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گوهران تيام آرتا نام : 
139730400901098008 شماره مکانیزه:

نوع شخصیت حقوقی :موسسه غير تجاري
1397/09/10-13:12 تاریخ وصول مدارک

:
46044 شماره ثبت : 1397/09/12-13:09 تاریخ صدور:

14007993207 شناسه ملی : 1397/09/18-10:59 زمان درج دفتر:

1397/09/18-10:59 زمان چاپ:

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران
آگهی ثبتی

 تاسیسموسسه غير تجاريگوهران تيام آرتادرتاریخ1397/09/18  به شماره ثبت46044  به شناسه ملی14007993207  ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خ_صه آن به شرح زیر جهت اط_ع عموم آگهی میگردد.

موضوع :
مشاوره در امور مهاجرتي و ارائه اط_عات و قوانh مهاجرتي ، تفهيم و اط_ع رساني فردي و جمعي در امور قوانh 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 مجازدرصورت لزوم پس از اخذ

مجوزهای wزم از مراجع ذیربط

مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، كاووسيه ، خيابان وليعصر ، خيابان شهيد برادران شريفي ،
پ_ك 32 ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستی 1969944116

سرمايه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد.

اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا :
آقای رضا نصرتي حبيبي به شماره ملی 1360720731 دارنده 980,000 ریال سهم الشرکه

آقای شهرام اشرف نيا به شماره ملی 1381934919 دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه
خانم زهرا ايران منش به شماره ملی 2992811319 دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه

اولh مديران :
آقای رضا نصرتي حبيبي به شماره ملی 1360720731 و به سمت عضو هيئت مديره و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود

آقای شهرام اشرف نيا به شماره ملی 1381934919 و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود
خانم زهرا ايران منش به شماره ملی 2992811319 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود

دارندگان حق امضا :
حق امضاء کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اس_مي با امضاء مديرعامل

منفردا و همچنh کليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره يا عضو هيئت مديره منفردا همراه با مهر
موسسه معتبر مي باشد .

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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 سازمان ثبت اسنادوام_ک کشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران
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