد ،پيروي مي نمايد .لهذا
اين مرجع هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و

ندارد.

