تبضيد اًتطبض1393 /08 /20 :

ضوبضُ ضٍظًبهِ20297 :

ضوبضُ ًبهِ ازاضُ ثجت139330400901069147 :

ضوبضُ صفحِ ضٍظًبهِ تْطاى5 :

تبضيد ًبهِ ازاضُ ثجت1393 /7 /30 :

آگهي تاسيس
تبسيس هَسسِ غيطتجبضي ذيطيِ حوبيت اظ ثيوبضاى هجتال ثِ سططبى ًَض زض تبضيد  1393 /07 /30ثِ ضوبضُ ثجت  ٍ 34807ضٌبسِ هلي
 ٍ 14004482577اهضب شيل زفبتط تىويل گطزيسُ وِ ذالصِ آى ثِ ضطح ظيط جْت اطالع ػوَم آگْي هيگطزز .ـ هَضَع هَسسِ ) 1 :حوبيت اظ
ثيوبضاى هجتال ثِ سططبى ًيبظهٌس ٍ ذبًَازُ آًْب زض اثؼبز هرتلف ثب فطاّن ًوَزى اهىبًبت ثْيٌِ زضهبى سططبى زض هٌبطك هرتلف ثب احساث ٍ يب
تجْيع هطاوع زضهبًي ترصصي سططبى ثطًبهِ ضيعي ،سطهبيِ گصاضي ٍ حوبيت اظ تحميمبت پيطگيطاًِ ٍ زضهبًي اًَاع سططبى وبّص ًطخ ضضس
سططبى ثب آگبّي ثرطي ٍ آهَظش ػوَهي زض حَظُ پيطگيطي اًَاع سططبى اضائِ هطبٍضُ پعضىي ٍ ضٍاًپعضىي ثِ ثيوبضاى هجتال ثِ سططبى ٍ
ذبًَازُ ّبي ايطبى زض طَل هست زضهبى جصة هطبضوتْبي هطزهي زض زاذل ٍ ذبضج وطَض ثب فطاّن ًوَزى ثستطّبي الظم ٍ جلت اًَاع ووىْبي
ثططزٍستبًِ اػن اظ وبال ،ذسهبت ٍ زاًص فٌي ّوىبضي ثب سبظهبًْب ٍ هطاجغ هرتلف زاذلي ٍ ذبضجي ثِ هٌظَض اطالع ضسبًي ٍ گستطش فطٌّگ
پيطگيطي اظ سططبى ثب اجطاي سويٌبضّب ،تْيِ ٍ تَظيغ ثطٍضَضّب ٍ هجالت ترصصي ثطاي ػوَم ،تجليغبت ضسبًِ اي ٍ غطثبل گطي ّبي همطؼي
اضتجبط ثب جَاهغ زاًطگبّي ـ پعضىي ٍ هطاوع تحميمبتي س ططبى زض ضاستبي اّساف ثٌيبز ـ هست هَسسِ :اظ تبضيد ثجت ثِ هست ًبهحسٍز ـ هطوع
اصلي هَسسِ :تْطاى ،ثلَاض وطبٍضظ ،جٌت ّتل اسپيٌبس ،سبذتوبى ازاضي صسف ،پالن ٍ ،133احس  503وسپستي  1416666641ـ سطهبيِ
هَسسِ :هجلغ  100000000ضيبل هي ثبضس .ـ اٍليي هسيطاى هَسسِ :ػليطضب ض ضَاًي ثِ سوت ػضَ ّيئت هسيطُ ـ ػضَ اصلي ثِ ضوبضُ هلي
 0451142799حسيي ضضَاًي ثِ سوت ػضَ ّيئت هسيطُ ـ ػضَ اصلي ثِ ضوبضُ هلي َّ 0491128452ضٌگ ازّوي ثِ سوت هسيطػبهل ٍ
ػضَ ّيئت هسيطُ ثِ ضوبضُ هلي  4284587234حجت الِ صيسي ثِ سوت ػضَ ّيئت هسيطُ ـ ػضَ اصلي ثِ ضوبضُ هلي  4280466920سَسي
اهبهي ثِ سوت ػضَ ّيئت هسيطُ ـ ػضَ ػلي الجسل ثِ ضوبضُ هلي  4280425914يَسف جعءپيطي ثِ سوت ذعاًِ زاض ٍ ػضَ ّيئت هسيطُ ـ
ػضَ اصلي ثِ ضوبضُ هلي  4284324039سيسحسيي ّبضوي ضْطي ثِ سوت ػضَ ّيئت هسيطُ ـ ػضَ ػلي الجسل ثِ ضوبضُ هلي 0651654998
ضطغبم غطيجي ثِ سوت ًبيت ضئيس ّيئت هسيطُ ٍ ػضَ ّيئت هسيطُ ثِ ضوبضُ هلي  5190184625ضبزي هيطحسي پَض ثِ سوت ضئيس ّيئت
هسيطُ ٍ ػضَ ّيئت هسيطُ ثِ ضوبضُ هلي  4280491623ثطاي هست  2سبل اًتربة گطزيسًس هحوس ذبلمي ثِ وس هلي  4899606397ثِ ػٌَاى
ثبظضس اصلي ٍ ػلي حسيي اسسي ثِ وس هلي  4132646416ثِ ػٌَاى ثبظضس ػلي الجسل ثطاي هست يىسبل اًتربة گطزيسًس ـ زاضًسگبى حك
اهضب:وليِ اسٌبز ٍ اٍضاق ثْبزاض ٍ تؼْسآٍض ثب اهضبي هسيطػبهل ٍ ذعاًِ زاض زض غيبة ذعاًِ زاض ،ثب اهضبي ضئيس ّيأت هسيطُ ٍ ثب هْط هَسسِ هؼتجط
ذَاّس ثَز .ـ اذتيبضات هسيطػبهل :طجك اسبسٌبهِ
ضوبضُ پيگيطي 930730900939826 :
ليٌه آگْي زض سبيت ضٍظًبهِ ضسوي:

ازاضُ ثجت ضطوت ّب ٍ هَسسبت غيطتجبضي
http://www.rooznamehrasmi.ir/Ne ws/ShowNe ws.aspx?Code=1672151

صفحِ  1اظ 1
ايي ضٍظًبهِ ثصَضت الىتطًٍيىي ٍ زض لبلت فبيل  PDFتَليس ٍ هٌتطط ضسُ است .ثطاي اطويٌبى اظ اػتجبض ٍ صحت اهضبء زيجيتبل ٍ ًسرِ چبپي ثِ ًطبًي هٌسضج زض اًتْبي آگْي
هطاجؼِ ًوبييس

ضفغ هسئَليت
هطبلت آگْي ّبي هٌتطط ضسُ زض ضٍظًبهِ ضسوي ثطاسبس چطذِ هطرصي وِ اظ
تمسين هفبز آى اظ سَي شيٌفغ لبًًَي ثِ ازاضات ثجت (ضطوتْب) زض تْطاى ٍ
ضْطستبًْب آغبظ ٍ پس اظ جطي تططيفبت هطثَطِ ثِ صَضت آگْي تسلين ضٍظًبهِ
ضسوي وطَض ثطاي اًتطبض هي گطزز ،پيطٍي هي ًوبيس .لْصا ايي هطجغ ّيچگًَِ

زذبلتي زض هفبز ٍ هٌسضجبت آگْي ّبي هعثَض ًساضتِ ٍ ًساضز.

